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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
محمـد والـه الطيبـين  ،وصلى اهللا على خير خلقه اجمعـين ،الحمد هللا رب العالمين

  : اما بعد.... الطاهرين 

عجــم البـــابطين مــن المعـــاجم المهمــة التـــي جمعــت وترجمـــت لطائفـــة م   

كبيــــرة مــــن شــــعراء العربيــــة مــــن مختلــــف البلــــدان فــــي القــــرنين التاســــع عشــــر 

وكــان لــه دور كبيــر  حيــث بلــغ مــا ُتــرجم لــه ثمانيــة آالف شــاعر، والعشــرين،

ويعـتم  شعراٍء مغمورين، كاد الزمـان أن يمحـو ذكـرهمفي تسليط الضوء على 

والقــوا اإلهمــال حتــى مــن أبنــاء جلــدتهم، وبالتــالي هــذه نقطــة مهمــة  أخبــارهم،

  .تحسب لصاحب المعجم

الشــعراء فــي هــذين  مــن ثمانيــة آالفالمعجــم حــوى بــين دفتيــه ترجمــٍة ل   

القــرنين مــن شــعراء العربيــة بمختلــف بلــدانهم واتجاهــاتهم ومدارســهم، وتــرجم 

مــاذج شــعرية تــدلل وأشــفعها بن -الــى حــد مــا-لهــم بترجمــة مختصــرة ووافيــة 

  .على مواهب وٕامكانات  وٕابداعات هؤالء الشعراء

  :منهجية المعجممن  

حــاول ذكــر اســم الشــاعر الكامــل ولقبــه وكنيتــه لتحديــد الشــاعر بشــكل  -١

  .واضح وحتى ال يشتبه مع شعراء آخرين يحملون االسم نفسه

ذكــــر بلــــد الشــــاعر ومدينتــــه، وهــــذه نقطــــة مهمــــة جــــدا لتوثيــــق وتحديــــد  -٢

نهم ومدنهم، الن القارئ ربما ال يعرف هـذا الشـاعر لداحسب بالشعراء 

أو ذاك من أي بلد، وٕاذا عرفه من العراق مثال فربمـا ال يعرفـه مـن أي 

 .المدن العراقية هو، وهكذا، فهذا التحديد مهم جدا



 

        

تحديد سنة والدة الشاعر وسنة وفاته، لمعرفـة الحقبـة التـي ينتمـي اليهـا  -٣

دارس الفكريـــة والثقافيـــة التـــي  شـــاعت فـــي الشـــاعر، ومـــدى تـــأثره بالمـــ

 .عصره

ذكـــــر اإلنتـــــاج الشـــــعري ومـــــا أصـــــدره الشـــــاعر مـــــن دواويـــــن ومؤلفـــــات  -٤

 .وتحقيقات تعكس ثقافة الشاعر وملكته الشعرية والفنية

كـــام النقديـــة، ذكـــر مكانـــة الشـــاعر مـــن الناحيـــة األدبيـــة، وٕاصـــدار األح -٥

أجــاد فيهــا، ة عــن شــعره، واهــم األغــراض التــي ورســم الخطــوط العريضــ

ومدى إبداعه أو تقليده فـي فنـون القـول، ولعمـري هـذه نقطـة جـد مهمـة 

تفتقــــر اليهــــا اغلــــب الموســــوعات الحديثــــة وربمــــا القديمــــة، وهــــي علــــى 

لــم يطلــع علــى  -اغلــب القــراء–ة، الن القــارئ يــمســتوى عــاٍل مــن األهم

إنتاج الشاعر كله أو اغلبه وبالتالي ال يستطيع أن يصـدر حكمـا نقـديا 

ه وخطـى الشـاعر الفنيـة وعـن واضـحة عـن إنتاجـن صـورة يه أو يكـوّ عل

ويبقــى  انتمائــه إلــى أي مدرســة أدبيــة ، وهكــذا،  وبالتــالي تبقــى قراءتــه

حكمه النقدي قاصرين، فهذا التوصيف الموجز إلبداع الشاعر كتقريـر 

تجعـــل الصــورة واضـــحة أمـــام لواقــع الخصـــائص غيــر المختلـــف عليهــا 

 .فهم أكثر وأعمق لشعر هؤالء الشعراءوتساعده على  القارئ،

تــذييل الترجمــة بالمصــادر التــي ذكــرت الشــاعر وترجمــت لــه مــع ذكــر  -٦

المعلومــــات المكتبيــــة لهــــذه المصــــادر  لتســــهيل عمليــــة الرجــــوع إليهــــا 

 .واالستزادة منها في معرفة أحوال الشاعر 

  

 



 

        

  :شعراء الحلة في المعجم

موسوعية ومنهجيته الواضحة وما نظرا ألهمية هذا المعجم ومعلوماته ال     

فــي موســوعاتنا األخــرى مــن جهــة، ولكثــرة  اتميــز بــه مــن مميــزات قــل وجودهــ

شعراء الحلة فيه من جهة أخرى، فقد عقدت النيـة علـى جمـع هـؤالء الشـعراء 

في كتاب واحد مستقل يمكن الرجوع اليـه فـي معرفـة تـراجم شـعراء الحلـة مـن 

بمجلداته الضخام، وقد كانت هذه النيـة  دون الحاجة الى الرجوع الى المعجم

ليس بالقليل ولكن لم تتح الفرصة المناسبة ولم اجـد الوقـت الكـافي  قبل زمانٍ 

 سـنحت الفرصـة وتكللـت ولكن وهللا الحمـد وبعـد التوكـل علـى اهللا. لهذا العمل

ـــذي ارجـــو ان اكـــون قـــد خـــدمت فيـــه هـــذه  الجهـــود بهـــذا العمـــل المتواضـــع ال

المعطــاءة مــن جهــة وخــدمت هــؤالء الشــعراء الكــرام  -اءالحلــة الفيحــ-المدينــة

  من جهة اخرى

  منهجيتي 

لرشــاقة المعلومــات وجماليتهــا فــي المعجــم لــم ارغــب بزيادتهــا فــوق مــا   -١

  .هو مذكور، لذلك ابقيت كمية المعلومات كما هو

ان -تحقيــق ســنة والدة الشــاعر وســنة وفاتــه وتحديــد ذلــك بشــكل دقيــق  -٢

 -ايـــة موســـوعة–ان صـــاحب الموســـوعة  النـــه كمـــا هـــو معلـــوم -امكـــن

يلتفــت  ي اللباحصــاء كميــة الشــعراء وبالتــا يكــون غالبــا مشــغول الــذهن

ا مـــا وقـــع فيـــه ذالـــوالدة او ســـنة الوفـــاة، وهـــاو ال يركـــز كثيـــرا فـــي ســـنة 

ثم ان هنــاك خطــأ كبيــرا وقعــت فيــه هيئــة اغلــب اصــحاب الموســوعات،

ة بشـكل محـدد اعتمـادا اعداد المعجم ، وهو تحديد سنة الـوالدة او الوفـا

ـــى الوقـــائع التاريخيـــة، وهـــذا ال يمكـــن االعتمـــاد عليـــه، الن الوقـــائع  عل



 

        

التاريخيــة تحــدد المرحلــة التاريخيــة التــي ينتمــي اليهــا الشــاعر وال تحــدد 

السنة بشكل دقيق في اغلب الشعراء ، وبالتـالي تحديـد السـنوات بشـكل 

ثين ويضـــيع بعـــض دقيـــق اعتمـــادا علـــى الوقـــائع التاريخيـــة يربـــك البـــاح

ومـــن هنـــا كـــان عملـــي االساســـي هـــو تحقيـــق هـــذه الســـنوات  الحقـــائق، 

الــــى المصــــادر المعتبــــرة واســــتنطاقها، وتحديــــد الفتــــرات التــــي بــــالرجوع 

 .ينتمي اليها الشعراء، اذا لم استطع التحديد بشكل دقيق

واصــله وغيرهــا، وتوضــيح ه ولقبــه تحقيــق اســم الشــاعر الكامــل وكنيتــ  -٣

االلقـــاب التـــي اشـــتهر بهـــا الشـــعراء امثـــال العـــذاري  لـــكبعـــض معـــاني ت

 .والخسباك وغيرها

ذكــر بعــض االســماء التــي تــرد فــي الترجمــة بصــورة اوالده او اســاتذته   -٤

 .او اخيه وغير ذلك

الترجمة لبعض الشخصيات الواردة فـي المعجـم ممـن مـدحهم الشـعراء   -٥

 .او اتصلوا بهم أو غير ذلك

مؤلفات لبعض الشعراء ممن لم يـذكر ذكر بعض الدواوين الشعرية وال  -٦

 .لهم هذا اإلنتاج

ء ممـــن لـــم تـــرد لهـــم صـــورة فـــي األصـــل وضـــع بعـــض الصـــور للشـــعرا  -٧

 .استطعت الحصول عليها

االقتصــار علــى نمــوذج شــعري واحــد، لكثــرة الشــعراء المتــرجم لهــم مــن   -٨

جهــة وتوخيــا لالختصــار مــن جهــة أخــرى، وكــذلك لســهولة الرجــوع إلــى 

 .وغيرها لالستزادة منهادواوينهم الشعرية 



 

        

وفي الختام وقبل أن انتهي مـن هـذه المقدمـة ال بـد لـي مـن أن أقـدم      

الــذي  جزيــل شــكري وامتنــاني  ألســتاذي الــدكتور صــباح نــوري المــرزوك

شـــجعني علـــى هـــذا العمـــل أوال وأمـــدني بالمعلومـــات القيمـــة والمالحظـــات 

ان خير عوٍن لي، فله زمة، فقد كاللقة وارفدني بالمصادر والمراجع االدقي

منـــي جزيـــل الشـــكر، وكـــذلك اخـــص بالشـــكر الجزيـــل مـــدير مركـــز بابـــل 

للدراســات الحضــارية والتاريخيــة الــدكتور بــدر ناصــر حســين علــى دعمــه 

جـه إلـى النـور، وكـذلك المتواصل وتشجيعه لي في إتمام هذا العمل وٕاخرا

خيـــة مركـــز بابـــل للدراســـات الحضـــارية والتاري وبـــاحثي تذةاشـــكر كـــل أســـا

وكذا الشكر موصوال الـى امينـة مكتبـة مركـز بابـل  لتشجيهم ودعمهم لي،

فـــــي لـــــي  لمســـــاعدتها) الســـــيدة آالء ( للدراســـــات الحضـــــارية والتاريخيـــــة 

وكــذلك ال يفــوتني ان اشــكر مدينــة  ،الكثيــرة والمتكــررة اســتخراج المصــادر

اء وأدبــاء خلــدوا ذكرهــا وخلــدتهم، وســمو فــي الحلــة ومــا انجبتــه مــن شــعر 

 اوسمت بهم، وذاع صيتهم واشتهروا واشتهرت بهـم، فمـا كـانو  رى المجدذ

هذا العطاء غير المتناهي من هـذه المدينـة  اللوال هذه المدينة الفيحاء ولو 

نهـا ستصـاب وال أظ ،التي ما عقمـت يومـا مـن إنجـاب العبـاقرة والمبـدعين

  .بالعقم يوما الى أن يرث اهللا األرض ومن عليها

  

على محمد واله والطيبين  لعالمين وصلى اهللا  والحمد هللا رب ا
  الطاهري

  عبداالمري مهدي                                                                                            
                                                                             

                                                                            ٢٨/٦/٢٠١١                          



 

        

 إبراهيم الواعظ  -١

   )١()هـ ١٣٧٨ - ١٣١١( 

  ) م ١٩٥٨ - ١٨٩٣( 

  

  :سيرة الشاعر

  .إبراهيم بن مصطفى الواعظ آل السيد جعفر الهاشمي

عـاش فـي العـراق، وتركيــا، .ادوتـوفي فـي بغـد) محافظـة بابـل(ولـد فـي مدينـة الحلـة      

نشأ في مدينة الديوانية، وصحب والده إلى اآلسـتانة الـذي كـان نائبـًا عـن مدينـة .ومصر

ـــة الحقـــوق هنـــاك بغـــداد فـــي ا ـــأتم إبـــراهيم دراســـته، وتخـــرج فـــي كلي لبرلمـــان العثمـــاني، ف

زاول المحاماة، كما تقلد وظائفه الدينية مدرسًا وخطيبًا، ثم انتقـل إلـى سـلك . ١٩٢١عام

القضاء، كما عمل مديرًا لإلدارة القانونية بالجامعة العربية، وحـين عـاد إلـى بغـداد شـغل 

وفـي بغـداد ، انة أسـهم فـي تأسـيس النـادي األدبـيي اآلسـتف .رياسة هيئة التفتيش العدلي

أسهم في تأسيس المعهـد العلمـي، وجمعيـة حمايـة األطفـال، وانتخـب عضـوًا فـي جمعيـة 

أسهم فـي تأسـيس حـزب العهـد العراقـي،  .الشبان المسلمين، وفي مجلس أمانة العاصمة

فــي القــدس  وميــةشــارك فــي مــؤتمرات عربيــة ق .كمــا انتخــب عضــوًا فــي مجلــس النــواب

  .وبلودان والقاهرة

  

  
                                                 

عة اعالم الحلة ص ينظر موسو. م ١٩٥٨/ھـ ١٣٧٧م ، وتوفي عام ١٨٩٣/ھـ١٣١٢في بعض المصادر انه ولد عام   )١(
٩ .  



 

        

  :اإلنتاج الشعري

فــتح "، و"الزبــاء: "وطتــانمخطــوط، ومســرحيتان شــعريتان مخط» ديــوان الــواعظ«: لــه -

  ".مصر

  :األعمال األخرى

 -المساجالت الموصلية في الندوة العمرية : له مؤلفات حول تاريخ أسرته، وكتاب -

  . ١٩٤٩الموصل 

  .فى إبراهيم الواعظ، القاضي سابقاً آثاره المخطوطة لدى ولده مصط

شاعر مجدد في إطار القصيدة العمودية يعكس ذاتـا متأججـة العواطـف نحـو المـرأة،    

قوافيــه متمكنــة فــي إطــار القصــيدة الكالســيكية المحافظــة . وفيــه مســحة وجدانيــة مشــبوبة

  .على الوزن والقافية

  :مصادر الدراسة

  . ١٩٣٣بغداد  -مطبعة المعارف  -لب األلباب : محمد صالح السهروردي -  ١

  . ١٩٦٢بغداد  - دار البيان  - شعراء بغداد : علي الخاقاني -  ٢

 - نين التاسع عشر والعشرين معجم المؤلفين العراقيين في القر : كوركيس عواد -  ٣

  . ١٩٦٩بغداد  - اإلرشاد  مطبعة

بيــــروت  -الجامعــــة اللبنانيــــة  -مصــــادر الدراســــة األدبيــــة : يوســــف أســــعد داغــــر - ٤

١٩٨٣  .  

  :عناوين القصائد

  النساء •

  النساء

ـنَّْه  ـاَء وذكرھــــــــــــــــــــ ـمطمئنَّه    إن النس ـوِس الـــــــــــــــــ ـُل النف أم

ْر  ـحديِث إذا تََك ـيُر الـــــــــــــــــــ ـنّه    خ ـرى، فحديثُھـــــــــــــــــ َرَر، أو ج



 

        

ُرهُ  ـِم وعط ْرف ُالنسـيـــــــــــــــــــــ ـنّه    َع ـن ِعطرھــــــــــــــــــــ ـاُره م ونُض

ـيُره  ـا وعبــــــــــــــــــــ ب ذا الصَّ ـنّه    وش ـّوٌف بعبـيرھــــــــــــــــــــــ ُمتف

 ً ـا ـاُء طرائفــــــــــــــــــــ بَس الغن ـنّه    ق فـي َجْرسه مـن صـوتِھــــــــــــــــــ

داً  َردِّ ـيُب ُم ـنّه    والعـندلــــــــــــــــــــــ ـن شدوھـــــــــــــــــــــ ه م أنغاَم

ه  ـاُم نُواَح ذ الـَحمـــــــــــــــــــــ ـنَّه    أخ ـن َشْجوھـــــــــــــــــــــ ه م وھديلَ

وُده  ـنَع ُع ـورُد أيـــــــــــــــــــــ ـنّه    وال ـن َخّدھــــــــــــــــــــ ـاؤه م وصـف

ـي  ـالِك فـــــــــــــــــــ ـدةُ األم ـو    تَغري ـنّه ّج ـا تَغريـدھــــــــــــــــــ الفَض

ـ  دٌل يَمـيـــــــــــــــــــــ ُن ُمْعت ـنَّه    والُغص ـلِّداً لقُدودھــــــــــــــــــــ ُل ُمق ـ

ـ  ـٌموالل ـنَّه    يُل داٍج فـاحـــــــــــــــــــــ ـن َشعـرھــــــــــــــــــــ ـّوٌن م ُمتل

ـاصٌع  ـلُج نــــــــــــــــــــ ـبُح أب رٌ     والص ـوِّ ـنّه ُمتـن ـن وجھـھـــــــــــــــــــ م

ـاحةً  ـوَح صـبــــــــــــــــــــ ُد الّصب ـنَّه    تَِج ـي ثغرھــــــــــــــــــــ ـاحةً ف ووض

و  ـي َحْس ـّذ ف ـووتل ـنَّه    الَغبـــــــــــــــــــ ـن ظَْلمھـــــــــــــــــــ ـافةً م ِق لط

ـا  ـاةُ بصـفـوھـــــــــــــــــ نَّ الـحـي ـو بـھـ    ھُ ـا يحـل ـنّهوبـھـاؤھ ــــــــــــــ

ـا  ـادةُ والـَحيــــــــــــــــــ ـنَّ السع ه    ھ ـيِر ھُنَّ لُّ الخــــــــــــــــــ ـنَّ ك ةُ، وھ

ـال   ـظ«قـد ق ـي قصـيــ» حـاف ـف ـنّه    ــــــــــ ـي نعتھــــــــــــــــــ ـنشًدا ف ٍد م ـ

ـواكٍب  ـثل كـــــــــــــــــــــ ـَن م ـدجنّه    فطلع يسطعـَن فـي وسط الـــــــــــــــــ

ـا  يٌب أو شبــــــــــــــــــــ َق ِش ـم يب ه    ل ـوٌل أو أِجنَّ ٌب أو كھـــــــــــــــــــــ

ـنَّه  ـوا بـھــــــــــــــــ ـد ھـام ـنّه    إال وق ـي حـبّھــــــــــــــــــ ـوا ف واجـمع

ـا   ـظًا«ي ـو» حـاف ـظ العھــــــــــــــ ـنّه    حف ـدة خـّصھـــــــــــــــ َد، وبـالـمكـي

ةً  ر رقّ ـت تقط ـد كـنـــــــــــــــــــــ ـنّه    ق ـي مـرضـاتھــــــــــــــــــ ذوب ف وت

ـًدا  بتَُك عـابــــــــــــــــــــــ ى حس ـنّه    حت ـي وجـدھــــــــــــــــــــ ًدا ف متزھِّ

تُّالً  الة تب ـي الص ـنَّه    تقضـــــــــــــــــــــ ـي محـرابـھــــــــــــــ ـخ ف كـالشـي



 

        

ـ  اوتبـي ـًدا مخلًص ـنَّه    ت عبــــــــــــــــــــ ـديًا إحسـانھــــــــــــــــــــ مستج

ْد  ى َوَج ـرى حت ـاذا جـــــــــــــــــــــ ـاحًدا لجـ    م َك ج ـنّهتُ مـيلھــــــــــــــــــ

ـيًَّما  ـَت متـــــــــــــــــــ ـاألمس كـن ـنّه    ب ى حـركـاتھـــــــــــــــــ ـو إل تـرن

رَت مكــــــــــ  ـوَم ص ـابًراوالـي ه    ـــــــــ ـًدا لھُنّ ـنّكًرا أبـــــــــــــــــــــ مت

ْن  ـَمَك وادُخلَ ـرْك جحـيـــــــــــــــــــ ـن جنَّاتھـــــــــ    ات د م ـي الرغ ـنّهف ــــــــ

ـ  ـتكبَُّر والـتََّجْبـــــــــــــــــــ ـجنّه    ودِع ال الفة والـمـــــــــــــــــ بَُر والص ـ

ـلى أحكـامھـــــــــــــــــــ  زل ع ـّنان ـرضى    ـ ـوف ت فلس
نّه مھ حك

ـاصٍح  ـيحة نــــــــــــــــــــــ ـذي نص ه    ھ ـّن ِمنّ ـي مـنھـــــــــــــــــــ ال يبتغ

ٍة  ـن زلّ ْب مـــــــــــــــــــ ـْل، وتُ ـنّه    فـاقب ـادق َميلھــــــــــــــــــــ ى بص تحظ

  

 إبراهيم حسن المحاويلي  -٢

  ) هـ ١٢٧٩ -   ( 

  ) م ١٨٦٢ -( 

  :لشاعرسيرة ا

  .إبراهيم بن حسن المحاويلي

وهـي ) المحـاولي: قـد تحـّرف نسـبته فيقـال(» المحاويـل«ينسب الشاعر إلى مدينة       

المعلومـات المتـوافرة عنـه فـي  .قضى حياتـه فـي العـراق .من أقضية محافظة بابل حالياً 

لهجــري، راء القــرن الثالــث عشــر اــــــالمصــادر شــحيحة جــدًا، ال تتجــاوز ذكــر أنــه أحــد شع

 -أها مادحـًا ـوتروى له موشحة قالها معارضًا ومقرظًا موشحة ألحـد شـيوخ عصـره، أنشـ

ألحــد شــيوخه، وذكــر فيهــا أســماء جماعــة مــن الشــعراء واألدبــاء كــان المحــاويلي  -بــدوره

  .نهج الموشحة األولى، وتحية لها من بينهم، فكانت موشحته هذه على

  



 

        

  :اإلنتاج الشعري

  .وشحة، والبيت المفرد الذي تالهاغير الم لم يعرف للمحاويلي -

  :مصادر الدراسة

لى نهاية القرن التاسع الموشحات العراقية منذ نشأتها إ: رضا محسن القريشي -  ١

   - عشر 

  .م١٩٨١بغداد  - الحرية للطباعة  دار     

  بحوزة عزالدين ابن الشيخ عبدالزهراء ) مخطوط(أدب المجالس : مؤلف مجهول -  ٢

  . يرالصغ     

  :عناوين القصائد

  ياطالب اھنأ •

  ياطالب اھنأ

ـمستطرِف ـا الــــ ـنأ بـالثن ـُب اھ ـا طـال ـريف األطرِف    ي ـن الشـــــــــــ ـا م وبـالھَن

ؤدِد ـا ذا السُّ ـُح يــــــــ ـا صـال ـَن ي ـيِّد    وْلتھ لَّ ســــــــــــــــــ ـوق ك ـداً يف وسـي

ـيَِّد ـال الـمشــــــــــــــــ زٍّ للع َن ع دي    وِحْص ـھداه نھت ـٍم بـــــــــــــــ ـم عـل ونج

ـرِف ـد الشــــــــــــــــ ه فري ْي ـال بَجدَّ ـي    ن فـالنظـُم فـي وصـف عـاله ال يفــــــــ

ِر ـن سؤدٍد ومفخ ِدِه    أعـظـْم بـه مــــــــــــــ ـيل ِرْف ـوَد بجـمـــــــــــــ ى الـوف أولَ

ـندِه ـن عـــــــــــــــ ـائٍل م لُّ ن ـان ك ِه    فك دِّ ه وَج دِّ ـال بِج ـاز العــــــــــــــــــ ح

ه ـودِّ ـوَرى بــــــــــ ـاري ال َر الـب ـن أََم نى ُم    م اه أس جْت كفَّ ـم نس كــــــــــــــــ

ِفلع ـٍم وُمقت ـٍم ونـاظــــــــــــــــــ ـن ُدرِر    ـال ـا مـــــــــــــــ ـا آذانن ن حش وَم

  
  
  
  



 

        

 أحمد الفحام  -٣

   )١()هـ ١٢٧٢ - ١٢١٢( 

  ) م ١٨٥٥ - ١٧٩٧( 

  :سيرة الشاعر

   .السيد أحمد بن محمد صادق الفّحام األعرجي

تتلمــذ علــى أبيــه .عــاش فــي العــراق.لنجــفادينــة الحلــة وتــوفي فــي مدينــة ولــد فــي م     

  .انصرف إلى الشعر إلى جانب علمه في اللغة.وعلى سائر األساتذة في النجف

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان شعر مخطوط -

  :مصادر الدراسة

 -مؤسسـة التـاريخ العربـي  - )٧جــ(شعراء الحسـين ] ادب الطف او [: جواد شّبر - ١

  .٢٠٠١ روتبي

  . ١٩٥٤النجف  -المطبعة الحيدرية  -) ١جـ(شعراء الغري : علي الخاقاني - ٢

  :عناوين القصائد

 شّف الهوى جسمي •

  شّف الھوى جسمي

ـلى أًسى ـا    سأقضـي بقـرب الـدار نحـبـي عــــ ـا ھـيـــــ ـيك كـم ـي إل ـيِك وحـاجـات إل

ـدي ـلكْت يــــــ ـا م ـي وم ـارًما مـال ـا    أرى ح ـي وتالديـــــــــــ ـن طـارف تُه م ـمعَّ وج

ـامٍة ـن حصن ســــــ ـل م ـي الرم ا بأعـال ـا     لقً ـن حـيـاتـيــــ ـا م أس الرج مسّجًى عـلى ي

                                                 
  .٧/٦٨ينظر ادب الطف . ھـ ١٢٧٤وقيل توفي عام   )١(



 

        

ةً ـوائد رأف ـدي العـــــــــــ ـي أي ـا    تقـلّبن ـمةً لشبـابـيــــــــ ـي رح ـي وتبك بحـال

ا ـمُت واقفً ـي فال قــــــــ ـوى جسم ـا    وشّف الھ ـّرْت مكـانـيــــــ ريح استق درج ال ـلى م ع

ال ـا أمُّ رس ـازٍةوم بطن مفــــــــــــــ أى الس    ٍن ب اعةَ الركب مـاضـن ـنھا س ايـرُب ع

ه ـت ل ـا انثنــ ُب عـنھ ـادى الرك ـا تـن ـن طـ    ولـم ه محصـوَص الجنـاحـي ـافألفْت اويــــــ

ـارًما ـبحُت صــــــــ ـوم أص ـي ي ـَد مـن ـا    بأوج ـطَ الـمـصـافـي ـُت الخلـي ـد كـن ـي وق حبال

 أحمد توفيق الحّلي  -٤

  ) هـ ١٤٢٢ - ١٣٣٣( 

  ) م ٢٠٠١ - ٩١٤١( 

  :سيرة الشاعر

  .أحمد توفيق الربيعي الحّلي

ـــالعراق، وتـــوفي فـــي بغـــداد        ـــد فـــي مدينـــة الحلـــة ب تلقـــى تعليمـــه االبتـــدائي فـــي .ول

حتــى تخــرج فــي  ، ثــم واصــل دراســته ١٩٢٦المدرســة الشــرقية بالحلــة، وانتهــى منــه عــام 

معــة آل البيــت، الشــعبة ، بدرجــة امتيــاز، والتحــق بجا١٩٢٩كليــة اإلمــام األعظــم عــام 

عــــين معلًمــــا فــــي مــــدارس الحلــــة  .١٩١العاليــــة الدينيــــة، وحصــــل علــــى شــــهادتها عــــام 

، ثــم أصــبح مــديًرا لمتوســطة الحلــة للبنــين بعــد أربــع ســنوات، بعــد ١٩٣٢االبتدائيــة عــام 

ولغايــة  ١٩٤٣ام ذلــك عمــل مــأمور منتوجــات لــواء الحلــة التابعــة لــوزارة الداخليــة منــذ عــ

  .١٩٧٠تقاعده سنة 

  :اإلنتاج الشعري

ـــــــوان شـــــــعر - ـــــــه دي ـــــــزمن«: ل ـــــــي مـــــــدار ال ـــــــي بغـــــــداد» ف ـــــــه ف ـــــــدى عائلت   .مخطـــــــوط ل

مــا وصــلنا مــن قصــائده يــدل علــى موهبــة فــي الــنظم، مــؤثًرا المتــداول مــن الصــور       

  .يلة، وعبارته قريبة وخياله قريبواأللفاظ واألخ



 

        

  :مصادر الدراسة

  .١٩٩٤الحلة ) ١ط - ١جـ(صفحات مرجانية : محمود حسان مرجان -  ١

بغداد  -  ١٠٦الحلقة  -جريدة الثورة  -من أنا : حميد المطبعي: الدوريات -  ٢

١/٥/١٩٨٦ .  

  :عناوين القصائد

  سلوا التاريخ •

  سلوا التاريخ

ُل الرجـــــ ـن بط ـخ م ـوا الـتـاري ـاِلسل ـي   ــ ـيّاب اللـيـالــــــــــ ـْم بـھ ْب أعـظ يُِج

ـيفًا ـاه ســـــــــــــــ ـاججتَه تلق ـال   إذا ح ـادثته ربَّ الكـمــــــــــــــــ وإن ح

ـزًما ـاك حــــــــــــــ ـذي أعط ـمًدا لل زال   فح ـند الن ـاتًكا عـــــــــــــــ ا ف وعزًم

ـيّاً ـاعة ھـاشمــــــــــــــ ـوارثَت الشج ـال   ت فكـّسرَت النصـال عـلى النصــــــــــــ

بى اب غض ـود الغ ت أســــــــــــــ ـال   إذا وثب ـي القتـــــــــــ ـافل ف ـاوزِت الجح تج

ـي   تصـول وال يـخـيفك رعـُد قصـــــــــــــٍف ـوم وال تبـالـــــــــ ـي الھج ـزبًرا ف ھ

ـن ـادة م ـّمصَت القـي ـيٍّ «تق ـمك ال   »عـلـــــــــــ ـيُر آِلوألھ ـاحة خـــــــــــــــ فص

ـمفّدى ـبطُل الـــــــــــــ ـا ال ْم أيـھ زعَّ ـي   ت ـيشك للعـوالـــــــــــــ مْخ بج أال واش

ـروبة إن تســ ـرحى للع ـامتفـم ـال   ـــــــــــ ـلى الجـبــــــــــ ـا أع ت كـيـانھ رفع

ـي ـند الـتالقــــــــــــــ ـٍب ع زُّ ُمغال ـيٍف أو نِبـــــــــــــــــ   أع فٍّ أم بس ـالبك ـ

ـاء ذكر بـالثنــــــــــــــ ـاس ت قُّ الن ـال   أح ـن الـمحــــــ ـون م ـا يك ـلى الـدنـي ع

ـيٌّ ٌج أعجـمــــــــــــــــ ذْممك ِعل ـن ي ـال   فـم حقـير النفس مطعـون الخـصــــــــــــ

ـمًعا ـاس جـــــــــــــ ـرَّ الن ـوّدك أن تس ـي   ي رح الـتعـالــــــــــــ ى ص ـم إل وتدفعھ

ـه ـو عـلـيـــــــــــ ـوا شكرتھـم إن سأل ـالسؤال   ف ع بـــــــــــــــ ـوا تُرجِّ وإن سكت



 

        

ـيٍّ ـا عـلــــــــــــ ـن أب بقَت السـابقـي ـوالو   س ـاحة بـالنــــــــــــــ ت السم أردف

ـاٍت ـي صـفــــــــــــ ـازت ف ـابرةٌ تـم ـي   جـب ـٌد لآللـــــــــــــــــ ـت ِعق ـن أن ولك

ـامٌخ فـــ ـٌم ش أٍنعـظي ل ش ـي ك ـي   ـــــــــــــ ـواضر والخـوالـــــــــــ ـا الـح تُحّدثن

 أحمد حقي الحلي -٥

  ) هـ ١٤١٧ - ١٣٣٣( 

  ) م ١٩٩٦ - ١٩١٤( 

  :سيرة الشاعر

  .أحمد حقي الحلي

تلقـى .عاش في العراق وبريطانيـا .، وتوفي في بغداد)راقالع(ولد في مدينة الحلة       

قصــد بغــداد والتحــق بجامعتهــا، وواصــل دراســته حتــى  .تعليمــه المبكــر فــي مســقط رأســه

عمــل بالتــدريس  ).١٩٤٨(حصــل علــى درجــة الــدكتوراه مــن جامعــة مانشســتر بــإنجلترا 

ًمــا للتعلــيم االبتــدائي بجامعــة بغــداد، ومــديًرا عا) كليــة التربيــة(فــي دار المعلمــين العاليــة 

بوزارة التربية والتعليم، وعمل خبيًرا بالمجمع العلمي العراقي، وكان عضًوا استشـارًيا فـي 

كـان عضـو  .دائرة ثقافة الطفل بوزارة الثقافة، ثم مستشـاًرا ثقافًيـا فـي سـفارة العـراق بلنـدن

شـارك  .فسـية ببغـداداتحاد األدباء والكتاب العراقيين، وعضو جمعيـة العلـوم التربويـة والن

  .ت منظمة اليونسكو الخاصة بالطفلفي عدد من مؤتمرا

  :اإلنتاج الشعري

، ولــه قصــيدة فــي رثــاء ١٩٥٤القــاهرة  -دار المعــارف  -» المحفوظــات الطفليــة«لــه  -

  .عدون نشرت في كتاب ذكرى السعدونعبدالمحسن الس

  :األعمال األخرى

 -) أجـزاء ٤(قراءة الراشدين : ليم، منهاله عدد من المؤلفات في مجال التربية والتع -

، وأهـداف ١٩٧٦بغداد  -) أجزاء ٤(، والقراءة لمحو األمية الوظيفي ١٩٧٦بغداد 



 

        

، وتعليم العربية بطريقـة ١٩٨٧بغداد  -تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 

، ومحاضرات في أصـول تـدريس قواعـد ١٩٨٧بغداد  -الوحدة في الصفوف العليا 

مســرحية : ، ولــه عــدد مــن األعمــال المترجمــة، منهــا١٩٨٢بغــداد  -للغــة العربيــة ا

ــــدين بــــرين ســــيكس  بغــــداد  -مطبعــــة األزهــــر  -) باالشــــتراك(كنــــز الحمــــراء لجيرال

بغـــــداد  -، والزراعـــــة والتعلـــــيم العـــــام لمنظمـــــة اليونســـــكو )صـــــفحات ١٠٧( ١٩٦٢

  ).صفحات ١٠٧( ١٩٧٥

لألطفال، فكان واحًدا مـن رواد أدب األطفـال ارتبطت تجربته الشعرية بالكتابة      

ـــــوي  فـــــي العـــــراق، جـــــاءت موضـــــوعات قصـــــائده وأناشـــــيده مرتبطـــــة بالمجـــــال الترب

والتعليمــي، واعتمــدت لغــة بســيطة تتجــه الســتخالص المغــزى والموعظــة، وموســيقى 

لوب الحكــي والســرد وســيلة ذات إيقــاع جــذاب مــع حــرص واضــح علــى اســتخدام أســ

  .للتوصيل

  :سةمصادر الدرا

 ١٩٦٩ - ١٨٦٩) تــراجم/ قــاموس(أعــالم العــراق الحــديث : بــاقر أمــين الــورد - ١

  .١٩٧٨بغداد  -مطبعة أوفست الميناء  -

دار الشــؤون  -العشــرين موســوعة أعــالم العــراق فــي القــرن : حميــد المطبعــي - ٢

  .١٩٩٥بغداد -الثقافية 

  .٢٠٠١النجـــف  -مطبعـــة الضـــياء  -موســـوعة أعـــالم الحلـــة : ســـعد الحـــداد - ٣

 ٢٠٠٠ - ١٩٧٠معجــم المــؤلفين والكتــاب العــراقيين : صــباح نــوري المــرزوك - ٤

  .٢٠٠٢بغداد  -بيت الحكمة

ـــي الشـــرقي - ٥   .١٩٢٩بغـــداد  -) ١ط(مطبعـــة الشـــعب  -ذكـــرى الســـعدون : عل

معجـم المـؤلفين العـراقيين فـي القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين : كوركيس عـواد - ٦

  .١٩٦٩بغداد  -اإلرشاد  مطبعة –

  . ١٩٦٥القاهرة  - -) ٢ط(الشعر العراقي الحديث : يوسف عزالدين - ٧

  

  



 

        

  :عناوين القصائد

 العجوز والدجاجة •

  العجوز والدجاجة

ـي ـي دجـاجتــــــــــــــــــــــ ـي     َدجـاَجت ـا وا َحْسرتـــــــــــــــــــــ فقـدتُھ

ـي ـديَّ ُمْنيـتـــــــــــــــــــــ ـانَْت ل ـي    ك ـي وحدتـــــــــــــــــــــ ـي ف وَسْلوت

ـيرةً ـا صغـــــــــــــــــــــــــ ـي    ربَّْيتھ ـي وحنطتـــــــــــــــــــــــــ ت بُِذرِّ

ـْت ـا َسِمنــــــــــــــــــــــ ى إذا م ـي    حت ـا وا نَْكبَتـــــــــــــــــــــ فقـدتُھ

ـا َن آوى السَّارقــــــــــــــــــ ـا ْب ـي    فـي ـي دجـاجتـــــــــــــــــــــ َسلـبتـن

 ميد القزويني أحمد ح -٦

  ) هـ ١٤١٣ - ١٣٤٦( 

  ) م ١٩٩٢ - ١٩٢٧( 

  

  :سيرة الشاعر

  .القزوينيأحمد بن حميد بن أحمد بن صالح بن مهدي الحسيني 

تلقــى تعليمــه  .قضــى حياتــه فــي العــراق .ولــد فــي مدينــة الهنديــة، وتــوفي فــي بغــداد     

انتقـــل إلـــى مدينـــة  .المبكـــر فـــي كتـــاب مســـجد القزوينـــي، ثـــم التحـــق بالمدرســـة االبتدائيـــة

عمـــل مشــــرًفا علـــى أمــــالك والـــده مــــن  .الناصـــرية حيـــث أكمــــل دراســـته المتوســــطة بهـــا



 

        

تـولى منصـب مـدير بلـديات الحلـة  ).١٩٥٤(بلدية الهندية  األراضي الزراعية، ثم ترأس

  .دبي يجمع أعالم األدب في مدينتهكان له مجلس أ ).١٩٨٢(حتى تقاعده 

  :اإلنتاج الشعري

  ).مخطوط( »تراث األديب«له عدة قصائد في مصادر ترجمته، وله ديوان  -

  :األعمال األخرى

، ١٩٩٨بيــروت  -والطــرف األدبيــة النــوادر واألشــعار : لــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا -

جنايـة السياسـة علـى األدب، ومـن وحـي شـهر :وله عدد مـن األعمـال المخطوطـة، منهـا

   .دراسة وتحليل: رمضان أو خواطر صائم، واإلمام الحسن

شاعر غنائي، نظم في عدد من أغراض الشـعر، المتـاح مـن شـعره عـدد قليـل مـن      

اجتماعيـة ومراسـالت مـع أصـدقائه، إضـافة إلـى القصائد والمقطوعات تـرتبط بمناسـبات 

كتابتـــــــه الموشـــــــح الـــــــذي يحـــــــافظ فيـــــــه علـــــــى لغـــــــة قويـــــــة اإلىقـــــــاع، محكمـــــــة البنـــــــاء 

  .بطرح األسئلة وتصّيد المفارقات واألسلوب،يحرص على صياغة الحكم، وٕاثارة التأمل

  :مصادر الدراسة

بغداد  -ء مطبعة أوفست المينا - أعالم العراق الحديث : باقر أمين الورد -  ١

١٩٧٨.  

 -سق غمكتب ال - ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى : سعد الحداد -  ٢

  بابل 

    ٢٠٠١ .  

  :عناوين القصائد

 صوَّر الكون خبير وعليم •

  

  



 

        

ر الكون خبير وعليم   صوَّ

ـي ك ـالْمأعِطن ـنك الـمـــــــــ ـي ودْع ع ـِب    أس ـا العجـــــــــــ ـي خبـاي ـه أستجل فـي

ـراْم أس الـحــــ ـوِل ال الك ـِق الق ـن رحـي ـان شــــ    م ـلى اإليـم ِبوع ـرُب النخ ـــــــــ

ـاْت هُ للكـائنــــــــــــ ـن ُحبّ ـا م ـَت ي ـيْل    أن دٍّ جـمــــــــ ـن قَ ـوِن م ـي الك ـا ف وبـم

ـي الـحـيـ ـيٍل ف ـيٍب وجـم ـم عج ـاةك ـيل    ـــــــ َر األصــــــــــ ـاَب والفك ـيَّر األلـب ح

ـات ـيك الصـفـــــــــــ دِّ ھـات ـن ح زْت ع ـروي الَعلـــــــــــــ    عِج دنَّْت دون أن ت ـيلوت

ـاْم ـُل ھــــــــ ـن قب ـٍم م ـم عـال ـا ك ـِب    وبـھ َف الـحجــــــــــــــــ دوَن أن يبصَر خْل

ـْم ـيٌر وعـلـيـــــــــــــ ـوَن خب ر الك ـوَّ ـال    ص ـذا الَجمـــــــــــــ ـالٌق ھ ـيٌل خ وجـم

ـم ـديع وسلـيـــــــــــــ ـِه ب ـا فـي ل م ـال     ك َن الجـمـــــــــــــــ هُ ُحْس ـانٌع أودع ص

ـم فةَ هللاِ العـظيــــــــــ ـي ِص ـن يـدان ـال    م ـاِت الـِحجـــــــــ ـند رب ـدو ع ـي تب وھ

ـام ـوٍق وســــــــــــــــ ل مخل ـي ك ه ف ِب    ول ـن كث هُ عـــــــــــــــــ ـي ل الح للرائ

ـاْء ُض األَدعـيـــــــــــ نَّ بع ـا ظَ ـي دنـي ـود    ھ ـا الـوجــــــــ دفةُ ال دنـي ـا الص أنھ

ـاْءوت ـذا الَغبـــــــ ـي ھ ـبعُض ف ـادى ال ـود    ـم ـا يجــــــــ ـا فـيـھ ْن لن ـى َم وتـنـاس

ـاء ـي ھَبـــــــــــــ ـاٌء ف ـواله ھَب ـي ل ـي ك    ھ ـي ف ه ف ـودول ـا ُشھـــــــ ـا فـيـھ ل م

الم ـوِل الك ـَل لـمعـلــــــــــ ـُر العق ِب    نھج ـي الكت ى فــــــــــــــ ـاٍد أت أم إِللـح

ـاًدا وجـبــــ َق األرَض وھ ـاْلخل ـاْب    ـــــــــــ ـا طــــــــ ـذَّ وم ـا ل لُّ م ـا ك وعـلـيـھ

ـاٍء زالل ـن مـــــــــــــ ـَن م َر األعـي ـن أش    فجَّ ـو مـــــــــــــــ ـمذاٍق ھ رابب ھى َش

ـاْل ـِب الرجـــــــــــ ـي صل ة ف ـَل النْطفَ وھـو مخلـوٌق عجـيٌب مـن تـــــــــــــراب    جع

الْم ى ك ـا أوھ ْدفةَ يـــــــــــــ ـرى الُص ـي    أت ـنحى لغبـــــــــــ ـَل ي ـرى العـاق أم ت

ـار ِط الـبحـــــــــ ـي وس ـالُم ف ـذه األع ـول    ھ ـن صنِع العقــــــــــ ـوَج م ـتُشَق الـم ل

ـدار ـِن يــــــــــــ ـوِّ بـالف ـُن الج ـول    وسفـي ـو َذلــــــــــــ ـِم الج ـن عـال ذْت م تِخ

ـار ـُل يَحـــــــــــ ـا العق ـاٌت بـھ ـول    وصنـاع ـٌي وجھـــــــــــــ ـا غب ى فـيـھ ل أت ھ



 

        

ـام ـا ربُّ األنــــــــــــــ ـمةٌ أنعـَمھ ـحقِب    نع ـوَل الــــــــــــ ـاِن ط ـي اإلنس لـبن

ـا ـن أنــــــــــــ ـْل م َي الب ـا ِخلِّ ـا ي ـوْل    أن ـاُب العقـــــــــ ـَي أرب ـن قبـل ـاَم م ھ

ى ـاهَ انحن ـد أَن تــــــــــ ـٍم بع ـم حكـي ـيرٍ     ك ـول لخب نَّ الـُوصـــــــــــــ ـد أن ظ بع

ـا ـاه العـنــــــــــــــ ُز وأَضن ه العج ـول    َعلَّ ـاذا يـقـــــــــ ـائًرا م ـدري ح ـيَس ي ل

ـَم األمــــــ المأسل ى ربِّ السَّ ـَر إل غِب    ـــــــ ـوَف السَّ ـاَل ُصنـــــــــــــــ ـد أن ن بع

ـاْل الق الرجـــــــــ ـت أخ ـت إن قـاسـي ـرى ي    أن ْن تــــــــــــ رديَم ق ال ألف ذا الُخْل

ـاْل ـوان الكـمــــــــ الق عـن ـب األخ ـمحتِد    صـاح ـيب الــــــــــــــ ـرف ط ـا يع وبـھ

ـا د    لھـّن لـي مـن قـد حـوى حسن الخـصــــــ ـي الصَّ ق كـالظامـــــــــــــ ـا للخل كلن

الم ـي الس ه مـنـــــــــ ـت ل ـا قـل ـثل م ـِب    م ّز الطلـــــــــــــــــ ـان ع فأبـونعـم

  

 صالح القزويني أحمد  -٧

  ) هـ ١٣٢٤ - ١٢٨٧( 

  ) م ١٩٠٥ - ١٨٦٨( 

  :سيرة الشاعر

  .أحمد بن صالح بن مهدي القزويني

، وعــاش حياتــه )١(، وتــوفي فــي مدينــة النجــف)جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة الحلــة     

  .درس على أبيه، ثم بعث به إلى النجف حيث قرأ العربية واألصول والفقه .في العراق

  :الشعرياإلنتاج 

، فاسـتوى ديواًنـا فـي ثالثـة آالف )٢(ليس له ديوان مطبوع، وقد جمع شعره ابن أخيـه -

 .بيت

                                                 
 .عاما  ٣٨بمرض التيفوئيد في العشرين من المحرم وعمره   )١(
 .السيد باقر ابن اخيه السيد ھادي   )٢(



 

        

أكثــر شــعره فــي مــدح آل البيــت، وأســالفه وأعمامــه، ورثــائهم، ولــه غــزل متنــوع     

الغـــرض، ونســـيب، كمـــا نظـــم الموشـــحة، ولغتـــه علـــى قـــدر مـــن السالســـة، ومعانيـــه 

 .وصوره قريبة

 :مصادر الدراسة

 . ١٩٦٤بيروت  -دار األندلس  -) ١جـ(شعراء الحلة : الخاقانيعلي  -

  :عناوين القصائد

 أعيت صفاتك •

  أعيت صفاتك

ـلغاِء قََع الـبــــــــــ ـاتَُك ِمْص ـْت صـف ـراِء    أعـي رةُ الشعـــــــــــــــ ك فك ـيّرْت ب وتح

ـرٍئ ِه امـــــــ ـي ُكْن ـم ف ـط الـوھ ى يحـي ـوزاء    أنَّ حسدت عـاله كـواكُب الجـــــــــــــ

ـد أ ـاق ـدراً محـــــــ ـال ب ـنك الع ْت م ـاء    طلع ٍة ظلـمـــــــــــــــــ لَّ ُدجنَّ ـاه ك بسن

ـَت    مشكٌل لَّ فــــــــــــي االسالم خطبٌ مـا حـ ـواضح اآلراءإال أتـي بـــــــــــــــ

دا ع الِع ـيِّ م ـابَن النـبــــــــ ـوقٌف ي ك م ـاء    ل ّل سمـــــــــــــــــ ضحكت له أْمالُك ك

ـرتَضىيـوٌم نھضَت بـه لنصر الـم ـاء    ـــــــــــ ـوَع ُذكــــــــــــ روا بُْغضـاً رج مذ أنك

ٍة ـارِم حّج ـم بصــــــــــــــــ قَت زخرفَھ ـم بشفــــ    مزَّ ـم قـلـوبـھ ت لسق ـاءنفث ـــــــ

ـرا راء    ال زلـَت غْوَث الـديـن إِذ خطٌب عــــــــ ـوِة الغب ـي الشـتـــــــ ـورى ف غـيَث ال

ـوالُه ـُم نـــ ـولى العـمـي ـا الـم ـا أيـھ ـي    ي َك قـد أنخُت رجـائــــــــــــ بجنـاب عزِّ

ـمه رَّ نسـيـــــــــ ـد أض ـاُء وق ـذا الشـت ـي    ھ ـنْع أذاه ردائــــــــ ـم يـم ـيث ل ـي ح ب

ٌل -ُحصَّ الجنـاُح  -َمْن لـي وقـد  ـ    ُمعــــــــوَّ ـنك ب ـي م ـي«إن لـم تـرْشن »الُكوبـائـــــ

  



 

        

 إسماعيل المدّرس العذاري  -٨

   )١()هـ ١٣٦٩ - ١٢٨٩( 

  ) م ٠١٩٥ - ١٨٧٢( 

  :سيرة الشاعر

  .إسماعيل بن أحمد العذاري الِحّلي

تلقـى علومـه فـي  .عـاش فـي العـراق ).جنوبي العـراق(ولد وتوفي في مدينة الحلة       

كانــت لــه  .، فبقــي فيهــا زمنــًا طــويالً »الكــوت«مســقط رأســه، وعــين معلمــًا، ثــم نقــل إلــى 

  .صالت ببعض أدباء بغداد، وانعكس هذا على شعره

  :الشعرياإلنتاج 

  .لـــيس لـــه ديـــوان، والمتيســـر مـــن شـــعره هـــو مـــا حوتـــه ترجماتـــه فـــي مصـــادر عصـــره -

شـعر المـدرس يعـرب عـن روحـه وحسـه، ويصـور لنـا «: يقول الخاقاني عن شـعره      

، والقصائد المتيسرة لنا من نـوع الدعابـة حـول األطعمـة، ومطارحـات »مرحه ورقة طبعه

  .الشاعر وأصدقائه في الموضوع

  :لدراسةمصادر ا

 –األنــــدلس للطباعــــة والنشــــر  دار -) ٢ط) (١جـــــ(شــــعراء الحلــــة : علــــي الخاقــــاني -

  . ١٩٦٤بيروت

  :عناوين القصائد

 بسالة في الوليمة •

  

                                                 
اد  )١( ي المص ر ف ا ذك د لھ ة وال يوج ر معروف ه فغي نة والدت ا س ط ، ام ه فق نة وفات اعر س ن الش روف ع   . رالمع

  .٢٣، موسوعة اعالم الحلة ص  ٨٦، النھضة الفكرية في الحلة ص ١/١٦٣ينظر شعراء الحلة      



 

        

  بسالة في الوليمة

ـدمتَُك بــ: أخـا الفضلِ  ـاضرْب ال ع ـالَخْمِسف ْرِس    ـ ـن الِع ْرس أحـلى مـــــــ وجـاھْد فإن الُع

ـاً ـمِة ضـيغمــــ ـند الـولـي ـاسالً ع ـن ب ـا     وك ـا صـاِح ب ـَت ي ـد كـن ـا ق ـزبراً كـم ألمسھ

ـزورٍق ـيل بــــ ـي الجـم ى الشـاط ـوًضا إل مس    نھ ـرة الش ع ُحمــــــــ ـاه م ـي َمغن زَل ف لنن

ِه ـاً ألجل ـتدريس صـفحـــــــ ـن ال ـرْض ع ـدرس    وأع ـن الـــ ـاً ع ـِو َكْشح ـه واط ـادر إلـي وب

ى ـا أت اً كـمــــــ ـاً طريّ ْل وازدرْد لـحـم ـالضرس    وُك م بـــــ ـاج للقض ـذكُر ال تحت ـه ال ب

ـاجالً ـاء عــ ى الـم ـاً إل ـَت محتـاج ـمس    وإن كـن ـْبه بـالھــ ـلُع فـاطل ـنَك الـب ـيسھَل م ل

ـمةٌ ـوتَك لقـــــــــــــ ى أن تف ـَي أخش ْبس    ألن ـال لَ ـديَك بــــــــــــ ـوٌم ل ك معـل وذل

ـاٌق ـي مشـت َك -وإن ً -وحقِّ ـا نفس    دائمــــــــــ ى ال ـو ُمن ـوّي وھــــــ ى السمك الـمش إل

ـيَّه َن شـــــــــــــ ـالُّم أَحَس ه الـب َمْيٌك ل ـحقِّ -فصـار     ُس ـُر ال ـورس -لَعـم ـَر كـالـ أحـم

ـاَره ـاِج قتــــــــــ ن العج ُر ب مَّ خض ـو ش رفس    ول ـفع وال ـّواُب بـالصـــــ ّده الـب ـا ص لـم

ـمةً ذوَق لُقـيــــــــــــ ـنه أن ي ـاول م ـالرمس    يح ك بــــــــــ ـد ذل ـوه بع ـو دفـن ول

ـ ـُت م ـو كـن ـاًول ـوظيفِة مطلقـــ ـد ال رأس    ن قـي ـلى ال ـاً عــــــ ـغداَد سعـي ى ب ُت إل لجئ

ـا ـاُل شـيـِخنــ ـا ب نفُس م دتَك ال ـي ف ـل ل ـ    فق حى بعـي ـٍد أض ـا خـال ـرسأب ـن الھــــ داً ع

ـمعزٍل ـيل بـــــ ـي الجـم ـن الشـاط ـار ع س    وص ـٍن بخ ـي ثـمـــــــــ بّوطَ ف ـه الش ـاع ب وب

ـاً بأك حى جـبـانـــــــــ ـالُه أض ـا ب ِهوم ـي    ل ـرةَ العبســـ ـاً كعـنـت ـان ِمقـدام ـد ك وق

ٌد ل واح ـي األك ـه فــــ ـان ال يكفـي ـد ك ـحْدس    وق ـيس بـالــــ ـابٍت ل ـٍن ث ـن يـقـي وذا ع

ـاً ـُل مـولعـ ـن قب ـَت م ـد كـن ـٍد ق ـا خـال ـس    أب بّوط واآلَن بـالعكــــــــــــ َك للش بأكل

ـاً ـِم سـابقــ ـبة اللق ـي حـل ـا ف ـَت لن ّس    وكـن ـال ِح ـري االزدراَد بــــــــ ـد لعـم تُجـي

ـده ـواكِه بعـــــــــــ ل الف ـن أك ر م ـالعّس    وتُكث َك بــــــــــ ـد أكل ـايًا بع ـرب ش وتش

ـدا ـذي بـــ دوُد ال ـذا الص ـا ھ ـي فـم ـي     أجـبن جّل أِم الُكرســـــــــ ـريُر الس ـاقَك تح أع

  



 

        

 أمين رؤوف األمين  -٩

  ) هـ ١٤١٧ - ١٣٤٣( 

  ) م ١٩٩٦ - ١٩٢٤( 

  :سيرة الشاعر

  .مينأمين رؤوف األ

، وتـــوفي فـــي بغـــداد، ودفـــن فـــي مدينـــة )جنـــوبي العـــراق(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة        

 -تلقـــى تعليمـــه االبتـــدائي والثـــانوي فـــي الحلـــة، ثـــم انتســـب إلـــى كليـــة الحقـــوق  .كـــربالء

اشــــتغل  .١٩٤٨وحصــــل علــــى شــــهادة الليســــانس فــــي القــــانون عــــام  -جامعــــة بغــــداد 

خـــالل دراســـته للقـــانون  .حـــامين البـــارزينبالمحامـــاة طـــوال حياتـــه، وعـــرف بأنـــه مـــن الم

وواصـل الدراسـة فيـه ثـالث سـنوات، وكـان أسـتاذه  -انتسب إلى معهد الفنون فـي بغـداد 

جم لــه عازًفــا بارًعــا علــى فــي العــزف علــى العــود الشــريف محيــي الــدين، وقــد كــان المتــر 

  .العود 

  :اإلنتاج الشعري

ــ. كــان شــاعًرا مقــًال، فلــم يطبــع شــعره فــي ديــوان - د ارتــبط الشــعر عنــده بالمناســبات وق

  .الخاصة، وال يحفظه إال شركاء هذه المناسبات

ارتـــــبط شـــــعره بالمناســـــبات الخاصـــــة جـــــّدًا فمجملـــــه فـــــي اإلخوانيـــــات والمناســـــبات     

التــي تناســب  االجتماعيــة، وهــو شــاعٌر َفِكــٌه خفيــف الظــلِّ بســيط التراكيــب ســهل المعــاني

  .الموضوعات المطروقة

  :مصادر الدراسة

  .الملف الخاص به في نقابة المحامين العراقية -  ١

  . ٢٠٠٠بغداد  - لقاء الباحث هالل ناجي مع ابنة المترجم له نائلة  -  ٢

  :عناوين القصائد

  توديع •



 

        

  توديع

ـجلٍسأنـا ال أصّدُق بعـدكـم مـن مــــــ ـاُد    ـــ ـات تُعـــــــــــ ك األمسـي ـو وتل يـزھ

ـا ـَم نـوُرھــــــــ ـاء أظل ـلّةُ الفـيح ـغداد    الـح ـْم بـــــــــــــــــ ْت لفراقك وتجھَّم

ـيًا ت مغالــــــــــــ ـا ولس ًما بحـبّكـم ؤاد    قس ـٌن وحسَّ ف فـي مـا رأْت عـيـــــــــــــ

ـا إال إذا ـو جـمعـنـــــــ ـات يحـل ـاد    ھـيـھ ـوْسطه وُسعـــــــــــ ـد ب عبـُدالـحـمـي

 أنور شاؤل -١٠

  ) هـ ١٤٠٥ - ١٣٢٢( 

  ) م ١٩٨٤ - ١٩٠٤( 

  

  :سيرة الشاعر

  .أنور بن شاؤل بن هارون بن يهودا بن ساسون

انتقـل  .عـاش فـي العـراق .وتـوفي فـي القـدس) محافظـة بابـل(ولد في مدينة الحلة       

انتســـب إلـــى كليـــة  .إلـــى بغـــداد وهـــو صـــبي، فأكمـــل دراســـته االبتدائيـــة واإلعداديـــة فيهـــا

: اشـــتغل معلمـــًا فـــي االبتدائيـــة لمـــدة عـــام .١٩٣٠وتخـــرج فيهـــا عـــام ) القـــانون( الحقـــوق

عـام » الحاصـد«، كما اشتغل بالمحاماة، ومارس الصـحافة، حيـث أصـدر مجلـة ١٩٢٦

، وبعـــد اجتيـــازه دورة ضـــباط االحتيـــاط )١٩٣٧توقفـــت عـــن الصـــدور عـــام ( - ١٩٢٩

  .اهتم بالبحث والتأليف ماتولى إدارة شركة الطباعة والتجارة المحدودة، ك) ١٩٣٩(

  



 

        

  :اإلنتاج الشعري

األول : البغداديـــة، وأصـــدر ديـــوانين» الحاصـــد«نشـــر كثيـــرًا مـــن قصـــائده فـــي مجلـــة  -

، وفيه باإلضافة إلـى شـعره قصـائد ١٩٥٦بغداد  -مطبعة المعارف : »همسات الزمن«

  .١٩٨٣لندن : »وبزغ فجر جديد«: ترجمها شعرًا لشعراء من الشرق والغرب، والثاني

  :األعمال األخرى

بعد موت «، ١٩٣٠بغداد  -» الحصاد األول« :له خمس قصص منشورة من تأليفه -

بغـداد،  -» عليـا وعصـام«، ١٩٣٦بغـداد  -» الحصـاد الثـاني«، ١٩١بغـداد  -» أخيه

، وكتــب ســيرته ١٩٥٥بغــداد  -وقــد مثلــت بعــد أن حولهــا إلــى حــوار، فــي زحــام المدينــة 

 -رابطـة اليهـود العـراقيين المسـفرين : »اتي فـي وادي الرافـدينقصة حيـ«: الذاتية بعنوان

مسـرحية،  -في سبيل الحريـة : وليم تل، أو: ، وترجم مسرحيات وروايات١٩٨٠القدس 

بغـــداد  -، قصـــص مـــن الغـــرب ١٩٣٥بغـــداد  -، أربـــع قصـــص صـــحية ١٩٣٢بغـــداد 

١٩٣٧.  

ب والموضــوع، شــاعر تراثــي فــي اختيــاره للشــكل العروضــي، ومجــدد فــي األســلو        

لديه قدرة على اجتالب القوافي، وسبك الصور، وتمييز حاالت الحب، ولكنه يؤكد ذاتـه 

كـــتم أحـــد المالمـــح الشـــعرية حـــين يتغنـــى بالعـــدل، أو يصـــف دمعـــة الفقيـــر، فـــالبوح المت

  .المهمة لتجربته

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٢بغداد  -دار البيان) ٢جـ( شعراء بغداد : علي الخاقاني -  ١

 –مطبعة الشباب  - ) ٢جـ(ون شعراء العراق المعاصر : غازي عبدالحميد الكنين -  ٢

  .١٩٥٨ بغداد

 - معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين : كوركيس عواد -  ٣

  .١٩٦٩بغداد  - مطبعة اإلرشاد 

   ٢٠٠٦لندن  -دار الحكمة  - أعالم اليهود في العراق : مير بصري -  ٤

  . ١٩٩٤لندن  - دار الحكمة  -الم األدب في العراق الحديث أع:     



 

        

  :عناوين القصائد

 الحلة عروس الفرات •

  الحلة عروس الفرات

ّرا ـَي ُمْخَض ـن حـيـاتــــــــــ داً م ذّكرُت عھ رى    ت ـن ذك ك مــــــ ـا ل ٍد وي ـن عھ َك م ـا ل فـي

ةً ـواطَئ بّض ـيك الشـــــــــــــ ذّكرُت ھـات ـتِّبرا    ت ـا الـــــ ى لـونُھ ـاً حك ب أمـواج تاُلع

ـاً ـا مسـاكـنـــ ـا عـلـيـھ ـم شدن ـواطَئ ك ـرا    ش دةً دھــــــــ ـا ُمخلّ ـل خلنـاھ ـن الرم م

ـا ـي مطـارھــــــ ـا ف ـراَب القط ـارد أس ف    نط ـيرا: ونھت ريَح والطــــــــ بق ال ـيّا نس ھ

ـا ى غروبـھـــــــــ ـدرا    ونـتبع قـرَص الشمِس حت ب الـبــــ ـاب نرتق ـلى األعق ـدو ع ونع

ـن حـيـ داً م ذّكرُت عھ ـاًت ـَي ُمونقـــــــــ ـبِكرا    ات ـوةَ الــــ ـَد والنش ـه السع ذّوقُت فـي ت

ـا َق السنـــــــ ـام مؤتل ـن األي ـاً م ه بِ     ربـيع ـوان طلعتُ ـلى األك ـيض ع ـراتف شــــــــ

ـواضراً ـا نـــــــ ـيك الصـبـاي ذّكرُت ھـات ـرا    ت ـاً ُزھــــــــ ْت أوجھ راراً المس ـلَن ِج حـم

حكةُ عـــــــــــ ـنَّ ض ْت مـنھ رى    ـابٍثإذا انطلق ـالضحكة الكب ـواُء بـــــــ ـاوبِت األج تج

ـوقةً ْت مشــــــــــــ ـنَّ غنّ ـاعٌب مـنھ ْكرا    وإن ك ـارحٍة ُس ل جـــــــــــ ـي ك كبْت ف ـد س فق

ـِه ئّن بنـايـــــــــــــ ـي ي َك الراع ـرا    وذيّال ـاوَم الجـمــ ـد ق ـاُي ق ـيف الن ـب ك فتعج

ـا ـا أحـبَّھـــــــــ ـا م ـي وي ذّكرُت أيـام ّرا؟    ت ـَي أم ُم ـد سقتـنـــــــ ـواً ق ـيَّ أحـل إل

ـا ـا ألـذَّھـــــــــ ـا م ـي وي ذّكرُت أنغام ـفكـم أط    ت ـم حـــ ّركْت صخرا؟فأْت جـمـراً وك

ـي ذّكرُت بـلسمـــــــــــــ ـي ت ذّكرُت آالم طرا    ت ـْت س ـد ُمحـيــــــــ ـي وق ذّكرت أوھـام ت

ـا ـن أكؤس الصـبـــــ ـَو م ُت اللھ ـاٌن عبب ـرا    زم ذر الجھـــ ـي وال أح ـرُّ يثنـيـن ال الس ف

ـي ـوُع أنـامـلــــــــ مِس ط أن مـصـير الش ـرى    ك رب بـالـيُســ ـا وتغ ـاَي أُذكـيـھ بـيـمـن

ذّكرتُ  ه ت ـر كلُّ ـي العـمــــــــــ ـاً ھ ـرا    أيـام ر العـمــــ ـاً راح يعتص ُر يـوم إذا الفك

ـتُ  ـودةٌ: فقـل َك عــــــ ل ل ـُر ھ ـا عـم س كـيـم    أال ي ى األم رىإل ـّرةً أخ ـي مــــ ـا نلـتق



 

        

ـاتٌف ـيِب ھــــــ ـم الغ ـن عـال ـال صدًى م رى    فق ـّرةً أخ ـي مــــــ ـي نلـتق ـاق روح !بأعـم

  

 باقر الخفاجي  - ١١

   )١()هـ ٣٨٢١ - ١٣١٢( 

  ) م ١٩٦٢ - ١٨٩٤( 

  

  :)٢(سيرة الشاعر

  .باقر بن حبيب بن هادي الطهمازي الخفاجي الحلي

عـــاش فـــي  .يةفوتـــوفي فـــي مدينـــة الشـــنا -) العـــراق جنـــوبي(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة     

تلقــى علومــه فــي مدينتــه الحلــة عــن علمائهــا، واعتمــد علــى نفســه فــي مواصــلة .العــراق

كانـت  .عمـل بالخطابـة واإلرشـاد الـديني .ه وتنميـة موهبتـه الشـعريةمعارفه وتكـوين ثقافتـ

، وناصــر القضــية الفلســطينية )١٩٢٠(لــه أنشــطة سياســية، فاشــترك فــي ثــورة العشــرين 

  .بخطبه

  :اإلنتاج الشعري

تحفــة «: أصــدر عــدًدا مــن الــدواوين تــدور فــي محــور المــديح النبــوي وأهــل بيــت النبــوة -

اللؤلــؤ المنثــور «، و١٩٢١النجــف  -المطبعــة العلويــة  -» النشـأتين فــي مراثــي الحســين

                                                 
  .٢٨، موسوعة اعالم الحلة ص  ١٠/١٥٩م، ينظر ادب الطف ١٩٦١/ھـ١٣٨١وفاة الشاعر عام   )١(
 .صورة الشاعر لم تكن موجودة في االصل  )٢(



 

        

ـــــدور ـــــه الب ـــــي وآل ـــــاء النب ـــــة  -» فـــــي رث مســـــامرة «، و١٩٢٢النجـــــف  -المطبعـــــة العلوي

مطبعـة  -» خيـر الـزاد ليـوم المعـاد«، و١٩٥٠النجـف  -المطبعة العلمية  -» األحباب

مطبعــة  -» الحســام المعــدود لحــرب اليهــود«، و١٩٥٢النجــف  -دار النشــر والتــأليف 

مطبعـة اآلداب  -» العقود الدرية في مواليد العترة النبوية«، و١٩٥٩النجف  -القضاء 

ــــة، قصــــائد سياســــية«م، و ١٩٥٥/ هـــــ١٣٧٥النجــــف  - ــــة العراقي  -» ذكــــرى الجمهوري

  ).ت.د( -النجف  -مطبعة الغرب 

شـــاعر وطنـــي حماســـي، يهـــتم فـــي شـــعره بـــالتعبير عـــن األمجـــاد العربيـــة، ورصـــد       

لـــه . ف اإلســـالمية، واأليـــام الحافلـــة بالـــذكريات الخالـــدة ورجـــاالت العلـــم والعلمـــاءالمواقـــ

قصـــــائد فـــــي المـــــديح النبـــــوي، ومـــــدح آل البيـــــت، ورثـــــائهم، وأخـــــرى فـــــي اإلخوانيـــــات 

فــي شــعره نــزوع إلــى الحكمــة وتمثــل . والمناســبات االجتماعيــة خاصــة التهــاني، والمراثــي

  .ا بمنهجه الخطابي في هداية الناسمعانيها، وميل إلى النصح واإلرشاد تأثرً 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٨٨بيروت  -دار المرتضى  -أدب الطف : جواد شبر -  ١

  .١٩٧٠النجف  - مطبعة القضاء  -خطباء المنبر الحسيني : حيدر المرجاني -  ٢

 - معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين : كوركيس عواد -  ٣

  .١٩٦٩بغداد  - مطبعة اإلرشاد 

 -معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام : محمد هادي األميني -  ٤

  . ١٩٦٤النجف  -مكتبة اآلداب 

  :عناوين القصائد

 شهادة العلياء •

  

 

  



 

        

  شھادة العلياء

ـوٍر مھ ـن أم ـم م ـن أرِبك ِب    ـّماٍت ومــــــــــ ـر والقُض مـــــ ـي السُّ ـا بـالعـوال أدركتُھ

ـه يل تحسبــــــــــ ـثل الّس راٌع كـم ـي ي ّدر فــــــــــــــ    ول بإذا تح رس للكت ـوق الطِّ

ٌل ـا رج ـد يستـوحـيـھـمـــــ زُّ والـمـج ب    والع ـو واللع ـوت ال بـاللھـــ ـافح الـم ـد ك ق

فھًا ـذي س ذا ال كـالــــــــ ـا أن ـرُت ھ ـي    أصح ـان أبــــ ـاس ك ـن الن ر بـي ـد راح يفخ ق

ٍة ل مكرم ـل ك ـٌل بــــــــــ ـي خـام ـا أب ـالنسب    وم َل بــــ ـنمُت الفض ـا فـاغت ـد حـازھ ق

ـشقت ـا عـــــ ـاءت، وم ـا ش ـبصـام واليلمْرِف والصـطى النفسـي سـو    النـاُس تعـشق م

ـنقصةٌ ـان مـــــــ ل بـاالنس ـبخُل والجھ ـود واألدب    وال ـير الجــــــــ ُت بـغ ـا ولع فـم

ـي ـال إن تـرنـــــ ـو اآلم ـًرا بن زداد بِش ـب    ت حـــــــ ـار بـالسُّ ـرِت األزھ ـا تَبـاش كـم

ـو ٌض يـق ـابع ـاء مـنقذنـــــــــ ـبعٍض ج غب    ل ل ـاء والس ـر والـبأســــ ـاقة الـدھ ـن ف م

روا ـلّوا وإن كث ـيف إن قـــــــ ـم الض لـوجه مــن غضببـادي الـبشـاشة مـا فـي ا    وأُطع

ـي ھد لــــــــ ـاُء تش ل والعـلـي ـيف أجھ ـحسب    وك ل والــــــــــ ـم األص ـيٌّ كري ـي أب أن

عٍة ِل صعص ـا نج ـٍر مـنـتـمـانـــــــــ ـي    لعـام ِن أبـــــــ ـاء واب ـيٍّ ج ـن أب ـه م رْم ب أك

ب    ـرىبطَْرفك أنّى شئت لست تـــــــفـاضرْب  ـد والرت ـا بـالـمـجــــــــ رٍّ لن ـوى ُمقِ س

ٌم ـل نََع ـا تقــــ ـخ فـاسألھ ـذي الـتـواري ـرب    ھ ـلى العــــ ـادوا ع ـد س ـاجةُ ق ْدًما خـف قِ

ـارعةٌ ـيًشا وھـي ضـــــــــ ـب ع لُب    النـاُس تطل ـيّة الس ـبِيض والخطـــــــــــ ن بـال ونح

ت ـم ثبت رنج كـــــ ـا اإلف ـن مـواقفـن ل ع ـالھُضب    س ـرب كــــ ـي الـح ـُم ف ـا لھ أقـدامـن

ـم ـا جحـافلھــــــــ ـية دمَّرن ـي الرستـم ب    ف ة الَغلَ ـت غاي ـاوة كـانــــــــ ـي الّسم وف

ـاطبةً ـوت قــــــ ـوا بـالـم ى إذا أيـقن ـرب بعٌض أطـاعـوا    حت ومـال الـبعض للھـــــــ

ـافقةً رب خــــــــــــــ ةٌ للُع ـبحت راي ـرب    فأص ـرش بـالعـــــــ ه الع ـن إل مـنصـورةً م

ـا لـبذرتھ ـا بأيـديـن ـد غرسن ـاوق ـي    ـــــــ ـن سببــــــ ـو ذاك م ـام يـدع ـن ق ل م وك

ـُم ـي وبـيـنھ ـا بـيـن ـدل م ـقِض بـالع ـن ي ـب    م ى الشھــــــ ا أم إل ھل للـحصى الفخُر حقً



 

        

حةٌ ـن واض ـُد للرائـيـــــــ ـا سع ـالشمُس ي ـب    ف ـال الـذھـــــ ـن ع ـٌد ع ـاس بعـي إن النح

  

 باقر القزويني  -١٢

  ) هـ ١٣٣٣ -)١( ١٣٠٤( 

  ) م ١٩١٤ - ١٨٨٥( 

  :ة الشاعرسير 

ولـــد فـــي بلـــدة طـــويريج  .بـــاقر بـــن هـــادي بـــن ميـــرزا صـــالح بـــن مهـــدي القزوينـــي       

تلقـى تعليمـه األولـي علـى يـد  .عـاش فـي العـراق .)٢(، وتـوفي فـي مدينـة النجـف)العراق(

  .، حيث درس هناك على عمهوالده، ولما بلغ الثانية عشرة أرسله والده إلى النجف

  :اإلنتاج الشعري

، وهو موجود لدى محمد حسين القزويني، كما أن له )مخطوط(ن صغير له ديوا -

  .لقصائد المنشورة في مصدر دراستهبعض ا

  :األعمال األخرى

أرجوزة في المنطق، وأرجوزة في الصرف مـع : له بعض المؤلفات المخطوطة، ومنها -

  .شرحها، ومختصر في المعاني والبيان

ــــنفس شــــاعر مــــتمكن مــــن زمــــام القصــــيدة لغــــة و      ــــل ال ــــة، طوي ــــا وصــــوًرا وأخيل ٕايقاًع

  .بية في ثوبها الكالسيكي المأثورباإلجمال، متقن لبنية القصيدة العر 

  :مصادر الدراسة

  . ١٩٦٤بيروت  -دار األندلس  -) ١جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -

                                                 
 . ٨١ـ ، ينظر النھضة الفكرية في الحلة ص ھ١٣٠٥وليس كما ذكر الدكتور المرزوك عام   )١(
  .على اثر مرض السل ، ولم يعقب احدا من بعده   )٢(



 

        

  :عناوين القصائد

 فواتُك األحداق •

  فواتُك األحداق

داِق ـواتَِك األح ـمَت أن فــــــــــــــ َجنَِت الـحـروَب فشّمرْت عـن ســـــــــــــاِق    أعـل

ـيُّ وإنمــــــــــ ـم الخل ـد سل ـنَّ ق ـّشاق    ـامـنھ ـارَع العـــــــــــــ ـيَك مـص رَن ف أكث

ـي ذيب حشـاشـتــــــــ ـائب أن ت ـن العج ـاق    وم ـا بِِعنـــــــــــــ ـا أثلْجتَھ ولطـالـم

ـره ـال بأســــــــ ـاز الجـم ـذي ح ـت ال ـويَ     أن الق وح ـارم األخ لَّ مكــــــــــــــــ ك

ـي ْن سـامـنــــــ ـمَّ ـحظ ع ـيف الل ـُم س ـاق    أتشـي ـيُر مطـــــــــــــ لُوَّ وذاك غ ـيك الس ف

روا َك أكث ـنھلُّ إن ب ـاظٌر يـــــــــــ ـي ن ـراق    ل ـدم الـمھـــــــــــ فح بـال ذالً ويس ع

ـبِّه رام بـلـــــــــــــ ب الغ ـاشٍق لع ن ع ـواق    ِم ـوكةُ األشـــــــــــــ ـيك أل وردْت إل

ـوامه ـا بقــــــــــ ب الّصب ـيفًا لع ـا أھ َب    ي ـِم األوراقلَِع ـِم بنـاعـــــــــــ النسـي

ـابةً ـُت صـبـــــــــــ إن قُتل ـَت ف روُح أن ـي    ال ـت الـبـاقــــــــ ـي وأن ـي قتل ـا ضّرن م

ـوَسْي حـا ا وق هوأَم ـبَيَك وإن داق    جــــــــــــــ ـن األح ـا مـــــــــــــ َزجُّ سھـُمھـم لَيُ

ه ـاِح وإن ـرضى الصحــــــــــ ـُدْعِجك الـم ـا قـــــ    وب ٌم يُريـن الققََس ـدرة الخ ــــــــــ

ـنَهُ ـاَم حنـيـــــــــــ ك الـَحم ـاطرّن ب ـاق    ألش ـِد رفـــــــــــ ـي ببُع ـي مـثل ال يبتل

ـي لَ  هُ مـثلـــــــــــــ ـو انّ هول َل نَوَح ـواق    واص ع األطــــــــــــــــ ـوَد مقطَّ ى يع حت

ـيّةٌ ـه بقـــــــــــ ـي وفـي دارك العـان را    وتَ ـْت بف ـيةَ آذنـــــــــــــــــ قإن الشب

ـيًّما ذول متــــــــــــ م الع ـلى رغ ْل ع ـاق    واص ـَص األرمــــــــــ ـوَك شـاخ ـا زال نح م

ـقِه، ـرةَ ريـــــــــ ـبِّ خم ـذيَع الـح ِق ل ـي    واس ـت السـاقـــــــــ ـا وأن ـاك جـامتُھ شفت

ـي ـبست فـمـــــــــ داغ إن ل ـارُب األص ـي    وعق ـا تِريـاقـــــــــــ ـصِرك إنھ ـُق خ ودقـي

ـبٍّة ـن أحــــــــ ـدر بـي ـوَع الـب ْع طل ـاق    واطل ـيِل ُمحـــــــــــــ ـُم كل ـواَك صـبُحھ بس



 

        

ـم ذكِرَك بـيـنھـــــــــ ـي ب ـرَّض الالح ـراق    إن ع ـَي الرقـــــــــــــــ ة دمع وا كِرقَّ رقّ

ـوى ة الھـــــــــــ ـم بأندي ْت شمـائلھ ـاق    عبق ذاهُ بـاآلفـــــــــــ ـاع ش ـمسك ض كـال

ـاتُحـيـي ھــــــــــ ذيب بـَمرِّ ح الع ـم ري اق    ـھ ك العبّ ـن ُخْلق ت مــــــــــــــ ا اكتس مّم

ـا ك الـحشــــ ر ل ـُي الغري ـا الظب ـا أيـھ ـلى الـتقـي    ي ٌف ع القوق ـد واإلط ـيــــــــــ

ـا ـي وھـي ِوْردك والـحشـــــــ ـراق    قـّرحَت عـيـن ـه بـاإلحــــــــــ ـدوَت عـلـي ى ع َمرًع

ذيب مــــــ ـيّاَح الع ـَت ف ـنّعًماوسكـن ـاق    ــــــ ـاح واألغبـــــــــــ ـذاذة األصـب بـل
ـنَّأً ض مھــــــــــــ ـالروض األري ـيُل ب ـفّاق    وتق ـمه الخــــــــــــــــ ه ونسـي بظالل

ـمه ـالعب ريـــــــــ ـي م ـرح ف ـواَن تـم ـاق    نش ـَن بـاألعـنــــــــــــــ آذٍر يـتلع بج

زْل ـم ت ـم فلـــــــ ال النعـي كرْتَك ِط ـد أس ـراق    ق ـي إشـــــــــــــ ل وف ـي أُُص ـواَن ف نش
رأٌ ـت مب ـوى وأنـــــــــــ ـي الشك ـدُّ ل ـواق    وتع ـيلةُ األشــــــــــــ ـاورْتك ضئ ـا س م

ـارٌق ذيبك بــــــــــــــ ـن ع ألّق م ـي    وإذا ت ـق مآقـــــــــــ فح العقـي ـي س بقْتهُ ف س

ا ـابة ُموثقً ـر الصـبـــــــــ ـي أس ُت ف ـاإلطالق    وظَلْل ـيَّ بــــــــــــ نَّ عـل ـُم ُم ـا ري ي

ـا ـلفتٍة أو دونھـــــــــــــ كُّ ب ـري يُف ـي    أس َت وثـاقــــــــــ ـو فكْك ـان ضرَّك ل ـا ك م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

 جعفر الحلي  -١٣

  ) هـ ١٣١٥ - ١٢٧٧( 

  ) م ١٨٩٧ - ١٨٦٠( 

  :سيرة الشاعر

ولـد فـي قريـة  .)٢(بـن محمـد آل كمـال الـدين الحسـني )١(أبو يحيى جعفـر بـن حمـد      

انتقــل إلــى  .عــاش فــي العــراق .، وتــوفي فــي مدينــة النجــف)جنــوبي شــرق الحلــة(الســادة 

نظم الشعر في سـّن مبكـرة، وعـاش  .د من العلماءالنجف طلًبا للعلم، فدرس على يد عد

  .بين طبيعة رجل الدين، وسليقة الشاعر المداح

  :اإلنتاج الشعري

بعــد وفاتــه، وتــرجم  )٣(، جمعــه أخــوه»ســحر بابــل وســجع البالبــل«: لــه ديــوان بعنــوان -

  .قصـــائد ومقطعـــات أخـــل بهـــا المطبـــوع) ٣جــــ(» البابليـــات«للشـــاعر فـــي مقدمتـــه، وفـــي 

  :راسةمصادر الد

  .م١٩١٢/ هـــــــــ١٣١صــــــــيدا  -مطبعــــــــة العرفــــــــان  -ديــــــــوان الشــــــــاعر ومقدمتــــــــه  - ١

  .١٩٦٤بيــــــــروت  -دار األنــــــــدلس  -) ٢ط(شــــــــعراء الحلــــــــة : علــــــــي الخاقــــــــاني - ٢

  . ١٩٧٥بغداد  -دار البيان  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٣

  :عناوين القصائد

 الصحَّ بعَدَك جنبٌ  •

  

                                                 
  اسمه محمد   )١(
ي   )٢( ن اب ين ب ن الحس ي ب ن عل ھيد ب د الش ن زي ة ب ين ذي الدمع ى الحس ي ال به ينتھ ني الن نس يس الحس يني ول الحس

 .ينظر مصادر الدراسة).  عليھم السالم(طالب
  ).١٤٩(اشم كمال الدين ، وتأتي ترجمته تحت رقم السيد ھ  )٣(



 

        

  الصحَّ بعَدَك جنبٌ 

 )١(في رثاء محمد حسن الشيرازي
ـُن ـدك الزمــــــــ ـاراً بع ـيل ِعث ـْن يُق ـُن    بـم الم يُْؤتـمــــــــ ـلى اإلس ـواك ع ـن س وم

ـا ـاُم بـھ ـار الـِحم ـد ط ور ق ـلةَ الطُّ ـا شع ـن    ي ـا الزمــــــــــ ى رسَمھ ـور عفَّ ةُ الن وآي

ـٌب الَن مضجُعه ـدَك جنـــــــــــــ ـوسن    ال صحَّ بع وال رأى الصـبَح طرٌف زاره الـــــــــ

ـه ـرن    مـا سـرَت وحدك فـي نعـٍش ُحمـلـَت بــــــ ـد مقتـــ ـدل والـتـوحـي ـت والع ـل أن ب

ـواتح ـو عـلـمــــــ ـاالً ول ك إِرق ـوا ب ـوا    ـّرك ـم سكـنــــ ـي تـابـوتھ ـنة ف أنَّ السكـي

ـاصرةً ـاُن قــــــــــ ـشك األَْيم ى نع دَّْت إل ـال بـ    ُم ـَوھَنوم ـذلُّ والـــــــــ ـات ال الرقَب

ةٌ ـدوى ُمختَّم ـنك بـالجـــــــــــ ـٌل م نن    أنـام ـا ِم ـاٌب طـوقُھــــــــــــ ْت ورق ك ارتق ل

ـاً بقـ ـا غاِدي ـاي ـوُج بـھــــــ ـوٍب ال يع ا وطنريِح الـذي استـوطنـَت يـــسـوى الض    ل

ـلةٌ ـيِّ أرمــــ ـي الـح ـم ف ـنى فك ِر الھـوي فَّه     ِس ـٌخ ش ـيك وشـي ت إل ـَحَزنحنَّ الــــــــــــ

ـيك  ـاً بأھل ـُم -رفق ـاَس كلَّھــ ـي الن ـوا    -أعـن ـاروا وإن قَطنــــ ـاَك إن س ـم يـتـام فھ

ـاد كـمــ ـق الرش ـم بأفـاوي ْيتھ ـاغذَّ بن    ــــــ ه اللَّ ـْي أّم ـيَع بثديــــــــــ ِذي الرض يُْغ

ـن رأَْوا راء حـيـــــ عةُ الغب ـم س ـاقت بـھ ـدّريُّ ُمْرتھـــــــ    ض ك ال ـه وجھُ راً ب ـنقب ـــــ

ـه ـَت بــــــــ ٍر ُدفـن ـن قب ـَق م ـم بأضـي ـوا    فھ ـد ُدفـنــــــــ ـاُء ق ـُم أحـي ـم وھ كأنھ

ـاء ِرًدا ـاء السمــــــ ـن م ـَر م ـَت أطھ ـه َدَرن    مضـي ـا بـــــــ ـن الـدنـي ـوٍب م لُّ ث إذ ك

ًذا ـم ش ـن َرْوِح النسـيــــــــ ـمدن    ورحَت أطـيَب م ـار والـــــــــ ك األَمـص ـندى بنفحت ت

بًا ـّي َش ـْن ھـاشمــــ ـيِف لك ـَت كـالس ـد كـن ـن    ق ـنُد والـيـمـــــــــ ه الھ ـا طبََعْت لُّ م يَفُ

َت ص رمُح إن ثقَّف ـورأيك ال ِدن    ـــــــــــــ ـُر اللَّ ـا األَسمــــــــــ ٍة ُدقَّ مـنھ ـزَّ بِھ

نٍَة ـي ِس الُم فــــــــــ ـر واإلس تَّ تسھ ـم ب ـوا    ك ـوا طعـن ـو أھـمـل ـن ل ـنه م ـاً ع ُمطـاعـن

                                                 
نة   )١( د س رزا اسماعيل الحسيني الشيرازي، ول ن المي ود اب رزا محم ـ ، ١٢٣٠ھو الحاج الميرزا محمد حسن بن المي ھ

 ھـ وحضر االندية العلمية حتى بلغ االجتھاد وتقلد المرجعية بعد وفاة استاذه الشيخ االنصاري ،١٢٥٩قصد العراق سنة  
ى ١٢٩١ھاجر الى سامراء سسنة   از ال دين االمتي ھـ ، وھو الذي افتى بحرمة تدخين التنباك عندما اعطى الشاه باصر ال

نة  وفي س از، ت ى فسخ االمتي ز ال ى النجف ١٣١٢االنكليز، فامتنع الناس عن تدخينه  واضطر االنكلي ـ وحمل نعشه ال ھ
 .١/١٤٧لشيعة، اعيان ا٢٢٣-٣/٢٢٢ينظر الكنى وااللقاب . االشرف



 

        

ـم ـن وھــــ وَر الـمسلـمـي ـَت ثغ ـم حـمـي ـوا    وك ـو فطنـ د ل ِص األُْس ـاب ُخْم ـن أنـي مـا بـي

ٍة ـلى ثق ـي عـــــ ـي تأت ـود الـت ـن للـوف تِن    م ـارُض الھَ ـه العــــــــــ ك فـي أن وادي ب

ـيٍة ل قـاصـــــــ ـن ك ـوا م م ـد يـمَّ ـيك ق ـن    إل ـُم السفــ ـري فـيـھ ـر تج ـبَّر والـبح بـال

ـُميُل ـي عصـيَّھــــــــ ـيَِّك الزاھ ـي ح ـون ف ـوا    ق ـم سكـنـــــــــ ـي أھلھ ـم بِمحـان كأنھ

ـوا ـٍب إذا نزلـــــــ ـلى خـص ـون ع ك    فـيـنزل ـون بش ـواويظعـن ـنك إن ظعـنـــــــــ ٍر م

ذٌل ـوجه مبت ـاُء الــــــــــــ ذلَِك م ال بب نن    ف ـٌد وال ِم ـنَِّك تـنكـيــــــــــــ وال بـم

ـورى ـام ال ـاَء أيـت أن آب ـوا ك زن    تـركـــــــ ـّراَء تُخت ـوزاً بسـامـــــــــــ ـم كـن لھ

ـوا ـا تعبــــ ـه م رزٍق فـي ـم ب عى إلـيـھ ـمُ     تس ه الــــــــ ـي أرزاق ب ف ـشب تتع ُزنكـالع

ـارعةً ـوَم ق ـا الـي َت فـيـھ ـد جئ ـُر ق ـا دھ نَن    ي ـالم والقُ َدَكِت األعــــــــــ ـا تََدْك مـنھ

ـ ـبريةَ فـاْلــ ـمَّ ال ـذي ع ـاء ال ـذا الفـن ـوا    ھ ـن فُنـــــــ ـواٌء والـذي ا س ـاُء ِمنَّ أحـي

 جعفر الشرع  -١٤

  ) هـ ١٣٧٤ - ١٣١٦( 

  ) م ١٩٥٥ - ١٨٩٨( 

  :سيرة الشاعر

  .جعفر بن علوان بن محمد بن مرعب الشرع

عـاش فـي  .، وتـوفي فـي مدينـة الحلـة)جنوبي بغـداد -الحلة (ولد في قرية السادة       

   .العراق

درس مقدمات العلوم العربية والفقهية على يد أبيـه، ثـم رحـل إلـى مدينـة النجـف، وهنـاك 

عمــل  .أخــذ عــن علمائهــا الــذين شــهدوا لــه وأجــازوه ممــا أهلــه ألن يقــوم بالمهــام الدينيــة

كــان لــه دور فــي النشــاط  .هيــةرجــل ديــن يــؤم النــاس فــي الصــالة، ويجيــب أســئلتهم الفق

  .االجتماعي، واتسم بالحنكة في حل ما يستعصي من المشكالت



 

        

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان مخطوط في حوزة نجله -

مــا أتــيح مــن شــعره تغلفــه نزعــة وعظيــة إصــالحية تتجــه إلــى اســتخالص الحكمــة،       

ميـل إلـى التأمـل فــي ي. داع إلــى قصـد المعـالي. وتسـعى إلـى إسـداء النصـيحة واالعتبـار

تقلبـــات الحيـــاة ابتالءاتهـــا، وكتـــب مشـــيًدا بالشـــهداء ممـــن بـــذلوا الـــروح فـــي ســـبيل حريـــة 

اتسـمت لغتـه بقـوة فـي العبـارة . أوطانهم، إلى جانب شعر له يحث فيه على بـر الوالـدين

  .مع ميل إلى المباشرة، والسعي نحو اصطياد الفكرة، وخياله قريب

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(خالصة األلباب في تراجم األطياب : مرعبعلي ال -  ١

  . ٢٠٠٦الحلة -له  لقاء أجراه الباحث صباح نوري المرزوك مع ابن عم المترجم -  ٢

  :عناوين القصائد

  المال والشعر •

  المال والشعر

ـننَّ  ـاتُلوال تأم ـُر خـــــ ـَر فـالـدھ وحفـظُ صالِت الرْحم بـالخــــــــــير رافُل    الـدھ

ـّمةٌ ـبرية قــــــــــــ ـواِد ال ل أط ـي ك ـلوفـي كلِّ بحـٍر فـي     فف ـيعة سـاحــــــ الـوس

أكالً ك م ى ل ـا أت ـاُل إال مــــــ ـا الـم ـمآكل    وم دوم الــــــــــ ـم ت ْلھُْم ك ـمھالً وس ف

ـنه بـ ـَل تدف ـنى قب ـال يف ـهوذو الـم ـل؟    ـــــ ه الـذواحـــــــ ـو أتت ـويالً ل ى ط أيبق

ـائٍر ـيس بضـــــــــــ ـاٌل ول ى ح ـوائل    وعصُر الفت ن تحـول الـحـــــ ـبًا ل ـاء نھ ـن ش وم

ـره ـاه بشعــــــ ـا بن ى فـيـم ـُد الفت ل    ومـج ـنى السالس ـنى وتفـــــــــــ آثُر ال تف م

روٍة ـُم ث ـر أعـظــــــــ ى بـالشع ر الفت ل    وفخ ـاُل زائ ـال والـمـــ ـم بـالـم ـا فخرك فـم

ٌم ـالُك رزٌق مقسَّ ـا األمــــــــــــ ـل    أال إنم حٌّ ووابــــــــ ـاس ش ـن الن ـن هللا بـي م



 

        

ا ـقة البثً ـي الخلـيــــــــ ـيٍّ ف ل ح ـا ك ل    وم ـوت آي ـًرا فللـمــــــــ ومھـمـا قضى عـم

ـٌر ـحق خـاســــــ ـي ال ـاس ف ـويٍل ف    وإن خسـاس الن ل ط ـاولوك زال يـطـــــــــــ ـي الن

ـٌم ـٌم وعـالــــــــ ـيٌل بـھـي ـوي ل ل يست بـمـا يستـوي صـبٌح سـراٌج وجــــــــــاھل    فھ

ٌد ونـــ ـلج ٌووغ ـوي ع ـاقٌصوھل يست ـاھل    ـــــــــ ـٌخ وكــــــــ ـيٌث وشـي ـوي ل ـا يست بـم

ـٌد ـوُء ومـاجـــــــــ ـغٌل يـن ـوي ب ـا    وال يست ـائب ھــــــــــ ٍر، كـالسح ـٌم، بتب طلكري

ـره ـار بشعـــــــ ـاء ص ـمُد ذو العـلـي ـاضل    وأح ـًدا ويفــــــ ـًدا مـاج ـمسك عب ـو ال أب

ـبرى ـن إذا انــــــ ـار السـاقطـي ل ع ـافل    ويغس ـو ســـــــــــــ ـه وھ فضبَّة معـروٌف ب

ـقٍة ـي حقـيــــ ٌع ف ـا أرب ـاس فـيـن ـاذل    وذو الن ـيٌب وعــــــــــ ـبٍّ حـب ـي ح ـان ف وإثن

ـاقٌص ُر نـــــــــــــــــ ْدٌم وآخ ـم فَ ـاضل    فأولھ ُر فــــــــــــــــ ثٌّ وآخ ـم غ وثـالثھ

  

 جعفر مهدي القزويني  -١٥

  ) هـ ١٢٩٨ - ١٢٥٣( 

  ) م ١٨٨٠ -)١( ١٨٣٧( 

  الشاعر سيرة

  .بن مهدي بن حسن بن أحمد بن محمد الحسيني، الشهير بالقزويني جعفر

نشـأ علـى  .عـاش فـي العـراق .ولد في مدينة الحلة، وفيها توفي، ودفـن فـي النجـف     

أبيه فلقنـه مبـادئ العلـوم وأحسـن توجيهـه، ثـم رحـل إلـى النجـف واتصـل بأخوالـه فحضـر 

ى األنصــــاري، ومحمــــد حلقــــات فــــي الفقــــه اإلســــالمي، كمــــا قــــرأ األصــــول علــــى مرتضــــ

ظهرت مواهبـه فـي الشـعر والخطابـة والكتابـة، واحتـل مكانـة رفيعـة عنـد الـوالة .اإليرواني

                                                 
ينظر معجم االنساب واالسرات . م، ولعله خطأ مطبعي١٨٢٨وقد وھم احد الباحثين فجعل وفاته في الميالدي عام    )١(

  . ٣٩، موسوعة اعالم الحلة ص  ٢/٥٣٢الحاكمة في  التاريخ االسالمي
   
 



 

        

كــــان يــــتكلم العربيــــة  .فــــي زمنــــه، وهــــيمن علــــى مشــــاعرهم فمنحــــوه األراضــــي والضــــياع

والفارسية والتركيـة، وكـان منصـرفًا للفصـل فـي الخصـومات، كمـا كانـت لـه مشـاركة فـي 

  .التأليف

  :الشعري اإلنتاج

  .عدة قصائد ومقطوعات بقيت من شعره» شعراء الحلة«في كتاب  -

. تتوازى الوظيفة االجتماعية للشعر مع الهدف الروحي المتجه إلى مـديح األئمـة       

  . فقـــد نظـــم رســـائل وجههـــا إلـــى إخوتـــه، وأصـــدقائه، أو كانـــت جوابـــًا علـــى مـــا وجـــه إليـــه

مـــن خـــالل التخمـــيس والتشـــطير والتضـــمين  التقليــد والنمطيـــة يغلبـــان علـــى نظمـــه، لـــيس

  .فحسب، وٕانما من رصف األبيات ومطالع القصائد واختيار األلفاظ أيضاً 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ١جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  .١٩٩٨بيروت  -دار التعارف ) ٥ط(أعيان الشيعة : محسن األمين -  ٢

بيروت  -دار المؤرخ العربي  -الطليعة من شعراء الشيعة : محمد السماوي -  ٣

٢٠٠١.  

مطبعة  -نهضة العراق األدبية في القرن التاسع عشر : محمد مهدي البصير -  ٤

  .  ١٩٤٦بغداد  -المعارف 

  

  :عناوين القصائد

  ربنت فك •

  بنت فكر

تقريظ ھمزية عبدالباقي العمري
ـفَِك َزْت دون وص عج
ُ ا الش

ـلغاُء    لَك الـبــــــــــــ ـن فض ـاھْت ع وتـن
ـاٌم ام إمـــــــــــ ـي النظ ـاس ف ـت للن ـاءوا   أن ك جـــــــــــــ ـي ذرى ذرائ ـم ف كلُّھ
ـ ـه فَْضـــــــــــــ َت ب ه الفضالء   كـم وكـم معجٍز أبْن لَّ دون ـد ض لََك، قـــــــــــــــ ـ



 

        

زى ك تُع ـيلٍة ل ى فضـــــــــــــــــ ـراء   إنَّ أدن ـي الشعـــــــــــ ـا تدَّع ـلى م ـي أع ھ
ـوزاء   لـيـت شعـري مـاذا أقـول وقـــــــــد ُحْز ه الجـــــــــــ ـو ل ـاراً تعـن َت، فخ
ـنظومةٌ أم آلٍل ـوٌد مــــــــــــــــــ ـواء   أعق ـاء ســـــــــ ـي الضـي ـُم ف ـنَّ والنج ھ

ـأِم ـَن اإلْلـــــــــ ـْزتَه أم م ـي ح ـالُه اآلراء   َن الـوح ـام إذ ال تـنـــــــــــــ ـھ
ـاً ـاريك نظـمــــــــــــ ً    إنَّ مـن ظنَّ أن يج ـيئا ـاء رام ش ـاتَهُ أشـيـــــــــــــــ َوف
ـ ـلةٌ َصْلــــــــ ـل قِب ـم ب ـرآُن النظ ـت ق ـاء   أن ـا الفصحـــــــــ ـن بـيـتھ ى رك لَْت إل ـ

ـي النظ ـيك ف ـن يـدان ـام ـد حـــــــ ـاء   ام وق ـم وسنـــــــــــــــ ـنك دونھ نًا م َل َس
ـه ـد جئت فـيــــــــ ـيس ق ـاءمعجزاً أُعِجَزْت بـه الخـصـمـــــــــ   إن ھـذا الـتخم ــــ
ـْمزا ـدوَد وھــــــــــــ ـي الق ـاٌت تحك ـوراء   أَلِف ـلةٌ حـــــــــــــــــ ـنَّ مق ٌت، حكْتھ
ـاٌف ـا انعطـــــــــــ ـا عـلـيـھ ـاء   فَلِواواتِھ ـا انحنــــــــــ ـا عـلـيـھ َولاِلمـاتھ
ـاٌن ـا لَـَمعــــــــــــ ـد خـالَھ ـاٍن ق ـاء   بـمع ـا يُستضــــــــ ـي بنـورھ ـي الـديـاج ف
ٍل ـم رس ْت لخـاتــــــــــــــــ ـاء    بْنُت فكٍر ُزفَّ ـوده األنـبـيــــــــــــ ـي وج فَْت ف رِّ ُش
ـاً ـا مديحـــــــ ـول فـيـھ ـا عسـى أن أق داء   م ـا ابت ـي ُعالھــــــــــ ـمدح ف ةُ ال غاي

  

 جواد الحلّي  -١٦

  ) هـ ١٣٣٤ - ١٢٨٥( 

  ) م ١٩١٥ - ١٨٦٨( 

  :سيرة الشاعر

  .جواد بن عبد علي الحلي

حلـة، ودفـن فـي ه تـوفي فـي ال، فلمـا جـاء موعـد)جنوبي بغـداد(ولد في مدينة الحلة      

تمتــد أصــوله فــي أســرة فارســية اســتوطنت الحلــة قبــل قــرنين  .عــاش فــي العــراق.النجــف

أرســله أبــوه إلــى مدينــة النجــف لتحصــيل العلــم، فســكن المدرســة المهديــة، .ونصــف القــرن

  .وفيها نال قسًطا وافًرا من العلم واألدب، وتفتحت شاعريته



 

        

  :اإلنتاج الشعري

له ديوان مخطوط في حيازة أخيه كاظم، فاتفق لـه سـفر إلـى كان ناظًما مكثًرا، وكان  -

هكــذا ذكــر اليعقــوبي، ولــه عــدة . مدينــة الهنديــة، والــديوان معــه، فتلــف منــه فــي الطريــق

، فضـًال عـن قصـيدة فـي رثـاء أهـل »شعراء الحلة«: قصائد ومقطوعات مثبتة في كتاب

  .، المطبـوع فـي بمبـيلحسـين البحرانـي» ريـاض المـدح والثنـاء«: البيت مثبتة فـي كتـاب

قال في المديح النبوي، وفي مدح األئمة، ورثائهم، وفـي تقـريظ المؤلفـات، وفـي التهنئـة، 

ـــــه بمقـــــوالت تســـــتجيب لغيـــــر  ـــــم يبارحهـــــا، وقـــــد أمدت ـــــرة ل ـــــى دائ   وبهـــــذا وقـــــف شـــــعره عل

  .سياق، وتقبلت منه المبالغة نزوًعا إلى بلوغ المثال

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٢ط (الحلة شعراء : علي الخاقاني -  ١

النجف  - المطبعة العلمية ) ٣جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  . م١٩٥٣./هـ١٣٧٣

  :عناوين القصائد

 تهنئة •

  تھنئة

 )١(في مدح صاحب الحصون
ـ ـافب َن الرضــــــــــــــــ ـيَّ ب نِّ عـل ـاال   ِه ھَ ـاه مقــــــــــ ـدرَّ بعـلـي ـِم ال وانظ

ى ـاَن األل ـيََّد بنـيــــــــــــــ ـٌد ش ـألوا    مـاج ـواالم ـاً ونــــــــ ـاَر عـلـم األقط

ْت اله أدرك ـيٍّ وُع ـاال   بعـلـــــــــــــــــــــ ـادي مـنـــــــ ـا شـرعةُ الھ ِمن ُمنـاھ

ـاراُت ـت إش ه كـان ـورىفل ـاال   الــــــــــــــ ـم استطـــــ ـلى النج ـا ع ـال فـيـھ فَع

                                                 
ـ١٢٥٣-١١٩٧(الشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء   )١( أدب انت) م١٨٣٧-١٧٨٣/ھ ه مت يعة في فقي ه رياسة الش ھت الي

  . ٤/٢٦٩االعالم  ينظر.  ايامه بالنجف
 



 

        

ـاً وِحًجى ـُن عـلـمــــــــــــــــ ـاالثـابٌت فـي الخطب إن دكَّ الجـبــ   بُرده يضم ــــــ

ه ـي فل ـي الـمعـالــــــــــــ ـدراً ف ّل ق ـاال   ج ـلَّ احتفـــــــــ ـا إذا ح دُر نـاديـھ ص

  
  

 جواد العذاري  -١٧

  ) هـ ١٢٩٩ - ١٢٢٧( 

  ) م ١٨٨١ - ١٨١٢( 

  :سيرة الشاعر

  .جواد بن علي بن حسين العذاري

تلقـى  .قضـى حياتـه فـي العـراق .، وتـوفي فيهـا)جنـوبي بغـداد(ولد في مدينة الحلـة      

مبــادئ العلــوم واللغــة علــى والــده، ثــم رحــل إلــى مدينــة النجــف، فحضــر مجــالس العلمــاء 

  .ودينّيًا بين قومه ط اجتماعّياً نش .كان رجل دين يقوم بمهامه الشرعية .فيها

  :اإلنتاج الشعري

، ولـه ديـوان »تـراجم شـعراء آل العـذاري«: له مقطوعتان شعريتان وردتـا ضـمن كتـاب -

  .مخطوط، وله نظم باللهجة المحلية في مراثي أهل البيت

، )بيتًـا ١٦(ما أتيح من شعره قصيدتان واحدة على الموزون المقفى األولـى مرثيـة      

والتشكي، ثم ينتقل إلى عتاب الـدهر ثـم وداع الركـب حتـى يخلـص إلـى  يستهلها بالبكاء

الرثـــاء الـــذي يبـــرز فضـــائل الفقيـــد العظـــيم، ثـــم يســـتطرد إلـــى مـــدح أخيـــه وبعـــض أهلـــه، 

والمتاح من القصيدة مقاطع ال تكشف عن الجوانب الفنية في تجربتـه، غيـر أنهـا تشـف 

لقديمـة فـي موضـوعي الرثـاء والمـدح، عن ذائقة تقليدية، متـأثرة بتـراث القصـيدة العربيـة ا

فـي لغتهــا ومعانيهــا، فلغتــه جزلــة وخيالــه مجسـد لثقافــة بيئــة الصــحراء، القصــيدة األخــرى 

  .لعتاب، وتنتهي بالدعاء والضراعةفي الشكوى وا



 

        

  :مصادر الدراسة

 -ج من نتاجاتهم الشعرية تراجم شعراء آل العذاري مع نماذ: محمد حمزة العذاري -

  . ٢٠٠١بابل  - لرازي للحاسبات مكتب ا) ١جـ(

  :عناوين القصائد

  صبًرا بني العليا •

  صبًرا بني العليا

ُع روَّ ـوٍم ي لَّ يــــــــــــــــ ؤادي ك ل آنٍ    إالم ف ـي ك ُع وف ـودِّ ـيٌب مــــــــــــ ـي حـب ل

ـر أضلُع   وعـيـنـاَي تـرعى النجــــَم ال تألُف الكرى وقـد طُويـْت مـنّي عـلى الجـمــــــ

ك ل ذيّال ـُر ھ ـا دھ ٌعأي ـيُش راج ـَمع   العـــــــــ ق يُجـــــــــ ـتفرُّ ـد ال ـا بع ل شمـلُن وھ

ـي ـن فـنلـتقـــــــــ ةٌ للظّاعـنـي ل أوب ـبَِّة مَ    وھ ـمَعنِّي بـاألح ل يج ـَمعوھ جــــــــــــ

ـم ـوَد بقـربـھـــــ ـوًما أن نع ـاَت ي ع   وھـيـھ ـيس تُنقَ ةٌ لـــــــــــــ ـري ُغلَّ ك لعـم وتل

ـنّا وُمورثَنــــــ ـالً ع ـا راح ىفـي ـا أًس َزع   ـــ ـا تتزع ه أطـواُدھــــــــــــــ ـاد ل تك

ًدا ـوسَّ ر تـمسـي مــــ ـي القب ـِصك أربُ   برغم العـال ف ـنَْت بشخــــــــ ـا ِزي ـا طـالـم عوي

ـتُّقى ـُل والـــــ ُد والنّب ھ ال والزُّ ـاك الُع ـيِّع   بك ى تُشـــــــــ ـاء ولھ ك العـلـي ت ل وراح

ـم لَّ رزُؤكــــ ـا وإن َج ـَرعـورى كأَس الردى سـوف يَجــــــفكلُّ ال   فصـبًرا بنـي العـلـي

ـذٍَّب زا بـمھـــــــــــــ َن الع ـم حس دفَع   وإنَّ لك رُّ يُ ـواُء والض َرد األســـــــــــ ـه تُط ب

ـَحبُر ـو ال ـدهللا«ھ ـذي» عب ـا الــ ـتدفَّع   عـيلـُمھ ـزْل يـــــــــــ ـم ي ـوٍد ل ـٍم وج بعـل

ُره ـيِّ فك ٍة كـالھـندوانـــــــــــ ـو عزم ـشع   أخ ـا يـتشعـــــــــــ ـاٍر ضـوُؤھ ـلِة ن كشع

ـوعه ـَل وقــــــــ ـيَء قب ك الش ـٌم يري ـتضعضع   عـلـي ـاء ال يـــــــــ ـم بـاألشـي ويعـل

ـرزا ـيُث أحــــــــــــ ه ح وَدع   جـرى أَخواه خلفَ لِّ ُم ـي الك ـالفضُل فــــــــــــ آثَره ف م

ـالٍة لِّ حـــــــــ ـي ك ـون ف ـيُل بّسام ـوا   بـھـال ـا إذا ُدعـــــ ـسب الـمزاي ى ك ـراٌع إل س

رَد عصِره قَع   تـرى كلَّ فرٍد مـنھـــــــــــــُم ف ر ِمص ـابُت الفك ـيٌب ثـــــــــــ ـٌم خط كري

  



 

        

 اد القزويني جو  -١٨

  ) هـ ١٣٥٨ -)١( ١٢٩٧( 

  )م ١٩٣٩ - ١٨٧٩( 

  :سيرة الشاعر

  .جواد بن هادي بن ميرزا صالح بن المهدي القزويني

وفيها توفي، وهي من أقضية محافظة بابـل، وقـد ) طويريج(ولد في قضاء الهندية      

ــم القــراءة والكتابــة علــى يــد .قضــى حياتــه فــي العــراق.دفــن فــي مدينــة النجــف أبيــه،  تعل

ودرس مقـــدمات العلـــوم علـــى يـــد عمـــه، ثـــم وجهـــه أبـــوه إلـــى النجـــف الســـتكمال علومـــه 

حـين انـدلعت الحـرب العالميـة  .، فتتلمذ فـي الفقـه واألصـول علـى بعـض العلمـاء١٨٩٩

األولــى تــرك النجــف وآب إلــى مســقط رأســه، والتحــق بحلقــة أبيــه ومجلســه ومحاضــراته، 

ســـريع البديهـــة قـــوي الخـــاطر ذا مهابـــة فـــي  كـــان.شـــغف بـــالقراءة وولـــع بـــدرس التـــاريخف

  .محيطة، وقد أجازه كثير من العلماء

  :اإلنتاج الشعري

  .)٢(»شعراء الحلة«: له عدة قصائد ومقطعات في كتاب -

أقصــى مــا بــذل مــن جهــد فــي الشــعر وضــعه فــي مراثيــه الحســينية، وهــذا الفــن لــه     

باتــه إلخوانــه فإنهــا تنتمــي إلــى مرجعيتــه ومعجمــه وتراتــب بنياتــه، أمــا تشــطيراته، ومداع

  .ه التي تريد أن تسفر عن مكنونهاحياته العملية، وروح

  :مصادر الدراسة

  ١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ١جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

                                                 
ة ص  ١/٢٧١، ينظر شعراء الحلة  ١٢٩٦وقيل والدته سنة   )١( ة في الحل ة ٨٤، النھضة الفكري ، موسوعة اعالم الحل

 .٤٤ص 
اب   )٢( اريخ واالدب، وكت ين الت ه ب رة، جمع في رة لمصائب العت واعج الزف اب ل ة في له ديوان شعر، وكت وادح الملم الف

  .٨٤، النھضة الفكرية في الحلة ص ١/٢٩٣ينظر  شعراء الحلة . مصائب االئمة
     
 



 

        

  ).مخطوط(الكلم الالمع في األدب الضايع : قاسم الخطيب -  ٢

  . ١٩٥٥النجف  -بعة العلمية المط) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  :عناوين القصائد

  هّال دَرْوا •

  ھالّ دَرْوا
ـوا ـا ذھـبــــــــ ـبٍّ عـندم ً   ھال دَرْوا بـمح ـا ه دمع ـري مدامُع تج

كُبت ن ـُم ـوًما بـوصلِھـــــــــ ـوا ي ـا سمح ـب   هللا م رط الـح ؤاٍد بف ـذي ف ل
ب نش ي ـي بحـبِّھــــ ـوا قـلـب ـد خلَّف ـوا وق ـُمراح ـب   ـ ـوِق يلـتھـــــــ يـوَم الفراق بنـار الش

ـُم ـان ركبُھـــــــــ ذ ب ـاظري م ـُب   أتبعتُھـم ن ـات القـلـــــــ ـوداع وب ـوم ال ي
ب ط يض

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

        

 جواد علوش  -١٩

  ) هـ ١٣٩٥ -)١( ١٣٤٥( 

  ) م ١٩٧٥ - ١٩٢٦( 

  

  :سيرة الشاعر

  .أحمد علوشجواد 

عـاش فـي العـراق ومصـر  .وتوفي في بغـداد) جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة،       

التحـق بكليـة  ١٩٤٦تلقـى تعليمـه قبـل الجـامعي فـي مسـقط رأسـه، وفـي عـام  .وبريطانيا

ونــــــال شــــــهادة ) ١٩٥٠(القــــــاهرة، وتخــــــرج فــــــي قســــــم اللغــــــة العربيــــــة  اآلداب، بجامعــــــة

، وحصــل علــى درجــة الــدكتوراه مــن كليــة )١٩٥٢( يضــاً الماجســتير مــن آداب القــاهرة أ

  .في األدب العربي - ١٩٦٧بريطانيا، عام  الدراسات الشرقية بجامعة درم، في

اشتغل مدرسًا في دار المعلمين االبتدائية بمدينة بعقوبـة، ثـم نقـل إلـى كليـة التربيـة      

ي األلقــاب الجامعيــة إلــى أن حصــل علــى الــدكتوراه، فتــدرج فــ) معيــًدا(فــي جامعــة بغــداد 

حاضــر فــي جامعــات العــراق، ومثــل  .حتــى شــغل منصــب مســاعد رئــيس جامعــة بغــداد

مــات فجــأة وهــو دون .جامعتــه فــي الخــارج، وأســهم فــي مناقشــة بعــض الرســائل العلميــة

  .مؤثراً  ته كليته ومدينته وداعاً الخمسين، فودع

  

  
                                                 

ام   )١( ه ع حيح ان والدت ـ١٣٤٤الص ام ١٩٢٦/ھ ي ع ا ف اني ايض ر الخاق ا ذك يس كم ا، ول ر ھن ا ُذك يس كم م ، ول
 .١/٢٤٧، شعراء الحلة٤١ ، موسوعة اعالم الحلة ص٨٩ينظر  النھضة الفكرية في الحلة ص . م١٩٣٠/ھـ١٣٥٠



 

        

  :اإلنتاج الشعري

خــر فــي الكتــب التذكاريــة ، وبعــض آ»ةشــعراء الحلــ«شــعره قليــل، نشــر بعضــه كتــاب  -

  .والمجالت

  :األعمال األخرى

: العراقيـة، ولـه ثـالث دراسـات مهمـة» المعلـم الجديـد«نشر قصصًا قصيرة فـي مجلـة  -

وهـــــو رســـــالة  - ١٩٥٩بغـــــداد  -مطبعـــــة المعـــــارف  -» شـــــعر صـــــفي الـــــدين الحلـــــي«

نشـــرها ، وأصـــل مادتـــه عشـــرة بحـــوث ١٩٧٨بيـــروت  -» أدبـــاء حليـــون«الماجســـتير، و

.. عمــارة اليمنــي«، و١٩٦٨، ١٩٦١: منجمــة فــي مجلتــي األســتاذ، وكليــة اآلداب بــين

وهو أطروحة الدكتوراه من جامعـة درم،  - ١٩٧٢بغداد  -مطبعة المعارف  -» شاعًرا

ــًا متفرقــة عــن محمــد مهــدي البصــير والموشــح، : وقــد نشــره باإلنجليزيــة، كمــا نشــر بحوث

فــي شــعره القليــل عبــق التــراث وَنَفــس الفحـــول .صــاعد البغــدادي، وموشــحات الحبــوبيو 

تقسـيم، وقدرة المثقف المدرب على تصريف القول، قد يعمد إلى تقنيات مثل التكرار، وال

اإليقــاع، وهــو إذ يؤكــد رحابــة عالقتــه باأللفــاظ واجــتالب والتضــمين، لتصــب فــي تــدعيم 

تباعــد المحتــوى  هاالقــوافي يلجــأ إلــى التنويــع حــين يرتجــز فيــدل علــى مهــارة أخــرى ىؤكــد

  .بين القصيدتين

  :مصادر الدراسة

   طبـع فـي الحلـة ) كـراس: (جواد أحمد علـوش، حياتـه وأدبـه: صباح نوري المرزوك - ١

     ١٩٩٨ .  

  : الدوريات - ٢

إصــدار خــاص بأربعينيــة  - ١٩٧٤ - ١٨العــدد ) جامعــة بغــداد(مجلــة كليــة اآلداب  -

  .١٩٧٥بغـداد  -مطبعـة المعـارف  -لـوش واألدب الـدكتور جـواد أحمـد ع فقيد الوطنيـة

ملحــــق خــــاص بأربعينيــــة الفقيــــد  - ٢٠العــــدد ) جامعــــة بغــــداد(مجلــــة كليــــة اآلداب  - 

  . ١٩٧٦بغداد  -مطبعة الجاحظ  -الدكتور جواد أحمد علوش 

  



 

        

  :عناوين القصائد

  فتى ثورة العشرين: قصيدة من •

  فتى ثورة العشرين: من قصيدة

 )١(في رثاء الدكتور محمد مھدي البصير
ـُب ـيُل وتسلـــــــ ـا تُن ـا الـدنـي ُب   أال إنم ـو ويلع ـان يلھـــــــ ـا اإلنس ـي نَْيلھ وف

ـاًو ـيِّه متـمـاديـــــــــ ـن غ ـوي ع رب   ال يرع ـات تُْط ـه والغوايــــــــ ـو فـي ـا ھ بـم

ْت وأغدقْت ـا وغرَّ ـا س   وكـم أعطِت الـدنـيــــــــ ـنكَّبولكـنھ ـا تتــــــــــــ ـان م ـرع

ـْت ـا بنــــــــــ دم م ت وتھ ـا أعط ذ م ذِّب   فتأخ ـدْت وتع ـد أسعــــــــــ ـذي ق ـي ال وتُشق

ـْرَث النضـــ ل الـح ٍةوتستأص ـير بنكب ـب   ـــــــ ـير فـيذھـــــــ ل الكث ـلى النس ـود ع تع

ـا ـاب غريـُمھـــــــــ ـاَء خ ـيٍة دھـي ـاِم وتـنصــــــــ   بـداھ ُف أرواَح األن ـبتَخطَّ ـــــ

ٌل ـاھٌل وُمَحمَّ ـا جــــــــــــ ـاَوى لـديـھ ـب   تس ـائَل تُْعجــــــــــــ ٍر ذو شم ـٍم غزي بعـل

ـاھةٍ  ـائٌر ذو فھــــــــ ـا خ ـاَوى لـديـھ ـوثِّب   تس ـاسٌل متـــــــــــــــ ـاٌع ب ـٌب شج وصل

ـمٍة راٍء ونعـــــــــ ـا ذو ث ـاَوى لـديـھ ِرب   تَس ـِر ُمْت دقع الفقـــــــــ ـاٍض ُم ـي وف وخـال

ـّمٍة ـاٍب وھـــــــــ ـا ذو شب ـاوى لـديـھ ـب   تس وآخُر مـن شـيـخـوخة العـمـِر يـنصــــــ

ـاتِه ـي شطحـــــــ رُّ ف ـا الِغ ـاوى لـديـھ ـرِّب   تس ـدير الـمـجـــــــ ذُّ الق ِر الف وذو الخب

ـي ـيس يـزدھـــــ ـادٌئ ل ـا ھ ـاوى لـديـھ ـلِّب   تس ـائُش الـمتقـــــــــ ـنده والط ـا ع بـم

ه ـاھَى ببخل ـن تـنــــــ ـا م ـاوى لـديـھ ب   تس ـٌم ُمنسَّ ـوٍد كريــــــــــــــــ ُر ذو ج وآخ

ـاذٌخ ـول بـــــ ـارهُ الط ـا ف ـاوى لـديـھ ـْقرب   تس ـن يـــــــــ رى حـي ـيٌء ال يُ زٌم قـم وق

ـدجى ـي الــ ـواُء تضرب ف ـُم العـش ـا تلك اَن  فتقضـي   فـم ضربتعـلى الـــــمضروب أيّ

ـبّ  ـوُت، ج ـي الـم ـُحْكمهھ ذلُّ لــــــــــ ـوا   اٌر ي ـاَم وأرھـبــــــ ـوا األن ـابرةٌ راع جـب

                                                 
 ).١٢٥(تأتي ترجمته في ھذا الكتاب تحت رقم  )١(



 

        

دوا ـوَن وجنَّ ـادوا الـحصـــــــ ى ش ذلُّ األُل ـوا العـ   يُ ـوداً أخـاف ـواجن ـن وأرعبــ الـمـي

ـا ـن ُوكـنـاتھـــــــ ـان م ـنزُل الِعقب ـب   ويست ـدي وال صـال ِمْخلـــــــــ فال ِمْنسـٌر يُج

ي عزيــــ اب وْھ ـوَث الغ ـي لـي ـزةٌويأت ـب   ـــــ ـان وتُسحــــــــــ فـيـتـركھـا صرعى تُھ

ـذُّرى ـاھق الــــ ـي ش ـٍل الَذ ف ـ   ويـھـوي بـوع الُب وتحجـــــــــ ـنع الصـمُّ الصِّ بفال تـم

ـالٌخ ـوُد ســـــ ـداء أس ـي الـبـي حَّ ف ـم ف ـرَّب   وك ـاصطكَّ ال يـتســـــــــــــــ ه ف فأدرَك

ـم؟ ـن قصـوُرھـ ـد؟ أي ي ـوُك الصِّ ـن الـمـل وَّب   فأي ـيِل ُج ـي الصـبح واللـــــــــ ـُم ف وجنُدھ

ـم ـم وكـنـوزھـــــــ ـم حـّراُسھ ـم تحـِمھ ـمذھَّب   فل ـم الــــــ ـاُج العـظي َع الـت ـا نف وم

ـائٌل ـم وفضـــــــــــ ـوكب   مَضوا ومضت أعـمـالھ ـار مــــــــ ـاٌد إذا س ـا وأمـج حـَوْتھ

ـوا ـُم َمضــــــــ ؟ أنھ ـبِرِّ ـتقى وال ُل ال ـوا   وأھ داَء فُغيِّبــــــــــ ـبّوا الن ٍل ل ـلى عج ع

ـاِده ـيُر عبـــــــــــ ـوُل هللا خ ـن رس ـرب   وأي ـو فـيُعــــــــ ـذكِر يـتل ـان آلي ال وك

ـاً ـد نفـائســــــــ اٌد يري ـوت نقّ ـو الـم ب   ھ ـير تُنس ـم والخــــــــــــ ه للعـل فرائُس

ـي راَم ويصطفـــــــــ ـار الك ـو يـخت ل ھ بذوي الفض   أج ـمتدرِّ ـد الــــــــ و النـاق ِل وْھ

ـتزَع  ـذا ان ـمھديَّ «ل ه» ال ـن أھل ـن بـيـــ ـثقَّب   م ـاب الـمـــــــــ ـو الّشھ ـابِه وھ وأصح

ـِد الـ طةُ العق ـاوواس ى بـھـــــــ ـي يُزدھَ ب   ت ـحسُن يُنَس ـِد والــــــــ ـاُت العق ـا حسن لھ

ـزْل ـم يـ ـم ل ـد الشھ ـيُّ الـمـاج ـو األريح ـي الفخـــــــ   ھ ـاله يجن ذببأفع ـاَر ويج ــــ

ـھٍة ـوَم كريــــــــ ـبر ي ـم الص ـٌن عـظي ـيّب   رزي ـذيل طــــــــــ ـر ال ـيٌّ طـاھ ـيٌف أب عف

ـب والنُّ  ـاسل القـلـــــــ ـريٌء ب ـاٌع ج ىشج ـب   ھ َوفِيٌّ كثـير الجـود، فـي الخطب أغلــــــ

ـنٌّن ـٌر متفــــــــــــــــ ٌب شـاع ٌب أري ـمؤدِّب   أدي ـن الــــــــ ـربّي للـبنـي َم الـم ونِْع

ـذٌَّب ـوداد مھـــــــــ ـادي ال ـجلٍس ب ـو م ب   أخ ـيع يُرّح ـي بـالجـمــــــ ـق الـحـواش رقـي

  

  



 

        

 حاتم حمزة حمود  -٢٠

  ) هـ ١٤١٢ - ١٣٦٤( 

  ) م ١٩٩١ - ١٩٤٤( 

  

  :سيرة الشاعر

  .حاتم بن حمزة بن حمود القصاب الفتالوي

فقــد بصــره  .فــي العــراق عــاش .، وتــوفي فيهــا)جنــوبي بغــداد(ولــد فــي مدينــة الحّلــة      

صغيًرا، غير أنه استطاع إنجاز دراسته األولية في مدينته الحّلـة، والتحـق بكليـة اآلداب 

  ).١٩٧٢(بالجامعة المستنصرية في بغداد، وتخرج في قسم اللغة العربية 

لمــادتي اللغــة العربيــة ) ١٩٩١ - ١٩٧٢(عمـل معلًمــا فــي المــدارس األهليـة والحكوميــة 

كــــان عضــــو جمعيــــة المــــؤلفين والكتــــاب العــــراقيين،  .المية بمدينــــة الحّلــــةوالتربيــــة اإلســــ

  .افظة بابلوعضو اللجنة الثقافية في مديرية التربية في مح

  :اإلنتاج الشعري

ـــوان - ـــوان بعن ـــه دي ـــى قارعـــة الطريـــق«: ل  -النجـــف  -مطبعـــة القضـــاء  -» دمعـــة عل

صـــدى «ريـــدة ج: ، ولـــه قصـــائد نشـــرتها صـــحف ومجـــالت عصـــره، منهـــا١٩٧٠العـــراق 

، وجريـــــــدة ١٩٨٥العـــــــراق  -» الراصـــــــد«، وجريـــــــدة ١٩٧١العـــــــراق  -» المستنصـــــــرية

يلتــزم شــعره الــوزن والقافيــة، صــور فيــه المــرارة والحرمــان .١٩٩٠العــراق  -» الحقــائق«

اللذين عانى منهما، والمآسي التي أحاطت به عبـر حياتـه، وعبـر عـن وطنـه تحـت نيـر 

سياق العدوان، ودعا العـرب لنبـذ الخالفـات وتوحيـد االحتالل، وصور األمة العربية في 



 

        

الصفوف، وله قصائد إنسانية في مخاطبة بني عصره، دعاهم فيها لنبـذ األحقـاد وطـرح 

نفســه الشــعري قصــير، وخيالــه محــدود، والمحــور الرئيســي فــي تجاربــه أحــداث . العــداوة

ت الـنفس تخفًفـا حياته المباشرة التي يصوغها في قطع أقرب ما تكون إلـى اإلفضـاء بـذا

  .تمر بمرحلة إعادة التشكيل الفنيمن كتم المشاعر، وكأنها ال 

  :مصادر الدراسة

     -) ٢٠٠٠ - ١٩٧٠(معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ـ : صباح نوري المرزوك - ١

  .٢٠٠٢بغداد  -بيت الحكمة   –) ٥جـ(     

ن المتـــرجم لـــه، إذ معلومـــات شـــفهية اســـتقاها الباحـــث صـــباح نـــوري المـــرزوك مـــ - ٢ 

  .٢٠٠٦الحلة  -الصداقة جمعت بينهما 

  :عناوين القصائد

  قسوة الدموع •

  قسوة الدموع

ـي ـّرحْت أجفـانـــــــــــ ـوُع فق م ِت الـدُّ ـي    قََس ـي دجى وجـدانـــــــــ ـن ف ُل يكـم واللّي

ـا ـي بعـدمــــــــــ ـال قـلـب ـّددْت آم ـي    وتب أمسـى الـّدجى ومـصـائبـي عـنـوانــــــ

ى رُت أن أبق ذاآث ـًدا ھك ـي    وحـيــــــــــــــ ـي أضنـانــــــــــ ـال تذلّل ـي ال يـق ك

ـي ـي أضلعـــــــــــ ْت ل ـي وكـيـا    أقـري جـراًحا حطّم ـري دم ـا تق ـيوإخـالھ نـــــــــ

ـا  ـا -لكـنّھ ـنقض عھدھــــــــــ ِ ت ـا ـالكفران    ت ـاَن بــــــــــــ ـل اإلحس وتقـاب

ـوي ـا ال تـرعــــــــ ؤاَد بأنّھ ـي الف ـان    تُنـب ع األشجـــــــــــــ ـا إال م ـن غـيّھ ع

ـي ـلة وحدتــــــ ـوم ع ـشقُت الـي ـا إْن ع ـي    أن ًدا إيـمـانـــــــــــ ـاُء مخلّ ـقف اإلب ي

ـي ـون بـوحدتـــــــــــ ـي تھ ـي أّن آالم ـي    ف ـلَْت نـيرانـــــــــــ ـاٌر ع ـا ن وبفقـدھ

ـدا ـٍر بــــــــــ ـي فج ـت ف ـا أيـقن ـي؟    أفكلّم ـدًدا أحـزانـــــــــ الم مـج ـُد الظّ !أج



 

        

ـا ـائَب كلّمــــــــــــ ـيَّ الـمـص ا ف ـي    ومؤّجًج ـا أعطـانــــــ ـي كـم ـن ألـم ـه م أعطـي

ـم أ ـاك ّرد للّصبـــــــــ ـا تغ حِت الـدنـي ـي    ض ـي ألـحـانـــــــ ـن ووحدت ـا األنـي وأن

ـُم ـي مـنكـــــــــــ ـي فإن ـي جنس ذًرا بن ـي بـاأل    ع ـنَّ لـيل ـيلك ـى غّذانــــــــــــ س

ـا ـلى الـُدنـــــ ـدون ع ـن يحق ُت مم ـا لس ـي    أن ـي عـادانــــــــــــ ـنطق نشـوت ـنَّ م لك

ـمعضالت كأنّھــــــ ـّي ال َرت إل ـافَس ـي    ـــــــ ـوْت بجنـانـــــــــــــ ٍة ح ـراُب أغرب أس

ـا ُت الّصبـــــــــــ ـام أودع ة األي ـي ذّم ـي    ف م كـيـانـــــــــــ ـام حْط ُل األي ؟أفتَْقبَ

ـا ـمحتّم كلّمــــــــــــ َدري ال ـا قَ ـان؟    أم أنّھ ـدرٍب ثــــــــــــــــ ـي ل ه يصغ وّجھتُ

ى ُت اللظ ـي ذق ـا أننــــــــــــ الّ كفـاھ ـي    ھ ـي بسنـانــــــــــــ ـيبْت عّزت ذ أْن أص م

ـيًا ـروس تبـاھــــــ ـدو كـالع ـوَم تب ـان    والـي ـن الـبـھتـــــــــــ جْت م ـلٍّة نس ـي ح ف

ه ـهَ ظل ـبح أشبــــــــــ ـي الص ـا يران ـان    وأن كرةَ الھـذيـــــــــــــــ ي س رى بظلّ وي

ذبًا أَت مع ـد نش ـي قــــــــــــ ـٍه شبـاب ـان    إي ـّرةً بحنـــــــــــــــ ـيلك م ـْر قت اغم

ـھجٍة ـاة ببــــــ ـي الـحـي ل ف ـْله يرف ـان    واجع ـرارةَ الـولھـــــــــــ ذوق م ـي ال ت ك

ـنه ـال م ـاته فـيـن لَّ صـفــــــــ ـورُس ك ـان    ال ـالوةَ الـوسنــــــــــــ ـنك ح زول ع وت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

  

 حبيب المطيري  -٢١

   )١(.)م١٨٢٥/ هـ١٢٤١توفي قرابة عام (

  :سيرة الشاعر

  .حّليحبيب بن عبد المطيري ال

قضـــى  .م١٨٢٥/ هــــ١٢٤١قرابـــة عـــام ) جنـــوبي العـــراق(تـــوفي فـــي مدينـــة الحلـــة      

قاصــيص ونــوادر، وكــان كــان أديًبــا معمــًرا، حــاد الــذكاء تــروى عنــه أ .حياتــه فــي العــراق

  .ثقافة رجل الدين، وثقافة الشاعرجمع بين .مكفوف البصر

  :اإلنتاج الشعري

حفظتها الدراسات التي تنبهـت اليـه، إذ  ضاع شعره فلم يبق منه غير أربعة نصوص -

  .أهملته المجاميع وأغفلته كتب التراجم

مــا بــين أيــدينا قصــيدتان فــي الرثــاء، وهــو موقــف محكــوم بعواطــف أقــرب إلــى أن تكــون 

  .جاهزة سلًفا، ومع هذا فإن قوة نفسه واضحة في كثافة لغته وصوره

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  - )٢ط(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  ).مخطوط(الحصون المنيعة : علي آل كاشف الغطاء -  ٢

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  :عناوين القصائد

  ن يا حادي األظعا •

                                                 
ھـ ، ينظر مصادر الدراسة ١٢٥٥ھـ ، ١٢٥٣ھـ ، ١٢٤١أُختلف في سنة وفاته، فلم تضبط على التعيين، فقد قيل سنة   )١(

  . ٤٨الدراسة وكذلك موسوعة اعالم الحلة ص 



 

        

  يا حادي األظعان 

  )١(في رثاء حسين بن سليمان الكبير
ى ـبِك األُل ْف نـــــــ ـاِن ق ـادَي األظع ـا ح ـبِلى    ي ـو الـــــــــ ـم نح ـائُن ركبـھ ْت ظع ُزّم

ـن وخلّف ـا ظاعـنـي ـاروا عـلـيـھ ـواس َعال    ـــــ ِة ُمش ـيران الكآب ـي بنـــــــــــ قـلـب

ـاظري ـزان ذاَب ونــــــــ ـُب بـاألح ـال    والقـل ـيٍث أسبــــــــــــــ ـري كغ ه تج َعبَراتُ

ھَّداً ـيّراِت ُمس ال    وغدوُت أرعى النــــــــــــــ ـنَّ أُوّك ـي برعـائھــــــــــــــــ فكأنن

ـا ـْت عبراتِھــــــ ـي أسبـل ـُن الـمعـال ـد خال    عـي ٍع قــــــــــــ ـلى أطالل رب ا ع جزًع

ـا ـم فسألـتُھــــــــــ ُت بـدارھ ـد وقف ـت    ولق ـم، قـالـــــــ ى أھـواھ أى األل ى: أن بَل

ـم ـبح بعـدھــــــــــ ى أُمسـي وأُص ال؟    فإلى مت ـوجِّ ـاً ُمتـــــــــــــــ ـاً متلھّف ف ُمتأسِّ

ـا دوم حـيـاتُھــــــ ـي ال ت ـت نفس ـا لـي ـال    ي ن تُقبـــــــ ـم ل ـن بعـدھ ـا م فحـيـاتُھ

ـي ـد أُودعْت بحشـاشـتـــــــــ ـرةً ق ـا حس ال    ي ـوَّ ـان ُمطــــــــــــ ّر الزم ـلى َم داً ع َوْج

ـ ـُن«ات م ٍة» الـحسـي ـن نكب ـا مـــ ـا لھ زال    فـي ـيِل تَزل ـرُش الجلــــــــ ـا ع ـى لھ ُعظـم

ـا ـوَب حدادھـــــــ ـاُء ث ه العـلـي ـبسْت ل ـاُج    ل طَّ ت ال وانح ـام الُع ـن ھــــــــ ِر ع الفخ

ـدِه ـا فلفقـــ ـا العف ـلى الـدنـي ـْن ع ـّدال    لـيك ـا ُمتبــــــــــــ ھ ـى عزُّ ـذّل أمس بـال

ـا الفضِل العـ ـي أب ـورىبأب ـلى الـ ـم ع ال    مـي َق ُمرَس ـاء الخالئ ـذي جــــــــــ َن ال واب

ـم ـاَم جـمـيَعھــــــــ ـاد األن ـيّداً س ـد ع    وا س ـّرة ق ـام الـمـج ـلى ھ راً ع ـالفخ ــــــ

ـم ـو إمـامھــــــــــ ُل الفضل فھ دَّ أھ وال    إن ُع ُح ِمْق ـاً وأفص ـم رأيــــــــــــــ ھ وأسدُّ

ـم ـو مشـارھــــــــ َل فھ ال    وإذا أرادوا الفض ُم أَوَّ ـدَّ ـو الـمقــــــــ ـوِب ھ ـدى الخط ول

ـْت ـد أشكلــــــ ـُم ق ـوُر عـلـيـھ كال    وإذا األم ـد أش ـا قـــــــ ـلَّ م ـه فح ـاءوا إلـي ج

ـاھد عصَره» بقـراطٌ «لـو كـان  ال    يشــــــــــ ـوِّ ـه ُمعــــــــــــ ـمته عـلـي دا بحك لغ

                                                 
اجر ١٧٤٨/ھـ١١٦٢ولد في الحلة سنة  حسين بن سليمان بن داود بن حيدر الحلي الحسيني،  )١( م ھ ه ث م ، ونشأ على ابي

نة  ة س ي الحل وفي ف النجوم، ت تغل ب ب، اش اعر، طبي الم فاضل، ش ة، ع ى الحل دھا ال ع بع م، رج اً  للعل ى النجف طلب ال
 .٦٣، موسوعة اعالم الحلة ص  ٧٢، النھضة الفكرية في الحلة ص ٢/٣١ينظر  البابليات. ١٨٢٠/ھـ١٢٣٦



 

        

ـروعهُ ـاُت تـــــــــ ـيف الـحـادث ـبًا فك ـمعضال    عج ـا أزاَل الــــــــ ـا مـنھ ولطـالـم

ى ـا جن ؤون بـمــــــ ـِن الخ ـُد الـبـي لَّْت ي ـدَّال    ُش ـان ُمبــــــــ ـير ك ـو بـالغ رَّ ل ـا ض م

ال    أحسـيـُن يـا مـن حكـمةُ الـبــــــاري قضْت ـوا ثُكَّ ُق أمســـــــــــ ـوته والَخْل ـي م ف

ـا ـيع كالھـمـــــ ـرف الرف ـُد والش ـِوالأَ     والـمـج ـى ُمعــــــــــــ ـُر أمس ه والشع ا ل نّ

ى ـوي إل ـل أن يـھــــــ ـال    مـا كـنـُت أحسب قب ـن الـمـــــ ـن بـي ـيب م رى ويغ ـيِّ الث ط

ـال ال ـاأّن الجـب ھـــــــــ ـد عـلـوِّ مَّ بع ـبِلى    ش رُب الـــــــ ـا تُ ـلى ھضبـاتھ ـو ع يعـل

ـوّسدْت ـوَد تــــــــــــ ـُت األس الّ وال ِخل ـّي ا    ك ـي ط ـُل ف ـن قب دالم ـوِد الجن للـحــــــ

رى ن ن ـنھال    الـيـوَم بحـُر الجـــــــــوِد غاض فل ـوفٍد مـــــــــــ ـداً ل ـده أب ـن بع م

اب اِب غ ـيُث الغ ـوَم لـــــــــ رى الـي ن ن ال    فل ـيِّ ُمفلِّ ـد الكـمــــــــــ ـن بع ـمع م للج

ـمْت ـد أظلــــــــ ـال ق ـاُق الع ـوَم آف ال    الـي ـى آف ـرب أمســــــ ـي الـت ـا ف إذ بـدُرھ

ـن وئال    الـيـوَم ربُّ الـمكرمـاِت قضى فـمــــــــ ـوائِج َم ـاب الـحـــــــــــ دو ألرب يغ

ـا ـلَّ بأھلھــــــــ ـاء ح ـلّةُ الفـيح ال    فـالـح ن يفص ـا ل دى أيـامھــــــــــــــ ُرزٌء م

هُ َر ربُع ـوَم أقف ـذا الـيــــــــــ ُس ھ ـال    واألن ـد النضـارِة أمحــــــــ ـن بع والروُض م

ـي ه وأدوم فــــــــــــ ـي ل ـيحّق أن أبك ـال    ف ن يُدمـــــــــــ ـرُحه ل ـٍب ق ـاِن قـل أشج

ـ ه اْلـــــــــ زاء بنجل ـنه الع ـي ع ـنَّ ل ـال    لك ـِن أخـي العـــ ِن الـحسـي ـيِّ ب َمولى عـل ـ

ى ـُم األل ـوُث ھـــ ـُم اللـي ـوُث ھ ـُم الغـي زال    فھ ي أُن ـاُن ربّ ـم فرقــــــــــــ ـي مدحھ ف

ُم  ـموھُ ـور ومـجـُدھـــــ ُم الـبح ـدوُر ھُ ـال    الـب ـد عــــــ ـاراً ق ـرى فخ ـامة الشِّع ـي ھ ف

ـال دي العـــــ ـن ث ـاَن الفضِل م ـوا لِب ـه فض    شـرب ـوا ب ـالفرب ـن الـمـــــ ـا بـي الَء م

ـبَّروا راَم تَصـــــــــ ـاَن الك ـي سلـيـم ـرحَّال    أبن ـاِن تـــــــــ ـو الجن ـم نح فحسـيـنُك

ـير دار خ زوَل بـغ ى الن ـودِهوأب ـنزال    لــــــــــ ـلى مــــــــ ـد أع ـيث إّن الخل ـن ح م

ـخه ـي تأريـــــــــ ـِن ف وِر الِعي ـي دار العـ    :ِزْد واو ُح ـر ف ـِن الطھ ـالقصُر الـحسـي ـــ

  



 

        

  

 الحلِّي  )١(ودمُ حسن الحُ  -٢٢

   )٢()هـ ١٣٣٨ - ١٣٠٦( 

  ) م ١٩١٩ - ١٨٨٨( 

  :سيرة الشاعر

  .النجفي )٣(حسن بن علي بن حسين بن حمود بن حسن الحلي الطفيلي

ة والكتابـة تعلـم القـراء .قضـى حياتـه فـي العـراق .ولد في مدينة النجف، وفيها توفي     

وقـــراءة القـــرآن الكـــريم علـــى يـــد والـــده، كمـــا أقـــرأه مقـــدمات العلـــوم، ثـــم أخـــذ العلـــوم علـــى 

  .اشتغل بنسخ الكتب، وقد كان خطه جميالً  .البحراني، فالشاعر محمد رضا الخزاعي

اختلــف إلــى األنديــة األدبيــة فــي النجــف والحلــة، فكــان لهــذا أثــره فــي صــقل مواهبــه    

  .بمرض السل، فمات في ريعان شبابهأصيب  .اتجاهه إلى الشعر األدبية، وفي تنشيط

  :اإلنتاج الشعري

جمع ما يقارب » الشيخ أحمد«استطاع ولده . كان له ديوان شعر كبير فقد أكثره -

  .نماذجه» شعراء الحلة«بيت في مجموع شعري، استقى منه كتاب ) ١٥٠٠(

  :األعمال األخرى

  .صّنف رسالة في علم الصرف -

                                                 
احثين بالتشديد الُحمُ   )١( ا ذكر احد الب ود(ود بضم الحاء والميم، وليس كم ات ). الحّم ة ٣/٢/٢٨ينظر البابلي اريخ الحل ، ت
٢/٢٠٢ ،  

  . ٥٠، موسوعة اعالم الحلة ص  ٢٧٤الحسين في الشعر الحلي ص      
ام   )٢( اعر ع ؤرخين ان والدة الش احثين والم ر الب ه اكث ذي علي ام ١٣٠٥ال ه ع ـ ووفات ـ١٣٣٧ھ ات  .ھ ر البابلي ينظ
  .     ٥٠، موسوعة اعالم الحلة ص  ٢٤٧، الحسين في الشعر الحلي ص ٢/٢٠٢،٢٠٣، تاريخ الحلة  ٣/٢/٢٨،٢٩
ى   )٣( وا عل ة واسس رات الحل ى ف ه ال ى واخوت زح جدھا االعل ة، ن قبيلة الطفيل تقطن االرياف الجنوبية من قضاء الھندي

ة وم ين الحل ع ب ة  صغيرة تق ا قري ة منھ وب مقرب ي اي ام النب ه السالم(ق ات ) . علي ة  ٣/٢/٢٨ينظر البابلي عراء الحل ، ش
١/٢٩٨. 



 

        

خطان يتوازيان ويشـكالن موضـوعه : راثيه في آل البيت، وغزله وتهانيه في زمانهم    

الرئيســي، أمــا أســلوبه فإنــه يكتســب مــن الموضــوع مفرداتــه وعباراتــه، وتلتقــي عنــد إيثــاره 

 للمحســـنات البديعيـــة، وتضـــمينه للحكـــم والمـــواعظ، علـــى أنـــه نـــّوع فـــي الموســـيقا إذ أخـــذ

  .بنظام الموشحة في بعض منظوماته

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٢ط) (١جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

 بلين قوامه قسًما •

  سًما بلين قوامهق

ـيّاِس ـوامه الـمــــــــــــ ـِن ق ًما بِلـي اِس    قس ـحِظِه النّع ـر لـــــــــــــ ـاِء فـات وبِف

ـوسٍن ـن ســـــــــــــ ه م دُّ ـواه خ ـا ح ِق    وبـم ْت ورائ ـائٍق رقَّ وشقـــــــــــــــــــ

ال وال ـيَره ك ـي غــــــ ـاق قـلـب ـا اشـت ـاس    م ـِن ِكنــــــــــ ـُن ِعي ـي َعي ت لعـيـن راق

ًى ـي دج ع فــــــــــ ـٍر تلفَّ ـن قـم ـه م ـّراس    أفدي ـن الـحــــــــــ ـن أعـي ـِره ع ـن شع م

ـنه ه وجـبـيــــــــــــ ـيّة فَْرُع ل العـش ـبراس    أص ـاة والنـــــــــــ ى الـِمشك ى إل يُنَم

ـي ـل راعـنــــ ـوى ب ـي الھ ـي ف رَع حق ـم ي ـيّاس    ل ه الـمــــــــــــــ دِّ ـِر قَ ـان أسم بسن

ْدِغهأرَخى عـلى  ـرَب ُص ـه عقـــــــــــــ ـاس    خدَّي ـا بإيــــــــــــــ ي عـنھـم ُت كفِّ فكفَْف

ـاته ـلى وجنـــــــــــــ ـته ع ُن ُمْقل طَّ اب ـوِّ     َخ طًرا يع ـاسس ربِّ النـــــــــــــــــ ذه ب

ـي ّده فأجـابنــــــــــــ ـلةَ خ ت قب ـد رم الّس    ق ـم الُج ـن فــــــــــــ ـاٍء ع ـدر ن ألـب

ـ ـي ظُب ـٌم ف ـي كلـي ـانهقـلـب ـَي آس    ا أجفــــــــ ـرح قـلـبــــــــــــ ـرون لج ل ت أفھ

ـبِّه ـرعة حـــــــــــــــــــــــــــــ ـية راســـــــــ    ش ى الـمـن ـيَل إل ى يـم ـيحت

ـبةٌ ـيرِة ُعصـــــــ ـالشمِس الـمـن ـوه ب ـاس    قـاس ـير مقـــــــــــــ وا فغ ـم كفُّ فأجـبتھ



 

        

ـ ـوره الــــــ ـن ن ه م ـم أن ـا عـلـمت ـي    أََو م ـيرِة كـاســــــــــ مس الـمـن َوّضاء للش ـ

ـي ـْت ُمقـلـتــــــ ـم أزال ةَ ك ـَم رام ـا ري اس    ي دمًعا كَصْوِب العــــــــــــــــارض الرّج

ه ـاق وإن ـا ال يُطـــــــــــ ـي م لـتـن ـي    حـمَّ ي رواســــــــــ مُّ وْھ ـنه الشُّ ـُخ م لـتَسـي

ـا ـول تـوازنــــــ ـْصَرك بـالنح ـي وخ ـاس    قـلـب ـديَع جنــــــــــــ ـا ب أن بـيـنھـم فك

  
  
  

 حسن العذاري  -٢٣

  ) هـ ١٣٣١ - ١٢٦٦( 

  ) م ١٩١٢ - ١٨٤٩( 

  :سيرة الشاعر

  .بن تريبان العلي العذاري.. حسن بن عباس بن علي بن حسين

قضـــاء ســـوق (في فـــي قريـــة المـــؤمنين ، وتـــو )جنـــوبي العـــراق(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة     

  ).الشيوخ

ونشأ فـي الحلـة علـى . ينحدر عن أصول من الجزيرة العربية .عاش في العراق

  .أبيه وعمه، ونبغ أديًبا وشاعًرا وناثًرا، وذاع صيته في بغداد والنجف أيًضا

ب، اتصــل بكبــراء عصــره فــي بغــداد مــن العلمــاء واألدبــاء كــآل الســويدي، وآل النقيــ     

  .آل اآللوسي، وله فيهم مدائحو 

  :اإلنتاج الشعري

  .له شعر غير قليل في مصادر دراسته -

البدايـة : التقاليد القديمة لفن المـديح -والمديح غالب على شعره  -تستعيد مدائحه      

الغزليــة، أو الطلليــة، ثــم الــتخلص إلــى المــدح واإلســراف فــي إســباغ الوصــف، غيــر أن 

  .مدوحاراته التاريخية تنمي ما فرش أمامها من صفات المصياغته فيها رصانة، وٕاش



 

        

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية ) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية ) ٣جـ( -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

 قمر المها: من قصيدة •

  قمر المھا: من قصيدة

ـاِء دَس الظلـمـــــــــــــ ى حن ـدر جلَّ ـاِء    الـب ة الـحسنـــــــــــــ ل بطلع ـمُّ ِزي والھ

ـذُّ  ـن وأل ـال مــــــــــ رام ِوص ـاالت الغ ـاء    ح ـرارة اإلعـيـــــــــــ ـيب م ـوى ُعق تھ

ـانه أت أوطـــــــــــــ ـبُّ وإن ن ْن تح ـو     ُزْر َم ـالفضل يسم ـيف زور النـائـــــــــ أن ت

ـيَّه ـيب وحـــــــــ ت الـحـب ـْر إذا جئ ـاء    وانش ـن الـبَُرحــــــــ ـه م ـت تطـوي ـا كـن م

ـيع تصـــــ ـوَم وتستط ـرى الرس ـبًُّراأت ـاء    ـــــ ـوُع جفـــــــــــــ ـنك ن ُرَك م ـذا لََعْم ھ

ھًَّدا ـات مس ـن يبـــــــــ ـق بـم ـرى يلـي دير الـمــــــــ     أت رى غ ـا وي ـو الظـم ـاءيشك

ـوارًما ـون صـــــــــــ رأ الجف ـن ب ـراء    فََوَحقِّ م ْعدة السمــــــــــــ ـثل الصَّ ـدَّ م والق

ـا ـُر الـمھ ـي قـم ـت وفتـنـت ـد فُتـن ـا ق ـراء    أن ـوجنة الـحـمـــــــــ ـال ال ـواد خ وس

ـي نَّ فــــــــــــــــ ـا َع ريّةٌ م ـيَّةٌ مض ـاء    قُرش ـن الفحشــــــــــــ ـا َدَرٌن م أثـوابـھ

ـا ى وجنـاتھـــــــــ ـي لَظَ ـت بأحشـائ ـاء    فعـل ـابت الـَحْلفــــــــــ ـا بـمـن كفعـالھ

ـّدًرا ـاد تكــــــــ ـن الـبع ـدت م ـم وج ـاء     ولك ـوى بصـفــــــــ ـي للھ ـد قـلـب فـيـزي

ـي ـواعب بَْيعتـــــــــــ ـت َذّراً للك ذ كـن ـي    م ـوت أحشـائـــــــــــ ـواھُنَّ انط ـلى ھ وع

ـوىف ـابةَ والھـــ ـم الصـب ـت بـالـحـل ـاء    شـري ـا تـيـمــــــــ ـي ظب ـَل ف ـاء بـاب وظب

ه رام بحق ـرف الغ ـي عـــــــــــ ـو عـاذل ـا    ل ـالم وك ـرك الـم ـيت ـن ُسمـرائـــــــ ن م

ـي ـي ولعـلـتــــــــــ ذكري مسقـم ـى ب ـي    أنس ـا ودوائــــــــ ـن الضن ـاَي م ـا ِشف وبـھ



 

        

 حسن الفلوجي -٢٤

  )  )٢(هـ ١٢٩٧ -)١( ١٢١٦( 

  ) م ١٨٧٩ - ١٨٠١( 

  :سيرة الشاعر

  .حسن بن محمد صالح بن حسن، الشهير بالفلوجي

 .قضـــى عمـــره فـــي العـــراق.، وتـــوفي فيهـــا)جنـــوبي العـــراق(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة      

أتقـن مقـدمات  .استوطن أجداده ضواحي الفلوجة، ثم نزح منها إلى الحلَّة بسـبب األوبئـة

اشــتغل بالتــدريس وكــان لــه جلــد عليــه حتــى بعــد أن  .شــرعيةالعلــوم اللغويــة والبالغيــة وال

تتلمـذ علـى  .كف بصره، وكان يعد من أئمة الجماعة في الحلة، وفي نظم الشعر أيضا

  .طالب العلم نبغ من بينهم كثيرونيديه جمهرة من 

  :اإلنتاج الشعري

 شـــعره قليـــل، وقـــد ضـــاع هـــذا القليـــل خـــالل الحـــرب العالميـــة األولـــى، ومـــا جـــرى مـــن -

ه مـن هـذا القليـل النـادر مـا حفظـ). العثمـاني(أحداثها في الحلة على يـد الجـيش التركـي 

فـــي قصـــيدته العينيـــة نفـــس مـــن الجزالـــة وقـــوة التركيـــب، وشـــغف .»شـــعراء الحلـــة«كتـــاب 

أكثـر ممـا ) المحفوظـة(واضح باالستعارات التـي تتـزاحم وتـتالحم لتـدل علـى نـوع الثقافـة 

  .لى المعانيفيض المشاعر والحفر عتدل على 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٥النجف  - المطبعة العلمية -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  

                                                 
 .لم تعرف سنة والدته ، ولم تذكر في المصادر التي ذكرت الشاعر وترجمت له   )١(
  .٢/١٢٤ينظر البابليات. ھـ١٢٩٨وقيل وفاته سنة   )٢(



 

        

  :عناوين القصائد

  شموخ •

  شموخ

ـتقطَُّع ـى يــــــــــــ ـاف األس ؤاٌد بأسـي ُع    ف نى متلفّ ـواب الضَّ ٌم بأثـــــــــــــــ وجس

ـ ـله الـــــــ ـلُّ بحـم ـو تستق ـٌم ل ـي أل دَّع    وب َكْت تتص ـي أوش ـال الرواســـــــــــ ـجـب

ـازًعا ـم جــــــــ ـَي السق ت وإن أضنـان زع    ولس ـن وأج ي أستكـيــــــــــــ ى هللا أنِّ أب

ـي ـازٌم ولكـنن ـمد  حــــــــــــ ـْيدع    والـح مــــــــــــ ـاع السُّ زُّ إذا ذلُّ الشج أع

ـى ـْومِة األســــ ـي ح ـاق     أَصـوُل بسـيف الصـبر ف أقطُع أعـن ـدعف ـا وأجــــــــــ الرزاي

ـتُه ـِمراِس لقـيـــــــــ عب ال ـادٍح ص ـم ف ع    وك ى وأوس ـداء أفَض ـن الـبـيـــــــــ دٍر م بص

ْت عمو ذ َدبَّ ـيمخْ ى األرض ألا زلت م ـات وأردع    صـــــ ـيَل الـحـادثــــــــــ ـارُع خ أق

ـي ـا يـنـوُشنـــ ـري بـالرزاي كَّ دھ ـا انف رع    وم ـات ويَْق ـي بـالـحـادثــــــــــ ويـطرقُن

ـرٌؤ ـي امــــــ ـوى أنن ي س ـي ِخلِّ ـا عـابن ع    وم لُّ ال أتتبَّ ـاء الِخ ـا أســــــــــــ إذا م

ـاھٍد ـاَء نــــــ ـبُّ بـيض ـي ح ـمتصنِّع    وال يـزدھـيـن ـادُن الــــــــ ـي الش وال يـطَّبـيـن

ـي ـدون ِشيـمتــــــ ى ال ـي إل ـمشَّى ب ـ    وال تت ـي رْوِض الخـصــــ ـُت ف و كـن عول اصِة أرت

ةً زَّ ـاعِة ع لِّ القنـــــــــ ـي ظ ـيَش ف ـتقنَّع    أرى الع ـذي يــــــــــــــــ زَّ إال لل وال ع

ه ـان فإن ـي والزمـــــــــــ ـا ل ـيلَيَّ م ـولَّع    خل ـاً يـتـــــــــــ ـْدري دائم ـاِن ق بنقص

ٍة ل فطن ـلى ك ـو عـــــــــــ ةٌ تسم ـي فطن ـمع    ول ـوامع ألــــــــ ْھب الل ـن الشُّ ـٌب م وقـل

ـا ـيض وإنمــــــــــ ـي الـحض ـنه ف َي م ع    وحظِّ ـاَكْين أرف ـام الّسمــــــــ ـن ھ ـَي م مقـام

ـمْت ـي وأحكــــ ـنه اللـيـال ـْت م ئن أمكـن نعصنعُت ب    ل ـر يُص ـي الـدھـــــ ـيس ف ـا ل ـه م

ـٍم ُت براحــــــــــــ ـنه لس ـي م ُت ُرمح ْي ـتُ     وَروَّ ـاً قـل ـيَل رفق ـوضع: وإن ق ـِحْلِم مـــــ لل



 

        

 )١(محسن الَقيِّ  -٢٥

   )٢()هـ ١٣١٩ - ١٢٧٨( 

  ) م ١٩٠١ - ١٨٦١( 

  :سيرة الشاعر

  حسن بن محمد بن يوسف القيِّم الحلِّي

عـاش  .، وتـوفي فـي مدينـة الحلـة، ودفـن فـي مدينـة النجـف)٣(ولد وعاش فـي بغـداد     

اتصـــل بالشـــاعر حمـــادي نـــوح وأخـــذ عنـــه، ولكنـــه لـــم يتخـــذ الشـــعر وســـيلة  .فـــي العـــراق

قـال  .»الحـيص«نسج األحزمة الحريرية المعروفة في العراق باسـم  للكسب، فقد احترف

  .الشعر وهو في العشرين من عمره، ومات وهو على مشارف األربعين

  :اإلنتاج الشعري

ديــوان الحــاج حســن القــيم الحلــي، عنــي بجمعــه وشــرحه وترجمــة أعالمــه وســرد : لــه -

يقــع الــديوان ( ١٩٦٥جــف مطبعــة الن -محمــد علــي اليعقــوبي : الحــوادث التاريخيــة فيــه

الـديوان (في مائة وأربع صحائف، تصدرته مقدمة عـرف فيهـا المحقـق بالشـاعر وأسـرته 

تـدل ) الوجـدانيات -الرثـاء والتـأبين  -المـدائح والتهـاني  -الحسـينيات : في أربعة أقسام

، وهي أغراض الشعر المعروفة والمألوفة فـي »الموضوعية«أقسام الديوان على محاوره 

المتــرجم لــه وعصــره، ولــن يختلــف أســلوبه عــن المــألوف مــن القــول فــي مثــل هــذه  بيئــة

األغراض، وقد لجأ إلى التشطير، كما امتدح الخليفة العثماني، وهنا قد يبدو شـيء مـن 

  .يس كذلك ما كتبه في تقريظ الكتبمحاولة االختالف، ول
                                                 

دانة ب: القيم   )١( ون س انوا يتول الكّوام لقب لحق ھذه االسرة النھم ك ون ب ة ويعرف ّوام(عض المشاھد المقدسة في الحل ). ق
  . ٢/١٠٥، البابليات  ٢/٧٣ينظر شعراء الحلة   

ي ١٣١٩ھـ، ولكن الصحيح ھو ١٣١٢ھـ، ١٣١٧ھـ، ١٣١٨قيل في سنة وفاته اقوال منھا في عام    )٢( ھـ وھي السنة الت
، شعراء ٣/١/٦١ينظر البابليات )) رخ فاز في روض الجنانوا ((ارخ فيھا  الشاعر عبد المجيد الحلي وفاة الشاعر بقوله

نة ٢/٧٧الحلة ه في س ذكر ان وفات وقين ي احثين المرم ود ١٣١٨، ومن الغريب ان  احد الب ات ويع ى البابلي تند عل ـ ويس ھ
ات ايض١٣١٩ويذكر في الصفحة التالية مباشرة انه توفي في  سنة  ى البابلي تند عل اريخ الشعري ويس ذكر الت ـ وي ا من ھ

  .   ٨٩ -٨٨ينظـر  الحـلة واثرھا العلمي واالدبي   ص. دون ان يلتفت الى ذلك او يعلق أي شيء
د ان تكون   )٣( ي الب ه ان كل حل ادا من ا، اعتق ة توھم ذكر الدكتور محمد مھدي البصير ان والدة الشاعر كانت في الحل

 .٢/٧٣لحلة ، شعراء ا ٣٠٢ينظر نھضة العراق االدبية ص .  والدته في الحلة



 

        

  :مصادر الدراسة 

  .١٩٧٥بغداد  -ن دار البيا) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني - ١

  .١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي  -  ٢

  .مقدمة ديوان الحاج حسن القيم الحلي  - ٣

مطبعة  -نهضة العراق األدبية في القرن التاسع عشر : محمد مهدي البصير  - ٤

  .١٩٤٦بغداد  -المعارف 

  . ١٩٦٥النجف  -مطبعة الحيدرية ال - ) ٢جـ(تاريخ الحلة : يوسف كركوش - ٥

 :عناوين القصائد

  احبب بساجي الطَّـْرف •

ْرف  أحبِْب بساجي الطَّ

ـيْف ْرِف أھــــــــــــــ ـي الطَّ ـبِْب بسـاج ـورُد يُقطف ْ   أح ـْه الــــــــــــــ ـن وجنـتَي م

ٌف ـَغنٌِج مھْفھَ نٍج ُمھفھف   ــــــــــــــــــــــ هُ الـحسُن مــــــــــــــــــن غ

ـ ـي َعبـيــــــــــــــــــ ـوًدا ف ى ُجع ـمسك   أرَخ ِر ال ف ـ ـا تغلَّ فـاِحُمھــــــــــــــــ

ـ ـًرا لطَْلــــــــــــــــــ ـه قـم ـبْب ب مُس تُْكسف   أح ـاد الش َعتِِه تكــــــــــــــــــ ـ

ُع رمُح أوج ـا ال ـنةًم ـمھَْفھف   طعـــــــــــــــــــ دِّ الــــــــــــــــــ ك القَ ـن ذل م

رى ـن الك ـن مــــــــــــــــــــ ـلى األْنضـــــ   وُمَغلِّسـي ـوا ع فبـات ـاء ُعكَّ ـــــــــ

ـ ـوار تَْحــــــــــــــــــ ـلى األك ٌل ع أَس قَْرقَف   ِمي ـاطَوا ك ـَسبُھـم تعــــــــــــــــ

داةَ َعْنـــ ـيَّ غ وا الـمط ـَحثُّ أْلف   ـــــــــــــــ ـل َم ذات الرمـــــــــــــــــ ه ب َن ل ـ

ـو ـبرُق اللَّمــــــــــــــــــ ـوقهُ ال ـ   ويش ـِن العـلَمـــــــــــــــ فع ُبأيـم ْيِن يَخط

ـ ِب النَُّويــــــــــــــــــ ـن نَْق ـاز م ـمسجَّف   يجت ـِب الــــــــــــــــ ِة الطُن ِر، بربَّ ـ

ـان نســـــــــــــــــــــ ْدٌر تُص ـاُؤهِخ ـُمَرعَّف   ــ ل الــــــــــــــــ ـبِيض واألَس بـال

ْثلُم دون ذا ـبِيُض ت ـــفَك الِخْدِر واألرمـاُح تْقصــــــــــــــ   فـالـــــــــــــــــــ

  



 

        

 الحلي  )١(حسن خسباك -٢٦

  )  )٢(هـ ١٣٧٤ - ١٢٩٩( 

  ) م ١٩٥٤ - ١٨٨١( 

  

  :)٣(سيرة الشاعر

  .)٤(حسن بن عباس بن حمزة الشمري

تلقـى  .قضـى حياتـه فـي العـراق .، وفيهـا تـوفي)جنـوبي العـراق(ولد في مدينة الحلـة     

عمـل بـالوعظ واإلرشـاد  .له عدًدا من العلوم والمعارف اإلسـالميةتعليًما دينًيا، درس خال

  .ها من مهام علماء الدين في عصرهوغير 

  :اإلنتاج الشعري

  .شــــعراء الحلــــة، وموســــوعة شــــعراء الحلــــة: لــــه قصــــائد نشــــرت فــــي مصــــادر دراســــته -

ــا      نظــم فيمــا ألفــه شــعراء عصــره، مــن مــدح ورثــاء وتشــطير وفخــر ومراســالت، متبًع

لقصـــيدة العربيـــة التقليديـــة مـــن حفـــاظ علـــى الـــوزن والقافيـــة، واســـتخدام المحســـنات نهـــج ا

البديعيـــة وســـيلة لصـــنع جماليـــات القصـــيدة، تميـــزت قصـــائده بلغتهـــا التراثيـــة، وأســـلوبها 

                                                 
اء : خسباك  )١( زة مع بعض الوجھ ا ان الشيخ حم ة، مفادھ ه قصة طويل ى للشاعر، ول زة الجد االعل ھو لقب للشيخ حم

ى  والي فصفعه عل ى ال زة عل رد الشيخ حم تعرضوا للشتم من  قبل الوالي العثماني بسبب سرقة حدثت في مقر الوالي، ف
ا عرف وجھه، فخرج الشيخ غاضبا  واختفى من المددين تانة بعزل الوالي،ولم ة ولم يظھر اال وھو يحمل قرارا من االس

ينظر . ، ومن ذلك الوقت ُعرف ھذا الشيخ بالشيخ خسباك) تغلب عليه(االھالي بذلك قالوا ان الشيخ حمزة خسبك  الوالي 
  . ٢١-٢٠الشيخ حسن الخسباك، حياته وشعره ص 

ا م وليس كما ُذكر في١٩٦٤/ھـ١٣٨٤وفاته عام   )٢( ة وھن ، موسوعة ٣٣ينظر الشيخ حسن الخسباك ص. شعراء الحل
  . ٢/٥، شعراء الحلة  ٥٠اعالم الحلة ص  

 .لم تكن صورة الشاعر موجودة في االصل   )٣(
  .١٧ينظر الشيخ حسن الخسباك ص . اسمه حسن بن عباس بن ابراھيم بن حمزة الخسباك الشمري  )٤(



 

        

المحكــم، تميــل قصــائده إلــى اإليجــاز، ولــه قطعــة قافيتهــا الــزاي، وأخــرى قافيتهــا الشــين، 

  .نعلى ندرة القصائد في هذين الحرفي

  :مصادر الدراسة

  .٢٠٠١النجف  -مكتب الضياء  -موسوعة شعراء الحلة : سعد الحداد -  ١

  .١٩٧٥بغداد  - دار البيان  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

محطات مضيئة من شعر الشيخ حسن خسباك : محمد حمزة العذاري: الدوريات -  ٣

  . ٢٠٠٢الحلة  - ٣مج - ١٢٥ع  - مجلة الجنائن  -

  :القصائد عناوين

  زفرات •

  زفرات

 في رثاء العلوية بنت جعفر القزويني
ـاِء ٍة دھـيــــــــــــ ـمَّ دى بـمـل ـرق الھ ـا الزھــــــــ    ش ـراِءصَدعْت بـمعضلھـا حش ـــ

ـًوى ـن جـــ واء    فلـذا استشـاط حشـا اإلمـامة م ـّر ِج ـن حـــــــــــ ـب الـدي وأزال قـل

ال ـاء الُع رات أبنـــــــــــ ـمت زف ـاء    وتفـاق ـب العـلـيــــــــــ َع جـان ـا تضعض لـم

ـمةً ـام كريـــــــــــ ـّن الـِحم ت بـمست ـاء    ُخطف ـادة الـبطحـــــــــــ ة س رع دوح ـي ف ھ

ـا ه جـيـوبَھـــــــــ ـوى اإلل ـلى تق ـاء    زّرت ع ـلى الـحـوبــــــــــــ ا ع أزَّرت درًع وت

ـا ه ِخفـارھــــــــــــ ـاد اإلل ـيّةٌ ش ـاء    قـدس لِّ سمــــــــــــ ـا بك راِح سم ـلى الضِّ وع

ى ـن أًس ِك مـــــــ ـّواء    أدمـيـِت قـلـَب الطھـر أُمَّ ـا حـــــــــــــــ ٍد ِدم ـن َكبَ ت م ونزف

ـ ىي ـراء النُّھ ـوى وزھــــــ ـَم الـتق ـاألرزاء    ا مـري ـد بــــــــــ ـب الـمـج ّدعِت قـل ص

ـا ـان الـحـيــــــــ راُت أجف ـال عب ـن ش    أمَّ الع ـيِك م ـاءتبك ـيض دمـــــــــــــ ْجٍو وف

ـيئٍة ـال خبـــــــــ ٍم خـي ـي وْھ ـِر ف ـم يج ـاء    ل ٍة عصـمـــــــــــــــــ أكرم عفّ مت ب ُعِص

ـطف فـ ـم ي ـداٍر ل ـوىطـافت ب ـا ســــــ ـواء    يـھ ـي ذرا األجــــــــــ ـالئك ف ّر الـم ُغ

  



 

        

 حسن محسن العذاري  -٢٧

   )١()هـ ١٣٧٢ - ١٣١٧( 

  ) م ١٩٥٢ - ١٨٩٩( 

  :سيرة الشاعر

  .حسن بن محسن بن علي العذاري

تلقـى  .قضـى حياتـه فـي العـراق .، وفيها توفي)جنوبي العراق(ة الحلة ولد في مدين     

ير، ثـم اعتمـد علـى نفسـه فـي قدًرا من التعليم على ابن عمه الشيخ علـي العـذاري الصـغ

فـي كثيـر عاش من كتابـة الشـعر والتقـرب إلـى الوجهـاء بالمـدح، ولـم يكـن موفًقـا .التثقف

  .مارسهامن األعمال التي 

  :اإلنتاج الشعري

، »تراجم شعراء آل العذاري مع نماذج من نتاجاتهم األدبية«: له قصائد في كتاب -

  ).مخطوط(وله ديوان شعري 

المتــــاح مــــن شــــعره قليــــل، نظــــم فــــي عــــدد مــــن األغــــراض المألوفــــة لشــــعراء عصــــره،    

وتميــزت . كالمناســبات الدينيــة واالجتماعيــة، غلــب علــى نتاجــه المــدح للتكســب، والرثــاء

 األحــداث التاريخيــة والقصــص النبــوي واألشــعار الســائرة، مــع دقــة فــيقصــائده بتضــمين 

  .اختيار األلفاظ وٕاحكام األسلوب

  :مصادر الدراسة

مكتب  - ٢٠٠٠سها حتى نهاية موسوعة أعالم الحلة منذ تأسي: سعد الحداد -  ١

  . ٢٠٠١ بابل -الغسق

  .١٩٥٣النجف  -مطبعة النعمان  - شعراء الحسين : محمد باقر اإليرواني -  ٢

 -تراجم شعراء آل العذاري مع نماذج من نتاجاتهم األدبية : محمد حمزة العذاري -  ٣

                                                 
ة ص ٨٧ينظر النھضة الفكرية في الحلة ص . م١٩٥٢/ ھـ ١٣٧٠الصحيح ان وفاته سنة   )١(  ٥٤، موسوعة اعالم الحل
.  



 

        

  . ٢٠٠١بابل  -مكتب الرازي للحسابات 

  . ١٩٤٧النجف  -وقائع الحفل التأبيني في أربعينية أبي الحسن األصفهاني -  ٤

  :عناوين القصائد

  محاسن المعارف •

  محاسن المعارف

ـي ـي وإيـمـانــــــــ ـدأ تدريس كًرا لـمب وخدمتـي أوجـبت شكري ألوطـانـــــــــــي    ش

ـا ـدت محـاسنھـــــ ـد أب ـي    ھـذي الـمعـارف ق ـي وإحسـانــــــــــ ـْت حسن ـا زيّن بحسنھ

ـي ـي وتـربـيـتــ ـن بتعـلـيـم ـا قـائمـي ـي    ي انـــــــــ ـحق َغذَّ دّي ال ـن ثُ ـم م فعـلـمك

ـي ـمٌد لـمدرستـــــــــــــ ه ح كُر أول ـي    والش ـيالً إلخـوانـــــــــــ ـم تبج ـالةً ث أص

ًرا ـر مبتك ـادًحا بـالشعـــــــــ ـي م ـي    وأنثن ـد الثـان ـَسْير الـوال ـا ك ـار فـيـن ـن س م

ْت ـن ُعرف اَن مــــــــــــــ ـو ريّ ـمٌد وأب ـداِن    مح رٍّ ووجـــــــــ ـن بِ ـارُم م ـه الـمك فـي

ةً ـاِن    مـصٌر حـبته مـن الـــــــــــتدريس مكرم ـن بـــ ـا  م ـم ي ـا العـل ـي بـھ يبن

ـرفًا ـي شـــــــــ ـنه زادن ُت وم ـنه ارتفع ـم    م ٌد ل ـمَّ ـي مح ـالفضل يرعـانــــــــ ـزل ب ي

ـاضرةً ـي محـــــــ ـن يعطـيـن ه حـي ـي    لـم أنَس ـوم يـنسـانـ ـيف الـي ـير ك ه الخ ـي طبع ف

ـٌل لـبن ـي شـام ـذا وإن دعـائ ـيھ ـاِن    ـــــــــ ـم سعـيــ َعوا بـالعـل ـن س ـي الـذي قـوم

ـم ـي تحـيـتكـ ـوا مـن ـي فـاقبـل ـا سـادت ـي    ي ـذا ونسـيـانـــــــ ـي ھ ـن خطئ ذُر م والع

ـي ـن وطنـــــ ـم م ـاِن    أھدي السالم ألھل العـل ٍب وبـھتــــــــ ـال ري ـن ب والعـامـلـي

ـُم ـم مـجـدكــ ـيّدوا بـالعـل ـي ش ـا إخـوت ـاِن    ي ـّماٍز وشـيـطـــــــــــــ ل ھ ـوا ك وحطّم

  
  
  
  



 

        

 حسن مصبِّح  -٢٨

   )٢()هـ ١٣١٧ -)١( ١٢٤٦( 

  ) م ١٨٩٩ - ١٨٣٠( 

  :سيرة الشاعر

  .)٣(الشهير بمصبِّح الحّلي -حسن بن محسن بن حسين 

عـاش  .، وفيها مات، ودفن فـي مدينـة النجـف)راقجنوبي الع(لد في مدينة الحلة و      

ــ .فــي العــراق ى ـأقــرأه أبــوه أوليــات النحــو والصــرف وغيرهمــا، ولمــا بلــغ العشــرين رحــل إل

احتــرف النيابــة فــي الحــج،  .العلــم، وحــين تــوفي أبــوه رجــع إلــى الحلــة ف لتحصــيلـالنجــ

  .في الحلة »التعيس«ونسخ الكتب وتجليدها، كما كان يقيم الصالة جماعة في محلة 

  اإلنتاج الشعري

له ديوان مخطوط جمعـه بنفسـه وكتبـه بخطـه بلـغ خمسـة عشـر ألـف بيـت، أكثـره فـي  -

: العراقيـــات، ثـــم الحجازيـــات: مـــدائح ومراثـــي آل البيـــت، ومـــن أقســـامه مـــا أطلـــق عليـــه

ويشــمل مــا نظــم خــالل أســفاره إلــى الحجــاز، وضــمنه مفاكهاتــه مــع العلمــاء واألدبــاء، ثــم 

هـذه األقسـام . (مـن المـدائح -أمـراء حائـل  -يشمل ما خص به آل الرشيد و : النجديات

وقـد ذكـر ) أحد شعراء القرن الخـامس الهجـري -الثالثة مجاراة ألقسام ديوان األبيوردي 

ي، في مدح اإلمـام علـ: مترجموه عدة نسخ من ديوانه، وذكروا أنه خلف ثالث روضات

ثقافته اللغوية واسعة، يميل إلى القوافي  شاعر تقليدي،.وفي مراثي الحسين، وفي الغزل

لِحَكـــم واختيـــار التراكيـــب الصـــعبة، كالضـــاد، والطـــاء، والهـــاء، كمـــا يميـــل الـــى صـــياغة ا

  .العسرة

  
                                                 

 ٧٧، النھضة الفكرية في  الحلة ص ٣٢/ ٣/١ينظر البابليات . م١٨٣١/ ھـ ١٢٤٧وقيل ان والدة الشاعر  كانت سنة   )١(
 . ٥٦،  موسوعة اعالم الحلة ص 

ھـ ١٣١٤ال كما ذكرت في سبائك التبر لبحر العلوم  سنة ھـ ، و١٣١٠ھـ ال كما ذكرت في االعيان ١٣١٧وفاته سنة   )٢(
  . ١/٣٥٢، شعراء الحلة  ٨/٣٤١ينظر اعيان  الشيعة . 
 . ٣/١/٣١ينظر البابليات . يرجع اصله الى قبيلة آل يسار   )٣(



 

        

  مصادر الدراسة

بغداد  -مطبعة أوفست الميناء  - أعالم العراق الحديث : باقر أمين الورد -  ١

  .م١٩٧٨

  .م١٩٦٤بيروت  - ندلس دار األ -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

  ).مخطوط(الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء -  ٣

  .م١٩٩٨) ٥ط ( -بيروت  -دار التعارف  -أعيان الشيعة : محسن األمين -  ٤

  . م١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٥

  :عناوين القصائد

 أهًال بها •

  أھالً بھا

دوِد ـد الص ـا بعـــــــــــــــــ الً بـھ دوِد    أھ حة الخ ـاَء واض ھـيفـــــــــــــــــــ

ـان بــــــــــــــــ ن الـب ٌر كغص ـابِك ى َزرود    ـــ ـا بُربَ بـــــــــــــــــــ َرهُ الصَّ َك

ـا بــــــــــــــــــ ْرد الصِّ ـي بُ ـال ف ـبُرود    تخت ـيك الــــــــــــــــ ـبْب بـھـات أح

ـد ـيالَء قـــــــــــــــــــ ـيلٍة ل ـي ل زارْت عـلى رغم الـحســــــــــــــــــود    ف

ـرٌق ـا مشــــــــــــــــ ـدر فـيـھ ـود    فـالـب ـلُّ العقـــــــــــــــــ ـم مـنح والنج

ـاته ـن نغمــــــــــــــــــــــ ِكرُت م ود    فََس ـير ُع ـه بـغـــــــــــــــــ ُت فـي وطرب

ـا بــــــــــــــــــــ ـال الصَّ ى إذا ص ـود    حت ـي عـمــــــــــــــ ـدجنَّة ف ُح عـلى ال

ـانقًا ـمُت معــــــــــــــــــــ ـوى فق غفً     أل ـدش ـًدا بِجيـــــــــــــــــــ ـه ِجي ا ب

ـائالً ـاشة قــــــــــــــــــ نى الـحش دود    ُمْض ـيعة والص ذَر القطـــــــــــــــــــ ح

ـي بــــــــ د ل ْرُع ـوصلك واّدك ـُي     ــــــــــــ ـا ظب ـود«ي ـوا بـالعقــــــــــــ »أوف

ـن واٍش وال َش مـــــــــــــــــــــ ـن حقــــــــــ    ال تخ ـتُك م ْل فدي ـودتحف ــــــــ



 

        

وى ـن الَج ريَح مـــــــــــــــــــــ ى تُ ـود    حت ـه ذاُت الـوقــــــــــــــــ ـبًا ب قـل

ـٍة ـّي بـمقــــلــــــــــــــ ـا إلـــ ـود    فََرن ـاِصرةَ األســــــــــــــــــ تصطـاُد ھ

ـ ـم َحْلــــــــــــــــــــ ا كـالري ـورود    متلفِّتً ـن الـــــــــــــــ ـاةُ م ألهُ الرم ـ

ـم ـاة فلـيـتھـــــــــــــــــ ذَر الـوش ـد    ح ـاطعِة الـوريــــــــــــــــ ـوا لق فزع

ـ َد القـديــــــــــــــــــــ ذّكَر العھ ـد    وت ـوْصل الجـديـــــــــــــ ـاء بـال َم فج ـ

ـيلٍة ـن لــــــــــــــــــ ـا م ـبِْب بـھ ـد    أح ـال واٍش عتـيــــــــــــــــــ ـابْت ب ط

فَ  ـس ـوّضاح الجـبـيـــــــــــــــــــ دود    َرْت ب ـاة الخ ـير ِمْشكـــــــــــــــــ ِن تُن ـ

ـ ـّرةَ للـُمِحْبــــــــــــــــــ ـب الـمس ـا    جل ِب فك ـدـ الَل عـيــــــــــــــ ـه ھ ن فـي

 حسون العبداهللا -٢٩

  ) هـ ١٣٠٥ - ١٢٥٠( 

  )م ١٨٨٧ - ١٨٣٤( 

  :سيرة الشاعر

  حسون بن عبداهللا بن مهدي الحلي

، وفيهــا تــوفي بعــد عمــر لــيس بالطويــل، ودفــن )جنــوبي بغــداد(ولــد فــي مدينــة الحلــة     

  .عاش في العراق .جففي مدينة الن

كــان  .شــاعر وخطيــب دينــي، نشــأ فــي الحلــة وتكونــت شــاعريته وذاعــت خطبــه فيهــا    

  .صوت حلو النبرات يؤثر في سامعيهناثرًا جهوري ال

  :اإلنتاج الشعري

وقـــد تحـــدثت بعـــض المصـــادر عـــن  -» شـــعراء الحلـــة«القصـــائد المتاحـــة مـــن كتـــاب  -

  .م ُيعــرف مصــيرها بعــد وفــاة هــذا الولــدمجموعــة صــغيرة مــن شــعره عنــد ولــده علــي، ولــ

رثـــاء الشخصـــيات التاريخيـــة، ورثـــاء الشخصـــيات : يجـــري ُجـــلُّ شـــعره فـــي محـــورين     



 

        

المعاصرة، وفي المحـورين تسـري روح دينيـة ونزعـة تقـديس وٕاجـالل، ولكنهـا تصـعد إلـى 

علــى ) الرمــزي(ولــه شــعر فــي النســيب . مســتوى الملحميــة أو تقاربهــا فــي المحــور األول

فهـو فـي جملتـه مـن المـوزون المقفـى، : ن هذه المحاور الثالثة تلتقي في صنعة الشعرأ

  .وتشبيهات وتضمينات الشعر القديموصوره مستمدة من مجازات 

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(الروض النضير : جعفر النقدي -  ١

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

  .١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية ) ٢جـ(البابليات : علي اليعقوبي محمد -  ٣

- مطبعة االتحاد  -األزهر في تراجم السادة آل جعفر الروض: مصطفى الواعظ -  ٤

   .١٩٤٨الموصل 

) النجفية(لة االعتدال مج: مقال عن الشاعر بقلم محمد علي اليعقوبي: الدوريات -  ٥

  .١٩٤٥ - ٦جـ- ٤العدد 

  :ئدعناوين القصا

 هي زانِت الخلخالَ  •

  ھي زانِت الخلخالَ 

ـيس دالال ـاً تـمــــــــــــ ن نق رزْت كغص ـاال    ب ـنظراً وجـمـــــــــــ ت م ـاَء راق بـيض

ـيَل غزاال    ـي الضحىالغزالةَ فـــــــ فضحْت بطلعتھـا وحكْت بنـاظرھـا الكحـــــــــــ

ـا ـي وجنـاتھـــــــــــــ ـاٍر الح ف ـاال    فََوجلّن ـوه خـــــــــــــــ ٍك لقّب ـِت مس وفَتـي

ـا ُك غـيُرھــــــ ـاُل إن ي ـا الخلخ ـا زانھ ـاال    م ـِت الخلخــــــــ ـي زان ـل ھ ـد زان ب ق

ـاب بــــــــــــــ ـا دلُّ الصِّ رنّح قَدَّھ ـاال    رزْت ي ـُم فـمـــــــ ه النسـي ـان العبَ كـالـب

ـْت راِم إذا رنـــــ ـي الغ ـحذاَر بن ذوا ال ـو    فخ ـاالذا ق ـزّج نِبـــــــــ ـا ي ُس حـاجـبـھ

ـا دير كؤوَسھــــــــــ ـامت ت َس إذ ق ـم أن ّذاال    ل ِصرفـاً وقــــــــــــد صرع الكرى الُع

ـ ـّرط مسمع دْت تُق ـاوغ ـيّاال    ي بنشـيـدھـــــــــــ ـا الـمـــــــ ـي قـدَّھ ـهُ يثن والـتـي



 

        

ـا ـقةَ ثغرھـــــــــــ فُت ري ـا ورش ـُت ورداً     عـانقتُھ فُت زالالفجنـيـــــــــــــ وارتش

ِه ـال بأفق ـَم مــــــــــــ ـُت النج ى رأي ـاال    حت ـاً تَرحــــــــــــ َر ُمزمع ـيَل أدب والل

  

 حسين البصير  -٣٠

  ) هـ ١٣٢٩ - )١( ١٢٩٠( 

  ) م ١٩١١ - ١٨٧٣( 

  :سيرة الشاعر

  .)٢(الشهير بابن زكوم -حسين بن علي البصير الحلي 

، وهدتــه بصــيرته فــي دروبهــا زمًنــا قصــيرًا مــأله )جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة الحلــة   

  .عاش في العراق .صادف منيته فيها، ودفن في النجف شعًرا، ثم

عروفــًا بذكائــه وقــوة حافظتــه، فقــد حفــظ مــن مشــاهير أدبــاء الحلــة فــي زمنــه، وكــان م    

ـــوغ، وســـمع بعـــض كتـــب التفســـير واللغـــة علـــى محمـــد القزوينـــي  القـــرآن الكـــريم قبـــل البل

  .ومحمود سماكة

كـان مكفــوف البصــر، لقبــه بعــض أدبــاء زمانــه ببشــار الفيحــاء تشــبيًها لــه ببشــار بــن     

وأهـل بيتـه ) واله وسلمصلى اهللا عليه (في الرسول  برد، وبعضهم لّقبه بحّسان، لمدائحه

  .الكرام

  

  

  

  

                                                 
  . ٢٤٨/ ٢، شعراء الحلة ٩/٣٠١ھـ ، ينظر اعيان الشيعة ١٢٩٦وقيل والدته سنة    )١(
وم ) زقوم(فارسية، تصحيف زكوم بالكاف ال   )٢( ى الي ه تعرف اسرته ال ات . وھو اسم احد اجداده وب ، ٣/١/١٧٣البابلي

  .٢/٢٤٨، شعراء الحلة ٩/٣٠١اعيان الشيعة  



 

        

  :اإلنتاج الشعري

عـدًدا مـن القصـائد، هـذا وقـد جمـع المتـرجم لـه ديـوان » شـعراء الحلـة«أثبت له كتاب  -

حبيــب بــك بــن محمــد نــوري باشــا آل (شــعره فــي حياتــه وأهــداه قبيــل وفاتــه إلــى ممدوحــه 

  .ألتراك عن الحلةولكنه تلف عندما نهبت دار ممدوحه أثناء جالء ا )١()عبدالجليل

فـي رثـاء أهـل البيـت شاعر موهبته الحقيقية فـي الغـزل، وٕان تكّسـب بالمـدح، وقـال      

لــم يحــرر . ، فحتــى هــذا الغــرض األخيــر افتتحــه بــالغزل الرمــزي الشــائق)علــيهم الســالم(

موهبته تمامًا مـن أثقـال الـنظم البـديعي فـي زمانـه، فاسـتخدم التوريـة، والتقسـيم وغيرهمـا، 

أتتــه «: تــأتي علــى وزن وقافيــة قصــيدة بشــار» أمــا والنهــود ورمانهــا«: ته الغزليــةوقصــيد

  .في وصفه الحّسي للجمال األنثوي ، كما تأخذ سمت غزل بشار»الخالفة منقادة

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  -دار األندلس ) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  ).مخطوط(الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء -  ٢

  .١٩٩٨بيروت  -دار التعارف  -) ٥ط(أعيان الشيعة : محسن األمين -  ٣

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية ) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٤

  :عناوين القصائد

  سحر المحبوب •

  حبوبسحر الم

ـا ـوِد ورّمانِھـــــــــــــــــ ـا والنُّھ ـا    أم ـدوِد وأغصـانِھــــــــــــــــ ا الق وريّ

ـوى ـرع الھـــــــــــــــ ـراٌم بش ـيَّ ح ـ    عـل ـاأم ـن ُسلـوانھـــــــــــــــ ى دي يل إل

ـا ـن سحـرھـــــــــــ ـا    لـحـاظُ الـحسـاِن وم ـُم كھّانھـــــــــــــــــــ ـلَّم معـظ تَع

                                                 
ة ١٢٧٤احد امراء الحلة ، يصل نسبه الى جعفر الطيار بن ابي طالب، ولد عام   )١( ى الحل ل ال داد، وانتق أ في بغ ـ ونش ھ

ة . اك، كانت داره مأوى الضيوف والشعراء ، وامتدحه الشعراء بابلغ القصائدالدارة اوقاف اجداده ھن ينظر شعراء الحل
٢/٣٦.  



 

        

ردِف ـراجةُ ال ـيّادةٌورج ـا    مــــــــــــــــــ ـوَب بأجفـانھـــــــــــــ ـد القـل تصـي

ـا ـن حـيِّھــــــــــــــ ةُ م ـا األھلّ ـم ُخرصـانھـــ    حـمْتھ ـيَّ بأنج ـاعـل ــــــــــــــ

ـا ـاً ألوطـانھـــــــــــــ نُّ اشـتـيـاق ـا    أح ـن ألعطـانھـــــــــــــ ـَن الھجـي حنـي

ـِت الـتــــــــــــ ـِحْجِل أن ـالئةَ ال ـيأم ـا    ـ ـاَي بأشجـانھـــــــــــــــــ ـألِت حش م

ـٍد ـن مـوعـــــــــــــــ ـارة م ـا للزي ـا    أم رُّ نـيرانھـــــــــــــــ ـي َح ـه يـنطف ب

ادٍة ـوى غ ـائلٍة دْع ھـــــــــــــــــــ ـا    وق ـن شـانھـــــــــــــ ـذلُّ م ـا ال محـبَّتُھ

ـا ـد مـــــــــــ ْن بع ـي أبِ ـُت دعـيـن ـا    فقـل ُد سلطـانھــــــــــــــــ ـدي جن زا كب غ

ـورى ـن الــــــــــــــ ـي أدٌب زان بـي ـا    ول ـي بتبـيـانھــــــــــــ ـديَع القـواف ب

ـَي ـا«فبعٌض دعـان انِھـــــــــــــــــا«وبعٌض دعـانـي     »بّشاَرھـــــــــــــــــ »بحسَّ

  حسين الحرباوي -٣١

  ) هـ ١٣٢٤ -)١( ١٢٦٥( 

  ) م ١٩٠٦ - ١٨٤٨( 

  :سيرة الشاعر

  .الحرباوي الحّلي حسين بن علي بن محمد

تلقـى  .قضـى حياتـه فـي العـراق .، وفيهـا تـوفي)جنـوبي بغـداد(ولد في مدينة الحلّـة      

  .نهكان أحد علماء الدين العاملين بالشريعة في موط .تعليًما دينًيا على علماء عصره

  :اإلنتاج الشعري

: وكتـاب ،»شـعراء الحلّـة«: له قصائد نشرت في مصادر دراسته، فـي مقـدمتها كتـاب -

  .، وله ديوان مخطوط»موسوعة أعالم الحلة«

                                                 
  .لم تعرف سنة والدته   )١(



 

        

شـــاعر تقليـــدي، نظـــم فيمـــا ألفـــه شـــعراء عصـــره مـــن أغـــراض المـــدح، وقـــد جـــاءت      

ن المتــرجم لــه يقصــد مدائحــه معظمهــا فــي مــدح الشــيخ خزعــل خــان حــاكم األهــواز، وكــا

فـي  ولـه قصـائد فـي الرثـاء والغـزل،و لـم يخـرج.. خصيًصـا لمدحـه ونيـل عطائـه األهواز

نتاجه عما كان سـائًدا فـي مـنهج القصـيدة العربيـة التقليديـة، أغراًضـا وعروًضـا وموسـيقا 

وقافيــة موحــدة، وحرًصــا علــى المحســنات البديعيــة، علــى أنــه يطيــل المشــهد الغزلــي فــي 

  .للممدوحيختمها بالدعاء مقدمة القصيدة، و 

  :مصادر الدراسة

  .٢٠٠١النجف  -الضياء مكتبة  -موسوعة أعالم الحلة : سعد الحداد -  ١

  . ١٩٧٥بغداد  - دار البيان  -شعراء الحّلة : علي الخاقاني -  ٢

  :عناوين القصائد

  الشهم الماجد: من قصيدة •

  الشھم الماجد: من قصيدة

 )١(في مدح الشيخ خزعل خان
ـذا ا ـانِهھ ـي ريحـــــــــــ َن ف ذْيب أرح ـانِه    لُع ـي بـــــــــــــ ـويعةً ف تظلَّ س ـي نس ك

دلِّيًا ـَر األراك م ـرى ثـمـــــــــ ـا ت ـن الغصــ    أَو م هبـي ُت أوان ـون وآَن وق ــــــــــ

ـي ـه فخلّنــــــ ـوف لـمـجتـنـي ـا القط ـانه    ودن ـن أغصـــــــــ س م ـار األن ـي ثـم أجن

ـد ذاك مـجّشمــ ـيرك بع ـاًواذرْع بس ـانه    ــــــــ ـلٍع ومـجـــــــــــــــ ّن للع ا تح نُُجبً

ا ـّرًجا فطُويلًع وْيَر معـــــــــــــ ُح الُغ ـيروَن عـن جـــــــ    وان ـيرانهفـالجزَع َسْل ج ـــ

ـاوبًا ـول مـجـــــــ ـن الطل ـن بـي ـيظلُّ م ـانه    س ـن أجفــــــــــ ـم م ـار الّسق ـٌي يُع ظب

                                                 
ان  )١( ل خ يخ خزع ـ١٣٥٥-١٢٧٩(الش ر ): م١٩٣٦-١٨٦٢/ھ امري، امي ي الع ن جاسب الكعب ابر ب ن ج ل ب و خزع ھ

هبين ايران والع) المسماة    اليوم خوزستان(المحمرة  ل اخي د مقت ) مزعل(راق ، ولد ونشأ في المحمرة، تولى االمارة بع
ى ١٣١٥سنة  ة ال ة الجبري ه االقام ھـ، كان كريم اليد ميّاال لالدب، ناوأ حكومة رضا بھلوي فنفاه الى طھران وفرض علي

  . ٢/٣٠٥ينظر االعالم .  ان مات فيھا، ونقل جثمانه الى النجف االشرف
 



 

        

ا ـلى حًش ـانه    واحذْر تطـارحَك الكالَم عــــــــــ دِّ ِسنـــــــــــــ ـته وقَ ِل مقـل ـن نَْب م

ـًرا ـانه    ويـقـول إْن رمَت الـحجـون وخـامـــــــ ْل عـن زروَد وخذ عـلى نعـمــــــــــ ِم

ـنّكًرا ـا متــــــــــــ ذيّاك الغض ـرْر ب ـيرانه    وام ى نـــــــــــ ـن لظ ؤادك م ـْظ ف واحف

ـلٍع ـن ولعــــــــ ـوادي الّرقـمتـي لْك ب ـانه    واس مِّ ِرعــــــــــــ ـن ش ـا بـي ْر م َذْرهُ وِس

ـه ـنحنى فعـريبــــــ ـن الـم ـدْل يـمـي ه    واع ـلى ريّان ـُم عــــــــــــ ـت بـيـوتُھ بُنـي

ٌس ـرَّ ـمَّ معـــــــــ ـانه    واحـبْس مطـايـا الّركب ث ـن غلـمــــــ ـون م ـدور تك ـوى الـب تھ

زْل  ـن -وان ـَت اللع ـا -أبـي ـيَّ النّقــ ـانه    شـرق ـي تبـيـــــــــ ِك ف ـرى أو تب ـبًا ت عج

ـي ـن فـــــــــ ـود ألف آذر واألس ى الج ّكانه    مغن ـن س ـحتف مـــــــــــــ ـان ال اٍب فك غ

ـي ـا ل د ي ـتحتواألُْس ـانه    َث الھصـور إذا انـــــ ـي فرســـــــ ـيش ف ـال تج ـو الـمـج نح

ـٍب رى بـمخـالـــــ ـلى الث ـاةَ ع ردي الكـم ـوى بِعنــ    تُ ـاد الھ ـن تقت ـانهوالِعي ــــــــ

ـّمعت ـن تجــــــــ ـانه    فـاعجـْب إلى األضداد أي مَّ روض أمــــــــــــــ ـرعى ثَ ـيّان ت س

ـ ـّوار والْنــــــ ـه الن ـي واٍد ب ـرحَن ف ه     يـم ـن ُمّران ـان مـــــــــــ ـان والريح ـنُعـم

ـ ـرُّ والـــ ى الـمحـم ـا ازدھ ـائٌل فـيـھ ـوانِه    وخم ـن ألــــــــــ ـفرُّ م ـيضُّ والـمـص ـمب

ّرٍد ـرائب ُخ ـيَضه تـــــــــــــــــ أن أب ه    فك ـن غدران ـحسن مــــــــ ُسقـيـْت صـفـاَء ال

  

 حسين المشھدي الحلّي  -٣٢

  ) م١٨٤٤/ هـ١٢٦٠كان حًيا عام (

  :الشاعرسيرة 

   .حسين المشهدي الحّلي

تلقى تعليًما  .عاش في العراق .، وفيها توفي)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحّلة      

  .ن رجل دين يقوم بالمهام الشرعيةكا .دينًيا، ودرس اللغة العربية والمنطق واألدب



 

        

  :اإلنتاج الشعري

ــة«: لــه قصــائد ومقطوعــات نشــرت فــي كتــاب - ــ»شــعراء الحّل   .ه قصــائد مخطوطــة، ول

نظــم فيمــا ألفــه شــعراء عصــره مــن أغــراض شــعرية، المتــاح مــن شــعره قليــل، غلــب      

على قصائده ومقطوعاته التخميس، والتضمين، وحافظ فيها على عمود الشعر العربي، 

قصـــيدته حـــين . عروًضـــا وموســـيقا وقافيـــة موحـــدة، والحـــرص علـــى المحســـنات البديعيـــة

ة الشـــنفرى الالميـــة، فضـــمنها أعجـــاًزا مـــن القصـــيدة أصــابه المـــرض تناصـــت مـــع قصـــيد

سـتقام نسـيج األلفـاظ إلـى القديمة، وقد أثبت طواعية موهبته بحيث تواشـجت المعـاني، وا

  .حد كبير

  :مصادر الدراسة

  .١٩٧٥بغداد  - دار البيان  -شعراء الحّلة : علي الخاقاني -  ١

  .١٩٩٨ بيروت -دار التعارف  -أعيان الشيعة : محسن األمين -  ٢

  :عناوين القصائد

 لك البشرى •

  لك البشرى

ـرى ك الـبشـ ـد ل ـولى الشھـي ـتجع الـم ـرا    أمـن ك األجــــــ ـم ل ـظّم هللا الكري ـد ع فق

ـّمًما الم مـيـــــــ ـن دار الس ـرَت م ـد س ـرى    لق ـن أســـــــــ ـان م ـرٍم زاٍك فسبح ى ح إل

ـه ـوقًا لقـربـــــــــ ـيل ش الم الل ت ظ ـدّرا    وخض ـب الــــــ ـن طل ـر م ذاك يغوص الـبح ك

ـآللٍئ ـورى بـــــــــــــ ـاع ال نّفَت أسم ـرا    وش ـا شعــــــــ بط نظَّمتھ ديح السِّ ـد م لجـي

ـارفًا ـال مطــــــــ ـر الخـي ـن نش ت م را    ودبّج ت نَْش ـد عبق ـال قـــــــــــ كة األذي ممسَّ

ـمد ن أحــــــــ ـن ب دح الـحسـي ـا م دى    يـطّرزھ ـاد الھ ـرا عـم ـال بضعة الزھـ ـن الع عـي

ةً ـر رقّ ـي الخمــــــــــ ـاٍظ ھ ـاءت بألف رى    فج أةٌ أخ ـا نش ـْن لھــــــــــ ـفًا لك رط ص وف



 

        

ـيرة ـي الضحىتـنـوب عـن الشمس الـمـن ـدرا    فــ ف الـبــــــ ـدجى تخل ّن ال ـاًء وإن ج سن

ـا ـا ورثـائھـــــ ـلى تشبـيـھـھ ـا ع َرى    وقفـن ـا عْب كرى وأجفـاننـــــــ ـا س فألـبـابن

ـ ه الــــ َغْت ل ـٍق َص ـٍم رقـي ـن نظ َك م ـا ل ـرا    فـي ـا جـمــــــ ـن تـوقُّدھ ت م ـوُب فأذك ـقـل

ـ ـا الــــ ـي نظامھ ت معـان رَو أن أبك را    وال غ مْت ثغ ـد ابتس ـاٍظ قــــــــ ـوَن بألف ـعـي

ـا ـنَع زھـرھــــــــ اء أي ة الغنّ ـي الروض را    ھ ـه قط ـيض أعـشـابــــــ ـن ف ـدمْت م ال ع ف

ه ـن ل م مــــــــ الق واالس َن األخ ـا َحس را    فـي ْھ ـم الزُّ ـا األنجـ ـي الّسن ـاقت ف ـاسُن ف مح

ـته ـد حـويـــــ ـذي ق ر ال ك الفخ ـيئًا ل ـرىبش    ھـن عـــــ ـم الشِّ ـد زاح ـمدح اآلل ق ـٍر ب ع

ـُم ـيك فـيـھــــــــ ـن سع كر الرحـم ـد ش ـم قصرا    فق ـٍت بـھـــــــ ّل بـي وعـّوضكـم عـن ك

ـرء ـُم للـم ـارٍة فـمدحھ ـير تجـــــــــــ ـرا    خ ـٌر ُخس ـا تـاج ـخشى بـھ ـر ال ي دى الـدھ م

ّدٍة ع ش ـي دف ـا فــــــــــ ا ب ـن واثقً ـن مقـامـاتھـ    وك ـم م ـوت إلـيـھ ّراشك ـا ُض ــــ

ـرا ـر إن عــــ ـادث الـّدھ ـن ح َجَرْن م ـرا    وال تَْض ـُم يُســــــــ ـد هللا عسـرك ـوف يعـي فس

الً ـول تفّض ـي بـالقبــــــــــــ ْد لنظام ـّرا    وُج ذر الـحـــــ ـن ع ـرَّ م ـالعذر إن الـح وب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

 حسين جاووش  -٣٣

  ) هـ ١٢٣٧ -)١( ١١٧٧( 

  ) م ١٨٢١ - ١٧٦٣( 

  :سيرة الشاعر

  .اووشالشهير بحسين ج - حسين بن إبراهيم بن داود الحلي 

عـاش  .، وفيهـا تـوفي، ودفـن فـي مدينـة النجـف)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة      

عمل في بعض الحـرف، ثـم سـاقته موهبتـه األدبيـة إلـى التـردد علـى األنديـة  .في العراق

  .األدب، فتكونت لديه خبرة متمرسةومجالس الشعراء، كما صحب بعض أعالم 

  :اإلنتاج الشعري

  .له عدة قصائد» الحلة شعراء«أثبت كتاب  -

مدائحه فـي آل البيـت اسـتدعاء للغـة الشـعر القـديم، ومطالعـه ومبانيـه، فهـو شـاعر      

تقليدي ينحت لغتـه مـن المعجـم القـديم، فيتجنـب ركاكـة لغـة عصـره، أمـا معانيـه وصـوره 

علــى قلــة . فــإن مرجعيتهــا ماثلــة فــي رؤيتــه للموضــوع وللشخصــية التــي يعــرض لســيرتها

  .ل فإنه يملك القدرة على اإلطالةاو شعره المتد

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  -دار األندلس ) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني - ١

  ).مخطوط( ٩ج  - الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء - ٢

  .١٩٩٨بيروت  -دار التعارف  -أعيان الشيعة : محسن األمين - ٣

  . ١٩٥٥النجف  -عة العلمية المطب -البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٤

  :عناوين القصائد

  الحبيب المفارق •

                                                 
 .ه لم تعرف سنة والدت   )١(



 

        

  الحبيب المفارق

 )١(في رثاء سليمان الكبير
ـِد ـن نجــــــ ـيَّ م ـا خلـيل ـي ي ـِد     أال خلّيـان ـانِة السعـــ ـى ب ـي حـم ـدى ف ـاِر ُسع وتذك

دي     فـمـا ھـاج وجـدي ذكُر حـزوى وحـاجــــــٍر ـي وال قص ـا َمرامـــــــ ةٌ فـيـھ وال رام

ـىوال تع ـن األســــــ ـُت م ـي إن قضـي ّدي     ذالن ـه خ ـي سكبـــــــــ ـِن ف ُع العـي ّدَد دم وخ

مُعه ذل س ى الع ـي إل ـن يصغــــ ـا م ـا أن غٍل ع     فـم ـي ُش َي ف ـدوإنّ ذل بـالـوجـــــــ ـن الع

ـا ـى بـھــــ ـوِع عس ـاَب الـدم ـي وتسك ردي     دعـان ى ُم َت أًس ـاء َمْي ى األحـيــــــ ـد إل يُعـي

ـًدا ـبِّ وج راق الـح ـا قضى مـن ف ـحد     وربـمــــــ ـي الل ـوُم ف ـوه الق ـم يـط ـرٍئ ل ـوت ام بم

ـارٌق ـن بــــــــ ـو الَغريّي ـن نح ھّدةٍ      إذا الح م ـاٍن مس ـت بأجفـــــــــــــــ د يبـي ُرْم

ـى ـاطن األســــ ـدي     سال ظاھـَر األشجـاِن عـن ب ـا أُبــــ ـاُف م ـه أضع ـذي أُخـفـي إن ال ف

ـٌم ـِن مؤلـــ ـوى الـبـي ـن ج ٌم م ـَي َكْل ـد     بقـلـب ـي الجلـ ـزَّ ف ـا ح ـٌم وم ـالفتى كل ـم ب !وك

ـيًا ـي حـــــ ـَي ف ـن دمـوع ـي م ـد     فھـذي جفـون ـي وقـــــــ ِة ف ـرِّ الكآب ـن ح ـَي م وقـلـب

ـا ھـــــــــــ ـاُم ال درَّ درُّ ِت األي ـد رم ـمد     لق ـلى عـــــ ـاَت ع ـٍم أن يب ـي بسھ صـمـيـم

ـارٌق ـيٌب مفـــــــــ ـي حـب ـوٍم ل ّل ي ـي ك دي     فف ـه تخ ـا بــ ـاُن الـمـنـاي ر أظع ى القب إل

ـّممْت ـاوِس يــــــــــ رُّ األش ـن ُغ ـلفُت بـم ْرد     ح ـمطھّمة الُج رِّ الــــــــــ ـلى ُغ ـه ع إلـي

ـٍب ـد بذاھـــــــ ـيُش الرغـي ـب الع ـد ذھ ـد     لق ى ذروةَ الـمـجـ ـا رق رى لـم ـي الث ـوى ف ھ

ـن ُد مـــــــــــ ـرائِع فَْق ـاَم الش َل أحك دھ     وعطّ ـي الَعْق ـا وف ـّل مـنھ ـي الـح ـمقتدى ف و ال

ْر ـالُك ال ـد     ومـن ُسبـل اإلرشـاِد ضـاقت مســــ حةَ النجـــــــ ـُل واض ـت قب ـاد وكـان ـَرش

ـبَح مـصـ ـامًداوأص ِة خـــــــــ ـاُح الھداي ـمد     ب ـن الـحــــ ـاِء ع ـاِق السَّم ـوق آف ـا ف سم

ًدا ـي تھجُّ ـيح     قضى مـن قضى طـوَل اللـيـالــــــ ـلَن بـالـتسب رد وأع ـواحد الف للـــــــ

                                                 
ھو سليمان بن داود بن حيدر بن احمد بن محمود بن شھاب الحسيني الحلي، وھو جد آل سليمان المعروفين في الحلة   )١(

نة  ف س ي النج د ف يم، ول ـ      الحك ب ب ـ١١٤١ويلق نة ١٧٢٩/ھ ه س ى وفات ا حت تقر فيھ ة واس ى الحل اجر ال م ھ م، ث
ـ١٢١١ ھ١٧٩٦/ھ ان اش عر، ك ب واالدب  والش ي الط رع ف ام،ب وى وكرم ا وتق ا وادب ره علم عراء عص ر . ر ش ينظ
 .١٠٢، موسوعة اعالم الحلة ص  ٣/١٨، شعراء الحلة١/١٨٨البابليات



 

        

ه َو انّ ـي لَ ـم لھفــــــــ ـه ث ـي عـلـي ـدي     فلھف ـتلھّف أو يُجـــــ ـوُل ال ى ط ـد الفت يُفـي

ٌت بـالـبكــــــــ ـو ُردَّ َمْي ردَّهول ـاء ل ـالرّد     ــــ ـُن بــــــ مح الـبـي ى يس ـي وأنّ بكـائ

ـيلِه ى لسبـــــــــــ ـوا مض ذ قـال ـَي م ـي لــــ     وإن ـمؤثَّل ف ـُد ال َد والـمـج ـحدوُخلِّ ــــ

ـيئةٌ ـي ظـمــــــــــ ِب وھ ـَن النِّي ّن حنـي ـِورد     أح ـن الــــــ ذاد ع ـاً تُ ـبحْت رغم ـد أص وق

ـال ـي العــــ ـاِن أخ ـاِن الزم ـَد سلـيـم د     أبع ـان ذا ُرش ـن كــــ ـِن م ـوَع العـي يصـون دم

ردى ه ال ـا غال ـد مـــــ ـي بع ـا تـريـان ھد     أم ـابة والسُّ بــــــ ـلَف الصَّ ـى ح ـيَف األس أل

ـٌر ـنه ھـامـــ ـي م ـا فـاتـن ـلى م ـي ع دي     ودمع ـي وح ـاِس فـارقنـــــــــ ـَي دون الن كأن

ـا ـاَن عصرنـــــ ـّد     أصـاب الردى عـمًدا سلـيـم ـحسب العـــــــ ـوّضاح وال ِب ال ـا النس أخ

ى ـن مش رُم مــــــــ ـوِل هللاِ أك ُن رس ـو اب ـد     ھ ـن األرض أو نجــــ ْوٍر م ـي َغ مـن الخلق ف

ـدا ـن العـــ ـنًا م ـي حصنًا حصـي ـان ل ـدي     فتًى ك ـر يستعــــ َن الـدھ ْن ِم ـدي َم وال زال بع

ـه األذى فُّ بـــــــــــ اً نك ـا كفّ ـان لن ـبَّ      وك ـد ج د وق ـن الزن ي مــــ ـِن كفّ ِصرُف الـبـي

ـ ـرھف اْل ـم بـم ـن القـوي ـن الـدي ـي ع ـاألُْسد     يحـام ـنةُ بــ ـى العـري ـا تُحـم ـاِن كـم ـلس

ـلةَ الفـ ِل الـح ـاس ـن كريـمھـــــ ـاء أي د؟     يح ْف ـرعة الرِّ ـال مشـــــــ ـي اآلم ـيع بن رب

ـا ـن رئـيسھـــــ ـاء أي ـلةَ الفـيح ِل الـح ّر والـح     س ـا الغ ـد الـمزاي د؟حـمـي ـظ العھ ـاف

ـا ـده العفــ ـن بع ـاء م ـلةَ الفـيح ِل الـح ـد     س ـُر السَّعـــ ـا قـم ـن أكـنـافھ اب ع ـد غ فق

ـٍر ـُد جـوھـــ ـال ِعق ـدرَّ عـن سلك الع ـد     نفى ال طة الِعقـــــــــــ ـان واس ـه إذ ك حَّ ب وش

ـا ـد مــــــ ُف بع ه الخس مٍّ غال ـدَر تِ ـا ب د     فـي ى الرش ـرشدون إل ـھتدي الـمستــــــ ـه ي ب

ـا ـا لھـــــــ ـوُف وم ـا الكـس ا تغّشاھ ـد     وشمًس ـرب والـبعـــ ـي الق ك ف ـاِت الش ْت ظلـم جلَ

ةً ـري غاي ـال بـالجـــــــ ذ ن ـا م ا كب د     وطرفً ـن الَجْھ ـاد مــــــــــ ـاُس الِجي ُع أنف تَقطَّ

ـا ـا وطـالـمــــــ اب عـن اٍب غ ـيَث غ ـا ل د     وي ـلى األُْس ـول عـــــــــ ـا نص ـوته كـن بسط

ذا ـرام وھك ـا دون الـمــــــــ ـال القض ـد     فح صروُف القضـا تجـري عـلى الـُحّر والعبـــ

ةً ـم لّج ـن العـلـــــــ ـدثًا وارى م ـا ج ـا َم     فـي ـمّدلھ ـن هللا بـالــــــــ ـي م دٌد يأت



 

        

ـيًِّدا ـاس ســـــــ ـن الن ـدثًا وارى م ـا ج ـمد     وي ـيبِة الـحـــــــــ ى ش ـى إل ٌب يُنم ه نس ل

ـت س ٍر أن ـّل لقب ـيرهيـق ـد     ـّر ضمـــــــــــــ ؤَجر بـالرعــــــ ـن تُ وادي حـي ـاء الغ بك

ـاطٌر ـي فقــــــ ُع عـيـن ا دم ل أّم ـا الفض ك فـــ     أخ ـن فراق ـي م ـيك وقـلـب دعـل ـي َوْق ـــ

ى ـم بك ـم وكــــــــ ـوّد القـدي ـتك لل ـير ذي وّد     بكـي ـرٌؤ غـــــ ـاس ام ـن الن ـيك م عـل

ه ـيٍء عھدت ل شــــــــــ ـي ك ـال مـن ـد ح دي     وق ـوى عھ ـيك ســــــ ـوظًا عـل َق محف ـم يب فل

ـيٍِّد ـيل لســــــــــ ـدمع إال أن يس ى ال ـّد     أب ـحصر والعـــــــــ ـن ال ت ع ـاقبُه جلّ مـن

ـاشٍة ْن بُحشــــــــ ـه ارفق ـل لنـاعـي ـد     أال ق ـٌد عـلى وجـ ـن جـوى األحـزان وج بـھـا م

ا ت داريً ـاه أم لس ـن تـنعـــــــ دري لـم ّد     أت ـن ذو ح ـوُم الِغراريـــــــ ـاك مسم ـى ف رم

ـتقى ـروَف والفضل والـــ ـا الـمع ـَت لن ـّد     نعـي ؤدد العـــــ ـال والس ـا اإلفض ـت أخ نعـي

 حسين حيدر الحلي -٣٤

  ) هـ ١٣٣٩ -)١( ١٢٨٠( 

  ) م ١٩٢٠ - ١٨٦٣ (

  :سيرة الشاعر

  .حسين بن حيدر بن سليمان الحسيني الحّلي

 -محافظـة بابـل (» بيرمانـة«، وتـوفي فـي قريـة )جنـوبي بغـداد(ولد في مدينة الحلة     

ثـــم هـــاجر إلـــى النجـــف مـــدة، ) حيـــدر الحلـــي(نشـــأ علـــى أبيـــه الشـــاعر  ).جنـــوبي العـــراق

يعــود إلــى الحلــة ويوجــه اهتمامــه إلــى واســتقى مــن بعــض أعالمهــا فأكمــل المقــدمات، ل

                                                 
نة ١٢٧٦ذكر الخاقاني ان والدته كانت سنة   )١( ه في س د ذكر وفات ال عن ه ق ه لكن نة والدت ذكر س م ي ھـ واليعقوبي وان ل

ـ ١٣٣٩ نة((ھ تين س ه بضعا وس وم وفات ره ي ان عم ى و)) وك رب ال اني اق د الخاق درك ان تحدي يطة ن ابية بس ة حس بعملي
ام   ي ع ر ف ا ُذك يس كم نة ١٢٨٠الصحة، ول ت س ه كان ر ان والدت ي ذك ازم الحل دكتور ح ب ان ال ن الغري ن م ـ، ولك ھ

نة(ھـ ويحدد عمره ب١٢٨٠ اني ب) تسع وخمسين س نة والخاق تين س وبي يحدده ببضع وس تين (، مع ان اليعق ثالث وس
نة ن) س ته، ، فم ي دراس اني ف وبي والخاق ى اليعق د عل ه اعتم ع ان رقم م ذا ال اريخ وھ ذا الت دكتور بھ اء ال ن ج ر . اي ينظ

ي ص ٢/٢٠١، شعراء الحلة٣/٢/٣٨البابليات ا  العلمي واالدب ة  ١٠٨   -١٠٢، الحلة واثرھ ة في الحل ، النھضة الفكري
 . ٨١ص 



 

        

فـأثرى اتسـعت مـوارده، وكـان كـريم الطبـع سـخًيا، فغـدت داره ) البسـتنة(النشاط الزراعـي 

محجـــــة األدبـــــاء والشـــــعراء، واحتـــــل مكانـــــة مرموقـــــة فـــــي مجتمعـــــه، وقصـــــده الشـــــعراء 

  .رثاه عدد من الشعراء.بمدائحهم

  :اإلنتاج الشعري

  .صائد قليلة، أثبتتها مصادر الدراسة، وهي فـي الرثـاءله ق -له قصائد قليلة، أثبتتها  -

ال تخرج معاني الرثاء عنده عن التقليد القديم الذي يبالغ في إظهار أثار الفقيـد وعظمـة 

المصيبة بفقده وتبدل الطبيعـة لغايـة يبـدي اقتـدارًا علـى طـول الـنفس، ولكـن شـعره أقـرب 

  إلى النئم وتركيب المعاني

  :مصادر الدراسة

  م١٨٩٤/هـــــ١١٢ -بــــومبي  -ديــــوان الــــدّر اليتــــيم والعقــــد النظــــيم : در الحلــــيحيــــ - ١

ـــــــاني - ٢ ـــــــي الخاق ـــــــة : عل ـــــــدلس  -) ٢جــــــــ(شـــــــعراء الحل ـــــــروت  -دار األن   .١٩٩٤بي

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٣

  :عناوين القصائد

  الرزء الثقيل •

  الرزء الثقيل

 )١(في رثاء مھدي القزويني
ـيال ـوُب غلــــــــــ ـيبتَك القـل ت بـغ ـوال    ذاب ـيَك ھُمـــــ تھـمـي الـدمـوُع جـرْت عـل

ا َك ذو ِحًج ـنهَ رزئ ـم كـــــــ ـان يعـل ـو ك ـوال    ل ـذاب نُحـــــــــ ـاَل إًذا ل ـزن الجـب ي

ـا ـا كلُّھــــــــــــ ه الرزاي ـون ل لَّ     رزٌء تھ ـد ج ـيال ق ـاَب جلـــــــــــ ـا أْن أص لـم

ـا ـا وعـالءھــــــــــــ ـاشَم عّزھ زَّ ھ ـيال    وابت ـوَح كلـــــــــ ـا الطم ـاد نـاظَرھ وأع

ـا ةَ فخرھ ـال قبّ ـا وأم زوال    واستـافھـــــــــــ ـيل ن ـد األثـــــــ ـن الـمـج ـًرا ع قس

                                                 
 ).١٣٥(تنظر ترجمته في ھذا الكتاب تحت رقم   )١(
 



 

        

ٍة ـي نكب ـا فــــــــــــ ـوزةَ عّزھ ـاح ح ةً وخمـــــــ    وأب ـي ذل ـسِت الـمعـال ـوالك ـــــ

ـرقْت ـا أشــــــــ ـا َسمـاھ ـوال    فبشمس عـلـيـاھ ـوُب أُفـــــــــ ـا الخط ـنًا فسـامتھ زم

ـّمٍة ى بـمـلــــــــــ ـد أت ـاِن لق َل الزم ـيال    وي ـاد دلـــــــــ ـا للرش َق فـيـھ ـم يب ل

ـويال    ھـيـھـاَت غادرِت الـورى فـي حـــــــــيرٍة ةً وعــــــــــــــــ دِر إال رنّ ـم ت ل

ـتجْت ى أنــــــــــ ـاُم حت ـا األي ْت بـھ ـيال    لقح ـالِء ثقــــــــــ ـد الع ـلى كب رزًءا ع

ْن غدا ـريعِة َم ـمھدّي الشـــــــــــ ـيال    ذھـبْت ب ـات ظلــــــــ ـي الـحـادث ـا ف الً لھ ظ

ـ ـا اْقــــ ـوِن وطـالـم فُّ الـمـن ـاده ك ـوال    يـقت ـه َذلــــــ عب فـي ـاَن الص ـا الزم تَْدن

ـاكٍلف ـوةَ ثـــــــــــ ـُن هللاِ دع ـاه دي ـيال    دع ـوِد أُھـــــــ رى اللـح ـه ث ـّما عـلـي ل

ـد مضى ريعِة قـــــــــــ ـاء الشَّ ـّماُل أعب ـًرا إل    ح ـوالقس ـبِلى محـمــــــــــ ى دار ال

ـاصالً ـاًما فــــــ ـا حس ـي يـدھ ـان ف ـد ك ـوال    ق ـاِت فُلــــــــ ـدي الـحـادث ـألْته أي م

ـُت أ ـا كـن ـاويًا م ـا ث ـلهي ب قبــــــــ يال    حس ـود الَغ ـلى األســـــــ ـاُم ع ج الـِحم يل

ـَده ـي بعــــــــ ـسِت الـمعـال ا ك ـا غائبً ـاِة ذلــــــــــ    ي ـال العف ـاَن آم ـوالأغص ــ

ـا ـن جـودھـــــــــ ـي ع ّف الـت ـيَك للك ـيال    أبك ـات فتــــــــــ ـوُب الغادي ِن ص ـم يُغ ل

ردى ـْي ال ـتُه داعــــــــــ ـيُّ فخل َر النع ـيال    بك ـاِد رحــــــــــــ أرواح العب ـنعى ب ي

ـا ـد دعــــــــ ـان وق َخ الصـوِر ح ـيال    أو أّن نف ـرِش إسـرافـــــــــــــ نفخ ربُّ الع لل

ـْت ـاُل وُزيّلــــــــــ ـنه الجـب ـدكْت م ـيال    فتدك ٍة تزيـــــــــــــ ـن دھش ـا م أركـانُھ

ردى ـن ال ـوال    وعجـبُت لـمـا أن نُِعيـَت مــــــــ ـاَك وصـــــــــ كـيف استطـاع إلى حـم

ـي ـابتََك الـتـــــــــ ـبُه مھ ـيس حـاج ـيال    أََو ل ـاِن كلــــــــ رُف الزم ى ط ـا انثن عـنھ

ـ ـْتك ـاِت وال انثنـــــ َك الـحـادث ـوال    م ال وقَْت ـيغتدي مفلـــــــــ ـوِن ف ـيش الـمـن ج

ى ـيّةُ تُتّق ـِو الـمـنـــــــــــ َك ل ى وقَْت دتكَ     وبِلً ـوال وف دا مقبـــــــــــ ـان الفِ ـو ك ل

ٍد ـوةُ واح ك دعــــــــ ـِن وتل ـا الـحسـي ـيال    أأب ـوم َمقـــــــــــــ ـاه للھـم ْت حش أمس

ـوُمَك لل ِق ي ـم يُب ـال ق كلِّھــــــــــــ ـوال    خالئ ـوِل عقـــــــــ ـذوي العق ـبًرا وال ل ص



 

        

ـٌح ـْن صـالــــــــــ ذّل لك ـاد ي ـُن ك ى عـلـيــــــــ    والـدي ّزه أرخ ن ع دوالِم ـه ُس ــــــ

رٍة ـام بفك ـريعةَ أن تُضـــــــــ ـى الش ـيال    وحـم ـوِب سبــــــــ ف الغـي ـا خل ـدْت لـم وج

ـارمً  ـنه صــــــــــ تّل م ـا اس ـوٍل م ـوال    اذو ِمق ـدَّ ذھــــــــ ـَم األل ـا الخـص إال كـس

ـاشٍم آثَر ھــــــــــــــــ آثُرهُ م ـْت م ـيال    أحـي ـالُء كفـــــــ ـرَح الع ـا اقت دا بـم وغ

ـودِه ةً لـوفــــــــــــ ط راح ـت يبس ـيال    ال قـل رةً وأصـــــــــــ ـي بك ـيث تھـم كـالغ

ـوالَه ـمّد نــــــــــــ ـوادي تست ـيث الن ـيال    ح ـْت تطفــــــــــــــ داه تطفّل ـلى ن وع

الً ـيال    وجـرى وراءھـمـا الـحسـيـــــــُن إلى ُع ـا تأثـــــــــــ ـواكِب شأوھ ـوق الك ف

ـوال    يـا عتـرةَ الشـرِف الصراح ومـن بـھــــــم ـُل الـمأمــــــــــ ـال اآلم ا يـن كرًم

ـزل ـم يــــــــ ـاُن ول ـُم الزم ـالفخر ب    ال راَع ِسربَك ـوالب ـُم مأھــــــــــ ـُت عـالك ـي

 حسين مردان   -٣٥

  ) هـ ١٣٩٢ - ١٣٤٦( 

  ) م ١٩٧٢ - ١٩٢٧( 

  :سيرة الشاعر

  .حسين بن علي مردان

ــدة طــويريج        ، وتــوفي فــي )جنــوبي العــراق -محافظــة بابــل  -الهنديــة (ولــد فــي بل

ـــده عريفـــًا .بغـــداد ـــه، فعـــاش حتـــى ) طًياشـــر (كـــان وال فتنقـــل معـــه حســـب مقتضـــى وظيفت

أتـم تعليمـه .محافظـة ديـالى -الخامسة في مدينة الحلة، ثم انتقل إلى قرية جديـدة الشـط 

اتجه إلى بغداد فاشـتغل  .وترك المدرسة أثناء دراسته المتوسطة» بعقوبة«االبتدائي في 

لسجن عامًا، بسـبب مـا ، وحكم عليه با)١٩٥٢(» األهالي«مصحًحا ومحرًرا في جريدة 

، وبعـد إغالقهـا أشـرف »األهالي«ُنسب إليه من نشر أشعار إباحية، ثم عاد إلى جريدة 

عمــل محــررًا فــي  ، ثــم»المســتقبل«ثــم فــي » األخبــار«علــى الصــفحة األدبيــة فــي جريــدة 



 

        

قسـم الشـؤون  -آخر وظائفه في المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون .»باء. ألف«مجلة 

كـــان اتجاهـــه يســارًيا ماركســـًيا، وقـــد انتخــب عضـــًوا فـــي الهيئــة اإلداريـــة التحـــاد .الثقافيــة

هيئــة اإلداريــة وصــار عضــًوا فــي ال - ١٩٥٨تمــوز  ١٤األدبــاء العــراقيين بعــد انقــالب 

  .١٩٧٠لالتحاد عام 

  -:اإلنتاج الشعري

ـــدواوين التاليـــة  ـــه ال مطبعـــة  -بغـــداد  -» األرجوحـــة هادئـــة الحبـــال«: صـــدر ل

، )ت.د(بغـــــداد  -شـــــركة التجـــــارة والطباعـــــة  -» أغصـــــان الحديـــــد«، و)ت.د(الرابطـــــة 

 -» قصــائد عاريــة«، و١٩٦٧صــيدا، بيــروت  -المكتبــة العصــرية  -» طــراز خــاص«

: »نشيد اإلنشـاد«، و١٩٩٥، وطبعة ثانية في بغداد، عام ١٩٥٠بغداد  -دار المشرق 

نـــات، وقصـــيدة لـــيس علـــى غالفهـــا بيا.. قصـــيدة مـــن قصـــائد الحـــب فـــي األدب القـــديم

  ).ت.د(مطبعـــــــــــــــــــــــــــــــة الرابطـــــــــــــــــــــــــــــــة، بغـــــــــــــــــــــــــــــــداد  -» اللحـــــــــــــــــــــــــــــــن األســـــــــــــــــــــــــــــــود«

   -:األعمال األخرى

: تحمـــل عنـــاوين مختلفـــة -» نثـــر مركـــز«أصـــدر عـــدة مؤلفـــات وصـــفها بأنهـــا 

الربيـــــع «، و١٩٥٢بغـــــداد  -» عزيزتـــــي فالنـــــة«، و١٩٥١بغـــــداد  -» صـــــور مرعبـــــة«

بغـداد  -والطباعة  شركة التجارة -» هالهل نحو الشمس«، و١٩٥٣بغداد  -» والجوع

 -لعربيـة المطبعـة ا -» مقاالت في النقد األدبي«: ، وأصدر عدة دراسات نقدية١٩٥٩

، ١٩٧٢بغـــداد  -وزارة اإلعـــالم  -» تـــورق داخـــل الصـــاعقةاألزهـــار «، و١٩٥٥بغـــداد 

وقــّدَم لهــا، ) فــي مجلــة ألــف بــاء(وقــد جمــع علــي جــواد الطــاهر مقــاالت حســين مــردان 

، وفنه الشعري، في دراسة أبرزت نشـاطه المقـالي، ونثـره المركـز ودرس فن المقالة عنده

  .١٩٨٨دار الشـــــؤون الثقافيـــــة، بغـــــداد  -» مـــــن يفـــــرك الصـــــدأ؟«مـــــن خـــــالل كتـــــاب 

عنــــوان أحــــد دواوينــــه، وهــــو بْصــــَمُتُه غيــــر المألوفــــة فــــي الشــــعر » طــــراز خــــاص«    

وصـورها، فـي  الحديث، إذ تتعدد اتجاهات التمرد والرفض في شكل القصيدة، في لغتهـا

مســاحة المســـموح بــه مـــن تجــاوز المواضـــعات األخالقيــة، مـــع هــذا هـــو شــاعر متميـــز، 

جـــريء الصـــورة، يقـــتحم عـــالم القـــارئ دون اســـتئذان، ويجبـــره علـــى مشـــاركته اإلعجـــاب 

لشـعره مسـتويات مـن أنسـاق . بغرابة التشكيل، حتى وٕان خالفه فـي جـرح النبيـل والجميـل



 

        

إنــه طــراز خــاص ... ره المركــزح، والتفعيلــة، وحتــى نثــالــنظم المــوزون المقفــى، والموشــ

  !.بحق

  :مصادر الدراسة

  .دواويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجم وآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره المطبوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة - ١

بغــــداد  -مطبعــــة أوفســــت المينــــاء  -أعــــالم العــــراق الحــــديث : بــــاقر أمــــين الــــورد - ٢

١٩٧٨.  

وفين فــي العصــر الحـــديث معجــم الشـــعراء العــراقيين المتــ: جعفــر صــادق التميمــي - ٣

  .١٩٩١بغـــــــــــــــــــــــداد  -) ١ط( -شـــــــــــــــــــــــركة المعرفـــــــــــــــــــــــة  -مطبـــــــــــــــــــــــوع ديوا ولهـــــــــــــــــــــــم

ــــــي الحــــــديث : جــــــالل الخيــــــاط - ٤   .١٩٧٠بيــــــروت  -دار صــــــادر  -الشــــــعر العراق

 –دار الرســالة للطباعــة  -ق نقــد الشــعر العربــي الحــديث فــي العــرا: عبــاس توفيــق - ٥

   .................................................................١٩٧٨ بغـــــــــــــــــــــــــداد

  .١٩٨٨بغــداد  -دار الشــؤون الثقافيــة  -مــن يفــرك الصــدأ؟ : علــي جــواد الطــاهر - ٦

ــــــــــــــــــــدوريات - ٧   ................................................................:ال

ـــــــــــــــال حـــــــــــــــاتم الصـــــــــــــــكر  - ـــــــــــــــالم  -مق ـــــــــــــــة األق   .١٩الســـــــــــــــنة  ١١العـــــــــــــــدد  -مجل

  .١٩نة الســــــــــــــــ ١١مجلــــــــــــــــة األقــــــــــــــــالم العــــــــــــــــدد  -مقــــــــــــــــال ياســــــــــــــــين النصــــــــــــــــير  -

  .١٩الســـــــــنة  ١١العـــــــــدد  -مجلـــــــــة األقـــــــــالم  -مقـــــــــال شـــــــــاكر حســـــــــن آل ســـــــــعيد  -

  . ١٩٥٠بغداد  -مجلة الهالل  -مقال طالب السامرائي  -

  :عناوين القصائد

  قصة شاعر •

  قصة شاعر

ـًرا ـاألمس شـاع ـَت ب ـريًاكـن ـاُن    عبقــــــــــ ـيُهُ اإليـمــــــــــ ـحِن وح ـَر الل طـاھ

ـي روُف اللـيـالــــــــــ ـه ص ـاثْت ب ـم ع ـبِّه األشجـــــــ    ث ْفَر ح ـوْت ِس ـانوط ـــــــــ



 

        

ـّدى ـاِب تبـــــــــــــ ـِل الضب ـلى سـاح ـوان    وع ـِه الھـــــــــــ ـيِب يـقتفـي بُح الغ ش

ـمطّى دى وتــــــــــــــ ـيُف الھُ ـوارى ط ـان    فت ـدسِه العصـيــــــــــــ ـاريِب ق ـي مح ف

ـاجْت ِه األدران    وانطـوى النـوُر فـي الظالِم ومـــــــ ـي ِعْرق ـاٍت فــــــــــــــ صـاخب

ـارت ـالُك وثـــــــــــــ َك الـم ى ذل ـان    واختف ـظَ الشـيـطـــــــــــ ـاٌت واستـيـق نزع

ـًدا ـيلةَ حقـــــــــــــ ـُر الفض ى يـنح ـان    ومض ـا قـربـــــــــــ ذبِح الزن ـي م ـي ف فھ

ـا ـر الخطـايـــــــــــ ه بخم ـْت روُح كران    ثـمـل ى س ـدم واللظ ـو بـالــــــــــــــ فھ

ـم  ـاھتل ـاء فتـــــــــ ـشق الضـي ـد يع ـان    يع ـه األلـحــــــــــ ـاوات قـلـب ـي سم ف

ـرابًا ـي ســــــــــــ ـبحت حـيـات ذا أص رانومشى فـوق صـــــــــــ    ھك ــــــبرَي الكف

ا ـي روًض ذا أصـبحت حـيـاتــــــــــــــ ـوان    ھك ـيع واأللـــــــــــــ ـه الرب فَّ فـي ج

ـاه فح ـي ربـــــــــــــــ ؤُم ف م الش تبََس ـان    طَّ ه الغربـــــــــــــ ـي أرض ـاعى ف تتـن

ـاٍع ـيح أفــــــــــــــ ـوى فح ـاٌء س دران    ال غن ـا الغ ـن لعـابـھـــــــــــــ َكرْت م َس

ى ـادُل ثكل ـنه العـنـــــــــــــ ـولَّت ع ـان    فت ـزار والـِورشــــــــــــــ ـاه الھ وجف

ـّرت ـھجٍة وتعـــــــــــــــــ لُّ ب ت ك ـان    واختف ـا األغصــــــــــــ ـن ظلھ ـاٍت م نـادب

ـا ـو دنـيــــــــــ ـيٌّت فھ ـه م ـا فـي لُّ م ـزان    ك ـا األحـــــــــــ ـي رحـابـھ ـمْت ف جث

الٌم ـاظراَي ظ طَّ نــــــــــــــــ ـا ح ـان    أيـنم ـه أمـــــــــ ـيس فـي ـوج ل ـرعُب الـم م

ـاً ـون رھـيبــــــــــــ ـه الجن ـّوى ب ـوج الش    يـتل ـانويـم ـاء والـحـرمــــــــــــ ق

ـيفًا الً مخـــــــــــــ ـاُء نص ـمّد الفـن ـوان    وي ـد األكـــــــــــــ ـه تـرق ـوق َحدَّي ف

ـوَر الزم ـم الزھ ذا لـمـل ـاُنھك ـان    ـــــــــــ ره النسـيـــــــــــــــ ـوق ذك ى ف وغف

ـاٍد ـن رمــــــــــ ـنةٌ م ـوَم حف ـا الـي ـام والـحـرمــــــــــــ    فأن ـا األي ـانَخلَّفْتھ

ـَي سطراً ـي جـبـيـنـــــــــــ ـدان    نحت الخزُي ف ـير والـوجــــــــــ ـه الضم ـات فـي م

ـاًرا ـاب احتقـــــــــــ ـي الصح ى عـن ـان    فتخلّ ـار واألوطـــــــــــــ ـي الـدي وجفَْتن

ـوٌم ـت كــــــــــــــ ـا تـمـنّي لُّ م إذا ك ـدان    ف ـه الـديــــــــــ ـرعى ب ـراٍب ت ـن ت م



 

        

ـوًما ـات يـــــــــــ ـذي ف ع ال ـو يرج ـان    آِه ل ـي األزمــــــــــــ ـى إسـاءت ولـتـنس

ـندَّى ـيَّ الـمــــــــــــ ـا الشھ أرى ثغرھ ـاني    ف ـوقه والـحنـــــــــــ ـودُّ ف ـفق ال ـخ

ـي ـب اللـيـالـــــــ ـاتت بقـل رى م ك ذك ـان    تل ه النسـيــــــــــ ـي كھف ـا ف واحتـواھ

ـ ـيسـوف أفـنَى وسـوف يف ـان    نى غنـائـــــــــ ـات والـوديـــــــــــــــ ل الغاب وتظ

ًزا ـب لغ ـوف أذھـــــــــــ ت س ـا جئ ـا    مـثلـم ـوض والكتـمــــــــــــ ـه الغم نيحتـوي

 حسين مهدي القزويني -٣٦

  ) هـ ١٣٢٥ - ١٢٦٩( 

  ) م ١٩٠٧ - ١٨٥٢( 

  :سيرة الشاعر

  .حسين بن مهدي بن الحسن الحسيني القزويني الحلي

 .عـاش فـي العـراق )جنـوبي العـراق(ولد في مدينة الحلة، وتوفي في مدينة النجـف      

نشــأ فــي رعايــة علميــة مــن أبيــه، كمــا أخــذ الفقــه  .ًا وأدبــاً يعــد مــن مشــاهير عصــره علمــ

، ودرس علـى لطـف اهللا المازنـدراني، »محمـد وصـالح«: واألصول عن شقيقيه األكبـرين

 .لــم ينقطــع عــن البحــث والــدرس طــوال حياتــه .ومحمــد اإليروانــي، وحبيــب اهللا الرشــتي

  .نجف فجأة ورثاه كثير من الشعراءتوفي في ال

  :اإلنتاج الشعري

م ُيذكر في المصادر أن شعره كثير، وقد احتفظت له المصادر بعدة قصائد، حيـث لـ -

  .يجمع شعره في ديوان حتى اليوم

  :األعمال األخرى

فقــه لــه رســائل نثريــة نشــر الخاقــاني بعضــها فــي ترجمتــه، ولــه رســائل وحــواش فــي ال -

اخــتالف فــي عبــارة رصــينة وســبك قــوي تتــوالى األبيــات موحــدة الســمت علــى .واألصــول



 

        

ــــى  ــــرد عل ــــالمنظوم المقفــــى، وكــــذلك ي ــــى أصــــدقائه ب ــــه يكتــــب إل ــــالمترجم ل الموضــــوع، ف

مكاتباتهم، ويرثـي أبطـال التـاريخ وعلمـاء الحاضـر بالطريقـة ذاتهـا، حتـى فـي غزلـه نجـد 

  .اق من التشوق والتسامي بالعاطفةرموز العقيدة ومصطلح الشريعة حاضرين في سي

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيـــــــــروت  -دار األنـــــــــدلس ) ٢طــــــــــ(شـــــــــعراء الحلـــــــــة : علـــــــــي الخاقـــــــــاني - ١

  ).مخطــــــــــــــــــــــوط(الحصــــــــــــــــــــــون المنيعــــــــــــــــــــــة : علــــــــــــــــــــــي كاشــــــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــــــاء - ٢

بيـــروت  -دار التعـــارف للمطبوعـــات  -) ٢٧جــــ(أعيـــان الشـــيعة : محســـن األمـــين - ٣

١٩٩٨.  

  بيروت –دار المؤرخ العربي  -يعة الطليعة من شعراء الش: محمد السماوي - ٤

 ٢٠٠١.  

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : اليعقوبيمحمد علي  - ٥

  :عناوين القصائد

  مليك الجمال •

  مليك الجمال

ـو ـن صدودَك يحـلــــــــــــ ـرَّ م ِصْل معـنًّى فـالـحــــــــــــــبُّ قطٌع ووصُل    كلُّ مـا م

ل    لَك فـي شـرعِة الھــــــــــــــوى معجزاٌت ِل ُرْس ـن الرس ـرٍة مــــــــــــ ـي فت ـنَّ ف ھ

ـن ـشِق لكــــــــــــ ةُ الع ـيَك أّم ـْت ف ـرَك ضلّوا    آمـن ـيِل َشعــــــــــــ ـن ل تحت داٍج م

ـدٌل ـُمَك عـــــــــ ـاِل حك ـيَك الجـم ـا مـل لأ    ي ـَي قْت ـدِل أنَّ حكـمــــــــــــــ ـَن الع م

ـٌم ّل وھـــــــــ ـال والك ـنى الكـم ـَت مع ل    أن َك ِمث ـم ل ـم قـولھــــــــــــ ـن الـوھ وم

لِّ ـي ك ـَت ف رٌد أن ـون ف ـا يـقـولــــــــــ لّوا    م ـيَك وض ـون فــــــــــــــ ذَب العـاذل ك

ـْن ـَت ولكـــــــــــ ـن أن ـلةُ العـاشقـي ـوا     قِب ٍه تـوّجھ لُّ وج ـيصلّواك فلـــــــــــــــ

ى ـاَك حت ـاُت معـنـــــــــــــ ـي صـف غل    شَغلَْتن ـيَك ُش ـي سـوى معـانـــــــــ ـي ف لـيس ل



 

        

ـيَك ولكـــ ـوَك ف ٌع عـاشق رَّ ـْنُش ـّل    ـــــــــــــ ـم ُمستقـــــــــــــــ دي بعبئھ ـا وح أن

ـَماَك وروٌد ى لـــــــــــــــــ اٍم إل ل لظ ع النھ    ھ ـاتهُ م ـا فـــــــــــــ ّلطـالـم ِل َع

ـ ى تـرّحْلــــــــــــ ـون أنّ ـُل العـاشق ـلّوا    يرح ـوُم حـــــــــ ـَت فـالق ى حـلل َت، وأنّ ـ

ـوٍر نى ظھـــــــــــــ ـيّراِت أس ـي الن َك ف مِحّل    ل ـا ُمض ـوالَك نـوُرھــــــــــــــ ـي ل وھ

ـوالً ـاِل فصــــــــ ْحَف الجـم ـالِك فصل    قـد قـرأنـا ُص ـي سـوى جـمــــــــــ ـن ف ـم يك ل

ـ ـي األُْفــــــ ـنَك ف ـن جـبـي ـاِس م ته    الح للن روا واس الٌل فكبّ ـِق ھ ــــــــــــــــ

ـبٍّ ـَب ُمحــــــــــ ـتعذيب قـل لُّ    ِصْل ولـو بـال ـُن ِح ـّرَم الـمھـيـمـــــــــــــ ـا ح َك م ل

ـوى ـن دعـــــــــــــ ـيَك للـمحـبّي بقْت ف ـل    س ِل قَبـــــــــــــــــ دَّعى األوائ ْت ُم حقّقَ

ـاٍل لَّ جـمـــــــــــ ـال ك ـي الجـم ـدْت ف ـاك أصل    وج ٌل ومعـنــــــــــــــــــ َرٌض زائ َع

ـي ـيَك َمالمــــــــــــ ـون ف َر العـاذل ـلّوا    أكث روا أو أقـــــــــ ـي إن أكث ال أبـال

ل    كلُّ أھل الھـوى بجنـبـــــــــــــيَك صرعى مَّ َعْق ـم وال ثَ ـا لھــــــــــــــــ َوٌد م قَ

ـاةٌ إنّ  ـيَك حـيــــــــ ـاِء ف ـي الفـن ـي ف وا    ل ـواذُل زلّ ـا العــــــــــ ـا لُـّجھ ـن سن ع

ٌل ـّب أھ ـَت للـحــــــــــــــ ْه دالالً فأن َك الق    تِ ـّلول ٌع ومحـــــــــــــــــ ـُب َمرت ـل

ـشقًا ـمُت عـــــــ ـد ھ رام ق ـوادي الغ ـم ب ّل    ك ٌم ُمَع ـافٌت وجس ٌس خـــــــــــــــــــــ نَفَ

ى ال ـي إل ـَحْيدفعْتن ـالك والـــــــــــ تھّل    ـمھ ـاظري يس ـوٌد ونــــــــــــــــــ ُي رق

ـ ـي أْن أُدانـيـــــــــــــــ راٌت تذودن ـن الـمھــ    خط ـي م َك، وقـلـب ّلـ ـاِب ُمَم ــــــــ

ـيٌل ـبري قتــــــــــــــ ـي وص دي خـانن ـي أدّل    َجلَ ـي ودمعـــــــــــــ ـي سقـم ودلـيل

تالء الـمعـانــــــ ـن اب ـافًى م ـا ُمع ـيي ـُمَغّل    ـ ـيُر الـــــــــــ ـو األس ـقًا وھ وطلـي

اٍم ةُ ظ ـوِع نھل ك الربـــــــــــــــ ل بتل لّ     ھ ـاِل فط ُل الـوصـــــــــــــــ داهُ َوْب إِن َع

اً ـيَك حقّ ـا وعـيـنــــــــــ ـا بـيـنھ ّل    إنَّ م ـاُؤه ال تُطَ ـيٍل دمـــــــــــــــــــ لقت

  
  
  
  



 

        

 حمادي الكواز  -٣٧

  ) هـ ١٢٨٣ - ١٢٤٤( 

  ) م ٨٦٦١ - ١٨٢٨( 

  :سيرة الشاعر

  .)١(حمادي بن مهدي بن حمزة الحلي

عـاش فـي  .، ودفن في النجف)٢(، وفيها توفي)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة       

ـــًا ال يعـــرف النحـــو والصـــرف واللغـــة .العـــراق كـــان يبيـــع الكيـــزان فنســـب إليهـــا، وكـــان أمًي

أفــاد  .وكــان يتكســب بشــعره والعــروض، غيــر أنــه كــان يملــك موهبــة البديهــة واالرتجــال،

جمــع شــقيقه ديوانــه  .الشــاعر، وللشــاعر مهــدي داود )٣(المتــرجم لــه مــن مالزمتــه ألخيــه

  .، إال أنه ضاع فيما بعد»لفرقدانا«: مًعا، وسماه) المترجم له (إلى ديوان أخيه 

  :اإلنتاج الشعري

شـعراء «و» البابليـات«تـاب له قصائد غير قليلة في مصادر دراسته، وبخاصـة فـي ك -

قـــد قـــال فـــي الرثـــاء غالـــب شـــعره فـــي الغـــزل، وبعضـــه فـــي مـــديح أهـــل البيـــت، و .»الحلـــة

: عبارتــه رصــينة، وصــوره علــى قــدر مــن الطرافــة، وخبرتــه بفنــون البــديع.والهجــاء أيًضــا

الجناس والتورية خاصة، والصور المستقاة من التراث الشعري تدل على أنـه كـان يملـك 

  .د الشاعر القديمومة التلقي الشفاهي عنحافظة نادرة، وكأنه يجدد منظ

  :مصادر الدراسة

  .١٩٧٥بغداد  -دار البيان  -) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

ث رن الثاني عشر والثالالدّر المنتثر في رجال الق: علي عالء الدين اآللوسي -  ٢

واإلرشاد  قافة، منشورات وزارة الث)تحقيق جمال الدين اآللوسي وعبداهللا الجبوري(عشر

  . ١٩٦٧-بغداد  -
                                                 

  .اسمه محمد وھو من قبيلة شمر   )١(
  .بمرض السل  )٢(
  ).ھـ١٢٩٠ -ھـ ١٢٣٣(صالح الكواز   )٣(



 

        

مطبعة  -نهضة العراق األدبية في القرن التاسع عشر : محمد مهدي البصير -  ٣

  .١٩٤٦بغداد  -المعارف 

  .١٩٥٥النجف  - المطبعة العلمية ) ٢جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٤

  ). مخطوط(الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء -  ٥

  

  :عناوين القصائد

  سيرة غرام •

  سيرة غرام

ـواُء ؤاده األھــــــــــــــــ ـي ف ْت ف ـاُء    لعب ـيف يشــــــــــــــ ذوُل ك ـاه الع ولـح

ذوٍل ـوٍة وع ـن صـبــــــــــــ ـا بـي ـو م ـاء    فھ ـومه استثنـــــــــــــ ـند ل ه ع ـا ل م

ـيٌء ـوُم شــــــــــ ـان والل ـا الالئم ـ    أيـھ ـذي الـح ـاءول ـوى أشـيـــــــــــ ّب والھ

ـ ـنه اْلـــــــ ـاء م ـا ش ـْل كـم ـاه يفع ـاء    خلّي ـا يشــــــــ ـٌل م ـبُّ فـاع ، فـالـح ـبُّ ح

رٍّ ـداَء ِس ـا إب ـإن تـروم ـد أْعــــــــــ ـداء    وق ّره اإلبـــــــــ ـن ِس ـم م ـا عـلـيك ي

نًى ـبَِك ُمض ـاُل قـلــــــــــ ـا ب ـاه م ـنَّ الـبكـــــــــ    نـادي ـيَك شأنُھ ـاءومآق ـــــــ

ـوابًا وإالّ ـدي جـــــــــــــــ ـاه يُب ـاء    فعس ـاه العـنـــــــــــ ـد دھ ـاعذراه فق ف

ـيٍب ـن رقـــــــــ ـاء    بـات يـھـوى ويـختشـي م ـوى الرقبـــــــــــ ـلى الھ ـوٌر ع وغـي

ـى ذيَب وسلـمـــــــــــــ ْوَر والع ذكر الَغ ـاء    ي ـب الجـرعــــــــــ ـصلّى والـمطل والـم

ا ـدّو غراًم ـوَف العـــــــــــــــ ـوّري خ ـاء    وي ُده أسمـــــــــــــــــ ـى وقص بُسلـيـم

ـُت أدري ـي كـنـــــــــــــ ـي فإنن ـدواء    فدعـان ـا الــــــــ ـان أعـي ـي إن ك بـدوائ

ـُحْب ير الــــــــــ ـي ِس ـواء    لـيس كلُّ العـّشاِق ف ذوُل، ســــــــــــ ـَم الع ِب، وإن أوھ ـ

ـذه سـ ـيھ أن غرامـــــــــــــــ ـي بش ـاؤوا    يرت ـيف شـــــــ ـوى ك ُل الھ ـيروا أھ َوْليس



 

        

  

 َحّمادي نوح  -٣٨

  )  )٢(هـ ١٣٢٥ - )١(١٢٣٥( 

  ) م ١٩٠٧ - ١٨١٨( 

  :سيرة الشاعر

  .)٣(حمادي بن سلمان بن نوح الحّلي

قضــى حياتــه فــي العــراق، فأقــام  .، وفيهــا تــوفي)جنــوبي بغــداد(ولــد فــي مدينــة الحلَّــة     

كــان يشــتغل بتجــارة  .زمًنــا للتجــارة، كمــا ســافر إلــى عربســتان مــوطن آبائــه» عفــك«فــي 

رثــاه كثيــر مــن  .المنســوجات، ويتلقــى العلــم عــن أســاتذة عاصــرهم، وعنــه أخــذ كثيــرون

  .»شعراء الغري«اثي في كتاب المر  الشعراء، وقد وردت هذي

  :اإلنتاج الشعري

اختيـار «: دّونـه فـي حياتـه وسـماه) صـفحة ٥٥٠فـي نحـو (له ديوان مخطـوط ضـخم  -

عبـــداهللا المعـــروف بـــالوزان،  -آنـــذاك  -كتبـــه فـــي الحّلـــة  - )٤(»العـــارف ونهـــل الغـــارف

  .»شعراء الحّلة«واألشعار المتاحة من كتاب 

وهاتـــان الخصـــلتان نجـــدهما فـــي حـــال مـــن . شـــواردهاكـــان مغـــرى بغريـــب اللغـــة و       

 ) ذات المنـزع الصـوفي الفلسـفي(أو العرفانية ) الرمزية(التآلف في قصائده سواء الغزلية 

                                                 
اب  )١( رة يمكن ان تراجع في كت وال كثي ه اق اريخ والدت وح: يوجد في ت ادي آل ن ـ١٣٢٥ت(الشيخ ُحّم م ) م١٩٠٧/ھ بقل

  .٣٩الدكتور جمال الدباغ  ص 
ه ) ھـ١٣٢٩ت(الحاج جعفر ھذا ھو الصحيح ، وھو ما اّرخه الشيخ يعقوب   )٢( دموع(بقول ان ال وح فاض طوف ن ن ، )الب

نة  ل س ا قي يس كم ـ١٢٢٤ول ي ص . ھ ر الحل اج جعف وب الح يخ يعق وان الش ات١٢٤ينظر دي ،وينظر ٣/١/١٠٨، البابلي
  .٤/٧٣، معجم  المؤلفين٢/٣٠٢شعراء الحلة 

ؤلفين   ٩/١/٢٦٥ينظر الذريعة  .اسمه محمد ويعرف بـ حمادي ، وھو كعبي اھوازي ، ويكنى بابي ھبة   )٣( ، معجم الم
٤/٧٣.  
ينظر  موسوعة اعالم ) اختبار العارف ونھل الغارف(وقد ُكتب خطأ على مخطوطة الديوان وفي بعض المصادر بـ   )٤(

 .٧١الحلة ص 



 

        

يملك الشاعر القدرة على جلب القوافي الصـعبة، واإلطالـة فيهـا، كمـا يملـك . أو المدحية

  .التراث الشعري وٕاشاراته ورموزه معرفة متوسعة بأساليب

  :صادر الدراسةم

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

  الفاتراللحظ  •

  اللحظ الفاتر

ـوسِن ةَ الـــــــــ ـو آي ـحِظ تتل ـورةُ الل ـِن    فت ْورةُ الفتــــــــ ـا َس ـا أنجلـْتھ أِم الظب

لُه ـتثرْت دالً سالس ِك انـــــــــــــــ ـيةَ األذن    وقُرط ا حـلـــــــــــ ذِت الثريّ أِم اتّخ

ـنطبًعا دِّ مـــــــ ـاُء الخ ـه صـف ـن فـي بن    يبـي ـتِه يَ دِّ إن عـايـنــــــــ ـا الخ ـن سن وم

ًحا ـرطَ متّض ـدي القــــــــــ دِّ تُب ـوثن    ووجنةُ الخ ةَ الــــــــــ ورونُق القُرِط يُبـدي وجن

ـا ـن زانَھـمـــــ ـنزل الشكلـي ـي م ـا ريّق ـن    ي ـونًا بـمـرتھـــ ـن مـرھ ـا القـريـنـي سن

َحًرا ـا َس ـا أشـرقتُمــــــــــ ـّدجن    ال يستخـفّكـم ِق الـــــــــــ نُح الغاس ـلَّج ج ـد تب وق

ـاالشمُس إ دَّ شـارقُھـــــــــ ـن    ن أشـرقْت وامت ـيِل بـالـوھـ ـُم الل عـلى الـّدجى ِسيـَم نج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

 حمزة الحسيني  -٣٩

  ) هـ ١٤٢٨ - ١٣٧٢( 

  ) م ٢٠٠٧ - ١٩٥٢( 

  :سيرة الشاعر

  . يوي الحسيني الصالحي الحليحمزة بن سلمان بن عل

تلقـى تعليمـه  .عاش فـي العـراق .، وفيها توفي)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة       

، وأتـــم دراســـته فـــي )١٩٦٤ - ١٩٥٨(فـــي مدرســـة الســـادة االبتدائيـــة للبنـــين فـــي الحلـــة 

، وواصـــل دراســـته فـــي كليـــة اإلدارة واالقتصـــاد )١٩٧٠ - ١٩٦٤(ثانويـــة الحلـــة للبنـــين 

: ، حصــل بعــدها علـى درجــة الماجســتير وموضــوعها)١٩٧٤ - ١٩٧٠(امعـة بغــداد بج

عمـل  ).١٩٨٤(التنسيق بين الخطوط القطرية كمدخل تنمية وتكامـل االقتصـاد العربـي 

ـــا فـــي وزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة  ـــه )١٩٨٦ - ١٩٧٥(موظًف ، وتـــدرج فـــي عمل

واســتمر فــي ) ١٩٨٨(ظــة بابــل حتــى أصــبح مــديًرا لقســم الرعايــة االجتماعيــة فــي محاف

يين، وعضـــًوا بجمعيـــة كـــان عضـــًوا باتحـــاد المـــؤلفين والكتـــاب العـــراق .عملـــه حتـــى وفاتـــه

  .شعراء الشعب

  :اإلنتاج الشعري

، واألعمــــال ٢٠٠١الحلــــة  -مكتــــب المــــدى  -» وجــــه حبيبــــي«: ديــــوان: صــــدر لــــه -

  .٢٠٠٣الحلة  -مكتب المدى  -املة الشعرية غير الك

  :األعمال األخرى

» أشهر األوزان في الشعر الشعبي العراقي، دراسـة فـي الشـعر والعـروض«: له كتاب -

  .٢٠٠٠الحلة  -مكتب المدى  -

ولعائلته ممثلة في ولـده، ال يضـرب ) العراق(شاعر وطني، شديد االنتماء ألرضه      

عبارتـه سلسـة، . شغفه الوطني فـي عمـق التـاريخ، وٕانمـا ترضـيه الحيـاة واألرض والنـاس



 

        

ازاتــه قريبــة، ولكنهــا مأنوســة محملــة بنــوع مــن النجــوى واالعتــراف، قصــائده متوســطة مج

  .الطول، يلتزم فيها بالوزن والقافية

  :مصادر الدراسة

بغــداد  -مــةبيــت الحك -معجــم المــؤلفين والكتــاب العــراقيين: صــباح نــوري المــرزوك - ١

٢٠٠٢ .  

 -راد أسـرة المتـرجم لـه مقابلة أجراهـا الباحـث صـباح نـوري المـرزوك مـع بعـض أفـ - ٢

  . ٢٠٠٧ الحلة 

  :عناوين القصائد

  أنت ابن دجلة •

  أنت ابن دجلة

ـدِد ـال عــــــ ـي ب ـي قـلـب ـواجس ف ـي    إن الھ ـمُّ يـقتلن ـدي والھ ـلى ولـــــــ ـوفًا ع خ

ـالً ـيّاته أمـــــ ـي ط ـُب ف ـل القـل ـد    ال يحـم ـوء بـالنكـ ـاجس الـممـل ـل الھ ـل يحـم ب

ـثله زمـــ ـا م ـٍن م ـي زم ـٌنسـافرَت ف ـد    ــــــ ـُن يــ ـوت رھ ـل الـم ـابر قب ـه الـمق فـي

ـا؟ ـيف بـھــ ـاذا، وك ـد    سـافرَت يـا كبـدي، م ة الكبـــــ ـن وعك ـْت م ـا وسن ـُن م والعـي

ـا ـار لنـــ دى النّھ ـيك إذا أھ ـي عـل ـد    قـلـب ـم تلـــــ ـمِّ ل ـن الھ ـير أنـي ـاَء غ ظلـم

ـمأٍ ـن ظـــــــ ـا يرويك م ةَ م ھد    أنـت ابن دجل ب والش ـاء الطِّي ـراق بـمـــــــ ـيُر الع غ

ـرفه ـوت تعــــــــ ـق الـم راق شقـي ـمد    إن الف ـالقصد والعـــــــ ـًما ب هُ عـلق ـد ذقت ق

ـه ـوذ بـــــــــ ى أل ـٌل حت ـي أم َق ل ـم يب د    ل ـرزتُهُ لغ ـا أحـــــــــــ ـوح بـم فَّ الطم ج

ـا قنـــــــــ ـاٍت تَفُرِّ ـَت مسـاف ـيف ارتضـي ن الجسدْفَصل الروح مـن جوٍع عـــــــھل تُ     ك

ـابسةً ـرقت يـــــــــ ئن أح ـراق ل ـذا الع دي    ھ ـاه ن ت الـمـيــــ ـاد إذا احتج َق الرم تَْل

ـو ـروءة تسم ـفت فـيـه الـم ـا عصـــــ ـدي    كلـم ـودي بـمعتقـــــــ ـي ت ـادي ك ُح األع ري



 

        

  

 حمزة النحوي  -٤٠

   )١()هـ ١٢٤٨ - ١١٥٧( 

  ) م ١٨٣٢ - ١٧٤٤( 

  :سيرة الشاعر

  .حمزة النحوي

عـاش فـي  .، وفيهـا قضـى حياتـه، وفيهـا تـوفي)دجنـوبي بغـدا(ولد في مدينة الحلـة      

  .ضّنت المصادر بأخباره، والقليل الباقي من شعره مرتبط بالعقيدة الدينية .العراق

  :اإلنتاج الشعري

  .سجلت مصادر الدراسة بعض قصائده -

قصيدته الدالية في المديح النبوي، ووصف مآثر آل البيت، تـدل علـى طـول نفسـه، 

ياق مــن خــالل انتقــاء األحــداث الجزئيــة، وعلــى قدرتــه علــى وقدرتــه علــى تنميــة الســ

الوصـــف، أمـــا أســـلوبه فقـــد انطبـــع بســـمات عصـــره فـــي الحـــرص علـــى المحســـنات 

  .البديعية، بخاصة الجناس والطباق ومراعاة النظير

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيـــــروت  -دار األنـــــدلس  -) ٢جــــــ(شـــــعراء الحلـــــة : علـــــي الخاقـــــاني - ١

بيــــــروت  -دار التعــــــارف  -) ٢٨جـــــــ ( -عيــــــان الشــــــيعة أ: محســــــن األمــــــين - ٢

١٩٩٨.  

النجـــــف  -المطبعـــــة العلميـــــة  -) ١جــــــ (البابليـــــات : محمـــــد علـــــي اليعقـــــوبي - ٣

١٩٥٥ .  

                                                 
ا ال اعلم من اين جيء بھذا التحديد لوالدة الشاعر ووفاته مع ان المصادر التي ذكرته لم تشر الى ذل  )١( ا وكل م ك اطالق

 .ينظر مصادر الدراسة . ذكرت عنه انه من  شعراء القرن الثاني عشر الھجري فقط 



 

        

  :عناوين القصائد

  حّب النبّي وآله: من قصيدة •

  ّب النبّي وآلهح: من قصيدة

دُّ ـا نَ ـن َعْرفھـــــــ ـاح م ـاٍر ف ـوا بـدي دُّ    قف ـا نِ ـا ألربـابـھـــــــــ ـوٍد م ـاِر ُسع دي

ـا ـن ديـارھــــ ـْت م ـد خل ـا ق إن تألفـوھ ـوفد    ف ـا الــ ـا أيـھ ـن ربعھ ـا ع ـوا ربَعھ سل

ـا ْرَب عـريبـھـــــــــ ـوّد    وُخّصوا سالَم الصـبِّ ُع ـارقه الـــــــــــ ـٍم ال يُف الَم سلـي س

ـم ـُم ُمحـبِّھــــــــــ ـم وسل ـارُب أعـداھ ـد    ُمح ـم عبـــــــ ـرٌّ لھ ـم وح ـاغُض شـانـيـھ وب

ـم ـدوُّ عـدّوھـــــــــــــ ـْن ع ـُم لك دُمقـ    صديـقُھ ه الجح ـم طبُع ـي غـيرھـــــــ ـم ف بـھ رُّ

ى ـن لظً ـَد مـ ـو الـتبـاع ـم يرج ـي قـربـھ ـد    وف ـه الـبُعــــــــــ ـان ب نًى وخ ـنه ُمض ولك

ـوى حت ـي الن ـوىجفـان ـَي الجــــــ رَّ ب ھد    ى أض ـل السُّ ـا فعــــــــ ـي بـم ح أجفـان ـرَّ وق

ـم ـودي بـَوْجدھـــــ ـاٍن وج ـم ف ـن وجـدھ ـ    فـم ـم بـــــــــــــ دووّدي لھ دي ُخْل ه َخلَ اٍق ل

ٍة ـق ورام ـزوى والعقـيـــــــــ ـوبى لـح ـد    فط ـا نجــــــ ـيل بـھ ـري للعـل ـٍد لعـم ونج

ـيبةٍ  ـايب طـــــــــ ـن أط ـيٌب م ـاح ط د    إذا ف ـود والّرن ـيُب والعـــــــ ـنه الط ـيََّب م تَط

ـا ـوًسا بُدورھـــــــــــ ى شم ـا أزھ ه م د    فللّ ـا ُرْش ـمضّل بـھــــــــــ ـا لل ـاٌر ھُداھ نھ

ـحجى ر والــــــــــ ـالعّز والفخ ـببةٌ ب ـد    ُمجل ـال مـجــــــ ـا للع ـلى أرجـائھ ـوح ع يل

ـوْت ـا حــــ ـاَر وم ـيك الـدي ى هللاُ ھـات ّد    رع ـا الن ـي سفحھــــــ ـاح ف ـاٍر ف ـاَل فخ جـب

د    حـوْت خـيَر مـن لـبّى وطـاف ومـــــــن سعى ـه الجھ رَّ بــــــــــــ لّى إْن أض ـام وص وص

ـمٌد ـم محــــــــــ ـلى هللا الكري ـٌم ع د    كري ـاته ِرف ـٌر وراحــــــــــــــ ه بِش فأخالقُ

ـنُه ـنًا يـمـيــــــ نٍّ يـمـي ـال َم ـي ب ـد    فـيُعط ـا الرعــــ ًدى كـالسُّحـب إذ ھـّزھ ـيض ن تف

ةً ّل رفع دى ج ـي الن ـاًما فـــــــــــ ّص مق رد    فُخ ـُم الف دى العـلــ ـي الن دًما ف صَّ قِ ـا ُخ كـم

ـو ـبِّرِهصـب ـوٌل لــــــ ـوى عج ـلى الـبـل ـد    ٌر ع ه حقــــــ ـيس ل ـي ول ـن الجـان ـوٌح ع صـف



 

        

ـا ـأل األرَض والسَّمـــــــــ زاٌت تـم ه معج ـا الك    ل ـدفأُورثَھ ـا سعــــــ ـُد ي ـن بع ّراُر م

ـا ـات وبـدؤھـــــــــ ـلّةٌ للكـائن ـا ع د    ھـم ـي ذا وال جح كَّ فـــــــــ ـا ال ش وغايـتُھ

ـور ربٍّ ـن ن ـا م ـد ُخلق ـٍنلق رد    ُمھـيـمــــــــ ـا ف ـل ومعـنـاھـمـــــ ـظًا ب ـان لف فإثن

ـنةٌ ـوٍح سفـيــــــــــ ـارت بن ـا س ه الـوقــ    بسـّرھـم ـيِل ل ـار الخل ـن ن َد م ـدوأُخم ــــ

ِه ـُد بكفّ ـداوَد الـحديــــــــــــــ ـرد    والَن ل َر الســـــــــــ دِّ ه قُ ـّما ل ـا ل بسـّرھـم

مهِ  ّحةُ جس ـوَب ص ى أيـــــــــــــــــ د    وآَب إل ـتفى الجھ ـا وانـــــ ـا دع ـا لـم بفضلھـم

ـا ـابت فروُعھـــــــ ـن ط ـوبى حـي ـدو    أصـوٌل لط ـوَم ال يبــ ه ي ـوا ل ـن كـان ـوبى لـم فط

ـم ـن اّدخرتُھـــــــــ ـي ألـذي ـم شفعـائ ـِوْلد    وھ ـاُل والــــ ـنفع الـم ـه ال ي ـوٍم ب لـي

دوا ـم ھ ـون بـھـ ـون العـامـل ـُم العـالـم د    ھ ـم ُرْش ـٌم ظواھـرھــــــــــ ـم عـل بـواطنُھ

ـوى ـون الصـابرون عـلى الطـــ ـمد    ھـم الصـائم ـم حــــــــــ ـرٌب ومشـربُھ ـم ش فـمأكلھ

ـم ال دىھ ـدون ذوو الن ـون السـاجـــــ ّد    راكع ـم نَ رٌّ أنـامـلُھــــــــــــــــ ـُم بِ أكفُّھ

ـم ـاَء لـيلھـــــــ ـذاكرون هللاَ آن ـم ال ـومٌ     ھ ـُم ص ھد نھـارھ ـُم ُس ولـيلُھـــــــــــــ

ـا ـن الخنــ ـرون م ـون الطـاھ ـم الـمـصطف ـم وّد    ھ فٌّ وأطبـاعھـــــــــــــ ـم ع فأخالقُھ

ـم كع ًدى أبـيـاتُھ ـاُر ھ ـورىمـن ةُ الــــــ ـوفد    ب ـا الــــــ ـوٌد دون أعتـابـھ ـوٌع سج رك

  

  

  

  



 

        

  )١(حمزة بن مريزة -٤١

   )٢()هـ ١٣٢٠ - ١٢٣١( 

  ) م ١٩٠٢ - ١٨١٥( 

  :سيرة الشاعر

  .حمزة بن مريزة

شاعر تأكدت آثاره،  .عاش في العراق .وفيها توفي) جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة 

كان يسكن قرية جناجة الحلية، وال تزال أسماء أقرباء المترجم له تتردد . وخفيت أخباره

  .ي قرى الحلة الجنوبية إلى اليومف

  :اإلنتاج الشعري

قصــيدتين فــي الرثــاء، والقصــيدتان مصــدرهما كتــاب » شــعراء الحلــة«أثبــت لــه كتــاب  -

  .ثي، ومنها قصيدتا المترجم لهحوى ما قيل في المرا -مجموع  -مخطوط 

شـــعر تقليـــدي، مـــا تـــوافر منـــه محكـــوم بتقاليـــد فـــن الرثـــاء، فلـــم يخـــرج عـــن إعظـــام      

مســتمدة  المتــوفى والمبالغــة فــي إظهــار الحــزن عليــه، فــي عبــارات منظومــة تــردد معــاني

  .من ذاكرة الشعر القديم

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - األندلس دار  -) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  

                                                 
  ينظر . ، الكلمة الفارسية المشھورة التي تطلق على من كانت امه علوية وابوة من عامة الناس)مرزه(تصغير: مريزة  )١(

 ٢/١٠٣البابليات    
ذكر ١٢٤٠تاريخ وفاته فان الخاقاني يذكر انه كان حياً سنة  تاريخ والدة الشاعر غير معروف، اما  )٢( ھـ ، والمرزوك ي

وعلى ھذا ) ھـ١٢٤١ت(ھـ، ويُذكر للشاعر بيتان من الشعر خمسھما الشاعر السيد حسن االصم ١٢٤١انه كان حياً  سنة 
ه  ا ذكر ان وفات ه فم ه، وعلي دما علي نة االساس فالشاعر اما ان  يكون  معاصرا لالصم او متق دا وال ١٣٢٠س د ج ـ بعي ھ

، وينظر ايضا موسوعة اعالم  ٧٣، النھضة الفكرية في الحلة ص ٢/١٠٣،البابليات٢/٤٠٥ينظر شعراء الحلة . اصل له
 . ٧٢الحلة ص 



 

        

  :عناوين القصائد

 خطب جلل •

  خطب جلل

فــي رثــــــــاء وجــــيــــه
يٍّ  ِر َم ن ِذْك فُح أِم ـيك يُْس اُء عـيـنـــــــــــ ُح    َم ـبَْيك تلف ـن جنــــــــ ـا بـي ـاُر ھـواھ ون

ٌع َك ذاي ـرُّ ـوى وســــــــ ـُم الـبـل ـم تْكت ـت إ    فك ـا أن حفـم رَّ ـاٌم ُمب ال ُمستھــــــــــــ

ـايةً ـرَت كـنـــــــ ـا استع ـاٍل م ل ح ـلى ك راُم    ع ـبشْجِوَك إال والغ ــــــــــــــــ

ـورى وھَْبَك ستـرَت الـوْجَد عـن ح    أعـيـن الــــ ـبِّ يفض ـدمع للـحـــــــــ ْدِر أن ال ـم ت أل

ـافٍع لُوِّ بنـــــــــــ ُر السُّ ـا ُكْث َك هللاُ م بِّ أنجحلـمضنًى وبـوُح الســـــــ    ل ـــــرِّ للصَّ

ـلنًا ـواك معــــــ ـنطق بشك ـم ت ـت ل ـزِن يُفصح    وإن أن ـال بـالـحـــــ ـاُن الـح ـنك لس فع

ـارًعا وُميــــــــ ـاٍع س ًماأال ربَّ ن ـمِّ ّكان    ـــــ رزٍء لس ِريِّ «ب ـّوح» الَغ يلـــــــــــــــ

ـي َل ذا النـاع ـٍل«أَجْلج ـلّة بـابـــــــ ـه يُطــ    »بح ـن فـي اب الـبـي ـادي ِرَك حوح ـوِّ ـــــ

ـاسَ «يـخبِّر عـن  ردى» عب ـه ال دح    أودى بـــــــ ـر يف ُب واألمــــــــــ ـيجلَّ الخط ذا فل ك

ـاشٍم ـن آل ھــــــــ ـُر األشـراف م ـبح    مضى قـم ـد يـمسـي ويُصــــــــ أوج السع وكـان ب

ـاسًما ـيّاك بـــــــــــ ـَت ح يٌّ إذا أقبـل ـيرة أوضح    َحيِ ـن الشمس الـمـنــــــــ بـوجٍه م

ـقُهُ ـن شقـيـــــــــ ْرف الـحسـي ـلى طَ زُّ ع ـمح    يع ولـيس لـذاك الشخـص فـي النـاس يلــــ

روفُه ـا ص ـنفكَّ عـنـــــــ ـُر أن ت ى الـدھ رح    أب ـد يب ـن حـرب األمـاجــــــــ ـو ع وال ھ

ـارةً رام تجـــــــــــ ـرب الك ـتخْذ ح إن ي ربح    ف ـات ي ـي وھـيـھـــــ ـر الـبـاغ ـد خس لق

ـل  ـبُهفق مََّت قـلـــــــــ ـا تَش ـذي فـيـن ـح    لل ـيس تُفلـــــــ ـاك هللا إذ ل ـًدا لـح روي

ـي ـد خلِّنــــــ ـا أكـاب ـي فـيـم ـا الئم رّ     وي ـلى َم ؤادي ع ح ف ـرَّ ـان ُمقــــــــــــ الزم

ـا مـ ـنضُح الـدِّ ـزل ي ـم ي ـٌن ل ـه جف ـي فـي ـنضح    ول ـه يــــــــــ ـذي فـي ـاٍء بـال ل إن وك

  



 

        

 حمزة صالح الصباغ  -٤٢

  ) هـ ١٤٢١ - ٤٧١٣( 

  ) م ٢٠٠٠ - ١٩٢٨( 

  :سيرة الشاعر

  .حمزة بن صالح بن مهدي الصباغ الزاملي الحلي

تلقـى مراحلـه  .عاش فـي العـراق .وفيها توفي -) جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحّلة     

 .التعليميــة فــي مدينــة الحلّــة، حتــى تخــّرج فــي دار المعلمــين االبتدائيــة محــرًزا شــهادتها

ــ ا فــي المــدارس االبتدائيــة، وظــل يتــدرج فــي وظيفتــه حتــى وصــل إلــى درجــة عمــل معلًم

  .ده عمل معقًبا للعقاراتـبعد تقاعمدير لمدرسة ابتدائية، و 

  :اإلنتاج الشعري

قصــائد مــن شــعره، ولــه قصــائد ومقطوعــات شــعرية » شــعراء الحلــة«: أورد لــه كتــاب -

 -مـــد مهـــدي البصـــير ، ولـــه مرثيـــة فـــي الشـــاعر مح)١(»موســـوعة أعـــالم الحلـــة«ضـــمن 

  .١٩٧٥) عدد خاص(جامعة بغداد  -مجلة كلية اآلداب 

يجيء ما أتيح من شعره على هيئة أناشيد تتغنى بحب الوطن، وله شعر يعبـر 

فيــه عــن تقــديره لــدور العلــم وحملتــه مــن العلمــاء، وكتــب فــي المناســبات والتهــاني، إلــى 

اء واألحــرار علــى زمانــه، جانــب شــعر لــه فــي الرثــاء اخــتص بــه أولــي الفضــل مــن العلمــ

مذكًرا بعظيم تضحياتهم من أجل النهـوض بـالوطن، تتسـم لغتـه بالطواعيـة، مـع قـوة فـي 

  .والقافية فيما أتيح لنا من شعرهالتزم الوزن . العبارة، وخياله قريب

                                                 
ة اسطر فقط   )١( ر من اربع ا اكث ينظر موسوعة . ال ذكر للقصائد والمقطعات في موسوعة اعالم الحلة ، ولم يذكر فيھ

  اعالم الحلة 
  . ٧٢ص      



 

        

  :مصادر الدراسة

  .٢٠٠١بابل  -مكتب الغسق  -موسوعة أعالم الحلة : سعد الحداد -  ١

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٢جـ( -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين : كوركيس عواد -  ٣

  . ١٩٦٩بغداد  - مطبعة اإلرشاد  - ) ٣جـ(

  :عناوين القصائد

  من وحي السّدة: قصيدة من •

  من وحي السّدة: من قصيدة

ـرا ـوم شعــــ ـيِك الـي ـن وح ـي م ـواطْر   ألھـمـيـن تفزُّ الخــــــــــــــ ـر يس ةَ الشع ربَّ

ـي ـي معـانـــــــ ـن القـواف ـي م ـر   وھـبـيـن ـون الفـواتـــــــ ـّب كـالعـي ـر الص تسح

ـلى ـل ثـمــــــــــــ ـوة الـحق ْي بنش ـر   وتغنَّ ـوَم سـاحـــــــ ـولك الـي ـن ح ـيٍء م لُّ ش ك

ـيّا ـاِت الـحـمــــــــ ـوى وھ ـاِك كأس الھ ـر   ھ ـق األزاھـــــــــ ـن رحـي ـر م ةَ الشع رب

ـي ـن مـثلــــــــــــــ ك تحـبّي دي ب ل عھ ـاظر   ك ـذي الـمـنــــــــــ ـر ھ ى بسح إن تغنّ

ـاالً ـن جـمــــــــ ـوم تشھدي ـانظري الـي ـر   ف ـي الـمشـاعــــــ ـور يسب فـي خدود الزھ

ـاذر   ـوَم واتـركـي الكأس واسقــيفـاطربـي الـي ـي الـمحــــــــــ ـبّاً وال تخـاف ك ص ل

ـراًما ـيك حـــــــــ ـوى عـل ـر الھ ـيس خم ـب طـاھــ   ل ـرعة الـح ـذا بش ـرإن ھ ـــــــــ

ـوَم ك  -ارقصـي الـي ـدا ل ا -إن بـــــ ـافر   رقًص ـولك ســــــــــ ـال ح فري فـالجـم واس

ـًما ـم نعـيــــــــ ـوَم للنعـي كري الـي ـواثر   واش ـدراري النــــــ ـا ال ـدو كـم ـو يب ھ

  

  



 

        

 حميد الخفاجي   -٤٣

  ) هـ ١٣٨١ - ١٣١٤( 

 ) م ١٩٦١ - ١٨٩٦( 

  :سيرة الشاعر

  .حميد بن محمد جواد الخفاجي

عـاش فــي .فــي مدينـة كــربالء ودفـنوتــوفي ) جنــوبي العـراق(ولـد فـي مدينــة الهنديـة      

، فنشـأ فـي هـذا الجـو، مـن ثـم )طـويريج(كان والده عالًما دينًيا في قضاء الهندية .العراق

 -فتح له دكاًنا لبيع األدوات الكهربائية وما أشـبه .امتهن الخطابة الدينية مدة من الزمن

كـارثتين أثرتـا  واجـه.في مدينة الهندية، أتـاح لـه فرصـة االنصـراف للتـأليف ونظـم الشـعر

اختطـــف لـــه طفـــل فـــي الســـابعة لـــم يعثـــر عليـــه، وتـــوفي طفلـــه الثـــاني وهـــو دون : فيـــه

  .دفعته أحزانه إلى ترك الهندية ليسكن كربالء. العامين

  :اإلنتاج الشعري

عــدة قصــائد، وذكــرت بعــض المصــادر أن لــه » شــعراء مــن كــربالء«أثبــت لــه كتــاب  -

  .ديوان شعر مخطوًطا

  :األعمال األخرى

 -» كلُّكـــم راع«، و١٩٥١بغـــداد  - ١جــــ -» الدوحـــة المحمديـــة« :لـــه ثالثـــة مؤلفـــات -

  .مخطوط -» اإلنسان الكامل«، و١٩٦٠النجف 

قصــيدته التــي يتحــرق فيهــا : يمكــن اإلشــارة إلــى مــوقفين يؤصــالن تجربتــه الشــعرية     

/ ءالـــدعا/ الفتقـــاد ولـــده ومـــوت ولـــده اآلخـــر، وفـــي هـــذه القصـــيدة تـــآزرت صـــيغة النـــداء

مـــع المـــيم المســـندة إلـــى ضـــمير المـــتكلم، والتـــدرج فـــي  -» ســـيدي«االســـتجداء المتكـــرر 

أما الموقـف اآلخـر فنجـده فـي القصـائد . الكشف عن أسباب المعاناة، لتجسد حالة نادرة

إن هـــذا االتجـــاه المهـــتم . ديـــر ياســـين، فلســـطين، لبيـــك يـــا قـــدس: الـــثالث عـــن فلســـطين



 

        

ه، وأن حادثة ولديه التي زلزلت كيانه لـم تهـزم وعيـه بالقضية القومية يدل على قوة روح

  .أو يقينه

  :مصادر الدراسة

النجف  -مطبعة اآلداب  -) ٣جـ(شعراء من كربالء : سلمان هادي آل طعمة -  ١

١٩٦٩ .  

 - معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين : كوركيس عواد -  ٢

  . ١٩٦٩بغداد  - مطبعة اإلرشاد 

  :وين القصائدعنا

  الدوحة المحمدية •

  الدوحة المحمدية

ـِر  ـن شجـــــ ـِر     يـا دوحةَ الـمـصطفى بـوركِت م ـيَب الثـمـــــ ـٍن أط ل حـي ـي ك ـن ف تؤتـي

ـاطبةً  ـام قــــــــ ـن األسق ـدواَء م رِت ال قَر    ص ـن َس ـاس مـــــــــ وصرت أنـت نجـاةَ الن

ْت  ـد ھلك ـوالك قــــــ ـي ل ـت الـت ـِت أن ر    وأن ـي ِحيَ لُّ فــــــــــــ ل الك ـام وظ لُّ األن ج

ْت  ـوالك الْنطََمس ـي لـــــــ ـت الـت ـت أن ـر    وأن ـدى الـبشـــــــ ـيراٌت ل ْدٍي مـن ـالُم ھ أع

ـه  ـوذ ُبـــــــــ الً نل ـا ظ ـت لن ـِت أن مـن شـرِّ يـوٍم عبـــــــــــــوٍس مدھٍش َعِسر    وكـن

  

  

  

  



 

        

 حميد القزويني  -٤٤

   )هـ ١٣٩٩ - ١٣٢٢( 

  ) م ١٩٨٠ - ١٩٠٥( 

  :سيرة الشاعر

  .ميد بن أحمد بن صالح القزويني الحليح

تلقــى  .عــاش فــي العــراق .، وتــوفي فــي بغــداد)جنــوبي بغــداد(ولــد فــي مدينــة الحلــة     

شـغل حياتـه بمهـام  .تعليمه عن عمه هادي القزويني ثم أكمل تعليمـه فـي مدينـة النجـف

  .رجل الدين

  :اإلنتاج الشعري

  .لــه ديــوان شــعر مخطــوط، و )١(لــه قصــائد ومقطوعــات نشــرت فــي مصــادر دراســته -

اتســــعت تجربتــــه الشــــعرية، فــــنظم فــــي الغــــزل، والوصــــف، والمراســــالت، والتوســــل، 

غزلــه رمــزي أقــرب إلــى طبــائع العــذريين، اعتمــد اإلطارالتقليــدي . ومــديح آل البيــت

للقصــــيدة العربيــــة مــــن عــــروض خليلــــي وقافيــــة موحــــدة وحــــرص علــــى المحســــنات 

تخدام المــــألوف مــــن الصــــور صــــر واســــالبديعيــــة، اتســــمت قصــــائده بالميــــل إلــــى الق

  .الشعرية

  :مصادر الدراسة

 - ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيس الحلة حتى نهاية : سعد الحداد -  ١

  .٢٠٠١بابل  -مكتب الغسق 

  . ١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

  

                                                 
  . ٧٣ينظر موسوعة اعالم الحلة ص . لم تنشر أي قصيده له في موسوعة اعالم الحلة   )١(



 

        

  :عناوين القصائد

  خريدة هيفاء •

  خريدة ھيفاء

ـولًَعا ـا مــــــــــ تُّ فـيـھ ـد ب ـدٍة ق ـي    وخري مـن بعـد مـا صرمْت حـبـال وصـالـــــــ

ـُذلّ  ت ل ـا رقَّ ـاَء م ةًھـيف ـرَّ ـي    ي مـــــــــــــ ـا إذاللــــــــــــــ ْت لھ ـا ألِف فكأنّھ

ـي بعِض َصبـابتــــــــــ ـيسُ     وإذا شكـوُت لھـا ب َذت تـمـــــــــــــــــ ٍة ودالل أخ زَّ بع

ـا ـي بـھـــــــ ـن َكلَف ـا وع ٍة عـنھ ـرَّ ـم م ـال    ك ُت بســــــــــــ ـي ولس ـُت ُسلـوان حـاول

ـي مــــــــ ـا ل لـوُّ وشخـصھ ـاثٌلكـيف السُّ ـي    ـ ـرُّ ببـالـــــــــ ـا ال يـم ـًدا سـواھ أب

ـي دِّ تـمـائمـــــــــ ـِل ش ـن قب ـا م ـي    وألِْفتُھ ـا أوصـالـــــــــــــ ـي حـبِّھ بَّعت ف وتش

ـي ـد نـالنــــ ـا ق ـي بـم ـا لـيل ـِت ي ـي؟    أدري ـمِت بحـالـــــــ ْل عـل ـاِء وھ ـد الجف بع

ـوًدا ـنِك أســـــــــ ـوَم بـي ـاري ي ـي    أضحى نھ ـواُد قَذالـــــــــ ـي س ـن حـزن ـيّض م واب

ا ـِرك أدمًع ـيلى بـھجـــــــــ وال    أرخـْصِت يـا ل راِق غ ـِل الف ـن قبـــــــــــ ـّن م ـد ك ق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

  

 ِحْمَير المعموري  -٤٥

  ) هـ ١٤١٥ - ١٣٨٣( 

  ) م ١٩٩٤ - ١٩٦٣( 

  

  :سيرة الشاعر

  .ر بن حسين بن ناصر بن حسين المعموريِحْميَ 

، وتــوفي فــي )العــراق جنــوبي -مــن أعمــال محافظــة بابــل (» عّنانــة«لــد فــي قريــة      

لـم يتجـاوز مـا تلقـاه مـن التعلـيم النظـامي إكمـال الدراســة  .عـاش فـي العـراق.مدينـة الحلـة

ائـي الباحـث نـاجح االبتدائية، ثم تعهد نفسه فتثقف ذاتًيا باالعتماد على مكتبة أخيه الرو 

 .اشتغل عامًال في القطـاع الخـاص، مـع كثـرة إخوتـه المتعلمـين تعليًمـا عالًيـا .المعموري

كـــان يعـــد أحـــد األصـــوات الشـــعرية الشـــابة حـــين انتســـب إلـــى جمعيـــة المـــؤلفين والكتـــاب 

 أصـيب بمـرض السـكر، .١٩٨٨وقـد نـال عضـوية االتحـاد عـام . فـرع بابـل -العراقيين 

  . يزال شاًبافأنهى حياته وهو ال

  :اإلنتاج الشعري

جريـدة اتحـاد أدبـاء  -» مبـارك أيهـا الـوطن«: نشرت لـه الصـحف عـدة قصـائد، منهـا -

رســـالتان إلـــى «، و١٩٨٩ســـبتمبر  -جريـــدة بابـــل  -» نـــون والقصـــيدة«، و١٩٨٦بابـــل 

جريـدة  -» انكسار األخضـر المتسـلق«، و١٠/١٠/١٩٨٩جريدة الثورة  -» فنان فاشل

  .غير منشورة -» تأمالت في مدى ضيق«: ، وله قصيدة٣٠/٢/١٩٩٤الثورة 



 

        

ورمـوزه، ونظـرة مسـتقبلية واعيـة، كتـب ) العراقي(في شعره اعتزاز بالتاريخ الوطني      

  .القصدة العمودية، وقصيدة التفعيلة محاوًال اإلفادة من قدراتها التجديدية

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(نذ تأسيسها حتى اآلن معجم شعراء الحلة م: صباح نوري المرزوك -  ١

إلى جمعية المؤلفين والكتاب  -مكتوبة بخط يده  -استمارة انتماء المترجم  -  ٢

  . العراقيين

  :عناوين القصائد

  مبارٌك أيها الوطن: من قصيدة •

  يھا الوطنمبارٌك أ: من قصيدة

ـيئةٌ ـاء مـلــــــــ ك بـالصـف ـدي كؤوُس ـھوزھـور عـْشِق األرض مـن    بـل ِصُبا تُخـــــــ

ـاھَه ـاُء مـيـــــــــــ ـبٌع إذا ورَد الظِّم ـو أعذب    ن ـمدى ھــــــ ـمذاق عـلى ال يبقى ال

ـُم ـاة عـلـيـھـــــــــ ـواَب النج ْدَت أب ـب    أوَص وسمـاُء نصرك يـا عـراُق األرحــــــــــ

ـراُق  ـذا الع ـاؤه -ھ ـوركْت أبنـــــــــ ـب    فب ـا تُنجــــــــ ـي الرزاي ـولة ف َم الرج ِھم

ـارًكا راُت مبـــــــــــ ـا ف ـروجَك ي ـــــــائم تُطربخضراُء أرضك والنســــــــ    رقصْت م

ـّرةً ـائُم حـــــــ ـدْوِح الـحـم ـلى ال دْت ع رب    وش ـا ال يك ـًرا صـوتھـــــــــــ َت ح ـا دم م

زال َعرا ـا ت ـي مــــــــ ـي اللـيـال اوھ ـوكب    ئًس ـيٍة لنصرك كـــــــــــــ ل نـاح ـي ك ف

ـًدا ـاؤك خـالـــــــ ـدْم صـف ـاف ي ـْل للضف ب    ق ـوقك يُكتَ ـات فـــــــ ـا ب ـوى الصـبـاي فھ

  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

  
  

 حيدر الحّلي   -٤٦

   )١()هـ ١٣٠٥ - ١٢٤٧( 

  ) م ١٨٨٧ - ١٨٣١( 

  :سيرة الشاعر

  .حيدر بن سليمان بن داود سليمان

شـاعر مجيـد،  .عاش في العراق .، وفيها توفي)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة      

لــده وهــو صــغير، فنشــأ فــي رعايــة عمــه تــوفي وا  .مــن أبــرز شــعراء عصــره فــي العــراق

كــان  .ووجهــه إلــى العلــم والثقافــة، فأخــذ عــن حســن الفلــوجي، وغيــره) الــذي تــزوج أمــه(

  .الشريف الرضي وكان متأثًرا بشعر يعنى بتنقيح شعره،

  :اإلنتاج الشعري

م، والطبعــة ١٨٩٢/هـــ١٣١٢طبعــة بــومبي  -» الــدر اليتــيم والعقــد النظــيم«لــه ديــوان  -

م، والطبعـــة ١٩٤٨/ هــــ١٣٦٨النجـــف  -الجـــزء األول نشـــره صـــالح الجعفـــري  -الثانيـــة 

جمـــع . (١٩٦٤ - ١٩٥٠النجـــف  -نشـــرهما علـــى الخاقـــاني  -فـــي جـــزأين  -الثالثـــة 

  ).، وقد ضم الديوان شعره ونثره)٢(لهالديوان ابن أخي المترجم 

  :األعمال األخرى

، »ي شـعراء العصـردميـة القصـر فـ«: له ثالثة كتب مخطوطة في موضوعات أدبيـة -

  . »األشجان في خير إنسان«، و»العقد المفصل في قبيلة المجد المؤثل«و

  .وفي المخطوطين األول والثالث قصائد لعديد من الشعراء في المدح، وفي الرثاء

                                                 
  . ٩علي الخاقاني ص : ينظر ديوان السيد حيدر الحلي، تح. ھـ ١٣٠٤ھـ وتوفي سنة ١٢٤٦ولد الشاعر عام   )١(
السيد ميرزة : ن ُجمع من قبل اكثر من واحد منھم ، علما ان الديوا)١٣٣٩ت(السيد عبد المطلب بن السيد داود الحلي   )٢(

ي  اس    الحل يد عب ـ١٣٣٩ت(الس بح )ھ ن مص يخ حس ـ١٣١٧ت(، والش ال )ھ د الم يخ محم ن الش م ب يخ قاس ، والش
 . ٣١ــ ٢٩علي الخاقاني ص : ينظر ديوان السيد حيدر الحلي ،تح) . ھـ١٣٧٤ت(



 

        

شـــعر هيمنـــت عليـــه العاطفـــة الدينيـــة، فاتخـــذ مـــن أعـــالم المـــذهب وتاريخـــه مصـــدًرا     

ـــــه الموضـــــوع والفكـــــرة وال ـــــى إيـــــراد يســـــتقي من ـــــى، ويحـــــرص عل صـــــورة والســـــياق والمعن

قصيدته في رثاء ولـده تكشـف عـن مـدى اتكائـه علـى . مصطلحاته ومواقفه عبر التاريخ

علــــى التصــــْنع البــــادي فــــي الشــــعر القــــديم، ومــــع مــــا فيهــــا مــــن لوعــــة فإنهــــا لــــم تتغلــــب 

  .تفاصيلها

  :مصادر الدراسة

تــوفين فــي العصــر الحـــديث معجــم الشـــعراء العــراقيين الم: جعفــر صــادق التميمــي - ١

  .١٩٩١بغداد  -شركة المعرفة للنشر والتوزيع  -مطبوع   ولهم ديوان 

 -مطبعـــة المعـــارف  -تطـــور الفكـــرة واألســـلوب فـــي األدب العراقـــي : داود ســـلوم - ٢

  .١٩٥٩بغداد 

  .١٩٦٤النجــف  -بيــروت  -دار األنــدلس ) ٢جـــ(شــعراء الحلــة : علــي الخاقــاني - ٣

 -عجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين م: كــوركيس عــواد - ٤

  .١٩٦٩بغداد  -اإلرشاد  مطبعة 

  .١٩٥٥النجـــف  -المطبعـــة العلميـــة  -) ٢جــــ(البابليـــات : محمـــد علـــي اليعقـــوبي - ٥

 -طبعـــة دار النشـــر والتـــأليف م -عصـــور األدب العربـــي : محمـــد كـــاظم الكفـــائي - ٦

    .١٩٤٩ النجف

بغـــــداد  -مطبعـــــة المعـــــارف  -نهضـــــة العـــــراق األدبيـــــة : بصـــــيرمحمـــــد مهـــــدي ال - ٧

١٩٤٦.  

   :مراجع لالستزادة    

  .١٩٧٠بيروت  -دار صادر  -الشعر العراقي الحديث : جالل خياط - ١

دار الشـــؤون  -تطـــور الشـــعر العربـــي الحـــديث فـــي العـــراق : علـــي عبـــاس علـــوان - ٢

  . ١٩٧٥ -بغداد  -الثقافية 

  



 

        

  :عناوين القصائد

  أّي بشرى: من قصيدة •

  أّي بشرى: من قصيدة

وسلم ]واله[ في مدح الرسول صلى هللا عليه
ـاَء ـا بـھـــــــــ ـسِت الـدنـي ـرى ك نِّ األرَض   أيُّ بش م فَھَ ـاَء قُ ـا والسمــــــــــ فـيـھ

ـا أََرٌج ـاء مـنھــــــــــــــــ َق األرج ـاء   طبَّ اه الفضـــــــــــــــــ ةُ ريّ رْت نفح عطَّ

ـلن ةٌ أع ـبريلُ «بعث ـا »ج داء   بـھــــــــــــــ ـلى الن ـأل األعـــــ ـي الـم ـل ذا ف قب

ـائالً  ـذي: ق ـوُر الـــــــــــ ث الن ـد بُع ـخشى    ق ـر  -لـيس ي ـَد الـدھ ـاءانطفــ -أب ــ

ـن ـيُر بـمــــــــــــــ تَِح الخ ـنٮئًا، فُ ـاء   فھ ـه األنـبـيـــــــــ ـُن فـي تََم الرحـم خ

ـ ـد اْخـــــــــــــــ ـوٍث ق رُم مبع ى أك ـاء   وأت ـابًا واْصِطفـــــــــ ـاَرْه هللا انـتِج ت

ـيًعا ِل جـم ـيُِّد الرْس ـمٌد«س ى    »أحـــــــــــــ ـاه أت ـن بعـلـي ْكرُ «م ـذِّ ـاء» ال ثنـــــــ

ثٌ « ـيلةٌ» مبع ـَدْته لــــــــــــــــ ـد ول ـاء   ق ـت ضـيــــــــ ـا كـان ـَورى ظلـمـاُؤھ لل

ـا ـي ُصْبِحھـــــــــــــ ـاء   بـوركْت ِمن لـيلٍة ف ـحقِّ الِغطـــــــــــــ ـن ال َف هللا ع كش

رةً ـا نُْض ع هللا عـلـيـھــــــــــــــــ ـًوا   خل ـالََم زھــــــــــــ ِت الع تاِلء: راق واْج

ـا ھـــــــــــــــ ـي ُمرِّ ْت ف ـاء   كلـمـا َمرَّت َحلَ فًا وانـتشــــــــــــ راح رْش ةُ األف راح

ا ـي ُمطربً ـُر يُْثنـــــــــــــ تھلَّ الـدھ ـاء   واس عطَف نشـواٍن ويـختـال اْزِدھــــــــــــ

ْن ّراء َم ـلةَ الغ ـنِّ الـمـــــــــــــــ ـاء   فْلتُھ ـا الـبنـــــــــ ـه مـنھ ـَم هللا ب أحك

دى ـداَء الھُ ـاء   ولـْتُ◌بـاِھْل فـيـه أعـــــــــــ ـه العـلـمـــــ ـوَم فـي ـي الـي وْلتُبـاھ

ـا قى السَّمـــــــــــ ـه تُْستس ـيّاً فـي ـاء   ذو مح ـوَد السَّمـــــــــــــ ـلَّم الج ـاٍن ع وبَن

ـد ى لقـــــــــــــــــ ه حت ـًرا وجھُ ـاء   َرقَّ بِش ـبِْشُر مـــــــــ ـنه ال ـقطَُر م ـاد أن ي ك

ِهفعـل ـن وجِھ ـور الھدى مــــــــــــــ داء   ى ن د اھت ْش ى الرُّ ـاُس إل َد النــــــــــــ َوَج

ى  ـاشمَ «فكف ـا» ھ ًرا أنھــــــــــــــــ ه لـم   فخ ـاءَولَدْت ـا ِوعــــــــــــــــ زايـاھ



 

        

ـه ُر بـــــــــ ـتھى الفخ ـوم ان ـا الـي ـاء   فلھ داًء وانـتھـــــــــــــ ُر ابت ه الفْخ ول

  

 خليل إبراهيم الهيتي  -٤٧

  ) هـ ١٣٩٠ - ١٣٠٣( 

  ) م ١٩٧١ - ١٨٨٥( 

  

  :سيرة الشاعر

  .خليل بن إبراهيم بن أحمد بن خليل الهيتي

تلقـى تعليمـه  .عـاش فـي العـراق .، وفيهـا تـوفي)جنوبي بغـداد(لحلة ولد في مدينة ا     

فــي المدرســة الرشــدية متتلمــًذا علــى عــدد مــن علمــاء عصــره، مــنهم والــده، ومفتــي الحلــة 

 .مصطفى الواعظ، وعبدالرحمن الكويتي، ومحمـود شـكري األلوسـي وعبـدالوهاب النائـب

ديوانيــة، ثــم إماًمــا وخطيًبــا لجــامع عمــل إماًمــا وخطيًبــا لجــامع الديوانيــة، وتــولى قضــاء ال

  .انة يحضره وجهاء الحلة وأدباؤهاكان له مجلس يومي في الديرة خ .الهيتاويين بالحلة

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان شعر مخطوط -

شـــاعر مناســـبات، تشـــكلت تجربتـــه مـــن المـــديح والرثـــاء ونظـــم األراجيـــز، امتـــازت       

ة اللفـــظ وٕاحكـــام األســـلوب وقـــوة العبـــارة، واعتمـــاد قصـــائده بـــالطول نســـبًيا، ولغتـــه بجزالـــ



 

        

المحســنات البديعيــة مــع اســتيفاء صــفات النســيب وصــوره ومعانيــه فــي مطلــع قصــيدته 

  .يدل على انتساب شعره إلى التراثالنونية، وما فيها من تضمين وتناص 

  :مصادر الدراسة

بغـداد  -أسـعد مطبعـة  -هيت في إطارها القـديم والحـديث : رشاد الخطيب الهيتي - ١

١٩٦٦ .  

 -مطبعــة االتحــاد  -الــروض األزهــر فــي تــراجم الســيد جعفــر : مصــطفى الــواعظ  - ٢

  .١٩٤٨ الموصل

 -تــاريخ علمــاء بغــداد فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري : يــونس إبــراهيم الســامرائي - ٣

  .١٩٨٢بغداد  -مطبعة وزارة األوقاف 

جريـــدة  -خليـــل إبـــراهيم الهيتـــي الحـــاج : عـــدنان يوســـف عبـــود الهيتـــي: الـــدوريات - ٤

  . ٢٠٠١من نوفمبر  ١٩ -الحلة  -محافظة بابل  -الجنائن 

  :عناوين القصائد

  شرع الوفاء: من قصيدة •

  شرع الوفاء: من قصيدة

ـاِء يـمـيـنــ ـرِع الـوف ـي ش رَّ ف ـيال بَ ـي    ــــ ـالكؤوس يـمـيـنــــــــ ْج ب ـوَّ ـم تت إن ل

ـدُّجى ِق الـــــــ ـي غس ّراح ف َر ال ـن     فـاستْجِل بك ـبِح جـبـيــــــــــ ـا بص تھ ـيل طُرَّ ـن ل م

ـيروزًجا ـا فــــــــــ ـِر جـاِمھ ـون     وأدْر بجـوھ َرجــــــــــ ـقِة الزَّ ـاَب عقـي ـْم ُرض والث

ـا ـوَل كأنّھـــــــــــ تلُس العق ـاُء تخ ون     صھـب ـاٍم ُج ـن غمـــــــــــــــــ ألَّق م ْرٌق ت بَ

ـاوًرا ـمزاُج أســــــــ ـا ال ـاغ لھ ذراُء ص ـون     ع ـاللؤلؤ الـمكـنـــــــــــ عت ب ـد ُرصِّ ق

ـٍر ـيلةُ معـشـــــــــ ـا عق ـيس بـھ ـن     راٌح تـم وِر العـيـــــــــــــ ـا بُِح ت أرومتُھ كُرم

ـا ھـــــــــ ـّدالِل تھـزُّ ـدةُ ال ـو وعـرب ـن     تخط ـن لـيـــــــــــ ـوٍة م ـوِة قھ ـرًحا بنش م

ـا ـاض خدودھــــــــــــ ـي ري تََّح ف ـوٌد تف ـن     خ ـن نِسـريـــــــــــــ ـن ورٍد وم ران م نَْھ



 

        

ـي ـيِث تقـودنــــــــ ـالجْعد األث ـاُء ب ـي     دعج ـنه أصُل جنـونــــــــــ رٍع م ـْب لف فـاعج

ـارٍم ـواحظ صـــــــــــ ـنديِّ الل ـو بـھ ـونيج     تسط ـونِِه بـمـنـــــــــــــ ُد مت ـري فِِرْن

ـا ـريِّ قـواِمھــــــــــ ـْتَك بسمھ ـون     إْن طـاعـن ـدوُد غصـــــــــــــ ـا ق ـامت لنصرتھ ق

ـا ـن العج ـاوم زالن النَّقــــــــــ ـون     ئب أّن غ رى بـالھــــــــــ د الشَّ ـلى أُْس ـمت ع حك

ـوى ـاَن الھــــــ ـيَع كتـم ـات أن أسط أن يـ     ھـيـھ ـريُب ب ـاد الـم ـولَ ك ـي: ق خذونـــــــ

ـوى نَع الھــــــ ـا ص ـي وم ـي َذْرن ـا عـاذل ـي     ي بَء شجـونــــــــــــ َت ع ْل ـد ُحمِّ ـراك ق أت

ـ ـالك ال أبـــــــــــ الً فـم ٌعمھ ك مطم ـي     ا ل ـي بـُمجـونـــــــــــ ـبُت ِمَجنّت ـي قـل إن

ـالِه وْفِر جـمــــــــ ـثري بِ ـا الـم ـا أيّھ ـواك ديـونــــــــــ     ي ـي ھ ـوي ف ام تل ـيحتَّ ـ

ه ـِم حديثُ ـبِّيَك القـديـــــــــــــ ًما بح ـِن     قس ـتُه ع ـن«صحَّت رواي ن ُمعـيـــــــــــ »اْب

ـي ـبَّك قـاتلـــــــــ ُب أّن ح ـُت أحس ـا كـن ديُح      م ـيل«وم ـي» إسمـاع ـنك يـقـيـنـــــــ م

ـ ـِد الــــ ُل السـي ـوُن نج ـُد الـمـيـم ـون     السـي ـد الـمـيـمــــــ ُل السـي ـون نج مـيـم

ـراقُه ْت أعـــــــــــــ ـد زَك ـمآزِر ق فُّ ال ـون     ع ٍر وبطــــــــــــــــ ـر أظھُ ا بأطھ كرًم

ـ ةُ الـــــــــــ ـام وطلع رُم الغم هُ ك ٌد ل ـون     أََس ـاب الجـــــ ـن السح ـير م ـدر الـمـن ب

ـبَْت ـالَء فأنجـــــــ ـوا الع ـرٍة خطب ـن أس ـن     م ِد عـريــــــــــــــ ـٍد وأُْس ـٍد ِصي بأمـاج

ـا ِدَم الـحـيـــــــ ى إذا ُع ـدون غنً ـن     الـمـوج لِّ ثـمـيــــــــــــــ ـُم بك ـبْت أكفُّھ حـل

عت ـد َرصَّ آثًرا قــــــــــــــ ـون م ـون     والطـيِّب ـا الـمكـنــــــــ ھ ـان بـُدرِّ م ـاَج الزَّ ت

ـت ـقةُ أَشكلـــــــ ـّذائدون إذا الـحقـي ـن     وال ـا بـيـقـيــــــــ ـاء شكـوكھ ـوا غط كشف

ـون ـَرى والنـازل ـون إذا عـــــــ ـن     الـبـاسل لِّ رزيـــــــــــــــ ـَم ك ـزعزُع ِحل ٌل ي جل

َذٍم ـيَض ِمْخ لِّ أبـــــــــ ـاَج بك ـوِن     خـاضـوا العج ُح الـمـن ـون رْش ه الـمسنـــــــــــ دِّ بح

ـْم قَّ غبـارھـــــــــ ـاول أن يش ـن يح ـا م ـَحرون     ي ا لـــــــــــــ ال لًع ـداك ف ـربَْت ي ت

ك ال تُسْمھــــ ْع بنفس لَّةًأرب ـا ض ـون     ـــــــــــ ـفقةَ الـمغبـــــــــــ ك ص ـوَن ربُح فـيك

  



 

        

 درويش الحّلي  -٤٨

   )١()هـ ١٣١١ - ١٢٢٧( 

  ) م ١٨٩٣ - ١٨١٢( 

  :سيرة الشاعر

  .درويش الحلي

كـان متصـًال بــآل القزوينـي فـي الحلـة  ).جنـوبي بغـداد(ولد وتوفي في مدينة الحلة      

يرعى أمالكهم وشؤونهم، ونال قسًطا من األدب عن طريـق حضـور مجالسـهم ومداومـة 

يــذكر مــن طرائفــه وظرفــه أنــه كــان فــي وليمــة عنــد  .الســماع حتــى اســتقامت لــه طريقــه

بيًتـــا ، وكـــان حاضـــًرا الوليمـــة الشـــاعر محســـن الخضـــري الـــذي ارتجـــل »زّحـــاف«الشـــيخ 

            عليـــك تزاحفـــتْ » زّحـــافٍ «أدجـــاَج     :عنـــدما أحضـــر الطعـــام قصـــد بـــه المداعبـــة فقـــال

  بيُض العمائم في الليالي السوِد 

  :فانبرى المترجم إلى تشطيره مرتجالً 

 قــــــــــــــــوٌم قلــــــــــــــــوبهُم مــــــــــــــــن الجلمــــــــــــــــودِ    )أدجــــاَج زّحــــاٍف عليــــَك تزاحفــــتْ (

ــــــــوِن وجــــــــوههم محمــــــــّرٌة   )بـــــيُض العمـــــائم فـــــي الليـــــالي الســـــود(  زرُق العي

  :اإلنتاج الشعري

   .ما ُأِثر منه» شعراء الحلة«شعره نادر، وقد أثبت كتاب  -

مرثيتــه فــي الميــرزا جعفــر القزوينــي هــي الــنّص المتــاح للتعــرف إلــى موهبتــه، وهــو      

وقد حققها هـذا الـنّص نّص محكوم بتقاليد الرثاء وأصوله المرعية لدى الشعراء القدماء، 

  .ديعية التي سادت لدى شعراء عصرهفضًال عن مراعاة المحسنات الب

                                                 
ه ١٣١١اشار الخاقاني الى ان الشاعر مات في الحلة سنة   )١( ى ان دل عل ذا ي ھـ عن عمر تجاوز العشرة السادسة ، وھ

. ھـ ١٢٢٧ھـ وليس كما ھو مذكور في عام ١٢٥٠تجاوز الستين     بقليل، وعليه فان والدة الشاعر تكون في حدود سنة 
  . ٧٦، النھضة الفكرية في الحلة ص ٢/٤٤٦ينظر شعراء الحلة    



 

        

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٢جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

  جعفر اإلحسان •

  جعفر اإلحسان

 )١(في رثاء جعفر القزويني
ـاِن ـو عـدنــــــــ ـَمْت بن ـرى عـل ل ت ـا ھ ـاِن؟    ي ر اإلحســــــــــــ ِل جعف ـمفضَّ ـَي ال نع

ـِه ـي نعـيــــ ْد ف ـي اتّئ ـا النـاع ـا أيـھ ـان    ي ـن واإليـمــــــــ ـَب الـدي ـرْحَت قـل أق

له ـاَم بفض ـاد األنـــــــــــ ى س ـنَعى فتً ـواِن    ت ـلى كـيــــــــ ـي ع ـده السـام وبـمـج

ْت ل معضلٍة دھَ ـاِن بك ُت الَجنــــــــــــــ ـان    ثب ِت القـدمـــــــــــــ ـه زلَّ ـواه فـي وس

ٍة ـظام بعزم َرب العـــــــــــ ـادُح الُك ـلى ثھالن    والف ْت عــــــــــ ـد رجَح فـي الخطب ق

ـمذَوٍد ـمشكالت بــــــــــــ الَم ال ـو ظ ـي    يجل ـاجز الـمتـوانــــــ ـيف ال كـالع كـالس

ـا ـاُت جـيـوبَھـــــــ ـه الـمْكرم قَّت ْعـلـي ـان    ش ـاكل الـولھـــــــــــ ـَي الث ه نع ونَعْت

دْت تـنـاد ـٍدوغ ـلھفة واجــــــــــــ ـه ب ـي    ي ـدَك ثـانـــــــــ ِف بع ـم أْل دي ل ـا واح ي

ـيًا؟ دائد واقــــــــــ ـظائم والش ـن للع ـان    م ـوُر الزم ـي إذا ج ن ل ـي؟ َم عـرانـــــــ

ـمْت ـظام تـراكـــــ َوُب الع ـي إذا النُّ ـن ل ـان؟    م دى األزمــــــــ ـا م ـو غـيـاھـبَھ يجل

ـْت فكأنھـــــــــ ـدَك أوحش ـداُر بع ـافـال ـان    ـ ـوارُق الـحَدثــــــــــــــ ه ط ٌل عفَْت طل

ـلنًا دك معـــــــــ ـي بفْق َت النـاع ـوَّ ـد ص ـوان    ق دامع األكــــــــــــــ ـذاك م َرْت ل فَج

                                                 
ن  )١( دي ب دين مھ ز ال ن مع ر ب و موسى جعف نة  اب ة س ي الحل د ف ي، ول ي الحل يني القزوين د الحس د محم ن احم الحسن ب

ـ١٢٥٣ نة ١٨٢٨/ھ ة س ي الحل وفي ف ب، ت ه، اصولي، ادي الم ، فقي ـ١٢٩٨م،  ع ة ، ١٨٨١/ھ ات الغروي ه التلويح م ، ل
  . ١/٤٠٤ينظر  شعراء الحلة . االشراقات ، الجعفريات 



 

        

ٍة ـراق بنكب ـلى العـــــــــــــ ّل ع ٌب أط ـان    خْط ق بـاألشجـــــــــــ ـيَع الَخْل ـمَّت جـم ع

ـا ـان الرجــــــ ـد ك ـى وق ـا مـوس ى أب ـي    أنع ه يـنعـانــــــــــــــ ـوت وأن ـي أم أن

ده ـن فْق دا مـــــــــــ ـد غ ـؤادي ق ـذا ف ـي    ھ ا أجفـانــــــــــــــ ـه دًم ا وتسكب قطًع

ـا ى بعـدمـــــــــــ ـٍن تقضَّ ـلى زم ـي ع ـان    لھف َن األزمـــــــــــ ـه أحس ـان فـي ـد ك ق

ـا ـان وإنمــــــــــ ـًدا للزم ـِو ِجي ـم أل ـ    ل ـيللـدھ ـُت ِعنـانـــــــ ـد لـوي ـدَك ق ر بع

ـي ـاُن رَمْيتـنـــــ ـا زم َك ي ـا ل ـي وم ـا ل غان؟    م ـاِد واألض ـم األحقـــــــــــ ـي أسھ ف

ي وك زِّ ـي ع ـذيوسلَْبتَن ـي والـــــــــــــ ـي    ھف ـزل يرعـانـــــــــــ ـم ي ٍب ل ل َخْط ـي ك ف

ـروحةً ـده مقـــــــــــ ـي بع ـركَت عـيـن َم الخـفقـ    فت ـي دائ ـرَكت قـلـب ـانوت ـــــــــ

ـه ـي نـاحـالً لـمـصـابــــــــ ـركَت جسم ـوان    وت ـه حـــــــــــ ـي عـلـي ـركَت أضالع وت

ـا بُّ كأنھـــــــــــــ ـي تش ـركَت أنفـاس ـيران    وت ـُم النـــــــــــــ ـْن أعـظ ـاٌر ولك ن

ـي ـه ولـوعتــــــ ـي عـلـي ـُن إعـوال ـان    ورنـي ـم األزمــــــــــ ـبَِريَّة أعـظ ـن ال بـي

ـوقه َض حقـــــــــــــ ـُت بع ـا أّدي ـذا وم ـي    ھ ـه أوالنـــــــــــــــ ـاٍن ب َل إحس وجزي

ًرا تُّ تحسُّ ـفُت م ـي أنصــــــــــــــ ـو أنن ـي    ل ـد وافـانـــــــــ ـَش ق ـُت النع ـّما رأي ل

ـتُّقى ة والـــــــــــ ـه روُح الھداي ـٌش ب ـان    نع ـدن اإلحســــــــــــ ـاِت ومع والـمْكرم

ه ـن خلف ـاتفًا مـــــــــ ـلن ھ ـُب أع ـان    والقـل ـوارَد األظعـــــــــــــ ـيَّ ش رّدوا عـل

ةٌ ـي نكب ـد دھَْتنـــــــــــ ـول وق ـاذا أق ـ    م ـد أفح ـاِل  -مْتق ـا للرج ـي -ي لسـانـــــ

ـد ـى لقـــــــــ ـا مـوس ـا أب ـوُمَك ي ـان     ي ـي عـدنـــــــــ ـن بن ـايَب م جى األط أش

ـات ـمفـي يـوم عـاشـوراَء م ـي    زعـيـُمھــــــ ـم الثـانــــ ـات الزعـي ـد م ـوَم ق والـي

َك ُن أّم ـذا اب ـحٌ «ھ ـبَْستَهُ» صـال َب األحــــــــ    ألــــــــــ ـان جالب ـوَل الزم ـزانط ــــ

ـنه دمُع عـيــــــــــــــ ه إال وم ـم أُْلفِ ان    ل ـارض الھتَّ ْوب العــــــــــــــ ـري كَص يج

ٌد ـيبة ُموقَ م الـمـصـــــــ ـن ِعظَ ـُب م ـي    والقـل ـًوى ويعـانــــــــ ـن ج ـي م ـا يـقـاس مم

ـا ك كھفـنـــــــ ـادي فإن ـا الھ ـاْسلَْم أب ـان    ف ـيَُّد األركـــــــــــ ـيَك مش ـُن ف والـدي



 

        

ـي    إنـي أقـول وقـد غصْصُت بَعْبرتــــــــــــي ـي أشجـانـــــــــــ ـي مھجت ـدْت ف وتزاي

ه ـحظ حقَّ دَب يلـــــــــــ ـان ذاك الن ـن ك ـي    م ُك جـانــــــــــــ ـحظه وإن ي ـَت تل فألن

  

 رحيم العميدي  -٤٩

  ) هـ ١٤٠٧ - ١٣٢٦( 

  ) م ١٩٨٥ - ١٩٠٨( 

  :سيرة الشاعر

  .رحيم بن حكيم العميدي

تلقـى تعليمـه  .عـاش فـي العـراق .، وفيهـا تـوفي)جنوبي بغـداد(ولد في مدينة الحلة      

لــده، ثــم أتــم دراســته فــي مدينــة النجــف متتلمــًذا علــى علمــاء وحفــظ القــرآن الكــريم عــن وا

  .اإلرشاد إلى جانب عمله بالعطارةعمل بالوعظ و  .عصره

  :اإلنتاج الشعري

ـــه قصـــائد وردت فـــي كتـــاب - ـــه ديـــوان شـــعر  -» صـــفحات مرجانيـــة«: ل مخطـــوط، ول

شــاعر مناســبات، نظــم فــي أغــراض تتعلــق بمناســبات حياتــه مــن رثــاء وتهنئــة .مخطــوط

ذار وٕاخوانيات وتخمـيس، تباينـت قصـائده بـين الطـول والقصـر، ملتزًمـا فيهـا جميًعـا واعت

الحفاظ على العروض الخليلي والقافيـة الموحـدة، ومحافًظـا علـى تقاليـد القصـيدة العربيـة 

  .ته سالسة وفي معانيه رقة ودماثةلغة وتصويًرا ومحسنات بديعية، في عبار 

  :مصادر الدراسة

 -مكتـب الغسـق  - ٢٠٠٠وعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى موس: سعد الحداد - ١

  .٢٠٠١ بابل

وقائع الحفل التأبيني المقـام فـي الحلـة بمناسـبة أربعينيـة أبـي الحسـن : لجنة التأبين - ٢

  .١٩٤٧النجف  -الموسوي 



 

        

  ). مخطوط( - صفحات مرجانية : محمود حسان مرجان -  ٣

  :عناوين القصائد

 كنز العلوم: من قصيدة •

  كنز العلوم: من قصيدة

»في رثاء أبي الحسن الموسوي«
اُم ـه األيَّ ـاجأْت بــــــــــــــــ ـادٌح ف ـاُم    ف ـارِت األوھـــــــــــــــ ـه ح ٌل فـي جل

ـ ـن الــــــــ دَّ رك ـد اْنھ ـه ق ـاٌب فـي ـام    ومـص عــــــ ـنه الـدِّ ـاح م ْوالً إذ ط ـِد ھَ مـج

ـّراً ـوحًشا مكفھــــــــــــ ـوُن م ـدا الك الم    وب ـى والظ ـاءه األســـــــــــــ ـمَّ أرج ع

ـنعى ِة يــــــــ ـي الھداي ى نـاع ـن واف ـارًخا    حـي ـام: ص ـُم اإلمـــــــ ـد قضى الزعـي ق

ـي ريعِة حـامـــــــــــ ـاصُر الّش ـد قضى ن ـام    ق ـه ال نُضــــــــــ ن ب ـِم َم ـوزِة العـل ح

ـًما ـدًرا وعـلــــــــــــ لَّ ق ر ج ُد العص ـام    واح مــــــــــــ ى والـذِّ ـُر والنُّھ ه األم ول

ـاٍء ٍة حكـمــــــــــــــــــ داٍة أئمَّ ـن ھ ـام    م ـْم إلھــــــــــ ـِم عـلـمھ ـدُن العـل مع

ـاٍمبح ـاھل طـــــــــــ ذُب الـمـن ٍل ع ـام    ـُر فض ـن ازدحــــــــــــ ـه للـواردي فعـلـي

ـاٍض ـدِل قـــــــــ ـِم الع ـن حـاك ـه م ـنه تص    أفتدي ٍة ع ـامحجَّ دُر األحكـــــــــــــــــ

ـ ـي الـــــــــــ ـن معـان ـام    ُمْوِضٌح كلَّ غامٍض م ه األفھـــــــــــ ـن َدْرِك ت ع ـِم كلَّ عـل

ـود ال يُ  ـي الج و ف ـواالًوْھ ـارى نــــــــ ـام    ج و ركــــــــــــــــــ حُّ وْھ ـاٍب يس كـسح

ـنهُ  ـن م ـيُّ «أي َن » الطـائ ـٌن«أم أْي ـن مـــــ    »معـــــ ـل أي ذالً ب ـنه ب رام؟م ـنه الك ـــ

ـيٌع ـٍن مـنــــــــــــ ُن أم ـِن حص و للـدي ـام    وْھ ةٌ وحســـــــــــــــ ـن راي ي ـو للـدِّ وھ

ـه الـمزايــــــــ ـَن فـي رٌد ُجمع و ف ـاوْھ ـالم    ــ ـاته األقــــــــــــــ ـن صـف َزت ع عَج

ـا ـُم الـمـنـايـــــ ـًدا أرداك سھ ـا فقـي ـام    ي ـا السھــــــ ـيُب مـنھ ـا تص والـمـنـاي

ـذي ى وھــــــــــ ـوَم ثكل ـركَت العـل ـد ت ـام    ق ـا انفصــــــ ـد عـراھ ـن ق ـروةُ الـدي ع



 

        

ـًوا ـاك شجــــــــــ ـاِم تـنع ـوُل األحك الم    وأص ـمةٌ وك روٌع وحكـــــــــــــــــــــ وف

ـاٍم ـدَر تـمـــــــــــــ ـاُد ب ـاك الرش ـالم    ونع ـه األعـــــــــــــــ دي ب ـوُره تھت ن

حى ّراً وأض ـاُن طُ َك األديـــــــــــــــ الم    وبَكْت ـَدك اإلس ـَم بعــــــــــ ـي الـيُت يشـتك

ـى؟ ْن للـيـتـامــــ ـام َم ـيَل األيـت ـا كف َت ع    ي ـامغب ـاعِت األيـتــــــــــــ ـا فض ـنھ

ت ـِدك أمس ـد فقــــــــــ ـُن بع ـدام    والـمسـاكـي ـا اإلعـــــــــــ ـاٍش يروُعھ ـي اندھ ف

ـ ـُم لـيـال ـبْت عـنھ ـاٍءذھ ـالم    ي رخــــــــــــ ـا أحــــــــــــــــ ْت كأنّھ ـرَّ ـنك م م

ـبًا ُب نھــــــــــ ـاِء تُنِھ ـند العط ـَت ع ـيك اقتسـ    كـن ـن ف ـيس للطـالـبـي ـامل ــــــــ

ـيالً الً جلــــــــــ ـُوفّاد فض ـيَل ال ـا ُمن ـام    ي ـھجةٌ وابتســـــــــــــــــ ـيَّاك ب ومح

ـيك وقـْولـــــــ ـي عـل ـٍد نَْوح ـيُر ُمج ـيغ ـام    ــ ـيك الـِحمــــــــــــــ اَل راحت فًا غ أس

ـٍم ـاھُد عـلــــــــــــــ ـْت مع ـد ُعطِّل ك ق ـالم    ل ْت أعــــــــــــــــ ـد نُكِّس ـَن الفق وم

ْدٍب ـيٍج ون ـي ضجــــــــــــــ ـاُس ف ك الن ـام    ول ـحداِد قَتــــــــــ ـن ال ـم م ـد عـالھ ق

ـزٍن ـائَر حـــــــــــ ـم شع ـوا عـيـَدھ ـرام    جعـل ـه حـــــــــــــــ ـروَر فـي أنَّ الس فك

ـ ـو الفضـــــــــ ـيَل بن ـَشَك الجل ـيَّعْت نع ـحّكام    ش ـالء والـــــــــــــــ ُل الع ِل وأھ ـ

داٌم ـوب احت ـان للقـلـــــــــــــ ـد ك ـام    ولق ـوِن انسجـــــــــــ ـا وللعـي ـن َجواھ م

ـوًزا ـوم كـنــــــــــ ـنك للعـل ـوا م ام    دفـن غ ـيَل الرُّ ـا أُھــــــــــ ـلى تـاجھ ـل ع ب

داًء ى ف ـاَم يرض ـَو انَّ الـِحمـــــــــــــ ـام    ول ـنك األنــــــــــ ـِز ع دى بـالعزي الفت

ـيَر أن  ـًراغ ـاء أمـــــــــــ ـد ش هَ ق ـالّم    اإلل ـن العـــــــــــ و الـمھـيـم ـيك وْھ ف

ـ ة الخلـــــــــــ ـي جنَّ ـاَل ف ى أن تـن ـدُ     وقض ـًما والخل ِد نعـي ـام ـ َم الـمقــــــــ نْع

ـ ـن اللـــــــ ـا م ـيض فـيـھ ْم بـالف ـنعَّ الم    فت دى الس ـيك يُھ ـنّا إلـــــــــــــ ه وم ـ

  

  



 

        

 رضا الخطيب -٥٠

  ) ـه ١٣٦٦ - ١٣١٠( 

  ) م ١٩٤٦ - ١٨٩٢( 

  

  :سيرة الشاعر

  .رضا بن هاشم بن عزوز الموسوي الخطيب

في بغداد، ودفن فـي مدينـة  وتوفي) ي العراقجنوب -طويريج (ولد في مدينة الهندية    

نشأ على أبيه فقرأ عليه مقدمات العلوم من نحو وصـرف وعـروض وبالغـة، ثـم .النجف

أرســله  .درس شــيًئا مــن المنطــق واألصــول والفقــه، وســار علــى درب أبيــه فــي الخطابــة

والـــده إلـــى النجـــف الســـتكمال علومـــه فـــدرس علـــى هـــادي كاشـــف الغطـــاء وعبدالحســـين 

فتـألق نجمـه ) ١٩١٤(عـاد إلـى الهنديـة عنـد نشـوب الحـرب العالميـة األولـى  .اهريالجو 

خطيًبــا، وذاع صــيته شــاعًرا، وخــص الســادة القزاونــة بمدائحــه ومراثيــه وســاجل أعالمهــم 

  .قضــــــــــــــــــــى بضــــــــــــــــــــعة أشــــــــــــــــــــهر فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــورية ولبنــــــــــــــــــــان .شــــــــــــــــــــعًرا ونثــــــــــــــــــــًرا

ـــادي المثنـــى  ـــة ا -فـــي بغـــداد  -كـــان عضـــًوا فـــي ن ـــه القومي ـــة، المعـــروف بتوجهات لعربي

يعـد مـن خطبـاء  .عـد وفاتـهوعضًوا في الرابطـة األدبيـة فـي النجـف، وقـد بيعـت مكتبتـه ب

  .المنابر

  :اإلنتاج الشعري



 

        

عــدة قصــائد، وأشــارت بعــض المصــادر إلــى ديــوان » شــعراء الحلــة«أثبــت لــه كتــاب  -

وأنـه موجـود ، »اللؤلـؤ الرطيـب مـن كلـم الخطيـب«: مخطوط، كان قـد رغـب فـي تسـميته

  .أفراد أسرته عند بعض

  :األعمال األخرى

مخطــوط، فــي حــوزة علــي  - الخبــر والعيــان فــي تــراجم األفاضــل واألعيــان: لــه كتــاب -

  .ه جيد، جدد في القليل من أغراضهشعره عمودي، سبك.اليعقوبي

  :مصادر الدراسة

النجف  -مطبعة القضاء  -) ٢جـ(خطباء المنبر الحسيني : حيدر المرجاني -  ١

١٩٧٧ .  

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٢ط(شعراء الحلة : الخاقاني علي -  ٢

  .١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية ) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

) ٨السنة  - ٢العدد (مجلة البالغ  - مقال بقلم جمال مهدي الهنداوي : الدوريات -  ٤

١٩٧٩ .  

  :عناوين القصائد

 هالل العيد •

  

  

  

 

  ھالل العيد

ـا هُ لنــــــــ ـِد أطلَع الَل العـي ـا ھ ـدا    رأيـن ـه عـيـــــ ـا ب ـا َعِھْدن ـا كـن ـيٌع وم رب



 

        

ـي ـا سـاق ِه وأسكَرن ـا بكؤوس ـدا    الھـنـــــــــ ـّرِة تغريـــــــــ ـيُر الـمس ـا ط وأوسَعن

ـارنًا ـاء مقـــــــ ـِت ج ـٌد آلل الـبـي ـِد ال    ولـي ـوداله السعـُد وابُن السع  زال مسعـــ

ـًدا َت والــــ ـِن بُورْك ـاَء الـدي ـيئًا ضـي ـودا    ھـن ورَك مـولـــــ ـن بُ ومـنَك عـمـاُد الـدي

ـدُر أطل ـَت إال الـبــــــ ـا أن الفـم ـدا    َع للُع َد صنديـــــــــ ـُد أُولِ الالً أو الصندي ھ

ـيُّهُ» الـحسنَ «أرى  هُ الجــــــــــ    الزاكـي أبـاَك سمـــــــ ـاه وأْنَحل ـاهُ مزاي ـوداكـس

ا تھّل مؤّرًخ ـنًا واس ـّر عـيــــــــــــ ـه ق ـدا    ب رأْيُت عـمـاَد الـديـن فـي حسنه ِشيـــــ

  

 رضا الفلوجي  -٥١

  ) هـ ١٤٢٧ - ١٣٥٣( 

  ) م ٠٦٢٠ - ١٩٣٤( 

  :سيرة الشاعر

  .رضا بن محمد صالح بن علي الفلوجي الحلي

أكمـل  .قضـى حياتـه فـي العـراق .وتـوفي فيهـا) جنـوبي بغـداد(ولد في مدينـة الحلـة      

حتــى عــام  ١٩٤٠دراســته االبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة فــي مــدارس الحلــة منــذ عــام 

ة، إلــــى أن تخــــرج فيهــــا عــــام ، ثــــم قصــــد بغــــداد، فــــالتحق بــــدار المعلمــــين العاليــــ١٩٥١

، بعدها نقـل إلـى ١٩٥٦عمل مدرًسا في مدرسة دار المعلمين في بعقوبة عام  .١٩٥٥

متوسـطة بابــل : مـالك مديريـة معـارف لـواء الحلـة، كمـا عمــل فـي مدارسـها الثانويـة مثـل

شـــارك فـــي  .١٩٨٥حتـــى تقاعـــده عـــام  ١٩٥٩للبنـــين وٕاعداديـــة الحلـــة للبنـــين منـــذ عـــام 

لندوات الشعرية، كذلك كان لـه دور اجتمـاعي لـروح الدعابـة لديـه وطرافـة المهرجانات وا

النكتة، كما نشط سياسًيا في المظـاهرات التـي كانـت تؤيـد مصـر ضـد العـدوان الثالثـي، 

  .حتى تعرض للسجن والمطاردة



 

        

  :اإلنتاج الشعري

الحلـة  - العدد األول -له قصيدة نشرت في النشرة التربوية لدار المعلمين االبتدائية  -

  .في حوزة أسرته» لو تعلمين«: ، وله ديوان مخطوط بعنوان١٩٥٨

شــاعر كالســيكي، نظــم علــى المــوزون المقفــى، لــه قصــيدة فــي اســتنهاض العــرب      

وهــي صــورة » نــواح زهــرة«الســتعادة القــدس، وهــي ذات طــابع تحريضــي، ولــه قصــيدة 

ذابلــة، كمــا نظــم قصــيدة ممتــدة ذات طــابع ومانســي، ينــاجي الطبيعــة ويأســى لورودهــا ال

وهـي مـن الشـعر العـاطفي، فيهـا بعـض معـاني الغـزل والتولـه فـي » لو تعلمين«: بعنوان

  .نيمناجاة المحبوبة، وشعره سلس، بسيط في تراكيبه، يتسم بوضوح الفكرة وقرب المعا

  :مصادر الدراسة

 -ق مطــابع دار الصــاد -تكملــة شــعراء الحلــة أو البابليــات : صــباح نــوري المــرزوك -

  . ٢٠٠٦ الحلة

  :عناوين القصائد

  نواح زهرة •

  نواح زھرة

ـورِد ـلى اآلس والــــ ـو ع ـيك ال تقس ـالرندِ     حنـان ـوان وبـــــــ ـا بـاألقح ـرفَّْق بـھ ت

قًا ـوُّ ذوب تشـــــــــــــــ ى ت ـاشقٍة ولھ ـِورد    بع ـرومة الـــــــــ ـلة األوراق مح بذاب

ـا ت إللفھـــــــــ ـان حنَّ ـرورة األغص ـبرد    بـمق ـوة الـــ ـن قس ـان م ـرة السـيـق بضـام

ـيسةٌ ي حـبــــــــ ـوق وْھ ـيك الش ـا إل ـالعھد    حداھ ث بـــــ ـان والنك ـا الـحـرم وآلـمھ

ـا رؤوم تبثُّھـــــــ ّد    ومـالـت عـلى األرض ال ـر والّص ـن الھجــــــ مـصـائَب مـا تلقى م

ـوى ـن الجــ ـي م ـا تالق ـا م ـو إلـيـھ ـد وتعـرض    وتشك ـن الـحقــ ـاء م ـدي الشـت ـا يب م

ـا ـاد تـمـيـتھــــــــ ـاًسا تك ـم أنف ھد    وتكت ـلى السُّ ـات عـــ ـا للـبـائن ـي بـھ لـتقض

ـوداء حنّ ـمزنةُ الس ال ال ـاف رّد    ت لشجـوھــــــ ـلى ال ـوى عــ وال الخـافتـات الضـوء تق



 

        

ـالةً ـيع رســــــ ـا الرب ـلٍغ عـنھ ـن مب ـد    فـم ـا تُبــــــــ ـا آلالمھ ـه فـيـھ يتعـاتب

ّد    فھـبَّت عـلـيـھـا مــــــن ذرى الغرب نسمةٌ ـلى الخ ـرير عـــــ ـرَّ الـح ـا م ـرَّت بـھ وم

ةً ـمس رقّ ذَب الھـــــــــ ـا أع ـرَّت إلـيـھ ـدي    أس ـو يستجـــــــ ق للعف ـيع الطل أن الرب ب

ـا ز نفسھـــــــــــ ـاٍء وذي ُوّد    فھـمَّت ھـي األخرى تجھِّ ـيٍب ذي وفـــــــــ ـا حـب للقـي

ـوٍة ـي دالٍل ونشــــــــ ـت ف ـاست ومـال ـد    فـم ل بـالقـيـــــــ ـوٌر تكبَّ كَّ مأس ـا انف كـم

  

 رياض الحمداني  -٥٢

  ) هـ ١٤٢١ - ١٣٧٤( 

  ) م ٢٠٠٠ - ١٩٥٤( 

  :سيرة الشاعر

  .ض بن حسن بن كاظم الحمدانيريا

 ).جنـوبي بغـداد(، وتـوفي فـي مدينـة الحلّـة )جنـوبي العـراق(ولد في مدينة المسّيب      

تلقــى تعليمــه قبــل الجــامعي فــي بلــدة المســيب، ثــم قصــد بغــداد  .قضــى حياتــه فــي العــراق

عمل طبيًبا في مستشـفى مرجـان فـي  .١٩٧٧فالتحق بكلية الطب حتى تخرج فيها عام 

نشـط فـي نشـر  .كان عضًوا فـي جمعيـة المـؤلفين والكتـاب العـراقيين .ة، ثم مديًرا لهالحل

  .كما شارك في المهرجانات األدبيةالوعي الثقافي، 

  :اإلنتاج الشعري

  .»تراجم أدباء المسيب«له ديوان مخطوط، وله قصائد وردت ضمن كتاب  -

د فــي شــعره مشــاعر كتــب قصــيدة التفعيلــة، وغلبــت علــى قصــائده روح الســرد، جســ    

الغربة والحنين واإلحساس بالوحشة، حيث شاعت فـي قصـائده مفـردات الفقـد واأللـم، لـه 



 

        

مـــال فيهـــا إلـــى » مـــن مـــذكرات خليـــة ســـرطانية فـــي ثـــدي امـــرأة«قصـــيدة طريفـــة بعنـــوان 

  .عانيه عميقة متجددة، وخياله كليلغته رقيقة عذبة، وم. الرمزية واإلسقاط السياسي

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(تراجم أدباء المسيب : جواد عبدالكاظم محسن -  ١

 -بابل  - دليل أعالم المسيب، الجنائن : جواد عبدالكاظم محسن: الدوريات -  ٢

  . ٢٦/٥/٢٠٠١ -  ٤٩العدد 

  :عناوين القصائد

  ريِّ عشُّ الطائِر الب •

  عشُّ الطائِر البريِّ 

  منذ والدتك األولى
  يا بَن األرض وأنت تسافر ال تمنحُك األرض الدارْ 

  ال تمنحك األرض الظلّ 
  ال تمنح حتى القبرْ 

  ال تعطيك السرْ 
  ال أرَض ترّوي ھذا العطش الوحشيْ 
  يا بَن األرض تھاجر طيًرا من عشِّـكَ 

  تعدو في مجھوٍل مطبقْ 
  ربة حلِّقْ في سنوات الوحدة والغ

  واطبقْ 
  اغرزْ 

  بمخالبك ألـًما عرفَْت طعم الراحة يوًما
  في جسد النائم في الشمس جراحك واغمدْ 

  عنَف عذابك ثانيةً 
  ثالثةً 

  واطفْئ ھذا الغضَب البركان، وحلِّقْ 
  يا بَن األرض طرقَت بيوت الناسْ 

  وقلوب الناسْ 
  ما من أحٍد أعطاك الماءْ 



 

        

  ٌب قاحلْ وغيوُم طريقك يملؤھا عقٌم، َجدْ 
  أين ھو المطر؟ فاشرْب ماءك يا بَن األرض سرابْ 

  وبقيت وحيًدا
  رحلوا كلُّھم، لم يبق سوى أثرٍ 

  تمسحه الريح وذكرى
  تبسط كالطائر ُجْنحيھا، تبتسمُ 

  مكسورْ » بارومترٍ «تترجرُج كالزئبق في 
  لم يبَق سواك وظّل الجسد المنحورْ 

  وتعود إلى عّشك ثانيةً 
  لكْن ھدموهْ 

  رقوهْ لكْن س
  ھذي أعواد العشِّ مبعثرةً، مھملةً 

  تلھو الديدان بھا والريح، تذكَّرْ 
  عرقًا، ودًما، تعب الذّرات بأوتار

  العضالت البريّهْ 
  خفقات األجنحِة الورديهْ 
  حتى تصبَح أعواًدا منسيّه

  عّشاً مسحوًرا يدفع عنك البردَ 
  وغاراِت البرد الثلجيّه

  يا بَن األرض تذكَّرْ 
ْر يا بَن األر   ض تذكَّ

 سلمان آل نوح  -٥٣

  ) هـ ١٣٠٨ - ١٢٦٥( 

  ) م ١٨٩٠ - ١٨٤٨( 

  :سيرة الشاعر

  .)١(سلمان بن داود بن سلمان بن نوح الحّلي الكاظمي

                                                 
 .ابن اخ الشاعر الشھير حمادي نوح  )١(



 

        

انتقـل  .، ودفن فـي النجـف)ضاحية بغداد(ولد في مدينة الحلة، وتوفي في الكاظمية    

م، وظهـرت ١٨٦٣/ هــ١٢٨٠من الحلـة إلـى الكاظميـة ناشـًئا مـع عمـه حمـادي نـوح عـام

كـان مقـًال فـي  .عنده ملكة الخطابة فتمسك بـه الكـاظميون، واحتـل لـديهم مكانـة مرموقـة

  .طيًبا شاعًرا هو الشيخ كاظم نوحشعره، وأعقب ولًدا خ

  :اإلنتاج الشعري

  .»تاريخ المشهد الكاظمي«، وأخرى في كتاب »شعراء الحلة«له قصيدة في كتاب  -

ي، وآخــر وصــفي، غلـب عليهمــا التقليــد، وطـابع الــنظم، لغتــه القطعتـان فــي موضــوع دينـ

تســتند إلــى معجــم ثــري، وخيالــه علــى الــرغم مــن اتباعيتــه إال أنــه خصــب يعضــد فكرتــه 

  .نه يأتي تبًعا لها من جهة ثانيةويبلورها من جهة كما أ

  :مصادر الدراسة

 -ضـــواء دار األ -) ٥جــــ (الذريعـــة إلـــى تصـــانيف الشـــيعة : أغـــا بـــزرك الطهرانـــي - ١

   ................................................................١٩٨٣بيـــــــــــــــــــــــروت 

  .١٩٦٤بيـــــــروت  -دار األنـــــــدلس  -) ٣جــــــــ (شـــــــعراء الحلـــــــة : علـــــــي الخاقـــــــاني - ٢

  .١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٢جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٣

  :عناوين القصائد

 آل النبي: من قصيدة •

  آل النبي: من قصيدة

ى ـاِب وولّ ـيُب بـالشبـــــــــــــ ـَب الش والقـوى قـــــــــــــــد وھْت بضعٍف أطالّ    ذھ

ـاٍد ـوم معــــــــــــــــ ْذ لـي أفْق واتّخ ال    ف ا أظ ـيِّ كھفً ـبَّ آل النـبـــــــــــــــ ح



 

        

ـاةٌ داةٌ حـمــــــــــــــــ ـادةٌ ھ ـادةٌ ق الط    س ـوًدا وفض ـاِت جــــــــــ ـوا الكـائن بق

ـري ـت شعــــــ ـُم القضـا لـي ـالّ    طـوع أيـديـھ ـم واستقـــــــــ ـا بـھ ـّل القض ـيف ح ك

ـي الـوج ـن ف ـالھُمكلُّ م ال    ـوِد دوَن عـــــــــ ا وأص ـون فرًع ـُم الطـيّبــــــــــــــ فھ

ـم ى عـلـيـھـــــــــــ ـاِن أخن ـبًا للزم ّل دھـيـــــــــ    عج ـم بك ىورمـاھ ـاَء ُجلّ ــــــ

 سليمان الصغير  -٥٤

  ) هـ ١٢٤٧ - ١٢٢٢( 

  ) م ١٨٣١ - ١٨٠٧( 

  :سيرة الشاعر

  .سليمان بن داود بن سليمان الكبير الحسيني الحلي

ــد فــي مدينــة الحلــة       وقبــل أن يســتتب ربيعــه، ويســتقر ) العــراق -جنــوبي بغــداد (ول

نشــأ فــي رعايــة علميــة مــن أبيــه، وعمــه حســين  .ره، هــوى إلــى تــراب الحلــةنجمــه فــي مــدا

  .الحكيم

نبغ شاعرًا فـي سـن مبكـرة، وهـو مـن أسـرة نبـغ فيهـا عـدة شـعراء، تـوفي شـابًا وتـوفي     

  .ثاهما أخوهما الشاعر السيد مهديأخ له شاعر بعده بأسبوع، فر 

  :اإلنتاج الشعري

  .، وقد ضاع أكثر شعره»ةعراء الحلش«: له عدة قصائد في كتاب -

  :األعمال األخرى

فـــــرغ منهـــــا عـــــام  -مـــــع شـــــرحها » نظـــــم الجمـــــل«: لـــــه أرجـــــوزة فـــــي النحـــــو ســـــماها -

الــــدرر الحليــــة فــــي إيضــــاح «: م، ولــــه حاشــــية علــــى الفــــاكهي عنوانهــــا١٨٢٣/هـــــ٢٣٩

  .»غوامض العربية

الغــزل أكثــر شــعره فــي الرثــاء، وأكثــر مراثيــه فــي اإلمــام الحســين، ولــه قصــائد فــي      

التقليــدي، تســتمد صــفات الجمــال األنثــوي ممــا تــردد فــي األشــعار القديمــة، غيــر أنــه فــي 



 

        

غزله يؤثر البحور القصار والمجزوءة، وترق ألفاظه بما يناسـب الغـرض، وقصـائده مـن 

  .سطة الطول أو هي أقرب إلى القصرالموزون المقفى، متو 

  :مصادر الدراسة

 -دار األضواء  -) ١جـ(ى تصانيف الشيعة الذريعة إل: آغا بزرك الطهراني -  ١

   .١٩٨٣بيروت 

  ).مخطوط(الروض النضير : جعفر النقدي -  ٢

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٣جـ( -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٣

  ). مخطوط(الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء -  ٤

  :عناوين القصائد

  لحى اهللا قلبي •

  لحى هللا قلبي

ـاظُهُ ـاِل لـحــــــــــ ـديٍع بـالجـم ٍي ب رائُِس    وظَْب ـن ف ـاُد العـريــــــــــ ـنَّ آس لـديـھ

ى ـد أرخ ـا وق ـوفَه أتـان الُم سجــــــــ ـابس    الظّ ـيل عــــــ ر والل ـام الثغ ـان ابتس فب

ـا ـت لنـــ ـوصل واجتُلـي ـيَل ال ـُت ل ـات الكؤوس عـــــ    فأحـيـي ـن ُمدام ـرائسبـه م ـــــ

ـا ـُن كأنمــــــ ـنه الجـبـي ـدا م ـا ب ـابس    ولـم ـيُل عـــ بح والل ـُن الصُّ ـي جـبـي ـدا ل ب

نةُ الكرى ـاعس    والحت عـلى ألـحـــــــــــاظه ِس كأن بـھـنَّ النرجس الغّض نــــــــــــ

ـيبُهُ ـان وطـــــــــ ـبَّذا ذاك الزم ـا ح س    فـي ـوع األوان ك الربـــــــــ ـبَّذا تل ـا ح وي

ـوعةً ـُر لــــ ـم يسـام ـي ك ـحى هللا قـلـب ـابس    ل ـوع َمقـــــــ ـن الّضل ـدت بـي ـا اتّق لھ

ھَّدْت ـويل تس ـيُل الطـــــــــــ ف الل ـارس    إذا عك ـواكب حـــــــــــ ـي للك ـي كأن جفـون

ـوته ـي مـلكـــــــ ـخ ف ى الـِمّري ـو إل ـارس    وأرن ـھة فــــــــــــــ ـاٍر للكري كھَْضب نُض

دافقـ ـد غ ـا وقــــ ـيَل الصـبر مـنھ ـارس    دُت جـم ـا يـمـ ـوى م يـمـارس مـن قـلـبـي الھ

  



 

        

  
  
  

 سليمان مرزة الحلي  -٥٥

  ) هـ ١٣٨٧ - ١٣٢٢( 

  ) م ١٩٦٧ - ١٩٠٤( 

  

  :سيرة الشاعر

  .سليمان بن مرزة الحسيني الحلي

وفي فــي بغــداد ودفــن بمدينــة ولــد فــي قريــة الحصــين مــن قــرى الحلــة الجنوبيــة، وتــ    

في نهضة مدينة الحلة علميًا وأدبيًا، منذ ثالثـة قـرون ينتسب إلى أسرة ذات أثر .النجف

فـي محلـة الطـاق بالحلـة، يتوسـط دورهـا وتعقـد » أبـو حـواض«وٕالى اليـوم، وكـان مسـجد 

وهـو  -تلقى الشاعر علومه عن والـده  .به دروس الفقه واألصول واللغة وحلقات األدب

 ١٩٢٠اد ثــورة وحفــظ جــل شــعره، فلمــا تــوفي والــده عقــب إخمــ -شــاعر أيضــًا وخطيــب 

غادر الشاعر الحلة إلى النجف، والتحق بالحوزة العلمية، فدرس الفقـه واألصـول وعلـوم 

اشتغل باإلرشاد الديني، وكان بيتـه مـوئًال ومـالذًا للشـعراء والبـاحثين، والطـالب  .العربية

) ١٩٦٧يونيـو  ٥(كانـت اسـتجابته حـادة فـي مواجهـة نتـائج نكسـة  .واألدباء واألصـدقاء

  ).٢٢/٧/١٩٦٧(بعد ستة أسابيع في  بنوبة قلبية وانفجار في المخ، وتوفيفأصيب 

  :اإلنتاج الشعري



 

        

: ، وله قصائد وطنية نشرها فـي جريـدتي»معجم الخطباء«: له عدة قصائد في كتاب -

فــوظ فــي مكتبــة مح -البغــداديتين، ولــه ديــوان شــعر مخطــوط » الحريــة«و» االســتقالل«

  .ولده الدكتور حازم

  :خرىاألعمال األ

كتـــاب نهضـــة العـــراق : لـــه كتـــب ودراســـات كلهـــا مخطوطـــة، بعضـــها نقـــد لكتـــب مثـــل -

ــــأليف مهــــدي البصــــير  ــــة ت ــــوردي، وبعــــض آراء محمــــد  -األدبي ــــى ال ــــات عل ــــد مؤلف ونق

  .وله مختارات جمعها في عدة مجلدات. الخالصي

 شـــاعر محـــافظ بحكـــم تكوينـــه الثقـــافي وبيئتـــه، فهـــو ملتـــزم بـــالمنظوم المقفـــى، وبـــنمط   

القصــيدة القديمــة، ولكــن اســتجابته لألحــداث الوطنيــة والقوميــة تجعــل لقصــيدته حضــورًا 

  .غلبت عليها الخطابية والتقريريةمتفاعًال مع زمنها، وٕان 

  :مصادر الدراسة

  . ١٩٩٨بيروت  -دار الصفوة  - ) ٧جـ(معجم الخطباء : داخل السيد حسن -  ١

  . ٢٠٠٣بغداد  - ترجم له لقاء أجراه الباحث هالل ناجي مع نجل الم -  ٢

  :عناوين القصائد

  المولد الخاتم •

  المولد الخاتم

ـاِء ـِم األنـبـيــــــــــــ رى لخـات يِّ ذك ـير ا    َح مت بـغ ـد س ـاً ق ـاِءشـرف نـتھـــــــــ

رى لُّ ذك ـاصرت ك ك ذكرى تقـــــــــــــــ ـاء    تل ـادٍة أزكـيـــــــــــــ ـا لس ـن مداھ ع

ـا ـن سـواھــــــــ ـا وبـي ـا بـيـنھ رُق م ـاء    ف ـا والسَّمـــــــــ ـن أرضن ـا بـي ـثل م م

ـوٌم ـا نجـــــــــــــ ـا سـواھ مٌس وم ـي ش ـاء    ھ ـور ُذكـــــــــــــ رى بن ـت ال تُ خـفـي

ـاً ق ذاتــــــــــــ ـرف الخل ـا بأش ـاء    ذكَّرتـن ـرف اآلبـــــــــــــــــ ـاٍت وأش وصـف



 

        

  

  

 شفيق القيماقچي  -٥٦

  ) هـ ١٤١٨ - ١٣٤١( 

  ) م ١٩٩٧ - ١٩٢٢( 

  

  :سيرة الشاعر

  .شفيق بن صبري بن عارف بن أمين القيماقچي

ــــة      ــــد فــــي قضــــاء الهندي ــــل (ول ــــوبي العــــراق -محافظــــة باب ــــوفي فــــي بغــــداد،) جن  وت

كـان والـد  ).القيماقچي لقـب عميـد األسـرة، ويعنـي الشـديد البيـاض أيـام الدولـة العثمانيـة(

المتــرجم لــه مهندًســا موظًفــا بالمســاحة يتنقــل بــين مــدن العــراق، يتبعــه ولــده، الــذي انتهــى 

إلى االلتحاق باإلعدادية العسكرية فـي بغـداد، ثـم دخـل الكليـة العسـكرية وتخـرج ضـابًطا 

» الغـــري«الرســـم منـــذ طفولتـــه، ونظـــم الشـــعر ونشـــره فـــي مجلتـــي  مـــارس فـــن ).١٩٤٨(

ـــــــــــــــــــين» الهـــــــــــــــــــاتف«و ـــــــــــــــــــه نشـــــــــــــــــــاط إذاعـــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــحفي. النجفيت   .وكـــــــــــــــــــان ل

، )١٩٥٩مــارس (أحيــل إلــى التقاعــد وهــو برتبــة نقيــب إثــر ثــورة الشــواف فــي الموصــل 

  .فانصرف إلى أدبه وفنه

بيــة، وقــد كــان شــديد اإلعجــاب بشــعر أحمــد شــوقي ويعــده أعظــم شــاعر أنجبتــه العر     

األخطـل : ظهرت في شعره آثار إعجابه بعدد غير قليل من شعراء عصره فـي مقـدمتهم



 

        

كـان عضـًوا فـي جمعيـة المـؤلفين  .الصغير، وعلي محمود طه، وٕابراهيم ناجي، وغيـرهم

س وتغـزل بـه، وتـزوج هام بالجمال من كـل جـن.والكتاب العراقيين، ومن شعرائه البارزين

   .في سن متأخرة

  :لشعرياإلنتاج ا

. ١٩٦٨بغـــداد  -مطبعـــة شـــفيق  -» مـــن ســـعير الهجـــر«: صـــدر لـــه ديوانـــان همـــا -

مطبعــة  -» فــي ظــالل الهــوى«، و)وقــد صــدره بإهــداء إلــى الشــاعر صــالح جــودت(

أّرخ الشــاعر قصــائد الــديوانين، كمــا أعــاد نشــر عــدد مــن ( ١٩٨٤بغــداد  -شــفيق 

الهــاتف : د بــالمجالت، ونشــرت لــه قصــائ)قصــائد الــديوان األول فــي الــديوان الثــاني

ــــاب ) البغداديــــة(والحــــارس ) النجفيــــة(والغــــري ) النجفيــــة( وهنــــا بغــــداد، ومجلــــة الكّت

 .، وقد تضمنها ديواناه)البغدادية(والقبس ) العراقية(

صـلى (له قصائد أثارتها المناسبة، مثل عيد الجيش العراقـي، وذكـرى مولـد الرسـول 

مــى مســاحات صــوره الحســية الملتهبــة، ويبقــى الغــزل موضــوًعا تترا) اهللا عليــه وســلم

وعبـــارات الخضـــوع واالســـتذالل، بطريقـــة تـــذكرنا بشـــعراء الغـــزل الحّســـي فـــي التـــراث 

العربي، لوال أن عبارته حديثة، وٕايقاعاته خفيفة، أما وصف الطبيعـة العراقيـة فيـأتي 

 .موقع تابع، وأقرب إلى التقليد في

  :مصادر الدراسة

  .يــــــــــــــة المــــــــــــــؤلفين والكتــــــــــــــاب العــــــــــــــراقييناســــــــــــــتمارة انتســــــــــــــابه إلــــــــــــــى جمع - ١

  . ترجمته بخط يده محفوظة لدى الباحث الشاعر هالل ناجي - ٢

  :عناوين القصائد

  ...النخيل في الليل •

  ...النخيل في الليل

ـراءت لعـيـنــ ـي ت ـيُل الـت ـا النخ ـيم ـرائْس    ـــ ـن عــــــــــــــ ٍر م رٍب مبعث غـيُر ِس



 

        

ـوّشى ـاه الـمـــــــــ ـن سن ـدُر م ـالنْس    وضع الـب ـيَض القــــــــــ ـنَّ ب ـوق ھـامـاتھ ف

ـ ـت عـلـيـِھْنــــــــ ـي أطل ـوُم الـت وارس    والنج ھّداٌت َح ـوٌن مس َن عـيـــــــــــــــــ ـ

ـُحَميَّا ـّن رشُف الــــــــــــ ـي قُْربَھ ـواعس    طـاب ل ـون النـــــــــ ِة الجف ـى ربّ ـن لَـم م

اٍن ـاُع أغ ـي سمـــــــــــ ـاب ل ـا ط س    مـثلـم روَب األوان ـا الط رّددت لـحنَھــــــــــــ

  

 شوقي جابر  -٥٧

  ) هـ ١٤٢٥ - ١٣٦٤( 

  ) م ٢٠٠٤ - ١٩٤٤( 

  :سيرة الشاعر

  .شوقي بن جابر بن حسين آل شيخ علي شعابث الزبيدي

تعلــم فــي  .عــاش فــي العــراق .وتــوفي فيهــا -) جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة الحلــة     

ــــة )١٩٦١ - ١٩٥٠(مــــدارس مدينتــــه، وأكمــــل دراســــته الثانويــــة بهــــا  ، ثــــم التحــــق بكلي

ـــــة  ـــــى بكـــــالوريوس الهندســـــة المدني الهندســـــة جامعـــــة بغـــــداد، وتخـــــرج فيهـــــا حاصـــــًال عل

عمل مهندًسا مـدنًيا فـي دوائـر الحلـة،  .، واعتمد على نفسه في التثقيف الذاتي)١٩٦٦(

أسـس مـع بعـض أصـدقائه  .ورأس بلديتها حتى تقاعده، وتفرغه للعمـل التجـاري والعلمـي

ـــة مطبعـــة للنشـــر فـــي ـــة، واتحـــاد  .الحل ـــة فـــي الحل ـــدوة عشـــتار األدبي كـــان عضـــًوا فـــي ن

 أقـام بعـض المعـارض التشـكيلية .المؤلفين والكتاب فرع الحلة، ونقابـة الفنـانين فـرع بابـل

  .ومعارض الخط في مدينته وخارجها

  :اإلنتاج الشعري

: لــه قصــائد فــي مصــادر دراســته، وقصــائد نشــرتها صــحف ومجــالت عصــره، منهــا -

، ولــه ثالثــة دواويــن ٢٠٠٠ - ٧ع -جريــدة الجنــائن  -» دثينا فيحاءنــاحــ«قصــيدة 



 

        

نشــــيد «، و»نشــــيد الــــروح«، و»نشــــيد الحــــب«: مخطوطــــة محفوظــــة بحــــوزة أســــرته

 .»الذوق

  

  

  :األعمال األخرى

مخطـوط بحـوزة أسـرته، جمـع وتحقيـق ديـوان فلـيح الحلـي  -له تشـطير علـى األزريـة  -

  .مخطوط بحوزة أسرته -

المناسبات علـى الجانـب الموضـوعي مـن إبداعـه، التـزم الـوزن والقافيـة شاعر تغلب     

ملحمــة وطنيــة فــي اإلشــادة بماضــي ) بيتًــا ٦٩(» حــدثينا فيحاءنــا«مطولتــه : فــي شــعره

بــــالد الرافــــدين، مســــجًال لهــــا الريــــادة والســــبق فــــي تشــــريع حمــــورابي، والخــــط المســــماري 

ارة واضــحة، والمعــاني ســيقت العبــ. وملحمــة جلجــامش وغيرهــا مــن المنجــزات الحضــارية

لتعبيــر عــن بلغــة تقريريــة يســتدعيها الســياق المعرفــي، ولــيس التخييــل، ولــه قصــائد فــي ا

  .المناسبات االجتماعية

  :مصادر الدراسة

موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيس الحلة حتى نهاية القرن العشرين : سعد الحداد -  ١

  .٢٠٠١الحلة  - ق غسمكتبة ال -

  ).مخطوط(تكملة شعراء الحلة : لمرزوكصباح نوري ا -  ٢

النجف  -مطبعة النعمان  -مواكب الجامعة في ذكرى الطفوف : نوري طعمة -  ٣

١٩٦٦ .  

  :عناوين القصائد

 َحدِّثينا فيحاءنا: من قصيدة •

ثينا في: من قصيدة   حاءناَحدِّ



 

        

ـا  ـاُء  -أتحفـيـن ـا -فـيح ـل ألِھمـيـنــ ـا    ب ـق فـنـونـــــ ـر الرقـي ـاض الشع ـن ري م

ـي ـي فــــــــــــ ـٍد يعتل ٍف وتـال ـن طري ـادارِة الـ    ع ـار الـمتـونــــــ ـد والفخ مـج

ـافت ـيِّ طـــــــــــــ طِّك اللجـيـن ـلى ش ـا    فع ـواظُر الـحـالـمـيـنــــــــ ـاٍت ن نـاعس

ذب جـــ ت بأع ـوٌس غنَّ ـْرٍسونف ـا    ـــــــــــــــ ـم لـحـونـــــ ـن الصـمـي ـابت م ـن ط حـي

ـ ه اللـيــــــ ـي ل ـمسجى يصغ ـحديُث ال ـن الـحنـيـ    فـال ـي العـاشقـي ـي ف ُل، ويُذك ـاـ نـ

ـ ـم الـَوْســـــــ ـاه كـاألنج ـي ُدج ـم ف ـا    إنھ ه يـنظرونــــــــــــ ـونًا ألفق نَى عـي ـ

ـارى ـا كـالسكـــــــــــ ـادْت رؤوسن ـم م ـا    ث ـرابًا ُسقـيـنــــــــ ـا ش ـا وم وانـتَشْين

ًرا ـوًرا وعط ـا بخــــــــــ ـي لـيلَن ـا    وامـلئ ـيّاسة وجنـونــــــــــــــــ ـدوًدا م وق

اله ـذي بُِع ـَد الـــــــــــ ـي الـمعب ـا    وأسأل ـواري قـريـنــــــــــ بعة الس ـان للسَّ ك

ـاُخ«أيـن » مـردوخُ «أيـن  ـن     راحت» ننمـــــــ ـارُ «أي ـن » عـشـت ـو«أي ـا»آن ؟ اخبريـنـ

ـيبًا ـفّاً مھـــــــــــ ان ص ـان الكھّ ـيف ك ـا    ك ـنشد حـيـنـــــــــ ـنًا وي ـادى حـي يـتھ

ـن مستـــ لٍّبـي اٍو مض ـرزٍق وغ ـا    ــــــــــــــ ـانة ديـنــــــــــــ ـَر والكھ َذ السح تخ

ـوٍح ـوَس نصــــــــــــ ـي النف ـيٍب يحـي ـه عـل    وطب ـي جـانحـي مَّ ف ـاض ـًما خزيـنــــــــ

ْت ـابة أعطَ ـا الكتــــــــــــ ـروفًا بـھ ـا    وح ـنطقًا لـتبـيـنــــــــ ـن م ـوحةَ الطـي ل

ـمةٌ كشفْتھـــــــــــــ ـوٌم وحك ـافعـل ـا    ــــ ـزْل مدفـونــــــــــــــ ـّما ي ـيٌر ل وكث

ـل ـم قب ـا بأنھ ـا«أنـبئـيـن ورسَ     فـيثــــــــ ـا» غ ـمه يعـرفـونــــــــ ـوا لِعل كـان

ـًما ـُن عـلـــــ ـظ الطـي ـْدًعا أن يحف ـيس ب ـا؟    ل ـاًء وطـيـنــــــــ ـان م ـيس اإلنس أَو ل

ـوٍر ـورٍة وقصــــــــــــــ ـواٍد معـم ـن ن ـا    ع جُّ مـجـونـــــــــــ ـا تع ـن مقـاصـيِرھ م

ـامت ـون وحــــــــ ـي العـي ـشُق ف َق الع ـا    راھ ـوُم عـيـونـــــــ ـا النج ـول أبـھـائھ ح

ـا  ـار«وحـبَْتھ ـنٍّ» عـشـت ل فـــــــــ ـن ك ـا    م ـا الفـنـونـــــــــ تفزُّ فـيـھ ـورةً تس س

ـحنًا ـر لـــــــــ ـار يـنش ـن القـيث ـاذا جنـا    ورنـي ـريّاً حنـونــــــــــ ـن شـاع حـي

ـمغنى ـم الـــــــ ـوت الرخـي ـن ذاك الص ـا    أي ـل العـازفـيـنـــــــــــ ـيجته أنـام ھ



 

        

ـوى صـاخُب العـــــــــ ٌقوالھ ـواطف طل ـا    ــــ ـاحه النـاصحـونـــــــــ ـل جـم ـم يكب ل

ـاق ـدود الـتصــــــــــ ـا وللق ـا    أو عـنـاق ـي الغصـونـــــ ـاف األطراف حـاك والـتف

ـ ـن اْتــــ ـوك الـذي ـن الـمـل ـا ع ـا    حدثـيـن ـار عـريـنــــــــ ـن ذرا الفخ تخذوا م ـ

ـي ـم كـالـمـواشـــــ ـادوا أعـداءھ ـيف ق ـا    ك ـا وحصـونــــــــــــــ ـادوا مدائن وأش

ـوا ل أقـام رًحا ھ ـحق ص ـدل والــــــــــ ـا    للع ـا وأنـيـنــــــــــ ـوا مآتـم أم أشـاع

ـاحدثـي ـد صـــــــــ ـاء وق ـن القض ـا ع ـي«غ     ـن ـا» حـمـوراب ـرعه تقنـيـنـــــــــ ش

ل ـرى ھ ـا تــــــــــــــ لة ي ـوته مس ا     واحت ـاء عفً ـي القض ـان وال ـاك أمـيـنــــــــ

ـوي ـي يـطــــــــ ب الـمـلـوك ـير الرك ـا    ومس ـير رزيـنـــــــــ ـوكب الكب ـارع الـم ش

ـَمْلُك ـمحفة ال ـي ال ـم ف ـو«قـات ـا» راب    حـامــــــ ـف الـحـاكـمـيـنــــــ ـوى وأنص أق

ـ ـيع وجز الْصـــــــــ ھد الخـصـب والرب ـا    يش ـان الـمبـيـنــــ ـه والـمھـرج ُصوِف فـي ـ

ـالِعْز ـيعة بـــــــ ـوة الـمـن ـى السط ـا    وحـم ـا والـحصـونـــــــــــ ي أسـوارھ ِز تَُعلِّ

ـن ـود م ـر الجن ـن م ـا«حـي ـاب عـشـتــــ ـا» رَ     ب ـوا ظافريـنـــــــــــــ زاةً وأقفل غ

ـا ـوك إذا مـــــــ ـم الـمـل ـرى تعـل ل ت ـا    ھ ضـيـم خشف األسـوار مستضعفـونـــــــــ

ـان ال ـات بـالجن ـوخذ«ـمعـلق ر      نـبـــــــــ ـا» نص مه مقـرونـــــــــــــــ ـبح اس أص

ـر ـد يستـــــــــــــــ يِّدت ألومـي زوةٌ ُش ـا الـ    ن ـا عـنفـوانھ ـي بـھ ـاض مـجنـونـــــ

ـد ـي الـــــــ ـائب يحك ـن العج ـدت م ـم ع ـا    ث ْفره مفتـونـــــــــــ ـي ِس ـا ف ـر عـنھ ھ

  

 صالح الحّلي  -٥٨

  ) هـ ١٣٥٩ - ١٢٨٩( 

  ) م ١٩٤٠ - ١٨٧٢( 

  :سيرة الشاعر



 

        

  .صالح بن محمد بن حسين الحسني الحسيني الحلي

، وتــوفي فـــي مدينــة الكوفــة ودفـــن فــي مدينـــة )جنــوبي بغـــداد(ولــد فــي مدينـــة الحلــة     

، وأكمـل دروسـه فـي ١٨٩٠هـاجر إلـى النجـف عـام  .رجل دين وسياسة وشاعر.النجف

الجـواهري، وقـرأ علـى كبـار علمـاء العربية عند الشيخ سعيد الحلي، والشيخ عبدالحسـين 

بـدأ يمـارس  .في حـوزة الشـيخ محمـد طـه نجـف وغيـره النجف، وحضر الدروس الفقهية 

فـــن الخطابـــة، ويطـــوف أيـــام المحـــرم بالمـــدن، حتـــى تحســـنت حالتـــه االقتصـــادية وأدى 

ثــم غــادر النجــف إلــى بغــداد بعــد أن وقــع خــالف . فريضــة الحــج، وتــألق نجمــه خطيبــاً 

انضـم إلـى جبهــة تأييـد العثمـانيين حــين دخـل اإلنجليـز العــراق،  .بتــهخـاف مغ) سياسـي(

اتجــه المتــرجم إلــى ) ١٩٢٠(وانتصــر للرابطــة اإلســالمية، وحــين هــب العراقيــون بــالثورة 

الجنــوب وأثـــار قبائلـــه، فقـــبض عليــه اإلنجليـــز وأبعـــدوه إلـــى المحمــرة، فعـــاش فـــي رعايـــة 

وخاصــة (وعــارض المـدارس الحديثــة اســتقر بالكوفـة،  .الشـيخ خزعــل حتـى انتهــت الثـورة

بــزعم بعــدها عــن الــدين، فأثــار النــاس، فقبضــت الحكومــة عليــه ) مدرســة الغــري األهليــة

عــارض زعمــاء الشــيعة حتــى أفتــى .وأبعدتــه إلــى الفــاو، ثــم ســمح لــه بــالعودة إلــى الكوفــة

ـــى الحلـــة،  ـــر، فعـــاش معـــزوًال، ونـــزح إل ـــه وصـــعوده المنب بعضـــهم بتحـــريم اســـتماع قراءت

  .نه زعامة المذهب إال قبيل وفاتهولم ترض ع.. الهرج فسادها

  :اإلنتاج الشعري

، ولــه أشــعار منتشــرة فــي المجــاميع »شــعراء الحلــة«لــه قصــائد غيــر قليلــة فــي كتــاب  -

  .)١(مطبوعة ومخطوطة

يــدور شــعره فــي محــور واحــد، هــو رثــاء آل البيــت، بوصــف وقــائعهم ومصــارعهم      

فــي هــذا تفصــيًال يــدل علــى وعيــه بالتــاريخ ودراســته  وبطــوالتهم وكرامــاتهم، وهــو يفصــل

لغتــه تنــبض بالعاطفــة، وصــوره . للســيرة، وتفطنــه إلــى المعــاني المثيــرة المحركــة للنفــوس

وع آخـر، يختـاره ولكـن شـاعريته لـم توضـع علـى المحـك فـي معالجـة موضـ. مؤثرة باكية

  !!ولنفسه..بنفسه

                                                 
  . ١١٤ينظر موسوعة اعالم الحلة ص . سيد حسن الشخص ديوانا من شعره اسماه الباقيات الصالحاتجمع ال  )١(



 

        

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية ) ٣جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٧٥بغداد  - ٢ط  - دار البيان  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  

  :عناوين القصائد

  مصاب جلل •

  مصاب جلل

في رثاء مسلم بن عقيل
ـا ـو ك ـيُلل ـيل غلــــــــــ ـنقع للعـل ـيُل    ن ي ـي والنـــــــــــ رات بـمدمع ـاض الف ف

ه ـَو ان ـيل لــــــــ ـبر الجـم ذت بـالص ـا ھـذ    ولع ـاًرا ي ـدي اصطب ـيليج ـُم جـمـــــــ ي

ـي ـال بعـلّتــــــ ـب الـمق ـو ذھ ـت ل ـول    ولقـل ـه فأقــــــــــــــ ـو ب ـي أسل أو أنن

ـيبة اْبـــــ ـَد مـص ـيس بع ـوُّ ول ـيف السل ـول    ـك ٌد وال معقـــــــــــــ ـيَل ال َجلَ ِن عق ـ

ـاعست ه كل الخطـوب تقــــــــــــــ ـبريل    خطٌب ل ه جــــــــــــــ ـم وقع ى لـمعـظ وبك

ـمٍد ـريعةَ أحـــــــــــ ـاٍد ش ـن ف ـه م ـيل    أفدي ـاصرون قـلــــــــــ ـيث الن ـالنفس ح ب

ـي ـلى األصـول وتـنثنـــــ روع ع ـي الف ـول    تبك روع أصــــــــــــ ك الف ـلى تل ـي ع تبك

ـمٍد ـالة أحـــــــــــ ـن رس ـوالً ع دي رس ؤول    أف ـا مس ـن أحكـامھـــــــــــــ ـي وع يحك

ردى  دىذاق ال ر الھ ى نص ـوقًا إل ـول    شــــــــــ ره مـجـبــــــــــــــــ ـي نص ه ف فكأن

ـه ـًما بـــــــــــــ الً رح ـيّاً واص دي تق ـوره مـو    أف ـي بن ـوُر النـب ـولن صــــــــــــ

ـا ـا رســــــ ـاشم العـلـي ـن ھ ى م دي فتً ـيل    أف ـاء أثـــــــــــ ـوق السم ه ف ـًدا ل مـج

ـٍم ـون بـمسلــــــــ ك الـمسلـم دِر تل ـم ت ـول    ل ـا مـرســــــــــ ن رسـولھ ـن اب ـُم م لھ

ـي ـرى ف ـا ج ه بـم ـم اإلل ـمٍ «حك ـديل    »مسلــــــ ـمه تبــــــــــــــ ـيس لـحك وهللا ل



 

        

ه  ـوعةُ «آوت ـدى» ط ـا والعــــــ ـنذ أتـاھ ـول    م ـه تجــــــــــــ ْدًوا عـلـي ه َع ـن خلف م

ـا ـا بـدخـولھــــــــــ ـا إبنھ أحّس مـنھ ـيل    ف ـه دخـــ ـت فـي ـت أن الـبـي ـي الـبـي ف

ى  ـمضى إل ـادَ «ف ن زي ـائالً» اب ـيل    يسـرع قـــــ ـاه عقــــــــــ ى نم ـير فتً ـرى األم بش

ـيّ  ـا الـدع بت فدع ـزَّ ـوشه فتحــــــــــ ـيل    جـي ـيل قبـــــــــــ ر القب ـلى إث ـو ع تقف

ـم ـي أوسـاطھـــــــ اص ف ـه فغ ـوا إلـي ـا والطـــــــ    فأت َت عـرضھ ى تفلّ ـولحت ــــــــ

ـوله ـوع ُشبـــــــــــــــــ ٌد لج ه أس ـيل    فكأن ـا الغـــــ ـته عـلـيـھ ـيل أفل ـي الغ ف

ـوله ـن حــــــــ ـاثرت م ـوع تك ـيل    وإذا الجـم ـا ويـمـــــــــــــ رٍب لھ ـن ط ـھتّز م ي

ـنده ـادي عـــــــــــ ـال إال واألع ـا ص ـول    م ـنَّ يصــــــــــــــــ ـيٌث خلفھ ـٌر ول ُحم

ـّزه ـول يـھــــــ ـي والخـي ـن الـمـواض ـيل    فـم ـوغى وصھـــــــــــ طربًا صلـيٌل فـي ال

ه ـيل كأن ـارمه الصقـــــــــــــ ـو بص ـول    يسط ه مـصقــــــــــــــ دُّ ـادي ح ى األع بطل

ـيله الً ودع تفصـــــــــــ ـرى ُجَم ـا ج ل م ـيل    س ه الـتفصــــــــــــ ـم يُحص ـيله ل فقـل

ـ ـا ل ـوال القض رمٍةل ـافخ ض َق نــــــــ ـول    م يب ـم مأھـــــــــــــ ٌع لھ ـم وال رب مـنھ

ـابةٌ ه عصـــــــــــــــ دى فدت ه يُف ـو أن ـو رام عزرائـــــ    ل ـاشٍم ل ـن ھ ـيلم ــــــــ

ـاربت ـاح لـحـــــــ ـدر الـمت دفَع الق ـول    أو يُ ـا وكھــــــــــــــــ ه ُشبّانھ ـن دون م

ـراحه ـثخنًا بجـــــــــــــ ـوه م ـيل    فـاستخرج ـاء نحــــــــــ زف الـدم ـن ن ُم م والجس

ـته ـراب فديـــــــ ـي الـت ـديالً ف ـوى ج ـديل    فھ ـو جـــــــــــ ـن وھ ـاصٍر للـدي ـن ن م

ـلى ـت عـ ـن عـل ـي الـحسـي ـاجأ النـاع ذ ف ـويل    م ةٌ وعــــــــــــــــ ـَم رنّ ـدان مسل فق

ـا ـن برأسھـــــــــ ح الـحسـي ةٌ مس ه ابن ـيل    ول ـه دلــــــــ رأس فـي ح ال ـُم مس والـيـت

رخت أال ـا ص ت يـتـَمھـــــــــــ ـا أحّس ـويل    لـم ـيك طـــــــــ ـي عـل ـدي حـزن ـا وال ي

ـ ـن أن ـال الـحسـي ـدهق ـٌم بعـــــــ ـيل    ا زعـي ك وكفـــــــــــــــ ـي وأٌب ل ال تحـزن

ـا ـِت الـبقـــــــ ـا فأّمل ـات والـدھ ـد م ـا الـمأمـــ    ق ـن فـاتھ ـّم لك ـي الع ـولف ــــ

  
  
  



 

        

  
  
  
  
  
  
  

 صالح القزويني  -٥٩

  ) هـ ١٣٠٤ - ١٢٥٧( 

  ) م ١٨٨٦ - ١٨٤١( 

  :سيرة الشاعر

  .صالح بن مهدي بن حسن الحسيني، الشهير بالقزويني الحلي

تعهـده أبـوه  .ولد في مدينة الحلة، وتوفي في مدينة النجف، وعاش حياته فـي العـراق   

ض علمــاء الحلــة، ثــم هــاجر إلــى النجــف فــدرس بالرعايــة، وتلقــى علــوم العربيــة عــن بعــ

على مرتضى األنصاري األصول والفقه، كمـا درس علـى مهـدي كاشـف الغطـاء، فمـنح 

ه عــدد مــن رثــا .إجــازة االجتهــاد، وبــذل عنايــة إلتمــام مــا كــان ناقًصــا مــن مصــنفات والــده

  .أعالم الشعراء في عصره

  :اإلنتاج الشعري

الباحث الشـاعر هـالل نـاجي أن خلًطـا حـدث فـي ويرى .. له أشعار في كتب التراجم -

صــالح القزوينــي النجفــي : نســبة بعــض القصــائد إلــى المتــرجم لــه وهــي لشــاعر آخــر هــو

  .وهذه القصائد عددها ست. لبغداديا

  األعمال األخرى

ــــــي ، ورســــــال)مخطوطــــــة( -لــــــه رســــــالة فــــــي العبــــــادات  -  -ة فــــــي فضــــــل اإلمــــــام عل

الشـكوى والمراسـلة : ه في موضوعات تقليديةيمضي المأثور القليل من شعر ).مخطوطة(



 

        

ب، وضـــرب والتقـــريظ والرثـــاء، ويحـــتفظ بتقاليـــد القصـــيدة القديمـــة مـــن مخاطبـــة الصـــاح

  .األمثال، ووضوح المعنى

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٣جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  .)مخطوط(الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء -  ٢

  ٢٠١٠بيروت -دار المؤرخ العربي -اء الشيعة الطليعة من شعر : محمد السماوي -  ٣

  .١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٤

مطبعة  -نهضة العراق األدبية في القرن التاسع عشر : محمد مهدي البصير -  ٥

  . ١٩٤٦بغداد  -المعارف 

  :عناوين القصائد

  رسالة محبّ  •

  رسالة محبّ 

ـ ْيــــــ ـي السَّ ـن ف ـُت للـمـجـّدي ـد قـل ـي    ولق ـي ضلـوعــــــــــ رةٌ ف ـِد زف ِر، وللـوج ـ

ارت ـد أغ ٌع قـــــــــــــــ ـيَّ أدم ـوع    وبعـيـن صـيَّب الـمزِن فـي مـجـاري الـدمـــــــ

ـبٍّ ـوةَ صـــــــــــــ ـوِن دع داةَ الظع ـا ُح ـوديع    ي ـويعةُ الـتــــــــــــــ ـْتهُ س أنحـل

ـنقّى وى فـالـمــــــــ ـلى اللِّ ـرْرتُم ع ـوع    إِْن م ك الربـــــ ـن تل يَس بـي ـوا الِع فـاحـبس

وادي ْر فبِ ـن الُع ـيٌّ مـــــــــــــ ذيِب ح ـوع    الَع ـي الضلــــــــــــ ـو ف زوٌل وإِْن ھُم ِب نُ

ـاٍن ـم غصَن بــــــــــ ـي خـيـامھ ـي ف ـائُر ال    إِّن ل ـيعط ـه ذو تـرجـــــــــ ـب فـي قـل

ـريٍّ ـٍل سمھــــــــــــــ ـن ذاب ـادى ع ـيع    يـتھ ـيٍّ صنــــــــــــــ ـن َمشـرف ـي ع ويران

  
  
  
  
  



 

        

  
  
  
  
  
  
  
  

 َكّواز صالح ال -٦٠

  ) هـ ١٢٩٠ - ١٢٣٣( 

  ) م ١٨٧٣ - ١٨١٧( 

  :سيرة الشاعر

  .)١(صالح بن مهدي بن حمزة

ولـد  .ُلّقب بالكواز لتعاطيه مهنة أبيه، وهي بيـع الكيـزان والجـرار واألوانـي الخزفيـة      

درس النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان علـى خالـه،  .بمدينة الحلة، وفيها توفي

فــي أحــد  تــولى مهــام رجــل الــدين فــي الحلــة، وكــان يقــيم صــالة الجماعــة .وعلــى آخــرين

  .»الجباويين«مساجد محلة 

  :اإلنتاج الشعري

 -محمــد علــي اليعقــوبي : جمعــه وشــرحه وحققــه -» ديــوان صــالح الكــّواز الحلــي«لــه  -

مقسـم علـى  -صـفحة  ١٤٢الـديوان فـي . (م١٩٦٤/ هــ١٣٨٤مطبعة النجف، بالنجف 

في ديـوان  )٢(، وكان المترجم له جمع المختار من شعره وشعر أخيه)األغراص الشعرية

وقيل إن ولد المترجم له جمع مختارات من شعر والده، ولكن العملـين » الفرقدان«سماه 

  .مفقودان

                                                 
 .يرجع في األصل إلى قبيلة الخضيرات إحدى عشائر شمر المعروفة  في نجد والحجاز  )١(
 ) .٣٧(حمادي الكواز، المتقدم الذكر تحت رقم   )٢(



 

        

يدور جل شعره في إطار المذهب حتى لو تطرق إلى أحـداث جاريـة أو شخصـيات     

ير من المقطعـات واألبيـات، قـال فـي جميـع معاصرة، قصائده متوسطة االمتداد، وله كث

  .ريًبا، يميل أسلوبه إلى السهولةأغراض الشعر المتداولة في زمنه تق

  :مصادر الدراسة

معجم الشعراء العراقيين المتوفين في العصر الحديث : جعفر صادق التميمي -  ١

  .١٩٩١بغداد  -شركة المعرفة  - ولهم ديوان مطبوع 

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٣جـ(الحلة  شعراء: علي الخاقاني -  ٢

  .١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  .مقدمة ديوان المترجم له - ٤

 -مطبعة دار النشر والتأليف  -عصور األدب العربي : محمد كاظم كفائي -  ٥

  .١٩٤٩النجف 

مطبعة  -ية في القرن التاسع عشر نهضة العراق األدب: محمد مهدي البصير -  ٦

  . ١٩٤٦بغداد  -المعارف 

  :عناوين القصائد

  بكى جزًعا: من قصيدة •

  بكى جزًعا: من قصيدة

ـانِِه ـن زمــــــــــــ ـه م ا ب ا مّم ى جزًع ِه؟    بك ـى تعذالنِ ـوق األســــــ ـا ف ـا لكـم فـم

ـيٍف ُر أھـــــــــــ ـاجه ِذك ـا أْن ھ ـانه    تـوھّمتُم َل بـــــ ـى َمْي ـاف الـحـم ـيل بأكـن يـم

ـرى بـا مـن أرض كـاظـمٍة ســــــ ـانه    أََو اّن الصَّ ـن سـريـــــــــ ـاعتلَّ م ه ف ـيالً ل عـل

ه ـا وأوان بــــــــ د الصِّ ـي عھ ـان ف ـْم ك ـانه    نع ـى وِحســــــــــــــ ُر الـِحم ه ذك يؤّرق

ا ـبرُق المًع ـبَه الـــ ـي قـل ـان يُصـب ـد ك ـانه    وق ى لـمعـــــ ـوقًا إل ـدجى ش ـي ال فـيُحـي

ر ـھجه ال ـاويُب ذي الغضــــــ ـُق ب ـوانه    وُض األنـي فتُصلـي الغضـا أحشـاه مـن أقحــــــ



 

        

ه ـمُّ ـو ھـــــــــ ـن اللّھ ـِه ع ـبح يُلھـي ـو    فأص ـه الـدم غل شـانـي ـانهويش ع لشـــــــــ

ـوى رِّ والجـــــــ ـن الض ى م ـا يلق ـاه وم ـانه    دع ـا تـنفعــــــ ـا ويكـم ـم تكـون إذا ل

  

  

 صبري عبدالرزاق -٦١

  ) هـ ١٤١٥ - ١٣٣٩( 

  ) م ١٩٩٤ - ١٩٢٠( 

  

  :سيرة الشاعر

  .صبري بن عبدالرزاق بن سعيد بن محمد علي

حياتـــه ونشـــاطه، وكانـــت فيهـــا شـــهدت  ، وقـــد)جنـــوبي بغـــداد(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة     

ومضـى فـي . التحق بالكتّاب فتعلم تالوة القرآن الكريم، والكتابة، ومبادئ الحسـاب.وفاته

االبتــــدائي والمتوســــط والثــــانوي فــــي الحلــــة بتفــــوق، بإشــــراف مــــن والــــده : مراحــــل التعلــــيم

ء فتلقـى، تردد على مقهى الشيخ سعيد الشهيرة في الحلة، وكانت ملتقى الشعرا.وتوجيهه

كــان  .وتــأثر، وحبــب إليــه الشــعر، فجمــع بــين الموهبــة، وٕاغــراء المجالســة، وتوجيــه األب

ـــا، ومحمـــد حســـين الشـــبيبي، وحســـن األمـــين : مـــن أســـاتذته الشـــعراء محمـــد أحمـــد المهن

العــاملي، أمــا العــروض وقواعــد اللغــة فقــد درســهما علــى يــد والــده، كمــا حفــظ الكثيــر مــن 



 

        

بقصـيدة نالـت االستحسـان ) ١٩٣٧(ميـل صـدقي الزهـاوي رثـى ج .روائع الشـعر العربـي

  .في حفل التأبين

) ١٩٤١(ثـم دخـل دورة تربويـة تخـرج فيهـا  -) ١٩٣٩(أكمل دراسته الثانويـة فـي الحلـة 

  .ن ثمَّة حق له أن يعمل بالتدريسم

  

  

  :اإلنتاج الشعري

عصـــف بمـــا فيهـــا مـــن كتــــب  ١٩٤٩تعرضـــت دار المتـــرجم لـــه لحريـــق هائـــل عـــام  -

تـه، فمـا بقـي مـن ر، ولم يكن ينشر قصائده في الصحف، ربمـا حرًصـا علـى وظيفوأشعا

ب المعنــــى تقليــــدي اللفــــظ شــــاعر مناســــبات ومراســــالت، شــــعره قريــــ.شــــعره غيــــر القليــــل

  .والتركيب

  :مصادر الدراسة

  .ملف المترجم له الوظيفي في مديرية معارف الحلة -  ١

  . اقه وصدور عارفيهنماذج من شعر المترجم له محفوظة في بعض أور  -  ٢

  :عناوين القصائد

  األذكياء واألغبياء •

  األذكياء واألغبياء

ـاِء ـمٍة أو شقـــــــــــــ ـا لنع ـد ُخلقن ـدع األش    ق ـاء مب ذا ش ـاِءھك ـيــــــــــــــ

ـاًرا ـاء اختـيـــــــــ نِع الشق ـم نص ن ل ـاء    نح ـوكٌل بقضــــــــــــــ ـر م ـا األم إنم

را ـاة ص ـذه الـحـيــــــــــــــ ـا ھ اء    ٌعإنم ـه لألْكفَ ر فـيــــــــــــــــ ب النص ُكت

ـالى ـن الكـســــــــ ـاٌن للخـامـلـي ّماء    ال مك زائم الش ل الع ـن أھ بـيـــــــــــــــ

ـاٍح ل كفــــــــــــ ـون أھ ـا العـامـل ـاء    إنم ـّمٍة قعســـــــــــــــــــ ـرٍّ وھ مستـم



 

        

ـًدا ـيش سعـيــــــــــــ أن يع الً ب ـيس أص ـاء    ل ـي رخــــــــــــــ ًما ف ـنعَّ ـاٍء م ذو غب

ـًزا ـيش عزيــــــــــــ ل أن يع ـا األص ـاء    إنم ا ذو الـذكـــــــــــــ ًم ـًدا مكرَّ وسعـي

ـاٍر ـاء دون اختـيــــــــــــ ق األذكـي ـاء    ُخل ـوقف األغبـيـــــــــــــ ـان م ذا ك وك

ـًدا ـيُّ سعـيــــــــ ـا الغب ـش بـيـنن ـوٍر وال ب    إن يع ـاءألم ل الغبــــــــــــــــ فض

ـيًا ـيُّ شقـــــــــ ـا الـذك ـش بـيـنن ـاء    إن يع ـاء واألذكـيـــــــــ ـب الـذك ـيس ذن ل

ـاء غبــــــ ـي الشق ـاش ف ـم ع ـيٌّولك ـاء    ــــــ ـي نعـمـــــــــــــ ـاش ف ـد ع ـيٌّ ق وذك

ـذا ـاة فھـــــــــــــــ نَّةُ الـحـي ـذه س ـاء    ھ ـن األغبـيــــــــــــ ـاٍء وذا م ذو ذك

ـًدا ـا سعـيــــــ ـرار يحـي ـالد األح ـي ب ـاء    ف ـال استثنــــــــــــــ ـًرا ب رٍد ح ّل ف ك

ـيٌب ـاة نصـــــــــــــــ ـن الـحـي لٍّ م ـاء    فلك ـور لألذكـيـــــــــ ـيب الـمـوف والنص

ا ـَد حظً ـاء أسعــــــــــــ ك األغبـي ـم ي ـاء    ل ـن الشقــــــــــ ـان عـي ـاء اإلنس فشق

ق الم طُبِّ ـَو انَّ اإلس ـداء    ولــــــــــــــــ ـد السعـــــــــــــ ـن أسع ـا م لغدون

ـير دواٍء ـلسٌم وخـــــــــــــــ ـا ب ـي مــ    ديـنن كالٍت وداءونعـان ـن مش ـــــــــــــ

ـيف وراًء ـن الـحنـــــ ـا الـدي ـد تـركـن ـوراء    ق ـو الـــــــــــــ ـير نح ـا نس وأخذن

ـا ـوكب الـحضــــــــــــــ ْدًماومشى م ـانزواء    رة قِ ـا بــــــــــــ ـا مكـانن وبقـيـن

ى ـتخلّف حت ـير الــــــــــ ـا خ ـا عـرفـن ـازدراء    م ـا بـــــــــــــ ُق نحـون ر الخل نظ

ـاٍء ٌل بقضـــــــــــــــــــ ـوكَّ ـيٍء م لُّ ش ـاء    ك رد القضـــــــــــــ ـدرةٌ ل ـا ق ـا لن م

ـي كل عصٍر ـي األديب فـــــــــــــ ـالء    ويعـان ٍة وبـــــــــــــــــــ ـٍم ومحن لَّ ظل ك

ـي إال ـا ھـــــــــــ ـان م ـاة اإلنس ـاء    وحـي ـلةٌ لفـنــــــــــــــــ ـم نق ـوةٌ ث صح

 طالب محمد أمين الحلي  -٦٢

  ) م١٩٠٧/هـ١٣٢٥كان حّيًا عام (

  :سيرة الشاعر



 

        

  طالب محمد أمين الحلي

 .عاش في العراق .وفيها توفي -) العراق -جنوبي بغداد (ولد في مدينة الحلة     

عمل واعًظا، ومرشًدا دينًيا، إضافة  .تلقى العلوم الدينية والعربية على يد علماء عصره

  .قيامه بالفتوىإلى 

  

  :اإلنتاج الشعري

ــــــــــه كتــــــــــاب شــــــــــعراء الحلــــــــــة عــــــــــدًدا مــــــــــن القصــــــــــائد والنمــــــــــاذج الشــــــــــعرية -   .أورد ل

قصيدتان في المناسـبات والتهـاني للعائـدين مـن السـفر، اخـتص : ما أتيح من شعره قليل

ـــي الفضـــل مـــن الشـــيوخ والعلمـــاء ـــه وشـــيوخه . بهمـــا األهـــل واألقـــارب وأول محـــب إلخوان

فــي حلهــم وترحــالهم، وشــعره تعبيــر عــن إخالصــه وصــفاء نفســه ورقــة وممــتن لســالمتهم 

  ..لها إلى المباشرة، وخياله نشيطتتميز لغته بالطواعية، مع مي. مشاعره

  :مصادر الدراسة

  . ١٩٧٥بغداد  -دار البيان  -) ٣جـ( -شعراء الحلة : علي الخاقاني -

  :عناوين القصائد

  سلمتم ودمتم •

  سلمتم ودمتم

ـيبِِه ـد مغـــــــــ ـدر بع ـوَع الـب َت طل ِه    طلع ـد ُجدوبِ روَض بعــــــ ـا ال ـيِث أحـي أِو الغ

ـبُْر ـيَء ال َت مـج ـلٍَّةوجئ ـد عـــــــ ـن بع ـيبِه    ِء م ـن َوجــــــــــ دنفًا م ـبًا ُم َت قـل ْح فروَّ

ةً ـمَّ ـواكب ھـــــــــ ـاَز الك ـن ج أھالً بـم ـذكْ      ف ـن ال ـاز م ـهوف ـيل بِطيبـــــــ ِر الجـم

ـَره دَّ دھـــــ ـد َج ـالفضل ق ـالً ب ـا كـام ـه    فـي لُّ دؤوبـــــــــــــــــ ِب ُج ى للُّْع َوُربَّ فتً

ُت النظ ـيَك رفْع ٌئإل ـو آلل ـه    ـَم وھــــــــــــ ـي ثقـوبــــــ ـا ف حى سلُكھ ـه أض معـانـي

ٍر ُن زاخ ـنك اب ـر مـــــــ ـوَر الشع ـْھِن بح ْيضِ     لِي ـا بفَ ُره مـنھ ى فْك ـه أت غروبــــــــــــ



 

        

ـائًضا ِرك فــــــــــ ـثَل فك ًرا م َر فك ـم ن ـه    فل ـن نُضـوبــــــــــــ اره م ـلى تَيّ ا ع أَِمنّ

ـاُء سجـ ٌق والـوف روُض ُخْل ك ال ـيَّةٌل ـه    ــــــــــ أى كقـريبــــــــــ ـد ن ـن ق َك فـيـم وُودُّ

ـالً ـوْفِد معقـــــــــ الً ولل ـال أھ ُدْم للع ـي غروبـ    ف ه ف الً حقُّ ـهوللخـصـم نَْص ــــــــــ

ـدوِمه ـنُه بقـــــــــــــ ـرَّت عـي ـمھديُّ ق ـه    ف ى نصـيبـــــــــ راح أوفَ ـن األف ـال م ون

ةٍ  زَّ راُم بع ـا ك ـم يـــــــــــ ـم ودمت ـه    سلـمت ـن ُكروبـــــــــــ ـورى م ـُم ربَّ ال ونّجاك

 طاهر الحسني -٦٣

  ) هـ ١٤١٠ - ١٣٦٦( 

  ) م ١٩٨٨ - ١٩٤٦( 

  :سيرة الشاعر

  .طاهر بن إبراهيم بن خليل الحسني

 .وتوفي فيها بحادث مـروري) جنوبي العراق -حلة محافظة ال(ولد في بلدة القاسم      

، وأكمـــل )١٩٥٨(، وحصـــل علـــى شـــهادتها )١٩٥٢(ألتحـــق بمدرســـة القاســـم االبتدائيـــة 

، والتحـــــق )١٩٦٢ - ١٩٥٨(دراســـــته المتوســـــطة فـــــي مدرســـــة ثانويـــــة القاســـــم للبنـــــين 

بإعداديــة الصــناعة التقنيــة فــي محافظــة بابــل، وتخــرج فيهــا حاصــًال علــى دبلــوم مهنــي 

كـان  .عمل موظًفا في دوائر الدولة، ومنها دائرة الماء والمجاري منـذ تخرجـه ).١٩٦٧(

كــأن أحــد  .عضــو جمعيــة المــؤلفين والكتــاب العــراقيين، وعضــو جمعيــة الشــعراء الشــباب

  .لسياسيةتعرض للسجن واالعتقال ألنشطته الثقافية وا .أصوات ندوة عشتار بالحلة

  :اإلنتاج الشعري

ها صحف ومجالت عصره، والندوات األدبية التي شارك فيها، ومنهـا له قصائد نشرت -

  .ندوة عشتار األدبية، وله ديوان مخطوط بحوزة أسرته



 

        

يتنـــوع شـــعره شـــكًال بـــين التـــزام األوزان الموحـــدة والتنويـــع فـــي القـــوافي، وبـــين الشـــعر     

الرمــز التفعيلــي، يعــالج فيــه قضــايا وطنــه، وواقعــه السياســي واالجتمــاعي، متكــئ علــى 

وبنية المجاز، ويميل إلى العمق الفلسفي والغموض الجزئي، وله قصائد يعبر فيها عـن 

  .ف حاله ودموعه صمًتا على محبوتهمشاعره، ويتأسى على عشقه، ويص

  :مصادر الدراسة

لقاء أجراه الباحث صباح المرزوك مع بعض أصدقاء المترجم له ومنهم محمد علي  -

  . ٢٠٠٧الحلة  -كر ومحمد جاسم الصمحيي الدين 

  

  :عناوين القصائد

 فيضان عشاق •

  فيضان عشاق

ـقِي ـانِي طَريــــــــــ ي صـْمتِي وأدم ـاَل بِ ـا رفـيـ    ط ـو ي ـوَم أسل ـدأُت الـي ـقِيوب ــــــ

ـي ـاُت اللـيَالــــــــــ ـندي جـراح ْت ع ـق    وعف ـوُب الـحـريــــــ وخبَا فـي القـلـِب مشب

ـنِي ـي بعـيــــــــــ ُق الـدام ى الغس واستھـان الـمـوُج فـي سْطِو الغريــــــــق    وتالَش

ى ـوَّ ا يـتلـــــــــــــ ـُر كأًس ا السـام ـوق    فجفَ ـوٍق لـمشـــــــــــــــ و مش ـن َجْف آِه م

ـُحبَالى ـيُع الـــــــــ َك الـيـنـاب بْت تل ـق    نض ـاُع الطريــــــــــ ـدرَب قط ـاَح ال واستب

ذارى ـالَم الع ـَت أحــــــــ ـقِي لـي ـا صدي ـي    ي ـي صديـقــــــــــ لـيـَت كأِسي وغد األت

ـي ـشق بصـمتــــــ ـوا الع ب ـد جـرَّ ـْيتَھُم ق ـروق    ل َف الـمـــــــ ـوا اآلهَ أو عس الستبـاح

ـنَّى ـي الـمعـــ ـي قـلـب الِل ف رى األْط ـا ثَ ـي    ي ـاِت عـشـيـقــــــــــ ـي بعذاب أسِعفـيـن

ـيري ـي واستجـــــــــــ وَر حنـان بري غ ـيف    واس ـيل ـاُل فـيـقــــــــ ـا آم ـت ي ل أن ْق ھ

ـٌد ـن جـيـــــــ ِة السـاري ـي رؤي ـوى ف ـق    واست ـٌد بـالعقـيــــــــــ ُف وجـي ـاطه الزي ح

ف ـقِي َكْفِك ـا َصدي ـيَّا ي ـدْمَع َوھـــــــــــ ـق    ال ُف العتـيــــــ ـا رْش ـي وسعـن ـْد ف لـم يع



 

        

ـٌم ـاِن وھــــــــ ـبِر للھـْيم ـاُب الص ـْيِه     فـاحتس ـاه عـل ـا عھدن ـقم بـالـمطـيـــــــــ

ؤادي ـاجْت بف ـْبِر مـــــــــــــ ـاُت الص ـق    آسن ـير النقـيـــــــــ ـا غ ـا لھ ـاٌت م ضفدع

ـي تســــ ـاطُر السـام ـقِي الخ ـا صدي ـاَميي ـي    ـ ال تفـيـقــــــ َرى ھ ـاِت الك ـا ھـنـيـھ ي

ـي ـور األمـانـــــــ ـوى ن ي س ـي كفِّ ـيَس ف ـق    ل واعتبـاٌر جـاء مـن وحـي الطريـــــــــ

الالً ـاض َم ـوِت أن فـــــــــــ ـذةَ الـمكب ـق    ل ـن طلـيــــــــــــ ـي وجنحـي ٌق يـھـن رم

  

  

 عباس آل السيد سليمان -٦٤

   )١()هـ ١٣٦٤ - ١٣٠٠( 

  ) م ١٩٤٤ - ١٨٨٢( 

  :سيرة الشاعر

  .عباس بن حسين بن حيدر بن سليمان الكبير الحسيني الحّلي

عـــاش حياتـــه فـــي  .ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة، وفيهـــا تـــوفي، ودفـــن فـــي مدينـــة النجـــف    

 .العــراق، وهــو مــن أســرة شــعر وأدب، جــده الســيد حيــدر أشــهر شــعراء عصــره فــي بلــده

مه ليقـوم مقامـه فـي أعمالـه الزراعيـة، أوفده أبوه إلى النجف للتحصيل العلمي، ثم اسـتقد

األدبيــة ودواويــن الشــعر لــم فاســتمر فــي أداء عملــه الزراعــي، ولكــن ولعــه بقــراءة الكتــب 

  .يتوقف

  :اإلنتاج الشعري

                                                 
نة   )١( اعر س نة ١٢٩٩والدة الش ل س ـ ، وقي نة ١٢٩٨ھ ه س ـ، ووفات ر١٣٦٣ھ ا ُذك يس كم ـ، ول ات . ھ ر البابلي ينظ
  . ١٣٤، موسوعة اعالم الحلة ص ٣/٢٣١، شعراء الحلة ١٤٨-٣/٢/١٤٤



 

        

  .»شـعراء الحلـة«: ، وقصـائد أخـرى فـي كتـاب»البابليـات«: له عدة قصائد في كتـاب -

يجاوزهمـا فـي منظوماتـه إّال  شاعر مقل ارتبطت موهبة الـنظم عنـده بموضـوعين لـم    

ــادًرا مــدح آل البيــت، ومــدح أبيــه، ومــن شــأن هــذا االنحســار فــي الموضــوع أن يظــل : ن

وقــد ذكــر بعــض مترجميــه أنــه كــان يعــرض شــعره . حبــيس أفكــار وصــور معّينــة مألوفــة

  .ي فيه قلمهعلى ابن عم أبيه السيد عبدالمطلب فيجر 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٢النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٣جـ (لحلة شعراء ا: علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٥النجف  - المطبعة العلمية ) ٣جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  

  :عناوين القصائد

  مضض المصاب: من قصيدة •

  مضض المصاب: من قصيدة

ي رثاء أبيهف
ـاُم ـاُم    قُْم مـا عـلى مضض الـمـصـاب مقــــــــ ـام قـيــــــ ـوم القـي ـن ي ـان م ـد ح ق

ـيًا ؤاد مـراثــــــــ ـداَء الف ـم سـوي ام    وانظ ّل نظ ـوم ُح ـنه الـيـــــــــ ـُن م فـالـدي

ـا ـدك بعـدمـــــ ـي تدك دى الراس ـُم الھ ام    عـل مَّ َدى ش ـي الن وقَّر فـــــــــــــــ ـنه تَ م

فّ  ـاٍر تح ـله س ـال وقبــــــــــــ ـه الرج ـالم    ب ـدَك األعــــــــــــ ُت أن تتدك ـا ِخْل م

ـه اض ُعبـابــــــــــ ار غ دى الزخَّ ـُر الن ـال،    بح ـتْغتِد اآلم ـامفل ي حـيــــــــــــ وْھ

ـٌد ال مفـي ـد ف ـرتًضى«أدَرى الـمفـي داه     »مـــــ ـا«بن ن نم ـَوام» الب ـاء قــــــــ الرج

ـي ال دَّة الـداع ـام بُع ـب الـِحم ـيذھ ـام    ـتـــــ ـدو ِحمــــــــــــ ـوارم للع ـي كـالص ھ

ـن ـد مــــــ ـوم بفق َض الـحـل ا نق ـا ُمبِرًم رام    ي نقض واإلب ـنه ال ـان مـــــــــــ ـد ك ق

ـا ـالك لـونھــــــــــ بََغْت بح ـيلٍة َص ـي ل الم    ف ـو ظ ـاد وھــــــــــــ ـار فع هَ النھ وْج



 

        

ـواُم ـا األعــــــــــ ْت بـھ ال لقح ـدْت ف الم    ول ـو غ ـُر وھـــــــــــ ـيب الـدھ رزًءا يش

ه ـي وْقَع ـوُد اللـيـالـــــــــ رْت س ـد أنك ـام    ق ـثله األيـــــــــــــــ ـن م أت ع رَّ وتب

اره؟ ـّي فََخ ـمٍد العـلـــــــــــــ ـا مح ـدام    أأب ـادٌث ِمقـــــــــــــ ـبك ح ال راَع قـل

ـنٌَّع ـو ُممــــــــــــ ـود وھ طَّ ذاك الط ْن ح ـام؟    َم ـو حســـــــــــ ب وھ ـاد ذاك العْض وأب

ـوائح َن طـــــــــــــــ ـاديِّ ِطْح ذلك الع ـام؟    أب ـيُّ كھــــــــــ ذاك الـمشـرف ـا ب ونـب

ـلَّ  ـٍدأم ح ـوةَ مـاجـــــــــ ـدار حـب ـام    ِت األق ـود والصـمـصــــــــ ـه الط ـي بُردتـي ف

ـا ـي إعزازھــــــــــ ـَت ف ٍس غالـي ـم أنف ـي ا    ك ـامأضحت ِرخـاًصا ف ـوان تُســــــــــ لھ

ى ـن ِحًج ـالم    وأَما ومـا ضِمنَْت برودك مـــــــــــ ـيله األعــــــــــــــ ـوزن ثق ت ل َخفَّ

ـالُم فـــــــ ـِت األح ـا زال ام ـيك رواجًح ـالم    ــ ـِت األحــــــــــــ ـمَت فطـاش ى حـل حت

  

  )١(عباس العذاري -٦٥

  ) هـ ١٣١٨ -)٢( ١٢٥٧( 

  ) م ١٩٠٠ - ١٨٤١( 

  :سيرة الشاعر

  .الشهير بالعذاري - عباس بن علي بن حسين الحلي 

نشـأ  .عـاش فـي العـراق .ولد في مدينة الحلة، وفيها توفي، ودفن في مدينة النجف     

على أبيـه، ودرس عليـه مبـادئ العلـوم، ثـم هـاجر إلـى النجـف، فـدرس علـى بعـض أهـل 

                                                 
وھو اسم يطلق على السواد والرساتيق وجميع القرى الواقعة على ضفتي نھر دجلةة في ) العذار(نسبة الى : العذاري   )١(

قبل ثالثة قرون او ) تريبان(لسكنى جدھا االعلى ) آل العذاري(ولقبت ھذه االسرة بـ. الجھة الجنوبية  والشمالية من الحلة
دغيرات(احدى قرى العذار ثم سكن احفاده الحلة وما جاورھا، واصل قبيلتھم من ) السادة(اكثر في قرية  ل ) ال احدى قبائ

  . ١٥٤-٢/١٥٣ينظر تاريخ الحلة ) . شمر(
اً يذكر اليعقوبي ان الشاعر ُعمّ   )٢( ره يكون تقريب ذكور، الن عم ه الم اريخ والدت ذا ال يتناسب مع ت ) ٦٠(ر طويال، وھ

اب  اد(سنة، وھذا عمر  ليس  بالطويل ، ثم ان اليعقوبي يذكر ان الشاعر كتب نسخة من كت اة العب لصاحب الجواھر ) نج
ادة--وجميال سنوات، وبھذا العمر ال يكون خطه قوياً ) ٨(فيكون عمره وقتئذ ) ھـ١٢٦٥(بتاريخ  ا ھو معروف ع —كم

 . ٣/١/٤٣ينظر البابليات . وهللا اعلم. كما يُذكر عنه، وعلى ھذا االساس يمكن القول انه ولد قبل ھذا التاريخ بسنوات



 

        

م، فاتصــــل بمشــــاهيرها وأعالمهــــا، ١٨٩٥ - ١٨٩٢: ســــكن بغــــداد بــــين عــــامي .العلــــم

  .نديتهم ودواوينهم مطارحات أدبيةوأجرى في أ

  :نتاج الشعرياإل 

صـــــائد ومقطوعـــــات متنوعـــــة ق -» البابليـــــات«، و»شـــــعراء الحلـــــة«: لـــــه فـــــي كتـــــابي -

مــدح، ورثــاء، وغــزل، وهجــاء، : شــعر موجــه إلــى مخاطــب دائًمــا أو غالًبــا.الموضــوعات

  .دور في عبارة عصره وتقاليد نظمهوتهنئة، وقد يخّمس أو يشطر، وهو في هذا كله ي

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٣النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٣جـ ( -شعراء الحلة : نيعلي الخاقا -  ١

بغداد  -مطبعة الرابطة  -جولة في دور الكتب األمريكية : كوركيس عواد -  ٢

١٩٥١.  

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٣جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  :عناوين القصائد

  َقرِّي النواظر •

ي النواظر   َقرِّ

ـاُء ـا الفـيحــــــــــ ـواظَر أيـھ ّري الن ـوزاُء    قَ ك الجــــــــــــــ ـي فبروج وتطـاول

ـن ا ـواك م ـا س ـاخريولـم ـالد تفــــــ ـاء    لـب ى حسنــــــــــــ ـاَء الطل لُّ بـيض ـا ك م

ـا ـارف إنمـــــــــ ـيك الـمع ئْت ف ـد أُنش ـارف غبطةٌ وصـفـــــ    ق ـي الـمع ك ف ـاءل ـــــ

ـذي ـر ذي الشـرف الــ ـي األم ـر وال ـاء    فـي أم ـالء ُذكـــــــــــ ـي الع ـنه ف ـنحطُّ ع ت

ـنده ـاَوى عــــــــــ ْن تَس ـوالية َم ى ال ـاء    وإل ـاء والعـظـمـــــــــ ـمه الضعف ـي حك ف

ـذا  ـن«ھ ـيُّ الـدي ـذي» تق ـَملُِك الــــــ ـراء    وال ه األمـــــــــــــــ زِّ ـيبة ِع عت لھ خض

ـٌر ـوزارة ظاھــــــــ ـوان ال ـه عـن ـاء    وعـلـي ه ِسيـمـــــــــــــ ـا ل ـه مـنھ وبـوجھ

ـ ـا الــــــــــ أن وزيرھ ـغداٌد ب ـَن ب ـاء    فَْلتَھ ـد الـمعطــــــــ رُّ الـمـاج ـلُِك األغ ـم



 

        

ـيَّةٌ ـاة مـنـــــــــــ ـي للعص ـوٍة ھ ـي سط ـاء    ف ـدو قضـــــــــــــــ ـي للع ـابٍة ھ ومھ

مَ  ـوت قََس ـيّة فـاستــــــ ـي الرع ـدالةَ ف ـاء    الع ـاء والكرمـــــــــــ ـدله اللؤم ـي ع ف

ـ ـمد الـــــ ـور مح ـم الغـي ـه الشھ عى ب متصرف الــــــــــ    وس ـمتسّدد اآلراءـ ـــــــ

ـال ـو العــــــــ ـاَخَرْتهُ بن ـا ف ْرٌم إذا م ـاء    قَ ـم حصـبــــــــــــ ـاء وإنھ ـو السم فھ

ـده بعــــــــــ م مـج ـو تكلّ ـن ل ـالئهم ـاء    ــ ره الخطبــــــــــــ ـن ذك ـت م لـتجلجل

ـي ـَل الـتـــــــــــ ه الشع ـن آرائ تلُّ م الء    يس ـات ج ـا الـمبـھـمــــــــ ـي للقضـاي ھ

ه ـه فإن ـاء فـيـــــــــــ ـتفخِر الفـيح ـاء    فل ـمةٌ وشفـــــــــــ ـو رح ـا ھ لقـلـوبـھ

ـا ـاثرت تعـداُدھـــــــــــ ـاقُب ك ه مـن ـاء    ول ـا إحصـــــــــ ـا لھ ـاء فـم ـَب السم ُشھ

ـارٍف ـيَعه بـمعـــــــــــــــ ـتشكرنَّ صن ـاء    ول ـورى أسمــــــــ ـي ال ـارم ف ـي للـمك ھ

هور ھَدْت ل ـذي ش ْدُب الــــــــــ ـا النَّ ـاء    ئـيسھ ةٌ وإبــــــــــــــــ ـنه عفّ ـالفضل م ب

ـصطفى ـا والـمـــــــ ـي بـھ ـيّد الـمفت ه    الس ـن أورثَْت ـاء م ـا اآلبـــــــــــ عـلـوَمھ

ـا ـي أرضنــــــــــــ ـواء    مطرْت سحـائب فضله ف ـزون ســــــــ ـا والـح ـالسھل فـيـھ ف

ـوب فإنمــ ُم الخط ت ظُلَ ـاوإذا دج ـاء    ــــــــــ ـالئه الظلـمــــــــــــ ـور ع ى بن تُْجلَ

ـوئٌل ـارف مـــــــــ ـو للـمع ـجلًسا ھ ـا م ـا    ي ـاؤك النجـبـــــــــــــ ا أعض ْب أنفًس ءِط

ـُم لٌّ مـنھــــــــ ـا فَك ـوا ذرى العـلـي اء    ركب ـال رقَّ ـارم والعـــــــــــــ ـو للـمك ھ

ـذي ـّذب والــــــــ ـُم إال الـمھ ـا فـيـھ ـاء    م ى العـلـيـــــــ ـر النھ ـي ِحج ـدته ف ول

 عباس رشيد  -٦٦

  ) هـ ١٣٨٦ - ١٣٤٧( 

  ) م ١٩٦٦ - ١٩٢٨( 



 

        

  

  :سيرة الشاعر

  .عباس بن رشيد بن كاظم الخزعلي

 .عـاش فـي العـراق .وتوفي فيهـا بحـادث سـيارة) جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة      

تلقى تعليًما نظامًيا في المـدارس الرسـمية بمدينـة الحلـة، وأنهـى فيهـا دراسـته المتوسـطة، 

  .ي وزارة المالية حتى وفاتهعمل موظًفا ف .تمد على تثقيف نفسه ذاتًياثم اع

  

  :اإلنتاج الشعري

  .له قصائد في مصادر دراسته، وله مجموع شعري مخطوط -

شـــاعر مناســـبات قصـــائده تتنـــوع موضـــوعًيا بـــين مـــديح آل البيـــت، وتقـــريظ الكتـــب،     

فــي التعبيــر عــن بعــض ورثــاء أعــالم عصــره، والتخمــيس علــى شــعر غيــره، ولــه قصــائد 

رى ثــورة العــراق قضــايا وأحــداث عصــره السياســية واالجتماعيــة، ومنهــا التعبيــر عــن ذكــ

  ).١٩٥٨يوليو  ١٤(

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(معجم شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ١

  . ١٩٦٢بغداد  - مطبعة المعارف  -تقاريظ الشيخلي : عبدالرزاق الشيخلي -  ٢

  :عناوين القصائد

  وحي الشعور •

  وحي الشعور



 

        

ـا ـوالً ذِربــــــ ـي مق ـور أعـرن ـَي الشع ـا    وح ـا َوَجبــــــ ـر م رد الـدھ ـّي أؤدي لف عـل

ـا ٍر يـخـادعـنــــــ ـُر ذو مك ـبُت والـدھ ـا    عج ـٍد أَربــــــ ـي مـاج ـا ف ق لن ـم يحقّ إذ ل

ـا ر يـنظـمھـــــ ـد الفط ـيلة عـي دي بـل بَا    عھ ـا َحَس ـد سمـــــــــــــ ـٍم ق ا لكري آللِئً

ـافحةً ـبِْشِر طـــــــــــ ـد ال ـا بنشـي ا    نزفّھ ـا طََربَ ـي إنشـادھــــــ ـحصن ف ـأل ال وتـم

ـت ـا خل ـاجأةً م ـا مفـــــــــ ك يعـرون ـا    خطب دُب والُخطَبـــــــــ ـا ن َعرا ي ـيُدھش الشُّ ف

ـي ي وذاكرتــــــــــــ ـن ظنّ ُد ع ـان يَْبُع ـا ِخَضمُّ عـلـمك    وك تحت الـتـرب قـد ُحِجبـــــــ

ى ـام إل ـادي األنـــــــ ـا ھ ك ي ـوُر فقھ ـا    ون ام خبـــــ ـي الرغ ـا ف ـحق عـن ـقة ال طري

ـيُر القــــــــــ ّح وخ ل يص دقُهُفھ ـول أص ـا    ـــ ـات أبــــ ـده للـمكرم ـي مـج ـان ف ـن ك م

ه زٍم يالزم ـي ع وُد فــــــــــ ـو الطَّ ـن ھ ـال قُطُب    وم ـن الـم ـا بـي ـم م ـان للعـل ـن ك ـام

بقت ـمةٌ س ـوال حكـــــــــــ ـحد ل ّمه الل ا    يض ك الَعَجبَ ـي ذل ري فـــــــــــ ه تُ ـن اإلل م

ـامتألت ـاِعيك َفــــــــ ى ن ـٍن نع ـا حسـي ـا    أب ـا لھَبـ ـوري الـحش ـى ت ـا بـاألس قـلـُوبن

ـي ة فــــــــــ ـن دار اإلذاع َك م ع َخْطبُ ـا    أُذي ـد َسلـبــــــ ـاد ق د ذوي اإلرش ـوٍم لرش ي

ـَدھُُم ـا عـِميـــــــــ ي ي ـيف تَقَِض ـوا ك ب ـا    تعجَّ ـا قـُربــ ـحتف م ـه ال ـى إلـي ـت عـيس وأن

ـي ـالئك فــ ـن الـم ـا بـي ـشك م ـاروا بنع ـا    س ر واألَُدبــــــــ ـاُء العص ـنٍة عـلـم سكـي

ـيَّدھَا ـاء ســــــ ـنك للعـلـي ـوا م ـد ودَّع ـا    ق ـان ُمنـتَدبــــــــــ مٍّ ك ل ُملِ ـن لك ـا م ي

ى ـاء أًَس ـتََحبَا    لـّما قضـيـَت بكى دسُت القضــــــــ ـدك انــــــــــ ـدٍل بع ـم ع لُّ حـاك وك

ـاھدةٌ ـواز شــــــــــ ـي األھ َك ف ـواقٌف لَ ـ    م افك ى ُكتُبَ ـاب النُّھ ـرحت ألربــــــــــ م ش

ـا ـوب َدجـــــ ـيُل الخط ـدًرا إذا ل ـت ب ـا    وكـن ـا ُحجـبــــــــــــ ـم قشَّعتَھ ا ولك بِقُطِرنَ

ـُم  ـهالعـل ت مـواھـبــــــــ ـد جلّ ـيفُك ق ـا    س ـم شبـــــــــ ـيف العـظي ك للس ـوٌل ل وِمق

ت ـراق بك ـدك زوراُء العـــــــــ ـوم فق ـا    بـي ـَي والفـيح ـمدمٍع ھ ـاب ـا نَضبــــــــ ُء م

ى ـالد أًس ـاَء الـبــــــــــ ـمَّ رزُؤَك أرج ا    وع ـا طَلَبَ رد مــ ـال الف ـاك ن ـن بـلقـي ـا م ي

ـا ووار ـا العـلـي ـَت أخ ئن قضـي ـال ا    ثَھـــــ ـا ُرتَبَ دبًا سمــــــ ـا ن ـاَن ي ـن آل عـدن م



 

        

ـا ـال لنــــــ ـدَر الكـم ـا ب ـدك ي َت بع ـ    خلّف ـال ُشھُبـ ـن الـم ـا بـي ل م ـم والفض اللعـل

ـرجعه ـم مــــــ ـه العـل ـٌن إلـي ـذا حسـي ـا    ھ ـه مـنـتدبــــ رْم فـي ـدك أك ـد فق ـن بع م

ـاظره دٌّ يُنـــــــــــ ـارم ال نِ ـو الـمك ـا    أب ّده اقتـربـــــــــ ـن ح ـاضٌل م الّ وال ف َك

ـوا ـادٍة عـظُمــــــــــ ع س ه م ـراك خلّفت ـا    بش ـا نسبـــ ـي مـجـدھ مـن أسـرٍة قـد سمت ف

ـا ى قُطُبـــــــــ ـًما للنھ ـراه عـلـي ال ت ـا    ك ـاشٍم وإبـــــــــ ـن ھ ـمةٌ م ـاله شـي خـص

تُُكْم ـت َرِزيَّ ـد جلــــــــ ل ق ـرة الفض ـا أس ـا    ي ـّرف العـَربـــــــ ـد ش ه ق ـدُّ ـن ج ـد م بفق

ٌف ـده خل ـم بعــــــــــــ زي وأنـت ـم أع ا    لك ـاَدةً نُُجبَ ـي ســـــــــ ْم للـمعـال ِرْم بُِك أك

  

 عبدالحسين الخليلي  -٦٧

  ) هـ ١٣٥٦ - ١٢٩٤( 

  )م ١٩٣٧ - ١٨٧٧( 

  :سيرة الشاعر

  .عبدالحسين بن مهدي بن حسن الخليلي الرازي

  ).جنـوبي العـراق(، وتـوفي فـي مدينـة الحلـة )جنـوبي العـراق(ولد في مدينة النجف      

ــ.أديــب طبيــب شــاعر، عــاش فــي العــراق، ونســب إلــى جــده خليــل بــن علــي الــرازي ى تلق

تعليمه المبكر في النجف إذ قرأ القرآن الكريم وشيًئا من النحو، ثـم سـافر إلـى الحلـة مـع 

والـــده الطبيـــب، وكـــان عمـــره ثالثـــة عشـــر عاًمـــا، غيـــر أنـــه آب إلـــى النجـــف الســـتكمال 

دراســته، فــدرس النحــو واألدب والمنطــق، وحــين عــاد إلــى الحلــة درس علــى أبيــه فنــون 

  .كان ذكًيا سريع الحفظ حاضر النكتة .باته على يديهالطب القديم والزمه وتلقى تدري

  :اإلنتاج الشعري

، وقطعتين في )من الشعر التعليمي(له بأرجوزة في الطب » البابليات«احتفظ كتاب  -



 

        

  .العتاب والرثاء

الشعر القليل المتاح ال يعطي فكرة صحيحة عن موهبته، وٕان ألمحت قطعته في     

  .المعاني، كما دلت األرجوزة على ثراء معجمه اللفظيالعتاب إلى قدرة على تطويع 

  :مصادر الدراسة

  .٢٠٠١الحلة  -مكتبة الغسق ) ١جـ (موسوعة أعالم الحلة : سعد الحداد -  ١

  .١٩٥٤النجف  -المطبعة الحيدرية ) ٥جـ (شعراء الغري : علي الخاقاني -  ٢

  .١٩٩٣ -مؤسسة الرسالة  -معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة -  ٣

  .١٩٤٦النجف  -مطبعة الغري  -) ١جـ (معجم أدباء األطباء : محمد الخليلي -  ٤

   .١٩٥٥النجف  - المطبعة العلمية ) ٣جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٥

  :عناوين القصائد

   !أمن المروءة ؟ •

  !أمن المروءة ؟

ـا درى ـاء ومــــ ـلى الجف ـام ع ـن أق ـا م ـي    ي ـي أضلعــــــــ ـا ف رام لھـيبُھ ـاُر الغ ن

ـي ـَت تـركتـنــــــ ذ رحـل ـروءة م َن الـم ـي؟    أَِم ـي معــــــ ـي وال قـلـب ـيراَن ال روح ح

ُر ـا جعف ـوّجع    فسلـبَت مـن عـيـنـي الكرى يــــــ ـم تعطف عـلى الـمتــــــــ ورحـلـَت ل

ـد كـ ـاق ـوداع إذا اللقـــــ ب ال ـت أرتق ـي    ن ـّب الـمدَّعـــــ ـن الـمح ـه م ظَ فـي ـم أح ل

ـ ـدى الــــــ ـي ل ـرًضا عـن ـتك مع ـم تعب    أسفًا رأي ـن ل عـحـالـي ـٍب مفج أ بقـلـــــــــ

ـي ـي؟    كـيف ابتعـدَت وأنـت أقـرُب أسـرتـــــــ ـارب تدَّعــــــــ ـي وّد األق ـَت ف إن كـن

  

 عبدالمجيد العطار  -٦٨



 

        

   )١()هـ ١٣٤٣ - ١٢٨٣( 

  ) م ١٩٢٤ - ١٨٦٦( 

  :سيرة الشاعر

  .البغدادي الحلي )٢(]مسلو [عبدالمجيد بن محمد بن أمين بن محمد 

نـة الكوفـة، ودفـن فـي مدينـة ونشأ في مدينة، الحلـة، وتـوفي فـي مدي )٣(ولد في بغداد    

والنباتـات  لّقـب بالعطـار الحترافـه بيـع العقـاقير اليونانيـة.قضى حياتـه فـي العـراق.النجف

عّلــم نفســه بنفســه، ثــم تــزود بمطالعاتــه الواســعة فــي .الطبيـة فــي حــانوت بســوق العطــارين

الفارســية والتركيــة، وكــان حانوتــه ملتقــى أدبــاء عصــره، : التــراث العربــي، وتعلــم اللغتــين

  .وكان حاضر البديهة متوقد الذهن يحفظ على السماع والمطالعة

  :اإلنتاج الشعري

  .»شعراء الحلة«و» البابليات«: ي كتابيله قصائد نشرت ف -

  :األعمال األخرى

  .له مترجمات لمفردات ومثنيات الشعر الفارسي والتركي للعربية -

ــ     ة ورثــاء، يميــل الســتخدام شــاعر، نظــم فيمــا يألفــه شــعراء عصــره، مــن مــديح وتهنئ

مقطوعـات، لمطـوالت والقصائده صدى لثقافته وتجربتـه الحياتيـة، وتتـراوح بـين ا التأريخ،

ُلّقـــب بناســـخ التـــواريخ لمهارتـــه فـــي .أنـــواع مـــن البـــديع والمحســـنات اللفظيـــة وتتجلـــى فيهـــا

  .استخدام التأريخ الشعري

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط بمكتبة ابن المؤلف(الروض النضير : جعفر النقدي -  ١

                                                 
نة ١٨٦٥/ھـ١٢٨٢والدة الشاعر سنة   )١( ـ١٣٤٢م، ووفاته س ة . م١٩٢٣/ھ اريخ الحل ، موسوعة اعالم ٢/٢٠٠ينظر ت

 .١٥٣الحلة ص 
  ).سلو(ت كتب  )٢(
احثين  )٣( ة. ولد في بغداد  وليس في الحلة كما توھم ذلك بعض الب اريخ الحل ة ص ٢/٢٠٠ينظر ت ، موسوعة اعالم الحل

١٥٣.  



 

        

  . ١٩٥٣النجف  -المطبعة الحيدرية  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

  .  ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : علي اليعقوبيمحمد  -  ٣

  :عناوين القصائد

   تهنئة بختان •

  تهنئة بختان

ـُر وّدا ـيّا الـبشـــــــــــــــــ ـيّت فح دا    ح َك عھ ـن َوفَْت بـالـبُشـَريـيـــــــــــــــ

ـا ـت بقـوامھـــــــــــــــــــ ِن ور    وتـمـايل ذاك الغص ـفأرْت ب ــــــــــــــــــ

ـافت بك ـاط ھدا    أس ُرضـابـھـــــــــــــــــــ ـوم ش ـقه الـمختــــــــــــــــ ورحـي

ـوْت دغ الـتــــــــــــــــــ ـارُب الص ـن الـــــــــــ    وعق ـي ع ّداتحـم ـُوّراد خ ــــــ

ـذوا ى الـــــــــــــــــ ـا أفع ّدا    وبجنـبـھ ـّن ِض ْت إذ كـــــــــــــــــــــ ِب آلف ئ

ـم لـحظھــــــــــــــــــــ ْت بأسھ ْيدا    ـاورم ـدَن َص ـِن فعـــــــــــــــــ َد الُعْري أُْس

ـر، أر ـولةٌ بـالسحـــــــــــــــــــ ـدا    مكح ـار عبـــــــــــــــ ـوَر فص ِت الـوق ھَبَ

ـا ـان الجـمــــــــــــــــــ ـاءت ببرھ ـي ذاك إّدا    ج ْئ فــــــــــــــــ ـم تج ِل، ول

ـا ـدجنّةُ شعـُرھـــــــــــــــــــ ـيث ال ـمّدا    ح ـبَح استـــــــــــــ ـا الص وجـبـيـنُھ

ـصطفى ـا للـمـــــــــــــــــــــ دا    وبطَْوعھ ـبِْشر عھ ـا بـالــــــــــــــــ ووفـائھ

ـا ـي الـحجـــــــــــــ ـاِء أخ ـي القض دا    مفت ى ورش ـاَء تُقً ـأل الفضـــــــــــــــــ م

ـدا ْيظ العــــــــــــــــــ دى َغ ـُر الن ـنُز    بح ـدا ك ا ومـجــــــــــــــــ دى كرًم الھ

ـٌل ـٌر كـامــــــــــــــــــــ ؤَت بح ـم ي د    ل داه أن ى بنَ إال قض

ـيُره ـاُل وغــــــــــــــــــ ـَل الجـم ـرّدى    كـم ـا تـــــــــــــــ ـاِل فـم ـمُّ الكـم ج

ّزةً ـبَب ع ـلٌك تجلــــــــــــــــــــــــ ردا    م ـُم بُ ـاه العـلـــــــــــــــ ـلٌك كـس م

ـ اله يُْعـــــــــــــــــــ ـائالً وُع ـا س دا    ي ـالشمس وْق ـَده كــــــــــــــــ ِرُب مـج ـ



 

        

ـوغى ـوَم الــــــــــــــــــ ـيغٍم ي ـن ض دا    ع ـاه زن ّد ظُبــــــــــــــــــــ وري بح يُ

ـادقًا ـدَك صـــــــــــــــــــ ًما بـمـج دا    قس ـرُت وْج ـا خـامـــــــــــــــ ـاَك م بحـم

ه ـاُن بأھل دا    وأرى الّزمـــــــــــــــــــــ ـاَك وف ى ُعلـيــــــــــــــــــ عى إل يس

ـال ـابنَك ذي العــــــــــــــ ـيَك ب ـوَم ا    يـھـن داي ـه ِرف ـاجَك فـيـــــــــــــــ بتھ

ـورى ـلى الـــــــــــــــــــ ّل ع ـوٌم أط ـان     ي ـيلَ «بخت ـدا» إسمـاع سعـــــــــــــــ

ـو العـــ رَو أن يسم ـالال غ ـّدا    ــــــــــــــ ا وجـــــــــــــــــــ َماه أبً ـد س فلق

ه ـدِر إال كفّ ـم يـــــــــــــــــــــــ ـدًرا و    ل ـنه بــــــــــــــــــ ِورداوجـبـي

ـا ـلُك الـتَّھـــــــــــــــــ ـا م َك ي ـدا    وافْت ـر ِعقــــــــــــــ ْت بـالـبِش ـي، نُظّم ن

ـا ـلؤلؤ نْظمھــــــــــــــــــــ ـرى ب ـا ُدّراً وَوردا    فت وبنشـرھــــــــــــــــــــ

ـزل ـم يـــــــــــــــــــــ ذكرَك ل ن ب ـرّدى    مّم ـد تـــــــــــــــــــ لَك ق ا بفض لَْھًج

ـوًءا وآ ـَت مكلـــــــــــــــــــــ دا    ال زل ـيل، وزدَت ُرش َك، بـالجلـــــــــــــــ ل

ـيِش ال ـد العــــــــــــــــ ـي رغـي ـدا    ُدْم ف ـاِم نكـــــــــــــــــ دى األي ى م تلق

ـٍل ٍر كـامـــــــــــــــــــــ ـْم ببِْش ردا    أعـظ ـاء ف ـد جـــــــــــــ ـورى ق ـن ال بـي

د ـواأھ ـروَر فأّرخــــــــــــــــــ دى    :ى الس ـيَل أھ ـاِن إسمـاعــــــــــــــــــ لخت

 عبد محمد صالح -٦٩

   )١()هـ ١٤٠٤ - ١٣٤٧( 

  ) م ١٩٨٣ - ١٩٢٨( 

                                                 
  . ١٥٤ينظر ص . م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣م ، ووفاته ١٩٢٨/ھـ١٣٤٦في موسوعة اعالم الحلة والدته سنة   )١(



 

        

  

  :سيرة الشاعر

  .عبد محمد بن صالح بن خوجة نعمة الحلي

تعلـم فـي  .قضى حياته فـي العـراق .وتوفي فيها) جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة     

ــــى بعــــض  ــــة عل ــــة كتاتيــــب الحل ــــوم الحديث ــــى دراســــة العل ــــم أكــــب عل مشــــايخ عصــــره، ث

نشــط فــي العمــل االجتمــاعي  ).عســل التمــر(امتلــك معمــًال لصــناعة الــدبس  .واالطــالع

واتخــذ ســبيل الــوعظ وتوعيــة النــاس فــي المناســبات الدينيــة، وكــان لــه مجلــس فــي أحــد 

  .وامع محلة المهدية بمدينة الحلةج

  :اإلنتاج الشعري

  .وزة أسرتهله ديوان مخطوط بح -

شعره قليل؛ في رثـاء أحمـد ربيـع جـاءت مراثيـه القليلـة القصـيرة، وفـي تقـريظ ديـوان،     

ونظــم الشــعر الــوعظي، أفــاد مــن التضــمين واالقتبــاس وأســاليب البالغــة القديمــة، لغتــه 

  .ية وخياله قليلسلسة، صوره جزئ

  :مصادر الدراسة

مكتبة  -  ٢٠٠٠حتى عام  موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها: سعد الحداد -  ١

  . ٢٠٠١بابل  -الغسق 

  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤النجف  -ذكرى السيد أحمد ربيع : مجموعة مؤلفين -  ٢

  . ١٩٧٠بغداد  -دار البيان  -رياض الفيحاء : هادي المرزة -  ٣

  :عناوين القصائد



 

        

  رثاء زاهد •

  رثاء زاھد

ـا ـد قطَّعــــــــــ ـا ق ـيُّ وللـحش ف النع ـا    ھت ٍت معـــــــ ـي وق ق ف ـتُّقى والُخْل ـنعى ال ف

ـيفُه ـات حـلــــــــــ ُل م ـنَّ الفض ـا    فلـيبكـي ـنه تـوجعــــــــــــ در م ـيضربنَّ الص ول

رًدا ّذاً مف ـان ف ـد كــــــــــ ـذي ق ـات ال ـا    م عـــــــ ـه تجـمَّ ـان فـي ـُن واإليـم الـدي

ـن ـت مـــــ ـي فأن َن النـب ـا ب ـمُد ي ـا أح ـا    ي ـيغ الـمـصقعـــ ـّذَب والـبـل ـت الـمھ كـن

ًرا ـن تحسُّ دور الـمؤمـنـيـــــــــــ ربَت ص ـان    ض ـا إذ ك ـراب ُمودَّعــــــ ـي الـت ـصك ف شخ

ـتقى ـيلة والـــــــ َج الفض ـالً نھ ـا حـام ـا    ي ـي الـمسـرعـ ـبّي والـمـلـب ـت الـمـل كـن

ـي ـيش ف ـذا الع ـت ھ ـيقّضي ـا    ورٍع وفـــــــــ ن تُخدعـــــــ ـوى ل ـي الھ ـرك ف ٍد لعـم زھ

ًدى ـنًى مقت ل معــــــــــ ـق بك ـت العـري ل رأٍي أجـمعـــــــــ    أن لك ك ـن بفض ـا م ـاي ــ

ـّده ه جـــــــــــــــــــ ـاطمةٌ وط ـا    األمُّ ف عـــــــــ ـوم اللـمَّ ـدرةُ النج واألب حـي

ه ـيٍف أَّم ل ضــــــــــــــ ـواد لك ـت الج ـا    أن ـارم مسمعـــــ ـي الـمك ـدًرا ف ـمت ق فعـظ

راده ـي أب الُق فــــــــــــ ـَت واألخ ـا    فرحـل ـوى معــــ ـن والـتق ـَت زاد الـدي وحـمـل

ـا ـن يعـّمنــــــــ ـوم األربعـي ـا لـي ـا    جئن ـزنًا أجـمعــــــ ـاء ح ـي الفـيح ـزُن بن ح

ـا ـوع نسّحھــــــــــــ زُن الـدم ـده ُم ـا    ولفق ـا أن تدمعــــــــــ ـه وحقُّھ فًا عـلـي أس

ـذي ـبّر الــــــــ ـيّد ال ـا الس ئن فقـدن ـا    ول ـائل أنصعــــــــــ ـًما للفض ـان نج إذ ك

ـٌن  ـا حسـي ـدهفلن ـن بعــــــــــــ ه م ـا    نجلُ ـتھى والـمطلعــــــــ ـان الـمـن ٌر وك ذخ

ٍل ـيِر مؤّم دٍق وخــــــــــــــ ـو ص ـا أب ا ممـ    ولن ـان روًض رام وك ـاروض الك رعــــــــــ

ـا ـيُث الـحـيــــــ ـا غ ريَح فقـيـدن قى ض ـا    وس عـــــــــــــــ ـٍو ُرصِّ راٍن بعف ـيَل غف إكل

  

 عبداألمير الجبوري -٧٠



 

        

  ) هـ ١٤٢٥ -)١( ١٣٤١( 

  ) م ٢٠٠٤ - ١٩٢٢( 

  :سيرة الشاعر

  .عبداألمير بن محمود بن حسن الجبوري الحلي

تعلـــم فـــي  .عـــاش فـــي العـــراق .، وتـــوفي فيهـــا)جنـــوبي بغـــداد(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة     

ــــى أســــاتذته ــــرآن الكــــريم، عل ــــة، كمــــا حفــــظ الق ــــراءة والكتاب ــــادئ الق ــــه مب ــــاب بمدينت : الكت

واصـل تعليمـه فـي المـدارس  .ومحمـد أحمـد المهنـا عبدالرزاق السعيد، ويوسف كركوش،

الرسمية، فـالتحق بمدرسـة الشـرقية االبتدائيـة ثـم المتوسـطة، غيـر أنـه لـم يواصـل تعليمـه 

عمــل ســائًقا فــي مــالك مديريــة زراعــة لــواء الحلــة .فيهــا النصــرافه لرعايــة شــؤون أســرته

ــــة شــــعراء الشــــعب، وعضــــو نــــدوة  ).١٩٨٣ - ١٩٥٨( ن آل مرجــــاكــــان عضــــو جمعي

  .الثقافية بمدينة الحلة

  

  :اإلنتاج الشعري

 -النجــف  -مطبعــة اآلداب  -» صــرخة الثقلــين لمصــرع الحســين«لــه ديــوان بعنــوان  -

ـــه ديـــوان بعنـــوان ١٩٧٣ ـــدني«، ول مخطـــوط بحـــوزة  -» ا واآلخـــرةالبحـــور الزاخـــرة فـــي ال

التعبيـر عـن  يلتزم شعره األوزان والقوافي الخليلية الموحدة، ويتنوع موضـوعًيا بـين.أسرته

المناســـبات االجتماعيـــة المختلفـــة، ومنهـــا التهنئـــة بمـــيالد أو العـــودة مـــن الخـــارج، وبـــين 

لــه قصــائد فــي التعبيــر . وصــف جهــود آل المرجــان فــي إعمــار بيــوت اهللا بمدينــة الحلــة

واقعيـــة التجريـــة ورمزيـــة  عـــن عواطفـــه،وخفقات قلبـــه، ومنـــاورات الحـــب معـــه تـــزاوج بـــين

  .الصياغة

  :سةمصادر الدرا

 - موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى نهاية القرن العشرين : سعد الحداد -  ١

                                                 
 .١٣٨ينظر ص . م١٩٢٢/ھـ١٣٤٠في موسوعة اعالم الحلة والدته سنة   )١(



 

        

  .٢٠٠١الحلة  -مكتبة الغسق 

) ٢٠٠٠ -  ١٩٧٠(معجم المؤلفين والكتاب العراقيين : صباح نوري المرزوك -  ٢

  .٢٠٠٢بغداد  - بيت الحكمة  - ) ٤جـ(

  ).مخطوط(الحلة أصالة وتراث : جانمحمود حسان مر  -  ٣

  :اوين القصائدعن

 حب في األربعين •

  

  

  

  

  

  

  حب في األربعين

ـي ى مـللـتِنـــــــــ ـوِك حت دُت أن أجف ـمَّ ـا هللاُ يعـل    تع ـواِك م ـن نج ـب م ـي القـل ـُموف

ـوى ـلق الھـــــ ـي ق ـنِك ف ـًدا ع ـُت بعـي م    نأي ـدي وأكِظ ـاء وجــــــــــ ـَن بـاألحش ألدف

ـا ھالً مقـالھـــــ ـاظ س ـت األلف ـا كـان ـنِظم    وم ـثلك يـــــــــ ـي دون م ـيف لـمـثل فك

دوده ـاس ح ـي ال تقـــــــــــ راُغ حـيـات ـَرم    ف روُح تھـــــ ـُب وال ـخ القـل ـه يشـي ففـي

ـا مضى ـوَد لـمـــــــ ـي أن أع ـيس بـوسع ـندم    ول ـه سـيــــ ـن ضـيَّع الـمـاضـي عـلـي وم

ـي ل تجـاربـــــــــ ـي وك ـه تـواريـخ ـي    ففـي ـم وآت ـنَّ سـيُبـھــــــــــ ـي دونھ زمـان

ٌف ـيك تلھُّ ـي إلــــــــــ ـي ذات ـي فف ـزم    تعـال ـد فـيُھـــــ رف العـنـي ـه الظ ـاري ب أب



 

        

ـاٌم يـقـــ الٌم وأي متظ رَّ ـال تص ـتصّرم    ــــــــــــ ـا يــــــــــ ـري مـثلھ ـاًء وعـم ھـب

ـي ـفُه يـــــــ    فھل تـرتضـي لـيالَي نصـف متـاعبـــــــ ـبًا نص ـَد قـل ـتحطّم؟لـتسع ــــ

ـي ـان عـواطفـــــــ ـوي عـن ـا يل تُفطم؟    وھل وصلھ رام ف ـي الغ ـي روحــــــــــ بع ف ويُش

ـي ـقتل نظرتـــــــــ ـيب ي ـذا أوان الش م    وھ ـوجه تُرس ـلى الـــــــ ـي ع ك معـانـات وتل

ـيرةٌ ـن كثـــــــــــ ارات السنـي ـائع غ ـندم    وق ـو يـــــــ ـام بـاللھ ـيَّع األي ـن ض وم

ـا ـن خطـابـھــــــ ٍس تـرعـوي م لُّ نف ـم    ومـا ك ـيحة يفھـــــــ دي النص ـذي يُس ـت ال ولـي

ةٌ ـن محط أن األربعـيــــــــــــــ ـيل ب ـَزم    وق ـاب ويُھــــــ ـم الشب ـي وھ ـا يـنجل بـھ

ـقةٌ ـوس دقـيــــــ ـيُر النف ـا معـاي ـم    وفـيـھ ـان ويُعـلــــــــــــــ ـيٍء يُستب ل خب وك

ـُر ف ـا العـم ـاوم ـن نعـيشھ ـذي السنـي رم    ـي ھ ـاة وتك ـي الـحـيـــ ـُر أن تعط ـِل العـم ب

ٍذ ـوةٌ دون مأخ ـواٍد كبـــــــــــــــ ل ج ـا فــــــــــ    لك ـان مـنھ ـم ك َؤلِّموك ـاجٌع وم ـ

 

 

 

 عبداألمير الخياط  -٧١

  ) هـ ١٤١٦ - ١٣٣٣( 

  ) م ١٩٩٥ - ١٩١٤( 

  :سيرة الشاعر

  .عبداألمير بن علوان الحمداني الخياط



 

        

 ).شـمالي بغـداد(وتـوفي فـي مدينـة الخـالص ) جنـوبي بغـداد(ولد في مدينة المسيب     

قرأ القرآن الكريم ودرس فـي المكتـب المالئـي فـي الخـالص، ثـم  .اققضى حياته في العر 

دخـــل المدرســـة االبتدائيـــة، ثـــم أكمـــل تعليمـــه علـــى الشـــيخ جعفـــر عبـــد، فـــتعلم القواعـــد 

  .عمل ّبزاًزا، ثم خياًطا .لنحويةالصرفية وا

  :اإلنتاج الشعري

قـرن أدب وأدبـاء الخـالص فـي ال«: له قصائد ومقطوعـات متفرقـة وردت ضـمن كتـاب -

  .، وله ديوان مخطوط»العشرين

نظم الشعر على سجيته في عـدد مـن األغـراض المألوفـة، يصـدر عـن نفـس مرهفـة     

مؤرقة بمنغصات الحياة اليومية، فله قصيدة في شكوى الفقـر، وأخـرى فـي نعـي الشـباب 

وشكوى المشيب، في شعره نزعة دينية، فله قصيدة تعبر عـن ذات مهمومـة سـجينة فـي 

س التعرف لها خالًصا إال بالتضرع إلى اهللا، كما تلتـبس نزعتـه الدينيـة بـوعي ظالم دام

، وغير ذلـك لـه شـعر فـي )مجد العروبة(وطني وعروبي على نحو ما نجد في قصيدته 

  .لغته سلسة موحية وبعض صوره مبتكرة. الغزل والنسيب يتسم بالرقة والعذوبة

  :مصادر الدراسة

مطبعة األزهر  -دباء الخالص في القرن العشرين أدب وأ: قيس عبدالكافي حسين - ١

  . ١٩٧٣بغداد  -

  

  :عناوين القصائد

  جمرة في فؤادي •

  جمرة في فؤادي

ـا ـيَس يُطفِئُھــــــ ؤادي ل ـي ف ـرةً ف ـا جـم ـا   ي ـالَجفَا ظلـمـــــــــ ـيٍب ب ـاُل َحب إال وص

ـفه ـبّت عـواصـــــ ـوى ھ ـا الھ ـو إذا م ـا   تذك ـي سقـمـــــــــ دوٍد تشـتك ـن ص ـمھجٍة م ب



 

        

ى ـدجى وُدج ـي الـــــ ـادي ف ـوق وس ـت ف ـا   أبـي ـَل الظُّلَمــــ ـي أسب ـب مـن ـن القـل ـمٍّ م ھ

ّرفه ـي تص ـيٌر فـــــــــــ ـاُب أم ـيث الشب ـا والعـيشُ    ح ـي سخت كرمــــــــ صـاٍف وأيـام

ـي ـدار يرمقنـــــــــ ـريُب ال ـبُّ ق ـن أُح ـا   وم ـد رسمـــــــــ ـر ق ـوش السح ـاظٍر بنق بن

ى لـمقـ ه أبق ـن أرمق ـتهوحـي ـا   لــــــــــــ ـار مضطرمــــــــ ـا بـالن ًرا والـحش خَّ مس

ى ـيل دًج ـوى بـلــــ ـن أھ ه وفـمــــــ   كـم بِتُّ فـي وصل م ّداً ل فًا خ ـنّئًا راش ـامھ ـــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

 عبداألمير جعفر -٧٢

  ) هـ ١٤١٧ - ١٣٦٤( 

  ) م ١٩٩٦ - ١٩٤٤( 



 

        

  

  :سيرة الشاعر

  .عبداألمير جعفر علوان المرعب

  .وتــــــــوفي فــــــــي جمهوريــــــــة الــــــــيمن) جنــــــــوبي العــــــــراق(ولــــــــد فــــــــي مدينــــــــة الحلــــــــة      

ـــم انتســـب إلـــى الجامعـــة ـــة، ث ـــة الحل المستنصـــرية  تلقـــى تعليمـــه قبـــل الجـــامعي فـــي مدين

ـــاالت الصـــحفية فـــي زمـــن مبكـــر  .وتخـــرج فـــي كليـــة اآلداب) بغـــداد( مـــارس كتابـــة المق

شــارك  .عمــل مدرًســا بالمــدارس الثانويــة، ثــم انتــدب للتــدريس بجمهوريــة الــيمن).١٩٦٧(

  .كش، والبحرينفي عدة مؤتمرات ثقافية وفنية في بغداد، ومرا

  :اإلنتاج الشعري

ــــوان - ــــه دي ــــرق«: ل ، وذكــــر بعــــض ١٩٧٠بغــــداد  -مطبعــــة الشــــعب  -» المــــدار يحت

  .لم ينشر -» هياكل الرماد«: نوانالمترجمين أن له ديواًنا آخر، بع

  :األعمال األخرى

» الفن الغنائي في الخلـيج العربـي«، و١٩٧٥ -» األغنية الفولكلورية في العراق«له  -

- ١٩٨٠.  

أهـــدى ديوانـــه إلـــى الفـــدائي الفلســـطيني، واقتـــبس فـــي مقدمتـــه مـــن أقـــوال ســـارتر 

  . فـــي شـــعره) الـــوطني القـــومي(وجيفـــارا مايكوفســـكي، وهـــذا يضـــيء الجانـــب االجتمـــاعي 

لوحـة جداريـة حيـة » وجوه الفارس«كتب القصيدة على نظام التفعيلة، ومطولته         

  .تصوراتها في كل اتجاهعينيها و » أنا الشاعر«لمشهد معاصر تدير فيه 

  :مصادر الدراسة

  .ديوان المترجم له ومؤلفاته -  ١



 

        

  ن دار الشـؤو  -) ٣جـ (موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين : حميد المطبعي - ٢

  .١٩٩٥بغداد   –الثقافية  

   -بيت الحكمـة ) ٤جـ (معجم المؤلفين والكتاب العراقيين : صباح نوري المرزوك - ٣ 

  .٢٠٠٢بغداد   

  . ١٩٧٢) البيروتية(اآلداب  -مقالة عن المترجم له : ممدوح عدوان: الدوريات - ٤

  :عناوين القصائد

  قافلة •

  قافلة

ـا ـبح إال لنــــــــــــ ـيس الص ودي، فل ـا    ُع ـالً لـيِّنـــــــــــــ ـا أم ـزرع فـيـن ي

ـدجى ـي الــــــــ ـا    عـودي نشـيـًدا صـاخبًا ف ـب دروب الھـنـــــــــــــ ـوغ للقـل يص

ـٌم ـد إال فـــــــــ ـيس الـمـج ـُد ل ـا    الـمـج رغم الفـنـــــــــــــــ عب ب ـھتف للش ي

داء    ولـيس دون الجـرح مـن صــــــــــــــارٍخ ـمة األص ـي زح ـا: ف ـا ھـنــــــــــ إن

ـغتةً ت بـــــــــــــــــــ ـد ُمّزق ةٌ ق ـا    أقنع ـا مأمـنـــــــــــ ـي دربن ـْد ف ـم تج ول

ـورى إن الـــــــــــــ ـر ف ع الفج ـودي م ـنى    ع ـات الـمـــــــــــــ ـي داِجي ـلَّقْت ف تع

ى بآم كَّكْت حت ـاتش ـا    ـالھــــــــــــــــــــ ْت غـيَرنـــــــــــــــ ـا ألِفَ ـا م لكـنھ

ـي ـيرون فــــــــــــ ـد ضلَّ الكث ـذي ضمَّ     عـودي فق ـامخـاَضِة الـدرب ال نــــــــــــــ

  

 عبدالجبار عباس  -٧٣

  ) هـ ١٤١٣ - ١٣٦٠( 

  ) م ١٩٩٢ - ١٩٤١( 



 

        

  :سيرة الشاعر

  .عبدالجبار بن عباس المشهدي

  .قضـــى حياتـــه فـــي العـــراق .، وفيهـــا تـــوفي)جنـــوبي العـــراق(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة      

مدينتــــه، وانتهــــى إلــــى القســــم األدبــــي، الــــذي أهّلــــه  تلقــــى دراســــته قبــــل العاليــــة بمــــدارس

كـــان ذا اســـتعداد  .١٩٦٤لاللتحـــاق بكليـــة اآلداب، بجامعـــة بغـــداد، وتخـــرج فيهـــا عـــام 

نفسي وفكري خاص، دعمه توجيه أستاذه علي جواد الطـاهر، فاسـتغرق فـي قـراءة النقـد 

يـق والتوسـع وعزف عن الوظيفة، وزهد في المحافل، وعكف علـى التوث) الغربي(األدبي 

 ١٩٧٠(عمـل بالقسـم الثقـافي بإذاعـة بغـداد  .في االطالع، رهين سرداب بيته في الحلة

 .، واتجــه إلــى البحــوث التوثيقيــة الخاصــة بالقصــة العراقيــة والمســرح العراقــي)١٩٧٤ -

، ثــم فــي )١٩٦٤شــتاء عــام (كتــب مقــاالت نقديــة مبتــدًئا بالكتابــة فــي اآلداب البيروتيــة 

 - ١٩٧٠(يدة األنباء الجديدة، ثم توالت كتاباتـه فـي النقـد القصصـي مجلة الكلمة، وجر 

شـرع يكتـب فـي جريـدة  ١٩٨٧ومنذ عام . في الراصد األدبي، والراصد الثقافي) ١٩٨٠

عاشـًقا لمدينتـه الحلـة لـم يرحـب بـالنزوح عنهـا، وكـان  -لم يتزوج  -عاش وحيًدا  .الثورة

 لقـب .قلبيـة لـم تمهلـه غيـر بضـعة أيـام أصـيب بنوبـة. له نمط حياة يوميـة ال يحيـد عنـه

  .في العراق -بفتى النقد األدبي 

  :اإلنتاج الشعري

. ١٩٧٠النجـــف  -مطبعـــة الغـــري الحديثـــة  -» أشـــواك الـــوردة الزرقـــاء«: لـــه ديـــوان -

، وقــد وجــد بــين آثــاره الثقافيــة دفتــر يضــم )قصــيدة مــن شــعر التفعيلــة ١٤يضــم الــديوان (

أغلبهــا عموديــة، يبــدو أنــه تراجــع عــن نشــرها بعــد أن  ثالثــين قصــيدة مــن شــعره، بخطــه،

  .َهَوُس التغريب سيطرت على فكره مبادئ النقد األدبي الغربي ونزعاته، واستولى عليه

  :األعمال األخرى

 مطــابع: »مرايــا علــى الطريــق«: جمــع مقاالتــه النقديــة ودراســاته فــي خمســة كتــب هــي-

 -دار الرشــيد : »فــي النقــد القصصــي«، و١٩٧١بغــداد  -وزارة اإلعــالم  -الجمهوريــة 

، ١٩٨١بغــــــــــداد  -منشــــــــــورات وزارة اإلعــــــــــالم : »مرايــــــــــا جديــــــــــدة«، و١٩٨١بغــــــــــداد 



 

        

وزارة : »الحبكــــة المنغمــــة«، و١٩٨٦بغــــداد  -منشــــورات وزارة اإلعــــالم : »الســــياب«و

صــدر بعــد وفــاة المتــرجم لــه، . (١٩٩٤بغــداد  -دار الشــؤون الثقافيــة العامــة  -الثقافــة 

ـــد  -ي نقـــد الشـــعر والنقـــد القصصـــي وضـــم مقـــاالت فـــ أعـــده علـــي جـــواد الطـــاهر وعائ

  ).خصباك

بدأ نشاطه الشعري بكتابة القصيدة العمودية، نشر منهـا القليـل وحجـب الكثيـر، 

  وذلــــك بعــــد أن اتجــــه إلــــى قصــــيدة التفعيلــــة وظهــــر صــــدى النقــــد الغربــــي الحــــديث فــــي 

الســياب، وبلنــد الحيــدري، ): اوقصــيدة النثــر أيًضــ(فكــره، وتــأثره بشــعراء قصــيدة التفعيلــة 

وسعدي يوسف، وصالح عبدالصبور، وأدونيس، كما انعكست بعض الفلسفات الرمزيـة 

  .ته النقدية ناقد انطباعيعلى صوره الشعرية، وهو في دراسا

  :مصادر الدراسة

دار الشؤون الثقافية  - موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين : حميد المطبعي -  ١

  .١٩٩٥داد بغ  - العامة 

: سلسلة( - عبدالجبار عباس فتى النقد األدبي في العراق : صباح نوري المرزوك -  ٢

  . ١٩٩٩الحلة  -) أعالم حّليون

  :عناوين القصائد

 حوار آخر الليل •

  

  

 

  حوار آخر الليل

  ،لو شئتَ : قال
  ھواكْ : فتمتمتُ 

  جمرةٌ في اليد أو في الفم ماءْ 



 

        

  لِْم ھنا كنَت وما كنَت ھناْك؟
  لم يكن في الكوخِ 

  سلَّمُت، ولكنْ 
  ال صًدى عاد إِذ انداح السؤالْ 

  ذنُب من كاَن؟
  وكانت مقلتاكْ 

  :تُسرجان الحلم، فالباب حنيٌن ونداءْ 
  لَك في الحلم شراٌب وِغاللْ 
  اه الغناءْ ورفيٌق جاش في القفر تَصبَّ 

  َخبَبًا يعدو فيعدو قمر الغّرِة ترعاه الظاللْ 
  نِْعَم العرُش ذاكْ : قلتُ 

  وتزّودنا وسْرنا
  غير أني كلما ظللني صمُت المساءْ 

  :نشج الطفل بصدري
  كان يسطيع فَلِْم أخلُف وعدي؟

  عبثًا كان ارتقابي وضاللْ 
  ربما لو نفد الدّن سيأتي

  فوق ماء النھر يسري كمالكْ 
  ،جئتُ  -
  لكْن ونَِّت الروح ونجم العمر مالْ  -

  أيھا الرافُع في الليل جبينًا كالھاللْ 
  أين قبل اليوم كانت مقلتاْك؟ 

  

  

  

  

 عبدالحسين الحّلي  -٧٤

  ) هـ ١٣٧٦ - ١٣٠١( 

  ) م ١٩٥٦ - ١٨٨٣( 



 

        

  

  :سيرة الشاعر

  .بن هلّيل الحلي.. عبدالحسين بن قاسم بن صالح

 ).البحـــرين(، وتـــوفي فـــي مدينـــة المنامـــة )جنـــوبي العـــراق( ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة       

وأتـم علومـه ) م١٨٩٦(رحل إلى مدينة النجـف لطلـب العلـم  .عاش في العراق والبحرين

تتلمـــذ علـــى عـــدد مـــن علمـــاء ، ثـــم تصـــدر لتـــدريس الفقـــه واألصـــول، بعـــد أن )م١٩٠٢(

البحـــرين، وقضـــى فيهـــا شـــغل منصـــب قاضـــي التمييـــز الشـــرعي الجعفـــري فـــي .المدينـــة

في حين أهدى مكتبته إلى مكتبة أمير المؤمنين فـي النجـف قبـل مبارحتـه .عشرين عاًما

  . التلف، بعد رحيلهؤلفاته وواجه المدينة، أهملت بعض م

  :اإلنتاج الشعري

تنوعــت موضــوعات شــعره، وتحــررت مــن ســطوة المناســبات حــين خاطــب المعــري      

في قصيدة، وعبر عن الحنين إلى الوطن في قصائد، وتناول القضايا الوطنية والقوميـة 

مــدح ورثــى وتغــزل غــزًال رمزًيــا، ووصــف الطبيعــة وأطلــق  -أيًضــا  -فــي أخــرى، ولكنــه 

اقتــرن بــنفس ذاتــي يحــاول أن ) الموضــوعي(تــه فــي الحيــاة والمجتمــع، وهــذا التنــوع تأمال

علـــى العبـــارة  -علـــى الـــرغم مـــن امتـــداد القصـــيدة  -يســـتبطن الفكـــر والشـــعور ويحـــافظ 

  .المتينة

بالجـائزة األولـى فـي مهرجـان الشـعر الـذي أقامتـه » الحنين إلـى الـوطن«: فازت قصيدته

  .لبحرين، في األربعينياتهيئة اإلذاعة البريطانية في ا

لـه قصــائد فـي مصــادر الدراســة، ولـه قصــائد منشـورة فــي صــحف عصـره، منهــا ســت  -

العـود «. ٢٦٢العـدد  -» الخلـق ُأسُّ االجتمـاع«): النجفيـة( -» الهاتف«قصائد بمجلة 

أرثــاء أم دلــة «. ٢٧٠العــدد  -» رحمــاك.. أيهــا اإلنســان«. ٢٦٤العــدد  -» إلــى المبــدأ



 

        

» جميـل.. كـل شـيء مـن الجميـل«. ١٤العـدد  -» الـودّ «. ٣٠٦لعدد ا -» من قريض؟

فـــي ) ألفيـــة(ومـــة بيًتـــا، ولـــه منظ) ٣٤٩٠(، ولـــه ديـــوان مخطـــوط، عدتـــه ٣٢١العـــدد  -

  .األخالق واآلداب

   :األعمال األخرى

في الدراسات األدبيـة كتـب تـراجم عـن الكميـت بـن زيـد، وأبـي فـراس الحمـداني، وعـن  -

  عــــــن الشــــــعوبية، وعــــــن المستشــــــرقين، وحقــــــق ديــــــوان  الشــــــريف الرضــــــي، كمــــــا كتــــــب

والـــرد علـــى مســـائل ومواقـــف  مهيـــار الـــديلمي، ولـــه عـــدة مؤلفـــات فـــي الفقـــه والتوحيـــد،

  .مذهبية

  :مصادر الدراسة

  .١٩٩٨البحـــــــــــــرين  -المنامـــــــــــــة  -أوراق ملونـــــــــــــة : تقـــــــــــــي محمـــــــــــــد البحارنـــــــــــــة - ١

  .١٩٦٣ بغـــــــداد -دار التعـــــــارف  -) ١ جــــــــ(هكـــــــذا عـــــــرفتهم : جعفـــــــر الخليلـــــــي - ٢

النجــف  -مطبعــة النعمــان  -ماضــي النجــف وحاضــرها : جعفــر بــاقر آل محبوبــة - ٣

١٩٥٧.  

  .................................).مخطـوط(شـعراء النجـف : عبدالكريم الـدجيلي - ٤

  .١٩٥٤النجــــف  -المطبعــــة الحيدريــــة  )٥جـــــ (شــــعراء الغــــري : علــــي الخاقــــاني - ٥

 -ال الفكــر واألدب فــي النجــف خــالل ألــف عــام معجــم رجــ: محمــد هــادي األمينــي - ٦

  . ١٩٦٤النجف  -مطبعة اآلداب 

  

  

  

  :عناوين القصائد

 أبو العالء المعري: من قصيدة •

  



 

        

  أبو العالء المعري: من قصيدة

ـرٌّ طل ـت ح ـا ارتأي ـَت فـيـم ـُقأن ـُق    ـيــــــــ جٌن وضـيــــــــــــ ـنه س ـيك ع ـيس يثن ل

ـه مَّ فـيــــــــــــ ـا تَ ـديك م جٍن ل ـيُر س ـود وثـيــــــــــــــ    خ ـن الخل ٌد م ك عھ ـقل

راه ـا أتُ جن ُحْزتَھـــــــــــــــ ـمة الس ـق    نع يـــــــــ ـلك الصدِّ ـن قب ـا م ـاز فـيـھ ف

بك آرا ـوُف حس ـا الفـيلســـــــــــــ ـق    أيـھ ـا الـتطبـيـــــــــــ ـامت يَِزيـنھ ٌء تس

ـن ـت م ـوخٍ «صـفحةٌ أن ـا» تـن ـق    أرْتنـــــــــ ـا اإلغريــــــــــــ ى بـھ ـا أت ا م ِحَكًم

ـْن ـٍق ولكــــــــــــ ـق -ال بـالجـمھـور  -بك     ِسرَت والنـاُس فـي طري غصَّ الطريـــــــ

ْو فٍة َس ـم بفلس عى لھــــــــــــــــ َت تس ـق    جئ ـا بريــــــــــ ـال فـيـھ ـا لآلم داَء م

ـ ـاةُ إذا فَْكــــــــــــ ـاءمَت والـحـي ـق    فتش ؤٌم ُمحـيــــــ ـم، ش ـا الـحكـي َكَر فـيـھ ـ

ـن ذاوتبرَّ  ـالنظام ومــــــــــــــــ َت ب ـوق    م ـيع الـحقــــــــــ ـه تض ـا ب ـي م يرتض

ٌب ـم الشق    ورحـمَت الـحـيـــــــــــــوان، وْھو غري ـا يرح ـوق م ـقف ـَق الشقـيـــــــ ـي

ـاءت ـد جـــــــــ ـه الـتقـالـي ـدٍل ب ـو     ربَّ ع ـديك  -ھ ـا ل ـق -فـيـم ـوٌر دقـيــــــ ج

ـاس لكــــ ـي الن ـالرّق ف ـنربَّ حكـٍم ك ـم     ـــــ ـيس فـيـھ ـراه  -ل ـا ت ـق -فـيـم رقـيــ

ـ له، الـَحْبـــــــــ ـي فض ـديك، ف ـواٌء ل ـق    وس الم والـبطريــــــــــ ـُخ اإلس ُر، وشـي ـ

ـافَى ـْن تجـــــــــ ـَم لك ـت الجحـي ـد دخل ـنك     ق ـت  -ع ـا دخل ـق -لـم ـه الـحـريـــ فـي

ـبًرا ـار صـــــــــ ـي الن ذاب ف ـت الع ـه و    ورأي قى الفقـي ـه يش ـق«فـي »الجـاذريــــــ

ـا َت فأطفـــــــــــــ ـم طْف ـدار النعـي ـق    وب ـا الرحـيــــــ ـنك فـيـھ ـب م َرَق القـل ُح

ـًماو ـًما وأثـيـــــــــــــ ْمَت ظال ـا ِش ـق    كـم ـِم خلـيــــــــ ـار ال النعـي ـو بـالن ھ

ـذا ـالً لھـــــــــــ ـوُل ح ـروم العق ـو ت ـرٌّ  -    ل ـو ش ـق -وھ ـا ال تطـيـــــ ـاءت بـم ن

ـيٍر ـن شھــــــــــ ـم م ـٌر وك ـٌر، شـاع ـُق    شـاع ـِره ونَعـيـــــــــــــــــ ـيُر شع طٌ خ لََغ

ـوقَف الفطـا ـيَّقَْت م ـنهض ـل مـــــــــــــ ـق    ح ـاُن الـذلـيـــــــــــ ر واللس عهُ الفك س

ـيّاً ـبًا ذكــــــــــــ ـنه قـل ـحّس م قََل ال ـن     ص ـه مــــــــــــ ـمعْت فـي الٍل ل روق -ج بُ



 

        

ـٍي ـون بـوعــــــــــ ـرى العـي ـا ت رأى م وق    ف ـيُر َمُع ـا الـبصـــــــــ ـا عـنھ لخـفـاي

ـوا ـرض ألـــــــــــ و يع ـوَن وْھ ـاھَد الك ـق    ش ـتزوير والـتزويـــــــــ ـا ال ا عـالھ نً

ـًدا ـنه وأواله نقـــــــــــــــ ـولّى ع ـق    فت ـم الشفـيــــــــــ ـل الـحكـي ذا يفع ھك

 عبدالرزاق السعيد -٧٥

   )١()هـ ١٣٨٢ - ١٣٠١( 

  ) م ١٩٦٢ - ١٨٨٣( 

  

  :سيرة الشاعر

  .محمد علي السعيد، الملقب رزوقي األسديعبدالرزاق سعيد 

  .عــــــاش فــــــي العــــــراق .وفيهــــــا تــــــوفي) جنــــــوبي العــــــراق(ولــــــد فــــــي مدينــــــة الحلــــــة     

  .تلقى مبادئ التعلـيم فـي مدينـة الحلـة، ثـم انتقـل إلـى مدينـة النجـف ليواصـل دراسـته بهـا

عاصــر أربعــة عصــور . بعــد اســتقالل العــراق عــين معلًمــا بالمــدارس الرســمية فــي الحلــة

  ).الجمهوريــــــــــــــة -الملكيــــــــــــــة  -االحــــــــــــــتالل اإلنجليــــــــــــــزي  -العثمــــــــــــــاني (ياســــــــــــــية س

كرمتـــه أســــرة المعـــارف لــــدوره التربـــوي والتعليمــــي بإقامــــة حفـــل كبيــــر فـــي مدينــــة الحلــــة 

  .لكونه أقدم المعلمين بمسقط رأسه، ولقب بالمعلم األول )١٩٤٥(

  :اإلنتاج الشعري

                                                 
ام   )١( اعر ع ـ١٣٠٢والدة الش ام ١٨٨٥/ھ ه ع ـ١٣٨٣م ، ووفات ة . م ١٩٦٣/ھ عراء الحل ر ش ـة  ٢/٢٩٣ينظ ، النھض

  . ١٤٤، موسوعة اعالم الحلة ص  ٨٨الفـكريـة في الحـلـة ص 



 

        

  .»معجـــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــعراء الشـــــــــــــــــــــــيعة«: لـــــــــــــــــــــــه قصـــــــــــــــــــــــائد فـــــــــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــــــــاب -

صـــــــائده انعكـــــــاس لثقافتـــــــه التراثيـــــــة، غلـــــــب علـــــــى شـــــــعره االهتمـــــــام بالمناســـــــبات ق    

بســيطة، ال  والمســاجالت الشــعرية، والغــزل الحســي، كمــا مــدح ورثــى وهّنــأ، لغتــه ســهلة،

  .غموض فيها وال تعقيد

  :مصادر الدراسة

حتـى نهايـة القـرن العشـرين موسوعة أعـالم الحلـة منـذ تأسـيس الحلـة : سعد الحداد - ١

  .م٢٠٠١/ ـه١٤٢٢الحلة  -الغسق  ةمكتب –

  .٢٠٠١الحلـــة  -مطبعـــة الصـــادق  -تكملـــة البابليـــات : صـــباح نـــوري المـــرزوك - ٢

 -الرضــــوية المكتبــــة  -معجــــم شــــعراء الشــــيعة : عبــــدالرحيم بــــن محمــــد الغــــراوي - ٣

  .١٩٩٧قم

  ). مقامة مخطوطة(محاضرة األديب ومسامرة األريب : علي عوض الحلي - ٤

  :عناوين القصائد

  شمس ُحْسنٍ  •

  شمس ُحْسنٍ 

ـواِق ةُ األشــــــــــــــــ ـا ُمدام كْتھ ـاق    حـرَّ ـلى الـمشـتــــــــــــ ـا ع ْت ِعْطفَھ فثنَ

ـ ـرةُ الـُحْبــــــــــــ ـا خم ھ ـمشَّْت بقـدِّ ـي    وت ـا بـالـتالقـــــــــ ـاَدْت لصـبِّھ ِب، فج ـ

ـافًا ـه انعطـــــــــــ ـا عـلـي بَكْت َعْشَرھ ـي    ش ـلْل نِطـاقــــــــــ مَّ واح ـت ھَلُ ـم قـال ث

ـاٍر ـَدْت بنھـــــــــــــ ـا ب ٍن مھـم ـراق    شمُس حْس حجـبَْت شمَسه عـن اإلشــــــــــــــــ

ـي رام بقـلـبـــــــــ ـرةَ الغ ـَرْت جـم ـراق    أجـم ـداه ذاب بـاإلحتـــــــــــــــ فُسوي

ـت ـادي وقـالــــــــــــ ـا وس ـْت كفَّھ ـيبِ    جعـل ًما وعـنـاقـــــــــــــ ـنعَّ ـي م ْت برْشف

ْرفًا ـق ِص الفةَ الريــــــــــــ ـي ُس ـي    أرشفتـن ـا واْغتبـاقــــــ فـاْصِطبـاحـي حـال بـھ

ـاءُ  ـال م ـا ج ـي وجنـتَْيھـــــــ ـال ف الق    الجـم ةُ األخ ـه رقَّ ْت فـيـــــــــــــــــ ُمزج



 

        

ـا واد إال إذا بـــــــــــــ ـبُّ السَّ ـي ا    ال أح ـي ف داقَن لعـيـن ـال واألْح لخـــــــــ

ـيَّْت ـم فحـــــــــــــ ـا القـدي َرْت عھَدن ـاق    ذك ـت بـاتِّفــــــــــــــــــ الٍم وآذن بس

ـ ـا الـُمْستھـــــــــــ ْذراأيـھ ذًرا لَِع راق    اُم ع ـاَن الف ْنًعا زمـــــــــــــ ـاءْت ُص َء أس

ـوٍل ـراقصـادِق الـحـبِّ طـيِِّب ا    ھجـَرْت مـنك أيَّ ُحرٍّ َوصـــــــــــــــــ ألعـــــــــــــ

ـي ك نفســـــــــــــــ ًدى ل ـي ف ْل عثرت ـاع واألذواق    فأقِ ـَم الطبــــــــــــ ـا سلـي ي

ـادْت شبـابــــــــ ـيلةً أع ـا ل ـا لھ ـيي ـاق    ــ أٍس ِدھــــــــــــ ـا بك ـي الھـن وسقتـن

ـاٍء ٍة وحـيــــــــــــــــــ ْرُد ِعفَّ ـا بُ ن ـافةَ الَخ    َضمَّ َجْتهُ مخــــــــــــــــــــ الّقنس

ـ ُؤِس الَعْتـــــــ ـوى أْك ـا س ُدْر بـيـنن ـم تَ ـاق    ل ـي األعـنــــــــ رِّ ف ـدُّ ـٍظ كـال ِب بـلف ـ

ـ َرْت َرَشفـــــــــــــــــــ ـائِه َج ـمذاق    اٌتوبأثن ى والــــــــــــ ـُو الَجنَ ـاٌق حـل وِعن

 عبدالعزيز الحلي -٧٦

  ) هـ ١٤٢٣ - ١٣٦٠( 

  ) م ٢٠٠٢ - ١٩٤١( 

  :سيرة الشاعر

  .بن مسلم بن حمود بن ناصر الحسيني الحلي )١(عبدالعزيز

حفــظ القــرآن  .عــاش فــي العــراق .فــي مدينــة النجــف، وتــوفي فــي مدينــة الحلــة ولــد     

الكريم، وتعلم الخط واإلمالء في كتاتيـب النجـف، ثـم التحـق بالمدرسـة االبتدائيـة وتركهـا 

وهو في الصف الخامس االبتدائي ليلتحق بالحوزة العلميـة، فحصـل علـى شـهادة علميـة 

ا فـــي جـــامع بمدينـــة الحلـــة إلـــى جانـــب قيامـــه عمـــل إماًمـــ .تؤهلـــه ألداء مهامـــه الدينيـــة

كــــان مقبــــوًال عنــــد النــــاس يراجعونــــه فــــي حــــل  .بواجباتــــه الدينيــــة فــــي الــــوعظ واإلرشــــاد

  .المشكالت

                                                 
 .م٥/٦/٢٠١١لقاء مع نجل المترجم له، بتاريخ. اسمه عزيز،وليس عبدالعزيز  )١(



 

        

  :اإلنتاج الشعري

  .٢٠٠٢الحلــــــــــــة  -شــــــــــــعر، استنســــــــــــاخ : وعـــــــــــةلـــــــــــه المجموعــــــــــــة الشــــــــــــعرية المتن -

  :األعمال األخرى

النجــف  -مطبعــة النعمــان  - »أهميــة شــهر رمضــان«: لــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا -

مطبعــة  -» األبحــاث اإلجماليــة فــي القواعــد الكليــة لعلمــي الفقــه واألصــول«، و١٩٦٦

   .١٩٨٩النجف  -النعمان 

  . يــــدور مــــا أتــــيح مــــن شــــعره حــــول إســــداء النصــــح واســــتخالص الحكــــم واالعتبــــار     

فـي سـبر الـنفس يميل إلى التأمل في طبائع األشياء، وتقلبات أحوال الناس، وله أرجوزة 

ووصــف أحوالهــا، إلــى جانــب قطعــة طريفــة يخاطــب فيهــا زوجتــه ويصــور وحشــته فــي 

اتسمت لغته بالطواعية مع إيثارها للفكرة، ومجاراة المضمون، وخياله يتجه إلـى . غيابها

  .ملتزًما الوزن والقافية. لنشاطا

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(تكملة شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ١

 -جامعة بابل  -لقاء أجراه الباحث صباح نوري المرزوك مع نجل المترجم له  -  ٢

٢٠٠٥ .  

  :عناوين القصائد

 هيام •

  

  

  ھيام

ـالنداْء ـاَرقَْت بـــــــــــــ ـن ف ُت لـم ـاْء    ھتف ـون اللقـــــــــــــ ـوٍم يك ـي أي ي أف

ـوَم ـاج الھـمـــــــــــــ ـاَم أھ إن الھُي ـالْء    ف أس الـبـــــــــــــ ـَي ك ـّرع قـلـب وج



 

        

ؤاد راق أذاب الف ـوإن الف ـاء    ــــــــــــــــ ھد ربُّ السمـــــــــــــــــ ـول ويش أق

ـي ـا مقـلـتــــــــــــــ ـاد جف ـم أذِق ا    وإن الرق ـاءفل ـد الجفـــــــــــ ـوَم بع لن

ؤاَد ِت الف ـد فطم ـاطٌم قـــــــــــــ ـا ف ـاء    أي ـه ُحسن الثنــــــــــ ـا فـي عـلى كل م

ـي الھ ـي ف ـحديثةُ ل ـت ال ـاِءفأن ـاء    ـنــــــــ ـي الشقـــــــــ وأنـت الشـريكةُ لـي ف

ـِن ـي الـحـالـتـيــ ـت ف ـا كـن ـن م ـاء    تكـونـي ـمد األصـفـيـــــــــ ـه يُح ـا ب ـلى م ع

ـوِن ع الشجــــــــــ ـند وق ـي ع ـاء    تُعـيـنـيـن ّر العـنــــــــــــــ ـن ُم ـد تتلقـي وق

دقًا ا وص ـيلة حقً ـت الخلـــــــــــــــ ـاء    فأن ـن النســـــــــــ ـيلة بـي ـت العق وأن

 عبدالعظيم الصّفار  -٧٧

  ) هـ ١٤٢٦ - ١٣٥٨( 

  ) م ٢٠٠٥ - ١٩٣٩( 

  :سيرة الشاعر

  .عبدالعظيم بن رحيم بن عبدالكريم الصفار

أكمـل دراسـته  .عاش فـي العـراق .توفي وفيها) جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة،     

، ثـم التحــق بـدار المعلمــين )١٩٥٥ - ١٩٤٥(االبتدائيـة والمتوسـطة فــي مـدارس الحلــة 

، ومنهــــا حصــــل علــــى دبلــــوم تربــــوي إضــــافة إلــــى قيامــــه )١٩٥٩ - ١٩٥٦(االبتدائيــــة 

ربـي بتثقيف نفسه من خالل االطالع على الكتب األدبية والتاريخيـة ودواويـن الشـعر الع

عمـل معلًمـا فـي المـدارس االبتدائيـة ضـمن معـارف لـواء .تي حفظ الكثيـر مـن نماذجهـاال

، وكانــت مدرســة المواهــب هــي آخــر محطاتــه التربويــة حيــث أحيــل إلــى )١٩٥٩(الحلــة 

ـــا،)١٩٨٥(التقاعـــد  ـــا وموجًه  ، فتفـــرغ للعمـــل الثقـــافي إلـــى جانـــب ارتقائـــه للمنـــابر خطيًب

ًوا في ندوة عشتار األدبية بالحلة، إضافة إلـى كان عض.وعمل مأذوًنا شرعًيا حتى وفاته

  .ة خطباء المنابر بالفرات األوسطعضويته لرابط



 

        

  :اإلنتاج الشعري

: ، ولـــه عـــدد مـــن الـــدواوين المخطوطـــة فـــي حـــوزة أســـرته»إليـــك«: لـــه قصـــيدة بعنـــوان -

  .»من عبر األيام«، و»حب الوطن«و ،»الدر المنضد في حب محمد وآل محمد«

  :األعمال األخرى

  ).مخطوط(مئة درس حسيني، وأحياء الحلة : له -

يــدور مــا أتــيح مــن شــعره حــول اإلشــادة بأجــداده مــن آل بيــت النبــوة، مازًجــا فخــره       

بأمجادهم بالدعوة إلى اعتنـاق المثـل العليـا والحـرص علـى البـذل فـي سـبيل الحـق تأسـًيا 

. لـه محـدود ينشـط أحياًنـااتسمت لغته بالطواعية مع ميلها إلى البث المباشر، وخيا. بهم

  .م الوزن والقافيةالتز 

  :مصادر الدراسة

 -مكتبة  - ٢٠٠٠عام  منذ تأسيسها حتى -موسوعة أعالم الحلة : سعد الحداد -  ١

  . ٢٠٠١ الحلة

  ).مخطوط( -تكملة شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ٢

  . ٢٠٠٥الحلة  -لقاء أجراه الباحث صباح نوري المرزوك مع أسرة المترجم له  -  ٣

  :عناوين القصائد

 إليك •

  

  

  

  إليك

ُر ـالُم والفك ـا األقـــــ ـارت بـھ ـراُء ح ُر    سم ـاب والعط ـاحِت األطـيــــــ ـا ف مـن حسنھ



 

        

ـا ـي مفـاتـنھــــــ ـي فألھتـن ـّرت بقـرب ـتظر    م ـوٍق وأنـــــــ ـي ش تُّ ف عـن غايـتـي، ب

ـا مس صـبـغتھــــ ـي الش ـوٌن تحـاك ـا عـي ر    لھ ه النظ ـو ل ـم يحـلـــ ـا النضر ك !وجـيـدھ

ـامعه دو لســــــــــــــ ٌم يش ـا نغ ـر    وصـوتھ ـم والقـمـــ ار النج ـا يغ ـن وجنـتـيـھ م

هوثغ فَّت آللئ ـٌم ُص ـا خـاتـــــــــــــــ ـدُّرر    رھ ـوت والــــــــ ـتبر والـيـاق ه ال كأن

ـرت ـاديٌل إذا ظھــــــــــ ـا أو قن رٌق سم ـي محـاسنَھ    ب ـيرتحك ـاُر والســـــــ ـا األخب

دي ـوى جس ـا فـالـتــــ ـي رؤاھ ـد أسكرتـن ر    ق ـب يُعتَص ـودي وراح القـلــــــــــ وذاب ع

ـي فآ ـوى قـلـب ـد ھ ـوى ق ـُر الھ ـمهخم ـر    لــــ ّن والـبش ـيك الج ـار ف ـد ح ـوُل؟ ق ـا الق م

ـا ـورد مبسمھـــــــ ـق ال ـي كرحـي ر    حـبـيبت ـيِك تفتخ ـاٍت فــــــــــــ غته كلـم ـد ص ق

ـا رت أعـشقھــــــ ـاةً ص ـا حـي ـت فـيـھ ـر    رأي ـه أنـبـھــــ ـاًء فـي ـا ضـي ـت فـيـھ رأي

ـي ـن يراقبنـــــ ـي م ـي ب ـداُء ال تُشمت ر    غـي ـم ُكثُ ـي وھـــــــ ـن حـول ـذل م ـل ال ويأم

ـًرا ـات مـنكـســــــــ ـي ب ـداي وكأس ت ي ـر    كلَّ ـزن تـنـتشــــ ـار الـح ـي بح ـي ف قـوارب

ـيـد مـات صـبحـي وأضحى اللق ل معتـركــ َمر    ي ـي الس ـت لـــ ـي أن ـت أُنس ـي أن ـا غادت ي

ـال ـنى وبـــ ـت الـم ـوى أن ـت الھ ـت أن ـي      فأن ـواك إن حـيـات رھ ـا نُُك كلھــــــــــــ

ـي ـت مـلھـمتـــــ ـي أن ـي وكأس ـت لـحن ـنحدر    وأن ـب يـــــــــــ غاف القـل ـم لش ورسمك

ـ ـي حـلـمـــ ـي أيكت ـي ضـيـائ ـت نـبع ـدر    يوأن ـي القـــ ـت ل ـي أن ـي صلـوات تـرنـيـمت

ـي ـي درج مكتبتــــــــــــ ـيةً ف ـر    أراك أغن ـا الثـمــــــ ـو بـھ ـودةً يـزھ أراك أنش

ـه ـوذ بـــــ ـيٌف أل ـي ط ـت ل ـي أن ـا غادت ـر    ي ـي السھــــــــ ـد مـلّن ـي صدرك ق وسـادت

ـي ـه أمـلــــــــــ ى ب ـرفأٌ ألق ـونك م ـر    عـي ـا الـوتــ ـو بـھ ـي يـزھ داك قـيثـارت نھ

ـي ـيّعت راحـلـتـــــــ ـي ض ـي إنن وضـاع رشدي وظل الـحــــــــــــب والخبر    ال تھـرب

  

 شنون الحلي عبدالقادر  -٧٨



 

        

   )١()هـ ١٣٦٠ - ١٣١٩( 

  ) م ١٩٤١ - ١٩٠١( 

  :سيرة الشاعر

  .عبدالقادر شنون الحلي

تلقـى تعليمـه فـي الكتاتيـب، ودرس فـي  .ولد في مدينة الحلة وعاش وتوفي فيهـا        

عمــل موظًفــا لــدى الدولــة .المــدارس الرشــدية، وحفــظ القــرآن الكــريم ثــم ثقــف نفســه بنفســه

واستمر بعملـه حتـى  ١٩٢٩ام اتب ضبط في ديوان لواء الحلة في العالعثمانية بصفة ك

  .وفاته

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان شعر مخطوط -

إحـداهما فـي الشـكوى واألخـرى فـي المـدح، وكلتاهمـا : المتاح مـن شـعره قصـيدتان      

تنمــان علــى شــاعر مــتمكن محــافظ علــى بنــاء قصــيدته مــع الــتمكن مــن قوافيهــا وحســن 

محكمــــة ونفســــه طويــــل  فــــي القافيــــة الصــــعبة، فهــــو صــــاحب صــــنعة شــــعريةالتّصــــرف 

  .ومخياله جّيد

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيــــــروت  -، دار األنــــــدلس )٤جـــــــ (» شــــــعراء الحلــــــة«: علــــــي الخاقــــــاني - ١

 -فـــي تـــراجم آل الســـيد جعفـــر » الـــروض األزهـــر«: مصـــطفى نـــور الـــدين الـــواعظ - ٢

  . م١٩٤٨الموصل  -مطبعة االتحاد 

  

  

  :ين القصائدعناو 

                                                 
ره، وال )) ھـ١٣١٩كان حيا الى عام (( في شعراء الحلة  )١( وھذا يدل على انه في ھذا التاريخ كان في اخريات سنّي عم

  . ٤/٢٥٨ينظر شعراء الحلة . يمكن اعتبارھا  سنة والدته، فتامل



 

        

 ما هكذا •

  ما ھكذا

ادةٌ ـيّدي غ ـي ســــــــــــــــ ـاقتك عـن ـاْل    ع ـي الجـمـــــــــــ ت ف دٍّ بَرع ـاُء قَ ھـيف

ـا ـن حسنھـــــــــــ ـدر م ار الـب ْورا يغ ـدالل    َح ـا بـالـــــــــــ ـد َرب ـيّا ق ذات مح

ـا رف ولكـنّھــــــــــــــــــ ـاعسةُ الط ـال    ن قت بـالنِّبــــــــــــ ـم َرش ـظانةٌ ك يـق

ـا ى ِخلِّھـــــــــــــــ ا إل ـبت أنًس ـم جل ـال    ك ـن وبـــــــــــ ت م ـم نفَ ـت وك إن واصل

ـيواصْلتَ  ـُد قـاطْعتَنـــــــــــــــ ـا وبع ـال    ھ ـول الرجـــــــــــــ أن فح ذا ش ـا ھك م

ـا ـاع الـوفــــــــــ ـودَّ بص ك ال ـت ل ر    كـال ـنك ط ى م ْم ذا أت ـاللِ وق احتـمـــــــــــ

ـيّدي ـا ســـــــــــــ ـر ي ـي والھج ـال    ھجـرتَن ل الكـمـــــــــــ ـوب أھ ـلى قـل صعٌب ع

ـنك يـــــــــــ ـي ع ـم يلھـن ـي ل ـاوإنن ـال    ـ ل حــــــــــــ ـلى ك ـيُء ع ال ش ْدَن الُع ِخ

دت ـد غ ـذي قــــــ ـولى ال ـا الـم ـا أيـھ ـال    ي ـه ِعيــــــ ـُد عـلـي ـال الصـي ـو الع بن

ـدةٌ ـا بـلــــــــــــــ ـا إنھ ـغداد دعھ ـال    ب ـوًى واتصــــــــــــــ ـا ذات ھ لغـيرن

ـاضالً ـا فـــــــــــ ـن ربعھ ـدت ع ـم أبع ـال    ك ـيح الفعــــــــــــــ ذالً قب بت ن ـرَّ وق

ـا ـي سـوحھـــــــــ ـاَن ف ع الـبنـي ـم رف ـال    ك رٍة ال تُقـــــــــــــــــ ٍة وعث ذو خزي

دتأم ـا غ الف فـيـھــــــــــ ـرى األج ـغال    ـا ت ـا كـالـبـــــــــ ھ ـن بِرِّ ـم م أجسـامھ

ـا ـلى أھلھــــــــــــ ٍل ع ـال فض ـادوا ب ـال    س ـوا فط ـدال واستحكـم ـا الجــــــ فـيـھ

ـم ـا دارھــــــــــــــ َب هللا بـھ ـرَّ ـال    ال ق رب النعــــــــــــ ـبَرْوا إال لض والان

  
  
  
  
  

 عبداهللا العذاري  -٧٩



 

        

   )١()هـ ١٣٠٩ - ١٢٣٣( 

  ) م ١٨٩١ - ١٨١٧( 

  :سيرة الشاعر

  .)٢(عبداهللا بن علي بن حسين بن تريبان

تلقـى تعليمـه  .عـاش فـي العـراق .، وتـوفي بهـا)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة      

األولــي فــي مســقط رأســه، علــى يــد أبيــه، فأخــذ عنــه القــراءة والكتابــة، وقــرأ عليــه القــرآن 

مات ومبــادئ العلــوم، ثــم انتقــل إلــى مدينــة النجــف، فحضــر حلقــات الكــريم، ودرس المقــد

محلـــة كـــان يقـــيم صـــالة الجماعـــة فـــي المســـجد المنســـوب إلـــى أســـرته فـــي .الـــدرس فيهـــا

  .التعيس بالحلة

  :اإلنتاج الشعري

  ).٤جـ( - » شعراء الحلة«في كتاب  له قصيدة رثاء -

  :األعمال األخرى

ـــاب المـــوجز ال - ـــى كت ـــه تعليقـــات وحـــواٍش عل  -مخطـــوط بحـــوزة أســـرته  -بـــن ســـينا ل

  ).تاريخ الحلة: يوسف كركوش(

ما وصل من شعره قليل، له قصيدة يرثي بها أستاذه القزوينـي، يتجلـى فيهـا التـأثر      

  .العربي، والتأثر بالقرآن الكريمبنمط الرثاء في الشعر 

  :مصادر الدراسة

  . ٢٠٠١الحلـة  -الغسـق مكتبـة  -) ١جــ( -موسـوعة أعـالم الحلـة : سعد الحـداد - ١

  .١٩٥٤النجــــف  -المطبعــــة الحيدريــــة  -) ٤جـــــ(شــــعراء الحلــــة : علــــي الخاقــــاني - ٢

                                                 
نة   )١( اة الشاعرس ـ١٣٠٧وف ي بعض المصادر ١٨٨٩/ھ ا وف ر ھن ا ُذك يس كم ات. م ، ول ، شعراء  ٢/١٨٤ينظر البابلي

ة اريخ االسالمي ٤/٢٦٤الحل ي الت ة ف رات الحاكم اب واالس م االنس ة ص  ٢/٥٣٣، وينظر معج الم الحل وعة اع ، موس
١٥٢.  

ة .  عبدهللا بن علي بن الشيخ حسين بن عبدهللا بن الكاظم بن علي بن تريبان: اسمه الكامل   )٢( ينظر موسوعة اعالم الحل
  .١٥٢ص 



 

        

  مكتـب الضـياء للطباعـة ) ١جــ( -تـراجم شـعراء آل العـذاري : محمد حمزة العـذاري - ٣

  . ٢٠٠١النجف  –والنشر 

  . ١٩٥٥النجـــف  -المطبعـــة العلميـــة  -) ٢جــــ(البابليـــات : محمـــد علـــي اليعقـــوبي - ٤

ــــي - ٥ ــــة : يوســــف كركــــوش الحل ــــاريخ الحل ــــة  -) ٢جـــــ(ت النجــــف  -المطبعــــة الحيدري

١٩٦٥ .  

  :عناوين القصائد

  لقد طرق الناعي •

  لقد طرق الناعي

 )١(في رثاء مھدي القزويني
ـي بقـاص رق النـاع ـد ط ـِرلق ـدري؟    ـمِة الظھــــــ ـو ال يــ ـاهُ أم ھ ـن يـنع ـدري لـم أي

ـتقى ـود والــــ ـِم هللا والج ـُر عـل ى بح ك الـبحـ    مض ـن ذل ـُوّراد م ـيبةَ ال ـا خ ـرفـي ـــ

ـذي ـبأَ الــــــــــ الم والن ةَ اإلس ى حّج ر    نع ْورِة الكف ـن َس ـحقِّ مـــــــــ دي لل ـه نھت ب

ـا ِة القضـــ ـن نكب ـالم م ـِت األح ـد طـاش ْعر    لق ـذُّ ـن الـــــــ ـاٌح م ـا جن ـار بأحشـاھ وط
ـلجأً ـوَم مـــ ـَر الـي ـم ت ـارى ل ـا َحي ـْمر    تـراھ ـلى جـــــ ـوَع ع ـوي الضل ـا تط ـوى أنھ س

ةً ـاس دھش ـا النــــــــ ـارْت بـھ ـارعةٌ ح ـر    وق ـوة الخمـــــ ـن نش ـيس م ـارى ل وراحت ُسك

لَّ ُمرضٍع ـا ك ـْت عـن طفلھـــــــــ ـر    وقـد أَذھل ـَوى الـدھـ ْت ق ـاَء أْوھَ ـن دھـي ِك م ـا ل فـي

ـي ـون ل ـايٌع: يـقـول ـت مبــــــ ـبر أن ـبر    للص ـاعة الصــــــ ـن ط فَّ ع ُت الك ـت خلع فقـل

ـا ـر والھـنــ ـاه بـالـبِش أن نلق ـا ب ْرُف القضـا يجـي عكـوف    رجـون ـوه َص ريس ما نرج

  
  
  

                                                 
 .)١٣٥(تنظر ترجمته في ھذا الكتاب تحت رقم   )١(



 

        

 عبدالمطلب الحلي  -٨٠

  ) هـ ١٣٣٩ - )١(١٢٨٢( 

  ) م ١٩٢٠ - ١٨٦٥( 

  :سيرة الشاعر

  .)٢(عبدالمطلب بن داود بن المهدي بن داود الحلي

عــاش  ).الحلــة(، وتــوفي فــي قريــة بيرمانــة )جنــوبي العــراق(فــي مدينــة الحلــة ولــد      

لغــة العربيــة، ونظــم ، فــأتقن علــوم ال)٣(ُعنــي أبــوه بتربيتــه، والزم عمــه .حياتــه فــي العــراق

انشـغل بالزراعـة واسـتئجار األراضـي األميريـة، فاتسـعت حالتـه الماليـة، ثــم .الشـعر مبكـًرا

اشتهر بقدرتـه علـى حفـظ الشـعر،  .كان يسقي أراضيهذهبت ثروته إثر شح الماء الذي 

عــرف بجرأتــه الفكريــة، فانضــم إلــى حــزب أبــي األحــرار  .فكــان يحفــظ شــعره وشــعر غيــره

كاظم الخراساني، كما اتصل بالسيد طالب النقيب، وهاجم أنصار االستبداد، وقيـل عنـه 

جانــب األتـــراك إنــه كــان هّجــاًء مقـــذًعا، وكــان لــه مواقفـــه اإلســالمية، حيــث انضـــم إلــى 

العثمــانيين مســانًدا إيــاهم بشــعره عنــد نشــوب الحــرب العالميــة األولــى، كمــا ســاند الحركــة 

  .عدالعربية ضد االستعمار الغربي فيما ب

  :اإلنتاج الشعري

نماذج من شعره، وتشير بعض » البابليات«وكتاب » شعراء الحلة«أورد له كتاب  -

  .)٤(المصادر إلى ديوان مخطوط له

أمـة العـرب لمواجهـة اإلنجليـز،  -مـن خاللـه  -ره دعـوة إلـى الثـورة، يسـتنهض شع     

كمــا كتــب العديــد مــن . مــذكًرا إياهــا بماضــيها حينمــا أزالــت عــرش كســرى وقيصــر الــروم

يمتـاز بـنفس شـعري طويـل، وأنسـاق . وله شعر فـي المـدح والغـزل واإلخوانيـات. المراثي
                                                 

  . ٣/٢/٤٠ينظر . ھـ١٢٨٠في البابليات ان والدته سنة   )١(
 .الحسيني   )٢(
 .السيد حيدر الحلي الشاعر المشھور   )٣(
ار ١٣١٣وقد جمع ديوان عمه السيد حيدر الحلي ونشره  سنة   )٤( وان مھي ى دي ه ايضا شرح عل د، ول ع في الھن ـ وطب ھ

  . ٣/٢/٤٣ينظر البابليات.ـ، وجمع شعر جده السيد مھدي في جزئين ھ١٣٣٠الديلمي طُبع في بغداد بثالثة اجزاء سنة 



 

        

أبــي «شــعراء الصــنعة القــدامى أمثــال  يسترشــد فيهــا بُخطــا أســالفه مــن. لغويــة محكمــة

  .لتزم عمود الشعر في بناء قصائده، ي»تمام

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(الحصون المنيعة : جعفر كاشف الغطاء -  ١

  .٢٠٠١بيروت  - مؤسسة التاريخ  -أدب الطف : جواد شبر -  ٢

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٣جـ (شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٣

 - ترجمة جعفر الخياط  -العراق، دراسة في تطوره السياسي : فيليب ويالرد -  ٤

  . ١٩٤٩بيروت 

دار  - تحقيق كامل الجبوري  -الطليعة من شعراء الشيعة : محمد السماوي -  ٥

  .٢٠٠١بيروت  -المؤرخ العربي 

 - المطبعة العلمية  - القسم الثاني -) ٣جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٦

  . ١٩٥٥النجف 

  :عناوين القصائد

  أدر كأس ِبْشر: من قصيدة •

  أدر كأس بِْشر: من قصيدة

تھنئة القائد التركي بفتح الكوت
ـُب ـش القـلـــــ ـه يـنـتع ٍر فـي أَس بِْش ـوَس     أدْر ك ـويُحـيـي نف ذُبالصحـب سلسـالھــ ا الع

ـا راُح دارت كؤوسھـــــــــ ـا ال نِّ إذا م ـو    وغ ا يصـبــــ ـِحَجا طربً ـه ذو ال ـحٍن إلـي بـل

ـبُّوا ـُم ھـــــ ـن ُسبـاتك ًرا م ـرق ط ـي الش رب    بن ل الغ ـد فش ـرى فقـــــــ ـُم الـبش ْت لك ھَنَ

ـنه ـن عـيـــــــ ـن الـدي ـرٌب م ـه ق تٍح ب رب    بف م والُع ـراك والُعْج ـه األتــــــــ ْت ب رَّ وُس

ـظٌّم تٌح معــــــــــــ ـوت ف ْتَح الك ب    أال إن ف ـِت الكْت ـار وازدانـــــــ ِت اآلث ـه ازدھ ب

قَّ  ـاعٍة فُح لُّ ســـــــــــــــ ـاده ك أن تعت ـب    ب تھج الصحــ ـه يب ـًدا فـي ـر عـي ـن الـدھ م



 

        

ـائٍد ـي لقـــــــــ دي الـتھـان أن نھ قَّ ب ـه انجلــــ    وُح ربب ف الك اء وانكش ـِت الغمَّ ـــــ

ـا» خليلُ « ْدب    العال تِْرب الصبـا بـل أخـو الـحج ـبطل النَّ ـم الـــــ ـوَغى إْن أحج ـلف ال وح

ـوغى ـوَم ال ةٌ ي ه راح ـال مـــــــ ر الـدِّ ْكب    تُمط ـا س ب نـائلھـــــــــ ـاء الرك ـوَم لق وي

ـوغى ـادي إذا صّرِت الـــــــ د الع ـو األس ـتب    ھ رُب يـــــــ ـا والض رببأنـيـابـھ عه الض

ه ـوابق عزم ـن ســــــــــــ ـربًا م ـدبِّر ح ب    ي ه الرع ـيًشا طالئع ـا جـــــــــــ ي لھ يُعبّ

ـا ـد كالھـمــــــ رأي السدي ُر وال ـه الفك ـب    ب ـو القـلـــ ـد ھ ـبأس الشدي ـان وال جنـاح

جه ـَم هللا نْس ا أحكـــــــــــــ رَغ درًع ـ    وأف ْمر والقُْضبمـن الصـبر ال تـمضـي ب ه السُّ

ـراجعت ى تـــــــ ه الصعب    ودارى الـورى بـالرفق حت ـاً ل ـاد طـوعـــــ ـا وانق ى رشدھ إل

ٍة ـز بعزم ـيش اإلنكلـيـــــــــــ ـارَع ج ْرب    وق ـا َغ لُّ لھــــــــ ـْن ال يك ـيف لك ـي الس ھ

ـاكًصا ـاَن نــــــــ ـيش خزي ب    وأصـبح ذاك الج ةٌ ُغْل ـوت غالّب ـي الكـــــــــــ ـاصره ف تُح

َن  ـيًاتحّص ـاريس راجــــــــ ـم بـالـمت ب    مـنھ ـم الخط ـه إن دھـــــــ دًدا يُْنجـي ـا م بـھ

ـوطه ـاء سقــــــــــ ـدِر أن هللا ش ـم ي ـن ش    ول ـلَُوْن م ل يع رّب؟وھ ـاطَه ال ـاء إسقــــــ

ـوا ى تسـاقطــــــ ـوع حت ـْم بـالج ـرب    فحـاربـھ ـي الـحـــــ اً ھ ـوع حقّ ـرب الج أال إن ح

ـو يش ـم ول ـيف عـنھ دَّ الس رَم ح ـاوأك عب    ـــــــ ـُم الشِّ ـن دمـائھــــــــ ـري م ـبح يج ألص

ـا ـر، والظُّبـ ى األس ـم إل ـوا بأيـديـھ ْغب    فألق ـمأٌ ُس ـا ظـــــــــــ ًرا بـھ ـم ط ألرواحھ

ـَن  ـاونسنُد«وأذع ـائًعا» ط ـيف طــــــــ ـب    للس وده الصلــــــ ـا ُع ـْرك الظُّب ـلى ع والن ع

ـبًا ـر جـانــــ ـم واألس ن للسل ـم يل ـو ل ب    ول جٍع َجْن ـي مض طُّ فـــــــــ ـنه ق ـرَّ م ـا ق لـم

ٌب ـرَّ ـيٌث معـــــــــ ـاه ل ـد الق ـري لق ـب؟    لعـم ـه كلــــــــــ ـيٌث يـواثب ل ل ـولَّى وھ ف

ٍل ـن َجْھ ّن م ـد ظ ـنرُ «وق ه» كشـتــــــــــ ذب    أن ـا الع ه مـاؤنـــ ـو ل ـا يحـل ـلى رغمـن ع

رِّ رٌب مب ن ض ـن دون ذاك الظ ـب    ومـــــــــــــ ـنحطم الصلـــــــ ـدي وي ـه األي ـيح ب تط

ـغتةً ـر بــــــــ ـبّر والـبح ـلَء ال ل م تال الرْحب    فأرس ـا وام ـا ضـاق الفضـ جـيـوًشا بـھ

ـوال الجن ـوافل ـون ألصـبحـــ ب    ـوُد الـبـاسل ـم نْھ ـوك لھــــــ ـا دار الـمـل وبـغدادن



 

        

 عبدالمنعم العجيل -٨١

  ) هـ ١٤٠٥ - ١٣٤٧( 

  ) م ١٩٨٤ - ١٩٢٨( 

  :سيرة الشاعر

  .عبدالمنعم العجيل

عـاش .، وتـوفي فـي بغـداد)جنـوبي العـراق -محافظة بابل (لهندية ولد في قضاء ا      

، ثــم حصــل علــى دبلــوم مســاعد أكمــل دراســته االبتدائيــة والمتوســطة .حياتــه فــي العــراق

. اتجــه نحــو األدب والشــعر فــي بــواكير حياتــه، فــنظم الشــعر الفصــيح والعــامي.صــيدلي

فــي حياتــه، حيــث كــان  أثــره البــالغ» إبــراهيم حســون«وكــان التصــاله بالشــاعر الشــعبي 

كــان  .عمــل صــحفًيا فــي عــدد مــن صــحف عصــره المحليــة بصــفة خاصــة.راويــة لشــعره

  .عضًوا بنقابة الصحفيين العراقيين، ونال عضوية اتحاد الصحفيين العرب

  :اإلنتاج الشعري

عدًدا من المقطوعات والقصائد، » سيرة وذكريات: حسين الشعرباف«: أورد له كتاب -

  ).ر هذا بعض مترجميهذك(ة ال تزال مخطوطة وله مجموعة شعري

  :األعمال األخرى

  .»هذا طريق الحسين«له مسرحية شعرية تحت عنوان  -

ما أتـيح مـن شـعره أغلبـه فـي المسـاجالت اإلخوانيـة، والمراثي،كمـا كتـب المسـرحية      

الشــعرية، وهــو يســير علــى نهــج األولــين فــي كتابتــه للشــعر، وتميــل لغتــه إلــى المباشــرة، 

مــارس التخمــيس والتشــطير، وعنــي . وخيالــه قريــب، ويلتــزم الــوزن والقافيــة إطــاًرا لكتابتــه

  .بما يؤكد الطابع التقليدي لشعرهببعض المحسنات البديعية، 

  :مصادر الدراسة

  . ١٩٩٩بغداد  - سيرة وذكريات : حسين الشعرباف: رياض صالح الجعفري -



 

        

  :عناوين القصائد

 الوتر والشفع •

  الوتر والشفع

ـا ـوى ذرعــ ـول الن ـا بط ـد ضقن ـيك ق عى    حنـان ـا نس ـن شـوقنـــــ ـاك م ى مْغن ـا إل فجئن

ـرير ال ـا م ـامـللن ـد والجفــ ـبر والـبع ـا    ص ـا ُوْسعـــ ـل أوصـابـھ ـن حـم دَّخْر م ـم ن ول

ـد ـم نجـــــ ـوس فل ـا النف ـا وصـبَّرن ـا نرت    صـبرن ـدوى وم ـي ج ـا نـبتغ ـالـم ـي نفعــ ج

ـا ـمُّ شمـلنـــ ـه يلـت ا فـي ـت روًض ـد كـن ـا    فق ـا جـمعــــــ ّذ يجـمعـن ـاك الف ـان سن وك

ـا ـن ثـمـارھــــــ ـا م ـم أطَعْمتَن ـاضك ك ـا    ري ـا ِشْبعـــ ـان يـمـلؤن ـريئًا ك ـيئًا م !ھـن

ـقه بُّ رحـيـــــــــــ ـا نع ـم كـن ـبعك ك ـوٍة صرعى    ون ـي نشــــــــ اه ف ـن ريَّ !فـنرجع م

رٍة فَت وفك ـد كش ـاٍء قــــــــــ ـن غط ـم م ـا    فك ـا نِْطعـــ ق أفكـارن ـن أف ـا ع ـوَت بـھ !جل

ـا ـا وشبـابنــــــ ـرعى ِشيبن ـت ت ـد كـن ـرعى    لق ـا ت ـن بـيـنن ل م ى الطف ـت حت ـد كـن وق

ه ـا بظل ٍد نَِعْمنــــــــــــــ ـلى عھ الٌم ع ـا    س ـا سمعــ ن ـا سـرَّ ـا وم ـا رؤي ـا شـاقن بـم

ـل ـاع َف ظاللھــــــــــــ ى وري دوٍة نغش ـا    ى ن ـه ربعــــــــــ ْم ب ع آداٍب وأنِع ـلى رب ع

ـد  ـلى السـي ـود«ع ره» الـمحـم ـا زال ذك ـي أعـمـا    مـ ر ف ـايفجِّ ـزن والـدمعــ ـا الـح قن

ـاله ـي خـصــــ ـا ف ًرا بـيـنن ـان ِوْت ـد ك ـا    فق ْفعــــ ـرك الشَّ ـي عـم ـال هللا ف ـت أط وأن

ـر ـُد الـدھ دَّت ي ـاوكـنـت وقـد ھ ـا    صرحھـــــ رأب الصدعــــــ ـن يسطـيع أن ي لـوحدك م

ةً ـالًذا وُجنَّ ى مــــــــــــــ ـاك للُجلَّ ـيوف الج    تَِخذن دت ِدرعـــــل إن ُجھودون س ـاـرِّ

  

  

  



 

        

 عبدالوهاب الشوك -٨٢

  ) هـ ١٣٩٥ - ١٣٣٤( 

  ) م ١٩٧٥ - ١٩١٥( 

  

  :اعرسيرة الش

  .عبدالوهاب جاسم محمد الشوك الحلي

تعلـم مبـادئ  .عـاش فـي العـراق .، وفيها توفي)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة       

القراءة والكتابة على يد والده إضافة إلى عكوفه على مطالعة الكتب التاريخية واألدبية، 

افتــتح حانوتًــا لبيــع  عمــل تــاجًرا فقــد .كمــا درس علــى الســيد الجاللــي ومدرســته العلميــة

ان ذا صـوت األقمشة في سوق البزازين بمدينة الحلة، إضافة إلى قيامه بالخطابة فقد كـ

  .جهوري ومعلومات غزيرة

  :اإلنتاج الشعري

 -مطبعــة اآلداب  -قصــيدة واحــدة » ذكــرى الســيد أحمــد الســيد ربيــع«أورد لــه كتــاب  -

ـــــوان ١٩٥٩ -النجـــــف  ـــــه دي بغـــــداد  -قصـــــيدة واحـــــدة  -» نفحـــــات الفيحـــــاء«، وأورد ل

مرجـان تـأليف محمـود حسـان  -» صفحات مرجانية«، وله قصيدة ضمن كتاب ١٩٧٠

مــا أتــيح مــن شــعره يــدور حــول المــدح والرثــاء اللــذين .، ولــه ديــوان مخطــوط)مخطــوط(

يكشـف شـعره عـن مقـدرة، . اختص بهما العلماء فـي زمانـه، ولـه شـعر فـي تقـريظ الكتـب

التــزم . ة مــع ميلهــا إلــى المباشــرة، وخيالــه قريــب المنــالاتســمت لغتــه بالطواعيــ. ودرايــة

  .افيةالوزن والق



 

        

  :مصادر الدراسة

النجف  -مطبعة القضاء  -) ٢جـ(خطباء المنبر الحسيني : حيدر المرجاني -  ١

   .١٩٧٩األشرف 

  . مخطوط -) ٢جـ(تكملة شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ٢

  :عناوين القصائد

 أي خطب •

  أي خطب

في الرثاء
ْد دَّ ـارم بَ ـَل الـمكــــــــــــــ ٍب شم ھَّْد؟    أي خط ـاه مس ـن شجـــــــــــــ رَف م ـرك الط ت

ـزنًا ـدمَع حـــــــــــ ق ال ـد أطل ٍب ق د؟    أي خط ـب قَيَّ ـوم للقـلــــــــــ ـد الھـم وبقـي

ـن ـد لكـــــــــــ مَّ بـالـوج ـد َع ٍب ق صَّ خ    أي خط ـمد؟َخ ـام آَل محــــــــــــــ ـيَر األن

ا ـَد وقًع زل الـمـجــــــــــ ـد زل ٍب ق يَّد؟    أي خط ـا تََش ـائه مـــــــــــــ ـن بن ـوھى م ف

ـد َدكَّ ٍب ق ـي أي خط ْرَح الـمعـالـــــــــــ ـيِة     َص ـُد الـمـن ـت ي ـوم غال ـمد«ي ؟»أحــــــ

ـدًرا ـان بــــــ ـد ك ـوم ق ـاء العـل ـي سم ـاه لظلــــــــــــــــ    ف دَّدبسن ل بَ ـمة الجھ

ـيبًا ـال مھـــــــ ـتدى الكـم ـي مـن ـان ف د    ك ِة يُْعقَ ـاُج الكرام ـه تـــــــــــــ وعـلـي

ـًد ـُت فقـيـــــــــ ـي إذا بكـي رد    اال تلـمـن ك مف ـي النس ـتقى وفــــــــ ـي ال ا ف َعلًَم

ـيئًا ـيًجا ھـنــــــــ ـه بـھ ـي ب ـان عـيش ـد    ك ـيُش أنكــــــــــ ى الع ـد أن قض دا بع وغ

ـّما ـريًرا ولــــــــــــ ـه ق ـي ب ـان طَْرف غاب عـن نـــــــــــاظري غدا الطرُف أرمد    ك

ـًدا ـي فقـيــــــــ ؤاد مـن ـو الف ـيف يسل د؟    ك ـزال مخلَّ ـه ال يـــــــــــــ ـزنُه فـي ح

ـنفد    ودمـوعـــــــــــــــي تَُصوُب َصْوَب الغوادي ـيس تـــــــــــــــ ده ل ـاطالٍت لفَْق ھ

  



 

        

 علي الحسيني -٨٣

  ) هـ ١٤١٢ - ١٣٥٧( 

  ) م ١٩٩١ - ١٩٣٨( 

  

  :سيرة الشاعر

  .علي بن عبدالحسين بن حميد الحسيني

 .قضــى حياتــه فــي العــراق .، وتــوفي فيهــا)جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة الحلــة        

تلقـــى تعليمـــه األولـــي فـــي مدينتـــه، ثـــم التحـــق بـــدار المعلمـــين االبتدائيـــة بمدينـــة بعقوبـــة، 

 .، ثم أكمل تعليمه الجامعي فـي جامعـة المستنصـرية فـي بغـداد١٩٥٧وتخرج فيها عام 

ثم باحثًا علمًيا في شعبة االمتحانات والدراسات فـي  عمل مدرًسا في المدارس االبتدائية

كان عضو جمعيـة المـؤلفين والكتـاب العـراقيين، .محافظة بابل -ة العامة للتربية المديري

له مشاركات واسعة في المهرجانات الشعرية، كما كـان .في محافظة بابل ورئيًسا لفرعها

  .فله نشاط سياسي معرو 

  :اإلنتاج الشعري

، ١٩٥٨بغــداد  -مطبعــة بغــداد  -» أعــراس تمــوز«: اويــن مطبوعــة منهــالــه عــدة دو  -

وزارة  -» ســـفر عبـــدالرحمن الـــداخل«، و١٩٦٠بغـــداد  -مطبعـــة بغـــداد  -» المـــيالد«و

بغـداد  -وزارة الثقافـة واإلعـالم  -» آمنـت بـالعراق«، و١٩٨٠بغـداد  -الثقافة واإلعـالم 

» دفتـر المحبـة«و ،١٩٨٨بغداد  - وزارة الثقافة واإلعالم -» لؤلؤة الجنوب«، و١٩٨٦

  .١٩٩٨بغداد  -واإلعالم  وزارة الثقافة -



 

        

شـــعره غزيـــر، نظمـــه علـــى المـــوزون المقفـــى، كمـــا كتـــب شـــعر التفعيلـــة، تنوعـــت       

قصــائده بــين الوجــدانيات ووصــف الطبيعــة، نــزع إلــى الرمزيــة، تغلــب علــى شــعره نزعــة 

مانســية والشــعر المتــرجم، فهــو واع الحــزن واألســى، ونلمــح فيــه أطياًفــا مــن شــعراء الرو 

بالمشــهد الشــعري العربــي والعــالمي، مواكــب للتجديــد فيــه، كــذلك نلمــح فــي قصــائده الهــم 

الوطني والقومي، صـوره جميلـة وطريفـة، ولغتـه عذبـة، ومعانيـه واضـحة، وخيالـه تظهـر 

مـوز ت(فيه حرارة العاطفة ومدى تقديره لألنثى، يلتقي في نظمه تراث العـراق األسـطوري 

  .رآني في عدد من ألفاظه وأساليبهوالمعجم الق) بخاصة

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٠بغـــداد  -مطبعـــة المعـــارف  -األدب المعاصـــر فـــي العـــراق : داود ســـلوم - ١

ـــة منـــذ تأسيســـها حتـــى عـــام : ســـعد الحـــداد - ٢ مكتبـــة  - ٢٠٠٠موســـوعة أعـــالم الحل

  .٢٠٠١الحلة  -الغسق 

 -العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين  معجــم المــؤلفين: كــوركيس عــواد - ٣

  . ١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

  :عناوين القصائد

  أرق •

  أرق

  تألََّق األرقْ 
  وذاب عني النومْ 

  كما يذوب الثلج في رائعة النھارْ 
  سيدتي

  ليومْ لم أرك ا
  فالشارع اآلن حزينٌ 

  حزنه انتظارْ 
  ا سبقْ مغترٌب عن كل م

  أھكذا تجيئني الھموم كل ليلةٍ 



 

        

  تغورْ 
  -مثل مديٍة تغوُر  -

  في الضلوعْ 
  تأخذ مني البسمة النديه

  أھكذا تجيئني الھمومُ 
  ثورةً عاصفةً 

  ورقصةً مجھولة الھويه
  أھكذا يجيء ھذا األرُق الغريبْ 

  في آخر الليلِ 
  افهوآخر المس

  وآخر الطرقْ 
  إذن تعالي صحوةً عاطرةً 

  ورونقًا عجيبْ 
  في أول الغسقْ 

  وحَدِك أنت العطر والخبزُ 
  وأنت صحو الكونِ 
  والقصيدة الجديده

  أيتھا الجميلة الوحيده
  وحدك أنت اللونُ 
  والقالدة الفريده

  ا رقصةَ الزمانِ ي
  والليِل والمطرْ 

  ثانيةً يستيقظ األرقْ 
  مجنونْ  ويستفيق نورٌس من ُحلُمٍ 

  ينأى به عن موجٍة نعشقُهُ 
  فيستطيل في فؤاده القلقْ 

  يغادر السكونْ 
  :يھتفُ 

  أين أنت يا أميرتي
  يا صحوةَ الصباحْ 

  ويا حضوَر الدفء عند شھقة الجراْح؟ 

  
  
  



 

        

 علي الخيري  -٨٤

  ) )١(هـ١٣٣٩ - ١٢٧٠( 

  ) م ١٩٢٠ - ١٨٥٣( 

  :سيرة الشاعر

  .علي بن حمزة الخيري

، ودفـن فـي مدينـة )علـى شـاطئ الفـرات(د، وتوفي في قريـة ذي الكفـل ولد في بغدا     

تـوفي والـده وهـو صـغير، فانتقـل إلـى  .قضى حياته في العراق ).جنوبي العراق(النجف 

مدينة الحلة يعمل بكتابة الصـكوك والوثـائق الشـرعية، ومـع ميلـه الفطـري لـألدب اتصـل 

وناســًخا لشــعره، كمــا صــحب أبنــاءه بالســيد حيــدر شــاعر الحلــة الــذي رعــاه واتخــذه راويــة 

وذويه من بعده، ثم انتقل إلى قرية ذي الكفل، فاتصل بزعيمها الذي جعله كاتبـه ونائبـه 

  .إدارة أمالكه، ومؤدًبا ألوالده في

  :اإلنتاج الشعري

  .»البابليات«له قصائد ومقطوعات نشرت في كتاب  -

أغـراض الشـعر فـي عصـره،  شاعر تقليـدي ، قليـل اإلنتـاج، نظـم فـي المـألوف مـن     

لـــه قصـــائد فـــي المـــديح والتهنئـــة والرثـــاء وغيرهـــا مـــن المناســـبات، نظمهـــا جّلهـــا فـــي آل 

  .ئد شعراء العربية ومعارضات كذلكالبيت، وله مشطرات على بعض قصا

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤النجف  - مطبعة اآلداب  -معارف الرجال : محمد حرز الدين -  ١

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  

  

                                                 
  .٣/٢/٦٢ينظر البابليات . ھـ ١٣٤٠رجب من سنة ) ٢٨(توفي يوم الثالثاء   )١(



 

        

  :عناوين القصائد

 غنَّى حمام األيك •

  غنَّى حمام األيك

ـاْح ـند الصـبـــــــــ ِك ع ـاُم األي ى حـم ـاْح    غنَّ ـافقًا كـالجنـــــــــ ـي خ ـاد قـلـب فع

ـى ـيُب الـحـمـــــــــ ـي عـندل ـاَج شـوق ـاح    وھ ى الـِوشــــــــــ ـحْجِل عطش ا ال ذكِر ريّ ب

ـ ـامةٌھـيف ـا قــــــــــــــــ زُّ لھ ـاح    اُء تھت ـزُّ الرمــــــــــ ـيف ھ ـا ك ـرفُت مـنھ ع

ـا ـود أجفـانھــــــــــــ ـن س ـدولةٌ م ـلى العـ    مـج لَّْت ع ـاحس فــــــــــ يَض الصِّ ـاق بِ ش

ـا بٍّ لھـــــــــــــ َل َص ـاحت قت ـد أب ـم ق ـاح    ك هُ بـالـمبــــــــــــ ـا دُم ـا لسـواھ م

ـاِة الـحـ داٌء لفت ـي ف ـىنفس راح    مـــــــــــــ ا ب ـل راًح رزْت تحـمـــــــــــــــ إذ ب

ـدا ـد بــــــــ ـا ق ـي ثغرھ ـا ف ـم أدِر م ـن األقـــــــــــ    ل َم بـي َرٌد نُظِّ ل بَ ـاح؟ھ ـــ

ـانٍة ـي بــــــــــ ـُد ف ـا سع ـا ي ـاِھْم لن داح    س ـا القِ ـي عـلـيـھـــــــــ ـا تأت لعـلھ

ذ رأْت رةً ُم ـا زائ ى وراح    وحـيِّھـــــــــــــــــــ ـيراَن َولَّ ـا الغـــــــــــــ رقـيبَھ

ـا ـا بـيـننـــــــــــــ رُب م ـْت تض ـتِّْبُر الح    فأقبـل ـا الـــــــ فٍّ بـھ ـي ك ـوِد ف بـالع

ـا الل السمـــــــــــــــــ ٍن وھ ـرةُ حس ـاح    زھ ا ِوشـــــــــــ ـا والثريّ ـوٌق عـلـيـھ ط

ـًوى ـاوى ھــــــــــــــــ ت نش ـيحةٌ غنَّ ـالح    مـل ـوْصِل الـمـــــــــ ـى ال ب ـرس عـيس بع

ـه ـًوا بـــــــــــ ـوَم زھ ـنّي الـي ـْم نھ ـاح    فق َل السمـــــــــــ ـروِف أھ ـادَن الـمع مع

ـال ـن العــــــــ ـيل الـمـانعـي ـاح    آَل الجـم ـائل الـمْستبـــــــــ ـالعزِّ أو بـالن ب

ـي ـَب فــــــــ ـَب والشھ ـن السح ـيِض األ    والـمخجلـي ـاحب ـوِه الصـبـــــــ ـادي والـوج ي

دت ـم غ زوراء فـيـھــــــــــ ـرى ال ـا ت ـاح؟    أم ـاَء صـبـــــــــــ ـور مس ـرُق بـالن تُش

ـلَّ ُذرا فخِرھ ـذي ح ـاإن ال َن راح    ــــــــــــــــ ـورى بط دى الــــــــــــــ ـمٌد أن مح

ـم ـن َربعھـــــــــــــ ّز م ـادي الع ْج بن ـاًسا ِشحــــــــ    فُع َش أن ـْل وال تخ ـاحوق ــــــ



 

        

ـرَسالً ى مــــــــــ ـد أت ـى ق ـوَم عـيس ـاح    الـي ِت السمــــــــــــــ ـاُء َمْي ـتُه إحـي آي

ـوفةً ـُر مزفـــــــــــ داك الـدھ ـْل فِ ـاح    فـاقب ت أن تُبـــــــــــــ ـد أنِفَ ـم ق لغـيرك

ـورى ـي الــــــــــــــ ت ف دائًحا إن عبق ـاح    م رب نــــــــ ـا الغ ـرق بـھ ـب الش بجـان

ـا ـد رأى حسنَھــــــــــــــ ـريٌر ق ـو ج داح    فل ه وامت ـٍو ل ـن ھجـــــــــــــ ـاه ع ألھ

ـا ـم وأنفـاُسھــــــــــــــ ـاءت تھـنِّيك ـاح    ج ـم الريـــــــــــ زري بنسـي ـالنَّْشِر تُ ب

  
  

 علي العذاري الكبير  -٨٥

  )  )٢(هـ١٢٨٢ - )١(١١٩٩( 

  ) م ١٨٦٥ - ١٧٨٤( 

  :سيرة الشاعر

  .علي بن حسين بن عبداهللا بن كاظم العذاري

تلقـى  .عاش حياته فـي العـراق .يها توفي، وف)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة       

ة النجــف الســتكمال مبــادئ العلــوم علــى يــد أبيــه فــي مدينــة الحلــة، ثــم انتقــل إلــى مدينــ

كعلــم النقطــة، وعلــم الفلــك، وتحضــير األرواح، : اشــتغل فــي علــوم غريبــة.علومــه الدينيــة

يديـه  ، وتعلـم علـى»علـي العـذاري«وخّلف فيها آثاًرا مخطوطة بعضـها فـي حـوزة حفيـده 

  .ط العربي، فنسخ كثيًرا من الكتبعدد ممن عاصروه، وكان مجيًدا للخ

  :اإلنتاج الشعري

نمـاذج » شـعراء الحلـة«عدًدا من قصائده، وأورد له كتـاب » البابليات«أورد له كتاب  -

  .من شعره

                                                 
  .١٧٢، موسوعة اعالم الحلة ص ٤/٢٢١ينظر شعراء الحلة . ھـ١١٩٠ھـ ، وقيل سنة ٢٠٠وقيل سنة   )١(
نة  من) ٢٦(في شعراء الحلة وفاته في   )٢( ـ١٢٨١ذي الحجة  س ة ص  ٤/٢٢٢ينظر . ھ ، وينظر موسوعة اعالم الحل

١٧٢ .  



 

        

شاعر غزل، فما أتيح من شعره يـدور حـول الغـزل والمـديح، أمـا مديحـه فكـان آلل      

ان غزله في المـرأة تـارة، وفـي الغلمـان تـارة أخـرى، وهـو فـي كـال النـوعين مـن البيت، وك

الغــزل يقتفــي أثــر األقــدمين مازًجــا فــي تغزلــه بــين الصــريح منــه والعفيــف، يضــّمن شــعره 

بعـض أسماء سور وآيات من القرآن الكريم، كما كتب الشعر اإلخواني الذي يمتدح فيه 

  .السجايا الحميدة في اآلخرين

  :لدراسةمصادر ا

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٤جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  ).مخطوط(الكلم الالمع : قاسم الخطيب -  ٢

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  :عناوين القصائد

 أغاُر عليك •

  أغاُر عليك

ـنِّي ـيك مـــــــــــــــــــ ى عـل اُر حت ـي؟    أغ راَك ثـانــــــــــــــــ ـيف أرضى ي فك

ـم ـو لـــــــــــــــــ يُّ ل ـقُك القَْرقَفِ ـي    وِري ـبِتُّ عـانـــــــــــــــــــ ذاه ل أذْق ش

ـي ـاَك قـلـبـــــــــــــــ عْت َعْقرب ـو لس ـي    ل ـمه برانــــــــــــــــــ ـن طع ُت م وذق

ى ـاق ُملقً يــــــــــــــ ـي السِّ ـي ف ـي    أو أنن ـائًدا شفـانـــــــــــــــــ ـي ع وزارن

ـاهُ ـن لَمــــــــــــــــ ـل م ـورِة النح ـان    بس ھـــــــــــــــــــــ ه وردةُ الـدِّ دُّ وخ

ـا ـه لـمـــــــــــ ـاري عـلـي ـنى اْصِطب ـي    أف ـد غزانـــــــــــــ ـه ق ـيش عـيـنـي بج

ـراه ـو تــــــــــــــــ ـراَن ل ْن آل عـم ـي    ِم ـورِة الـمـثـانــــــــــــ ـرأُ أو س يـق

ـوٍر ـي َزبـــــــــــــــــــ ـَت داوَد ف ـانأو صـوَت    لخل ـي الجنـــــــــــــ ـاَق ف إسح

ـي ـوُت جسمـــــــــــــ ـاكِت العـنكب ـا ح ـي    م ى إذا جفـانــــــــــــــــ ـو أدھ أو ھ



 

        

ـون ِعيــ ـي عـي ـد غازلـتـن ـٍنق ـان    ـــــــــــ ـن الِعيـــــــــــــــــ ـي ع فَغـيَّبتـن

ّداً دود خ ـي الخ َدْت فـــــــــــــــــــ دَّ ـان تجـريـــــــــــــ    وخ ـاَك عـيـن ـانفھ ـــ

ـٍم ـْي كريــــــــــــــــــــ ـا راحت ـان    كأنھ ـود واكفـــــــــــــــــــ نَّ بـالج وھُ

ـي ـنسف الرواســـــــــــــــــ ٍة ت ـمَّ ـي    ذو ھ ُل الـيـمـانـــــــــــــــــ ٍة تفض وعزم

ـى َن مـوســـــــــــ ال ب ـيَّ الُع ـي عـل ـي    أعـن ـه دانــــــــــــــ ل فـي ر الفض ِن جعف ب

  

 علي المطيري  -٨٦

  ) هـ ١٢٩٠ - )١(١٢٣٩( 

  ) م ١٨٧٣ - ١٨٢٣( 

  :سيرة الشاعر

  .)٣(الشهير بابن نبعة -األسدي  )٢(علي بن ظاهر المطيري

عـاش  .، وتوفي فـي الطريـق إلـى مدينـة الحـي)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة      

، ثــم تلقــى علــوم العربيــة فــي )٤(بكــر فــي الحلــةبــدأ تعليمــه الم .حياتــه فــي العــراق وٕايــران

مدينة كربالء، ثم توجه إلى بلدة الهندية لتعليم ولده القرآن الكريم والعربيـة، توجـه بعـدها 

إلــى مدينــة النجــف مســتزيًدا مــن العلــم، فتــأثر بأجوائهــا الروحيــة والفكريــة حتــى تفتحــت 

سلطان ناصر الدين القاجاري مواهبه فنظم الشعر، ثم رحل إلى إيران، واتصل بديوان ال

الذي قربه إليه، عـاد بعـد ذلـك إلـى مدينـة النجـف إثـر خـالف وتبـادل للهجـاء بينـه وبـين 

                                                 
احثين ١٨٢٥م  وليس عام ١٨٢٤ھـ ، وفي التاريخ الميالدي عا م ١٢٤٠والدة الشاعر عام   )١( ذكر بعض الب . م ، كما ي

  .١٧٠اعالم الحلة ص ، وينظر موسوعة ٧٤، النھضة الفكرية في الحلة ص ٤/٥٠، شعراء الحلة ٢/٨١ينظر  البابليات
ليس ھو من آل المطيري العائلة المعروفة في الحلة وانما بينھم وبينه خؤولة قد نسب بسببھا اليھم، وھو من قبيلة بني   )٢(

 ٢/٨١ينظر البابليات. اسدي
ين(ابن نبعه   )٣( ون) : بنون وباء معجمتين وعين وھاء مھملت ه الحلي ه لقب ه وب ه فكتا. اسم الحدى جدات ـوعلي ه ب اء (بت بھ

 .٢/٨١ينظر البابليات. خطأ ) نبعة --معجمة 
اش   )٤( توھم بعض الباحثين ونسب اليه انه كان اميا يعتاش على بيع البقول، وليس ھذا بصحيح، الن الذي كان اميا ويعت

اعر  و الش و اب ول    ھ ع البق ى بي اھر(عل ه) ظ اعر نفس يس الش ات. ول ة ٢/٨١ينظر البابلي عراء الحل وينظر  ،٤/٥٠، ش
  .٧٤النھضة الفكرية في الحلة ص 



 

        

أحـد الشــعراء المنافسـين، اتصــل بـبعض شــيوخ القبائـل ومــدحهم، فمهـدوا الطريــق لـه إلــى 

ثــم اتصــل بــأمير . الــوالي العثمــاني، فحظــي بمنادمتــه وكانــت بينهمــا مطارحــات شــعرية

رة ومدحــه وظــل يتــردد عليــه ســنوًيا، وأثنــاء عودتــه هــو ورفيــق لــه فاجأتــه المنيــة المحمــ

  .إلجهاد والعطش، فتوفي في الطريقبسبب ا

  :اإلنتاج الشعري

  .العديد من القصائد» شعراء الحلة«و» البابليات«أورد له كتابا  -

عس يســـبيه الجفـــن النـــا. شـــاعر وجـــداني َغـــِزل؛ فمعظـــم شـــعره يـــدور حـــول المـــرأة      

يراوح في غزلياته بـين المصـارحة والعفـاف، كمـا كتـب فـي المـدح . ويسحره فلج األسنان

يمتلـك لغـة ثريـة دالـة وموحيـة، وخيـاًال فسـيًحا مـع االلتـزام بـالمعجم . واإلخوانيات والرثـاء

الشعري الموروث، يميل إلى التجديد، فقد نوع فـي األوزان والتفاعيـل بـين قصـير الجمـل 

وهــو فــي ذلــك كلــه . عمــق نفســه الشــعري إلــى جانــب حضــور ثقــافي بــادٍ يتســم ب. وطويلهــا

قــد يسـتغرق فــي الصــنعة فيــنظم . شـاعر تقليــدي يلتــزم عمـود الشــعر إطــاًرا لبنـاء قصــائده

ــا مــن حــروف الهجــاء علــى  المدحــة الطويلــة مــن مقــاطع يلتــزم فــي مطلــع كــل بيــت حرًف

  .ترتيبها من أول المقطع إلى آخره

  

  :مصادر الدراسة

ــــــــــديج - ١ ــــــــــروض النضــــــــــير : عفــــــــــر النق ــــــــــف(ال ــــــــــة ابــــــــــن المؤل   ).مخطــــــــــوط بمكتب

  .١٩٥٤النجــف  -المطبعــة الحيدريــة  -) ٤جـــ( -شــعراء الحلــة : علــي الخاقــاني - ٢

ـــــــــــــــــــــــي كاشـــــــــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــــــــاء - ٣   ).مخطـــــــــــــــــــــــوط(ســـــــــــــــــــــــمير الحاضـــــــــــــــــــــــر : عل

 بيــــروت–دار المــــؤرخ العربــــي  -اء الشــــيعة الطليعــــة مــــن شــــعر : محمــــد الســــماوي - ٤

٢٠٠١.  

  . ١٩٥٥النجف -المطبعة العلمية  -) ٢جـ( -البابليات : عقوبيمحمد علي الي - ٥

  



 

        

  :عناوين القصائد

  شارات الهوى •

  شارات الھوى

ا ـدي فَلََج ٍر فـيُبــــــــــــــ ـن ثغ م ع ـا    يَْبس ـحظًا أدعجــــــــــــ ـت ل ـا رأي وإن رن

ه ـال ِردفَ ح تخــــــــــــــــ ـُل الكش ـا    ُذويب ى تـرجـرجــــــــــ ـيب إن مش ـَل الكث رم

ـا ف ـنَهي ـا جـبـيـــــــ ـاح ي جى    ـالَق اإلصـب ـيُل س ـيل إذا اللــــــــــ ه الل ل فرُع ھ

ٌق ـاك وام ـُي دعـــــــــــ ـا الظب ـا أيـھ ـوق الـ    ي ـن الش ـه م جىب ـا ش ـلِحِّ مـــــــــ م

ـنًا ـخشى أعـيـــــــــ ـيث وي ـب الل ـا    ال يرھ ـيب الـُمھَجــــــــــ ـاًما فتُص ـي سھ تـرم

ـو إلـــــــــــــ ـي يشك ـاك ك هيلق ـا    ـيك بَثَّ ه تلجلجـــــــــــــــــــ وإن أراد بثّ

ـله ـاجةً لعــــــــــــــــــ ـيك ح روم ف ـا    ي ـي َوھَجــــــــــ ًدا ويُطف ـا َوْج ـي بـھ يَشف

ـنًا ـالً وأعـيـــــــــــــ ًحا نـاح روم كش ـا    ي ًما ُمفلَّجـــــــــــــــــ ـًرا ومبس فـوات

ةً ـامةً ووجن ـيراع قـــــــــــــــــ ـا    وكـال ـًما مـندمـجــــــــــــــ ـمةً ومعص نـاع

ـوى ـاراُت الھــــــــــــ روم ش ـا ي ـا    ودون م زدري الـِحجـــــــــــــ ـبَّ وت تلس الل تخ

ـيَّه إذا درى ٍم آســــــــــــــــــــ ـا    والئ ـي وأْلھَجـــــــــــــ ـشقت المـن ـي ع أن

ـرٌج ـيك حــــــــــــــــ ـال عـل ـاشٍح ق ـا؟    وك ـبٍّ حـرجــــــــــــــ ـلى مح ل درى ع فھ

ـادٍث ـي بحــــــــــــــــــ ٍع يَُرْوعـن ـا    ورائ دع الـدجــــــــــ ـد وأص ـم الـبـي فأقح

ىوأركب الـحــــ ـزم إذا الطرف ونَ ى    ــــــــ ـم زج ـم إذا السھــــــــــــ بق السھ وأس

  

  

  

  



 

        

 علي بن قاسم األسدي  -٨٧

  ) )٢(هـ ١٣٣٢ - )١(١٢٤٠( 

  ) م ١٩١٣ - ١٨٢٤( 

  :سيرة الشاعر

  .علي بن قاسم بن محمد األسدي

عـاش  .، وتـوفي فيهـا ودفـن فـي مدينـة النجـف)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة      

تلقى تعليمه األولي بمسقط رأسـه فـي مدينـة الحلـة، فألحقـه أبـوه بكتـاب تعلـم  .في العراق

فيه القرآن الكريم والكتابة، ثم أكمل مسيرة تعليمه على يـد خطبـاء وعلمـاء مدينـة الحلـة، 

عمـــل منشـــًدا للشـــعر،  .، وعلـــوم اللغـــة واألدب، وأخبـــار العـــربفـــدرس مقـــدمات العلـــوم

وكانت له طريقة خاصة في ذلك عرفت آنذاك بالطريقة القاسمية نسـبة إلـى اسـمه، كمـا 

كــان شــديد الكراهيــة لــذكر عمــره، ممــا دفــع  .عمــل بالخطابــة، ومــن قــراء مدينتــه الحلــة

 .مــد حســن أبوالمحاســنبعــض الظرفــاء إلــى مداعبتــه شــعًرا، ومــنهم الــوزير الشــاعر مح

  .صل بأعالم الشعراء الذين عاصروهات

  :اإلنتاج الشعري

، ولـه مجمـوع »شـعراء الحلـة«: وقصائد في كتـاب. »البابليات«: له قصائد في كتاب -

  .»البابليات«، ذكره صاحب دشعري بحوزة أسرته في مدينة الحلة، ُفق

األكثــر انتشــاًرا فــي شــعره،  شــعره، فــي مطــوالت تتنــوع موضــوعًيا بــين الرثــاء وهــو      

واإلخوانيات كالتهاني في المناسبات المختلفة، وقليل من شـعره فـي مـدح رجـال عصـره، 

وغزلـه رقيـق العبـارة سـريع اإليقـاع، ولـه فـي التخمـيس علـى طريقـة شـعراء عصـره، وفـي 

                                                 
نة   )١( ه س ـ١٢٥٠في بعض المصادر ان والدت ة. م١٨٣٤/ھ ة ص ٤/١٢٧ينظر شعراء الحل ة في الحل ، النھضة الفكري

٨٠.  
وبي ايضا ذكر ١٣٣٢ذكر اليعقوبي في البابليات ان وفاته كانت سنة   )٢( ق اليعق ھـ، ولكن في ديوان ابي المحاسن بتحقي

  .١٦، ديوان ابي المحاسن ص ٣/١/١٨٤ينظر البابليات. ھـ١٣٣٣نة  ان وفاته س



 

        

ديـــة مردهـــا شـــعره حشـــو وتكلـــف وصـــنعة وٕاكثـــار مـــن اللفـــظ وتكريـــر المعنـــى ونزعـــة تقلي

  .شعر في عصرهمحاكاة ال

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٤النجف  -المطبعة الحيدرية  -) ٤جـ( -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  ).مخطوط( -) ٢جـ(الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء -  ٢

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  :عناوين القصائد

  يا غزاالً  •

  يا غزاالً 

ا ـنًّى َدنِفً ْل معــــــــــــــــ زاالً ِص ـا غ ـا    ي ـاًعا وغرامــــــــ ـيك الـتـي ى ف ـد قض ق

ْقم ـي وبس ـلِّْل سقـمــــــــــــــــ ِظ ع ـا    اللَّْح ْقُم السقـامـــــــــ ع الس ـد دف ـا ق ربـم

ـا ـٍد بعـدمـــــــــــ ـير وع ـن غ ـا م ـَد     زارن َل الـوع ـامط ـاًما فعـامـــــــــ ـا ع لن

ـافِِه ذا أعطــــــــــــ ـن ش ـا م ى    فـانـتشقن ـاَس الُخزاَم ـمْسك وأنفـــــــــــــ أَرَج ال

ـن و ـورَد م ـا ال ـتِهواقتطَْفن ـا    جنــــــــــــ ـيّاه اللثـامـــــــــ ـن ُمح ـا ع ذ أمْطن م

ـوا ـال ارتِشفــــــــــــ ـالثغر وق ـاد ب ـي األوامـ    ج ذا يُطف ـِل ف ى النح ـن َجنَ ـام ـــــ

ـرقْت ٍس أشــــــــــــــ ـيلة أن ـا ل ـا لھ ـا    ي ـاقًا ولزامــــــــــ ـا ِعن ـد قَضـْينـاھ ق

ـلى ـر عــــــــ ـن الـدھ ـا م ـد سـرْقنـاھ ـا    ق ـا َمنـامــــــــ ـا فِخْلنـاھ ِم واشـيـن رْغ

ـو ـب ولــــــــــ ـي الـح ذوالً الم ف ـا ع ـا    ي ـان المــــــــ ـا ك ه م ـد ذْقتُ ـا ق ذاق م

ـتُه ـد قـلـــــــــ ـا ق ـاشُق م ـي الع ـا    ال يع ـبِّ عـالمـــــــــ ـوُم بـالـح ـالَم الل فع

ـوى دِر الھــــــــــ ـم ت ـًوا ول ـْش خل ـا    إن تع ـنك الـمـالمــــــ ذَل وَدْع ع ـرِك الع فـات

ـا بِّ رشـــــــــــــ ـن ُح ـاك م ْت دنـي ـا    إن َخلَ ـا السالمــــ ـِرئ الـدنـي ـاٍة فـاق أو مھ



 

        

 علي بيعي -٨٨

  ) هـ ١٤٠٢ - ١٣٦٦( 

  ) م ١٩٨١ - ١٩٤٦( 

  

  :سيرة الشاعر

  .علي بن عزيز بن عبداهللا آل بيعي

أمضــى  .، وتــوفي فيهــا وهــو فــي ذروة شــبابه)جنــوبي العــراق(نــة الحلــة ولــد فــي مدي     

أكمل دراسته األولية والمتوسطة في مدينة الحلة، ثم تخـرج فـي معهـد  .حياته في العراق

عمل بالتـدريس فـي منـاطق الموصـل، ثـم نقـل إلـى الحلـة،  .١٩٧٠إعداد المعلمين عام 

يــة المــؤلفين والكتــاب العــراقيين، كــان عضــو جمع .وظــل فيهــا حتــى تــوفي متــأثًرا بمرضــه

  .ن عضًوا بندوة عشتار األدبيةكما كا

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان مخطوط -

  :األعمال األخرى

  .له مجموعة من األوبريتات والمسرحيات الشعرية قدمت على المسرح -

 -فــي معانيــه  -ن المقفــى وقصــيدة التفعيلــة، كمــا تــراوح و تــراوح شــعره بــين المــوز       

ين الوجدانيات والوطنيات، وقد يتداخل المعنيان في القصيدة الواحدة، فمعانيه الوطنيـة ب

تــومض وتخبــو بــين ثنايــا شــعره بــال مباشــرة، تمتــاز قصــائده التفعيليــة بالكثافــة، فتتــداخل 

التراكيب وتـذوب الصـور واألخيلـة فـي أنسـاق المعنـى، وينتقـي معجمـه اللغـوي مـن واقـع 



 

        

لهم صـــوره مـــن محـــيط الطبيعـــة حولـــه، فيرســـم لألمـــاكن صـــوًرا تجربتـــه الحيـــة، كمـــا يســـت

موحيــة، وفــي المجمــل فتجربتــه الشــعرية تكشــف عــن قريحــة طازجــة متنوعــة فــي ثقافتهــا 

  .بالطرافة وهي ذات إيماءات نادرة، تتسم »شظايا الهوى«بين القديم والجديد، قصيدته 

  :مصادر الدراسة

مكتبة  - ٢٠٠٠تأسيسها، حتى عام موسوعة أعالم الحلة منذ : سعد الحداد -  ١

  .٢٠٠١بابل  -الغسق 

  ). مخطوط(معجم شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ٢

  :عناوين القصائد

  شظايا الهوى •

  شظايا الھوى

ـاستعذبِت معـنـ ـوِل ف َرْوِك بـالق ـاهُأغ ـالهُ    ــــــ ـاُء أحـــــــــ ـا حسن ـوِل ي ذُب الق وأك

ؤاَد وذا ـاھٌد إال الف ـي شــــــ ـان ل ـا ك تاله    م ـان ق ـي أحضـــــــ ـد ف مَّه الـبُع ـد ض ق

ـي ى تكلِّمـنــــــــــ ـي أنَّ ال تسأل الً، ف ذكراه    مھ ـد يُزجى ب فـالـمـوُت فـي الـحـب قـــ

ته ـمَّ ـن مھـــــــــــ ـنّحى ع ـيح ت ـاه    إن الـمس ِث مـوتـــــــ ـي بع ـوى ف ـاء دور الھ فج

ـمًدا ـب معتــــ ـرى الـح ـيُِّر مـج ـن تُغ ـا م ـراه    ي هَ مـجـــــــــــ ـًدا وج راك معـي الّ ن ھ

الّه    الـحـب َعالَّك حتى صرَت صــــــــــــــورتَه ـّب َع ر أن الـحـــــــــــــ ُم يُنك والرس

ـه ـاَف بــــ ـًرا ال زح ـِت بح ـد كـن ـاُء ق فكـيف يـزحُف عـن عـيـنـــــــــــيَّ شطراه    حسن

ـات  ـيل«م ـته» الخل ـدرك بفطنــــــ ـم ي ـاه    ول ْدَرْك خـفـايـــــــــــ ـم تُ ـَرِك ل أن بح ب

ـ ـًوىي ـا بـھـــــ ـذي قـيَّدتـن ـت ال ـاه    ا ربِّ أن ـو خطـايــــ ـَل أن تـمح ـان أجـم ـا ك !م

ةٌ ـب تھلك أن الـحــــــــــ ـا ب ا عـرفـن دةَ    إنّ ـّن أفئ ـواهلك ـاق تھـــــــــــــ العـش

ـبَه دَّ صـاحـــــــــــ ـويٍّ ھَ ؤاِد ق ـن ف ـم م ـيّاه    ك ـم محـــ ـم يلث ـبُّ ل ـب والـح ـي الـح !ف



 

        

ـي عصـ ـُن ف ـبُّ يُمع ـاذلِهالص ـان عـــــــــ ـاه    ي ـوٌل ويـنھــــــــــــــ ه ق ـيس يردع فل

ـي ـبَّ يـھجـرنـــــ ـدُت أعـرف أن الـح ـر دعــــــــــ    مـا ع أن الھج ـرفت ب ى ع ـواهحت ــ

ـي ـي يعّذبنـــــــــــ ـي روح ـَي ف ـن حـب أواه؟    لك روح م ـي ال ْن فــــــــ ـرك َم فكـيف أت

ـافحةٌ نفس طــــــــــ ـيك أن ال ـاُء يكف ـاه    حسن ـمُّ يرعــــــــــــ لَّ الھ ـَي ظ وأن قـلـب

ٌق ـا عب ـوٌب طـيبـھـــــــ ـاء قـل ـذي النس ـاه    ھ ى ضحـايـــــــــــــ ؤادك ال تُحص إال ف

ـي ـب عّذبنـــــــــ َي أن الـح ـمِّ ـان ھ ـا ك ـاه    م ـد أدمــــــــــــ َي أن الـبُع ـمِّ ـن ھ لك

ـتِظٌر ـن مـنـ ـاه    عـودي فطـيُف الھـوى فـي العـي ئِت سكـنــــــــ ـا ش ى م ـيك مت ـي إل يُخل

ا ـوق متّكئً ريَع الشـــــــــــ ؤادي ص ـذا ف ـواه    ھ ّث شكـــــــــــ ى ب ـاه حت ـبُّ أعـي الـح

ـن ك ـزلةٌم ـب مھـــــــــ ب أن الـح ـاه    ـان يحس ـن شظايــــــــ ـوفًا م نَّ خ ـِم الظ فلـيكت

ـمته ى برحــــــــــــ ن يحظ ـاب ول ـد يُص ـن ل    فق ـم م ـيس يُرح ـاداهول ـب عــــــــــ لـح

 علي عوض  -٨٩

  ) هـ ١٣٢٥ - ١٢٥٣( 

  ) م ١٩٠٧ - ١٨٣٧( 

  :سيرة الشاعر

  .علي بن الحسين بن علي آل عوض األسدي الحّلي

قضـى  .، وتوفي فيها، ودفـن فـي مدينـة النجـف)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحّلة      

أ القـرآن الكـريم علـى علمـاء ترّبى في أسـرة عريقـة، وتعّلـم الكتابـة، وقـر  .اقحياته في العر 

  .نسخ الكتب وٕاقراء القرآن الكريمكان يعتاش ب.عصره

  :اإلنتاج الشعري

  .»البابليات«: وكتاب» عراء الغريش«: له قصائد في كتاب -



 

        

  

  :األعمال األخرى

ا الخاقاني في كتاب شـعراء كتبها إلى حبيب بك نجل محمد نوري أثبته» مقامة«: له -

، »الـروض األزهـر«أثبت بعضـها مصـطفى الـواعظ فـي كتابـه » رسائل نثرية«الغري، و

» الحركة والسكون: إن المترَجم له أّلف كتاًبا مخطوًطا بعنوان: ،وقال قاسم المّال الحّلي

  .ضّمنه ما قيل من شعر العرب فيهما، وهو مفقود

نيـات والمراثــي والمـدائح، ولــه فـي الغــزل قصـائد فيهــا شـعره غزيــر، أكثـره فــي اإلخوا     

إيقاع وحسن ديباجة تشّف عن رّقة مشـاعره وسـعة خيالـه، ويظهـر فـي شـعره أثـر ثقافتـه 

واّطالعــه علــى تــراث الشــعر العربــي، كمــا كــان حاضــر البديهــة، يحســن االرتجــال، وقــد 

  .موّشحات وغير ذلك من فنون الشعرنظم المقّطعات وال

  :سةمصادر الدرا

ـــزرك الطهرانـــي - ١ ـــى تصـــانيف الشـــيعة : آغـــا ب  -دار األضـــواء  -) ٣ط(الذريعـــة إل

  .١٩٨٣بيروت 

  .١٩٥٣النجــــف  -المطبعــــة الحيدريــــة  -) ٤جـــــ(شــــعراء الحّلــــة : علــــي الخاقــــاني - ٢

  .١٩٥٤النجــف  -المطبعــة العلميــة  -) ٣جـــ( -البابليــات : محمــد علــي اليعقــوبي - ٣

سك األذفر في نشـر مزايـا القـرن الثـاني عشـر والثالـث الم: محمود شكري اآللوسي - ٤

  .١٩٣٠بيروت  -مطبعة اآلداب  -عشر 

   -مطبعـة االتحـاد  -الروض األزهر في تراجم آل السيد جعفر : مصطفى الواعظ - ٥

  .م١٩٤٨/ هـ١٣٦٨الموصل      

  . ١٩٦٥النجف  -منشورات المكتبة الحيدرية  -تاريخ الحّلة : يوسف كركوش - ٦

  :ين القصائدعناو 

 َقّد كغصن البان •

  



 

        

  َقّد كغصن البان

ـاظْر ـان نــــــــــــــــــ ن الـب دٌّ كغص ـائْر    قَ ـه طــــــــــــ ـّب عـلـي ـُب الـمح قـل

هُ ـا ل ٍس مـــــــــــــــــــــــ زاُل أن ـافر؟    وغ ـو نـــــــــــــــــ ـولّى وھ ـنّي ت ع

ـاؤه ـون بـھـــــــــــــــــــ غل العـي ـواطر    ش َغل الخــــــــــــــــــ ـاله َش وجـم

ـ ـر َجْفــــــــــــــ ـوب بكـس ـر القـل ـر    كـس ـن كـاســـــــــ ـي الـحـالـي و ف ٍن، فْھ ـ

ـاظه ه ولـحــــــــــــــــــــــ ـا وجھَ آذر؟    ي ةُ والج ـن األھلّ أيـــــــــــــــــــ

ـ ـه الـــــــــــــــــ ـحجة وجھ ـاعَجْب ل ـا    ف ـافرـبـيــض ـاُل كــــــــ ـا الخ ِء فـيـھ

ـله ب قبـــــــــــــــــــ ـت أحس ـا كـن ـاظر    م ـّور أو أُنــــــــــــــــ ـا أُص فـيـم

ـلى الـُحقــــ ـون ع ـوأن الغص آزر    ــــــــــــ ـنه م ـا مــــــــــــــــــــ ِف، تلفّھ

نه ـد بحس ـو الفريـــــــــــــــــــــ ـاثِ     فھ ـي ُمكــــــــــــــــــ ـبّه قـلـب روبح

ـ الفتُه العذيــــــــــــــــــــ ـروي س ـر    ت روي الجـواھـــــــــــــــ ُره ي َب، وثغ ـ

 غالب ليلو البّزاز -٩٠

  ) هـ ١٤٢٥ - ١٣٥٥( 

  ) م - ١٩٣٦( 

  :ة الشاعرسير 

  .غالب بن ليلو بن عزيز البّزاز

، وتـــوفي فـــي مدينـــة )العـــراق جنـــوبي -الناصـــرية (ولـــد فـــي مدينـــة ســـوق الشـــيوخ       

وكـان قـد (التحـق بالمدرسـة االبتدائيـة فـي مدينـة سـوق الشـيوخ،  .عاش في العـراق.الحلة

بعــد  ، ظــل بالمدرســة حتــى الصــف الســادس، ثــم تركهــا)فقــد بصــره فــي الرابعــة مــن عمــره

 -أن تولى والـده اإلشـراف علـى تثقيفـه، وكـان قـد أرسـله أبـوه إلـى مدينـة النجـف فتركهـا 

عائــــًدا إلــــى مســــقط رأســــه، وعمــــل علــــى تثقيــــف نفســــه فقرئــــت عليــــه الــــدواوين  -أيًضــــا 



 

        

المتنبـي والجـواهري، وأقـام مـع أخيـه فـي : الشعرية، وكان ممـن أعجـب بهـم مـن الشـعراء

  .١٩٥٦الحلة، منذ عام 

مل في مجـالس التعزيـة قارًئـا للقـرآن الكـريم، وانتهـت بـه الحـال وحيـًدا فـي غرفـة ع      

ـــا علـــى فراشـــه كـــان عضـــًوا فـــي اتحـــاد جمعيـــة المـــؤلفين  .بأحـــد الفنـــادق حيـــث وجـــد ميًت

  .جمعية شعراء الشعب بمدينة الحلةوالكتاب العراقيين، كما كان عضًوا في 

  :اإلنتاج الشعري

، »قصــــائد مــــن األعمــــاق«، و»ظمــــأ الشــــفاه«: طــــةلــــه عــــدد مــــن الــــدواوين المخطو  -

  .»أجنحة الشمس«و

يشــكو الهجــر ويعذبــه الحنــين إلــى . يــدور شــعره حــول همومــه الذاتيــة والوجدانيــة      

  . مغاني األحبة وذكريات الشباب، وكتب معبًرا عما آلت إليه حال األمة من هوان

ة فلســطين، كمــا كتــب فــي مهــتم بقضــايا أمتــه، وســاٍع إلــى نصــرتها والســيما قضــي      

لغتـــه بالســـهولة، اتســـمت . شـــكوى الـــزمن وعتـــاب األحبـــة، ولـــه شـــعر فـــي رثـــاء الشـــعراء

  .وخياله حيوي نشط

  :مصادر الدراسة

  .)مخطــــــــــوط( -) ٢جـــــــــــ(تكملــــــــــة شــــــــــعراء الحلـــــــــة : صـــــــــباح نــــــــــوري المـــــــــرزوك - ١

   -) ٢٦(العــدد  -جريــدة الفيحــاء  -غالــب ليلــو البــزاز : عــادل الخيــاط: الــدوريات - ٢

     ١٦/٦/٢٠٠٤ .  

  :عناوين القصائد

 غربة الروح •

  

  

  



 

        

  غربة الروح

ـْر ـن القـمـــــــــــــــــ ـھى م ـِت أب ـدوح   أن ـن الـــــــــــــــــــــ ْر وم ھَ والزَّ

ـبّةً ـا أحـــــــــــــــــــــــ ـيف كـن َمر   ك ـي س ـيل فــــــــــــــــــــ ع الل نقط

ـا ـا لنــــــــــــــــــ ـوَم م ر   وإذا الـي ـا أثَ دى أمِسنـــــــــــــــــــــ ـن ص م

ـا ـٍن أقـولھـــــــــــــــــــــ لَّ حـي َدر   :ك ـن غ ـَن هللا مــــــــــــــــــــــ لع

ـُم ـي لـديكـــــــــــــــــــــــ ر   إن حـب ـي خبَ ـار وهللاِ فـــــــــــــــــــــ ص

ـي ـي شبـيبتـــــــــــــــــــــ ر   غادرتـن ـاد يُحتَض ـنى كــــــــــــــــــــ والـم

ـٍر ـي كشـاعـــــــــــــــــــــــ ـور   اذكرون ـَر بـالصــــــــــــــــــــ ّرز الشع ط

ـلى ـى ع ـمدىوتسـام ر   الـــــــــــــــــــ ـن الفَِك ـٍد مــــــــــــــــــــــ بجـدي

ـولةٌ  ُل قــــــــــــــــــــ ـن قْب ـيَل م ـن صـــــــــ   :ق لَّ وهللا م ـبَرَك ـــــــــــــ

ٍد ـي غ ـيِك فــــــــــــــــــــ ر   أْي وعـيـن ـد ظفَ ـه قـــــــــــــــــــــ بأمـانـي

ـيَّ طـيفُكـــــــــــــــــــ  ـمزار عـيـن ـفَر   ـ ـي خـــــــــــــــــــــ ـي دالٍل وف ف

ـٍر ـالُم شـاعــــــــــــــــــــــ ك أح ھَر   تل ـد والس فّه الـوجـــــــــــــــــــــ ش

ـم ـى ديـاركــــــــــــــــــــ ـيف أنس ر   ك ـا أث ـي لھـــــــــــــــــــــ وبقـلـب

ـا ـا نحـبّھــــــــــــــــــــــــ ر   ونشأن ـمَّ والِغيَ ـل الھــــــــــــــــــــ نحـم

ـا نـــــــــــــــــــــــــ ـوٍم يضمُّ ـدر   أيُّ ي ـال كــــــــــــــــــــ ـاٍء ب ـي لق ف

ـوىبع ـن النــــــــــــــــــــ ٍد م فر   ـد عھ ـن الس ـاٍء مـــــــــــــــــــــــ وشق

  

  

  



 

        

 فاضل عباس السعدي  -٩١

  ) هـ ١٤٢٨ - ١٣٦٨( 

  ) م ٢٠٠٧ - ١٩٤٨( 

  :سيرة الشاعر

  .ديفاضل بن عباس بن علي السع

 .قضــى حياتــه فــي العــراق .، وتــوفي فيهــا)محافظــة الحلــة(ولــد فــي بلــدة المدحتيــة      

، ثـم أتــم تعليمـه فــي ثانويـة المدحتيــة ١٩٥٤دخـل مدرســة الحمـزة الغربــي االبتدائيـة عــام 

قســـم  -، التحـــق بكليـــة اآلداب ١٩٦٦، ثـــم تخـــرج فـــي دورة تربويـــة عـــام ١٩٦٥للبنـــين 

، وتــــــوفي أثنــــــاء تحضــــــيره ٢٠٠٣تخــــــرج فيهـــــا عــــــام و  -اللغـــــة العربيــــــة جامعــــــة بابــــــل 

ــا فــي مــدارس المدحتيــة  .للماجســتير ، ثــم اختيــر مشــرًفا )١٩٨٦ - ١٩٦٦(عمــل معلًم

كــان  .وحتــى وفاتــه ١٩٨٦للتربيــة اإلســالمية فــي مديريــة تربيــة محافظــة بابــل مــن عــام 

  .حاد المؤلفين والكتاب العراقيينعضو ات

  :اإلنتاج الشعري

، وهـي داليـة »فـي الشـهادة«قصـيدة : مخطوطـة لـدى أسـرته منهـاله مجموعـة شـعرية  -

، »يقانطر «: بيًتا، وقصيدة بعنوان ١٢ ، وهي هائية في»غزلية«بيًتا، وقصيدة  ٣٢في 

  .وهي دالية في عشرة أبيات

  :األعمال األخرى

  .له مجموعة قصصية مخطوطة لدى أسرته -

ها، متراوًحا في معانيهـا ومبانيهـا بـين كتب القصيدة العمودية ملتزًما أوزانها وقوافي      

األصــالة والمعاصــرة، لــه داليــة فــي الشــهادة يــدعو فيهــا إلــى االستشــهاد ســبيًال لمواجهــة 

تحالف األعداء المتكالبين على العراق، ويصور الشهادة ركًبا ال يتوقـف مسـيره مصـعًدا 

إذ ســار فــي ركــب إلــى الســماء، ومــن قبيــل المفارقــات أن وفاتــه جــاءت تحقيًقــا ألمنيتــه، 

الشهداء بعد أن مزقته عبوة ناسفة زرعت تحت سيارة إبان مقاومة غـزو قـوات التحـالف 



 

        

للعــراق، والقصــيدة ال تخلــو مــن تعبيــرات وتناصــات مــع الشــعر العربــي القــديم علــى نحــو 

ما نجـد فـي مخاطبتـه لحـادي الركـب، كمـا نجـده فـي صـور متفرقـة وردت فـي غزليـة لـه 

والقصــيدتان تتســمان بجزالــة » ا نســيم الصــبح هــل المســت فاهــايــ«والســيما فــي مطلعهــا 

اللفـظ وقـوة العبـارة ومتانـة التراكيـب، وغيـر ذلـك لـه عشـرة أبيـات مـن الشـعر االجتمـاعي 

  .استخالص الحكمة وتتسم بالمباشرةتنزع إلى الوعظ و 

  

  :مصادر الدراسة

متـرجم لـه نفسـه قاها مـن المعلومات قدمها الباحث صباح نوري المرزوك كان قد است -

  . ٢٠٠٧الحلة –

  :عناوين القصائد

  الشهادة •

  الشھادة

ى ل إل ـادة ھ ب الشھـــــــــ ـاديًا رك ـا ح بٍُل إلـيــــــــــ   ي ـن ُس ـاك م دلقـي ـه تَُمھَّ ــ

ـال ى العــــــ ـيل إل ـم بـالسب ـي ألعـل ھَد   إن ـيًّدا يُْستَش ـن أرادك ســــــــــــــ ولـم

ـن ى إال لـمـــــــــــــ ـادةٌ ال تُرتَج ـوّدد   وشھ ـاصًرا يـتـــــــــ ـيك مـن ـان ف ـد ك ق

ـائٍف ـيس بخــــــــــ ـوت ل ا بـالـم د   مستأنًس ـادة واح ـاز الشھــــــــ ـا ح ـاف م ـو خ ل

ّمه ـيك تض ـقّنًا أن يلـتقــــــــــــــ ھد   متـي ـبُّك يَش ى صدٍر وحــــــــــــــــ صدًرا إل

ـًدا ـتك مـوعــــــــــ ـد سأل ـذا ق ـي لھ ً   إن ا ى  -حقّ ـد -مت ـون الـمـوعـــــ ـي يك ل ل ھ

ـاة وال أرى ا بـالـحـيـــــــ ـد ضقت ذرًع د   ق ـيٍل أقص ـن سبـــــــــــ ـادة م ـيَر الشھ غ

وِغالًفـال ـطة ُم ـمَّ الـبسـيــــــ ـد ع ـُم ق ـھّدد   ظل ـن يــــــــــ د الـمؤمـنـي ـالقتل ض ب

ردى ـن ال ـاف مـــــــــــ ـد نخ ا ق اً بأنّ ـومٌ    ظنّ ـاش ق ـا ع ـردَّدوا م ـدون تـــــــــ قـاع

ـٌب ـوٌت غالــــــــــ ـن م ـيُش مقھـوري ـد   فـالع ـيٌش خـالـــــــــــ ـن ع ـوُت قھَّاري والـم



 

        

ـادة ب الشھ ـاديًا رك ـا ح ـاي د   إنّمــــــــــ ـيج وتُوقَ ـب آالٌم تَھـــــــــــ ـي القـل ف

ـالًصا ـيّاً خــــــــــ ـدو زك ـت أن أب زل تتـمــــــــــ   حـاول ـم ت ـن ل ـا ولك ـّردمـنھ ـ

دتُه ـا أنش ـيَر مــــــــــــ ـًرا غ ـد   وأردُت شع ـن ويُسعـــــــــ ـّر الـمؤمـنـي ـًرا يَس شع

ـوقٌف ـذا مــــــــــــــ ـيالٌد وھ د   إذ ذاك م قَّ ـا الرُّ ـي سنـاھـــــــــ ـنھَض ف رى لـي ذك

ـي ـوُم ألننــــــــــ ـدري الھـم ـا ق ـَن    لكـنم ـُت أال أستكـي ـد[آلـي ]فأقعـــــــــــ

ـي ـي مھجتــــــــ ـدا ف ا ب ـُت ال جزًع د   وبكـي ـمذلة أُوَس ـلى الـــــــــــــ ت ع ال ولس ك

ـي ئّن ويشـتكـــــــــــــ ـي ي ـا شعب تعبَد   لكـنّم ـاد أو يُس ـد يُبـــــــــــ ت الـحدي تح

ـوحه ّد طمــــــــــــــ ـداء ض ـوّحد األع د   تت ـوحَّ ـته يـتــــــــ ـي، لـي ـت شعب ـا لـي ي

ـاد ـا ح ىي ـن إل ـادةَ مــــــــ َب الشھ ـّرد   يًا رك ه متشــــــــــــــــ ـوت وثُْلثُ عٍب يـم ش

ـرت ـته جــــــــــــــ ـثَل محن ٌل ال م ـثل    ومكبّ ا، وال م ـيَّدقطًع ـراق ُمقـــــــــــ الع

ـا د   شعٌب جـرت فـيـه الـمـصـائب كلُّھــــــــ ـي داره تتحّش ـمت فــــــــــــــــ وتزاح

ـدوا لـمعتقـــــ ـراُره اقتـي ـالتهأح دوا   ـــــ وِّ ـه وُس ـوا عـلـيـــــــــ ـُده ُرفِع وعبـي

ـاته ـلى طرقـــــــــــــ ـوثُه صرعى ع د   ولـي ت تتأّس ـه مض ـٌب فـيــــــــــــــــ وأران

ـم ـم حـرمـاتُھــــــــ ـتُھكت لھ ـرافُه ان ـمّدد   أش ا يـتــــــــــــ ـم مكّرًم دا الزنـي وغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 

        

 فرهود المعروف -٩٢

  )  )٢(هـ١٤١٣ - )١(١٣٣٦( 

  )م ١٩٩٢ - ١٩١٧( 

  

  :سيرة الشاعر

  .)٣(فرهود بن محمد بن معروف

تعلم تالوة القـرآن الكـريم  .العراق قضى حياته في .ولد في مدينة الحلة، وتوفي فيها    

في بعض الكتاتيب، ثم انتقل إلى المدارس الحكومية لدراسـة العلـوم العصـرية، ثـم تـولى 

حتــــى تقاعــــده ) ١٩٣٩(عمــــل موظًفــــا بــــدوائر الحكومــــة  .تثقيــــف نفســــه وتطــــوير ثقافتــــه

  .ث احترف األعمال التجارية الحرةحي) ١٩٧٣(

  :اإلنتاج الشعري

 -، مكتبـة الصـادق للنشـر »حياتـه وشـعره: فرهـود المعـروف«: ابُجمع شـعره فـي كتـ -

، وقصائد نشرت في »أدب النخيل«نشرت في كتاب » سالف بابل«: بابل، وله قصيدة

  . ١٩٤٩جريدة األحرار البغدادية  -» مرثية لسعد صالح«: صحف عصره منها

 -» ةخواطر عـابر «. ١٩٥٠صوت األهالي البغدادية  -» سيري جموع الشعب سيري«

  ).وكلها نشرت في ديوانه( ١٩٥٠جريدة الكمال البغدادية 

                                                 
ة ص  ٢ينظر فرھود المعروف،حياته وشعره ص . م١٩١٧/ھـ١٣٣٥والدة الشاعر سنة   )١( ة في الحل ، النھضة الفكري

  .١٨٠، موسوعة اعالم الحلة ص ٩٣
   ١٨٠، موسوعة اعالم الحلة ص ٣ينظر فرھود المعروف،حياته وشعره ص . م١٩٩٢/ھـ١٤١٢توفي الشاعر عام   )٢(
دم لالسرة(بن محمد بن جاسم الحسن )  الجد االكبر لالسرة(فرھود بن محمد بن معروف   )٣( ود ). الجد االق ينظر فرھ

  . ٢المعروف، حياته وشعره ص 



 

        

أولهمــا المناســبات التــي تحتــل مســاحة واســعة مــن : ينــتظم شــعره خطــان أساســيان      

قصائده وتتنـوع بـين أحـداث عامـة وأحـداث خاصـة، تبـدأ بالرثـاء وال تتوقـف عنـد التهنئـة 

بـــورك «: كتـــب قصـــيدته(ة وٕانمـــا تتعـــداها لمناســـبات أخـــرى تـــنم عـــن شـــاعريته الحاضـــر 

، وثانيهمــا التأمــل الــذي )بمناســبة تشــغيل معمــل بســكويت الســالم» المســعى لنيــل المــرام

  ).»عصارة القلوب المرهقات«: قصيدتهكما في (ماعي إلى النقد االج يميل

فرهـود  -صـبري عبـدالرزاق : أقيم له حفل تأبين شارك فيه عدد من شعراء الحلة، مـنهم

  .نجارمحمد علي ال -مكي 

  :مصادر الدراسة

مكتبة الصادق للنشـر  -حياته وشعره : فرهود المعروف: أسعد محمد علي النجار - ١

  .٢٠٠٢بابل  -والتوزيع 

  ).مخطوط(الحلة أصالة وتراث : انمحمود حسان مرج -  ٢

  ). مخطوط(صفحات مرجانية   - ٣

  :عناوين القصائد

  طبيب •

  طبيب

ـِل ھَُّد الـمقــــــــــــــــ ؤاِد ُمس ُف الف ـِل    كلِ ـيأِس واألمــــــــــــ ـن ال ـيراُن بـي ح

ـلقُ  ـِد يُقـــــــــــــ ـيُل الـوج ـي ول ل    هيُمس ـلى َعَج ـفّاٌق عــــــــــــــــ ـُب خ والقـل

ـا ـيف كـمـــــــــ ـبُّ العف ـه الـح ـرى ب ل    وس ـارٍب ثَِم ـمداُم بشـــــــــــــــ ـري ال تس

ط ؤاَده َع راُم ف ـَد الغ ـلل    وجـــــــــــــــــ ـن مــــــــــــــــ ٍت وم ـن كب ـّد م للج

ه دا يؤّرق ـا وغ ـوجل    فأحـبّھــــــــــــــــــــ ب الــــــــــــــــ راِم ودائ ُد الغ جھ

ـادله ـت تُبـــــــــــــــ ـيراُن إن كـان َع ال    ح راِم ورائ ـعذَب الغ ــــــــــــــــ



 

        

ـافقِه ـو بخـــــــــــــــــ ـا تلھ ـزل    أم أنھ ـو والھــــــــ ـي اللھ وتـرى الھـوى ف

دا ـّب َغ ـب الـمحــــــــــ ـي قـل ـُو ف ـواكبِ     واللھ ـند الك ـلل ع ـلّةَ العــــــــــــــ ع

ـظْت ـن حفـــــــــــــ ـنَّ م ـندرْت مـنھ ل    واست ـوة الزل ـن كبـــــــــــــ ـوى م َد الھ عھ

ْت مفـاتـنُھـ ـد رقّ ـاُء ق ـاحسن زل    ـــــــــــــ ـِر الغ ـاَل الشـاعـــــــــــــ ـدت ِحي وب

رْت ٍف إذا خط ـي لط ـّر فــــــــــــــــ ـن ا    فتـم ـٌم مـــــــــــــــــ ـا ُحل ألزلفكأنھ

ـا رط رقّتھـــــــــــــــــ ـن ف ـا م ـل    وكأنھ ـن الـمقــــــــــــ ـرًشا م ـا ع ذْت لھ تَِخ

ْت ـِد امتزج ـي قــــــــــ ـا الرائ ـُحلل    ويـخـالھ ةُ الــــــــــــــ ـُم ورقّ ـي والنسـي ھ

الً ـا رج ْت نظراتُھـــــــــــــــــ ل    إن أدرك ـلى الرج ـي عـــــــــــــ ـوا لھف ًوا ف ِخْل

 فرهود مكي  -٩٣

  ) هـ ١٤٢٧ - )١(١٣٣٧( 

  ) م ٢٠٠٦ - ١٩١٨( 

  :سيرة الشاعر

  .فرهود بن مكي بن علوان آل عيسى الجبوري

تعلـم القـراءة  .عـاش فـي العـراق .، وفيها تـوفي)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة      

مدرســـة الشـــرقية االبتدائيـــة فـــي والكتابــة وحفـــظ القـــرآن الكـــريم فـــي الكتـــاب، ثــم التحـــق بال

مدينة الحلة، وأكمل دراسته المتوسطة في متوسـطة الحلـة للبنـين، ممـا أهلـه ألن يلتحـق 

ليلتحـق  ١٩٤٣بدار المعلمين االبتدائية ويتخرج فيها حاصًال على مؤهلها التربـوي عـام 

  .ة العربيةبكلية الفقه في مدينة النجف، ويتخرج فيها محرًزا درجه البكالوريوس في اللغ

ــيم االبتــدائي بمديريــة معــارف الفــرات األوســط       ــا فــي مــالك التعل فــرع  -عمــل معلًم

الحلــة، ثــم نقــل مالكــه إلــى التعلــيم الثــانوي فعمــل فــي متوســطة بابــل للبنــين وفــي ثانويــة 

                                                 
  . ١٨١ينظر ص . م١٩١٨/ھـ١٣٣٩في موسوعة شعراء الحلة ان والدته سنة   )١(



 

        

كـان عضـًوا فـي اتحـاد جمعيـة  .١٩٨٠الحلة للبنين كذلك، حتى أحيل إلى التقاعد عـام 

  .ًسا لندوة عشتار األدبية بالحلةالعراقيين، كما كان عضًوا مؤس المؤلفين والكتاب

  :اإلنتاج الشعري

  .مخطوط لدى نجله -له ديوان فرهود مكي  -

يــدور مــا أتــيح مــن شــعره حــول الشــكوى وعتــاب الحبيــب، ولــه شــعر فــي وصــف       

اســتهل بعــض قصــائده بــالغزل الرمــزي والصــريح، كمــا كتــب فــي . أثنــاء الربيــع الطبيعــة

المــــدح خاصــــة ماكــــان منــــه فــــي وصــــف مجــــالس الحلــــة، وفــــي مــــدح شــــعرائها وتقــــريظ 

  .أشعارهم

التزم الوزن والقافية فيما أتـيح لـه مـن . اتسمت لغته بالتدفق واليسر، وخياله طليق      

  .األرجوزة والتشطير الشعريتين الشعر مع استخدامه لبنيتي

  :مصادر الدراسة

مكتب  -  ٢٠٠٠حلة منذ تأسيسها حتى عام موسوعة أعالم ال: سعد الحداد -  ١

  .٢٠٠١بابل  - الغسق للطباعة 

دار الصـــادق  -تكملـــة البابليـــات  -معجـــم شــعراء الحلـــة : صــباح نـــوري المـــرزوك - ٢

  .٢٠٠٦بابل  -للطباعة 

لقاء أجراه الباحث صباح نوري المرزوك مـع نجـل المتـرجم لـه رئـيس جامعـة بابـل  - ٣

  .٢٠٠٦ -الحلة –

  :ئدعناوين القصا

 تحّلى الروض •

 

  

  



 

        

  تحلّى الروض

دى ر الن ـن قط روُض مــــــــــ ـلّى ال ـد تح ـْق   ق ـي الغصن الـوريــــــــ ـُوْرُق ف وتغنّى ال

ـورًدا ـارت مــــــــــــــــ لِّ ص راُت الط ـق   قط الٍف ورحـيــــــــــــــ فـي كؤوٍس مـن ُس

ـيْع ـي فصل الربــــــــ روُض ف ـلّى ال ـد تح ـروج   ق ـاٍض ومـــــــــــــــ ـاِج ري ـوق ديب ف

ـديع ـي الـبـــــــ ك الـواش ـي ذل ـا ف ب روج   للصِّ ـي ب ت فــــــــــــــــ ـد تجلّ راٌت ق خط

غوٌف صريْعوالن ضُّ مش ـُم الغ ـوج   سـيــــــــــــــ ـر يـمـــــــــ ـر والزھ ـي الزھ بـغوان

دا ى أو ش ـاٌق تغنّ ـن إسحــــــــــــــــ هُ    أي ـان ل ـوى ك ـق والھ ـيَر رفـيــــــــــــ خ

ـنّدا ـد فــــــــــ ـن ق ـوَم م ـي ل ـق   ال أبـال ًدا وثـيـــــــــ دى عھ ـُت الھ ـا أعطـي أن

ام الشبــــــ ـدَّة أيّ ْت ج ـد مض ـاْبق ـافُع   ــــــــ رٌّ يـــــــــــ ـب ِغ ـي القـل ـوى ف والھ

راْب ـار الغ ـد طـــــــــــ ـوفرِة ق ـن ال ع   وم ـندي واق ـيب عـــــــــــ ـازْي الش ـيث ب ح

ـاْب ـاٍب أو عتــــــــــــــ ـوف عق ـلى خ ـامع   وع ـرّجى طـــــــــــ ـِو الـم ـا بـالعف أن

دا نفس الف ك ال أس ل ـي الك ـق   فـاسقنــــــــــ ـّد رشـيــــــــــ ـيف الق ـيٍح أھ ـن مـل م

ـدا ا أبـــــــــــــــ ـرب راًح ـا ال أش ـق   أن ا بِريـــــــــــ ـي راًح ـمزج ل ـنك أو ت م

 قاسم الخطيب -٩٤

  ) هـ ١٤١٥ - ١٣٢٢( 

  ) م ١٩٩٤ - ١٩٠٤( 

  :سيرة الشاعر

  .قاسم بن حسن بن هاشم الخطيب الموسوي

نشــأ  .قضــى حياتــه فــي العــراق.، وتــوفي فيهــا)محافظــة بابــل(ولــد فــي مدينــة الهنديــة     

جـــواد الهنـــدي، : فـــي أســـرة علميـــة، فحفـــظ القـــرآن الكـــريم، ثـــم تلقـــى علومـــه عـــن شـــيخيه



 

        

ومهـــدي القزوينـــي، ثـــم تتلمـــذ فـــي فـــن الخطابـــة علـــى محمـــد حســـن وعمـــه محمـــد رضـــا 

بـة نشط مـن خـالل الخطا .عمل خطيًبا في المساجد في عدد من مدن العراق .الخطيب

  .ثقافًيا واجتماعًيا وسياسًيا

  :اإلنتاج الشعري

: ، ولــه ديــوان مخطــوط بعنــوان»صــفحات مرجانيــة«لــه قصــيدتان وردتــا ضــمن كتــاب  -

  .٢٨٩٥بمكتبة بغداد برقم » لم الالمع في األدب الضائعالك«

شـــاعر مـــداح، يـــذكرنا بشـــعراء التكســـب، فهـــو يقـــف مســـتحثًا علـــى البـــذل، متلمًســـا      

مواطن اإلحسان والجـود والنجـدة فـي ممدوحيـه، وهـو فـي ذلـك فصـيح البيـان، سـلس، ال 

عر القـديم، شـعره، يخلو شعره من طرافة وخفة ظل فيما يعكـس ثقافـة ومعرفـة بفنـون الشـ

  .وبعض صوره تتسم بالطرافة والجدةفي سبك حسن وصياغة محكمة، 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٧٧النجف  - مطبعة القضاء  -خطباء المنبر الحسيني : حيدر المرجاني -  ١

  ).مخطوط) (٣جـ( -تكملة شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ٢

  ). مخطوط) (٧ـج( - صفحات مرجانية : محمود حسان مرجان -  ٣

  :عناوين القصائد

  ما حيلتي •

  ما حيلتي

ه ـيُّ فإن ـوُد الـتقــــــــــــ ـُم محـم ـاءِ     الشھ ـيلةُ الفـيحــــــــــ ـا وحص ُز الـوف رم

ـن وال أرى ـا الصـالـحـيــــــ ـه مزاي ـاء    فـي ـائر األرجــــــــــــــ ـي س ه ف ّداً ل نِ

ـا ـامَد كلھــــــــــ ـَمَع الـمح ـه ج ِرْم ب ـاء    أَْك ُد اآلبــــــــــــ ـجَّ ـيُب مم ـَم الـحس نع

ـا ه بـمـــــــــــــ ى أكلِّف ـّرة األول ـن اآلراء    للـم ري مـــــــــــ ـي فك ـال ف ـد ج ق

ـي ـواه لـحـاجتـــــ ـم أعـرف س ـي    مـن حـيث ل ـيب رجـائـــــــــ أن يج ـدُت ب ـه اعتق وب



 

        

ـا ـا وربـيُعھــــــــــ ـيلة أھلُھ ـو للفض ـيو    ھ لُّ رجـائــــــــــ ـد هللا ُج ـه بع عـلـي

ـّمًدا ـوه متعــــــــــــــ ـري نح ت شع ـراء    فزفف ـلھجة الشعـــــــــــ ـدير ب ـو الج وھ

ـاطةً ـنه أروم وس ـودةًم ـراء    محـمــــــــــــــ ـِد الزھـــــــــــ ـام ووال ـند اإلم ع

ـانُه ْن إحســـــــــ ـوِد َم ـا محـم ـي أب ـلطفه والنـائـــ    أعـن ـريب ب ـر الق ـيغم ـــــــ

ـوعٍة ـوى مـجـمــــــ ـي س ـا خـال ـي وم ـاء    خـال ـار وفـــــــــ ـي إط ـاسَن ف دعى الـمح تُ

ـٍد آثر والــــــــــــ ـا م ـه أحـي ـْم ب ـاء    أنع ـوئَل الضعفـــــــــــ ـوَف وم ـان العط ك

ـا ـي أيـامـنـــــ ـان ف ـا النعـم ـا أب ـي    فأن ـركزي وثـوائـــــــــــ ـالدي م ـْت ب جھل

ـا ـن جھلھــــــــ ـدةٌ م ـي بـل ـرَع حق ـم ت ـاء    ل ـرفةُ األدبــــــــــــ ـي ح ذ الزمتـن م

ـا ِرْف لھــــــ ـم أَْع ـت ل ـا لـي ـرفةٌ ي ـي ح ألواء    ھ ـن ال ـو مـــــــــــ ـي أنج ـرفًا لك ح

ـوفةٌ ـيٍّ داُرهُ محفــــــــــــــ ـن غب ـم م راء    ك ـان والُخفَ ْوح والريحـــــــــــــ ـالرَّ ب

ـ ـاإال أن َم ُسوُرھــــــــــــــ ـواء    ا داري تحطَّ ـال أضــــــــــــــــ ٌر ب ـا دي وكأنھ

ـا ـلُء سقـوفھـــــــــ ـرات م ـبقُّ والـحش ـ«و» ]ي[ـ حـّموراب«د مـن عھ    ال »اءالـوركـــ

ـا ـير فََسْقفُھــــــــ ـد الـمط َل الرع ـواء    إن ھلھ ةَ األنــــــــــــــ ـد ِخيف ألرض يسج ل

د بـــ ـُر أوص ـي والـدھ ـا حـيلـت ـابَهم ـاء    ــــ ع الـبؤســـــــــــ ـي م ـي وأوقفـن دون

ـيٍّد َرَعّن لســــــــــــ ـم أض ـذي ل ـا ال ـي    وأن ـي وإبـائــــــــــ ـون، لعزت ـا يك مھـم

ـنًا ـيَِّد َمْسكـــــــــــــ أن أش ت ب ـي عزم ـاء    إن ـَي األحـيـــــــ ْع إخـوان ـّي َم ـي الـح ف

ـالًكا ـم أك مــــــــــــ دوًدا ول رت أُخ ـاء    فحف ـوق والـحصـبـــــــــــ س والطـاب للِكْل

ـًما ـي درھـــــــــ ـلك بجـيب ـم أم ـذا ول ـالقُّراء    ھ ـرات كـــــــــــ ـورد العـش ـن م م

فٍق ـاتةَ مش ـي الـتفــــــــ ـن خـال أردُت م ـي    ف ـه إيـوائـــــــــــ ـّم بسعـي ـه يـت فـي

ـزٍة لَّ ركـيـــــــــ ـاد ك ـد ش ـذي ق ـو ال ـ    وھ ـاءف ـام والغربــــــــــــ ي هللا لألرح

ـه ـو بــــــــ ـا يعـل ـداَر م ـي مق ـي    إن يُعطن ـي أرزائــــــــــ ـاس وتـنـتھ ُض األس بع

ـي ال ـبنُك ال يعط ـتَِّخذفـال ـم يــــــ ـي    ـذي ل ـن الرائــــــ ـيًسا لعـي ـدار تأس ـي ال ف



 

        

ـي ـرف أصـول قـرابتــــــــ ـم يع ـواك ل ـوم بـاألعبــــــــ    وس ـواد يـق ـو الج ـاءوھ ـ

ـٌر ـت أبحــــــــــــ ـه سـال ـن كفّي اُن م ـاء    َحّس ـوم عطـــــــــــــ ٍة وي ـوم مكرم ـي ي ف

 قاسم المال  -٩٥

  ) هـ ١٣٧٤ - ١٢٩٠( 

   )م ١٩٥٤ - ١٨٧٣( 

  

  :سيرة الشاعر

  .قاسم بن محمد بن حمزة المالّ 

لشــعر عــن أبيــه أخــذ األدب وا .، وتــوفي فيهــا)جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة الحّلــة      

وعن حّسون العبداهللا، وتلّقى ُجّل علومه األدبية عن الشاعر حسن القـيم، كمـا أخـذ عـن 

، وكـان مـن عمـل بالتـدريس والخطابـة .يعقوب الحاج جعفر بعد انتقاله إلى مدينة الحلّـة

فّر إلى مدينة الكوفة عنـد زحـف الجيـوش التركيـة بقيـادة عـاكف .خطباء المنبر الحسيني

  .ركها وعاد إليها بعد أربع سنواتثم ت، )م١٩١٦(

  :اإلنتاج الشعري

، ولـــه »خطبـــاء المنبـــر الحســـيني«: ، وفـــي كتـــاب»البابليـــات«: لـــه قصـــائد فـــي كتـــاب -

  .»البابليات«ذكره اليعقوبي في كتابه  -ديوان مخطوط بخّط يده 

شــاعر قــارئ خطيــب، أكثــر شــعره فــي المــديح، ورثــاء أعــالم عصــره، وفــي شــعره       

  .تجود له أبيات في الغزل العفيفد وصنعة، وميل إلى الوعظ والتعليم، وقد تقلي



 

        

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط فيه شعر للمترَجم له( الروض البديع في آل الربيع  -  ١

النجف  -مطبعة القضاء  -) ١جـ(خطباء المنبر الحسيني : حيدر المرجاني -  ٢

١٩٧٧.  

  .١٩٤٧النجف  -الحيدرية  المطبعة-زينب الكبرى : جعفر النقدي -  ٣

  ).المقدمة(ديوان جعفر الحلي  -  ٤

  ).مخطوط فيه قصائد للمترَجم له(مجموع محمد الخليلي  -  ٥

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٦

  :عناوين القصائد

  سرى البرق •

  سرى البرق

ـِد ـن نجـ ـيالت م ـنًا بـاألث ـبرق وھ ـرى ال رِد   س م الف ى الَعلَ ـي إل ـيَّج أشـواقـــــــــ فھ

ٍة ع َميَّ ـن رب ـمسك مــــــــ ـُم ال ـاح لطـي د   وف ن يح والرَّ ة الشِّ ذاه نفح ـى ش فأنســــــــــ

ـوى ـلى الھـــــ ـِن ع ـويَّ الـمسعفَي ـا أخ ـد   فـي ـلى دعــــــــ ا ع ـا ُعوَج ـا ب سألـتُُكم

ـيٍّم ـراب متــــــــــ ل القت ـا ھ ـوال لھ ـد؟   وق ـلى الـبعــــــ ـمُّ ع ـيٌف يل ل ط ـيٌل وھ سب

ـيظةٌ؟ ـم حفــــــــ د القـدي ـِت للعھ ل أن د   وھ ـلى العھ ـاظ عـــــ ـٌم بـالـحف ـي مقـي فإن

ـا ـوف لـحـاظھــــــ ـن سـي ـي م ـد ضّرجْتن حدوُد مـواٍض تقطع الصـارم الھـــــــــندي   لق

ـاو ـُت بَخّدھــــــ ـا اّدعـي ـاھٌد فـيـم ـي ش ّد   ل ـرة الخ ـي حـمـــــ فذاك دمـي الـممزوُج ف

ّرٍة ـدَر ُغ فرْت بــــــــــــ ـا أس ك إذا م ـر    تُري دوتست ـم الجْع ـدر بـالفـاحــــ ذاك الـب

ـا ـوق إنّمــــــ ِك الش ـدي ل ـاُء ال أب ـدي   ألـَمي عـلـمِت الـذي يُخـفـي الـمشـوق ومـا يُب

ـ ـابًا م ـي ُرض هھـبـيـن ـاك إنّ ھد   ن ثنـايــــــ ـذةُ الّش ه لـــــــ ـل دون ھد ال ب ـو الش ھ



 

        

 قاسم خليل -٩٦

  ) هـ ١٤١٦ - ١٣٣٢( 

  ) م ١٩٩٥ - ١٩١٣( 

  

  :سيرة الشاعر

  .قاسم بن خليل بن إبراهيم الهيتي الحلي

تلقــى تعليمــه  .عــاش فــي العــراق .ولــد فــي مدينــة الديوانيــة، وتــوفي فــي مدينــة الحلــة     

مــــين تخــــرج فــــي دار المعلفــــي مــــدن عــــدة حســــبما اقتضــــت طبيعــــة عمــــل والــــده، حتــــى 

عمـــل بالتـــدريس فــي مدينـــة الســـماوة، وبعـــدها فـــي مدينـــة ).١٩٣٢(االبتدائيــة فـــي بغـــداد 

الحلــة، وترقــى فــي عملــه إلــى درجــة مــدير مدرســة ابتدائيــة، ثــم ُعــّين مفتًشــا للغــة العربيــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــــــــــــــارف الحل ــــــــــــــــــــــــــــــي مديري ــــــــــــــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــــــــــــــالمية ف   .والتربي

  .كان رئيًسا لجمعية المعلمين في الحلة

ـــه نشـــاط اجتمـــاعي وتربـــوي واضـــح، مـــن مظـــ      ـــه افتـــتح أول مدرســـة : اهرهكـــان ل أن

  .ومدرسة مسائية في الحلة والمسيب، )١٩٤٦(ة للبنات في الحلة يإعداد

  :ج الشعرياإلنتا

  .له ديوان شعر مخطوط -

  :األعمال األخرى

) عـزاويباالشـتراك مـع نعمـة رحـيم ال(» أصـول تعلـيم اللغـة العربيـة والـدين«: له كتاب -

  ).صفحة ١٣٢( ١٩٦٦النجف  -مطبعة اآلداب  -



 

        

شــاعر مناســبات، اســتوقفته تجربــة المــوت رثــاء، ومظــاهر الحيــاة والنشــاط وصــًفا      

لبعضها، وتقريًظا لبعض مؤلفـات عصـره ممـا يـدخل فـي نطـاق مـا أعجبـه، حـافظ علـى 

ثقافتـه  ضـتهاإلطار التقليدي للقصيدة العربية من، ومحسـنات بديعيـة، ومعجـم شـعري فر 

  .واتجاه موهبته في النظم

  :مصادر الدراسة

  ).مخطوط(معجم شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ١

 -معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين : كــوركيس عــواد - ٢

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

ة الجنـائن األسـبوعية صـحيف -قاسـم خليـل : من أساتذتي: جعفر الكواز: الدوريات - ٣

  . ٢٠٠١بابل مارس  -)  ٣٧ع ( -

  :عناوين القصائد

  صديق صادق وخليل •

  صديق صادق وخليل

في رثاء صبحي عبدالرزاق  
ـيُل ـام قـلــــ ـن األن ـا بـي ـاُل الھـن ـيُل   مـج ـا وثقـــــــــــ ـاٍغ بـھ ـا ط ّل الشق وِظ

ـٌد ك واجـــــــــــــ رف إن ـيل الط أنَّى تُج ـيل   ف ـّن وبــــــــــــــ ـرى وقعھ ـائَع تت فج

ـازةٌ ـيل مفـــــ ـيل   فصـبًرا وفـي الصـبر الجـم ـود خلــــ ـي يع ـا الـحـزن يجـدي ك فـم

ـيبٍة ـوقع مـصــــــــــ ـوًما ل َزَعْن ي ال تج ـيل   ف ـاء سبـــــــــــــ ى رّد القض ـيس إل فل

ـمٍة ـري بحكــــــــــ ـون تج ـذا الك نّة ھ ـول   فس ـا وتطـــــــــــــ ـاٌر بـھ ُر أعـم فتقُص

ـ ـم م ـالهفك ـا بفعــــــــــ ـاٌن سم ـول   ات إنس ـٌل وجھـــــــــــــ رٌّ خـام وكـم عـاش غ

ـم ق كلھــــــــ ـي الخل دود هللا ف ـذي ح ـوٌم إلـيـــ   فھ ه ي لٌّ ل ؤولفك ـه ي ـــــــــــــ

ره ـّل نظي ـاس قـــــــ ـي الن ا ف ـا أًخ ـول   فقـدن ـوس ذھــــــــــــ ـّم النف ده ع ـي فْق وف



 

        

ـا ـاتك صــــــ ـي صـف ًذا ف ـت ف ـد كـن ؤول   بًرالق ـات ق ل الغانمـــــــــــــــ وٌل لنَْي فَُع

ـلّقًا ـي محــــ م القـواف ـي نْظ ـت ف ـد كـن ـيل   فق ـن أصـــــــــ ـن العـارفـي ـُرك بـي وشع

ـيّاً ـت مـربـــــــ ـيل كـن ـٍل للج ـي بـاب ـيل   وف ـدان شخـصك جــــــــــ لـيحـزن فـي فق

ـافٌل ْت ومحـــــــــــــ ـاٌب بك ـدك أحـب ـويل   لفق ةٌ وعــــــــــــ ـر الحت رنّ ـي الشع وف

ا ت معّزيً ـوًعا ولس ـتك مفجـــــــــــــ ـيل   رثـي ـادٌق وخلـــــــــــــــ ـٌق ص ـت صدي فأن

ـٍم ِل مـنعــــــــ ـوار هللا أفض ـي ج ـنْم ف ل   ف ـان نزي ـي روض الجنــــــــــــــ َك ف وإنّ

  

 كاظم الَعّجان  -٩٧

  ) هـ ١٣٥٠ - )١(١٢٩١( 

  ) م ١٩٣١ - ١٨٧٤( 

  :سيرة الشاعر

  .)٢(حلي المعروف بالعامليكاظم بن عبدعلي ال

تعلـم  .وتوفي فيها، ودفن في مدينة النجف -) جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة      

تعلًما ذاتًيا، وكان أبوه يبيع التبغ فـي حـانوت صـغير يختلـف إليـه األدبـاء، فكـان يسـتمع 

عمــل فــي المخبــز العســكري بمدينــة الحلــة، ومنــه لحقــه  .فيحــاكي.. ويســتوعب ويــدهش

يـف، كمـا أنـه قب العجان، فلما أغلق المخبز عمـل متـنقًال يبيـع أنـواع الخـرز لبنـات الر ل

  .عمل متكسًبا بالشعر

  :اإلنتاج الشعري

  .»شعراء الحلة«: له قصائد في كتاب -

                                                 
ه  )١( ات ان والدت ي البابلي نة  ف نة ١٢٩٠س ه س د وفات ذكر عن ـ ، وي تين ١٣٥٠ھ ره الس اوز عم ه ج ـ ان ر .  ھ ينظ
٣/٢/١٠٢،١٠٨  .  
 .المعروف بالعّجان وليس بالعاملي ، ولعله خطأ او سھو  )٢(



 

        

أكثر شعره في المديح، نظمه تكسًبا، وشكوى الزمان، وتصوير حالة نفسه البائسـة،     

ـــئـيـبـفردات مــن الـمـــسرٌب لـد وصــنعة، وتـــقليـــره تـفــي شعــ. وبعضــه فــي المجــون والغــزل ة ــ

  ).العراقية العامية (المحلية 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيـــــــروت  -دار األنـــــــدلس  -) ٤جــــــــ(شـــــــعراء الحلـــــــة  -علـــــــي الخاقـــــــاني  -١

  .١٩٥٤النجـــف  -المطبعـــة العلميـــة  -) ٣جــــ(البابليـــات : محمـــد علـــي اليعقـــوبي - ٢

تحقيــق إبــراهيم :( األزهــر فــي تــراجم الســادة آل جعفــرالــروض : مصــطفى الــواعظ - ٣

  . ١٩٤٨الموصل  -مطبعة االتحاد  -) الواعظ

  :عناوين القصائد

  رمضان أقبل •

  رمضان أقبل

ـمةً ق رحـــــــــــ ـن يُطل ـه الرحـم ـٌر ب ـاُن    شھ بَُس الشـيـطـــــــــــ ـن ويُْح للصـائمـي

َدى ر والھُ ـاُت تكث ـه الطـاعـــــــــ ـٌر ب ـان    شھ ـلُّ والعصـيـــــــــــ الل يـق ـه الض وب

ـي ـا يـقتضــــــــ ـا م ـاُل لَصْومھ وان    َشَرِت الرج نُع النِّْس ـاذا تَص مَّ مــــــــــــــــ وھلُ

ًدا ـونًا واح ـون لـــــــــــ ـا يضع ـوان    ولـبعضن ُم األلــــــــــــــــ ـدَّ ـن تُق وآلخري

ـد ـا وقـــــ ـاَب لھ ـائُب ال حس ـذي الـمـص ان    ھ ـوزَّ ـفق الـــــــــــ ـاب وأخ ـاع الـحس ض

ه ـا ل ـيِر ومـــــــــــــ ـيٌش للفق روُق ع ـان    أي ـاطٌ وال بُْستــــــــــــــــ داٌر وال ش

ـاشٌد ٌد حـــــــــــــ ـراُء ُجْن ـا الفق ـانو    فكأنم ـم سلطــــــــــــ ـا بـيـنَھ ـي م كأنن

هُ رٌّ َمسَّ ـان ُض ى إن كـــــــــــــــ ـا للفت ـان    م اُت والفِْتيـــــــــــــ ـنفع الفَتَيَ ال ت

ـذا أن ھ ـامٍة فك ـوُم قـيـــــــــ ـوم ي ـان    الـي ه اإلنســــــــــــــ ْنِج إال نفَس ـم يُ ل

ـن األذى ـيث مـــــــــ ـري أستغ دو بـدھ ـري مــــــــــ    أغ أن دھ ه آذانوك ـا ل ـــــــ



 

        

ـه  ـٌر ب ـَوَزُغ«دھ َدا» ال ـد َغ ـاَل وقـــــ ـان    استط ـاصُر الثعبــــــــــــــ ه يـتق رِّ ـن ُض م

ـال ـارْت بــــــــــــ ـّي إن ج ْحوةًوعـل ـا«ال     دي َض دي وال » طـاقھ ـبران«يُْج »جـــــــــ

ـن ـم يكــ ـُد ول ْرَوى الـبـلـي ـا يُ ـٌد بـھ ـا     بـل ـو الظـم ـا«يشك ـم» ولَبِيـُدھ آنظــــــــ

ـا وال دي فـيـھــــــــ ـي أروُح وأغت ـا ل ـان    م ـاٌن ال وال إْمكــــــــــــــ ـندي مك ع

ٌب ٍظ َمْرَك ـير ح ـن غـــــــــــــــ ـي م ـان    فكأنن ه قُْبطــــــــــــــ ـا ل ـٍر م جِّ بح ـي لُ ف

ـي ـا ِسْلَعتــــــــ ـا بقـاي وِري ي ـوَم بُ ـزان    الـي ـندي وال الـمـيـــــ ـري ع ال الـمشـت

ـوى ـا ســـــــــ ـن فـيـھ ـم يك ـوان     داري ل ه إيــــــــــــــ ـا ل ـْن م ـٍت ولك بـي

هَ ي بَقُّ ـأَْمَسى يُغنّ ـرذان    ــــــــــــــــ ـرقُص الجــــــــــــ ـوِف وت ق أُر السُّ ف

ـاري إذا رةَ الـبــــــــــ ـم أَْرُج إال نُْص ـوان    ل ـِت اإلخـــــــــــ ـُق وخـان َذَل الصدي َخ

 كاظم هوبي العزاوي -٩٨

  ) هـ ١٤١٠ - ١٣٦٢( 

  ) م ١٩٨٩ - ١٩٤٣( 

  :سيرة الشاعر

  .كاظم هوبي شالل حبيب علي العزاوي

عــاش فــي .وتــوفي فــي مدينــة الحلــة) العــراق -الكــوت ( -ولــد فــي بلــدة الصــويرة       

تلقــى تعليمــه االبتــدائي فــي بلدتــه الصــويرة وأنهــى هــذه المرحلــة .مســقط رأســه وفــي الحلــة

، ثـم )١٩٥٩(، ثم تابع دراسته المتوسطة وأتمها في مدرسة متوسطة الصويرة )١٩٥٥(

، كمـا درس دراسـة دينيـة )١٩٦٤(التحق بـدار المعلمـين االبتدائيـة بـالكوت وتخـرج فيهـا 

ـــة النجـــف خـــالل العطـــل ـــواء الكـــوت فـــي  .فـــي مدين ـــة معـــارف ل ـــا فـــي مديري عـــين معلًم

فــــي قــــرى وأريــــاف المحافظــــة عــــام  تخصــــص مــــادة اللغــــة العربيــــة والتربيــــة اإلســــالمية

ثـــم نقـــل . م، وكـــان آخرهـــا فـــي مدرســـة المعتصـــم االبتدائيـــة للبنـــين فـــي الصـــويرة١٩٦٤



 

        

عــــام  بوظيفــــة مالحــــظ فــــي مديريــــة المصــــرف العقــــاري فــــي محافظــــة بابــــل فــــي الحلــــة

  .م، وظل فيها حتى وفاته١٩٨٢

  :اإلنتاج الشعري

  .ار في جامعة بابل بالعراقي النجله ديوان مخطوط لدى الدكتور أسعد محمد عل -

  :مصادر الدراسة

  . ٢٠٠٧الحلة  -لقاء الباحث صباح نوري المرزوك مع عائلة المترجم له  -

  :عناوين القصائد

  ال تعذلوني •

  ال تعذلوني

ـتُه رجَ  ـي إذا سمـي ـاال تعذلـون ا    بـــــــــ ـره عَجبَ ـن أمـــــــــ رى م ـوٍم ن ل ي ـي ك ف

ٍل ـال خج ـه بــــــــــ ةٌ فـي ـيل رائع ـم ق ـا    ك ـا كِذبــــــــ ـت كلھ ـائد بـان ك القص تل

ـبعُض د ال ا«إذ جسَّ ـم» َمنّاًع الَح لھــــــــ ـا    فَ ـا وھـبـــ ـاري وم ـدع الـب ـا أب ـير م كخ

ـارقه ـن مشــــــــ ـور إال م ـطلع الن ـا    ال ي ه انـتسبـ ـوًما ل ـتسب ي ـُد إن يـن والـمـج

ه ت ـو ُغرَّ ٍن وھــــــــــــ ـا    والشـرق كـوكُب حس ـيٌر إذا غَربــــــــــ ـه خ ـم ب ن يُقـي ول

ه ـان راحت ـد اإلنســـــــــــ نه يج ـي حص ـا    ف ـروم أو طلـبـــــــ ـد الـمح ـا فق لَّ م وك

ـا ـى مـصـيبتَھــــــ ـه تـنس ـوُل ب ى الثَّك ـا    حت ُث الطَربـــــــــــــــ ـاٌت تبع ه حسن وكل

ه ـت تؤلِّھُ ـذي كـانـــــــــ ـاُس ذاك ال ـا    والن ـمه َضربــــــــ ـي تعـظي ـمدَح ف ث ال وتبع

ـوَم ت ـتهوالـي ـار رؤيـــــــ ـنكر األبص ـا    ست ـا وأبـــــــــــ اً لھ ـن أّم ـم يك ه ل كأن

ـت ـخه طُِويـــــ ـي تـاري ـد ف ـي و    وصـفحةُ الـمـج ـذي ف ـال ال ى الجـم ـاحت ـه نََضبـــــ جھ

ـبت ـاَن وانقـلــــ ـي لـبن ـال ف ـيَّر الـح ـا    تغ ـيش واضطربــ ـاء الع ـور وس ـا األم فـيـھ

أت ـا انطف ـي أرجـائھــــــ ـم ف عةُ العـل ـا    أش ث العطَبـــــــ ـا يبع ل فـيـھ ـيَّم الجھ وخ



 

        

ه ـادٌر دَم ـاٍن ھــــــــــــ عب ج ـائر الش ـا    وس ـرق الـذھـبــــــ ـاٍغ يس عب ب ـارس الش وح

ـلى ـيح عــــ ـري كـالكـس ـراُع فـيج ا الش ـا    أمَّ ـا قَِرب ـت بـھ ـي سـال ـاء الـت ـر الـدم نھ

ته ـنًا بقبض ـبعُض ِسّكيـــــــــــــ ل ال ـوَّ ـا    تح ُعبــــ ـوَف والرُّ ـا الخ ـزرُع فـيـھ ري وي يف

ـَر ـات تــــ ـتّى الجھ ـي ش ـا    قـم قـلِِّب الطَّرف ف ـا يُرجف العصـبـ ـب أو م ـرح القـل ـا يج م

ٌد ـا أح مع بـھـــــــــ ـم يس ـظائع ل ـرى ف ـا    ت ـرأ الُكتبـــــ ـن يـق ـان وال م ر الزم عب

ـالغةً ـاء بـــــــــ ـرى أشـي ـتفتَّ ت ى ال دَّ    أنَّ ـا ح ـا سببـــــــــ دري لھ ـون وال ن الجن

ـُم لّوا سبـيلَھــــــــــــ ـاعه ض ـاُل أتب ـا    وح الق والنَّسبـــــ ـن واألخ ـوا الـدي فضـيَّع

تلَبفـالــــــــــــ رض مس تھٌَن والِع ـحق مم ـا    ـ ـه واصطحـبـــ ـادا فـي ـُب س ُل والسل والقت

ـُمديَتِِه ـيالً بـــــــــ ـقتل ھـاب ـيُل ي ـ    قـاب ـن أحش ـد م ـقذف الـحق ـاوي ائه لھَبـــــــ

ـرى ـاِت جــــــــــ ُع األمھ ـاِب ودم ـا    َدُم الشب خَر والـتُّربـــــ رّوي الص ـوِث ي ـثل الغـي م

ـاء مــــــــــ ـن أبن تغفر هللا م ـا    ـجزرٍةأس ـاهُ نـبــ ـا أت ـو عـنھ ـوحش ل ـنفُر ال تست

  

 ماجد جاسم القاسمي  -٩٩

  ) هـ ١٤١٢ - ١٣٨٤( 

  ) م ١٩٩١ - ١٩٦٥( 

  :سيرة الشاعر

  .ماجد بن جاسم بن مسلم الخيال القاسمي

أمضـى حياتـه فـي  .، وتـوفي فيهـا)العـراق -محافظـة بابـل (القاسـم ولد فـي مدينـة       

درس المرحلة االبتدائيـة فـي مدرسـة موسـى بـن نصـير فـي ناحيـة القاسـم، وأكمـل .العراق

، ثـم واصـل دراسـته فـي قسـم المسـاحة )١٩٨٣(دراسته الثانوية في ثانوية القاسـم للبنـين 



 

        

شــارك فــي أنشــطة األدب  ).١٩٨٦ - ١٩٨٤(المعهــد التكنولــوجي فــي مدينــة الحلــة  -

  .ي المناسبات ومن خالل المنتدياتف

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان شعر صغير لدى أخيه في مدينة القاسم -

ـــد والكشـــف       ـــل إلـــى التجدي ـــي، عبارتـــه سلســـة، وصـــوره ال تخلـــو مـــن مي شـــاعر ذات

ب إلـــى لتوســـل، فـــي قصـــائد أقـــر لـــه فـــي الحنـــين، والغـــزل، وا. النفســـي مـــع مقاربـــة الواقـــع

  .القصر

  :مصادر الدراسة

  . ٢٠٠٣بغداد  -مطبعة الدباغ  -نفحات من مدينة القاسم : عبدالعظيم الجؤذري -

  :عناوين القصائد

  جر الحبل •

  جر الحبل

ى األ ـُد إل ـد الّشديــــ ـَي الـوج ـاح ب ِلأط ِل    ھ ـال قت ـت بــــــ ـي وانـتھـي ـّز كـيـان فھ

ـوى ـّن ذا الھــــــ ـى ولك ـت أن أنس ـمْطل    وحـاول ّدة الــــــ ـن ش راه الصـبُّ م ـا ي رى م ي

ـيلةً ـوًما جـمـــــــ ـي رس ـن جـيب ل    فأخرجت م ـخ للطّف ـن الّشيــــــــــــ الٍّن م ٍل وخ ألھ

ـوى ـن الجـــــــــ ـي م ـم أبك ًما ث ل رس ـ وأصـبحت    أقبِّ ـي عقـلــــ ـّوث ل ـن يل يأخشى م

ِر ع مط ا وأرج ـفأنھض مفزوًع غل    ــــــــــــــ ـن الّش ـي مـــــ ـا ب ـوًما لـم ر مھـم وأنظ

ـُم ـيَر إلـيـھـــــــــ ـو أن أط ـبح أرج ـي    وأص ـا أُولـــــــــ ب م ـزوٍن أرتّ ـي كـمح وأمس

ـي ـوٌق وأرَّق مضجعــــــــــ ـي ش ـر    لقـد حـازن ـايةُ دھ ـدل جن ـال عــــــ ـي ب ـد غشـْتن ق

ـائھًا ر تـــــــــ ة الفك ـي دّوام ـبحت ف ل    فأص ـن األھ ـًدا عـــــــ زوالً بعـي ـبحت مع وأص

ـه ـي فـي ـْن داخل ـيفًا ولك ـورةٌضع ـل    ثــــــــ ى الفعــــــــــ ـريٌب إل ـنّي ق ُكوتًا ولك َس



 

        

ـم ـَي بـيـنھــــــ ـى مكـان ـِرَي ال أنس ـيئة أو أُمـلـ    لعـم ـم بـالخط ـّر عـلـيـھ ـيأم ـــ

ـوى ـن الھـــــــ ؤاد م ّج الف ـد ض ـّي ق ـي    خلـيل ّم وال يُدلـــــــــ ـي أن يُض ـاء لسـان وس

ـُم ـبحت إال وأنـتـــــــــ ـا أص ـوّهللا م ل    ف ـاء والَع ـن الـمـــــــ ـي م ـلى نفس زُّ ع أع

أى ـن ن ر مـــــــــ ـال ذْك ـي ب َي ال أمس ـوصل    وإنّ ـلى الــــــ ـتًا ع ّت إال مستـمـي وال ب

ـورى ـوُن عـلى الـ ـوم أھ ـي ي ـت ف ل    فـمـا كـن ـلى الجھ ـصّراً عــــــ ا م ـت مزويًّ ـا كـن وم

ـا ـور جـمـيَعھــــــــــ ي أرى أن األم ـل    ألنّ ـاٌل ذوو عقـــــــــ ـا رج لُّ إذا فـيـھ تَُح

ـي ـا أخـــــ ـم ي ـي ث ـا صـاحـب ـي ي ـل    ولكـنّن ـلى الـحـبــــــــ ـرٌّ ع ٌد وج ـي م تعـاَورن

ـبحت ـا فأص ّك بأنّھــــــــــــ ـاٍل أش ـي ح ل    ف ـي اللّي ـّرد فــــــ ـال الـمش ـن ح ل م بأفض

ـي ـم بجـانـب ـن ھ ـاُق م ل يشـت ـا أدري ھ ـي بـ    فـم ـا ب ـرَّ م ل م ـيوھ ـُم قبـلـــ ـن ھ الـذي

 مبارك الحّلي -١٠٠

  )  )١(هـ١٢٧١ -   ( 

  ) م ١٨٥٤ -( 

  :سيرة الشاعر

  .الحّلي )٢(مبارك بن محمد صالح بن مبارك الزبيدي

تلقى من التعليم المبادئ األولية البسيطة، وكان  .العراق -توفي في مدينة الحّلة       

ا فــي الوفــد الــذي قصــد مدينــة النجــف لــدعوة مهــدي القزوينــي لالنتقــال إلــى الحلــة عضــوً 

ي مناهضــة الحكــم كــان لــه نشــاط وطنــي فــ .زعيًمــا دينًيــا، ثــم الزمــه بعــد ذلــك وأخــذ عنــه

  .العثماني للعراق

                                                 
نة   )١( وفي س ـ١٢٦٢ت نة ١٨٤٦/ھ ل س ـ١٢٧٠م ، وقي ات. م١٨٥٤/ھ ر البابلي ة٣/٢/٢١٤ينظ عراء الحل ،  ٤/٢٨١، ش

  .١٩٢ موسوعة اعالم الحلة  ص
  . . ٤/٢٨٠، شعراء الحلة  ٣/٢/٢١٢ينظر البابليات. من آل صياد فخذ من عشيرة البو سلطان من زبيد  )٢(



 

        

  :اإلنتاج الشعري

  .)١(له ديوان شعر مخطوط -

عصـره كالرثـاء والمـديح،  شاعر مناسبات، نظم فـي أغـراض الشـعر المتداولـة فـي      

اتســمت لغتــه بــالقوة وأســلوبه بالجزالــة، حــافظ علــى العــروض الخليلــي، كمــا حــافظ علــى 

يـا ظاعنـا، ويـا لهـف نفسـي : المأثور من صور الحياة البدوية، في مرثيته ينادي المرثي

  .وا لي حداة العيس وقفة ساعة إلخحين زمت ركابهم، هب

  ..................................................................:مصــادر الدراســة

 مكتـــب – ٢٠٠٠منـــذ تأسيســـها حتـــى عـــام موســـوعة أعـــالم الحلـــة : ســـعد الحـــداد - ١

  ........................................................... ٢٠٠١الحلــة  -الغســق 
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في الرثاء
ـِد ـي الـمـجــــ ـد أصـاَب بن لَّ خطٌب ق ـحدِّ   لقـد ج ـن الـــــــ ـا ع ـد ثَنـاھ ـيٍل ق رزٍء جل ب

ـولّعْت ـد تــــــــــ ـي ق وٌب إال الـت ل نُ د   وھ ـالكرب والجھ ـول هللا بــــــــــ آل رس ب

أى ـيّةَ إذ ش ـُم الـمـنــــــــ ـا سھ الّ خط رد   فھ ـم الف ـّدرّي والعـلــــــ ـوكب ال ى الك إل

دا  ه الف ـي ل ـيَّب األخالق روحـــــــ ـّد   رمـى ط ـر األب والجـــــــ ـن الطّاھ ـيل حسـي سل

ـٍب ن غالـــــــــــ ؤّي ب ـن ل ـراٍة م ـيل س ـمد   سل ـيبِة الـح ـن ش ـاِء م ِر والعـلـي ي الفخ أول

ـا  ـيٍّةفـي ٍة ھـاشمـــــــــــ ـن دوح نًا م ـد   ُغُص ـي وقـــــــــ ـاشةَ ف ت الـحش ـَت وخلّف ذوي

                                                 
لمان   )١( يد س ن الس يد حسين ب ن الس يد عالوي ب اء الس ه قصيدة واحدة فقط في رث ذكر ل ليس له ديوان شعر، وكل ما ي
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ـالِه ـند كـمــــــــــ اَب ع مٍّ غ ـدَر تِ ـا ب مُت   وي ـا ش د فـم ـي اللّح ـلك فــــ ـدًرا غاب قب ب

ـيّةً ـير عـشــــــــ ـّد الـمس ـنًا ج ـا ظاع ـد   وي ـن الـوجـــ فى م ـَب يُش ـل القـل ـًدا لع روي

ـن ـي حـي َف نفس ـا لھ ـْم فـي ت ركـابـھــــ ـد   ُزّم ة الخلــــــ ى جنّ ـوقًا إل رى ش ـّدوا السُّ وج

ـى ـن األســـــ ـق م ـٍب ال يُفـي ـادي بقـل ـلى الخّدـــالـّدمع صـوبًا عــ وطرٍف يصـبّ    أن

ـاعٍة ةَ ســــــ ـيس وقف داةَ الع ـي ح ـوا ل ـد   ھـب ـن الـوج ؤاد م ـي الف ـا ف ـي م ـا يـنطف بـھ

ـا ـلى الـبكـــــ ـي ع ال تسعفـان ـيَّ ھ ـدي   خلـيل ـبة ال يُجــــــ ِد األح ـي فَْق ـان ف وإن ك

ـواكالً ـوَل ثــــــــ ك الطّل ـا تل ـم تـري د   أل ـلى َعْم ـون عـــــــــ ُب الـمـن ـا ري دھ تَقصَّ

ـُم ـلّوا وإن ھــــــ ـن استق ـم أي ال عـيَسھ ـوّد   س ـلى الــــــ ـٍم ع ـٍب مستقـي ـلّوا بقـل أح

ـي ّن وأضلعـــــــــــ ـا تج ـي عـم ل أدمع ـدي   فس ـا يُبــــ ـزان إرسـالھ ـر األح ـي مضم فف

زْل ـم ت ـِدك لــــ ـِد بع ـن بع ـي م ذي مقـلـت ھد   ف رى أرَق الّس ـد الك ـالزمةً بعـــــــــــ م

ـتأى ـَت وانـــــــــ ـّما تـرّحل ـدي ل ـد   وذي كب ـي وقــــــ ِة ف ـار الكآب ـن ن ُب م ك الرك ب

دى ـن فَ ـَت أول مــــــ دى كـن ـَت تُف ـو كـن ـا   فل ديوھـيـھ ـن يَْف داُء لـمــــ ِن الف ـم يُغ َت ل

ـاظري ـوَر نـــــــ ـا ن ـّوي عـنك ي ـيف سل ـخْن عھدي   وك ـم يـــــ وأنـت أنـيسـي عـن أٍخ ل

ـلى ذاك الكـ ـي ع ـيبِهفلھف ـاِل وطــــــــ ّد   م ـلى الن ـوق عـــــ ـٍر يف ـن نش ـاز م ـا ح وم

ـا ـيَّ برحـبـھـــ ـا عـل ـاقت الـّدنـي ـد ض ـوعِة الـحـز   وق ـدبـمـا حـّل بـي مـن ل ن والـوج

ـبًّرا ـاء تصـــــ ـن األذكـي ـي األنجـبـي ّد   بن ـن الن ـدًرا عـــــــــــ ّل ق ـيٍل ج رزٍء جل ل

ـورى ـيِّد الــــــ ـم س ـي جـّدك ـوةٌ ف ـم إس ـد   لك ـي الـمـجــــ رام أول ّر الك ـائه الغ وأبن

ـم ـوكٌب فضـيـاُؤكــــــــ ـم ك اب مـنك ئن غ د   ل ِة والرش ـي الھداي ـوًرا فـــ ـدَر ن ى الـب حك

ـا ـيَّب الـحـيــــــــ مَّهُ ص ًرا ض قى ّهللا قب ـد   س ـال رعــــــــــــ ـوٍز ب ـغفراٍن وف ّح ب يس

ٍة ـائُم أيك ـاحْت حـمــــــــ ـا ن ـِه م د   سأبكـي نن الّرن ـلى فَ جعْت ُوْرٌق عـــــــــــ ـا س وم
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  األسطول الطيار

ـان ـاِت الّزمـــــــــ ـن حـادث ـانًا م ذ أم ـارق الـحَدثــ   خ ـقّظ لط ـاِنوتـي ـــــــــــــ

ـ ـا اسطَْعــــــــــ ـوادث م ى الـح ب إل ـان   وتأھّ ـِو الّزمـــــــــــ ـرْر بصـف َت وال تغت ـ

ـ ـم يــــــــــــ ـاك للّسل ـا دع ـان   وًماوإذا م ـي أمــــــــــ ـه ف ـن حـروب ـْن م ال تك

ـيٌش ك عــــــــــ ـه ل ـا ب ـد صـف ـرى ق ـوان   أو ت ـان ذو ألـــــــــــــ ـاخَش إّن الّزم ف

ذيًرا ـي ن ـثل اللـيـالــــــ ـا م ـا رأيـن ـوان   م ٍة وتـــــــــــــــ ـي غفل ا ف ـير أنّ غ

رزٍء ـا ب ـبَت مـنھـــــــــــــ ـا أُص إذا م ـان   ف ـا بثـــــــــــ ـاَب مـنھ ـاخَش أالَّ تص ف

ـ ـن الـَحْتـــــ ـاَص م ئَت ال مـن ـا ش ـر لـم ـوان   س ـي ُذرا كـيــــــــــ ـت ف ـو كـن ِف ول ـ

ـي ـواقَب يُمســـــــــــــ ـنظِر الع ن ي ـان   إّن َم ـن األذى وضمـــــــــــــ ـاٍن م ـي أم ف



 

        

ـرٍّ ـو لـحــــــــــــ ـاَن يصـف ّن الّزم ق   ال تظ ـانُخل ـنةَ اإِلنســـــــــــــ ـر فت الـّدھ

ـنه ـونةَ مــــــــــــ ـُب الـمع ن إذ نطل ـان   نح ـول األمـــــــــــ ـنه حص ـو م ـم نرج ث

ـن س ـبُرء م ـي ال ـينـبتغ ـوِم األفـاعـــــ ـان   م ـن ثعبـــــــــــــــ ـان م روم األم ون

ـا ـير أشـيــــــ ـمه غ ـن سل ـا م ـم يـنلن ـلة الـوسنـــــــــــــ   ل ـراءْت لـمق ـانَء ت

ـي ال بـاألمـانـــــــــ ـاول الُع ـن ح ـان   إن م ام بـالـحـرمــــــــــ ـته األيّ قـابـل

ـ ـادث الـدَّھــــــــ ـن ح ـان م ـاء األم ران   ورج ـن النّي دى مــــــــــــ ـي النّ ِر كراج ـ

ـي روُف اللـيـالــــــــــــــ لّطت ص ـان   وإذا ُس ـر ببنـــــــــــــــ ـيَف عـنـت ت س قطع

ـلًكا رب مــــــــــ ـب الغ ـى بجـان ـان   أو تـنس كـيف أضحى مزعزَع األركـــــــــــــــ

ـد دا ـي وقـــــــــ ـنَه اللـيـال ـّوضت رك ـّدورانرت ع   ق ُر الــــــــــــــ ـه دوائ ـلـي

مخًرا را مش ـذُّ ـي الـــــــــ ا عـال ـان كھفً ـان   ك ـن واإِليـمـــــــــــــ ا بـاألم مطمئنً

ـوادُث الـّد فته ح فًانس ـر نس ـان   ھــــــــــــــ ـاح للكثبــــــــــــــ ِف الري ـثَل نس م

ـد ـا قـــــــــــ ـد م رةً بع ـاد نث ـله ع ـمه الفرقـــــــ   شم ـو لنظ ـان يعـن ـدانك ــــ

ـوٌع ـراص ربــــــــــــ ك الع ـن تل رت م ان   أقف ـواطٌن ومغ ت مـــــــــــــــــــــ وتخلّ

ـت ـاألمس كـانــــــ ـي ب ـبؤُس وھ ـا ال ـان   حـلّھ ٍة أفـنـــــــــــــــــــ ةً ذاَت روض جن

ـًما روِر ھشـيــــــــ ـا روض الّس ـاد فـيـھ ـان   ع ـُف األشجـــــــــــــــ ـاكرته عـواص ب

ـو ـم يـزھــــــــ ـاجةَ األقـالـي ـان ديب ـان   ك ـحسن واإلحســـــــــــــ ـه روٌض لل فـي

ـادي ـالً لألعــــــــــ ـوم معق ـبح الـي ـان   أص ـم والطغـيــــــــــــــ ـاًما للظل ومق

ـ ـن أيـديــــــــــــ ـيغٍم بـي ل ض ـرى ك ـوان   فت ردى والھـــــــ ـَم ال ـي طع ِھُم يـقـاس ـ

ـُم ـي مـنھ ـيشـتھ ـد ِحيــــــــ ـان وق زوان   األم ر والنّ ـن الِعي ـًى بـيـــــــــــ َل أس ـ

ـا ـداوةً أضمـروھــــــــــ ـوا ع ـد أبـان اِم واألزمـ   ق ـم ااأليّ ـن قـدي ـانم ــــــــــ

ـوا دى وأضـاعـــــــــــ ـرمة الھُ ـوا ح ـديّان   ھتك ـن الــــــــــ د الـمھـيـم ـه عھ فـي

ـوبًا ـال خطـــــــــــــــ الن   غصٌص تصدع الجـب ـا ُذرا ثھ ـوي لھـــــــــــــ ـاد يـھ ك



 

        

ـلى األْر ـاُء عـــــــــــ ق الّسم كْت تطب ـن   أوش ـافةُ الّرحـمـــــــــــــــ ـوال لط ِض فل

ـي ـغمد الـمسـاعـــــــــ ـي أرى ب ـير أن ـان   غ ـيٌف يـمـــــــــــــ ر س ى للنص ـد تجلّ ق

ر ّك أن ن ـول الش أس األسطــــــــــــــ ـي   فبب ـاردات األمـانــــــــــــ ى بش ى ونحظ ق

ـٌم ـاد زعـيــــــــــ ـي الِعم ٌن عـال ـو حص ـان   ھ ـالِد واألوطـــــــــــ ـاِن الـب ـي أم ف

ـ ـزل ح ـم ي ـل ى الــــ ـه يرع ـظان   ارًسا بعـيـنـي ه الـيـقــــــــــــــ ّراً بطرفِ ُمْلَك ط ـ

ٍر َل فخ ـّوه ذي ـي ُعلــــــــــــــ ـبًا ف ـوزاء   سـاح ـام الج ـوق ھ ـان ف والّسرطـــــــــــ

ـاًء ـرعةً وسنـــــــــــــــ ـبرَق س ل ال ـان   يُخج َم الخـفقــــــــــــ ـومض دائ ـرَق ال مش

ةً وعـلــــــــــ ـم رفع ـم النج ـًوازاح ـالطّيران   ــــ ـاء بــــــــــــ ـَر الّسم ـاق نس ف

ـِه ت لـديــــــــــــ ي أمس ريَح فَْھ ـابق ال ـان   س ـي الّرھـــــــــ ه ف بَق خلف ـي الّس تشـتك

ا ـراه غربً ـند مســــــــــ ـرُق ع ـبح الش ـان   يص ـيره الخـافقــــــــــــــ ـاوى بس فتس

ـًرا أبّط شـــــــــــــ ـد ت ـر ق ـان   وإذا الـدھ ى األذقـــــــــــــــ ـًسا إل رّده نـاك

ـيٍل ـاد غـــــــــــــ ـاج آس ـٌل للھـي ـدوان   حـام الح للعــــــــــــــ ـاِت الّس شـاكـي

ـوًما ـرب يــــــــ ـداةُ للـح ـا الع ـيران   إن دعتھ ن النـــــــــــــــ ـم بألس جـاوبتھ

ـٌد ـيِّة رعــــــــــــ ـنه للـمـن ـدا م ر ال   إن ب ـانيُمط ـاء ُدخــــــــــــ ـن سم ـحتَف م

ـ ـن ُسْحــــــــــــ ـَل م ر القنـاب دا يُمط ان   وغ ـارض الھتّ ـا كـالعــــــــ ِب الـمـنـاي ـ

ـبر الـمـ ـي مـن ـام ف ـوق ـية يـتلـــــــ ـائالً   ن ـان: ق ـا فـــــــــ ـن عـلـيـھ ّل م ك

ـي ـوم قـومـــــ ـي أرى الـي ـي أن ـدا   ويـقـيـن ـال واألبـــــــــــ ـوه بـالـم نسـاوم

ـبّوا د لـــــــــ ى الّرش ـم داٍع إل ـان   إن دعـاھ ـيّم الـولھـــــــــــــــ ؤاد الـمت بف

ـي ـيل الـمعـالــــــ ـذا سب ـي ھ ـا لقـوم ـان   ي َح الـبُرھـــــــــــــ ـالّشمس واض الح ك

ـم دَّ عـنكــــــــ ـوا للضِّ ـوه ودافع ـوان   فـاطلـب ـّل دار الھـــــــــــ ـا أن نح ـل م قب

ـ ة األمـــــ روا غاي ـول وانظ ـوا الق نآن   واسمع ـادث الش ـال حـــــــــــــ ـد ط ِر، فق ـ

نّوا ـال وس ـبة القِتــــــــــــــ ذوا أھ ـارمَ    وخ ـان ص د الجنـــــــــــ ـن فِِرن زم م الع



 

        

ى ـالعزائم يرق ـرُء بـــــــــــ ـا الـم ـان؟   إنّم ـير بنــــــــــ ـى بـغ ـاٌم يـدم ل حس ھ

ـوا ـوا هللا واسمع ـواواتق ـالن   وأطـيعــــــــ ـّر واإلعـــــــــ ـم بـالس ـا استطعت م

ـ ـلغ الّسيـــــــــــ ـد ب ـم فق ذوا ِحْذرك ّل الـمغانــــــ   وخ ـّم ك ـي وع ُل الّرواب ـيـ ــــ

ـا ـم حـــــــــ ـدّو بك ـنظروا الع ـم ت ـان   أو ل ـدِة الـوسنــــــــــــ ـم برق طَ، وأنـت

ـم ـا استطعتــــــــــ ـُم م ـّدوا إلـيـھ دان   فأع ـٍر لِ ـيٍض وسمـــــــــــــ ـوٍف ب ـن سـي م

ْر ع الَخ ـاُق واتس ـنّا الخنـــــــــــ ـاق م ـان   ض ُر الـَحَدثـــــــــــــــ ُق، ودارت دوائ

ـوا ـه وكـونــــــ ـم إلـي ـوا أمـَرك ـان   واجـمع ـوب كـالـبنـيـــــــــ ـاِد القـل بـاتح

ـًدا زائِم َصلــــــــــــ َد الع ـرّدوا زن ران   ال ت ّعة النّي ـن أش ـيًا مـــــــــــــــ خـال

ـم ـالةَ عـنكــــــ ـرَص والجھ ـبذوا الـح ـان   وان ةُ اإلنســـــــــــــــ ُل آف ـا الجھ إنم

لْ  ـم نن ـائَب واإلْر ل ـذه الـمـصــــــــــ ـان   ھ ـالجھِل والعصـيــــــــــــ ـاَف إال ب ج

ا ـام فروًض ب هللا لألنـــــــــــــــــ ـاعةُ ال   كت رض ط ـن الف ـانوم ّسلطــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

  )١(محسن العذاري -١٠٢

   )٢()هـ ١٣٢٤ - ١٢٤٦( 

  ) م ١٩٠٦ - ١٨٣٠( 

  :سيرة الشاعر

  .محسن بن علي بن حسين بن عبداهللا الكاظم بن تريبان

قضــى حياتــه  .، وتــوفي فيهــا)جنــوبي بغــداد(ولــد فــي محلــة التعــيس بمدينــة الحلــة       

قصــد النجــف فحضــر القــرآن الكــريم وتلقــى مبــادئ العلــوم علــى والــده، ثــم  قــرأ.فــي العــراق

تعـّيش علـى نسـخ الكتـب وقـرض الشـعر، وقـد مـدح السـلطان العثمـاني .مجالسها العلمية

  .شهيرة في بغداد وفي الحلة أيًضاعبدالحميد، كما مدح أقطاب األسر ال

  :اإلنتاج الشعري

، وجمـــع مـــا نظمـــه مـــن »البابليـــات«و» شـــعراء الحلـــة«: وردت نمـــاذج مـــن شـــعره فـــي -

  .الشعر بالفصحى والعامية ولكنه ُفقد بعد وفاته

جــاء معظــم شــعره فــي مــدح الســلطان والــوالة والعلمــاء وكبــار رجــال الدولــة وأعمــدة     

األسر الكبيرة؛ فكـان شـعره وسـيلة لـربط الصـالت بـأعالم األسـر البغداديـة والحلِّيـة، كمـا 

المناصــب، وهنــأهم باألعيــاد، ولــه نظــم فــي الرثــاء والعتــاب أرخ لهــم ولمناســبات تــوليهم 

والغزل، وبعض مدائحه تبدأ بمقـدمات خمريـة أو غزليـة، وفـي شـعره أثـر للثقافـة العربيـة 

معجمـه قـوي، وبنـاؤه متـين، وصـوره حاضـرة . وكبار شعرائها، وٕافادات من القرآن الكـريم

  .ساليب البالغة القديمة بال تكلفتفيد من أ

                                                 
 ) .٦٥(معنى العذاري ، ينظر عباس العذاري تحت رقم    )١(
نة   )٢( ه كانت س ى ان وفات نة ١٣١٤اتفقت كلمة المؤرخين عل يس س ـ ول اخرين١٣٢٤ھ ّذ من المت ـ ، االمن ش ولكن . ھ

وبي  ارة اليعق تين(الشيء الذي يلفت  النظر ھو عب ره الس ارب عم د ق نة )وق د والدة الشاعر بس ـ تجعل ١٢٤٦، وتحدي ھ
ره ع يس ) ٦٨(م تين ول وق الس ر ف ذا عم نة، وھ تين(س ارب الس نة )ق ه س ون والدت ن ان تك ه ممك ـ او ١٢٥٥، وعلي ھ

ة  ٢/١٥٥، تاريخ الحلة  ٤/٣٠٠، شعراء الحلة  ٢/١٩١ينظر البابليات . وهللا اعلم. ھـ ١٢٥٤ ، النھضة الفكرية في الحل
  . ١٩٤، موسوعة اعالم الحلة ص  ٧٦ص 



 

        

  :دراسةمصادر ال

  .١٩٦٤بيروت  -) ٢ط(دار األندلس  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  ).مخطوط(الحصون المنيعة : علي كاشف الغطاء -  ٢

  .١٩٥٠النجف  -مطبعة الزهراء  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

المسك األذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث : محمود شكري اآللوسي -  ٤

  . ١٩٣٠بيروت  -مطبعة اآلداب  -  عشر

  :عناوين القصائد

  ذكريات الوصال •

  ذكريات الوصال

ـقِه ـاته أم ريــــــــــــ ـن نفح ِكرَت م ـيّا   أ َس ـقِه؟ أم بـالـُحم ـن إبريـــــــ رف م الص

وى؟ ـَق أم اللّ ذّكرَك العقـيــــــــ ـن ت ـقه   أم م وى وعقـيــــــــــــ ـلى وادي اللِّ آٍه ع

ـاطى ـا تع ـا مـن ـم فـيـھـم ـاشٌقك ـوقه   عـــــــ ـَدْي َمعـشـــــــــ ـن ي ـمدامِة م أَس ال ك

ـ ـا الـــــــ ـات نسـيـُمھ اَء ب ٍة غنّ ـي روض ـا بُخفــــــــ   ف رقِص ورَدھ َخفّاُق يُ ـوقهـ ــــــ

ـوى ـيٍر والھـــــــــ ـٍر ُمن ـدى قـم ـا ل ـوقه   بِْتن ـال وَمشــــــــــــ ـالفِِه ح ـه كـس فـي

ـان ـو ك اء ل ـا«غنّ ُن سـيـن ـامًعا» اب ـقه   ســـــ ـن ُموسـيـــــــــــ ـاه ع ـيَعه أغن تـرج

ا ـال تَعطُّفً ـنّي فـمـــــــــــــ ـتُه م ـقه   أدنـي ـن ريـــــــــــــ الفَةً م ـّي ُس ـھدي إل ي

 

 



 

        

  )١(]يدالعمي[محسن  -١٠٣

  ) هـ ١٤٠٧ - ١٣٢٣( 

  ) م ١٩٨٦ - ١٩٠٥( 

  :سيرة الشاعر

  .الحلي ]يدالعمي[محسن بن أحمد بن محمد بن مهدي بن ناصر 

ـــة      ـــة الحل ـــد فـــي مدين ـــى عبـــدالرزاق  .عـــاش فـــي العـــراق.ول ـــي عل تلقـــى تعليمـــه األول

عمـل بالخطابـة، وفـي شـيخوخته  .وشـيًئا مـن الفقـه عـن والـده ، ثم أخذ المنطـق)٢(السعيد

ــوائح الرســمية فــي مــدخل الســوق الكبيــر ن عضــًوا فــي نــدوة الباجيــة كــا .عمــل محــرًرا لل

  .بالحلة

  :اإلنتاج الشعري

، ولـه قصـيدة ١٩٥٢بغـداد  -مطبعة الجامعـة  -أعالم الجهاد والفضيلة : له ديوان -

، ١٩٥٧بغــداد  -لشــيخ نــايف الجريــان ا: رثــاء نشــرت فــي كتــاب إســكندر معــروف

  .)٣(ديواني ليالي السمر، وأغاريد الريفتصدرت ظ ــوله تقاري

شـــاعر مناســـبات، شـــارك بقصـــائده فـــي مناســـبات مجتمعـــه، بـــدأ يـــنظم القصـــائد       

باللهجــة المحكيــة، ثــم نظــم الشــعر الفصــيح معتمــًدا العــروض الخليلــي والقافيــة الموحــدة 

ه مرثيــة فــي نــايف الجريــان، ضــمنها أشــطاًرا مــن الشــعر القــديم، والمحســنات البديعيــة، لــ

يظ دواويـن شـعراء عصـره نظـم فـي تقـر . وجعلها قسمة بين رثاء المتوفي واالمتـداح لولـده

  .وتأريخها

  

  

  
                                                 

  لعميري، ولعله خطأ مطبعي وتكرر الخطا في السطر الثاني ايضافي االصل كتبت ا  )١(
  .الملقب بالشيخ رزوقي   )٢(
  .١/٧٥ينظر ادباء وكتاب بابل المعاصرون ). الغراميات الحسينيات:(له ديوان شعر مخطوط باسم   )٣(



 

        

  :مصادر الدراسة

 -معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين : كــوركيس عــواد - ١

  .١٩٦٩ بغداد -مطبعة اإلرشاد 

  . ١٩٧٢النجف  -مطبعة الغري  -أغاريد الريف : هادي المرزة الحلي -  ٢

  :عناوين القصائد

 بمنه تعالى •

  بمنه تعالى

ـُر ـا الـدھــــ ـٍد نـابن ـٍم مـاج ـد زعـي دُر    بفق ـمته الغ ـر شـيــــــــ ّرٍة والـدھ ـلى ِغ ع

ـلنًا ـالغدر معـــــ ـراَر ب ـارَب األح ـم ح ّر    فك ـا ِس ـم يُخـفِھــــــــــ ـًرا ول ـاَءته جھ إس

ـالَه ر فعـــــ ـْنهُ وانظ ـر ال تأم ـو الـدھ ر    ھ ـدوم وال ُض ٌع يــــــــــــــ ه نف ـيس ل فل

ى ذوي النھ رِه ب ـن َمك ـٌب مـــــــــــ ـمكرف    وال عج ـدنُه الـــــ ـاد دي ـو بـاألمـج ـا ھ ھ

دامٌع ـون م ـوم للعـيــــــــــــ ّل ي ـي ك ـر؟    أف ـد الجـمــــ ـاء يـتّق ـي األحش ـيل وف تس

ـٍد ـي سع ـاُب أب ـيبةٌمـص ك مـصــــــــــ ـبر    وتل ـنفع الصـــــ ـا وهللا ال ي ـي مـثلھ وف

ـا ـاُن قـلـوبَنـــــ ى الزم ـا أذك ـي إثرھ ـه يفتخ    وف ـاٍم فـيـــــــــ ـد ھـم ربفق ر الفخ

ال ـالعز والُع ـروف بـــ ـمحسن الـمع ـا ال ّر    أب ه ُغ ـيٌض وأخالق ـائعهُ بــــــــــــــــ صن

ـا ـي زعـيـَمھـــ َي تـنع ـي فْھ هُ الـمعـال زر    بكت ه َج ـيس ل دٌّ ولـــــــــــــــ ه م ـدمٍع ل ب

ـِدِه ـد فقــــــ ـن بع ـِد م ُت الـمـج َش دس ـدر    وأوح ـد الـبــ ـاء يُفتق ـيلة الظلـم ـي الل وف

ـّدٌم ـو مقــــــــ ـد فھ اة الـمـج ـُم بنُ ـر    زعـي ه األمــــــ ـان ل وفـي محفل األشـراف ك

ـا ـمدارس مـثلـمــــــــ ـم ال ـيَّد للعـل ـبِر    وش ـا الـــــــ ھ ـروفه َعمَّ ـن مع ـن م فلسطـي

ـيعه ـاَء صنــــــــــ ـذكرى بق ه ال تبقى ل ـر    س ـو العـمــ ـيل ھ ـذكُر الجـم ـا ال أال إنم

ـاذ نفـم ـِن َم ـي أربعـيــ ـوم ف ـول الـي ـَحصر؟    ا أق دُّ والـــ ـا الَع ـوى لھ ـاه ال يـق مزاي



 

        

ـا ع الثنـــــ ـيَل م ـذكَر الجـم د ال ـد خلّ ـن ذك    لق ـات م ـا م ـروم ـا الـدھـــــ راه خلَّدھ

باُلً ـيث أش ِة اللـــــــ ـي غاب ـا ف ى لن ـر    وأبقَ ـا النشــــــــ ـابت وطـاولھ ـُم ط أصـولُھ

ـده ـن بعــــــــــــ هُ م ٌن وأخلف دُب محس ر    الن ؤه النص ـرش يكل ـن هللا رب العـــــــــ م

ـريةً ـته عبقـــــــــــــ َك إذا قـابـل ـر    يري ـاشةُ والـبِشــــــ ـيّاه الـبش ـو مح وتعـل

ًدا ـاب َمْحتِ ـا طــــ ـالً مـثلـم ـاب فع ـد ط وخـيرةُ أھل العصر فـيـه زھـــــــا العصر    لق

ـم ـان زعـيـَمھـــــ ـد ك ُل الـمـج دَّ أھ إْن ُع ـو الصدر    ف دَّ ھــــــــــ وإن ُعدَّ أھل الفخر ُع

ـوله ـا يـقـــــــــــ ـاله م ـي أفع دِّق ف ـُحّر    يص ـُد الــــــ ـِل الـمـاج ذا فلـيفع أال ھك

ـِه ـاِت بسعـيـــــــ ـتّى الـمكرم ـاز ش ى ح ـر    فتً و الـبحــــــــ دى فْھ ـٌر للن ـيل بح وإن ق

ـبٌَّب ـوب محــــــــــــ ل القـل ى ك ـاٌم إل ـذكر    ھُم ه الــــــ ـيل ل ـل الجـم ھد بـالفع ويش

ـارٌف ـاسة عـــــــــــ أدوار السـي ـيٌر ب ـر    خب كل األمـــــ ـلُّ إن أش ـون الـح ـِه يك لـدي

ذرً  ـاجٌزفع ـي لَعـــــــ ـاِد إن ـي األمـج ر    ا بن ـُم والنث ِه النظــــــــ ـم يُحص ـُم ل فـمدحك

ـالِِه ل فعـــــــــــــ ـوٌد بك ـمداُن محـم ـمتُهُ ا    فح ـيروشـي ـدنهُ الخـــــــ ـروُف دي لـمع

ـنشٌد ـوفُد مــــــــــ ـيِف وال ـْم للض ـر    ومقصدك ـبَر الكـســــــــ ـه يُج ا ب ـم دوًم وُمصعبُك

ـان والـم ـمزة لإلحس ـوأٌموح ـد تــــــــ ـدر    ـج ـو الـبـ ـي ھ ِق الـمعـال ـي أْف ـم ف وحـات

ـًما ـت عـالــــ ـبًرا وإن كـن ـٍم ص ـا حـات ـو األج    أب ـيل ھ ـبِر الجـم ـاقبةُ الص ـرفع ـــــ

الً ـادِة راف ـٍن والسعــــــــــــ َت بـيُم ّر    ودم ـبؤس والُض ـم الـــــــ ـي نـاديك لَّ ف وال َح

ـم َر فقـيـدكــــــ ـواِن قب قى هللا بـالرض ر    س ـائه القط ـنھالً بجـرعـــــــــ وال زال م

  

  

  



 

        

 محسن القزويني -١٠٤

  ) هـ ١٣٥٦ - )١(١٢٩٧( 

  ) م ١٩٣٧ - ١٨٧٩( 

  :سيرة الشاعر

  .محسن بن حسين بن مهدي الحسيني الشهير بالقزويني

، ودفـن فـي مدينـة )بغـداد(ة ، وتوفي في حـي الكاظميـ)العراق(الحلة ولد في مدينة      

نشأ على يد أبيـه الـذي لّقنـه مبـادئ العلـوم، ثـم هـاجر إلـى مدينـة النجـف، فتلقـى .النجف

التـدريس الـديني فـي إحـدى عمـل ب .العلم على يـد بعـض علمائهـا، ونـال اإلجـازة العلميـة

  .الحلقات

  :اإلنتاج الشعري

، وله قصائد ومقطوعات في كتاب »شعراء الحلة«ات في كتاب له قصائد ومقطوع -

  .»البابليات

  :األعمال األخرى

، ولـه كتـب )الصـيداوية(، والعرفـان )العماريـة(له رسائل نشـرت بعضـها مجلـة الهـدى  -

داللــة األثــر فــي شــرح نبــذة مــن  -اإليجــاز، مــتن مختصــر فــي الفقــه : مخطوطــة، منهــا

  .فنون رسائل مختصرة في عدة -المختصر 

شعره أكثره مقطوعات فـي المراسـالت واإلخوانيات،وقصـائد مـديح آل البيـت، ومـدح     

لــه مقطوعــات فــي وصــف بعــض المنجــزات . أعــالم عصــره، وفــي التشــطير، والتخمــيس

  .ارية في عصره، مثل وصفه السيارةالحض

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٣النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٤جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١
                                                 

وبي في بابلي١٨٨٣/ھـ١٣٠٠الصحيح ان والدة الشاعر سنة   )١( ره اليعق اريخ ذك ه نقال عن الشاعر نفسه، م ، ھذا الت ات
ي دي القزوين يد مھ ده الس ا ج وفي فيھ ي ت نة الت ي الس ه ف ي ان والدت رى وھ ة اخ ا  قرين ات . ويضيف اليھ ر البابلي ينظ

٣/٢/١١٧ .  



 

        

  .١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  . ١٩٥٣بغداد  - مطبعة الزهراء  -نقد كتاب شعراء الحلة لعلي الخاقاني  - ٣

  :عناوين القصائد

  لى صورةتعليق ع •

  تعليق على صورة

ـا ـًما فـنجـمــــــ روَس نج ـا الط ـو مـألن ـا    ل َك رسمــــــــــ ـا ل ـن الثن ـاِه م ـم يُض ل

ـوًدا ـان ُعقـــــــــ ـن الُجم ـا م ـا    أو نظـمـن رَّ نظـمــــــــــــ ـاِك آالءَك الُغ ـم يح ل

ـوٍر ـھى سطـــــــــــ ـالُم أب ـا األق ـا    رّصعْتھ وِد َوْشمــــــــــ ـرائب الُخ ـن ت ـھْت م أشب

ـاٍت ـا كلـمـــــــــــــــ ـا سطـوُرھ ى    وأرْتن ـدرارَي يُنَم ذب للـــــــــــــ ـا الع لْفظُھ

ـيُب ـا اللـب رى سكبَھ ـو ي ـريرٌ «ل ـن للھ    »جــــــــ رزدق«ـاه عـــــــــــــــ ا» الف ذّم

ـا ـاطت لثـاَمھ ـيلٍ «أو أم ـن    »لجـمـــــــــــ ـْت ع ـنةٍ «لثن ـا» بثـي ـنه عزمـــــــــ م

ـن الـد ـّدى بـي ـاأو تب ـي سنـاھــــــ ـّما    يـاج ـا ادلھـــــــــــ ـا م ـن ظالمھ ال م لج

ٍر ـواقُب فك ـا ثـــــــــــــــ ـمْت نسَجھ ْرُب نظـم    أحك ـا الُع ـاري نسـيَجھ ـاال يج ــــــــ

ـي ـَد الـمعـالـــــــــ ـمديح ِجي دْت بـال ـا    قَلّ ـيَك شـتـمــــــــ ـاء شـان ـسْت بـالھج وك

  

  

  

  

  



 

        

 محمد آل السيد سليمان  -١٠٥

  ) هـ ١٣٦٦ - )١(١٣١٢( 

  ) م ١٨٤٩ - ١٧٩٧( 

  :سيرة الشاعر

  .آل السيد سليمان )٢(محمد

ـــة وتـــوفي فيهـــا .عـــاش فـــي العـــراق    عمـــل  .ى علومـــه فـــي النجـــفتلقـــ .ولـــد فـــي الحل

  .بالزراعة

  :اإلنتاج الشعري

  .»البابليات«له قصيدة منشورة في كتاب  -

لفنية في بناء النص التي بين أيدينا عكست مقدرة الشاعر ا )٣(القصيدة الوحيدة   

  .ي فكًرا ولغًة وتصويًرا وموسيقاالشعري التقليد

  :مصادر الدراسة

  . م١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : محمد علي اليعقوبي - ١

  :عناوين القصائد

 كّف المالم •

  

  

  
                                                 

د )محمد مذ ارخو خير البشر(اّرخ احد الشعراء عام والدة الشاعر بقوله   )١( ام والدة الشاعر، وق اً ع ، وھو يطابق تمام
) محمد(فقد جعل كلمة )) ولكنه فيه زيادة كثيرة ) محمد خير البشر(وقيل لي ان تاريخ والدته جاء ((قاني بقوله توھم الخا

  .٥/٢٨٨، شعراء الحلة   ٣/٢/١٦٨ينظر البابليات  ). ارخو(ضمن التاريخ، وھذا خطأ واضح الن التاريخ يبدأ بعد كلمة 
  .الحلي الشاعر المشھور ھو السيد محمد بن السيد حسين بن السيد حيدر  )٢(
  . ٢٩٠-٥/٢٨٨له قصائد اخرى في كتاب شعراء الحلة   )٣(



 

        

  كّف المالم

ـلُّب ـوى تتقــــــــــ ـاِر الج ـلى ن ـاَي ع ُب    حش ـو ويرُس ـمِّ يـطفــــــ ـر الھ ـي ببح وقـلـب

ـِري ـن محـاجـــــــــ ـتُهُ م ى أرسل ـبَّب    ودمِعي مت ُرهُ يـتصـــــــــــــــ ـاًما قط بَت غم حس

ـا ـُن شخـَصھــــ ـنظِر العـي ـم ت ـودٍة ل ـمطنّب    لـمفق ـاُء الـــــ ـن وارى الِخب ـدِر م ـم ي ول

ـالق ـمةُ شخـَصھ ـا الـّذمـي ـت الـّدنـي ـيُّب    ـد غال َو مغـــــــــــــ ِد وْھ بطن اللّح فأضحى ب

ـا ـاروا بنعـِشھـــ ـوَم س ـي ي ـت دمـوع ا قـان    وسـال ـِربدًم ـِب يُعـــــ ِب القـل ـن ذائ ـيًا ع

ـا ـي وذكُرھــــــــ ـاَء دمع رُد األحش ل يب ب؟    وھ ـوِع ويلع ـاء الّضلــــــــــــ ـّد بأحن يج

رىفـيـا لـيـَت جسمـي ـي الثَّ ِمَك فــ رَّب    قبـل جس َو ُمتَ ـتُّرِب وْھ ِر الــــــــــــ ـيغدو بعف ف

ـي ـالَم فإنّنـــــــ ّف الـم ـي ُك ـا عـاذل ـوي الع    فـي ـَي اليل ـمؤنِّببسمع ذوُل الــــــــــ

ـٍم ـي بأسھـــــــ ـا رمتـن ـندَّب    وراَءَك فـالـّدنـي ـريُح الـمـــ ـُب الق ـا القـل ـيب بـھ أص

ـيَّ ـا عـل نـي ِت الـدُّ ْذ أنح ـا وم ـ وأصـبحُت    بصرفِھـــــــ ربمـا لـي مـنهُ مـنًجى ومھـــــ

ـتدْب ك فـانــــ ـاُء دونَ ـَي العـلـي ـارْت ل ـاُم الـم    أش ـو الـحس ـا فھ ـنًا لھ ـّربُحسـي ـجـــ

ـا حْت كأنّھــــــــــــ ـوِد أض هُ بـالج فٌّ ل ـسب    وَك ـب تكـــــــــ ـيٍث بـالـمـواھ ـابةُ غ سح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

        

 محمد آل حيدر  -١٠٦

  ) هـ ١٤١٢ - ١٣٤٦( 

  ) م ١٩٩١ - ١٩٢٧( 

  

  :سيرة الشاعر

  .محمد بن جعفر آل حيدر

وتـوفي ) جنـوبي العـراق -من أعمال محافظة ذي قار (ولد في مدينة سوق الشيوخ     

ـــةفـــي م ـــى فـــي كنـــف أســـرة عرفـــت باهتمامهـــا بـــالعلم  .عـــاش فـــي العـــراق .دينـــة الحل ترّب

واألدب، وفـــي مدينـــة ســـوق الشـــيوخ تلقـــى مقـــدمات العلـــوم الفقهيـــة واألدبيـــة، وفـــي عـــام 

رحـــل إلـــى مدينـــة النجـــف حيـــث تلقـــى علـــى عـــدد مـــن علمائهـــا الفقـــه واألصـــول  ١٩٤٥

زيًدا مــن العلــم، فنهــل مــن شــتى وفنــون البالغــة، ثــم انتقــل إلــى بغــداد لمــدة عــامين مســت

 ١٩٦٨، وفــي عــام ١٩٥٨عمــل مرشــًدا دينًيــا فــي مدينــة جلــوالء عــام  .العلــوم واآلداب

  .إلى مدينة الحّلة مواصًال عمله رحل

  :اإلنتاج الشعري

  .في حوزة أسرته» مخطوطة«له مجموعة شعرية  -

إلـى الحكمــة  يميـل. يـدور شـعره حـول التأمـل فـي حــوادث األيـام وتصـاريف الـدهر      

واســتخالص العبــر منــّدًدا بــالحروب، خاصــة مــا اقترفتــه أمريكــا فــي حربهــا األولــى ضــد 

العـــراق، بشـــعره نزعـــة جبريـــة؛ فـــالكون بمـــن فيـــه ومـــا فيـــه مســـّير بحســـب قـــانون ال يكـــاد 

يـــا ليـــل «كتـــب فـــي المعارضـــات، خاصـــة مـــا كـــان منـــه فـــي معارضـــة قصـــيدة . يفارقـــه



 

        

فـي اإلخوانيـات والمراثـي، خاصـة مـا كـان منـه فـي للحصـري القيروانـي، ولـه » ..الصب

رثــاء آل البيــت الكــرام مــذكًرا بمــآثرهم وثبــاتهم علــى الحــق، إلــى جانــب كتابتــه للموشــحة 

ــا فــي ذلــك أثــر أســالفه فيمــا يتعلــق بالحــديث عــن الخمــر . ذات الغصــون واألقفــال مقتفًي

  .زن والقافية فيما كتب من شعرالتزم الو . لغته طيعة، وخياله قريب

  :مصادر الدراسة

  . م٢٠٠٣بغداد  -رسالة من الباحث أسعد محمد علي النجار  -

  :عناوين القصائد

  تأمالت •

  تأمالت

ـواه ـي وأھــــــــــ أس يـھـوان ـمئُت للك ـيّاهُ    ظ ت محــــــــــ ـا جفّ ـيب وم ـلى الـمش ع

ـا ـي براءتھــــــ ٍد ف ـات عھ ـا صـبـاب ـواله    بُقـي ـا ولـــــــــ ـَي لـوالھ ـا حـيـات وم

ـ ك ال ـاتل ـُت محنـتَھــــ ـي زامـل ـاه    دروب الـت ـاه وعـشنـــــــــــ ـبٍّ زرعـن ـاُن ح بست

ـلى ـوى وعـــ ـيالُد الھ ر م ـد العط ـي مـول ـاه تـرّشفـ    ف ك الّشف ـاهتل ـا مـنـايــــــــ ن

ـٌل ـوْت ُمقــــــــ ـا وارت ـب مـن َت القـل ـياله    تلفّ ـيٌس ولــــــــــ ـا ق ـي ركبن ـيس ف ول

ـاه    ـاــــاألرض واخضلّت جـوانـبـھــ واخضّرتِ  ْزر ُجبنـــــــ ـوات الج ـي غف ـر ف والـبح

ـاه ـا عھدنـــــ ـوتًا م ـُب ص ـم القـل اه    واستلھ ـان زّك ـل األغصــــــــــ ـا بـلـب لكـنم

ـيةٌ نفس نـامــــــــ ـي ال ةٌ ف ـر مزرع ـواله    والشع ردوس مـــــــ ـوثر الف ـن ك ـاه م سـاق

ه ـاَف ل ـًرا الضفــــــــــ ـاه بح ـا ركبن ـاه    إن درك خـفـايـــــــ ـم ن ـا ول ـم بحثن !وك

ـا ـاق جـوھـرھـ ـي أعـم ـر ف نفُس كـالـبح ـوا    وال ـا تـاھــــــــــ ـا ربّانھ ـي زوارقھ وف

ـاوالعب ـي حقـائقھـــــــ ـنّى ف ـرّي الـمع ـاه    ق ـاَء عـيـنــــــ ـب الظلـم ـا زال تحتل م

ٍة ـاٍر معّذب ـوة أفكـــــــــــــ ـر صح سٍ     والشع ـان نف ـيس شـيـط ـاه ول ذ عـرفـنــــــــ م



 

        

ـاه ـاك دنـيـــــــ ـن دنـي ـن م ى وأثـم ـاه    أغل ـان أغنــــــــ ـا ك ـَره م ـان أفق ـا ك م

ـلى ـًوا عــــــ ـظ مزھ ـمةُ اللف ـا قـي فٍةم ـاه    ش ـاه معـنــــــــ ـيث ال يحـي ـوبٍة ح مخض

ـا ـر خمـرتھــــ ـّج الـدھ ـارات م ك الـحض ـاه    تل ـت ضحـايــــ ـا زال ـا وم ـا ارعـويـن وم

ـا ـخ مسـرحھـــ ـير والـتـاري نفُس كـالط ـاه    وال ـا جنـاحـ ـي الـدنـي ـر ف ـّب والشع والـح

ـا ـال تـنشـرھـــــــــ ـَي واآلم ـت نفس ـاه    سأل ـذكرى طـويـنـــــــ ـن ال ـاٍط م ـلى بس ع

ـيةٌ اُم غافــــــــ ـود واألنغ ـّرك الع ـن ح ـواه    م ـد نجـــــــ ـل الِغّري ـم الـبـلـب وألھ

ـا ـن خ ـام ـراء بُردتھــــــ ـم الزھ ـّراه    ط لألنج ـاًجا وعــــــــــــ ن ديب ـبس الغص وأل

ـّدسه ـرآنًا نقـــــــــ مت ق ـَم الّص ـن تـرج ـيغ بـ    م ـا الـبـل ـاهأعـي ـاه ومبنـــــ معـن

ـاه ـو شـرحنـــــــــــــ ـرٌّ ل ـيعة س ـاه    وللطب ـا ونعـمـــــــ ـوُد نعـمـاھ ـاد محـم لج

ـا ـذاِت خـــــــــــ ر الل ـُت أعتص اله    لصةًحـاول ـر أغ ـان الشعـــــــ ـن جـم ـي م وأنـتق

ذت ةٌ أخ ـوال ِعمَّ ـاُض ولــــــــ ـوال الـبـي ـاه    ل ـرآٌن تلـونـــــــــــــ ًدا وق ـّي عھ عـل

ـا ـٍم نكـابـدھـــــــ ـلى ضـي ؤوٌن ع ـوال ش ـواه    ل ـاديٌث وأفـــــــــــــــ ـام أح ولألن

ةً ـّب وارف ـرات الـحــــــــــــ ـنعت شج ـاه    ألي ـد عقـدنـــــــــــ ـبٍّ ق ـداول ح ـلى ج ع

ـه ـي مـواھـبـــــــــ ـيٌّ ف ـال سخ ـاه    إن الخـي ت عطـايــــــــــ ـَي النھلَّ ـوال جـراح ل

  

  

  

  

  

  



 

        

 محمد الباقر الحلي  -١٠٧

  ) هـ ١٣٩١ - ١٣١٢( 

  ) م ١٩٧١ - ١٨٩٤( 

  

  :سيرة الشاعر

  .ن الحسيني الحليمحمد بن باقر بن ناصر بن حسي

ــة، وتــوفي فــي بغــداد      ــد فــي مدينــة الحل تلقــى علومــه  .حياتــه فــي العــراق  قضــى.ول

األولى على والده، ثم أنهى تعليمه قبـل الجـامعي والتحـق بكليـة الحقـوق ببغـداد، وتخـرج 

بدأ حياته العملية مدرًسا، ثم محامًيا فمديًرا لناحيـة الكوفـة، ثـم أصـبح  .١٩٢٥فيها عام 

كـان عضـًوا فـي جمعيـة النهضـة اإلسـالمية  .قضاء قلعة سكر فـي لـواء الناصـرية حاكم

ـــة النجـــف عـــام  ـــذ١٩١٨فـــي مدين ـــواب العراقـــي من  - ١٩٣٩ ، وعضـــًوا فـــي مجلـــس الن

  .)١(، وأصدر مجلة األديب١٩٤٣

  :اإلنتاج الشعري

، وتقـع »المـاء والقمـر«: منهـا» البابليـات«له عدة قصائد متفرقة وردت ضـمن كتـاب  -

 ٢٥(، وتقع فـي »رؤيا عجيبة«، و)بيًتا ١٥(، وتقع في »الكون شعر«، و)بيًتا ٣٥( في

 -» لســان حــال الشــعب«): العــراق(، ولــه قصــيدتان نشــرتا فــي جريــدة االســتقالل )بيتًــا

، ولــــه عــــدة قصــــائد متفرقــــة ٦/٢/١٩٢١ -» بطــــل العــــراق وواحــــده«، و١٩/١/١٩٢١

 -شـــدة ورخـــاء  -لة الســـجن رســـا«: منشـــورة فـــي بعـــض مصـــادر دراســـته منهـــا قصـــائد
                                                 

اقر  ٨١ينظر شعراء الثورة العراقية اثناء االحتالل البريطاني في العراق ص . مجلة االدب وليس االديب  )١( ، محمخد ب
  . ١٣الحلي سيرته وشعره ص 



 

        

ــام أنــت  -ســعد دعنــي  -مســامرة النجــوم  منــه  -، ولــه ديــوان مخطــوط »يــا ليــل  -حّت

ــــدين نســــ ــــة يوســــف عزال ــــي ).بغــــداد(خة بمكتب ــــوع ف ــــي وجــــداني مجــــدد، متن شــــاعر وطن

موضوعاته، متأمل في معاني الحياة، متوزع في مشاعره بين اليأس والرجاء، وتستغرقه 

فيســامر النجــوم وينــاجي الليــل ويشــغف بالمــاء : شــله أفــق الشــعرإحباطــات الواقــع، وينت

والقمــر حتّــى ويــرى الكــون شــعًرا، فــي شــعره نــزوع إنســاني متواشــج مــع همومــه الوطنيــة، 

فله بعض قصائد عّبر فيها عن محنـة سـجنه، وأخـرى تمثـل فيهـا لسـان الشـعب، وشـعره 

فـــق جمـــالي يجعلهـــا هــادئ اإليقـــاع، رصـــين المعـــاني جـــزل اللغـــة، فــي صـــوره حيويـــة ود

  .محيط اتجاهه الرومانسيزة في متمي

  :مصادر الدراسة

 -شعراء الثورة العراقية أثناء االحتالل البريطاني في العراق : خضر العباسي -  ١

  .١٩٥٧بغداد  - مطبعة دار المعرفة 

  .١٩٩٠بيروت  -دار العلم للماليين  - األعالم : خيرالدين الزركلي -  ٢

 -مكتب الغسق  - ٢٠٠٠م الحلة منذ تأسيسها حتى نهاية أعال: سعد الحداد -  ٣

  .٢٠٠١بابل 

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٤

بيروت  - مجلة األديب  -محمد الباقر الحلي : عبدالرازق الهاللي: الدوريات -  ٥

١٩٧٤ .  

  :عناوين القصائد

 الماُء والقمرُ : من قصيدة •

  

  

  



 

        

  الماُء والقمرُ : من قصيدة

ْر ـيُل النَّظَ تُّ أطـــــــــــــــــــ ُت فبِ ـْر    طرب ـه القـمــــــــ عَّ فـي ْذ ش ـاء م ى الـم إل

ـٌق ـيًحا غريـــــــــــــــ ـُت أن مـل ر    تخـيَّل ـيّا أَغ ـنه ُمحــــــــــــــــــ ـُر م ويظھ

ـَدي ـا يـــــــــــــــ ـه بكلـت ُت إلـي ر    فجئ ـه نَفَ ـو إلـيــــــــــــــ ـدُت أدن ذ ك وم

ذاٌب ـْيٌن ُم ـاهَ لُـجــــــــــــــ أن الـمـي ر    ك ـٌب مفتَخ ـازجه ذھـــــــــــــــــــــ يُم

ـاسُ  ـم أو الك هَ النّديــــــــــــ ـُس وج َرر    تعك ـدُّ ـا كـالــــــــ ـاُب بـھ ـو الـَحب ويـطف

ـود ـثُل الُجعــــــــــ ـاُء م ُت إذا الـم ْعكــــــــــــ    وأُْب ُل َج ـِمشٍط يُرجِّ ـــــــ

ـاك بــــــــــــــ ـثل الشَّ ـاَك كـم ـمدُّ سن ـر    ت الَل الّشجـــــــــــــ ـه ِظ ـاَد فـي لـتصط

ـُم ـيك النّسـي ـرُّ عـل ـيل يـم َذر    العـلـــــــــ رٍب أم َح ـن ط زُّ مـــــــــــــــــــ فتھت

ـاه ـي الـمـيــــــــــــ مَّ أفـاع ـافَُك ثَ ـا مــــــــــــــ    تخ ك راِكُضھ تَقَروذل ـا اس ـــ

ـائًرا بقُه ســــــــــــــــــــ ـيُر فتس َدر    يس ا انح ـه وإّم َب فـيــــــــــــــــــ رَّ أَغ

رو ـا ي ـيك ممـــــــــــــــ ـا ف ر    قأراَك وم ـيُر النّظ ـَي غـــــــــــــ ـثل حـبـيب كـم

ـيب ـو الـحـبــــــــــــ ئَت نح ـمَّ إذا ش َور    ھل ا والصُّ ـي مًع ـيُس الـمعـانــــــــــــ تق

ٌد نه واح ـي حس ـَي فـــــــــــــــــ ـر    حـبـيب ـا قـمـــــــ ـون ألف ـي الك ـيِل ف ـد ق وق

ـاإلْحِورار ـاهُ بـــــــــــــ ـُل عـيـن َور    وتكح ـذا الَع ـنَك ھــــــــــــ ـان عـي ـد ش وق

ـال ـي الخـيـــــــ ـقِة أو ف ـند الـحقـي ى وا    فع ل النُّھَ ـيََّر أھ تحـــــــــــــــــ

ـيٌر ـٌخ كبــــــــــــــ َك شـي ـون إن ر    يـقـول ـذا الِكبَ نَك ھــــــــــــــ ـان ُحس ـا ش وم

ـائران ـا ســـــــــــــــــ ْع أرِضن َك م ـن     وإن فَر؟فأي ـذا السَّ اَم ھــــــــــــــــ وحتّ

ـار ك بـاالختـيــــــــــــــــ ـدَّ أن ر    فالب لَّ الِغيَ ـْوِن ك ْفَت للكـــــــــــــــــ ـرَّ تع

ـ ـّر ف ل م ـيبفھ ـوٌم عصــــــــــ ـون ي ـر؟    ي الك ـه الـبشـــــــــــ ـازَع فـي ـذا تـن كھ

ـاء ـاُت الـبقـــــــــــ ـازعِت الكـائن ـويِّ ا    تـن ـيُر الق ـان غ ل ك ـتَصر؟فھ نـــــــــــ

ـوم ـيَك النّجــــــــــ ـا مـل ـائف ي ـا خ ْن َوَزر؟    أن ـي ِم ـالَِك لـــــــــــــ ـي ِحب ل ف فھ



 

        

  

 محمد الحسين الحلي  -١٠٨

  ) هـ ١٤٠٢ - ١٣١٩( 

  ) م ١٩٨١ - ١٩٠١( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن كوار الحلي

تلقــى تعليمــه المبكــر عــن  .عــاش فــي العــراق .ولــد فــي مدينــة النجــف، وفيهــا تــوفي    

ــده، وتتلمــذ بعــدها علــى عــدد مــن علمــاء عصــره، مــنهم ق المقــرم، ومحمــد عبــدالرزا: وال

  .ام التقليدية لرجل الدينلى المهتو .صادق بحرالعلوم

  :اإلنتاج الشعري

، ولـــه قصـــائد ١٩٦٨النجـــف  -المطبعـــة الحيدريـــة  -لـــه مجمـــوع التـــواريخ الشـــعرية  -

شــــعراء الغــــري، ولــــه ديــــوان شــــعر : نشــــرت فــــي مصــــادر دراســــته، فــــي مقــــدمتها كتــــاب

  .مخطوط

ا شــاعر مناســبات، اعتمــد التــأريخ الشــعري منهًجــا غلــب علــى نتاجــه الشــعري راصــدً     

كل أحداث عصره، مفرًدا لها ديوانا كـامًال، وموظًفـا التـاريخ فـي الرثـاء والمـديح والتهنئـة 

تبليط روضة، وتجديد الباب الذهبي، تـرميم مسـجد، (وغيرها من المناسبات االجتماعية 

مطوًعا فنه إلنتاج سجل تـاريخي لمـا يعانيـه مـن أحـداث، مالـت ) تأسيس مدرسة وغيرها

محافًظــا علــى تقاليــد القصــيدة العربيــة، لــه قصــيدتان امتــزج فيهمــا  قصــائده إلــى القصــر،

  .تا دالئل شعريته ومقدرته الفنيةالوصف بالغزل فحمل

  :مصادر الدراسة

النجــف  -مطبعــة النعمــان  -ماضــي النجــف وحاضــرها : جعفــر بــاقر آل محبوبــة - ١

١٩٥٧.  



 

        

  .١٩٥٤النجـف  -المطبعـة الحيدريـة  -) ١١جــ( -شعراء الغـري : علي الخاقاني - ٢

 -دار المواهــــب  -المنتخــــب مــــن أعــــالم الفكــــر واألدب : كــــاظم عبــــود الفــــتالوي - ٣

  .١٩٩٩بيروت 

 -معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين : كــوركيس عــواد - ٤

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

 -ل ألــف عــام معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف خــال: محمــد هــادي األمينــي - ٥

  . ١٩٦٤النجف  -اآلداب  مطبعة 

  :عناوين القصائد

  فتاة الزوراء •

  فتاة الزوراء

ـاَرا ـِت نــــــــ زوراء أذكـي ـاة ال ـا فت ـا     ي ـي حش ى استثــــف ـام حت ـارَ الـمستھ اـــ

ـا ـي النـــ ـي تـوھـم ـار ك ـِت األزھ ارا    وحـمـل َك الُجلَّنَ دِّ ـي خ ـي فـــــــــــــ َس وتخـف

ـي لـ دود ف ـير أن الخ ـورغ ـا الـــــــ ـارا    ونھ ـا األزھـــــــــــ ـفى جـمـالُھ دّي أخ

ـفراٌر ـون اصــــــــ ـي الغص ّم ف ـا َع دوُد احـمـــــــــ    مـثلـم ّعِت الخ ـا ش ـراراعـندم ــ

ت مس غاب ـدر إذ رأى الش ى الـبـــــــ ـارا    واختف ـاب استِتـــــــــ ـي السح ـنِك ف الً م خج

ـاٍف ـائًسا بـانعطــــــــــــ ُن م دا الغص ـارا    وغ ـوام انھصــــــــ ـنك الق ـي م لـيضـاھ

ـ الة لـتحكـيــــــــــــ ـُم الف ـارا    وأرادت ري ـا نفـــــــــــ زاد فـيـھ ِك دالالً ف ـ

ـيالً ـرَّ عـلـــــــــــ ـُم م ـيِك النسـي ـارا    وعـل ـرَّ وســـــــــ ـن م ـُب حـي ـا القـل فصح

ـھًا بِك تـيــــــــــ زوراء حس ـاةَ ال ـا فت ـارا    ي ـوَل واألفكـــــــــــ ـبِت العق ـد سل ق

ـاًء ـن حـيـــــــــــــ ـيف تـنفري ـبًا ك ـارا    عج ِت الستــــــــــ ـد رفع ـوجه ق ـن ال وع

ـجذب الع ـاٍدأَلِ نُِك بـــــــــــــــ ـول حس ـارا    ق ـاُل استـنـــــــ ـا الجـم أم إلنعـاشھ



 

        

ـ ـيَف الـــــــــ دِت س ـرَّ ـوِس ج ِل النف ـِت    أم لقت ـا أبـدي ـِن لـم ـارا ـجف ـنه انكـســـــ م

د ـي الص ديك فــــــــــ ـدِت نھ ٍف أقع ارا    أم لقط ذلك النظّ ـتُْغوي ب ر لــــــــــــــــــ

ـِت ِخص ٍك أنحـلــــــــــــــ ْقًماأم لنس ـارا    َرِك ُس ـان واألحـبــــــــــ ھـب ـلكِت الرُّ فـم

ا رك ِرْدفً ـُل َخص ـدِل حـمــــــــــــ ـَن الع ـوى     أم ـي الھـــــــــــ ـبَّ ف ـّمل الص أوزاراح

ـى رِف أمســــــــــ ـيلة الط ـي كح ـا بنفس ـيّارا    ي ـا تــــــــــــــ ـَر طرفُھ ل السح يرس

ـًما ـر ريــــــــــ ـلى الجس َدْت ع ـادى بَ ـرارا    تتھ ـَد واألحـــــــــــ ـَد العبـي لـتصـي

ـي ـّن قـلـبــــــــــ ـا ولك ـا أدرى بـھ ـارا    أن ـام وطـــــــــــــ رَف فـاستھ ع الط تَبِ

ـندي ـَب عــــــــــــ ـالٌس وال قـل ـا ج ـارا    فأن ـد ذاك انـتحـــــــ ـن بع ـيف أخشى م ك

ـ ـم الــــــــــــــ وَرهُ لنعـي ق هللا ُح ـارا    خل ـا أو نِفــــــــ ـَر عـندھ ـد ال ھج ـُخل

ـ ـنةُ الخلــــــــــــ ـبحت فت ـغداَد أص ـا أدوارا    وبب ـن الشقـــــــــــ ـا م ِق تُريـھ ـ

ـثل ال ـي م ـهفھ ـوي عـلـيــــ ـاح تھ ـارى    ـمـصـب ـالفراش ُسكــــــــــــ ـاس ك ُس الن أنف

ـيٍف ا بضـــــــــــ زوراء رفقً ـاة ال ـا فت ـم واستجـ    ي ـلَّ ربَعك ـابٍر ح ـاراع ــــــــــــ

ـ ـِر صـادتــ ـلى الجس ـا ع ـوِن الـمھ ـن عـي ـارى    م ـن األســـــــــــ ُزجَّ بـي ـيًرا ف ه أس ـ

ـ ـرَّ ھــــــــــــــ ـَم س ـا رام كت ـرارا    واهُكلـم ـرى األســـــــــــ ـدمُع إذ ج ح ال فض

ـى ـوَّ فأمســــــــــــــ ـبَر والسل َد الص ـارا    فقَ ـيلَه والنھـــــــــــ ـبِّ ل ـَد الل فـاق

ـوًعا ـُق رجــــــــــــــ ِه يُطـي ى أھل ـرارا    ال إل ـوه القــــــــ ـم سلـبتـم ـو فـيك وھ

ـم ـوِف لـديكــــــــــــ رى الضـي ـذا قِ دارى؟    أفھ ـوُف تُ ـت الضـيــــــــ ـا كـان ـد م بع

ـا ْرب إنــــــــ ـمة الُع ـن شـي ـذا م ـيس ھ ـارا    ل ـلى الضـيف جـــــ ـًدا ع ـْد مـاج ـم نج ل

ـن ـا مـــــــــــ ـالمةَ ي ذَل والـم َدِع الع ذارى    ف ھدُت الع ـا ش ـاھْد كـمــــــــــ ـم تش ل

ـ ـي ألصـبحــــــــــ ـَت مـثل ـو رأي ًما ل ـ    قس َت وق ـاراـ رّي الـديــــــــ ـي الغ َت ف د عف

ةَ زوراَء كعب ـواتخذَت ال ـرارا    ـــــــــــــــ ـا مـــــــــــ ـوُف فـيـھ ـوٍم تط ل ي ك

  



 

        

  )١(محمد الرشادي -١٠٩

  ) هـ ١٤٢٢ - ١٣٣٧( 

  ) م ٢٠٠١ - ١٩١٨( 

  

  :سيرة الشاعر

  .)٢(محمد بن غائب بن خليل الجباوي

 .قضــى حياتــه فــي العــراق .، وتــوفي فيهــا)مدينــة الحلــة(ولــد فــي محلــة الجبــاويين      

ون الشــعر تلقــى علومــه األولــى فــي الكّتــاب، ثــم ثقــف نفســه بــالقراءة واالطــالع علــى عيــ

عين موظفا في مديرية الطرق والجسور، حتـى أحيـل إلـى التقاعـد .العربي والتراث القديم

لــــه مســــاجالت تــــولى تقــــديم عــــدد مــــن دواويــــن شــــعراء الحلــــة، كمــــا كــــان  .١٩٨٤عــــام 

أعوامـــه األخيـــرة أصـــيب بمـــرض  ، وفـــي)٣(عـــاش عزبـــا.ومطارحـــات مـــع شـــعراء مدينتـــه

  .نفسي

  :اإلنتاج الشعري

أغاريد الريف، وليالي السمر، : له قصائد متفرقة وردت ضمن مصادر دراسته منها -

ُفِقَد حين  -» الرشاديات«: ووقائع الحفل التأبيني في الحلة، وله ديوان مخطوط بعنوان

  .ه لالنهيار بسبب اكتئابه النفسيعرضت حياتت
                                                 

. لتي كان خاله الحاج احميد حمزة الخفاجي الذي تكفل بتربيته  يسكنھاالرشادي نسبة الى محلة الرشادية في الكوفة وا  )١(
  . ١٠ينظر شاعر الفبحاء الكبير محمد الرشادي، حياته وشعره ص 

رنين من   )٢( ل ق ان يسكنھا اجداد الشاعر قب ي ك ار، والت نسبة الى قرية ُجبه، قرب مدينة ھيت التابعة الى محافظة االنب
 .العبيد الزمن، والشاعر من قبيلة

زوج ١٩٤٨تزوج الشاعر عام   )٣( م، وتوفيت زوجته بعد عامين مخلفا له بنتاً ماتت ھي االخرى بعد وفاة والدتھا، ولم يت
  . ١١ينظر  شاعر الفيحاء الكبير محمد الرشادي، حياته وشعره ص . بعدھا



 

        

  :األعمال األخرى

الهــاتف والغــرب والناشــئة «: لــه مقــاالت نشــرت فــي صــحف ومجــالت عصــره، مثــل -

  .»اإلسالمية والرسالة

شعره غزير، نظمه على الموزون المقفى، فيه لمحات تجديـد تحفظهـا لغتـه ومعانيـه     

ـــرغم مـــن خضـــوعها لألطـــر وا ـــى ال ألغـــراض المألوفـــة، إذ نظـــم فـــي الرثـــاء الشـــعرية عل

والمدح وتقـريظ الكتـب والـدواوين الشـعرية، كمـا وصـف الريـف، ونظـم فـي تمجيـد بعـض 

 -معــاني الحيــاة، فمــدح العلــم والعلمــاء وأجــل مكانــة الشــعر والشــعراء، إذ جعــل الشــعر 

موضــوًعا لكثيــر مــن قصــائده يخوضــها بنزعــة واعتــزاز بكونــه شــاعًرا، ومجمــل  -نفســه 

ره يتســـم برصـــانة اللغـــة وحســـن الســـبك وقـــوة التراكيـــب، بعـــض قصـــائده تتعـــدد فيهـــا شـــع

القافيــة مصــغًيا للمعنــى الشــعري فيقدمــه علــى التقاليــد، بعــض صــوره تتميــز بالجــدة وقــوة 

  .فادة من فنون البديع بغير إسرافالحضور واإل

  :مصادر الدراسة

 - ٢٠٠٠تـى نهايـة عـام موسوعة أعـالم الحلـة منـذ تأسـيس الحلـة ح: سعد الحداد - ١

  .٢٠٠١النجف  -مكتب الضياء 

ـــــــــــــي - ٢   .معجـــــــــــــم الشـــــــــــــعراء الشـــــــــــــعبيين فـــــــــــــي العـــــــــــــراق: عبـــــــــــــاس هجـــــــــــــيج الحل

  .١٩٥١الحلـــــــــــــــــة  -ليـــــــــــــــــالي الســـــــــــــــــمر : عبدالصـــــــــــــــــاحب عبيـــــــــــــــــد الحلـــــــــــــــــي - ٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  -ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان المناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبات  - ٤   .١٩٥٨النجــ

  ).٥جـــــــــــــــــــــــــــــــ( -فنــــــــــــــــــــــــــــــون األدب الشــــــــــــــــــــــــــــــعبي : علــــــــــــــــــــــــــــــي الخاقــــــــــــــــــــــــــــــاني - ٥

  .ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأغا: هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي - ٦

  . مخطوط -معجم الشعراء الشعبيين في العراق  - ٧

  :عناوين القصائد

 هائم في حب الكمال •

  



 

        

  ھائم في حب الكمال

ـن ـا مـــــــــــــــــ ـر ي ـا الّشاع ـاِل  أيـھ ـبِّ الكـمـــــــــــــــــــ ـي ح َت ف ِھْم

ـز ـي حــــــــــــــــــــ ر ف َت الفك ـي    وأذْب راح اللـيـالـــــــــــــــــــ ٍن، وأف

ـ ـي تعـــــــــــــــــــــ ك ف ـرى رأيُ الل    وج زُّ ـثَل ال ـا مـــــــــــــــــــ ـلـيلھ

ـ ـر يـھديــــــــــــــــ ـي الّشع ـدا ف ـوًدا م    فب ـا ُعق ـيـن ـن آللــــــــــــــــــ

ا ـُر حقً ـا شـاعــــــــــــــــــــ ـَت ي ـال    أن ل حـــــــــــــــــــــ ـي ك ـٌر ف شـاع

ـديس أحـــــــــــــ ـت بـالـتق ـرىأن ـي    ــــ ريٌّ بـالـمعـالــــــــــــــــــــــ وَح

ْد ـي َم ـُت فـــــــــــــــ ـا قـل ـا مھـم ـي    أن ـي ال أغالــــــــــــــــــــــ َك إن ِح

ـن ـا مــــــــــــــــ ـر ي ـا الشـاع ـال    أيـھ ـّب الكـمــــــــــــــــــ ـي ح ـمُت ف ھ

ـن ـا مــــــــــــــــ ـر ي ـا الشـاع ـا    أيـھ ُف تـاجــــــــــــــــ ـاك اللط ـد حـب ق

ْز ُل والِع ـاك الفض ـا    وكـســــــــــــــــــــ ـاًء وابتھـاجـــــــــــــــــــ ُز، بـھ

ـبـلس ـّب والّرْفــــــــــــــــــ ـا    ـان الـح ر ِعالجــــــــــــــــــــــ ق، وللفك ـ

ـ ـي الَخطــــــــــــــــ ـاس ف ـراج الن ـاجت ِسرا    وس ب، إذا احت ـاـ جـــــــــــــــــ

ا ـمَّ ـي الـمـلـــــــــــــــــــ ًرا ف ـا    وِھزْب ـال وھـاجـــــــــــــــــــــ ِت إذا ص

ـاَسْوَك تـنــــــــــــــــــ ـاَسْوإن تـن ـا    ــ ـاًدا واعـوجـاجـــــــــــــــــــ َك ِعن

ـحقُّ ه الـــــــــــــــــــ ـٍق زان ـن طري ـال    ع ـوار الجـمـــــــــــــــــــــــ بأن

ـن ـا مــــــــــــــــــ ـر ي ـا الّشاع ـال    أيّھ ـّب الكـمـــــــــــــــــــ ـي ح َت ف ِ◌ْم

ـن َدْر ـر عــــــــــــــــــ ـا الشَّاع ى    أيـھ ل ولَّ ـيُل الجھ َك لــــــــــــــــــــــ بِ

ـ ـاُر الـــــــــــــــــــ ـيك نھ ى    ولعـيـن ـون تجلَّ ـي الكـــــــــــــــــ ـِم ف ـعـل

حى ـون أض ـي الكـــــــــــــــــ ـا ف لُّ م ـالّ    ك الً ومحـــــــــــــــــــــــــ ك أھ ل

ـدو ّروض والـــــــــــــــــ ـيَف ال ـا أل الَِّح، ولألط    ي ـار ِخ ـيــــــــــــــــــــــ

ـ ـم الزھـــــــــــــــــــ ـيَر األنج ـولَّى    وسم ـيل تـــــــــــــــــــ ِر، إذا الل ـ



 

        

ـم الـبـــــــــــــ ْموندي ـدر إذ تَ ال    ــــــ ـالنّور أط َم ،وبـــــــــــــــــــــــ

ـدى ـواقَع أجــــــــــــــــــــ ـِم ال ـ    انظ ـم الخـيـــــــــــــــــــ ـن نظ ك م الل

ـن ـا مــــــــــــــــ ـر ي ـا الشـاع ـال    أيـھ ـب الكـمــــــــــــــــــ ـي ح ـمت ف ھ

  

  )١(محمد السيد داوود -١١٠

   )٢()هـ ١٢٣٠ - ١١٦٧( 

  ) م ٨١٤١ - ١٧٥٣( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد داوود حيدر أحمد محمود شهاب علي الحسيني الحلي

والــده، وتلقــى مبــادئ   نشــأ علــى.ولــد فــي مدينــة الحلــة بــالعراق، وعــاش وتــوفي فيهــا     

العلــوم اإلســالمية واللغــة العربيــة وتحفــيظ القــرآن الكــريم والشــعر العربــي، ثــم تنقــل بــين 

جـازة تؤهلـه لممارسـة يرتادها لطلب العلم، فحصـل علـى إعلماء مدينة النجف التي كان 

كــان يقــوم بمهمــات التــدريس إلــى جانــب اشــتغاله بالمهمــات الدينيــة، وكــان .أعمــال دينيــة

  .ديه أيًضا بعض األعمال الزراعيةل

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان شعر مخطوط موجود لدى حفيده حازم سليمان الحلي -

حدة في الرثـاء تجـري علـى نسـق القـدماء، وبالضـبط علـى المتاح من شعره قصيدة وا   

  .قصيدة السموأل الالمية المشهورةنسق 

                                                 
ً ) م١٧٩٦/ھـ١٢١١ت(ھو اخو السيد سايمان الكبير   )١(  ، واصغر منه سنا
م  )٢( ر  ل ليمان الكبي يد س ه الس ن اخي غر م ه اص ه ان رف عن ا يع ل م ه، فك نة وفات ه وال س نة والدت رف س   تع
ا ُذكر )م١٧٩٦/ھـ١٢١١_م١٧٢٩/ھـ١١٤١( ه فم ، وھناك اشاره في البابليات الى انه توفي بعد اخيه ببضع سنين، وعلي

  .٥/١٦٢راء الحلة ، شع٢/١٨ينظر البابليات . من سنة والدته ووفاته ال اصل له ، وغير دقيق 



 

        

  :مصادر الدراسة
  .١٩٥٣النجف  -) ٥، جـ١ط(المطبعة الحيدرية  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١
  . ١٩٥٤النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

  خطب مهول •

  خطب مھول

في رثاء أخيه
ـيُل ـاُب جلـــــــــ ـي فـالـمـص ـَي دْعن ـيُل   عذول ـبُت جـمـــ ـد أُص ـن ق بر فـيـم فـمـا الصَّ

ـادٍح ـبُت بفــــــــــ ـد أُص ي ق ـَر أنّ ـم ت ـزول   أل ـيس يــــــــــــ ام ل ـِت األيّ وإن زال

ِه ـوٌس ألجل ـنّا نفـــــــــــــ ـبْت م ـيل   وإن ذھ و قـلــــــــــــ ـاُد فْھ ه األكب ْت ل وفُتّ

دَّعت ـالُد تص ـاَن الـبــــــــ ـوِت سلـيـم ـويل   لـم ا وعــــــــــــ ـا بًُك ـِحلَِّة الفـيح ولل

ـِل؟ ِة بـابـــــــ ـا آَل ِحلَّ ـْم ي ـن ذا لك ـول   فـم ـاك َمھـــــــــــ ٌب ھـن ـم خط إذا نـابك

ـِمِه ـو دواًء لُسقـــــــــــــ ذي يرج ْن للّ ـيل   وَم ـندهُ وقـلــــــــــــــ ـيٌر ع ـيس كث ول

ـًما ـْمَر مأتـــــ ـوا الع ـم أن تجعـل قُّ لك ـيل   يح ه لقـلــــــــــــ ـي حقِّ ـِه وذا ف عـلـي

ذ قضىفتًى  ـي وم ـه روضــــ ـو فـي ـول   كـان يـزھ ذوى روُض أُنسـي واعتـراه ذبـــــــــــ

ـواِصالً ـان مــــــــ ـام ك ـذوي األرح ى ل ـار   فتً لِّ إْن ج ولوللِخ ـاُن َوُص الّزمـــــــــــــ

ـثلِه ـاُن بـمـــــ ـي الّزم ـاَت أن يأت ـيل   فھـيـھ ـثل ذا لـبخــــــــــــ ـي م هُ ف أال إن

ـ ـد رأَْوا بع زاٍت ق ـم معج ـوتِهفك دول   د مــــــــ ـون ُع ـاةٌ فـاضلـــــــــــــ ـا ثِق رواھ

هُ ـدس أنَّ رِة القــــــــ ـي حض ـْي ف ـن ربِّ السمـــــــــــ   رأى النَّجف ـالئُك م زولم ـاء ن ــ

ًزا ـم َع ـار لھـــــــــ ق ص ـير الخل رِة خ ـيل   بحض ـوُع تســـــــــــ ـٍر والـدم ـاَد شع وإنش

ـا ـر ربِّنــــ ـي أم ـداُء ف ـي األع ال يشـتف ـول   ف ـٌم وجھـــــــــ ـا عـال َق فـيـھ ـم يب فل

ه ـريٌف لربِّ ـنّا شــــــــــــ ى م ـا مض ـول   إذا م ـيةٌ وكھـــــــــــــــ ه فِت ـد أخلفت فق



 

        

 العذاري محمد -١١١

  ) هـ ١٣٢٣ - ١٢٥٨( 

  ) م ١٩٠٥ - ١٨٤٢( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد بن عبداهللا بن علي بن حسين العذاري

 .عــاش فــي العــراق .وتــوفي فــي قريــة اإلمــام) جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة الحلــة      

نشأ على أبيه، فتلقى عنه القرآن الكريم، وأدَّبـه بآدابـه، وأخـذ كـذلك علـى عمـه، ثـم رحـل 

إلى النجف، فتـأثر بمجالسـها وأجوائهـا الفكريـة والروحيـة، وكـان لـه العديـد مـن الصـالت 

  .شًدا دينًيا، وٕاماًما في مسجدهاعمل في قرية اإلمام مر  .مع العلماء واألدباء في زمانه

  :اإلنتاج الشعري

  .نماذج من شعره» شعراء الحلة «، وكتاب »البابليات«أورد له كتاب  -

ولــه شــعر فــي الرثــاء، كمــا كتــب . شــعره يــدور حــول مــديح آل البيــتمــا أتــيح مــن     

يغلب على لغته جانـب الفكـر، وعلـى . يتميز بنفس شعري طويل. المخاطبات اإلخوانية

  .ود الشعر إطاًرا في بناء قصائدهالتزم عم. خياله التقليد

  :مصادر الدراسة

 -) ١جــــ( ٢٠٠٠موســـوعة أعـــالم الحلـــة منـــذ تأسيســـها حتـــى عـــام : ســـعد الحـــداد - ١

  .٢٠٠١الحلة  -مكتب الغسق 

ـــــــاني - ٢ ـــــــي الخاق ـــــــة : عل ـــــــدلس  -) ٥جــــــــ(شـــــــعراء الحل ـــــــروت  -دار األن   .١٩٦٤بي

مكتـب الضـياء للطباعـة  -) ١جــ(تـراجم شـعراء آل العـذاري : محمد حمزة العـذاري - ٣

  .٢٠٠١النجف  -النشر 

  .١٩٥٤ف النجـــــ -المطبعـــــة العلميـــــة ) ٣جــــــ(البابليـــــات : محمـــــد علـــــي اليعقـــــوبي - ٤

  . ١٩٦٥النجف  -المطبعة الحيدرية  -تاريخ الحلة : يوسف كركوش - ٥



 

        

  :عناوين القصائد

  َمْن له في الورى كأبيه: من قصيدة •

  َمْن له في الورى كأبيه: من قصيدة

ـن ـريح م ى الج ـيس يلقَ ـ ل ـن الِعيــــــ ـاِل    أْعي ـراحه بـاندمـــــــــــــــ ٍل ج ِن بنَْب ـ

ـي ـيس يُبقــــــــ ـوى ل ـم فـالھ ـن الّسق ـيَر خـيـــ    وم ـّشاق غ ـوم الع ـن جس ـالم ـــــــ

ـم وق مـنھـــــ ـي الّش ـوُب ف ـي القـل ـال    وتعـان ـالغدوِّ واآلصـــــــــــــــــ ـَمًدا ب ك

ـٌن ـطُ حنـيـــــــــــ أى الَخلـي ـم إن ن الل    ولھ ـاب واألط ـوم األحـبـــــــــــ ـي رس ف

راٍت ـن عب ـيل مــــــــــــــ ـم تس ـم ك ـي    ولھ ـار الـبَوالــــــ ـلى الـدي ـاٍء ع ـن دم م

ـنه ـواعب مـــــــــــــ ـّب للك ـو الـح ـال    وأخ ةُ الَخْلخــــــــــــــــ بَّ رنَّ ـب اللُّ تَْسل

ـاٍت ـي لفتــــــــــ ـنه ف ـَب م ـن القـل ـال    تفت دٍّ وخــــــــــــــــــ ـا وخ ـلَْحٍظ لھ وب

ٍم ـاٍر وِحْل ـان ذا وقــــــــــــــ َو إن ك ـال    وْھ ـيَر َخبــــــــــ ـزداد غ ـا ي ـيس مـنھ ل

ـيالً ـا عـلــــــــ ـان مـنھ ـَن ك ب الجف ـاعتالل    يحس ـي بــــــــــ ـوٍر، فـيـنثن ـن فت م

ـه ـه عـلـيـــــــــــ ـا تتـي ـي َدلِّھ َي ف َرى     وْھ ـّداللوي ذاك الـــــــــــــــــ ه ب قتلَ

ـٍل ـوٍس ونـبـــــــــــــ ـا إال بق َذٍم َع    ال يراھ ـيٍف ولَْھ وبســــــــــــــــــــــ

ـا قنـــ رى قـّدھ تإذ ي ـاةً تثنّ ـال    ــــــــــــ ـت بـاختـيـــــــ ـب إن مش ـن القـل تطع

ـوٍن ـن جفــــــــــ ـتِض م ـم يـن ـه ل ـوٍف ِصقـــــــ    وعـلـي ـوى سـي ـا س ـالَكَسرْتھ ـــــــ

ـوٍس ه بقـــــــــــــ ـه إن رَمْت ـم تـرمـي ـال    ث ـا بنـبـــــــــــ ـٍب لھ ـن حـاج ـان م ك

ـاربَْته ـا إذا حــــــــــــــ ـار الجف ـال    وبن ـيَر صــــــــــــــ ـن غ ـم يك دوٍد فل بُص

ـوًما ْجف يــــــــ ـدخل السِّ ـا ال ي ـال    وعـلـيـھ ـور دون الـحجــــــــــ ـيث إن الغـي ح

ه ـد حَجبَْت ـا وقــــــــــــــ ْرَدقَْت بـيـتَھ ـال    َس ـا والنّصـــــــــ ـنه بـالقن ـا ع قـوُمھ

ا ـْصر ريّ ـيفة الخـــــــــــــــ ـاٍة ضع ـال    وفت ـيلة األْكفــــــــــــ ـا ثق ـن ِصبـاھ م



 

        

ـيٍل دٍّ أســــــــــــــــ ـّدت إال بخ ـا تب ـيّال    م ٍف مـــــــــــــــــــــــ دٍّ ُمھَْفھ وبقَ

ـت ـق كـانــــــــــ ـرة الري كرى بخم ـي س ـال    ھ ٍق جـريــــــــــــــــــ ـٍر معتَّ ال بخم

ـا ـحسن مـنھـــــــ ـا ال ـد زانھ ٍن ق ـالوالَع    ذات ُحْس زان بـاألشكـــــــــــــــ ذاَرى تُ

ٍي ـا ال بَحْل ُي جـيـدھـــــــــــ ـي َحْل ـال    راق ل ـغادٍة ِمْعطـــــــــــــــــــ ٌن ب لَّ حْس ج

ـن  ـْت م ٍسرفل ـي دَمْق ـا فـــــــــــــ ـال    برودھ ـالٍة ِمْكســــــــــــــــ روٍد ُمْخت ـا ل ي

أريٍج رى ب ـالّشذا الثّ رت بـــــــــــــــ ـال    عطّ ـا ب ـاح مـنھ ـالف ّسْحب لألذيـــــــــــ

ؤاًدا ـي ف ـد مـنـــــــــ ـي تَصـي ـت ك ـال    أقبـل ـمھَا بـاحتبــــــــ ـوى ال ـنله ھ ـم ي ل

ـرفْت ورأتـنـــــ ـن أش ـت حـي ـيوانثن ـي    ـــــ ـي حـبـالـــــــــ ـا ف ـن وقـوعھ ةً م ِريب

ـن ـي ولكــــــــ ـا كـمـال ـي عـيـنھ ـي    راق ف ْيُب عـارضـي وقَذالـــــــــــــ ـا َش راعھ

ةً ك ـولَّْت َمُروع ـال    فتـــــــــــــــــــــ ـن رئبــــــــــــ ع م ـد ِري الٍة ق ـي ف ف

ـا ـير إلـيـھــــــــــــ نفُس أن تط ِت ال ـي    ھَّم فَْقُت شمـالـــــــــــــ ـد َص ـاَي ق وبـيُْمن

ـي ُو عـنــــــ ـا الزْھ ذ صدَّھ ـي م ـال تـيـھ ـال    ق ْل لـوصــــــــــ ـم تَِم ـي ل ـا وھ بـالّصب

ـاٍل م خـصـــــــــــــ ْد لرس ـمِد ُع َم الـح ـال    قَلَ ـوب أيَّ خـصــــــــــــ ـيب القـل لـحـب

ـي ـّب الغوانــــــــــــ ـوى بح ر الھ ـال    إنَّ ذْك ـيٍل وقـــــــــــــــ ٌر لق ـمھَا مكث وال
ـخطُّ ـائًعا ي ـانثنَى ط ـانٍ [ف ـي    ]معــــــــــــ ـاله كـمـالــــــــــ ـي ع ـار ف ـذي ح لل

ـم أط ـال أثراٍت حـواھـــــــــــــ ـّد م ـال؟    ق ع ـدَّ الرمــــــ !كـيف يحصـي اإلنسـان ع

ـ ـّد بـالـتفـــــــــ ـن الع ـاجٌز ع ـي ع ـوى    إنن ـْن أق ـيِل لك ـالـص ـلى اإلجـمــــــــ ع

ـيٍّ ـٍم زكــــــــــــــ الل شھ ـيف أُحصـي ِخ ـال    ك ًى ِمْفضـــــــــــــــــ ـي نُھَ ـيٍّ أخ أريَح

ـورى أٌب كأب ـي ال ه ف ْن ل ـهَم رّب نـوٍر يَْھدي الـورى فــــــــــي الّضالل    ـيــــــــــــ

ـيّاً ـان سمـــــــــــ ـار ك ـي الـمخت ـي إ    للنـب ـاء فــــــــــ ـي ج ه الـوح ـن ل زالم ن

  



 

        

 محمد القزويني  -١١٢

  ) هـ ١٣٣٥ - )١(١٢٦٣( 

  ) م ١٩١٦ - ١٨٤٦( 

  

  :لشاعرسيرة ا

  .محمد بن مهدي الحسيني القزويني

تلقـى  .قضـى حياتـه فـي العـراق .، وتـوفي فيهـا)جنـوبي العـراق(ولد في مدينة الحلـة     

علومه األولى في الفقه واألصول على والده، ثـم قصـد مدينـة النجـف ودرس علـى كبـار 

بـأداء المهـام كـان رجـل ديـن يقـوم  .علمائها حتى استكمل دراساته العليا فعـاد إلـى الحلـة

نشـط اجتماعًيـا وعلمًيـا بـين أبنـاء  .الشرعية، حتى تولى زعيما دينًيا واجتماعًيا في الحلة

معـروف الرصـافي : الحلة، كما كان له مساجالت شعرية مع شعراء وأدبـاء عصـره مثـل

  .الحليومصطفى الواعظ وجعفر 

  :اإلنتاج الشعري

ـــابي  - ـــه قصـــائد ومقطوعـــات وردت ضـــمن كت ـــة«و »البابليـــات«ل ـــه »شـــعراء الحل ، ول

  .مخطوط ديوان

 :األعمال األخرى

ـــــــات مخطوطـــــــة منهـــــــا  - ـــــــه مؤلف ـــــــث، وطـــــــروس اإلنشـــــــاء: ل ـــــــي المواري   .منظومـــــــة ف

شـــاعر عـــالم فقيـــه، شـــعره غزيـــر متـــوزع فـــي مصـــادره، متنـــوع فـــي أغراضـــه، أكثـــره     

                                                 
  . ٥/٢٣٨، شعراء الحلة ٣/٢/٧ينظر البابليات . م١٨٤٦/ھـ١٢٦٢والدته سنة   )١(



 

        

سـائل علميـة وحاجـات اجتماعيـة، مراسالت ومسـاجالت بعضـها إخـواني وبعضـها فـي م

فها ما عرض فيه لوباء الطاعون مرة يفخـر بجهـده فـي مواجهتـه، وأخـرى يبشـر أطر من 

بتراجعه، كما نظم في الرثاء، وتقريظ الكتب، نظم على نسق الموشـحات، ولـه فـي ذلـك 

مراسًال أخاه على بناء الموشح؛ فجمع بين صدق العاطفـة ورقـة التعبيـر وتنـوع اإليقـاع، 

اني بليغـــة تزيـــد مـــن قيمتهـــا الموضـــوعية، ومجمـــل قصـــائده تحمـــل أفكـــاًرا واضـــحة ومعـــ

وٕان ظـل دور  فضًال عن جزالة في اللغة وجمال في التعبيـر يجعلـه يخلـو مـن المباشـرة،

  .الخيال فيه محدوًدا

  :مصادر الدراسة

  .١٩٩٨بيروت  -دار التعارف للمطبوعات -ان الشيعة أعي: محسن األمين  - ١

ــــــــــاني - ٢ ــــــــــي الخاق ــــــــــة : عل ــــــــــد -شــــــــــعراء الحل ــــــــــروت  -لس دار األن   .١٩٦٤بي

  . ١٩٥٤النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٣

  :عناوين القصائد

  بدر الرصافة •

  بدر الرصافة

ـا ـا وْسمـيُّھــــــــــــ ـد رشَّھ ةٌ ق ـي روض ـا    ھ ره ُجوريُّھــــــــــــــــ ـاح بعط الً وف ط

ـا ـنعت أشجـارھـــــــــــ ـد أي ـقةٌ ق ـا    وحدي ـا قُْمريُّھــــــــــــ ـلى أغصـانھ دا ع وش

ـا ـي أعطـافھـــــــــــ ـال ف ـدٍة تخت ـا    وخري ـال ُحلِيُّھــــــــ ـند الـوص ـا ع ـد زانھ ق

ـدت ـا إذ بــــــــــ ـبرد عـنھ فَّ ال فَّت وش ـا    ش ـا وجلـيُّھــــــــــ ـان خـفـيُّھ ى استب حتّ

ـا ـاح عبـيُرھــــــــــ ورا فف زَّ ـن ال ت م ـا    ُزفَّ ر حـيُّھـــــــــــــ ى تعطَّ ـٍل حتّ ـي بـاب ف

ـٌل ـي كـامـــــــ ـا حـبـان طٍر فـيـھ ـم أس ـا    ك ـاق رويُّھـــــــــــ ـا وف ـاقت بـالغتُھ ف

ـا ه فكأنّمــــــــــــــــ ـيَّ نظاَم دى إل ـو    أھ ـالل دَي ريُّھـــــــــــــ ـمآن أُھ ارد الظ

ْن ـه َم ال تحكـيـــــــــ دئًا ف ـاد ُمبت ـد ج ـا    ق ـائل طَيُّھــــــــــ ـن القب ـه بـي رت ب فخ



 

        

ـافة ص ـدر الرُّ ُره ب ـدَّم عص ـو تقـــــــــــ له     ل ـه لفض ى عـلـي ـا«أثن »َكْرِخيُّھـــــــــــ

ه ـاثل أن ـن األمــــــــــ ـا بـي ـان م ـا لغ    وأب ـا صرفـيُّھ ـانحـويُّھ ويُّھــــــــــــــ

ـاغتَدوا ـَد فــــــ ـاضَل واألمـاج ـاق األف ـا    ف ـا وقصـيُّھـــــــــ ـه دنـيُّھ ـي عـلـي يثن

ى عـــــــ ـرانه ورق ـلى أق ـا ع ـلىوَسم ـا    ــــ و كـمـيُّھــــــــــــ ـالفضل فْھ ه ب أخدان

ـرفت ـن عـــــــــــــ ـاله م ه بكـم ِھدْت ل ـ    ش ريح لَُؤيُّھـــــــــــ ب الص ـدى النّس ٌر ل افِْھ

ـ ـانه واألذن مـثـــــــ ـل عـي ـوه قب ـا    عـِشق ـدا مـرئـيُّھـــــ ـشُق إذ ب ـن تع ل العـي ـ

ـا ـدى لنــــــ ـذي أب ـُم ال ـا الّشھ ـا أيُّھ ـا    ي ه كلـيُّھــــــــــــــ ـا بعُض ـبِّه م ـن ح م

ـا ـوكة إنّھــــــــــ ـن األل ـيك م ذًرا إل ـا    ع أّخر طَيُّھــــــــــــــ ي ت ًى ِمنّ ـن قِل ال ع

 محمد القيم الحلي -١١٣

  ) هـ ١٢٩٣ - )١(١٢١٧( 

  ) م ١٨٧٦ - ١٨٠٢( 

  :سيرة الشاعر

  .بن عبدالمهدي )٢(محمد بن يوسف بن إبراهيم

قضـــى حياتـــه فـــي  .ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة، وتـــوفي فيهـــا، ودفـــن فـــي مدينـــة النجـــف    

  .لى يديه عدد من الخطباء األدباءتخرج ع .العراق

  :نتاج الشعرياإل 

  .»البابليات«: له قصائد نشرت في كتاب -

                                                 
ات  )١( نة الوف ط س ه فق ذكر ل ا، وي ي غيرھ ا وال ف د عليھ ي اعتُم ادر الت ي المص اعر ف والدة الش ر ل ر . ال ذك ينظ

  . ٢١٨، موسوعة اعالم الحلة ص ٤١٨-٤/٤١٦،  شعراء الحلة  ١٠٧-٢/١٠٥البابليات
 .ابراھيم بن اسماعيل بن سليمان بن عبد المھدي  )٢(



 

        

شـــاعر نظــــم فــــي عــــدد مــــن أغــــراض الشــــعر فــــي عصــــره، كالرثــــاء، والمــــديح، ولــــه     

مقطوعات تشطير على عدد من قصائد معاصريه، التزمت قصائده العـروض الخليلـي، 

  .طاق مفهوم الشعر السائد في زمنهولم تخرج عن ن

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -شعراء الحلة : لخاقانيعلي ا -  ١

  . ١٩٥٠النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

  صبًرا جميالً  •

  صبًرا جميالً 

 في رثاء مھدي كبة
ـا ٍب كھَّمـــــــــــــ ـاُن ألّي عض ـا؟    أََدرى الزم ـد حطّمــــــــــــ ال ق ـدٍن للُع أم أي ل

ه ـد ثَلّ ال قـــــــــــــــ ـرٍش للُع ـا؟ أم    أم أي ع ـي ھّدمـــــــــــ ـٍن للـمعـال أي رك

ـا؟ رام أذالھــــــــــــ ـن للك ـا؟    أم أي عـي ـارم كلَّمـــــــــــ ـٍب للـمك أم أي قـل

ه أََدرى الف ا ل نويًح ـمھديَّ َم ى الــــــــــ ـا    ت ْدًما قـّومـــــــــــ ِل قِ َدى والفض َد الھ ُعُم

ـذي ـرم الـــــ ى الق ـد قض ـي ق ـالرغم مـن ـواسد    ب ـاَف الـح ـا ال زال آن ُمرِغمــــــــــ

ذوةً ـي ج ـالً أورى بقـلـبــــــــــ ـا راح ـا    ي ـوائب عـلقـمـــــــــ أس الن ـي ك جـّرْعتَن

ـيَّ بفقــــــ ـيَش الھـن ّوض الع ـد قُ ـدهق ـا    ــــ ـوانح خـيّمـــــــ ـن الج ـا بـي ـمُّ م والھ

ه ُف أكفِّ ـان َوْك ـد كـــــــــــ ـذي ق ـب ال ى    ذھ ـٌر طَم ه بحـــــــــــــــ ـن كأن للـوافدي

ال ـي الُع ـه أبـــ ـن أبـي ـارم ع ـاز الـمك ـا    ح ـيّوَق السمـــــــ ـالفخر ع ـا ب ـد سم ْن ق َم

ـمه ـي حـلـــــ ـذي ف ـم ال ـا الشھ ـا أيـھ م    ي ْذباُلً ويَلَ ـاه وازن يَ وِحجــــــــــــــ

ـذي ـا إن الـــــــ دب الرض ـا الن ـبًرا أب ـا    ص مــــــــ ـان مـنعَّ ـي الجن ى ف ـاك أمَس أشج

ـذي ـادي الـــــــــ ه الھ ـوُّ بنجل ك السل ـا    فل ّراً سمـــــــــــــ ـرانه ط ـلى أق ًرا ع فخ



 

        

ـصطفى ـِت الـمـــــــ ـيالً آَل بـي ـبًرا جـم ـىفـ    ص ـد انـتـم ـيل ق ـد األث ه الـمـج ـن ل يـم

ه ه يحفُّ ـوان اإلل مـا انھلَّ صـوُب الـــــــــمزن أو قَْطٌر ھََمى    ال زال رضـــــــــــــــ

 المحمد الم -١١٤

  ) هـ ١٣٢٢ - )١(١٢٣٥( 

  ) م ١٩٠٤ - ١٨١٩( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد بن حمزة بن حسين التستري األهوازي الحلي

قضــى حياتــه  .وتــوفي فيهــا ودفــن فــي النجــف) جنــوبي بغــداد(فــي مدينــة الحلــة  ولــد     

 .تلقى دروسه في األدب وفنونه على أجلٍة من شيوخ عصره في مدينة الحلـة.في العراق

بتــدريس العلــوم واآلداب وفنــون الشــعر والبــديع، وتلقــى عنــه عــدد مــن تالميــذه،  اشــتغل

وكـان قــد كـف بصــره بعــدما جـاوز األربعــين ولــم يـتمكن مــن االطــالع فكـان يتكســب مــن 

  .المنبرية وقراءة القرآن الكريم إلقاء الدروس والخطابة

  :اإلنتاج الشعري

شـعراء «: ، وكتاب»لبابلياتا«: كتاب: له قصائد وردت ضمن بعض المصادر منها -

، )٢(مــع بعــض نمــاذج مــن ابتكاراتــه فــي البــديع» الكواكــب الســماوية«: ، وكتــاب»الحلــة

وأحصـى شـعره، ولـه قصـيدة فـي تـاريخ وفـاة » الحصون المنيعـة«: وذكره صاحب كتاب

نشـرت » يـا ليـل الصـب«السيد جعفر الحلي مثبتة في ديوانه، وله قصيدة فـي معارضـة 

م، ولــه ديــوان مخطــوط يقــع فــي نحــو ١٨٩٦ -هـــ ١١٤ -البغداديــة  فــي مجلــة الحريــة

  .خمسين ألف بيت منه مصورة في حوزة حفيده حبيب األعرجي الخطيب

                                                 
نة   )١( ل س د قي ه ، فق نة والدت ي س ف ف ـ ، ١٢٤٣ه، ، ١٢٣٨أُختل ـ ، ١٢٥٤ھ ـ ١٢٤٠ھ ة. ھ ر الذريع ،  ٩/٣/٩٨٤ينظ

  . ٥/٢٠٩، شعراء الحلة  ٦/١١٠، االعالم ٩/٢٧١،    معجم المؤلفين  ٣/١/٦٣البابليات
ينظر . جارى فيھا بديعية الصفي الحلي وغيره) صلى هللا عليه واله وسلم(ح الرسول االكرم وله قصيدة بديعية في مد  )٢(

  . ٥/٢١٠شعراء الحلة  ٦/٤٩الغدير 



 

        

شــعره غزيــر، وابتــدع فــي فنونــه وتراكيبــه، أكثــره جــاء فــي مقطعــات تظهــر ابتكاراتــه      

نـون الشـعر في فنون البديع كإسقاط حواشي القوافي واالختصارات والحذف، ونظم في ف

المعروفــة، فشــطر القصــائد لكبــار الشــعراء واقتــبس منهــا وعــارض وخمــس بعضــها، كمــا 

نظــم الموشــحات، ومــن أغراضــه التقليديــة قصــائده فــي الرثــاء، فــي شــعره تنــوع وكثافــة، 

الة الموهبـــة ودقـــة وبراعـــة ولغتـــه سلســـة ومعانيـــه وصـــوره حيـــة مبتكـــرة، تجمـــع بـــين أصـــ

  .الصنعة

  :مصادر الدراسة

بيروت  - دار األضواء  - الذريعة إلى تصانيف الشيعة : ا بزرك الطهرانيآغ -  ١

١٩٨٣.  

  .١٩٦٩بيروت  -دار المرتضى  -أدب الطف : جواد شبر -  ٢

  .١٩٧٧النجف  - مطبعة القضاء  -خطباء المنبر الحسيني : حيدر المرجاني -  ٣

  .١٩٩٠بيروت  -دار العلم للماليين  - األعالم : خيرالدين الزركلي -  ٤

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  - )١()٤جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٥

 –) حقيق كامل سليمان الجبوريت( -الطليعة من شعراء الشيعة : محمد السماوي -  ٦

  .٢٠٠١بيروت  -مؤرخ العربي  دار

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  - )٢()٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٧

  :صائدعناوين الق

  ماذا لقيُت؟: من قصيدة •

  ماذا لقيُت؟: من قصيدة

ـا قُت شمـيـمــــــــــ ـد نش ةَ ق زَّ ِع َع ـن َرْب ـُت رمـيـمـــــ   م ـيّاً وكـن ـي ح ـافأعـادن ــــ

ـابٍة ـبَّ أيَّ َصبــــــــــــــ ؤادي ص ـلى ف ـا   وع ـان عـلـيـمـــــ ھـي صـيَّرْتنـي فـي الزم

                                                 
 .في الجزء الخامس وليس الرابع  )١(
 .في الجزء الثالث القسم االول وليس الثاني   )٢(



 

        

ـا ـراتَع للـَمھــــــــــ ـْت م ـرابٍع كـان ـا   وم ـون أديـمــــــــــ ـي الُعي ْت ف ْت ورقَّ راق

وى ـن اللِّ ـيلِھنَّ عـــــــــ ـوَم رح ـْمَن ي ـا   أعـل ـات ُمقـيـمــــــ ـب ب ـوى بـالقـل أّن الھ

ـا ـد مـــــ ـن بع ـوى م ـي بـالج ـْرَن طْرف ـا   أْسھ ـنَّ قـديـمـــــــــــــ ـي وصلھ ه ف أرقَْدن

ـا ـاح قضـيـتُھـــــــ ى الصـب ـيلٍة حت ـم ل ـا   ك ًوا وال تأثـيـمــــــــــــ ـنَّ ال لَْغ مْعھ

ٍة ـنَّ بجنَّ ـن وصلھــــــــــــــــ ـي م ـا   فكأنن مَّ كريـمــــــــ ـان ثَ ـي ك ـا مقـام فـيـھ

ـا رام وإنمـــــــــ ـن الغ ـُت م ـاذا لقـي ـا   م ـوب عـظيـمـــــ ـن الـذن ُت م فـيـه ارتكب

ـذي ـر الــــــ ـُرَك صـفقةُ الـدھ ـا   خسـرْت لعـم ـدُّ حـلـيـمــــــ دا يُع ـهُ غ ـه السفـي فـي

 محمد بن الَخْلَفة -١١٥

  ) هـ ١٢٤٧ - )١(١١٨٥( 

  ) م ١٨٣١ - ١٧٧١( 

  :سيرة الشاعر

  .)٢(الشهير بابن الخلفة -محمد بن إسماعيل البغدادي الحّلي 

رحل عن بغداد .عاش حياته في العراق .)٣(ولد في بغداد، وتوفي في مدينة الحلة      

إلى مدينة الحلة، فشّب هناك على صنعة أبيـه،  -الذي كان يحترف البناء  -مع والده 

لـم ينخـرط فـي دراسـة  .وبرزت موهبته الشعرية، فصار يـنظم الشـعر بالفصـحى والعاميـة

ــم علــى مــا كــان يلتقطــه مــن األفــواه فــي النــوادي والمجــالس األد بيــة التــي منتظمــة، وتعّل

                                                 
الخلفة كان من بارزي االدباء في عصره، وقد تمشى في والحق ان ابن ((ال تُعرف سنة والدته، ومن عبارة الخاقاني   )١(

نة )) العمر طويال وعاصر طبقات منھم ا ُذكر من س نھم ، وم ات م ا عاصر طبق يمكن ان نعرف انه ُعّمر طويال وإال لم
  .ھـ باتفاق المؤرخين١٢٤٧ھـ  ال تعطيه ھذا العمر الطويل اذا علمنا انه توفي بالطاعون سنة ١١٨٥والدته ھنا 

ى   )٢( ولى عل ذي ي ين وھو ال ابن الخفة لقب لبيوت كثيرة في بغداد تمنحه الوالة واالمراء االتراك الحد الؤساء من االھل
راق، فكانت كل  اري في الع د االجب ق نظام التجني ل تطبي طائفة من الجند  يوم كان اكثره من ااالنكشارية والجراكسة قب

ك  يدير شئونھا) قشلة(طائفة من الجند في ثكنة  م، ويسمى ذل د باعاشتھم وارزاقھ ؤونتھم ويتعھ وم بم رجل من االھلين يق
ة(، وكان اسماعيل ابو الشاعر يلقب بابن الخلفة، فلعله كان جد الشاعر )الخلفة(الرجل بـ  ات . ،)خلف .  ٢/٤٩ينظر البابلي

حت يده العمال الذين يمدونه بالطابوق لعل اللقب جاء من امتھان حرفة البناء، فالخلفة ھو الذي يبني ويشيّد ويعمل ت: اقول
 .   واالسمنت وما شاكل

 .ھـ، وُحمل نعشه الى النجف االشرف ودفن فيھا ١٢٤٧توفي بالطاعون الذي داھم الحلة سنة   )٣(



 

        

اتصــــل بالعديــــد مــــن أعــــالم الشــــعر فــــي  .كانــــت تقــــام فــــي دار ســــليمان الكبيــــر وأوالده

 .، وشــاركهم فــي المناســبات االجتماعيــة والدينيــة، واحتــّل مكانــة مرموقــة بيــنهم)١(الحلــة

  .كان لرعاية الوالي داود باشا أبلغ األثر في تطوير إبداعه واإلكثار منه

ـــم      ـــا، فل ـــة مـــن نحـــو  كـــان شـــاعًرا مطبوًع ـــع علـــى قواعـــد العربي ـــم يطّل ـــا، ول يقـــرأ كتاًب

وصــرف ومــا إلــى ذلــك، غيــر أنــه كــان يصــدر فــي إبداعــه عــن ســجّية وطبيعــة، وكــان 

الشعرية ما ظل يتردد حتى اليوم، ويعّد ما كتبه من تلـك » البنود«مجدًدا، فقد كتب من 

حسـبما » رة الواحـدةشعر الشط«أو » شعر التفعيلة«البنود الجذر التاريخي للشعر الحر 

  .عرف فيما بعد

  :اإلنتاج الشعري

  .عدًدا من القصائد» البابليات«و» شعراء الحلة«أورد له كتابا  -

شاعر المدائح والمراثي، فمعظم شعره يدور حول هذين الغرضـين اللـذين يخـتص       

ل بهما آل البيت، وهو شاعر اتباعي يبدأ بعـض مدائحـه ومراثيـه بـالوقوف علـى األطـال

كتــب فــي المعارضــات الشــعرية، وعلــى الطريقــة الموروثــة، مفيــًدا . علــى عــادة األقــدمين

  .يال والبناء شأن شعره كلهمن منجزاتها على مستوى اللغة والخ

  :مصادر الدراسة

يًســا البــن الخلفــة لميميــة وقــد أورد فيهــا تخم. (مجموعتــه المخطوطــة: أحمــد زويــن - ١

  ).زين العابدينالمشهورة في مدح اإلمام  الفرزدق

  .١٩٦٤بيـــــــروت  -دار األنـــــــدلس  -) ٥جــــــــ (شـــــــعراء الحلـــــــة : علـــــــي الخاقـــــــاني - ٢

 -دار التعــــارف  -) مــــينتحقيــــق حســــن األ( -أعيــــان الشــــيعة : محســــن األمــــين - ٣

  .١٩٩٨بيروت 

  . ١٩٥٤النجف  -المطبعةالعلمية -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٤

  

  

                                                 
  .كالشيخ احمد النحوي وولده محمد رضا النحوي والشيخ شريف بن فالح   )١(



 

        

  :عناوين القصائد

  قْف بي رعاك اهللا •

  قْف بي رعاك هللا

ـاِن ـلى األغصـــــــــــــــ جعْت ع ةٌ س ـاِن    أُمِرنَّ ـون الـبــــــــــــ ـَرًحا غص ـرنَّحْت م فت

ـا ـي أفـنـانھـــــــــــ اَء ف ٍة غنّ ـي روض ـان    ف أطرِب األلـحــــــــــــ ـزاُر ب ى الھ غنّ

ـارفًا ـاُت مطــــــــــــ ـَسْته الغادي ـان    روٌض ك ـَر قــــــــــــ ـقٍق وأحـم ـيٍض ي ـن أب م

ـا بــــــ ـلى الرُّ ـات ع ـَوْشي الغانـي ـٌر ك ـوان    زھ ـغرائب األلـــــــــــــــ ا ب ُمتبَْھرًج

ِره ـن ثغ ـاسٌم عـــــــــــ ـاُح فب ـا األق ـان    أم يحـــــــــــــــ ـاآلِس والرَّ ـزٌئ ب ُمستھ

ـا ـدا لنــــــــــ ـيُّ ب ـورد الجن ذلك ال ـوق ا    وك ـانف ـم السَّرطـــــــــــ ـون كأنج لغص

ـ ـدَُّجى الْن ـي ال ـي ف ـن يحك ـا النّْسري دا لن ـزان    وب ـواكب الـمـيــــــــــ بَّ ك ـن ِغ ـنَسـري

ه ـُت نرجُس ـا ويبـي ـنھَلِّ الـَحيــــــــــ ـان    لـم ه الـَوْسنـــــــــــ ـر طْرفِ ـو بفـات يرن

ًدا ـمِّ ـامه متعـــــــــــــ لَّ حس ـاء س ـ    والـم ـْلَب شق قَّ ق ـد ش ـانق ائِق النُّعـمـــــــــــ

ـدا ـٌر بــــــــــــــ ه جـم ـار كأن ـان    والُجلّن ـلى ُذرى األغصــــــــــ ـوح ع ـيالً يل ل

ـوَد ردي األس ـا تُ ـِه الظِّب ـا فـي ـان    لـحـاظُھــــ ـوارم األجفـــــــــــــ ُك ص ك فت والفَْت

ـا بــــــــ ـي الصِّ َحًرا فأذَكَرن ـا َس ب ـبَّ الصَّ ـاُن زمـ    ھ ـان الزم ـه ك ًرا ب ـيعْص انــــــــــ

ـوا لــــــــــ ـمأزَمْيِن تـرحَّ ـيرٍة بـال ع ج ـان    م لِّ مكــــــــــــ ـي أج ـي ف ـُم بقـلـب وھ

دُت سـيَف الّصبر كـي أُفـنـي الھـ ـي    ـــــوىجـرَّ ُت بنـانــــــــــ ـه قطْع ـدُت ب ـا فع فـنَب

ه َو انَّ رام لَ ـي والغ ـا لـــــــــــ اله م ـ    َوْي ؤاده بِسنـانـــــــــــــــ ُت ف ـٌص قطف يشخ

ـا ـي الـَحشــــــــــــ ُج ف ؤجَّ ـاٌر تَ ـنَّه ن ـالھََمالن    لك ـن بــــــــــ ع العـي ـوُد دْم فـيج

ـيَّةً الح عـشــــــــــ ِب الطِّ ـابق الرْك ـا س ـي    ي ذ بعـنـانـــــــــــــ ـي آخ وق مـن والّش

ـ ل اْلـــــــ ـرحُّ ـل ت ـاك هللا قب ـي رع ف ب ـي    ق ؤادي العـانــــــــ ـي ف ـي أشف ـاِء ك أْنض



 

        

ْع ب َم ثَّ الَعْت ـي أب ـًدا كـــــــــ ـي روي ْف ب ـي    ق ـي أْعيـانـــــــــــــ ُل َصبـابت ٍب فَحْم عت

ـا ـا بـھــــــ ـودٍة يحـي ـن ع ل م ُب ھ ـا عت ـي؟    ي ـاد تَدانــــــ ـد الـبُع ل بع ـي وھ قـلـب

ى ى ِمن ـق إل ْفِح العقـيــــــــ ـن س ـوُد م زالن    وتع ـرابِع الغ ـن مــــــــــــ ـال بـي تخت

ـوى ـي الھـــــ ُب الٍح ف ـا َعْت ـي ي ـم المـن ـي    ك انــــــــــ ـواك لـحَّ ـي ھ ـاَن الٍح ف ال ك

ـى ـنِة الـِحمـــــ بِّ سـاك ـي ُح ـي ف ـا عـاِذل ـي    ي ـودَّة شـانـــــــ ُع الـم ـا قْط ـات م ھـيـھ

ـوى ـاُن الھـــــــ ـيَّ سلط ـاَر عـل ـان ج ـي    إن ك ـمِشتِّ رمـانـــــــــــ ـبَْيِن ال ھُِم ال وبِأْس

ـا  ـم ـيَّةَ الْشـــــــ ـي أزجُّ مط ـوى أن ـي س ـي    ل نَّ جنـانـــــــــــ ـا أَج ـدي م َشْكَوى وأُب ـ

 )١(محمد بن حسين -١١٦

  ) هـ ١٣٦٦ - ١٣١٢( 

  ) م ١٩٤٦ - ١٨٩٤( 

  :سيرة الشاعر

  .ر الحّليمحمد بن حسين بن حيد

نشـأ فـي  .قضى حياته في العراق.، وتوفي فيها)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة      

أسرة توارثت الشعر واألدب، فكان أبوه شاعًرا وجده هو الشاعر الحّلي الشـهير صـاحب 

الــديوان المعــروف، فتربــى فــي جــو علمــي وأدبــي وتلقــى علومــه بــين أعالمهــا، ثــم قصــد 

  .اللسانية وعاد إلى موطنه الحّلةعلوم مدينة النجف ودرس ال

  :اإلنتاج الشعري

  .، ولــــه قصــــائد مخطوطــــة»البابليــــات«: لــــه قصــــائد ومقطوعــــات وردت فــــي كتــــاب -

شعره قليل، تناول األغراض التقليديـة، ارتـبط أكثـره بالمناسـبات الدينيـة االجتماعيـة      

                                                 
وقد توھم المؤلف واعاده )  ١٠٥(ان الذي مرت ترجمته قبل قليل تحت رقمھذا الشاعر ھو السيد محمد آل السيد سليم  )١(

تباه  ذا االش ع بھ اني  فوق ره الخاق ا ذك ين م وبي وب ره اليعق ا ذك ين م م ب ه االس ف علي ه اختل ا، ولعل ر . ھن ينظ
  .   ٥/٢٨٨، شعراء الحلة ٣/٢/١٦٨البابليات



 

        

ي اإلمام الحسين ، لغته سلسـة وال سيما العائلية، فرثى والدته كما رثى أخاه، وله رثاء ف

الحكمـــة وتشـــف عـــن نزعتـــه ومعانيـــه محـــدودة وخيالـــه قليـــل، وتتضـــمن مراثيـــه معـــاني 

  .الدينية

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٥جـ(شعراء الحلة : على الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٤النجف  -المطبعة العلمية  -البابليات : محمد على اليعقوبي -  ٢

  :ن القصائدعناوي

  في رثاء األخ •

  في رثاء األخ

و فُّ ھَ رٍف ال تج ـْبُت لط ـائلُْه    َعجـــــــــــــــ ـَب ھـــــــــ زَل القـل ـاٍب زل داةَ ُمص غ

َف ةَ خلَّ ـٌب أن الرزيَّ ـلُه    وال عجــــــــــــــــ ـنه ذابــــ ـا م ـاًرا والـَحش ـَي ن بقـلـب

ـن ـم تكـــــ ـاِء ول ـي بـالـدم كُب عـيـن ـاطلُه؟    أتس دمـاًء كَصْوِب الـُمزِن أصـبح ھــــــــ

ـا ال بصـمـيـِمھـــــــ ـى أمَّ الُع ـاٌب رم ـلُه    مـص زَّ بـابـــــ ـْجِد واھت ـوُد الـم ـاح عـم وط

ـِصِه ة شخـــــــــــ ـوفًا لرؤي ه    وأصـبحُت مـْلھ ـا غوائلُ ـب مـنھ ـي القـل ـا ف ـِن م لـتسكـي

ـارٌق ـا الح شــــــــــ ـواَن م ال سل ـيَّ ف ـراجلُه؟    أُخ ـي مـــــ ـوم تْغل ـيك الـي ـيف وف فك

ـدٍة ـواك لنجــــــــــــ ـدي س ل يُج ـيَّ وھ ـواِسلُه؟    أُخ ـا عــــــ ـبَْيِن فـيـن ـرعْت لل ه أُش ل

ـھجةً ـنك بــــــــــــ ـي م ال أجتل ـيَّ فھ ـاوله    أُخ ًرا أحـــــــــ ّزاً وفخ ـي ع ـا أكتس بـھ

ـنِشًدا ـدك مـــــــــ ـُت بع ـد أمسـي ـيَّ لق هأج    أُخ ـفَّ آھل ـذي خـــــــــ ع ال ـا الرب ْل أيُّھ

وى ـي النَّ ـب فــــــ ـواَن للقـل ال ُسل ـيَّ ف ـاطلُهى األرض ھــلي عـارٌض يـھـمـعوال     أُخ

ـ ـيَّ ببـي ـيأُخ نـــــــــ َو سـرَّ ـنك ال َزْھ ـله    ٍن م ك ھـامـــــــ ـي لِرْزئِ ـن عـيـن فَّ م وال ج

ٍة ـوَب بُِجنَّ ى الخطـــــــــــ ـه أَْلقَ ـُت ب ـردُّ ا    وكـن ـلُهت ـاِت صـواقـــــ ـا والـمـاضـي لقن



 

        

ٍة ـي أيِّ خط ـاُن فـــــــــ ـم اإلنس ـائله    وال يعـل ـتُّْرب ھــ مـن األرض يأوي مـنه فـي ال

ـا ْن ك ـات َم ـا م ـانَهفـم ـاُن لِســــــ ـائله    ن الزم ـه وفضـــــــــــــ ى ب ـاقبُه تُتل مـن

الً ـا ُع ًرا سمــــــــ ـّل قب ـا ح ـيك إذا م أرْخ    إل ـن القـــ: ف ر م ـْل قب هوق ـدس داخل ـــــ

 محمد جواد الحلي -

  ) هـ ١٤٢١ - ١٣٥٦( 

  ) م ٢٠٠٠ - ١٩٣٧( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد جواد علي الحّلي

 .قضى حياته في العراق .، وتوفي في بغداد)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة      

 - ١٩٤٣(بتدائية والمتوسطة والثانوية في الحلة تلقى تعليًما نظامًيا، وأتم دراسته اال

، ثم التحق بالكلية الطبية في جامعة بغداد، وتخرج فيها حاصًال على )١٩٥٤

عمل طبيًبا في مستشفيات الحلة والناصرية  ).١٩٦٠(بكالوريوس الطب والجراحة 

  .اد، وافتتح عيادة خاصة في بغدادوبغد

  :اإلنتاج الشعري

، وديـوان ١٩٥٤بغـداد  -مطبعـة الشـباب  -» شـاعر قلـبم«: له ديوان بعنوان

جـرح «: ، وديـوان بعنـوان١٩٦٥بغـداد  -مطبعة العاني  -» على نهدهاخال «: بعنوان

  .١٩٧١النجف  -النعمانمطبعة  -» ونغم

شاعر وجداني، جّل شعره فـي الغـزل، والتعبيـر عـن أشـواقه وحنينـه إلـى المحبوبـة،      

التــــزم . تــــأثر فيهــــا بشــــعر األخطــــل الصــــغير» دة قلــــبأنشــــو «وشــــكوى البعــــد، قصــــيدته 

  .ىالموزون المقفى، وٕان كتب القصيدة متنوعة القوافي، مع الحرص على تنمية المعن

  :مصادر الدراسة

 وزارة المعارف -) ١٩٦٠ - ١٩٣٨(األدب المعاصر في العراق : داوود سلوم -  ١



 

        

   . ١٩٦٠بغداد  -

 -) ٢٠٠٠ -  ١٩٧٠(ب العراقيين والكتا معجم المؤلفين: صباح نوري المرزوك -  ٢

  .٢٠٠٢بغداد  -الحكمة  بيت

 - نين التاسع عشر والعشرين معجم المؤلفين العراقيين في القر : كوركيس عواد -  ٣

  . ١٩٦٩بغداد  - اإلرشاد  مطبعة

  :عناوين القصائد

  أنشودة قلب •

  أنشودة قلب

ـيِك ـن إلـــــــــ ـْد زاد الـحنـي ـدةُ ق ـديِك    روي ريع يــــــــــ ـبّاً ص ـي ص أال فـارحـم

ال ك القَتّ ى طَْرفُ ـداوٍة  -جن ـديك    -دون عـــــــــ ؤاد لــــــــــ ـا رقَّ الف ـه فـم عـلـي

ـيٍّم ل متـــــــــــ ـاك قت رت عـيـن ـيك    وإن أنك ـّمرت شفتـــــــــــــــ ـاهُ ح ـذي دم فھ

ٍة نفٍس بريئ ـيَّاٌت ل ـاٌء زكــــــــــــــــ ـيك؟    دم ـيل ذاك عـلــــــــــ ـي اإلنج ل ف أَُحلِّ

ـهُ ھدت عذابـــــــــ ـد ش ـوٍق ق ـن مش ـم م ـيكوكـ    فك ـي قـدمــــــــــ ـيٍّ دست ف ـن شق م م

ـي ـود لـمھجتـــــــ ـحن الخل ـا ل ـدةُ ي ـبِّ    روي زف للـحـــــــــ ـالم تع ـارة األح وقـيث

ِت ـا وّدع ـِت وم ـولّھًارحـل ـبًا مـــــــــ ـي    قـل رحـلـِت ومـا أودعِت غـيَر أسـى قـلـبــــ

ـائًرا ـدك حــــــــــــ نّحس بع ـيَّ ال م ف ـٍد أل    تحكَّ ـي سع ـيوقـد كـنـُت ف ـي قـربــــ نك ف

ْت ـاة تجھََّم ـال الـحـيــــــــ ـا ب ـدةُ م ـي    روي بـوجھـي وبـات الـحـزن والغّم فـي جنـبـ

ـاةَ وضحَكھــــ ـت الـحـي ـد كـن ـدة ق ـاروي ـّب    ـ ـال لــــــ ـيش ب ـبّاً يع ـي ص أال فـارحـم

ـائٌم هُ نســــــــــــــ ةً إن داَعبَْت ـيِك    أرى دجل ـد عـلــــــــــــــ ا روي ـائله دوًم نَس

عفهُ زف س ل يع ـن النخ ـيك    أال تسمعـيـــــــــــ ـي أذنــــــــــ ن ف ـي اللّح ا ويلق طروبً

دْت ـون إذا ش ـاُر الغصــــــــــ ـِذَي أطـي ـيك    وھ ـاح إلـــــــــــــــ ب ـيّاِت الصَّ زفُّ تح ت



 

        

ـّوقت ـيع تشــــــــــــ ـات الّرب ك فراش ـيك    وتل ـن شفتـــــــــ ـر م ـق الزھ لـمـصِّ رحـي

رٍم ـب مغ ـي قـلــــــــــ ـتك رّدي واسعف ـديك    فدي ـيل يـــــــــــ ـي قت ـتك ال تـنس فدي

ـويّةً ـا ســـــــ ـاًما قضـيـن ـاذكري ع ـيراوأسع    أال ف ـان كثـــــــــ ـه الّزم ـا فـي ـدن

ـّدًرا ـوٍم مكـــــــــ ى بـي ـدان ال نلق ـرورا    رغـي ـًما وســــــــــ ـيًشا نـاع ـه ع نجـاب

ـا ر ـي ي ـنَّأت نفس ـيوھ ـدا ألنّنـــــــــ ـيرا    وي ؤاد أســـــــــــــ لَّمت الف ـثلك س لـم

ـريبةً ي قــــــــــ ـي أن تظلّ ـان بعـلـم ـيًا ونفــــــــ    وك ا قـاس ذقت فراقً ـوراف ـــــ

ـيبةً؟ ـوٍم مـجـــ ـي بـي ـي قـلـب ى تـرحـم ـورا    مت ـُد صخـــــــــــ ـا روي ـري ي أذبت بشع

 محمد جواد عجام -١١٨

  ) هـ ١٣٧٩ - ١٢٩٧( 

  ) م ٩٥٩١ - ١٨٧٩( 

  :سيرة الشاعر

محمد جواد بن كاظم بن عبدالمهدي بن حمزة آل عجام الخفاجي، الشهير بالشيخ 

  .جودي

لقـــي عنايـــة مـــن ابيـــه وعمـــه وأخـــذ عنهمـــا  ).جنـــوبي بغـــداد(ولـــد فـــي بلـــدة المســـيب      

الشـــيء الكثيـــر، واطلـــع علـــى عيـــون األدب العربـــي مـــن الكتـــب والنصـــوص كمـــا راجـــع 

وصـف أن  .برز خطيًبا مرموًقا حيـث عـد مـن خطبـاء الـدور الثالـثالكتب الفقهية حتى 

انتقل للسكن من المسـيب  .له هيئة حسنة وسمًتا جميًال ويبدو عليه أثر السكينة والوقار

  .١٩٥٩تى وفاته فيها عام الى مدينة الحلة ح

  :مصادر الدراسة

  . ٢٠٠٦الحلة  -معلومات قدمها الباحث صباح نوري المرزوك  - ١

  



 

        

  :ن القصائدعناوي

  أذان المسيب •

  أذان المسيب

الِح ـلى الف ـيَّ عــــــــــــــــ ـا داُر ح ـاِح    ي ـي بـالنَّجـــــــــــــــــــ ـيّاِك رب ح

ـا ِك الّرشــــــــــــــــــ دى وب ـيك الھ واح    ف رَّ ى ال ـوِر إل ـن الـبكــــــــــــــ ُد م

ـاطٍع ـوٍر ســــــــــــــــــــــــ زِت بن ـي    ف لُّ النَّواحــــــــــــــــــ ـه ك ـاءت ب ض

ـا ـيَك ي ـيغُد ف ـ«فل يّبُ     مَسيــــــــــــــــــ ـاح» ـ ُر األقــــــــــــــــ ـاسًما ثغ ب

الً ـيُب ُمھْلِھ ـاح    والعـندلـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــ ت الصَّ ى وق َحًرا إل َس

ًرا ـًرا ومبشِّ الح    ُمستبشــــــــــــــــــــــــ ـادة والصَّ َل العبـــــــــــــــــــ أھ

ـذا  ـيٌّ «ھ ـوُره» عـل ـي    نـــــــــــــــــــــ ـات مـاحــــــــــــــــ ل والظّلـم للجھ

 ن الجباويمحمد حسي -١١٩

  )  )١(هـ١٣٥٢ - ١٢٨٥( 

  ) م ١٩٣٣ - ١٨٦٨( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد حسين بن حمد بن شهيب الجباوي الحّلي

ـــة، وفيهـــا تـــوفي، ودفـــن فـــي مدينـــة النجـــف     قضـــى حياتـــه فـــي  .ولـــد فـــي مدينـــة الحّل

انتقـل مـن  .تلقى مبادئ العربية والعلـوم اللسـانية علـى جماعـة مـن علمـاء الحلـة .العراق

تـولى  .السـتكمال دراسـته وبقـى فيهـا أكثـر مـن ثالثـين عاًمـا) ١٨٨٥(حّلة إلى النجف ال

  .بطلب من أهلها فأقام فيها) ١٩١٨(تدريس مادة األصول حتى عودته إلى الحلة 
                                                 

  .٤/٤١٩شعراء الحلة  ينظر. ھـ ١٣٥١ھـ ووفاته سنة ١٢٩٢وقيل سنة والدته    )١(



 

        

  :اإلنتاج الشعري

  .»البابليات«و» شعراء الحلة«له قصائد نشرت في كتابي  -

  :األعمال األخرى

م، ورســالة ١٩١١/ هـــ١٣٢٩النجــف  -بعــة الحبــل المتــين مط -لــه الرحلــة الحســينية  -

  .مختصرة في التجويد والقراءات

الـذي يعـد أحـد جـذور شـعر » البنـد«جدد في (شاعر مقل له محاوالت في التجديد      

بــرع فــي فــن . بــين الرثــاء والغــزل، والمــديح والوصــف: ، تنوعــت أغــراض شــعره)التفعيلــة

  .القصيدة العربية بديًعا وبياًنامخلًصا لنهج الرجز فنظم المطولة إلى الحجاز، و 

  :مصادر الدراسة

ـــاني - ١ ـــي الخاق ـــة : عل ـــة  -) ٤جــــ (شـــعراء الحل   .١٩٥٤النجـــف  -المطبعـــة الحيدري

 -معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين : كــوركيس عــواد - ٢

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -بابليات ال: محمد علي اليعقوبي - ٣

  :عناوين القصائد

  وقفة على َجدث •

  وقفة على َجدث

ـي ـا معـــــــــ ٍة لكـم ْن وقف ْل ِم ـيَّ ھ ـي؟عـلى     خلـيل ـه صـيَِّب أدُمعــــــــــ َدٍث أسقـي َج

ـي ـْيِض مدامعــــــــ ـنه بف رى م ـيُْرَوى الث ـي    ل ُك ُمْقنعــــــ ـم ي ـَوّكاَف ل ـا ال ألنَّ الـَحي

ـارةًألن ال ـقطُع تـــــــ ـي وي ـا يـْھم ـي    ـحـي وإنـي لِعـْظم الخْطِب مـا جفَّ مدمعــــــــ

ٌم ـرَّ ـاد ُمحــــــــــــ ق ا فـالرُّ ـيَّ ھُبّ ععـلى ك    خلـيل ـوْجد ُموَج ـن الـــــــ ل ذي قـلـٍب م

ـا ـاك قـلـوبَنــــــ ـْل ھـن ـي نَعق ـّما مع ع    ھل ـم تَتقطَّ ـا ولــــــــ ـزُن أبقـاھ إذا الـح

ـ ْم ب ـّما نُقِ ـًماھل ع    الغاضريَِّة مأتــــــــــــ وزَّ ـوِف ُم يـــــــــــــ ـٍم بـالسُّ ـيِر كري لخ



 

        

ِه زِّ ـواِدُم ع ـه قـــــــــــــ ـلَّقْت فـي ى ح ـلى ُذر    فتً عألع ـيِل وأرف ـد األثــــــ ى الـمـج

ـا ـاِح أجـابَھـــــــــــ ه للكف ـا دعْت ـَرع    ولـم ـَر ُمشـــــــــــــ ـوٍذ وأسم ـيَض مشح بأب

ـا ـرٍب غابُھ ـاِد ح ـاوآس ُم القنــــــــــ أِش أروع    أُُج ِط الج ـيٍّ راب لِّ َكمـــــــــــــــ وك

ٍم ـير ُمكھَّ ـحدِّ غـــــــــ ـول بـمـاضـي ال ـب    يص ـيِر دْرِع الص ـي غ عوف درَّ ـم يَت ِر لـــــــــ

ه ا برمِح ـاَء حتفً َح الھـيجــــــــــ ـا    إذا ألق ـول لھ ـنه يـق ـا م ب ـي: فـمـاضـي الشَّ َضعـ

ـوُس إجـــ ـنه النف أْت ع ـابةًوإن أبط ـا    ـــــــ ـال لھ رمح ق ـاِن ال دُّ سن ـي: فح اسـرعـــــ

ـائِه ـم للقـــــــــــ ـم ربُّھ ى أن دعـاھ ـن ُدعــــ    إل ـرَع م ـاه أس ى لُقـي ـوا إل ـيفكـان

ـم ى وجـوھـھــــــــ ـوجِه هللا تلق روا ل ع    فخ ـِد وُركَّ عـيـــــــــــ ـوق الصَّ ٍد ف جَّ ـن ُس فـم

ـا ـا ُحمـاتُھــــــــــ فْتھ ْدٍر سجَّ ـم ذاِت ِخ ـلُمَّع    وك ٍة وبــــــــــــــــــ ا َخطِّيَّ ـِر قنً بُسم

ـا ـا ِسجـافَھــــ ـداء عـنھ ـُد األع ـاطْت ي ـنَّ     أم ـا ُممــــــــــ جٍف لـديـھ ـال س حْت ب عفأض

ـا ـاب فؤاَدھـــــــــ فُّ الـُمص ـبَْت ك ـد نھ ع    لق ْرٍد وبُْرق لَّ بُ ـا ُك دى عـداھـــــــــــــ وأْي

تًُّر ـا تَس ـن نـاِظِريـھــــــــ تطْع ع ـم تس ـاصراٍت وأْذُرع    افل فٍّ قـــــــــــــــ ـير أك بـغ

ةً ع    وقـد فِزَعْت ُمْذ راَعھــــــــــا الخطُب دھش ـيِر َمرِج ى خــــــ ـا إل ـوى مـنھ وأوھى الق

 محمد حسين القزويني -١٢٠

  ) هـ ١٤٠٦ - ١٣١٨( 

  ) م ١٩٨٥ - ١٩٠٠( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد حسين بن هادي بن صالح القزويني

تعلـم مبـادئ  .عـاش فـي العـراق .وفيهـا تـوفي -) لواء الحلـة(ولد في مدينة الهندية      

جـه إلـى مدينـة النجـف القراءة والكتابة على أبيه، إضـافة إلـى قواعـد اللغـة العربيـة، ثـم ات

العلمــاء ومراجــع إلتمـام تحصــيله العلمــي، فتلقــى الفقـه وعلــوم الحــديث والتفســير علـى يــد 



 

        

كان خفيف الـروح،  .كان رجل دين يقوم بالمهام الشرعية مرشًدا وواعًظا.الفتيا في زمانه

  .لنكتة يكثر من الدعابات البريئةمليح ا

  :اإلنتاج الشعري

طوعــات الشــعرية، ولــه ديــوان عــدًدا مــن القصــائد والمق )١(»تالبابليــا«أورد لــه كتــاب  -

يدور ما أتيح من شعره حول الرثاء الـذي اخـتص بـه آل البيـت، ولـه شـعر فـي .مخطوط

المدح، وكتب التشطير والتخمـيس، كمـا كتـب المراسـالت الشـعرية اإلخوانيـة، ولـه شـعر 

تـــب معبـــًرا عـــن وفائــــه وجـــداني غـــزل يقتفـــي فيـــه أثــــر أســـالفه لغـــة وأفكـــاًرا وخيــــاًال، وك

اتسمت لغته بالمرونة مع ميلها إلـى المباشـرة، وخيالـه ينشـط . وٕاخالصه لألهل والعشيرة

  .التزم الوزن والقافية. في بعض لفتاته

  :مصادر الدراسة

مكتـب  - ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسـيس الحلـة حتـى عـام : سعد الحداد - ١

  .٢٠٠١بابل  -) ١جـ(الغسق 

  .١٩٥٢النجــــف  -) ٥جـــــ(الحيدريــــة  المطبعــــة -شــــعراء الحلــــة : خاقــــانيعلــــي ال - ٢

  .١٩٥١ -مكتبة الزهراء  -) ٢جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٣

  :عناوين القصائد

  حّي الحبيبة •

  حّي الحبيبة

ـ ـّي الـحـب ـاح ـَت قبـابـھــــــ ـا    يبةَ إن وصل ـار تُرابَھــــــــ ـن الـدي ت م أو إن وِطئ

ـا ـن حـالھــــــ ْل ع ـا وَس ـُد حـيِّيـھ ـا سع ـ    ي راك بحـيِّھ ذْر ي ـاواح ا ُرقَّابُھـــــــــــــ

ـا ـوَم رحـيلنـــــــ ـم ي ـي الّسق ـا ف ـا    خلَّفتُھ ـد نـابـھــــ ـا ق ـم م راش لعـظ ـَن الفِ رھ

ـنفسْت فـــــــ ـا فت ٍةفـاتحتُھ ـي ُحْرقَ ـا    ــــــ ـرقْت أثـوابَھــــــــــ ـار فأح َف الّست خل

                                                 
  .ليس له ذكر في كتاب البابليات، وليست ھي من مصادر دراسته  )١(



 

        

ـي ـي ال تجزعـــــــــ ـالِك ُمنـيـت ا بح ـل     رفقً ـبريب ـي أْتعـابَ  - فـاص ل ـاوتحـمَّ ھــــــ

ـبره ـرَّ بصــــــــ ـوُر إذا استـم ى الّصب ـا    يلق ـا رواه كتـابُھـــــــ ـاء كـم ـيَر اللق خ

ـا ـمُت لـحـبـھــــــــ ـد كت ـي صـبرُت وق ـا    إن ـرحه كتّابـھـــــــــــ ـل بش ـا يـم زمـن

ـاظري ـي نــــــــــ ـْت ف ـتفتُّ تخـيل ى ال ـا    أنَّ ـي إعجـابـھــــــــ ـُد بفكرت ـثالً يـزي م

ـا ِة طبعھـــــــــــــ ـا وِرقّ ًما بـمبسِمھ ـا    قس ه أھدابـھـــــــــــــــ ى أراه تظلّ وِحًم

ى أرى ـا حت ـن حـبِّھـــــــــــ ـي ع ـا    ال أنثن ـيل تـرابُھــــــ ـد أھ ـيَِّة ق ـْحَد الـمـن ل

 محمد رضا النحوي -١٢١

  ) هـ ١٢٢٦ - )١(١١٥٠( 

  ) م ١٨١١ - ١٧٣٧( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد رضا بن أحمد بن حسن الحلي النجفي

ينتمي إلى أسرة  .في مدينة النجف ، وتوفي بها، ودفن)العراق(ولد في مدينة الحلة     

كسـائر أقرانـه فـي عصـره  -تلقـى تعليمـه  .شعرية، حيث كـان أبـوه شـاعًرا، وأخـوه شـاعًرا

كـان أحـد الخمسـة الـذي  .فدرس علوم العربية والفقـه والحـديث واألصـول وآداب اللغـة -

» درةالـ«كان يعرض عليهم السيد محمد مهـدي بحرالعلـوم الطباطبـائي منظومتـه الفقهيـة 

  .مالحظاتهم عليها في أثناء نظمهاإلبداء 

  :اإلنتاج الشعري

، وأخـرى فـي كتـاب »البابليـات«، وقصـائد فـي كتـاب »الطليعـة«له قصائد فـي كتـاب  -

بغـــداد  -، ولـــه تخمـــيس لمقصـــورة ابـــن دريـــد )مخطـــوط(، ولـــه ديـــوان »شـــعراء الحلـــة«

                                                 
  .٥/٣ينظر شعراء الحلة. لم تعرف سنة والدته بالضبط ، غير انه ولد في اواسط القرن الثاني عشر االھجري  )١(



 

        

للبوصيري، وبانـت سـعاد ، وتخميس الميمية العرفانية لعمر بن الفارض، والبردة ١٩٢٥

  .اآلستانة -لكعب بن زهير 

الغـزل، والمـدح، : شاعر مطبوع، له مقطوعات وقصائد متوسطة الطول، تتنوع بـين    

واإلخوانيات، والمساجالت، والقـول فـي المـذهب، والوصـف، والتعزيـة، ورثـاء آل البيـت، 

ة، والتخمـيس والتشـطير، مولع في شعره بالتأريخ، وٕابداع النكتة والتوري. ورثاء معاصريه

  .ة ابن دريد، وغيرهاومنه تخميسه الميمية العرفانية البن الفارض، وتخميس مقصور 

  :مصادر الدراسة

ـــة - ١ ـــاقر آل محبوب بيـــروت  -دار األضـــواء  -ماضـــي النجـــف وحاضـــرها : جعفـــر ب

١٩٨٦.  

  .١٩٨٨بيــــــــــــــــــروت  -دار المرتضــــــــــــــــــى  -أدب الطــــــــــــــــــف : جــــــــــــــــــواد شــــــــــــــــــبر - ٢

ــــــــــي - ٣   .١٩٩٠بيــــــــــروت  -دار العلــــــــــم للماليــــــــــين  -األعــــــــــالم  :خيرالــــــــــدين الزركل

ـــــــاني - ٤ ـــــــي الخاق ـــــــة : عل ـــــــدلس  -) ٤جــــــــ(شـــــــعراء الحل ـــــــروت  -دار األن   .١٩٦٤بي

 -معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين : كــوركيس عــواد - ٥

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

  .١٩٥١النجــــف  -الزهــــراء  مطبعــــة -) ٢جـــــ(البابليــــات : محمــــد علــــي اليعقــــوبي - ٦

 -معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف خــالل ألــف عــام : محمــد هــادي األمينــي - ٧

  . ١٩٦٤النجف  -اآلداب  مطبعة 

  :عناوين القصائد

 وافْتَك زائرةً  •

  

  

  



 

        

  وافْتَك زائرةً 

دتْ واف د رق ا وق رةً َوْھنً ك زائ ا   ت د ھجع يِّ ق ميُر الح ھا وس  ُحّراس

ى ا فوش ي أمرھ ل يُخف ِت اللي ا   وظنَّ ا لمع ن ثْغرھ ارٍق م نا ب ا س  بھ

تْ  ين فالتثَم ة الواش ْت ِرْقب ا   فأوجس رى فََرع رٍع للثَّ َل ف بلَْت ذي  وأس

ا يِّ بھ ْرُس الحل ْت ج ا مش نمَّ لم ن أردا   ف ِب م اطُع الطِّي طعاوس ا س  نھ

ا َز م رُّ ْت أن التح دما علم ا   فعن ا نفع ْذر م ا وأن الح َدى عليھ  أج

د ِب وق ين الرقي ى ع اًرا عل ْت َجھ ا   وافَ ا قنع در م ر الب ا بغي ْت قناًع  نََض

تْ  ا غربَ مَس م أن الش فرْت فك فَعا   وأس ا س ل م أن اللي َدْت وك ا ب  لم

ه روم ل ن ي ا م بُّ أعي ِت الح م كت   وقال ا وك اكْتًم ا نجع اً فم وا حبّ  م

دٍ  ن كم اء م ا ش ْل م وَد يق نعا   دِع الحس ا ص راُن م نِع الَغي ناه وْليص  أض

بقُھا ِك يس ُج المس ْت وأري ا   وأقبل ه تَبع ًدا ل ا بُْع ْذُل يتبُعھ  والع

ى وغ ُمنً ن بُل ي ع فرْت ل ةً أس ا ليل دعا   ي ذ ص طُّ م ا ق بُح عنھ دِع الص م يص  ل

ارُ  ا والنھ ُل فيھ ارَن اللي ا تق ا   مًع ا زال ُممتنع ا م ه ُممكنً ْب ل  فاعج

ا اِن ُمْنعطفً يَب الب ا قض ُت فيھ ا   عانق د طلع تّمِّ ق دَر ال ُت ب وي وطالْع  نح

ا ن خالِخلھ وٌن م ي لح تمعا   وأطربْتن ْيَن مس د ألفَ ْدًوا وق رْزَن ش  ب

ى ى وَرع ام الِحم قى هللا أي ا س ا   في ي ورع ْيَن ل ا أبق واني فم َد الغ  عھ

لْ  ًدا وق اِل مجتھ ا الخْلخ د ھج ن ق ا   لم ه اجتمع ي ب التي تمش ن ب م يك  ول

ه َك رنَّتُ مُع إذ تأتي َت تس و كن معا   ل ْن س ا راٍء كَم وقًا فم َت ش  طرب

  

  

  



 

        

 محمد رضا شهيب  -١٢٢

  ) هـ ١٣٦٩ - )١(١٢٨٨( 

  ) م ١٩٤٩ - ١٨٧١( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد رضا شهيِّب الحلِّي

قضـــى حياتـــه فـــي  .، وفيهـــا تـــوفي، ودفـــن فـــي مدينـــة النجـــفولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة     

، ثـم )منطقـة القطانـة بمدينـة الحلـة(احترف التجـارة فـي حانوتـه بسـوق النجـارين  .العراق

انتقـــل خـــالل  .انقطـــع لمزاولـــة الخطابـــة التـــي ورثهـــا عـــن أســـرته التـــي احترفـــت الخطابـــة

نتفًعـا فيهــا مــن خطيبهــا الحـرب العالميــة األولــى إلـى كــربالء واســتقر بهـا بضــع ســنوات م

ـــة  ـــين المـــدن العراقي ـــدي فـــي توســـيع مداركـــه، فلمـــا انتشـــر اســـمه راح يتنقـــل ب جـــواد الهن

ســافر مــراًرا إلــى عربســتان متصــًال بأميرهــا خزعــل  .كالمســيب والحــي والعمــارة وســامراء

  .ه إليه، ثم عاد إلى مدينة الحلةالكعبي الذي أكرم وفادته وقرب

  :اإلنتاج الشعري

ــــه قصــــا - ــــب منهــــال ــــات«: ئد نشــــرت فــــي كت ــــر الحســــيني«، و»البابلي ــــاء المنب ، »خطب

  .»شعراء الغري«و

مــا بــين الفخــر والمــدح والرثــاء والتهنئــة والوصــف تتحــرك قصــائده، ُمحاولــًة الوفــاء      

بـــأغراض اعتمـــدها الشـــاعر إطـــاًرا لقصـــائده التـــي غلـــب عليهـــا اإلطـــار التقليـــدي علـــى 

كمــا (وتــأثره بالقــدماء مســتمًدا مــنهم صــوره وأخيلتــه  مســتوى العــروض واألســاليب واللغــة،

، )يتضــح تــأثره فــي الوصــف بــالبحتري وغيــره مــن شــعراء الطبيعــة فــي العصــر العباســي

ــا ممــا يمــنح قصــيدته نوًعــا مــن الحي ويــة ومعتمــًدا البحــور ذات التفعــيالت القصــيرة أحياًن

  .المستمدة من اإليقاع السريع

                                                 
  .٨٦ص ، النھضة الفكرية في الحلة  ٤/٤٤١ينظر شعراء الحلة .  ھـ ١٢٩٢وقيل سنة    )١(



 

        

  :مصادر الدراسة

  .١٩٧٧النجف  - مطبعة القضاء  -خطباء المنبر الحسيني : نيحيدر المرجا -  ١

مكتب  -  ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى عام : سعد الحداد -  ٢

  .٢٠٠١الحلة  - الغسق للطباعة 

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٣

  .١٩٥٤النجف  -المطبعة الحيدرية  -شعراء الغري :      

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٤

  :عناوين القصائد

  الربيُع الطْلق: من قصيدة •

  الربيُع الطْلق: من قصيدة

ال فـمــــ ِف الطِّ تْح لرْش ـم أف ـقَِك ل ـاوري ـى    ـــ ـَي اللَّمــــ ـي وخمـرت فـمـا ھـي صھـبـائ

ـا ـَم ارتشـافُھـــــــــ ـي الغري ةٌ يشف ـا    ُمرّوق ـاء داًء ُمكتَّمـــــــــ ـي األحش سَّ ف إذا ج

ًعا دَّ ـاَج ُمص ـادي الزجــــ ـلى الن ْر ع ـا    أال انث ًرا مـنظَّمــــــــــ أَس ثغ ـبُّ الك ـي أح فإن

ـوفَه دَّ قطــــــــــ ق م ـيع الطل ـيث الرب ـا    بح ـيًا ُمنْمنمـــــــ ـار وش ـن األزھ ـاك م فح

ـاُمه قَّ ابتســــــــــــــ ٍر فش ـن ثغ م ع ـا    تبسَّ ى وتبسَّمــــــــــ ى انجل ـدجى حت ؤاَد ال ف

ـي ـحظ ُمقـلـتـــــ دَّْيك بـالل ـالَسْت خ ـَد خ ـا    وق مــــ ـَق الـُمكـمَّ ـالست إال الشقـي ـا خ وم

ـده ـم أُك بعــــــــ ـي فل ـن وْصل ـنَّعت ع ـا    تـم مــــــ ـا ُمتـنعِّ ـري بـالصـب ـاد دھ وإن ج

ـاطًعا دتك قـــــــ ـا إن عھ ـا م ب ـيَل الصِّ ـا    خل ـبِّك ُمغرمــــــــ ـي بح ـوٍة مـثل ـا صـب أخ

ال ـوَد ُمواص ى ال تجــــــــــــــ ُل حت ـا؟    أتبخ ـَود مسلِّمـــــــــــــ ى ال تع دف حت وتص

دا ـي إذا ش ـدوِح قـلـبـــــ ـزاُر ال ـوق ھ ـاوي    يش ى وھـيَّمــــــــ ـا تغنَّ ـه مھـم ـو ب ـھف

ذاذةٌ ـاه لَ ـي غنـــــ ـي ف ـا ل ـُي م ـا ظب ـا    فـي ةً وتـرنُّمـــــــــــ ـلى نغم ـِمك أح بـغـي



 

        

  

 يد كامل محمد سع -١٢٣

  ) هـ ١٤٠٥ - ١٣٢٤( 

  ) م ١٩٨٤ - ١٩٠٦( 

  

  :سيرة الشاعر

  .محمد سعيد بن كامل بن قاسم الخطيب الجبوري

نشـأ فـي أسـرة  .قضـى حياتـه فـي العـراق .في مدينة المسيب، وتوفي فـي بغـداد ولد     

عمادهــا الشــعر والفقــه، ممــا كــان لــه أكبــر األثــر فــي تنشــئته حيــث أتــم دراســته فــي دار 

تــولى تــدريس اللغــة العربيــة واألدب العربــي  .العلــوم، وفــي جامعــة آل البيــت فــي بغــداد

فاتصل بمحمد مهدي البصير الذي اتخـذه ) ١٩٧٣(أقام في بغداد بعد تقاعده  .بمدينته

  .مالزًما وقارًئا له

  :اإلنتاج الشعري

.. ونصـيحة.. تهنئـة«: منهـا قصـيدة -)البغداديـة(له قصائد نشرت في جريدة اليقظـة  -

  .، وله مجموع شعري مخطوط»والغربة.. والفقر.. السقام«: وقصيدة» وأمل

خاصة والعامة، ثم الوصف، متوقًفـا عنـد ارتبط معظم نتاجه الشعري بالمناسبات ال     

يميل إلى أسلوب النداء الذي يمثل سمة أسـلوبية تتكشـف عبـر مرثياتـه، . التهنئة والرثاء

عـن الكـون وفلسـفة المـوت  كما يخرج من اإلطار الضيق للرثاء إلى ميل واضح للتعبير

  .والوجود



 

        

  :مصادر الدراسة

مؤسسة  -يب وخطبائها المنبريين تراجم علماء المس: جواد عبدالكاظم محسن -  ١

  .بيروت - البالغ 

  .ملفه الوظيفي -  ٢

  . ٢٠٠١بغداد  -لقاء أجراه الباحث هالل ناجي مع شقيق المترجم له  -  ٣

  :عناوين القصائد

  هو الدهر: من قصيدة •

  ھو الدھر :من قصيدة

ـاحٍص رة فــــــ ـَت نظ ـر إن ألقـي ـو الـدھ ـائِل    ھ ـم خمــــــــ ـي نسـي ـًما ف ـَت جحـي رأي

ـا ـيك جـمـالُھـــــــــ ـاًضا يستب ـت ري ـاكلول    رأي ـوُح ثـــــــ ـا ن ـلى أفـنـانھ ـن ع ك

ـدى الضحى ـق لـــــ ـوًرا كـالعقـي ـائل    رأيـت زھ ـند األصــــــــ ـَوْرس ع ـا كـال ولكـنھ

ـاٍت تل ـت ابتسـام ـورىرأي ـلى الـــــ ل    ـوح ع ـن غوائ ـا مـــــــــ ـا تحتھ ـلى م ـنمُّ ع ت

ھٍد ـو مش ى نحـــــــــ ْت روح الفت ـو الـحــ    إذا انطلق ـل نح ـا الفع ـيٍل دعـاھ ـوائلجـم ـ

ةٌ ـاقض غصَّ ـا للـتـنــــــــــ ـاھُد فـيـھ ـل    مش ـا رأَي عـاقــــ ـْرِء إن أعطى لھ ى الـم إل

ـا نـ ـي الـدُّ ـيُّ ف ـه الـح ـُمنَى ب ـا ي ُس م ـائل    وأتع ـاِب الشمــــــــــــ ـيٍل مستط راُق خل ف

ـه ـر إذ بــــــــ ـن الـدھ ا م ـرافقه ردًح ـاھل    ت ـن الـمـجــــ ـحن بـي ـيَب الل ـيب مغ يغ

ـوضٍع لَّ مــــــــــ ـائالً ك ـًدا س ى وحـي ـائل    فتبق ـواَب لســــــــــ ـن ال ج ـه ولك عـلـي

ـراِده ـي ُمْستــــــــــ ـاك ف ـنُشُده عـيـن ـاشل    وت ـيبة فــــــــــــ ـوًعا بخ ـرجع مفج فت

ـالٍس ـي مـجــــــ ـنِعًما ف ـو م ت أرج ـم جئ ـاتل    فك ـوء بقـــــــــــــ ـن أب ـا لك تعـّودھ

ـ ـافت ـمق الـحشــــــ ـن أع ـاُت م ـل    نطلق اآلھ الً بـاألنـامـــــــــــ نِّي ذاھ ـرُع س وأق

ـانٍق ـمِّ خـــــــــــ ـن الھ جٍّ م ـي لُ رق ف ـْن    وأغ ُق لك ـوازل وأنش واء النـــــــــــ ـن َج م



 

        

ـا ى َربَواتھــــــــ ـا إل ـي الـدنـي ـائل    وتخرُجن ـير طــــ ـن غ ـير م ـي الـتفك ـُن ف فأمع

تحقُّ ال ـا يس ـا م ـيس بـھ ـاتةًفل ـل    ـتفــــــــ ـنةُ راحــــ ـا سفـي ـا إِذ الـدنـي إلـيـھ

ةٌ ـق رزيَّ ـداَن الصديــــــــــــــ ـنَّ فق ـم ال    ولك ـن نعـي ـنأى ع ـُب ي ـا القـل ـاھلبـھ ـتج

ـذٍَّب لٍّ مھــــــــــ ِد ِخ ـن فَْق ـا م ـوا حسـرت ـل    ف أديٍب ظريٍف صـائِب الفكر كـامـــــــــــ

تھلِّ  ـتُه ُم ه ألفـيـــــــــــــــ ـاثل    الًإذا جئتُ ـاِم أمـــــــ ـي احتش ـيَّا ف يَء الـمح َوِض

ه ـيع حديثُ ـاِم الربــــــــــ ـقًا كأْنس ـواصل    رقـي رٌّ لـــــــــــ ِق ثَ ـي الُعْم ه ف ـلى أن ع

هُ ـوًما يَراُع ـاس يــــــــ ـرَّ بـالقـرط ـاھل    وإن م دائِق عـــــــــــ ـن ح ـاًرا م ت ثـم قطف

ـبٍ « ـا طـال ـا» أب َق بـيـننــــ رَّ ـُر ف ـل    والـدھ ـُل آمــــــــــــ ـاك مأْم ى لُقـي الّ إل فھ

ـالشَّذا ُق بــــــــــــ ـاُم تعب دتَُك واألي ل    نش ك ذاھ ـاٍق لنْؤي ـارةَ مشـتــــــــــــــ زي

دوٍة ـمئُت لن ـد ظـــــــــــ ـي ق ـانَيَك إن ل    حن ديَث األوائ ـا ح ـي فـيـھـــــــــــ ثن تحدِّ

ةً ِظ قص ع اللَّْف ـي رائ ـي فــــــــــ ـرُد ل ـي    وتس ـي وكـاھلــــ ـَل قـلـب ـا ثق ـفُِّف فـيـھ أخ

  

  

  

  

  

  

  

  



 

        

 محمد مطر الحلي

  ) هـ ١٢٤٧ - )١(١١٩٩( 

  )م ١٨٣١ - ١٧٨٤( 

  :سيرة الشاعر

  .محمد بن إدريس بن مطر الحلِّي

المتـاح عـن  .اش فـي العـراقعـ .، وتـوفي فيهـا)جنوبي العراق(ولد في مدينة الحلة      

تفاصــيل تكوينــه العلمــي وعملــه معــدوم، وتــذكر بعــض المصــادر مــن صــفاته أنــه كــان 

  .ن النظمكاتًبا أديًبا وشاعًرا مجيًدا، وأنه كان مكثًرا م

  :اإلنتاج الشعري

، ولـــه »شـــعراء الحلـــة«: ، ولـــه قصـــائد فـــي كتـــاب»البابليـــات«: لـــه قصـــائد فـــي كتـــاب -

  )٢(.»ض النضيرالرو «: قصائد في كتاب

أكثــر «: »الحصــون المنيعــة«شــاعر رثــاء، قــال عنــه علــي آل كاشــف الغطــاء فــي      

مــن الــنظم فــي الوقــائع التــي جــرت فـــي الحلــة ونواحيهــا، وكــان أكثــر شــعره فــي اإلمـــام 

الحســـين وأوالده رضـــي اهللا عـــنهم، وقـــد فقـــد أكثـــر شـــعره فـــي الطـــواعين والحـــروب التـــي 

وقـال عنـه جعفـر النقـدي . »قـرن الثالـث عشـر الهجـريوقعت في النصف األخيـر مـن ال

أحد شعراء زمانه المعروفين، من الموالين آلل البيت، وشعره «: »الروض النضير«في 

  .»مدرجة في المجاميعمن الطبقة الوسطى، ومراثيه 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٨٨بيــــــــــــــــــروت  -دار المرتضــــــــــــــــــى  -أدب الطــــــــــــــــــف : جــــــــــــــــــواد شــــــــــــــــــبر - ١

  .١٩٥٣النجــــف  -المطبعــــة الحيدريــــة  -) ٥جـــــ(الحلــــة  شــــعراء: علــــي الخاقــــاني - ٢

                                                 
وفي في   )١( ه ت ى ان وبي يشير ال م ان اليعق د، ث ذكر بالتحدي م ت اني عشر االھجري ول رن الث والدة الشاعر في اواسط الق

  .    ٢/٤٢ينظر البابليات. ھـ  عن سن كبيرة ، وما ُذكر من تاريخ والدته ال يتناسب مع ھذا القول ١٢٤٧الطاعون سنة  
 .٩/٣/١٠٠٥ريعة ينظر الذ. وله ديوان شعر مخطوط  )٢(



 

        

دار التعـارف للمطبوعـات  -) تحقيق حسن األمـين(أعيان الشيعة : محسن األمين - ٣

  .١٩٩٨ -بيروت  -

 -) تحقيـق كامـل سـلمان الجبـوري( -الطليعة من شـعراء الشـيعة : محمد السماوي - ٤

  .٢٠٠١بيروت  -دار المؤرخ العربي 

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٢جـ(البابليات : عقوبيمحمد علي الي - ٥

  :عناوين القصائد

  صرف القضا •

  صرف القضا

ـا ـا وزمـاُمھـــــــــــ ٌق ِجيـدھ ـاء طَْل ـا    َوْجن ـتَْين ِخطـاُمھــــــــ ـَب الـوجن سَّ جن ـا َم م

ـن ـم تكـــــ ـيل ول ـد الفص ـم تل ـاُء ل ـا    كـْوم ـق سنـاُمھــــــ ِر الفـنـي ى نْح ـو إل يـدن

َرْتزيّافَ ـاَد إذا َج ـي الجـيـــــــــــ ـا    ةٌ تحك ه ِضرغاُمھـــــــــــ ـِم يروُع أو كـالظَّلـي

ـا ـراب لَعْينِھـــــــــ ـاُح إذ الح الس أنَّ آ    تـرت ـافك ـراب ُمداُمھــــــــــــــ ـّي الس ل

ـا وى ويشـوقھـــــــــ ُر اللِّ ـا ذك ـم يُْشِجھ ـا    ل ـا وُخزاُمھــــــــــ ـٍد شـيُحھ ـن أرض نج م

ك الفـي ْت ب ـٍلأمَّ ـلّةَ بـابـــــــــــ ـاء ح ـا    ح راة ِكراُمھـــــــــ ـن السَّ ـرَّ م ـيث استق ح

ـا ق السمــــ ـم أف ـا بـھ ـد سم ـيث الصعـي ـلى الُجم    ح ـاق ع ًرا وف ـافخ ـان ِسالُمھــــــــ

ـائٍر ـاشٌم بشعـــــــــــــ ـلَّت ھ ـيث استق ـا    ح ى إعـظاُمھــــــــــــ ـلى آل النُّھ رٌض ع ف

اللِة ھــــ ـن س رادُق م ـيث السُّ ـاشٍمح ـا    ـــــــ ـاك دعـاُمھــــــــ ـام السِّم ُضِربَْت عـلى ھ

ـمٍد ـيِّ محـــــــــ ـو النـب داة بن ـيث الھُ ْت أقـدامھـ    ح ـا َرَس ـية العـلـي ـي فت ـاف ـــــ

ـمدامٍع ـا بــــــــ ب ـيك الرُّ ـاْحبس بـھـات ـا    ف ـاض سجـامھــــــــــ ـا وف بقَْت بـواِدُرھ س

ـا ـلَّ زعـيـُمھــــــ ـا استق ى عـنھ ـا مت ـا    سْلھ ـا وھُمـامھــــــــــ ـوكب فخرھ ـيُس م ورئ

ـِھا ـيُث تَريبـــــــــ ـا وغ ـاُث ضـارِعھ ـا    وغـي ـَل عـاُمھــــــــــ ـا وأمح فَّ ھـاِطلُھ إن ج



 

        

تِّتْت ـا إن ُش ـمَع شْملِھـــــــــ ـان مـج ـن ك ـا    م ـان نظامھــــــــــ ِب الزم ـن رْي لَّ م واخت

ـومٍة ـا لُخصـــــــــــ ل خطـابـھ ـير فص ـا    وأم دَّ خـصـامھــــــــــ ـا ولَ لَّ حـادثھ ـد ج ق

ـه ـن بـــــــــ ـان وم ـاء الزم ـيُس أبن ـا    ورئ ـا وِختـاُمھـــــــــــ ـادُئ فضلھ ْت مب ُجِمَع

ـمٍة ـنھَج حكـــــــــ ـاُء م ِت الـحكـم ـا    إن أبق ره أحكـاُمھـــــــــــــ ـاقب فك حْت بث وض

ْت ـَد إن نَبَ َد أصـيــــــــــ ـاشُم فَْق ِك ھ ـا    فْلتَْب ـو ُحسـامھــــــ زم فھ ـوف الع ـا سـي مـنھ

ـاله ـيَل ونـــــــ ـَد األث ـرا الـمـج ـا    رْزٌء ع ـيِة الخطـوب عـظامھـــــــــ لِّ داھ مـن ُج

ُد  ـن«فَْق ٍة» الـحسـي ـن نكب ـا مــــ ـا لھ ـا    فـي ـاِت قَتـاُمھــــــــ ـاَء الـمكرم ى ضـي !غشَّ

َوْت ـب واْلتَ ـن آل غالـــــــــ ـوى م ـٌل ھ ُ    جـب ـالِل َمْت أعـالمھــــــــــــــ ـويٍة س ويِّ أل

رى ـي الث ـحَد فـــــــ ـاَف أُل ـِد مـن ْوٌد لعب ـا    َط ـه َرغامھـــــــــ ـوٍد يحتـوي ـْب لط فـاعج

ـاوِخَضمُّ  بـــــــــــ ك الرُّ ـي تل ـوٍد غاض ف ـا    ج ـيَّضْته أكـامھـــــــــــ ـًرا غ ـَت بح أرأي

ـوئالً رام ومـــــــــــــ زٍّ ال يُ َب ع ـا ھض ه ال    ي ـن دون ـام زَّ مـرامھــــــــ ـاُء ع عـلـي

ريِحه طُّ ض ـًدا َمَح ـاويًا أبـــــــــــــ ـا ث ـا    ي ـاء دوامھـــــــــ ـن محض الثن ـاه م يغش

ـ ـن الـوف ـا ضم ًما بـم ـاقس ـا    اَء فإنمــــــــ ٌد إلزامھـــــــــــــ ـاء ُمؤكَّ ُم الـوف ِذَم

رى ـي الك ٍد فـــــــــ ٍد بعھ ـن َوْج ـم أدر م ـوَن مـنـامُ     ل َف الجف ال وال ألِ ـاك ھــــــــــ

ـوالٌع الك طــــــــــــ ـي ُع ـدوٌر ف ـوال ب ـا    ل ـال تـمـامھـــــ ق الكـم ـي أف ـمَّ ف ـد ت ق

ْت ـوم إذا َجثَ ـو الھـمـــــــ ـا تجل ـا    أنـواُرھ ـمَّ ظالمھـــــــــ ـُب وادلھ ك الغـيـاھ تل

ـْن ـيف وإن يكـــ ـحسِب الـمـن ـي ال ـا    صـبًرا بن بَّ سنـاُمھــــــــــ ـاُء ُج ه العـلـي ٌب ل َخْط

ـا ـا صْرُف القضــــــ ـي الـحج تفزُّ أول ـا    ال يس ْت أحـالمھـــــــــــــ وإذا دھى خطٌب رَس

ـمٍة ـاب برحـــــــــــــ ة السح ـيَّتك غادي ـا    ح ـا فِرھـاُمھـــــــــــــ روَّى ضريَحك َجْونُھ

  

  



 

        

 محمد مهدي البصير  -١٢٥

  ) هـ ١٣٩٤ - ١٣١٣( 

  ) م ١٩٧٤ - ١٨٩٥( 

  

  :سيرة الشاعر

  .محمد مهدي بن محمد بن عبدالحسين بن شهيب الحلي

تلقـى تعليًمـا دينًيـا  .قضـى حياتـه فـي العـراق .ولد في مدينة الحلة وتوفي في بغـداد     

حيـث اتسـعت ) ١٩٢٠(قصـد بغـداد  .عن محمـد القزوينـي والشـاعر عبـدالمطلب الحلـي

مســاحة نشـــاطه فأســـهم فـــي ثـــورة العشـــرين خطيًبـــا وشـــاعًرا، وأســـهم فـــي تأســـيس الحـــزب 

الــوطني ممــا ألــب عليــه اإلنجليــز فاعتقــل وســجن ثــم نفــي إلــى جزيــرة هنجــام فــي الخلــيج 

حتـــى ألغيـــت فغـــادر ) ١٩٢٥(عمـــل أســـتاًذا فـــي جامعـــة آل البيـــت  ).١٩٢٢(العربـــي 

منهـــا إلـــى فرنســـا حيـــث اســـتكمل دراســـته فـــي جامعـــة ، و )١٩٣٠(العـــراق قاصـــًدا مصـــر 

شــــعر كــــورني «مونبلييــــه وحصــــل علــــى درجــــة الــــدكتوراه فــــي األدب وكــــان موضــــوعها 

عـــاد إلـــى بـــالده فعـــين أســـتاًذا لـــألدب العربـــي بـــدار المعلمـــين العاليـــة ببغـــداد  .»الغنـــائي

كــان لــه نشــاط إذاعــي  ).١٩٥٩(وظــل يعمــل فيهــا حتــى أحيــل إلــى التقاعــد ) ١٩٣٨(

لقــب بالبصــير، إلصــابته بمــرض الجــدري فــي طفولتــه، ممــا ترتــب  .تلفزيــوني ملحــوظو 

  .بان إقامته للدراسة في مونبلييهعليه فقد بصره، وقد تزوج من فرنسية إ

  

  



 

        

  :اإلنتاج الشعري

ملحــق  -» البركــان«، و١٩٢٢بغــداد  -المطبعــة الســريانية  -» الشــذرات«: لــه ديــوان-

المجموعـة «، و١٩٥٩بغـداد  -مطبعة المعـارف  - ٢٢المجلد  -بمجلة المعلم الجديد 

زبـــد : يتضـــمن ديوانـــه. (١٩٧٧بغـــداد  -منشـــورات وزارة اإلعـــالم  -» الشـــعرية الكاملـــة

، ولــه قصــائد نشــرت فــي بعــض )البركــان: األمــواج، مــع طبعــة منقحــة مــن ديوانــه الثــاني

لعــــراق األدب العصــــري فــــي ا«، و»شــــعراء الثــــورة العراقيــــة«: مصــــادر دراســــته، ومنهــــا

 ١٩، ١٦العـددان  -، وله قصيدتان إحداهما رائية نشرتا في جريدة االسـتقالل »العربي

 .١٩٢٠نوفمبر، ديسمبر -بغداد  -

  :األعمال األخرى

» تاريخ القضية العراقية«: له عدد من المؤلفات التي يغلب عليها الطابع األدبي، منها -

طبـــع بالفرنســــية فــــي  -» شــــعر كـــورني الغنــــائي«، و١٩٢٤ - ١٩٢٣بغـــداد  - ٢، ١

بعــــــث الشــــــعر «، و١٩٥٣بغـــــداد  -) تمثيليــــــة(» دولــــــة الـــــدخالء«، و١٩٣٧مونبلييـــــه 

نهضة العـراق األدبيـة فـي القـرن التاسـع «، و١٩٣٩بغداد مطبعة التفيض  -» الجاهلي

) ٢ط( - ١٩٤٧مطبعـة المعـاني بغـداد  -» عصر القـرآن«، و١٩٤٦بغداد  -» عشر

، ١٩٤٨بغـداد  -» وشـح فـي األنـدلس وفـي المشـرقالم«، و١٩٥٥مطبعة المعـارف  -

، ١٩٥٥ -) ٢ط( - ١٩٤٩مطبعـــــــــة النجـــــــــاح بغـــــــــداد  -» فـــــــــي األدب العباســـــــــي«و

  .١٩٦٧بغــــــــــداد  -) ١جـــــــــــ(» ســــــــــوانح«، و١٩٥٣بغــــــــــداد  -) ١جـــــــــــ(» خطــــــــــرات«و

نظم في عدد غير قليل من األغراض، غلبت نزعته الثورية علـى تجربتـه الشـعرية      

فـــــه الثـــــوري، وتعبيـــــًرا عـــــن رؤاه السياســـــية واالجتماعيـــــة فجـــــاءت قصـــــائده صـــــدى لموق

والفكرية، وكشفت عن عنايته باللغة وحرصه على تنقـيح قصـائده والعنايـة بأسـلوبها، لـه 

  .ناء سرديعدد من القصائد فيها وصف مشهدي وب

  :مصادر الدراسة

اد بغـــد -مطبعـــة اإليمـــان  -ثـــورة العشـــرين فـــي الشـــعر العراقـــي : إبـــراهيم الـــوائلي - ١

١٩٦٨.  



 

        

معجــم الشـــعراء العــراقيين المتــوفين فــي العصــر الحـــديث : جعفــر صــادق التميمــي - ٢

  .١٩٩١بغداد  -شركة المعرفة  -ولهم ديوان مطبوع 

  دار  -شعراء الثورة العراقية أثناء االحتالل البريطاني في العراق : خضر العباسي - ٣

  .١٩٥٧بغداد  –المعرفة      

مصـــر  -المطبعـــة الســـلفية  -العصـــري فـــي العـــراق العربـــي األدب : رفائيـــل بطـــي - ٤

١٩٢٣ .  

 -سـع عشـر والعشـرين معجـم المـؤلفين العـراقيين فـي القـرنين التا -كوركيس عواد  - ٥

  .١٩٦٩بغداد  -اإلرشاد ىمطبعة

منشورات وزارة الثقافـة واإلعـالم  -محمد مهدي البصير شاعًرا : منعم حميد حسن - ٦

  .١٩٨٠ -بغداد  -

  :القصائد عناوين

 بين قحطاني ويونانية •

  بين قحطاني ويونانية

ـا اللة قَحطـــــــــــــ ى ُس ـى إل ـاَن يُنم ـيال    ك ى ھــــــــــــ َزى إل ـت تُع نْهٍن، وكـان

ٍك ـر فُْل ـلى ظھــــــــــــــــ ـرةً ع را م ـانه    َحض َن حـــــــــــــــ ـِه بَط دوةً ب ـا ُغ َولَج

ـت ـٍد وكـانــــــــــــ ـير وع ـا بـغ ـانه    قصداھ ـا إمكــــــــــــ ـْم يرقب ـوٍّ ل ـي خل ف

ا ـَر ريّ ـاَن أسمــــــــــــــ ـْتهُ وك ه    قـابـل ـقةً فَتَّان ـْت رشـيـــــــــــــــ َن، وكـان

ـي روُق ويَْسبـــــــــــــ ـا ي ـه م رأْت فـي ـانَه    ف ـّركْت أشجــــــــــــــــــ ـا فح ورآھ

راٍم ـيَّ غ ا نجــــــــــــــــــــ ا مًع ـانه    وأحسَّ ـنة كتـمــــــــــــــ ـي سكـي را ف آث

ْت ـحَّ ـا ألـــــــــــ ـاَء لـم َد أن الصھـب ـانه    بَْي ـه وشـــــــــــــ ـا لـدي ـيّرْت َشانَھ غ

ـوا ـرأة نشـــــــــــــ ـا بج ـمشى نحـوھ ـوانه    ف ـا نشــــــــــــ ـت بـدورھ َن، وكـان



 

        

ـ ـا فتلقّتـــــــــــــــ ـاسًما لھ ـا ب ه بثغ    ودن ـاألْقُحوانهـ ـرُّ كــــــــــــ ـر يفت ـ

ر ـلى القُ ْس عـــــــــــ ه أِن اْجل ـارْت ل كرانه    وأش رّدًدا ُش ـبّى ُم ِب، فلــــــــــــــــــ

بٍّوأرادا أن يعـ ـرَّ ُح ـا ســـــــــــــــ ـانه    لن ـا ُسلطــــــــــــــ زا أن يـقـاوم عج

ـ ـاِن الــــــــــــ ـاھٌل للس ـبُّ ج إذا الص ـيس     ف ـوُد ل َخوِد، والخ ـانهـ دري لســـــــــ ت

راٍت ـلى نظ ال عـــــــــــــــــ ـوَّ ـذا ع ـانه    ول ـا تَرُجمـــــــــــــ رى بـھ لٌّ ي ـاَن ك ك

ـا الـَحظـ ِر ذاك خـانھـم ـلى إْث ـوع ـانه    ــــــــ ـان مكــــــــ ـن يـخشـي ـوافى م ظُ، ف ـ

ـا ـَل القـــــــ ـذي َشم ـمَت ال ـَد أن الص ـانه    بـي ـوَب وصــــــــــ ـوَد اللع عةَ صـاَن الخ

 محمد نظر المحدث -١٢٦

  ) هـ ١٣١٧ - ١٢٥٩( 

  ) م ١٨٩٩ - ١٨٤٣( 

  :سيرة الشاعر

  .)١(محمد جعفر نظر علي

درس فـي  .عـاش فـي الحلـة والنجـف .)٢(، وتـوفي فيهـا)العـراق(ولد في مدينة الحلـة     

تلمــذ علــى العالمــة ى النجــف وتمدينتــه مبــادئ العلــوم العربيــة واإلســالمية، ثــم هــاجر إلــ

  .غل خطيًبا وعمل بالوعظ واإلرشاداشت.جعفر الشوشتري

  :ج الشعرياإلنتا

  .له ديوان شعر مخطوط -

  :مصادر الدراسة

 -) ١جــــ( ٢٠٠٠حتـــى عـــام موســـوعة أعـــالم الحلـــة منـــذ تأسيســـها : ســـعد الحـــداد - ١

  .٢٠٠١الحلة  -للطباعة  مكتب الغسق

                                                 
 .٣/١/٤١ينظر البابليات . لقب بالمحدث لطول باعه وسعة اطالعه في علم الحديث   )١(
 .٣/١/٤٢ينظر البابليات . ھـ او قبلھا بسنة ١٣١٧توفي بمرض المالريا سنة    )٢(



 

        

  .١٩٥٣النجـــف  -المطبعـــة العلميـــة  -) ٣جــــ(ابليـــات الب: محمـــد علـــي اليعقـــوبي - ٢

  . ١٩٦٤النجف  -المطبعة الحيدرية  -) ٢جـ( -تاريخ الحلة : يوسف كركوش - ٣

  :عناوين القصائد

  معارضة ليل الصب •

  معارضة ليل الصب

ـبٌّ قــــ ُدهُص ـد ذاب تجلُّ ُدهُ    ــــــــــــــــــ ـا غ ـيل ومــــــــــــــــ أُن الل ـا ش م

ـتِِه ـه كلـيلـــــــــــــــــ ـبُح لـدي ـيَض     الص ـاوى األب ذ س ـَوُدهم أســــــــــــــــ

ـُمهُ ـدائم مطعـــــــــــــــــ ـزن ال ـورده    الـح ـاكُب مـــــــــــــــــ ـدمُع الس وال

ـيُج فـيُنعــــــــــــ ـوق يـھ ـُشهُالش ُده    ـــــ ـدِّ ـاد يبــــــــــــــــــ ـُم يك والـوھ

ه قَ ـم وأرَّ ـاه الّسقــــــــــــــــــــ ھِّ     أضن ـيل يس ـمٌّ بـاللـــــــــــــــــــــ دهھ

ـاحته ّوام بســـــــــــــــــــــ َر اللُّ ُده    كثُ ـًدا ُحسَّ م حقـــــــــــــــــــــــ وتبّس

ـبتُه ـواه أحــــــــــــــــــــ ـت شك ُد    مـل وَّ ل وُع ـاه األھ وجفـــــــــــــــــــــ

ُضه ـرِّ ـان يـمــــــــــــــــــــ ـيٌب ك ده    وطب مِّ ـات مض نَّ ومـــــــــــــــــــــ ـد ُج ق

ـمه ـُد ويؤلــــــــــــــــ ـه الـبع ـده    يُشقـي ـائك يُسعـــــــــــــــــــ ـاء لَق ورج

ـمه ـي فــــــــــــــــ رك ف كَّ وذك ـا انف ُد    م َردِّ دق يُ ـان الص بـلســــــــــــــــــــ

ـتُه ـالَك قبـلـــــــــــــــــ ـراُب جـم ده    مح ـائك معبَ ـلُّ لقـــــــــــــــــــــ ومح

ه ن ـيك مؤذِّ ـالّشوق إلــــــــــــــــــــ ھُُّده    ف ـمد تََش وأداء الـحــــــــــــــــــــ

ـٌل ه أمــــــــــــــــــ ـواك ل ق س ـم يَب ـمتى تـر    ل ـدهف ـاه وتُنجــــــــــــــــــ ع

ـيرك ال ـود وغـــــــــــــــ ـت الـمقص ـده    أن ـواه وال يستعبـــــــــــــــــــ يـھ

ـود الكـــــــــــــــــــ هفـوج ـده    ـون بِدقَّت ك مـوجــــــــــــــــــــ ـد دلَّ بأن ق

مس إذا ـوُء الش ـنَكُر ضــــــــــــــــ ده    ال ي ك أرم ر ذل ـا أنك مـــــــــــــــــــــ



 

        

ـاھُده نِع نشــــــــــــــــــ ـيُل الّص ده    أجـم انع نجح ـوُد الّص ووجــــــــــــــــــــ

ـٌر ـا ذا بشــــــــــــــ ـا أن ـاك فھ ُده    رحـم ـرَّ ر مشـــــــــــــــــــــ دود الفك مح

ـبُه ـظة تُرھــــــــــــــــ ـالم الـيـق ده    أح ـاطن يُجھ ـل الـبـــــــــــــــــ والعق

ـيَْت ـنه إن خـفـــــــــــــــ ـمة ع ـھّدده    والـحك ـام يـــــــــــــــــــ ـوج األوھ م

ـيرتَه ـم بصــــــــــــــــــ ْر بـالعـل وِّ ـ    نَ ُدهوب دِّ ـنك تُس لطف مــــــــــــــــــــــ

ُره م أكث رَّ ـُر تص ـده    العـمـــــــــــــــــــــ ـريٌب مـوعـــــــــــــــــ ـوُت ق والـم

ك ـل غفرانَ ـتَه فـاجع ـُده    غايــــــــــــــــــ ـسبت يــــــــــــــ ـا ك ـاق بـم ـد ض ق

 محيي الدين القزويني -١٢٧

  ) هـ ١٣٥٦ - ١٣٠٠( 

  ) م ١٩٣٧ - ١٨٨٢( 

  :سيرة الشاعر

  .ينيمحيي الدين هادي صالح معز الدين القزو 

نشــأ علــى أبيــه  .، وتــوفي فيهــا)فــي محافظــة الحلــة بــالعراق(ولــد فــي منطقــة الهنديــة     

اشتغل بعلوم الـدين والمهـام  .وأقربائه، وتلقى تعليمه في مدينة النجف عن أعالم عصره

شــاعر تقليــدي تتســم قصــائده بقــّوة المطــالع ورصــانة  .الشــرعية، كمــا عمــل فــي الزراعــة

يــــة، وفــــي شــــعره نفحــــات وعبارتــــه قويــــة، وصــــوره منتقــــاة بعنا الخــــواتيم، ولغتــــه فصــــيحة

  .عاطفية قوية

  :مصادر الدراسة

 -) ١جـ( ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى نهاية عام : سعد الحداد -  ١

  .٢٠٠١الحلة  -للطباعة  -مكتب الغسق 



 

        

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٥جـ (شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

  . ١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ(البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  :عناوين القصائد

  الصمت •

  الصمت

داَء ـاح ن ـمٍت واستبـــــــــــــــ ـاَء   أودى بص ـراح سمــــــــــــــ داق الج دا ألح فغ

ـاءه ـيل مســــــــــ ه النّخ ـن وج ـاط ع ـاء   وأم ـيح مســـــــــــ ـوجه الكـس ـار لل وأع

ـيث الّصح ـانهح ـظت طـوفـــــــــ ـاء   ـارى أيـق ـنه دمــــــــــــــ ـان م ر الطّوف فتفّج

ـا دن الظـمــــــــــ ـمّزقت م ـمدى وت رَّ ال ـيل    ف ة الّرح ـنزفت رئ ـواءواست ھــــــــــــ

ا الم مفّرًج َع الظ ـاء أن، وق ـاء   إن شـــــــــــ ـاء فشـــــــــ ـاق الفض ـاء أن، ض أو ش

ـا م صـوتھــــــــــ ريح تھض ـلى رؤاه ال ـاء   فع ـوع فـنــــــــــ ـي أرض الّرج ـيع ف وتش

ـبُره ل صـــــــــ ـا تآك ـير فـم ـاخ الـمس ومضى يصـارع فـي الـّدروب عـنــــــــــاء   ش

ه ـاء وروح ة الـّدمـــــــــــــ ـيفه لغ ـول والء   فلس ن الخـيـــــــــــــ ـلى وط ّدت ع ش

ٍة ـاَح فراش ْت صـبــــــــــــ ـداه إذ رفع ـواء   وي ـاد لــــــــــ ـن الّرم ـي عـي ته ف غرس

بِّالً تدار مق ـمعه اس ـوُن أجـــــــــــــ تدار وراء   الك ـا اس ـوراء فـمـــــــــــ ّف ال ك

َد اقت ـدمعٍةبَُع ـاق بـــــــــــ ـاء   ـرابًا واستف ـن فـنــــــــــ ـمه الـحنـي قطت فزاح س

ى ـواه أال أت ـّذكرى ســـــــــــ ـيف الّراحـل   ال أرَض لل ـيَل ص ـاءلـيح ـن شـتــــــــ ـي

ـاحًكا ـولة ضـــــــــ ـافلةُ الطّف ـراه ق ـاف رداء   لـت ـبس الّضفــــــــــــ ـد ل دو وق يش

  

  



 

        

 مرزة الحلي -١٢٨

   )هـ ١٣٤٠ - )١(١٢٦٦( 

  ) م ١٩٢١ - ١٨٤٩( 

  :سيرة الشاعر

  .مرزة بن عباس بن عالوي بن حسين بن سليمان الكبير الحلي

 .، ودفـــن فـــي النجـــف)التابعـــة للحلـــة(ولـــد فـــي مدينـــة الحلـــة، وتـــوفي فـــي الحصـــين      

نشـــأ فـــي رعايـــة والـــده، ودرس مقـــدمات العلـــوم، كمـــا شـــغف  .قضـــى حياتـــه فـــي العـــراق

تمّيـز بموهبتـه فـي الخطابــة المنبريـة وفـي نظـام الشــعر  .ببـاألدب والتـاريخ وأخبـار العــر 

اضـطر إلـى ) ١٩٢٠(بسـبب غـارات اإلنجليـز علـى الثـوار فـي بلدتـه  .العامي والفصـيح

  .لى الدغارة مدة قبل عودته إليهاإ -التي نهبت وأحرقت  -هجر داره 

  :اإلنتاج الشعري

  .البابليات: كتابشعراء الحلة، وقصائد نشرت في : له قصائد نشرت في كتاب -

غلــب الــنظم باللهجــة الدارجــة علــى إنتاجــه، فــنظم الشــعر الفصــيح فــي عــدد غيــر      

كثير من األغراض، أظهرها الرثاء، والتهنئة لذوي الشأن، والتأريخ الشعري، تنّوع نتاجه 

ومات القصـيدة العربيـة بين القصائد والمقطوعات، نهج فيها نهج الخليل وحافظ على مق

  .ةالتقليدي

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٣النجف  -المطبعة الحيدرية  -شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  

                                                 
ام   )١( ه كانت ع ة ان والدت ه حوالي ١٢٧٥في شعراء الحل ي البابلياتت  ان والدت ـ وف ـ ١٢٦٥ھ ة ي. ھ نظرشعراء الحل
  . ٣/٢/٥٦، البابليات   ٥/٢٩٩



 

        

  :عناوين القصائد

  خير بيت •

  بيتخير 

ـوٍع َو ربـــــــــــــــــــــ ـا نْح ْر بـھ ـا   ِس ـُب َرْھنـــــــــــــ ـا القـل ـاَت فـيـھ ب

ـاًحا ـا َصبـــــــــــــــــ ـد أتـيـنـاھ ـاوبـھ   ق ـيالً أقـمـنــــــــــــــــــ ـا ل

ٍت ـيَر بَْي ـا خـــــــــــــــــــــــ ى   ونزلن ـاِف َمْغنَ ـو لألضـيـــــــــــــــــــــ ھ

دًما عـ ـالندى قِ ـهب ى   لـيـــــــــــــــــــ ـر يُْثنَ ـق الشعـــــــــــــــــ ـي رقـي ف

ـي ـان لقـلـبـــــــــــــــــــــ ى ك ـرَب النــــــــــــــــــــ   لفتً ىأق ـاس وأدنَ ـ

اً ط كفّ ـٍد يبس ى   مـاجــــــــــــــــــــــــ ـات أغن ـذوي الفـاقـــــــــــــــــــ ل

ـنه ـوجهَ مــــــــــــــــــــ ـيِّ ذاك ال نَى   ح ـدر وأْس ـو كـالـبــــــــــــــــــــ ھ

  

  

  

  

  

  

  



 

        

 مسلم الحسيني الحلي  -١٢٩

  ) هـ ١٤٠٢ - ١٣٣٥( 

  ) م ١٩٨١ - ١٩١٦( 

  

  :)١(سيرة الشاعر

  .مسلم بن حمود بن ناصر الحسيني الحلي

عــاش فــي  .وتــوفي فــي بغــداد، ودفــن فــي النجــف -) العــراق(لحلــة ولــد فــي مدينــة ا    

تلقَّى تعليمه الديني في مدينة النجف، فقرأ الفقه واألصول والمنطق على بعض  .العراق

عمــل بالتــدريس فــي مدرســة كاشــف الغطــاء الدينيــة، وأســس جمعيــة المقاصــد  .علمائهــا

  .الخيرية اإلسالمية في بغداد

  :اإلنتاج الشعري

الـديوان الشـعري لحجـة اإلسـالم والمسـلمين العالمـة المجتهـد السـيد «وان بعنوان له دي -

مطبوع بالكمبيوتر، ولـه قصـائد نشـرتها صـحف  -» مسلم حمود ناصر الحسيني الحلي

  .)٢(النجفية» البيان«و» يالغر «و» اإليمان«ومجالت عصره، منها مجالت 

  :األعمال األخرى

تــاريخ : ، أو ملحوظــات علــى كتــاب»ان الصــحيحالميــز «: لــه مؤلفــات مطبوعــة، منهــا -

القـرآن والعقيـدة أو «، و١٩٥١بغـداد  -» الزكاة«، و١٩٤٦النجف  -التشريع اإلسالمي

النجــــف  -» األصــــول االعتقاديــــة فــــي اإلســــالم«، و١٩٦٠النجــــف  -» آيــــات العقائــــد
                                                 

 .لم تكن صورة الشاعر موجودة في االصل  )١(
  .م٢٠٠٨، سنة )ديوان السيد مسلم حّمود الحلي(وقد جمع احد الباحثين شعره في ديوان طُبع بعنوان   )٢(



 

        

: بغــــــداد، ولــــــه مؤلفــــــات مخطوطــــــة عديــــــدة، منهــــــا -» الصــــــوم«م، ١٩٦٣/ هـــــــ١٣٨٣

الطرائـف العلميــة والظرائــف «، و»منــاظرة مـع المــاديين«، و»بــي ذر الغفـارياشـتراكية أ«

  .»األدبية

شاعر يلتزم العروض الخليلي، قصائد ديوانه تدور حول محورين أساسـيين، أولهمـا     

في المديح، والمحور الثاني تتنوع قصائده بين الشعر التعليمي، واإلخوانيات مـن تقـريظ 

ـــأبين ونصـــح ـــوع شـــعره. وت ـــز ويتن ـــين القصـــائد واألراجي ـــرد قصـــيدته. شـــكلًيا ب آالم «: تنف

دائد فـي نظـرة تهكميـة وتصـبر بتأمل الواقع والمشاهد، وشكوى مـا يعـاني مـن شـ» الحياة

  .جميل

  :مصادر الدراسة

  دار الشـؤون  -) ١جـ (موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين : حميد المطبعي - ١

  .١٩٩٥بغداد   –الثقافية  

 -دار المواهــــب  -المنتخــــب مــــن أعــــالم الفكــــر واألدب : م عبــــود الفــــتالويكــــاظ - ٢

  .١٩٩٩بيروت 

 -معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين : كــوركيس عــواد - ٣

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

 -معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف خــالل ألــف عــام : محمــد هــادي األمينــي - ٤

  . ١٩٦٤النجف  -داب مطبعة اآل

  :عناوين القصائد

  إن كنت آخًذا: من قصيدة •

  إن كنت آخًذا: من قصيدة

ْب ـلَى الرت ْذ أعــــــــــ ًذا فخ ـَت أخ ـًما     إن كـن ـًما وأدْبِحل ا وعـلـــــــــــــ وأخالقً

ـا ن حـازھـــــــــــــــ ـٌب َم ـذه مـواھ ـرب    فھ ا وعــــــــــ ـاس ُعْجًم ـيَع الن ـاد جـم س



 

        

ـرء عـال ـا للـم ٍبفإنھ ـي حس ـحسب    ــــــــــــــ ـي الـــــ ى عـال ى إل ـن يُْنَم ـم يك إن ل

ٍب ـن نََس ه عـــــــــــــــــ ٍن ل ٌب مغ ـل نس ـن يُْنمـيــــــــــ    ب ـم يك بإن ل ٌل ونس ـه أص ـ

ـنه ى يـزيـــــــــــــ ـن للفت ـم زي ب    العـل ـاٌل ونش ـرَء مــــــــــــ ـن الـم وال يَزي

ـا ـيك بـمــــــ ـاب هللا يـنـب ـرأ كت ـَوى كل الرتب    فـاق ـن فضٍل حــــــــــ للعـلـم م

ـتسبب ـم انـــــــــــ بةً فللعـل َت نس ـن أم وأب    إن رم ـيك عـــــــــــــــــ ه يغن فإن

ـًرا ـْدَت خـاســــــ ـم ع ز بـالعـل ـم تف ـب    إن ل ـاتك الشنــــــــ ـاتك ف ـم إن ف فـالعـل

ـاً ـيِّ سببـــــــــــ ـي للرق ـت تبـغ بب    إن كـن ه الس ـم فإن ـنم العـلــــــــــــ فـاغت

ي ٍل َعِم ذي جھ ـٍم ب ـاس ذا عـلــــــــــ ـن ق ـب    م ـًما بذھــــــــ ـاَس فح ـد ق ـن ق ـان كـم ك

ـوون ع ـاھٌلال يست ـٌم وجـــــــــــــــ ب    ـال ـير الكت ـي خـــــــــــ نص هللا ف ـاء ب ج

اده ـن ُعبَّ ـاه مـــــــــــــ ه     وهللا ال يـخش ـن ل ـم وم ـو العـل ـتسبإال أول انـــــــ

ت ـمٍد أت نّة أحــــــــــــــــــــ ـذه س ذب    وھ ـه وال ك ٌك بــــــــــــــ ـالنص ال إْف ب

ه ـن أمت ـَم مــــــــــــــــ ـِت العـال ل ـحقب    فضَّ ـالِف الـــــــــــــ ـَن بس ـلى نَبـيِّي ع

ـم وذي ـاخُر العـلـــــــــــــــ ـذه مف ب    فھ كٍّ وري ـير ش ه بـغـــــــــــــــــــ خالل

ى ـٌم وتُقَ ـير عـلــــــــــــــ ه السم ْن ل رب    أَم ٌو وط ـير لَْھ ه السمــــــــــــــــ ْن ل َكَم

  

  

  

  

  

  



 

        

 مضر آل سليمان  -١٣٠

  )  )١(هـ١٣٦٤ - ١٣١٩( 

  ) م ١٩٤٤ - ١٩٠١( 

  :سيرة الشاعر

  .مضر بن مرزة بن عباس بن عالوي بن الحسيني بن سليمان آل حيدر الحلي

 .، وتــوفي فيهــا)العــراق -محافظــة بابــل  -مدينــة الحلــة (ولــد فــي قريــة الحصــين      

عمـل فـي الزراعـة  .دهتلقى علومه ودرس فنون الشعر على وال .قضى حياته في العراق

  .وغرس النخيل

  :ياإلنتاج الشعر 

  .كتاب شعراء الحلة وكتاب البابليات: له قصائد وردت ضمن بعض المصادر، منها -

. المتــاح مــن شــعره قليــل، نظمــه فــي أغــراض المــديح والرثــاء والفخــر والمعارضــات    

رثــاه  .لغتــه قويــة جزلــة، وتراكيبــه حســنة، وبالغتــه تقليديــة جمــع فيهــا بــين البــديع والبيــان

  .والفصحى شعراء الحلة، بالعامية عدد من

  :مصادر الدراسة

 -) ١جـ ( -  ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى عام : سعد الحداد -  ١

  .٢٠٠١الحلة  -مكتب الغسق للطباعة 

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٥جـ (شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  

  

  

                                                 
  . ٥/٣١٠، شعراء الحلة  ٣/٢/١٤٩ينظر البابليات. م١٩٤٤/ھـ١٣٦٣وفاة الشاعر عام   )١(



 

        

  :عناوين القصائد

 إالَم التمني؟ •

  إالَم التمني؟

ُب؟ ـي خلّ ـنّي واألمـانـــــــــ ـت تطلــــــ   إالم الـتـم ـا أن ـير العضب م ـيس بـغ ـُبفل

ٍب ـير راك ا غـــــــ ـي راغًم ـار تغض ـن الع ب   م ـات يرك ا للـمھـمـــــــــ زم طرقً ـن الع م

ـبت  ـد  -عج ـر الـمـج ـي -لعـم ـرضخ للـتـ ـب   ت ـرك الخـصـم جذالن أعجــــــ تشـيـن، وت

ـمٍة ـرث لـمـلـــــــــ ـم يكت ـذي ل ت ال رج   ألس َذْيٌق ُم ى ُع ـدى الُجلَّ ـت لـــــــــــــ وأن

ـ الدم الـــــــ ـا ص ـو عـارَضْتھ ـمٍة ل ـتشّعب   وذو ھ ـا الــ ـن َشبـاھ ـا م ـي عـراھ ـلـيـال

ـادٍث ـاةً لـحــــــــــ ـرع صـف ـم تق ك ل بو   كأن ـرِّ ـاِن مـجــــــــــ ـالل الزم ـت ح ال أن

ـرٍة ن حـــــ ـي اب ـنك اللـيـال ـركت م ب   وال ع ـيء ويعط ـا يســـــــــــ ق إال م ـم تل ول

ـ دوٍة يـقتّصھ ـو غ ـاتٍكأخ ّل فــــــــــــ ـنكب   ا ك ـادة يــــــــ عُب الـمق ـا ص ـن دونھ وم

ـا ـٍد مـنـالُھـــــــــ ـاٍت بَعـي ـالغ غاي ـاب وكـ   وب ـي السح ـا سـام ى دونھ ـوكبأت ــــــ

ـنه رف عـيــــــــ ـا ط ـه إن رن ـواٌء لـدي رب   س ـالد ومغ ـرُق الـبـــــــــــ ٍة ش ى غاي إل

ـٌر ـه معـاشــــ ـال فـي ـد ق ـا ق ت م ـم رم ـب   وك ـبنَّ ويـوھــــــــ ـا يـطل ـن م ـاتًا يك بت

ٍم ـير تجّش ـًوا بـغــــــــــــــ ه عف ـب   فأدرْكتَ ـي أثلـــــــــــ ر خـصـم ى ثغ لصعٍب فالقَ

ـري ـي محـاجـــــ ـير الـمعـال ى غ ـراٌم إل أرب   ح ـَي م ـا لـــــــــــ ـي غـيرھ دُّ وال ف تص

ـا ـيش والـبقـ ض الع ـم أرت ـال ل ـوال الع ـا أدأب   ول ـا أنـــ ـد م ـيل الـمـج ـي سب أال ف

ـرامه ـيل دون مــــــــــ ـن إن ح ت بـم ـوِّب   ولس دى ويصـــــــــــــ ـدري الھ د ال ي عِّ يص

ـم ـا ل إن أن ـيًا ف دي مسـاعـــــــ ـلغ بح ـرب   أب زار ويعــــــــــ ـي ن ـا قبـل ع ـا َشرَّ لھ

ؤدٍد ـت س ـاشم بـيــــــــ ـن ھ ـي م ال ضمـن ـ   ف ـرفًا فــــــــــــ ـا ش بسم راح مطنَّ وق الض

ـوٍج ـت أعـــــــــ ـوغى بن ـي لل دت ب ـمشطب   وال وخ ـام الـــــ ـي الـحس ـي كف ز ف وال اھت



 

        

ـاديًا ـال أيــــــــــــــ راٍء للرج ت بِ ب   ولس ـّي مغلَّ ًرا عـلـــــــــــ ـا فخ ـول بـھ يـط

رخديةٌ ه ص ـن ھَمُّ ـا ممــــــــــــــــ رب   والأن ـه يَْض ـي فـيـــــــ ـا يـنـتش وٌد إذا م َوُع

ـوةٌ ـه نشـــــــــــــ ـه وتسقـي ْوٌد تغنِّي ـب   وَخ ـن يذھــــــــ ى أي ـدري إل ـبح ال ي فـيص

ـدا ه العـــــــــــ ـّر ل ـن تُق ـي مم ـنصَّب   ولكـنن ـوي وال أتــــــــ ـول ال أل ـدى الھ ل

ـنٍة ـود وقـيــــــ ـو وع ـي لھ ر ف ـا الفخ ب   وم ـاب ويرس ـو الـحـبــــــــ ـه يـطف أس ب وك

ـائٍل ـٍن ونـــــــــ رٍب وطع ـي ض ر ف ـل الفخ عب   ب ـيش ويش ـٍن ال يـطـــــــــــــ ٍم رزي وِحْل

ّدٍد ـريِّ مس ـوخز السمھــــــــــــــ ـوٍل ك ـبٍ    وق ب وقـل ـيس يَْرھَ ـابٍت لـــــــــــ ـريٍء ث ج

ةٌ ـا وَعْزَم أبى الـدنـايــــــ ـمةٌ ت ـي شـي ب   ول ـاء محجَّ ـواج اإلبــــــــــــ ـٌب بأف وقـل

ـري ـيٌح لعـم ـاتالً قب ـون مخـــــــــ ذب   أن أك ـال مذب ـن ذا أن يـقـــــــــــ بح م وأق

ٌد ـت واح ـا أنــــــــــــ نفس إنم ـاطْر ب ـاء محـــ   فخ ـاةٌ أو فـن ـا حـي ـبَّبفإم ــــــــ

ـيًا ـات مـاضــــ ـي الـمـلـم الً ف ت ِخ ـمذّرب   وإن رم ـان الــــــــ اً والسن ـيف حقّ ـو الس ھ

ـاد َي صـــــــــــــ الً ال وربّ ـم أَر ِخ ذب   قًافل ـاذب ذاك أك ـذا كــــــــــ ـت ھ إذا قـل

ـا دق والـحـيــــ ـبح الص ـم أص ب لـديـھ رب   غري ـن أغ كر مـنھـــــــ ـا والش ـا الـوف وأم

ـركتُهُ ـد تـــــ ـت القصـي ـم بـي ـن أجلھ ب   فـم ـيب فأنس ـوخَّ للنســـــــــــــــ ـم أت ول

ـي ـي وديـدنـــ ـم الـمعـان ـن نظ ـرضت ع ـب   وأع ـَي أُطنـــــــــ ـاء القـواف ت إنش إذا رم

ًزا ـرُّ ـالل إال تحـــــــ د بـاإلق ـا القص ـرب   وم ـَحكِّ أجــــــــــ ـتذَّ بـال ـافةَ أن يل مخ

  

  

  

  



 

        

 مطر الشاله  -١٣١

  ) هـ ١٣٧٤ - ١٣١٠( 

  ) م ١٩٥٤ - ١٨٩٢( 

  :سيرة الشاعر

  .مطر أمين مهدي عبدالنبي محمد علي الشاله

نشأ في بيت ُعرف بـالعلم، فأخـذ  .ولد في مدينة الحلة بالعراق، وعاش وتوفي فيها     

عن والده، كما أخذ عن أمه، ودرس على بعض علماء عصره حتى حصل علـى إجـازة 

والـوعظ اشتغل بالتدريس فتخرج عليه شـعراء وخطبـاء، وكـان يقـوم بمهـام الخطابـة .ممنه

  .بين الناس، ويحل مشاكلهم

  :اإلنتاج الشعري

  .له مجموعة أشعار مخطوطة بحوزة حفيده معز عباس مطر -

كالرثــاء أو تقــريظ كتــاب أو التأســف علــى : قصــائده فــي معظمهــا تحركهــا المناســبة    

ــده أ  لغتــه تراثيــة، يحســن اختيــار بعــض مفرداتــه، وصــوره. و غيــر ذلــكســلوك أهــالي بل

  .مستمدة من الواقع، وخياله قريب

  :مصادر الدراسة

جريـدة الفيحـاء  -الشاعر السيد مطر الشاله : محمد سناء حميد الشاله: الدوريات - ١

  .م٧/٣/٢٠٠٧الحلة  -) ١٤٧(عدد  -

المتـرجم لـه معـز عبـاس مطـر  لقاء أجراه الباحث صباح نـوري المـرزوك مـع حفيـد - ٢

  . ٢٠٠٥ الحلة  -

  :عناوين القصائد

  سيروا على اسم اهللا •



 

        

  سيروا على اسم هللا

ـْن ـم تھــــــــ ه، فل ـيَف اإلل ـم س ددَت لھ ـا   م ـوا سحـبــ ـد ُسحـب ى لق ـوا، حت ـد وھـن وق

ـبٌّد ـات مـلــــــــ ـيُل الـحـادث ـَت ول ـا   فكـن حـبـ ك الرَّ ـي أْفقَ ـا تـمتط ـم الرزاي بـغـي

ـا إذ ـاوكـن ـا بحقـدھــــــ ـْت ِعدان ـا   ا جـاش ـندك الـحْدبـــ ـي ع ـا نرتج ـاجْت أقـْمن وم

ـًوى ـا ھـــــــــــ ـا وًدا وتغمـرن ـيبًا وتغ   فتغمـُرن ـا ط ـبّاوتغمـرن ـا حـــــــــ مـرن

ه ـقًا، كأن ـوقًا رفـيــــــــــ ـا ش ـا   وتغمـرن ـا قـلـبـ ـن أضلعـن حى بـي ـاح، أض ـد ف وق

ـا ـي بنـ ـن يحتف ـا وم ـوف يـھديـن ـن س ـا   ؟فـم نَد القطب ـيَّد الّس ـا الس ـت فـيـن ـد كـن وق

ـا ـي وحسبنــــــ ـا نالق ـو م ى هللا نشك ا   إل ـٍم ربّ ـن عـاصـــــــــ ـيس وراء هللا م فل

ـا ـاٌر وإننــــــ ـوت ع ـا بـالـم ـي وم ـا   سنمض ـه وْثبـــ ـي درب م هللا ف ـلى اس سنمضـي ع

ـَن ـل للـمشـيحـي ـوا: فق ـوا أو تكـاسل ـا   انھض ـا ُعْجبــ ـن أمـرن ـوم م ـَرون الـي فسـوف ت

ه ـوا ل ـرِّ أو صـفّقــــــ ـوا للش ا   أال فـارقص ـم تَبّ ـاع رشُدكــــــــــ ـد ض ـم ق ا لك فتبً

ـوزًعافذ ـا   ا ھـو إرث الّشرق أضحى مــــــــــ رى الغربـــــــــ ـوف ن ا وس البُه نھَبً وأس

ـنه ـير ديــــــ ـره غ ـن أم ـٌم م ـا عـاص ـائ   فـم داه س ـير ھ ـاوغ ـيًا عذبــــــــ ًغا صـاف

ـتك األذى ـم تشـــ ـارت ول ـا س ـد طـالـم ـا   فق ـاره والنصـبـــــ ش الـمك ـم تخ ـاٌل ول رج

ـُل قــــ ـن قب ـرار م ـذا أبـواألح ىفھ ـا   ـد مض ـم يعبـــــــ ـن ول ّل الظالـمـي ـاول ك يص

ى ـا مض ـام بـمــــــ بط ق ـد الّس ـذا حفـي ـا   وھ ـوادَث والخطبـــ ـاب الـح ـا ھ ـه وم عـلـي

ـه ـوا بــ م هللا واستعصـم ـلى اس ـيروا ع ـا   فس ـوا حـربــــ ا وال تتبع ـوا نھًج وال تتبع

ٌد ـق معبَّ ـُم أن الطريــــــــــــــــ ـا   وحسبك ـالكه ِسربــــ ـي مس ـوا ف ى هللا فـامض إل

  

  

  



 

        

 مقبولة الحلي  -١٣٢

  ) هـ ١٤٠٠ - ١٣٤٨( 

  ) م ١٩٧٩ - ١٩٢٩( 

  

  :سيرة الشاعر

  .مقبولة بنت عبداهللا الربيعي الحلي

تلقـــت  .عاشـــت فـــي العـــراق .ولـــدت فـــي مدينـــة الحلـــة بـــالعراق، وتوفيـــت فـــي بغـــداد     

دراســتها االبتدائيــة والثانويــة فــي مدينــة الحلــة، ثــم التحقــت بكليــة الملكــة عاليــة فــي بغــداد 

عملـت مدرسـة للغـة العربيـة فـي قضـاء المقداديـة بمحافظـة  .١٩٥٣عـام وتخرجت فيهـا 

) بغـداد(ديالى مـدة ثالثـة أعـوام، ثـم انتقلـت إلـى ثانويـة الحريـري فـي ضـاحية األعظميـة 

كــان لهــا عــدة مشــاركات فيمــا كــان يقــام علــى زمنهــا مــن  .وظلــت بهــا حتــى زمــن رحيلهــا

  .١٩٦٩داد عام لتاسع الذي عقد ببغمهرجانات منها مهرجان الشعر ا

  :اإلنتاج الشعري

ذكـــرى الشـــرقي رائـــد التجديـــد فـــي الشـــعر العربـــي «: لهـــا قصـــيدة واحـــدة ضـــمن كتـــاب -

جريـدة : ، ونشرت لهـا صـحف عصـرها أمثـال١٩٩٠النجف  -دار الوفاق  -» الحديث

الحــب «عــدًدا مــن القصــائد، ولهــا ديــوان عنوانــه . اليقظــة، والرســالة، والهــاتف، واألســبوع

  .جامعة بغداد -مكتبة كلية اآلداب  -مخطوط ومرقوم  -» الكبير

يدور ما أتيح من شعرها حول تجاربها الذاتية والوجدانية التي تمثلت في عالقتهـا       

بالرجل، تلك العالقة التي تراوحت بين الصد والود ومختلف أحوال المحبـين، راغبـة فـي 



 

        

الرقبـاء، إلـى جانـب شـعر لهـا  الوصال والتحقق مع من تحـب بعيـًدا عـن القيـود، وعيـون

التزمـت الـوزن والقافيـة . اتسمت لغتها بالتدفق واليسـر، وخيالهـا نشـيط. في تقريظ الشعر

قمريـة : لقبت نفسها بعدة ألقاب كانت توقع بها قصائدها، منهـا.فيما أتيح لها من الشعر

  .الشاعرة المرحة -فيحاء، وعفراء ال

  :مصادر الدراسة

  .١٩٩٥دمشق  - شاعرات عراقيات معاصرات : مةسلمان هادي آل طع -  ١

  .٢٠٠١النجف  - أعالم حليون : صباح نوري المرزوك -  ٢

مطبعة  - أول الطريق إلى النهضة النسوية في العراق : صبيحة الشيخ داود -  ٣

  . ١٩٥٨ -بغداد  -الرابطة 

  .١٩٦٤بغداد  - المرأة العراقية المعاصرة : عبدالرحمن الدربندي -  ٤

  :ياتالدور  -  ٥

بغداد  -جريدة القادسية  -ذكرى الشاعرة مقبولة الحلي : حارث طه الراوي -

٢٠/٥/١٩٩٠.  

  بغداد  -جريدة اليقظة  -شاعرة الوطنية مقبولة الحلي : كاظم الجنابي -

  :عناوين القصائد

  ثأر •

  رثأ

ـي ـن َجفـائــــــــــــ قى م ـي وتش ًدا تبك ـي   غ ـا جزائـــــــــــ درُك م ـن ت ـندُم حـي وت

ـي ـور نفســـــــــــــ ـيف تث أريك ك ًدا س ـا وتث   غ ـيلعّزتھ أر كبريـائــــــــــــــــ

ـاٍد ـوى رمــــــــــــــ ـواك س دو ھ ـي   وال يغ دٍم ورائــــــــــــــــ ـال ن ـركه ب سأت

ـبّك مـــــــــــــ ر ح ـو ذك ؤاديوأمح ـن ف ـاء   ـ ـال بكــــــــــــ ـواك ب ـن ھ ـو ع وأسل

ـيبقى ـي ســــــــــــ ـنك ال عتَب ـد ع ـاء   وأبع ـدَّد بـاللّقـــــــــــــــ ـٌل يج وال أم



 

        

ـا ر لـمــــــــــــ ـوب الكْب ـنك ث ع ع ـاء   وتخل ـواَب الرجــــــــــــــ ـيك أب دُّ عـل أُس

ـري ـي   ويُشجـيك األسـى مـن طـول ھجــــــــــ ى َغنـائــــــــــ ـن إل ـقتلك الـحنـي وي

ـي ـوُل حـبـــــــــــــ ـنّي ط راك م ـد أغ ـاء   لق ـبّار الـبنــــــــــــــ رح ج ـوّي الّص ق

ـي ّل حـبــــــــــــــ ـبتك ك ـد وھ ـي ق ـي   وأن ـي دمـائــــــــــــ ك ف ـد مزجت ـي ق وأن

ـو ـن يـقســــــــــ ـتك حـي ـي إذ جعـل ـ   وأن ـيَّ الـدھ ـيعـل ـوى دوائـــــــ ر بـالـبـل

ًرا ـاس ط ـركت النـــــــــــــ ـد ت ـي ق ـي   وأن ـل اكتفـائـــــــ ـت ب ـاروا وقـل ـا ج وم

ـَدًرا عـلـيـنــ ـوى ق ـان الھ ـاإذا ك ـاء   ــــــ ـر القضــــــــــــ ـن أم ـَر م إن الھج ف

ـاًء ـا ھـبـــــــــــ ـبت أمـانـيـن زاء   وإن ذھ ـيُر الع ـا خـــــــــــــــ ذكرى حـبن ف

ـٍر ـد عـمــــــــــــــ ـبّي بع ـيعَت ح ـاء   وإن ض ـرَّ انـتھـــــــــــــ ـتھى ش ـويٍل وان ط

ـي أَس الـتجـافــــــــــــ ـي ك ـالء   وإن جـّرعتَن ـّم الـبـــــــــــــ ـي ھ لـتـن وإن َحمَّ

ـيًا ـدي شقــــــــــــ ـن بع ـيش م ـوف تع ـي   فس ـاء الـتـنـائــــــــــ ت أعب ـرزح تح وت

ـار لَّ نــــــــــــــــ دودي ك ـن ص لَى م ـاء   وتص ـرَّ الّشقــــــــــــ ـدي م ـن ي ـرُب م وتش

 منير إبراهيم الحلي -١٣٣

  ) هـ ١٤٢٥ - ١٣٦٨( 

  ) م ٢٠٠٤ - ١٩٤٨( 

  :سيرة الشاعر

  .العبود بن صالح الحلي منير بن إبراهيم

تلقـى تعليمـه  .عاش فـي العـراق .، وفيها توفي)جنوبّي العراق(ولد في مدينة الحلة      

قبــــل أن تضــــطره ظــــروف ) ١٩٧٣ - ١٩٥٤(االبتــــدائي والمتوســــط فــــي مدينــــة الحلــــة 

الحيـــاة لتـــرك الدراســـة واالعتمـــاد علـــى نفســـه فـــي التثقيـــف ومتابعـــة النـــدوات واالخـــتالط 

فــي بلديــة لــواء ) ١٩٧٧ - ١٩٦٢(تعــّين علــى مــالك مصــلحة نقــل الركــاب  .بــالمثقفين



 

        

تـــرك  .الحلـــة، ثـــم افتـــتح محـــًال للتســـجيالت الصـــوتية قبـــل إغالقـــه ليفتـــتح أســـواًقا تجاريـــة

كـــان عضـــًوا بجمعيـــة شـــعراء الشـــعب  ).٢٠٠١(العمـــل التجـــاري وتفـــرغ للكتابـــة والنشـــر 

، وعضـًوا بنـدوة مرجـان )الحلـة(المسـتقلة ، وعضًوا بجمعية الرواد الثقافية )المركز العام(

  ).ةالحل(األدبية 

  :اإلنتاج الشعري

، وقصـائد ١٩٧٠النجـف  -مطبعـة النعمـان  -يا فدائي : له عدد من الدواوين، منها -

مطبعــة  -، وريــاض الفيحــاء ١٩٧٤النجــف  -مطبعــة القضــاء  -مــن دفتــر الــذكريات 

  .٢٠٠٥الحلة  -الرواد جمعية  -، وحبيبتي والورد ١٩٧٥النجف  -القضاء 

شـــاعر تـــوازن فـــي نتاجـــه مـــا يصـــدر عـــن وجدانـــه، ومـــا يســـتجيب فيـــه للمناســـبات،      

ترجمـــت قصـــائده كثيـــًرا مــــن المناســـبات الوطنيـــة والسياســــية لمجتمعـــه، واهتمـــت برثــــاء 

وجهــــاء بلدتــــه وشــــعرائها، والمشــــاركة فــــي المهرجانــــات الشــــعرية المحليــــة وفــــي االتجــــاه 

غيــر قليــل مــن الموشــحات التــي يغلــب عليهــا الطــابع الغزلــي، ولــه الوجــداني، ولــه عــدد 

ينــتظم شــعره قالبــان ! حــاالت تشــتكي الوجــد وتتغنــى ببائعــة الــورد، وتغنــى لملكيــة الحســن

قالـــب القصـــيدة العربيـــة التقليديـــة المحافظـــة علـــى العـــروض الخليلـــي والقافيـــة : أساســـيان

في المتعـــــددة فنيـــــة كـــــالقوا الموحـــــدة، وقالـــــب الموشـــــحات لمـــــا ينتظمهـــــا مـــــن متطلبـــــات

  .والمحسنات البديعية

  :مصادر الدراسة

مكتب  -  ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى عام : سعد الحداد -  ١

  .٢٠٠١بابل  - الغسق للطباعة 

  ).مخطوط( -) ٣جـ(تكملة شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ٢

  . ٢٠٠٢بغداد  - الحكمة بيت  -معجم المؤلفين والكتاب العراقيين :      

  :عناوين القصائد

  سأشتكي الوجد •



 

        

  سأشتكي الوجد

ـوُر الّشمس طلعتُھــجـاءْت إل ـي    ـاى الروض ن ـوُر وراحت تحتف دو الطـي ـُرتَش الشجــــــ

ًما ـبُح مبتس ى الصـــــــ ـن تجلَّ ـي الجنَّتـي ـتظر   ف ـاٌق ويـنـــــ روض مشـت ـي ال ـورد ف وال

ـ ـرُّ بــــــــ ـٍر إذ تـم ـدان بسح ك الـي ـدر   هتل ـا القــ ـو لھ ف إذ يـدن ـحظة القط ـي ل ف

ـم؟ ـخ حّدثكــــــ ل الـتـاري ـم؟ ھ ل سمعت ذر؟   فھ ـورد يعت ـنه الـــــ ـورد م ذبح ال ـن ي م

ـُم ـي مھـاتكــــ ـى أغـيثـون ـوَم عـيس ـا ق ذر   ي ـا ح ـدي بـھــــــــ ـورد ال يُج فّاحة ال س

ـٍن ـن زمـــــ ـر   غاب الـمسـيُح وضـاع العـدُل م ـورد يستتـــــــــــ ذبح ال ـاٌن ب وذا زم

ـم حذٌر؟ ـتصر   مـن يعـشُق الـحسَن ھل فـي ديـنكـــ ـاق مـنــــــــ ـشق والعـش ـاتل الع وق

ـبُهكـم مـن م روا   حـبٍّ بـدرب الـحـب صـاحــــــ ـه نُِح ـاٍق بــــــــ دًرا وعـش ـاع ھ ـد ض ق

ـم ـي كـنـائسكــ ـوًما ف ـَد ي ـي الـوج ـن ي   سأشـتك ـم عـيـنـي ن ظل ـحذرم ـا ال ـدو فـيـھـم ب

ـا ـي سـوادھـمـــــــ الٌم ف ـيَر ظ ـر   إن الـمـص ـشق مـنكـســــــ ـي الع ـشق ُذلٌّ وراع والع

ـت مـوّدتھـــــ ارى وإن طـال ـمإن النّص ـر   ــــ ّل يستعــــــــــــ ـيالً ظ ـطفئون غل ال ي

ـي الّ رحت تسعفـنــــــ ـدير ھَ ـَب ال ـا راھ ر   ي ؤادي راح يحتض ـا ف ـي يـديـھــــــــــ فف

ـيِّنٍة ـي بـھـــــــ ـاة أمـثـال ـيست معـان ـھل مـن    ل ـّب قــ ـوى الـح د نظرواقُضـاٍة بشك

ـا قھـــــــ ـت أصدِّ ـيح إذا قـال ـدُر الـمس ـر؟   ب ذُب القـمـــــــــ ـوًما يك ُق ي دِّ ـن يص فـم

  

  

  

  

  



 

        

 مهدي الفلوجي  -١٣٤

  )  )٢(هـ١٣٥٧ - )١(١٣٨٠( 

  )م ١٩٣٨ - ١٩٦٠( 

  :سيرة الشاعر

  .الفلوجي الحلي )٣(مهدي بن عمران بن سعيد

 ، ودفــن)ضــاحية بغــداد(وتــوفي فــي الكاظميــة  ،)جنــوبي بغــداد(ولــد فــي مدينــة الحلــة    

نشــأ علــى أبيــه، فلمــا الحــت مواهبــه األدبيــة الزم  .قضــى حياتــه فــي العــراق.فــي النجــف

دار آل القزويني في صباه، وغدا من خاصة عميد أسرتها مهدي القزويني، فأفـاد منـه، 

شـــيخ الســـيد حيـــدر وال: كمـــا أفـــاد مـــن أوالده، ثـــم اتصـــل بـــأعالم شـــعراء عصـــره، مـــنهم

حمــادي، فأخــذ عــنهم صــناعة الــنظم، وتفقــه فــي أســرار الشــعر، كمــا اطلــع علــى قواعــد 

كان من ذوي الجد والثروة والمكانـة المرموقـة فـي الحلـة، وقـد مـارس  .العربية والعروض

  .والعمل الزراعي أيًضا) األقمشة بيع(العمل التجاري 

  :اإلنتاج الشعري

، ولـــه ديـــوان مخطـــوط ذكـــره »بابليـــاتال«: لـــه نمـــاذج مـــن شـــعره وردت ضـــمن كتـــاب -

  .ووصفه بالضخامة» البابليات«في » اليعقوبي«

نظــم وخــاض األغــراض المعروفــة مــن رثــاء ومــدح وتــأريخ وتهنئــة، كمــا نظــم فــي      

الغـــزل، وهـــو فـــي ذلـــك كلـــه يجـــري علـــى المـــألوف مـــن مـــوروث الشـــعر العربـــي صـــوًرا 

يع، أفـاد مـن التضـمينات فـي بعـض وأخيلة، وله في ذلك إفادات مـن علمـي البيـان والبـد

قصائده، كما شطر بعض القصائد وخمس بعضها، وله نظم على نسـق الموشـحة، فيـه 
                                                 

ينظر  . ھـ، لعله خطأ مطبعي١٣٨٠ھـ، وما ُذكر انه في عام ١٢٨٠م ، وقيل سنة ١٨٦٥/ھـ١٢٨٢والدة الشاعر سنة   )١(
  .٨٤، النھضة الفكرية في الحلة ص   ٥/٣٦٨، شعراء الحلة ٣/٢/١٢٢البابليات

ر، لدقة ما ذكره اليعقوبي ھـ  كما ُذكر في بعض المصاد١٣٤٨لعل ھذا ھو الصحيح على قول اليعقوبي ، وليس سنة   )٢(
ـ ١٣٤٨في تحديد يوم  وشھر وسنة وفاته بالتاريخ الھجري والميالدي، والغريب ان بعض الباحثين يذكر ان وفاته عام  ھ

ام  ه ع ذكر وفات اب  ي ن الكت فحتين م د ص يء١٣٥٧وبع ق أي ش ك، او يعل ى ذل ت ال ر ان يلتف ن غي ـ م ر . ھ ينظ
  .٣٣١،٣٣٣، الحلة واثرھا العلمي واالدبي ص ٥/٣٦٩، شعراء الحلة٣/٢/١٢٣البابليات

  .٣/٢/١٢٢ينظر البابليات . بالتشديد) سعيّد(  )٣(



 

        

ورثـاه  مدحـه بعـض الشـعراء، .يتميز شعره بالجزالة، وحسن السبك، ودقـة البيـان. عذوبة

  .عدد من األدباء والشعراء

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٣النجف  -عة الحيدرية المطب -) ٥جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -» البابليات«: محمد علي اليعقوبي -

  :عناوين القصائد

  ألقت إليك قيادها •

  ألقت إليك قيادھا

تھنئة حسن القزويني بعيد الفطر
ـاب ـار رشـاَدھـــــــــــ رْت أمُّ الفخ ـا    ك أبص ـيك قـيـاَدھــــــــ ت إل ـد ألق ـا فق قُْدھ

ـا ك أمـرھــــــــــــ لّمت ل ـاسةَ س ـيك فصَّ     إن الري ـاوعـل ال أبرادھـــــــــــ ـِت الُع ل

ةً ئَت جالل ـيث ش ـدك حـــــــــــ مْخ بـمـج ـا    اش ـاوًزا أمـجـادھــــــــ ـوت مـج ـد سم فلق

ة ب ـان الجالل ـيَّدُت أرك ـالش ـا    ـالعــــــــــ راح عـمـادھـــــــ ـحسب الصُّ وأقـمت بـال

ـواره ـي أنـــــــــــ مَس ف ـَو اّن الش ٌب ل ـال وزادھـــــــ    َحَس ـاوله لط ـوًما تط ـاي ـــــ

ـورى ذ الـــــــــــ ّع واتخ ـاء فش ـد أض ـا    ولق ه أعـيـادھــــــــــــ ـٍق ل ـاَم تشـري أي

ـٍم رُم مـنـتــــــــ ـت أك ـتسْبت فأن ـا    وإذا ان ْل أمـجـادھـــــــ ـا وس ـاشم الـبطح ْل ھ س

ـورى ـي الـــــ ـبرية ف ـادوا ال ـُم س ـوٌم ھ ـا    ق ـوة سـادھـــــــ ـرف النـب ـي ش ـوك ف وأب

ـا ـارم أھلَھــــــــــــ ـرفتُكُم أمُّ الـمك ـا    ع ـم أجـوادھـــــــــ ـم بك حصرت عـلى عـل

ـُم ـٍم فـيكــــــــــ ـن قـدي ـوةَ م ـا    إن النـب ـا وسدادھـــــــــــ ت رشـادھ ـد ورث ولق

ـوروثةٌ ـُم مـــــــــــــ ـامة فـيك ـا    إن اإلم ْت إسنـادھــــــــــ م ـم َحرَّ ـن سـواك ولـم

ـورىأصـبحَت بـالش ـي الـــ ـرفل ف ـن ت ـا    ـرفـي ـيًا أعـوادھـــــــــــ ك راق ـاضعْت ل فتخ



 

        

ـال ة العــــــــ ـن أندي رَت بـالـحسبـي ـيك نشـ    وعب ـاُن ف ـل الركب ـافتـنـاق ادھـــــــ

ةً ك رقّ ّض طبع ـُم الغ ـارى النسـيـــــــــــ ـا    ب ـًما أطـوادھــــــــــ ك حـال ـركت دون وت

ـائًرا ـيك بشـــــــــــ قُت ف ـمَد ُس ـا مح ـا    أأب ـنَّ مـرادھــــ ـا بـھ ـو الـدنـي ـلغت بن ب

ـورى ـان عـلى الـــ ـم الزم ـا عـل ـا    أصـبحت ي ـورى إن كـادھـــــــ ـه ال ـوذ ب ا تل كھفً

ـْت ـا أمحـلـــ ـا إذا م ـَب الـدنـي ـا مخـص ـا    ي ـًشا أكبـادھـــــــ ـن ومـنع ـُب السنـي شھ

ـ ـا الـ ـرفت بـھ ـي ش ـد الـت ةُ الـمـج ك خط ـا    ل ـا أوتـادھــــــــــــ الك لـوصـيّرتھ أف

ـرعٍة ـي شـــــــــــ ـا ف ربَت رواقھ ـد ض ـا    ولق دت ُوّرادھــــــــــــ ـد غ ـائب ق ل الرك ك

ـرى الـو ـافت ـمت بفـنـائھــــــ ـود تزاح ـا    ف رْت إيـقـادھــــــــــــ ـار أبص راش ن كف

ـم ـاٍد لھـــــ ـْد ن ـم يـنعق ـورى ل ـرى ال ـم أورادھــ    وت ـان مديحك ـاإال وك ـــــــــــ

ـيًِّدا غائن ســـــــــــــ ـاُء الض دْتَك أبن ـا    حس رت حسـادھــــــــــــــــــ ٌس كثّ  نف

ـوئالً ـارم مــــــــ ـيك الـمك ـرْت ف ـا    وتبـاش ـرت أحقـادھـــــــــــــ ـوٍم أضم ربَّ ق ولَ

ـورى ـه الــــــــــ ك أن تقـلِّب ـاد كف ـا    واعت ـورى معتـادھــــ ـري ال ـد أن تج فـالعـي

ـا ـي َزَمالنھـــــــ ـيس ف ـي الع ـاك تبـغ ـا    إي ـمْت أوالدھـــــــــ ـندك أيـت ـَو اّن ع ول

رى ـندك للقِ ـن عـــ ـي الـحـالـي ـيس ف ـا    فـالع ـا زّودْت وفّادھـــــــــــــــ ـرْت وإم نُح

ـبًا ـوم مـواھـــــ ـن العـل ـت م ـد حـوي ـا    ولق ادھـــــــــــ ـا ُسرَّ ـيض طروسھ ـت بب أعـي

ـ ـوارم الــــــــــ ّك ص ـْت إالك ش ـا أشكل ـا    م ـا نقـادھــــــــ دو بـھ ـي تغ فكر الـت ـ

ـبٍة ـي حـلــــــــــ ـورى ف ـاجلُك ال ى تس ـج    أنّ بقت م ـد س ـا؟ولق لِّيًا أجـوادھـــــــــــ

أت ـفتك ألوط ـد أنصــــــــــ ـا ق ـَو انّھ ـا    فل ـاضعةً إًذا أجـيـادھــــــــــ ـيك خ نعـل

ـمع شمـ ـر تج رد الـدھ ـبحَت ف ـاأص ـا    لھـــــــ ـّمعْت أفرادھــــــــــ ـي ج ك الـمعـال وب

له ـي فض ـارم فــــــــــــــ ـّد مك ـا؟    أأروم ع ـورى تعـدادھــ ـلى ال ـوم ع ـي النج تعـي

ـرى ـا؟    ھـذا ابن صـالـح مـن عـلـمت وھل تــــ ْت آسـادھـــــــــــــ ـوال أخلف إال شب

ـاشٍم ـي ھــــــــــ ـيٌّد ف ـاشم س ن ھ ـذا اب ـا    ھ ـقٍة يعتـادھــــــــــــــ ل خلـي ن بك حس



 

        

ـيبةً ـولك ھـــــــــــ ـراُف ح ـبحَت واألش ـا    أص ـلكَت قـيـادھـــــــــــ ـد م ك ق رٌس ألن خ

ـديّةً ـا عـيــــــــــ ـنفح بـالھـن ك ت ـا    وافت ت إنشـادھـــــــــــ ـيك ورّجع ـْت عـل أثن

 )١(مهدي القزويني -١٣٥

  ) هـ ١٣٠١ - ١٢٢٢( 

  ) م ١٨٨٣ - ١٨٠٧( 

  :سيرة الشاعر

  .لحسيني القزويني الحليمهدي بن حسن بن أحمد ا

قضــى  ).جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة النجــف، وتــوفي فــي أطــراف مدينــة الســماوة     

تلقــى علومــه عــن علمــاء عصــره  .حياتــه فــي العراق،وتــوفي فــي طريــق عودتــه مــن الحــج

   .ونال مرتبة االجتهاد

  .)٢(والتأليف عمل بالتدريس

  :اإلنتاج الشعري

  .»البابليـات -شـعراء الغـري «: نهـابعض المصادر م له قصائد متفرقة وردت ضمن -

  :األعمال األخرى

لـــه أرجــــوزة فـــي العبــــادات، تزيـــد علــــى خمســـة عشــــر ألـــف بيــــت، ومنظومـــة بعنــــوان  -

في علم األصول، وله عدد من المؤلفـات المطبوعـة والمخطوطـة  -» السبائك المذهبة«

الحلــي، ومواهــب اإلفهــام بصــائر المجتهــدين فــي شــرح تبصــرة المتعلمــين للعالمــة : منهــا

فــي شــرح شــرائع اإلســالم، ونفــائس األحكــام، والقواعــد الكليــة الفقهيــة، وفلــك النجــاة فــي 

أحكــام الهــداة، ووســيلة المقلــدين إلــى أحكــام الــدين، ورســالة فــي المواريــث، ورســالة فــي 

                                                 
نة   )١( د س وفى ١٣٠٩المقصود به السيد مھدي القزويني الكبير، الن ھناك السيد مھدي القزويني الصغير المتول ـ والمت ھ

  .ھـ ، وستاتي ترجمته بعد ھذه الترجمة مباشرة١٣٦٦سنة 
ھـ بطلب من اھلھا وقد تجاوز عمره الثالثين وبقي فيھا الى اواخر العقد التاسع من القرن ١٢٥٣الى الحلة سنة  ھاجر  )٢(

  .الثالث عشر  الھجري



 

        

اإلرضــاع، ومنســك فــي أحكــام الحــج، ومؤلفــات أخــرى كثيــرة فــي الفقــه والتفســير وعلــوم 

  .اللغة

فرثــى ومــدح، وضــّمن ألبــي : المتــاح مــن شــعره قليــل، نظمــه فــي األغــراض المألوفــة    

تمام وخّمس ألبي نواس، وكذلك نظم الموشحات، لغته عذبـة سلسـة، ومعانيـه واضـحة، 

  .في تراكيبه األساليب اإلنشائية وبالغته تقليدية، تكثر

  :مصادر الدراسة

  .١٩٩٠بيروت -للماليين  دار العلم - األعالم : خيرالدين الزركلي -  ١

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٥جـ (شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

دار التعارف للمطبوعات  -) تحقيق حسن األمين(أعيان الشيعة : محسن األمين -  ٣

  .١٩٩٨بيروت -

  .١٩٥٥النجف  -المطبعة العلمية  -) ٢جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٤

 –ب في النجف خالل ألف عام معجم رجال الفكر واألد: حمد هادي األمينيم -  ٥

  . ١٩٦٤النجف  -اآلداب  مطبعة

  :عناوين القصائد

  رب يومٍ : موشح •

  رب يومٍ : موشح

ـاِل الـــــــــــــ ـند ض ـوٍم ع ـْم   ـُمنَحنىربَّ ي ـمٍع والنعـيـــــــ ـن ج ـي بـي ـاب عـيش ط

ـا ـَل رشــــــــــــــ َع الشم ـمٍع َجَم ـوَم ج ـوُم الـحشـــــــــ   ي ـْحِظ مھض ـيُّ الل ـابـابـل

ـا رخ نَشـــــــــــ ـي الك زورا، وف ه ال ـا   بُْرج نـــــــــــــــــ ـاٍد ضمَّ و إذ ذاِك بن وْھ

ـْم ـُن ريــــــــــــ أٍس عـي ـالراح بك ـِه   داَر ب ـي قُربـــــــــــــــــ أٌ ف ـيٌّ َرَش بـابـل

ـِه ذل بــــــــــ ـم يع ـب ول ـي الـح ـاَز ف ه   ج ـي ُحبِّ ـي فـــــــــــــــ ذوٍل المـن ـم ع ك

ـا ـمَّ األذنـــــــــــــــ ى أص ـا حت ذ نش ـْم   م و ُملـيــــــــــــــــــ ه وْھ ى عذل وتخطَّ



 

        

ـى ـالراِح احتَســـــــــــ ـالكأِس وب ـاف ب ـا   ط ـي اللَّعســــــــــــ ذ سقـان ـي م فسقـان

ـا ـيري عكـســــــــــــ ـي وغ ـي راح ـا   زاد ف دانَى ودنــــــــــــــــــ ذ ت ـي م فكأن

ـي  ـْمف ـاِب الرقـيـــــــ ـالُث أصح ـوى ث ـاْج   الھ ـاِت الزجـــــــــ ـا بجـام ـات يجلـوھ ب

ـاْج ـرقْت بـااِلبتھـــــــــــــ ٍق أش مُس أف ـا قص   ش ذ عـالھ زاجم ـاء االمت ر مـــــــــــ

ـا أس السنــــــــــ ـب الك ـن جـان ـدا م ـْم   وب ـى والنديـــــــــــ ُت أدري بـالندام لس

ـوًرا بـالـيـمـي أَس ط ـا أدار الك ـْنم ـْن   ــــــ ـو األمـيـــــــــــ ةً وھ ـرَّ ـاًرا م أو يس

ـن ـاب الـيـمـيـــــــــ ـي صدُر أصح ُت أن ـا جن   خْل ي مــــــــــ ـد أجنِ ـان الُخل ـي ِجن ىف

ـْم لٍّ مقـيـــــــــــــ ـي ظ راح ف ـَمَر األف ْب   ث راح َحبَ ـي ال ـُل فـــــــــــــ ـدبُّ النم وي

ـبْب أِس حــــــــــــ ـي الك لِّ ف ـط الط ى وَدْب   لسقـي ـن إن واف ـراه حـيـــــــــــــــ فت

نى ـي الض ـبَّ ويستشفـــــــــــــ طُ الـح ـْم   يلق ـي سقـيـــــــــــــــ ـوله إن ـدَّى ق وتع

ـاْر ـن ُجلَّنــــــــــــــــ ه م ـي كفِّ رخْت ف ـاْر   َص ـداِح نـــــــ ـب األق ـن جـان ـا م خلـتُھ

ـار ـمطرُب حــــــــــ ـَي ال ـا قـلـب ذ رآھ ـا   م وَر الھَنــــــــــــــ ـًدا طُ ـرقَّى صـاع فت

ـْم رَّ الكلـيــــــــــ ـا خ ـوي كـم دا يـھ ـتِه   فغ ـن وجنــــــــــــــ أس م ـاع الك النطب

ـتِه ـن خجلــــــــــــــــــ ـرب ع رةٌ تُع ه   َحي ـي طلعت ـّشاق فــــــــــــــــــ َح الع فض

ـا ـات الھـنـــــــــ ـن كـاس ـم بـي رعى   فتـراھ ُم ص ـْم وھُ ـا كـالرمـيـــــــــــ لـديـھ

ـْق ـي كأس الرحـيـــــــ ـا طـاف ف ـْق   طـاف لـم ـيران الـحـريــــــ ـمضنى بن ـَي ال قـلـب

ـت ـا الـبـي ـا أنھ ّن فـيـھ ـق ظ ى   العتـيـــــ ـلى أقصى ُمنَ دو عــــــــــــــــ عى يغ فس

ـْم ـاٍن عـظيـــــــــ ـا لقـرب ـه مـنھ ـ   قـلـب ٍم وعـــــــــــ ـي طس ـن بن ـا ع ثـيـن اْدحدِّ

ـاْد ـد الرقــــــــــــ ـا بع ًرا يـوقـظن ـاد   خب ـي ذات العـمــــــــــــ رس بن ـا غ إنھ

ـا رس العـنـــــــــــ ـا غ ـا أنھ ـْم   فعـلـمـن ـن وادي النعـيــــــــــــ ـبت آدَم م صح

ـاِن ـم الـّدنـــــــــ ـن رح ـالّشيب م رْت ب ـاِن   ُغيّ ـن الـدنــــــــــــ ت بـي ُر راٍح ُغرس بِك

ـان ـي الّزمـــــــــــ ـوٌز ف ـي عج ـبًا وھ د    عج ـن عھ ـنى» دارا«عصُرھـا م ُمقتـــــــــــ



 

        

ـْم؟ رٍّ رخـيـــــــــــــ ـَدْي ِغ ت بـي ـيف ُزفّ ـا   ك ـمَّ اقتبســـــــــــــــ ـيَّ ھل ـا نديـم ي

ـا ذوةً أو قبســــــــــــــــ ؤادي ج ـن ف ـى   م ـيران األســـــــــــــ ـي بن إن أحشـائ

ـرت و ـاُسج ـا قطنـــــــــــ ـُد فـيـھ ـْم   الـوج ـاُر الجحـيــــــــــ ه ن ـي بعَض ـيس يحك ل

ـلى ـاف عــــــــــ ـد ط ـي وق ـت للسـاق ـو مـصـابـــ   قـل ـه يجل ىصحـب ـيح الطل ــــــــ

ى ـادي انجل ـا النـــــــ ـاٍت بـھ ـي زجـاج ـا   ف ر اسقنـــــــ ـن الثغ ـي م ـا السـاق أيـھ

ـْم ـب السقـيـــــــ ى القـل ـي لظ ـرةً تُطف ؤوْس   خم ـي الك ت فـــــــــــ ـاٍن تجلّ ـاُر قـرب ن

ـوْس ـيّات النفـــــــــــــ ـا بق ـھجْت مـن ـوس   ب ّس الـمـجــــــــــ ـا ق أو رأت أنـوارھ

ـا ـا وثنـــــــــــــــــ ـا لھداھ ـْم   اتّخذتھ ـن عصٍر قـديـــــــ ـار ع ـوت الن ـي بـي ف

ـْن ًرا ولجـيــــــــــــ أس تِب ـي الك ْت ف ـْن   مزج ـن الصدفـيـــــــــ ـْرح بـي ـاء الق وبـم

ـن ـي غلّتـيــــــــــــ رزت ف ـٍق ب ـن شقـي ـا   م ٍن نُّونـــــــــــــــ ـن بعض حس ـا م بعُضھ

ـْم ـي شمـيـــــــــــــ ـٌق ف ـي درٌّ وعقـي ـْق   فھ ـصر رقـيـــــــ ـُل الخ ـا نـاح دار فـيـن

ـْق ـّد رشـيــــــــــ ـيف الق ـي أھ ـثل جسم رف   م ـاعس الط ـق ن ـن ال يفـيــــــــــــ ولك

ـنى ـن يجتـــــــــــــــ ه م ـاٍر مّس ـن خم ـْم   م ـدّر النظيــــــــــــ ـب وال ره األشن ثغ

ـرَّ ذوٍل قــــــــــــــــ ـم ع ذْلك ـدْل   ح األذن ع ـا عـــــــ ـه م ـب وفـي ـي القـل ـار ف ج

ـل ـي الـمقــــــ ـيف مـاض ـي الھ ـي ف ـا   المـن ؤادي افتتـنـــــــــــ ـه ف ـي معـانـي ف

ـْم ـيَّ بنمـيــــــــــــــــ اٌء عـل ـو مّش ٌر    فھ ـي غري ـن«ل ـتسْب» للغريّي انـــــــــــــ

ْب رى بخط ـھًا وأغ ـي تـيــــــــــــــــ ن ـب   غرَّ ـب سلــــــــــــــ ـل وللقـل ـيَّد العق ق

ـا ى أو رنــــــــــــــــ ـا إن تثنّ أٌ م ـْم   رش ـغزالن الصريـــــــــــــ ـحظُه أزرى ب ل

ـدجى ى الـــــــــ ـد أرخ ـھًا وق ـي تـي ـا   زارن ـيل سجــــــــــــــ ـيَل والل ه األل جنَح

ى ـا يُرتج ـه مـــــــــــــــــ ـت ب أٌ نل ـن   رش ـا م ـه َخنــــــــــــ ـاٍل ال يـدانـي وص

 ___________غـير ضمٍّ لـيـت فـيـه يـا نسـيــــــــــْم _________________

  



 

        

 مهدي القزويني الصغير -١٣٦

  ) هـ ١٣٦٦ - )١(١٣٠٨( 

  )م ١٩٤٦ - ١٨٩٠( 

  :سيرة الشاعر

  .ح بن مهدي القزويني الكبيرمهدي بن هادي بن ميرزا صال

نشــأ فــي رعايــة  .، وتــوفي فيهــا)جنــوبي العــراق -طــويريج (ولــد فــي مدينــة الهنديــة      

أبيه، وتلقى علومه األولى عن أخيه الباقر، فدرس علوم اللغة العربية، ثم أخذ األصول 

عــن أخويــه الجــواد ومحيــي، ثــم قصــد مدينــة النجــف، فــدرس الفقــه علــى حلقتــي كـــاظم 

خلــف أبــاه فــي الزعامــة الدينيــة واالجتماعيــة لمدينــة   .دي وهــادي آل كاشــف الغطــاءاليــز 

الهنديـــة، واضـــطلع بـــدور سياســـي واجتمـــاعي كبيـــر، فقـــام علـــى قضـــاء حـــوائج النـــاس 

كان يحفـظ الكثيـر مـن الشـعر ومـن  .وٕاغاثتهم من بالء االحتالل، وجعل داره مالًذا لهم

  .يينالهجر  ١٤، ١٣باء في القرنين أخبار األد

  :اإلنتاج الشعري

، ولـه ديـوان مخطـوط »شـعراء الحلـة«و» البابليـات«: له قصـائد نشـرت ضـمن كتـاَبيْ  -

يغلـــب عليـــه طـــابع شـــعر ) الخاقـــاني واليعقـــوبي: ذكـــره كـــّل مـــن(ممـــا نظمـــه أيـــام صـــباه 

  .المناسبات

نظم في األغراض المألوفة من مدح ورثـاء ووصـف وغـزل وتـأريخ المواليـد، وأكثـر      

في المخاطبات والمراسالت، فراسل والده وأصدقاءه وبعض رجـاالت عصـره، كمـا  شعره

تزداد لغته عذوبة ورقة في غزلياته، كما تتميز بنصاعة الصـورة، وٕان . نظم في األلغاز

لــم يفــارق المــألوف فــي معــاني الغــزل العربــي، ولــه فــي الوصــف طرائــف، منهــا وصــفه 

نــى بالمحســنات البديعيــة وال ســيما الجنــاس، بالغتــه قديمــة تع. النرجيلــة ووصــفه للشــتاء

                                                 
نة ١٣٠٧والدة الشاعر سنة   )١( ـ ، و ١٣٠٩ھـ على االصصح نقال عن اليعقوبي، النه نقلھا عن الشاعر نفسه، وقيل س ھ

  . ٥/٣٧٨، شعراء الحلة ٣/٢/١٦١ينظر البابليات. ھـ١٣٠٠



 

        

رثـاه عـدد مـن  .لمـذّكروله قطعة طريفـة فـي الغـزل با. وارتبط شعره بالمناسبات المختلفة

  .شعراء عصره

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٣النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٢جـ (شعراء الحلة : علي الخاقاني - ١

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -) ٣جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

  سحر عينيه •

  سحر عينيه

ـي ـد غوانـــــــــــــ ـه ق ـر عـيـنـي ـن الغوانـــــ   بسح ـي ع نُّ يُْغن ـيأغ ــــــــــــ

ـه إال ـا أرى مقـلـتـيـــــــــــــــ ـران   فـم ـذان سـاحــــــــــــــــــــ ْوُت ھ تَلَ

ًعا ـاُل وض ـه الجـمـــــــــــ ـام فـي ـد ق ـي   ق ـظ بـالـمعـانــــــــــــــ ـّوَم اللف تق

ٌع ـه طَْب ـحْسِن فـيـــــــــــــــــ ةُ ال ـان   دالل ـي الـدخـــــــــــــــ ار ف ةُ النّ داللَ

ا ـاه روًض ـرت وجنـتـــــــــــــــ ـد أزھ ـوان   ق ـق وأقحــــــــــــــــــ ـن شقـي بـي

ـيٍج ـا بـھـــــــــــــــــــ لُّ زوٍج بـھ ـان   وك ّك جنـتـــــــــــــــــــــ ـنَّ ال ش فھ

ـا ـرأُت فـيـھـــــــــــ ـد ق ـي ق ـن دان   فلـيـتـن ى الجنـتـيــــــــــــــــ ـا جن لن

ـ ـهيسط ـنديِّ نـاظريـــــــــــــــــ ـي   و بـھ ْرب تـركـمـانـــــــــــــ ـن الُع ـٌي م ظب

رًدا ـال ف راه ربَّ الجـمــــــــــــــــــ ـد   ي و ق نه وْھ ـيبحس برانـــــــــــــــــــ

ؤادي ـن ف ـداء مـــــــــــــــ ى السـوي ـان   رع ـواه ثــــــــــــــــ ـا س ـا رعـاھ وم

ـظًا ودّق معــــــــــــــ ـد رّق لف ـنًىق ـان   ـــ نــــــــــــــــــ ِة الـدِّ ـن نُطف أرّق م

ـي ـالظَّْبي كـالـمـواضـــــــــ ـدر ك ـان   كـالـب ـًدا ومقـلـتــــــــــــــــ ا وجـي وجھً

ٍد ـون َجْع ّداً ولـــــــــــــــــــــ ّداً وخ ـان   قَ ـيل كـالّسنــــــــــــ ـورد كـالل كـال



 

        

ـاًعا كال اجتـمـــــــــــــــ ـد أش ّدان ق ـان   ض ـي مكــــــــــــــ ـيل ف ـالشمس والل ك

ـي َرْت عذابــــــــــــــــــــ رٍة وفَّ ـان   ذو وف ـن كِزبرقــــــــــــــــــ ـلى جـبـي ع

ؤادي ـي ف ـه فــــــــــــــــ ى بـلـحظي ـان   جن ـت جـــــــــــــــ ـت أن ـي أن ـال ل وق

ـاٍظ ـْي لـحــــــــــــــــ ـي بنـبّالـت ـد    يرم ـيق ـا َجنـانـــــــــــــ ـي سھـمھ ّك ف ش

ـن ـورى مـــــــــــــــــــــ ّر لل ه ف ـوانَ «   كأن ـان» رض ـازِن الجنـــــــــــــــــ خ

ـُت مـ ـا لقـي ـنهأّواه مم ـي   ـــــــــــــــــ ـا عـرانــــــــــــ ـي وم ـن الـتجـاف م

نٌّ ـّي َم ـي عـلـــــــــــــــــــ ـال الـتدانـــــ   فللـتجـاف ـا ح ـا م ـوال الجف ـيل ـــ

ًرا ـه ذك نفس فـيـــــــــــــــــ ـلّل ال ـي   أع ـَي األمـانـــــــــــــــ ـيف تُْجديـن وك

ـانًا ـا زمـــــــــــــــ َد الّصب ـُت عھ ـي   نسـي ـيك ذكَّرانــــــــــــــــــ ـّن عـيـن لك

ؤادي ـنه ف ـن ديـــــــــــــــــ ـارتدَّ ع ـي   ف ـا زمـانـــــــــــ ـي الصـب ـي ف وعـادن

ـنك ـّرب هللا مــــــــــــــــ ـي   ]واشٍ [ال ق ـي وشـانـــــــــــــــ ـا مھجت ـيك ي إل

ـي ـَمْمُت سمعـــــــــــــــــ ـد ص ـي ق ـي   فإنن ـوى وشـانـــــــــــ ـي الھ ـاذٍل ف ـن ع ع

ـي ـيك مـنــــــــــــــــــ ى عـل ار حت ـان؟   أغ راك ثــــــــــــــــــ ى ي ـيف أرض فك

ـ ـي ل ـقك القـرقف ـموري ـان   و لـــــــــــــــ ـن عــــــــــــــــــ ذاه يـمـي أذْق ش

ـي ـاك قـلـبــــــــــــــ عْت عقـرب ـو لّس ـمه برانـــــــــــــــ   ل ـن طع ُت م ـيوذق ـــ

ـلقى ـاق مـــــــــــــ ـي الّسي ـي ف ـي   أو أنن ـائًدا شفـانـــــــــــــــــ ـي ع وزارن

ـاه ـن لـمـــــــــــــــ ـل م ـورة النّح ـان   بس ھـــــــــــــــــــــ ّده وردة الـدِّ وخ

ـا ـه لـمـــــــــــ ـاري عـلـي ـنى اصطب ـي   أف ـد غزانـــــــــــــ ـه ق ـيش عـيـنـي بج

ـن  ـران«م ـراه» آل عـم ـو تـــــــــــــ ـورة    ل ـرأ أو س ـي«يـق »الـمـثـانــــــــــ

ـي ـوت جسمـــــــــــــ ـاكِت العـنكب ـا ح ـو أوھ   م ـيأو ھ ى إذا جفـانــــــــــــــــ

ـي ـاء قـلـبـــــــــــــ ـى الجف م مـوس ـي   كلّ ـوسَف الـمعـانــــــــــ ـا ي ـيأس ي بـال

ـوُن ِعيــــ ـي عـي ـد غازلـتـن ـٍنق ـان   ـــــــــ ـن العـيــــــــــــــــ ـي ع فغـيَّبتـن



 

        

ًدا دود خ ـي الخ َدْت فـــــــــــــــــــ دَّ ـان   وخ ـان تجـريــــــــــــــــ ـاك عـيـن فھ

ـٍم ـا كريــــــــــــــــــــ ـا راحت ـان   كأنھ ـود واكفــــــــــــــــــ ـنَّ بـالج وھ

ـي ـنسف الرواســـــــــــــــــ ـّمٍة ت ـي   ذو ھ ل الـيـمـانـــــــــــــــــ ٍة تفض وعزم

 مهدي بن داود  -١٣٧

  )  )١(هـ١٢٨٩ - ١٢٢٢( 

  ) م ١٨٧٢ - ١٨٠٧( 

  :سيرة الشاعر

  .مهدي بن داود بن سليمان الكبير الحلي

تلقــى  .قضــى حياتــه فــي العــراق .هــا، وتــوفي في)جنــوبي بغــداد(ولــد فــي مدينــة الحلــة    

علومه األولى عن أخيه، ثم أخذ الفقه عـن أحـد العلمـاء، والـدروس الفقهيـة فـي النجـف، 

حــّول مســجد أبــي حــواض إلــى مدرســة يؤمهــا  .كمــا ألــّم بأشــعار العــرب وأيــامهم وســيرهم

  .عدد كبير من طالب العلم واألدب

  :اإلنتاج الشعري

شــــعراء «، وأخــــرى وردت ضــــمن كتــــاب »بليــــاتالبا«لــــه قصــــائد وردت ضــــمن كتــــاب -

منـه فـي توجـد نسـخة  -في جزأين، مرّتب على الحـروف ) مخطوط(، وله ديوان »الحلة

  .مكتبة محمد علي اليعقوبي

  

  

  

  
                                                 

ه١٢٨٩وفاته سنة  )١( د المال، بقول ذه الشيخ محم ك تلمي وحين مضى جاء تاريخه        مضى عجال :  (ھـ كما ارخ ذل
يم ان النع نة ) لجن ه س ن ان وفات ر م ا ُذك ه فم ـ او ١٢٨٨وعلي أ١٢٨٧ھ ھو وخط ـ ، س ات. ھ عراء ٢/٧٧ينظر البابلي ، ش

  .٧٤، النھضة الفكرية في الحلة ص ١٣/٢٨، معجم المؤلفين١/١٧٩يان الشيعة،   اع٢١/١٠٠، الذريعة٥/٣٢٥الحلة



 

        

  :األعمال األخرى

تــراجم  -) جــزآن(مختــارات مــن شــعر شــعراء العــرب : لــه عــدة مؤلفــات مخطوطــة منهــا

  )١(.مصباح األدب الزاهر -أنواع البديع  -الشعراء المتقدمين 

تعــددت أغــراض شــعره بــين الرثــاء والمــدح والغــزل والحماســة والتهنئــة، كمــا نظــم فــي     

المراسالت وتأريخ األحداث، وهو في كل ذلـك يجـري علـى المـألوف فـي الشـعر العربـي 

في زمنه، مراعًيا تقاليده ومتأثًرا بصوره ومعجمه اللغوي في األغراض المختلفـة، تعكـس 

  .يفارق المألوف، فمعانيه متكررة اته لغًة أكثر عذوبة وصوًرا أكثر كثافة وٕان لمغزلي

  :مصادر الدراسة

  .٢٠٠١بيـــــــــــــــروت  -مؤسســـــــــــــــة التـــــــــــــــاريخ  -أدب الطـــــــــــــــف : جـــــــــــــــواد شـــــــــــــــبر - ١

ــــــــــي - ٢   .١٩٩٠بيــــــــــروت  -دار العلــــــــــم للماليــــــــــين  -األعــــــــــالم : خيرالــــــــــدين الزركل

  .١٩٦٤يــــــــــــــروتب -دار األنــــــــــــــدلس  -شــــــــــــــعراء الحلــــــــــــــة : علــــــــــــــي الخاقــــــــــــــاني - ٣

ـــــــــــــــــــــي كاشـــــــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــــــاء - ٤   ).مخطـــــــــــــــــــــوط( الحصـــــــــــــــــــــون المنيعـــــــــــــــــــــة : عل

  .١٩٩٨بيــــــــــــروت  -دار التعــــــــــــارف  -أعيــــــــــــان الشــــــــــــيعة : محســــــــــــن األمــــــــــــين - ٥

دار المـؤرخ  -) حققـه كامـل الجبـوري(الطليعة من شعراء الشيعة : محمد السماوي - ٦

  .٢٠٠١بيروت   -العربي 

  . ١٩٥٥النجف  -علمية المطبعة ال -البابليات : محمد علي اليعقوبي - ٧

  :عناوين القصائد

  غاية العال: من قصيدة •

  غاية العال: من قصيدة

ـم ـاَء لــــــــــ ـا ھـوج ـدَّ أن أركبَھ ـلى     ال ب ِو ع ـاتْل ـاش ُعنُقـــــــــــــ ذب الخش ج

ـَصْت ـا إن شخـــــــــــــ ـا لعـيـنِھ ـا    أربُعھ ـا أن تسبقـــــــــــــ ـن شأنھ ٍة م لغاي

                                                 
  .م٢٠٠٩وله ديوان شعر يقع في جزئين حققه السيد مضر سليمان الحلي سنة   )١(



 

        

ـا ـاَرْت آلف ـَرْت ط ـاإذا س ـا    ِق السَّمـــــــــــ ا فأُفقـــــــــــــــــــ ـنَّ أفُقً تجـوبُھ

ـ ة الــــــــــــــ ـلَّة أجنح ـن رأى ِشم ْدنَ     لـم ـد حَس ـا ق ـّزاِت مـنھ ـا ـب األْسُوقــــــــ

ـاآلِل أْن ـا بــــــــــ ـن مـوردھ ـاُض ع ـا    تعت ـا برقــــــــــــــ ـاِرقُهُ لـمقـلـتَْيھ ب

ـي تحتھـــــ ـاِت عزم َدْن راي ـاوأَعقِ ـا    ــــــــ ـيلقًا فَفَْيلقــــــــــــــ ـيُر ف ا يس بأًس

ـبُّري ـن تصـــــــــــــــ ـي الـحـلقـــــــ    وألـبَسْن حصداَء م ـَم جأش ـا أحك ـابُصنِعھ ـــ

ـ ـن اْلــــــــــ ـوَب أو م ـنه الخط أْن م ـا    وأطَّ ـلَنَّ طبقـــــــــــــــــ ـيَّ يجع أرِض عـل

ـا نــــــــــــ ُت الـدُّ ه نْل ـا أھلكتُ إْن أن ـا    ف ُت للـبَقـــــــــــــ ـا ُخلْق ْت فـم وأن أم

ـزْل ـم يـــــ ـٍر ل ـيش بـدھ ـي الع ـيَر ف ـا    ال خ زُّ أْسُوقــــــــــــــــــ ا، ويع ِذلُّ نُْجبً يُ

 مهدي عجام  -١٣٨

  ) هـ ١٣٨٩ - ١٣١٠( 

  ) م ١٩٦٩ - ١٨٩٢( 

  :سيرة الشاعر

  .مهدي بن محمد جواد بن كاظم بن عبدالمهدي عجام الخفاجي

عــاش فــي العــراق، وقصــد  .، وفيهــا تــوفي)جنــوبي العــراق(ولــد فــي مدينــة المســيب     

افتــتح ُكتّابــا  .وتلقــى علومــه متتلمــًذا عليــه فترّســم ُخطــاه نشــأ علــى والــده .الحجــاز حاًجــا

لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في داره بمعاونة زوجتـه حتـى زاد عـدد طالبـه 

  .الشيوخ، ومارس الخطابة المنبريةفانتقل إلى جامع 

  :اإلنتاج الشعري

، »م علمـاء المسـيبتـراج«: له مقطوعات وقصـائد ومختـارات مـن أرجوزتـه فـي كتـاب -

  .، وله أرجوزة الرحلة المكية)مفقود(وله ديوان شعر مخطوط 



 

        

ـــه التـــي نهـــج فيهـــا نهـــج الشـــعراء العـــرب      المتـــاح مـــن شـــعره مقطوعـــات مـــن أرجوزت

القــدامى فــي وصــف الرحلــة ومــا فيهــا مــن مصــاعب ووصــف محطــات الســفر وأحـــوال 

إلــى بعــض خيــوط الهجــاء لــبعض القافلــة، وفيهــا أشــتات مــن التــاريخ والجغرافيــا، إضــافة 

لعــروض الخليلــي مالمــح الطريــق، وقــد اعتمــد لغــة أقــرب إلــى المباشــرة، محافًظــا علــى ا

  .والقافية الموحدة

  :مصادر الدراسة

مؤسســـة  -تـــراجم علمــاء المســـيب وخطبائهـــا المنبـــريين : جــواد عبـــدالكاظم محســـن - ١

  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠بيروت  -البالغ للطباعة والنشر 

النجف  -مطبعة اآلداب  -السفر المطيب في تاريخ مدينة المسيب : القسامعلي  - ٢

١٩٧٤ .  

  :عناوين القصائد

  الرحلة المكية •

  الرحلة المكية

ـي ـذي ھدانـــــــــــــــ ـمد  ال ـي    الـح ذ دعـانــــــــــــــ ـحّج م ى أداء ال إل

فْر ـيل إذٍن للس ـي تحصــــــــــــــ ذُت ف دْر    أخ ـد ص ـًما قــــــ ـون حك ـه القـان ـا ب كـم

ـادي ـور الھـــــــــ ـوال الغـي ٍد ل ـي غ ـّماِد    وف ـي حــــــــــــــــ ـن بن ي م ة ربّ نخب

ـدا ـدر بـــــــ ـركز كـالـب ل الـم ـن داخ أرغم هللا    م ـداف ف العــــــــــــــ ـه أن  ب

ـي ذ رآنــــــــــــــــــ ـم وم ادًرا لھ ـي    مغ ـِرًما أتـانــــــــــــــــــ لًِّما محت مس

ـول ـٍب ذا: يـق ـن مطل ل م ـّمِة؟ ھ ِة    ھــــــــــ م الخدم ـا برس ـا أنــــــــــــ ـي فھ ُمْرن

ى ـْن أب َره لكـــــــــــــــــ ُت أن أخب ـنصرْف[أن     عفَْف ـي َربُّ اإل] ي ـال ل ـاوق بــــــــ

ـي ـن مكـانـــــــــــــ ـُم ع ـاِن    وهللا ال أري ـي امتحـــــــــــ ـوالي ف ـا م ـت ي وأن



 

        

ـْب ـد وجــــــــــــــ ـيَّ ق رٌض عـل ـْبتُه ف ـُرْب    أج ـوقت قـــــــــــ ـت هللا وال ـحّج بـي لِ

ـاجال ـوًرا عــــــــــ ـن ف ّز الـدي ـاد لع ـائال    ع ـنه ســـــــــ ـيل م ـلّة الـتعط ـن ع ع

ـاِب ـن الكتـــــــــــــ رْج م ـم تخ ـاب ل ـواِب    أج ـي الجـــــــــــــ ـتزوير ف ه ال فغاظ

ـِب ـيَع الصحــــــــــــــ ـي وجـم ت أھل ي    وّدع ـت ربّ ـُت بـيــــــــ ـَي استبـدل ـن بـيـت ع

ـا ـي دعـــــــ ـا الـداع ـحّج لـم ـرعت لل عى    أس ـا س ـان إال مـــــــــــــ ـيس لإلنس ول

ـ راوهللا ف ـم أخب ـذكر الـحكـيـــــــ رى    ي ال ـوف يُ ـه ســــــــــــــــ أن سعـي اً ب حقّ

ِة دَّ ك الشِّ ـد تل ـا بعـــــــــ بت ِسْرن ـي الس ـن    ف ـن م بعٍة بقَي ـدِة لس ذي القعـــــــــــــ

ِة ـول القبّ ـوم حـــــــــــــ ـا تح ِة    أبصـارن ـٍن رْحبَ ـاء عـيـــــــــــــ ـا م ى وردن حت

ـٍر صـــ ط نھ ـري وس ـاء يج ـاِففـالـم ـي    ـــــــ ـمه ودافــــــــــــــــ ـيٌل طع ـْن ثق لك

ـا ـاء مـــــــــ ـن أسم ـائق ع ـي الس ـا    أخبرن ـا تقـّدمـــــــــــــــ رت م ر أو ذك أذك

ْد ـيُر النَّقَ ـرعى جـمـاھــــــــ ـا ت ت لن ـا     الح ـال ھـن ـا ق ـرَّ بـھ ـَمدْ «م ْة حـــــــ »برك

ـاِت ـَحَمام والطلـحــــــــــــــ ـّر بـال ـحظاِت    وم ـي لـــــــــــ ـول العصر ف ـد حـل بع

َحْر ـلى وادي س رَّ عــــــــــــــ ـا َم ْر    وبعـدھ ـاء مط ٌر وال مـــــــــــــ ـه بئ ـا ب فـم

ـاِن ى السلـمـــــــــ ـي إل ـلٍع يـمض ـن لع اِن    م ى ِخفّ ـي إل ٍر يـمضـــــــــــــــــــ وآخ

ى ـي وإل ـوفة يـمضــــــــــــــ ـنه للك ـال    وم ـي كربـــــــــــــ ـاتٍل ف ـي مق ِر بن قص

ـراِف ى أشــــــــــــــــ ـا إل ًحى وصـولن ـراِف    ض ـنزل األشــــــــــ ـا م ـا ذَكْرن فـيـھ

ـي الـحسـي بّاِنأعـن ـيّد الش ـاِن    ـن ســـــــــــ ـن عـدنــــــــــــ ـوة م ـبَهُ الصـف وصح

ـي ـن أراضــــــــــــ ـدُّ م و يع هْ «فْھ ـورٍ     »واقَِص ـوُد صخ ـا س ـالصْه بقـاعھ خـــــــــــــ

ـاِر حةُ اآلثــــــــــــــــ ـا واض ـاِر    أعـالمھ ـب اآلبـــــــــــ ـا غال ـال فـيـھ يـق

ـت عـاصــــــــ ـَي كـان ـٍد ھ ـائُل نج ـمْهح ـائمْه    ــ ـم قــــــ ـي القـدي ـد ف ن الرشـي الب

ـاِر ر النھــــــــــــــــ ـا آخ ـا وصلن ـاِر    لھ ـارج الـديـــــــــــ ـا خ ـا نزلن مـنھ

ـاِر ـن اآلبــــــــــ ـٌن م ـا بسـاتـي ـاِر    فـيـھ ن الثـمــــــــــــ ـا أحس قَى وفـيـھ تُس



 

        

ـوُف ـه السـيـــــــــــــــ ـم أغلـب ـريُف    سالحھ ٌر شـــــــــــــــــ ـم وقِ ّل مـنھ والك

ـرْه ـا مستتــــــــــــــ ـاء كلّھ ا النس ـافرْه    أّم هَ ســـــــــــــ ـر وج ـم ت ْت ل إن خرَج

ـِم ـلى القـديــــــــــــ ـاٍق ع ـم ب ـِم    بنـاؤھ ـال تـنظيــــــــــ ـن ب ـاللّْبن والطـي ب

ْه ـرية الغزال ـا قــــــــــــــ ـا وَصْلن ـالْهمـنـاخھ    فھ ك الـحــــــــــــ ذٌب بتل ـا ع

ـْر ٌل وشجـــــــــــــــ ـا ونخ دائٌق فـيـھ ـْر    ح ـاٌل وثـمــــــــــــــــــ ٌف وبرتق مختل

ـا أرض ذي ـيالً نزلن ـيفْهل ـيفْه    الـحـلـــــــــ ـمةٌ ضعــــــــــــــــ ـا ذمـي سكـانھ

ـا ـا فـيـھــــــــ ـوقت وبْتن ـا ال ـن بـانـيـھــــ    فـاضطرن اَل م ؤَّ ل الس ـاتَُخجِّ ـــــــــ

ـمعْه ـر الجــــــــ ـد فج ـا بع ـم فَرْرن ْه    عـنھ ـحقُّ مع رَّ فـالـــــــــــــ ـن ف ـُم م وعـنھ

ـا ـوا الـُحّجاجـــــــــــ ـد أزعج ـم ق ـا    ألنھ ـرى محتـاجـــــــــــــ ـحظٍة ت ّل ل ـي ك ف

ـوِن ـا وادَي اللـيـمــــــــــــ ًرا ورْدن ـِن    عص ـال تعـيـيــــــــــــــ ٍد ب ى أُْح ـم إل ث

ـا الل واضحــــــــــــــــ ـوٌر للھ ـا    والح ن ـات رامحــــــــ ـال الشـامخ ـوق الجـب ف

ْر ـد ظھَ ـار قــــــــــــ ـوق الغب ـوسه ف ْر    وق ـومه ال يعتب ن يــــــــــــ ى اب ـن اّدع م

ـُمَعْه ـول الجـــــــــــــ ـي دخ ـن رآه ف ْه    وم ـحقُّ مع ـان فـالـــــــــــ ـيفًا ك ـّداً ضع ج

ـدا بت بــــــــــــــ ـيلة الس ـي ل ه ف ـوِھدا    ألن ـاٍل شــــــــــــ قبـل غروب الشمس ع

ـا ـد العـشـــــــــــ ـن بع ّحة م ـر الص تّش ا    بحج ـا وفَ ـاجئن ـن يشــــــــــــ ـيب م لطب

المِة ـي س لَّ فـــــــــــــــ ـا الك ى رآن ـالمِة    حت ـن عــــــــــــــ ـراٍض وم ل أم ـن ك م

ـده ثــــــــ ـيل بع ـاء الـوك أْلج ـم س ـْل    ــــ ـم العـمــــــــ ـا ث ـا أقطـارن أسمـاؤن

ـن اج م ـا حّج ـال ي ـاروا[فق ـبّارُ     ]تختــــــــــ ـم الجـــــــــــــــــ فًا حـيّاك ـوِّ مط

ـار ـا اخت ازلَ «فبعضن ـي مغ »فـــــــــــاضلَ «و» آل الـحـّرةِ «واختـرت     »بنــــــــــــ

ـّورْه ـنة الـمـنــــــــ ى الـمدي ـا إل ـمطھّرْه    سـْرن ـرة الــــــــــ ـصطفى والعت بـالـم

ِل ٍث أوَّ بت لثْل ـيلة الس ـي لـــــــــــــــ ـنزِل    ف ـير مـــــــــــــــ ـا بخ ـان نزولُن ك

  



 

        

  

 موسى الجنابي  -١٣٩

  ) هـ ١٤١٢ - ١٣٦١( 

  ) م ١٩٩١ - ١٩٤٢( 

  :سيرة الشاعر

  .موسى بن عبدالعباس الجنابي

ــــة      ــــد فــــي مدينــــة الحل عــــاش فــــي العــــراق  .، وتــــوفي فــــي بغــــداد)جنــــوبي العــــراق(ول

تلقـــى تعليمـــه االبتـــدائي فـــي مـــدارس  .وتشيكوســـلوفاكيا، واالتحـــاد الســـوفييتي، وبريطانيـــا

 ١٩٥٤(ته المتوسطة والثانوية في ثانوية الحلـة ، وأكمل دراس)١٩٥٤ - ١٩٤٨(الحلة 

وحصـــل علــــى بكـــالوريوس الهندســــة ) تشيكوســــلوفاكيا(قصـــد جامعــــة بـــراغ  ).١٩٥٩ -

، ثم أوفد إلـى موسـكو للتـدريب مـدة سـتة أشـهر، حصـل بعـدها علـى )١٩٦٤(الكيماوية 

ا عمـل مهندًسـ ).١٩٧١(الدكتوراه في علوم الطاقة الذرية مـن إحـدى جامعـات بريطانيـا 

 .وتــابع نشــاط المفــاعالت النوويــة فــي بــالده) ١٩٦٤(فــي هيئــة الطاقــة الذريــة العراقيــة 

أحيل إلى التقاعد لرفضه العمل فـي المشـروع النـووي، وتـوفي فـي مستشـفى ابـن النفـيس 

  الــــــــذي كــــــــان يراجعــــــــه فــــــــي مكتــــــــب الــــــــوزير،متــــــــأثًرا بالشــــــــاي القاتــــــــل الــــــــذي شــــــــربه 

ان عضـــًوا فـــي مجلـــس البحـــث كـــ .لعربيـــةللموافقـــة علـــى العمـــل فـــي إحـــدى الجامعـــات ا

كانـت تربطـه عالقـة  ).المركـز العـام(وعضًوا باتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين العراقي،

  .صداقة بالشاعر العراقي الجواهري وبينهما مراسالت شعرية

  :اإلنتاج الشعري

 - جريدة العدل  -أنيستي : له قصائد نشرت في بعض الدوريات العراقية، منها -

  .وله ديوان مخطوط في حوزة شقيقه ،١٩٦٧لنجف ا

  



 

        

  :األعمال األخرى

ــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة فــي مجــال  - ــا ب ــا ومختبرًي ــا علمًي لــه أكثــر مــن خمســين بحًث

تخصصــه، وأشــرف علــى عــدد مــن الرســائل العلميــة فــي مجــال الكيميــاء، ولــه عــدد مــن 

بغــداد  -وتوليــدها واســتخدامها أهميــة الطاقــة ومصــادرها : المؤلفــات والمترجمــات، منهــا

الجريمـــــة  -، ومصـــــادر اإلشـــــعاع ١٩٨٧بغـــــداد  -) ترجمـــــة(، والكـــــون الـــــذري ١٩٨٦

  .١٩٩٠) مترجم(اإلشعاعية 

شـاعر مقـل، نظــم فـي عــدد مـن األغـراض، دارت قصــائده حـول التأمــل فـي الحيــاة      

ب طبيعتهـا األولـى غزليـة سـريعة اإليقـاع، تقتـر : والغزل، المتاح من شـعره ثـالث قصـائد

مــن قصــيدة الغــزل التقليديــة، والثانيــة تأمليــة نقديــة تغلــب عليهــا روح الســخرية السياســية، 

والثالثـــة نظمهـــا للشـــاعر الجـــواهري، اتســـمت لغتـــه بحســـن انتقـــاء المفـــردة وقـــوة التركيـــب 

  .لعروض الخليلي والقافية الموحدةوبراعة األسلوب، وحافظ على ا

  :مصادر الدراسة

   بغداد  -بيت الحكمة  -معجم المؤلفين والكتاب العراقيين : لمرزوكصباح نوري ا -  ١

    ٢٠٠٢ .  

جريدة الصباح العدد  -في الذكرى الثالثة عشرة : توفيق التميمي: الدوريات -  ٢

  . ٢٠٠٤من أغسطس  ٢١ -) ٣٢٩(

  :عناوين القصائد

 أنيستي •

  أنيستي

ـا ـراَب القطـــــــــــــــــ ـت أس ـي   يـالـي ـّن بحـوزتـــــــــــــــــــ يـالـيـتھ

ـ ـي للـحـبـيــــــــــــــــ ـبعثُت شـوق ـي   ل ًرا بتحـيّتــــــــــــــــــــــ ب معطَّ ـ

ـا ؤاد بحـبّھـــــــــــــــــــــ ـي   ذاب الف م إرادتـــــــــــــــــــــ روُح رغ وال



 

        

ـيال ـّز جـوانحـــــــــــــــــــ ـُد ھ ـي   ـبع ـن ھـوايـتـــــــــــــــ ـار الـحنـي ص

ـواطري ّل خــــــــــــــــــــــ ھُد َش ـيُر صـ   والسُّ ـي أس ـيإن بـابتـــــــــــــــــــ

ـوا ـاغ الكــــــــــــــــــ ـذي ص ـِدقّة   ال وال ـوَم بــــــــــــــــــــــ َب والنج ك

ـي إال العـيـــــــــــ ـوال أشـتھ ـي   ــــــ ـن محـبـوبتـــــــــــــــــ َر م َن الخض

ـ ـي إال أنـيــــــــــــــــــــ ـي   ال أبتغ ـي وحـبـيبتــــــــــــــــــ سةَ مھجت ـ

ـ ـي إال الـحديــــــــــــــــــ ـي   ال أبتغ ث نشـوتـــــــــــــــ ـو يبع َث الـحـل ـ

ـا ث بـالھـنــــــــــــــــــ ـبُّ يبع ـمة   الـح ـي نعــــــــــــــــــــ ـمةٌ ف ـو نع ھ

ـ ـت بعـلَّتَيــــــــــــــــــــ ـي بُلـي ـي   إن ـاونًا لـمـرارتــــــــــــــــــ ِن تع ـ

ـيأ تـــــــــــــــــــ ـي عـمَّ ـا ھ ـمة   والھـم ـي نقــــــــــــــــــــ ـمةٌ ف ـل نق ب

ـا ـى فلطـالـمــــــــــــــــــ ا األس ـوَن لـم   أّم ّث الشج ـيب حنـتـــــــــــــــــــ

ـي ـي وأنـيستــــــــــــــــــــ ـي   أمـنـيَّت ـب مھجتــــــــــــــــــــ ـوُق ألھ الش

ـل ـدت أحتـمـــــــــــــــــ ـا ع را م ـي   الف ـا مـنـيـتـــــــــــــــ ـھةً ي ق َھـنـي

ـ رى الـحـبـيـــــــــــــــ ـي ذك تُّ ف ـتة   إن م ـن مـيــــــــــــــ ـا م ـا لھ ِب فـي !ـ

  

  

  

  

  

  



 

        

 موسى عمران آل وتوت  -١٤٠

   )١() هـ١٣٩١ - ١٢٩٨( 

  ) م ١٩٧١ - ١٨٨٠( 

  

  :اعرسيرة الش

  .موسى بن عمران بن موسى آل وتوت الحسيني

تعلـم مبـادئ  .عـاش فـي العـراق .، وفيهـا تـوفي)جنـوبي بغـداد(ولد في مدينة الحلـة      

القراءة والكتابة، كما حفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم سـعى إلـى تلقـي العلـوم الفقهيـة 

عمـل مدرًسـا فـي مسـجد  .نجـفواللغة العربية في مدرسـة محمـد تقـي الشـيرازي بمدينـة ال

كــان موضــع تقــدير واحتــرام فــي مجتمعــه إضــافة  .آل وتــوت فــي مدينــة الحلــة، ثــم تــاجًرا

األدبـاء ومتـذوقي  إلى ما كان يزاوله من نشاطات ثقافية، فقد كان يرجع إليه الكثيـر مـن

  .األدب

  :اإلنتاج الشعري

ات الشــعرية، ولــه عــدد عــدًدا مــن القصــائد والمقطوعــ» ليــالي الســمر«: أورد لــه كتــاب -

  .من القصائد المخطوطة

يدور ما أتيح مـن شـعره حـول الرثـاء الـذي اخـتص بـه الشـيوخ والعلمـاء فـي زمانـه،      

أعـالم «و» ليـالي السـمر«وكتب في تقريظ الكتب خاصة ما كان منه فـي تقـريظ كتـابي 

  .ياله قريباتسمت لغته بالمرونة، مع إيثارها البث المباشر، وخ. »الجهاد والفضيلة
                                                 

نة   )١( ه س ي بعض المصادر ان والدت نة ١٢٩٧ف ه س ـ، ووفات ـ١٣٩٢ھ ة ص . ھ ي الحل ة ف ،  ٨٩ينظر النھضة الفكري
  .٢٤١ موسوعة اعالم الحلة ،ص



 

        

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٢النجف  -أعالم الجهاد والفضيلة : حسن أحمد الحميدي -  ١

  .١٩٥١الحلة  - ليالي السمر : عبدالصاحب الحلي -  ٢

  النجف  - وقائع الحفل التأبيني المقام في الحلة لمناسبة أبي الحسن الموسوي  -  ٣

  . ١٩٤٥/هـ١٣٦٥     

  :عناوين القصائد

  يا راحالً  •

  يا راحالً 

في الرثاء
ـى ـيِف ِحمــ ـن الـحن ـان للـّدي ـالً ك ـا راح ـا   ي ـد عـظُمــــ ّرزء ق عـظُمَت قـدًرا، لـذاك ال

ـه ـّدمع يـنُدبـــــــ ـاُن ال ـالً ولس ـا راح ـا   ي ـى انعجـمـ ـي بـاألس ـاء لسـان ـي الّرث وف

ـي زء أخرسنـــــــ رُّ ـذا ال ـيُح وھ ـا الفص ـا   أن رةً وفـمـــــــــ ـي فك ـُد مـن َج الفق ولجل

ـي ـٍد ال يبـارحنــــــــ ـنه بـوج تُّ م ـد ب ـا   ق ـال دمـــــ ـب س ـدا القـل ـن ُسوي دمٍع ع وم

ـحتُف ك ال ذ غال ـم م ـاَس كلّھــــــــ ال الن ـا   غ ـا انفصـمــــــــ ًرى إيجـادھ ـيك ُع ألن ف

ـوا ـد دفـنـــــ ذ واراك ق ُر م ل درى القب دى والـم   فھ ـتّقى والنّ ـه ال ـا؟فـي ـد والّشمم ـج

ٍل ـي َعَم ـٍم وفـــــــ ـي عـل ـلّد ف ـت الـمق ـا   أن ـا نَِعمـــــــ ـد قـلـدتھ ـاس ق ـت للن وأن

ـمه؟ ـن أردى بأسھــــــ ـر م ـا   وھل درى الـدھ رة الُعلَمـــــ ـل ِخي دى ب ـَم الھ أردى زعـي

ـًوى ـُب استطـار جــــ ـا   أصـاب نـاعـيك والقـل ـيُه وسمــــــــ ا نع ـزن أرًض ـمَّ بـالـح فع

ـه ـاء بــــــــ ـِر القض ـم يج ـومك ل ـا   وددُت ي ـوقف القـلـمــــ ـوح أن يست ـان لل ـو ك ل

ـولةٌ ـمدارس أمست وھـي معـــــــــ ـا   ھـذي ال ـي الـيُتُمـــ حى يشـتك ـم أض ـده العـل وبع

ـ دا الـــــ ـيف غ الم ك ـلَم اإلس ـا ع ـا   هللا ي ـارق العـلَمـــــــ ـا ف ـدك لـم الم بع إس



 

        

ـت ـنصره كـن ـن هللا تــــــ ـم لـدي ـا   الزعـي ـيك دمــــــــ ـري عـل دا يج ـد غ ه ق فدمع

ـدالً ـه بـــــ ـي ب ـدل ال تبـغ ـرت بـالع ـاد وا   أم ـفة األمـج ـذه ص ـاوھ لُعظـمـــــــــ

ـدت ـد عقــــ ـاس ق ـه الن ـابك فـي ـذا مـص ـا   ھ ـا ضرمــــ ـوري الـحش ـًما بـاألسـى ت مآت

آثره ـن م ـيٌّ مـــــــــ ـم ح ـات والعـل ـا   إن م ـروف والكرمــــــــــــ د الـمع ه خلّ وإن

 موسى كاظم نورس  -١٤١

  ) هـ ١٤٠٣ - ١٣٢٠( 

  ) م ١٩٨٢ - ١٩٠٢( 

  

  :سيرة الشاعر

  .موسى كاظم نورس

قضـى حياتـه  .، وتـوفي فـي بغـداد)العـراق -محافظة بابـل (ولد في مدينة المسيب      

تلقـى دراســته الدينيـة والعلميــة فـي المــدارس العثمانيـة، ثــم  .فـي العــراق ومصـر والســودان

ـــى ـــة  درس عل ـــم أتقـــن اللغـــة التركي ـــدين، ث ـــوم ال ـــة وعل بعـــض شـــيوخ عصـــره اللغـــة العربي

واإلنجليزيـــة والفرنســـية، كمـــا درس الفلســـفة وعلـــم الكـــالم والفقـــه واألصـــول علـــى بعـــض 

ــا بتلقــي المعــارف والعلــوم حتــى آخــر مراحــل عمــره عمــل  .علمــاء عصــره، واســتمر معنًي

ـــا فـــي دائـــرة البريـــد والبـــرق عـــام  فـــي وظيفتـــه حتـــى أصـــبح مـــديًرا ، وترقـــى ١٩١٨موظًف

ومفتًشا في مديرية البريد فـي بغـداد، ثـم فـي النجـف، وظـل بهـا حتـى طلـب إحالتـه علـى 



 

        

شـارك  .كـان عضـًوا فـي اتحـاد المـؤلفين والكتـاب العـراقيين .التقاعد في بدايـة السـتينيات

  .في المؤتمرات التي كان يعقدها اتحاد البريد العربي

  :اإلنتاج الشعري

ـــا«: د وردت ضـــمن كتـــابلـــه قصـــائ - ـــا وأديًب ، ولـــه قصـــائد »موســـى كـــاظم نـــورس كاتًب

 - ٥٧، ٥٦عددا  -» أم الربيعين«: بغداد، منها -نشرت في مجلة الرسالة اإلسالمية 

 - ٩٧عـدد  -» جددوا عهد أسـالفكم«، و١٩٧٣ - ٥٨عدد  -» رباعيات«، و١٩٧٣

ائد نشــرت فــي ، ولــه قصــ١٩٧٦ - ٨٩، ٨٨عــددا  -» ســليم القلــب ينخــدع«، و١٩٧٤

 ٣٧٤عـدد  -السنة العاشـرة  -» يا أيها البلبل المغرد«: النجف ، منها -مجلة الهاتف 

 -تحيــة للجيــوش العربيــة «، و١٩٤٥ -الســنة الحاديــة عشــرة » رباعيــات«، و١٩٤٥ -

، وله قصائد متفرقة نشرت فـي عـدد مـن المجـالت ١٩٤٨مايو  -» السنة الرابعة عشرة

» يا بحر«، و١٩٢٣ - ٣عدد  -مجلة االعتدال  -» يا ليل«: والجرائد المختلفة، منها

مجلــة الشـــؤون  -» وفــق مزاجـــي«، و١٩٤٠ -النجـــف  - ٤٥عــدد  -مجلــة الغـــري  -

مجلــــة  -» مهرجــــان الربيــــع«، و١٩٥٧بغــــداد  - ١٦٣عــــدد  -الزراعيــــة واالقتصــــادية 

  مــــــــــــــــن وحــــــــــــــــي «، وبعنــــــــــــــــوان ١٩٧٦ - ١٧عــــــــــــــــدد  -بغــــــــــــــــداد  -المواصــــــــــــــــالت 

 -جريــــدة الجمهوريــــة  -» دعينــــي«، و١٩٦٦ -الكويــــت  -عربــــي مجلــــة ال -» الربيــــع

 -دســـة الســـنة السا -جريـــدة الحريـــة  -» تحيـــة للخرطـــوم ومصـــر«، و١٩٦٤ -بغـــداد 

  .١٩٥٨ -بغداد  - ١٢٨٦عدد 

  :األعمال األخرى

لـــه العديـــد مـــن المقـــاالت التـــي نشـــرت فـــي صـــحف ومجـــالت عصـــره فـــي المـــدة مـــن  -

: مقاًال، وله ثـالث ترجمـات عـن التركيـة، هـي وتزيد على التسعين - ١٩٨٣ - ١٩٢٩

، ١٩٦٢بغــداد  -ســليمان فــائق  -» تــاريخ بغــداد المســمى مــرآة الــزوراء«ترجمــة كتــاب 

ــــوزراء فــــي تــــاريخ وقــــائع بغــــداد الــــزوراء«وترجمــــة كتــــاب  رســــول حــــادي  -» دوحــــة ال

ــا«، وترجمــة كتــاب ١٩٦٣بيــروت  -مطبعــة كــرم  -الكركــوكلي  نظمــي  -» كلشــن خلًف

  .١٩٧١النجف  -مطبعة اآلداب  -رتضى زاده م



 

        

كتــب قصــائده علــى البنــاء العمــودي، وجــدد فــي أغراضــه، ونــوع فــي قافيــة القصــيدة     

الواحدة،مال إلى االتجـاه الوجـداني فنـاجى الطبيعـة، ونـزع إلـى الشـجن واألسـى والتأمـل، 

وكتــــب المخمســـــات والمربعـــــات والمثلثــــات والموشـــــحات، كمـــــا كتــــب القصـــــائد القوميـــــة 

ــأ األصــدقاء فــي مناســبات اجتماعيــة، لــه بعــض األغــراض الطريفــة مثــل ا لحماســية وهّن

موضــة، ومــدير، والســوق، لغتــه سلســة عذبــة، ومعانيــه طريفــة جديــدة، وبالغتــه : قصــائد

ئية وخاصـة فـي تمازج بين الصـور الكليـة والجزئيـة، وتكثـر فـي تراكيبـه األسـاليب اإلنشـا

  .عناوين بعض قصائده

  :مصادر الدراسة

دار الشـــؤون  -موســـى كـــاظم نـــورس كاتًبـــا وأديًبـــا ): جمـــع(عـــالء موســـى كـــاظم  - ١

  .١٩٩٧ -بغداد   -الثقافية 

 -معجـــم المـــؤلفين العـــراقيين فـــي القـــرن التاســـع عشـــر والعشـــرين : كـــوركيس عـــواد - ٢

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

بغــداد  -الشــعب  مطبعــة -دليــل جمعيــة المــؤلفين والكتــاب العــراقيين : لجنــة إعــداد - ٣

١٩٧٢ .  

  . طلب عضوية بخط المترَجم له إلى اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين - ٤

  :عناوين القصائد

  يا بدر •

  يا بدر

ـيك إذا ـو إلـــــ ٍد يـھف ـم واح ـدُر ك ـا ب ْدُر   ي ـا بَ فرَت يـــــــــــ ـد أس الُم وق ّن الظ ج

ھُِّدِه ـي تس ـيًرا فـــــــــــــ راك سم ـذا ي ّر   ھ هُ الضُّ ا مّس ـاك إّم وذاك يرعـــــــــــــــ

جٍن ـن ش ـه مــــــــــ ـا يـخـفـي َك م لٌّ يبثّ ر   ك ـّر والَجْھ ـديك الســـــــــ ـاوى ل ـد تس وق

ًما ـنك مبتس ًرا مــــــــ ـاُس ثغ ـل الن ر   يستقب ْھ ـُم الزُّ ـنه األنجـــــــــ زع م ـًرا وتف بِش



 

        

ـا ـي تسـاُمقِھـــــــــ ـي ف ـا إذ تُغال ـر   كأنھ ـا الـّذعــــــــ ـوٌد فَلّھ ـراك جن ـا ت لـم

ـائرةٌ ـاُم حـــــــ ـرَي واألفھ ـت شع ـا لـي ر   ي ك الثغ ـنًى ذل ـن أي معـــــــــــ ـرُّ ع يفت

ـزلةٌ ـوَن مھـــــــــ ـذا الك ـرى أن ھ ل ت رال ي   فھ ـه الفك ـنى بـــــــــــ أن يُع تحقُّ ب س

هُ ـيس تدرك ـًرا لــــــــــــ ـندك س زر   أو أن ع ـحظُك الش ـنه لـــــــــــ فَّ ع ـا ش عقـولُن

مَس فـــ راك والش ٍلن ّل وُمرتََح ـي ِح زر   ـــــــــــ ـمّد والج ـنك الـــــ ـاء وم ـا الضـي مـنھ

ـا ـي مسـيِرُكمــــــــ ـا ف ـن عـلـيـن ـا قـــــــ   مؤّمري ّروال يعـيـقُُكم ـيظٌ وال قَ ــــــ

ـافلةٌ ـوان قــــــ ـا وذي األك ـا حـاديَْين ْير؟   ي ـا السَّ ا أعـيـاكـمــــ ـا أََم ـا َعيِيـن إن

ن يحثكـمـ ـوال َم ـيالً وق ـا قـل ـاقف ـر؟   ـــــــ ع األمـــــــ ـاًء يرج ـه انـتھ ن إلـي وَم

ٌب ـا نََص ـاةٌ ُكلُّھـــــــــ ـا حـي ـد أرھقتـن تَھَدُف الـــــــــ   ق ـا يُس ا بـم ـاق ذرًع ـُحّروض ـ

ـوا ـا زعـمــ راد لن ـي األرض أف ـدُر ف ـا ب ر   ي ـادوا وال نَْش ـاةَ إذا بــــــــ أْن ال حـي

ـم ـذاِت أعـظـُمھـــــــــــ تبق الل ّر   وراح يس ـِه الِغ ـي رأيــــــــــــ ه ف ـدًرا ويَْتبع ق

  )١(ناجي ُخَميِّس -١٤٢

  ) هـ ١٣٤٩ - ١٣١١( 

  ) م ١٩٣٠ - ١٨٩٣( 

  :سيرة الشاعر

  .ناجي بن حمادي بن خميس الحّلي

تعلـم القـراءة والكتابـة  .عاش في العراق .ي فيها، وتوف)العراق(ولد في مدينة الحلة      

في الكتاتيب، وقرأ علوم العربية على أخيه عبدالمجيد خمـيس، ولمـا بلـغ العشـرين انتقـل 

إلــى مدينــة النجــف لتحصــيل العلــوم علــى نفقــة أبيــه، فــدرس الفقــه واألصــول علــى كــاظم 

حسـين النـائيني، الشيرازي، ومحسن الطباطبائي الحكيم، وحضر دروس الفقـه فـي حـوزة 

                                                 
  .بالتشديد والتصغير ) ُخَميِّس(  )١(



 

        

وأبــي الحســن األصــفهاني، ودّون كثيــًرا مــن تقريراتهمــا األصــولية، وآرائهمــا الفقهيــة، ثــم 

اتصـل  .مرض مرًضا طال أمده، فعاد إلى مسقط رأسه مدينـة الحلـة، وفيهـا وافتـه منيتـه

عمـل  ).١٩١٤(ن، ومحمد علـي اليعقـوبي، وأفـاد مـن علمهمـا بمحمد حسن أبو المحاس

  ).١٩٢٧(ألصول في الجامع الهندي ابتدريس معالم 

  :اإلنتاج الشعري

  .»شعراء الحلة«، وله قصائد في كتاب »البابليات«له قصائد في كتاب  -

غيــر مكثــر مــن نظــم الشــعر، ال يقولــه إال فــي مــوارد «تصــفه مصــادر دراســته بأنــه      

ورثـاء يلتزم شعره، ويتنوع موضوعًيا بـين رثـاء آل البيـت، . »..مخصوصة ودواع كريمة

أئمة وعلماء عصره، والمشاركة في المناسبات االجتماعية ما بين تهنئة لقران، ومباركة 

ـــاف، واســـتهداء لكتـــاب ـــى طريقـــة شـــعراء . بزف ـــل إلـــى الغـــزل عل فـــي بعـــض قصـــائده مي

األندلس، وحكمة ورصد لخبرات الحياة، كما تبدو عنايتـه بـبعض فنـون البـديع، بخاصـة 

ولــه نمــاذج فــي الزجــل باللهجــة المحليــة، شــارك فــي . رالجنــاس والطبــاق ومراعــاة النظيــ

  .ض المناسبات العابرةبع

  :مصادر الدراسة

  .١٩٦٤بيروت  - دار األندلس  -) ٤جـ (شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ١

  . ١٩٥٤النجف  -المطبعة العلمية  -) ٣جـ (البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٢

  :عناوين القصائد

  فتى يمأل اآلمال •

  فتى يمأل اآلمال

واِكُب ـوُع الّس مــــ ـا الـدُّ ـْم مـن ـا تـنسج وادُب   قف ه النّ ـا بكت ٍب مـــــــــــــ ل غري لقت

ـبُهُ ـنه صحـــــــ ـْت ع ـا نـازل ًدا م ـيُل ِع ـارب   قت واه األقـــــــــــ ّدْت قُ ـاًعا وال ش دف

ـا ذف الـحشـــــــ ٍة تق ـن وقف ل م ـّي ھ وارب؟   خلـيل ـدّموُع الّس ـا الـــ ـن مآقـيـھ ـا م بـھ



 

        

ـى تلَج األســــ ـوصُل واع ب   عـلى حـيـَن جـّد ال ـا َمالع ـا للّرزايــــــــــــ ـيث ثراھ بح

ـي ـلُّ بف ـاطٍشنـب ًرا لعـــــــــ ـدَّمع قب ـواضب   ض ال ـنه القـــــــ تـروَّت بفـيض النَّحـر م

ـدةً ـوًدا ونجــــــــ ـاَل ج ـأل اآلم ى يـم ـو   فتً ـاب مظل ـبإذا انـت ـاَح طـالــــ ٌم أو امت

ٌب ـرِّ ـات مـجــــــــــ ـي النّائب ٍة ف ـو ثق ـائب   أخ ـر نـــــ ـي األم رسـوُل حسـيـٍن عـنه ف

ـراق تــــــ ـان الع ـاء لكـوف ـروقُهُفج ـارب   ــــ ـا الـتّجـــــــــــ بتھ دٍق كذَّ ـُر ص ظواھ

ةً ـوًعا ورغب ـوام طـــــــــــ ـايَعه األق ـال الّرغا   فب ـم أن تُنـــــ ـات فـيـھ بوھـيـھ ئ

ـٌم ـب   وقـد حـاَن أن يـقضـي عـلى الّشرك مسلـــ كَّ غالـــــــــــ ـاء ّهللا ال ش ـْن قض ولك

ـبًا ـاق ذواھــــــــ ـات الّشق ـولّت جـمـاع ـب   ف ـْته الـمذاھــــــــ ـًدا أوحش ـات وحـي فب

 ناصر الحسيني الحّلي  -١٤٣

  ) هـ ١٤٢٢ - ١٣٧٥( 

  ) م - ١٩٥٥( 

  :سيرة الشاعر

  .ناصر بن حسين بن هادي بن حمود العالم الحسيني الحّلي

تلقـــى التعلـــيم فـــي مراحلـــه  .عـــاش فـــي العـــراق .، وتـــوفي فيهـــاولـــد فـــي مدينـــة الحّلـــة    

، ثـــم التحـــق بكليـــة الهندســـة )١٩٧٣ - ١٩٦١(األولـــى المختلفـــة فـــي الحّلـــة فـــي الفتـــرة 

، ثم درس في الحوزة الدينية بـالنجف ١٩٧٧جامعة بغداد، وتخرج فيها عام  -الزراعية 

كـان  .أحد جوامـع الحلـةكان يؤم الناس ويلقي المحاضرات في  .على يد بعض علمائها

  .حاد المؤلفين والكتاب العراقيينعضًوا في ات

  :اإلنتاج الشعري

رغبــة فــي » أســداهللا الحســيني الحلــي«، ويحــتفظ بــه عمــه )مخطــوط(لــه ديــوان شــعري  -

  .تحقيقه ونشره قريًبا



 

        

غلــب علــى شــعره مــدح الدوحــة المحمديــة والتغنــي بــآل البيــت األطهــار حيــث تشــكل     

  .لروحية، ولغته على قدر من القوةنية ومعاني التوسل جوهر رؤيته االمعاني الدي

  :مصادر الدراسة

لقاء أجراه الباحث صباح نوري المرزوك مع عم المترجم له أسداهللا الحسيني الحلي  -

  . ٢٠٠٤ -الحلة  -

  :عناوين القصائد

  المولد السعيد •

  المولد السعيد

ـُم ـال ويُنظــــــــــــ ـم يُق َدى ولك ك يُبت ـُم   ب ـاُء ويـختـــــــــــ ـاُز ويُستض ـم يُف وبك

ـم ـوُل بـمدحكـــــــ ـا يـق ـاُر فـم ـٌم يح ـم   وف ه فـــــــــــ ـي مدائح رُق ف ـاَن يغ ـو ك ل

ـارًعا ي ضــــــــــــــ ٍز لكفّ ـن عج ددُت م ـم   وم ـًما يـتكلـــــــــــ ـي ف ـيّدي ھَْبن ـا س ي

ـدائًعا ـديع بـــــــ ـن الـب ـاُل م ـى أن نَم   فعس ذاَك وأَْغ ى ب ـي أحظ ولعـلّنـــــــــــــــ

ـه أٌب ـوُد بــــــــــــ ـنّاً يج بُوا م ـم   ال تحس ـًدا رؤوٌف أرحــــــــــــ ـابنه أب ـو ب ھ

ـي ـَد أظلّنـــــــ ـِدك الّسعـي ـوَم مـول ـا ي ـوّسم   ي ـا نـتــــــــ ـي بـم ـيع أحـبـاب وجـم

ـراجعْت ـد تـــــــ ـِدك الّسعـي ـوِم مـول ـم   فبـي فِرُق الّضالل، مضى الّزمـان الـُمْظلـــــــ

ـم ـيُع صالَحھـــــــــ ـلَك يستط ـان قب ـن ك ـم؟مـن    م ـن يـزعــــــــــــ ٍر، م ٍل وُمبّش ُمرس

ـنٍّد ّل مھــــــــــــ ت ك ـال وتح ـلى الّرم رغم   فع تذّل وتُ ـاُب وتُس ى الّرقــــــــــــــ تُحن

ـوا الـ ـاھةًعـاش ةً وتفـــــــــ ـاةَ مذلّ ـوا   حـي ـاع فأسلـمـــــــــــ ـدٌر يُط ـا ق وكأنّھ

ـواؤهُ ـّل ثـــــــــــ ـًما ال يُم ـان ُحل اس   أو ك ـي النّ ـاز ف ـوا أو ف ـيّام فھـّومـــــ الن

ـبحْت ـات فأصــــــ ع الـبن ـوَل م ألّم   وأدوا العق ـذِه تت ـوُر وھـــــــــــــــــ ـذي تج ھ

ـذِه مـــــــــــــ ـٍب ھ أّي ذن ـوؤودةٌ؟فب ـتحّكم؟   ـــ ـا يـــــــــــــــ ٍر ِستـرھ أّي فك وب



 

        

ـمٍق ـٍر أحـــــــــ ّل أم ـروَب لك ـوا الـح ـاٌم م   صنع ـافھٍة حســـــــــــــــــ ّل ت ذمولك خ

ـوى دٍم ـِت ســــ ق الـمقـي ـي األْف َق ف ـم يب ـا دم   ل ـلى مفـاسدھــــــــــــ راق ع ـٍد يُ وي

ـدبْت ـَق وأجـــــــــــــ ّل الطري ى إذا ض ـم   حتّ ـّل وتَْعظـــــــ ـن تح ـاةُ بـم ـذي الـحـي ھ

ـبّه ـُم بحـــــــــــــ نٍم يـھـي ـلى ص نٌم ع وا   ص ـا َعُم ـال كـمـــــــــــ قٌّ يـق ال ح ُم ف لُك

ـرِه الِة بذعــــــــ ـد الف ـي كب ـوحِش ف ـم   كـال ـربُه والـمطعــــــــ ـنأ ش ـان يـھ ـا ك م

ـم الل وإنّھــــــــــ ـلى الّض ـون ع م   متكـاتف ـا ھُ ـون كـمــــــــــــــ ـون معّذب متفّرق

ـاتِه ـلى آھــــــــــــ ـٍم ع ـّب ذو أل ـا ھ م   م رِّ ـاٍك وال متب الّ وال شـــــــــــــــــ ك

ـائٌرو ـوٌل ســــــــ ـر ق ـي الّشع ـد مضى ف ـُم   لق ـيٍّت ال يُؤلــــــــــــــ ـنّز بـم ـرٌح ي ج

ـاسٍم ـٍر بــــــــــــ ـُم لفج ـمئْت عـيـونُھ ـم   ظ ـَمْبسملكري ـو الـــــــــ ـاَء يـھف ٍة بـيض

ـرْت ـوره فتبـاشــــــــــ ـيُر بن ف الـبش زم   ھت ـُم وزم ـاركِت الـحطـيـــــــــــ ـه تب وب

ـاب فأكرمتسطع الّضيـاُء عـلى ا ـم   لّشعــــــــ داء األعـظـــــــ ـا النّ ـّز سـاكـنھ ويـھ

نّةٌ ـذي ُس ـيك ھــــــــــــــ هُ عـل لّى اإلل ـاركُ    ص ـمُع الـمب ـا الج ـا أيّھ ـوا ي سلّمــــــ

 نافع محمود الحلي -١٤٤

  ) هـ ١٣٦٥ - ١٢٩٦( 

  ) م ١٩٤٦ - ١٨٧٨( 

  :سيرة الشاعر

  .نافع بن محمود بن عالوي الكردي الحلي

تلقــى العلــوم  .عــاش فــي العــراق .، وفيهــا تــوفي)جنــوبي بغــداد(ولــد فــي مدينــة الحلــة     

ـــة علـــى يـــد أحمـــ د المهنـــا ومحمـــد رؤوف الطبقجلـــي، وأخـــذ الفقـــه واألصـــول عـــن العربي

عمــل  .مصــطفى الــواعظ، كمــا أخــذ علمــي العــروض والبيــان عــن عبــدالرحمن الكــويتي

كــان لــه مجلــس يعقــده فــي  .م١٩١٢إماًمــا فــي المســجد الشــرقي بمدينــة الحلــة منــذ عــام 



 

        

ــ مــن فطانــة  ع بــهالجــامع الــذي كــان يصــلي فيــه ينشــده الكثيــر مــن النــاس لمــا كــان يتمت

  .وتنوع في المعارف

  :اإلنتاج الشعري

  .له ديوان مخطوط -

قصـــيدتان فـــي الرثـــاء اخـــتص بهمـــا بعـــض العلمـــاء فـــي : مـــا أتـــيح مـــن شـــعره قليـــل     

أن يظهر خصوصـية المرثـي ودوره فـي حيـاة  -مع إبراز شديد حزنه  -يحرص . زمانه

، وفــي رثــاء األلوســي مجتمعــه، ففــي قصــيدة يســجل عنــاوين الكتــب التــي ألفهــا المرثــي

اتســمت لغتــه بالطواعيــة . يــذكر جهــاده الــديني ونبوغــه فــي التــدريس وتصــديه للمخــالفين

  .مع استخدام بنية التضمين الشعري. مع ميلها إلى البث المباشر وخياله قريب

  :مصادر الدراسة

  .١٩٢٦هــ١٣٤٥القاهرة  -المطبعة السلفية  -أعالم العراق : محمد بهجة األثري - ١

مطبعــة  -الـروض األزهـر فـي تـراجم آل السـيد جعفـر : مصـطفى نورالـدين الـواعظ - ٢

  . ١٩٤٨الموصل  - االتحاد 

  :عناوين القصائد

  أسى الفيحاء •

  أسى الفيحاء

ـّر ـا حـــــــــ ـا فأكبـادن ـوعك أرسْلھ ذرا   ىدم ـمس الع ـوٍم فتلـتــــــ ـن ل مَّ م ـا ثَ فـم

ّرمت ـي تص ـيلى واللـيـالـــــــ ُع ل ـا رب ـن ذكرى   عف ـي مــ ـا نـبك فديـتَُك قِْف لـي ريثـم

ـا ـيك بعـدمــــــــ ـن مآق ا م ـلك دمًع ؟»زورالا«ينونَْوَح ب»ـيحافال«ھدت أسى ش   أتـم

ـاريًا ـّي ســـ ـن الـحنـيف ـبح الـدي ـد أص ـرى   وق ـن أســــ ـان م ـاس سبح ـام الن ـام إم أم

ـا ـا إّن حـْلَوھــ ـا العف ـذه الـدنـي ـلى ھ ـّرا   ع تعذب الـمــــــــــ ن نس ـن نح ـُمرٌّ ولك لَ

ـٍر ـن معـشــــــــ ـولةٌ بـي ـوم ج ّل ي ـا ك »فـمـا أكثر القتلى ومـا أرخـَص األســرى«   لھ



 

        

ـا ـاء قـلـوبنـــــــ ـن دم ـوًما م داوي كل ـمت زي   ت راإذا سـال ـافحت َعْم ـد كـــــ ـًدا فق

ٍك ـاُب محنّ ـا مـصـــــــــ ـلى العـلـي زُّ ع ـرا   يع ـائر النّســـــــــ ـنزل الط ةٌ تست ه ِھمَّ ل

ـْر ـان ش ـد ك ـه ق ـاٌم ب ٍدإم ـمَّ ه أزرا   ع محــــــــــ ـن ل ـمع الجـاحديـــــــــــ د لق يش

ـا ـدجنّة بعـدمــــــــ ـدر ال ـا ب ـيّبَت ي رارأى الـمـلـحدون النجـَم مـن غـيظھـ   تغ م ظُْھ

ـي ـول فإننــــــ ـا أق ـي م ـل ل ـُت فق ـرا   عـيـي عـــــــ ـدك والشِّ ـوم فق ـوري ي ـدت شع فق

ـبًرا ـي ص ـمُ «يكلّفـن ـا درى» ھـزي برا   ومـــــــ دم الّص ـر تحت ـا الـدھــــــــ أن رزاي ب

ةٌ ـدك وحش ـتّدريس بعـــــــــ ـبر ال ـلى ِمن را   ع َس الـمحـراُب مـن حــــزنه الظَّْھ وقـد قـوَّ

 لنحوي هادي ا -١٤٥

   )١()هـ ١٢٣٦ -   ( 

  ) م ١٨٢٠ -( 

  :سيرة الشاعر

  .هادي بن أحمد بن حسن الخياط النجفي الحلي

تعلــم علــى أبيــه، ثــم  .قضــى حياتــه فــي العــراق .ولــد فــي مدينــة الحلــة، وتــوفي فيهــا     

على بحر العلوم، حتى ألم بفنون الشعر، وقد تضلع بعلمي الرواية والحديث حتـى لقـب 

  .وعلوم الرواية والدراية والحديثعلى قرض الشعر  عكف.بالمحدث

  :اإلنتاج الشعري

  .»البابليات«، »شعراء الحلة«: له قصائد وردت ضمن بعض الكتب، منها -

الرثـــاء، والمـــديح، : المتـــاح مـــن شـــعره قليـــل خـــاض بـــه األغـــراض المألوفـــة، مثـــل     

ن جــزل الصــياغة، شــعره حســ. وتقــريظ الكتــب والقصــائد والرســائل كمــا مــارس التخمــيس

                                                 
ة  ٢/٣١ينظر البابليات. ھـ١٢٠٧ھـ وقيل ١٢١٧م، وقيل سنة ١٨١٩/ھـ١٢٣٥وفاته على االشھر سنة   )١( ، شعراء الحل
٥/٤٢٩. 



 

        

يظهـر تــأثره بمـوروث الشــعر العربـي القــديم، وقـد ضــمن قصـائده بعًضــا منـه، كمــا ظهــر 

  .بطول النفس ومتانة التراكيبذلك في معجمه اللغوي وفي صوره، ويتسم شعره 

  :مصادر الدراسة

  .١٩٥٢/ ١٣٧٢النجف  - الغدير : عبدالحسين األميني -  ١

  .١٩٥٤النجف  - المطبعة الحيدرية  -) ٥جـ(شعراء الحلة : علي الخاقاني -  ٢

  . ١٩٥١النجف  -مطبعة الزهراء  -البابليات : محمد علي اليعقوبي -  ٣

  :عناوين القصائد

  آيات النظم •

  آيات النظم

ة األ ـل ذي نخب ـر بــــــ ـدةُ الشع ذِب   دِبذي زب ـن ك ـن زوٍر ومـــــــــــ تغفر هللا م أس

ـا ـري لغايـتھــــــــ ـر أن يج َر الشع ب   تَقَاَص ـيل ذو َخبَ ـاد الخــــــــ ـاري جـي ل يج وھ

ـا ـان كـمــ ـي الزم دٍح ف ـير م ـبحْت خ ـد أص ـي   ق ـير نـب ـون خ ـي الك ـا ف ـان ممدوحھ ـد ك ق

ادرَت  ً «غ ا ـالغته» قُّس ـي بــــــــــ ـيّاً ف ـي   غب ـير غبــــــ ـام غ ـلى األفھ ـٌر ع وذاك أم

ًذا ـم ش ـن شمـيـــــــ ـا م راٍح سكرن ـا ل ـب   فـي ـار والـُحجــــ ـي األست ـي ف ـا وھ عبـيرھ

ـلغوا ـا بـــــ َب م ـادوا حس ـوا وأج ـد سّمط ق
ـب   ____________________________ ـي العـنـ ـيس ف ـنًى ل ـر مع ـي الخم ـّن ف لك

___________________________
ـوب ـوشِّي ث ـاد ي ـبعُض ك ـا«فـال ـ   »بردتھـــــ ـبعض ج ذبوال ـدم الك ـه بـالـــ اؤوا عـلـي

ـأٍل ـي مـــــــــ مٍع وف ـي س طُّ ف َدْت ق ـا أُنش ب   م ـذكر والخط ـاَم الـــــــــ ـامت مق إال وق

ت لـــــــــــــ ٍبوال تجلّ كٍّ وذي ريَ ـذي ش ّر   ــ ك وال الم الش ت ظ ـإال وجلّ ـــــــــــــ

ـاطعةً ـاس ســـــــ ى األنف ـي دج ـدت ف ـدر والشھــــــ   وال ب ـوط الـب ـا ھـب ـبإال وخلن

رٍب ـو ط ـاٍد أخـــــــــــ ـي ن طّ ف دا ق رب   وال ش ـو الط دو أخــــــ ـا يش ـا بـھ إال وقـلن

ـا ـي أنزلھـــــــ ـول الـوح ـاد أق ـي أك ـي   إن ـيِّ نـبـــ ـد النـب ـن بع ث م ـان يبع ـو ك ل



 

        

ـٍل ٌل بـمـنـتحــــــــ ـا فض ـارك هللا، م ـمكتسب   تب ـٌي بــــــــــ ـا وح ـارَك هللا، م تب

ـت ذ ُجلـيــــ ـوان م ـائر األك ـشعْت س ـد شع ـب   ق ـاز بـاللھـــــ ـوٍر ف ـوع ن ـُت يـنـب فقـل

َرٍب ـي َض ـذوق فـــــــــ ـبوا   السمُع فـي طرٍب، وال ـي عجــــــ ـوم ف ـٍب، والق ـي لھ ـوُّ ف لج

ـثالً ـا مـــــــــ ـد سـيَّْرتَھ ـمك ق ـات نظ ـرب   آي ـاٍء ومقتــــــــــ ـي ن ع ف ـالشمس تطل ك

ـ ـوطك ف ـدت ش ـمأبع ـار سْبقھـــــــــ ـب   ي مضم ـن قصـــــ ـه م ـاري فـي دع للـمـج ـم ت ول

ًدى ـلغت م ـنى إذ بـــــ ـي الھـوي رَت تـمش ـري   فص ـه بـالـتقــ ـوا فـي ـد أمعـن بق ب والَخبَ

الً ةً وُع زدْد رتب ـدًرا وت ـتْسُم قـــــــــــ ب   فل ـدر والرت ـيع القــــ ـن رف ـا م ـا لھ ْع م م

 جبارة  هادي -١٤٦

  ) هـ ١٤١٧ - ١٣٣٩( 

  ) م ١٩٩٦ - ١٩٢٠( 

  :سيرة الشاعر

  .هادي بن ناجي بن علي بن جبارة آل المواذنة الهيتي الحلي

حفــظ القــرآن الكــريم وتعلــم .عــاش فــي العــراق .ولــد فــي مدينــة الحلــة، وفيهــا تــوفي     

ئيــة وجــزًءا مــن فــي الكتاتيــب، ثــم أكمــل دراســته االبتدا) الفقهــاء(القــراءة علــى يــد الماللــي 

 ١٩٤٧(بالزراعة، ثم عمل كاتًبا في مديرية معارف لواء الحلة  عمل.الدراسة المتوسطة

، وكـــان لـــه )بغـــداد -المركـــز العـــام (كـــان عضـــًوا بجمعيـــة شـــعراء الشـــعب  ).١٩٨٤ -

  .ت الوطنية واالجتماعية في موطنهنشاط ثقافي في المناسبا

  :اإلنتاج الشعري

 -» الحليـات«و ،١٩٦٥النجـف  -مطبعة النعمـان  -» الشعبيات« :له من الدواوين -

، ١٩٦٨النجـف  -مطبعـة الغـري  -» الحسينيات«، و ١٩٦٦النجف  -مطبعة الغري 

 -مطبعــة الغــري  -» الربيعيــات«، و١٩٦٨النجــف  -مطبعــة الغــري  -» الريفيــات«و



 

        

» الغراميـات«، و١٩٧٢النجف  -مطبعة الغري  -» أغاريد الريف« ، و١٩٧٠النجف 

النجــــــف  -مطبعـــــة الغـــــري  -» ميــــــاتالفاط«، و١٩٧٢النجـــــف  -مطبعـــــة الغـــــري  -

  .١٩٧٣النجف  -مطبعة الحيدرية  - »الفاخريات«، و١٩٧٣

  :األعمال األخرى

  ).مخطوط(له مختارات من الشعر العربي  -

شاعر مناسبات، ارتبطت معظم قصائده بمناسبات عصره الدينيـة واالجتماعيـة أو      

حــة مــن شــعره التــي نظمهــا فــي مناســبات تخصــه، وذلــك مــا تؤكــده القصــائد القليلــة المتا

تــاريخ مــيالد واحــد مــن أحفــاده، أو مؤرًخــا ختــان آخــر، أو مهنًئــا بصــدور كتــاب ألحــد 

أصـــدقائه، تميـــل لغتـــه إلـــى اعتمـــاد المفـــردات البســـيطة الســـهلة األقـــرب إلـــى المباشـــرة، 

وقصــائده تميــل إلــى القصــر والحفــاظ علــى األوزان التقليديــة والقافيــة الموحــدة، وقــد نظــم 

صـباح : تنـاول أعمالـه عـدد مـن النقـاد والدارسـين، مـنهم .ها على نسق الموشـحاتبعض

  .نوري، سعد الحداد، محمود أبوخمرة، صالح اللبان، محمود مرجان، عباس هجيج

  :مصادر الدراسة

مكتب  -  ٢٠٠٠موسوعة أعالم الحلة منذ تأسيسها حتى عام : سعد الحداد -  ١

  . ٢٠٠١بابل  -الغسق 

  .٢٠٠١النجـــــف  -مكتـــــب الضـــــياء  -أعـــــالم حليــــون : المـــــرزوكصــــباح نـــــوري  - ٢

  .٢٠٠٢بغــــــــداد  -بيــــــــت الحكمــــــــة  -معجــــــــم المــــــــؤلفين والكتــــــــاب العــــــــراقيين :      

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد  -معجم المؤلفين العراقيين : كوركيس عواد - ٣

  .ينموقع بنت الرافد -  ٤

  :عناوين القصائد

 تحفة الحديث •

  

  



 

        

  تحفة الحديث

ـا ـدو لنــــــــــــــ ـاديثك تب ـاءت أح ْه   ج ٍة زاِھيَ ـي ُحلَّ ـرةً فـــــــــــــــــــ ظاھ

ـدو ـيغةً تب ـا بـل ـه   ألسمـاعـنــــــــــــــ ـا أذٌن صـاغـيـــــــــــــــ فتحتـويـھ

ـا ـد جئتَنـــــــــ ـنذر ق ـا الـم ـا أب ـادرٍة عـالـيـــــــــ   فـي ٍة ن ـهبتحف ـــــــــ

ى ـا مض ـارك فـيـمــــــــــــــ ـّوْجَت أسف ـه   ت ـدّرة العـالـيــــــــــــ ـا بـال وجئتَن

ـا ـَت أفكـارنــــــــــ ـد أنعـش ـوَم ق ـه   الـي ـمة الـداجـيــــــــ ـي الظل ـا ف نـّورتھ

ـا ـاءت أحـاديثھــــــــــــــــ ـافةٌ ج ـه   ثق ـرتقى ھـاديــــــــــــ ـق الـم ى طري إل

ا ـال دائًم ـا ذا العـــــــــــ ـا ي ْدتَن ـه   عـوَّ ٍة راضـيــــــــــــ ـي تحف ـا ف ـي لن تأت

ى ـد أت فٍر جـديــــــــــــــ ـي س ـورْكَت ف ـه   ب ٍة سـامـيــــــــــــــــ ٍة وِرفع ـي روع ف

ـال ـي العــــــــــ ـرقًا ف ًما مش ـرزَت اس ـه   أح ـورى بـاقـيــــــــــــ ـن ال معةً بـي وس

ـُرك  ـٍلفبح ـال سـاحــــــــــــ ـي ب ـه   الطـام ـا جـاريـــــــــــــــ ـي بَّرھ ـرهُ ف أنھ

ـرْت ـم أثـمــــــــــــ ـِد بك ةُ الـمـج ـا    ودوح ـبحْت قطـوفُھ ـهوأص دانـيـــــــــــــــ

ـله ـي فعــــــــــــ ـود ف ـمد الـمحـم ـه   ونح ـي القـافـيــــــــــ ـر وف ـمطلع الّشع ب

 هادي جواد التميمي -١٤٧

  ) ـه ١٤٢٣ - ١٣٤٩( 

  ) م ٢٠٠٢ - ١٩٣٠( 

  :سيرة الشاعر

  .هادي بن جواد بن كاظم بن حسين التميمي الحلي

التحـــق  .عـــاش فـــي العـــراق .، وتـــوفي فيهـــا)محافظـــة الحلـــة(ولـــد فـــي ســـدة الهنديـــة      

بالمدرســة االبتدائيــة فــي مدينتــه الحلــة، وواصــل تعليمــه المتوســط فــي قضــاء المســيب، 



 

        

حــد للعمــل بجــوار والــده وٕاعالــة أســرته، اعتمــد علــى غيــر أنــه تــرك المدرســة بعــد عــام وا

التثقيـــف الـــذاتي، وتعلـــم العـــزف علـــى العـــود، وفنـــون التصـــوير، واتصـــل بالشـــاعر بـــدر 

ــه ــالفطرة .شــاكر الســياب وزامل كــان  .عمــل مصــوًرا فوتوغرافًيــا، وكــان متعــدد المواهــب ب

ع بابـــل، عضـــو اتحـــاد المـــؤلفين والكتـــاب العـــراقيين، وعضـــو جمعيـــة شـــعراء الشـــعب فـــر 

ا كــان لــه تعــرض للســجن السياســي فــي شــبابه ممــ .وعضــو نقابــة الفنــانين بــالمركز العــام

  .أثر في تجربته الشعرية

  :اإلنتاج الشعري

، ولــه »تكملــة شــعراء الحلــة«لــه قصــائد فــي مصــادر دراســته، فــي مقــدمتها مخطــوط  -

اثـــي مر «، و»مراثـــي األطهـــار«: دواويـــن عـــدة مخطوطـــة محفوظـــة بحـــوزة أســـرته، منهـــا

  .»بيادر العمر«، و»أغاني الهجر«، و»األبرار

  :األعمال األخرى

  .٢٠٠١بغداد  -دار الشؤون الثقافية  -» وقت للوطن الجميل«: له رواية بعنوان -

شــاعر وجــداني، وٕان كانــت موضــوعاته تميــل إلــى التوجــه التقليــدي االتبــاعي فــي      

لـه . تماعيـة واألحـداث السياسـيةبعض األحيان، وبخاصة في اهتمامها بالمناسبات االج

نــه قصــائد فــي التعبيــر عــن تجربتــه الشخصــية وعواطفــه ومشــاعره الخاصــة ويأســه وحز 

  .اعتمد فيها على السرد الذاتي

  :مصادر الدراسة

  .مخطوط -تكملة شعراء الحلة : صباح نوري المرزوك -  ١

  :الدوريات -  ٢

 ١٤٢ع -جريدة الجنائن  -كلمة في هادي التميمي والسدة : شكر حاجم الصالحي -

  .٢٠٠٣من مارس  ١٠العراق  -

 - ١٤٠ع -جريدة الجنائن  -هادي التميمي كاتب وشاعر لغتين : صالح اللبان -

  . ٢٠٠٣من فبراير  ٢٤العراق 

  



 

        

  :عناوين القصائد

 نهاية حزن •

  اية حزننھ

ـه ي نھـايـــــــــ ـا ربّ ـزن ي ـذا الـح ـه   ألھ ـوًما بـدايـــــــ ه ي ـت ل ـا كـان مـثلـم

ـاٍة رف حـيـــــــــــ ـلى ُج ٍع ع ـي وض ـا ف ـ   أن ـامـلؤھ ٌت بـالخطـايـــــــــ رب ونع ا الض

ـي ـاس أمـامــــــــــــ ـَوُر الن ـراءى ص ـا   تت ـنى الرزايــــــ ـا مع ل م ـى تجھ كـالـدم

شٌّ نفـــــــــــــ ٌع غ الٌتطم ـاٌق وانف ـا   ــــــ ـريٌض بـالنـوايــــــــــــ ٌل م ـاَدهُ جھ س

ـي ـي عـروقـــــــ ـري ف ـار تس ـا كـالن ـمع الضحـايــ   وأن ى ج ِل إل ْس ـّوةُ الرُّ ـاق ــــــــ

ـي ـرف شأنــــــــــ ـاس ال تع ـيَر أن الن ـا   غ دوًدا ُمنـايـــــــــ ـُت مح ـا زل ـافًعا م ي

ـندي ـي أن عـــــــــــــ ـرف نفس ـا أع ـا   وأن لَّ الـبرايــــــــــ ـال ك ـل ع َح العق راج

ـاِة ـذي الـحـيــــــ ـلى ھ ـبٍر ع ـن ص ـيس م ـا؟   ل ـو الـمـنـايـــ َم ال تدن ـري لِ ـت شع لـي

  

  

  

  

  

  

  



 

        

 هادي كمال الدين  -١٤٨

  ) هـ ١٤٠٧ - )١(١٣٢٦( 

  ) م ١٩٨٦ - ١٩٠٨( 

  

  :سيرة الشاعر

  .بن حمد بن فاضل آل كمال الدين )٢(هادي

قضـى  .، وتوفي فيها، ودفـن فـي مدينـة النجـف)جنوبي بغداد(ولد في مدينة الحلة      

تلقــى علومــه األولــى عــن والـده ثــم قصــد مدينــة ســامراء، وتتلمــذ علــى  .حياتـه فــي العــراق

د حسـين كاشـف الغطـاء، آغا بزرك الطهراني، ثم انتقل إلى النجف،، ودرس علـى محمـ

م، وغــدا ١٩٦٣عــام ) التوحيــد(عــاد إلــى الحلــة وأصــدر مجلــة  .الغطــاءادي كاشــف وهــ

كان عضًوا منتسًبا إلى جمعية المؤلفين والكتـاب  .عميًدا للمدرسة الكمالية للعلوم الدينية

ــــار الشــــعوبي أواخــــر  ــــا وسياســــًيا فــــي مواجهــــة التي العــــراقيين، ومــــن خاللهــــا نشــــط ثقافًي

حب رسالة قومية ودينية، وشجاعة في نشر ما يريـد، الخمسينيات في العراق؛ فكان صا

  .الرغم من اعتراض الرقابة عليها على» لحساب من هذي الخيانة؟«إذ نشر مطولته 

  :اإلنتاج الشعري

التخمـيس والتشـطير «: ديـوان بعنـوان: أكثر شعره نشـر ضـمن مجـاميع شـعرية، ومنـه -

: ومطولـــة بعنـــوان ،١٩٦٧النجـــف  -ونشـــر فـــي جـــزأين » فـــي أصـــحاب آيـــة التطهيـــر
                                                 

نة   )١( اعر س يس ١٩٠٨الصحيح ان والدة الش يعة١٩٠٥م، ول ان الش تدرك اعي ر مس اب ١/٢٨٦م ، ينظ م االنس ،  معج
ة  ص ٩٢، وينظر النھضة الفكرية في الحلة ص ٢/٥٣٣الحاكمة واالسرات اب  ٢٤٩، موسوعة اعالم الحل اء وكت ، ادب

  .٧٢بابل المعاصرون ص 
 .٢٠/١٤٤ينظر الذريعة . اسمه عبد الھادي   )٢(



 

        

: بغــــداد، ومجمــــوع عنوانــــه -مطبعــــة الجامعــــة  -أو مــــداعبات » القصــــيدة الهنكاريــــة«

مطولة في نقض قصـيدة لمحمـد صـالح بحـر العلـوم التـي (» لحساب من هذي الخيانة«

نشــرها فــي ) ١٩٦٠مــن أغســطس  ١٤عــدد  -بغــداد  -نشــرها فــي جريــدة الــرأي العــام 

فــي غريــب اللغــة ومترادفاتهــا، ولــه » غيــة األديــبب«: كــراس خــاص، ولــه أرجــوزة بعنــوان

السـنة  - ٧عـدد  -» الشـعر الحـر«: منهـا -بغـداد  -قصائد منشورة في مجلـة الُكتّـاب 

، ١٩٧٤أغســــطس  - ٨الســــنة  - ٨عــــدد  -» شــــعبنا العربــــي«، و١٩٧٤يوليــــو  - ٨

 -» علــى شــاطئ الفــرات«، و١٩٧٤ســبتمبر  - ٨الســنة  - ٩عــدد  -» الشــعوبيون«و

 -بيـروت  -د مجلـة الـورو  -» ويـا بـدر الوفـاء«، و١٩٧٥يوليـو  - ٩السـنة  - ٧عدد 

  .١٩٥٩) مارس، أبريل(

  :األعمال األخرى

فقهـاء «: له عدد من األعمـال المطبوعـة والمخطوطـة تبلـغ ثمانيـة عشـر عمـًال، منهـا -

» من مخازي الشيوعيين«، و١٩٦٢بغداد  -» الفيحاء وتطور الحركة الفكرية في الحلة

الحرب بـين «، و»جناح النجاح«طبع قسم منه، و -» أزاهير شتى«، ١٩٥٩جف الن -

 -) تحقيق وشـرح(، ووسيلة التفهم لمسوغات التيمم »شظايا قنبلة«، و»الفضيلة والرذيلة

ـــة«م، ١٩٦٨/ هــــ١٣٨٨النجـــف  ـــديار العراقي ـــال الشـــعبية فـــي ال ـــين «، و»األمث الوقـــوع ب

، »مآخــــذ الشــــعراء«، و»الجعفــــري منهــــل القضــــاء الشــــرعي وفــــق الفقــــه«، و»محــــذورين

  .»نقد الفلسفة الديالكتيكية«،و»جغرافية القرآن الكريم«و

تميــز شــعره بالتــدفق والجــرأة، وطــرق موضــوعات عصــره وحياتــه؛ فــنظم فــي هجــاء      

، تتميــز بجــرأة الموضــوع، »لحســاب مــن هــذي الخيانــة«الشــعوبية، ولــه مطولــة بعنــوان 

ثاني، وتتنوع األفكـار والمعـاني، خّمـس القصـائد وشـّطر تتعدد فيها القافية على نظام الم

يعكـس . ، كمـا نظـم األراجيـز»أبـي فـراس الحمـداني«بعضها، من ذلك تخميسه لقصيدة 

شـــعره ســـعة ثقافتـــه، وال ســـيما التاريخيـــة والسياســـية، كمـــا يعكـــس حضـــور ذهنـــه وســـرعة 

خفــة » نكاريــةالقصــيدة اله«اســتجابته لمــا يــدور حولــه ومــا يقــع لــه مــن أحــداث، وتعكــس 

لغتـــه سلســـة، وأســـاليبه وأفكـــاره تتســـم بـــالتنوع والجـــدة، أمـــا قصـــيدته عـــن . روحـــه وظرفـــه

  .م االنتماء القومي كما يراهفإنها إعالن موقف من التراث، ومفهو » الشعر الحر«



 

        

  

  :مصادر الدراسة

  قــم  -مؤسســة إســماعيليان  -الذريعــة إلــى تصــانيف الشــيعة : آغــا بــزرك الطهرانــي - ١

  .١٩٣٦/هـ١٣٥٥     

دار الشـؤون الثقافيـة  -موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين : حميد المطبعي - ٢

  .١٩٩٥-بغداد  -

 -دار المواهــــب  -كــــر واألدب المنتخــــب مــــن أعــــالم الف: كــــاظم عبــــود الفــــتالوي - ٣

  .١٩٩٩  بيروت

 -رين معجــم المــؤلفين العــراقيين فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــ: كــوركيس عــواد - ٤

  .١٩٦٩بغداد  -مطبعة اإلرشاد 

 -معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف خــالل ألــف عــام : محمــد هــادي األمينــي - ٥

  .١٩٦٤النجف  -مطبعة اآلداب 

  .اســــــــتمارة عضــــــــوية المتــــــــرجم لــــــــه فــــــــي اتحــــــــاد المــــــــؤلفين والكتــــــــاب العــــــــراقيين - ٦

  . ذكريات الباحث هالل ناجي عن المترُجم له - ٧

  :عناوين القصائد

  ..على شاطئ الفرات: من قصيدة •

  ..على شاطئ الفرات: من قصيدة

ـنةً ـاج فتـــ ـد م ـور ق ـاطئ الـمسح ـو الش ـل السحـــ    ھ ـن بـاب ـر م ـٌب للسح ـِر؟وھل عج ــ

ـوانًحا ـان ســـــــــــ ـراب الـحس ّج بأس ـر    يع ق، أو ُدرر الـبحـــــ ـوم األف ـهَ نج شبـي

ٌس ـاض أوان ـير الريـــــــــــ ـن أزاھ ـر    وبـي ـن الزھــــــــــ َن م ى يَُخْل ـا حت تشـاكلھ

ـا ـٍب بحسنھـــــــــــــ ل قـل ّدى ك ـر    مضت تتح ـن أســـــــ َص م ـبًا تخلَّ ـركت قـل ـا ت فـم

رَو أْن  ال غ لْ [ف ـا] تخج ـن الـمھـــ ـه أعـي ـر    ب ـافة والجســ ص ـن الرُّ ـا بـي ـون الـمھ عـي



 

        

ـا ـه الظِّبـــــــ ـر تسكب ـات السح ـر    صدى ھـمس ـن الخمـ أٍس م ـثل ك ـي م ـي، وعـيـن بقـلـب

ًما؟ ـنعَّ ـال مــــ ـي بـالجـم ـال طرف ـا ب ـر؟    فـم ـن الجـم ـيٍر م ـي سع ـي ف ـال قـلـب ـا ب وم

ـَم  ال رح ـيَّةًف ـوبًا خلــــــــ ـاري قـل ـن الصخر    الـب ـون مــــ ـادت أْن تك مـن الـحـب ك

ـا درك حّدھــــــــــــ ـيس يُ ـٍر ل ـاُق سح ا أن يُح    وآف ـيس غريبً ري؟أل ـا فك ـط بـھــــــ ـي

ـا ـاف عطرھـــــ ـا، فأست ذا مـنھ ـوح الش ّري    يف ـلى ِس ُت عـــــــــــ ى ُغلِْب ـي حت فتثـمـلن

ة حسنھــــــ ـي بروع ـاظر أغرتـن ـامـن ري    ــــ ـادته يُغ ـحسُن عـــــــــ ـٌب، فـال وال عج

ـا ّد نفـوسنــــــــــــ ـيٌّ يش ـاٌل طبـيع ر    جـم ـلى الفك ى عــــــ ـيس يبق ـنٍف ل ـه بع إلـي

ـاؤه ذب مــــــــــ ـوثر الع ـا بـالك ـر    يذكِّرن ـائض الطھـــــ ه ف ـوال أن ـر، ل ـو الخم ھ

ـائًما ّل نــــــــــــ ندٍس ظ ـن س ُرٍش م ـلى فُ ـر    ع ـارقة الـبشــ ـون ب ـه الـمـيـم ـي وجھ وف

ـاشةً ـنه بشــــــــــــ ـاحكِت األوراد م ْخرًرا، وبعض الضحك يـنشأ عـــــــَوبِشْ     تض ـن ُس

ت راديس أزلف ـذي الف ـي حشـر    فشكَّْكُت، ھل ھــــــــــ ـل الـحشـر؟ أم نحن ف إلى النـاس قب

ـفك     ومـن أصعب األشـيـاء تـوضــــــــيح واضٍح زريووص ـد يُ ـيِّ قـــــ ـيء الـبـديـھ للش

َده ـنطق وح ـال يـــــــ ـاُن الـح ـا لس ـذر    وعـنھ ـن ھـــــــ ـبذا ذاك م ـْن ح ـْذٍر، ولك بـھ

ـوةٌ  ـاٌت حـل ـي ذكري ـا ول ـي ربـوعھـــــــ ـر    ف ـن العـمـــ د م ـن ال تَُع ـر، لك ـي العـم ھ

  

  

  

  

  

  



 

        

 هاشم كمال الدين -١٤٩

   )١()هـ ١٣٤٢ - ١٢٧٠( 

  ) م ١٩٢٣ - ١٨٥٣( 

  :سيرة الشاعر

  .هاشم بن حمد بن محمد حسن بن عيسى

عـــاش فـــي  .، وتـــوفي فـــي مدينـــة الكوفـــة)إحـــدى قـــرى الحلـــة(ولـــد فـــي قريـــة الســـادة     

تلقى مبادئ العلوم فـي مدينـة الحلـة التـي أرسـله إليهـا والـده مـع بقيـة إخوتـه، ثـم  .العراق

انتقـل إلـى الكوفـة  .إلى مدينة النجف رغبة منه في االستزادة من العلـم )٢(رحل مع أخيه

النــاس يرجعــون إليــه فــي المســائل الشــرعية، فأصــبح حيــث صــار  -بعــد وفــاة أخيــه  -

  .ساجد القريبة من دارهإماًما للجماعة في أحد الم

  :اإلنتاج الشعري

ذج عــدًدا مــن القصــائد والنمــاذج الشــعرية، ولــه نمــا» شــعراء الغــري«: أورد لــه كتــاب -

  .»البابليات«: شعرية ضمن كتاب

  :األعمال األخرى

  )٣(.في الفقه له عدد من المنظومات واألراجيز -

يميــل إلــى . يــدور مــا أتــيح مــن شــعره حــول الرثــاء الــذي اخــتص بجلــه أخــاه جعفــر     

استخالص الحكم واالعتبار، ويتجه إلـى ذكـر البلـى محـذًرا مـن أطمـاع الـدنيا وغرورهـا، 

تتســم لغتـه بالمرونــة مـع ميلهــا . كمـا نظــم فـي المعارضــة والمراسـالت الشــعرية اإلخوانيـة

  .زم النهج القديم في بناء قصائدهالت. خياله قريب المنالإلى المباشرة، و 

  

  
                                                 

  ، ٣/٢/٦٦،٦٧ينظر البابليات. م١٩٢٣/ھـ١٣٤١م، وتوفي سنة ١٢٥٢/ھـ١٢٦٩والدة الشاعر سنة   )١(
  ).١٣( ، مرت ترجمته تحت رقم ) ھـ١٣١٥ت(سيد جعفر الحليالشاعر ال  )٢(
  )ھـ١٣١٥ت(ومن حسناته جمعه لديوان اخيه السيد جعفر الحلي  )٣(



 

        

  :مصادر الدراسة

  دار الشـؤون  -) ٣جــ(موسوعة أعالم العراق فـي القـرن العشـرين : حميد المطبعي - ١

  .١٩٩٥بغداد  –الثقافية      

  .١٩٥٤النجـــف  -المطبعـــة الحيدريـــة  -) ١٢جــــ(شـــعراء الغـــري : علـــي الخاقـــاني -٢ 

  .١٩٥١ -مطبعـــــــــة الزهـــــــــراء  -) ٣جــــــــــ(البابليـــــــــات : اليعقـــــــــوبي محمـــــــــد علـــــــــي - ٣

 -معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف خــالل ألــف عــام : محمــد هــادي األمينــي - ٤

  . ١٩٦٤النجف  -اآلداب  مطبعة 

  :عناوين القصائد

  صرخة األقطار :من قصيدة •

  صرخة األقطار: من قصيدة

ـواضِب ـات القـــــ ـنَك ال بـالـمـاضـي ـي    ببـي ـمَت نـوادبــــــــــ ـل أق ؤادي ب َت ف أبْن

ـي ـوَع مقـلـتـــ رَت يـنـب ـا أخـي فّج ـخبـدمٍع جـرى في صحن     أخـي ي اكبّدَي ســــــــــ

ـب؟    أتقضـي وفـي قـلـبـي مـن الشـوق جـمـــرةٌ ـمھجة نـاحــــــ قضى الـحـّب أن تبقى ب

ـيلٍة ن لـــــــ ـو اب ـُد وھ ـيَّ الـبع ّق عـل ـائب؟    يش ْز بـالركــــــــ ـم يَُج ـد ل ـيف ببع فك

ـِب ـال األجـانــــ ـن الرج ـارب؟خل    أتقضـي أخـي بـي َو األقــــــ ـاب خْل ـن األحـب ـيّاً م

ـت ـوم فأْعولـــــــ ـب    صـات بك النـاعـي الظل ّل جـانــــــــــ ـن ك ـار م لصرخته األقط

ـورىيُجـاب بأصنـاف اللّ  ـن الــــــــ ـوائب    غات م ـي أّم النـــــــــ ـذا النع ـدك ھ روي

ـتّقى ـَد وال ـاَء والـمـج ـا العـلـي ـنعى لن ـورى بـالـ    أت ـمَّ ال ـد ع ـيك ق ـائبفـنع مـصــــ

ى ـاشٍم فتً ـن ھــــــــ ـالرغم م ـب    فقـال قضى ب ن غالـــــ ؤيِّ ب ـن ل ـي م ـيُف الـمعـال حـل

ه ثَن دون ـم تُ ـر لـــــــ ـواضب    قضى والرمـاح الّسم ـيُض القــــــ ـاِت ب ِق الھـام ـم تَفل ول

ـنده ـيبةَ عـــــــــــ ـاُن ش رعْت فتـي ـب    وال ُص ع السالھـــــــ ـاق نق ـأل اآلف ـم يـم ول



 

        

ـواكٌب ـر الخؤون مـــــــ ـواكب    ولـم تـرھِق الـدھ ـي مــــــــــــــ ـوعةً ف رته مشف لنص

دى ريعة والھ ـاء الّش ـاك ألبنـــــــــــ ـب    نع ـال والـمـنـاصــــــ ـاء الع ـاك ألبن نع

ـا ـد والفضل والـِحجــــ ـب    نعـاك ألھل الـمـج ـي الجـوانـــــ ـم نـائ ّم العـل ـاك خض نع

ى ح ـاك فت ؤدًدانع ـوًدا وس ـًما وجـــــــــ ـارب    ـل ـيًا بـالـمضـــــــ ـاًما مـاض ـاك حس نع

ـذبًا ـيّاً مھــــــــــــ ـيّاً لـوذع ـاك تق ـيّاً ال تخ    نع ـاك وف ـبنع ـون بصـاحـــــــــــ

ا ـائل َريِّقً ـو الشمــــــــــ ى حـل ـاك فت ـواعب    نع ـيةً للكــــــــ ـي مـن ـيل الـتثن جـم

ـي وأھلھـــ رَّ القـواف ـنعى ُغ ى ف ـانع ـب    ــــــ ـْرَي غالـــ ـا ج ـي مـيـدانھ ـي ف ن تـرن فل

ـا ـب    لقـد غال شمَس األفق فـي األفق خْسفُھــــ ـي الغـيـاھـــ دى ف ـدر الھ ـا ب ـدك ي لفق

  

  

  انتهى

والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على خير خلقه  
  ....اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين

  

  

  

  



 

        

  مصادر التحقيق
    أدب الطـــف او شـــعراء الحســـين مـــن القـــرن االول الهجـــري حتـــى لقـــرن الرابـــع  -

   . ٢٠٠١ – بيروت –مؤسسة التاريخ  – ١ط  –جواد شبر  عشر    

    منشــــورات دار الفــــرات ،  ، عبــــد الرضــــا عــــوض،ادبــــاء وكتــــاب بابــــل المعاصــــرون -

   .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ب ، بابل، يالمس  

 .١٩٨٠، دار العلم للمالين، ٥خير الدين الزركلي، ط عالم،الا -

  ،  ٥، الســـــيد محســـــن االمـــــين، دار التعـــــارف للمطبوعـــــات، ط أعيـــــان الشـــــيعة  -

    ٢٠٠٠.  

  .١٩٥٤ ،النجف االشرف ،المطبعة العلمية ،محمد علي اليعقوبي ،ياتالبابل  -

ـــــة - ـــــاريخ الحل ـــــي، طت   ،المطبعـــــة ١، العالمـــــة المتتبـــــع الشـــــيخ يوســـــف كركـــــوش الحل

   .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥الحيدرية، النجف االشرف،   

  ، ســـعد الحـــداد ، دار الضـــياء للطباعـــة والتصـــميم ،  الحســـين فـــي الشـــعر الحلـــي -

 .م٢٠٠٧ النجف االشرف ،   

ــــة واثرهــــا العلمــــي واالدبــــي، د - ــــي، منشــــورات مركــــز بابــــل للدراســــات .الحل   حــــازم الحل

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١الحضارية والتاريخية،  

  نـوري   يوان أبي المحاسن ودراسة عـن حياتـه واالتجاهـات السياسـية فـي شـعرهد -

  كامل محمد حسن   

  منشــــورات مؤسســــة  -١ط  –علــــي الخاقــــاني  :تــــح – ديــــوان الســــيد حيــــدر الحلــــي -

  .٢٠٠٨ –بيروت، لبنان  –االعلمي   

  ، جمعـه وعلـق عليـه ولـده منحمـد ديوان الشـيخ يعقـوب الحـاج جعفـر النجفـي الحلـي -

   .هـ١٣٨٢علي اليعقوبي، النجف االشرف،   

  ، دار ٢، العالمــــة الشــــيخ آقــــا بــــزرك الطهرانــــي، طالذريعــــة الــــى تصــــانيف الشــــيعة -

   .، بيروتءاالضوا  



 

        

ــه وشــعرهشــاعر  - ــر المرحــوم محمــد الرشــادي، حيات     : ، جمــع وتحقيــقالفيحــاء الكبي

 .م٢٠٠٦، ١صالح اللبان، منشورات جمعية الرواد الثقافية المستقلة، بابل، ط  

  فــــي ذكــــراه ) هـــــ١٣٢٥/م١٩٠٥ت (الشــــاعر الكبيــــر الشــــيخ حمــــادي آل نــــوح  -

    محفــــوظ، مكتبــــة حســــين علــــي . د.، بقلــــم الــــدكتور جمــــال الــــدباغ، تقــــديم أالمئويــــة  

   .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الرياحين، حلة، العراق،   

  .١٩٧٥،  ٢، علي الخاقاني، دار البيان ، بغداد ط شعراء الحلة أو البابليات -

    ، خضـــر العباســـي، شـــعراء الثـــورة العراقيـــة اثنـــاء االحـــتالل البريطـــاني فـــي العـــراق -

  .مطبعة دار المعرفة بغداد  

ـــيالشـــيخ حســـن الخســـباك الح - ـــه وشـــعره) ،١٩٦٤-١٨٨٩(ل   ، محمـــد حمـــزة حيات

  .م٢٠٠٧العذاري، دار الصادق،    

  : ، العالمـــة الشـــيخ عبـــد الحســـين االمينـــي، تـــح الغـــدير فـــي الكتـــاب والســـنة واألدب -

  .١٩٥٠،  ١مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ط   

  جمـــــع  ،)م١٩٩٢-١٩١٧/هــــــ١٤١٢-١٣٣٥(فرهـــــود معـــــروف، حياتـــــه وشـــــعره -

   .م٢٠٠٢اسعد محمد علي النجار، بابل، مكتب الغسق، . دوتحقيق   

  محمــد هــادي األمينــي ، مؤسســة : ، الشــيخ عبــاس القمــي ، تقــديم  الكنــى واأللقــاب -

  .التاريخ العربي    

  صـــباح نـــوري المـــرزوك، مطبعـــة مؤسســـة . ، دمحمـــد بـــاقر الحلـــي، ســـيرته وشـــعره -

 .شهيد المحراب، النجف االشرف   

 .، حسن االمين ، دار التعرف للمطبوعات ، بيروت الشيعة مستدرك اعيان -

  ، المستشـــرق زامبـــاور، معجـــم االنســـاب واالســـرات الحاكمـــة فـــي التـــاريخ االســـالمي -

  زكــي محمــد حســن بــك، حســن احمــد محمــود، مطبعــة جامعــة فــؤاد االول، . د: اخرجــه  

  .م١٩٥٢  

، اعـداد هيئـة والعشـرين معجم البـابطين لشـعراء العربيـة فـي القـرنين التاسـع عشـر -

 .٢٠٠٨، الكويت، ١المعجم، ط



 

        

 .، عمر رضا كحالة، دار احياء التراث، بيروتمعجم المؤلفين -

   ،مكتــب الغســق ،ســعد الحــداد، ٢٠٠٠موســوعة أعــالم الحلــة منــذ تأسيســها حتــى  -

  .٢٠٠١ ،بابل  

  ، محمــد مهــدي البصــير، مطبعــة نهضــة العــراق االدبيــة فــي القــرن التاســع عشــر -

 .م١٩٤٦/هـ١٣٦٥المعارف، بغداد،   

  صـباح نـوري المـرزوك، دار االرقـم للطباعـة، الحلـة . ، دالنهضة الفكريـة فـي الحلـة -

  .م٢٠٠٨، العراق،   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

        

  اسماء الشعراءرس فھ

  رقم الصفحة  اسم الشاعر   ت

    المقدمة  - 
    إبراهيم الواعظ  ١
    إبراهيم حسن المحاويلي  ٢
    أحمد الفحام  ٣
    أحمد توفيق الحّلي  ٤
    أحمد حقي الحلي  ٥
    أحمد حميد القزويني  ٦
    أحمد صالح القزويني  ٧
    إسماعيل المدّرس العذاري  ٨
    أمين رؤوف األمين  ٩
    أنور شاؤل  ١٠
    باقر الخفاجي  ١١
    باقر القزويني  ١٢
    جعفر الحلي  ١٣
    جعفر الشرع  ١٤
    جعفر مهدي القزويني  ١٥
    يجواد الحلّ   ١٦
    جواد العذاري  ١٧
    جواد القزويني  ١٨
    جواد علوش  ١٩
    حاتم حمزة حمود  ٢٠
    حبيب المطيري  ٢١



 

        

    حسن الحمود الحلِّي  ٢٢
    حسن العذاري  ٢٣
    حسن الفلوجي  ٢٤
    حسن الَقيِّم  ٢٥
    حسن خسباك الحلي  ٢٦
    حسن محسن العذاري  ٢٧
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