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  يا مسلمين عزاء
  ــــــــــــــــــــــ

  

نصار أحمد خادم آل بيت رسولنا الكريم محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم الفقير الى اهللا : تقديم 

  آل الشيخ خزعل اليوسف المرداو

واء البصرة                       ة في ل وانيء العراقي ان رئيس مصلحة الم شاوي آ المرحوم اللواء الرآن مزهر ال

  . م 1963 ، ولغاية 1958للفترة من عام 

رة                ة آبي د تكريت     وهو  ...المغفور له شهدت له البصرة الفيحاء انجازات عمراني في    من موالي

ا المرحوم                   ...العراق ة نظمه دي قصيدة رائع  بينما آنت اقلب أوراق المرحوم والدي وقعت بين ي

   .في ذآرى استشهاد سيد الشهداء الحسين ؛ آان المغفور له قد أهداها لوالدي

  . م وهي غير منشورة 1961نظمت هذه القصيدة عام 

ذه      ت ه واز لألنترني بكة األح شر ش ة تن ل الجن باب أه يد ش سين س ة الح رى اربعيني بة ذآ بمناس

ه                  بحق أل   القصيدة ، ونسأل اهللا أن يتغمد المرحوم مزهر الشاوي برحمته الواسعة لما خطه قلم

  .سلم صلى اهللا عليه وعلى آله و بيت رسول اهللا محمد

  القصيدة بعنوان

  
  يا مسلمين عزاء

  
  داءــــــــــــــــــــــيامسلمين عزاء ثكلتكم الشه

  اءــــــــــــبالطف صال شقاة ، وقد أراقوا الدم

  اءــــــــــــــــحتى الصغار رموهم أردوهم ابري

  واءــــآانوا عطاشى حيارى ، وما أصابوا ارت

  داءــــــــــياويح نفسي عليهم ياليت نفسي الف

  اءــــــــــــــــــــارادة اهللا فينا ما استثنت األنبي

  اءـــــــــــــــحسين جاء مجيبا حقا أجاب الدع

  راءــــــــــــــــــأهل العراق دعوه لينصر الفق

  اءـــــــــــوجاء يطوي الفيافي ولم يبالي العن
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  اءــــــل جاءت تلح الرجرسائل جاءت بحمو

  اءـــــــــــــــــــــال الينا تجد لك األمنقالوا تع

  اءــــــــيا ابن الرسول توجه تجد لك الخلص

  داءـــــــــــــــــــفأنت شبل علي اال تلبي الن

  اءـــــــــــأخاف الري: وزينب حّذرته قالت 

  داءـــــــــــأردوا أبانا يصلي رأيت ذا االعت

  راءـــــــــــأخوك باألمس أودى مسمما ألم

  اءــــــــــــــــأما سكّنا عراقا أما رأينا الشق

  اءـــــــال يا أخي ال تسافر هّال التزمت البق

  اءـــــــــــــــــفيهم ثبات رأيتهم خبثفليس 

  اءـــــــهذي حمول سدت علّي الخب: فقال 

  اءــــــــــــــرسائل طالعتني تريد مني الوف

  راءـــــوباسم جدي اتتني ، وباسم غار ح

  اءــــــــــــــماذا أقول لربي اذا خذلت الدع

  اءـــــــــــــــدنياي ال أبتغيها وال أريد البق

  داءـــــــــــــقد دعتني أناس تريد مني الف

  اءـــــــال بد لي من رحيل الى العراق مس

  راءـــــــيا آل بيتي استعدوا نسرى بليل س

  اءـــــــــــــــــــال مسلم أني سأسبق األمنق

  اءـــــــــــــــــوجاء آوفة يسعى بهمة قعس

  رداءـــــــــــــــــاستقبلوه ابتهاجا مقّبلين ال

  اءـــــــــــــــــــوراه صلت الوف تراهم اتقي

  اءــــــــــــــــــــأتاهم ابن زياد وقال يا أغبي

  داءــــــــتوا الفيزيد ليس يرضى قوموا فها

  داءــــــــــــفقيل البن عقيل اهرب سمعت الن

  اءــــــــــــــفقال ويحي لهذا سيأسرون النس

  زاءـــــــــــــمع الحسين أتينا ال نستحق الج

  واءــــــــــــــــــــوراح يطلب مخبأ يضمه اي

  أخفته في الدار تبكي للتستر تدعو السماء
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  اءــــــــــــــا لنيل الكسراح ابنها واشيا آثم

  هاجت جموع وصالت ،  وأحدثت ضوضاء

  الءــــــــــــــــــــتجر نجل عقيل تمزق األش

  اءــــــــــــــــنريد حسينا نرديه واألبنقالوا 

  داءــــــاحاط بالطف جمع ، وقد أرادوا اعت

  راءــــــــــــــقالوا تعال أسيرا أو تقتلن ألم

  اءــــــــــــ ال يستسيغ الرجان األمير شديد

  اءـــــــــقال الصغار عطاشى نريد للري م

  اءـــــــــليعبروا الرمضهّال سمحتم اليهم 

  اءـــــــأنتم طلبتم حضوري لننصر الضعف

  اءــــــــــــــبالحق جئنا اليكم قد أجبنا الدع

  داءـــــــــــــــــوقال منهم شقي انا آتبنا الن

  داءـــــــــــــــــــن تهدي اليه فقلوبنا لحسي

  زاءــــــــــــــــــــسيوفنا ليزيد تريد منكم ج

  اءــــــفأجهزوا آوحوش ، وقد أراقوا الدم

  على الحسين تراموا في الطف من آربالء

  اءــفالرأس للرمح يعلوا وراه ساقوا النس

  اءـــــــــوزينب في رثاها فاقت به الخنس

  اءــــــــــوه صبح مسللحق خلد ذآرا نتل

  داءـــــــــفي آل عام جديد يجلو لنا االقت

  اءــفي الخلد مثواه أبقى قد جاور األنبي

  
  

  المعقل                                        مزهر الشاوي
 


