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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين، والصّالة والسالم على خير األنام، نبينـا ومقتـدانا   
الـذين أذهـب اهللا عـنهم     ،أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطّـاهرين 

 .الرجس وطهرهم تطهيراً

  ،وبعد
علـى اخـتالف أديـانهم    ـ لكلّ اُمة من االُمم، بل لكلّ جماعة من النـاس   

ويؤدونها على أنّها فـرضٌ   ،شعائر وطقوس يؤمنون بهاـ قداتهم  ومذاهبهم ومعت
 ال يمكن التساهل به.

السالفة منها، والتي نعاصرها اآلن، وحتّى التي تـأتي   :واالُمم والجماعات
أن االختالف في طبيعتها وكيفيتهـا   ��� لّها سواء من حيث المعتقدات، بعدنا، ك

والمستوى الثقافي لألفراد، فالشـعائر التـي   يكون تابعاً لعنصري المكان والزمان 
يؤديها المثقّف تختلف عن تلـك التـي يؤديهـا األمـي وإن كانـت متّحـدة مـن        

  حيث المنشأ والمعتقد.
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ومحبـوهم، قديمـة    ^والشعائر الحسينية التي يقيمها أتباع أهل البيـت 
ثـار مـن    قدم واقعة الطف الخالدة، ومتأصّلة في النفـوس أصـالة المبـادئ التـي    

 ×.  أجلها اإلمام الحسين

وقد مرت هذه الشعائر بفترات مد وجزر; تبعـاً للظـروف السياسـية التـي     
عمت المجتمع اإلسالمي آنذاك، ونـزوالً عنـد رأي الحكّـام المتسـلّطين علـى      

  رقاب المسلمين وميولهم لهذه الشعائر وعدمها.
عــن أجرهــا وهــذه الشــعائر منهــا: منصــوصٌ، فعلهــا المعصــوم وتحــدث 

  وثوابها، وأقرها حينما اُقيمت أمامه.
ومنها: غير منصوص، تابع لألدلّة العامة، التي تدلّ على استحباب الحـزن  

  ×.والجزع لمصيبة اإلمام الحسين
وتتنوع الشعائر حسب الزمان والمكان، والشائع منهـا اآلن: إقامـة المـأتم    

اكب العزاء إلى الشوارع ومجلس العزاء داخل الحسينيات والدور، وخروج مو
ئد حزينـة. ومنهـا: مواكـب    اصـ بون المولى شهيد الطف بأشـعار وق يند ،واألزقّة

  اللطم، والسالسل، والقامات، وتمثيل واقعة الطف األليمة.
وتُصاحب مواكب العزاء ـ سواء التي اُقيمت في الحسـينيات والـدور، أو    

بل المنشد >الرادود<، قالتي خرجت للشوارع واألزقّة ـ قراءةُ قصائد شعرية من   
  ات<.درديد هتافات حسينية تُسمى >الرأو ت

و>الردات< الحسينية: عبارة عن أبيات ومقـاطع شـعرية،    وهذه الشعارات
واللهجــة العاميــة، يرددهــا المشــاركون فــي العــزاء الحســيني، أثنــاء بالفصــحى 

مسيراتهم التي تجوب الشوارع واألزقّة، أو التي يلقيهـا المنشـد >الـرادود< فـي     
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  داخل الحسينيات وأماكن إقامة العزاء.
ــان     ــم والطغي ــع للظل ــضَ المجتم ــائد رف تعكــس هــذه الشــعارات والقص

وأهـل بيتـه   × معاوية بحق اإلمـام الحسـين   واالستبداد، الذي مارسه يزيد بن
وأصحابه الكرام، حتّى أصبح رمزاً للحاكم الجائر المستبد، يقابله فـي الجانـب   

، الذي غدا نموذجاً ومثاالً لرفض الظلم والثورة علـى  ×اآلخر اإلمام الحسين
  االستبداد والطغيان، واالستشهاد في سبيل الحق وإعالء كلمة اهللا عالياً.

أصبح العـزاء الحسـيني ـ إلـى جانـب وظائفـه وأهدافـه االُخـرى ـ           وبهذا
وسيلةً من وسائل التعبير عن الصـراع الخفـي مـع النظـام القـائم، ومقاومتـه فـي        

  الوقت ذاته بشكل صريح أو رمزي.
وأيضــاً أصــبح العــزاء وســيلةً ومتنفَّســاً للجمــاهير، تُعبــر مــن خاللــه عــن 

  .لرديئة، وما يحلُّ بها من كوارث طبيعيةاالجتماعية االسياسية  أحوالها
وسعى أتباع مدرسة أهل البيت^، والمشرفون على الهيئـات والمواكـب   
الحسينية، للحفاظ على هذه المواكب والشـعارات والقصـائد التـي تُنشـد فيهـا، أن      

  تكون حسينية عزائية صرفة، يبتغون منها رضى اهللا وشفاعة أهل البيت^.
والجهات السياسـية، بـذلت قصـارى جهودهـا للتوغّـل فـي       إلّا أن األحزاب 

هذه الشعائر واستغاللها لصالحها، بل قامت بتأسيس هيئات ومواكب عزائية تـدعوا  
  ألهدافها السياسية، من خالل كسب وخداع بعض المنشدين >الرواديد<.

وأثناء جمعي وتحقيقي لرسائل الشعائر الحسينية ـ التي طُبعت فـي أحـد    
القصائد والردات السياسية، التي اُطلقت في  ـ وقفتُ على بعض هذه  ءعشر جز

المناسبات الدينية في مدن مختلفة في العراق، أذكرهـا مرتبـةً حسـب الترتيـب     
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  الزمني لها:
É       ة ـ صـاحبها ورئـيس تحريرهـا توفيـقنشرت جريدة >الزمان< البغدادي

مقالة بعنوان >في زيارة  م،١٩٤٣، الصادر في آذار ١٦٥٧السمعاني ـ في عددها  
  ربعين: عشرات االُلوف يهتفون بحياة المليك والوصي<، ذَكَرتْ فيه:األ

>أن المواكــب العزائيــة لمدينــة الكاظميــة المقدســة، نزلــت فــي شــوارع 
ليفة<، حهتف بحياة الملك ووصيه، وتُعلن تأييدها للدول >التكربالء المقدسة، 

  لحرب العالمية الثانية، قائلة:ومعارضتها لدول >المحور< في ا

ــا الوصــي ن ــه ينادين   ساحة إعـالن الحـرب لجناهـا     نتظــر يمت
ــ  نخانا >الحليفـة< الظـافرة  تلَون  ــا  چ ــد وياه ــا العه   ان وفّين

  إن شاء اهللا >المحور< تدهور وانكسر
  والعروبــــة حصّــــلت منواهــــا<

É  ى ذلـك إلـى        ١٩٥٦سنةم قامت مصـر بتـأميم قنـاة السـويس، وقـد أد
اشـم علـى مصـر، التـي كانـت بقيـادة جمـال عبـد         غإحداث العدوان الثالثـي ال 

الناصر. ولم تألوا شـعوب الـدول العربيـة ـ ومنهـا الشـعب العراقـي ـ جهـداً فـي           
فـي   إسنادها. وظهر ذلك جلياً فـي ردات موكـب الكوفـة فـي زيـارة األربعـين      

  : م١٩٥٧كربالء المقدسة سنة 

  هاي الشباب تريد قائد به عزّ ومرجلة ... يـا هـال  
  نه إله ... يا هالحجنود كلّ إ

  وبجمال انمثّله ... يـا هـال  

É  م حصل خالف بين الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبـد  ١٩٥٩سنة
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السالم عارف، أدى إلى انقسام الشارع العراقي إلى قسمين: األول مويد للزعيم 
يـد  عقلى اتّحاد فدرالي مع مصر وسـوريا، والثـاني مؤيـد لل   إولموقفه في دعوته 

ودعوته إلى الوحدة الفورية دون قيد أو شرط أو مفاوضات مع مصر وسوريا، 
  تحت قيادة جمال عبد الناصر.

هذه السـنة، ردد موكـب >البـراق<     منر من محرم الحرام وفي ليلة العاش
  في النجف األشرف داخل الصحن العلوي الشريف:

  اتّحــاد فيــدرالي وصــداقة ســوفيتية
ــعبية  ــين الش ــا الص   فلتحي

  ــي ــا عل ــدر، ي   حي

É  ل، سيطر عبد السالم عارف على السـلطة   ١٨م، ١٩٦٣سنةتشرين األو
في العراق، وقام بحلّ الحرس القومي، الذي عاث في األرض فساداً، وقد عبـر  

لـق.  عفته في القضاء على حزب البعـث بقيـادة ميشـيل    حالشارع العراقي عن فر
ديهم مـذيع يـذيع   وخالل األشهر التسعة التي حكم فيها البعثيون العراق، كان ل

، صـاحب  <برامجه في اإلذاعة العراقية اسمه >فاروق<، ويسمى >فاروق األعـور 
م، نـزل موكـب   ١٩٦٤كو<. وفـي زيـارة األربعـين سـنة     سـ مقولة >اخرسي يا مو

برد ة الكربالئيهي: ةالعباسي  

ــور ــاروق األع   ســقط وســافر   ف
  شـــاجخيلة خنجـــر   وميشيل عفلـق النـذل  

É  ـة اإلمـام الحسـين    ١٩٦٥سنةم، نزلَ موكب أهل السماوة فـي أربعيني ×
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سة، برددين بعبـد السـالم عـارف ـ تُـذكّر الحكّـام بقطـار           ةفي كربالء المقدـ منـد
  الموت، الذي كان يمر على مدينتهم للذهاب إلى سجن >نقرة السلمان<، هي:

ــجن  ــايم بالس ــاب ن ــم ش ــون  ك ــه اليــ ــن جرحــ   ومــ
ــرة   ــا نكــ ــلمانيــ ــم عنـــــــوان   الســ   للظلـــــ

  ليش طلـع صـاحبنه قاسـي وغـدار    
ــار ــماوة أنصـــ ــن الســـ   ومـــ

É    ـة،        ١٩٦٥وفيها أيضـاً ـم ـ كـان عبـد السـالم عـارف رئيسـاً للجمهوري
وكانت طبيعة السلطة ذات توجه قومي وطائفي معاد للشيعة، وكـان أن حـدث   
انقالب عسكري على أحمد بن بال رئيس الجمهورية الجزائرية، قام به رئـيس  

المقدسـة،  أركان الجيش هواري بومـدين، وفـي زيـارة األربعـين فـي كـربالء       
  هتف المشاركون في أحد المواكب العزائية:

ــرار  ــل جـ ــا لحبـ ــيال  يـ   صــار ويــن ابــن ب

É    عندما منح عبد السالم عارف نفسه رتبة >مشير<، وكان رجـال األمـن
آنــذاك يأخــذون صــور ويســجلون الــردات الحســينية، ويكتبــون تقــارير عــن  

  م:١٩٦٥سنة  الناشطين الحسينيين، عندها كان هتاف أحد المواكب

  )١(مصـيرك  لو ثار الشعب شـنهو   سجل يـا أمـن واُخبـر مشـيرك    

***  

                                                             )١(  : ّ � �	 
ا وتقاليدها، لطالب ع��ّ ال� ف عادا�� 
�� .٣٥٧انظر: النجف ا�
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É  في مدينـة   م١٩٦٥سنة ألقى أحد المنشدين قصيدة في موكب عزائي
السماوة، انتقد فيها األوضاع االقتصادية السيئة، والجوع والحرمان الذي يعـاني  

  منه المجتمع، جاء فيها:
  أرض التضحية واسمع المسـطور   من أرض السماوة العلـم منشـور  
ــدة  ــه الجديـــــ ــودهگ  موكبنـــــ ــوفي بوعــ ــده يــ   صــ

ــم وي ــل الظل ــطعويزي ــور س   من أرض السماوة العلـم منشـور    الن
***  

ــذا    يحسين وبعـد نشـجيلك الحـال    ــم األن ــه حك ــود علين   ليمع
ــفيان  ــو ســـ ــانون أبـــ   تولّــــه علــــى األوطــــان    قـــ
ــور  ــم والج ــه الظل ــود علين   العلـم منشـور  من أرض السماوة   يمع

***  
ــد  ما نصـبر بعـد مـا نحمـل العـار      ــوال  الب ــر أح ــعب تتغي   للش
  نونحطّـــــــم الطغيـــــــا   نهـــــم ننتظـــــر شـــــجعا

ــالم وي ــل الظ ــطعونزي ــور س   من أرض السماوة العلـم منشـور    الن
***  

  مــا تــدري الفلــك دوار ويــدور  بــاب الحكــم بــاقي يــا مغــرور
ــماير   شـــــــاهدنه الجزائـــــــر  ــك الضـــــ   تكفيـــــ

  من أرض السماوة العلـم منشـور    تصحه لزمانك لـيس مسـطور  ما 
***  

  تشـتكي الجـوع   ئـل ماليين العوا  خل نحجي عدل والخجل مرفوع
ــه  ــر وينـــ ــن الخيـــ   بعـــــد واصـــــل يجينـــــه  ويـــ
  من أرض السماوة العلـم منشـور    وين اللي يجي للضـلع مكسـور  
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ÉÉÉÉ         سـة سـنةـة المقدم١٩٦٤وقرأ منشد آخـر مـن أهـالي مدينـة الكاظمي 
  ×:قصيدةً، ينتقد فيها الوضع السياسي الجديد، موجهاً خطابه لإلمام الحسين

ــين   الظلم والجور يـا حسـين   فشو ــد النياش ــة وش ــل الرتب   حصّ
  مهمـــــا يصـــــير بخطـــــر  بعـــــد شـــــعليه بالبشـــــر

  الظلــم والجــور يــا حســين فشــو
ــدة فر  الظلم والجور يـا حسـين   فشو ــين بالوحـ ــوا الماليـ   قـ

ــو   ــدتهم مــ ــادقةوحــ   يــــردون بيهــــا التفرقــــة    صــ
  شــوف الظلــم والجــور يــا حســين

ÉÉÉÉ  ة في إحدى خطبه، أثاروعندما قام عبد السالم عارف، بمدح بني اُمي
ذلك غضب الشيعة في العراق، وأنشد أحد المنشدين في >موكـب األنبـاريين<   

  م قصيدة جاء فيها:١٩٦٦في الصحن الكاظمي الشريف سنة 

ـ     ــدم    دمانيا ظـالم أهـل البيـت ن ــذا النــ ــة هــ   عاقبــ
ــدم  ــودك عـ ــبح وجـ   موكبنه بـي مكتـوب عنـوان     يصـ

***  
ــان  ــر البركـ ــردون يتفجـ ــر    يـ ــو ينفجــ ــان لــ   بركــ
  موكبنه بـي مكتـوب عنـوان     وتصــــير ســــاعة صــــفر

***  
ــلطته   ليريـــد يمـــدح آل ســـفيان ــنجح بســ ــا يــ   مــ

ــدوم إلــــ  ــه هومــ   موكبنه بـي مكتـوب عنـوان     مرتبــ
***  

ــ  نالعرفـا حكّم ضميرك علـى   ــدل  فانصـ ــم عـ   واحكـ
ــمل  ــع الشـ ــدل جمـ   موكبنه بـي مكتـوب عنـوان     والعـ
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ÉÉÉÉ  ر آالف الفالحـين الفقـراء بسـبب فيضـان نهـر       ١٩٦٨سنةم، عندما تضـر
      ـة المقدسـة، فـي   الفرات، أنشد أحد المنشـدين فـي موكـب عـزاء أهـالي الكاظمي

  الكاظمي، جاء فيها:م قصيدةً للشاعر ملّا عبد الحسين ١٩٦٨العشرين من صفر سنة 

ــة   صرخة من وادي الكرامـة  ــوا الزعامـ ــا لتمنيتـ   يـ
ــر ــى التغييـ ــد علـ ــر   يعتمـ ــتت التفكيـــ   ويشـــ
ــا  ــرب ال تخليه ــى الغ   يهـــهواوالعلـــل أنـــت د  عل

***  
ــيبة  ــم مص ــرات أعظ ــه    والف ــر أنابيبـ ــن تتفجـ   مـ
ــ   واحنــــه مخطــــورين    طينابـــــين هالشــــ
ــه   ــن دواهيه ــتفظ م   يهـــهواوالعلـــل أنـــت د  واح

ÉÉÉÉ  ة مع األكراد، وتوقيـع ات ١٩٧٣سنةـة  فم بعد مصالحة السلطة العراقياقي
  آذار، دخل موكب أهالي المشخاب إلى كربالء المقدسة يهتفون: ١١

  ل فتلة إمسـجلة ية إآلهذي را  يهتف المشخاب من طب كربالء
ــالوالء بـــالوالء   بـ

ــذي را ــه ــجلة ة إآلي ــة مس   ل فتل
***  

  تهتف إلكل األجيـال المقبلـة    ن عقد الولةيبرختك بالطف ص
ــالوالء بـــالوالء   بـ

ــة إ  ــذي راي ــجلة آله ــة إمس   ل فتل
***  

ـ يا من إبدمك و   ثبت الدين أو رجع من أولـه   در العائلـة خ
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ــالوالء بـــالوالء   بـ
ــة إ  ــذي راي ــجلة آله ــة إمس   ل فتل

***  
  صرخات العدل متواصلة تظل  باسمك أو باسم العدالة الفاضلة

ــالوالء    بـــالوالءبـ
ــة إآل  ــذي راي ــجلة ه ــة إمس   ل فتل

***  
  لي األكراد اتهتف وإطيع الهخ  آذار ابقيادتنـه اعتلـه   )١(دعش

ــالوالء بـــالوالء   بـ
ــة إآل ــذه راي ــجلة له ــة إمس   )٢(فتل

***  

أعضاء الحزب الشيوعي حاولوا اسـتغالل المواكـب    الحزب الشيوعي:
الحسينية، وإلقاء شعارات يسارية من خالل المشاركة الفعالة فيها، ففي موكب 

  العباسية الذي كان يطلق عليه بـ >عزاء الشيوعيين< رددوا:

ــهچــلــو إ ــه   ه الجيــل الوران ــوقدمنـ ــؤالچـ   م سـ
ــتالل    األراضـــــي العربيـــــة ــت االح ــيش تح   ل
ــه  ــه عقلنـ ــلون يقبلـ   تصـــبح أمريكـــا أملنـــا  شـ
ــة  ــة أجنبيـ ــاي خطـ ــدامقت  هـ ــه لالنهـــ   ودنـــ

ــدروب ال  چها لشعب يا جبهة باسـم    النضــيمشــي ب
ــو ــدم السـ ــهفقـ ــام   يت إلنـ ــل وس ــالحرب أجم   ب

                                                             )١. 
  ) أحد ع�
)٢. 
ف للتأليف والتوثيق والن� 
��� مركز النجف ا�   ) وثيقة 	8
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ــة  ــوش العربيــ ــام   والجيــ ــاروخ س ــر بص   )١(تفخ

ÉÉÉÉ        المبـارك فـي ـة إليـوان الحـرم العلـويوعندما نُصبت األبواب الذهبي
النجف األشرف، الذي تبرع بهـا التـاجر اإليرانـي الحـاج محمـد اتفـاق، ألقـى        
الرادود عباس ترجمان قصـيدة فـي حفـل جمـاهيري كبيـر اُقـيم فـي الصـحن         

  المبارك، مطلعها:

ــالم انفتحــت   ــاب الس ــا   ب ــل بيه ــب ادخ ــا لمح   ي
ــتل ــاه الگـ ــرح بأولهـ ــا   فـ ــة بتاليهـــ   والغانمـــ

     بقصـيدته هـذه، لـذلك تـم وقد اُتُهم ترجمان بترويجه للحزب الشيوعي
  اعتقاله من قبل السلطة آنذاك وإحالته إلى لجنة تحقيقية.

É :>ـ في >أماليه ـ أحد مؤسسي حزب الدعوة اإلسالمية   د طالب الرفاعييقول السي  
ــالنجف   ــى >أخــذت الماركســية ب ــة، تســربت إل األشــرف دور المرجعي 

  المواكب الحسينية عبر الرواديد (شعراء ومنشدو المواكب).
، وعلـى لسـان فاضـل    )٢(وقصائد الشاعر الشـعبي عبـد الحسـين أبـو شَـبع     

ــرادود، تمــأل الفضــاء وتُطــرب الجمــاهير، وأن مســتهلّات اللطميــات كانــت    ال
نيـة، اختطفـت منّـا العـزاء الحسـيني،      شيوعية واشتراكية، عمالية وفالحيـة وعال 

.ث بلسان الحزب الشيوعياً، أي يتحدفكلُّ النشاط صار شيوعي  
مثالً، أثارني عزاء أو موكـب مدينـة الحـي، الواقعـة علـى نهـر الغـراف،        

ب;ء: ١(                                                              اجيد=� كر   .٣٧٦ـ  ٣٦٤) انظر: ?�
� هامش الكتاب: ٢( ، وشــعره >) 	8 ّ � ّ العــرا	� �Iــزب الشــيوKا Lإ �Nينت ً ، Uن يسار=� ّ� 8V W 8X ّ� WYشاعر شع

لسن، ولد  �� ١٩١٢ذائع ع� ا� ّ   .<، وقيل: مات مسموماً ١٩٨٠، وتو	8
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والتابعة إلى لواء الكوت (محافظة واسط) في جنوب العراق، عندما تحرك من 
و األربعـين إلـى النجـف، وكـان مـن مسـتهلّات       مدينة كربالء في زيارة صفر أ

 )١(لطمياتهم: >اتّحاد فيدرالي، صداقة سوفياتية مـع الصَـين الشـعبية، وأيزنهـاور    
  ينهار، يا حيدر يا كرار<.

> ... كنـت أسـير أمـام موكـب الرفـاعي بكـربالء ـ كونهـا مـدينتي ـ أنـا            
معتُ الردات شـيوعية  والشيخ محمد علي الخمايسي المرجع الديني هناك، فس

  أيضاً، أو تمجد األفكار والرؤى الشيوعية.
فعندما يقولون: >فيدراليـة عربيـة صـداقة سـوفياتية< أخـذتُ أرد علـيهم       
وبصوت عالٍ: >وحدتنا وي (مع) مصر، تأييد إلنا ونصر ... يـا حيـدر يـا كـرار<     

لبعثيون، وأنـا هتفـتُ   ومعلوم أن األخير هو الشعار الذي كان يرفعه القوميون وا
  به، ال حباً بالقوميين أو البعثيين، إنّما بغضاً للشيوعيين.

وإذا الرادود بعد أن سمع هتافي، وأن اآلخرين تابعوني به، جاء وبعصبية 
يقول: كيف غيرتم الردة؟! وكان من أهل النجف، فارجعها إلـى مـا هـي عليـه     

اُخــرى، إلّــا أن الــرادود (المنشــد)  مـن جديــد ...، وعــدت وغيــرت الــردة مـرة  
  أعادها.

وبعدها قلـت للشـيخ الخمايسـي: ال أسـتطيع االسـتمرار فـي السـير أمـام         
  .)٢(الموكب، فكما ترى الردات كلّها شيوعية، وانسحبت مضطراً<

  ويقول أيضاً في مكان آخر من >أماليه<:
� هامش الكتاب: ١(                                                              ة >) 	8 �fيكّيــة للفــ ت اiتحــدة ا��مر ــاور: رئــيس الــو�=� 8� 8 ـ  ١٩٥٣دوايت ديفيــد أ?�

� ، Uن قائد ح١٩٦١ ّ   .<١٩٦٩لف النيتو، تو	8
)٢ : ّ �Iالسّيد طالب الرفا �L١٣٥ـ  ١٣٣) أما.  
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    ــيوعي ــتغلّها الش ــوراء، اس ــم عاش ــتغل مراس ــة تس ــوى كافّ ــت الق ون >كان
  والقوميون الناصريون، وكان يتردد في المواكب اسم جمال عبد الناصر.

كنتُ أزور موكب آل بدير، القادم من محافظة الناصـرية إلـى كـربالء،    
في زيارة األربعين (في العشرين من صفر)؛ ألن أوالد عمـي هـم رؤسـاء ذلـك     

عنا، وهو قادم الموكب، وذلك في العهد الملكي، فأتى مفوض شرطة وتغدى م
  من بغداد لحماية األمن بين المواكب، وقال: 

العجيب الذي شاهدته: أن موكباً فيه مسـتهلّات (شـعر) عـن جمـال عبـد      
الناصر، فسألتُ أحد اللطّامين في ذلك الموكب: ما هو دخل جمال عبد الناصر 

  في عزاء الحسين؟
  الحسين، أال تعرفه؟!فقال اللطّام ـ وكان رجالً بسيطاً ـ : إنّه من أصحاب 

بمعنى أن ذلك اإلنسان كان يجهل عبد الناصر، ويعتقد أنّه من أصـحاب  
الحسين، شأنه شأن حبيب بـن مظـاهر ومسـلم بـن عوسـجة، وهـم مـن شـهداء         

  الطف بكربالء.
وكذلك وظّف الحزب الشيوعي العراقي عزاَء عاشوراء أفضلَ توظيـف،  

م أكثـر مـن   ١٩٥٨تمـوز   ١٤ول من ثورة وكانت مستهلّات الردات في العام األ
  )١(غيرها لصالح اليسار<.

***  
واســتمرت الشــعارات والقصــائد السياســية ليومنــا هــذا، وأتــذكّر جيــداً   
الموكب العزائي الذي كان ينظّمه ويخرجه حزب الدعوة االسالمية في مدينة 

                                                             )١ : ّ �Iالسّيد طالب الرفا �L٢٣٧ـ  ٢٣٦) أما.  
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إيـران،  م، والذي تجتمـع جمـاهيره مـن كـلّ مـدن      ٢٠٠٣قم المقدسة قبل سنة 
ــى       ــة عل ــتان، وثالث ــى أفغانس ــرى عل ــطين، واُخ ــى فلس ــعارها عل ــةٌ ش فمجموع

  الشيشان... .

بعد سقوط النظام البعثيبعد سقوط النظام البعثيبعد سقوط النظام البعثيمممم٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣سنة سنة سنة سنة     بعد سقوط النظام البعثي        

É       ة فـيوال يغيب على القارئ ما يسمعه ويشـاهده مـن شـعارات سياسـي
العــراق، تختــرق المواكــب العزائيــة، فبعــد أن أجــرى رئــيس اقلــيم كردســتان  

الل اإلقليم، خرج في مدينة كربالء المقدسـة موكـب عزائـي    استفتاًء عن استق
  شعاره:

  مسعود بارزاني يـا راعـي التقسـيم   
  قلـيم شو أخبار استفتاءك دمـرت اإل 

É     ورفـع ،د مقتدى الصدر إلى إصالح الوضـع العراقـيوعندما دعا السي
علـى  شعار >شلع قلع<، خرج موكب عزائـي، يضـرب المعـزّون فيـه بالزنجيـل      

     د نـوري المـالكيضاً برئيس الوزراء السـابق السـيظهورهم، والمنشد ينشد معر
  قائالً:

ـ شلع قلـع قالهـا     شلع قلـع قالهـا ابـن الصـدرين       ن الصـدرين اب
  شــلع قلــع ويــن المفــر الويــن  شلع قلع صاح صـيحات حسـين  

***  
  من يكـف و يحضرنه وياحسين ل  أرد أحلفك بالضـمير وبالشـرف  

  حسين ألهل الباطل أبداً ما هتف  الهفقرا لـو ألهـل التـرف   يوكف 
***  
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ــا    شــلع قلــع ركــابهم يلويهــا    ــزابهم يمحيه ــع أح ــلع قل   ش
ــا     ــا بيه ــن م ــر ل ــع خي ــلع قل   ش

***  
  ومعتقدنه حسين هو ابن الصـدر   كل زمان يعوزنه حسـين العصـر  
  ومعتقدنه الشـمر محتـال العصـر     كــل زمــان يعوزنــه دور الشــمر

***  
ــه    ــب بعدام ــنق نطال ــنق ش   شــنق شـــنق لعيـــون اليتامـــه   ش

ــه   ــج أيام ــودة ذي ــنق س ــنق ش   ش
***  

  ما جنينه وياه بس مـوت وونـين    رجعونه قرون حكمه ثمن سـنين 
وجگلّي يرضى المهدي لو يرضى الحسين  ة ماكو شلع ظل بس الطحينب  

***  
  شعب شعب ساعة واخذوا بيتـك   منيتــكتشــعب شــعب تــنهض 
  )١(شـعب وصـلت التنميتـك   شـعب  

***  
  حسين خبزة بحلك كل واحد فقيـر   حنه عدنه حسين للجـائع نصـير  إ

  خلّ يفتّك عقله ويحرك الضـمير   بيرچواللي عنده حسين عن ذني 
***  

  تظن تظن راضي عـن الخضـراء    تظن تظن حسـين ابـن الزهـراء   
ــا    ــا هـ ــا هـ ــن هـ ــن تظـ   تظـ

***  
زة بكلّ همحسين رادك صدك تعلن ثورتك  تـك حسين رادك بالع  

  ) يقصد اKصة التموينّية.١(                                                             
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  مو فقط بالموكب تذب حركتـك   حسين رادك على الحكومة صرختك
***  

ــة   نعتــرف حســين مــا نفتهمــه    ــة ولطم ــين قيم ــرف حس   نعت
  شـــلع قلـــع شـــلع قلــــع     نعتــرف منـــه يطلــب كلمـــة  

É ة في أيام العشـرة االُولـى مـن شـهر     وضت إحدى القنوات الفضائيعر
، موكبــاً عزائيــاً يســير فــي شــوارع كــربالء   م٢٠٢٠=  هـــ١٤٤١محــرم الحــرام 

المقدسة، وكانت إحدى شعاراته تندد وتستنكر ما بثّته قناة >الحرة< مـن تقريـر   
يسيء إلى بعض رجال الحوزة العلمية ومؤسسـاتها، والمتـولّي الشـرعي للعتبـة     

  رددون:العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي، إذ كان المعزّون ي

ــراق    ــاموس العـــ ــتاني نـــ ــيد السيســـ   الســـ
ــاق   ــن النفــ ــافي مــ ــرة كــ ــاة الحــ ــا قنــ   يــ

ــة للمرجــع ســند   ــ  ـ  إحن ــمد گالوح ــه الص   ربن
  يا سفير حسين ليش بال نصـير 

É   ،>ًنشداً حسـينياً >رادوداة مرضت هذه القناة الفضائيوفي اليوم الثاني ع
النجـف األشـرف، جـاء    فـي مدينـة   × ينشد قصيدة في موكب أبناء الحسـن 

  فيها:

  مو مهم كلّ الشاب عاطل  ـ  مــو مهــم تعلــيم فاشــل
  مو مهـم فوضـة مزابـل     ـ  مو مهم مستشفى مسـلخ 
ــة  ــذم الحكوم ــم لت   الحكم شيعي وأنتَ جاهل  ـ  المه

***  
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  وفَسدت ضمائر وأدويـة   ـ  مو مهـم سـوء التغذيـة   
ــحية  ــم دم التض ــو مه ــل    ـ  م ــراي قات ــاع والش   نب

***  
ــ ــهالمنبــ   للمـــا عنـــده وجـــدان  ـ  ر الزم يذمــ

ــة   ــه الذم   للمـــا عنـــده وجـــدان  ـ  امنــين يجيبل
ــان  ــبح انسـ   رادك تصـ

***  
ــارح   ـ  يعلــــن المنبــــر آراءه ــروه اليص ــو مك   ول
  والهدف ما سوني واضح  ـ  على الشعائر هاي هجمـة 
ــل المصــالح  ـ  على الحشد يومية هجمة ــاكتة أه   س

***  
  شوالبس نظـارة العميـان    ـ  عدنـــــه الوضـــــع 
ــائس   ابــن الحشــد شــيريد    ـ  أو متضــيع وجــه ب

ــان  ــبح انسـ   رادك تصـ
***  

ــى اآلن   ـ  حسين وبعده على المذبح ــه إل ــزف دم   ين
ــبح  ــي تص ــا رادك نب ــان   ـ  م ــبح انسـ   رادك تصـ
ــون   ــابس وج ــبه ع ــدمون   ـ  تش ــام اليخــ   بخيــ

ــان  ــبح إنسـ   رادك تصـ

É     ًرضت هذه القنـاة أيضـاً، موكبـاـاً يسـير فـي شـوارع كـربالء      وععزائي
  المقدسة، ينتقد المعزّون فيه رئيس القوة القضائية مدحت المحمود، قائلين:

ـــه  ـــه والـلّــ   واهللا فضـــــــــحتونا  ـ  والـلّــ
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ــون   ـ  يـــا برلمـــان الصـــدفة ــتكم تجـــ   خلـــ
  )١(ونالالخايفة من اللي كَ  ـ  ويـــا أهـــل الحكومـــة

ــا مــدحت المحمــود ــا  ـ  وي   ربعـــــك مرمرونـــ
ــس ــراعات ب ــوك وص ــارات   ـ  ب ــعب الحض ــا ش   ي

***  
  إلنـــــه وللكرايـــــب  ـ  فصــــلّتوا دســــتورين
ــب   ـ  وظلّــت علــى األحــزاب ــوزة المناصـ   محجـ
ــومالي   ــد ص ــار البل ــب   ـ  ص ــتحكم أجانــ   والــ
ــة  ــة الغنيـ ــا لدولـ   صـــــرنه مســـــرحية  ـ  بهـ

É       سـة، ليلـة الثـامن مـنة في كـربالء المقدوخرج موكب طرف العباسي
  هـ ـ ، يردد شعارات:١٤٤١في هذه السنة ـ شهر محرم 

ــدان  ــي البلــ ــية يبنــ ــة الخمســ ــانون الخطّــ   قــ
ــان   ــدم البنيـ ــلطة تهـ ــيط السـ ــال تخطـ ــه بـ   واحنـ

ــة اوال اســـتثمار  ــار   ـ  البنيـ ــندوق اإلعم ــن ص   م
ــاك  ــين ويـــ   ضــــــد العــــــاداك  ـ  يحســـ

***  
ــ ــزاب    چ ــن األح ــلطة م ــا لس ــه به ــاين عدن   م خ

ــن دون    ــعبي م ــا ش ــك ي ــن قوت ــرق م ــابيس   حس
ــن   ــركبتكم دي ــا ب ــين   ـ  حقن ــمك يحس ــاكو بس   ب
ــاك  ــين ويـــ   ضــــــد العــــــاداك  ـ  يحســـ

                                                             )١. pو=8   ) أي أ
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***  
ــوال   ــب األمــ ــرم نهــ ــية يحــ ــانون القدســ   قــ
  وتفـــرض تشـــريع وتعمـــل عكســـه بأفعـــال    

  تســرق شــعبك وتخــون  ـ  يــا لشــرعت القــانون  
ــاك  ــين ويـــ   ضــــــد العــــــاداك  ـ  يحســـ

***  
ــؤول     ــن المسـ ــدن ابـ ــران ولنـ ــين ايـ ــر بـ   يفتـ

  همـــه دم شـــعبي النـــازف مـــن دون حلـــولمـــا 
  وشــعبي بــالهم مجــروح  ـ  يوميــه لدولــه يــروح  
ــاك  ــين ويـــ   ضــــــد العــــــاداك  ـ  يحســـ

***  
ــن    ــتهم ويـ ــب حصّـ ــال راتـ ــريجين بـ ــا لخـ   هـ
  واحــــدهم يتظــــاهر بــــالحق يطلــــب تعيــــين

ــلبوه   ــيش تس ــه ول ــوه    ـ  حقّ ــروض تعين ــو مف   م
ــاك  ــين ويـــ   ضــــــد العــــــاداك  ـ  يحســـ

***  
  باصـــالحات الساســـة وكلشـــي منشـــوفنســـمع 

  كــلّ عــام المســؤول الحجــي بالكعبــة يطــوف     
  وماكــل حــق المســكين  ـ  يتســتّر باســم الــدين   
ــاك  ــين ويـــ   ضــــــد العــــــاداك  ـ  يحســـ

É  ة الكربالئي سنةموكب عزاء جمهور طرف العباسي دم فـي  ٢٠١٣ورد
  شهر محرم الحرام:
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  الشـهر مـا يبقـالي   تكول نـص    البرلماني وعنـده راتـب عـالي   
  اهللا ال يرضــــــى عليــــــك  حقنــه ضــاع بــين ايــديك   

  بـو األحـرار هـذي اصـواتنه    أ يا
***  

  واهللا ما عـدكم رحـم ألطفالنـه     أنتو تختلفـون واحنـه شـحالنه   
ــار  ــه انفجــ ــيش يوميــ ــار   لــ ــح النهــ ــل وبوضــ   قتــ

  بـو األحـرار هـذي اصـواتنا    أيا 

É  ت بعــض ٢٠٢٠وفــي عــامدم، الــذي ســبقته األحــداث التشــرينية، رد
  المواكب الحسينية:

ــم   ويــن األهــم ويــن المهــم ــايه ولط ــط مش ــو فق   م
ــرية  حسين ثـورة علـى الظلـم    ــدته الناصــ   وجســ
  مــن مبــدأ ثــورة تشــرين  راح نجسد طـف حسـين  

É       ،هوتجـاوز حـد ،اج الكـاظميوأسـاء   وذهب بعيداً الشـاعر ثـامر السـر
  في بيان األحكام الشرعية، قائالً: عملها حينما حصر للحوزة العلمية

ــالتغيير إجــاهم  شــــوفوا التطــــور بأوربــــا ــذا ب   التطــور ه
  مــن صُــبح مصــدر أذاهــم     عزلـــوا القـــس بالكنيســـة  
  منهم اتعلموا منهم اُخذوا شـوية   هالنــاس حــرة وتفهــم الحريــة

ــرعية  ــأله الش ــه المس   دور العمام

هذا جزء يسير مما وقفتُ عليه من قصائد وردات حسينية، وهناك الكثير 
مثلها يحفظها ويرددها كبار السن الذين عاصروا األحداث السياسية في العقود 
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  الماضية. والحمد هللا أوالً وآخراً.
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