
 

 

 خذ سالمي يا إمامي     أيها المظلوُم في أرض البقيع  

يع  ـخذ سالمي يا حبيبي     شّدني الشوُق لمثواك  الفج  

قرب ذكراَك تحّدتني دموعي  ّر خيالي   ــــــــكلما م  

بل أرى شمساً تحّنت بالنجيع     ريٍح  ــال أرى أّي ض  

 

هد والثبات  ــــــــقد أتينا سيدي بالع  

اة  ــــــــلقائُد الثوريُّ لألبأنت ا أنت  

وات  ــمنك تبث الروح في الم نفحة    

 أنت من قّدمت عاشورا إلى الحياة  

 

م  ــــن العاشقيْن    سنأتيَك زحفاً مع القائـــفعهداً إمامي م  

م  ــوبأٍس شديٍد على الغاش    لمـــينْ بيوٍم عظيٍم على الظا  

دم  ـــــٍم وذا بالــــيْن    فأنت بســــفثأرك يبقى كثأر الحس  

على اآلثم  ين  ـحَت الدعّي بصلٍح غدى    حساَم الحسفضَ   

 فلوالك كّنا بال كــــــــــربال    سقيَت األعادي من العلقم  

 سالم  عليَك مدى الدهـــر يا    مثال السالم  إلى العــــالم  

 فضحَت أمّية    برغم األذّية

*** 

 

 

 



 

 

غالي     يا حسْن واتأّمل ادموعي الجرّيةاوبني يــــــــــباهلل ج  

توافيني المنّيةت عني ــــلو رح  إنت روحي او كل حياتي     

ر إلّيهـــــأنظرْك واعيونك اتناظ  ة علّيه   ـــــــصعبة يا خوي  

ا حبيبي     والمصيبة ابفرگتك تصعب علّيهــــخوفي ترحل ي  

 

ر إلى الوديعةـــفّتح اعيونه الحسْن ينظ  

ين األخته يويلي امن الحزن صديعةعا  

هيعـــــنادى يا زينْب حنينْچ وهللا مستط  

 عمري گّوض واستعدي بعدي للفجيعة

 

باْل    يكعبة او صبرهاْ أبد ما جرىـــــــمصابچ يزينْب يهّد الج  

ألم الحـسْن    عليلة يزينْب من اللي جــــرىصغيرة او نظرتي   

أو چبدي نظــــــرتيها متفّطرة   أو شفتي أبونه أو راسه انطـبْر   

 بعد لچ مصيبة برض كــــربلة    مثلها يزينْب أبد مــــــــا جرى

 تشوفي عضيدْچ أو دّمه يصْب    أو خّده يوسفة الشمس تصهره

 أو أعظم مصيبة تفت الصخـْر    تروحي سبّية أو متحــــــــّيرة

 تروحي سبّية    أسف يا زچّية

*** 

 

 

 



 

 

 

ة    أنظرك يالغالي في اللحظة األخيرةــــــالي يخويإگعد اگب  

بيرةـــــيا عضيدي او ياحبيبي    إنته روحي وانته آمالي الك  

ّية    من گبل ال أرحل او روحي مريرةـــعندي وصبوعلي   

يرةــــــدي لليتامى    كافل او إنته العماد الهالعشـــــــإنته بع  

 

تامىيا حسن حالك شعبني او ذّوب الي  

ةـأطلب امن هللا إلك يا مهجتي السالم  

هــــــإنته من جّدي أثر بفعاله او كالم  

 إنته فرع امن النبّوة او وارث اإلمامة

 

يبة عليك المحنْ ـــــة رحيلي علّيه انكتْب    أو أدري عصـــــــيخوي  

يتاج الفخْر    إذا هاجمــــــــــتني سهام الَضَغنْ ّية ـــــــــإلك هالوص  

 لتسفك يخوية دماْ امــــــن العدْا    إذا وّيــــــــه جّدي أبوا أندفــــــنْ 

 أو شيلوا الجنازة ألرض البقيْع    أو ذكروا ابدمعكْم مصاب الحسنْ 

ب الوطنْ أنا اللي ضـــــريحي بعد ينهدْم    وانا يا عضيدي غــــري  

ـتنْ ي سيوف الفـــــبعدمــــا فرتن  ــن العائلة  بمان هللا رايْح عـــــ  

 سالمي يخوية    إلك في الرزّية

*** 

 

 



 

 

 

العصر  على قبر الزكي   ام      صاحب  ـــــــــوكأّني باإلم  

ول الشجي  ــــــــــويناديه  بذا الق يندُب المسموَم ظلماً      

وا قبرك بالحقد الشقي  ــــــــهّدم  تى   ــما ترى ذنبَك ح  

وا يا عمُّ قربى للنبي  ـــــــما رع  تول    ـــفجعوا قلب الب  

 

احب الزمان  ـــــــــــتعلو ص دبةُ ولنا النُ   

 قد سئمنا الصبر والصمَت على الهوان  

ان  ـــــــــوا فينا بقيع السلم  واألمــــهّدم  

انيـــــوٍم تقتل األمــــــا بسمــــــوأتون  

 

يع  بقيع  األسىــــقوُن اللقا     بأرض البــــمتى يا إمامي يك  

ساــــينا قـــــٍم نقيٍع علــــبس   ؤوَس الردى  ــــفإّنا ُسقينا ك  

ساــــا لنا أنفــــفكم أزهقوه   ا منتظْر  ــــــبحق  الزكي   أي  

فهذا النداُء مـــــــــن البؤسا   بقبٍر غريٍب بقرب الرسوْل    

تضيُء ظالَم المسافعّجل إلينا بذاك اللــــــــوا      كشمٍس   

 لتشفي جراحـــاً بنا تنزُف      وتدحـــَر ليالً بنا عســــعسا

 فأنت البقّية    وغوُث البرّية

*** 

 

 



 

 

 

 بارك هللاُ خطـــــــــــاكْم     يا شباباً قد تحــــّدى العقبات  

 أنتـــــُم وهللا  فخــــــــــر      وامتداُد اآلل  نهُج التضحيات  

ـــات  حســــــــنيٍّ     وحسينيٍّ على شتى الجـهات  في ثبـ  

 تصنعون الموت نصـراً     إذ به  طّرزتُم ثـــــوب الحياة  

 

يم  ـــثورةُ السلم  بنهج الحسن  العظ  

 لم تكن ذالً وال خــوفاً من الظلوم  

 فارفعوها ثورًة تعلو على النجـوم  

 في نهجـــــنا السليم  
 إنها سلمــــية 

 

اية  ـــــي  بدرب الحسْن    يسيُر بوعيٍ إلى الغــــأب شباب    

تجارت دماهُ على الساحة  وهُ على دينه     ـــــــمتى ساوم  

ع العزة  ــــحماس  ووعي  به قد مضى    لحيُث األماني م  

ذي الثورة  ـــفطوبى ألرٍض به أزهرْت    وطوبى إليه  ب  

زٍم من اليقظة  ـــمضى في ثباٍت وأنفاســــُه    كبركان  ع  

ال إلى الذلة  ــــــــتمُد الحياةُ لـــــــــــــُه كفها    فقد قال ك  

 ستبقى القضّية    به  والهوّية

*** 

 

 



 

 

 

 دونك التأريُخ فاقـرأ    أيها الغارُق في دم  الضـحايا

 وافهم العـــــبرة منُه    إّنما التأريــــُخ درس  للبرايا

أين من صـــّدر للناس المنايا أين فرعوُن الشقُي      

 كلهم صاروا سراباً    ومضوا عن هذه الدنيا خزايا

 

 أفأنَت الخــــالُد الباقي مدى الدهور  

 أنسيت الموَت إذ أمعنت في الفجور  

 هكـــذا تلتُذ بالقــــــــتل بال ضــمير  

 أَو ما فّكرت في البعث مـع النشور  

 

وتحلُم تبقى مدى األزمنة    ال غّصٍة ــــــــتناُم هنيئاً ب  

 وتنسى جياعاً قد افترشوا    تراب العذاب  مع المسكنة

يالً بمن عـــربدوا    وسلّوا سيوفاً من الفرعـنةتفّكر قل  

 أبادوا وشادوا ومـا ُخلّدوا    وعادوا بذكرى لهم واهنة

 فهذا يزيـــــــــد  أراد البقا    بظلٍم وجــــــوٍر فما أمكنه

فناء  بأفعــــــــاله     وظلّت شعــوب  لنا مؤمنةمضى لل  

 ستأتي المنّية    بدون روّية

*** 

 


