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محمد سعيد
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يكتب صفحات الجهاد والوطنية
توفيق التميمي

وثق امل�ؤرخ ��ون تلك اللحظة التاريخية الفا�صلة
م ��ن تاريخ ح ��ركات اجله ��اد وقياداتها ال �س ��يما
احلبوبي الثائر والعامل (يقدر على �س ��بيل املثال
ع ��دد املقاتل�ي�ن العراقي�ي�ن الذين رافقوا ال�س ��يد
حممد �س ��عيد احلبوبي يف م�سريه نحو اجلناح
االمين من اجلبهة ال�شعبية باكرث من ثالثني الف
راج ��ل يف حني مل ي ��زد عدد اجلن ��ود العثمانيني
النظاميني امل�ش ��اركني يف القتال يف هذه اجلبهة
على خم�س ��ة ع�ش ��ر الف جندي) ح�س ��ن اال�سدي
ثورة النجف على االنكلي ��ز دار احلرية للطباعة
بغداد � 1975ص ،91كما و�ص ��فت ال�ص ��حف ذلك
الي ��وم الذي خرج في ��ه احلبوبي معتليا �ص ��هود
ج ��واده قا�ص ��دا �س ��احات اجله ��اد يف ال�ش ��عيبة
و�ص ��فا بديع ��ا وم�ؤث ��را (والنج ��ف مل تن�س ذلك
اليوم امل�ش ��هود الذي اجتمع فيه ع�شرات االالف
من النا�س لي�ستمعوا اىل اعالن ال�سيد احلبوبي
ع ��ن عزمه على الثورة ملقاومة جيو�ش االحتالل
 ،وللوقوق وجها لوجه .وقد ا�ستجاب اىل ندائه
ه ��ذا الكثري من رجاالت امته البارزين من علماء
وزعم ��اء واحرار خمل�ص�ي�ن .وان�ضموا اليه يف
ثورت ��ه املقد�س ��ة ) جري ��دة كل �ش ��يء البغدادي ��ة
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قائد للعشائر العربية
والكوردية
كان اقن ��اع رج ��ال الع�شائ ��ر يف االلتح ��اق
باجله ��اد �ضد االنكلي ��ز امرا يف غاي ��ة ال�صعوبة
والع�س ��ر ،فابن ��اء الع�شائ ��ر العراقي ��ة ومعه ��م
الع�شائ ��ر الكوردية عان ��وا االمرين من ا�ضطهاد
ال ��والة العثماني�ي�ن وتع�سفه ��م ،حي ��ث ات�سم ��وا

بالرعونة والغطر�س ��ة يف التعامل مع املواطنني
العراقيني،لك ��ن هيب ��ة احلبوب ��ي وعل ��و مكانته
جعل ��ت ابن ��اء الع�شائ ��ر الفراتي ��ة واجلنوبي ��ة
ت�ؤازره وتلتف حول رايته  ،وملا �سارت قدما اىل
املي ��دان ا�ستجاب لندائه يف جه ��اد الكفار معظم
رج ��ال الدي ��ن وم ��ن خمتل ��ف اال�ص ��ول العربية
وااليرانية.
الكورد والحفيد تحت لوائه
حل ��ق باحلبوبي قائ ��د جبهة ال�شعيب ��ة للمقاتلني
الزعي ��م الكوردي ( حمم ��ود احلفيد) ومعه �آالف
الكورد بني �سيف وفر�س وراجل ،ف�سالت الدماء
العربية الكوردية وامتزجت على مذبح ّ
ال�شهادة
العراقي ��ة يف �ص ��ورة وطني ��ة ق ��ل نظريه ��ا يف
�صفحات التاريخ الذي مزقته النزاعات واهواء
احل ��كام بالتفرقة والعن�صرية بع ��د تلك الواقعة
البطولي ��ة (.كان ال�سي ��د حممد �سعي ��د احلبوبي
ا�ش ��د املجتهدين حما�سا للجه ��اد ،ويف ع�صر 15
ت�شرين الثاين  1914خرج احلبوبي من النجف
يف موك ��ب ي�صحبه جماعة من ا�صحابه وكان قد
تقلد �سيفه والطبول تدق امامه .وبعد نزوله يف
كثري م ��ن امل ��دن والع�شائر و�ص ��ل الن�صارية يف
منت�صف كان ��ون الث ��اين  1915وكان احلبوبي
اثناء مكوث ��ه يف النا�صرية دائ ��ب احلركة حيث
�ص ��ار يتج ��ول ب�ي�ن الع�شائ ��ر املجاورة،وير�سل
اعوان ��ه م ��ن �شب ��ان الطلب ��ة كباق ��ر ال�شبيب ��ي
وعل ��ي ال�شرق ��ي اىل الع�شائ ��ر البعي ��دة حلثه ��م
عل ��ى االن�ضم ��ام اىل حركة اجله ��اد وقد و�ضعت
احلكوم ��ة حت ��ت ت�صرفه ام ��واال طائل ��ة لينفقها
يف جتهيز الع�شائر فاجتمع اليه منهم خلق كثري
ويف � 19شب ��اط غ ��ادر احلبوبي �س ��وق ال�شيوخ
متوجها نحو ال�شعيبة تابعت ��ه الع�شائر حتملهم
مئ ��ات ال�سفن ال�شراعية وهي متخر مياه بحرية
احلمار( من مذك ��رات حممد ر�ضا ال�شبيبي نقال
عن جملة البالغ الكاظمية العدد اخلام�س ال�سنة
الرابعة.

جغرافية الجهاد
�أنطل ��ق موكب ��ه اجله ��ادي بوا�سط ��ة ال�سفن من
الكوف ��ة ع�ب�ر ال�شامي ��ة وغما� ��س وال�شنافي ��ة
وال�سم ��اوة واخل�ض ��ر ،ث ��م ح ��ط رحال ��ه يف
النا�صري ��ة بعد حثه �أبن ��اء الع�شائر واملدن التي
مر بها عل ��ى االلتحاق به للجه ��اد فتبعه االلوف
ث ��م �إ نطلق من �سوق ال�شيوخ يف  4ربيع الثاين
 1333ه املواف ��ق لي ��وم  19/2/1915م يف
موك ��ب كبري ُقدر عدده بنح ��و ثالثني �ألف راجل
وع�ش ��رة �آالف فار�س نح ��و ال�شعيبة ثم �إن�سحب
اىل النا�صري ��ة بعد هزمية اجلي� ��ش الرتكي يف
منطقة النخيل ��ة (املعروف عن كب ��ار املجتهدين
الذين قادوا حركة اجله ��اد كال�سيد حممد �سعيد
احلبوب ��ي وال�سي ��د مه ��دي احلي ��دري وال�شيخ
مهدي اخلال�صي ،انه ��م مل يكتفوا بانفاق املبالغ
الت ��ي و�ضعت حتت ت�صرفهم على حركة اجلهاد
ب ��ل زادوا على ذلك فانفقوا من اموالهم اخلا�صة
او م ��ن احلق ��وق ال�شرعية التي كان ��ت تقدم لهم
وقي ��ل ان احلبوب ��ي بوج ��ه خا� ��ص كان غني ��ا
ل ��ه امالك خا�ص ��ة فرهنه ��ا لكي ينف ��ق منها على
املجاهدين ).ملحات اجتماعية من تاريخ العراق
احلديث د  .علي الوردي ج� 4ص 159

نهاية الفارس
مل يع ��رف احلبوبي اخل ��وف يف حياته اال مرة
واح ��دة يف الي ��وم االخ�ي�ر ال ��ذي ت�شتت فيه
ق ��وات املجاهدي ��ن ومع ذل ��ك ظ ��ل احلبوبي مع
�صحب ��ه املرافق�ي�ن مرابطا لوح ��ده يف مواجهة
�شرا�سة وق ��وة االنكليز الهمجية  ،حيث كان يف
ذل ��ك اليوم تنفجر القنابل ب�ي�ن اخليام  ,وهرب
املجاهدون بعد ان ا�شيع بينهم ان القائد الرتكي
�سليم ��ان ع�سك ��ري قتل ه ��و و�ضباط ��ه جميعا ,
فانت�ش ��رت الفو�ضى بني الع�شائر واختل النظام
وق ��د ثب ��ت ال�سيد احلبوب ��ي مع ثلة م ��ن �صحبه
فل ��م يهرب ��وا م ��ع الهارب�ي�ن  ,ث ��م ا�ستق ��ر ر�أيهم
اخ�ي�را ان ير�سلوا ال�سيد حم�س ��ن احلكيم وهو

استشهاده
ا�ست�شه ��د بايام بعد واقعة معركة ال�شعيبة وهو
عل ��ى فرا� ��ش امل ��وت و املر� ��ض يف بي ��ت احلاج
ال�شيخ عبدالكرمي الع�ضا�ض الكائن و�سط مدينة
النا�صري ��ة وكان م ��ن خا�صته ومقلدي ��ه ،و قبل
ا�ست�شهاده بايام اكت�شف االنكليز �أن حمور هذه
اجلم ��وع من الع�شائ ��ر وباقي قطاع ��ات ال�شعب
ه ��و العامل املجتهد املجاه ��د ال�سيد حممد �سعيد
احلبوبي والذي �سبب لهم خ�سائر كبرية وعجل
يف �إن�سحابهم من الع ��راق وخلق �أجواء العداء
�ضدهم وعرقل �أحتاللهم ملدينة النا�صرية ،كانت
الهزمية فاجعة للجي� ��ش واملجاهدين معا .فت�أمل
املجاهدون ملا حل بهم فقد �سقط منهم يف معركة
ال�شعيب ��ة ثالث ��ة االف �شهي ��د وكان احلبوب ��ي
اكرثه ��م تاملا فق ��د انعك�ست عليه اث ��ار الهزمية
واجه ��د يف املعرك ��ة ولي� ��س م ��ن �ش ��ك يف ان ��ه
ق�ضى ليلة الهزمية م�سه ��دا متعبا نف�سيا وبدنيا
ف ��ان الهزمي ��ة كبرية عل ��ى القائد وح�ي�ن ا�صبح
ال�صب ��ح بدا مهموما منهوكا حمتقن العينني كما
و�صفه احد جنده واب ��ى ان ي�ست�سلم وان يركن
اىل الراح ��ة بعد اعياء فم�ضى م ��ن جديد يجمع
الفل ��ول للقت ��ال ثاني ��ة وق�ص ��د النا�صري ��ة لهذه
الغاي ��ة (واذا جئن ��ا اىل احلبوب ��ي الفيناه ينوء
بع ��بء ثقيل من الهم ب�سب ��ب الهزمية اىل جانب
اجلهاد البدين وهو �شيخ يدنو من ال�سبعني فقد
هده اجلهاد هدا واتعبته ال�شهور ال�سبعة الثقال
الت ��ي ام�ضاه ��ا يف اجله ��اد وعا�شها كم ��ا يعي�ش
اجلن ��دي املقاتل اميا تع ��ب فانته اىل النا�صرية
ون ��زل يف دار الع�ضا�ض وهم م ��ن اال�شهر ا�سر
العربي ��ة فيها ولكن القدر مل ميهل ��ه ليحقق امله
الكب�ي�ر فقد ا�شتد عليه الداء حتى الزمه الفرا�ش
فالت ��ف حول ��ه �صحب ��ه ي�شرفون عل ��ى متري�ضه
وكان عل ��ى را�سهم ال�شرقي وم ��ا هي حتى احل
منت�صف حزيران  1915فمر يومان واحلبوبي
طري ��ح الفرا� ��ش وممر�ض ��ه و�ضيوف ��ه و�صحبه
والنا� ��س كله ��م يف قلق علي ��ه ويف �صباح اليوم
الثال ��ث اربعاء �س ��اءت �صحت ��ه وا�صبحت تنذر
باخلط ��ر وما ان خيم الليل بظلمه الدام�س حتى
فا�ض ��ت روح ذلك املجاهد اىل بارئها يف خ�شوع
و�سكين ��ة واطمئن ��ان وه ��و ي ��ردد )اما ان ��ا ففي
نعيم).

الدكتور البصير وشعر الحبوبي
شهد العراق يف القرن التاسع عرش نهضة أدبية كربى كان لها الصدى املدوي يف وادي الرافدين ،وكان لها األثر الفعال يف انبعاث
الشعر املعارص يف العراق ،وهذا القرن  -مبا فيه تبلبل سيايس والتواء يف الحكم ،ومبا فيه من ظلم واستبداد  -كان نشيط ًا يف حركته
العلمية واألدبية .وكان اكرث نشاط ًا يف الناحية الشعرية .ففي بغداد والحلة والنجف واملوصل كانت الحركة العلمية يف نهاية املعركة
مع األحداث والخطوب التي كانت تحارب العقول واألذهان والحريات؛ ألن األوىل كانت تستمد قوتها من تاريخ حافل باألمجاد
والروائع؛ وألن الثانية كانت تطل من دنيا الجهل والجربوت تحارب هذه األمجاد بقوة وعنف وانترصت الحركة العلمية يف العراق
بفضل أبنائه الساهرين عىل تأريخهم وأمجادهم ،فقد كانت يف القرن التاسع عرش  -وال تزال  -بيوت أثرية املكانة منيعة الجانب تجمع
بني النفوذ السيايس والديني ،وكان فيها إىل جانب ذلك من يعشق األدب وميارس الشعر.
إبراهيم الوائلي

وقد حدبت ه ��ذه البيوت على ال�شع ��ر والأدب متده
بالرعاي ��ة وتب ��ذل له م ��ن الت�شجيع م ��ا و�سعها ذلك.
وم ��ن ه ��ذه البي ��وت :ال�ش ��اوي والنقي ��ب وكبة يف
بغ ��داد ،والقزوين ��ي يف احلل ��ة ،وكا�ش ��ف الغط ��اء
واجلواهري وبح ��ر العلوم يف النج ��ف ،والعمري
يف املو�ص ��ل .وحت ��ت رعاية ه ��ذه البي ��وت �أ�ستظل
ال�شعر بنجاح وري ��ف الظل ونبغ كثري من ال�شعراء
الأف ��ذاذ الذي ��ن ال يقل ��ون يف التعب�ي�ر واملع ��اين
والأخيل ��ة ع ��ن �شع ��راء الع�ص ��ر العبا�س ��ي الأخري.
ومن ه� ��ؤالء :احلليان ال�سيد حي ��در وال�سيد جعفر،
واملو�صلي ��ان عب ��د الغف ��ار الأخر� ��س وعب ��د الباقي
العمري ،والنجفي ��ون ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي
وال�سي ��د �إبراهي ��م الطباطبائ ��ي ،وال�شي ��خ عبا� ��س
وال�شي ��خ جعف ��ر ال�شرق ��ي وال�شيخ ج ��واد ال�شبيبي
وغريه ��م .وقد ترك معظم ه� ��ؤالء ال�شعراء دواوين
مطبوع ��ة و�أثار ًا خمطوطة يتدار�سه ��ا �أدباء العراق
ويعن ��ون به ��ا ،لأنه ��ا الينبوع ال ��ذي تدف ��ق من بني
الرم ��ال وال�صخ ��ور بعد فرتة طويل ��ة ف�سقى و�أنبت
و�أمد نه�ضتها احلديثة بذخرية قوية وافرة.
وم ��ن املعني�ي�ن به� ��ؤالء ال�شعراء ال�شاع ��ر املعروف
الدكتور حممد مهدي الب�ص�ي�ر �أ�ستاذ الأدب العربي
ب ��دار املعلمني ببغداد فقد �أ�صدر عنه ��م كتاب ًا �سماه:
(نه�ض ��ة الع ��راق الأدبي ��ة يف الق ��رن التا�س ��ع ع�شر)
حت ��دث فيه عن ثماني ��ة وع�شرين �شاع ��ر ًا بني �شهري
�أ�ض ��اف �إىل حيات ��ه �صفح ��ة جدي ��دة ،وب�ي�ن مغمور
ك�شف عن حياته و�شعره .وهذا الكتاب هو جمموعة
�أحاديث �أذاعها �أديبنا الكبري من دار الإذاعة العراقية
ثم �شاء له حر�صه الأدبي والتاريخي �أن يجمعها يف
كتاب من�شور.
ه� ��ؤالء ال�شعراء  -كما يق ��ول الدكتور يف املقدمة :-
(لي�س ��وا كل من �أجنب الع ��راق من قالة القري�ض يف
القرن املن�ص ��رم وال �أكرثهم وال كل من �أعرف منهم،
ولكنهم �صف ��وة من �أعرف وخري م ��ن و�صلني علمه
منه ��م) �أما درا�ست ��ه له� ��ؤالء فلي�ست م ��ن الدرا�سات
التي تعتمد على الرتجمة والرواية فح�سب ،بل هي
مزي ��ج من هذا ومن غ�ي�ره .ولعل اللون الذي يطغي
على هذه الدرا�سة هو الل ��ون التحليلي الذي يعتمد
فيه على �أثر ال�شاعر وي�ستقي من �شعره ،ولذلك ف�إن
للدكتور الب�صري �أراء �أ�ستخل�صها من �شعر ه�ؤالء قد
ال يق ��ره ع�شاق الرتاجم ،كما �أن له �آراء قد ال يوافقه
عليه نق ��اد الأدب ،ون ��راه يف بع�ض ال�شع ��راء يبدو
وا�ضح الر�أي والفك ��رة ،ويف بع�ضهم يظهر مرتدد ًا
متهيب� � ًا م ��ن الإف�ص ��اح واجله ��د ،وال�سب ��ب يف ذل ��ك
يع ��ود �إىل �أن الذي ��ن حتدث عنه ��م مل يكونوا جميع ًا
ممن انقطعت �صلتهم بالأحياء .بل �أن معظمهم ترك
وراءه �أ�س ��رة و�أحف ��ادا يحا�سبون الأدي ��ب والناقد
احل ��ر ،و�أن معظمه ��م قد جم ��ع بني ال�شع ��ر والعلم،
وبينهما وبني التق�شف والزهد ،فكان من البديهي �أن
يقع الدكتور يف م�أزق م ��ن جالء الدرا�سة وو�ضوح

الر�أي فل ��م ت�سلم درا�سته من بع� ��ض الغمو�ض ،ومل
ي�سل ��م ر�أيه من الرتجح والرتدد يف بع�ض املواطن،
ون�شري �إىل ذلك وغريه.
يتح ��دث � -أول م ��ا يتح ��دث  -ع ��ن ال�سي ��د حمم ��د
�سعي ��د احلبوبي النجفي ال�شاع ��ر ال�شهري و�صاحب
املو�شح ��ات الك�ث�ر فيق ��ارن بين ��ه وب�ي�ن ال�شري ��ف
الر�ض ��ي وت�سلم مقارنته يف كثري م ��ن املواطن ،يف
ال�شعر والعلم ،ويف احلي ��اة واجلهاد ،ويف مواطن
الرتف ��ع عن التك�سب بال�شعر ،ويغفل املقارنة بينهما
يف الن�سب ،فكال ال�شاعري ��ن علويان يت�صل ن�سبهما
بالإم ��ام علي ،وقد ترتب على ه ��ذا الإغفال  -مادمنا
يف �صدد املقارنة �إغف ��ال ناحية �أخرى وهي تع�صب
ال�شري ��ف الر�ض ��ي لعلويته ودفاعه عنه ��ا واعتزازه
به ��ا وتفجعه مل�آ�سي �أجداده �أم ��ا احلبوبي ف�إنه قليل
املحاول ��ة يف ذلك ،فما ه ��و ال�سبب وملاذا؟ هذا ما كنا

ننتظره من الدكتور.
ويرتدد الدكت ��ور يف ر�أيه بني اجلهر والتكتم عندما
يتح ��دث عن غ ��زل احلبوب ��ي ،فه ��و ال ي�ستطي ��ع �أن
يحك ��م ب� ��أن احلبوب ��ي قد �أكت ��وى بنار احل ��ب و�أنه
�أ�ستمت ��ع من �شبابه مبا ي�ستمت ��ع به كل �شاب مرتف
لأن �سمعت ��ة الفقيه ت�أبى ذلك :ثم يق ��ول�( :أننا نظلم
احلبوب ��ي ظلم ًا فاح�ش ��ا �إذا افرت�ضنا �أن قلبه مل يكن
من القلوب التي بداخلها احلب)! فالدكتور الب�صري
ال يري ��د �أن يظلم احلبوبي فيق ��ول عنه �أنه احب وال
يري ��د �أن يظلم ��ه فيق ��ول� :أن ��ه مل يح ��ب يف الأوىل
يتنافى مع علمه وفقهه ويف الثانية يتنافى مع غزله
الرقيق؟! هذا هو موط ��ن الغرابة يف ر�أي الدكتور،
ولق ��د كان ب�إمكان ��ه �أن يعل ��ن عن ر�أي ��ه بو�ضوح وال
يتحفظ م ��ا دام يتنقل من ديوان احلبوبي بني �شعر
وا�ضح الت�صوي ��ر وال�صور ،وال �أح�سب ذلك ع�سري ًا

عل ��ى الدكتور وه ��و يعتمد يف درا�ست ��ه على ال�شعر
�أكرث من غريه.
ث ��م م ��ا املان ��ع م ��ن �أن يك ��ون احلبوب ��ي ق ��د ع�ش ��ق
و�أح ��ب ولك ��ن يف �سياج من العف ��ة والأخالق؟ وهل
كان ��ت قلوب الفقه ��اء �إال كقلوب �سائ ��ر الب�شر حت�س
باجلم ��ال وتنفعل ب ��ه ،ولكنها كقل ��وب بع�ض الب�شر
�أي�ض� � ًا ال تواكب ه ��ذا اجلم ��ال وال تنطلق مع احلب
�إىل م ��ا وراء العفة؟ ولي�س احلبوب ��ي �إال واحد ًا من
ه�ؤالء يح� ��س باجلمال ويحرتمه وقد يهيم به ولكن
يف دائرة حمدودة هي النزاهة والعفة.
ف�أي ��ن احلبوبي م ��ن ذي �سلم ورعاة احل ��ي واملراح
وهو يعي�ش يف مدينة النجف؟ كل ذلك تقليد لل�صور
ال�شعرية التي جندها يف حماورات ابن �أبي ربيعه،
ولكن ��ه تقليد وا�ض ��ح ال�شخ�صي ��ة مت�ي�ن الأداء� .أما
االنفع ��االت الت ��ي يثريها احل ��ب يف نف� ��س ال�شاعر
املح ��ب وتنعك� ��س يف تعب�ي�ره ف�أننا ال ن ��كاد نلمحها
يف ثناي ��ا ه ��ذه الأبيات عل ��ى �أن ال�سي ��د احلبوبي -
رحم ��ه الل ��ه  -ق ��د ه ��دم كل ر�أي يقال في ��ه عن احلب
يف مو�شح ��ة �أخرى و�صرح ب� ��أن هذا الغول كله كان
غز ًال مادي ًا ال ينعك�س فيه �أي �صورة من �صور احلب
ال�صحيح:
ال تخ ��ل وي ��ك  -ومن ي�سمع يخ ��ل � ... -أنني بالراح
م�شفوف الف�ؤاد
�أو مبه�ض ��وم احل�شا �ساهي املق ��ل � ...أخجلت قامته
ال�سمر ال�صعاد
�أو بربات خدور وكلل  ...يتفنن بقرب وبعاد
�إن يل م ��ن �شريف برد ًا �ضف ��ا  ...هو من دون الهوى
مرتهني
غ�ي�ر �أين رميت نهج ال�ضرف ��ا  ...عفة النف�س وف�سق
الأل�سن
وال داع ��ي لأن يق ��ول الدكت ��ور �إن ه ��ذه الأبي ��ات قد
زادت (امل�س�ألة تعقيد ًا) بعد الذي �أ�شرنا �إليه.
م ��ا نعرفه من �أخالقه و�أحواله �صحيح ًا .وهنا ن�ضع
�أكرث من عالمة ا�ستفهام لن�س�أل الدكتور عن ال�سر يف
تف ��اوت ال�شاعرين وكون احلبوبي يظلم حني يجرد
من احلب ،وان احللي مل يقع يف �شرك احلب؟.
ث ��م م ��ا ه ��و املانع م ��ن �أن يجتم ��ع احل ��ب النزيه مع
الأخالق الكرمية �إذا كانت الأخالق مقيا�س احلب؟
وه ��ذه �أبي ��ات لل�سي ��د حي ��در نرويه ��ا كم ��ا رواه ��ا
الدكتور:
�سارقتها النظر املريب مبقلة  ...مل تق�ض من ملحاتها
�آرائها
ولق ��د دعوت وم ��ا دعوت جميب ��ة  ...ودع ��ت بقلبي
للهوى ف�أجابها
�أعقيلة احليني �شقت فن ��وىل  ...كبدا هوتك فكابدت
�أوا�صابها
م ��ا دمي ��ة املحراب �أن ��ت بل الت ��ي  ...نن�س�ي�ن ن�ساك
الورى حمرابها
�أن ه ��ذه الأبيات خالية م ��ن الأحا�سي�س والعواطف
يف نظ ��ر الدكتور مع �أن ال�شاعر مل يزخرف فيها ومل
يت�صن ��ع� .أما الغزل عند احلبوب ��ي ف�إن من الظلم �أن
جنرده من العواطف!!
* مجلة الرسالة/العدد /859بتاريخ19 :
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الحبوبي

امل�س� ��ؤول املايل واالداري لقوات احلبوبي اىل
خيم ��ة القائد لي�ستو�ضح جلي ��ة اخلرب  ,وحاول
ال�سي ��د حم�س ��ن احل�ص ��ول على فر� ��س ليمتطيه
فلم يتمكن من ذل ��ك الن كل واحد من املجاهدين
كان حمتاجا اىل فر�س ��ه للنجاة بنف�سه من هول
املعرك ��ة ،فقدم اليه ال�شيخ رحوم الظاملي فر�سه
فم�ض ��ى اىل خيم ��ة القائ ��د الرتكي وه ��و ي�سري
بني جث ��ث القتلى و القذائف تتطاير انفجاراتها
م ��ن حوله حتى و�صل اىل خيم ��ة القائد الرتكي
فوج ��ده مكبا عل ��ى اوراقه وات�ض ��ح ان اال�شاعة
كان ��ت غلط ��ة او خديع ��ة ادت اىل الهزمية(ل ��و
اتب ��ع القائد الرتكي �سليمان الع�سكري ا�شارات
اركان ��ه واالر�شاد الذي اب ��داه عجمي ال�سعدون
واملجته ��د ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي وبع�ض
ر�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر مل ��ا وقع ��ت الكارث ��ة الن ع ��دد
املجاهدي ��ن العرب والكورد الذين اجتمعوا كان
يرب ��و على الثمانني الفا ع ��دا اجلنود النظاميني
وكان ��ت ه ��ذه الق ��وة تنتظ ��ر يف الغبي�ش ��ة من ��ذ
اكرث م ��ن ثالثة ا�شهر)م ��ن مذك ��رات عبدالعزيز
الق�ص ��اب من نتائج معرك ��ة ال�شعيبة كان ملعركة
ال�شعيب ��ة اخلا�سرة الأثر العمي ��ق واحلزين يف
نفو� ��س املجاهدي ��ن  ,وقد اودت بحي ��اة ال�س ِّيد
حممد �سعي ��د احلبوبي ُحزن ًا وكم ��د ًا ملا �شاهده
من هزمية للمع�سك ��ر الإ�سالمي يف الوقت الذي
كان بالإم ��كان حتقيق الن�ص ��ر على الإنكليز لوال
�سوء تقدي ��ر و�إدارة القيادة العثمانية للعمليات
الع�سكري ��ة ..كان هن ��اك ج ��روح وا�صاب ��ات يف
ج�س ��د ال�شهيد ال�سيد احلبوب ��ي وكان يف حينها
كبري ال�سن حيث بلغ مطلع العقد ال�سبعيني
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شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء
وق�ض ��ى هناك عدة اعوام ع ��اد بعدها اىل مدينة
النج ��ف اال�شرف فعكف لدرا�س ��ة علوم العربية
والدي ��ن وقر� ��ض ال�شع ��ر .وح�ض ��ر يف الفق ��ه
واال�ص ��ول على ال�شيخ حمم ��د ح�سني الكاظمي
وال�شي ��خ حممد طه جن ��ف واطلع عل ��ى العديد
م ��ن الدواوي ��ن ال�شعري ��ة واالدبي ��ة كم ��ا اخ ��ذ
يرتدد على املجال�س االدبية التي كانت منت�شرة
بالنج ��ف اال�شرف يف الع�شرين من عمره  ،نظم
اول ق�صي ��دة يف رث ��اء ال�سي ��د ر�ض ��ا الرفيع ��ي
وا�ستمر ينتظم ال�شعر حتى ا�صبح من ال�شعراء
الكب ��ار وق ��د اق ��ام عالقات وطي ��دة م ��ع �شعراء
امل ��دن العراقية االخرى وعل ��ى الرغم مما كانت
ت�ضم مدينة النجف اال�شرف من فطاحل ال�شعر
ونواب ��غ االدب اال ان احلبوب ��ي غالبه ��م ما حدا
بهم ان يقروا له بالنبوغ والتقدم.
وا�صل ال�سيد احلبوبي الدرا�سة واالطالع على
االمور الفقهي ��ة والعلمية فتوطدت عالقته اكرث
م ��ع رجال العلم وكان ابرز ه� ��ؤالء ال�سيد جمال
الدي ��ن االفغ ��اين ال ��ذي كان يدر� ��س يف مدين ��ة
النجف كما خالط طبق ��ات كثرية من النا�س فلم
ت�ضط ��ره مكانت ��ه ال�شعري ��ة او الفقهي ��ة اىل ان
يرتفع من ع ��وام النا�س او يتجن ��ب جمال�ستهم
او ال�سماع اىل احاديثهم وا�شعارهم كما جال�س
كب ��ار املراجع وال�شخ�صيات وقد اخت�ص ال�سيد
احلبوب ��ي من ب�ي�ن معا�صريه بالعالم ��ة ال�شيخ
حممد ح�سن كبه فكثريا ماكان يق�صده اىل بغداد
فيقيم عنده املدة الطويلة برغبة منه وي�شرتكان
بنظم الق�صائد الفائقة واملالحم املمتازة ولل�سيد
احلبوب ��ي �شعرا كثريا يف م ��دح العالمة حممد
ح�س ��ن كبه يذكره الدكتور حممد مهدي الب�صري
بكتاب ��ه "نه�ض ��ة الع ��راق االدبي ��ة" فيق ��ول كان
ال�شع ��ر عند ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي في�ض

النف� ��س و�ص ��دى اخلاط ��ر ومتعة ال ��روح ،كان
يتحف به ا�صدقاءه يف �شتى املنا�سبات م�شاركا
له ��م يف افراحهم وم�ؤا�سي ��ا اياهم يف احزانهم،

اق ��ول ابت نف�س ��ه ان يبقى منف ��ردا بال�شعر فقد
ترك ��ه يف اواخ ��ر عمره وبالتحدي ��د قبل ثالثني
�سنة من وفاته ليدخل زمرة العلماء واملجتهدين
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ولد السيد محمد سعيد
الحبويب يف عام 1849
يف مدينة النجف من
ارسة عربية علوية يرجع
نسبها اىل اإلمام الحسن
بن امري املؤمنني عيل بن
ايب طالب عليهم السالم
 ،امىض السيد الحبويب
طفولته يف رعاية ابيه
السيد محمود الحبويب ،
وملا بلغ سن التعليم بدأ
يتعلم القراءة والكتابة
والخط ثم حفظ القرآن
الكريم بعدها استمر
بدراسة مبادئ االدب
وعلوم اللغة العربية،
هاجر مع ابيه وعمه اىل
الحجاز وقىض شطرا من
حياته يف الحجاز وبالد
نجد.

سالم الحمداني

بع ��د ان كان اديبا نابغ ��ا كان فقيها جليال وعاملا
جهب ��ذا ،كان له يف ميدان العلوم اال�سالمية باع
طويل وزعامة كب�ي�رة حيث ح�ضر على العالمة
ال�شي ��خ حمم ��د طه جن ��ف والذي يعد م ��ن كبار
الفقه ��اء والعلماء انتهت اليه الرئا�سة والزعامة
الديني ��ة يف ع�ص ��ره والذي تتلم ��ذ عليه جمهرة
من العلماء واهل الف�ضيلة احدهم ال�سيد حممد
�سعي ��د احلبوب ��ي ال ��ذي له مكان ��ة عن ��د ال�شيخ
حممد طه جنف متيزة عل ��ى بقية زمالئه الذين
كان ��وا يح�ضرون معه الدر�س حيث �صدرت منه
يف حق ال�سيد احلبوبي اقوال و�شهادات كانت
تدل على اجتهاده يف الفقه وت�ضلعه منه .
يذك ��ر اال�ست ��اذ "ا�سماعي ��ل العبايچ ��ي" يف
مو�ضوع له ع ��ن ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي ،
يقول فيه «مل ��ا �صار زعيما دينيا مل تبدل اخالقه
هذه الرئا�سة فه ��و على ذلك اجلانب العظيم من
التق ��وى وال�صالح وكم ��ال النف� ��س والب�شا�شة
ورحابة ال�صدر والنزاهة والتوا�ضع حتى راح
يلت ��ف حوله طالب العلم وه ��و مل ي�أل جهدا يف
تدري�سه ��م وايقافهم عل ��ى �شيهاته ��م واطالعهم
على معرفة ما ي�ضلون من فقه وا�صول وغريها،
قد تعرفنا على ال�سيد احلبوبي ال�شاعر والفقيه
واالن جند احلبوب ��ي املجاهد املقاتل يف �سبيل
دين ��ه ووطنه بعد ان رفع ل ��واء اجلهاد واعلنها
حربا على االنكليز عندما اندلعت نريان احلرب
يف اوربا.
اعلن ��ت الدول ��ة العثماني ��ة احلياد جت ��اه الدول
املتحارب ��ة لكنه ��ا اعلن ��ت حال ��ة التغي�ي�ر العام
يف بالده ��ا بحج ��ة املحافظ ��ة عل ��ى حياده ��ا
جت ��اه م ��ن يري ��د االعت ��داء عليه ��ا  ،وا�ستمرت
حال ��ة النف�ي�ر يف الدولة العثماني ��ة ثالثة ا�شهر
حت ��ى دخل ��ت احل ��رب مرغم ��ة فاعلن ��ت اجلهاد
يف /7ت 94/2واول مافك ��رت في ��ه احلكوم ��ة
العثماني ��ة ار�س ��ال وف ��د اىل النج ��ف اال�ش ��رف
م�ؤلف م ��ن كبار �شخ�صي ��ات ال�سلطن ��ة ملحادثة
كب ��ار العلماء املجتهدين يف ام ��ر اجلهاد وثالث
الوف ��د ال�سلط ��اين م ��ن الفري ��ق حمم ��ود فا�ضل
با�شا الداغ�ستاين و�شوكت با�شا  ،وحني و�صل
الوفد اىل النجف ا�ستقبل بحفاوة بالغة ثم عقد
اجتم ��اع يف جام ��ع الهندي ح�ض ��ره الكثري من
العلم ��اء والوجه ��اء ور�ؤ�س ��اء الع�شائر وخطب

فيه ��م ال�سي ��د حممد �سعي ��د احلبوب ��ي وال�شيخ
عب ��د الك ��رمي اجلزائ ��ري حي ��ث ذك ��روا وجوب
م�شارك ��ة احلكومة امل�سلحة يف دف ��ع الكفار عن
ب�ل�اد اال�سالم واثناء تواج ��د الوفد يف النجف.
احتل ��ت الق ��وات الربيطانية مدين ��ة الفاو وهي
عل ��ى اهمية اال�ستعداد الحت�ل�ال مدينة الب�صرة
م ��ا ح ��دا بال�سي ��د حمم ��د �سعي ��د احلبوب ��ي من

اوائل العلماء الذين اعلنوا اجلهاد �ضد القوات
الربيطاني ��ة ف�أخ ��ذ يدع ��وا النا� ��س اىل التطوع
للذه ��اب اىل جبه ��ات القت ��ال ملحارب ��ة االنكليز
الغ ��زاة كما بع ��ث ال�سيد احلبوب ��ي ر�سائل اىل
زعماء امل ��دن االخرى يدعوهم فيها اىل التطوع
واجلهاد ملحاربة القوات النازية.
يذكر ال�سي ��د �سعيد ر�شيد زم ��زم بكتابه "رجال

الع ��راق واالحت�ل�ال الربيطاين" اجل ��زء االول
فيق ��ول «لبى ن ��داء احلبوب ��ي اع ��داد كبرية من
العراقي�ي�ن وج ��اء ه�ؤالء املتطوع�ي�ن اىل مدينة
النج ��ف وادوا مرا�سيم زيارة الإمام علي (عليه
ال�س�ل�ام) ثم اجته موك ��ب املجاهدي ��ن يتقدمهم
ال�سي ��د احلبوبي واجته ��وا اىل مدين ��ة الكوفة
وق ��د تقدم املوك ��ب حملة االع�ل�ام وهي ترفرف
فوق الر�ؤو�س وا�صوات النا�س تتعاىل بالتكبري
وتدعوا الله (عز وجل) ان ين�صرهم على قوات
االحت�ل�ال الربيطاين ،بعد و�ص ��ول املوكب اىل
الكوف ��ة ا�ستقلوا ال�سفن النهرية التي اعدت لهم
لنقلهم اىل مدينة النا�صرية التي اتخذت مركزا
لتجم ��ع املجاهدين وقد �سميت مدينة النا�صرية
دار اجلهاد باعتبارها مرك ��ز جتمع املجاهدين،
�سار املوكب مرور مبدينة ال�سماوة فكان ال�سيد
احلبوب ��ي يحث الع�شائ ��ر التي كان مي ��ر عليها
موك ��ب املجاهدي ��ن بالتطوع ملحارب ��ة االنكليز
وق ��د عاون ��ه على ه ��ذه املهم ��ة ال�شي ��خ "حممد
باق ��ر ال�شبيبي" ،بعدها اجته املوكب اىل مدينة
النا�صري ��ة فو�صله ��ا يف منت�صف �شه ��ر كانون
الث ��اين  95فاقي ��م لل�سيد احلبوب ��ي مقرا يوجه
من ��ه �صف ��وف املجاهدي ��ن وكان ال�سيد حم�سن
احلكيم امني �س ��ر ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي
وقد ح�ضر ال�سيد احلكيم (قد�س �سره ال�شريف)
معرك ��ة ال�شعيب ��ة بعد ان بق ��ي ال�سيد احلبوبي
واملجاهدون مدة ق�ص�ي�رة يف مدينة النا�صرية
نقل ��وا على ظه ��ر ال�سفن والبواخ ��ر التي هيئت
لنقله ��م اىل منطق ��ة ال�شعيب ��ة وبع ��د و�صوله ��م
وزع ال�سي ��د احلبوب ��ي امل�س�ؤولي ��ات عل ��ى عدد
من الرجال الذي ��ن يعتمدوا عليهم امثال ال�شيخ
باق ��ر ال�شبيبي وال�سيد حم�سن احلكيم وال�شيخ
علي ال�شرقي و�سعي ��د كمال الدين وغريهم بعد
ان مت توزي ��ع امل�س�ؤولي ��ات اع ��دت للمجاهدين
اخليام يف منطقة النخيلة اخذت تتوارد جموع
املجاه ��دون االخري ��ن اىل املنطق ��ة التي ع�سكر
فيه ال�سيد احلبوبي والذين اتوا معه .
يذك ��ر اال�ست ��اذ "�سعي ��د ر�شي ��د زم ��زم" فيق ��ول
«ب ��د�أت املعرك ��ة ب�ي�ن املجاهدي ��ن والق ��وات
االنكليزي ��ة ف�أخ ��ذ ال�سي ��د احلبوبي يث�ي�ر فيهم
احلما�س واحلمية على اثر هذا الهجوم تكبدت
الق ��وات االنكليزي ��ة خ�سائر كب�ي�رة االمر الذي
جعله ��ا ت�شن هجوم ��ا عنيفا وق�صف ��ا مركزا من
قب ��ل مدفعيته ��ا احلديث ��ة لدم ��ر املجاهدي ��ن اال
ان املجاهدي ��ن قاتلوا قتال االبط ��ال بالرغم من
وق ��وع خ�سائر كب�ي�رة يف �صفوفه ��م .يف اليوم
الث ��اين من املعرك ��ة عززت الق ��وات الربيطانية
مواقعه ��ا و�شن ��ت هجوم ��ا عنيفا ومرك ��زا على
مواق ��ع املجاهدي ��ن والتقوا وجه ��ا لوجه ولبى
نداء احلبوبي اعداد كبرية من العراقيني وجاء
ه� ��ؤالء املتطوع�ي�ن اىل مدين ��ة النج ��ف وادوا
مرا�سيم زي ��ارة الإمام علي (علي ��ه ال�سالم) بعد
ان ا�صابه ��م االعي ��اء والعط� ��ش اال ان ال�سي ��د
احلبوب ��ي كان يحثه ��م عل ��ى ال�صم ��ود ويتقدم
�صفوفه ��م اال ان كثاف ��ة الن�ي�ران ا�ضطرتهم اىل
االن�سحاب االمر الذي جعل القوات الربيطانية
ان تتقدم اىل مواقع املجاهدين فلحقت الهزمية
بهم ،فت� ��أمل ال�سيد احلبوبي ملا حدث وحاول ان
يقوم مبحاولة حلث الع�شائر على اال�ستمرار يف
القتال ملحارب ��ة االنكليز اال ان �صحته قد اخذت
بالتده ��ور حي ��ث كان عرة قد جت ��اوز ال�سبعني
عام ��ا اال انه مل يهتم بتده ��ور �صحته بل ا�ستمر
يدع ��و الع�شائر على �ض ��رورة الت�صدي للقوات
الربيطاني ��ة اال ان املر�ض مل ميهل ��ه االمر الذي
ا�ضطره اىل ان يخل ��د اىل الراحة ،لكن �سرعان
م ��ا انتك�س ��ت �صحته نح ��و اال�س ��وء وا�ستمرت
�صحت ��ه بالتدهور حتى تويف رحمه الله يف /3
�شعب ��ان 333/هجري ��ة امل�ص ��ادف  95ميالدية ،
ت ��ويف يف النا�صرية ونقل اىل النجف اال�شرف
بت�شييع عظيم ودف ��ن داخل ال�صحن احليدري،
وقد رثاه اكابر ال�شعراء واعالم االدباء.
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من زمن التوهج

الحبوبي..

نص نادر في األدب العراقي مع

كبرياء الحياة والرحيل
النجفي ��ة  ،وذهاب ��ه اىل القاه ��رة وباري�س  ،قال
عن ��ه االفغاين  ( :ان احلبوب ��ي عبقرية التوحيد
اال�سالم ��ي ) وكان ��ت ر�سائلهم ��ا املتبادل ��ة ت�شكل
مقدمة يف االدب ال�سيا�سي اال�سالمي ! ..
وعندم ��ا ربط احلبوبي الدين باحلياة من حلظة
جلو�س ��ه يف حلقة الفقه � ،شهر �سيف اجلهاد على
اال�ستب ��داد العثم ��اين  ،وندد بجماع ��ة ( االحتاد
والرتق ��ي ) عندم ��ا دع ��ت اىل ترتي ��ك الل�س ��ان
العربي  ،فايقظ يف النفو�س لغة العرب  ،وحرك
يف االعم ��اق لواعج اال�ستق�ل�ال من امرباطورية
الرج ��ل املري� ��ض  ،وكان يق ��ول لطلب ��ة العلم يف
معاه ��د النجف ( من الوطن ل ��ه ال دين له )  ،وقد
جع ��ل االجتهاد جهادا  ،واجله ��اد مدر�سة احلياة
 ،ويف ثورت ��ه االجتهادية احدث تطورا يف بنية
العقل العربي ! ...

وجه مدبب طويل  ،تتعايش فيه
عينان تخترصان عصبية الصحراء
 ،لكنها عصبية األميان املمزوج
برحابة صدره العريض  ،وعمته
السوداء تغور يف االفق املعلوم
 ،التقدم لك سوى علم وفقاهة
ونبوغ  ،فهذا السيد الجليل  ،يف
لحظة من تاريخنا  ،قدم فتوى
بأن ليل االنكليز قصري يف العراق
 ،فكان لي ًال عبث ًا  ،وقدم فتوى
ثانية بأن الوطن هو اغىل من
كل املقدسات  ،فعاش  ..وأظنه
يعيش دهور ًا ويسكن يف القلوب
دهور ًا ! ..

معركة الشعيبة
واحت ��ل االنكليز ثغر الع ��راق يف ت�شرين الثاين
 ، 1914وه ��رع ال�سيد اجللي ��ل احلبوبي ي�صعد
اىل من�ب�ره يف ال�صحن احليدري  ( :اىل اجلهاد
 ..اىل الدفاع عن مقد�ساتكم ) وكانت فتواه هذه
ت ��ذاع يف ارياف العراق  ،وه ��ز بها القلوب  ،هز
امل�شاي ��خ ور�ؤ�س ��اء القبائ ��ل  ،ويف اليوم الثاين
الت�أم احل�شد يف مي ��دان النجف  ،واذا احلبوبي
يتمنط ��ق ب�سي ��ف اجله ��اد عل ��ى فر� ��س مطهمة ،
والطبول تزف ايقاعه الر�شيق  ،وموكبه اخلالد
الهائ ��ل ي�صل �ش ��ط الكوف ��ة  ،وتبحر ب ��ه ال�سفن
والبواخر اىل ارخبيل الع�شائر على نهر الفرات ،
ثم ي�صل اىل مدينة ال�سماوة والنا�صرية فالقرنة
 ،والع�شائر يف كل الع ��راق جاءت اليه ب�سيوفها
وبنادقه ��ا ورماحها  ،وبلغ احل�شد خم�سني الفا ،
وكان ��ت املعرك ��ة يف ( ال�شعيب ��ة ) بالب�ص ��رة ،
واحلبوب ��ي فار�سها  ،ويوزع هن ��ا فتوى  ،وهنا
ينظم �سياق ال�سيوف والرجال  ،وهنا التحق به
الزعي ��م الك ��ردي ( حممود احلفي ��د ) ومعه �آالف
االكراد بني �سيف وفر�س وراجل  ،ف�سالت الدماء
العربي ��ة الكردي ��ة على مذب ��ح ال�شه ��ادة العربية
الواحدة  ،وت�ضرج االفق بنجيع الوالء الوطني
 ،يالروعة ال�سيد اجلليل ! ..

حميد المطبعي
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أصل تسمية " الحبوبي "
ول ��د يف النج ��ف  ،يف خ�ي�ر اال�سر الت ��ي وطئت
ار� ��ض الغريني من ��ذ زم ��ان بعي ��د  ،وا�صلهم من
احلج ��از �س ��ادة ح�سني ��ة  ،وكان جده ��م ال�سي ��د
االم�ي�ر حمي�ض ��ة ب ��ن �أب ��ي من ��ا اول النازح�ي�ن
للعراق يف املائة الثالثة ع�شرة للميالد  ،وعرفوا
بلقب ( حبوبي ) على عهد جدهم ال�سيد م�صطفى
جم ��ال الدي ��ن  ،وهو لقب جم ��ازي نحت من حب
النا�س له ��م  ،وعرف اللقب ب ��الأف والالم ف�صار
( احلبوب ��ي ) واول م ��ن ا�ستعمل ��ه ه ��و ال�شاع ��ر
ال�شهري ( حممود احلبوبي – ت  ) 1969وطبقا
للمعلوم ��ة الوثائقية  ،ف�أن ن�س ��ب ال�سيد املرتجم
ل ��ه ه ��و  :حممد �سعيد ب ��ن حممود ب ��ن قا�سم بن
كاظم بن ح�سني بن حمزة بن م�صطفى بن جمال
الدين ! ..
يف العا�ش ��رة م ��ن عم ��ره �س ��رت يف عروقه روح
الأدب  ،وتلم ��ذ لوال ��ده ( الفقيه التاجر ) ثم رعاه
خال ��ه ال�شي ��خ عبا� ��س االع�س ��م فقر�أ علي ��ه علوم
النح ��و والبي ��ان واملع ��اين  ،وزرع يف اعماق ��ه
بذرة ال�شع ��ر  ،ورحل والده اىل ( حائل ) ببادية
جن ��د ولهم فيها امتدادات ن�سب  ،وحلق به االبن
احلبوبي  ،فعا�ش وتخيل يف تلك البوادي ثالث
�سن ��وات فجرت فيه ينبوع ال�شعر وخيال ال�شعر
 ،ومار�س الفرو�سية ولعبة االفق  ،ويف حلظاته
تل ��ك كت ��ب ق�صي ��دة ينا�ش ��د فيه ��ا اخيل ��ة احل ��ب

الع ��ذري يف �صح ��ارى جن ��د  ،ق ��ال له وال ��ده ( :
ه ��ذه الق�صيدة مثل عينيك ! ) الن يف عينيه مدى
بعي ��د ًا ور�ؤى حامل ��ة  ،و�أمت�ل��أ بالرتحال وتذكر
النج ��ف وبي ��وت ال�شعر وجمال� ��س االدب  ،فحن
اليه ��ا وعاد اىل مدينت ��ه االوىل وهو يف الثامنة
ع�شرة  ...طويل �سفره طويل ع�شقه ! ..
المنتدى الشعري في النجف
ومن ��ذ حلظت ��ه انتم ��ى اىل املنت ��دى ال�شعري يف
النج ��ف  ،ويومئ ��ذ كان ال�شعر تراثه ��ا اليومي ،
او �سلوكه ��ا اىل ال�سيا�س ��ة  ،فكت ��ب وان�ش ��د امام
جي ��ل ال ��رواد ( جواد ال�شبيب ��ي وجعفر ال�شرقي
وعبا�س القري�شي وجعفر احللي ) ومل ي�صدقوا
ان للحبوب ��ي مث ��ل ه ��ذه املوهبة التي ول ��د فيها
�شعره وان�شاده ،
فامتحنوه وارغموه على امتحان ال�شعر ال�صعب
 ،فخ ��رج يبز اجلميع ب�شع ��ره املكتوب واملرجتل
و�سب ��اق التقفي ��ة  ،وقالوا ( لعله ه ��و االول على
مدر�سة ال�شعر النجفي ) وال �سيما يف تخمي�ساته

ومو�شحات ��ه  ،ب ��ل ال�سيم ��ا يف ( خمرياته ) التي
�ضاهت خمريات ال�شعراء العبا�سيني يف زمانهم
 ،وبقي ��ت ( خمريات ��ه ) �س ��را مغلقا عن ��د النقاد ،
و�شيئا حمريا عند عامة ال�شعراء وقالوا عجبا..
كي ��ف ينظ ��م �سي ��د كب�ي�ر �شع ��را يف اخلمريات ؟
وللتاري ��خ فانه مل ينظم �شع ��را يف اخلمرة لذات
اخلمرة ! امن ��ا جعل اخلمرة غطاءا رمزيا اخفى
في ��ه عقيدته االجتهادية عل ��ى العثمانيني  ،مثلما
فع ��ل �شعراء اوربا يف ع�صرهم الو�سيط  ،عندما
ا�ستخدموا ( غزلياتهم ) اطارا �سرياليا او رمزيا
الدانة اال�ستبداد والقهر االجتماعي  ،وللحبوبي
دي ��وان طب ��ع بب�ي�روت �سن ��ة  ، 1913وفيه رمز
وت�شبي ��ه وجم ��از وا�ستع ��ارة  ،وفي ��ه البالغ ��ة
�سيا�سة  ،وال�شاعر مب�ست ��وى ال�شاعر ال�سيا�سي
امللثم ! ..
وكان ��ت ت�ضم ��ه م ��ع جم ��ال الدي ��ن االفغ ��اين (
 ) 1897 – 1839حلق ��ة فقهي ��ة واح ��دة  ،وعمال
على تعميم نظري ��ة ( ان الدين للحياة ) وامتدت
�صلته باالفغاين حتى بع ��د تخرجه يف اجلامعة

الشموخ الوطني
و�سبع ��ة ا�شه ��ر هي كل م ��دى املع ��ارك  ،ومل تكن
اال�سلحة متكافئة بني الغزاة االنكليز واملجاهدين
فان�سح ��ب االتراك ملا دب ال�ضع ��ف على جباهم ،
وانتحر قائدهم ( �سليمان ) وتراجع املجاهدون
ب�ي�ن كر وفر  ،واحلبوبي ي�شم ��خ بقامته باجتاه
االفق  ،ويرى ثالثة االف �شهيدا ي�سقطون تباعا
 ،وانهم ��ك متعب ��ا  ،حتى ان�سح ��ب اىل النا�صرية
 ،وم ��ا ن ��ام يف لي ��ل او نه ��ار  ،وال ا�ستق ��ر قلبه ،
ولعل ��ه كان ي ��ذرف دم ��وع اجله ��اد الداخل ��ي يف
ب ��طء وت�آكل  ،ويف حلظة كربي ��اء اغم�ض عينيه
وفا�ضت روحه يف مقره .
نعم التاريخ العظيم ال ي�ستقبل اال االفذاذ الكبار
 ،وكان واح ��دا منه ��م  ،هذا ال�سي ��د الكبري النبيل
ال ��ذي بلغ جهاده يف �سبي ��ل احلرية حد االعجاز
 ،وحت ��ى العثماني�ي�ن يف وثائقه ��م قال ��وا ه ��و
املجاهد الكب�ي�ر  ،واولئك الغ ��زاة االنكليز قالوا
كذل ��ك هو املجته ��د املجاهد العظي ��م  ،واما نحن
حف ��دة التاريخ  ،نكرب فيه �صالة اجلهاد  ،وكانت
قامته قامة العراق  ،وكانت كل كلماته طريقا اىل
احلري ��ة  ،فهل �سنقي ��م له يف ي ��وم  ،متثاال يرمز
اىل �شموخ ��ه الوطني  ،على اعتابه منجد تاريخ
العراق ...؟!

ديوان الشاعر الكبير الحبوبي

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

زكي مبارك

من األديب الذي نلوذ مباضيه الهادئ فننىس أو نتناىس ما يحيط بنا من متاعب ال
يتجاهل وقعها األليم إال من قد قلبه من الصخر الجلمود؟ الحبويب .
نحن أمام ديوان طبع يف بريوت سنة 1331هـ  1913م عىل نفقة الحاج عبد املحسن
شالش ،والشاعر هو السيد محمد سعيد حبويب (أشعر شعراء الرشق أمس وأكرب
علامئه اليوم) كام كتب يف صدر الديوان ،فمن هو بني الشعراء والعلامء؟ إن العبارة
التي رقمت عىل صدر الديوان تشهد بأن الرجل واجه لونني من ألوان الحياة الفكرية،
فعاش أوال للشعر ،ثم أنقطع للعلم ،وبذلك طغت شخصيته العلمية عىل شخصيته
الشعرية؛ فإن انتهى بنا البحث إىل القول بأنه كان من الطبقة الثانية أو الثالثة بني
الشعراء فسيصدق أقوام حني يقولون بأنه كان يف صدر الطبقة األوىل من العلامء،
وهل من القليل أن يسمو العلم بالحبويب فيحفظ له رضيح ًا يف رحاب الحرم
الحيدري بالنجف؟
ولكن كيف هجر احلبوبي حياة ال�شعر وانقطع العلم
والتعليم مع ذلك احلظ من الفطرة ال�شعرية؟
يرج ��ع ال�سبب فيما �أفرت� ��ض �إىل الرغبة يف التفوق،
وكان احلبوب ��ي يع ��رف يف �سريرة نف�س ��ه �أن طاقته
العلمي ��ة �أق ��وى م ��ن طاقت ��ه الأدبي ��ة .ويف املقدم ��ة
الت ��ي كتبها ال�شيخ عب ��د العزيز اجلواه ��ري لديوان
احلبوبي عبارة ت�شهد ب�أنه كان مفهوما �أن احلبوبي
ال يق ��در عل ��ى م�ساي ��رة �شوق ��ي وحاف ��ظ وزنات ��ي
و�صربي ،وهم �شعراء و�صلت ق�صائدهم �إىل العراق
يف ديباج ��ة م�صقول ��ة مل ي�سبق لها نظ�ي�ر يف ال�شعر
احلدي ��ث ،وال ت�سهل حماكاتها عل ��ى رجل يعي�ش يف
بيئ ��ة ت�أخذ زادها الأعظم من �أق ��وال النحاة وق�ضايا
الفقه والأ�صول
عل ��ى �أنه ال موج ��ب للتكلف يف البحث ع ��ن الأ�سباب
الت ��ي ق�ضت بانتقال احلبوبي م ��ن ميدان ال�شعر �إىل
مي ��دان التدري�س .فالرجل فيما يظه ��ر كان مييل �إىل
�إيثار احلياة العلمي ��ة ،وكان النا�س من حوله يطيب
له ��م �أن يروه م ��ن �أعاظم العلماء� ،إن �ص ��ح �أن البيئة
الت ��ي �سكن �إليها و�سكنت �إلي ��ه كانت متلك �صرفه عن
االنخ ��راط يف �سل ��ك �أكاب ��ر ال�شع ��راء ،ل ��و �أرادت به
�شياطني ال�شعر غري ما يريدون!
والواق ��ع �أن البيئ ��ة الت ��ي �أحاط ��ت باحلبوبي كانت
ترجو �أن يظفر ب�أعظم احلظوظ من ال�شاعرية ،ولكن
الرجل عرف ما ميلك من الطبع ،فلم يجاوز ما يطبق
�إىل م ��ا ال يطبق ،و�إن �أثقله حمب ��وه ب�أ�ضخم الألقاب
والواقع �أي�ض� � ًا �أن احلبوبي ال�شاعر �أ�ضاعته احلياة
الفقهي ��ة ،وه ��ي حياة ال يرتفع معه ��ا �شعر وال خيال،
و�إن كان ��ت يف ذاته ��ا من �أجمل احلي ��وات ،وهل تعز
ال�شاعرية على من ي�سعفه الروح مبثل هذا الهتاف
�إ�سقني ك�أ�س ًا وخذ ك�أ�س ًا �إليك
فلذيذ العي�ش �أن ن�شرتكا
و�إذا جدت بها من �شفتيك
فا�سقنيها وخذ الأوىل لكا
�أو فح�سبي خمرة من ناظريك
�أذهبت ن�سكي و�أ�ضحت من�سكا
وانهب الوقت ودع ما �سلفا
واغتنم �صفوك قبل ال َّرنق
�إن �صفا العي�ش فما كان �صفا
�أو تالقينا فقد ال نلتقي
وقد ف�ت�ن ال�شاعر به ��ذا املعنى ف�أع ��اده ب�أ�سلوب �آخر
حني قال:

يا غزال الكرخ و�أوجدي عليك
كاد �سرى فيك �أن ينهتكا
هذه ال�صهباء والك�أ�س من لديك
وغرامي يف هواك احتنكا
فا�سقني ك�أ�س ًا وخذ ك�أ�س ًا �إليك
فلذيذ العي�ش �أن ن�شرتكا
�أترع الأقداح راح ًا ُق ْرقفا
وا�سقني وا�شرب �أو ا�شرب وا�سقني
فلماك العذاب �أحلى مر�شف ًا
ُ
من دم الكرم وماء املزن
�إن ال�شاعري ��ة ال تع ��ز على م ��ن ي�سعفه ال ��روح مبثل
ه ��ذا الهتاف وال تعظم على من ي ��زور دار ًا يف بغداد
فريوعه ما عن ��د �أهلها من �صباح ��ة الوجوه وطهارة
القلوب فيقول:
فل�ست �أدري �أَ�أُملي فيهم غز ًال
ملا ر�أيتهُم �أو �أُن�شئ ا ِمل َدحا
�إن الفق ��ه هو ال ��ذي و�أد ال�شاعري ��ة يف �صدر من كان
يجيد مثل هذا الن�شيد:
رويد ًا �سائق النوق
فما ودعتُ مع�شوقي
فبالأحداج يل ر�ش�أٌ
ً
ُ
رمى �سهما بال فوق
ي�سهم اللحظ ير�شقني
وقلبي ِج َّد مر�شوق
ك�أن القلب يوم �سرى
هوى من فوق ع ِ ّيوق
فليت العي�س ما رحلت
وال قامت على �سوق
مبنبلج
فقد خ َّفت
ٍ
من اللأالء خملوق
والبي ��ت الأخ�ي�ر من وثب ��ات اخليال الفق ��ه هو الذي
�أ�ضاع �صاحب هذا الهتاف:
يا حامل الوردة ما �ألطفك!
فهل ترى يل اليوم �أن �أر�شفك؟
يا وردة الناظر بالله قل
بهذه الوردة من �أنحفك؟
ال �أقطف الوردة ،ولكنني
قد كدت من رو�ضك �أن �أقطفك
وخال�صة القول �أن احلبوبي كان �آية يف قوة الطبع،
ودق ��ة ال ��ذوق ،ولكن الفق ��ه جني عليه فل ��م يحفظ له
مكان بني �أكابر ال�شعراء

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

مراجع
ر�أى الق ��ارئ يف �ص ��در ه ��ذا املق ��ال �أين �ضي ��ق ال�ص ��در
ب�سب ��ب ما يثور م ��ن الأزم ��ات الدولية ،وق ��د حاولت �أن
�أنتف ��ع بفر�صة الكالم عن احلبوب ��ي ف�أ�سوق طوائف من
البح ��وث املت�صل ��ة بتاريخ ال�شع ��ر العراق ��ي يف الع�صر
احلدي ��ث ،ولكن احلوادث �صدتني عما �أريد ،فلم يبق �إال
�أن �أوج ��ه نظر الق ��ارئ �إىل املراجع التي ت�ساعد على فهم
�شاعري ��ة احلبوبي ،و�أهمه ��ا بعد الديوان كت ��اب (العقد
املف�ص ��ل) ففيه �أخبار كثرية عن احلبوبي ،وفيه �إ�شارات
ت�شرح بع�ض الغوام�ض من ذلك الديوان.
شهيد الدفاع
هذا عن ��وان ق�صيدة نظمه ��ا معايل الأ�ست ��اذ حممد ر�ضا
ال�شبيب ��ي يف رثاء احلبوبي ومن ه ��ذه الق�صيدة نعرف
�أن احلبوب ��ي كان نه� ��ض �إىل الدف ��اع يف املح ��رم �سن ��ة
 )1915( 1333ف�أجاب ��ه خلق من �أه ��ل الفرات والأقاليم
اجلنوبي ��ة و�س ��ار به ��م �إىل (ال�شعيبة) ولكنه ��م �أ�صيبوا
باخل ��ذالن فع ��اد �إىل النا�صرية ورابط فيه ��ا �إىل �أن مات
يف ع�شية الأربعاء ث ��اين �شعبان �سنة 1333ومعنى ذلك
�أن احلبوبي مل يكتف باملنزلة الأدبية والعلمية فت�سامت
نف�سه �إىل االت�سام بو�س ��م اجلهاد وق�صيدة ال�شبيبي يف
رثاء احلبوب ��ي ت�ضمنت �إ�ش ��ارات �إىل �أغرا�ض �سيا�سية
ي�ضي ��ق عنهم ��ا هذا احلدي ��ث ،وفيه ��ا نفحة م ��ن ق�صيدة
�شوقي يف (الأندل�س اجلديدة) .

االخراج الفني :حيدر الكواز

زناتي

مرت �إ�شارة �إىل ال�شاعر زناتي عند احلديث عن ال�شعراء
الذي ��ن عجز عن جماراته ��م احلبوبي ،فمن ه ��ذا ال�شاعر
امل�ص ��ري املجهول؟ هو ال�شيخ �أحمد زناتي� ،أحد �أ�ساتذة
اللغ ��ة العربية ،وكان ال�شاعر الثاين بعد �شوقي يف نظر
�أ�ستاذن ��ا ال�شي ��خ حممد امله ��دي ،وكنا نحف ��ظ له يف عهد
احلداثة ق�صيد ًا نخاله مبتد�أ بهذين البيتني
� ِأرقتُ و�أ�صحابي خلي ُ
ّون ن َّو ُم
�شوق وال �أنا مُغ َر ُم
وما �أنا ذو ٍ
َّ
جنبي �ش َّب ُه
ولكن َّهما بني ِ ّ
على ذوو القربَى عفا الله عنه ُم
َّ
وق ��د �أرج ��ع �إىل البحث ع ��ن �آثار هذا ال�شاع ��ر بعد حني،
ال�شاعر الذي جهله امل�صريون وعرفه العراقيون.
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قصة الجهاد ودور الحبوبي
مجاهد منعثر

كان السيد محمد سعيد الحبويب
اول مرجع يف العراق يصدر فتوى
بأدانه الغزو االيطايل لليبيا ،دعا
الناس اىل التظاهرات وتضامن
معه بعض العلامء وحدثت
مظاهرات يف مختلف مدن العراق
اجتجاج ًا عىل احتالل القوات اال
يطالية ملدينة طرابلس فهومن فتح
الباب ،وزمن االحتالل االنكليزي
كان يردد السيد محمد سعيد
الحبويب :جاءت لتحمينا عىل زعمها
ولندن ليس بها حامية يا غرية الله
العداءه كوين عليهم رضبة قاضية.
يف زمن وجود الحكم العثامين
احتلت الجيوش الربيطانية البرصة
الواقعة جنوب العراق يف 22
ترشين الثاين  1914م .وكانت هذه
القوات قد احتلت مدينة الفاو
اخر نقطة للجنوب العراقي يف 6
ترشين الثاين  .1914وبعد احتالل
الفاو بعث القادة الرتك الحاكمني
يف العراق الربقية التالية اىل علامء
الدين يف العراق هذا نصها::ـ ـ
ثغر البرصة ….

الكفار حميطون ب ��ه ,اجلميع حتت ال�سالح .نخ�شى
عل ��ى باقي ب�ل�اد اال�س�ل�ام� .ساعدونا ب�أم ��ر الع�شائر
بالدف ��اع .وق ��ر�أت ه ��ذه الربقي ��ة يف امل ��دن العراقية
الرئي�سي ��ة يف امل�ساج ��د واجلوام ��ع والتجمع ��ات
واال�س ��واق فا�ضط ��رب النا� ��س وعطل ��ت اال�سواق..
وبع ��د هذه االخبار عقد يف النجف اال�شرف اجنماع
كب�ي�ر يف جام ��ع الهندي املج ��اور لل�صحن احليدري
ال�شري ��ف وبح�ضور وفد ار�سلت ��ه احلكومة الرتكية
م�ؤلف من حممد فا�ضل با�ش ��ا الداغ�ستاين و�شوكت
با�شا.ويف ذلك االجتماع احلا�شد بالوجوه والعلماء
خط ��ب كل م ��ن:ـ ال�سي ��د حمم ��د �سعي ��د احلبوب ��ي
وال�شي ��خ عب ��د الك ��رمي اجلزائ ��ري وال�شي ��خ ج ��واد
اجلواه ��ري واكدوا جميعهم وجوب الدفاع عن بالد
اال�سالم .وكان املرحوم ال�سيد احلبوبي يردد :نحن
بن ��و العرب ليوث الوغى دين الهدى فينا قوي عزيز
الب ��د ان نزحف يف جف ��ل نبري فيه جحف ��ل االنكليز.
يق ��ول الأ�ست ��اذ عب ��د احللي ��م الرهيم ��ي :يف مدين ��ة
النج ��ف قام عدد كبري م ��ن العلماء ب� ��أدوار مهمة يف
حرك ��ة اجله ��اد ،وكان �أبرزهم املجته ��د حممد �سعيد
احلبوبي ((ويعترب من كبار الفقهاء املجدّدين وبرز
ك�شاع ��ر جمدد �أي�ض ًا وكان �أول من �أفتى عام 1908م
ب�شرعي ��ة ت�أ�سي� ��س مدار�س حديث ��ة يف بغداد لتعليم
اللغ ��ات الأجنبية ،وه ��و من عائلة جنفي ��ة م�شهورة
م ��ن ال�سادة العاملني يف التجارة ،قاد املجاهدين يف

جبهة ال�شعبي ��ة ،وبعد االنك�سار يف املعركة وعودته
م ��ع املجاهدي ��ن �إىل مناطقه ��م ،ت ��ويف ق ��رب مدين ��ة
النا�صري ��ة يف منطق ��ة ُ�سمي ��ت (دار اجله ��اد) وذل ��ك
يف الث ��اين م ��ن �شعب ��ان 1333هـ املواف ��ق 1915م،
وق ��د اعتربت وفاته نك�سة كب�ي�رة حلركة اجلهاد يف
الع ��راق)) .ان ال�سيد احلبوبي قام بدور رئي�سي يف
الثورة ،حيث كان �أول من بادر �إىل قيادة جمموعات
املجاهدي ��ن والتوج ��ه به ��م �إىل اجلبه ��ة ،وق ��د التف
حوله عدد من العلم ��اء يف النجف الأ�شرف وكربالء
والكاظمية الذين قاموا بدور فعّال يف تعبئة ع�شائر
الف ��رات الأو�سط وح ّثها على اجلهاد  .18يُعد ال�سيد
احلبوبي من �أبرز رجال الدين الذين دعوا امل�سلمني
العرب وغري العرب للجهاد �ضد االحتالل االنكليزي
للع ��راق يف ال�شعيب ��ة يف �سابقة للمرجعي ��ة الدينية
تث�ي�ر احلما� ��س يف النفو�س عن ��د الكب ��ار وال�صغار
وتدف ��ع ال ��كل للت�ساب ��ق لني ��ل ال�شه ��ادة حينما وقف
احلبوب ��ي مرتدي ��ا العمام ��ة ال�شريف ��ة ممتطيا ظهر
ح�صانه وبي ��ده ال�سيف وين ��ادي ب�صوته اجلهوري
املتمك ��ن والوا�ضح.ث ��م الق ��ى بثقة خطب ��ة حما�سية
يحث النا�س على اجلهاد متجوال يف اال�سواق و�أزقة
املدن و�شوارعها الرئي�سية� ..إذ التحق جميع الرجال
و معظ ��م رجال الدين ومن خمتلف اال�صول العربية
وااليراني ��ة والكردي ��ة احلرك ��ة اجله ��اد وال ّتحق به
الزعي ��م الك ��ردي (حمم ��ود احلفي ��د  .19ومعه �آالف

االك ��راد ب�ي�ن �سيف وفر� ��س وراجل ،ف�سال ��ت الدماء
العربي ��ة الكردي ��ة عل ��ى مذب ��ح ّ
ال�شه ��ادة العراقي ��ة.
كان خ�ل�ال �س�ي�ره باجلم ��وع ينف ��ق عليهم م ��ن ماله
اخلا�ص ،وق ��د قدمت له احلكوم ��ة العثمانية خم�سة
�آالف ل�ي�رة ذهب� � ًا كم�ساعدة له عل ��ى موا�صلة جهاده
ولكن ��ه �أبى قائ�ل ً�ا( :ما زلت �أملك امل ��ال فال حاجة يل
به ،و�إذا ما نف ��ذ ف�ش�أين �ش�أن النا�س �آكل مما ي�أكلون
و�أ�شرب مما ي�شربون) .وقد �أنطلق موكبه اجلهادي
بوا�سط ��ة ال�سفن م ��ن الكوفة ع�ب�ر ال�شامية وغما�س
وال�شنافي ��ة وال�سم ��اوة واخل�ض ��ر ث ��م ح ��ط رحال ��ه
يف النا�صري ��ة بع ��د حثه �أبناء الع�شائ ��ر واملدن التي
م ��ر بها عل ��ى االلتحاق به للجهاد فتبع ��ه االلوف ثم �إ
نطلق م ��ن �سوق ال�شيوخ يف  4ربي ��ع الثاين 1333
ه املواف ��ق ليوم  1915/2/19م يف موكب كبري ُقدر
عدده بنح ��و ثالثني �ألفا راجل وع�ش ��رة �آالف فار�س
نح ��و ال�شعيبة ثم �إن�سحب اىل النا�صرية بعد هزمية
ا جلي� ��ش الرتك ��ي يف منطقة النخيل ��ة .ويف بتاريخ
 15ت�شرين الث ��اين 1914حترك ال�سيد حممد �سعيد
احلبوب ��ي اي قبل ا�سبوع من احتالل الب�صرة وكان
مع ��ه لفي ��ف م ��ن العلم ��اء كال�سي ��د حم�س ��ن احلكي ��م
وال�شيخ باقر ال�شبيبي وال�شيخ علي ال�شرقي.
ع ��ن بح ��ث ( ال�سي ��د احلبوبي هوي ��ة وح�ضارة يف
العراق)

