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مـــــــوكــب ) جـــمهــــــــور العــبـــــــاســيـــــــة ( منـــــــوذجـــــــاً

الرتديـدات احلـسيـنيـة تـسـتعيـد طـابعهــا النقـدي الـسيـايس
اليوم الرابع ) الثامن من محرم  - 1427(

طاح االكبر باحلومه تعناله حسني
شافه أمخضب بدمومه هل دمع العني

يابويه مرخص عمري      أفديه للدين بنحري
يحسني أسمع هذا الصوت

......................
ذخرتك للطف أنه يبني االكبر

اهلل يجازيك وليدي بيوم احملشر
يا ميه لتوصيني          ناذر روحي تدريني

يحسني أسمع هذا الصوت
.....................

عابس من هام بحبك وأصبح مجنون
أنصار احلق تاج عله الراس يصيرون

للذله ما طخوا راس       موقفهم بالطف نبراس
يحسني أسمع هذا الصوت

....................
شباط أسود مر علينه وضكنه اآلالم

فكر البعث االرهابي أخللف صدام
سلبوا منه احلريه          أعداء االنسانيه

يحسني أسمع هذا الصوت
....................

وين االعمار بوطني وين أليحجون
واحدهم جاي يفرهد خل يسمعون

كل القصه وما بيهه       حاميهه حراميهه
يحسني أسمع هذا الصوت

......................
وين املسؤول الي يحجي وين احلكام
طيارات ألنه الراحت صار أشجم عام

فهمنه شنهوا االجراء     مو بس كاعد باخلضراء
يحسني أسمع هذا الصوت

......................
ثروة ومنهوبه وتلعب بيه االحزاب
وأبن بالدي ضايع ما بني االغراب

واجلمعيه الوطنيه       رواتب مليونيه
يحسني أسمع هذا الصوت

......................
أعقول العراق أنذبحت وبسيف اجلور

جم عالم هاجر منهه كلي ودكتور
هذي اخلطة تدميريه          وبأيادي خفيه

يحسني أسمع هذا الصوت
....................

يلي أتفكر تلغي التموينيه أنكول
وأملثلك ما ينفعنه أيصير املسؤول

ال تتماده بهل التفكير     وحتذر لو هذا يصير
يحسني أسمع هذا الصوت

......................
نحجي عا التقاعد واحلجي مطلوب

سوّتهه احلكومه كلشي باملكلوب
عضو اجمللس مييزونه     واملسكني ينسونه

يحسني أسمع هذا الصوت
.....................

خلي الروح العدوانيه أمتوت اليوم
وأرفع عنوان الوحده يكفينه أهموم

وحدتنه العراقيه             هيه املرجيه هيه
يحسني أسمع هذا الصوت

......................
جم حطاب حلد فاسه لهاي البستان

وأعلن عن نيته السوده وخان الوجدان
صير لبستانك ناطور     يا شعبي وصير أله السور

يحسني أسمع هذا الصوت

اليوم اخلامس )التاسع من محرم  - 1427 (
عبره أخذ دروس وأعرف صفاته
أملا يقتدي بحسني شله بحياته

طول العمر خسران     تايه بال عنوان
بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع

...............................
من دم نحره سكاه سهم املنيه

ما بني أدين حسني بالغاضريه
تنادي الرباب اليوم        يل بالسهم مفطوم

بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع
................................

خابت أظنون الناس بالساسه كلهه
او باحلزن وأآلالم زودت حملهه

ردناه أنه عون           ياوسفه طلعت فرعون
بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع

...............................
ألتضحك أله دنياه ال يامن االيام

خل ينظر اللي صار للطاغي صدام
هذا الوكت دوالب        خل تسمع االحزاب
بالطف دمك سطع        بالطف دمك سطع

...............................
باسم العراقي اليوم نحجي بصراحه

أشما تعله  هل الهامات تتناغط البوم
ليش االرهاب أيخاف     من وحدة االطياف
بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع

...........................
ليغرك التضليل وأترك طريقه

صوتك ياشعبي  أسالح يروي احلقيقه
لو متبثه الفرات         صوتك نبع احلياة

بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع
..........................

كالو أجه التغيير  كلنه أنسعدنه
تالي صفت مكلوب واهلل أمنردنه

نبقه أعله هل املنوال    أنريد اليغير احلال
بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع

..............................
شعبي العمر كضاه حسرة أعله حسره

يرفض حجي املعسول اللي يخدره
جم جره ياهل الناس      وأنكسرت عل هل الراس

بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع
...............................

الوطن من ينباك  صوج النواطير
الشعب ضحه هواي ما عنده تقصير

نحجي وأنظل نعيد        حارس أمني أنريد
بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع

..............................
يالبرملان اجلاي أني أرد أنصحك

لو متشي باملكلوب  صدكني أفضحك
ال حتجي بالوجهني         وتلعب على احلبلني

بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع
.................................

أسمع يا رمزي كالرك وأنته النعيمي
أدافعون اليوم عن حكم دامي

عار أنتو عل القانون      وبيا قيم حتجون
بالطف دمك سطع       بالطف دمك سطع

وقــد كتب الـشعــراء احلسـينيـون إسمـاعيل املـولـى وزهيــر الشـافعي
وفــاضل محـمــود اخلــزعلـي وصـبــاح عـبــد علـي الفـتالوي والــسـيــد
هــاشـم األعــرجـي وطــالـب عـبــد احلــسـني خـنـيــاب الـكعـبـي والــسـيــد
أحمد هاشم االعـرجي ورزاق الطائي القصائد والردات التي أدتها
اجلـمــاهـيــر يف األيــام العــشــرة األولــى مـن محــرم بــإشــراف جلـنــة
أشــرفت علـى حـركـة املـواكـب العبــاسيـة تــألفـت من الـســادة فيـصل
الـشـامـي ومحمــد خلف عمـران وحـسن احلـسـني ورضـا مـن النجـار
وراشـــــــــد جـــــــــودة الــكـعــبــي مــن )الــتـجــمـع مــن أجـل الــثـقـــــــــافـــــــــة

والدميقارطية( يف كربالء.
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دمك الطاهر كشف نور الظالم  هلّه  هلّه
لالمم منهج صبح رايه سالم    هلّه  هلّه

ياشهيد الغاضريه       للعراق انته الهويه
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

................................
هجمت جيوش البغي لصحن احلسني هلّه  هلّه

رادوا يطفون نور اهلل املبني          هلّه  هلّه
انته قبله عامليه        ماتهدمه اجلاهليه
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

..............................
للنجاة انتم سفن من اخملاطر    هلّه  هلّه

خصكم املعبود واملصطفى      هلّه  هلّه
ياسياسينه تعلم         شوف ابو اليمه شقدم

واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود
..............................

واهلل شعبي ابد ما ينسه اجلهاد  هلّه  هلّه
ال وال ينسه اخلراب أبهل البلد  هلّه  هلّه
ثورة العشرين تشهد      الشعب ملن توحد
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

..............................
صارت ارضي من الشمال للجنوب  هلّه  هلّه
أمحاصره بأطماع جتار احلروب     هلّه  هلّه

ساحه لالرهاب صرنه    ياهو الي يبدل وضعنه
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

.................................
قنوات الدجل كايف من النفاق   هلّه  هلّه

وكايف سمكم تصبونه عله العراق هلّه  هلّه
أتشجعون الطائفيه        واالفكار العفلقيه

واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود
.............................

وين أهل املعرفه التحجي صحيح  هلّه  هلّه
تعالج االوضاع موطنه اجلريح  هلّه  هلّه

تعمل بجد وتفاني       تلبي كل هاي االماني
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

...............................
يبو اليمه شعبك أيعيش أمبآسي  هلّه  هلّه
والقوائم همهه توزيع الكراسي  هلّه  هلّه

رشوه وارهاب وبطاله      والشعب ساءت أحواله
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

..........................
أيكلك أصبر والفرج باالنتظار  هلّه  هلّه
والفقير ليمته يبقه باليه دار  هلّه  هلّه

الوطن خيراته جثيره      الجن فراشه حصيره
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

.........................
عالعراقي الكهرباء صارت حرام  هلّه  هلّه

العمر كضيناه بس جور وظالم  هلّه هلّه
ياوزير الوفه بوعده       والصبر ليوين حده

واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود
........................

أثلث سنني املرت وباقي العذاب  هلّه  هلّه
والوعود ألي أنحجت صارت سراب هلّه  هلّه

خلي نحجيهه بصراحه      الشعب ما شاف راحه
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

....................
أشكد قواعد صارت بهذا الوطن  هلّه  هلّه
والتحالف باخلفي يحوك الفنت   هلّه  هلّه

ساحه لالرهاب صرنه       بالقلب هذا جرحنه
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

.............................
االجانب سقّطت كل الديون  هلّه  هلّه
أنريد حكام العرب يتنازلون  هلّه  هلّه

واالخوة العربيه مو       شعار وهاي  هيه
واهلل ملينه الوعود   كايف ملينه الوعود

اليوم الثالث )السابع من محرم - 1427 (
نحتج ونسجل هذا االستنكار

ضد ألي يشوه صورة اخملتار
رمز السلم هادينه     عيسى بشّر بدينه

اسمع ياوطن هاي احلناجر
....................

شع بكربال ضيك يبو االحرار
علمنهج مشينه وما نهاب أخطار

موكبنه بشهر عاشور   ينهض عالظلم ويثور
اسمع ياوطن هاي احلناجر

....................
ماضي عالعهد شعبك يبو الثوار
كل جيل أليجي يستكمل املشوار

ال ما نقبل الذله       واملا يعرف أنكله
اسمع ياوطن هاي احلناجر

..................
بأسمك يا ولي نهتف بعالي الصوت
بوجودك أبد ميهزنه كل طاغوت

بيك أحنه تباهينه      وبأسمك تسمينه
اسمع ياوطن هاي احلناجر

...................
سجل ياشعب تاريخ ألك مشهود

كل هذا اجلرة وصبرك باليه حدود
الزم تعبر الشده       صيح بصوت وأحتده

اسمع ياوطن هاي احلناجر
.....................

شمعنه عاجلره سكتت حكومتنه
جار ألنه ميد أيده أعله ثروتنه

ليش ميوت جندينه    ياناس بشواطينه
اسمع ياوطن هاي احلناجر

......................
جلنه للنزاهه شكلوا عدنه

بس ماشاف منهه فعل واقعنه
ال حتجي بعالنيه     وال كشفت حراميه

اسمع ياوطن هاي احلناجر
....................

خل يسمع الكل ويسمع اجمللس
وأملا حاس بينه اليوم خل يحس

أهالي كربال تندمت    جيفن ألكم أنتخبت
اسمع ياوطن هاي احلناجر

....................
ليمته الكهرباء تبقه عله هل احلال

ملينه ضوه الشمعات والالله
سمعنه هوايه تصريحات   كضينه العمر آهات

اسمع ياوطن هاي احلناجر
....................

استفحل هالفساد بكل دوائرنه
أملا يدفع رشاوي محد يعينه

هاي شلون تاليهه    الفقره من يحس بيهه
اسمع ياوطن هاي احلناجر

...................
أزمه من الثقه بني السياسيني
أنظروا للشعب كلكم عراقيني

الزم تبقه وحدتنه    ونكمل مسيرتنه
اسمع ياوطن هاي احلناجر

....................
أراضي من الوطن سلبوهه بالكوه
نسوا رابط اجلوره ورابط اخلوه

رميله وأم قصر ألنه     شلون تروح من عدنه
اسمع ياوطن هاي احلناجر

....................

- يف محــرم مـن كل عــام يلف مــدينــة )كــربالء(  لــون مقــدس اســود
قـامت، ويـغمـرهـا احلــزن، حتـى نـسـينـا إن بـدايـة الـشهـر هـو بـدايـة
الـسنـة الهجـريــة، التي تـضيع ذكـراهـا بني طقـوس احلـزن  والبكـاء
والـوجـوم يف املـأمت الــسنــوي الستـشهـاد األمــام الثـائـر احلـسـني بن
علـي )ع(. وبــدال مـن اسـتحـضــار الــشهــادة ومعــانـيهــا يف مقــارعــة
الظاملني وحتـديهم واالصطفـاف مع آمال وتـطلعات املظلـومني إلى
العــدالــة والعـيــش الكــرمي، تخـتــزل كل املعــانـي والعـبــر يف طقــوس
الــبكــاء والــنحـيـب  واسـتــدرار الــدمــوع واحلــزن، فـتــضــيع أهــداف
ومفاهيـم ثورة احلسني )ع( بني اآلهـات والبكاء. وقد حـاول الكثير
من اجملددين من رجال الديـن املتنورين تصحيح هذه املعادلة منذ
– أوائل القـرن املـنصـرم علـى أيــادي اجملتهـد )الـسيـد أبـو احلـسن( 
زعــيــم احلــــــوزة الــــــديــنــيــــــة آنــــــذاك -  والـعـالمــــــة )هــبــــــة الــــــديــن
الـشهـرستـاني( والـشـيخ )محمـد علـي أليعقـوبي(  واملـصلح الـشيخ
)محـمــد رضــا املـظفــر( واملــصلح الـشـيخ )محـمــد علـي احلـسـيـنـي(
والـــشــيـخ )محــمــــد رضــــا الـــشــبــيــبــي( والـعالمـــــة )محـــســن األمــني

ألعاملي(.
- وعلــى امـتــداد الــسـنـني جـــرت محــاوالت عــديــدة إلبــراز الـــوجه
الـناصع لهذه الثورة احلسينية  وإبـراز نواحي التضحية والبطولة
والثبـات وارتبـاط القـادة بـاجلمـاهيــر املظلـومه واملـسحـوقــة، والتي
تــرى يف الــديـن الـتــســـامح واحـتــرام الـنــاس بــاخـتالف أجـنـــاسهـم
وأفكــارهم والــذود عن حقــوقهم، إالّ أن الـسلـطـات احلــاكمـة وجتـار
الــدين وقفـوا بــالضــد من محـاوالت الـتنـويـر هــذه وقمعـوهـا بقـوة

واستخدموا الكثير من األساليب والصفات املهينة إلسكاتها.
- مـوكـب جمهــور العبــاسيـة كـان أحـد هـذه األصــوات التـي اقتــربت
من ثورة األمـام احلسـني، فتعلمت مـنها وكـانت قريـبة من أهـدافها
يف مقـارعة الـظلم والظـاملني وفضح أسـاليبـهم والدعـوة إلى جـوهر
اتهــا( الـثــورة احلــسـيـنـيــة  فكــانـت قــريـبــة مـن قلــوب الـنــاس يف )ردّ

املقدمة يف العزاء:
شعبي كاجلمل اكله صبح عاكول
لكن عل الظهر كله ذهب محمول

شنهو الذهب مفعوله
لو حاير بعاكوله؟

يحسني.. يحسني.. يحسني الشعب باسمك نضاالته
- وكــان شعــراء هــذا)املــوكـب- التـظــاهــرة( قــد ذاقــوا من الـسلـطــات
السـابقة الـسجن والتعـذيب، ويف مقـدمتهم الـشاعـر الشهيـد )عبد
الـزهـرة(، الـذي كـان يعتقل، عـادة، قبل هـذه املنـاسبـة، فكــان يتفنن

يف إيصال أشعاره من السجن ليرددها الناس يف املوكب:
وينك ينوري وين العرش وين الطغيان؟
وينك ميصلح؟ ياكل جزاءه كلمن خان 

كلمن يعادي شعبه
تالي النضال يأدبه

منرضه بالعدوان.. ال ال.. منرضه بالعدوان
.......................

هذاك سني وذاك شيعي بس التهينه بشعل النيران
بالطائفيه والتفرقة فالن وفلتان

فرق تسد مقصودة
لألجنبي مجهوده

منرضه بالعدوان.. الال.. منرضه بالعدوان
ات( قريبه من كل األحداث - وكانت األبيات الشعرية )وتسمى الردّ
ألـسيــاسيه اجلـديــدة، ويتـذكــر الكــربالئيــون تلك الـردة قـبل إعالن

اتفاقية احلكم الذاتي عام 1970 بيوم:
يا شهر آذار والشعب تانيك

تاني اجلهود اخليرة.. اخليرة
وسنني الشعب  يناضل
للحكم الذاتي العادل

يحسني بإسمك.. راية شعبنا.. راية احرار.. ما ترضه العار
- وبعـد سقـوط النـظام الـبائـد واستالم أقطـاب املعـارضة الـعراقـية
وبعـد انـتظـار طـويل ، خـاب أمل اجلمـاهيـر بعـد تغليـب الصـراعـات
الثانوية والصراع احملموم علـى الكراسي ومتزيق اللحمة العراقيه
وتدخـل دول اجلوار يف متـزيق هـذه اللحـمة، فـكان ملـوكب العـباسـية
لــســــان حــــال الـــشعــب وصــــدى ثــــورة احلــســني، دور يف فــضح هــــذه

املؤامرة:
جم  حطّاب حلد فاسه بهاي البستان

و أعلن عن نيته السوده وخان الوجدان
صير لبستانك ناطور

يا شعبي وصير اله السور
يحسني اسمع هذا الصوت .. يحسني اسمع هذا الصوت

- وليس عجيبا أن ترى الناس يفترشون الشارع وينتظرون
خروج املوكب  –املظاهرة يريدون أن يسمعوا خالله صوت

احلسني صوت احلقيقة:
عابس من هام بحبك واصبح مجنون
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أنصار احلق تاج عله الراس يصيرون
للذلة ما طخوا راس

موقفهم بالطف نبراس
يحسني اسمع هذا الصوت .. يحسني اسمع هذا الصوت

...............................
خلي الروح العدوانية متوت اليوم

وارفع عنوان الوحدة يكفينا هموم
وحدتنا العراقية
هيه املرجية هيه

يحسني اسمع هذا الصوت.. يحسني اسمع هذا الصوت
....................................

ثروه ومنهوبه وتلعب بيهه االحزاب
وابن بالدي ضايع ما بني االغراب

واجلمعية الوطنية
رواتب مليونية

يحسني اسمع هذا الصوت.. يحسني اسمع هذا الصوت
ـــا مـن املـــوكـب - يــــزداد تعـلق الـنـــاس بـــاحلـــدث ويـــزدادون اقـتـــراب
املـظــاهــرة( فـيــدخلــون فــيه ويهـتفــون بحــرارة ولــيكـبــر )املــوكـب –
بــالنــاس الــذين حتــولــوا من مـسـتمـعني إلــى مـشــاركـني مع مــوكب
جمهــور العبــاسيـة، بعـد أن تـوحــدت أفكـارهـم وهمـومهـم مع أفكـار

وثورة أبو األحرار األمام احلسني )ع(:
وين  االعمار الوطني وين اليحجون
واحدهم جاي يفرهد خلي يسمعون

كل القصة ومابيهه
حاميها حراميهه

يحسني اسمع هذا الصوت.. يحسني اسمع هذا الصوت

ات( احلــسـيـنـيـــة ملـــوكـب العـبـــاسـيـــة يف مـــديـنـــة كــــربالء )الـــردّ
املقدسة

اليوم االول   )اخلامس من محرم(   - 1427 
موكب عزانه باملواقف سمه

والناس باسمه اليوم متحزمه
تاريخ أله يزهي مننساه   هم الشعب بالنفس وياه

محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن
...........................

حب احلسني بواقع نترجمه
أنضمد أجروحه وكل جرح آمله

فوك الضريح الرايه تذكار   أشما كصه بينه الدهر وندار
محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن

...............................
أنتبه شعبي وخذ كل احلذر

منا اجلوار أصبحت كلهه خطر
أحتيطك أفاعي تكطر سموم   غايته توكع بعد مدكوم

محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن
..............................

محكمة طاغوت العصر مهزله
هالشعب لو صبرة نفد قنبله

ننسه حلبجه لو االنفال   أشكد بالدجيل انذبحوا أحرار
محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن

..............................
هاي الوزارة نوجه ألهه عتب

واقعنه نفسه باقي شنهو السبب
معقوله هذا الصار ويصير  ألهاي االمور نريد تفسير

محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن
................................

نطالب ميجلس والطلب سجله
أنريد احللول املقنعه العاجله

حكم ضميرك خلي أحساس   تخدير كايف ملت الناس
محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن

..............................
أنريد الرئاسه أتصير شدة ورد
كل االطياف بهل البلد تتحد

الطائفيه تزيد اجلروح    منها القصد واضح ومفضوح
محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن

.................................
نريد احلكومه القادمه بالعدل

تخدم شعبنا وعنه ال ما تزل
الشعب ضحه وضاك آهات   أنريد اليعوض عنه ما فات

محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن
...............................
كايف جرعنه هواي هم وسكم
مابينه بعد ردود حتمل هضم

أحنه صبرنه صبر أيوب   يردون منه نصبر أنوب
محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن

..............................
عومله أمريكا صفت مشكله

تقيد شعوب العالم بسلسله
ناقوس دك باخلطر أنذار    نهج اجلديد ولالستعمار

محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن
................................

أحجي احلقيقه وأعترف بالغلط
مسؤول أنت عن وزارة نفط

شيفيد تقدمي أستقاالت    أنريد أليعالج هاي أالزمات
محروس يا هل الوطن  محروس يا هل الوطن

...........................
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