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الشاعر ابن الحجاج

أبـو عبـد اهلل احلسين بن أمحـد بن حممد بـن جعفر بـن حممد بـن احلجاج
النيلي البغـدادي ،أحـد العمـد واألعيـان مـن علماء الطايفة ،وعبقـري من
عباقـرة محلـة العلـم واألدب ،و قـد عـده صاحـب [ريـاض العلماء] مـن
كبراء العلماء كام عـده ابن خلـكان وأبـو الفدا من كبـار الشـيعة ،واحلموي
يف [معجـم أدبائـه] مـن كبـار شـعراء الشـيعة ،وآخـر مـن فحـول الكتاب،
فالشـعر كان أحـد فنونه ،كما أن الكتابة إحدى حماسـنه اجلمة ،ولـه يف العلم
قنـن راسـية ،وقدم راسـخة ،غري أن انتشـار أدبـه الفائـق ،ومقاماتـه البديعة
فيـه ،وتعريـف األدباء إيـاه بأدبه الباهـر ،وقريضه اخلسرواين ،والثنـاء عليه
بأنـه ثاين معلميه كام يف (نسـمة السـحر) أخفـى صيت علمـه الغزير ،وغطى
ذكـره العلمـي ،ونحـن نقـوم بواجب احلقين مجيعا.

ينـم عـن مقامـه الرفيـع يف العلـوم الدينيـة وتضلعـه فيهـا وشـهرته يف
عصره هبـا توليـه احلسـبة((( مرة بعد أخـرى يف عاصمـة العامل يف ذلـك اليوم
[بغـداد] وهـي مـن املناصـب الرفيعـة العلميـة التي كانـت ختـص توليها يف
العصـور املتقادمـة بأئمـة الدين ،وزعماء االسلام ،وكرباء األمـة ،وهي كام
 -1احلسبة :هي األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر بني الناس كافة.
قـال املـاوردي يف [األحـكام السـلطانية] فمـن رشوط وايل احلسـبة ،أن يكـون حـرا ،عـدال ،ذا رأي ورصامة،
وخشـونة يف الديـن ،وعلـم باملنكـرات الظاهرة.
قـال رشـيد الديـن الوطـواط :إن أوىل األمـور بـأن ترصف أعنـة العنايـة إىل ترتيـب نظامه ،وتقصر اهلمم عىل
مهمـة إمتامـه ،أمـر يتعلـق بـه ثبات الديـن ،ويتوقـف عليه صالح املسـلمني ،وهـو أمر االحتسـاب ،فإن فيـه تثبيت
الزايغين عـن احلـق ،وتأديب املنهمكين يف الفسـق ،وتقوية أعضـاد أرباب الرشع وسـواعدها ،وإجـراء معامالت
الديـن على قوانينهـا وقواعدهـا ،وينبغـي أن يكون متقلد هـذا األمر موصوفـا بالديانـة ،معروفا بالصيانـة ،معرضا
عـن مراصـد الريـب ،بعيـدا عـن مواقـف التهـم والعيب ،البسـا مـدارع السـداد ،سـالكا مناهـج الرشـاد [معجم
األدباء ج ]19
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قـال املـاوردي يف (األحـكام السـلطانية) :مـن قواعد األمـور الدينيـة ،وقد
كان أئمـة الصـدر األول يبارشوهنـا.
ففـي توليـة ابـن احلجاج احلسـبة مرة بعـد أخرى غنـى وكفايـة عن رسد
مجـل الثنـاء عىل علمـه وفقهه وإطـراء عدلـه ورأيـه ،واجتهـاده يف جنب اهلل
ورصامتـه ،وخشـونته يف الديـن ،ورشـاده وسـداده ،وقـد توالهـا مرتني يف
بغـداد مـرة على عهـد اخلليفـة العبـايس املقتـدر بـاهلل كما سـمعته مـن ابـن
خلـكان واليافعـي ،وأخـرى أقامـه عليهـا عـز الدولـة يف وزارة ابـن بقية.
رتَّـب ديوانـه البديـع األسـطراليب هبة اهلل بن حسـن عىل واحـد وأربعني
ومائـة بـاب ،وجعـل كل بـاب يف فـن من فنـون الشـعر وسماه :درة التاج يف
شـعر ابـن احلجـاج وهي حمفوظـة يف باريـس رقـم  5913وهبـا مقدمة البن
اخلشـاب النحوي.

وللرشيـف الـريض انتخـاب مـا اسـتجوده مـن شـعره سماه احلسـن من
شـعر احلسين ورتبه على احلـروف ،وكان ذلك يف حيـاة ابن احلجـاج((( وله
يف ذلـك شـعر وهـو قوله:
أتــعــرف شعري إىل مــن ضوي

فأضحى عــى ملكه حيتوي؟!

إىل مــــن أعــــــــوذه كــلــا

تــلــقــيــتــه بــالــعــزيــز الــقــوي

إىل الــبــدر حسنا إىل سيدي

فتى كنت مسخا بشعري السخيف

وقــــد ردين خــلــقــا ســوي

فــمــيــز مــعــوجــه والـــــردي

فــيــه مـــن اجلـــيـــد املــســتــوي

تــأمــلــتــه وهـــو طــــورا يصح
وصــحــح أوزانــــه بــالــعــروض
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الرشيف أيب احلسن املوسوي

وترصف.
 -1موسوعة الغدير ج 4باختصار
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وطــــــورا بــصــحــتــه يــلــتــوي
وقــــرر فــيــه حــــروف الـــروي

وأرشـــــده لــطــريــق الــســداد

فأصلح شيطان شعري الغوي

فــأقــســم بــــاهلل والــشــيــخ يف

اليمني عــى احلنث ال ينطوي

وبـــن مــوقــع كـــف الــصــنــاع

لــو أن زرادشــــت أصــغــى له
وصـــادف زرع كالمي البليغ

فــا زال يسقيه مـــاء الــطــرا

فــا زال حييى وقلب احلسود

لـــه كــبــد فـــوق محـــر الغضا

يف نــســج ديــبــاجــه اخلـــروي
ألزرى عــى املنطق الفهلوي
فــيــه شــديــد الــظــا قــد ذوي

ومـــاء الــبــشــاشــة حــتــى روي

بالغيظ مــن ســيــدي مكتوي

عــى الــنــار مــطــروحــة تشتوي

تـويف ابن احلجـاج يف  27مجادى اآلخرة سـنة  391بالنيـل وهو بلدة عىل
الفـرات بين بغـداد والكوفـة ،ومحل إىل مشـهد اإلمـام الطاهـر [الكاظمية]
ودفـن فيـه وكان أوىص أن يدفـن هنـاك بحذاء رجلي اإلمام (عليه السلام)
ويكتـب عىل قبره :وكلبهم باسـط ذراعيـه بالوصيد.
ورثاه الرشيف الريض بقصيدة منها:
نــعــوه عــى حــســن ظــنــي به

فلله مـــاذا نــعــى الناعيان

ومــا كنت أحسب ان الزمان

يفل مــضــارب ذاك اللسان

رضـــيـــع والء لـــه شعبة
بكيتك

لــلــرد

السابقات

ليبك الــزمــان طويال عليك

من القلب مثل رضيع اللبان
تــعــلــق ألــفــاظــهــا بــاملــعــاين
فقد كنت خفة روح الزمان
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من دفاعه عن أهل البيت
ولـه مـن قصيدة أجـاب هبا عـن امللعون ابـن سـكرة((( املتحامـل هبا عىل
آل اهلل وشـاعرهم ابن احلجـاج منها:
فــا وجـــدت شــفــاء تستفيد به

إال ابــتــغــاءك هتجو آل ياسني

فقر وكــفــر مهيع أنــت بينهام

حتى املــات بــا دنيا وال دين

كافاك ربــك إذ أجرتك قدرته
فكان قولك يف الزهراء فاطمة
عريهتا بالرحا والـــزاد تطحنه
وقلت :إن رســول اهلل زوجها

كذبت يا بن التي باب استها سلس

ست النساء غدا يف احلرش خيدمها
فقلت :إن أمــر املؤمنني بغى

وإن قتل احلسني السبط قام به

فال ابــن مرجانة فيه بمحتقب
وإن أجر ابن سعد يف استباحة

هــذا وعـــدت إىل عــثــان تندبه
فرصت بالطعن من هذا الطريق إىل

وقلت :أفضل من يوم (الغدير) إذا
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بسب أهــل العال الغر امليامني

قول امــرئ هلج بالنصب مفتون
ال زال زادك حبا غري مطحون
مسكينة بنت مسكني ملسكني

االغالق بالليل مفكوك الزرافني

أهــل اجلنان بحور اخلــرد العني

عــى مــعــاويــة يف يـــوم صفني
يف اهلل عــزم إمــام غــر موهون
إثــم املسيئ وال شمر بملعون

آل الــنــبــوة أجـــر غــر ممنون

بكل شعر ضعيف اللفظ ملحون

ما ليس خيفى عىل البله املجانني
صحت روايــتــه يــوم الشعانني

 -1ابــن ســكرة هــو حممــد بــن عبــداهلل بــن حممــد ،ابــو احلســن ،اهلاشــمي ،عــرف بابــن ســكرة وعــرف بابــن
رائطــة او رابطــة ،كان مــن وجهــاء عــره ،وعــى صلــة باخللفــاء والــوزارء والقــادة واعيــان زمانــه .وصفــه أبــو
منصــور الثعالبــي يف «اليتيمــة» بأنــه «شــاعر متســع البــاع يف أنــواع االبــداع ،فائــق يف قــول امللــح والظــرف ،أحــد
الفحــول األفــراد ،جــار يف ميــدان املجــون والســخف مــا أراد» .وهــو عشــق الغلــان ووصفهــم وتــدل الروايــات
عــى ان ابــن ســكرة عــرض بــآل البيت(صلــوات اهلل وســامه عليهــم) ،فهجــاه ابــن احلجــاج بقصائــد كثــرة.

ويــوم عيدك عــاشــوراء تعدله

مــا يستعد النصارى للقرابني

عــانــدت ربــك مــغــرا بنقمته

وبــأس ربــك بــأس غــر مأمون

تــأيت بيوتكم فيه العجوز وهل
فقال :كن أنت قردا يف استه ذنب

وقــال :كن يل فتى تعلو مراتبه
واهلل قد مسخ األدوار قبلك يف

بــدون ذنبك فاحلق عندهم هبم

ذكر العجوز سوى وحي الشياطني؟!
وأمــر ربــك بني الكاف والنون
عند امللوك ويف دور السالطني

زمــان موسى ويف أيــام هــارون
ودع حلاقك يب إن كنت تنويني

دفاع أهل البيت عنه

جـاء يف كتـاب الـدر النضيـد يف تغـازي اإلمـام الشـهيد لزيـن الدين عيل
بـن عبـد احلميـد النيلي النجفـي :إنـه كان يف زمـان ابـن احلجـاج رجلان
صاحلـان يزدريـان بشـعره كثيرا ومهـا :حممد بـن قـارون السـيبي ،وعيل بن
زرزور السـورائي ،فـرأى األول منهما ليلـة يف الواقعـة كأنـه أتـى إىل روضة
احلسين عليـه السلام و كانـت فاطمـة الزهـراء سلام اهلل عليهـا حـارضة
هنـاك مسـتندة ظهرهـا إىل ركـن الباب الـذي هو عىل يسـار الداخل وسـائر
األئمـة إىل موالنـا الصادق عليه السلام أيضـا جلوس يف مقابلهـا يف الزاوية
بين رضحيـي احلسين عليه السلام وولـده عيل األكبر الشـهيد متحدثني بام
ال يفهـم وحممـد بن قـارون املقـدم قائم بين أيدهيم قـال السـورائي :وكنت
أنـا أيضـا غير بعيـد عنهـم فرأيـت ابـن احلجـاج مـارا يف احلضرة املقدسـة
فقلـت ملحمـد بن قـارون :أال تنظر إىل الرجـل كيف يمر يف احلضرة؟ فقال:
أنـا ال أحبـه حتـى أنظر إليـه :قال :فسـمعت الزهـراء بذلك ،فقالـت له مثل
املغضبـة :أمـا حتب (أبـا عبـد اهلل)؟ أحبوه فإنه مـن ال حيبه ليس من شـيعتنا.
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ثـم خـرج الكالم مـن بين األئمة عليهـم السلام ،بأن مـن ال حيب أبـا عبد
اهلل فليـس بمؤمـن .قال الشـيخ حممد بـن قـارون :ومل أدر من قالـه منهم ،ثم
انتبهـت فزعـا مرعوبـا مما فرطت يف حـق أيب عبـد اهلل من قبل ذلـك قال :ثم
نسـيت املنـام ومل أذكـره إىل أن أتيح يل بزيارة السـبط الشـهيد سلام اهلل عليه
فـإذا بجامعـة يف الطريـق مـن أصحابنا يروون شـعر ابـن احلجـاج فلحقتهم
فـإذا فيهـم عيل بن الـزرزور وسـلمت عليه ،وقلـت :كنت تنكر رواية شـعر
ابـن احلجـاج وتكرهها ،فما بالك اآلن تسـمعه وتصغـي إىل أنشـاده؟ فقال:
أحدثـك بما رأيـت فيما يـراه النائـم فقـص علي بمثـل مـا رأيتـه يف الطيف
حرفيـا وحكيتـه بام رأيـت ،ثم اتفقا على مدح الرجـل وإيراد أشـعاره و بث
مآثـره ونشر مناقبه(((.
ولألسـف الشـديد أن بعـض الكتـاب الشـيعة عندمـا نقـل هـذه القصة
أضـاف على لسـان الصديقـة الطاهـرة الزهـراء (سلام اهلل عليهـا) لفـظ
(السـفيه) بحـق ابـن احلجـاج! وال أعلـم كيف سـمحت له نفسـه بتحريف
كالمهـا سلام اهلل عليها أوالً ووصف الشـاعرالعامل املدافع عن اهلل ورسـوله
وأهـل بيتـه هبـذا اللفظ.
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 -1موسوعة الغدير ج 4وأيضا يف (رياض العلامء) ،و (روضات اجلنات) و (دار السالم)

قصة القصيدة

إن السـلطان مسـعود بـن بابويـه ملـا بنـى سـور املشـهد الرشيـف ودخل
احلضرة الرشيفـة وقبـل أعتاهبـا وأحسـن األدب فوقـف أبـو عبـد اهلل ابـن
احلجـاج بين يديه وأنشـد قصيدتـه الفائية (يـا صاحـب القبة البيضـاء) فلام
وصـل منهـا إىل اهلجـاء أغلـظ لـه الرشيـف املرتىض وهنـاه أن ينشـد ذلك يف
بـاب حرضة اإلمـام (عليـه السلام) فقطـع عليـه فانقطع.
فلما جـن عليـه الليـل رأى ابن احلجـاج اإلمـام عليـا (عليه السلام) يف
املنـام وهـو يقـول :ال ينكسر خاطرك فقـد بعثنا املرتضى علم اهلـدى يعتذر
إليـك فلا خترج إليـه حتى يأتيك ،ثـم رأى الرشيـف املرتىض يف تلـك الليلة
النبـي األعظـم (صىل اهلل عليـه وآلـه) واألئمة (صلـوات اهلل عليهـم) حوله
جلـوس فوقـف بين أيدهيـم وسـلم عليهم فحـس منهم عـدم إقباهلـم عليه
فعظـم ذلـك عنـده وكرب لديه فقـال :يا موايل أنـا عبدكم وولدكـم ومواليكم
فبم اسـتحققت هـذا منكم؟

فقالـوا :بما كسرت خاطر شـاعرنا أيب عبـد اهلل ابـن احلجـاج فعليك أن
متضي إليـه وتدخـل عليـه وتعتـذر إليـه وتأخـذه ومتضي بـه إىل مسـعود بن
بابويـه وتعرفـه عنايتنـا فيـه و شـفقتنا عليه.

فقـام السـيد مـن سـاعته ومضى إىل أيب عبـد اهلل فقـرع عليه البـاب فقال
ابـن احلجـاج :سـيدي الـذي بعثك إيل أمـرين أن ال أخـرج إليك ،وقـال :إنه
سـيأتيك ،فقـال :نعـم سـمعا وطاعة هلـم ،ودخل عليـه واعتـذر إليه ومىض
بـه إىل السـلطان وقصـا القصـة عليه كما رأيـاه فأكرمـه وأنعم عليـه وخصه
بالرتـب اجلليلة وأمـر بإنشـاد قصيدته.
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يــــا صاحب القبــــة البيضــــاء يف النجف
من زار قربك واستشــــفى لديك ُشــــفي
ُــــم
زوروا أبــــا احلســــن اهلــــادي لعلك ُ
حتظــــون باألجــــر واإلقبــــال والزلف
ُســــمع النجــــوى لديه فمن
زوروا ملن ت
ُ
يــــزوره بالقــــر ملهوفــــ ًا لديــــه كُفي
ِ
فأحــــرم قبــــل مدخلــــه
إذا وصلــــت
واســــع ســــعي ًا حولــــه وطف
ملبيــــ ًا
َ
حتــــى إذا طفــــت ســــبع ًا حــــول قبته
تأمــــل البــــاب تلقــــا وجهــــه فقف
وقــــل ســــا ٌم مــــن اهلل الســــام عىل
أهــــل الســــام وأهل العلــــم والرشف
إين أتيتــــك يــــا مــــوالي مــــن بلدي
مستمســــك ًا مــــن حبال احلــــق بالطرف
ٍ
راج بأنــــك يــــا مــــوالي تشــــفع يل
وتســــقني مــــن رحيق شــــايف اللهف
ألنــــك العــــروة الوثقى فمــــن علقت
هبــــا يــــداه فلــــن يشــــقى ومل خيف

وإن أســــاؤك احلســــنى إذا تُليــــت
ٍ
مريض ُشــــفي من ســــقمه الدنف
عىل
ٌ
شــــأن غــــر منتقــــص
ألن شــــأنك
نــــور غــــر منكســــف
وإن نــــورك
ٌ
وإنــــك اآلية الكــــرى التــــي ظهرت
للعارفــــن بأنــــواع مــــن الطــــرف
هــــذي مالئكــــة الرمحــــن دائمــــ ٌة
هيبطــــن نحــــوك باألطيــــاف والتحف
كالســــطل واجلــــام واملنديل جــــاء به
جربيــــل ال أحــــد فيــــه بمختلــــف
كان النبــــي إذا اســــتكفاك معضلــــة
من األمــــور وقــــد أعيت لديــــه كفي
وقصــــة الطائــــر املشــــوي عــــن أنس
نصــــه املختــــار من رشف
جــــاءت بام ّ
واحلب والقضــــب والزيتــــون حني أتو
تكرمــــ ًا من إلــــه العــــرش ذي اللطف
واخليــــل راكعــــة يف النقــــع ســــاجدة
واملرشفيــــات قد ضجت عــــى احلجف
ٍ
بــــان يف مجوعهــــم
بعثــــت أغصــــان
فأصبحــــوا كرمــــاد غــــر منتســــف
لو شــــئت مســــخهم يف دورهم مسخوا
أو شــــئت قلت هبم يا أرض فانخســــف
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واملــــوت طوعــــك واألرواح متلكهــــا
وقــــد حكمت فلــــم تظلــــم ومل جتف
خالف مــــن زهقــــت يف الغــــار مهجته
فظــــل مدمعــــه جــــار بمنــــذرف
ال قــــدَّ س اهلل قومــــ ًا قــــال قائلهــــم
ٍ
ٍ
بــــخ لك مــــن فضــــل ومن رشف
بخ
وبايعــــوك بخــــم ثــــم أكدهــــا حممد
ٍ
بمقــــال منــــه غــــر خفــــي
عافــــوك وا َّطرحــــوا قــــول النبــــي ومل
ــــم قولــــه هــــذا أخــــي خلفي
ُ
يمنعه ُ
ُــــم بعــــدي فمــــن علقت
هــــذا ول ُيك ُ
بــــه يــــداه فلــــن خيشــــى ومل خيــــف
فقلدوهــــا أخــــا تيــــم فقــــال هلــــم
يا ويلكــــم اقبلــــوا قويل فلســــت أيف
يل مــــار ٌد يعرتينــــي ال أطيــــق لــــه
رد ًا فيخدعنــــي بالقــــول والعنــــف
حتــــى إذا ما دعــــى للمــــوت نص عىل
شــــيطانه يــــا له مــــن مــــارد جلف
فصــــر األمر شــــورى خدعــــة ودها
ّ
وحيلــــة وهــــو أمــــر منه غــــر خفي
وثالــــث القوم أبــــدي يف الــــورى بدع ًا
وأصبحــــت ملــــة االســــام يف تلف

ٍ
حــــرب مع عــــدي وال
ال خــــر يف آل
يف آل تيــــ ٍم وال يف شــــيخها اخلــــرف
ضلــــوا وكانــــوا عكوفــــ ًا يف ضالهلم
مثــــل الــــكالب مكب ٍ
ات عــــى اجليف
ُ ّ
كــــم بدعة ظهــــرت من جورهــــم فبذا
منها الفســــاد من األصــــاب والنطف
شــــاعت بدائعهــــم يف النــــاس فارتكبوا
فعــــل اللياط ورشب اخلمــــر من الرسف
فذاك عــــن أنس يــــروي وذالــــك أبـ
ـــــي ٍ
هر وذلــــك يــــروي راء خمتلف
ِ
يــــأت بــــا مل يأتــــه ذاك وذا
وذاك
خمالــــف للذي قــــد جــــاء يف الصحف
ٌ
فالشــــافعي يــــرى الشــــطرنج من أدب
ٌ
وإبــــ ُن حنبــــل فيــــا قــــال مل خيــــف
يقــــول إن الــــه العــــرش ينــــزل يف
زي األنــــام بعــــدّ اللــــن واهليــــف
يف زي أمــــرد نضــــو اخلــــر منهضم
احلشــــا طليق املحيــــا واخــــر الردف
عــــى محــــار يصــــي يف املســــاجد قد
أرخــــى ذوائبــــه منــــه عــــى الكتف
يمــــي بنعلني مــــن تــــر رشاكهام در
وخيطــــر يف ثــــوب مــــن الصلــــف
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هــــذا وال يبتــــدي عند الصالة ببســــم
اهلل وهــــي أتــــت يف مبــــدء الصحف
وقــــول نعــــان يف رشب املــــدام بــــأن
ال حــــدّ فيــــه وال إثــــم ملقــــرف
وعنــــده القــــول يف أخــــذ احلريــــرة
أو وطــــي األجــــرة رأي غــــر خمتلف
أهكــــذا كان يف عهــــد النبــــي جــــرى
فأنبنــــا معلنــــا إن كنــــت ذا نصــــف
ومالــــك قــــال لوطــــوا بالغــــام وال
ختشــــوا مقالة مــــن قد جاء بالســــخف
حملــــ ً
ا أكل حلــــم الكلــــب مبتدعــــ ًا
خمالفــــ ًا للــــذي يــــروي عن الســــلف
فقــــول كل إمــــام مــــن أئمتهــــم
مــــا يف العزيمــــة يف زيــــغ ويف حيف
قل البن ســــكرة ذي البخل والســــخف
عــــن ابن حجــــاج قوال غــــر منحرف
يا بــــن البغايــــا الزواين العاهــــرات ومن
ســــلقلق يأهتــــم قد حضن مــــن خلف
يا من هجــــا بضعة اهلادي ألن نشــــبت
كفــــاي منــــك عــــى متكــــن منتصف
ألوردنــــك يــــا مــــن بــــر زوجته
شــــبيه عذق قرنــــط يابس احلشــــف

موارد احلتــــف إن أمكنت ســــوف ترى
توســــي باإلمــــام احلجــــة اخللــــف
القائــــم العلــــم املهــــدي نارصنــــا
وجاعــــل الــــرك يف ذل مــــن التلف
من يمــــأ األرض عدالً بعدمــــا ملئت
جــــور ًا ويقمع أهــــل الزيــــغ واحليف
سقى البقيع وطوســــا والطفوف وسامراء
وبغــــداد واملدفــــون يف النجــــف
من مهــــرق مغــــدق صب ًا غدا ســــج ًام
مغــــدوق هاطــــل غيث وابــــل وكف
خذهــــا إليــــك أمــــر املؤمنــــن بال
عيــــب يشــــن قوافيهــــا وال ختــــف
مــــن القــــوايف التــــي لو رامهــــا خلف
صفعــــت باملانــــع اجلاري قفــــا خلف
تنفــــي والء عــــي يــــا بــــن زانيــــة
وتتبتغــــي بدال مــــن أنجس الســــلف
ٍ
حســــن
ال ابتغــــي بعتيــــق مــــن أيب
ولو بليــــت بســــوء الكيــــد واحلرف
فاســــت ِ
َجلها مــــن فتى احلجــــاج بنت ثنا
ْ
تشــــق كل فــــؤاد كافــــر دنــــف
ِ
ِ
ِ
الكــــرار ُمفتخــــري
حيــــدرة
بحــــب
رشفــــت وهــــذا منتهــــى رشيف
بــــه
ُ
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