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ھل األكرف یُِكنُّ الِودَّ لِمریدیھ؟ 

بسم هللا الرحمن الرحیم ، و صل یا رب على محمد و آلھ الطیبین الطاھرین. 

السالم علیكم جمیعاً و رحمة هللا و بركاتھ. 

قـبل الـبدء ، أتـقدم لـكم مـھنئاً و مـعزیـاً بـعید هللا األكـبر عـید الـغدیـر و بشھـر محـرم الحـرام ، و كـم كـنت أتـمنى أن أكـون مـعكم 
فـي مـواكـب عـاشـوراء ھـذا الـعام إال أن هللا شـاء و قـدر أن تـكون مـشاركـاتـي فـي لـبنان كـما تـعلمون ، و عـلى قـاعـدة (كـل 

أرض كربالء و كل یوم عاشوراء) فسنكون معاً بالحسین في كل مكان و زمان 

أمـا مـا یـتعلق بـالـسؤال فـإنـي ال أحـمل فـي قـلبي لشـبابـنا الحسـیني إال الـحب و اإلعـتزاز بـال فـرق عـندي بـین مـن یـتعلق بـي 
إسـتماعـاً أو یـتعلق بـواحـد مـن إخـوتـي الـروادیـد األعـزاء ، فـإن مـن یـتعلق بـأحـد الـروادیـد فـھو فـي الـحقیقة مـتعلق بـكل 
الـروادیـد ، ألنـنا كـاألغـصان فـي الشجـرة الـواحـدة بـأیـھا أمـسكت فـأنـت تـمسك بـالشجـرة ذاتـھا ، مـن ھـنا فـإنـنا كـروادیـد یـنبغي 
أن نـشعر بـالفخـر و اإلعـتزاز عـندمـا یـتألـق أحـدنـا فـي خـدمـة أبـي عـبد هللا الحسـین ، و عـلى الجـماھـیر الحسـینیة أن تـشعر 
بـنفس ھـذا الـشعور بـالنسـبة لـرادودھـا الـمفضل أو لـغیره مـن الـروادیـد ، و بـعبارة أخـرى إن عـلى الجـماھـیر الحسـینیة أن 
تـعتز و تفتخـر و تـعشق الـعطاء األفـضل مـن كـل رادود ال الـرادود األفـضل بـعطائـھ الـضعیف بـعض األحـیان ، فـإن 
الـمغاالة فـي الـمدح و اإلطـراء تـغرر بـالـرادود فـتجعلھ یـرى نـقصھ كـماالً و كـمالـھ نـقصاً فیھـبط بمسـتواه مـن حـیث ال یـشعر 
لمجـرد أنـھ یـثق بـآراء مـن حـولـھ مـن الـمغالـین فـیھ ، لـذلـك عـلى الـرادود أن یسـتمع آلراء الـبعیدیـن عـنھ و الـمعتدلـین فـي مـحة 

نتاجھ ألنھم أكثر إنصافاً و واقعیة من محبیھ المغالین فقد قیل إن الحب أعمى. 

لماذا األكرف بعیٌد عن جمھوره رغم تأثیره القوي علیھم؟ 

لیسـت الـمجالـسة و الـمخالـطة دلـیل الـقرب و الـمودة دائـماً ، فـقد یـكون الـغائـب عـنك ھـو فـي كـمال الـقرب مـنك ، و الـحاضـر 
إلـیك ھـو فـي كـمال الـبعد عـنك ، و فـي إعـتقادي إن الـتالقـي الـروحـي و الـفكري و الـعاطـفي مـن خـالل الـقصیدة لـھ أثـر فـي 
عـالقـتي مـع الجـمھور الحسـیني أعـظم و أبـلغ مـن الـتالقـي الـشخصي و الحسـي ، و إنـني أالحـظ أن اإلخـتالط الـدائـم 
 ً بـاألشـخاص یـفقد أو یـقلل مـن الـمعزة و الـقرب غـالـباً ، و قـد قـیل قـدیـماً : ( سـأطـلُب بُـعَد الـدار عـنكم لـتقَربُـوا ) ، ھـذا مـضافـا
إلـى أنـني كـثیر األشـغال و اإلنـشغال رغـم شـوقـي و حـنیني لـلتالقـي ، لـكن یـعلم هللا أن قـلبي مـفعم بـالـحب للجـمھور الحسـیني 

بال فرق بین ھذا و ذاك. 

عـرفـنا مسـبقاً بـأنـھ سـتكون لـدیـك أعـمال مشـتركـة مـع فـرقـة الـوالیـة ، وقـد شھـدنـا لـقائـك بـھم فـي شھـر رمـضان. مـتى 
سنرى ما كان سیقدمھ األكرف من مشترٍك مع فرقة الوالیة؟ 

http://bh-alwatani.own0.com/t64-topic


فـي لـقائـي األخـیر بـاألخـوة األحـبة مـن فـرقـة الـوالیـة تحـدثـوا عـن رغـبتھم فـي الـتعاون مـعي بـأي شـكل مـن األشـكال و كـان 
ھذا من دواعي فخري و إعتزازي ، و أجلنا التفاصیل للقائنا في لبنان بمحرم القادم إن شاء هللا تعالى. 

حدثنا عن الجمري األستاذ المربي األب القائد . 

ال یـسعني أن أخـتزل الحـدیـث عـن أبـي و مـعلمي الـعالمـة الـمجاھـد الجـمري رضـوان هللا تـعالـى عـلیھ ضـمن ھـذا الـحوار ، و 
 ً لـو بـدأت الحـدیـث عـنھ قـد ال یـمكنني الـوصـول إلـى نـقطة نـھایـة ، فـالحـدیـث عـنھ یـحتاج أن أفـرد لـھ كـتابـاً خـاصـاً مـلیئا
بـالـمواقـف و الـذكـریـات الـتي تـكونـت مـنذ عـام 1990م حـتى 2005م ، و لـعل أجـمل مـا یـمكنني أن أخـتصر فـیھ شـخصیتھ 
الـرائـعة الـعظیمة ھـو قـول صـعصعة بـن صـوحـان (رض) فـي عـلي عـلیھ السـالم : " كـان فـینا كـأحـدنـا ، لـین الـجانـب ، و 

شدة تواضع ، و سھولة قیاد ، وكنا نھابھ مھابة األسیر المربوط للسیاف الواقف فوق رأسھ " 

ما الذي كان یمثلھ لك الجمري؟ 

كان أكثر رأفة من األب و أعظم عطفاً من األم و أقرب من الصدیق و أھیب من السلطان. 

ھـل كـان آخـُر لـقاٍء لـك بـھ ، ھـو الـذي رأیـناه فـي الـصورة الـتي تـبكیان فـیھا ؟ حـدثـنا عـما جـرى آنـذاك ، مـاذا قـرأت لـھ وفـیم 
تناقشتما. 

كـان آخـر لـقائـي بـھ رضـوان هللا عـلیھ قـبل رحـیلھ إلـى هللا بـشھور قـلیلة ربـما ثـالثـة أو أربـعة أشھـر عـندمـا كـان عـلى كـرسـي 
الـمقعدیـن یـتشمس صـباح یـوم قـرب مـنزلـھ و قـد كـنت ذاھـباً لـلحوزة فجـلست أحـدثـھ كـالـیتیم الـذي یـلتقي بـأبـیھ فـي عـالـم الـرؤیـا 
و قـد أمـسكت بـیده أصـافـحھ فـلم یـترك یـدي حـیث أمـسكھا بـقوة و ھـو غـارق فـي الـصمت و الـتأمـل فـي عـالـم ال یـعلمھ إال هللا 
سـبحانـھ ، حـینھا لـم أتـمالـك نفسـي فـبكیت حـتى ابـتلت یـداه مـن دمـوعـي فـالـتفت إلـي بـنظرة الزالـت تـقطع قـلبي كـلما تـذكـرتـھا 

و كأنھ یقول : وداعاً ولدي !! 

أمـا لـقائـي الـمصور فـقد كـان الـلقاء األول أو الـثانـي بـعد عـودتـھ مـن سـفر الـعالج المشـئوم ، و قـد كـانـت ذاكـرتـھ مـتأثـرة 
باـلجلـطة الدـماـغیـة التـي أصاـبتـھ بعـد العـملیة الجرـاحیـة ، حتـى أنھـ لمـ یكـن قاـدراً علـى التـعرف إلىـ بعـض القـریبـین منـھ ، إال 
أنـھ حـینما رآنـي قـال لـي كـلمتھ الـمعھودة : أھـال خـالـي ، و قـد تـفاجـأ بـعض أبـنائـھ الـحاضـریـن مـن ذلـك ، و كـان رضـوان هللا 
عـلیھ كـثیراً مـا یـطلب مـني مـنذ أیـام الـمبادرة أن أقـرأ لـھ بـعض األبـیات الحسـینیة بـعد أن تـوقـف عـن الخـطابـة ، و لـعلمي بـأنـھ 

یحب ھذا األمر و یرتاح بذكر الحسین علیھ السالم فقد بادرت بقراءة بعض األبیات فبكینا جمیعاً. 

ما رأیك بمقولة أن الشعب أضحى یتیم القیادة بعد وفاة الجمري؟ 

ربـما یـكون كـالمـي جـریـئاً بـعض الشـيء و لـكنھا الـحقیقة و ال أخشـى فـیھا الـمالم و ال الـعتاب ، أقـول و هللا یشھـد إن أكـثر 
مـن یـنادي بھـذه الـمقولـة الـیوم ھـو مـمن لـم یـؤمـن بـالجـمري و ال قـیادتـھ یـومـاً ، بـل إن مـن ھـؤالء مـن كـان یحـذرنـا مـن 
الـتنظیر لـقیادة الجـمري أیـام الـمبادرة و بـعدھـا و یـدعـو لـقیادة أخـرى !! ، و لـوال خشـیتي الـفتنة لـسمیت األشـیاء بـأسـمائـھا و 

تواریخھا و تفاصیلھا. 

إنـنا جـمیعاً یـتامـى أبـي جـمیل ، نـدفـع أعـمارنـا لـعودتـھ لـو أعـاده الـفداء ، و نـؤمـن بـقیادتـھ بـال تـشكیك و ال ریـب فـي كـل 
مـفاصـلھا ، نـحن یـتامـاه و لـكننا لـسنا یـتامـى قـیادتـھ ألن قـیادتـھ إرث ورثـھ مـمن سـبقھ كـما ورثـھ مـن تـاله ، قـیادتـھ فـي حـوزتـھ 
و عمـامتـھ ، إنھـا قیـادة اإلسالم لكـل مفـاصلـ الحـیاة ، و نحـن بحمـد هللا نتـمتع بشـخصیات إسالمیة كبـیرة و مخلـصة ، و ال 
یـنبغي الخـلط بـین الـرمـز السـیاسـي و الـقائـد اإلسـالمـي ، فـلیس كـل رمـز سـیاسـي قـائـد إسـالمـي ، لـكن الـقائـد اإلسـالمـي مـا 
الـشأن السـیاسـي بـالنسـبة إلـیھ إال مـھمة واحـدة مـن مـھام عـدیـدة و مـختلفة ، إنـني أؤمـن بـالـقیادة اإلسـالمـیة آلیـة هللا الشـیخ 



عیسـى قـاسـم دام ظـلھ كـما كـنت أؤمـن بـھا ألبـینا الجـمري رضـوان هللا عـلیھ ، و أؤمـن بـالـدور الـكبیر و المخـلص لـرمـوز 
السیاسة اإلسالمیة (حقاً و وفاقاً) كلٌّ من موقعھ و حسب تشخیصھ یخدم القضیة و یؤمن بالشعب و ظالمتھ. 

صف لنا كیف كانت أجواء تعاونك مع الـ Jcs في فیدیو كلیب عذابات صعصعة؟ 

كانت تجربة ارتجالیة بسیطة ال تعتبر التجربة األولى. 

یـقرأ الـبعض مسـتقبل مـدرسـة الـموكـب البحـرانـیة ، ویـرى أنـھا سـتتالشـى وتـختفي وتـموت ، ویـعود الجـمیع لـلطریـقة 
العراقیة ، وذالك بسبب صعوبة المدرسة البحرانیة، ما رأیك؟ 

مـراراً قـلت إن تـأسـیسي لـمدرسـة تـعدد األلـحان و اإلیـقاعـات لیسـت دعـوة إللـغاء الـمدارس األخـرى بـل ھـي دعـوة لـلتنویـع و 
رفـض الـلون الـواحـد ، و نـحن بـحاجـة لـكل األلـوان و الـمدارس ، و أتـمنى فـعالً أن یـأتـي الـیوم الـذي یـفكر فـیھ روادیـدنـا 
األعـزاء فـي التجـدیـد سـواء بـالـعودة إلـى بـعض األلـوان الـقدیـمة و إعـادة تـرتـیبھا أو بـابـتكار مـدارس جـدیـدة أخـرى ، فـما 
أالحـظھ أن مـدرسـة تـعدد األلـحان و اإلیـقاعـات تـأصـلت بـحیث أخـذ بـھا كـل روادیـدنـا فـي البحـریـن و غـیرھـا ، وھـنا أصـبح 
مـن الـصعوبـة عـلینا جـمیعاً أن نـحافـظ عـلى الـتنویـع الـذي یخـدم الـمواكـب أكـثر مـن الـلون الـواحـد ، فـأنـا أقـدر فـي أخـي مھـدي 
سـھوان إلـتزامـھ بـثالثـة األلـحان فـقط دون زیـادة ( و ھـو الـشكل األول الـذي بـدأُت فـیھ ھـذه الـمدرسـة ) ، األمـر الـذي أكسـب 
الـموكـب لـونـاً خـاصـة مـن خـالل مھـدي سـھوان ، و أقـدر فـي أخـي عـبد األمـیر الـبالدي إلـتزامـھ بـالـلون الـبالدي الجـمیل الـذي 
تـألـق فـیھ األسـتاذان غـازي الحـداد و فـاضـل الـبالدي ، و ھـو لـون نـادر و مـختلف یـحافـظ عـلى الـتعدد الجـمیل فـي الـمدارس ، 
و أقـدر فـي اخـوتـي أبـناء الحـلواجـي إلـتزامـھم عـادة بـلونـھم الـخاص فـي الـلحن و الـقصیدة ، ذلـك الـلون الـذي كـان األسـتاذ 
الـعزیـز مـرتـضى الحـلواجـي یـقود بـھ أضخـم مـواكـب الـمنامـة فـي مـرحـلة مـن مـراحـل الـثمانـینات ، ھـذه ألـوان و مـدارس 

مختلفة و على روادیدنا األخذ بھا و تطویرھا و بذلك سنحافظ على التنویع المطلوب. 

أمـا أن مـدرسـة تـعدد األلـحان و اإلیـقاعـات سـتنتھي فھـذا أمـر غـیر مـمكن ، نـعم ربـما تنتشـر مـدرسـة أخـرى و تـطغى عـلیھا 
ھذا ممكن ، لكنھا ستبقى كلون من ألوانننا الذي بلغ عمره اآلن 14 عاماً. 

لماذا لم نرى نشاطاً لرابطة الروادید والشعراء سوى إصدار بیانات الرثاء والتعزیة واإلستنكار ؟ 

إن عـملنا فـي الـرابـطة مـتواصـل مـنذ اإلنـتخابـات لمجـلس اإلدارة حـتى اآلن ، و قـد قـمنا مـن خـالل عشـرات اإلجـتماعـات 
بـتوزیـع الـمھام و تـشكیل الـلجان و كـتابـة الـلوائـح الـداخـلیة و صـیاغـة الـدسـتور و كـتابـة كـتیب یـخص الـرابـطة و إعـداد مـوقـع 
إلـكترونـي خـاص بـالـرابـطة و اخـتیار شـعار الـرابـطة و طـباعـة ورقـیاتـھا الـخاصـة ، و بـدأنـا فـي اإلعـداد لـإلجـتماع الـعام 
بـالجـمعیة الـعمومـیة لـلرابـطة و الـذي سـیكون بـعد مـوسـم الـحج إن شـاء هللا تـعالـى ، و كـل ھـذا الـعمل أخـذ مـنا وقـتاً كـبیراً و قـد 

أنجزنا فیھ مھام كبیرة و مھمة جداً. 

الـبعض یـعزي ذلـك إلـى أنَّ رئـیس الـرابـطة, سـماحـتكم, مـشغوٌل دائـماً وال وقـت لـدیـھ لـمتابـعة أمـور الـرابـطة ، لـذالـك ھـنالـك 
تقصیر كبیر ، كیف ترد ؟ 

رئـاسـة الـرابـطة ھـي الـمعني األسـاسـي بـاإلشـراف عـلى تـطبیق الـلجان لـلقوانـین و لـوائـح الـرابـطة ، و مـتابـعة تـنفیذ الـمھام ، و 
إدارة الجـلسات ، و غـیر ذلـك ، و ھـذه الـمھام ال تـتوقـف عـلى الـتواجـد فـي الـبلد حـیث یـمكن إدارتـھا عـن بـعد ، و مـع ذلـك 

فأنا لم أتغیب عن كل اجتماعات الرابطة. 

ما الذي ستقدمھ الرابطة لصاحب فكرة تأسیسھا العالمة المرحوم الجمري (قدس سره) ؟ 



الـرابـطة سـتقوم بـتطبیق تـوصـیات الـعالمـة الجـمري رضـوان هللا عـلیھ و تـوجـیھات آیـة هللا الشـیخ عیسـى دام ظـلھ و الـتي 
تصب كلھا في عنوان واحد ( نحو إعالم حسیني مبدع و ملتزم ) ، و ھذا أھم ما سنقدمھ إن شاء هللا تعالى. 

لماذا أوقفت وزارة اإلعالم إصدار الحق معك ؟ 

كـان لـدى الـوزارة إلـتباس فـي مـعنى كـلمة (الـنواصـب) و ھـل الـمقصود بـھا إخـوانـنا الـسنة أم ال ؟ ، فـبینت لـھم أن الـناصـبي 
ھـو مـن یـنصب الـعداء ألھـل الـبیت عـلیھم السـالم و ھـو خـارج عـن اإلسـالم عـند الـسنة و الشـیعة بـال خـالف ، و تـفھموا 

المعنى فرفعوا المنع. 

یـقال بـأن األكـرف وسـھوان، اسـمان مشـبوھـان لـدى وزارة اإلعـالم، وال یـمكن أن یـمر أي إصـداٍر لـھما دون رقـابـة 
شدیدة، ما رأیك في ھذا الكالم ؟ 

لیس لي علم على نحو القطع بھذا األمر. 

سـماحـة الشـیخ، مـا ھـي حـدود الـطرح السـیاسـي لـدیـكم ، فـأنـتم تـھاجـمون سـاسـھا تـارة بـقولـكم (حـامـیھا حـرامـیھا) 
وتتعدون الخطوط الحمراء، التي ربما تضر بالموكب؟ 

إن الـقاعـدة فـي أي طـرح سـیاسـي فـي الـموكـب ھـو أن یـكون أمـراً مـتفقاً عـلیھ لـدى قـوانـا السـیاسـیة الـمؤمـنة ، و أن یـكون أمـراً 
مـناسـباً لـلزمـان و الـمكان الـلذیـن نـطرح فـیھما الـقضیة السـیاسـیة ، فـال یـنبغي أن نـطرح فـي الـموكـب قـضایـا مـختلفاً عـلیھا 
لـدى الـقوى السـیاسـیة الـمؤمـنة ، كـما ال یـجب أن نـطرح قـضایـا ال تـتناسـب مـع ھـذا الـزمـان أو ھـذا الـمكان ، و كـل الـقضایـا 

السیاسیة إذا توفرت على ھذین الشرطین فلن یضر طرحھا بالموكب. 

ة فَـُھوَ  جَّ ـا اِإلصـَداُر الـَّذي ال یُـثِیُر تِـلَك الـضَّ فِـي ُمـقَـابَـلٍَة َسـابِـقٍَة َذَكـرَت بِـأَنَّ اِإلصـَدار الـَّذي یُـثِیُر الَجـَدَل ُھـَو إِصـَداٌر َحـي ، أَمَّ
ة .. َمیِّت ؟  جَّ ِخالُف َذالِك ، بِنَـاًء على ذالك.. َھل إِصَداُرك " ھذا علي " الَّذي َكَما ُھَو ُمالَحظ ، لَم یُثِر تِلَك الضَّ

قـلت : ( الـعمل الـذي ال یـبعث عـلى الـتساؤل و الـنقد ھـو عـمل مـیت ال حـیاة فـیھ ، و كـلما كـان الـعمل مـحالً لـألخـذ و الـعطاء 
فـھو فـي صـحة و عـافـیة و حـیاة ) ، و لـم أقـل الـعمل الـذي یـثیر الجـدل ، و (ھـذا عـلي) بـعث عـلى الـتساؤل الـكثیر حـول 

طریقة إخراجھ و أطروحتھ ، و كان محالً لألخذ و العطاء لدى بعض المھندسین و المھتمین. 

ھل التسجیل ھذه المرة لدى حسـام یسري أیضـاً؟ 

نعم ، سجلت لدى المھندس الكبیر العزیز حسام یسري عملین ، أولھما ( أسرار) و سیفصح عن الثاني الحقاً. 

ما الجدید الذي ستقدمانھ؟ 

نتركھ لحینھ إن شاء هللا. 

القرمزي والتتان ھي األسماء المعھودة للكتابة في قصائد إصداراتك، ھل ھنالك أسماء أخرى؟ 

نـعم ، فـإضـافـة لـلقرمـزي و الـتتان ھـناك أسـماء جـدیـدة ھـذه الـمرة ، فـقد شـاركـت بـقصائـد لـكل مـن : الـمرحـوم األسـتاذ الشـیخ 
عـباس الـریـس الـدرازي ، و الـمرحـوم الـمال سـعید الجـمري ، و الـمرحـوم الشـیخ بـن نـصار ، و الشـیخ عـبد الـھادي 

المخوضر ، و األدیب مھدي جناح الكاظمي. 

مـن قـبل كـنَّا نُـَشـاھـد ثـنائـیتك مـع الـقرمـزي ، اآلن بـتنا نـالحـظ ھـذه الـثنائـیة تـتكرر مـع الـتتان أیـضاً فھـل الـتتان شـاعـر 
یتحمل عناء تعذیبك لھ؟ 



طـبعاً ، و ھـذه عـالمـة الـجودة فـي الـشاعـر الـذي یـتجاوز ذاتـھ مـن أجـل عـمل أجـمل و ألـیق بـأبـي عـبد هللا الحسـین عـلیھ 
السالم. 

 
ھل لحنت وكتبت لروادید آخرین ، إن كـان ذالك فلمن ، وماھي أسماء ھذه القصائد؟ 

تشـرفـت بـالـكتابـة و الـتلحین لمجـموعـة مـن الـروادیـد فـي البحـریـن و خـارجـھا ، و سـأخـص البحـریـن بـالـذكـر فـقط 
لـخصوصـیات مـعینة تـمنعني مـن ذكـر روادیـد خـارج البحـریـن ، فـالـذیـن كـتبت لـھم بـعض الـمحاوالت الـشعریـة البسـیطة 
الـعزیـز جـعفر الـدرازي ، و الـعزیـز صـالـح الـدرازي ، و الـعزیـز عـباس الـدرازي ، و الـعزیـز أحـمد قـربـان ، و شـاركـت فـي 

التلحین لصالح الدرازي ، و أحمد قربان ، و فوزي الدرازي ، و مھدي سھوان. 

مـا رأیـك فـي أن یسـتمع الـرادود والـشاعـر لـألغـانـي المحـرمـة، مـع ثـقتھم فـي عـدم سـقوطـھم فـي الحـرام، ولـكن اإلسـتماع 
من باب اإلستفادة واإلستزادة إلثراء الموكب؟ 

اإلسـتماع لـلغناء المحـرم فـي نـفسھ حـرام غـیر جـائـز ، و عـنوان اإلسـتفادة إلثـراء الـموكـب غـیر مـبرر لـلوقـوع فـي الحـرام, 
فالغایة ال تبرر الوسیلة ، و ال یطاع هللا من حیث یعصى. 

ما رأیك بإدخال العنصر النسائي للكورال؟ 

إذا كـان ضـمن الـكورال أي أن الـصوت الـنسائـي یـكون مـندكـاً بـشكل جـماعـي مـع الـصوت الـرجـالـي ، و لـم یـلزم مـن ذلـك 
مقدمات محرمة فال إشكال فیھ في نفسھ. 

القرمزي یكتب للمال باسم الكربالئي ، والرادود (أبو غایب) ما شعورك حیال ذلك؟ 

أتـمنى أن نـصل یـومـاً مـا إلـى مسـتوى األمـة الـواحـدة فـي عـملنا الحسـیني و أن نـشكل تجـمعاً یـتبادل الـطاقـات و یشـترك فـیھا 
من أجل خدمة اإلمام الحسین علیھ السالم على جمیع المستویات. 

یقال بأن ستشارك مع المال باسم الكربالئي في سر الوجود، ما مدى صحة ھذه األخبار؟ 

نـعم صـحیح ، و ھـو عـمل غـیر مشـترك بـیني و بـین الـمال بـاسـم الـكربـالئـي و إنـما لـكل واحـد مـنا قـصیدة فـي اإلصـدار كـما 
لغیرنا من الروادید قصائد أخرى. 

سـمعنا األكـرف یـردد حـنین شـخٍص مـا لـلنجف وألزقـتھا فـي إصـدار ھـذا عـلي وقـصیدة (الـحق مـعك)، ھـل كـان األكـرف 
یتحدث عن نفسھ؟ 

الـمنطلق فـي الحـدیـث كـان عـلى لـسانـي ، و الـنتیجة إن ھـذا الـشعور الـذي تحـملھ الـقصیدة ھـو شـعور یشـترك مـعي فـیھ كـل 
محب لعلي علیھ السالم و كل من زار النجف األشرف. 

یبدوا بِأنَّك ُمِصرٌّ على الذََّھـاب حتى لو تعرضت لعملیة تفجیر.! 

ذلك شرف ما بعده شرف أن أنال الشھادة و أنا في الطریق إلى علي و الحسین علیھما السالم. 


