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• هيأة التحرير

احل�صنيم�صباح الهدى
بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد وآله 

الطيبني الطاهرين.
ه اهلُل تعاىل لعباده مجيعا؛ لضامن  الرشيعُة االسالميُة هي الطريق الذي اختطَّ
وصوهلم اىل الغاية التي خلقوا ألجلها، وهي الفوُز والنعيُم يف الدنيا قبل 

اآلخرة؛ قال تعاىل: 

َعًة َوِمْنَهاًجا.املائدة: من اآلية 84  لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْ

وأما أحكام الرشيعة بأنواعها الثالثة: العقائدية واألخالقية والفقهية الفرعية، فهي العالماُت التي وضَعها 
سبحانه وتعاىل لبني البرش عىل هذا الطريق؛ لكي يكون مسرُيهم صحيحا هادئا بعيدا عن الضالل؛ ولتكوَن 

مجيع خطواهتم عىل هذا الطريق الطويل والشائك ببصرية وهدى دائام، بعيدا عن أيَّة َضاللة وعمى.
وكام حيتاج االنساُن اىل النور يف مسريه عىل الطرقات لكي يتمكن من الوصول اىل هدفه من جهة، ولكي 
َض غريه للحوادث واألخطار من جهة أخرى، فكذلك األمر يف مسرية اإلنسان يف هذه  َض أو ُيَعرِّ ال يتعرَّ
احلياة؛ إذ أنه ال يمكنه أن يسري آمنا مطمئنا إال وهو يف النور، وبعيدا عن الظالم والُعتمة، وهلذا، فإنه تعاىل 
فإنه تعاىل مل يغفل  العالماِت )األحكام(،  َجَعَل عليه  أْن  الطريَق واملنهَج، وبعد  البرش  لبني  بعد أن اختط 
أمَر النور وحاجة اإلنسان إليه يف مسريته يف هذه احلياة، فجعل هلم أنوارا تنري هلم الطريق لضامن مسريهم 
الصحيح اآلمن، فخلق أهل البيت ، ليكونوا مصابيَح الطريِق للبرشيِة مجعاء وهي متيش يف هذه احلياة 

نحو النعيم والفوز يف هذه الدنيا، ومن بعدها اآلخرة.
ما تقدم عىل بساطته يوضح سبب استهداف املعصومني  عىل طول الزمان من قبل الظاملني. وكذا يلزمنا 

بأن نتعامل بكل احتياط مع كل ما يرتبط باإلمام احلسني  مادام هو املصباح. أليس كذلك؟
السالم عىل احلسني، وعىل عيل بن احلسني، وعىل أوالد احلسني، وعىل أصحاب احلسني، ورمحة اهلل وبركاته.
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وفُد العتبِة العباسيـِة المقدسـِة
يواصُل جوَلَته العلميَة في

جمهورية إيراَن االسالميِة

جوَلَته  املقّد�سِة  العّبا�سّيِة  العتبِة  وفُد  يوا�سُل 

وال�سخ�سيات  للموؤ�س�سات  وزياراِته  العلميَة 

العلمية يف جمهورية اإيراَن اال�سالميِة، وكان الوفد 

اال�سالمّية  املعارف  �سوؤون  ق�سم  رئي�س  املكّون من 

ومدير  الهاليّل،  عّمار  ال�سيخ  ف�سيلة  واالإن�سانّية، 

�ساكر  ال�سيخ  ف�سيلة  الب�سرة،  تراث  مركز 

املحمدي، ومدير مركز تراث احلّلة، ف�سيلة ال�سيخ 

احللي،  اأحمد  ال�سيخ  واملحقق  اخلويلدي،  �سادق 

واالإعالمي االأ�ستاذ حيدر االأ�سدي، وقد زار عددًا 

واملراكز  العلمّية  واملوؤ�ّس�سات  ال�سخ�سّيات  من 

على  واّطلَع  املقّد�سة،  قّم  مدينة  يف  التحقيقّية 

اآخر التحقيقات املنَجَزة، وعلى اآلّيات التحقيقات 

العلمّية الدقيقة لدى املحّققني.

اية اهلل املحقق ال�سيد احمد املددي اأيَّده اهلل 

زيارة الوفد ملوؤ�س�سة العالمة املجل�سي ولقاء املحقق ال�سيد ح�سن الربوجردي
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واملؤّسساِت  الشخصّياِت  بإْطالع  الوفُد  قاَم  وكذا 
اخلاّصة  التحقيقّية  املشاريع  عىل  قّم  يف  التحقيقّيِة  واملراكِز 

بالتاث يف البرصة وكربالء واحللة.
واملراكُز  والشخصّياُت  ساُت  املؤسَّ أبدت  وقد  هذا، 
للعتبة  التابعة  املراكز  مع  للتعاون  الكامَل  استعداَدها 
العّباسّية املقّدسة بكلِّ ما حتتاج إليه وتسعى إىل حتقيقه، ِمن 

إقامة املؤمترات والندوات التحقيقّية ُبغَيَة إحياء التاث.
التحقيقّية  اإلصدارات  آخَر  الزائر  الوفد  أهدى  وقد 
واملؤّسسات  الشخصّيات  إىل  املقّدسة  العّباسّية  للعتبة 
التاث  املقّدسة اجلادَّ يف إحياء  العتبِة  َ دوَر  التحقيقّية، وَبنيَّ

ه( وجهوده العلمّية. بتوجيه سامحة السّيد الصايف )دام ِعزُّ
زارها  التي  والشخصّيات  واملراكز  املؤّسسات  ومن 

وفُد العتبِة املقّدسة:
ق آية اهلل السّيد أمحد املددّي. 1-املحقِّ

2- سامحة السّيد جواد الشهرستايّن
3- مؤّسسة آل البيت / سامحة الشيخ عيّل الكورايّن.

4- مؤّسسة تراث الشيعة/ املحّقق الشيخ خمتارّي.
حسن  املحّقق  السّيد  املجليّس/  العاّلمة  مؤّسسة   -5

البوجردّي.
ق الدكتور رسول جعفريان. 6- املحقِّ

7-السّيد املحقق حمّمد حسن آل قارون العابدينّي.
املحّقق  السّيد  اإلسالمّي/  التاث  إحياء  مركز   -8

جعفر األشكوري.
العقائدّية/  9- مؤّسسة أمري املؤمنني/ مركز األبحاث 

الشيخ حمّمد احلّسون.
الشيخ  العلمّية/  احلوزة  الدويّل/  الكتاب  مركز   -10

مهدي نيكبخت.

لقاء �سماحة ال�سيد جواد ال�سهر�ستاين ايده اهلل
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مركُز تراِث البصرِة

 يحتفي بذكرى والدة االمام الحسن بن علي

ويقيم أمسيًة للشعر الفصيح

اإلمام  البيت،  أهل  كريم  والدة  بمناسبة  تيمنًا 
تراث  مركُز  أقــام   ، املجتبى  عيل  بن  احلسن 
االسالمية  املــعــارف  شــؤون  لقسم  التابع  البرصة 
واالنسانية يف العتبة العباسية املقدسة، أمسيًة شعريًة 
الشعر  ، وبمشاركة نخبة من شعراء  املركز  ، يف مقر 

الفصيح يف البرصة.
دينية  شخصيات  حضور  األمسية  وشهدت 
القنوات  بعض  عن  فضاًل  واجتامعية،  وأكاديمية 
املدين يف  املجتمع  االعالمية وممثيل بعض مؤسسات 

البرصة . 
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مركُز تراِث البصرِة

يحضُر مهرجاناً أقامته هيئُة الحشد الشعبي

في البصرة

احلشد  هيئة  من  املقّدمة  الكريمة  للدعوة  تلبيًة 
انتصارات  مع  وتزامنًا  البرصة،  مكتب  الشعبي/ 
البطلة،  األمنية  والقوات  املقدس  الشعبي  احلشد 
حرَض وفٌد من مركز تراث البرصة التابع لقسم شؤون 
العّباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف 
أقامته اهليئة،  الثالَث، الذي  املقّدسة، احلفَل السنويَّ 
ع القصور احلكومية، بمناسبة الذكرى السنوية  مَّ يف جُمَ
الثالثة لصدور فتوى اجلهاد الكفائيِّ للمرجع الديني 

. األعىل، سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين
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لقسم  التابِع  البصرِة  تراِث  مركز  من  وفٌد  زار 

العتبة  في  واإلنسانية  اإلسالمية  المعارف  شؤون 

العباسية المقدسة، لجنَة االرشاد والتعبئة للدفاع 

عن عراق المقدسات في العتبة العلوية المقدسة 

في مدينة النجف األشرف 

وفُد مركِز تراِث البصرِة

يزوُر لجنَة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق المقدسات

في العتبة العلوية المقدسة

السوداين  عــادل  الشيخ  جناب  رئيَسها،  والتقى 
وسائر املسؤولني عن عمل اللجنة.

لالطالع  السوادين  الشيخ  برفقة  الوفُد  ل  جتوَّ وقد 
من  اهلــدف  وكــان  فيها،  عب  والشُّ األقسام  عمل  عىل 
تراث  مركز  بني  املشتك  التعاون  آفــاق  فتح  الــزيــارة  

البرصة وجلنة اإلرشاد والتعبئة .
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َبْعَد َمْنِحها اعتماَد الّتحكيِم للّترقياِت العلمّيِة

مْن جامعة البصرة

مجّلُة )تراُث البصرِة( المحّكمُة تستأنُف اجتماَعها الّدوريَّ

َلُدن  مْن  ومتابعٍة  حثيثٍة  جهوٍد  وبعَد  تعاىل،  اهللِ  بحمِد 
ُمنحْت  فيها،  والعاملنَي  البرصِة(  )تراُث  جمّلِة  حتريِر  هيئِة 
املجّلُة اعتامَد الّتحكيم للّتقيات العلمّية مْن جامعة البرصة، 
املتضّمِن  املجّلِة  من  األّوِل  العدِد  إصدار  متابعة  أجل  ومْن 
الّدورّيَة  ، جلسَتها  الّتحرير  هيئُة  َعقدْت  الّتحكيِم،  العتامِد 

السادسة والثامنني، وذلَك يف مقّر املركز.
تتعّلُق  التي  األموِر  من  مجلًة  األعضاُء  ناَقَش  وقْد 
املجّلة  بمنح  اجلامعّي  القرار  املباركة بصدور  أوهُلا  باملجّلة، 
اعتامد التحكيم، ومناقشة وسائل توزيع العدد األّول الذي 
الباحثنَي واملهتمني، فضاًل عن  سيصدر قريبًا، وإيصاله إىل 

مدارسة حتكيم اجلامعات اأُلخر.
الّنرش  قبوالت  إطالق  رضورة  األعضاُء  ناقَش  وكذا 
صدور  بعد  خصوصًا  املجّلة؛  يف  للّنرش  املقبولة  للبحوث 

واملعايري  املوازين  اعتامد  عىل  مؤكدين  الّتحكيم،  اعتامد 
الرصينة يف القبول والنرش، املعتمدة من لدن املجلة.

األمور  من  مجلًة  االجتامع  ناقش  سبق،  ما  عىل  عالوة 
بالتعاون مع جامعة  بالّندوة املوّسعة املزمع إقامتها  اخلاّصة 
للمجّلِة سعيًا حثيثًا  أّن  ِعلاًم  قار يف 2017/11/23.  ذي 
)املحّلّية  املختلفة  اجلامعات  مع  العلمّية  الت  الصِّ لتوطيد 

اث البرصّي، وتفعيِلِه وترسيِخِه. والّدولّية( لدعم التُّ
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ة وأمجل ثوب، عقدت هيئة حترير  يف إطار اجتامعاهتا الدورية وسعيها الدؤوب لتقديم التاث البرصي بأهبى حلَّ

جملة  )اخلطوة( الثقافية اجتامَعها الدوريَّ رقم )35( يف مقر املركز، ناقش أعضاء هيئة حترير املجلة مجلًة من املواضيع 

اخلاصة باملجلة، منها رضورة االرتقاء هبا إىل مستوى أعىل من خالل التمّيز والتنوع يف املواضيع التاثية التي تتناوهلا، 

األمر الذي شدد عليه املسؤولون عن املجلة وكان نصب أعينهم يف األعداد السابقة، كام شهد بذلك ذوو االهتامم.

آلية  عن  االجتامع  ومتخض  العارش،  بالعدد  اخلاصة  واملواضيع  املقاالت  مناقشة  اجللسة  خالل  تم  وكذا 

استقدام املقاالت التاثية الرصينة إلغناء أبواب املجلة، التي باتت حمط أنظار املهتمني بالواقع التاثي البرصي.
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المقّدسِة،  الحسينيِة  العتبِة  من  بدعوٍة 

المؤتمَر  البصرِة  تراِث  مركِز  وفُد  حضَر 

أقامتُه  الذي  والتراث،  لآلثار  األول  الوطنيَّ 

الصحِن  في  المقدسُة  الحسينيُة  العتبُة 

الحسينيِّ الشريِف، على قاعة )سيد األوصياء(، 

وهويُة  الحضارِة  رمُز  والتراُث  )اآلثاُر  بعنوان 

األمة، وتحت شعار )هدُم اآلثار محٌو لحضارة 

الشعوب(.

هيدُف املؤمتُر اىل محايِة اآلثاِر وحفِظها، خصوصًا بعد 
ما تعرضت إليه من دمار عىل أيدي العصابات االرهابية 
التي  الكلامت  خالل  من  ـ  املؤمتر  أكد  وقد    ، املتطرفة 
باعتباره  وحفِظه؛  التاِث  صيانِة  رضورَة  ـ  فيه  ألقيت 
يف  إليه  توصلت  وما  السابقة،  األمم  حضارات  يمثل 
أفكارها املختلفة، فهي لسان التاريخ بعيدًا عن التزوير، 
فضاًل عن دورها يف تعزيز العالقة باهلل تعاىل من خالل 
ها  وعدَّ األمم،  سالف  عىل  جرى  بام  ر  والتدبُّ ر  التفكُّ
احلفاظ  يعني  وال  للبلد،  مهاًم  اقتصاديًا  موردًا  البعُض 

عليها القناعة بام كان يعتقده من بناها. 
الشخصيات  من  العديُد  املؤمتَر  حرَض  وقد  هذا، 

الدينية واألكاديمية . 
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بدعوٍة من العتبِة الحسينيِة المقّدسِة:
مركُز تراِث البصرة يحضُر 

َل لآلثار والتُّراث المؤتمَر الوطنيَّ األوَّ



يحضُر ندوًة فكرّيًة أقامْتها

رئاسُة جامعِة البصرِة

مركُز تراِث البصرِةِ 

باب  كّليات  جمّمع  يف  )مــارال(  قاعة  يف  وذلك 
الزبري، وذلك بحضور رئيس جامعة البرصة ومجلة 

من الّسادة التدريسينّي.
الّدكتوَر  املتمّرَس  األستاَذ  الّندوة  ضيَّفْت  وقْد 
واحلضارات  اآلثار  شؤون  يف  اخلبري  حّنون(،  )نائل 

حممد  الّدكتور  وكذا  القادسّية،  جامعة  من  القديمة 
جامعة  اآلثـــار،  كّلّية  يف  ــار  اآلث قسم  رئيس  ســّيــار، 
جامعة  من  الّسلمّي  جّبار  أمني  والّدكتور  القادسّية، 

البرصة.
وقْد أدار الّندوة األستاذ الّدكتور )محيد أمحد محدان(، 
وتناولْت مجلًة من القضايا املهّمة التي تتعّلق باملدن التاثّية

البصرة(  تراث  )مركز  من  وفٌد  حضر 

الّندوَة الفكرّيَة التي عقدْتها رئاسُة جامعة 

القديمة  الحضارة  )مراكز  بعنوان:  البصرة، 

في جنوب العراق(
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بإصدار  يقوم  مركٍز  تبّني  يف 
القديمة  الــبــلــدان  عــن  مــوســوعــة 
وقْد  هــذا  جمــّلــدات،  ســّت  تتضّمن 
األسئلة  من  مجلٌة  ــدوَة  ــّن ال ختّللْت 
األساتذة  عنها  أجاب  احلضور  من 

الّضيوف بام ُيناسبها.

وقْد نّوه الّدكتور )حّنون( بالّدور المهّم للعتبة العّباسّية المقّدسة
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واحلشد  الباسلة  األمنية  القوات  انتصارات  مع  تزامنًا 
العباسية  العتبُة  أقامت   ، املوصل  معارك  يف  املقدس  الشعبي 
املقدسة بالتنسيق والتعاون مع مركز تراث البرصة التابع لقسم 
شؤون املعارف االسالمية واالنسانية وهيأة احلشد الشعبي/ 
مكتب البرصة ، حفاًل لتكريم عوائل شهداء احلشد الشعبي 

املقدس يف البرصة، وذلك يف مقر هيئة  احلشد الشعبي .
العباسية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  رئيُس  ذكر  وقد 
املقدسة، سامحة الشيخ صالح الكربالئي، أن هذه  هي اجلولة 
البرصة،  يف  الشهداء  لتكريم  املقدسة  العباسية  للعتبة  الرابعة 
التنسيق  اإلعداد  يف  الكبري  البرصة  تراث  مركز  بدور  مشيدا 
واملتابعة واالستقبال. وبنّي سامحُته أن البرصة معروفة بالعلم 

الظلم،  ومقارعة  الشهداء  تقديم  يف  السبق  وهلا  واجلهاد، 
فحقها عىل اجلميع كبري؛ ما يوّجه أمر املرجعية املباركة بدوام 

التواصل معها وتفقد عوائل شهدائها األبرار .
وأضاف الكربالئيُّ أن هذه املبادرة جاءت برعاية مبارشة 
سامحة  املقدسة،  العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  من 

السيد أمحد الصايف )أعزه اهلل( .
هيئة  يف  واجلرحى  الشهداء  قسم  مسؤول  أشاد  وكذا 
االهتامم  يف  املقدسة  العباسية  العتبة  بدور  الشعبي  احلشد 
تواصل  عىل  الشعبي  احلشد  هيئة  أن  ذاكرا  الشهداء،  بعوائل 
مع السادة املسؤولني يف العتبة املقدسة ملا خيدم عوائل الشهداء 

واملضحني واجلرحى.

العتبُة العباسيُة المقّدسُة
ُم عددًا آخَر من عوائل شهداء الحشد الشعبي المقدس تكرِّ
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حممد  الشهيد  والد  مصطفى  احلاج  شكر  بدوره 
الدائَم  وتواصَلها  املقدسَة  العباسيَة  العتبَة  مصطفى 
إذ  مميزَا؛  يوما  التكريم  يوَم  وعدَّ  الشهداء،  عوائل  مع 
أثٌر نفيسٌّ مجيٌل  له  النرص، مما كان  جاء متزامنًا مع يوم 
الزكيُة  دماؤهم  كانت  أن  بعد  الشهداء،  عوائل  عىل 
واملقدسات  البالد  وحافظ  العظيم،  النرص  هذا  صانع 

واألعراض.
احلكوميَة  املؤسساِت  مصطفى  احلاجُّ  طالب  وكذا 
وغرَي احلكوميِة بمزيد االهتامم بذوي الشهداء، منوهًا 

بدورهم الكبري يف حفظ الوطن.

البديري  طالب  أمحد  القتاليِة  العباِس  فرقِة  ممثُل 
املقدسة  العباسية  العتبة  اىل وفد  ـ شكَره  بدوره  ـ  قّدم  
حلضورهم املبارك اىل البرصة وتكريمهم هذه الرشحية 
بدمائها  واالمان  بالنرص  اليوم  ننعم  التي  املضحية، 

وإيثارها.
هذا، وقد زار وفٌد من العتبة العباسية املقدسة هبذه 
الشعبي  احلشد  هيئة  يف  الطبيَّ  التأهييلَّ  املركَز  املناسبة 
املقدس، وتفقَد اجلرحى الذين يتلقون العالج يف هذا 

املركز التخصيص .

ال�سهيل،  �سهيل  ال�سيخ  العرب،  �سط  ق�ساء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  معتمُد  وبينّ 
القدمية يف  املدينة  ر بتحرير  املوؤزَّ الن�سر  مع ذكرى  متزامنًا  التكرمي جاء  اأن هذا 
مبادرات  اإحــدى  وهو  العراقي،  ال�سعب  اأبناء  اىل  نف�سه  اليوم  ُزفَّ  الذي  املو�سل، 
العتبة العبا�سية املقد�سة، ودليل اهتمامها املتوا�سل مع عوائل ال�سهداء ال�سعداء، 

وت�سليط ال�سوء على ت�سحيات وبطولت اأولئك الأبرار .
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بمناسبة عيد الغدير االغر، وإزاحة الستار عن القبة 
، وتلبية  السيد حسن اجلبييل  الرشيفة وتوسعة مزار 
الشيعية  املزارات  قبل  من  املقدمة  الكريمة  للدعوة 
البرصة  تراث  مركز  وفٌد من  البرصة، حرض  الرشيفة يف 
واالنسانية  االسالمية  املعارف  شؤون  لقسم  التابع 
السنوي  الغدير  )مهرجان  املقدسة  العباسية  العتبة  يف 
الثاين(، الذي أقامته املزارات الشيعية / مكتب البرصة،  
يوم االثنني 19- ذي احلجة - 1438هـ،  يف مزار ومرقد 

السيد حسن اجلبييل، الواقع يف منطقة اجلبيلة .
وقد تضمن املهرجان  تالوة آيات من الذكر احلكيم، 
ضياء  الشيخ  البرصة،  يف  الشيعية  املزارات  ملدير  وكلمة 
عيد  أمهية  وبنّي  احلضور،  بالسادة  فيها  رّحب  العبادي، 

الغدير لعموم املسلمني
كام اشار سامحته خالل كلمته اىل النسب املبارك هلذا 
إبراهيم  السيد  ساللة  من  ينحدر  الذي  اجلليل،  السيد 
موسى  اإلمام  إبن  العابد،  حممد  السيد  إبن  املجاب، 

 الكاظم
املراقد  وتعمري  توسعة  أمهية  اىل  سامحته  أشار  وكذا 
الرشيفة يف البرصة، ملا تشكله من حمطات روحية للزائرين 

الكرام.
الغدير  دروع  – توزيع  – أيضا  املهرجان  شهد  وقد 
عىل املؤسسات والشخصيات الفاعلة يف حمافظة البرصة  

املعطاء وقد كان للمركز حصة يف ذلك التكريم . 

 بدعوة من المزارات الشيعية الشريفة
وفد، مركز تراث البصرة يحضر مهرجان الغدير السنوي الثاني
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مركز تراث البصرة

يقيم  مجلس عزائه السنوي في المحافظة

بمناسبة حلول شهر األحزان، حمرم احلرام، وإحياًء 

باستذكار فاجعة كربالء األليمة،     البيت  ألمر أهل 

املعارف  شؤون  لقسم  التابع  البرصة  تراث  مركُز  أقام 

 ، املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واالنسانية  االسالمية 

جملس عزائه السنوي بحضور اخلطيب الشيخ ) مدرك 

احلسون ( .

ملواكب  التوثيقية  محالته  املركز  يواصل  فيام  هذا، 

التوثيقية،  الصور  بالتقاط  البرصة،  يف  احلسيني  العزاء 

لتبقى يف ارشيف املركز معبة عن هذه املأساة اخلالدة .
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مركُز تراِث البصرِة

صــدر حــديــثــــــــًا عن

شؤون  لقسم  التابع  البرصة  تراث  مركز  عن  صدر 
املعارف االسالمية واالنسانية يف العتبة العباسية املقدسة 
كتاب )األوضاع السياسية يف البرصة بعد احلرب العاملية 
الثانية )1945- 1958(،  دراسة تارخيية( ، تأليف أ.م .د 
وضبط  وتدقيق  مراجعة   ، السادة  عبد  الكريم  عبد  نجاة 

مركز تراث البرصة.
املحور  البرصة /  تراث  الكتاب ضمن موسوعة  يقع 
من  متعددة  جلوانب  دراسة  عن  عبارة  وهو  التارخيي، 
فروع  الثانية، تضمنت  العاملية  بعد احلرب  البرصة  تاريخ 
هلا، ودور  التنظيمي  اجلانب  السياسية ودراسة  االحزاب 
احلركة العاملية يف الواقع السيايس البرصي، واالنتخابات،  

ودورها يف األوضاع السياسية بعد احلرب.

بتوفيق من اهلل تعالى وتسديده، وباهتمام 
من السادة المسؤولين في العتبة العباسية 
المقدسة وقسم شؤون المعارف االسالمية 

واالنسانية 

غري  الوثائق  من  العديد  عىل  الكتاُب  اعتمد  وقد 
والصحف،  الشخصية،  املقابالت  وبعض  املنشورة، 

واملجالت، يقع الكتاب يف )245( صفحة .  
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دراسٌة  البرصة  يف  )التشيع  كتاب  أيضا-   - وصدر 
تارخييٌة من التمصري حتى هناية الغيبة الصغرى(،  تأليف 
وتدقيق  مراجعة  املوسوي،  حسن  ساهي  نعمة  الدكتور 
وضبط مركز تراث البرصة ويقع الكتاب  ضمن موسوعة 
تراث البرصة / حمور التاث التارخيي وقد تناول الكتاُب   
جذوَر التشّيع يف البرصة، وموقف شيعة البرصة من أئمة 

أهل البيت ، ودورهم يف احلياة السياسية والفكرية.
وكذا تضمن الكتاب اسهامات شيعة البرصة يف عدد 
من العلوم، كدورهم يف التفسري، وعلم احلديث، والفقه، 
نحو،  من  اللغة،  علوم  عن  فضاًل  والتاريخ،  والكالم، 

وعروض الشعر، وغري ذلك.

 يقع الكتاب يف )401( صفحة .

 وصدر -أيضا- اجلزُء الثاين من موسوعة البرصة الصغرية )تكوين البرصة(، واجلزء الرابع من كتاب
)نسيم الشهادة (، وهو دليل مصورٌّ يوثق شهداء البرصة األبطال من احلشد الشعبي املقدس.

مركز تراث البصرة يحضر مهرجان تكريم الطلبة المتفوقين
 في البصرة

التواصل  رابطة  من  املقدمة  الكريمة  للدعوة  تلبيًة 
اجلامعي، وحرصًا عىل مد اجلسور وفتح آفاق التعاون 
املشتك بني املركز وبني املؤسسات الفاعلة يف البرصة، 
حرض وفٌد من مركز تراث البرصة التابع لقسم شؤون 
املعارف االسالمية واالنسانية يف العتبة العباسية املقدسة 
املتفوقني  الطلبة  لتكريم  السادَس  السنوي  املهرجاَن   ،
االعدادية  والدراسات  واملعاهد  الكليات  يف  األوائل 
 يف حمافظة البرصة ، املقام يف جامع الرسول األعظم

التواصل اجلامعي (، وبرعاية  أقامته ) رابطة  الذي 
حممد  الشيخ  الزبري،  قضاء  يف  الدينية  املرجعية  معتمد 
حضوٌر  املهرجان  شهد  وقد    ،) عزه  دام  املالكي)  فلك 
واسٌع من الشخصيات الدينية، واالكاديمية والسياسية  

واالعالمية يف املحافظة.
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مركُز ُتراث البصرة

يقيُم َندوَته الِحواريََّة الثقافيََّة الشهريَّة

تراث  مركُز  ينظمها  التي  الندوات  سلسلة  ضمن 
االسالمية  املعارف  شؤون  لقسم  التابع  البرصة 
وبحضور   ، املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واالنسانية 
جمموعة من النخب والكوادر الثقافية يف املحافظة ، أقام 

املركزُ ندوتَه احلوارية الثقافية الشهرية.
عيل  )حسني  الدكتور  االستاذ  استعرض  وقد 
»تكوين  البرصة  عن  كتابه  الندوة  هذه  يف  املصطفى( 

البرصة احلديثة«.
وقد تضمنت الندوة التي أدارها الدكتور عبد اجلبار 
من  مهمة  تارخيية  ملراحل  موجزًا  رشحًا  احللفي  عبود 
مرورًا  للهجرة   )14( سنة  متصريها  منذ  البرصة  تاريخ 

، بتاريخ البرصة احلديثة .
هذا، وقد شهدت الندوة الكثري من املداخالت 

القيمة التي زادهتا ثراًء.
لقاءات  املركز  إلعالم  كان  الندوة،  هامش  وعىل 
الدكتور  األستاذ  منهم  احلارضة،  النخب  من  عدد  مع 
محيد أمحد محدان، الذي عّب عن رسوره  حضور مثل 
س هذا  هكذا ندوات، قائاًل: »يرشُفني أن أشاهد وأتلمَّ
اجلهَد العظيَم، الذي يبذله هذا املركز يف خدمة الثقافة 
يف هذه املدينة، يعد هذا املركز أحد املراكز املمتازة التي 
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قدمت للمكتبة العراقية والعربية العديد من املؤلفات، 
التي أنعشت الفكر الثقايف، وعززت املعرفة لدى الكثري 
من الناس الذين يتعطشون هلذه املعرفة، فشكرًا إلدارة 

املركز، وشكرًا للجهود اجلبارة التي تقدم فيه« .
وليد  والباحث االسالمي  الكاتُب  قال  من جانبه، 
يشء  البرصة  تاريخ  عىل  الضوء  تسليط  »إن  املحمد: 
قبة  فهي  وتارخُيها،  عراقُتها  هلا  البرصَة  ألن  منه؛  البد 
الصحابة،  وبعُض    البيت  أهُل  هبا  نزل  اإلسالم، 
التآلف  تآلف، ومن ذلك  النزول أصبح هنالك  وهبذا 
مدينة  أول  هي  والبرصة  حضارة،  هنالك  أصبحت 

إسالمية بنيت خارج اجلزيرة العربية، .......«.
 « قال:  فقد  طعمة،  عدي  املعامريُّ  املهندُس  أما 
مثل  ونجَد  البرصة،  تراث  مركز  يف  نحرض  أن  نا  يرسُّ
هذا امللتقى الثقايف، الذي يعيدنا اىل اجمادنا و تارخينا«، 
هذا  نمتلك  بأننا  واالعتزاز  بالفخر  :»نشعر  وأضاف 
واألدب  التاريخ  يف  جذورنا  ولنا  التاث،  من  الكم 
العريقة  املدن  البرصة من  أن  دليل عىل  والثقافة، وهذا 
 ، املنطقة  تاريخ  يف  دور  وهلا   ، ضخاًم  تراثًا  متتلك  التي 
وشكرًا  اجلهود،  هذه  عىل  الباحث  للدكتور  فشكرًا 

للمركز عىل جهوده اجلميلة املفيدة هذه«.
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نبذٌة عن وحـــدة اإلعــالم فـــي 
مركِز تراِث البصرة

ِة، وُتعدُّ وحدة  ُل اإلعالُم جزءًا مهاّمً وحيويًا يف حياة أي مؤّسسة من املؤسسات اهلادفِة املهمَّ ُيشكِّ
اإلعالم من الوحدات التي هلا حضوٌر دائٌم؛ ملا حتمُله من مسؤوليٍة مهمٍة حساسٍة؛ إذ تقوُم بدوٍر 
فاعٍل يف تغطيِة جممِل النشاطاِت والفعالياِت التي يقوم هبا مركُز تراِث البرصِة التابِع لقسِم شؤوِن 

املعارِف اإلسالميِة واالنسانيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة ، ويف تسليِط الضوء عليها، فتعمل عىل 
صياغِة تلَك النشاطاِت والفعالياِت بحيث جتعلها مادًة إعالميًة يف متناوِل اجلميِع، بغية االطالع 

ف من خالِل ذلك عىل ما يقوُم به هذا املركُز من برامَج وانشطٍة وفّعاليات. عليها أوال، َفُيَتعرَّ

وحدُة اإلعالِم هي الواجهُة التعريفية للمركز؛ إذ تعمُل عىل تغطيِة النشاطاِت والفعالياِت 
التي يقوم هبا عىل اختالف أنواعها، كاملؤمتراِت، والندواِت، واحللقاِت النقاشيِة، واملهرجاناِت 
تغطية  ، وكذا  الضوء عليها  املناسباِت ونشاطات أخرى، وتسليط  ، واالحتفاالِت، وإحياء 

هذه الفعاليات التي تقام يف املحافظة إذا كان هلا ارتباٌط بالتاث البرصيِّ .
وتقوم الوحدة أيضًا بدعوة القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى وتسهيل مهاَمها 
والتنسيق يف ما بينها، وتتبنى مع سائر الوحدات يف املركز مسألة تنظيم املؤمترات والندوات 
اإلعالمية  اجلوانب  إنجاز  عاتقها  عىل  تأخذ  وكذا  االنشطة،  من  وغريها  واالحتفاالت 

وحدة العالم يف مركز تراث الب�سرة
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املقروءِة  اإلعالِم  االنشطة من خالِل وسائِل  لتلك 
حول  فيها  ُينرَشُ  ما  ومتابعِة  واملرئيِة،  واملسموعِة 

أنشطِة املركِز املختلفِة.
ثقافيٍة  ٍة  فصليَّ ة  لَّ جَمَ بإصداَر  الوحدُة  تقوُم  وكذا 
مصّورٍة،  وموسوعٍة  )اخلطوة(،  باسم  ٍة  عامَّ تراثيٍة 
وأفالٍم وثائقيٍة عن مدينِة البرصِة، وَمدِّ اجلسوِر بنَي 
املركِز وسائر املؤسساِت والدوائِر الفاعلِة يف خدمِة 
البرصِة وتراثِها، واخلروِج امليداينِّ وتصويِر وتوثيِق 
واألهنِر،  كالشوارِع،   ، البرصِة  يف  األماكِن  خمتلِف 
واملباين  واألســواِق  القديمِة،  والبيوِت  واجلسوِر، 

واملحالِت واملعامل األثرية، وغريها.

املوقع  على  بالإ�سراف  اأي�سًاـ  الوحدة  وتقوم 
الأخباِر  َرفــِع  عرَب  باملركِز،  اخلا�ص  الإلكرتوين 
متابعُة  وكـــذا  واملـــقـــالِت،  املــوا�ــســيــِع  ومتابعِة 
و�سهاداِت  بــولداِت  ِة  اخلا�سَّ الدينيِة  املنا�سباِت 
الــبــو�ــســرتاِت  وت�سميِم   ، البيت  اأهـــل  ــة  اأئــمَّ

ِة بها.  اخلا�سَّ
�سائر  مع  الكبرِي  الوحدة  دوِر  عن  ف�ساًل  هــذا، 
�سهداء  عن  والكتابِة  التوثيِق  يف  املركز  وحدات 
�َص عن  احل�سد ال�سعبي املقد�ص يف الب�سرة، ما متخَّ
اإ�سدار ثالثة اأجزاٍء وثائقيٍة من كتاب )�سهداء 
كتاب  مــن  اأجـــزاء  وثــالثــة  ــن(،  ــوط وال العقيدة 
�سائِر  اإ�سدار  والعمُل جاٍر على  ال�سهادة(،  )ن�سيم 
توثيِق  بعمليِة  ال�ستمراِر  خــالِل  من  الأجـــزاِء 

حياِة ومواقِف اأولئَك الأبرار البطوليَّة.

وحدة العالم يف مركز تراث الب�سرة
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عبد الُحسين عبد الّنبيِّ الحلفّي )أبو صّفين(

ريها  ومفكِّ البصرة  بأعالم  واعتزازًا  برموزها،  واحتفاًء  البصرّية؛  للّذاكرِة  تفعياًل 

ومبدعيها، وضمن سلسلة لقاءات )مركز تراث البصرة(، والمنبثقة عْن أنشطته 

الّلقاء  غبطة  لمركزنا  كان  والوالئّي،  والفكرّي  الّثقافّي  البصرة  تراث  إحياء  في 

أدب  ِمْن  الحلفّي(؛ وانطالقًا  الّنبّي  الُحسين عبد  )عبد  األستاذ  البصرّية،  بالّشخصّية 

القرآن الكريم ُنحيِّيكم بتحّية اإلسالم:

برصي,  أفقد  أْن  عيّل  خاف  لذلك  اليرسى؛  عيني  يف  عني( 
أْن  أجل  مْن  ُأزامُحهم  كنُت  يدرسوَن  أخويت  كانوا  وعندما 
أتعّلم، ومَع ذلك فقْد جلَب يل أخي األكب)أبو أمحد( قراءَة 
مُت  فتعلَّ مني،  ُيعلِّ وبدأ  )مسائي(،  ابتدائي  الّرابع  الّصفِّ 
اليومّي  مرصويف  وكان  رسيٍع،  بشكٍل  والكتابة  القراءة 
أو  باء(،  )ألف  جمّلة  به  أشتي  وكنُت  فلسًا(،   50( آنذاك 
اجلمهورّية  أو  الّشعب،  وطريق  )الّتآخي  مثاًل:  جريدتني، 
والّتآخي(، وعندما ُفتحْت يف بداية الّسبعينّيات مدارس حمو 
بدأُت  نجاحي  وبعد  التكمييّل،  االمتحان  امتحنُت  األّمّية، 
الّدوام يف الّصّف الّرابع االبتدائّي، وأكملُت الّدراسة حّتى 
وكان   ،)83-82( سنة  )مسائي(،  أديب  الّسادس  مرحلة 
الطاغية  شّنها  التي  الظاملة  احلرب  وبسبب  )58(؛  معّديل 
صّدام عىل إيران مْل أحصل عىل قبوٍل؛ ألّن القبوالت كانْت 

.حاورُه: د. طارق حمّمد حسن 

الم وا السَّ َسالٌم عليُكم سالٌم سالم      سالٌم عليُكم فُردُّ
هذا  فني  وُيرشِّ بكم،  ومرحبًا  أهاًل  الّسالم،  وعليكم 
الّلقاء وُيسعُدين جّدًا، فجزاُكم اهلل خريًا عىل هذه املبادرات 

القّيمة. 
أْن  فنتمّنى  الكالسيكّية،  البداية  معكم  نبدأ  اخلطوة: 
مواليُدكم،  اسُمكم،  بإجياز:  الّشخصّية  بطاقتكم  موا  ُتقدِّ

سكُنكم الّسابق، واحلايل فتفّضُلوا؟
- أنا عبد احُلسني عبد الّنبّي عّباس، احللفّي، مْن مواليد 
ك،  سنة )1957م(، من البرصة، بداية كّنا يف حمّلة شّط التُّ
بعدها انتقلنا إىل ناحية أم قرص، قضيُت فتة شبايب كّلها يف 
أم قرص حدود )20( سنة. مْل ُيسّجلني والدي يف املدرسة؛ 
إْذ سّجل أخي األكب واألصغر مّني؛ ألّنه كان لديَّ ضعٌف 
الّنظر منُذ كان عمري )4 سنوات(، وبقَي عندي )ربع  يف 

حواٌر مَع الّشاعِر
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الّذكور  أّما  لإلناث,  وأكثرها  العالية،  باملعّدالت  منحرصة 
فأغلبهم ُأجُبوا عىل االلتحاق بصنوف اجليش، )األصّحاء 
منهم طبعًا(، ويف سنة )2010م( قّدمُت عىل كّلّية اآلداب، 

وكنُت كفيَف البرص.
بغداد  إىل  هني  متوجِّ قرص  أم  ترك  إىل  اضطررنا  وقْد    
)املسيَّب(؛ ألّن أخي كان معتقاًل، وُحكم )7( سنوات يف 
)أبو غريب( األحكام اخلاّصة، وخرج يف عفو سنة )86(، 
علينا،  شديدًة  فيها  املراقبُة  كانْت  أشهر،   )6( أمتمنا  بعدها 
أخي  فأتى  القصف،  بسبب  البرصة  يف  األوضاع  وتأّزمْت 
إىل  فيها  وبقينا  املسيَّب،  إىل  وتوّجهنا  )لوري(،  بسّيارة 
سقوط الّنظام، ورجعُت قبل أخويت يف سنة )2003م(، يف 

الّشهر الّثامن، ورجع أخويت تباعًا. 
وكرار،  )عيل،  األوالد:  ِمن  ثالثُة  وعندي  ج  متزوِّ
بكّل  يقوم  الّسكرتري،  بمنزلة  وهو  حيدر،(  وأصغرهم 
أعاميل(، أّما اإلناث، فعىل التسلسل: )صّفني، براءة، زهراء(.

اخلطوة: متى بدأْت مسريُتك اجلامعّية، وما هو حتصيُلك 
األكاديمّي؟

كّلّية  يف  )2010م(  عام  منُذ  اجلامعة  يف  مسرييت  بدأْت 
)2014م(  عام  وختّرجُت  العربّية،  الّلغة  قسم  اآلداب، 
عىل  فقّدمُت   ،)62،5( معّديل  كان  املسائّية  للّدراسة 
لكب  وذلك  اخلاّص؛  القبول  ضمن  العليا  الّدراسات 

عمري، وضوابط املعّدل.
هذه  خالل  والّتدريَس  الّدرَس  مارسُتم  هل  اخلطوة: 

الفرتة؟
ْس، ولكْن أدُرُس، وبدايًة عندما كنُت أقرأ وأكتُب  مْل ُأدرِّ
توّجهنا  أصبح  ذلك  وبعد  الّشعبّي،  عر  بالشِّ يل شغف  كاَن 
نكوَن  أْن  إىل  العلوم-  كّلّية  يف  كان   - األصغر  وأخي  أنا 
معارضة لنظام صّدام، وكان عندي ما يقرب  مْن )100( 

قصيدة ضّده بالّلهجة الّشعبّية بتأرخيها ومناسبتها.
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العلمّية  احلوزة  يف  الّدراسة  عن  أتوّقف  أْن  الّرأي  صار 
. بشكٍل هنائيٍّ

الشعر؟  بداياتك يف جمال  اخلطوة: كيف ومتى كانت 
ع لك عىل نظم  متى انبثقْت قرحيتك الشعرّية، وَمْن املشجِّ

عر؟ الشِّ
  بدايًة كنُت ألتقي يف حسينّية أم قرص، وكنُت مسؤوَل 
نرشًة  ُنصدر  ُكّنا  باب  الشَّ من  جمموعٍة  ومع  فيها،  املكتبة 
جدارّيًة أسبوعّيًة يف احُلسينّية اسمها ) القلم اإلسالمّي(، 
وكان  ُتنرش،  التي  املقاالت  حترير  عْن  املسؤوَل  وكنُت 
)كاظم نارص( ُيري الّديكورات وخُيّططها، و)كريم عودة 
البهاديّل( معنا أيضًا، وكان ذلك بداية الّسبعينّيات، إاّل إهّنا 
مْل تستمّر؛ إْذ تركناها خوفًا من الّنظام، ويف الوقت نفسه، 
كان معنا الّشاعر )سامي شبيب الّنّزال( ، وكان فارق 
وكنُت  صديقي،  كان  لكّنه  سنة،   )30( فوق  بيننا  العمر 
عر، واستفدُت منه كثريًا  أحّبه ألّنُه شاعر، وأنا أحبُّ الشِّ
ُتنرش،  التي  الّشعبّي  الّشعر  دواوين  اشتي  كنُت  كذلك 
و)چّنة  خلف،  السّيد  لعريان  يرة(،  والدِّ )الكمر  مثل: 
الكاطع،  إسامعيل  لكاظم  هاللني(  أبو  و)عيد  نحلم(، 
سنة  يف  الّشعر  أكتب  بدأُت  الّدواوين،  من  وغريها 
)1973م(، وكانْت أّول باكورة أعاميل عن العمل الفدائّي 

يف فلسطني، وكذلك أكتُب ضّد الّنظام البائد.
هل هي بالّشعبّي أو الفصيح؟

فكانْت  )الفصيح(،  العموديُّ أّما  بالّشعبّي،  مجيعها 
أوىل حماواليت يف نظمه يف ثامنينّيات القرن املايض؛ إْذ كتبُت 
ع  قصيدَة هجاٍء ضّد  أحد البعثيني يف البرصة ، وكاَن يتدرَّ

باألمن واالستخبارات، وكنُت معه عىل عداء، فمنها:
تسأْل ال  األخالِق  َعِن 

األمثْل  ُشبروُحنا  فذا 

اخلطوة: هل ُجعْت وُنرشْت؟
فيها  وحقيقًة  وقُتها،  انتهى  قْد  أّنه  وأرى  أنرشها،  مْل 
أرشفٌة، ولكّن أرى يف املجتمع إشباعًا، وهي بخطِّ يدي. 
د انتفاضة صفر        وِمْن ضمن القصائد قصيدة متجِّ
سنة )1977م(، وكان ِمْن اّلذيَن استشهدوا بإعدام صّدام 
عنه،  القصيدة  هذه  فكتبُت  كلل(،  أبو  رحيمة  )صاحب 
إيران،  الكويت وحرب  كتبُت قصائَد عْن غزو  وكذلك 

، وغريها. واملآيس التي حلقْت املجتمَع العراقيَّ
اخلطوة: هل كان لكم رغبة بالّدرس احلوزوّي؟

فلْم  )العاّلمة فالن(،  أكوَن  أْن  أمنية يف  كانْت عندي 
)1999م(،  سنة  ويف  أخريًا  الفرصة،  هذه  عىل  أحصل 
–كام تتذّكرون- وكّنا  الّسيايّس  حصل انفراج يف الوضع 
الّشيخ  عىل  أتتلمذ  وكنُت  احلوزة،  فدخلُت  املسّيب،  يف 
البداية  ويف  اهلندّي،  جامع  يف  وأدرس  املظّفر،  اهلل  عبد 
العلوم،  بحر  حسني  سّيد  حوزة  يف  أسّجل  أْن  حاولُت 
إىل  أتيُت  بعدها  االسباب،  لبعض  طلبي  ُرِفض  لكّن 
به،  قديمة  معرفة  هناك  وكانْت  املظّفر،  اهلل  عبد  الّشيخ 
معه، وعندما  تربُطه صداقه  احلاج حسن  فأخي األصغر 
ابنه  وأرسل  عندي،  طالٌب  اليوم  ِمَن  قال:أنَت  التقيته 
حلقات  يل  ليختار  )اهلندي(  جامع  إىل  معي  نزار  الّشيخ 
املظّفر  اهلل  عبد  الّشيخ  عن  فضاًل   - فتتلمذُت  دراسّية، 
- عند جمموعٍة من املشايخ،  بن الّشيخ عبد الواحد 
منهاج  نجم-  والّشيخ  الّندى،  قطر  ظاهر-  الّشيخ  مثل: 
الّصاحلني، والّشيخ صالح اجلّصاين-عقائد(، ويف جامع 
حسن  سّيد  حلقة  يف  منهاج  أحرض  كنُت  )الّسبزواري( 
البّعاج،عمري آنذاك )42سنة(، بقيُت فتًة قصريًة؛ فقْد 
كاَن خمتار املسّيب يتقّص األخبار عّني، فبدأ يدّقُق ويسأل 
إّن  له أخي:  فقال  الّنجف،  إىل  يذهب  إّنه  يقولوَن  أخي: 
األوضاع،  تأّزم  وبعد  بيته،  يف  جالٌس  وهو   ، ُكفَّ برصه 
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كتابة القصيدة العمودّية، فهناك سّتة عرش بحرًا يف الّشعر 
التي  الّصافية،  البحور  ُتسّمى  سّتة  ضمنها  ومْن  العريّب، 
وُأدّققها  القصيدة  أكتب  فعندما  موّحدة،  تفعيلتها  تكون 
أجُد زيادة تفعيلة أو تفعيلتني، وعند رفعهّن خيتلُّ املعنى، 
فالبدَّ مْن بناء بيٍت جديٍد، أو أحصل عىل املعنى من خالل 
ب أْن أكتب قصيدة كاملة  بيتني؛ لذلك قلُت: ملاذا ال ُأجرِّ
مْن ثامن تفعيالت عىل البحر الّصايف الذي يتكّون مْن )6( 
تفعيالت، فكتبُت أّول قصيدٍة عىل بحر الّرمل، وهي عىل 

األصل:
سدى ولَّى  قْد  والعمر  أسفًا 

وتوارى دون صوٍت أو صدى
فكتبُتها:

أسفًا والعمُر قْد وّلى هباًء وُسدى
وتوارى في زحاٍم دوَن صوٍت أو صدى

فعرضُتها عىل بعض األساتذة فأعجبتهم جّدًا، وقاُلوا 
)ُعرس  قصيدة  فكتبُت  تكفي،  ال  واحدة  قصيدة  يل: 
الّدجيل()1(، فكانْت قصيدًة مؤّثرًة جّدًا لتصوير األحداث 
هذا  ي  أسمِّ أْن  فأحببُت  الّدجيل،  عرس  يف  وقعْت  التي 
يُت  فسمَّ الّصافية(،  اخلليل  بحور  يف  ع  )املوسَّ اإلبداع 
وقْد  وهكذا،  الوافر،  بحر  يف  املوّسع  هكذا:  البحور 
واآلداب،  التبية  كّليَتي  يف  أساتذة  ِمْن  النظرّية  نوقشْت 
األساتذة  بعض  عارَض  وقْد  شهادًة،  إثَرها  وُمنحُت 
الفكرة، وحاوُلوا إيقاعي يف اخلطأ، وقْد نرشُت مجيَع ذلك 
 ( يف  طبعتني:  ُطبع  وقْد  آنفًا،  املذكور  الكتاب  مقّدمة  يف 

2012م(، و )2013م(.
ِمْن  ع(  )املوسَّ كتاب  اإلبداع عن  درع  وحصلُت عىل 
الّدعم  هو  وكان  البرصة،  يف  الّثقافّية  املؤّسسات  إحدى 

الوحيد.

كِمجرفٍة فـــــــاٌه  لـــــــــــــُه 
المنجْل هـــــــي  وأسناٌن 

وبعد أْن أمتمُتها أعطيُتها أساتذًة مرصّينَي، فشّجعوين 
لدّي  كان  املسّيب  منطقة  ويف  بالفصيح،  الكتابة  عىل 
الفصيح؛  بالّشعر  الكتابة  عني عىل  ُيشجِّ مْل  صديٌق شاعٌر، 
ه إيلَّ  ألّنه كانْت عندي مشكلة يف تداخل البحور، فلْم ُيوجِّ
الّنصيحة فأّخرتني هذه كثريًا، وبعَد رجوعنا إىل أّم قرص 
لبيت أخي سنة )2005م(، فنصحني،  بغداد  إىل  ذهبُت 
وحزبه،  صّدامًا  اتُرْك  لذلك  الّنظام،  سقط  لقْد  قائاًل: 
واكتب يف جماٍل آخر، أمنًا مْن غدرهم، وعند رجوعي إىل 
البرصة ويف الّسّيارة، جاءين إهلاٌم فكتبُت قصيدًة ِمْن )40( 
عر، إاّل إّنني نظمتها  بيتًا، ومْل تكْن لديَّ معرفة ببحور الشِّ

مل، ومنها:  كّلها عىل بحر الرَّ
توارىِقف على الّزوراء واهُتف صّداٌم  أيَن 
منيعًا قصرًا  بنى  ِكــــــــــثاراكم  وتماثيَل 

ومضى ُيفسد في األرِض وال يرعى ِذمارا 
فنّقحها  اجلزائرّي،  الكريم  عبد  السّيد  عىل  فعرضُتها 
الفصيح،  عر  الشِّ عىل  شهّيتي  القصيدة  هذه  ففتحْت  يل، 
بعَدها كتبُت قصيدًة عْن أيب الفضل العّباس ، اسمها 
)باب احلوائج(، وقصيدة )حّب احلسني هوّيتي(، وأصبح 
عر الفصيح، لكّن مشكلتي كانْت يف  لديَّ توّجٌه نحو الشِّ
الّدكتور  أو  الفاليّن،  الّشاعر  إىل  أذهب  فكنُت  الّنحو، 
الفاليّن، فأطلُب منهام تنقيح القصائد، فوجدُت يف عميل 
هذا شيئًا ِمن التسّول، ما دفعني ألْن أدخَل كّلّية اآلداب 

قسم الّلغة العربّية.
اخلطوة: املعروُف أّن لكم مظهرًا ِمن مظاهر الّتجديد 
عبد  شعر  يف  الّتجديد  جاء  فكيف  العمودّي،  الّشعر  يف 

احُلسني احللفّي؟
يف  جديدًا  شيئًا  اهلل  أهلمني  العروض،  درسُت  عندما 
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اخلطوة:  غري كتاِب املوّسع الذي تقّدمَت بذكره، ما هي 
آثاُرك األدبّية اأُلَخر؟

)2013م(،  هناية  يف   ) الّطفِّ )جرح  ديوان  أصدرُت 
إلقائّيًة,  وقصائَد  حسينّيًة،  اٍت  ردَّ ضّمنُته  الّشعبّية،  بالّلهجة 
الوجدانّية  القصائد  من  جمموعة  هناك  وكذلك  وأبوذّيات, 
وجمموعة  للّنرش،  صب(  الّسوالف  )ليل  اسمها  والغزلّية 
عْن  الرّشف  يل  وحصل  وعتب(،  )لوم  اسمها  أخرى 
عيلَّ  عرَض  األرشف،  الّنجف  ِمَن  األصدقاء  أحد  طريق 
الّشيخ عبد  الّذاتّية وقصائدي لكي يضّمنها  إرسال سرييت 
الّشيعة(،  شعراء  )معجم  موسوعته  يف  الغّراوي  الّرحيم 
من   )27( املجّلد  يف  صفحات   )10( عىل  حصلُت  وفعاًل 

املوسوعة.
اخلطوة: ما املهرجاناُت التي شاركَت فيها؟

مثل  واملسابقات،  املهرجانات  ِمَن  العديد  يف  شاركُت 
مسابقة اجلود يف العتبة العّباسّية املقّدسة, وشاركُت يف مجيع 
األرشف،  الّنجف  يف  املحراب  شهيد  مؤّسسة  مؤمترات 
وشاركُت يف إعالم الّروضتني بني احلرمني  يف والدة 
شهادات  ولدّي   ، زينب  والّسّيدة   ، األكب  عيل 
مجهورية  يف  وحيدة  خارجّية  مشاركة  يل  كانْت  وقْد  بذلك, 
فزُت  الّنور(،  )مولد  عنواهنا  بقصيدة  فيها  شاركُت  إيران 

فيها بجوائز ذهبّية.
عر؟ اخلطوة: هل لديكم اهتاممات ُأَخر غري الشِّ

وأسباهبا(؛  رؤوسها  )اجلمل،  عْن  كتاب  مرشوع  لديَّ 
تديُن  الفريد مواقف  والعقد  الطبّي  تاريخ  قرأُت يف  أليّن 
أْن  وأحاول  الّزبري،  بن  اهلل  وعبد  والّزبري  وطلحة  عائشة 

قُت-. ُأصدَرها يف كتاٍب -إْن وفِّ
اخلطوة: هل لديكم مكتبة خاّصة؟ وما أهّم مقتنياهتا؟ 
الكتاُب  زامحُه  وهل  وأمهّيته،  بالكتاب  اعتزازكم  وما 

اإللكرتويّن؟

جّدًا  كبرية  جمموعة  فيها  جّدًا  عامرة  مكتبة  لدّي  كانْت 
ِمن  خوفًا  آخر؛  إىل  مكاٍن  ِمن  أنقلها  وكنُت  الكتب،  ِمَن 
الّنظام؛  ِمن  ومطارديَن  هاربنَي  كّنا  وألّننا  احلزب؛  تفتيش 
سقوط  بعد  ولكْن  الكتب،  حرقنا  الّتفتيش،  ِمن  وخوفًا 
يقرُأ يل  َمْن يصطحبني  الُكُتب، وكان  أقتني  النِّظام أخذُت 
عناوين الكتب ألشتَي ما ُيفيدين، بعدها - وبفضِل اهلل- 
أصبَح لديَّ جهاز احلاسوب، وفيه البنامج الّصويّت اخلاّص 
عر  باملكفوفني، فحّملُت أكثَر ِمْن ألِف كتاٍب يف األدِب والشِّ
ّني، فضاًل عن ذلك، لديَّ ما  والّتاريخ والفقه الّشيعّي والسُّ
عر  ُل عليه الشِّ يقُرُب ِمن مائة رشيط )كاسيت( صويّت، أسجِّ
اخلاّص يب، بعَد فقد برصي، وكتاُب املوّسع نفُسه أّلفُته عىل 

ُح. ُل وبعد ذلك ينقُلها أوالدي، ُثمَّ أصحِّ املسّجل، أسجِّ
هلا  كاَن  أو  هبا،  التقيُتم  التي  الّشخصّياِت  أهمُّ  اخلطوة: 

األثُر فيكم؟ 
ِمَن الّشخصّيات األساسّية يف حيايت، الذي كان بمنزلة 
األب الّروحّي بالنِّسبة إيّل، هو الّسّيد عيّل احلّراك  يف أّم 
وح، وكان لُه َنَفٌس  قرص، كاَن متواضعًا، متدّينًا، لطيَف الرُّ
مري  الّسّيد  ألخبار  املتابعنَي  ِمَن  –أيضًا-  وكنُت   . شعريٌّ
الّسّيد  لقائه، وكذلك  مْل حيصْل يل رشف  ، لكن  حمّمد 
صغريًا،  كنُت  عندما  البرصة  زار  الذي   ، احلكيم  عبد 
فسألُته ِمن بني احلضور ما هو األ أمر باملعروف والّنهي عن 
والرّسور.  الفرح  يغمرين  وأنا  سؤايل،  عن  فأجاب  املنكر؟ 
اهلجرة، وكنُت  بسبب  البرصة؛  كبرٌي يف  احتكاٌك  يكْن يل  مْل 
أحرض االحتفاالت ما قبل عام )1979م( يف مواليد األئّمة 
، مثل االحتفال الذي كان ُيرشف عليه سّيد حيدر احللو 
الّشعراء،  ِمن   يف منطقة اجلمهورّية بمشاركة جمموعة 
الناهي،  وغالب  اليارسّي،  غالب  الّسّيد  ضمنهم  ِمْن 
وغريمها، وأحد مهرجانات البرصة التي كان ُيرشف عليها 
الّشيخ حمّمد جواد الّسهاليّن، وكان عندي الكّراُس اخلاصُّ 
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به، وِمْن املشاركنَي فيه: الّشاعر جعفر اهلاليّل، وعبد املنعم 
الفرطويّس، والّشيخ الوائيل، وأحُدهم كاَن يقول:

فاُق لماركٍس باألمِس قْد َهَتَف الرِّ
عفلقا مّجَد  البعِث  حزُب  واليوَم 

محّمٍد بديِن  كفٌر  وكالُهما 
حّلقا الغوايِة  بسما  وِكالهما 

عر بشطريه الفصيح  اخلطوة: ما هي نظرتكم ملستقبل الشِّ
والّشعبّي؟

املؤّسسات  عر بخري، وسيبقى بخري؛ وذلك حلاجة  الشِّ

الّدينّية،  املناسبات  حاجة  وكذلك  والّشخصّيات،   ، إليه، 
والوضُع الّسيايسُّ يفرُضُه؛ ملا فيه ِمْن أحداث.

وهل  احللفّي،  احُلسني  لعبد  البرصة  ُتّثل  ماذا  اخلطوة: 
كان هلا نصيٌب مْن شعِرِه؟

عشُتها  التي  سنة  الـ)17(  فتة  ويف  األّم،  هي  البرصُة 
الكبرياِن  والّشوق  احلنني  لديَّ  كان  أحضاهنا،  عْن  بعيدًا 
أحد  يف  الّسقوط  بعد  قرأهُتا  عنها،  قصيدة  يل  وكان  إليها، 
الكاطع،  إسامعيل  كاظم  بحضور  بغداد،  مهرجانات 

وقْدأثنى عليها، ومّما جاء فيها:

ترشين  من  الرابع  بتاريخ  وقعت  معروفة  جريمة   -1
الثاين 2006 والقصيدة منشورة.

2- يقصد البعثّية.
3- ُنرشْت يف العدد الّثالث مْن جمّلتنا )اخُلطوة(.

احلسني  عبد  الّشاعر  ينظُر  كيف  أخرية،  كلمة  اخلطوة: 
اث البرصّي، وفتح العتبة مركزًا لذلك؟ إىل الرتُّ

إلبراز  قكم  يوفِّ أْن  اهلل  وأسأُل  ف،  ُيعرَّ ال  املعروُف 
الّتاث البرصّي العريق، وأسأُل اهلَل لكم الّتوفيق ملا فيه خري 
باألمان،  العراق  عىل  َيُمنَّ  أْن  اهلَل  وأسأُل  واآلخرة،  الّدنيا 
أقرأ  أْن  يل  واسمُحوا  املقّدسة  العتبات  نعمة  علينا  وُيديم 
آخر قصيدة أو ما قبلها، التي ختصُّ فتوى اجلهاد والوضع 
كثريًا  وأشكركم  الّشهادة)3(  )عرس  باسم  القائم  الّسيايّس 

عىل ترشيفي بزيارتكم، وأنا ممتنٌّ كثريًا لذلك.

هوامش

حيل ــــرصخ  ت ــة  ــوم ــض ــه م ــــت  ـــــرصةإج ـــــب ـــــــــه ال ـــــــْت زجي ـــــــكَّ ش
ــوف ـــــرةإجـــت جـــابـــْت ســعــفــهــه ســي ـــــْق ـــــُف ـــــــل الـــــغـــــرية وال أله
ــــامل ــــهــــه س ــــي ــــل جت ــــب ــــــا تــــق ــــــغــــــربة)2( م ـــــه ال ـــــامهل مـــثـــل اس
بيبان ال عىل  يمر  غريب  تقبل  ــرهوما  ــنــه ــه وي ــَل ــف ـــــّوف طــفــلــه إجي وخي
ــم ــي ــضِّ ـــرصة وكــــت ال ـــب ـــزة ال ـــزي ــرةع ــعــك ــــني وت ــه درب ــه ــزام تِـــلـــفِّ ح

تنفض كل بساتني اجلنوب وتكرم الّتمرةوكريمة البرصة للخّطار للجوعان للمحتاج
وحزينة البرصة صار سنني  ما مّر الكحل بعيوهنة احللوات  وال مّر بشفايفهه قلم محرة

أوف حبيبة كلبي يا البرصة يّم الربحي والكنطار واخلرضاوي والّثورة
ــزن عاشور ـــوَّل ح ط ــو  أش ــدج  ــش ـــرة أن ـــّزه ـــة ال ـــرح ــج ف ــل ــي ــه جت ــت ــم ـــا ي ج

صدك يمته جتيلج فرحة الّزهرة.

اخلـطوة•حمرم احلرام  #1439 31



والعبادة  الّذكر  جمالُس  للّنفوِس،  وتطييٌب  للقلوِب،  حياٌة  فيها  التي  األموِر  ِمن 
يي  واملوعظة، كام ورد يف احلديث عن اإلمام الّصادق ؛ إْذ قال: )َمْن َجَلَس جملسًا حُيْ
أمَرنا، مْل يُمَت قلُبُه يوَم مُتوُت القلوُب()1(، فاملؤمنوَن اّلذين حيرضوَن جمالَس أهل البيت 
يى قلوهُبم. واحُلسينّية واحدٌة من  ، وينهلوَن من مائدهِتم، ترقى بذلك نفوُسهم، وحَتْ
وُحسينّية  اإليامن،  وعزائم  الّرّبانّية  الّنفحات  املؤمنوَن  منها  يستقي  التي  املجالس،  تلك 

الّسادة البّطاط إرشاقُة نوٍر ضمَن قافلِة جمالِس املؤمننَي العامرة.

ُح�صينّيُة وموكُب

ال�صّيد )مو�صى البّطاط(يف الب�رصة
.الشيخ مدرك احلسون
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اإليرانّيون قبل إنشاء مطار النجف 
الّدويّل.  

اأعالُم املنرب والأذان
توافد عىل احُلسينّية جمموعة من 
اخلطباء الذين َصَدَحْت حناجُرهم 
وِمن  املبارك،  منِبها  عىل  ِمن 
الّشيخ  الّشهري  اخلطيُب  أبرزهم: 
النوينّي، والّشيخ كاظم املنصورّي، 

2ـ إحياء ذكرى شهادة الصّديقة 
 ،الزهراء فاطمة  الطاهرة 
  باخلروج بتشييٍع رمزيٍّ لنعشها 
جملس  ُيعقد  وبعدها  يوم شهادهتا، 

العزاء عىل روحها الّطاهرة. 
والّضعفاء  الفقراء  إيواؤها  3ـ 
َمن  لديه  ليس  وَمن  واملساكني 
إىل  قربًة  اخلدمة  هلم  م  فتقدِّ يكفلُه، 

اهلل تعاىل.
والّدروُس  الّدورات  إقامُة  4ـ 
الّدينّية، خصوصًا يف شهر رمضان 

املبارك.
اليوم  احُلسينّيُة  غدْت   -5
للزائريَن  ومبيٍت  استاحٍة  حمّطة 
صفوان  منفِذ  طريق  عن  القادمنَي 
البرصة،  حمافظة  يف  احلدودّي 
أّيام  البرصة،  مطار  طريق  وعن 
الزّوار  وكذلك  األربعينّية،  الّزيارة 

م  ُيقدِّ كربالء  يف  موجوٌد  كبرٌي  موكٌب  اآلن  وهو  الّزمان،  ذلك  يف  البرصة 
اخلدمة للزّوار يف أّيام زيارة األربعنَي.

ومن ضمن أنشطة احُلسينّية اخلاّصة التي أقامتها بعد عام )2003م(: 
بالّشأن  ُتعنى  مؤّسسة  وهي  الّسبيل(:  )مؤّسسة  وتأسيس  إنشاء  1ـ 
املهدويِّ فقط، موقُعها يف شارع االستقالل قرب فندق املربد، وكان هدُف 
ِة يف أوساط املجتمع؛ فقد ظهر يف  إنشاء هذه املؤّسسة نرُش الّثقافِة املهدويَّ
عنَي والكاذبنَي؛ لذلك، قام مجٌع من املؤمننَي  اآلونة األخرية الكثري من امُلدَّ
وبفضل  اإلعالميَّة،  املؤّسسة  هذه  بإنشاء  املهدوّية  بالقضّية  واملختّصني 

اهلل، هي تعمل عىل إلقاء املحارضات يف املساجد، وطبع املنشورات، ثمَّ 
. صٍة بالّشأِن املهدويِّ حتّولْت إىل إذاعٍة ُمتخصِّ

�صفتُها وتاريُخها
من  البّطاط(  )موسى  السّيد  ُحسينّيُة  ُتعدُّ 
القرِن  هناية  يف  ُشيِّدْت  التي  القديمة  احُلسينّيات 
)1899م(،  عام  حدود  يف  امليالدّي،  عرش  التاسع 
السّيد  مؤّسسها  إىل  نسبًة  االسم  هبذا  ُسّميت  وقْد 
شارع  )اجلبيلة(،  منطقة  يف  وتقُع  البّطاط(،  )موسى 

الّسايلو )اخلربطلّية(.
يف  األولّية  واملواّد  القصِب  من  األّول  بناؤها  كان 
إىل  البرصة  مدينة  تعّرضْت  الّزمن  من  فتٍة  وبعد  حينه، 
بناؤها  فُأعيَد  ذلك،  بسبب  احُلسينّية  فترّضرْت  فيضان، 
اجلدار  ُسْمُك  فكان  بِن(؛  )اللِّ الّطني  ماّدة  من  بناًء حمكاًم 

فيها ما يقُرب من املِت تقريبًا.
صيفيٌّ  قسٌم  قسمني:  عىل  الداخل  من  احُلسينّيُة 
لها اهلواء، وقسٌم آخر ُيسّمى  مفتوٌح، ولُه سقيفٌة يتخلَّ

بـ)القسم الشتوّي(؛ ألنَّ بناَءُه حُمكٌم وُمغلٌق. 
من  مصنوعة  أعمدة  سّتة  عىل  احُلسينّية  حتتوي 
مصنوٍع  خشبيٍّ  باٍب  عىل  وكذلك  تشام،  اخلشب 
اهلند،  من  الّسادة  به  جاء  تشام-أيضًا-  اخلشب  من 
وعمره )120( عامًا أو أكثر، ووزُنه )600-500( 
وُيعّد  الرئيس،  باهَبا  ُيمّثل  كان  تقريبًا،  غرام  كيلو 
قطعًة أثرّيًة نادرًة حتكي تاريخ احُلسينّية، وهو موجوٌد 

وحمفوٌظ فيها إىل اآلن.
بعّدة  احُلسينّيُة  مّرت  البائد،  الّنظام  سقوط  بعد 
مراحل من التطّور العمرايّن، فقد ُبنيْت بحّلة جديدة 
باملواّد احلديثة من الطابوق واإلسمنت، عىل مساحٍة 
تقّدر بـ )586( متًا مرّبعًا تقريبًا، وقد ُبني سقفها من 
املنتصف  إىل  الداخيلُّ  حرُمها  وُغّلَف  الكونكريت، 
ٍس  مقوَّ كبرٍي  بباٍب  مدخُلها  ومتّيز  )بالّسرياميك(، 

اإلسالمّي،  الّطراز  عىل  حديدّيٍة  ماّدٍة  من  مصنوٍع 
إىل  بالّسرياميك  مغّلفاِن  عموداِن  حرَمها  ويتوّسط 
بالكايش  مَزّينًا  حمراهُبا  الّداخَل  ويتلّقى  املنتصف، 

ِع، حاكيًا سورة الكوثر املباركة. الكربالئّي املرصَّ
واحُلسينّيُة من الّداخل مصّنفٌة إىل قسمني: حسينّية 
مربَّعًا(،  متًا   400( الكّلّية  ومساحُتها  جال،  للرِّ
ومساحة حرِمها الّداخيّل )135متًا مرّبعًا(، وحسينّية 
الكّلّية )136متًا مرّبعًا(، وُيوجُد  للّنساء، ومساحُتها 
الستقبال  إحدامها  غرفتان،  فيه  للُحسينّية  ملحٌق 
يف  احُلسينّية  خطيب  لضيافة  واألخرى  يوف،  الضُّ

املواسم املعلومة، ومساحتهام تقّدر بـ)50متًا مرّبعًا(.
ُغّلفْت  فقد  للُحسينّيِة،  اخلارجّيُة  الواجهُة  أّما 
مصنوٌع  مقّوٌس  باٌب  يتوّسطها  الكربالئّي،  بالكايش 
جانبيه  عىل  منقوٌش  القديم،  اإلسالمّي  الّطراز  عىل 
 :ويعلوه حديُث النبّي ، أسامء األئّمة املعصومنَي
ُنقشْت  جانبيه  وعن  ُحسنٍي(،  ِمن  وأنا  مّني  )ُحسنٌي 

املعّوذتاِن بألواٍن زاهيٍة مجيلٍة.
اأن�صطُة احُل�صينّية

صالة  بإقامتها  البّطاط  الّسادة  ُحسينّيُة  متّيزْت 
اجلامعة يومّيًا بصورٍة مستمّرة بإمامة السّيد )بدرالّدين 

البّطاط(.
مجيُع  احُلسينّية  يف  حُتيى  العبادة،  مراكز  وكسائر 
املناسبات الّدينّية، من شهادات األئّمة   ووالداهتم، 
فكان هلا الّدور املمّيز يف إحياء أمرهم يف أّيام أفراحهم 

. وأتراحهم
وتضّم احُلسينّية )موكب الوحدة احُلسينّي(، الذي 
العاّلمة  السّيد  بأمر  تأسيسه  يف  البّطاط  الّسادة  شارك 
مواكب  أكب  من  ُيعّد  وهو   ،)+ القزوينّي  حمّمد  )أمري 
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القّراء  من  والكثري  والّدوغجّي، 
املرموقني. 

فقد  مؤّذنيها،   إىل  بالنسبة  أّما 
من  الكثري  احُلسينّية  عىل  تواىل 
احلاج  منهم:  نذكر  املؤّذننَي، 
كبريًا  رجاًل  وكان   ،خضري
القلِب،  مبرَص  العيننِي  مكفوَف 
عيّل  احلاج  حفيده  بعد  من  وجاء 
ن  مؤذِّ هو  يزال  وما  حسني(،  )أبو 

احُلسينّية.
من مّميزات احلسينّية 
الّسادة  ُحسينّية  به  امتازت  مّما 
مكانًا  كوهنا  عن  فضاًل   - البّطاط 
مناسبات  وإحياء  والّذكر،  للعبادة 
طابعًا  أخذت  أهّنا   -   البيت  أهل 
أوسع وأشمل، فكانت ُتعدُّ مضيفًا 
الّسبيل؛  وأبناء  للوافديَن  ومالذًا 
تكن  مل  الّسابق  الّزمن  يف  إّنه  إْذ 
قليلة  أو  متوافرة،  الفندقّية  اخلدمة 
الّسفر والتنّقُل  يف البرصة، كام كان 
صعبًا ومتعبًا؛ لعدِم وجوِد وسائل 
الّنقل احلديثة، فكان املسافر بحاجة 
فيكون  واالستاحة،  اإلقامة  اىل 
مبيُته يف هذه احُلسينّية، فام كان يمرُّ 
وفيها  إالَّ  احُلسينّية  هذه  عىل  يوٌم 
وتقّدم هلم واجب  أكثر،  أو  ضيٌف 

الّضيافة.
فيها  بام  احُلسينّية  وكانت 
احلسينّي(،  الوحدة  )موكب 
مركزّيًا  مكانًا  الّزمان  ذلك  يف 
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عاشوراء،  أّيام  يف  املواكب  لتجّمع 
واملعّزيَن،  باملواكب  تضجُّ  فكانت 
العراق  داخل  من  يقدموَن  الذين 
لسّيد  البيعة  ليجّددوا  وخارجه؛ 
اإلمام  األحرار  وأيب  الشهداء 
املواكب  ضمن  وِمن   ،احُلسني
موكب  عليها:  تِفُد  كانت  التي 
آل  جامع  وموكب  الفقري،  جامع 
وموكب  البّقالنَي،  وموكب  شّب، 
املواكب،  من  وغريها  القّصابنَي، 
عند  إاّل  هذا  نشاطها  يتوّقف  ومل 
بداية جميء البعثّيني إىل العراق سنة 
ِرقاِب  عىل  طهم  وتسلُّ )1968م(، 
الّناس؛ إْذ كان من أولويَّاهتم حماربُة 
واستمّرْت  احُلسينّية،  املجالس 
املحاربة طول فتة حكمهم الظامل، 
عام  الّنظام  ذلك  سقوط  وبعد 

هذا  تشكيل  إعادة  تّم  )2003م(، 
املوكب.

يس  مؤسِّ كون  إىل  وبالنظر 
بني  الوجاهة  ذوي  من  احُلسينّية 
احُلسينّيُة  غدْت  املنطقة،  أهايل 
الّنزاعات  وفضِّ  للقضاء  حماّلً 
يتقاَضوَن  فكانوا  واخلصومات، 
اخلاّصة  مشاكلهم  حللِّ  فيها 
)عّباس(  السّيد  وكان  والعاّمة، 
يتوّليا  َمن  مها  )عودة(  والسّيد 
رسول  بجّدمها  مقتدينِي  ذلك، 
مشاكَل  حياّلِن  كانا  إْذ  اهلل؛ 
املسلمنَي يف املسجد، فكانا مصداقًا 
للحديث الوارد عنه: )صالُح 
ذاِت البنِي أفضُل ِمْن عاّمة الّصالِة 

والّصياِم)2(.
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امل�صايقاُت والتّ�صحياُت 
من  كثرٍي  إىل  احُلسينّيُة  تعّرضْت 
ففي  الّسابق،  الّزمن  يف  املضايقات 
احلكومة  أمرْت  )1965م(،  سنة 
أرادوا  م  ألهنَّ املنطقة؛  عاّمة  بإخالء 
أْن ُيشّيدوا رشكة املنتجات النفطّية 
كّل  رفعوا  وفعاًل،  املنطقة،  يف 
البيوت، ووصلوا إىل احُلسينّية، إال 
منها؛  االقتاب  يستطيعوا  مل  أهنم 
اهلل  وبفضل  املنطقة،  أهل  ملعارضة 

بقيت احُلسينّية.
قرار  ويف سنة )1989م(، جاء 
احلكومة  ِقبل  من  البرصة  إعامر 
يمنع  قراٌر  فُأصدَر  املتسّلطة، 
يف  والّلبن  الّطني  من  بناٍء  أّي  بقاء 
من  مبنّيًة  احُلسينّية  وكانت  املدينة، 
يف  إّنه  إاّل  باهلدم،  دْت  فُهدِّ الّطني، 
مشتكة  جلنٌة  جاءْت  الوقت  ذلك 
واّطلعْت عىل  والبرصة،  بغداد  من 
املكان  هذا  أنَّ  فقّررْت  احُلسينّية، 

ُيستثنى من القرار، فلم هُتدم.
)2002م(،  سنة  هناية  ويف 
أشهر،  بسبعة  الّنظام  سقوط  وقبل 
سكنّيٍة  أراٍض  بتوزيع  قرار  جاء 
ـ  احلكومة  فأمرْت   ، املنطقة  يف 
بالّرحيل،  األهايل  بعض  ـ  أيضًا 
املوجودة،  البساتني  عىل  واستولوا 
ومن ضمنها بستاٌن خاصٌّ بالّسادة 
البّطاط، ولكن ـ بحمد اهلل ـ وصلوا 
بذلك،  واكتفوا  احُلسينّية  مكاِن  إىل 

وعامرة  شاخصة  احُلسينّية  وبقيْت 
بذكر اإلمام احُلسني ، وبالّصالة 
فشاء  تعاىل،  هلل  والعبادة  والّدعاء 
احُلسينّية  هذه  تبقى  أْن  تعاىل  اهلُل 
الّضغوطات  كّل  من  غم  الرُّ عىل 

واملضايقات التي واجهتها.
له  تعّرضْت  ما  سوِء  وِمن 
كانت  الّسابق  يف  أهّنا  احُلسينّية، 
بعضا  تضمُّ  مكتبٍة  عىل  حتتوي 

والّدينّيِة  األخالقّيِة  الكتِب  من 
الثقايّف  الوعي  نرش  يف  ُتسهم  التي 
ملا  املؤمننَي؛  مجوِع  بني  والّدينّي 
مجيٍل  أثٍر  من  والكتاب  للقراءة 
األّمة  وأّن  عليهام،  اإلسالُم  حّث 
متوت؛  ال  حّية  أّمة  هي  تقرأ  التي 
عىل  وتّطلع  تعرف  سوف  ألهّنا 
أّنه  املعلوم  وِمن  األمور،  حقائق 
البائد  الّنظام  كان  الوقِت  ذلك  يف 
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بني  واحُلسينّيات  اجلوامَع  يقتحُم 
الكتب،  عن  بحثًا  واآلخر  احلني 
وبسبب  منها؛  الّدينّية  وخصوصًا 
هذه الكتب اعُتقل بعض املؤمننَي؛ 
ذلك،  لفعل  هلم  ذريعًة  كانت  إْذ 
)1982م(  سنة  يف  املتويّل  ر  فقرَّ
واآلن  الكتب،  هذه  دفَن  تقريبًا 
مكتبٍة  عىل  إاّل  احُلسينّية  حتتوي  ال 

متواضعٍة.
وِمن التأريِخ املؤملِ هلذِه احُلسينّيِة 
نسمٍة  كّل  مع  امتزَج  الذي  املباركِة 
وَسَكَنٍة  حركة  كلِّ  ومَع  فيها، 
ذكرياهِتم  فخالَط  رّوادها،  من 
جمموعًة  قّدمت  أهّنا  وموروثاهتم، 
من الّشهداء يف طريق خدمة اإلمام 
احُلسني؛ إْذ ُأعِدَم منها اثنا عرش 
شاّبًا، وكان جالوزة النظام املقبور 

وهنا بالوكر.  يسمُّ
هذه  من  الّرغم  وعىل 
املحاربة  ومن  الّضغوطات 
سّيد  ذكُر  ينقِطْع  مْل  املستمّرة، 
الّشهداء  فيها، بل كان مستمّرًا؛ 
فقْد قال الّسّيد )بدر الّدين البّطاط( 
وبعض  نجتمُع  كّنا  احلايل:  املتويّل 
الّصعبة،  األّيام  تلك  يف  املؤمننَي 
فيها  احُلسينّية، ونؤّدي  باَب  وُنغلُق 
أعنِي  عْن  بعيدًا  احُلسينّية  شعائَرنا 

الّسلطة.
 ،احُلسني ثامُر  هي  هكذا 
وستبقى  مستوسقٌة،  ممرعٌة  مونقٌة 

البّطاط  الّسادة  وموكُب  ُحسينّيُة 
واحدًة من تلك الّثامر الطّيبة، وِمن 
تراِث البرصة، التي تعمل عىل نرش 
وزرع  األصيلة،  املحّمدّية  الّثقافة 
يف  والّسعي  اآلخريَن،  بني  املحّبة 

قضاء حوائج املؤمننَي.

الّدين  قطب  احلزين(،  )سلوة  الّدعوات   -1

الرواندّي: ص278. 

2- الكايف: 51/7.

هوامش
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.بقلم : كريم عالوي
)الحلقُة الثانيُة(

السّيارة كانت ُتسّمى )طرام(، و)ترام(، ثّم )موْتكار(، 
)أبو عرام(؛  ُتسّمى  راكبًا  الثالثنَي  الكبرية ذات  والسّيارة 
أثناء  يف  البرصة  يف  ُعِرَض  املرصّية  األفالم  أحد  ألنَّ 
ائُق ُيسّمى )دريِول(، واجلمع  استعامل هذه السّيارة، والسَّ
)ِعْبّية(،  واجلمع  )ِعْبي(،  ُيسّمى  اكُب  والرَّ )دريولّية(، 
وُتسّمى  )جروخ(،  واجلمع  )َجرخ(،  العجلُة  وُتسّمى 
اجلهُة اخللفّية من السّيارة )اخلري( يعني املؤّخرة، وُيسّمى 
العجلة )كاري(،  )الّصدر(، وُيسّمى )رنك(  األمام منها 
إىل  نك(  )الرِّ لدفع  الّصغرية  الِعيِصَّ  يستعملوَن  غار  والصِّ

غار.  األمام، وهي لعبٌة كانت للصِّ
وُيسّمى القطار )ريل( )يا ريل صيح بقهر!(، وُتسّمى 
القطار  يف  التذاكر  مفّتش  وُيسّمى  )ريل(،  القطار  سّكة 

التسمياُت القديمُة
فــــــي الــبـصـــــرة  
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)يت يت(، وُتسّمى العربة )فاركون(، وُيسّمى املكان الذي 
وُيسّمى  )دريول(،  ائق  والسَّ )َقامرة(،  الّسائق  فيه  يلس 
احلارس  وُيسّمى  )احَلمولة(،  ل  ُيسجِّ الذي  الكاتب 
القطار  قبل  تسري  التي  الّصغريُة  العربُة  وُتسّمى  )كاْرد(، 
يف  العامُل  وُيسّمى  )طرزينة(،  ّكة  السِّ سالمة  من  د  للتأكُّ
الِقطار الذي يقوم بتغيري َسرْيِ الِقطار ِمن سّكٍة إىل أخرى 
)مَقْصجي(، وُتسّمى التذكرة )تكت(، وُيسّمى العامُل يف 
ّكاب وُيلبِّي طلباهتم )بوي(. ُم األكَل للرُّ الِقطار الذي ُيقدِّ

البرصة  إىل  تأيت  التي  ُة  األجنبيَّ الكبريُة  الباخرُة  ا  أمَّ
بحمولٍة من اخلارج وُتشَحُن من البرصِة، فُتسّمى )ميل(، 
وُيسّمى  و)دواركا(،  و)دمرا(،  ميل(،  )فاص  ومنها: 
القبطان )الكابتن(، وُيسّمى املهندس )إنجنري(، وُيسّمى 
الرافعة  وُتسّمى  إنجنري(،  )جيف  املهندسني  رئيس 
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وُتسّمى  مان(،  )ِوْنْج  الرافعة  سائق  وُيسّمى  )كرين(، 
احلمولة )كاركو(، وُيسّمى كاتُب احلمولة )تايل كالرك(، 
بَّاخ )كوك(، ورئيُس الطبَّاخنَي )جيف كوك(،  وُيسّمى الطَّ
أكثر  ألنَّ  ٌة؛  هنديَّ والكلمُة  )فيزاري(،   - أيضًا  ـ  وُيسّمى 
اهلنود،  من  كانوا  البرصة  إىل  تأيت  التي  البواخر  طواقم 
)أسستن  ومساعده  )سبويزر(،  العاّمل  رئيس  وُيسّمى 
سّلم  حارس  وُيسّمى  )ديك(،  والّسطحة  برويزر(، 

الباخرة )وجي مان(.
ورق  وُيسّمى الزورق البخارّي )ماطور(، وُيسّمى الزَّ
الرّشكات  وكانت  ماي(،  )طّيارة  يُع  الرسَّ البخاريُّ 
العرب  شّط  ضفاف  عىل  أشغاٌل  لدهيا  التي  األجنبّية 
وبساتني  واجلراديغ  املكابس  مثل:  اأُلَخر،  واألهنار 

النخيل، َتستعمُل هذه الزوارق الرّسيعة. 
الواحد  احلصان  أو  احِلصانني  ذات  العربُة  وُتسّمى 
ذاُت  العربانة  وُتسّمى  )َعَربايِن(،  ومجُعها  )َعَربانة(، 
احِلصاَنني لنقل احلمولة )بلشقة(، وُيسّمى الّسائق للجميع 
ست يف البرصة سنة )1904م( رشكة  )َعَرَبْنجي(، وقْد ُأسِّ
الكبري  التاجر  والد  )منكرديج(،  ومديرها  )عرباين( 
سوط  وُيسّمى  كربيان(،  )سيمون  واخلشب  احلديد  يف 

العربنجي )قاجمي(. 
وأشهر  )بايسكل(،  اهلوائّية  اجُة  رَّ الدَّ وُتسّمى 
البيد  يف  ُيستعَمل  كان  الذي  )الرّسَكايل(  الّدراجات 
أشهر  ومْن  و)الّروج(،  و)أبولو(،  )الفيلبس(،  بأنواعه 
امليناء  نادي  ِمن  اهلندي(  )يوسف  الدّراجات:  راكبي 
الّريايّض، الذي فاَز ببطولة العراق يف بداية األربعينّيات، 
املناطق  بعض  ويف  العيدايّن(،  و)فائق  اهلّواز(،  و)نوري 
ُرها  يؤجِّ دّراجاٌت  ولديه  دّراجات،  )ُمصلِّح(  هناك  كان 
ُرها من املغرِب إىل صباح اليوم  اعِة، أو يؤجِّ بحساِب السَّ
يلّية(، ومقابل رشطة العّشار – حالّيًا  الثاين بام ُيسّمى )اللَّ

محد(،  )البايسكلجي  ُيسّمى  ما   -
وُتسّمى الّدراجات البخارّية )ماطور 
لدى  كان  الثالثينّيات  ويف  سيكل(، 
احلاج )كاظم بريج( )ماطور سيكل( 
نوع )هاري ديفيد(، وكذلك يف حمّلة 
وكان  بنَكول(،  )طاهر  لدى  العّشار 
الشارع،  عن  مرتفعًا  دارمها  باب 
فكان يستعمل خشبة )دوسة( يصعد 
وعند  ار،  الدَّ إىل  خول  للدُّ عليها 
البرصَة  البيطانّية  القّوات  دخول 
الدّراجات  انترشْت  )1941م(  سنة 
راكبي  أشهر  وكان  البخارّية، 
الدّراجات البخارّية )ياسني خضري( 
يقوم  )أبو األسود(، وكان  منطقة  يف 
جميد(،  )محيد  ثّم  احلركات،  ببعض 
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فرج(،  و)حمسن  الّديوان(،  و)أمحد  جميد(،  و)رشيد 
)هايل  الدّراجات:  هذه  أنواع  ومن  يشوع(،  )نوري  ثّم 

ديفيد(، و)نورتن(، و)يب أس أي(، و)جاوة(.
َكاير، فُيسّمى )التتنجي(، وكان التتنجي  ا بائع السَّ أمَّ
األجنبّية،  ومنها  علٍب،  يف  ُتوَضُع  التي  َكاير  السَّ يبيُع 
مثل: )الَكولد فالك(، و)كرفن أي( 
تركية(،  و)العراقّية  البّزون(،  )أبو 
يبيع  كان  و)غازي(  و)الّسعدونّية(، 
سَكاير )املزّبن(، و)الّزّبانة( موجودٌة 
التبغ،  فيها  ُيوَضُع  الورقة  أسفل  يف 
من  أقوى  ولكّنها  الورق،  من  وهي 
نوعان:  يَكارة  والسِّ يَكارة،  السِّ ورق 
ونمرة  الّرفيعة،  وُتسّمى   ،)1( نمرة 
وكانت  الغليظة،  وُتسّمى   ،)2(

حتتوي  ربطٍة  وُكلُّ  ربطاٍت،  يف  ُتباُع 
وعملّية  َكاير،  السَّ من  عددين  عىل 
جُتمع  حني  تتمُّ  الّسَكاير  ورق  َمْلء 
وُيوَضُع  اجللد،  من  حزام  داخل 
يقوم  ثّم  األوراق،  هذه  داخل  التبغ 
أعىل  بغلِق  امُلختّصنَي  من  عدٌد 
يَكارة، وُيسّمى )تدكيم(؛ إْذ ُتباع  السِّ
تبغ  )التتنجي(  ويلفُّ  )لّفات(،  يف 
ِكاير، وُيسّمى ورق سكاير اللَّف  السَّ

اخلفيف )البافرا(. 
الورِق  يف  التبَغ  يضُع  ُن  وامُلدخِّ
إْذ  لساَنه؛  ويستعمُل  ُفها،  وُيغلِّ
)يلحس( الورقة، ثّم ُتلَصُق بواسطة 

عاب.  اللُّ
حيمُلها  علبٍة  يف  التبغ  وُيوضُع 

ُن، وحتتوي ورَق اللَّف، وبعد ذلك اسُتوردت علٌب  امُلدخِّ
يكارة. خاّصٌة، هي التي تلفُّ السِّ

وِمن  )النارَكيلة(،  تبغ  كذلك  )التتنجي(  ويبيع 
مدخل  يف  فوزي(  أبو  )كامل،  املرحوم  التتنجّية:  أشهر 
سوق  يف  الكاظمي(  )جواد  واملرحوم  املطاعم،  سوق 
أشهر  وِمن  املقام،  سوق  يف  حسني(  و)احلاج  اخلندق، 
كاير: )عبد عيل األسود(، و)كاظم الكاظمّي(،  لّفايف السِّ

و)عّباس(.
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.شوقي حلو العبادي

شوقي حلو العبادي

  بمحلَّني استثمرمها  الشيخ 
هو  يسكُنه  الذي  نفسه،  البيت  من 
داخَل  الرئيِس  الطريِق  وعائلُته، عىل 
التي  املحاّلت  بني  ومن  املنطقة، 
لتجمَع   ، ق  للتسوُّ اآلخرون  يرتاُدها 
عىل  أخذت  التي  الواعيَة  الطبقَة 
مفاحتِة  وبعَد  نفِسها،  قيادَة  عاَتِقها 
اإلمام السيد حُمسن احلكيم  بشأن 
اإلنشاء والتأسيِس، مّتت تسميُتها من 
عبُد  الشيُخ  َلها  شكَّ التي  اللجنة  قبل 

أسوة  بنفسه    اهلل  فرج  الكريم 
)مكتبُة  باسم  الدينية  املكتبات  بسائر 

ة يف اهلوير(. آيِة اهلل احلكيِم العامَّ
التأسيس  دواعي  مجلة  من  وكان 
انتشاِر  ملكافحِة  انطالٍق  مركِز  إياُد 
التياراِت اإلحلاديِة واحلركاِت املناِوئِة 
آخُر  هدٌف  وهناك  آنذاك،  األخرى 
وملُّ  الشباِب  احتواُء  هو  جوهريٌّ 
وسدُّ  املكتبِة،  خالِل  من  شمِلهم 
الذين  املتصيِّدين  أماَم  الطريِق 

كبيرًا  مكانًا  تحتلُّ  المكتبة  كانت 
فرج  الكريم  عبد  الشيِخ  بيِت  في 
عام  أواخَر  تأسيَسها  تبّنى  الذي  اهلل، 
أوائل  منزِله  في  وُأنِشَئت  )1961م(، 

سنة )1962( م.

األكرِم  النبيِّ  برسالِة  الكيَد  يريدون 
. حممٍد

يف  اإلسالميُة  الثقافُة  إنطلقت 
أوساِط مدينِة اهلويِر آنذاك من خالِل 
واملهتمون  فون  املثقَّ وبدأ  املكتبِة، 
َيرتادوهنا بشكٍل ملفٍت للنظر، وحينام 
نشاطاِت    احلكيم  املرجُع  ملَس 
املكتبِة عىل ساحة الواقع، بدأ يرفُدها 
متناوِل  يف  وكانت  النوعيِة،  بالكتِب 
َرَبْت أعداُد  الشباِب، ولربام  َيِد مجيع 
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كتبِها  تبويُب  وتمَّ  األلِف،  كتبِها عىل 
هو  و  األبجديِة،  احلروِف  َحسَب 

نظام الفهرسة املتداَول وقَتها.
األموُر  ت  َ تيرسَّ أن  وبعَد 
بعَض    الشيخ  مفاحتة  ومتَّت 
كاحلاج  اهلوير،  يف  الشخصيات  
احلسني  عبد  واحلاج  الزهراء،  عبد 
املسجِد  بناِء  مسألِة  بشأن  السلمي 
املوافقُة  ومتَّت  اهلوير،  يف  اجلامِع 
همُّ  كاَن   ، للبناء    احلاج  وتبّني 
البناء  فتمَّ  املكتبِة،  بناَء    الشيخ 
بعد  املكتبة  نقُل  فتمَّ  تعاىل،  بحمده 
بناء املسجد يف أواخر سنة )1963م( 

اىل داخل املسجد.
املكتبِة  نشاطاِت  بنِي  من  كاَن 
عقُد  جدا  ة  واملهمَّ جدًا  الواضحِة 
والندواِت  القرآنيِة  اجللساِت 
تدعى  التي  الدوريِة  واالحتفاالِت 
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ُة احلوزويُة  إليها الشخصياُت العلامئيَّ
السيُد  حيرَض  فكاَن   ، واألكاديميُة 
مهدي  والسيُد  العلوم،  بحر  حسنُي 
احلكيم، والسيُد أمري حممد القزويني 
وغرُيهم  أمجعني(،  عليهم  اهلل  )رمحة 

من الشخصياِت املرموقة.
متويِلها  يف  املكتبُة  إعتمدت 
بعِض  من  املقّدمِة  املساعداِت  عىل 
احلقوِق  بعِض  إىل  إضافًة  املحسننَي، 
الشيُخ  يلُبها  كان  التي  الرشعيِة 
يف    احلكيم  اإلمام  مكتب  من 
وأما  سابقًا،  هذا  األرشف،  النجف 
من  بالكامل  براجِمها  فتمويل  اآلن، 
النجف  الفروع يف  إدارة  مسؤوليات 

األرشف.
مضايقاٍت  اىل  املكتبُة  ضت  تعرَّ
الال  ِقَبِل  من  حورصت  فقد  كثريٍة؛ 
بدايِة  منُذ  العفلقيِّ  البعثيِّ  نظام 
السبعينياِت من القرِن املنرصم، ومنُذ 
القمعية  أمن  الال  أجهزُة  عرفْت  أْن 
ت  فتمَّ املكتبِة،  يف  الشباِب  حركَة 
والتصفياُت يف صفوِف  االعتقاالُت 
لإلغالِق  ضت  تعرَّ ثمَّ  الشباب، 
بداية  يف  آِخُرها  كان  طويلٍة  لفتاٍت 
واستمرت  املنرصم،  القرن  ثامنينيات 
الغاشم،  البعث  ُحْكُم  َسَقَط  أن  إىل 

االعتقاالت  محلة  بعد  وخصوصًا 
التي طالت أعضاَء املكتبِة ومؤسِسها 

. الشيخ عبد الكريم فرج اهلل
إغالقها  بعد  املكتبِة  فتُح  تمَّ   
بعد  اهلويِر  شباِب  قبِل  من  الطويل 
إىل  وأعيَد  البعِث،  حكِم  سقوِط 
املكتبِة الكثرُي من الكتب التي فقدهْتا، 
منطقِة  يف  املسلِم  للشباِب  كان  وقد 
تنظيِمها  إعادة  يف  متميٌز  دوٌر  اهلويِر 
الكثرِي من  أهلها للحصول عىل  ما   ،
التقديِر والشكِر والتكريِم عىل  كتِب 
من  لكثرٍي  َمة  واملنظَّ بة  املرتَّ إدارهِتا 

إال  ة،  العامَّ واملراسِم  االحتفاالِت 
قبل  من  هِتا  حمارَصَ أثناء  ُفقدت  أهنا 

البعثيني.
للزائرين  سجلٌّ  هناك  كان  وقد 
الوقِت  يف  َد  وُجدِّ  ، أيضًا  اختفى  قد 

احلارض .
أوائِل  من  إن  بالذكر:  واجلديُر 
تفسرُي  املكتبَة:  وردت  التي  الكتِب 
العمليُة  والرسائُل  البياِن،  جممِع 
األضواء،  داِر  وإصداراُت  للعلامء، 
املكتبة  نواُة  بدأت  إذ  تباعًا،  وغريها 
متويّل  أوَدَعها  التي  الكتِب  بعرشاِت 
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فرج  الكريم  عبد  الشيخ  املكتبة 
 ، فيها  ة  اخلاصَّ مكتبتِه  من    اهلل 
يقرب  ما  اليوَم  الكتِب  عدُد  ويبلُغ 
دونه  مما  وكان  كتابًا.    )3570( من 
كتب  َرٌة  مذكَّ يده  بخط    الشيخ 

فيها:
»عندما َحَصَلت الفرصُة أن نقوم 
وظروِفه  طاقتِه  حسَب  كلٌّ  ــ  بدوِرنا 
كنواٍة  تكوُن  بقريتِنا  مكتبٍة  لفتِح  ــ 
الكبري  باسم موالنا األعظم املجاهد 
وقد   ، ظله  دام  احلكيم  حمسن  السيد 
ومعنويٍة  ماليٍة  بمساعدٍة    َدنا  أيَّ

بحمد  ـ  أننا  كام   ، وغرِيها  كتٍب  من 
ين للقيام بواجبها  اهلل ـ مل نزل مستعدِّ
من  تستلزُمه  وملا  تعاىل  اهلل  شاء  إن 
بذلَك  لنكوَن   ، وبحوث  أبحاٍث 
أداؤه  علينا  يُب  ما  بعَض  ينا  أدَّ قد 
هو  أنه  يف  حقيقُته  لنا  اتَّضح  حيث   ،
الذي يُب عىل كلِّ  املطلوُب  الواقُع 
بمحمد  آمن  قد  بأنه  اتَّصَف  مؤمٍن 
وكتابه الذي اَل َيْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ 
َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِزيٌل  َخْلِفِه  ِمْن  َواَل  َيَدْيِه 
مَحِيٍد فصلت: 42. وقد ساعَدنا يف 
من  نخبٌة  املضامِر  وذلَك  احللبِة  هذه 

فسارت   ، لدينِه  املتحّمِس  الشباِب 
حمسوسًا،  سريًا  اهلل  بحمِد  مكتبُتنا 
وصارت   ، ملموسًا  ما  تقدُّ وتقدمت 
من  يرتاُدها  من  إعجاِب  موضَع 
التوجيِه  جلاِن  من  والفضالِء  الزّواِر 
السيد  سامحة  ِقَبل  من  هني  واملوجَّ

احلكيم  وغريهم«.
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فتحُت عينيَّ يف هذه احلياة وأنا أنظر إىل طوهِلا الفارِع، 
بقوله  الكريُم  القرآُن  وصفها  وقد  النضيِد،  وطلِعها 
والنخل باسقات هلا طلع نضيد)1(، وعشُت  تعاىل: 
الشجرة،  هبذه  املليئِة  السواد،  أرَض  ُتسمى  أرٍض  يف 
فكان  للعباد،  رزقًا  العجيبِة  ِخلقتِها  يف  اهلُل  جعل  التي 
من  منازهلم  وأدواُت  املبارك،  ثمرها  من  غذاؤهم 
هبا  ارتبط  التي  النخلُة  هي  تلَك  وجريِدها،  سعفها 
فمنذ  عليه،  اهلل  نَِعِم  من  فهي  وثيقًا،  ارتباطا  اإلنسان 
نشوء احلضارة كان هلذه الشجرة املباركة أثٌر واضٌح يف 

يكثُر  التي  البلدان  وتراثه، خصوصًا يف  اإلنسان  حياة 
السواِد  بأرِض  العراُق  َي  فُسمِّ النخيل،  وجوُد  فيها 

لكثرِة نخيِله.

�سناعُةُ اخلو�ص 

امتاز  التي  العالقة نشأت صناعُة اخلوص  ألجِل هذه 
هبا أهُل اجَلنوب، خصوصًا فيحاَء النخيل، برصَة اخلري 
والعطاء، فُتَعدُّ هذه احِلرفُة من الفنِّ الشعبيِّ املوروِث 

الذي حيكي التاَث العريَق هلذه املدينِة.

.السيد حسن اخلطيب
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بِغ اخلو�ِص  طريقَة �سَ

إنَّ طريقَة َصبِغ اخلوِص بسيطٌة؛ إذ ُيغىل املاء بإناء كبري 
 ، الطبيعيُّ الصبُغ  ُيضاُف  ثم  الطشت(،   – )الصفرية 
وخُيَرُج  قصرية،  لفتٍة  اإلناَء  يف  اخلوُص  وُيْغَمُس 
، وبعد أن يكتسَب اخلوُص  لُيعَرَض يف الظل حتى يفَّ
اللوَن املطلوب فإن ذلك اللون لن يزول عنه حتى لو 
باملاء  إنقاعه  اىل  أنَّه حيتاُج  إذ  أخرى؛  مرة  املاء  ُغِمَر يف 

ِه(؛ ليعطَيه املاُء مرونًة ملونًا كان أم ال. عند )َسفِّ

اأنواُع خو�ِص النخيل 

اخلوص املأخوذ من النخيل ثالث أنواع:
وينامُز  النخلة،  )فلقة(  ُلبَّة  من  املأخوذ  األول:  النوع 

بِصَغر َحجمه ولونِه األبيِض الناصِع.
من  معينة  أنواع  يف  يستعمل  اخلوص  من  النوع  وهذا 

أدوات املنزل.
ُلبِّها،  غري  من  النخلة  سعف  من  املأخوذ  الثاين:  النوع 
ويكون أطوَل وأكَب حجاًم وأكثَر خشونًة، وال بد من 

من  اخلوُص  يؤخُذ  إذ  واإلتقان؛  بالدقِة  متتاُز  أصابَع  إىل  حيتاُج  الذي  السعف(،  )خوص  عىل  الفنُّ  هذا  يعتمُد 
ُض للشمس ليكتسب لونًا أبيَض ناصعًا، وبعَد يبِسه، ُيصَبُغ قسٌم منه بألوان َجّذابة: األزرُق  سعف النخيل، وُيعرَّ
ِه(، وتؤخذ هذه األصباغ  ؛ لتعطيه مجااًل ورونقًا ُيبهُر العيوَن بسحِر تنسيقه و)َسفِّ واألخرُض البنفسجيُّ واحلنائيُّ

الطبيعية من العّطارين يف سوق البرصة القديمة.
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األنواع من  بقية  ِه يف  َسفِّ ليكوَن طريًا عند  باملاِء  غمِره 
الصناعات.

النوع الثالث: اخليُس، الذي يؤخذ من فسائِل النخيِل، 
وتكون له خاصيٌة تؤِهُلُه لصناعة نوٍع من األدوات ال 

ُيستخدم فيها غرُي هذا النوع.
أنواع عديدة  تكفي يف صناعة  الثالثَة  األنواَع  إن هذه 
سوى  خاصًة  وسائَل  احِلَريفُّ  حيتاج  فال  األدوات،  من 
أنامله اخلالقة و)امليب( للخياطة، وخيطه من اخلوص 

األبيض وامللون نفسه.

اأهم ال�سناعات اخلو�سية 

من أهم ما يصنع من اخلوص ما يأيت: 
ة  1ـ املَِهفَّ

الصيف،  حرِّ  يف  للتبيد  اهلواء  حتريك  أداُة  وهي 
ها  هبزِّ للمشاوي  اجلمِر  إيقاِد  يف  ـ  أيضًا  ـ  وتستعمُل 

بجواره لتحريك اهلواء. 
ة من خوص ُلبِّ النخيل )الفلقة(، وُتصَنُع  ُتصنُع املَِهفَّ
مجيلٌة  ألواٌن  هلا  وتكون  عف،  السَّ َجريد  من  يُدها 
متناسقٌة، وفيها ـ أحيانًا ـ صور حتكي التاَث األصيَل، 
كالدلَّة، والفنجاِن، ومرشِّ ماِء الورد، أو ُيكتُب عليها 
اخلوص امللون نفسه أسامء العظامء واألعالم، أو أسامُء 

لب. املقتنني هلا، فهي ُتَسفُّ َحَسَب الطَّ
ْفَرة ِ 2ـ السُّ

ما  حتفظ  لكي  عليها  يوضع  التي  الطعام  مائدة  وهي 
يسقط منه عند األكل.

ُتَسفُّ السفرة ـ عادة ـ بشكل دائريٍّ من خوِص اللبِّ 
خُياط  ثم  طواًل  ها  َسفُّ ويكون  له،  املجاوِر  اخلوِص  أو 
بالـ)ميب( باخلوص نفسه، فخمسة أمتار ُتنتُج )ُسْفَرة( 
احلجم  حيُث  من  الطلب  بحسب  وتكون  َصغريًة، 

واأللوان والزخارف.
ة 3- البِلََّّ

الدور  أفنية  يف  ُيفَرُش  الذي  اخلوص  )حصري(  هي 
وداخل الغرف، وهذه )احلرصان( ختتلف عن احلصري 
املصنوع من البدي أو البارية املصنوعة من القصب، 

التي تستعمل يف السقف. 
وأما  عرضًا،  أكثر  أو  واحٍد  مٍت  بُِعْرض  ة  البِلَّ ُتَسفُّ 

الطوُل، فيكون بحسب احلاجة.
وأما  األبيض،  اخلوص  من  األغلب  يف  البلة  تكون 
وفَق  فتكوُن  اجلميلُة،  وألواهُنا  التاثيُة  زخارُفها 
الطلب؛ ألهنا ُمْكِلَفٌة من حيث العمُل وكميُة اخلوص 

ن املستعمل فيها. امللوَّ
4- املِْكَنسة

اخليس  من  وُتصَنُع  األرضيات،  تنظيف  أداة  وهي 
َل  لُيَشكِّ اجلريد  فيها  يبقى  متساوية،  أقسام  إىل  ع  امُلَقطَّ
َتان( خُياُط بعضها اىل  قبضَة املكنسة، وهي طبقتان )ِفجَّ

البعض اآلخر، فتزداد قوًة وإحكامًا.
املكنسة؛  من  البرصية  البيوت  من  بيٌت  خيلو  يكاد  ال 

للحاجة املاسة هلا.

اأدواٌت اأخرى ُت�سنُع من �َسعف النخيل 

كالـ  النخيل،  سعف  من  تصنع  أخرى  أدوات  وهناك 
لنقِله  ُيستخدم  الذي  التمِر  زنبيُل  وهي  نة(،  )َحالَّ
يف  املستعملُة  األداُة  وهي  الـ)ُفْرَود(،  ومحالة  وحفِظه، 
ق النخلة، والـ )ْسالل(: وهي أنواع الزنابيل  عملية تسلُّ
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التي حُيَفُظ الطعام فيها وُينَقُل ، والسّجادة: وهي مثل 
جلوس  أو  للصالة  ُتسَتخَدم  صغريٌة  ولكنها  ة،  البِلَّ

األشخاص. 
احلداثة،  قبل  بكثرة  ُتستعمل  كانت  األدوات  وهذه 

وأماكن صناعتها أرياُف البرصة وأقضيُتها.

اأماكن انت�سار ال�سناعات اخلو�سية

كان  املايض،  القرن  عقود  يف  الُقْرنة  لقضاء  الداخُل 
طريف  عىل  اجلميل  الفنِّ  ولوحَة  اخلالَب  السحَر  يرى 
عينيَّ  رأته  ما  أنسى  وال  القضاء،  َيُشقُّ  الذي  الطريق 
يف السبعينيات من ذاك القرن، عندما مررُت عب ذلك 
الطريق، وقد هبرين ذلك املنظر الراسُخ يف خميَّلتي حلدِّ 
وما  اخلوص  بحرفة  العاملني  أبداَع  رأيُت  إذ  اآلن؛ 

حاكته أيدهيم من صور الفن واجلامل الرائع.
هذه  من  األوفُر  احلظُّ  اخلصيب  أيب  ولقضاء 
هدية  بالزايرة  التقينا  وقد  هذا،  يومنا  اىل   احلرفة 
)أم جاسم( حفظها اهلل، البالغة من العمر ستني عامًا، 
ة(، إحدى قرى أيب اخلصيب،  وهي من سكنة )املْحيلَّ
األدوات  هبذه  ورونَقه  مجاَله  اكتسب  قد  سوق  وفيها 
أم  الزايرة  كأنامِل  أيادي وأنامل خالقة  التي تصوغها 
( هذه  جاسم وبناهتا، الاليت ُكنَّ يعملَن معها يف )َسفِّ
األدوات التاثية اجلميلة، وهي تعمل هبذه احلرفة منذ 
أمِّ  الفن من أختها الكبى  صغرها، وقد تعلمت هذا 

تنسج  زالت  وال  األمري،  عبد  أمِّ  أخيها  وزوجِة  نجم 
الزاهية  األلوان  ذات  )سفرة(  الـ  املباركتني  بيدهيا 
عليها  كتبت  التي  والـ)مهفة(،  املختلفة،  واألحجام 
لدار  اسم شفيعها  لقلبها، وهو  اسٍم  أحبَّ  نسجًا-   -

 .حرشها اإلمام احلسني
عند سؤالنا إياها عن كيفية صياغة وَسفِّ هذه األسامء، 
الكبرية  نوعني:  عىل  الـ)مهاف(  أِسفُّ  إين  قالت: 
نُة والصغرية، وقد أخذُت هذه احلرفَة من أختي،  امللوَّ
النقوش  وأغلُب  صغري،  يف  النقش  كيفيَة  وتعلمت 
مستقاٌة من تراثنا املعارص، كاملِْبَخَرة واملِْكَحلة ومرشِّ 

ِة والفنجان. ماِء الورِد والدلَّ
يأتون  فالناس  الطلب،  بحسب  فتكون  األسامء،  وأما 
كاحلجاز  والبلدان،  واملحافظات  املناطق  مجيع  من  يل 
لتكون  هلم  ها  أِسفُّ أسامَء  ويعطونني  والكويت، 
هلم  متثل  التي  البرصِة،  أرِض  من  حُتَمُل  )صوغات( 
األسايس  اعتامدهم  كان  إذ  واألجداد؛  اآلباء  ذكريات 
التي كان سوُقها ومنتجاهُتا  البرصة،  يف معيشتهم عىل 

مصدَر معيشتهم.
أما اليوم، فقد قلَّ الطلب واإلقبال عىل هذه املنتجات؛ 
لدخول األجهزة واألدوات احلديثة، لكنَّ بعَض الناس 
ة، وأما السفرُة،  الضعفاء يطلبون املكنسة اليدوية واملهفَّ
فُتطَلُب كرمٍز تراثيٍّ يزيِّن اجلدران، أما سائر األدوات، 

فال وجوَد وال طلَب هلا.
َ هذه  ونحن ـ كمعنيني بالتاث وإحيائه ـ اختنا أن ُنَبنيِّ
ا ُنساهُم يف إحياء هذا الفنِّ املوروث الذي  احلرفة؛ َعلنَّ

حيكي تراَثنا البرصي األصيل.

1- سورة ق: 10.

هوامش
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تعوُد أصوُل اليهوِد يف العراق إىل ثالثة أزمنة: األرسى من السبي اآلشوري يف األلف الثاين قبل 
امليالد، ثم األرسى من السبي البابيل يف األلف األول قبل امليالد، وأخريا: اهلاربون من اجليوش 

الرومانية عام مخسني للميالد، عندما ثار اليهود عىل الدولة الرومانية فجاء قسم منهم إىل العراق، وذلك 
عندما قام اجليش الروماين بعملية إبادة جاعية لليهود يف فلسطني، ومل ُيبِق منهم باقية!!

بأمالك  تعنى  التي  دة  املجمَّ األموال  دائرة  إىل  موته  بعد 
ثم  العراقية،  جنسيتهم  احلكومة  أسقطت  الذين  اليهود 
أعيدت ملكيته إىل إدارة املعابد اليهودية يف بغداد، حيث 
مسلم  وهو  البرصة،  مواطني  أحد  إىل  إدارته  وكلت 
بعد  إدارته؛  يتوىل  املدينة  يف  هيودي  وجود  لعدم  الديانة؛ 

أن هاجر مجيع اليهود من العراق.
ق�صة هجرة اليهود من الب�رصة

قصة هذه اهلجرة تعود إىل خطة صهيونية تقيض بتك 
اليهود البالد العربية إىل فلسطني، وأما اليهود األوربيون، 
يمدون  إلرسائيل  سندا  ليكونوا  هناك  بقاؤهم  فُفضل 
هذا  يتنفيذ  قام  وقد  والسالح،  باملال  اللقيطة  الدولة 

املخطط بعض املسؤلني العراقيني حينها.
الت�صميم والبناء

بالطابوق  بني  وقد  طوابق،  ثالثة  من  املعبد  يتألف 
معظم  بناء  يف  احلال  هو  كام  الشيلامن  وحديد  واجلص 
البنايات يف تلك الفتة، ويتوسط واجهة البناء باب خشبي 
كبري ذو مرصاعني، تعلومها فتحة مستطيلة، مغروس فيها 

لقد انترش اليهود منذ القدم يف مدن العراق، وتعايشوا 
املدن  يف  وتركزوا  آواهم،  الذي  العراقي  الشعب  مع 
ومل  والبرصة،  واملوصل  بغداد  األخص  وعىل  الكبى، 
ختُل منهم املدن الصغرية، حيث كانت هلم احلرية الكاملة 
يف بناء معابدهم، والقيام بطقوسهم. ولعل املعبد موضوع 

بحثنا يف البرصة خري دليل عىل ذلك.
موقع املعبد

يقع املعبد اليهوديُّ يف منطقة العشار، يف حي مقام عيل، 
يف اجلهة الشاملية من جامع املقام األثري، وبالتحديد: يف 

سوق احلبال اليوم.
تاريخ البناء

وكام  الدالئل،  تشري  كام  م   1937 عام  املعبد  بناُء  تمَّ 
البناء،  طراز  وكذلك  املنطقة،  يف  رين  امُلعمِّ بعض  يؤكد 

وكان ذلك من قبل عائلة بيت شامش اليهودية.
لون باملعبد املوكَّ

اليهود  أحد  طويق،  سليم  ـ  أوال  ـ  باملعبد  وكل 
البرصيني، ثم تاله بالوكالة صالح حزقيل، ليؤول املعبُد 

.هاشم حممد عيل العزام
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قضبان حديدية من الشيش لغرض التهوية واإلنارة.
كان الطابُق األريضُّ للمعبد حيتوي عىل مقهى كمركز 
لتجمع اجلالية اليهودية فيه، وكذا كان حيتوي عىل حمل 
فإن  اليهودية؛  الطريقة  عىل  املذبوح  اللحم  لبيع  جزارة 
كان  وكذا  اللحم،  هذا  غري  يأكلون  ال  منهم  املتدينني 
طريقتهم  عىل  اليهود  حلالقة  حالقة  حمل  عىل  حيتوي 
لسقاية  حنفيات  وضع  تم  وكذلك  احلالقة،  يف  الدينية 

الناس )سبيل( يف اجلزء اخللفي من الطابق األريض.
تمَّ هدُم الواجهتني األمامية واخللفية بمرور الزمن، 
وتم بناء حمالت جتارية فيهام بشكل غري رسمي، مما شوه 
التي كانت  املعامرية اجلميلة  املعامل  البناء وأخفى  صورة 

له.
أربعة  من  تتكون  واجهَته  فإن  األوُل،  الطابُق  أما 
من  حديديٌة  قضباٌن  فيها  مثبٌت  كبرية،  خشبية  شبابيك 
متساوية،  وأبعاد  عمودي  بشكل  السميك  الشيش 
طارمة،  شكل  عىل  األمام  إىل  بروٌز  الشبابيَك  ويعلو 
حتمل جدارًا مثبتًا فيه مخسة شبابيك فوق تلك الشبابيك 
مالصٌق  بناٌء  يوجد  وكذا  نفسه،  وبالتصميم  األربعة، 
للواجهة األمامية من اجلهة الرشقية من الطابق األول، 

مثبٌت فيه شبابيُك صغريٌة.
مبنيٍّ  ٍم  ُسلَّ بواسطة  األول  الطابق  إىل  الصعوُد  يتمُّ 
قاعة  إىل  ويؤدي  ُمَقبَّب،  وسقُفه  واجلص،  بالطابوق 
واسعة بني سقُفها بالطابوق وحديد الشيلامن،، ويف أعىل 

واجهة جدارها الغريب من الداخل تم تثبيت سطرين من 
بإطارين  رْت  وأطِّ األخرض،  الزجاج  عىل  الِعْبية  الكتابة 

ران يف الوقت احلارض. َخَشبيَّني، ومها مترضِّ
تتوسطهام  اجلدار  عىل  صغريتان  تان  ُكوَّ توجد  وكذا 
ثالثة ُكّواٍت أكُب منهام، وهناك ـ أيضا ـ طارمة عىل امتداد 
وتطلُّ  القاعة،  ارتفاع  بنصف  للقاعة  الرشقي  اجلدار 
عليها، ويستند سقُفها عىل أربعة أعمدة قائمة من احلديد 

الشيلامن.
خشب  من  مصنوعٌة  فهي  الطابق،  هذا  أبواُب  وأّما 

الصاج، وقد ُزيِّنت بزخارف هندسية.
الصاج  خشب  من  مصنوعة  فهي  الشبابيك،  وأما 
احلديد  من  قضباٌن  فيه  ثبت  مستطيل  شكل  عىل  أيضًا 

الشيش بمسافات متساوية عمودية.
هذا  يف  صغريتان  غرفتان  هناك  سبق،  ما  عىل  عالوة 
الطابق تقعان حتت الطارمة، يبلغ ارتفاعهام نصف ارتفاع 
املطلُّ  وهو  للقاعة،  الشاميل  اجلناح  أما  تقريبًا،  القاعة 
تعلوها  أبواب  ٌن من عدة  فإنه مكوَّ  ، الشاميلِّ السطح  عىل 
الشاميل، وهو مترضر كثريًا يف  شبابيك تطلُّ عىل سطحه 
بجانبه  الثرمستون  من  جدار  بناء  وتم  احلارض،  الوقت 

حتاشيًا الهنيار جزء من القاعة.
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يف  مهام  أثرا  والتارخييُة  األثريُة  املواقُع  ترتك 
ذكرياٍت  من  حتفُضه  ملا  وذلك  الشعوب؛  حياة 
نقطًة  لتصبَح  املتعاقبة،  األجيال  َعرَب  وتاريٍخ 

ُمتلِف  من  والسّواُح  الزّواُر  يقصُدها  ًة  مهمَّ
تعدُّ  ثمَّ  ومن  عليها،  لالطالع  والبلداِن  املناطِق 

مكسبَا اقتصاديًا للبلد الذي توجد فيه .
وعىل هذا األساس، فإن بلَدنا العراَق ُيَعدُّ من 
تاريخ  يعود  التي  االثرية،  املواقع  كثرية  البلدان 
من  العديَد  دفَع  مّما  السنني،  آالف  اىل  بعضها 
الع  السواح والرّحالة اىل َشدِّ الرحال إليه؛ لالطِّ
عىل ما تركه االنسان والطبيعة من مواقع ومعامل 
وهي  املاضية،  العهود  َطوال  شاخصًة  ظلَّت 

تنطق بام مرَّ عليها من أحداث وأجيال .

ا.م.د.عامد جاسم حسن املوسوي 
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َط  نسلِّ أن  نحاول  هذه،  مقالتنا  يف  إننا  واحلقيقة، 
الضوَء عىل مشاهدات ومالحظات الرحالة األمريكي 
)لوكر(، الذي ال تعرف عنه معلوماٌت شخصيٌة سوى 
رحلته التي قام هبا عام) 1868م(، التي انطلق فيها من 
بومباي يف اهلند، ثم مرَّ بمسقط والكويت، وبعد ذلك 

العراق، وأخريا استنابول.
ذاكرا  الُقرنة،  بمدينة  مرَّ  الرحالة  هذا  سفِر  وخالَل 
الذي  التوصيف  عدن(،  )جنة  عليها  يطلق  كان  أهنا 
أشار اليه رحالة آخرون، وربام تكون طبيعة املكان هي 

ما دفعهم اىل وصفه بذلك .
وللمناظر  املنطقة  لتلك  وصفه  يف  )لوكر(  ويميض 
الطبيعية اخلالبة التي شاهدها، إال أن ما يلفت االنتباه 
التي أصبحت معلاًم  الشجرة  تأكيده عىل  يف ذلك، هو 
تراثيًا مهاًم يف مدينة البرصة، وهي ما يطلق عليه شجرة 

وبام أنَّ العراَق من البلداِن املشهورِة يف هذا املجاِل، 
َة مواقَع أثريٍة تكونت عىل  َنت عدَّ فإن أغلَب ُمُدنه تضمَّ
مدار السنني ، وُتَعدُّ مدينُة البرصة واحدة من أقدم وأهم 
َة  املدن العراقية يف كلِّ املجاالت؛ إذ شهدت أرُضها عدَّ
مواقَع أصبحت قبلًة للقادمني اىل تلك املدينة لالطالع 

عىل آثارها وتراثها.
يطلق  ما  وأقدمها  املواقِع  تلَك  أبرِز  بني  من  ولعلَّ 
عليها )شجرة آدم (، التي توجد قريبا من مدينة الُقرنة ، 
تلك الشجرُة التي يعوُد تارخُيها - كام ُينقل - اىل أزمان 
الروايات  وكثرت  عديدٌة،  آراٌء  فيها  وكتبت  بعيدٍة، 

بخصوصها.
فضال عن ذلك، فإنَّ العديَد من الرّحالة ممن سلكوا 
لتلك  أوصافا  نقلوا  القرنة،  مدينة  عرب  املائي  الطريق 

الشجرة.
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آدم، إذ يذكر يف هذا املجال أنه كانت لديه رغبة كبرية 
يف رؤية شجرة التني الربية املعقدة التي يصفها السكان 
ساللة  من  املنحدرة  الشجرة  بأهنا  الزائرين  جلميع 
قبل  يوصف  ال  رشف  هلا  كان  التي  نفسها،  الشجرة 
مخسة أو ستة آالف سنة، وهو تقديم املادة التي كانت 

أوَل لباٍس ألبوينا آدم وحواء.
أضمُر  كنُت  أنَّني  )رغَم  قائال:  )لوكر(  ويضيف 
يتوُق  التي  التني  شجرة  ُساللة  حول  الشكوِك  بعَض 
أستطع  مل  للزائرين،  عرضها  اىل  القريِة  سكاِن  مجيُع 
التي  البقعة  قرب  وصلنا  عندما  مشاعري  أكبح  أن 
لنا، عىل  دليل  بمثابة  ُمسنٌّ كان  فيها رجٌل عريبٌّ  أشار 
أبوينا  السعيد،  الزوج  أقدام  وطأهتا  التي  األرض  أهنا 

لني(. األوَّ
وبعد أن وصل )لوكر( اىل مقربة من تلك الشجرة، 
ضمن  خمبأة  كانت  أهنا  ذكر  إذ  هلا؛  دقيقًا  وصفًا  َم  َقدَّ
من  أبعد  ليست   ، خمتلفة  بأنواٍع  أشجاٍر  من  جمموعة 
مركبتنا،  فيه  ترسو  الذي  املكان  عن  ياردة  مخسامئة 
املظهُر  هو  الشجرة،  هذه  عىل  ُيالحظ  مّما  أنَّ  ذكر  ثم 
ُد جلذعها، املَغّطى بأحرِف أسامٍء لزواٍر  الصخريُّ املعقَّ
نقُشها من قبل  تمَّ  بالكاد  إثنان أو ثالثة منها  سابقني، 
إذ مل يكونوا مؤمنني  أصحاهبا ملجرد تدوين محاقاهِتم؛ 
بالنسب  أو  العامل،  من  البقعة  لتلك  التارخيية  باهلوية 

الشهري للشجرة نفسها .
أنَّه  َفَذَكَر  الشجرة،  طول  عن  )لوكر(  حتدَث  وكذا 
أقدام،  فَثالثة  قطُرها،  وأّما  قدمًا،  عرشين  يبلُغ  كان 
دًا مملوءا بالبثرات، لكَنه كان  وأّما ساُقها، فقد كاَن ُمَعقَّ

منتصبًا بعَض اليشء.
الذين  األشخاص  عن  فكرًة  )لوكر(  يعطي  ثمُّ 
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يمّرون هبذه الشجرة؛ مؤّكدًا أهنم كانوا دائام ما حياولون 
أن يأخذوا منها شيئا ، لذا، فقد أقدم بدوره عىل حماولة 
من  غرضه  وكان  منها،  األوراق  بعض  عىل  احلصول 

ذلك جتفيَفها وأخذها معه اىل أمريكا .
أي  يف  يتوقفون  عندما  أهنم  الرّحالة،  طبيعِة  وِمْن 
األماكِن  عن  دقيقة  بتفاصيل  يكتبون  م  فإهنَّ مكان، 
أثناَء  ون عن مشاعرهم  يعربِّ إهنم  بل  يمّرون هبا،  التي 
تواجِدهم يف تلك املواقع املثرية لالهتامم ، ومن هؤالء 
حَلظة  يف  مشاعَره  َذكر  فقد  عنُه؛  نتكلُم  الذي  )لوكر( 
اىل  أرنو  كنُت  )بينام  قائال:  الشجرة  تلك  عند  وجوده 
استغالُل  بإمكاين  أّن  رُت  َفكَّ القديِم،  الفردوِس  موقِع 
التفاحَة  حَتمُل  التي  الشَجرِة  تلَك  عن  ألسأَل  الفرصِة 
املهلكَة، ذاَت الطعِم الذي َأغرَق الزوَج السعيَد يف َبحٍر 
من املََشّقات حّتى هذه اللحظة، ولكن، ال أحَد يعرُف 

شيئا عن هذه الشجرة(.
ويضيُف أنَّه كاَن خائفًا عنَد أخِذه بعض األوراِق من 
اعتقاده  ناشئا من  الشجرة، وأنَّ خوَفه ذلك كاَن  تلَك 
األوراق  بعض  الختالسه  تالحُقه  ربَّام  املالئكَة  بأنَّ 
وهي  س،  مقدَّ مكاٍن  يف  تقُع  الشجرة  تلك  وأنَّ  منها، 

ُة َعَدن، التي تتواجد فيها املالئكة... . َجنَّ
واقفا  كان  )لوكر(  الرحالَة  أنَّ  سبق  مما  ويتضُح 
تّواقا  كان  وأنَّه  الشجرِة،  تلَك  عن  ٍة  مَجَّ معلوماٍت  عىل 
نقلت  التي  املعلومات  إليها؛ ألهنا - حسب  للوصول 
سة، األمر الذي يعطي انطباعا واضحا بأنَّ  اليه - مقدَّ
تلك الشجرة هي -فعال- شجرٌة تراثيٌة وأثريٌة، ومتتلك 
تارخيا قديام، ومن َثمَّ فإهنا معلٌم سياحيٌّ مهمٌّ لو ُأحسن 

استغالله .
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وهذا  يشٍء،  بكلِّ  احلبيبُة  البرصُة  زخرْت 
مصنعًا  زالْت  وما  فكانْت  عليها،  اهللِ  نَِعِم  ِمْن 
يف  املختلفة،  للمجتمعاِت  ورافدًا  لألجيال، 
العلم واملعرفة، أعالمًا وشخصّياٍت، بل كانْت 
وافد االقتصادّية ألرض اهلل  وما تزال ِمْن أبرز الرَّ
العريضة، واملضّطلع بتأرخيها ُيدرُك ذلك، فِمْن 
شواخص  إىل...،  موانئها  إىل  نفِطها  إىل  متِرها 
تنطُق هبا الضاّمئر التي تشكُر النِّعم، وتنطُق عن 

الّضمري، مّمن جرْت عليهم نعمُتها. 

ومَع ذلك، فقْد اعتادْت البرصة –ومَع األسف- أْن 
واء، وقْد اعتدنا  ُتنهَش ِمَن األقربنَي واألبعديَن عىل السَّ
وخرياٍت  اقتصاد  ِمْن  املاّدّية،  جوانبها  يف  النَّْهَش  هذا 
امتّد  قْد  النَّْهَش  هذا  نرى  أْن  الغريب  إّن  إاّل  زاخرة، 
فقدياًم  اتّية،  الذَّ املعنوّية، وعوارضها  ليطاَل خصائَصها 
حاوُلوا رسقة اسِمها الّتارخيّي)قّبة اإلسالم(- وهو أّوُل 
لقٍب تأرخييٍّ هلا)1(-؛ إْذ إّنه ملّا »بنى املنصور بغداد سنة 
وصارْت  الّسالم(،  )مدينة  وساّمها  )145#/762م(، 
هذه  الّناس:  قال  نيا،  الدُّ أموال  ومصّب  اخلالفة  دار 
ى قّبة اإلسالم ِمَن البرصة،  اآلن –بغداد–أّوىل بأْن ُتسمَّ
  . يْت بغداد لذلك )مدينة الّسالم وقّبة اإلسالم«)2( فُسمِّ

وهذا ِمَن العجائب..
من  خلصوصّيٍة  مصادرٍة  بإزاء  –اليوم-  نحُن  وها 
القارَئ  ولعّل  أكثرها-،  -وما  العلمّية  ْخصوصّياهتا 

.د. طارق حممد حسن
النُّ�رصُة لت�صانيف مدينِة الب�رصة )1(
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األمِر  يف  يرى  ال  سنذكُرُه  ما  عىل  يّطلُع  عندما  الكريَم 
ِمْن بأٍس، وال جيُد رضورًة هلذا الّتهويل، إاّل إّننا نقوُل: 
الكبري،  عن  الّصمَت  ُيورُث  الّصغري  َعن  الّصمُت 
والّتنازل عن اجلزئّيات يؤّدي إىل الّتنازل عن الّثوابت. 
ه عىل ذلك. فللحقيقة العلمّية وللّتأريخ البّد مْن أْن ننوِّ

ترتبُط مسألُتنا بجهٍد علمّي خيتصُّ بجامعة البرصة، 
إىل  الفارسّية  ِمَن  ُمرتَجٌم  جهٌد  هو  العلميُّ  اجلهُد  وهذا 
العربّية، ذلك هو كتاب: )تاريخ والية البرصة دراسٌة يف 
ياسّية واالقتصادّية()3(، تأليف:  األحواِل االجتامعّيِة والسِّ
البرصة حدود  القنصل اإليرايّن يف  املريزا حسن خان، 
جامعة  عْن  الكتاب  هذا  صدر  وقْد  )1923م(،  سنة 
البرصة/ مركز دراسات البرصة واخلليج العريّب/ شعبة 
لسلة اخلاّصة )43(،  دراسات العلوم االجتامعّية/ السِّ
وتقّديم  مراجعة  مغيل،  أبو  وصفي  حمّمد  د.  ترمجة 
وتعليق الّدكتور حسني حمّمد القهوايت، والرّتمجة كانْت 
العنوان  صفحة  ِمْن  يالحظ  كام  املرتِجم،  ِمَن  بترّصف 
ق ِمَن  وُنرشْت الرّتمجة عام )1980م(، واملرتِجم واملعلِّ

جامعة  عىل  تواردْت  التي  العلمّية  الّشخصّيات 
البرصة، ومّما هبام غنًى عْن الّتعريف؛ إْذ يعرُف تأرخيهام 

املختّصوَن جّيدًا.
الّصور  ملحق  يف  وسُندرُج  الكتاب،  بياناُت  هذه 
الّنسخة  عىل  واملّطلع  الكتاب.  فهرسة  بطاقة  أنموذج 
ِمَن  مجلٍة  بحذف  الترّصَف  جيُد  )األصل()4(  الفارسّية 
كاَن  مّما  الّدينّية،  الّطقوِس  ببعِض  اخلاّصة  الفقرات 

التطّرُق إليه حمضورًا آنذاك.
واملالَحُظ املفاِجئ باملوضوع، أّنه قبل مّدة - وكعادة 
)مركز تراث البرصة( يف استقصاء الكتب التي تتعّلق 
بالبرصة ورشائها ِمن املكتبات- تّم اقتناء هذا العنوان: 
علامؤها(،  حّكامها-  –عشائرها-  تأرخيها  )البرصُة 
تأليف: مريزا حسن خان، القنصل اإليرايّن يف البرصة 
العربّية  الّدار  عمر،  حمّمد  خالد  د.  ترمجة:  سابقًا، 
الّطبعة  حمفوظة،  الّطبع  حقوق  مجيع  للمطبوعات/ 
–لبنان!!!(،  بريوت   ،#1432 2011م-  األوىل، 

وهذه بياناُت الكتاب.
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بنا أماَم الكتاب  ِمْن قريٍب، فإذا  وبعَد سرِب الكتاِب 
إاّل  بحرٍف،  وحرفًا  بكلمٍة،  كلمًة  عينِه،  نفِسه  األّول 
– منسوٌب  والكتاب  التبّني!!  تقتيض  يسرية  كلامٍت 

ترمجًة- إىل شخٍص آخر غري األّول.
فامّلذي حصل؟! هل هذا االسم مستعاٌر للمرتِجم 
وَمْن أرشَف عىل  اجلهُد؟!  بيُع  تّم  نفِسه؟! هل  الّسابِق 
اخلاّصة  واجلهة  ذلَك  يف  الّصالحّية  لُه  وَمْن  ذلَك؟! 
ال  أّنه  علاًم  البرصة؟!  جامعة  هي  للكتاب  املحتضنة 
توجُد يف الكتاِب األخري أيُّ إشارٍة ِمَن املرتِجم  إىل أّنُه 
ِمْن  القديمة وطّورها، وراعى متامها  الرّتمجة  إىل  استنَد 
دون الّترّصف، وال توجُد إ شارٌة ِمن املرتِجم األّول أو 
ُح بمثِل ذلَك؟!  ذويه إىل أّنه قْد باَع جهَدُه، وكيف ُيرصَّ

....
فهل نحُن أماَم رسقٍة يف وضِح الّنهار، واستغفاٍل بني 

املأل، كعادِة الّزماِن اليوم؟!
وإليكم  واضحًا،  ذلَك  جيُد  الكتابنَي  بنَي  املقارَن  إنَّ 
مع  اليسرية،  املقارنة  ِمن  املرتّشحة  املالحظاِت  بعُض 
ّيًا للّدّقة- بأْن نتابَع مواضَع  أّننا كّلفنا أنفسنا شططًا-حترِّ

كثريًة ِمَن الكتاب، لكي ال ُنحَمَل عىل اهّتام اآلخريَن:
يف  يسري  تغيري  سوى  تاّمًا  احّتادًا  الّتقديم  اد  احتِّ  -1
صدر الّتقديم، ِمْن: »ِمْن بني اهتاممات مركز دراسات 
تتناول  التي  الُكتب  دة تقّصيه عْن  املتعدِّ العريّب  اخلليج 
خمتلف شؤون أقطار ومدن وموانئ اخلليج العريب...«، 
إىل: »ِمْن بني اهتاممات مؤّسستنا)5(، الكتُب التي تتناوُل 
خمتلف شؤون أقطار ومدن وموانئ اخلليج العريّب...«، 

وهذا تغيري مهمٌّ يف حتقيق الّنسبة!! 
حممد  حسني  الّدكتور  اسم  رفع  -أيضًا-  وتّم 

القهوايت، وتاريخ الّتذييل، ِمْن هناية الّتقديم.
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ومضمونًا،  موضعًا  كّلّيًا،  اهلوامش  يف  االحّتاد   -3
أي: مكان اهلامش يف املتن، وعبارة اهلامش ِمن املعّلق 
هناية  يف  اهلوامش  ُجعلْت  األصل  الكتاب  يف   [ فيه، 
الكتاب، ويشٌء قليٌل منها جّدًا يف طّيات الكتاب، ويف 
كاَن  لو  وهذا  الّصفحات[،  ضمَن  ُوضعْت  املطبوع 
اّتفاقًا لكاَن ِمَن غريب االّتفاقات، بل اإلعجازات؛ إْذ 

مْل يشذَّ وال هامٌش واحٌد عْن ذلك!!!
بالّنعِل،  النَّعل  حذَو  والفقرات  الكلامت  احّتاد   -4
الُكُتب  عىل  املّطلع  إّن  إْذ  احلافر؛  عىل  احلافر  ووقوَع 
بونًا  هناَك  جيُد  مثاًل،  حالت  الرِّ وخصوصًا  املرتمَجة، 
عىل  ومثاٌل  يسريًا-،  ولو   - نِي  مرتمِجَ بنَي  الرّتمجة  يف 
اإليطايّل  الّرحالة  رحلة  ترمجِة  ِمْن  فقرًة  أنقُل  ذلك، 
حّداد،  بطرس  د.  برتمجة  البرصة،  إىل  )سيستيني( 
حسني،  الّلطيف  عبد  خالد  برتمجة  نفسها  والّرحلة 
»نحو  مرتمِجًا:  حّداد  يقول  الُقرنة:  عن  احلديث  عند 
الّساعة الّرابعة مْن )29( أيلول، عربنا نقطة بأرٍض بني 
الّنهرين - أي: الُقرنة-، فألقينا عليها الّتحّية برشقاٍت 
الربيد،  قارب  هو  قاربنا  بأّن  يعلُموا  لكي  بنادقنا،  مْن 
إّننا  آخر:  وبمعنًى  بضائع جتارّية،  نحمُل  وأّننا ]ال[)7( 
–أي:  ال نخضُع لدفع رضيبة املرور. تقُع هذه املدينة 
وهلذه  البرصة،  مَن  مياًل  عرش  مخسة  ُبعد  الُقرنة– عىل 
اوية، أكثر  املدينة وما جُياورها منظٌر لطيٌف مْن هذه الزَّ
ال  فإّنني  املنطقة،  مجال  ورغم  دجلة،  هنر  جهة  ِمْن  ما 
َة عدٍن(؛ إْذ كلُّ ما هناك عدٌد ِمن النَّخيل  أرى فيها )جنَّ
اجلهتني  ِمَن  النَّهر  ضفاف  وكانْت  الّتوت،  وأشجار 
العثامنّينَي  بنَي  احلروب  نشوِب  قبل  بالّنخيل  عامرة 
معظِمها«  عىل  قضْت  احلروب  تلك  لكّن  والُفرس، 
]رحلة مْن إسطنبول إىل البرصة سنة )1781(، ترمجة: 

ِمَن  فقرة  آخر  إىل  الكريمة  املؤّسسة  تلتفْت  مْل   -2
إدانٌة  وفيها  حتِذْفها،  مْل  إْذ  األصل؛  الكتاب  يف  الّتقديم 
واضحٌة بالّسقة؛ إْذ إّن ُمفاد الفقرة بيان ُجهد املرتِجم 
واملرشف املبارش عىل العمل يف الكتاب وعمله فيه، ال 
الّدار التي تتبّنى الّطباعة، والتي سّوقْت الّتقديم إليها، 
عىل حني يف الكتاِب األصل جرى الّتقديم لبيان ُجْهِد 
بل  طباعَته،  نرش  جهُة  تتبنَّ  مْل  الكتاب  ألّن  املرتجم؛ 
ُطبع بُنسٍخ حمدودٍة عْن جامعة البرصة، ضمن سلسلة 

اإلصدارات اخلاّصة.
والفقرة هي: »ومّما جيدُر ذكُرُه -ولألمانة الّتارخيّية- 
أْن نقوَل: بأّننا قْد جتاوزنا -أحيانًا- بعض الّتفصيالت 
أدّق،  بشكٍل  اث  الرتُّ كتب  يف  نة  مدوَّ وجدناها  التي 
ا)6(، مثلام ترّصفنا طورًا  وأحلنا القارئ العريّب إىل مظاهنِّ
معناه  يفقُد  الّنّص  نجعَل  أْن  دون  ولكن  الرّتمجة،  يف 
مهام  تسهيل  يف  الكتاب  هذا  ُيسهم  أْن  أمُلنا  األصيّل، 
الباحثنَي العرب املهتّمنَي بتاريخ البرصة واخلليج العريّب 
ِمْن  وأوائل القرن العرشين، وهي فرتة هاّمة وغامضة 

تارخينا الّسيايّس احلديث«.
اإلجابة  أترك  الّنرش؟؟  دور  شأن  ِمْن  هذا  فهل 

للقارئ، وهاهنا مقتُل الّشاة. 
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بطرس حّداد، املركز العلمّي العراقّي، بغداد: ص90-
91[، وانُظر إىل ترمجة خالد عبد الّلطيف: »29 أيلول/ 
سبتمرب: يف نحو الّساعة الّرابعة، جتاوزنا حّد بالد ما بني 
الّنهرين، اّلذي تقع عليه )الُقرنة(، فأّدينا الّتحّية برشقٍة 
صة لنقل الربيد،  ِمن البنادق، إشارًة إىل أنَّ سفينتنا خمصَّ
وليس فيها بضائع، وال يتوّجب علينا أْن ندفع شيئًا ِمْن 
أجل املرور، وتبلغ املسافة ما بنَي الُقرنة والبرصة مخسة 
عرش مياًل. وهلذه املدينة وضواحيها مرأًى مجياًل للغاية 
)جّنة  عىل  فيها  نتعّرف  مْل  إّننا  إاّل  دجلة،  هنر  جهة  ِمْن 
عدن(؛ إْذ ال ُيوجد فيها سوى بعض الّنخيل وأشجار 
التُّوت، وكانْت ضّفتا هذا الّنهر الكبري مليئتني بالّنخيل 
قبل احلروب التي دارْت بني الُفرس واألتراك، وكادْت 
رها بالكامل«. ]العراق يف رحلة األب دومينيكو  أْن تدمِّ
سيستيني، الّطبعة األوىل، )2014م(، املؤّسسة العربّية 

للّدراسات والّنرش: ص163[.
والفارق واضٌح جّدًا.

العناوين  بعض  صوغ  يف  بسيٌط  تغيرٌي  ُيوجد   -5
ثورة  إىل:  الزنِّج  فتنة   : نحو  مْن  للكتاب،  الّداخلّية 
املشهوريَن  البرصة  وفضالء  وُأدباء  علامء  ذكر  نج،  الزِّ
معة واملآثر اجلليلة، إىل: علامء وأدباء  ِمن أصحاب السُّ
معة  السُّ أصحاب  مْن  املشهوريَن  البرصة  وفضالء 
أمحد  بن  اخلليل  إىل:  أمحد،  بن  اخلليل  اجلليلة،  واملآثر 
الرّتمجة  أمانة  أّن  مالحظة  مع  آخره،  إىل  الفراهيدّي، 
ما  وهذا  األصيّل،  الكتاب  يف  جاء  بام  التقّيد  تقتيض 

َحَصَل يف الرّتمجة األصل دون طبعة الّدار العربّية.
6- وُيوجد –أيضًا- تغيرٌي غريٌب، وهو قطع عنوان 
املؤّلُف  جعَلُه  الذي  الّرابع،  الفصل  ِمن  املنتفق  عشائر 
بمنزلِة التتميم للكتاب، وتقديمه عليه، وإفراد الفصل 
منه،  الغاية  نفهْم  مْل  غريٌب  ترّصٌف  وهذا  بعده،  الّرابع 

وهو خالُف ترتيب الكتاب.
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اهلوامش

سلمى  للّدكتورة  البرصة(،  ِمن  )األوائل  كتاب  ُينظر:   )1(
اهلاشمّي، قيد الّطبع عْن )مركز تراث البرصة(.

)2( الّثعالبّي، ثامر القلوب: ج1، ص163.
أيِّ  البرصة(، مْن دون  )تأريخ  العنوان:   الكتاب  )3( يف أصل 

إضافاٍت أَخر.
البرصة(، والعمُل جاٍر  تراث  ُتوجد نسخة منها يف )مركز   )4(

عىل ترمجتها كاملًة ِمْن غري ترّصٍف، مع تعليقاٍت وهوامَش.
)5( الّدار العربّية للموسوعات.

املطبوع:  ويف  بالّضاد،  مضاهنا،  خطًأ:  األصل  يف  ُكتبْت   )6(
مضامنها، والّصواب ما ثّبتناه.

)7( سقطْت ِمن األصل، واألنسب إدراجها.

)8( الّضمري عائٌد عىل البرصة.

7- وال بأس ِمن اإلشارة إىل اهلامش ذي الّرقم )5( 
يف الكتاب األصيّل: »اأُلُبّلة بضّم أّوله وثانيه، وتشديد 
قريٍب  موضع  يف  العرب  شّط  ِمْن  تفّرعه  الاّلم...عند 

يعرُف  َمْن  كالم  فهذا  احلايل«،  الكويت  شارع  ِمْن 
باملنطقة جّيدًا، وهو ما كاَن عليه املرتِجم واملعّلق، فأيَن 

مرتمُجنا اجلديد ِمْن شارع الكويت؟!
قة فيها، بل جيُدها  وإّن املّطلع عىل اهلوامش ُيفجأ بالدِّ

هي هي بتاممها.
8- ال بأس أْن نشرَي إىل أّن الكتاَب األصيّل يشتمُل 
خمتلف  يف  البرصة  عن  ور  الصُّ ِمَن  كبرٍي  عدٍد  عىل 
ور؛  الصُّ إدراج  الرّتمجة األصلّية جتاوُزوا  مرافقها، ويف 
أّما  الرّتمجة،  عىل  منصّبًة  كانْت  األصل  عنايتهم  ألّن 
الكتاب  منتصف  أدرجْت يف  فقْد  العربّية،  الّدار  طبعُة 

تقريبًا )9( صور اختارهْتا.
وختامًا:

مرأًى وَسـْمـعــًا ُيــبــزُّ قوِمــي  ُجــهــَد  يـا  هللِ 
علـى ُترثِـــــِك نـــْهــُز إستضعفوِك)8( فإْذ ُهم 
راٍم وحــاٍم يـــئـــــــــزُّ ِمْن  عليِك وال  عاُدوا 
زُّ جُيَ منهم  للصُّوِف  فيــــهم  أرقــبُ  فــاهللُ 
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هو الّشيخ )عبد احلميد بن إبراهيم بن حسني 
بن أمحد  بن هالل  اهلل  بن عبد  بن حمّمد  بن عيّل 
اهلاليّل(، من أرسٍة نزحْت من أرض احلجاز اىل 
أرض العراق، واستوطنْت جنوبه يف البرصة يف 
منطقة  البرصة يف  مركز  إىل  ومنها  الّزبري،  قضاء 
املحّمرة،  يف  إيران  جنوب  إىل  ومنها  اخلليلّية، 

ومنها إىل النجف األرشف.

ال�صيخ عبد احلميد الهاليل
ر�صالة واأهداف

.السيد شرب السويج
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والدُتُه ونشأُتُه

يف فيحاء اخلري والعطاء، وبالتحديد يف قضاء الزبري، 
أطلَّ )عبد احلميد اهلاليّل( بوجهه املبارك اإلطاللة 
)1905م(  عامي  بني  املنرصم  القرن  أوائل  يف  األوىل 
ْت به عائلته، وتوّسمْت فيه اخلري  و)1906م(، وقْد رُسّ
أْن  والّصالح، وقْد كان رجاء والده )إبراهيم اهلاليّل( 
يكون ولده من خّدام اإلمام احُلسني، فبذر يف قلبه 
للنبّي حمّمٍد األمني )صىل  بذرة احلّب والوالء  الّصغري 
اهلل عليه وآله امليامني، وكربت هذه املحّبة يف صدره 
نتاُجها  فكان  ودمه،  عروقه  يف  وجتّذرْت  الّرحب، 
وثمُرها أْن أصبَح أوالُده وورثُة تراثه من خّدام اإلمام 
األبناُء  ث  ورَّ ثمَّ  اخلطباء،  خرية  من  بل   ،احُلسني
.األحفاَد هذه املحّبَة والوالَء وخدمَة سّيد الشهداء
وختم  )الكّتاب(،  يف  تعليمه  يف   الّشيخ تدّرج 
القرآن، وقْد تلّقى صنعة اخلطابة بدعم والِده عىل 
القرآن،  بنور  نًا  متحصِّ فنشأ  اخلطباء،  الّسادة  أحد  يد 
مشواره  وواصل   ،الّرسول أبناء  برعاية  دًا  مسدَّ
َق أمنيَة  اخلطايّب التعليمّي حّتى استقّل يف خطابته، فحقَّ
سّيد  خدمة  ولَده عىل  أنشأ  وقد  اهلل  يلقى  أْن  يف  والده 

.شباب أهل اجلّنة

سامُتُه الشخصّية

الزهد،  القلب،  طيبة  األخالق،  سُمّو  النفس،  كرُم 
التواضع، والوجه الباسم، صفاٌت تأّصلت يف شخصّية 

به  لتأنَس  األنفَس  جيتذُب  فكان   ،اهلاليّل الّشيخ 
سائر  من  األضياف  مأَلف  داُره  وكانت  هبا،  ويأنس 
هبم  تربطه  ألرحامه،  َوُصواًل  الّشيخ  وكان  البلدان، 
عالقة طّيبة، ويوم اجلمعة عيُدُه كسائر املسلمني، لكّنه 
لتناول  يدعوهم  الذين  األقارب،  ُلْقيا  بفرحة  يقضيه 
كه بمعتقده، ويقينه  الطعام معه، وِمن أبرز سامته متسُّ

.الّصادق بأحّقّية مذهب أوليائه الطاهرين

دراسُتُه

ازدهرْت مدينة البرصة باأُلرس العلمّية، التي أثرْت 
خمتلف  تدريس  يف  املتمّرسني  باألساتذة  الطاّلَب 
العلوم الّدينّية، وقْد تلّقى الشيخ اهلاليّل علوم العربّية 
مها:  أستاَذيِن،  يدي  عىل  والفقه  والرّصف(  )النحو 
حمسن  مريزا  والّشيخ   ،البحرايّن مهدي  السّيد 
البداية عىل  اخلطابة يف  تلّقى صنعة  وقْد   ،الفضيّل
يد املاّل )سبات(، الذي كان حيرتم الّشيخ اهلاليّل وجُيّله 
لترّشفه  ويقّبلها؛  يده  عىل  يقع  جيعُله  الذي  احلّد  إىل 

بطلب العلم وارتداء  لباس العلامء )الِعّمة(.
الّشيُخ مع والده الذي غريَّ سكناه إىل مدينة  إنتقَل 
تعجُّ  كانت  التي  املدينة  اإليرايّن،  اجلنوب  يف  رة  املحمَّ
يف  دروسه   الشيخ فتلّقى  واملتعّلمنَي،  باخلطباء 
)عدنان  السّيد  يد  عىل  واخلطايّب  العلمّي  جماَليها 
العلم  زين يف رعاية  املربَّ الغريفّي(، وهو من األعالم 
من  الكثري  تضمُّ  درسه  حلقات  كانت  فقْد  واألدب، 
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يف  األثر  عظيم  له  وكان  واملتعّلمنَي،  واخلطباء  األدباء 
عىل  يرشف  كان  فقد  اخلطابّية؛  اهلاليّل  كفاءة  تطوير 
الدارسوَن،  كان حيفظها  التي  متابعة نصوص اخلطب 

ويتابع طريقة حفظها بنفسه.

خطابُتُه

األدبّية،  اجلرأة  األساسّية:  اخلطابة  دعائم  من 
ّية،  احلافظة القوّية، الّصوت العذب، واإلخالص يف النِّ
اهلاليّل؛  الّشيخ  عند  حارضة  كانت  الرشائط  وهذه 
املروّيَة  الّصحيحَة واخلطَب  النصوَص  فقْد كان حيفُظ 
والسّيدة   ،املؤمنني أمري  واإلمام   النبّي عن 
الّصحيح  واقتباس  التاريخ  سرَب  وُيتقُن   ،الزهراء

منه.
وكان والئيًا يف سريته واعتقاده وخطابته، التي غلب 
خصاهلم  ومكارم   البيت أهل  مناقب  ذكر  عليها 

وفضائلهم.
عر واألدب، وحيَفظ القصائد  وكذا كان مولعا بالشِّ
صيُت  فذاع  ورثائهم،   البيت آِل  مدِح  يف  الطويلة 
يقرأ  كان  إْذ  البرصة؛  يف  املنعقدة  جمالسه  يف  الّشيخ 
 ،لعَلمنِي من أعالمها، ومها: السّيد مهدي القزوينّي
جملٌس  له  كان  الذي   ،املظّفر املهدي  عبد  والشيخ 
اهلاليلُّ  قرأ  وقْد  الّراتب،  اهلاليلُّ خطيَبه  مستمّر، وكان 

العزاء عىل جثامن الّشيخ املظّفر؛ إْذ َطَلب منه أْن 
يعلم ساعة   العزاء يف غري موعده، وكأّنه له  يقرأ 
اليوم  صبيحة  يف  املظّفر  الّشيخ  تويّف  وفعاًل  موته، 
 الذي طلب فيه جملس العزاء، وقْد حرض اهلاليّل
رًا؛ إْذ ُأعلم بوفاة الّشيخ املظّفر فيام كان يتبّضع يف  مبكِّ
الّسوق مع ولده جعفر اهلاليّل، فقرأ العزاء عىل جثامنه 

املسّجى.
تنّقل  وقْد  البرصة،  أنحاء  ُأَخُر يف  له جمالُس  وكان 
املحّمرة  يف  فقرأ  الرشيف،  املنرب  ليخدم  اهلل  بالد  يف 
والكويت والبحرين وسائر مدن اخلليج، كاألحساء.

هجرُتُه

علوم  نمري  من  والتزّود  احليدرّية،  الّروضة  جوار 
البذرة  وأثر  األعالم،  العلامء  من  جوارها  ساكني 
خادمًا  ولُده  يكون  بأْن  نفسه  يف  والُدُه  زرعها  التي 
 الشيخ دعْت  أسباٌب  ها  كلُّ  ،احُلسني لإلمام 
من  اخلمسينيات  يف  األرشف  النجف  إىل  ُياجر  ألْن 
نمري علومها،  ِمن  فيها، وهنل  فاستقّر  املايض،  القرن 
واعتزاٍز، وأدخل  فخٍر  بكلِّ  احلوزوّية  احلّلة  وارتدى 
ق أمنيَة والده يف  لني، ليحقِّ ولدُه يف صفوف املحصِّ
قوا خلدمة املنرِب احلسينّي بكّل جدارة،  ذّرّيته، وقْد ُوفِّ
ُكربيات  يف  بالقراءة   احلميد عبد  الشيخ  وترّشف 

جمالسها وبيوتاهتا.
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آثاُرُه

كاّمً  يرتك  هلا  واإلعداد  املنربّية  باخلطابة  االشتغاُل 
ترك  وقْد  شّتى،  مواضيع  يف  املحارضات  من  هائاًل 
نرشها،  يف  احلّظ  حيالفه  مل  خمطوطات  عّدة   الّشيخ
اهلاليّل  جعفر  الشيخ  اخلطيب  البارُّ  ولده  وَعَد  ولقْد 
بتبويبها وإعدادها لتطبع -إْن شاَء اهلل- لينتفَع هبا أهُل 

البحث واجِلّد. 

وقْد رثاه ولُده الّشيخ جعفر بقصيدٍة، منها: 

فأفزعا حديثًا  الّناعي  يَل  نعاَك 
أْدُمعــا  ُعيـويَن  ِمن  قلبي  فأجريُت 

وُغربٍة ُبْعٍد  َبعِد  ِمن  وَفاَجأين 
ُمَتَضْعِضَعا غدا  َرْكبِي  له  ُمصاٌب 

فغاَلنِي احِلامُم  فيَك  عنِي  وروَّ
ـَـا  عـ يرتوَّ لْن  الّدهر  يف  فتًى  وأيُّ 

ُيسامِلَ واحدًا أْن  يأبى  كذا احلتُف 
فُيهِجعــا ُيصيَب  أْن  إاّل  الّناس  ِمن 

الظليَل أيفُء يف الظلَّ  فقدُت بَك 
ـَــا  بلَقع هــُر  الدَّ أصبَح  ما  إذا  مِحاُه 

ـُكابـُد مـن أسـًى فلّلِه قلـبي كـم ي
وللــِه سهــٌم قــْد أصاَب فــأوَجعــا 

أيب قْد كنَت يل عنَد ابتعادي سـلوًة
عا  تفرَّ ما  هبا  َوجدي  ِمن  ُف  ُأخفِّ

احلادثاِت ستنتهي إّن  قلَت  وكْم 
عا توزَّ قْد  الذي  الّشمُل  وجيتمُع 

وفاُتُه

العارش  اليوم  ويف  األرشف،  النجف  أرض  من 
)1406#-1986م(،  العام  من  شعبان  شهر  من 
عمٍر  عن  ا  رهبِّ جوار  إىل  اهلاليّل  الّشيخ  روُح  عرجْت 
الّدين،  خدمة  يف  منه  شطرًا  أمىض  عامًا،  الثامننَي  ناهز 
يف  قضاه  اآلخر  والشطر   ،احُلسني اإلمام  ومنرب 
يده األستاذ  فتخّرج حتت  املنربّية،  الّرسالة  تنشئة محلة 
باقر  الشيخ  واملرحوم  اهلاليّل(،  )جعفر  الّشيخ  القدير 
 ،جواد الشيخ  املرحوم  واخلطيب   ،اهلاليّل
فاضل  واأُلستاذ  اهلاليّل،  صادق  الشيخ  واخلطيب 

حبيب اهلاليّل، وغريهم.
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م: إن أبرز أسباب اخلطأ يف استعامالت حروف  تقدَّ
اجلر، أربعة، وهي:

1- تغيرُي حروف اجلر
2- إسقاُط حروف اجلر

3- زيادُة حروف اجلر
4- إدخاُل حروف اجلر عىل غري جمرورها األصيل

وذكرنا يف األقسام الثالثة املتقدمة من هذه السلسلة 
القسم  هذا  يف  النوبُة  لتصَل  األوىل،  الثالثة  األسباب 
األسباب،  هذه  من  األخري  السبب  تناول  إىل  األخري 

وهو: إدخاُل حروف اجلر عىل غري جمرورها األصيل.
وجَهُه  و»َصَفَع  باألرض«،  َبه  »رَضَ يقولون:   -1

باألريكة«.
بوجهه  و»صفَع  األرَض«،  به  »رضَب  والصحيح: 

األريكَة«.
و»ال  جديدة«،  بسيارة  سيارَته  »أْبَدَل  يقولون:   -2
تبّدل النوَر بالظالم«، و»من اخلري أن تستبدَل قلَم احلرب 

اجلافِّ بقلم احلرب السائل«. 
عىل  ال  املرتوك  عىل  تدخل  )الباء(  أن  والصحيح: 
سيارًة  القديمِة  بسيارته  »أْبَدَل  فيقال:  املطلوب؛ 
اخلري  و»من  الظالم«،  بالنور  ل  ُتَبدِّ و»ال  جديدة«، 
السائل«.  احلرب  قلَم  اجلافِّ  احلرب  بقلم  تستبدَل   أن 

ُهَو  بِالَِّذي  َأْدَنى  ُهَو  الَِّذي  َأَتْسَتْبِدُلوَن  تعاىل:  قال 
»البقرة: من اآلية 61«. َخرْيٌ

من  اخلروَج  »واشرتيُت«  ْيُت  »رَشَ يقولون:   -3
البيت براَحتي«، و»إشرتى زيٌد الدنيا بالدين«.

والصحيح: إن )الباء( تدخل هنا عىل املرتوك ال عىل 
ْيُت راَحتي باخلروج من البيت«،  املطلوب؛ فيقال: » رَشَ
ُأْوَلئَِك  تعاىل:  قال  الديَن«.  بالدنيا  زيٌد  و»إشرتى 
َوَما  ْم  اَرُتُ ِتَ َربَِحْت  َفاَم  بِاهْلَُدى  الَلَة  الضَّ ْوا  اْشرَتَ ِذيَن  الَّ

َكاُنوا ُمْهَتِديَن.»البقرة: 16«.
وهكذا األمر يف )باع( و)ابتاع(.

بسيطة«،  قطعٍة  »مَلْ أحصْل سوى عىل  يقولون:   -4
عن  سوى  يسأْل  و»مْل  البرصة«،  إىل  غرَي  يسافَر  و»لْن 

أخيه«.
بسيطة«،  قطعٍة  سوى  عىل  أحصْل  »مل  والصحيح: 
سوى  عن  يسأل  و»مل  البرصة«،  غري  إىل  يسافر  و»لن 

أخيه«.
م«، و»القراُر  بامُلَعلِّ األمر خيتصُّ  يقولون: »هذا   -5

خيتصُّ بزيد«، و»تنظيُم السري خيتصُّ برشطي امُلرور«. 
املعلُم هبذا األمر «، و» خيتصُّ  والصحيح: »خيتص 
زيٌد بالقرار «، و» خيتصُّ تنظيُم السري برشطيِّ املرور«.

بالناس«،  املواصالُت  »إِْزدمحت  يقولون:   -6
و»تزدحُم  اجلمعة«،  ليلة  بالزّوار  احلرُم  و»يزدحُم 

الصفوُف بالطالب«. 
املواصالت«،  يف  الناُس  »إزدمحت  والصحيح: 
و»تزدحم  اجلمعة«،  ليلة  احلرم  يف  الزّواُر  و»يزدحُم 

االأخطاء ال�سائعة يف ا�ستعماالت حروف اجلر
الق�سم الرابع )االأخري(

.الشيخ الدكتور حممود العيداين
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الطالُب يف الصفوف«.
َص  َص السيارَة البنه«، و» َخصَّ 7- يقولون: »َخصَّ

َص املعلُم جائزًة للمتفوق«.  البيَت بزوجته«، و» َخصَّ
 ،» بالسيارة  ابَنه  »أو خّص«  َص  » َخصَّ والصحيح: 
َص  َخصَّ و»  بالبيت«،  زوجَته  خّص«  »أو  َص  َخصَّ و» 

»أو خّص« املعلُم املتفوَق بجائزة «.
َأْدَخَل  و»  الطاقية«،  يف  رأَسه  »َأْدَخَل  يقولون:   -8
 ،» اخلفَّ رجيل  يف  َأْدَخْلُت  و»  رأسه«،  يف   الطاقيَة 

و»َأْدَخَل السواَل يف رجله«. 
َأْدَخَل  و»  الطاقية«،  يف  رأَسه  َأْدَخَل   « والصحيح: 
و  ،» اخلفِّ يف  رجيل  و»أدخْلُت   ،» الطاقية  يف   رأَسه 

»َأْدَخَل رجَله يف السوال«.
و»َرَبَطت  بشعِرها«،  الرشيَط  »َرَبَطت  يقولون:   -9

املنديَل عىل رأسها«، و»َرَبَط احلبَل يف ُعُنِق الدابَّة«. 
و»َرَبَطت   ،» بالرشيط  َشعَرها  »َرَبَطت  والصحيح: 

رأَسها باملنديل«، و»َرَبَط عنَق الدابَّة باحلبل«.
و»ردَّ  فالن«،  حديِث  عىل  »َرَدْدُت  يقولون:   -10
عىل  فيه  ردَّ  بحثًا  و»َكتَب  صديقه«،  كالم  عىل  زيٌد 
رأي زيد«، و»رددُت عىل وجهة َنَظر زيد«، و»ردَّ عىل 

القصيدة بقصيدة أمجل«. 
والصحيح: »رددُت عىل فالن حديَثه «، و»ردَّ زيٌد 
زيد  عىل  فيه  ردَّ  بحثا  و»كتَب  كالمه«،  صديقه  عىل 
عليه  و»ردَّ  نظره«،  ُوجهَة  زيد  عىل  و»رددُت  رأَيه«، 
»َوال   :املؤمنني أمري  قال  بقصيدة أمجل«.  القصيدَة 
ُثوَك بِِه؛ َفَكَفى بَِذلَِك َجْهال«.  َتُردَّ َعىَل النَّاِس ُكلَّ َما َحدَّ
»هنج البالغة، من كتاب له إىل احلارث اهلمداين«.

ُم عىل التالميذ إمهاهَلم«،  11- يقولون: »عاَب املعلِّ
لتفويته  زيدًا  و»ِعبُت  أخالقه«،  سوَء  عليه   و»عابوا 

»أو: بتفويته« الُفَرص«. 

بإمهاهلم  التالميَذ  ُم  املعلِّ »عاَب   والصحيح: 

»أو: إلمهاهلم««، و»عابوه لسوء »أو بسوء« أخالقه«، 
و»ِعبُت عىل زيد لتفويتِه »أو: بتفويته« الُفَرص«.

ه عىل  َل أمَّ 12- يقولون: »َقبََّل والَده يف يده«، و» َقبَّ
رأسها«. 

ه«. َل يَد والده «، و» َقبََّل رأَس أمِّ والصحيح: » َقبَّ
13- يقولون: »َأَدْنُت املاَل للمحتاج«، و»أداَن املاَل 

إىل الفقري«. 
املاَل  و»أداَن  املحتاَج«،  املاَل  »َأَدْنُت  والصحيح: 

الفقرَي«.
و»أعطيُت  لزهري«،  القلَم  »أْعَطْيُت  يقولون:   -14

الثوَب للفقري«، و»أعطى اهتامَمه للموضوع«. 
و»أعطيُت  القلَم«،  زهريًا  »أعطيُت  والصحيح: 

الفقرَي الثوَب«، و»أعطى املوضوَع اهتامَمه«.
15- يقولون: »إْعتذَر فالٌن عن احلضور«، و»أرسَل 

يعتذُر عن املشاركة«. 
احلضور«،  عدم  من  فالٌن  »إعتذَر  والصحيح: 

و»أرسَل يعتذُر من عدم املشاركة«. 

املصادر:
حتقيق:  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  »العني«،  كتاب   -1 
الثقافة  وزارة  السامرائي،  إبراهيم  ود.  املخزومي  مهدي  د. 

واإلعالم باجلمهورية العراقية، 1985م.
السالم  عبد  حتقيق:  عثامن،  بن  عمرو  سيبويه،  كتاب   -2

هارون، دار سحنون للنرش، تونس، #1411.
حتقيق:  األصمعي،  قريب  بن  امللك  عبد  األصمعيات،   -3

أمحد شاكر وعبد السالم هارون، بريوت.
صعب،  دار  اجلاحظ،  بحر  بن  عمرو  والتبيني،  البيان   -4

بريوت، 1968م.
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سوق الغنم/ يف البرصة القديمة.
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املساجد  بعض  مؤسس  جيتا،  عبداحلسني  احلاج 
واحلسينيات يف البرصة، وهو أحد الشخصيات الثرية 

التي وفدت البرصة.

الصورة تعود لعام 1973م، وهي متثل مراحل بناء حمطة كهرباء النجيبية يف البرصة.

الصورة تعود لعام 1917م، وهي ألحد وجهاء 
من  والصورة  العطية!  حسني  احلاج  وهو  البرصة، 

ارشيف األستاذ كريم عالوي.
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الصفحة األوىل من خمطوطة )تلخيص املغني( للسّيد عيل أصغر بن احلسني اجلزائرّي.
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الصفحة األخرية من خمطوطة )تلخيص املغني( للسّيد عيل أصغر بن احلسني اجلزائرّي.
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امللك غازي عند هبوطه يف مطار البرصة يوم 1938/3/25.

صورة تعود لعام 1907م متثل بعض الوجهاء واملسؤولني يف البرصة.
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وثيقة تارخيية تبني إهداء كتاب اىل السيد عباس شرب، عليه خط الشاعر البرصي 
بدر شاكر السياب.
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من  فاتح  األرطاْب،  ْمكثِّر  األعناْب،  ْمَقلِّل  آب: 
الشتا باْب.

آب: هو شهر أغسطس.
األعناب: مجع عنب، الفاكهة املعروفة.

يكوَن  أن  بعد  النخل  ثمُر  رطب:  مجع  األرطاب: 
ُبسا.

هذا من أمثال العامة يف علومهم ومعارفهم بالفلك 
الدينية  معارفهم  خمتلف  يف  أمثاٌل  هلم  إذ  واملواسم، 

والطبية واجلغرافية، وسواها.
ومعنى املثل: إنه يف شهر آب تقلُّ األعناُب فتصبُح 
نادرَة الوجود، وتكثُر األرطاُب فتغدو يف متناول كلِّ 

َفام اجلناَن  فاَقت  ًة  َجنَّ يا 
َثَمُن ال  َو قيمٌة  َتْبُلُغها                       

َطنًا َو هُتا  ْذ تَّ فا لِْفُتها  أ
َوَطُن ُفؤادي ألْهِلها  إنَّ                            

هبا باَب  الضِّ حيتاهَنا  ُزّوَج 
ـَـَتـُن خ وذا  ـٌة  كـنَّ فهــذه                           

ْر يف ما َنَطْقُت بِه فانُظْر وفكِّ
ُر الَفِطُن                               إنَّ األريَب املفكِّ

ُمْقبِلٌة كالنَّعاِم  ُسُفٍن  ِمن 
ُسُفُن ا  هنَّ كَأ ٍم  َنعا ِمْن  و                     

الليل،  آخُر  يربُد  إذ  الشتاء؛  من  باٌب  فيه  وتفتُح  يد، 
يف  السامء  حتَت  النوَم  الناس  بعُض  يرتك  وأحيانًا 

ُأخريات هذا الشهر.
أن  غري  ومناخها،  البرصة  بفواكه  خاصٌّ  وهذا 
األعناب أو األرطاب يف بعض األلوية قد ال تكثر إال 

بعد شهر آب.
وُيرضب لالستدالل عىل طبيعة هذا الشهر.

وبالليْل  هلَّاْب،  وبالنَّهار  بالباْب،  املِْسامْر  ِرك  حِيْ آب: 
َجاّلْب

هلَّاب: كثري اللهب، شديد احلرارة.
جالب: عذب الربودة)1(.

�أمثاٌل �شعبيٌة
مقتب�س من كتاب �المثال �ل�شعبية للدلي�شي
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املسامر  جيعل  حرارته  لشدة  آب  شهر  إن  املعنى: 
وهو  )ينصهر(  حيرتق  كأنه  حتى  احلرارة،  شديد  حارًا 

يف خشبة الباب.
الباب  خشب  فكأن  معكوسًا؛  املعنى  كان  ولربام 

حيرتُق من شدة حرارِة املسامِر الذي هو فيه.
وهو رشح لطبيعة هذا الشهر أيضًا، ولكن مع مزيد 
تفصيل، فهو شديد احلرارة وااللتهاب يف النهار، وأما 
يف الليل، فهواؤه عذٌب عليل حتى كأنه لعذوبته السكُر 

املعقوُد بامء الورد.
يف  التناقَض  ولكن  تناقٌض،  املثلني  يف  يكون  وقد 
طبيعة الشهر نفسه؛ فإن األيام األوىل منه حارٌة حمرقة، 
ويربد  الثاين،  نصفه  يف  ويعُذُب  يطيُب  النسيم  أن  إال 
ِة حرارِة هناره، حيث تكون يف أوله   لياًل بالرغم من ِشدَّ

الباحورة، التي هي من أشد أيام الصيف حرًا.
الشهِر،  هذا  طبيعِة  لوصِف  األخري  املثل  وُيرضب 

لِه عن آخِره. واختالِف هناِره عن ليِله، وأوَّ

)1(معنى العسل أو السكر ُعِقد بامء الورد.

يف البرصِة عدٌد كبرٌي من املعابِر واجلسوِر عىل األهنر 
الرئيسيَّة للسري والسابلِة، منها: عمومي لعامة الناس، 

ومنها اخلاص الذي أنشأته بعض العوائل.
هنايته  حتى  العشار  هنر  بداية  من  اجلسور  هذا  متتد 
هنر  اىل  بالنسبة  وكذا  تيِه،  ضفَّ وعىل  ذنائبه(،  )عند 
اخلندق املعروف يف البرصة؛ لرتبط املحالِت واملناطق 

املختلفة يف البرصِة بعَضها بالبعض اآلخر.
هذه  بعض  اىل  نتطرق  أن  العجالة  هذه  يف  وأحببنا 

اجلسور؛ باعتبارها إرثا حضاريا ينبغي أن ال ينسى.
ومن هذه اجلسور:

ِجرُس املترصفيَّة القديم 
بناُء  وتمَّ   ، )1926م(  عام  قبل  اجلُس  هذا  ُبنَي 
أمحد  احلاج  األول  البرصة  ف  مترصِّ زمن  يف  املترصفيِة 
من  وهو  )1921م-1927م(،  عام  من  الصانع  باشا 

لعبور  للذهاب واإلياب  العشار  العموميَّة يف  اجلسور 
املركبات والسابلة .  

ِجرُس احَلّطابة 
وهو من املعابِر القديمِة يف البرصِة، وكان يف ما مىض 
من اجلسوِر اخلشبيِة لعبوِر السابلِة؛ إذ هو من اجلسور 
الصغرية التي ال تصلح إال لعبور األشخاص، واآلن هو 

جُس املَْعريف املؤّدي اىل جامع املَْعريف بالوقت احلارض.
ِجرُس بيِت النِّعَمة  

وهو من اجلسوِر اخلشبيِة العائليِة املشيَّدِة عند ذنائِب 
جٌس  ُشيِّد  ثم   ، فقط  األشخاص  لعبور  العشاِر  هنِر 
بني جِس  ويقع  الرتاثية،  البيوت  عنه يف  بدال  حجري 
ْبَخة الكبري ، كان بجانبه  ثانويِة البناِت وجِس مّحام الصَّ
مخسينات  يف   ) اخلرزة  أبو  )النامليت  السيفون  معمل 

القرن املايض. 

�جل�شوُر و�ملعابُر يف �لب�رصة

مقتب�س من كتاب )م�شمَّيات �لب�رصة( للأ�شتاذ عبد �هلل رم�شان �آل عيادة
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َمْعِقْل  ينسُب اسُم حملة املعَقِل يف البرصة إىل 
البرصة  ُوالة  أحد  امُلَزين.  اهلل  عبد  بن  يسار  بن 
يف زمن عمر بن اخلطاب، قال ياقوت احلموي: 
ُنسبت املعقُل إىل هنر توىل حفره )بالل بن بروة 
األشعري  أحرض  وقد  األشعري(.  موسى  بن 

معقل بن يسار ليحرض افتتاحه بأمر من عمر.
ة هلا عدُة تسميات شعبية، كام يأيت: واملحلَّ

أواًل: كوت اإلفرنجي
العراق  أهل  لغُة  والكوُت  املربَّع.  البيُت  ومعناه: 
ة يف اجلنوب، والكوُت يعني: البيَت املربَع املبنيَّ  خاصَّ
َمْلجأ عند  ُيتخذ  دوَن ذلك حتصينًا،  أو  قلعٍة  هيئة  عىل 

احلاجِة، وحوله بضعة بيوت. 
والكوت تصغريها )كويت(. ويقال: إن الكوت ال 
يطلق عىل حملٍة إال إذا كانت قريبًة من جمرى املاء، سواء 

أكان هنرًا أم بحرًا.

ُة املَْعَقل حملَّ
.د. عبد اجلبار احللفي
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ولعلَّ تسمية )كوت االفرنجي( جاءت بعدما احتلَّ 
الربيطانيون البرصة يف عام )1914م( وبدأوا يف إنشاء 
العامة  فأسمته  العرِب،  شطِّ  عىل  سفنهم  خيدم  ميناء 
اإلفرنج، أي: األجنبي  إىل  نسبة  االفرنجي(؛  بـ)كوت 

بلغة أهل البرصة.
ثانيًا: ماركيل

مل  الربيطانيني  أن  إذ  وهو مشتقٌّ من كلمة )معقل(؛ 
يكونوا حيسنون اللغة العربية وخمارج حروفها، فتكون 
عندهم )لكنة( عندما يتلفظون اسم )معقل(، فيقولون 
)ماكل.. ماركيل..(. وما زال البعض من أهل البرصة 

يطلقون عىل املحلة )ماركيل(.
املوانئ  إدارَة  تسلم  1958م،  متوز   14 ثورة  وبعد 
رئيس  من  وطلَب  الشاوي.  مزهر  اللواُء  املعقل  يف 
اعتامَد  قاسم(  الكريم  )عبد  آنذاك  العراقيِة  احلكومِة 
إعادة  يف  املوانئ  عوائِد  باستخدام  الذايت؛  التمويل 
األرصفة،  وبناِء  اجلديدة،  باملعدات  وجتهيزها  بنائها، 
 ، الوطنيِّ بواجبه  الرجل  هذا  فقاَم  الرافعات،  ورشاِء 
طَّ أنظار الدول املجاورة. وأصبحت املوانُئ العراقيُة حَمَ

ـ  املئاِت  بل  ـ  العرشاِت  ببناء  الشاوي  قاَم  وكذا 
لغرض  املوانِئ؛  وموظفي  لعامِل  السكنيِة  الدوِر  من 
إسكاهنم قريبًا من حملِّ العمل، وتفيفًا عن كواهلهم يف 
دفع إجيارات شهرية لسكناهم. وما زالت تلَك الدوُر 

شاخصة حلدِّ اآلن.
جعَل  مّما  للزراعِة،  قسٍم  باستحداِث  قام  وكذا 
إذ  للبرصيني؛  ه  والتنزُّ للسياحة  ًة  حَمطَّ املعَقل  ة  حملَّ
دورًا  فيها  وجعل  السندباد،  جزيرة  استحداُث  جرى 
بأنواع  امُلزدانة  احلدائق  العديد من  بناُء  للعرسان، وتم 

َعة  )ُقبَّ نصِب  بناء  تمِّ  وكذا  والورود،  األشجار 
العامل(.

اللواُء  املوانئ  إدارَة  تسَلَم  )1967م(  عام  ويف 
، الذي كان وزيرًا للدفاع  الُعَقييلُّ الركُن عبد العزيز 
بإصالحات عديدة يف حملة  فقام  املنصب،  قبل هذا 
املَعَقل، حتى تم بناء معمل للثلج )قالب مربع( فيها، 
أفضل  من  حينه  يف  وكان  املوانئ،  مستشفى  وبناء 
بأطّباء  رفُده  تمَّ  إذ  العراق؛  جنوب  يف  املستشفيات 
وإعادة  جديدٍة،  سكنية  دور  وبناء  اختصاصّيني. 
تأهيل أرصفة ميناء املعقل والفاو، وبناء دوٍر سكنيٍة 
في الفاو، وكذا تمَّ إنشاُء مدينة لأللعاب  لعاّمِل وموظَّ

يف املحلة.
َس  جَيُدُر االنتباُه إىل أن مزهَر الشاوَي كان قد أسَّ
أكرب ناد ريايضٍّ يف العراق يف ستينات القرن املنرصم، 
النادي   .)Port Club( الريايض امليناء  نادي  وهو 
العزيز  عبد  أعني:  التايل،  املوانئ  مدير  دعمه  الذي 
العقييل. وما زال النادي شاهدًا عىل تلك املسابقات 

الرياضية التي كانت تقام يف املعقل. 
كانت  التي  الشعلُة  تلَك  َخَبْت  فقد  اليوم،  أّما 
جًة يف حدائِق ومتنزهاِت املعقِل؛ بسبب إمهال  متوهِّ

اجلهات املعنيِة، َوُشح التخصيصات اخلدمية!!!
شاهدًا  املعقل  ملوظفي  السكنيُة  الدوُر  وتبقى 
ولوطنهم  لوظيفتهم  خُملصون  َذها  ّنفَّ منجزاٍت  عىل 

وأهلهم يف ذلك الزمان.
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ودوِره  املخطوِط  الرتاِث  أمهيَّة  من  إنطالقًا 
واملعارف،  العلوِم  وايصاِل  نرِش  يف  املهمِّ 
احلضاريِة  اخللفيِة  بياِن  يف  الكبريِة  وإسهاماتِه 
والرتكِة العلميِة للعلامء والكّتاب ، ُولدت هذه 
ومؤلِّف(،  مطوطٍة  )َعْرُض  بعنوان  الزاويُة 
ابِن  نستعرُض من خالهلا مطوطَة )مقصورُة 

وما  مؤلفها،  عىل  التعرف  أجل  من  ُدَرْيد(؛ 
التي  الشعريِة  َتِرَكتِه  وعىل  قرحيُته،  به  جادْت 
طالُب  ويتدارُسه  يتعلُمه  منهاجًا  أصبحْت 
رشوحها،  كثرت  حتى  واملعرفِة،  العلِم 
وحديثا،  قديام  عليها  التعليقاُت  وتعددت 

دة. وُطبَعْت بَطَبعاٍت وُلغاٍت متعدِّ

مق�صورة ابن دريد
.الشيخ مدرك شوكان
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اسم املخطوطة : )املقصورة(. 
تأليف : إبن دريد ، حممد بن احلسن )#321-223(.

القرن  يف  الثاين،  العبايس  العرص  يف  كتابتها:  تاريُخ 
احلادي عرش اهلجري .

رقم نسخة املخطوطة: )332261(، من خمطوطات 
مكتبِة األزهر .

وعدد  صفحة.   )16( املخطوطة:  صفحات  عدد 
أسطر كل صفحة: )9( أسطر.

وعليها  النسخ،  بخط  كتبت  املخطوطة:  خط 
الرشوحاِت  بعُض  وعليها  األمحر،  باملداِد  تعليقاٌت 
بيضويُة  واختاٌم  ومتلكاٌت  األسود،  باملداِد  املخترصِة 
كل ُطمست بعُض حروفها وكلامهتا، وعليها تاريخ  الشَّ

سنة )#1316(.
وصُف املخطوطة: مقصورُة ابِن دريٍد املشهورُة 

تشتمُل عىل كثرٍي من آداِب العرِب وأخباِرهم 
وِحَكِمِهم احلسنِة البالِغة، وقْد ُجعلت قافيتها األلف 
املقصورة، وبلَغ عدُد أبياهتا )229( بيتًا، وقد ضمنها 

ناظُمها من املثِل السائِر واخلرِب النادِر واملواعِظ.
مدَح ابنه دريد هبا األمري أبا العباس إسامعيل بن عبد 
الواحد بن جربيل بن  اهلل بن حممد بن ميكال بن عبد 
بن  سور  بُن  سوُر  وهو  ديواستي،  بن  بكر  بن  القاسم 
سور بن سور، أربعة امللوك، ابن فريوز بن يزدجرد بن 
هبرام جور، قاهلا فيه ويف أبيه ، وكان األمري أبو العباس 
َمها، وكان أبوه عبُد اهلل واليا من  رئيَس نيسابوَر ومتقدَّ
قبل املقتدر عىل كور األهواز وفارَس وخوزستان ، فلاّم 

، َقلد املقتدُر هذه االعامَل ولَده أبا العباس. َ ُتُويفِّ
وكان ابُن دريد قد اسُتْدعي إىل فارَس من ِقَبِل عبِد 

اهلل ليؤدَب ولَده أبا العباس .

أول املخطوطة:
إفتتح ابن دريد قصيدته بقوله:
يا ظبـيـًة أشبــَه شـيٍء باملَــهــــــا

                                      َترعى اخُلزامي بنَي أشجاَر النَّقـا
إِّما َتَري َرأســــَِي حـاكي َلــوُنـُه

َة ُصبٍح َتـحَت َأذياِل الـُدجى                                         ُطرَّ
آخر املخطوطة:

وأما آخر املخطوطة، فقد جاء فيها قوله:
أْو أْن ُأرى ُمبـتـِهجـًا ملــــوعـٍد

                                         مْن عنِد ملوٍق ولْو كان الِغنا
رضيُت باهللِ َفنِعَم امُلــرَتضــي

                                         يف كلِّ أنسـاٍبٍ ُغــُدّوًا وَمـسا 
م. . وصىّل عىل سيِدنا حممٍد وعىل آلِه وصحبِه وسلَّ َتمَّ

ويف آخرها أبيات من الشعر مل ُيعَرف قائُلها :
دِّ َمرعى َحشاشتي َجَعْلُت رياَض الصَّ

وأرويُتهــــــا من َسلـَسبـيــِل َمداِمعـي 
ـَظى وأْقَنـْسُت أخدوَد اصطباري من ل

براِحـــــَك والنــــزُع طوُل الـمـاِمعــي
فليَتـَك إْن مْل تستِفق من َظال الَقـــــــال

وترويني بالوصــــــِل تــــوِري َينابعي
ناسخ املخطوطة : الناسُخ غرُي معروف؛ إذ مل يذكر 

اسُمه يف املخطوطة.
التعريف بابن دريد املؤلف

عتاهية  بن  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر،  أبو  هو 
األزديُّ البرصيُّ اللغوي.

وقياُسه:  ترخيٍم،  تصغرَي  )َأْدَرَد(  تصغرُي  و)ُدَرْيد(: 
)ُأَدْيِرْد(، كام ُيقال: )ُسَوْيد( يف تصغري )َأْسَود( ، و)ُزَهرْي( 

. يف تصغرِي )َأْزَهْر(، و)األدرُد(: الذي ليَس يف فِمه ِسنٌّ

اخلـطوة•حمرم احلرام  #1439 79



و)َعتاهيُة( بَعنٍي ُمهَملٍة مفتوحٍة وُمثّناٍة فوقيٍة، وألف 
وهاء مكسورٍة ومثناٍة حتتيٍة مفتوَحٍة، وهاء.

يف  صالٍح  ِة  ِسكَّ يف  البرصِة  مدينِة  يف  دريد  ابن  ُولد 
عهِد املعتصِم سنَة ثالٍث وعرشين ومئتني للهجرة، كام 
وهو  به،  املختّصني  ِغلامنه  ألحد  ذلك  دريٍد  ابُن  ذكر 
بن  بكٍر، حممد  أبا  أنَّ  ُروَى  فقد  الدريدي؛  احلسن  أبو 
ة صالح  احلسن بن دريد قال له : ُولدت بالبرصِة يف ِسكَّ

سنة 223 .
ة اللغِة واألدِب، وكان أبوه وجيهًا من  وهو من َأئِمَّ
ُوجهاء البرصة، ومن رؤساِء زمانِه، ومن ذوي اليسار، 

، فأقاَم هبا إىل آخِر ُعمره. وورد بغداَد بعَد أْن أسنَّ
م اللغَة وأشعاَر العرِب يف البرصِة،  َنشأ ابُن دريٍد وتعلَّ
ِه احلسنِي عنَد  وقرَأ عىل علامئِها، ثمَّ انتقل عنها مع عمِّ
نِج وقتِلِهم الّريايشَّ ، َوَسَكَن عامَن، وأقام هبا  ُظهور الزُّ
اثنتي عرشَة سنًة، ثمَّ عاد إىل البرصِة وسكَنها زمانا، ثمَّ 
َخَرَج إىل نواحي فارَس، وَصِحَب ابني ميكاَل، وكانا 
يومئذ عىل َعامَلة فارس، ثم قدَم بغداَد فأقاَم هبا إىل أْن 

مات.
وفارس  والبرصِة  البحِر  جزائِر  بنَي  املؤلُف  ل  تَنقَّ
اىل  رحلته  يف   ، واللغِة  النحِو  وعلِم  لألدِب  طلبًا  
كتاَب  ميكال، وعمل هلام  ابني  َصِحَب  فارس  نواحي 
داه ديواَن فارس، وكانت تصدُر كتُب  )اجَلْمَهرة(، وقلَّ
فأفاَد  توقيِعه،  بعَد  إال  أمر  ينُفُذ  وال  رأيه،  عن  فارس 
يمسُك  ال  َمبيدا  َمفيدا  وكاَن  عظيمًة،  أمواال  معهام 

درمَها؛ سخاًء وكَرما.
انتقل  ابَني ميكال وانتقاهِلام إىل خراسان،  بعد َعزل 
من فارس إىل بغداَد، ودخَلها سنة ) 308 (، وملّا وصَل 
إىل بغداَد، أنزَله عيلُّ بُن حممد بن اخلواري يف جواِره، 

عليه  جُيري  أْن  فأمر  العلم،  من  ملكانِه  عليه؛  وأفضَل 
إىل  عليه  جاريًة  تزل  ومل  شهر،  كلِّ  يف  دينارا  مخسوَن 

حنِي وفاتِه.
الفضل  وأيب   ، السجستاينِّ حاتم  أيب  عن  َث  َحدَّ
، وابن أخي األصَمعيِّ ، وروى عنه  العباس الريايشِّ
، وابُن شاذاَن، وأبو الفرِج صاحِب األغاين،  السريايفُّ

وأبو عبيِد اهلل املرزباين .
ملا يسمُعه ويقرُأه من  ابُن دريد رسيَع احلفظ   كان 
روايَته  يف  يتسابُق  كان  حتى  واألشعار،  الدواوين 
أمحُد  قال  لذا،  زمانِه؛  أهِل  أحفَظ  ُعدَّ  حتى   ، ونقَله 
بكر  أبو  وكان  احلسن:  أبو  قال   : األزرق  يوسف  بُن 
واسَع احلفِظ جدا، ما رأيُت أحفَظ منُه، كان ُيقرأ عليه 
امتاِمها،  إىل  فيسابُق  أكثِرها،  أو  ها  كلِّ العرِب  دواويُن 
إال  شاعٍر،  ديواُن  عليه  ُقرئ  قطُّ  رأيُته  وما  وحيفُظها، 

وهو يسابُق إىل روايتِه؛ حلفِظه له .
وروى اخلطيُب يف تاريخ بغداَد عن عيلِّ بن احلسِن 
األورق  يوسف  بن  أمحد  احلسن  أيب  عن  التنوخيِّ 
عن مجاعة عن أيب بكر بن دريد، قال: كان أبو عثامن 
، سعيُد بُن هارون صاحُب كتاِب )املعاين(  االشنانداينُّ
تربَيتي،  يتوىل  دريد  بُن  احلسنُي  عّمي  وكان  معلَّمي، 
فإذا أراَد األكَل، استدعى أبا عثامن يأكل مَعه، فدخل 
عّمي يوما وأبو عثامن املعلم يرويني قصيدَة احلارِث بِن 
حلزَة، التي أوهُلا: )آَذَنْتنا بَِبْينِِها أسامُء(، فقال يل عمي: 
لَك كذا وكذا، ثم  القصيدَة، وهبُت  إذا حفظَت هذه 
وحتدثا  فأكَل،  إليه،  فدخل  مَعه،  ليأكَل  باملعلِم  دعا 
بعد األكل ساعًة، فإىل أن رجَع املعلُم حفظُت ديواَن 
ْفُته ذلك،  احلارِث بِن حلزَة بأرِسه، فخرَج املعلُم، فعرَّ
حفظُته،  قد  فوجدين   ، عيلَّ يعترُبه  وأخَذ  فاستعظَمه، 
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فدخل إىل عمي فأخرَبه، فأعطاين ما كان وعَدين به. 
ة الذاكرِة واحلفِظ أن  كاَن البن دريد من القدرة وُقوَّ
يميَل كتابا عن َظهر الَغيب؛ فقد صنََّف كتابه )اجَلْمَهَرة( 
لألمري أيب العباس إسامعيل بن عبد اهلل بن ميكال أياَم 
آخِره  إىل  لِه  أوَّ من  إمالًء  عليه  فأماله  بفارَس،  مقاِمه 
فام  العباس:  أبو  قال  للهجرة،   )297  ( سنة  يف  حفظا 
رأيُته استعاَن عليه بالنَّظر يف يشء من الُكُتب إال يف باب 

اهَلمزة واللفيِف؛ فإنَّه طالَع له بعَض الُكتب.
تشُيُع ابِن ُدَريد

شهر  ابُن  ذكره  ما  دريد  ابن  تشيع  عىل  دليال  كفى 
  البيت  أهل  شعراء  يف  العلامء  معامل  يف  له  آشوب 
يف  املناقب  يف  له  أورده  الذي  وشعره  املجاهرين، 

:أمرياملؤمنني
ـُدُه وأْمَ أْكَرُمه  ُعدَّ  إْن  نسباً  خرُيها  َة  الربيَّ إنَّ 
ـُدُه حُممِّ تعـظياًم  وكفاُه  ه  ـّمـُِد حُمَ مه  ُمَعظِّ َنَسٌب 
تكبــو إذا ما نضَّ أْزُنـُده نسٌب إذا َكَبَت الزنـاُد فام 
مْل يكبه يف القدِح مْصِلُده وأخو النبيِّ فريـُد حمتـِدهِ 
يتكاَءُد الراقنَي صعدُدُه حلَّ البالَد به عىل رشٍف 
واملرشكوَن هناَك ترصُدُه َحَسٍن  أبو  عنه  َيبِْت  َأَومَل 
َومهاُد َخرِي الناِس ممهُدُه ـَْدُهـُم  ـَي ك لَِيـُردَّ  ُمـَتـَلّفـِفًا 
وبـــأعنِي الكفار منجُدُه َفوقى النبيَّ بَِبذل ُمهجتِه 

وله :
صيَّـه و و ا  حممد لنبيَّ  ا ى  هو أ

الطاِهَرة البتوَل  بنَته  وا وابنيه                            
ئِـِهم ال بو نَّني  فإ ِء  فا لو ا هل  أ

                                             أرجو السالمَة والنَّجا يف اآلخَرة
بَفضلهْم يقوُل  ِمْن  حمبَّة  وأرى 

اجلائِـَرة السبيِل  من  جُيرُي  َسَبَبا                            

أرجو بذاك ِرىض امُلَهيِمِن وْحده
                          يوَم الوقوِف عىل ظهوِر الّساِهَرة

الُوعاة(  )ُبغيِة  يف  لُه  السيوطيِّ  وصُف  وأما 
يُقل به غرُيه، ويمكُن أن  انفرد به ومل  ، فقد  بالشافعيِّ
َوَقَع جلملٍة من  كام  الشافعيِّ  بمذهِب  َتسرتَّ  قد  يكوَن 

علامء الشيعِة اجلعفرية.
عالوة عىل ذلك، فإنَّ صاحَب )رياِض العلامء( قد 
أمراء  ميكال  لبني  وزيرًا  )كان   : فقال  دريد  ابن  ذكر 
حتى  ديواهِنم،  نظارَة  اليه  فعهدوا  فارس،  يف  الشيعِة 
بتوقيعه،  عليها  ويوقُع  عنُه،  تصدُر  األوامُر  كانت 
إىل  وَذهبوا  ميكاَل  بنو  ُخلع  وملّا  املراتِب،  أعىل  وبلغ 
أرِض خراساَن، جاء ابُن دريد إىل بغداَد سنة )308(، 
إىل  به  فقرَّ الفراِت،  بن  عيلِّ  الشيعيِّ  بالوزيِر  واتَّصَل 
املقتِدِر، فَأمَر له بخمسني دينارا كلَّ شهٍر حّتى ماَت(،  
وقد استظهر  صاحب اعيان الشيعة يف ج 9 ص158 

تشيعه إذ قال : )فقد يظهر من ذلك تشيعه( . 
ه ما قاَله العلامُء يف حقِّ

)َمراتِِب  كتاِب  يف  اللغوي  الطيب  أبو  قال 
اليه  انتهت  الذي  هو  دريد:  ابن  ذكر  عند  النحوّيني( 
علاًم،  وأوسَعهم  الناِس،  أحفَظ  وكان  البرصيني،  لغُة 
وأقدَرهم عىل شعر. وما ازدحَم العلُم والشعُر يف أحٍد 
َر  ازدحاَمهام يف صدِر خلِف األمحِر وابِن دريٍد، وتصدَّ

ابُن دريٍد يف العلم ستنَي سنة.
ابُن  كان   : الذهب(  )مروج  يف  املسعودي  وقال 
دريٍد ببغداَد ممَّن َبَرَع يف زماننا هذا يف الشعر، وانتهى 
يف اللغِة، وقاَم مقاَم اخلليِل بن أمحَد فيها، وأوَرَد أشياَء 

يف اللغِة مْل توجْد يف كتِب املتقدمني .
غِة  للُّ احلفَظ  يف  واملتقدَم  العلِم،  أهِل  رأِس  وكان 
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كثرُي  الشعِر،  غزيُر  وهو  العرِب،  وأشعاِر  واألنساِب 
شبابه  يف  نجدٌة  له  وكانت  األخالِق،  سمُح  الروايِة، 

وشجاعٌة وسخاٌء وسامحة .
مؤلَّفاُت ابِن ُدريد

مدِة  خالَل   املؤلفاِت  من  الكثرَي  ُدريد  ابُن  صنََّف 
هو  ما  منها  عام،  املائة  أو  التسعني  قاربت  التي  حياتِه 
مطبوٌع، ومنها ما هو خمطوٌط أمكَن العثوُر عليه، ومنها 
ف عليه إال من خالل كتب الرتاجم  ما هو مفقوٌد مل ُيَتعرَّ
واملعاجم ، إال أنه يمكن القول بأنَّ مصنفاتِه قد َبَلَغت 
البنون   ، اللغة  )مجهرة  منها:  فًا،  مؤلَّ والثالثنَي  الستَة 
املقصوُر   ، القرآن  يف  اللغات  القرآن  غريُب  والبنات، 

واملمدوُد ، واملقصوُر(، وهو املاثل بني أيدينا.
م الناس يف ابن دريد تكلُّ

أنَّ  حتى  معارصيه،  ألسنة  من  دريد  ابُن  يسلم  مْل 
أْن  وعجيبٌة  فيقول:  لذلك،  يعجُب  احلمويَّ  ياقوَت 
مع  يسلُم  ال  ثمَّ  ن  التمكُّ كلَّ  علِمه  من  الرجُل  َن  يتمكَّ

ذلك من األلسِن؛ فقد هجا نفطويُه  ابَن دريد فقال :
ه رَشَ َو ِعيٌّ  فيه  و ْة  بقر يٍد  ر ُد بُن  إ
َوْضَع كتاِب اجَلْمَهَرْة مْحِقهِ  مْن  عي  َيدَّ َو
. ْه ـَر َغيَّ قْد  نَّه  أ وهو كتاُب العنِي إاّل 

وذكَر ياقوت عن ابن شاهني قوَله: ُكّنا ندخُل عىل ابِن 
دريٍد ونستحي منه ملا نرى من العيداِن املعلقِة والرشاِب 
وعن  سنة.  التسعنَي  جاوَز  كاَن  وقد  موضوٍع  املصّفى 
أنَّ سائاًل  بن سويد  إىل إسامعيل  أسنده  ما  اخلطيِب يف 
جاء إىل ابِن دريد، فلم يكْن عنَده غرُي دنِّ نبيٍذ، فوهَبه 
له، فجاء غالُمه وأنكَر عليه ذلك، فقال: أيش أعمل؟! 
مل يكن عندي غرُيه. ثم تال: لْن تنالوا الربَّ حّتى تنفقوا 
مّما حتّبون. فام تمَّ اليوُم حّتى أهدَي لُه عرشُة ِدنان، فقاَل 

للغالم: تصدقنا بواحٍد وأخذنا عرَشة .
ام نفطويه البن دريد إال عن عداوة وغرية؛  اهتِّ وما 
فكتاب )اجلمهرة( خيتلف عن )العني( يف وجوه كثرية 
لَع عىل )العني(، وأنه  ، وابُن دريد يعرتُف أنَّه كان قد اطَّ
الع عىل كتاب  تأليف كتابِه؛ لصعوبِة االطِّ ما دفَعه اىل 
حمقُق  درويش  اهلل  عبُد  الدكتوُر  ح  رَصَّ وقد  )العني(. 
اجلزِء األوِل من )العني( بأن هناك تشاهبًا بني أسلوِب 
ولكنَّه  الكلامِت،  رشِح  يف  اخلليِل  وأسلوِب  دريد  ابن 
ورماه  دريد  ابِن  عىل  طعَن  حنَي  نفطويِه  اَم  اهتِّ استبعَد 

بأنَّه رسَق من كتاب )العني(.
ُح  مصحِّ نّصار  حسني  الدكتور  احصا  وكذا 
يف  وردت  التي  الكتَب  الرابع  اجلزء  يف  )اجلمهرة( 

الكتاب فبلغت ثامنية عرش كتابًا. 
ال  فهو  ثبَت،  إْن  فهذا  اخلمِر،  برشِب  اهتاُمه  وأما 
يقدح  بمقدرتِه اللغويِة؛ إذ ليَس التشديُد يف رواية علِم 

اللغِة كالتشديِد يف روايِة علِم احلديث.
مل  بغداد(  )تاريخ  يف  اخلطيَب  أنَّ  عىل  التنبيه  وجيدر 

ه مكذوٌب عليه. يذكر يف ترمجته شيئا من هذا، فلعلَّ
إىل  يشري  وهو  فيه.  موا  تكلَّ قطني:  الدار  قال  وكذا 
بتلك  ثبوتِه عنده، فهو حمُض حتاُمٍل، ولو مل يكن  عدم 

املكانِة، ملا اشتهَر هبذا االشتهار .
وفاُة ابِن دريد

َ ابُن دريٍد ببغداَد يوَم األربعاء الثنتي عرشَة ليلًة  ُتُويفِّ
فيكون  أو من رمضاَن سنة)#321(،  بقنَي من شعباَن 
عمُره ثامٍن وتسعني سنة، وقال ابُن خّلكان:  يقال: إنه 
 َ عاش ثالثا وتسعني سنة ال غري، ويف اليوم الذي ُتُويفِّ
فيه، تويف أبو هاشم اجلّبائّي، ودفنا يف اخليزرانيَّة، وقال 
ابُن النديم: ُدِفَن باملقربة املعروفة بالعباسيَّة، من اجلانب 
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الرشقي يف ظهر سوق السالح، وكان جحظُة الربمكيُّ 
يف جنازته فانشَد لنفِسه :

ٍة ئد فا كلَّ  يٍد  ر د بِن  با ُت  فقد
ِب َ ثالَث األحجاِر والرتُّ ملّا غدا                           

ُمنَفردا اجلود  لفقِد  أبكي  وكنُت 
                          َفرِصُت أبكي لفقِد اجلوِد واأَلَدِب

املصادر
1- كشف الظنون : ج1، ص 1809.

2- معجم املطبوعات العربية: ج1، ص 103.
3- أعيان الشيعة : ج9، ص 158.

4- اللغات يف كتاب اجلمهرة :مقدمة الكتاب.
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.الشيخ عيل الغزي
َسَكَن  اهلل،  عبد  أبو  وقيل:  الرمحن،  عبد  أبو   ، الَعْبديُّ ُعَبيد  بُن  جابُر 

ه ابُن سعٍد يف الطبقات من )الطبقة  البرصَة، وقيل: سكن البحرين)1(، وعدَّ

األوىل من الفقهاء واملحدثني والتابعني من أهل البرصة من أصحاب عمر 

بن  عمر  عن  روى   ، العبديُّ جويرُب(  )أو  جابُر  قائال:  اخلطاب()2(،  ابن 

.)3(اخلطاب، وكان قليل احلديث

، كان يف عهد  وقال ابن حجر يف االصابة : جابر )أبو جويرب( الَعْبديُّ

.)4(عمر بن اخلطاب رجال، فعىل هذا، له إدراك

.)5(العبدي، مقبوٌل، من الثالثة )جابر )أو جويرب : وقال يف التقريب
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ونقل يف التهذيب عن الذهبي انه )ال ُيْعَرف()6(، وال 
. َشِهَد َمْقَتَل  َيْبُعُد أن يكون ابنه َكعُب بُن جابر العبديُّ
 مع عبيد اهلل بن زياد ]لعنه اهلل[،  احُلسني بِن عيل 

وقال:
َذميمٌة وأنِت  َعّني  َبي  ْ تخُ َسيل 

شوارعخُ ماحخُ  والرِّ سنٍي  حخُ غداَة 
عوبهخُ كخُ خينه  لـْم  َيـَزنـِيٌّ  َمعي 

وأبيضخُ مسنونخُ الَغرارين قاطعخُ
دينخُهْم ليَس  صبٍة  عخُ يف  خـُهخُ  ْدت فجرَّ

تابِـعخُ َعـّفاَن  البـِن  وإّن  بديني 
دُّ وأمحي بالسيوِف لدى الوغى أشخُ

 )7( وما كلُّ َمن حيمي الذماَر يقارعخُ

رواياتخُه
روى الكليني  يف الكايف عن حممد بن حييى، عن 
ابن حمبوب، عن محاد،  بن عيسى، عن  بن حممد  أمحد 
 :عن محيد وجابر العبدي قال: »قال أمري املؤمنني
يف  التقديَر  عيلَّ  ففرَض  خَللقه،  إماما  َجَعَلني  اهلَل  إن 
نفيس ومطعمي ومرشيب وملبيس كضعفاء الناس، كي 

يقتدي الفقرُي بفقري، وال ُيطغي الغنيَّ غناه«)8(.

معرفة  يف  االستيعاب   .648/3٠8/1  : الغابة  أسد   -1

االصحاب : 2٩6/223/1 . الوايف بالوفيات: 3/25/11

2- الطبقات الكربى : ٧/٩1

3- الطبقات الكربى : 12٩/٧

4- االصابة يف معرفة الصحابة : 12٧3/63٠/1 ، ويؤيد 

مرة  بن  احلارث  عن  أمحد  مسند  يف  روي  ما   للنبي إدراكه 

العبدي،  جابر  بن  اهلل  عبد  عن  نفيس،  حدثنا  مرة،  أبو  احلنفي 

قال: كنت يف الوفد الذي أتوا رسول اهلل )صىل اهلل عليه ]وآله[ 

مع  كنت  وإنام  منهم،  ولست  قال:  القيس،  عبد  من  وسلم( 

وسلم(  ]واله[  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  فنهاهم  قال:  أيب، 

الدباء، واحلنتم، والنقري،  التي سمعتم  عن الرشب يف األوعية 

واملزفت«. 164/3٩/ح23٧54

5- تقريب التهذيب : 1/13٧/88٠

6- هتذيب التهذيب : ٧8/52/2

٧- معجم الشعراء : 345/1

8- الكايف : 41٠/1/ح1.

اهلوامش
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ب�صمُة َقـَدٍم
على رماِل الب�صرِة الأولـى

عبد العزيز عسـري

َة  َيدي مْل َترتفْع .. وأنا أَؤّدي مثَل باقي الراحلنَي  حتيَّ
ْحـل ِ الرَّ

صباَح عبوِر أْطالٍل .. بحاِفلٍة
تراِخْت َكفُّ سائِقـها

لَِتعلَو بالتحّيِة َنحَو ِمئَذنٍة  
تبّقى نِصُفها ...فْيضًا من الظـلِّ  

ْمـِل  خُلطوتِك التي َبِقَيْت بكامِلها عىل الرَّ
هنا ضاَع الكثرُي من اخُلطى

خَر كاإلْزمـيـِل فُّ الصَّ فالريُح ما َبِرَحْت حَتُ
ِق التي انقـّضـْت ـّا السيُل، فهو َمالُب الرَبْ أم

أخاديـدًا  عىل اخُلُطواِت
.. تْعِريًة ألحـذيِة الرجاِل ..فام الذي يبقى؟  

يِل؟ عىل الرمِل امُلعـّرى؟ بعد إْزميِل الرياح ِ َوَدْفـقِة السَّ
ْت خِلاِصِفها الرياُح  سوى النْعِل التي ازَورَّ

ْحِل   حتيًة للُخْطـوِة األوىل من الرَّ
يوُل    ونعٌل .. مثَل نْعلـَِك تنحني ِكرْبًا لبصمتِها السُّ

وال افتخاَر...  فإنَّ هذا املاَء...ُكلَّ املاِء
َســْيحًا كاَن

دْيـمـًا كاَن
كلُّ املــاِء .. موٌج  

ينحني جلاللِة النْعـِل 

وأصحاُب اجلاللِة والّسُمــوِّ
وكلُّ أنصاِب املعايل حْيتذوَن اليوَم أفخَر ما يكوُن من 

احِلذاِء 

ويّدعــوَن ..!! بأّنـهم .. أْحفاُد ذاك اجلـدِّ !!)*(
ْم .. بأصالِة األْصـِل  ِعها َلُ واألغصاُن َتشَهُد يف تفرُّ

ـاًل  ولكنَّ القبوَر تلّفـَتْت للعابريَن  .. توسُّ
أفال تراها اليوَم عاتبًة عليَك بوافِر األحفاِد فوَق 

العرِش؟!
فانظْر .. َسّيدي

ما أكثَر األحفاَد فوق عروِشها !
تنسلُّ من ُدُبٍر... ومن ُقـُبـِل 
تساَءَلِت القبوُر عليَك عاتبًة

وهل من شيمِة اإليثاِر 
أن يبقى ِفراُشَك للَولــوِد من النساِء ؟! 

َوَأن َتَظـلَّ أِســّرُة القوِم الَوثـرَيُة 
حتتفي بالعاقراِت من النساِء 

أو اللوايت يبتلْعـَن )حبوَب َمْنِع احَلْمل( ؟
ياَلُظـالمِة العرَصيِن !!

أْن تبقى لوحِدَك سيِّدي ُمستأثرًا بـحفادة األحفاِد والنْسِل 
ويقطَع رحَم غرِيَك )مانُع احلْمِل( !!  

 ***      ***     ***
يدي مل ترتفْع وأنا أَؤّدي يف الطريِق لَك التحيَة 

ِمْثَل َمْن حّياَك ِمْن أهيل 
فام أنا باحلفيِد... وال امُلريــِد

وال النجيِّ املستجرِي
وإنام أنا وارُث الشمِع الذي يف َجيبـِِه 

نِصٌف لشمعتَِك املنريِة للضيوِف 
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عِب  إذا أتى ضيفي.. بوازرٍة من الُظُلامت بني الصَّ
هل ِ والسَّ

وبني الَكْيِل والَكيِل
وبنَي الكفِّ إذ تْبقي عىل األْنـساِق أو تنساُق للمـْيـِل  

وبنَي الظلم والعدِل
سأْطفُئ نوَر )بيت املاِل( حتى َيرَج اللّصـاِن من لييل 

وِمْن َشــقٍّ بسيِفَك َسوَف أنظُر َكي أرى األشياءَ مْن 
حويل  

سأْسـَتْجـلـي
وأْستــجـلـي

ُترى.. ماذا سُأبصـُِر؟ 
_ ..  قــد وصلنا  ! 

      قال سائُقــنا 
نزْلـنا 

عندما غادرُت حافلًة وِصُت عىل َمساقـِط ِِقرشِة األرِض 
إنتهيُت إىل الصخوِر 

وليَس فيها أيُّ َعْظـٍم من ِعظاِم الدْيَنصوِر
فكلُّ هْيـكِلِه تآكـَلُه الرتاُب

الريُح واألمطاُر ليَس يـؤوُدها شـْيٌء 
تالَقـْتـني بِحكَمتِها الَعجوُز 

وأخرَبتني أّن شيئًا واحدًا يبقى 
وقالت : 

_ يـــا علـــيُّ
تَوّكـَأْت فْخرًا عىل اسِمك وهي تنهُض كي تصيّلَ ركعتنِي

فقلُت : 
اليوَم من أجيل  ُأْمــاُه .... صلِّ  _ يا 

ـََف يل عن الَبرَصِ الذي ما كان يل ... صلِّ  لُيْكش
ألخُطَو ُخْطــويت .. صلِّ  

 ***    ***    ***
ُأطـِـلُّ من الفقـاِر 

أطّل من شـقٍّ يُشـقُّ ملقلـتّي حجاَب  هذا الكوِن 

صُت أرى الوجوَد كام الوجود 
أطلُّ من َشــقٍّ  بسيفَك أو ..بنْعـِلَك 

أقتفي اخُلُطواِت 
ُأبرُص بضَع أقداٍم عىل طّياِت رابية ٍ تراَءت آخَر السهِل

تقوُد خُلطوة أولـى
بطوٍل ال يزيُد وليَس ينقص!! 

إهنا َقَدمي ِطـباقـًا 
سوَف أخطـو ُخطويت 

إين َلـخاِصُفـها عىل هذا الرتاِب 
وأيُّ عـِْبٍء يرتضيه أبو الرتاِب يكوُن من محيل 

يدي مْل ترتفْع .. وأنا أضمُّ إىل ترابـَِك ُخْطوًة قادْت إىل 
الَوْصـِل  

يدي كانت َتَـسُّ األرَض 
تْسـتِلـُم األديَم 

أديَم هذي البصمِة اخلْتـِم الذي استعىص عىل اإلعصاِر 
بنَي الرْمــِل والرمـِل  

عون أهّنم  *- ستـة من الرؤساء وامللوك العرب اليوم يدَّ
. أحفاد اإلمام عيل
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ْهر ِمْن َوْحِي اجَلديلِة والنَّ
ابنة البرصة )وفاء عبد الرزاق(
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آٍه ، من ضجري، إنَّه رفيقي ُمْذ ُولْدُت، وأخشى  أْن 
يكوَن رفيقي بعَد َمويت ، َخرْجُت يف غفلٍة منه، وقفُت 
ُق يب ُمستغربًا، َمْن  عىل جانب شطِّ العرِب، رأيُته حُيدِّ
ولكْن،  رفيَقك؟!  أكون  وأنا  يل  تأِت  مل  كيف  أنت؟! 
ْقُت  رسعاَن ما رأيُته حيوُل بنظره عني، أين ؟ ..، حدَّ
وقفْت،  َجديلٍة  صوَب  عّني  يميل  به  وإذا  موجِه،  يف 
تداعُب  الريِح  حركُة  حّتى  هبا،  أشعْر  مل  ولَِلطافتها 
له،  تشُك  مل  لكنها  النهر،  مع  تراَقَصْت  ُخُصالهِتا، 
يولد  أن  تريد  ا  كأهنَّ صمٍت،  دقيقَة  تقُف  كانت  بل 
آخر.  نوع  من  ماٍض  حلظة  يف  ا  إهنَّ داخلها.  يف  يشٌء 
ها أغاين البون يف  َجَعَلْت ُتَغّني بأغاين األسطح، أو لعلَّ
البوِح  تكوَن حلظُة  أن  الَعَجب  ياما(، من  )نارا  رواية 
ِجدُّ  اللحظة  هذه  يف  وأنا  واحدًة،  واملوِت  والوالدِة 
والريَح،  النهَر  فيهام  أرى  عينيها  أصبحت   ، فضويلٍّ
الريِح  دفَع  أرى  صُت  احلدث.  عىل  شاهدًا  فكنت 
للامِء وارتداده عىل اجلرف، فتوقظني من ضجري، من 

صمتي.
يبدو  أجدمها؟  أين  الناعمتان  خصلتاك  جديلتي، 
الريِح  وموسيقى  ه.  بأرْسِ الكوَن  ُك  حُيرِّ مجاَلك  أن 
سمفونيَّتي. كيف يقولون عنك إنك ال جتيدين الغناء 
وهذه االشياُء َتطُرب لصوتِِك؟! كيف يتسّنى لؤالء 
 احلمقى َقصُّ ُخصلٍة منك باسم اهلل؟! كيف تكون يُد اهلل

يَد القاتل وخصلَة اجلديلة يف وقت واحد؟!
كالغريِق،  تتنفُس  والشمُس  ِسداَله،  الليُل  يرخي 
مل يعِطني الليُل فرصًة، عيلَّ الرجوُع اىل َضَجري َفهو 
ُيعِطني  مل  ِفراِقك،  من  عيلَّ  أهوَن  كان  ِفراُقُه  مملكتي. 
سبقتموين  من  يا  الراحلون،  ا  أيُّ أقرَأِك،  كي  فرصًة 

بالرحيل، أنتم تعرفون يف أية دقيقٍة يكوُن املصرُي.
الذي  النهُر  حتى  زوبعًة؟  يل  احلياُة  ستكوُن  هل 
حتى  واألحالم،  الضجر  يد  من  منقذي  أنه  ظننُت 

األحالُم تنهُش يب مسعورة . 
وأرجع وأنا أرى األمكنَة والشوارَع ترتنَُّح منتظرًة 
صورَة  تعكُس  كانت  التي  النهِر  ومياُه  معجزًة،  مثيل 

اجلديلِة باتْت كئيبة . 
مِلَ ؟ ُحزنا عىل اجلديلة، ولكنها بقيت ورحلت ...  .
سُت  حتسَّ َأِجْدُه.  مل  لكّني  ضجري  اىل  َرجعُت 
ْت. هرعُت اىل املرآة، نظرُت،  َ مالمَح وجهي قد تغريَّ
بل هي اجلديلة  أنا،  ليس  إنه  َمن هذا؟  النظَر.  ْقُت  دقَّ
، البدَّ  ... آٍه قد َعِشَقْتني، وقالت: ِمْن أجل أْن ُنحبَّ

أن نلغَي قلوَبنا ... . 
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املتصوفُة  الشاعرُة  العدويُة  فرابعُة  الُعنوان؛  َطَريَف  بني  مبارشٌة  عالقٌة  َة  َثمَّ ليَس 

ُولدت يف البرصة عام )1٠٠#(، وعاشت حياهَتا يف املدينة نفِسها حتى وفاهِتا عاَم 

)18٠#( ، فيام كتاُب )َمنطِق الطرِي( مثنوياٌت للشاعِر الفاريسِّ فريِد الدين العطاِر، 

مجَع  الذي  املشرتَك  الفضاَء  أنَّ  غري   .)#62٧  – )55٠هـ  عامي  بني  عاش  الذي 

الطرفني هو التصوُف بمقاماتِه وأحوالِه . 

؛ إذ َلا السبُق يف َطرح مفهوِم احلبِّ  ُتها يف الشعر الصويفِّ لرابعَة العدويِة خصوصيَّ

ا ُعرفت يف تاريِخ الشعِر الصويفِّ  اإلليِّ ، وجتسيِد دالالتِه يف قصائَد كثريٍة ، حّتى أهنَّ

 . ) بـ )شاعرة احلبِّ اإلليِّ

ويعدُّ شعُر رابعَة من أدِب التجارِب الروحيِة النادرِة ، الباذِخ اجلامِل؛ إذ َيرى  فيه 

 ، ٍة ؛ حتتفي بام هو معنويٌّ وروحيٌّ قارُئه ُلغًة اسُتعِملْت يف سياقاٍت تصويريٍة خاصَّ

ـ  رابعة  ـ شعُر  ، وهو  الصادقِة  الوجدانيِة  بالعاطفة  داخليًا حمتِدمًا  انفعااًل  وتعكس 

وجتٍل   ، اإلليِّ الُقْرِب  رجاَء  سلوِكها  يف  عاشْتها  التي  ِة  اخلاصَّ الَوجد  لتجربِة  مرآٌة 

 . إليه  الوصوِل  وطريِق  وتعاىل  تبارَك  املوىل  مع  العالقِة  حوَل  أساسيٍة  لتصوراٍت 

ولعل هذه األبيات ختترُص القوَل وتوضُح الفكرَة بشكٍل أجىل، تقول الشاعرة:

اهَلـوٰى َب  حخُ  : َبنْيِ  حخُ َك  أِحبخُ
لـَِذاكا أْهـٌل  ألَنَك  بــًا  وحخُ

اهَلوٰى بخُ  حخُ َو  هخُ الذي  فأما 
ْن سـِواكا ْغيِل بِذْكِرَك َعمَّ َفشخُ

َلهخُ أهٌل  أْنَت  الذي  وأّمـا 
ْجِب حتى أراكا ك للحخُ َفكشفخُ

يل ذاَك  وال  ذا  يف  احَلْمدخُ  فال 
ولكْن لَك احَلْمدخُ يِف ذا وذاكا

د. عيل جميد البديري
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فهٍم مسبٍق  إىل  يرتكَز  أن  املتصوفة جيب  َفهم جتربة  إنَّ 
الشاعِر  تعامِل  وطريقِة  الصوفيِة،  املقاماِت  لطبيعِة  عميٍق 
منهم مع اللغة، واستثامِر اخليال يف ما َيكتُب بعيدًا عام هَو 

ٌد . ٌّ مقيَّ ِحيسِّ
خو األدِب ودارسو حياِة الشاعرِة  من ذلك ما ذكَره مؤرِّ
ل معنى َفريضِة احلجِّ لديا من معناه  رابعَة العدويِة، مْن حتوُّ
احليسِّ إىل معنى آخر عرفاينٍّ ؛ فاملعنى املاديُّ املتعلُق بالشعائِر 
احلرام، اهلل  بيِت  قصُد   ، ابتداًء  احلجِّ  بوصِف   املحددِة 

الطواِف  بشعريِة  املرتبِط  س،  املقدَّ اإلليِّ  النداِء  وتلبيُة 
، يتجسُد  ، يتحوُل إىل معنًى جمازيٍّ  الكعبة املرشفة  حوَل 
بام ذكَره فريُد الدين العطاُر يف كتابِه )تذكرُة اأَلولياء(، من 
أهنا ال   : الصويفِّ الوعِي  متقدمٍة من  رابعَة يف مرحلٍة  قوِل 
تريُد البيَت )وتقصد هبذا الكعبة املرشفة( ، بل تريُد ربَّ 
البيت، وهو ما يمثُل تقدمًا يف تضاؤل الشعوِر بام هو مادي 
، فليَس البيُت سوى أحجار ، والغاية الكربى هي الوصال 

مع احلبيب وتلبية ندائه. 
مل تصل رابعة لذا املقام من السلوك إال بعد رياضات 
نفسية عدة، أخذت سنوات طوال من عمرها ، وكلفتها 
النفِس،  ترويِض  يف  واألذى  الصعوبات  عىل  ُمّرًا  صربًا 
ها البيت زاحفًة عىل أضالِعها عىل ما ُيروى  ومن ذلك حجُّ

عنها . 
يف  العدوية  رابعَة  ذكُر  َيرد  أن  من  هذا  بعد  َعَجَب  ال 
منظومِة العّطار )منطق الطري( يف أكثر من َموضع؛ فمنحى 
ِة بني  الشهوديَّ الوحدِة  املركزيِّ وحموُره هو فكرُة  الكتاِب 
كتابه  بناء  يف  مفيدًا   ، العليَّة  واحلرضِة  املتصوِف  السالِك 
لت  وهيكلتِه من )رسالة الطري( للغزايل ، عىل وفِق ما توصَّ

إليه أكثُر من دراسٍة أدبيٍة مقارنٍة للعملني. 
ما يعنينا هنا حكايٌة أورَدها العطاُر يف منظومته ، توظُف 
عًا  موسِّ  ، رابعة  لدى  احلج  معنى  يف  العميَق  التحوَل  هذا 
النص  ينهي هبام  إىل غاية ومعنى عميقني  مديات احلكاية 

. يقول: 
سنوات،  سبِع  يف  الكعبة  إىل  الطريَق  رابعُة  »سلكت 

سلكتُه زاحفًة عىل جنبِها ، فام أعظمها! إهنا تاُج الرجال. 
يف  أتمُت  لقد   : قالت  حتى   ، احلرم  من  اقرتبت  إن  وما 

النهاية حجتي! 
ويف يوم احلجِّ يممْت وجَهها شطَر الكعبة ، وقالت : يا 
ذا اجلالل، لقد قطعُت الطريَق زحفًا سبع سنوات ِطوال ، 
ه مُهوم؛ حيث طرحت يف طريقي أشواك  لقد رأيُت يومًا كلَّ
وأشواك ! فإما أن تنحني القراَر يف حمرابِك ، وإال، فدعني 

يف داري.
، كيف يمكن معرفة قدر  لرابعة  ولعدم وجود عاشق 

صاحبة الواقعة؟!
األمواَج  فإنَّ   ، الفضول  ببحِر  الطواُف  تداوم  طاملا 
إىل  باملثول  أحيانًا  لك  وُيسمُح   ، وقبول  ردٍّ  بني  تتالطُم 
الكعبة ، وأحيانًا يوجهونك نحو الدير، فإْن خُتلِّص رأَسك 
تظلَّ  وإن   ، بالك كلَّ حلظة  راحَة  تزْد   ، الدّوامة  من هذه 
هبذه الدوامة ، فام أكثر ما تدور رأُسك كالطاحونة ، ولن 
جتَد حلظًة تنعُم فيها بالراحة؛ إذ سيضطرُب وقُتك بسبب 

بعوضة واحدة«.
النص؛  هذا  يف  رابعة  حلكاية  التوظيف  براعة  نالحظ 
لكاَن  العطاُر برسد حكايتها مع احلج، وإال،  مل يكتف  إذ 
أْن ذكرها يف  التي سبق  احلكاية  نظَم  يتجاوُز  مما ال  األمُر 
ما  يف  ذلك  يستثمر  فهو  ؛  األولياء(  )تذكرة  النثري  كتابه 
التقاطِع  رفِض  عىل  القائِم  ومنهِجه  تصوراته  مع  ينسجُم 
امة( تربك  ها )دوَّ ما بني الطرق املؤدية إىل اهلل تعاىل ، ويعدُّ
العبَد ، وتشوُش رؤيَته ، ولن يتدَي إىل الطريَق املوصَل 

ص منها . للحبيَب إال بالتخلُّ
استغنت  حينام   ، للحّج  رابعَة  بفهِم  ُرنا  يذكِّ الفهُم  هذا 
بعد   ، نفسها  يف  اهلَل  جتُد  ألهنا  الفريضِة،  تأدية  تكرار  عن 
َجت يف مقاماِت السلوك ، الغايُة هو الوصوُل إىل  أن تدرَّ
خاص  فهم  .إنه  بالوسائط  االنشغال  ال  املقدسِة  احلرضِة 
فيه  ترفرُف  واحٍد  فضاٍء  يف   ، خاصًة  لتجربًة  يرتكز   ،
مناجياُت السالكني ، ونسمُع أصداء صويَت رابعَة والعطاِر 

قًة يف أرجائه. حملِّ
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الق�صم الثالث

)18٩٩م(  سنة  بعد  اخلليج  أمهيَّة  تزايُد  أّدى  قلنا: 
إىل  املستعمرين  الربيطانيني  لدى  احلاجة  ظهور  إىل 
يستخدمه  املنطقة،  لذه  وجغرايف  تاريي  ص  ملخَّ وجود 
اّدعائهم،  حدِّ  عىل  الربيطانيون  السياسّيون  املسؤولون 
للخليج  واجلغرايف  التاريي  الدليل  هذا  مواد  مجع  بدأ  إذ 

وعامن ووسط جزيرة العرب يف سنة )1٩٠3م(.
ونعود لنؤكد عىل ما تقدم، من نقل عني الكالم الوارد 
من  فيه  ورد  ملا  ينتبهوا  أن  قرائنا  عىل  ونؤكد  الكتاب،  يف 
العظمى يف فهم طبيعة  الفائدة  مصطلحات؛ فإن يف ذلك 

نظرة الربيطانيني إىل املسلمني وإىل الشيعة بوجه خاص.
جاء يف الكتاب:

1- أسبابخُ انشقاق الشيعة
ت احلوادُث املذكورُة آنفا إىل االنشقاق الرئييس الذي  أدَّ
فيام  ُعرفوا  الذين  واتباِعه  عيلٍّ  اعتقاُد  كان  االسالَم،  قَسم 
بعُد بالشيعة، بأنَّ لعيلٍّ ونسِله حقا يف اخلالفة، لذلك، َيعترُب 
الشيعُة كلَّ الذين حكموا يف اإلسالم ما عدا عيل واحلسن 

كمغتصبني للحكم.
وللشيعة قائمة بأسامء اخللفاء احلقيقّيني، أو األئمة كام 
حممد...وباسم  النبيِّ  )صهر(  عيل   )1( تضم  يسموهنم، 
ويعتقُد  عرش.  االثني  األئمة  قائمُة  تنتهي  املهديِّ  حممد 
ينتظرون  وهم  مستخفيا،  يعيُش  املهديَّ  حممدا  أنَّ  الشيعُة 

خروَجه.
2- أرضحةخُ الشيعة يف العراق

تنقسُم أرضحُة الشيعة يف العراق إىل ثالِث جمموعاٍت، 
بموقعة  والثانيُة  عيل،  بوفاة  منها  األوىل  املجموعُة  تتعلُق 
كربالء، أّما املجموعُة الثالثُة، فتتعلق باألئمة الذين خلفوا 

احلسني.

ا ها وعائداتخُ 3- إدارة األرضحة وتأسيسخُ
األرضحة،  بإدارة  الرتكيَّة  األوقاف  ملصلحة  ُعِهَد 
وهي مسؤولٌة عن ماليَّتها، التي يأيت جزٌء منها عن طريق 
اإليرانيُة  احلكومُة  تعطي  كام  عات،  والتربُّ الكبرية  البات 
إلنارة  كربالء  لكليدارات  تومان   )3٠٠٠( قدرها  منحًة 
لصيانة  النجف  لكليدار  تومان  و)2٠٠٠(  األرضحة، 

رضيح عيل، و)125٠( تومان لكليدار الكاظمية.
3- زيارة الشيعة للعراق ـ رشوط القيام بالزيارة

وأهنا  عظيمة،  ميزة  ذاَت  العراق  أرضحَة  الشيعُة  َيعَترُب 
الشيعيُّ  الزائُر  وُيلَزم  اإلجباري.  احلج  من  بدال  اختياريٌة 
وتعينِي  ديونِه  ودفِع  يته  وصَّ بكتابة  وطَنه  مغادرته  قبل 
دون بثروته وإجراء الطقوس الالزمة يف حال  أوصياَء يتعهَّ

وفاته أثناء الزيارة.
الزائُر  عليها  حصل  التي  النقوُد  تكون  أن  ينبغي  كام 
كان  وإذا  حالل،  طريق  من  جاءته  قد  زيارته  يف  لإلنفاق 
هناَك شكٌّ يف ذلك، أو كانت قد ُدنَّست بوصولا إليه عن 
تسّمى  بعملية  تطهرُيها  ينبغي  فإنَّه  حكومية،  دائرة  طريق 
)ردُّ املظامل(، وتتضمُن هذه العمليُة التصدَق بُثْمن املبلغ إىل 
ها عليه بعد  ه إىل جمتهد يردُّ َد باملبلغ كلِّ الفقراء، أو بأْن يعهَّ

أن حيسَم منها قدرا ضئيال من املال.
4- خطُّ سري الزّوار وحتركاتم

يعرب الزّواُر القادمون من شامل غرب إيران احلدوَد عند 
خانقني، أّما أولئك القادمون من جنوب إيران والساحل 
بطريق  العراَق  يصلون  م  فإهنَّ والند،  للخليج  اإليراين 

البحر عند البرصة.
د من السنة للزيارة، ولكنَّ الشيعة  وليس هناك وقٌت حمدَّ

يتارون الطقَس البارَد لتخفيف أعباء الرحلة.

العالمة الدكتور حممود العيدان
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الربِّ  طريق  عن  املسافرون  األغنياء  الزوار  ويركب 
اخليوَل أو حُيملون عىل َهوادج، بينام حُيمل النساء واألطفال 
يف ما يشبه السالَل عىل ظهور اخليول. ويقوم بإرشاد كلِّ 
مجاعة من الزّوار مرشٌد حيمُل علام أمحُر أو أخرُض مكتوٌب 
آيٌة قرانيٌة أو أسامُء األئمة، ويسبُقه حصاٌن تتدىل منه  عليه 

أجراٌس ذواُت أنغام وأحجام متلفة.
احلدود  من  الربِّ  طريق  عن  القادمون  الزواُر  ويقوم 
رحلَتهم  يستأنفون  ثم  أوال،  الكاظمية  بزيارة  اإليرانية 
ها اخليوُل إىل كربالء والنجف، ويسلك  بالعربات التي جترُّ
اخلليج؛  من  القادمني  الزوار  معظُم  أيضا  الطريق  هذا 
فيأخذون سفينًة من البرصة إىل بغداد، ويذهب حوايل ربع 

الزوار إىل سامراء بالعربات.
بالعراق حوايل  الزائُر  التي يقضيها  ة  املدَّ ويبلُغ متوسط 
ر ما ينفقه أفقر هؤالء يف هذه الفرتة ما بني  الشهرين، وُيقدَّ

ستني ومئة روبية.
5- العدد السنويُّ للزوار

التجارة  حركَة  الشتاء  فصل  يف  الزوار  ُق  تدفُّ ُط  ُيَنشِّ
من  طائلًة  مبالَغ  البالد  إىل  وجيلُب  واخلارجية،  الداخلية 

املال عىل الرغم من أنه قد ينرش األمراض.
الذين  الشيعة  الزوار  عدُد  بلغ  )188٩م(،  عام  ويف 
العراَق من مجيع اجلهات )23٩٩٠( زائرا، وذلَك  دخلوا 
حسب اإلحصاءات الرسمية الرتكية، ويف عام )18٩٠م(، 

بلغ  )5٧56٧( زائرا.
ويف األشهر الثالثة األخرية من عام )1٩٠4م(، والثالثة 
األوىل من سنة )1٩٠5م(، كان أعداُد الزوار القادمني عن 
 ،113٩  ،352  ،5٧٩( التايل:  بالرتتيب  البرصة  طريق 
 )65٠٩( املجموع:  ليكون   ،)1526  ،12٠4  ،1٧٠٩

زائرا.
أثناء  اخلارج  من  البرصَة  الزوار  من  جدا  قليٌل  ويصل 
سنويا  يأتون  الذين  بني  ومن  السنة،  من  األخرى  الشهور 
كبرية  نسبٌة  تنتمي  النود  من  كبري  عدٌد  يوجد  البرصة،  إىل 

منهم إىل )البهرة(.
6ـ اإلحتفاالت التي يقيمها الزوار

ال  ُر نفَسه أوَّ ُيَطهِّ عندما يزوُر زائٌر أحد األرضحة، فإنَّه 
، ثم يدخل صحَن الرضيح، ويكون هذا عادًة  بوضوء معنيَّ
من  يطلب  تاما،  الرضيح  عتبة  وعند  اخلدم،  أحد  بإرشاد 
د  يردِّ يدخل،  بالدخول، وعندما  له  امَح  السَّ املقام  صاحب 
ُمَقبِّال  بعَض الصلوات، ثمَّ يدور حول القرب ثالَث مرات 

تني. السوَر الذي حوَله، ويف النهاية، يركع أمامه مرَّ
مزيد  عىل  احلصول  يريدون  الذين  األغنياء  الزوار  أّما 
ة  فون مجاعَة املاّل بقراءة القرآن ورسد ِقصَّ من امليزات، فيكلِّ
عون الصدقات عىل الفقراء،  استشهاد احلسني، وكذلك يوزِّ

مون العطايا من النقود واجلواهر إىل الرضيح. ويقدِّ
املتَّبعة يف زيارة رضيح  الطريقة  ـ هي  ـ عىل األقل  تلك 

احلسني يف كربالء.
ُد الزواُر خاصة يف كربالء باملسابح وبأقراص من  ويتزوَّ
س يضعوهَنا حتَت رؤوسهم عند  )الرتبة(، أو الرتاب املقدَّ
إىل  زيارة  وبعد  باألكفان،  وكذلك  الصالة،  يف  السجود 

سة، حيقُّ للزائر استخدام لقب )كربالئي(. األماكن املقدَّ
لة لزيارة النجف وكربالء األيام املفضَّ

ة تواريخ، منها لزيارة عيل: وقد ورد هنا عدَّ
-)٩( ربيع األول، وهو اليوم الذي اغتيل فيه عمر بن 

اخلطاب خليفة رسول اهلل.
- )28( ذو احلجة، ويعَرف باسم )مباه اهلل(، وهو اليوم 
د ملالك متخفٍّ يف  الذي أعطى فيه عيلٌّ خاتا ثمينا من الزمرُّ

زيِّ شّحاد.
- )21( مارس، أو عيد النوروز، وهو أول يوم يف السنة 

اإليرانية.
ومنها لزيارة كربالء:

احلسنُي  فيه  اغتيل  الذي  اليوم  م،  حمرَّ  1٠  ،٩  ،8  -
ورفاُقه، وُيعتقد أنَّ املالك جربيل قد َبنيَّ للشهداء يف اليوم 

الثامن أماكَنهم يف اجلّنة.
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العلِم والعلامِء، وأبرز احلوارض  البرصُة مدينُة 
ونتاجها  علامئها  بكثرة  َزَخَرْت  التي  االسالمية 
يف  نظائرها  عن  وتيَّزت  واألديب،  الفكري 
اللغة  سيَّام  ال  املتنوعة،  املتعددة  املجاالت 
واألدب، وكاَن طالُب العلم يقصدوهَنا من كلِّ 
حدب وَصوب من أجل االستزادة من علومها 

ومعارفها.
ومن كباِر علامء الشيعة البرصّيني الذين تركوا 
اتصاٌل  له  وكان  املعرفة،  ميادين  يف  متميِّزا  أثرًا 
الثقُة  الشيُخ   وأصحاهبم،  البيت  أهل  بأئمة 
أيب  بُن  أبان  إسامعيل،  أبو  العابُد،  الزاهُد  الفقيُه 

عّياٍش العبديِّ البرصَي. 

 ارشف عبد احلسن
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يف  رسه(  )قدس  الطويسُّ  الشيُخ  ذكرُه  تابعيا  كان 
 ،)1(من روى عن اإلمام السّجاد والباقر والصادق
الطبقِة  من  َحَجر  وابُن   )2( الربوجرديُّ السيُد  ه  وعدَّ
اخلامسة)3(. وهو من أعاظِم فقهاِء زمانِه كام أقرَّ بذلك 

املخالُف واملؤالُف.  
ُولد أبان يف حدود سنة 62#، وقد استوطَن البرصَة 
عبد  قبيلة  َموايل  من  وأهله  هو  وكان  عمره،  آخر  إىل 
التي هي   ، العبديِّ نسبة  له مرتمجوه  فقد ذكر  القيس؛ 
نسبة إىل عبد القيس، وهي قبيلٌة برصيٌة معروفٌة كان 
وقد شاركت يف  اجلارود،  بُن  املنذُر  يرأسها يف عهده 
أبان، وقد كان فتُح  التي كان منها  فتح منطقِة فارَس 
عبد  بني  تشيع  سابقة  وترجع   ،#1٩ سنة  يف  فارَس 
  . القيس إىل قبل سنة 3٠ #، وصاروا شيعة بالتدريج)4(
درَس أبان يف البرصة، ونبَغ يف الفقه، حتى أنَّ قبيلة 
عبد القيس كانت تفتخر بأنَّ بني مواليها أبان بُن أيب 

عّياٍش الفقيه )5(.
اىل  كتاَبه  الاليل  قيس  تسليم  من  ُذكر  ما  وأّما 
أمري  أصحاب  من  إسحاق:  بن  حممد  قال  فقد  أبان، 
، سليم بن قيس الاليل )6(. وكان هاربًا  املؤمنني 
أيب  بن  أبان  إىل  فلجأ  ليقتله،  طلبه  ألنَّه  احلجاج؛  من 
عياش، فآواه، فلام حرضته الوفاة، قال ألبان: إن لك 
كان  إنه  أخي،  يابَن  الوفاُة،  حرضتني  وقد  حّقا،  عىلَّ 
من أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم كيَت 

قيٍس  بِن  سليِم  كتاب  وهو  كتابا،  وأعطاُه  وكيَت، 
الاليلِّ املشهور، رواه عنه أبان بن أيب عّياش، مل يروه 
عنه غريه. وقال أبان يف حديثه: وكان قيٌس شيخًا له 
نور يعلوه. وأوُل كتاٍب ظهر للشيعة كتاُب سليم بن 
قيس الاليل، رواه أبان بن أيب عّياش، مل يروه غرُيه )٧(. 
من  واالفرتاء  الُتهمة  سهاُم  أصابه  ممن  أبان  وكان 
 ،البيت أهل  مذهب  إحياء  سبيل  يف  األعداء 
وهو أوثق من أن ُيبحث عن ذلك فيه، وله علينا حقٌّ 
القيِّم يف  الرتاث  الوافَر يف استبقاء هذا  عظيٌم؛ لسعيه 
واالهتام.  واإلرهاب  بالغشم  اململوءة  الظروف  تلك 

ولكن، نورد هنا بعض أقوال علامء الرجال فيه. 
قال الذهبي )8(: كان أبان من األتقياِء العباِد، الذين 
يسهرون الليل بالقيام ويطوون النهار بالصيام. وقال 
ذلك  فذكرُت  بأبان.  عليَك  بنّي،  يا   : العلويُّ سلٌم 
ُمْذ  باخلري  نعرُفه  زال  ما  فقال:   ، السختياينِّ أليوب 
كان. وقال الفاّلُس: هو رجٌل صالح. قيل لُشعبة: مَل 
 )٩( احلديث؟!  ذا  عن  يصرِب  وَمْن  قال:  منه؟  سمعَت 
الكذَب، وعامة  يتعمُد  أنه ال  أرجو  ابُن عدي:  وقال 
: إنه  الُعَقييلُّ ما أتى به من جهة الرواة عنه )1٠(. وقال 
كان طاووَس القّراء )11(. وقال أبو حاتم: كاَن رجاًل 

صاحلا )12(.   
 )13( اخلوئيُّ  والسيُد  األمنُي  حمسن  السيد  ووصفه 
التابعيُّ العامُل الفقيُه العابُد، أبو إسامعيل،  بأنه الشيُخ 
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الزاهُد،  البرصيُّ  العبديُّ  أيب عّياش فريوز  بُن  أباُن 
من موايل عبد القيس. 

َن العلامُء املتأخرون إىل وثاقة أبان؛ فقال  وقد تفطَّ
ة ألبان،  : أّما تضعيُف العامَّ السيُد املوحُد األبطحيُّ
فال يوجُب وهنًا فيه ... وكان أكثُر تضعيفاِت العامِة 
أبان،  الوقيعَة يف  َس  ألبان َعوال عىل شعبَة؛ فقد أسَّ
وتبَعه غرُيه ... وملخص ما قالوا عن شعبة وغريه 

يف تضعيفه أمور:
أحدها: مناماٌت ذكروها ... وثانيها: روايُة أباَن 

عن أنس بن مالك، وثالثها: رواية املناكري.
َوُعد منها رواياٌت يف فضل أهل البيت ؟ ... 
عياش  أيب  بن  أبان  أن  العامة  من  َفه  ضعَّ ممن  يظهر 
جهة  من  كان  التضعيَف  فلعلَّ  الُعّباد،  من  كان 

  .)14(املذهب
كشف  يف  اخلوانساريُّ  الصفائيُّ  السيد  وقال 
املخالفني  تضعيف  )أي:  عده  ينبغي  األستار: 
الشيُخ موسى  العالمُة  أّما   .)15(من مدائحه )ألبان
، فقال فيه: األقرُب عندي قبوُل رواياته؛  الزنجاينُّ
بثقات  اعتامدا  أصحابنا  ري  متأخِّ من  جلامعة  تبعا 
املحدثني، كالصفاِر وابِن بابويه وابِن الوليد وغرِيهم 
والرواة الذين يروون عنه، والستقامة أخبار الرجل 

.)16(وجودة املتن فيها
عىل  واملتأخريَن  املتقدمنَي  األعالِم  اعتامَد  إنَّ 
اعتامدهم  عىل  يتوقُف  عنه،  ونقلهم  سليم،  كتاب 
عىل أبان الناقل له. ومن املعلوم أنَّ هذا اجلمَّ الغفرَي 

من األعاظم ال يعتمدون إال عىل كتاب مروي بسند 
قوى معترب، وقد أشار إىل ذلك السيد اخلوانساري 
يف كشف األستار فقال: وإذا انتهت أسانيُد الكتاب 
   . )1٧(إىل أبان، فهذا اإلمجاُع يكشُف عن وثاقته جدا
ثم إن أباَن أْطلع احلسَن البرصيَّ عىل كتاب سليم 
يف البرصة، فطالَعه احلسُن البرصيُّ بأمجعه، ثم قال: 

.)18(ما يف حديثه يشء إال حقٌّ سمعُته من الثقات
حاجا،  مكة  إىل  البرصة  من  قدم  أباَن  أن  وُينقل 
زيَن  اإلماَم  وزار  العلامء،  من  بكثري  والتقى 
وكان  سليم،  كتاَب  عليه  وعرض   ،العابدين
بن  عامر  الطفيل  أيب  الصحابيَّني:  بحضور  ذلك 
واثلة الكناين، وعمر بن أيب سلمة. وكان يغدو عليه 
يستمع    واإلمام  الكتاَب،  ويقرؤون  أيام  ثالثة 
صدق   : اإلمام  قال  فرغوا،  وملا  قراءهتم.  إىل 
أبا  سليم، رمحه اهلل، هذا حديثنا كله نعرفه. ثم إن 
الطفيل وابن أيب سلمة أيضا شهدا بصحة الكتاب، 
عيل  من  سمعناه  وقد  إاّل  حديٌث  فيه  ما  فقاال: 
ومن  ذر  أيب  ومن  سلامن  ومن  عليه(  اهلل  )صلوات 

  .)1٩( املقداد
يف  الاليل،  قيس  بن  سليم  عن  روايًة  هنا  ونورد 
أن  وهي  عياش،  أيب  بن  أبان  عنه  رواه  الذي  كتابه 
النبي صىل اهلل عليه )وآله( وسلم قال ألمري املؤمنني 
عيل بن أيب طالب  :أنَت وإثنا عرَش من ُوْلِدك 

.)2٠(ُة احلّق أئمَّ
ِل رجب من سنة 138# عن عمر  َ أباُن يف أوَّ ُتُويفِّ
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ناهز ستة وسبعني سنة)21(. 
وهبذه األسطر القليلة، نكون قد وفينا ولو جزءًا 
حفظ  يف  علينا  اجلليل  العامل  هذا  حق  من  بسيطًا 
اهلل  فجزاه  األصيل،  االسالمي  والرتاث  احلقائق 

عن أهل بيت نبيه خرَي اجلزاء.

اهلوامش
1- ينظر: رجال الشيخ: 1٠٩/ 1٠6٧ و1264/126 

و164/ 1885؛ وينظر: رجال الربقي: ص ٩. 
2- ينظر: ترتيب طبقات الكيش، مطوط، ص6. 

3- ينظر: تقريب التهذيب: 143/52/1. 
4- ينظر: فتوح البالذري، ص 3٧8 -38٠. 

5- ينظر: املعارف البن قتيبة، ص 23٩. 
6- من أوائل املصنفني يف االسالم. كان من أصحاب 
دخل  أن  إىل  الكوفة  يف  وعاش  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام 
احلجاج الثقفي العراق، وسأل عنه، فهرب إىل النوبندجان 
)من بالد فارس(، وجلأ إىل دار أبان بن أيب عياش فريوز، 
باسم  ُطبع  السقيفة(،  )كتاب  له  عنده.  فامت  أبان،  فآواه 
التي  األصول  من  وهو  الكويف(.  قيس  بن  سليم  )كتاب 
ُل عليها، قال جعفر الصادق: من مل  ترجع إليها الشيعة وتعوِّ
يكن عنده كتاب سليم بن قيس، فليس عنده من أمرنا يشء، 

وهو أبجد الشيعة. االعالم، للزركيل، ج3، ص11٩. 
٧- ينظر: الفهرست، البن النديم، ص2٧5.   

8- ينظر: ميزان االعتدال: ج 1، ص 12. 
٩- ينظر: ميزان االعتدال: ج 1، ص 1٠. 

وهتذيب   11 ص   ،1 ج  االعتدال:  ميزان  ينظر:   -1٠
التهذيب: ج 1، ص ٩٧. 

11- ينظر: الضعفاء الكبري: ج 1، ص 38.  
12- ينظر: هتذيب التهذيب: ج 1، ص ٩٧. 

13- ينظر: أعيان الشيعة: ج 5، ص 48؛ معجم رجال 
احلديث: ج 1، ص 18. 

14- هتذيب املقال: ج 1 ص 182 و183. 
15- كشف األستار، ج2، ص3٠. 

16- اجلامع يف الرجال: ج1، ص11. 
1٧- كشف األستار: ج 2، ص132.  

18- مفتتح كتاب سليم. 
1٩- مفتتح كتاب سليم. 

  . 2٠- التنبيه واالرشاف، للمسعودي، ص1٩8-1٩٩

 5 ج  الشيعة:  أعيان  سليم؛  كتاب  مفتتح  ينظر:   -21
ص 48؛ ميزان االعتدال: ج1، ص 14؛ مستدركات علم 

رجال احلديث: 1/ 84-83. 
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التميمّي،  صعصعة،  بن  غالب  بن  مّهام  فراس،  أبو 
ولّقب بالفرزدق؛ لِغلِظ وْجهه وشْبِهه بالّرغيف)1(.

 كان صعصعُة َجّد الفرزدق يقال له )حميي املوءودات(؛
وذلك أّنه كان مّر برجل من قومه وهو حيفر بئرًا وامرأته 
تبكي، فقال لا صعصعة: ما يبكيك؟ قالت: يريد أن يئد 
الفقر،  قال:  هذا؟!  عىل  محلك  ما  له:  فقال  هذه،  ابنتي 
تعيشون  أوالدمها،  يتبعهام  بناقتني  منك  أشرتيا  قال: 
بألباهنا، وال تئد الّصبية، قال: قد فعلت، فأعطاه الناقتني 
ومجاًل كان حتته فحل، وقال يف نفسه: إّن هذه ملَْكُرمة ما 

َسَبَقني إليها أحٌد من العرب.
فداها،  إال  بموءودة  يسمع  ال  أن  نفسه  عىل  فجعل 
فجاء اإلسالم وقْد فدى ثالثامئة، وقيل: أربعامئة، وكان 
عّدة  يف  بذلك  وفخَر  املكُرمة،  هبذه  يفتخُر  الفرزدق 

قصائد، منها  قصيُدته التي أّولا: 

الذي َصْعَصعةخُ  الَغيثني  َأَحدخُ  أيب 
يخُمطِر والّدلو  اجلوزاءخُ  ِلف  تخُ متى 

ــْر يخُ وَمن  الوائديَن  بناِت  أجاَر 
ـــــِفِر  ْ مخُ َغريخُ  أّنه  يخُعلم  الَفقر  عىل 

البناتخُ وإْذ همخُ يى  عىل حني ال حتخُ
ِر كوٌف عىل األصنام َحوَل املخُدوَّ عخُ

فأسلم،   ، النبّي  عىل  صعصعَة  ابُن  غالَب  وفد 

فأخربه   ، النبّي  عىل  صعصعُة  أبوه  وفَده  قد  وكان 
بفعله يف املوءودات، فاستحسَنه، وسأله: هل له يف ذلك 

أجر؟ قال: نعم)2(.
حييى  صعصعَة  بُن  غالُب  الفرزدق  والُد  كان 
البرصُة  ُبنيت  فلاّم  وأنعامًا،  إباًل  ويملُك  بدوّيًة،  حياًة 

سنة)14#(، نزَل جنوهَبا، واشتهر هناك بَِكَرِمه)3(.
أّما والدُة الفرزدِق، فهي أينُة بنُت قرظة الضّبّية.

ضبيعَة  بُن  أعنَي  بنُت  الّنواُر  فهي  زوجُته،  وأما 
إىل  أباها  وّجه  قْد   عيّل اإلمام  وكان  املجاشعّي، 
البرصة  الّنواُر يف  وماتْت  غيلة،  اخلوارُج  فقتَله  البرصة  

قًة منه)4(. مطلَّ
الّنواُر  أمرأُته  ْته  فعريَّ له،  ُيولد  ال  الفرزدُق  َمَكَث 

بذلك، فقال:

قالت: أراه واحدًا ال أخا له
األباعـِـدخُ  الوارثنَي  يف  ه  لخُ يؤمِّ

كأّنام تريني  أْن  يومًا  ِك  لعلَّ

احلـواردخُ األسودخُ  حوايلَّ  َبنيَّ 

احلىص يلَد  أْن  قبَل  متياًم  َفإّن 
أقام زمانًا وهو يف الّناس واحدخُ  

لواحد  وليَس  األوالد،  من  مخسٌة  ذلك  بعد  له  فُولد 
من ُوْلِده َعِقٌب إال الّنساء)5(.

نشأ الفرزدق عىل حّب آل البيت ، وعىل االعتقاد 
بحّقهم يف اخلالفة، وِمن مواقفه الداّلة عىل ذلك:

 متوّجهًا إىل الكوفة،  أّنه لقي احلسنَي بن عيّل   -
 ، يا بن رسول اهلل  : ما وراءك؟ فقال:  له  فقال 
معي  وحيك  قال:  َعليك،  وأيديم  َمَعك،  الناس  أنُفُس 
فلاّم  اهلل.   ويناشدونني  يدعونني  كتبهم  من  بعري  وقر 
العرُب  َغضبت  إذا  الفرزدق:  قال   ،احلسني ُقتل 
ها، فاعلموا أّنه سيدوم عّزها، وتبقى  البن سّيدها وخريِّ
هيبُتها، وإن صربت عليه ومل تتغرّي، مل يزدها اهلُل إال ذاًل 

إىل آخر الدهر، وأنشد يف ذلك)6(:

إعداد: حسني عيل أّيوب
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خرِيكم البِن  تثأروا  مل  أنتمخُ  فإْن 
باملغازِل  واغِزلوا  الّسالَح  فألقوا 

أبيه،  حياة  يف  حجَّ  امللك  عبد  بَن  هشاَم  أّن  ومنها:   -
األسوِد  احَلَجِر  إىل  يصَل  أْن  وجهَد  بالبيت،  فطاف 
فُنصَب  حام،  الزُّ لكثرة  ذلك؛  عىل  يقدْر  فلم  ليستلَمه، 
من  مجاعٌة  ومعه  الّناس  إىل  ينظُر  عليه  وجلس   ، كريسٌّ له 
أعياِن الّشام. فبينام هو كذلك؛ إذ أقبل اإلماُم زيُن العابدين 
عيلُّ بُن احلسني بُن عيّل بُن أيب طالب ، فطاف بالبيت. 
فلاّم انتهى إىل احلجِر، تنّحى له الناُس حتى استلمه، فقال 
رجل من أهل الّشام لشام: َمن هذا الذي هاَبه الّناُس هذه 
أهُل  فيه  َيرَغَب  أن  مافَة  أعرف؛  ال  هشام:  فقال  اليبة؟ 
الشام، وكان الفرزدق حارضًا، فقال: أنا أعرفه، ثّم اندفع 

فأنشد القصيدة الشهرية املعروفة التي منها:

وطأَته البطحاءخُ  تعرفخُ  الذي  هذا 

واحلـــرمخُ واحلــلُّ  ه  يعرفخُ والبيتخُ 
إىل هناية قصيدته املعروفة بـ)ميمّية الفرزدق(، فغضَب 
ألهل  حمّبٍة  من  أبداه  ملا  واملدينة؛  مّكة  بني  فحبسه  هشام، 

البيت ، ولتعريفه هبم يف قصيدته)٧(.
إْذ  الفرزدق؛  عند  طوياًل  يدم   مل  التشّيع  إظهار  لكّن 
ْته األحداُث الّسياسّيُة املتالحقُة إىل مهاَدنة األموّيني  اضطرَّ
ومالحقتهم؛  لغضبهم  جتّنبًا  )تقّيًة(؛  ومدحهم  ومماألهتم 
لذلك، نجُد أنَّ ديواَنه يشتمل عىل العديد من قصائد املدح 

التي نظمها يف بعض خلفائهم وأمرائِهم وقادهِتم)8(.
الّشعراَء  أمىض الفرزدُق شطرًا كبريًا من حياته يناضَل 
فيغلبهم، حتى َشَغَل الناَس يف زمانه، وجعَلهم يرتّقبون ما 
كان يدور بينه وبني أقرانه من الّشعراء، وعىل رأسهم جريُر 
بُن عطّيَة اخلطفّي من مهاجاٍة مريرٍة دامت زمنًا طوياًل، مل 

ُيسكتها إال املوت، ُعرفْت بـ)النقائض(.
الفرزدَق  منزلَة  حتديد  يف  بعُد  من  النّقاد  تباين  وقْد 
ومكانَته يف الّشعر، فمنهم َمن َجَعَله أشعَر الّناس، ومنهم 
من قّدَمه عىل خصمه جرير، ومنهم من أّخره عنه أو ساواه 

معه. 

ومتذّوقيه  العريّب  الّشعر  لعّشاق  الفرزدق  ترك  وقْد 
ديوانًا ضخاًم ضّم بني دّفتيه مئاِت القصائِد واملقطوعاِت، 
واملديح  والجاء  الفخر  بني  موضوعاهُتا  تنّوعت  التي 

والغزل والّرثاء، وغريها.
الَغريب،  كثريَة  فخمَة  جزلَة  الفرزدق،  ألفاظ  وكانْت 
بلغْت يف ديوانه أربعني ألفا)٩(، حّتى قيل: لوال الفرزدُق، 

لذهَب ُثُلُث الّلغة)1٠(.
دارت أشعاُر الفرزدق يف كتب الّنحاة و الّلغوّيني، كام 
من  كثري  واألخبار؛ الشتاملا عىل  التاريخ  كتب  دارْت يف 

أّيام العرب ومناقبهم ومثالبهم.
عىل  َنيََّف  وقْد  ومائة،  عرش  سنة  يف  الفرزدُق  ماَت   

الّتسعني سنة، وُدِفَن يف البرصة)11(. 
)ذات  أو  بـ)الّدبيلة()12(،  أصيب  الفرزدق  أّن  وُيروى 

اجلنب()13(، ومات وقْد قاَرَب املائة)14(.
 وقْد رثاه جريٌر بأبيات يقول فيها)15(:

حامـٌل الفرزدِق  بعَد  َوَلَدت  فال 
ِت  َتَعلَّ نفاٍس  ِمْن  َبْعٍل  ذاتخُ  وال 

الثأى والراتقخُ  املأمونخُ  الوافدخُ  هو 
زّلـِت بالعشريِة  يوما  الّنعلخُ  إذا 

اهلوامش
1- الزركيل، األعالم: ج8، ص٩3.

2- األصفهاين، األغاين: ج21، ص1٩٩.
3- فّروخ، تاريخ األدب العريب: ج2، ص64٩.

4- ابن قتيبة، الّشعر والّشعراء: ج1، ص38٧.

5- ابن قتيبة، الّشعر والّشعراء: ج1، ص383.
6- املصدر نفسه: ج21، ص264.
٧- املصدر نفسه: ج21، ص265.

8- صالح الّدين الواري، ديوان الفرزدق.
٩- فّروخ، األدب العريب: ج1، ص651.

1٠- األصفهاين، األغاين: ج21، ص2٧2.
11- الزركيل، األعالم: ج8، ص٩4.

12- جتمع قيحي يف اجلوف.
13- التهاب يف غشاء اجلنب.

14- األصفهايّن، األغاين: ج21، ص2٧1.
15- املصدر، نفسه: ج21، ص2٧3.

اخلـطوة•حمرم احلرام  #1439 99



عبُد اهلِل بُن اأحمَد امِلْهَزمّي

املربَد،  بدَّ من أن تذكَر  البرصة، فال  حينام تتحدثخُ عن 

عن  احلديث  وحيلو   ، الشعراءخُ يذكرخُ  املربَد،  تذكرخُ  وحينام 

 الشعر ومجاله وعذوبته، ومن شعراء البرصة أبو َهفان عبدخُ اهلل

العبدي  الفزر  خالد  بن  ِمْهَزم  بن  حرب  بنخُ  أمحد  ابن 

البرصي)1(، وبنو مهزم بيٌت كبرٌي بالبرصة يف عبد القيس، 

، اللغوي. راويٌة، عامٌل بالشعر واألدب)3(. شيعٌة)2(. األديبخُ

َذَكَر قبيَلَته يف شعره فقال:

ال العخُ حىل  فإّنا  عّنا  تسأيل  فإْن 
بنو ِمهَزٍم، واألرِضِ ذاِت املناكِب 

ارشف عبد احلسن
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تاريخ والدته، شأُنه يف  إىل  ما يشرُي  أيدينا  ليس بني 
أنه  إال  السابقني،  األدباء  من  غريه  كثريين  شأُن  ذلك 

ُولد يف هناية القرن الثاين أو بداية الثالث تقريبا.
أبو  أمحد،  بن  اهلل  عبُد  فقال:  اخلوئي   السيُد  ذكَره 
 ،)4(املذهب يف  وله شعر  أصحابنا،  يف  مشهوٌر  َهفان، 

وذكره العالمة احليل)5(.
الشعراء،  طبقات  كتاُب  منها:  مؤلفات،  عدة  له 
وكتاُب أشعاِر عبد القيس وأخباِرها، وكتاُب شعِر أيب 
مطبوٌع  والكتاُب  وأخباِره)6(،  املطلب  عبد  بن  طالب 
عن نسخٍة بخطِّ أيب الفتح عثامن بن ِجّني، ومن حتقيق 

َسة البعثة.  قسم الدراسات االسالمية يف مؤسَّ
أبو  أورده    عيلٌّ له  ُولد  ملا  طالب  أيب  قول  ومن 

َهفان: 

الَدجيِّ الَغسِق  هذا  ياَربَّ 
املخُيضِّ  املنبلـــــِج  والَقمـــــِر 

اخَلفيِّ أمرك  من  لنـــا  َبنيِّ 

ماذا ترى يف إسم ذا الَصبيِّ

نؤاس(،  أيب  )أخبار  كتاُب  أيضا -  ومن مؤلفاته - 
مكتبُة  ونرشته  فراج  أمحد  الستار  عبد  قه  حقَّ الذي 
مرص، وهو سلسلة من حلقات األدب العريب توضح 
وتضيُف  نواس،  أيب  شعُر  فيها  ُذكر  التي  املناسبات 
أخباره  إىل  النفوُس  تتوق  املعلوماِت عن شاعٍر  بعَض 
إليه؛  نسبته  متحققًة  له  شعرًا  وتظهر  وآثاره،  ونوادره 

لصلة املؤلف به.
ودعبل  نؤاٍس،  أليب  معاصا  املِْهَزميُّ  وكاَن 
الوليد،  بن  ومسلٍم   ، والبحرتيِّ تام،  وأيب  اخلزاعي، 

وعيل بن جهم. 

شعره  ومن  أغلبه،  ضاع  فقد  هفان،  أبو  أشعار  أما 
يصف فقره وضيَق ما به من احلال، وكان يلبُس ما ال 

يكاُد يسرُت جسَمه:
رُّ ِمْن َشيبي، فقلتخُ هلا بْت دخُ َتَعجَّ

ال تعجبي وطلوعخُ البدِر يف الَكْسِف
حتخُ يف َسَمٍلٍ وزاَدها َعَجبًا أْن رخُ

َدِف وما دَرْت درُّ أّن الّدرَّ يف الصَّ

ُتُويفِّ الشاعُر عبُد اهلل بن أمحد املِهَزميُّ سنة #25٧، 
كاَن  ولكنَّه  والفاقُة،  الفقُر  ِمْلؤها  حياًة  عاش  أن  بعد 

غنيَّ النفس، فلم يمدِح األمراَء والوزراء. 

اهلوامش
1 - ينظر: ايضاح االشتباه، العالمة احليل، 2٠. 

2 - ينظر: نقد الرجال، للتفريش، 3/ 84؛ طرائف املقال، 
الربوجردي، 1/ 24٠.

3 - ينظر: الفهرست، البن النديم، 161. 
4 - معجم رجال احلديث، 11/ 111-11٠. 

5 - ينظر: خالصة االقوال، 4٧3.
6 - ينظر: معجم رجال احلديث، 11/ 111-11٠. 
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اىل  الكريم  للقرآن  البيِت  أهِل  قراءِة  فكرُة  َبقيْت 
وقٍت قريب تعاين من شّحة املصادر التي تؤكد وجود 
َطرح  من  البعُض  وَيتخّوُف   .هبم خاصة  قراءة 
جوهَر  يمسُّ  أنه  معتقدًا  ويتحّرُج؛  املوضوع  هذا 
واضحًة؛  مغالطًة  حيمل  أمٌر  ولكنه  ولغتِه،  القرآِن 
قراءٌة  حقيقته  يف  أيدينا  بني  املوجوُد  الكريُم  فالقرآن 
ومل  َحْفص،  برواية  عاصٍم  قراءة  فهو  القراءاِت؛  من 
من  لا  بل  غريها،  من  األفضل  هي  القراءُة  هذه  تكن 
هو  كام  املالحظات،  من  عليها  ما  وعليها  اإلجيابيات 

احلال مع غريها من القراءات.

وَلعلَّ َأقدم ما َوَصَل إلينا من املصادر التي تشري اىل 
قراءة أهل البيت هو تفسري عيل بن إبراهيم الُقمي، 
الجري،  الرابع  القرن  من  األول  الربع  يف  املتوّف 
وكذلك كتاب )الكايف( للكليني، عىل الرغم من عدم 

كونه كتابًا يف التفسري أو القراءات.
ظهرت  فقد  األخرى،  اإلسالمية  املذاهب  يف  أما 
أم  العرش  أم  السبع  أكانت عن  القراءات، سواء  كتُب 
 مما  البيت  نا َنسَأل: أين موقف أهل  الشواذ، وَلعلَّ
القراءات؟ وهو سؤال  من  موقفهم  وما  كان حيدُث؟ 
ظهر  حتى  هبم؟  خاصٌة  قراءٌة  لم  كانت  فهل  مهم، 

د. حامد نارص الظاملي

وكتابه )القراءات( م�صدرًا لقراءة اأهل البيت

اأحمُد بُن حممٍد ال�صياريِّ الب�صريِّ )ت652هـ(

.د. حامد الظاملي

اخلـطوة•حمرم احلرام  #1439 102



)ت#256(،  البرصي  السّياري  حممد  بن  أمحد  كتاب 
الذي  والتحريف(،  التنزيل  أو  بـ)القراءات  املوسوم 
قه املسترشُق إيتان كوهلربغ وحممد عيل أمري معّزي،  َحقَّ
وصدر عن دار بريل يف ليدن وبوسطن سنة 2٠٠٩م يف 
ما يقارب )2٠٠( صفحة. وهو ُمرتٌَّب حسَب ترتيب 
يذكر سنَد  والرجل كان  القرآن،  السور وتسلسلها يف 
القراءة املروية عن أهل البيت ، سواء أكانت قراءة 

أم مقصود آية.
وقد ذكر الشيخ آغا ُبزرك الطهراين السّياريَّ قائاًل: 
أمحُد بُن حممد بن سّيار السّياري، أبو عبد اهلل البرصّي 
الكاتب، روى عنه سالمُة بُن حممد احلسن بن عيل بن 

.)1(مهزيار، الذي هو من مشايخ النعامين
يف  تواليف  له  َجِلٌد،  شيعٌي  حجر:  ابن  عنه  وقال 

.)2(القراءات وغريها
ولكتاب السّياري مطوطاٌت عديدٌة تزيُد عىل اثنتي 
إيران والنجف،  عرشَة مطوطًة، موجودٌة يف مكتبات 

وقد اعتمد املحققان عىل قسٍم منها.
ولذلك، فقد زال استغرابنا السابق من عدم وجود 
قراءة ألهل البيت  خاصة هبم، بعد أن صدر كتاُب 
َد وجوَد تلك القراءة، والرجل كان  السّياري، الذي َأكَّ
معروفًا يف األوساط العلمية آنذاك، حتى وإن كان كتابه 
الرشيعة  شيُخ  كبريًا  اعتامدًا  عليه  اعتمَد  فقد  مطوطًا، 
األصفهاين )ت132٩#( يف كتابه اخلاص بالقراءات، 
امُلعنون )إنارُة احلالك يف قراءة َمِلك ومالِك(، واعتمد 
القمي  األشعري  اهلل  عبد  بن  سعد  كتاب  عىل  كتاُبه 
)ت3٠1#( املعنون )ناسخ القرآن ومنسوخه(، الذي 

صدر حديثًا حمققًا حتقيقًا علميًا.
السّياري وسعد بن عبد اهلل  وال بد أن نشري اىل أن 

القراءات  من  كثري  يف  يتوافقان  الُقمي  األشعري 
. الصادرة عن أهل البيت

يف  السّياري  ذكرها  التي  للقراءات  تتبعنا  وعند 
يأخذون  الشيعة والسنة  كتابه، وجدنا كثريًا من علامء 
اخلاصة،  بطرقهم  أم  عنه،  مبارشة  أكانت  سواء  هبا، 

ولكنهم يتفوقون معه غالبًا يف القراءة.
للسّياري  القراءات  كتاًب  نعدَّ  أن  نستطيع  لذلك، 
، بل وينقل  ُكتِب يف موضوعه بشكل منهجيٍّ أقدم ما 
أحيانًا نقاًل مبارشًا عن أئمة أهل البيت؛ كونه قد 
 العسكري احلسن  واإلمام  وُتويف  بعَضهم  عاَص 
َحيٌّ ، فلو كان مِمَّْن ال ُيوَثق به، لورَد ما يشري اىل ذلك 
من األئمة  أو صحابتهم )رضوان اهلل تعاىل عليهم 

أمجعني(.
كتاٍب  أوَل  السّياري  كتاب  يكون  سبق،  ملا  وفقًا 
منهج  وفق   البيت أهل  قراءاِت  جيمُع  لبرصيٍّ 
علمي، لتكون للبرصة ريادٌة أخرى يف علٍم آخر، وقد 
هو  خاص  كتاٍب  يف  بالتفصيل  املوضوع  هذا  درسنا 

)قراءة أهل البيت: مصادرها وترجيحاهتا(.
م يتقدموَن اآلخرين،  مرة أخرى يثبُت البرصيون أهنَّ

ولكنَّ األمَر حيتاج اىل جمرد البحث والتحّري.

اهلوامش
1- طبقات أعالم الشيعة 1/4٧.

2- لسان امليزان 252/2.
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هذا ما َدَأَبت عليه جملُة )اخلطوة( الثقافيُة يف هذا الباب، 
قرآنّيي  أحِد  أو سريِة  قرآنيٍة  إبراٍز عمِل مؤسسٍة  باُب  وهو 
أساتذِة  َأَحِد  مع  حواُرنا  العدِد، سيكون  هذا  ويف  البرصِة. 
َخَلف  كاظم  القارُئ  احلاجُّ  وهو  ائه،  وقرَّ الكريِم  القرآِن 

الّديوان.
الفاضلخُ  األستاذخُ  ا  أيُّ بك  مرحبًا  البدء:  يف  اخلطوة:   -
لو تطلعنا عىل  ة اخلطوة، وحبَّذا  ضيفًا عزيزًا عىل كاَدِر جملَّ

سريتِكم الذاتيِة باختصار.
كاظم  القارُئ  إين  بكم،  ومرحبًا  أهاًل  بدايًة:   -
عام   اخلصيب،  أيب  البرصة-  مواليد  من  الديوان،  خلف 
ة  مادَّ )معلم  التعليم  متقاعٌد يف سلك  )1٩43م(، موظفٌّ 

الرياضّيات(، وأستاٌذ يف أحكام التالوة.
- اخلطوة: إن لكلِّ أمر بدايًة، فكيف كانت بدايةخُ القارئ 

كاظم الديوان مع القرآن الكريم؟

أن  بعد  اهللِ  كتاِب  بتالوِة  قُت  تعلَّ شبايب  بداية  منُذ   -
استمعُت عن طريق اإلذاعِة اىل العديَد من القّراء العراقينَي 
وتأثرُت هبم، أمثال: القارئ حممود عبد الوهاب، والقارئ 
ُدهم  أقلِّ فأخذت  الطيار،  ستار  والقارئ  األعظمي،  وليد 
ًة يف التالوة،  ْذُت لنفيس طريقًة خاصَّ بعَض اليشء اىل أن اختَّ
االستمرار  وبعد  العرشينات،  منتصف  يف  آنذاك  وكنت 
بالقراءة واملثابرة عىل تطوير أدائي، َأخَذ صويت يتحسُن يومًا 
الصوت  مكربات  إحدى  لنفيس  اشرتيت  حتى  يوم،  بعد 
بتالوة  أرشُع  كنت  صالة،  كلِّ  وقبَل  البيت،  يف  ووضعتها 
القرآن، وكاَن الصوُت يصُل اىل مسامِع مجيِع اجلريان، وبعد 
القرآن،  تالوة  يف  استحسنوه  الذي  األداء  هذا  سمعوا  أن 

أخذوا يطلبون قراءيت يف جمالس العزاء )الفاحتة(.
اجلمهور؟  أماَم  لك  تالوٍة  أولخُ  كانت  أين  اخلطوة:   -

ك وقَتها؟ وكيف كان شعورخُ

حمطٌة من حمّطاِت العطاِء القراآيّن

عبد العزيز مسلم

القارُئ كاظم َخلَف الّديوان
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يف  الصايف  السيد  جامع  يف  يل  كانت  دعوٍة  أوُل   -
بعَض  ُمرتبكًا  حينها  وكنُت  اخلصيب،  أيب  قضاء  مركز 
صويت،  استقام  بالقراءة،  االستمرار  بعد  ولكن،  اليشء، 
امتأل  قد  كان  الذي  اجلامع  يف  من  مجيُع  إيلَّ  انجذب  وقد 
باحلارضين حينها؛ بسبِب حالوِة األداِء، وعذوبِة الصوِت، 
أيب  قضاِء  يف  الناِس  أوساِط  بني  ُعرفُت  احلنِي  ذلك  ومنذ 

اخلصيب بتالويت للقرآن.
يف  عليك  الفضلخُ  األساتذة  لبعض  كان  هل  اخلطوة:   -

تعليمك قراءة القرآن؟
م عىل يد ُأستاذ بصورة مبارشة،  - يف احلقيقة أنا مل أتعلَّ
الكريم، كانت  القرآن  بداية مشواري مع  وعندما كنت يف 
لدي أخطاٌء ليست بالقليلِة يف أحكاِم التالوِة، فعمدُت اىل 
ثم  التجويِد،  أحكام  ترشُح  التي  الكراريِس  بعِض  رشاء 
مه عىل قراءيت للقرآن، حتى تكنُت من  أخذُت أطبُق ما أتعلَّ

م مبارش. ضبِط القراءِة من دون معلِّ
الشباِب  لتعليِم  دوراٍت  بفتِح  قمَت  هل  اخلطوة:   -
واألطفاِل قراءَة القرآِن الكريِم وأحكاَمه؟ ومتى كانت أول 

تلك الدورات؟
لا  أوَّ كان  و  الدوراِت،  من  العديِد  بفتِح  قمُت  نعم،   -
املايض،  القرن  ثامنينيات  بداية  يف  الصايف  السيد  جامع  يف 
األساتذة  من  عدٍد  ختريُج  الدوراِت  تلَك  ثمرُة  وكانت 
فائز  والقارئ  شهيد،  قاسم  القارئ  أمثال:  اليوم،  القّراء 
قّراء  اآلن من خرية  ام، وآخرين، وهم  بسَّ والقارئ  داغر، 

قضاء أيب اخلصيب.
لَك تالواٌت خارَج حميِط حمافظِة  - اخلطوة: هل كانت 

البرصة؟
كاَن  اإليرانيِة  العراقيِة  احلرِب  نشوِب  بعد  حقيقًة:   -
قرهبا  بسبب  مناطِقنا  يف  االستقراُر  علينا  الصعِب  من 
الشديِد من ساحِة املعركِة، فاضُطررت لالنتقال اىل حمافظة 
أقربائي هناك، وعن طريقه  النجِف األرشِف لوجود أحِد 
يف  للقراءة  اجلوهرجي  جامع  من  هناك  دعوٍة  أول  يت  تلقَّ

خاشعًة،  تالوًة  حينها  تالويت  وكانت  العزاء،  جمالس  أحد 
العلامء  وخصوصًا  اجلالسنَي  بكاَء  التالوِة  أثناَء  والحظُت 
أحُد  تبعني  اجلامع،  من  وخرجُت  انتهيُت  وعندما  منهم، 
حيَنها  وكان  العلوم،  بحُر  حسني  السيد  وهو  احلارضين، 
وعميل،  سكني  ومكان  اسمي  عن  فسألني  اجلامع،  إماَم 
بالتوفيق،  يل  ودعا  أدائي،  حسِن  عىل  فشكرين  فأجبته، 
وبعد ذلك املجلِس، َأَخَذْت تتواىل عيلَّ الدعواُت يف حمافظِة 

النجِف َطواَل فرتِة سكني هناك.
التالوَة  الديوان  كاظم  القارئخُ  يصفخُ  كيَف  اخلطوة:   -
الطريقةخُ  هذه  أخذت  وهل  له؟  بالنسبة  العراقيِة  بالطريقِة 
والبرصيِّ  عمومًا  العراقيِّ  املجتمِع  أوساِط  بنَي  مساحَتها 

خصوصًا؟
واخلشوُع  احلناُن  هي  يل  بالنسبِة  العراقيُة  التالوُة   -
وال  القراءة،  حالة  أم  االستامع  حالة  أيف  سواٌء  واللذُة، 
لألسف،  ولكن،  التالوُة،  تلَك  تكن  مهام  غرَيها  أستذوق 
نجُد التالوَة املرصيَة اليوَم هي الغالبة عىل الساحة القرآنية 
فأرجو  لعامَليَّتها،  العراقيِة؛  التالوِة  حساب  عىل  العراقية 
العراقيِة، مع  التالوِة  تراَث  يعيدوا  أن  القرآنيني  من شبابنا 
إعطائِها شيئًا من االهتامم؛ لكي نحافَظ عليها من االندثار.
- اخلطوة: قبَل أْن نختَم هذا احلواَر َنَودُّ أن َنْسَمَع منَك 

موقفًا طريفًا مررَت به أثناء مسريتك القرآنية.
- يف احلقيقة: يف بايل أحُد املواقِف الطريفِة التي َمَرْرُت 
هبا، وهو َأيّن كنُت يف أحِد األّيام أقرُأ يف أحِد جَمالِس الَعزاء، 
عليها  قد ُوضع  بالقامِش  مغطاٌة  منضدٌة  أمامي  كانت  وقد 
املصحُف، وأثناَء قراءيت بذلك احلامِس والتفاعِل الشديِد، 
ة كانت متبئًة حتَت املنضدة ختِمُش َقَدمي وُتفِزُعني. وإذا بِِقطَّ
لَك  نتقدَم  أن  إاّل  املثمِر  احلواِر  هذا  هناية  يف  يسُعنا  ال 
بالشكِر اجلزيِل عىل سعِة صدِرَك، وعىل إعطائنا هذا اجلزَء 
من وقتِك الثمني، ونسأُل اهلُل أن يديَم عليَك نعَمة القرآِن 
ليكوَن لَك ِعزًا يف الدنيا وُذخرًا يف اآلخرِة، إنه سميٌع جميب.
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الشهيد السعيد 
أكرم اتحاد حسين الباوي

)للّشهادِة طعُم النرِص دائاًم(
ُ الفرصَة لينال مرضاة اهلل  كانت عيناه عىل الشام، َيَتَحنيَّ
النفَس  ُيَمّني  كان  فقْد  ؛  الكرام  بيته  وآل  ورسوله 
بالذود عن املقّدسات واملذهب احلّق، ويف خضمِّ هذه 
املشاعر اجلّياشة، جاءت فتوى املرجعّية املقّدسة املتمّثلة 
جّراء  من  غائر  جلرح  بلساًم  فكانت  الكفائّي،  باجلهاد 

. حماولة األنجاس تدنيس أرض األنبياء واألئّمة
الباوي(،  حسني  احتاد  )أكرم  ب  املهذَّ الشاب  هّب 
قضاء   - البرصة  يف   )1٩٩4 ـ   #1414( عام  املولود 

الُقرنة، وهو ابن التاسعة عرشة، ملّبيًا هذا النداء؛ ليُدلَّ 
عىل صدق انتامئه للمذهب احلّق وللمرجعّية الرشيفة، 
وعىل صدق إيامنه بقضايا الدين الكربى، تاركًا وراءه 
كسائر  وتتحّقق  تكرب  أْن  لا  كان  وطموحات  أحالمًا 

الشباب اليوم.
أكرم كان طالبًا يف الّسادس األديّب، ومسائل االلتحاق 
أفق  يف  تلوح  اأُلَخر  احلياة  ومتع  والوظيفة  باجلامعة 
 أحالمه وتأّمالته، لقْد كان صاحب مّهة تشقُّ عناَن الّسامء.

 ينحدر أكرم من أرسة فقرية تعيش يف منطقة )النهريات( 

د. حممد قاسم
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يف قضاء )القرنة(، وعىل الّرغم من صغر سنِّه، كان وعُيه 
لفكرة الّشهادة يكرب معه، وإيامنه يشتّد يومًا بعد يوم، 
 حتى أصبحت فكرًا وعقيدة؛ إْذ راح حيثُّ َمن حوله عىل 

االنخراط يف ساحات اجلهاد.
ُر جعل منه مقاتاًل ُصلبًا شديدًا ال  املبكِّ هذا الوعي 
فإّن  ذلك،  ومع  وصّدهم،  األعداء  مواجهة  يف  يرتّدد 
باملحافظة عىل مشاعر األهل ومراعاة  املتمّثل  هاجسه 
من  الكثري  إخفاء  إىل  يدفعه  كان  املرشوعة،  ماوفهم 
يف  مّرات  لعّدة  إصابته  عنهم  أخفى  فقْد  األخبار؛ 
بوالديه،  بّره  من  جزء  وهو  والرشف،  اجلهاد  معارك 
فمع خوفه عىل مشاعرهم وقلقهم، كان ينظر إىل هذه 
مواصلة  من  منعه  يف  سببًا  تكون  قْد  التي  املخاوف 
مسريته اجلهادّية، فيكون قْد وقع يف ما يمكن أْن ندعوه 
هذا  فأغلق  أوامرمها،  امتثال  وعدم  الوالدين  بعقوق 
الباب باختاذه قرار اإلخفاء والتعتيم عىل األوسمة التي 
نالا )اإلصابات التي تعّرض لا(، فلم يعرفوا ذلك إال 

بعد نيله الوسام األكرب، أال وهو الّشهادة.
إال  منهم  تتمّكن  ال  أكرم  الّشهيد  أمثاُل  األبطاُل 
أيادي الغدر واخلديعة؛ فيقظته وحرصه عىل املواجهة 
فبينام  إْن مل يكن مستحياًل،  أمرًا صعبًا  النيل منه  جيعل 
بعض  املجاهدين-  أخوته  من  عدد  -مع  يتفّقد  هو 
إىل  انفجرت  الدجيل،  قاطع  يف  املحّررة  املنازل 
ُتّزق  اآلثمة  الشظايا  هذه  فكانت  ناسفة،  عبوة  جانبه 
بعبق  روحه  تفيض  أْن  إىل  أّدى  ما  الطاهر،  اجلسد 
وااللتزاُم  الّصلُب  اإليامُن  ذلك  ليتكّلل  الّشهادة، 
كان  فقْد  أخريًا؛  الّشهادة  برشف  واألخالقّي  الدينّي 
عىل  ترّدده  خالل  من  الدينّي  بالتزامه  معروفًا  )أكرم( 
حسينّية  وكذلك  القرنة،  يف   )عيل )اإلمام  مسجد 

باإليامن  عامرًا  قلبًا  ذلك  منه  فجعل  احلوائج(،  )باب 
باإلسالم، وبمسرية آل البيت ، وباحلّب للجميع.

الثاين  كانون  شهر  من  والثالثني  احلادي  يوم  إّن 
بالعطاء  الذي يتُم مسريًة مملوءًة  النور  كان يوم  جتيّل 
والتضحية، هذه الروح التي صعدت إىل رهّبا متحّررة 
واألئّمة  األنبياء  أرواَح  لتعانق  الدنيا،  احلياة  ربقة  من 
والّشهداء )رضوان اهلل عليهم( يف عّلّيني، الروح التي 
ال  التي  الطاهرة  الروح  وملّذاهتا،  الدنيا  بمتع  زهدت 
فيها  ما  بجميع  ُيكربها  أْن  إال  أمامها  يقف  َمن  يسع 
سبيلهام  يف  للعطاء  وعشق  وأهله،  للحقِّ  حّب  من 
العطاء  العطاء، ولو كان هذا  أنواع هذا  مهام اختلفت 

بالنفس التي ال أغىل منها.
رحم اهلل الّشهيد )أكرم احتاد حسني(، وأكِرْم بِه من 
إنساٍن حمبٍّ للخري واملكرمات، وأكِرْم بأهله األكارم، 
ألمهم اهلل الّصرب والّسلوان، وإّنا هلل وإّنا إليه راجعون.
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الرزاق  عبد  أمل  الدكتور  املساعد  األستاذ  للبنات،  الرتبية  كلية  عميد  من  مهمة  رسالة  وصلتنا 
املجلة  بمستوى  االرتقاء  شأهنا  من  التي  السديدة  واآلراء  اإلعجاب  عبارات   ضمنتها   املنصوري، 

العلمي والثقايف.
جاء فيها  يف ما يص العدد )٩( من جملة )اخلطوة( الغراء الصادرة عن العتبة العباسية املقدسة قسم 

شؤون املعارف االسالمية واالنسانية )مركز تراث البرصة (، نود بيان االيت: 
تقسيم  البرصة موضوعًا ومرجعًا، فضاًل عن  تراث  تتخذ من  فنية  مميزة  بواجهة  املجلة  تتمتع   -1

األبواب، ونوعية الورق، والطباعة الفاخرة. 
يأيت عميقًا، والبعض االخر يالمس  ، فبعضها  املقالية للموضوعات  الصفة  تعتمد عىل  املجلة   -2

املوضوع بشكل سطحي.
ها اىل العودة اىل املايض، الستجالبه،  3- حتاول املجلة مواكبة األحداث، لكنَّ طبيعَتها الرتاثيَة تضطرُّ

وإعادة إنتاجه بشكل معاص.
4- تسعى املجلة إىل إبراز الرتاث البرصي، وتقديمه اىل رشحيه واسعه من املجتمع البرصي أو سواه، 

فهي ليست جملة نخبوية بقدر ما حتاول أن تكون أقرب اىل املزاج الشعبي.

االستاذ املساعد الدكتور أمل عبد الرزاق املنصوري  عميدة كلية الرتبية بنات.
- كل الشكر والتقدير للدكتورة الفاضلة أمل املنصوري عميد كلية الرتبية للبنات  عىل هذه اآلراء العلمية 
من  املزيد  ونأمل  التواصل،  هبذا  رنا  سخُ  ، )اخلطوة(  ملجلتنا  الدقيقة  املتابعة  هذه  وعىل  هبا،  تقدمت  التي  القّيمة، 

اآلراء، فاملجلة منكم وإليكم،  فبأفكاركم وآرائكم وأقالمكم نرتقي .
 هيأة التحرير
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وصلتنا رسالة كريمة من رئيس مؤسسة اليتيم اخلريية يف البرصة،  السيد رياض عباس املوسوي، 
جاء فيها:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
تسلمنا من مركزنا ، مركز العطاء والوفاء يف حمافظة البرصة ، جملة )اخلطوة( بعددها التاسع، 

شاكرين لكم ما تقدموه من درر ، ونشد عىل أيديكم بالعمل واملثابرة حلفظ تراثنا العريق، 
ونحن بانتظار األعداد القادمة بفارغ الصرب .

حتيايت لكم___.   
رياض عباس املوسوي )رئيس مؤسسة اليتيم اخلريية يف البرصة(

-  وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته، فائق الشكر والتقدير لرئيس مؤسسة اليتيم اخلريية يف البرصة،  السيد 
رياض عباس املوسوي  عىل رسالته الطيبة، التي مّحلها مشاعر الود جتاه مركز تراث البرصة واألعامل التي يقوم 
هبا حلفظ الرتاث البرصي العريق ،  ونحن إذ نشكره عىل املشاعر الطيبة جتاه املركز وجتاه جملة )اخلطوة( نعده بأن  

األعداد القادمة من املجلة  ستصل اىل املؤسسة املوقرة  حني صدورها.
 تقبلوا فائق احرتامنا .                                                                                                                    هيأة التحرير

- تسلمنا رسالة كريمة من القارئ املتابع واألخ الفاضل   السيد صالح املوسوي جاء فيها
- بسم اهلل الرمحن الرحيم 

حتية طيبة 
تسلمت بفرح جملتكم الغراء ) اخلطوة (، والتي حتمل يف طياهتا عبق املايض،  وكيل امل بأن تستمر 

يف مشوارها املنري. 
وفقكم اهلل.                                                                                  ولدكم صالح املوسوي 

- األخ العزيز السيد صالح املوسوي.
 شكرًا لك عىل هذا التواصل، وأملنا كبري بتعاونكم معنا لتستمر املجلة بمشوارها من أجل حتقيق أهدافها، 

وفقكم اهلل لكل خري .
 هيأة التحرير
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• مدير التحرير

اث حيَّ على الترُّ
ُم  تنا الغّراء ) اخُلْطَوُة ( ، وهي ما َبِرَحْت ُتّقدِّ لَّ ُة َأعداٍد َصَدَرت مْن جَمَ َعرْشَ
اث، مواضيَع حتمُل  الرتُّ الكريِم مواضيَع متلفًة من شّتى ُصُنوف  لقاِرئِها 
ُعمَق الرتاِث وعبَقه ممزوجا بطابِع احلداثِة وُروِح التطوِر واحلضارِة والتقنيِة، 

، َوباِم َيتناَسُب وَثقافة املتلّقي وبيَئتِه والظروف املحيطة به. وبُِلَغِة الَعرْصِ

عن  ـ  أكثُرهم  بل  ـ  الناِس  من  البعُض  فيه  َعَزَف  َزَمٍن  يف  للرتاِث  خدمًة  عمَلها  ُتواصُل  واملَجلُة  َصَدَرت  أعداٍد  عرشُة 
َب اجلهُل هبذه امُلفردة إىل الكثري من أبناء هذا اجليل، وقدياًم قالوا : )َمْن  اث ومراجعِة قضاياه، حتى ترسَّ االهتامم بالرتُّ

َجِهَل َشيئًا، عاداه( .
َة تعتياًم مقصودًا أو غري مقصوٍد َمهوال ظاملا عليه، بل هناك من َيرىـ  وامهاـ  أنَّ الرتاَث ال قدرة له أبدا  ْع تراَثنا، جيْد َثمَّ َوَمْن يتتبَّ
عىل مواكبِة متطلباِت العرِص، املتطلباُت التي صارْت تتحرُك برُسعة مهيبة  مع آلة احلداثة واملدنية والثورة املعلوماتية اإللكرتونية.
عنا ـ أنَّ التعليم يف العراق يصنع مواطنًا يعرف تراَث َبَلِده بشكٍل مناسب،  ًة هو أننا ال نجُد ـ عىل َحدِّ تتبُّ ما زاَد الطنَي بلَّ
ا له، يشعُر بانتامئِه إليه وتفاُعِله معه، ما يعني ـ حتام ـ أنه لن يكون واعيا أمهيَته فضال عن رضورِة احلفاِظ عليِه واالنتهال منه. حمبًّ
ويف هذا العدد من هذه املجلة، نستهدُف لفَت َنَظَر املسؤولنَي عن العملية الرتبوية والتعليمية يف البلد إىل أن 
هناك رضورة إلدراِج )الرتاث( يف العملية التعليمية؛ لتعريِف اجليِل احلارِض واألجياِل القادمة به، حّتى َيْنَشَأ هذا 

ساته. اجليُل وما بعده حمّبًا لوطنه، ملصًا له، مسامهًا يف خدمته، متمسكًا بمقدَّ
هذا الوضُع هو الذي َحدا بِمجلِة )اخلطوة( الصادرِة عن مركِز تراِث البرصِة إىل أْن جتعل من مجلة أهم أهدافها 

؛ بغيَة تنقيتِه وإظهاِرِه ونرِشِه يف األوساط املختلفة بُِلَغٍة عرصيٍة مقبولٍة. أن تكشَف النقاَب عن الرتاِث البرصيِّ
الرائدِة يف  املتواضعة وقد أصبحت من املجالِت  املجلة  أّننا أصبحنا نرى هذه  مّما يوجُب احلمَد والشكَر  إنَّ 

جماِلا، ومن املشاريِع التي استقطبت الكثرَي املتنوَع من األقالم، من أكاديميني وباحثني وهواة للرتاث .
وقد يكوُن من نافلِة القوِل التذكرُي بأنَّ املجلَة مرشوٌع عامٌّ ال يستهدُف طبقَة املثقفنَي أو الباحثنَي دوَن غريهم، 
أو  النوُع،  العلميِة من حيُث  املادِة  اختياِر  التساهَل يف  ـ  ـ طبعا  يعني  الناِس، هذا ال  ة  بل هي مرشوٌع ياطُب عامَّ
املحتوى، أو الشكُل، أو طبيعُة العرض، بل البد من احلفاظ عىل الرصانة واملتانة يف مجيِع احليثياِت املتقدمِة وغرِيها، 

عىل الرغم من تنّوع أبواهبا واختالف مضامينها، وهذا ما جعَلها حمطَّ أنظار الكثريين بحمد اهلل.
بالرتاِث  يتمُّ  من  وبنَي  بينها  واسعًة  رحبًة  املشرتِك  للتعاوِن  آفاقًا  تفتُح  النهج،  هذا  عىل  )اخلطوة(  وستظلُّ 
اجلانب  ُز عىل هذا  البرصيني، وتركِّ الرتاَث واإلنساَن  ُتراثيٍّ يدُم  نتاٍج ذي طابٍع  البرصيِّ األصيِل، وتستقبُل كلَّ 

ر . بَنَفٍس منفتٍح عىل احلداثة، جامعًة بنَي األصالِة والتطوُّ
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الفنان رعد احلجاج
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َالّسالُم َعَليَك يا واِرَث آَدَم َصفَوِة اهللِ، الّسالُم َعَليَك َيا َواِرَث ُنوٍح َنبِيِّ اهللِ، الّسالُم َعَليَك َيا َواِرَث إِبَراِهيَم َخِليِل اهللِ، الّسالُم 
َيا  ٍد َحبِيِب اهللِ، الّسالُم َعَليَك  مَّ َيا َواِرَث حُمَ َيا َواِرَث ِعيَسى ُروِح اهللِ، الّسالُم َعَليَك  َيا َواِرَث ُموَسى َكِليِم اهللِ، الّسالُم َعَليَك  َعَليَك 
هراء،  ٍد امُلْصَطَفى، الّسالُم َعَليَك َيابَن َعيلٍّ امُلْرَتىَض، الّسالُم َعليَك َيابَن فاِطَمَة الزَّ َواِرَث َأِمرِي امُلؤِمننَِي َويِلِّ اهللِ، الّسالُم َعَليَك َيابَن حُممَّ
َكاَة،  الزَّ َوآَتْيَت  الَة  الصَّ َأَقْمَت  َقد  َأنََّك  َأشَهُد  امُلوُتوَر،  َوالِوْتَر  َثْأِرِه  َوابَن  اهللِ  َثاَر  َيا  َعَليَك  الُم  السَّ ى،  الُكرْبَ َخِدجَيَة  َيابَن  َعَليَك  الّسالُم 
ًة  ًة َظَلَمْتَك، َولعَن اهلُل ُأمَّ ًة َقَتَلْتَك َوَلَعَن اهلُل ُأمَّ ْيَت َعِن امُلنَكِر، َوَأَطْعَت اهلَل َورُسوَلُه َحتَّى َأَتاَك الَيِقنُي، َفَلَعَن اهلُل ُأمَّ َوأَمْرَت بِاملَعُروِف َوهَنَ
ُة  مَلْ ُتَنّجْسَك اجَلاِهِليَّ َرِة  ِة َواأَلْرَحاِم امُلَطهَّ اِمَ َأنََّك ُكْنَت ُنورًا يِف اأَلْصالِب الشَّ َأْشَهُد  َأَبا َعبِداهللِ  َيا  َسِمَعِت بَِذلَِك َفَرِضَيْت بِِه، َيا َموالَي 
ِكيُّ  يِضُّ الزَّ يِن َوَأرَكاِن امُلؤِمننَِي، َوَأشَهُد َأنََّك اإِلَماُم الرَبُّ التَِّقيُّ الرَّ ا، َوَأشَهُد َأنََّك ِمن َدَعائِِم الدِّ ِت ثَِياهِبَ بَِأْنَجاِسَها َومَلْ ُتْلبِْسَك ِمن ُمْدَلاِمَّ

نَيا..... ُة َعىَل َأهِل الدُّ َة ِمن ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّقَوى َوَأعالُم الَدى َوالُعرَوُة الُوثَقى َواحُلجَّ ، َوَأشَهُد أنَّ اأَلئِمَّ الاِدُي املَهِديُّ


