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اُمقَدسِة العّباسّية  الَعتبِة  عن  َتصُدُر  البرّي،  بالُتاِث  ُتعنى  عاّمٌة  ثقافّيٌة  فصلّيٌة   جّلٌة 

ِقسِم ُشؤوِن امعارِف اإسامّيِة واإنسانّيِة . مركِز ُتراِث البرِة



 بريشة الفنان: صالح الرديني   

مظهٌر وائٌي يعكس اأيادي الوائيّة المربيّة لأمهات الطاهرات، وهي تمسك شبّاك 
اإمام الحسين  كما تّصور حالة زائر اأربعين وهو يترّوح بعبق الواء.



• رئيس التحرير

كلمُة الَعدِد
اافتتاحية

شّكلْت الزيارُة اأربعينّيُة أي اأحرار ) – التي ُتعّد من بدهّيات هذا البلد اجريح – أساطر ا تصَدق ي بلدان 
ُأخر، وهذه شهادة ا جوز كتاها عن شعٍب جتح معجزات إنسانّية ا نظر وا مثيل ها ي الكون عاّمة.

ُيدانيه أحٌد ي امعمورة، ي الكرم، والنبل، والّذوق، واإنسانّية، وا  عفوًا من شعوب اأرض ميعًا، ولكّن شعبي ا 
أّها العراقّيون، وا هنوا، وا حزنوا، وا تيأسوا، فأنتم شعٌب عظيٌم، ومتأّلٌق، وصابٌر، وناجٌح، كيف ا  تقِرعوا أنفسكم 
تكونون كذلك، وأبوكم عّي بن أي طالٍب، وقائدكم ولده احسن )، وحرٌي بكم أْن تكونوا ي مصاّف كريات الدول، 

. التي ا تستطيُع إدارَة وتنظيم وترتيب وتقديم ما فعلتموه ي أربعينّية سّيد الّشهداء
وإذا خّيلنا نزول ماين البر من داخل العراق وخارجه، ومن ختلف اجنسّيات واأعراق، واحتاهم الشوارع لعّدة 
بلٍد يعاي  – ي  اليوم  أّيام، ينعموَن باخدمة والّراحة، والطمأنينة والّسكينة، والدفء واحنان، مّدة أربٍع وعرين ساعة ي 

مشاكل أمنّية وسياسّية واقتصادّية واجتاعّية وبيئّية ... – فا يعدو كون ذلك كّله معجزة بكِل ما هذه الكلمة من معنى.
واأغرب ي هذه التظاهرة امليونّية العفوّية أّها:

با قائٍد ُيديرها.  •
وا مويٍل حكومّي ُيديمها.  •

وا تنازٍع، أو تشاجٍر، أو مشاكَل، أو اختاٍف، بن اجميع، من سائرين وخدم، وبا ظلٍم من اجميع.  •
با مٍن، وا أذًى، من أهل اخدمة للوافدين.  •

با ملٍل، أو كسٍل عن اخدمة.  •
 فكُل َمْن سار هذا الطريق، الذي امتّد إى مئات الكيلو متات، وخصوصًا من أهاي البرة الفيحاء – الذين كان هم 
الدوُر الفاعُل، خدمًة وسرًا وتنظيًا لشؤون الزائرين – رأى أروع آيات احّب والّرمة واإنسانّية، فالكّل يضّحي بنفسه وماله 
ووقته؛ من أجل خدمة زّوار أي عبد اه اإماِم اُحسن ، فكان الّسر نحو كعبة اأحرار، وقبلة العاشقن – بحّق – هو 

سرًا إى اإسام بكِل معانيه وجّلياته احضارّية.
يا سّيدي يا أبا عبد اه، عندما شاهدنا اأمواج واجموع امليونّية وافدًة وزاحفًة نحو رحك امقّدس، عرفنا ّر أّنك 
عندما أعطيَت ه تعاى كَل يء، فقد أعطاك كَل يء، وعندما فّرغْت فؤادك من كِل يء إَا له -جّلْت قدرته- جعل اه 
تعاى اأفئدة كّلها هوي إليك، ومن قبلها هوت إى جّدكم احبيب امصطفى، خصوصًا أَن َحَدَث زيارتِه ي يوم وفاته، 
 ، ومن بعدها حدُث مولِده امبارك، قد تقاَربا مع ذكرى أربعينّيتك، فكانا احدثاِن اأبرزاِن عى قلوب حّبي أهل البيت
عاشوا أّيامًا ملؤها التقّرب والتزّلف إى الباري -جّل شأنه- فخرجوا من أحزان صفر، ليدخلوا ي أهّم مناسبٍة عندهم، أَا 
، فتوافد امؤمنوَن من كِل  البيت  ، متزامنًة مع وادة حفيده صادق أهل  نبّي اإنسانّية ومنقذ البرّية  وهي مولد 
حدٍب وصوٍب نحو سلطان الّدنيا واآخرة، أخي رسوله وأمر امؤمنَن حّقًا وصدقًا؛ ليباركوا له أّوًا، ولعاّمة امؤمنَن هذه 

امناسبة العطرة .
امناسبتن  هاتن  – ي  – وبقّوة  حضورهم  – حديدًا-  الكرام  البرة  وأهل  عمومًا،   ( البيت  أهل  محّبي  فهنيئًا 

...)العظيمتن، إْذ كانوا – بحّق – ) أوى الّناس باُحسن
فطوبى هم، ثَم طوبى هم



اإراف العــــام 
الّشيخ عار اهاي
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فقيه من البصرة

 جّلٌة فصلّيٌة ثقافّيٌةعاّمٌة ُتعنى بالُتاِث البرّي، َتصُدُر عن الَعتبِة العّباسّية اُمقَدسِة

ِقسِم ُشؤوِن امعارِف اإسامّيِة واإنسانّيِة . مركِز ُتراِث البرِة
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مركز تراث البرة يواصل عقد اجتاعاته الدورية

أخبار امركز
.وحدة اإعام

الشيخ  البرة  تراث  مركز  مدير  يعقدها  التي  الدورية  ااجتاعات  ضمن 
شاكر امحمدي مع كادر امركز، ُعقد اجتاٌع موّسٌع، تناول ساحته فيه عَدة أمور، 
منها رورة العمل اجاد والدؤوب با يتناسب مع انتاء امركز إى صاحب اجود 
اموى أي الفضل العباس ، و أَكد - أيضًا -  رورة التفاي ي العمل لتوثيق 
نواة إصدار موسوعة شاملة عن  ليكون  البري؛  التاث  توثيقه من  يمكن  ما 
تراث البرة وتأرخها، وي اأثناء استمع مدير امركز لرٍح مفَصل قدمه رؤساء 

الوحدات والعاملون فيها عن عمل الوحدات ونشاطاها خال الفتة اماضية. 
وي السياق ذاته واصل كادر جلة تراث البرة امحَكمة اجتاعاته الدورية من 
أجل استقدام اأبحاث العلمَية اخاصة بامجَلة ومناقشتها، ووضع آلية موضوع 
ااستكتاب وضوابطه، وتقرير اجلسات الدورية اُأسبوعية، واستمَر كادر جَلة 

اخطوة الثقافية بعقد اجتاعاته ومناقشة امواضيع التي خُص امجَلة.
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مركز تراث البرة يواصل عقد اجتاعاته الدورية

امبارك يستعرض دور علاء البرة ي تطوير معاي امفردات اللغوية

أ
رابخ

ثقافية  نــــدوة  امــركــز  َنــَظــم 
ي  البرة  »دور  بعنوان  حوارية 
اللغوية«،  امفردات  معاي  تطوير 
امتمرس  اأستاذ  فيها  استضاف 
ال��دك��ت��ور  ال���ب���رة  ج��ام��ع��ة  ي 
عبداحسن علك امبارك، وأدارها 
مسؤول وحدة الدراسات ي امركز 
سَلط  وقد  حسن،  حمد  طارق  د. 
عى  الضوء  ))امبارك((  الدكتور 
بعض امفردات البرَية وتطورها 
ال���دور  أخ���ر، وذك���ر  م��ع��ان  إى 
البرين  العلاء  لبعض  البارز 
عمرو  وأي  ك��ام��ازي،  ذل��ك،  ي 
وغرهم،  واخليل،   ، العاء  بن 

وأَكد  العربية،  اللغة  ي  ودوره��م 
العربية،  باللغة  التمُسك  رورة 
فيها  يقع  التي  اأخطاء  وتفادي 
التي  الندوة  وخَللْت  الكثرون. 
لبعض  متميزًا  حضورًا  شهدْت 
جامعين  وأساتذة  الدين،  علاء 
وباحثن، وبعض وسائل اإعام 
فيها  بّينوا  مداخات  ِعَدة  امحِلية 
أفكار  مــن  ــرح  ط فيا  تفاعلهم 

ورؤى .
 وقد كان هدف الندوة تسليط 
ــــتاث الــُلــغــوي  ــى ال ــوء ع ــض ال
امــدرســة  دور  ــان  ــي وب ــري  ــب ال
معاي  بعض  تطوير  ي  البرية 

امفردات اللغوية، وهدف كغرها 
امركز  ينِظمها  التي  الندوات  من 
تــعــاون علمي  إقــامــة عــاقــات 
الباحثن،  بن  متواصل  وبحثي 
الدعوة  أَن  بالذكر  اجدير  ومــن 
الفائدة  لتعُم  للجميع  عامة  كانْت 
َشَكر  قدر من احضور، وقد  أكر 
ـــراث الــبــرة  ــور مــركــز ت ــض اح
مثل  إقامة  عى  عليه  والقائمن 
هذه الندوات ما ها من تأثٍر إجاٍي 
متمّنن  الــبــري،  امجتمع  عى 
الندوات  امركز استمرار هذه  عى 
بالتاث  عاقة  من  ها  ما  الفكرية 

البري اأصيل.. 
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مركز تراث البرة حيي فاجعة عاشوراء بمجلس عزائه السنوي
احيا مركز تراث البرة الذكرى 
األيمة لفاجعة عاشوراء واستشهاد 
إقامة جلس   عر  اإمام احسن 
وبحضور  السنوي،  احسيني  العزاء 
الشيخ  ساحة  احسيني  اخطيب 
جَلة  أجرته  لقاء  وي  اأسدي،  أجد 
إقامة  ــول  ح ساحته  مــع  اخــطــوة 
الشعائر احسينية، وتفاعل العراقين 
مع  خاصة  والبرين  عام،  بشكل 
اأطهار  بيته  وأهــل  ــام  اإم فاجعة 
اى  نحتاج  ــنــا  أَن ساحته  ــَن  ب  ،

بعض  عمليًا تطبيق  امفاهيم 
لنا حــــتــــى  يتسَنى 

بعدان،  له  مفهوم  فكُل  معرفتها، 
وا  عمي،  واآخر  نظري،  أحداما 
العمي،  بالتطبيق  إَا  النظري  ُيفهم 
وكل    احسن  اإمـــام  وقضية 
قد  نظري  جانب  من  ها  يرتبط  ما 
مفاهيمها،  عــن  تطبيقاها  أغــنــْت 
مثًا جّسَد عمليًا ي  اإيثار  فمفهوم 
أغنتنا  بصورة    احسن  كرباء 
لإيثار، وهكذا  النظري  الرح  عن 
امرتبطة  اأخرى  امفاهيم  من  غره 

بالواقعة احسينَية .
احسينية  الشعائر  ــع  واق وعــن 
الشعائر احسينية ي  أَن  أفاد ساحته 
الوصف؛  حَد  فاقْت  عمومًا  العراق 
ـــذا تــضــيــق الـــعـــبـــارات وتــقــر  ل
وللبرة  توصيفها،  عن  اجمل 
خصوصية ؛ لواقعها اخاص 

وحالة التنّوع فيها، وأضاف ساحته 
قائًا: وكوي أحد اُمهتِمن وامتابعن 
للشأن البري ي هذا امجال، أقول: 
وامواكب  امجالس  كثرة  يرى  الذي 
ُيدَهش  الــبــذل،  وسعة  احسينية، 
األسن  تكُل  قائًا:  وأَكد  يرى،  با 
ما  وهذا  وصفه  عن  اأقام  وتعجز 
موجود ي العراق بشكل عام، ولكن 
تنّوعها  فمع  خصوصية،  للبرة 
هذا  الشعائر  تــرز  اأيديولوجي 
التشيع،  منبع  وهي  الكبر،  احجم 
وقال اأسدي: لفَت نظري احضور 
جالس  ي  البرة  ــاي  أه الــواســع 
 ، وخصوصًا فئة  اإمام احسن 
للرور  يدعونا  ما  وهذا  الشباب، 

والفخر.

أ
ابخ

ر
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استعراض 
فرقة العباس 

القتالَية ي 
البرة.
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حر وفد من مركز تراث البرة 
نَظمته  الذي  امركزي  ااستعراض 

فرقة العباس القتالَية ي البرة.
مسؤول  كــًامــن  امــركــز  ومــَثــل 
وحدة التنسيق وامتابعة السيد جاسم 
حمد حسن، ومسؤول وحدة الذاتية 
وأمــن  بشر،  صالح  سعد  السيد 

حمد،  جيد  السيد  امركز  ي  امكتبة 
امركز  ي  ـــام  اإع لــوحــدة  وكـــان 
حضور فاعل ي تغطية ااستعراض.
العسكري  ااستعراض  وجــاء 
رسالة  بمثابة  القتالَية  العَباس  لفرقة 
طمأنة للشعب العراقي مضموها ان 
امرجعَية  لنداء  استجابوا  قد  ابناءهم 

الدينَية العليا، وشاركوا ي الدورات 
ما  أَن  بالذكر  واجدير  العسكرَية، 
يقرب من 4000 أربعة آآف مقاتل 
ااستعراض  ــذا  ه ي  شــاركــوا  قــد 
بعض  عر  مبار  نقًا  ُنقل  ــذي  ال

وسائل اإعام.
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حر  البرة  ت��راث  مركز 
ام��ؤم��ر ال��س��ن��وي ال��ث��اي حفظ 

الراث امخطوط وإحيائه
تلبية للدعوة الكريمة امقدمة من 
مكتبة ودار خطوطات العتبة العَباسَية 
التابع  البرة  تراث  مركز  امقدسة 
اإسامية  امــعــارف  ــؤون  ش لقسم 
واإنسانَية ي العتبة العَباسَية امقدسة 
حفظ  الثاي  السنوي  امؤمر  حضور 
مَثل  وإحــيــائــه،  امخطوط  الـــتاث 
كًا  احضور  ي  البرة  تراث  مركز 
من الشيخ مدرك احُسون عن وحدة 
الطف، والشيخ ياسن اليوسف عن 
طارق  والدكتور  التاثيات،  وحدة 
الدراسات،  وحدة  عن  حسن  حمد 
كا حر عن اللجنة ااستشارية ي 
عي  حسن  الدكتور  من  كًا  امركز 

امصطفى والدكتور توفيق احَجاج.
كلمة  امؤمر  تضَمن  وقــد  هــذا، 
للعتبة  العام  اأمــن  لساحة  قِيمة 
العَباسَية امقدسة السيد أمد الصاي 
حِق  من  »إَن  فيها:  جاء  عزه(  )دام 
وإن  بحضاراها،  تفتخر  أن  اأمــم 
نتيجة  جــــاءْت  احـــضـــارات  هـــذه 
جهيدة،  وجهود  كبرة،  تضحيات 
ـــــــاف....« وأضـــاف  ــا اأس ــذه ب
للتوثيق  نفتقر  أمة  »نحن  ساحته: 
ونحتاج إى صحوة وحالة من اجهد 
أَنه  اليوم  موجود  عى  للمحافظة 
أَن  ساحته  أَكد  كا  الغد«،  ي  تراثنا 
عليهم  اه  – رمة  السابقون  العلاء 
معينة  حقبة  ي  تراثًا  لنا  أَسسوا   –

بحسب  ختلف  ــذي  ال الــزمــن،  من 

مرحلة  كَل  إَن  إذ  الزمني،  التفاوت 
واجهد  اأفــكــار  من  نحو  ها  كــان 

والتطُلعات، وتركوها لنا.
كلمته  ي  الصاي  السيد  وتطَرق 
التوثيق  عدم  أسباب  من  جانب  إى 
ي  اأسباب  »لعَل  بالقول:  وذلــك 
ابتليْت  التي  اجاهلة،  السياسة  ذلك 
ها الباد، فقد ابتلينا بسياي جاهل 
أَول ما ُيعادي ُيعادي العاِم، وُحاول 
أن جتَث كَل ما ختلط بالعلم، سواًء 
خالفه بالرأي أم وافقه، لكن م يَتفق 
معه ي هجه، وبالنتيجة خرنا كثرًا 
من أجل نزوات لساسٍة ا تفقه شيئًا، 
هذه  اأســف  -مع  حافل  وتأرخنا 
الكثر،  وخرنا  الكثرة  امشاكل 
فهناك أساٌء امعة ها تأريخ، وعندما 
نأي إى التاجم نسمع أَنه له كذا وكذا 
من امؤَلفات وامصَنفات، لكَنها غر 
موجودة؛ لسبٍب واحد هو القسوة ي 

التعامل مع هذه احضارة«. .

وأضاف قائًا: »ا ُبَد من التأكيد 
عى مسألة التوثيق واحضارة، وا ُبَد 
أن ُنفِتش عن اآثار، وننبش التأريخ 
بريشة دقيقة حتى نستخرج النفائس، 
وا ُبَد لنا - أيضًا - أن نحتم علاءنا 
تراثنا  الطوى ي حفظ  اليد  ؛أَن هم 

وحضارتنا«.
و جاء ي كلمته: » أَن امخطوطات 
ومراكز  للتحقيق  مراكز  إى  حتاج 
للطباعة، وإَن الناس امثَقفن عمومًا 
حتاجون أن نطّل عليهم بإطالٍة من 
خال امخطوطة، أو مراكز التحقيق 
بالقيمة  نشعرهم  حتى  الطباعة  أو 

احقيقية التي عندهم«.
ــًا -  ــض – أي ــر  ــؤم ام تــضــَمــن  و 
بحفظ  خاصة  بحوث  ــَدة  ع إلــقــاء 
ُطرح  كا  وإحيائه  امخطوط  التاث 
ــرؤى  وال اأفــكــار  من  العديُد  فيه 
عى  احفاظ  كيفَيِة  ي  والــدراســاُت 

امخطوطاِت التارخيِة والنفيسة.

ب

ر

ا

أ

خ
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البرة  ــراث  ت مركز  يواصل 
عمله التوثيقي فيا خص اجوانب 
امحافظة،  ي  واأثــريــة  التاثية 

مركز تراث البرة يواصل زياراته وعمله التوثيقي
ــدْت اأَيــــام امــاضــيــة ملة  ــه وش
احشد  شــهــداء  لتوثيق  أخـــرى 
الشعبي امبارك ي البرة ، فضًا 

عن توثيق بعض امدارس الدينَية، 
وحَفاظ  واحسينيات،  واجوامع 
كادر  واستكمل  الكريم،  القرآن 

امواكب  لتوثيق  استعداده  امركز 
احرام  مـحَرم  شهري  ي  احسينَية 

وصفر.
اميدانَية  ــارات  ــزي ال وضمن 
لوحدة اإعام زار وفد من مركز 

البرة  جامعة  ــبــرة  ال تـــراث 
والتقى  للبنات،  الــتبــيــة  كلية 
الرزاق  أمل عبد  الكلية، د.  عميد 
اإدارة  كلية  وعميد  امنصوري 
عبد  عي  يوسف  د.  وااقتصاد 

كلية  ــارة  زي عن  فضًا  ــدي  ااس
ي  العامة  وامكتبات  اآداب، 
التعاون  جــســور  مــِد  اجــامــعــة؛ 
امشتك بن امركز وامراكز البحثية 

فيها. 

مركز تراث البرة ي ضيافة عادة كلية التبية للبنات/ جامعة البرة 

مركز تراث البرة يزور عادة كلية اادارة وااقتصاد/  جامعة البرة  مركز تراث البرة ي زيارة مركز دراسات البرة واخليج العري.
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امركز ينّظم معر�ضًا 
لل�ضور الفوتغرافية 

يج�ّضد ام�ضرة 
امليونية ي اأربعينّية 
  ااإمام اح�ضن

اخالدة 

حت شعار »طريق احسن  طريقنا اى اجنة «، وضمن 
اأنشطة التي يقيمها مركز تراث البرة التابع لقسم شؤون 
امعارف اإسامية واإنسانية ي العتبة العباسية امقدسة نظم 
اجنة«،  »طريق  بعنوان  الفوتغرافية  للصور  معرضًا  امركز 
لعاشقي  امليونية  امسرة  جّسدت  ــورة،  ص  »200« ضم 
كثر  حره  وقد  اخالدة،  أربعينيته  ي    احسن  اإمــام 
من الزائرين امتوجهن نحو امرقد الطاهر اي عبداه احسن 
 الذين عروا عن رورهم هذه اخطوة من مركز تراث 

البرة وعّدوها ااوى من نوعها ي حافظة البرة .
مركز تراث البرة يزور عادة كلية اادارة وااقتصاد/  جامعة البرة 
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امعرض  شمل  وقــد  هــذا   
احسيني،  للطفل  ــًا  ــرس م
ااطــفــال  بعض  فيه  شـــارك 
الريئة  بلوحاهم  الذين عّروا 
وواء  حّب  من  بداخلهم  عا 
احسن  اإمام  الشهداء  لسيد 
ــرض  ــع ام ــن  ــم ــض وت  ،  
-ايضًا- عرضاً  أفام وثائقية 
اخالدة  امليونية  امسرة  عن 
صور  لبعض  آخــَر  وعــرضــًا 
شهداء احشد الشعبي، الذين 
استجابوا لنداء امرجعية العليا 
للدفاع  اارف  النجف  ي 
ــرض  ــع ــات وال ــدس ــق ــن ام ع
عرضًا  شمل  كــا  ــن،  ــوط وال
ي  امركز  ــدارات  اص خاصًا 
فتة عمله امنرمة، هذا وقد 
خّلل امعرض مهرجاٌن للشعر 

الشعبي احسيني شارك فيه.
 نخبة من شعراء البرة .

استمر  امعرض  ان  يذكر 
مدة 8 ايام متواصلة

 امهرجان الشعري

امعرض لياً

احضور النسوي
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ـــارة  ــب مــن زي ــان ج
ساحة السيد عّز الدين 
توفيقه(  )دام  احكيم 
من  له،  امرافق  والوفد 
العظمى  اه  آية  مكتب 
سعيد  حــمــد  الــســيــد 

احكيم )دام ظله(
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ــركــز خال  صــدر عــن ام
عّدة  اماضية  القليلة  اأشهر 
الثاي  اجزء  منها:  إصدارات، 
الشهادة«  »نسيم  دليل  مــن 
احشد  شهداء  بتوثيق  اخاص 
وكذلك  امــبــارك،  الشعبي 
اواد  ي  ام��ب��س��وط   « كــتــاب 
أمر  بن  العباس  الفضل  اي 
 » واح���ف���اده    ام��ؤم��ن��ن 
ازم  عــاء  الشيخ  للباحث 
اى  امؤلف  فيه  عمد  العيسى 
أواد  ذكــٍر  من  ورد  ما  مع 
  العباس  الفضل  اموى اي 

إصدارات
أ

اخ

وحقيق  امصادر،  ي  واحفاده 
كتابًا  واخراجها  فيها،  القول 

مستقًا.
قضايا  سلسلة  وضــمــن 
والعقيدة  الفكر  ي  بــريــة 
وهو  الثاي،  ــدار  اأص صــدر 
كتاب »حديث الطر من رواة 
للباحث    ،» وحدثيها  البرة 
وقد  امنصوري،  نزار  الدكتور 
ي  الكتاب  هذا  الباحث  عقد 
برواية  الطر  حديث  خريج 
ردًا   ، وحدثيها  البرة  رواة 
حديث  أّن  مــن  قيل  مــا  عــى 

ــن طريق  إنـــا جـــاء م الــطــر 
الضعفاء من الرواة.

 كا صدرت - ايضًا -عدة 
امليونية  امسرة  توثق  كتب 
اامام  الشهداء  لسيد  اخالدة 
كتاب  مــنــهــا   ، ــن  ــس اح
ال��زي��ارة  ي  ال��رم��ة  »مائكة 
توثيقي  كتاب  وهو  امليونية« 
شاركت  التي  الطبية  للمفارز 
وكتاب  الزائرين،  خدمة  ي 
وهو  الزينبيات«  »م��واك��ب 
اخدمية  امواكب  يوثق  كتاب 
من  اممتد  الطريق  ي  النسوية 

الفضل  اي  اواد  ي  ام��ب��س��وط   « ــاب  ــت ك
» واح��ف��اده    امؤمنن  أم��ر  ب��ن  امليونية«العباس  ال��زي��ارة  ي  الرمة  »مائكة  ن���س���ي���م ال�����ش�����ه�����ادة اجــــــــزء الــــثــــايكتاب 

رب
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أ
رابخ

اجبايش  منطقة  وحتى  الفاو 
البرة  حافظة  حـــدود  عــى 
الكتابن  وكا  النارية،  مع 

للسيد شّر السويج.
ــاب »زي����ارة  ــت ــــدر ك وص
مّرت  التي  واادوار  ااربعن 

كتاب »زيارة ااربعن واادوار التي مّرت ها«كــــتــــاب »م������واك������ب ال���زي���ن���ب���ي���ات«كتاب »حديث الطر من رواة البرة وحدثيها «

احّسون،  مدرك  للشيخ  ها«، 
أمية  عى  الضوء  فيه  سّلط 
ـــن، ومـــدى  ـــع زيـــــارة اارب
امظاهر  وبعض  مروعيتها، 
واادوار  تتخّللها،  الــتــي 
من  ها،  مّرت  التي  التارخية 

تاريخ استشهاد اإمام احسن 
 واى وقتنا احار.

 مضافًا اى ذلك فقد صدر 
اخطوة  مجلة  الثالث  العدد 

الثقافية. 

ج������ل������ة اخ���������ط���������وة ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة.
ال������������������ع������������������دد ال����������ث����������ال����������ث 
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نبذة تعريفية عن وحدُة الطف ي 
مركز تراث البصرة

أنشطة

الطفوحدة

وحدة اإعام
يتعَلق  _ بالتحقيق والبحث ي كِل ما  ُمقَررات هيكلَية امركز  _ وفق  تتلَخص مهامها 
التي تقوم ها، وكذا  التوثيقَية  َعْرَ اجوات  البرة،  امقَدسة ي مدينة  بالشعائر احسينَية 
عَدة  امجال  هذا  ي  وها  التبليغَية،  وامواسم  الدينَية  امناسبات  ي  امنعقدة  احسينَية  امآتم 

أنشطة و هي كاآي:

باسم  سلسلة  عى  العمل  1ـ 
أو  ال��ب��رة،  ي  احسينَية  )ام��آت��م 
عن  عبارة  وهي  امحِبن(،  جالس 
امساجد  ي  امنعقدة  امآتم  توثيق  
ي  وحديثًا  قــديــًا  واحسينَيات 
ختلف مناطق البرة عر التدوين 

والتعريف  .
2ـ توثيق امسرة امليونَية لزيارة 
البرة  مــن  امنطلقة  ــعــن  اأرب
توثيق  َعــر  امقَدسة،  كرباء  إى 
وها  والزائرين،  اخدمَية  امواكب 
باسم  إصــدارات  ِسلسلة  ذلك  ي 

وقد  احسيني(،  الواء  )مواكب 

باسم  ُكتِيب  الوحدة  ــدرت  اص
يستعرُض  الزينبَيات(  )مواكب 

التي  اخــدمــَيــة  ــواكــب  ام بعض 
ُتديرها بعض النسوة ي تلك الزيارة، 
اأربعن  )زي���ارة  بعنوان  وآخـــَر 
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ُيوِثق  ه��ا(،  م��َرْت  التي  واأدوار 
إى  شهادته  زمــن  زيارتهمن 
اامال،  نحو  عى  احار  وقتنا 
وإعداد ُكتِيب ثالث باسم)مائكة 
امليونية(،  ال���زي���ارة  ي  ال��رم��ة 
اأهلَية  الطبابة  مفارز  يستعرض 
البرة  ومستشفى  واحكومَية، 

امتنِقل أثناء زيارة اأربعن.

عر  احــســيــنــَيــات  تــوثــيــق  3ـ 
جالس   ( باسم  سلسلة  إصـــدار 

الذاكرين(.
 ، ُأَخر  أنشطة  ها  ُأنيطْت  وقد 

منها:
احشد  شهداء  سرة  توثيق  أ- 

فيها،  كتاب  وإصـــدار  الشعبي، 
منه  اأَول  اجـــزء  صـــدر  وقـــد 

باسم)شهداء العقيدة والوطن(.
الثقافَية  اُخطوة  جَلة  رفد   - بـ 

ببعض امقاات. 
ج - ااشتاك ي جنة الَسامة 
امجَلة  بحوث  لتقويم  الفكرَية 

امحَكمة. 

حول  الكتابة  ي  امشاركة   - د 
 ( سلسلة  ضمن  الــبــرة  ــام  أع

أعام برَية(.
تصميم  عــى  الــعــمــل   - هـــ 
والكتب  امركز،  إصدارات  بعض 

وامخاطبات، وإخراجها.
جدارَية  ساعات  تصميم  و- 
حوي كُل واحدة منها صورة أحد 
لتقديمها  الشعبي،  احشد  ُشهداء 
الشهيد  ذوي  إى  متواضعة  هدية 

باسم مركز تراث البرة .
امشاريع امستقبلَية:

امنر  خطباء  معجم  1-إعــداد 
احسينِي ي البرة قديًا وحديثًا.

مــواكــب  معجم  ــــداد  -إع  2
عام  بعد  ُشِكلْت  التي  الــبــرة 

2003م. 
حسينَيات  معجم  3-إعـــداد 

البرة ومآمها. 
فولدرات  سلسلة  إعــداد   -4
ي  احسينِي  امنر  ــام  )أع باسم 

البرة (.
ــــــداد ألـــبـــوم صـــوري  5-إع
ي  احسينَية  وامــآتــم  للمواكب 

البرة قديًا وحديثًا.
عن  صــوري  ألبوم  6-إعـــداد 
)مــراث  باسم  امليونّية  الــزيــارة 

اأربعن(.
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معام

مرقد الشهيد الخالد )زيد بن صوحان( 
عنواُن نهٍج وانتماٍء

ملْت صفحات كتب التأريخ 
التي  امهَمة،  اأســاء  من  العديد 
بعض  مسار  ُتغِر  أْن  استطاعْت 
اإنسانَية  بمواقفها  اأحـــداث، 
تاركة  الصادق،  وإياها  النبيلة، 
ـــواء؛  وال ــاء  ــوف ال عبق  وراءهـــا 
ومنهجًا  خلودها،  ي  سببًا  ليكون 

واضحًا بعدها.
وما  العظام،  بأولئك  واعتزازًا 
ي  ُمِرفة  مواقف  من  منهم  كان 
ُنرة أئمة أهل البيت ، وخليدًا 
عمل  الشاخات،  امقامات  لتلك 
عى  وحبيهم  البيت  أهــل  شيعة 
يتَركون  مــزارات  قبورهم  جعل 
ها  ُيستدل  هــدى  ــارات  ومــن هــا 
بن  ــن  وم واحقيقة،  ــق  اح عــى 
صوحان  بن  )زيد  اأبرار  أولئك 
رسول  فيه  قال  الــذي  العبدي(، 
إى  ينُظر  أْن  َره  »م��ن   : اه 
من يسبقه بعض أعضائه إى اجنة 
فلينُظر إى زيد بن صوحان«، وقد 
حقق قول النبي  عندما ُقطعْت 

وكان  جلواء،  معركة  ي  زيد  يد 
  هذا احديث من مبِرات النبي

بدخول زيد بن صوحان اجنة.
بن  زيد  فهو  ونسبه،  اسمه  أّما   
بن  احارث  بن  حجر  بن  صوحان 
حدرجان  بن  صــرة  بن  اهجرس 
بن  حداد  بن  ليث  بن  عساس  ابن 
عمرو  بن  عجل  بن  ذهل  بن  ظام 
ابن وديعة بن أفى بن عبد القيس 
بـ)أي  نفسه  كَنى  وقد  ربيعة،  ابن 
للصحاي  ُحــِبــه  لــفــرط  ــان(؛  ســل
ــا جـــاء ي  ــدي، ك ــم ــح ــان ام ســل
حسن  للسيد  الشيعة  أعيان  كتاب 
اأمن، أّما أخواه فها: سيحان بن 
صدوقًا،  صحابيًا  وكان  صوحان، 
حرب  ي  شارك  صنديدًا،  وفارسًا 
عبد  قومه  ــة  راي حــامــًا  الناكثن 
الــســعــادة برف  الــقــيــس، فــنــال 
الشهادة عى يد اخارجن عى إمام 
زماهم، وُيقال إَنه ُدفن مع أخيه زيد 
ي قٍر واحد كا جاء ي طبقات ابن 
صعصعة  هو  اآخر  وأخوه  سعد، 

ابن صوحان، وكان َمن َعرف أمر 
ما  وهذا  معرفته  حَق    امؤمنن 
حن    الصادق  اإمام  به  شهد 
ــال: »م��ا ك��ان م��ع أم��ر امؤمنن  ق
صعصعة  إَا  حَقه  يعرف  من   
وأصحابه«، وله مسجد ي الكوفة، 

وقره الريف ي البحرين.
ــد بــن صــوحــان –  كــان قــر زي
غرفة  جَرد   – جدًا  قريب  زمن  إى 
تعلوها  جدران،  أربعة  من  تتكون 
مأهولة  غر  منطقة  ي  صغرة  ُقَبة 
الزين(،  )كــوت  ُتسمى  بالسكان 
إزالة  بداية عام 2013م، مْت  وي 
امرقد  ببناء  والُروع  القديم  البناء 
رحه  عــى  ُبني  ــد  وق الــريــف، 
زرقــاء،  ُقَبة  تتوسطه  كبٌر  مسجٌد 
اه  أســاء  مــن  ــدد  ع عليها  ُنقش 
اُحسنى، وأساء امعصومن اأربعة 
مأذنتان  جانبيه  وعــى   ، عــر 
إسامَية  بنقوش  ُطّرزتا  عاليتان، 
بباحة  امــرقــد  ُأحــيــط  وقــد  ميلة، 
الزائرين  من  العديد  َتَسُع  كبرة 

.مهدي لعيبي اخزاعي
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وقد  الريف،  مرقده  القاصدين 
فُأعطي  افتتاحه عام 2014م،  َتَم 
– زيد    صاحب أمر امؤمنن 
ما  اليسر  النزر   – صوحان  ابن 
فأصبح  ااهــتــام،  من  يستحُقه 
إليه  هوي  مزارًا  الريف  مرقده 
هر  من  مرتويًة  امؤمنن،  قلوب 
عي  امؤمنن  أمر  الصاي  وائه 

 . بن أي طالب
صعصعة  ــوه  أخ وصفه  وقــد 
حينا طلب منه عبداه بن عَباس 
فقال:  ــدًا،  زي أخــاه  له  يصف  أن 
عظيم  عباس  ابــن  يا  واّه  »كــان 
ــوة، ذاكــرًا  امــروءة، ريف اأخ
الليل،  من  وُزَلفًا  النهار  طرَي  اه 
ا  ســَيــان،  عنده  والشبع  ــوع  اج
منه  هـــرب  ــا،  ــي الــدن ي  ُيــنــافــس 
اأحرار  ويألفه  اأرار،  الُدَعار 

اأخيار«.
ــخ الـــطـــوي ي  ــشــي ــــَده ال ع
من  قوم  وهم  اأبــدال  من  رجاله 
منهم  اأرض  خلو  ا  الصاحن 
مكانه  اه  أبــدل  ــٌد  واح مــات  إذا 

آخر. 
ُمِرفة  مواقف  له  كانْت  وقد 
وإيانه  اأصيل،  معدنه  فيها  بان 
اجمل  معركة  فُقبيل  احقيقي، 
فيه:  جاء  كتابًا  عائشة  له  كتبْت 
ابنها  إى  بكر  أي  ابنة  عائشة  »من 
اخالص زيد بن صوحان أّما بعد، 
فإذا أتاك كتاي هذا فأقدم فانرنا 
تفعل،  م  ــإن  ف هـــذا،  أمــرنــا  عــى 
فكتب  عــي«،  عن  الناس  فخِذل 
إى  صوحان  بن  زيد  »من  إليها: 
فأنا  بعد،  أّما  بكر  أي  ابنة  عائشة 
هذا  اعتزلِت  إن  اخالص  ابنك 
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فأنا  بيتك وإَا  اأمر ورجعِت إى 
نابذك«، وي موقف آخر  أَول من 
له، كان زيد بن صوحان يستنهض 
الكوفة  واي  وكان  الكوفة،  أهل 
الناس  ُيثِبط  اأشعري  موسى  أبو 
فقام   ، عي  اإمام  ُنرة  عن 
له:  وقــال  صوحان،  بن  زيد  إليه 
»دع عنك ما لسَت تدركه«، ُثَم قرأ 
َأَحِسَب الَناُس  زيد قوله تعاى: ﴿ 
َوُهــْم  آَمَنا  َيُقوُلوا  َأن  ُكــوا  ُيــْتَ َأن 
»سروا  نــادى:  ُثــَم   ﴾ ُيْفَتُنوَن  َا 
سيد  وراط  امؤمنن،  أمــر  إى 
أمعن،  إليه  وانفروا  امرسلن، 

تصيبوا احق راشدين«.
وَشِهَد زيد بن ُصوحان معركة 
امؤمنن  أمــر  اإمــام  مع  اجمل 

ما  امؤمنن  أمــر  يا  فقال:   ،
أراي إَا مقتوًا، قال: وما أعلمك 
بذلك يا أبا سلان ؟! قال زيد: إي 
الساء  من  خرجْت  يــدًا  رأيــُت  قد 
احق  ــا  وأن تعال،  أن  إَي  تصيح 
يوم  زيــدٌ  ُأصيب  فلَا  أمــر،  يا  ها 
رمق،  وبــه    عي  أتــاه  اجمل، 
به، فقال:  مِا  يتأم  فوقف عليه وهو 
»رمك اه يا زيد فو اه ما عرفتك 
امعونة«،  كثر  امؤنة  خفيف  إَا 
مواي  »وأنت  وقال:  رأسه  فرفع 
يرمك اه فو اه ما عرفتك إَا باه 
قاتلُت  ما  واه  عارفًا،  وبآياته  عامًا 
سمعُت  ولكِني  جهل،  من  معك 
سمعت  يقول:  اليان  بن  ُحذيفة 
أمر  عــي  يــقــول:    اه  ــول  رس

الررة، وقاتل الفجرة، منصور من 
نره، وخذول من خذله، َأَا وإَن 
احَق معه ويتبعه، َأَا فميلوا معه«، 
عى    امؤمنن  أمر  حزن  وقد 
فقدانه زيد ومن استشهد معه، وقد 
مروجه ي  ذلك ي  امسعودي  ذكر 
»واشتد  يقول:  إذ  ص369  ج2، 
ربيعه  من  قتل  من  عى  عي  حزن 
بن صوحان  زيد  قتُل  وجدد حزنه 

العبدي«. 
من  متعاقبة  فـــتات  وخـــال 
إحياء  عى  البريون  اعتاد  الزمن 
وُخَلص    البيت  أهل  مناسبات 
شهادة  ذكرى  وكانْت  أصحاهم، 
صــاحــب أمــر امــؤمــنــن زيــد بن 
شهر  من  عر  التاسع  ي  صوحان 

�سورة للمرقد قدمًا
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مادى اأوى من بن تلك امناسبات 
إذ  إحياءها،  البريون  اعتاد  التي 
الريف  مرقده  إى  امواكب  خرج 
أمر  لتعزي  العزاء  رايــات  حاملة 

جانب من زيارة بع�س امواكب للمرقد]

فساٌم  امصاب،  هذا    امؤمنن 
عى زيد بن صوحان يوم ولد، ويوم 
دّر  وه  حّيًا،  ُيبعث  ويوم  استشهد 

الشاعر إذ قال فيه:

معناكا  العا  صوحان  بن  غَذاكازيد  المصطفى  صهر  ُحب  اأزمان إذ  مدى  باق  تمْت  لم  أحيــــاكاا  وحيــدٌر  تمــوُت  أّنى 
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كانْت احَامات العامة ي البرة إحدى امرافق احيوية التي يرتادها أبناء امدينة، 
وقد مَيزْت البرة بحَاماها الكثرة التي يزداد اإقبال عليها - عادة - ي فصل 
الشتاء أكثر من فصل الصيف؛ لتوّفر كمَيات هائلة من البخار فيها، واماء الدافئ، 
فيجد الناس راحتهم فيها أكثر من َمامات منازهم، وذلك لعدم توافر السَخانات 
ي امنازل - آنذاك - ؛ وأَن تسخن اماء يتطَلب قدرًا غر قليل من الغاز أو النفط.

معام

َمام احسيي.... من احَمامات العامة 
القدمة ي البصرة .هاشم حمد عي العزام
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ومن بن تلك احَامات العمومية 
وارتــادهــا  البرة  ي  ُعــرفــْت  التي 
اُحسيني  َمام  هو  أبنائها  من  العديد 
القديمة  احــامــات  من  ُيعُد  ــذي  ال
عام  العثاي  العهد  ي  ُأنِشئْت  التي 
احاج  إى  ملكيته  وتعود  1870م، 
الرزاق السبتي، ويقع ي منطقة  عبد 
العشار،  ي  عي  مقام  حي  الداكر، 
العَطارين،  سوق  وسط  ي  وحديدًا 
امسمى بسوق العطية، أذ كانْت هذه 
باجنود  مكتَظة   - آنــذاك   - امنطقة 
من  بعدهم  جــاء  ومــن  العثانين، 

اجنود اإنجليز واهنود.
الطابوق  مــن  بــنــاؤه  كــان  ــد  وق  
امربع  الطابوق  واستعمل  واجص، 
الشكل  ــا  أّم لأرضية،  )الــفــري( 
العام للحَام، فأول ما ياقي الداخل 
من  خــال  مــراعــن  ذو  ــاٌب  ب إليه 
مستطيل  برواق  ويرتبط  الزخارف، 
امتداد  عى  4×3م  أبعاده  الشكل 

مدخل احَام، تعلوه ُقَبة مرتكزة عى 
أربعة أركان وها أربع حنايا ي الزوايا 
حَولْت امربع إى مثمن الشكل ي بناء 
القَبة، وعى جانبي هذا الرواق ُبنيْت 
اجهة  وي  امــابــس،  لتغير  غــرف 
دَكة  الرئيس  امدخل  من  اليرى 
وسطية مثمنة، تسمى بـ )اجهنمية(، 
امستحمون، وُحيط ها  جلس عليها 
أربع غرف وثاثة أواوين توجد فيها 
وأحواض  للجلوس  حجرية  دَكات 
ماء حجرية لاغتسال، وفوق الدَكة 
كبرة،  ُقَبة  ُبنيْت  والغرف  امثمنة 
فوق  وُبــنــي  لــإنــارة  فتحات  فيها 
يستعمل  أحدما  حوضان،  السطح 
أَما  البارد،  للاء  احار، واآخر  للاء 
طريقة تدفئة احَام، فقد ُصنع موقد 
حت  مسالك  منه  تتفرع  الدَكة  حت 
الغرف  أرضيات  إى  تصل  اأرض، 

واأواوين. 
يقوم الزبون بااغتسال ي احَام 

بالدَاكن  بااستعانة  أو  بنفسه 
ثمن،  مقابل  م  احــاَ ي  امتواجدين 
– وإى  احــــَام ســابــقــًا  كـــان  وقـــد 
بامغتسلن،  مكتظًا   – قريب  وقت 
وهارها،  اجمعة  ليلة  ي  واســِيــا 
جدًا؛  قليلن  رواده  ،فصار  اليوم  أَما 
امنازل،  ي  السخانات  لتوافر  وذلك 
وسهولة وصول امياه إليها، وصارْت 
احَامات اليوم -عمومًا- من التاث 
ومن امعام، وهي مهَددة بالزوال بعد 
اأَيام  ي  احياة  فيها  تدُب  كانتْ  أن 

اماضية.
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• هاي نمر عجمي

ُأطلق عى البرة - ي السابق - 
تسمية )برياثا(، وهي كلمة آرامية 
تعني ي أحد أوجه ترمتها )القناة(، 
اسم  هو  أَن)برياثا(  آخرون  وذكر 
إى  ــاء  ام حمل  التي  اأهــار  أحــد 
البرة، التي بلغ عددها ي العصور 
هر،  ألف   )148( من  أكثر  اماضية 
أَما جموع اأهر الكبرة والتفرعات 
فإَها  امتفرعة منها  الصغرة  واأهار 
بلغْت)637( هرًا، وتفَرعْت من هذه 
ومسائة  بمليونن  ُيقَدر  ما  اأهــر 
واجـــداول  والـــتع  الشاخات  مــن 
العذبة،  بامياه  امملوءة  والسواقي، 

.هاي الفضيي

نهر العشار تاريخ ُيـحكى

تتغذى ميعها من مياه شط العرب، 
واجزرتبعا  امِد  حالتا  فيها  وحصل 
اأمر  العرب،  شط  عى  حصوها 
مالَية  امدينة  ــذه  ه أضــاف  الــذي 
العراق؛  مدن  من  غرها  عن  مَيزها 
عشقًا   - اأجانب  الرَحالة  فزارها 
لسحرها الذي يرق األباب- كي 
اأَخــاذ،  بجاها  أعينهم  ُيكِحلوا 
البندقية)امدينة  بمدينة  فشَبهوها 
عليها  وأطلقوا  الَشهرة(،  اإيطالية 
متلكه  ما  الــرق(؛  )فينيسيا  تسمية 
ــر عـــذٌب مــاؤهــا، وغــابــات  مــن أه
أغصان  مع  سعُفها  يتعانق  نخيل 

اأشجار امثمرة، وقد افتشْت تلك 
وأطَلْت  ــر،  اأه ِضفاف  الغابات 
عليها مبارة بيوتات ميلة، شَكلْت 
به  ُشِغف  ومنظرًا  فنَية  لوحة  ميعها 
الزائرون اأجانب، إذ تقول الباحثة 
والرَحالة الريطانَية )الليدي دراور( 
عند جيئها إى العراق عام 1919م، 
الرافدين(  باد  كتاها)ي  مقدمة  ي 
ُحَبًا،  العراقي  ببيتي  ُشغفْت  »لقد   :

وشغفْت بالعراقين ُحَبًا َمًا«. 
وكان من بن تلك اأهار اخـَابة، 
ما  الذي  النهر  ذلك  العشار(،  )هر 

نوافذ
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هاي الفضيي

ِذكــرًا  وحقها  إَا  البرُة  ُتذكر  إْن 
ووصفًا من قبل الزائرين والسائحن 
مــدَونــاهــم،  ي  ذكـــروه  فقد  فيها، 
القنصل  فيها، ومن هؤاء  ووصفوه 
الذي  الروي)الكسندرأداموف( 
يصف ي كتابه )واية البرة(مال 

وضفافه،  الــعــشــار  هــر 
قائًا: 

غاية  العشار  »وضفاف 
مغَطاة  وهــي  ــال،  اج ي 
ببساتن   - تقريبًا   - ُكّلَيًا 
ي   - ُتطُل  التي  النخيل، 

القادم من  تقع عى يمن  التي  اجهة 
أّما  مبارة،  امياه  عى  النهر-  جهة 
فقد  العشار،  من  اليرى  الضَفة 
بمساندة  اصطناعّي  بشكل  ُعّليت 
وحِولْت  النخل،  جذوع  من  قوائم 
بضاحية  امدينة  يربط  كورنيش  إى 

مقام عي((.
أهر  كبقية   - العشار  هــر  كــان 
شِط  من  امتفِرعة  الكبرة  البرة 
العرب – مرًا مائيًا جري فيه السفن 
ـــزوارق  ،وال وامــراكــب  الراعية، 
ــــام الــعــَشــارّيــة  ــة، واأب ــتــجــارَي ال
عى  وتقع  والنَصارَية، 
ــرة  ــا ع ــت ــن ــه اث ــي ــت ــَف ِض
ترسو  )مسَناة(  مرعة 
الداخلة  السفن  عليها 
واخــارجــة  ــبــرة  ال إى 
البضائع  لنقل  مــنــهــا، 
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والفواكه  واخـــروات  والتمور 
تؤخذ  وكانْت  واخيول،  واحطب 
جباية )ريبة العر( عى امحاصيل 
عر  مــُر  التي  السفن  من  الزراعية 

النهر.
سوق  حتى  يمتّد  النهر  ــان  وك  
السيمر، فاأشجار امثمرة والنخيل، 
حوله  الواقعة  الكثرة  والبساتن 
دونــم،   )1200( ـــ  ب ــَدر  ــق ُت الــتــي 
وكذلك منظر صائدي اأساك وهم 
جالسون عى ضفتيه، أو ي اأبام؛ 
فيه،  أنواعها  وكثرة  اأساك  لوفرة 
جوبه  كانْت  التي  الكثرة  والزوارق 
ذهابًا وإيابًا، ُتّقل امواطنن والسّياح، 
ذي  الــعــشــار  لنهر  مـــاًا  أضــفــْت 
عى  ُتِطُل  إذ  والصافية،  العذبة  امياه 
ذات  التاثية،  البيوتات  أمل  جانبيه 
بناية  امزخرفة، فضًا عن  الشناشيل 
امحكمة القديمة، واخينان، وامحال 
التجارية، وامقاهي الشعبية البرية، 
الريطانية  الرحالة  تطرقْت  وقــد 
)الليدي دراور( إى ذلك حن ذكرْت 

البرة ووصفْت هر العشار، قائلة: 
»ي مقدور امرء أن يتنَقل فيها من بيته 
عى أحد القوارب مبارة، ُثَم يطلب 
إى  يوصله  أن  القارب  صاحب  من 
اجسور،  مارًا حت  العشار،  دكاكن 
أو سائرًا ي حاذاة الشارع «، حقًا إَنه 
منظر ميل، نفتقر مثله ي أَيامنا هذه.

وعى  الــعــشــار،  هــر  بــدايــة  وي 
مقابل  سورين  ساعة  ترتكز  ضفته، 
ُأزيلْت فيا بعد،  التي  النقيب،  عارة 
الكمرك،  –أيضًا– بناية  وعى ضفته 
ــة ســوق  ــَل وســجــن الـــــراي، وح

الدجاج وخفرها ، والبنك العري .
بعَدة  النهر  ضَفتا  وصلْت  وقد   
الكائن  امقام  جر  منها:  جسور، 
امغايز،  وجــر  امقام،  جامع  أمــام 
ــر الــغــربــان،  ـــر، وج ــر اأم وج
-ايــضــًا- العشار  هــر  عــى  وتــطــل 

سوق  وكذلك  الفنادق،  من  العديد 
حبش،  إبــراهــيــم  ومقهى  ــود،  اهــن

وغرها.
حافظًا  النهر  هــذا  بقي  وقــد   

ُحيط  وما  مائه،  وعذوبة  ماله  عى 
الذاكرة  ي   ... لكن  مباٍن،  من  به 
الواقع، فقد  فقط، وليس عى أرض 
شيخ  شبه  اليوم  العشار  هر  صــار 
أواده  عَقه  السن،  ي  طاعن  كبر 
وعطائه،  شبابه  أَيام  ذهبْت  أْن  بعد 
ُيسَمى  هر  هنالك  كان  قد  نعم...، 
قتلوه،  بل  ا  أماتوه،   العشار،  هر 
ومــرأى  بمسمع  قتله  عى  وأعــانــوا 
يعاي  أصبح  فاليوم  اجميع،  مــن 
بأنواع  وامتائه  فيه،  امياه  شَحة  من 
مكَبًا  صــار  ــه  إَن حتى  ــاذورات،  ــق ال
وأصبح  اآسنة،  وامياه  للنفايات 
مصدرًا لأمراض واأوبئة، فحاجة 
فهل  رورية،  حاجة  اماء  إى  النهر 
يسقيه  امظلوم،  النهر  هذا  ساٍق  من 
من ماء احياة كي ُيعيد له احياة، فيا 

لسخرية القدر، هر يتعّطُش للاء!. 

أسر علمَية بصرية 
أسرة آل ُشبر 

ربيع الآخر #1437 • 28



أسر علمَية بصرية 
أسرة آل ُشبر 

.أمد وادي اموسوي 
العوائل  تأريخ  دراسة  ُتعُد 
العلمَية - التي خَصص أغلب 
العلوم  ـــة  دراس ي  ــا  ــراده أف
ــات  ــدراس الــديــنــَيــة - مــن ال
الَضوء  تسِلط  التي  امهَمة 
وُتِرُز  أفرادها،  ُمنجزات  عى 
الثقافَية وااجتاعَية  أنشطتهم 
هذه  جمل  ومن  والسياسَية، 
هو  العلمَية  واأر  العوائل 
البرة،  ي  الدينَية  العوائل 
أفرادها  بتأريخ  اشتهرْت  إذ 

ومنها  ــادي،  ــه واج العلمي 
التي  احسينَية،  ُشَر  آل  أرة 
تصل سلسلة نسبها إى احسن 
بن  اأصغر  عي  بن  اأفطس 
بن احسن  العابدين  عي زين 
امؤمنن  أمر  عي  بن  الَشهيد 
العائلة  تسمية  سبب  أَما   ،
لقٌب  فــهــو  ـــــَر(،  )ُش ــاســم  ب
احسن  السِيد  الكبر  جِدها 
بن الَريف حمد بن مزة بن 

أمد بن عي )برطلة(.

نوافذ
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ال�ضّيد عبَا�ض �ُضبال�ضِيد حمد �ُضَب 

ينتر أفراد هذه اأرة الكريمة 
ويتواجد  وامــدن،  الدول  ختلف  ي 
العراق  منهم ي دولتي  اأكر  اجزء 
يــتــوَزع  ــراق  ــع ال وي  ــت،  ــكــوي وال
أبناؤها ي أغلب حافظاته، ومن أبرز 
أعامها ي البرة الفقيه امجتهد آية 
 ، ُشَر  حمد  السيد  العظمى  اه 
وولده العامة امجتهد السِيد عَباس 
السِيد عصام  السعيد  والَشهيد  ُشَر، 

. زكي الدين ُشَر
ال�ضِيد حمد �ُضَب 

ُشَر  حمد  السيد  العامة  نــزل 
بعد  البرة ي سنة )1303هـ(   
امرجع  من  البرة  أهــاي  طلب  أن 
السيد  ُيكاتب  أْن  الشرازي  امجِدد 
وأن  البرة،  ي  باإقامة  ُشَر  حمد 
يكون مرجعًا دينَيًا فيها، فامتثل أمر 
أستاذه، وَقَصد البرة، وأقام ي حّلة 
مركز  ي  الكائنة  زكريا(،  بن  )حيى 

امدينة - حلة السيمر حاليًا -.
بنى السيد حمد ُشَر جامع حيى 
ابن زكريا )امعروف بجامع آل ُشّر(، 
الفارسَية  الكتب  من  العديد  وترجم 
العكس،  ــك  ــذل وك الــعــربــَيــة،  إى 
بعد  البرة  ي  الطبابة  بمهنة  وعمل 
مأتم  وأقام  الكاظمَية،  تعَلمها ي  أْن 
آل   ي جــامــع  احــســن  ـــام  اإم
الّشهرة  امآتم  من  ُيعُد  الذي  ُشّر، 
من  آاٌف  فيه  جتمع  إذ  البرة،  ي 

. اموالن أهل البيت
ــَر  ُش الــســِيــد حمد  عــن  ُعـــرف 

فقد كان  الكتب،  نشاطه ي تصنيف 
امحابر،  وأليف  الــُطــروس  حليف 
وكان )طاب ثراه( ا يفت عن الكتابة 

والتأليف يومًا واحدًا، وهو القائل:
 َمْن كاَن في جمِع الّدراهِم موَلعا

ً طوَل الحياِة وهُمُه الّترصيُف
 فَأنا الذي ُأِولْعُت في جمِع الّطرو

 ِس وهّمَي التأليُف والّتصنيُف
مكتبة  أَن  به  التنويه  جــدر  ــا  وَم
الَنفيسة  ُشَر  اه  عبد  السِيد  العَامة 
السِيد  وفاة  بعد  ملكَيتها  انتقلْت  قد 
جعفر ُشَر  إى ولده السِيد حمد 
خزانة  بنقل  بــدوره  قام  الذي  ُشــَر، 
حتى  ها  وبقيْت  البرة،  إى  امكتبة 

وفاته.
ُتـــوي الــســيــد حــمــد شـــَر عــام 
وخَلف  )1346هـــــــــ-1928م(، 

وراءه عَدة أواد، كلهم علاُء فقهاُء 
ُيشاُر إليهم بالبنان، ومن أبرزهم:

1- ال�ضّيد عبَا�ض �ُضب
ــاس ُشـــَر عام  ــد الــســَيــد عــَب ول
مدينة  ي  )1322#-1905م(، 

البرة الفيحاء، ونشأ ي كنف والده 
ي  احــوزوَيــة  دروســه  وتلَقى  فيها، 
النجف اأرف، ُثَم عاد إى البرة  

مشوار  ليكمل  ـــده؛  وال وفــاة  بعد 
عاشوراء  أَيــام  ذكرى  إحياء  ي  أبيه 
وقام  امبارك،  وجالس شهر رمضان 
بمقام أبيه ي امدينة، فأصبحْت داره 
مكانًا انعقاد الَندوات، وفيها جتمع 
العلاء واأدباء للتباحث ي الُشؤون 
منصب  ــوَى  وت ــة،  ــيَ واأدب العلمَية 
امحكمة  ي  اجــعــفــري  الــقــاي 
منتدى  البرة، وأَسس  اجعفرَيِة ي 

النر ي البرة.
    2- ال�ضّيد عبد ال�ضاحب

هــو صــاحــب كــتــاب )الــفــوائــد 
الشَرَية ي اأساء احسنى واأعال 
وتدّرج  البرة  ي  ولد  الروحانَية(، 
فأخذ  احـــوزويـــة،  ـــة  ـــدراس ال ي 
إى  وصل  حتى  والده  من  اُمقِدمات 
للتوجيه  اختر  ُثَم  ااجتهاد،  مرتبة 
الزبر  ي  اجاعة  وإمامة  واإرشــاد 

والشعيبة وأي اخصيب.
اأرة  ي  اأفــذاذ  العلاء  ومن   

ـَُر: الشرَية من أبناء السِيد عَباس ش
اأ- ال�ضّيد حمد نعيم الدين

الدين  نعيم  حمد  السِيد  ــد  ول
سنة  ــبــرة  ال حافظة  ي    ُشـــَر 
دراسته  أكمل  وفيها  )1928م(، 

حُل ااأُُُُ�رة

ربيع الآخر #1437 • 30



ال�ضيد اأحمد نور الدين �ضبال�ضِيد ع�ضام �ُضب

دراســة  إى  توَجه  ــمَ  ُث اأكاديمَية، 
يَدي  عى  فــدرس  الدينَية،  العلوم 
البرة،  ي  ُشَر  عَباس  السيد  والده 
عى  الدين  نعيم  حمد  السِيد  فأقبل 
حتى  عجيبًا،  إقباًا  الَرعَية  العلوم 
ي  واإرشـــاد  اإمامة  لتوِي  اختر 
الزبر  قــضــاء  ي  الِشعيبة  منطقة 

وكذلك ي قضاء أي اخصيب.
ب - ال�ضهيد ال�ضعيد ال�ضِيد 

ع�ضام �ُضب
زكي  عصام  السِيد  الَشهيد  ولد 
البرة  حافظة  ي    شر  الدين 
سنة )1948م(، ودرس ي مدارسها 
أقرانه،  متفّوقًا عى  اأكاديمَية وكان 
إعدادية  ي  الّثانوية  دراسته  فأتَم 
لدراسة  والــده  اختاره  ُثــَم  الَتقّدم، 
السيد  أخيه  وفاة  بعد  الدينَية  العلوم 
عى  اُمقِدمات  فدرس  الدين،  نعيم 
يدي والده ي البرة، والتحق بعدها 
بكلَية الفقه ي النجف اأرف سنة 
امدرسة  إى  وانتمى  )1966م(، 

ُثَم  اأرف،  النجف  ي  الُشَرَية 
سنة  بامتياز  الفقه  كلَية  ي  ــَرج  خ
)1974م(، وانتقل بعدها إى دراسة 

من  سنوات  وبعد  اخــارج،  البحث 
البرة،  إى  عــاد  اخـــارج  البحث 
باسمِه  امسّمى  امسجد  إمام  وصار 
البرة  حاليًا ي منطقة )الّسيمر( ي 
القديمة، وأخذ يقوم بواجباته الدينَية 
واإرشادَية؛ وبسبب تدينه وأخاقه 
السيد  كسب  وتواضعه  الكريمة 

عصام نفوس الشباب وحَبهم له. 
البعث  طغيان  اشتداد  فتة  وي 
امجرم ي العراق، كان السِيد عصام 
احذر  توِخي  عى  ُحِبيه  حُث  ُشــَر 
ويمنعهم  الكافر،  البعث  حزب  من 
بوصفه  صفوفه؛  ي  اانخراط  من 
عن  اأَمة  حرف  جاء  ُمنحرفًا  تَيارًا 
يرق  م  هــذا  موقفه  لكَن  مبادئها، 
إبعاد  فــحــاولــوا  البعث،  مجرمي 
امسجد، لكن دون  الَناس عنه وعن 
جدوى، فاغتالوه ي هاية الثانينيات 

من القرن اماي.
ت- ال�ضيد اأحمد نور الدين 

�ضب
الدين ُشَر  نور  أمد  السيد  ولد 
)1935م(،  سنة  ــبــرة  ال ي   
حتى  اأكاديمي  التعليم  ي  وتدَرج 
أَن  إَا  بأمانيا،  الطب  كلية  ي  ُقبل 
يكون  أْن  أراده  عَباس  السِيد  والده 
نور  السيد  فامتثل  طبيبًا،  ا  ُمعِلًا 

الدين أمر والده وصار معلًا.

عصام  الــســيــد  اســتــشــهــاد  بــعــد 
تعُرضه  بسبب  امسجد،  ُأغلق  ُشَر 
أرار كبرة جَراء القصف امدفعي 
فقام  اإيرانية،  العراقية  احــرب  ي 
بناء امسجد  بإعادة  الدين  السيد نور 
أخر،  أعــال  عن  فضًا  وتوسعته، 
ثقة  الدين  نور  أمد  السيد  وأصبح 
القاسم  أبو  السيد  العظمى  اه  آية 
اخوئي ، ووكيل آية اه العظمى 
 ، السبزواري  اأعى  عبد  السيد 
عي  السيد  العظمى  اه  آية  ووكيل 

. السيستاي
الشرَية  العائلة  أواد  زال  وما 
 ، الــبــرة  ي  ُيقيمون  وأحــفــادهــا 
وما  اماضن  آبائهم  بمهاِم  ويقومون 
اهورف  من  بتوفيق  إَا  ذلك 
وثقة   ،البيت ــل  أه انتساهم 
وكذلك  العليا هم،  الدينَية  امرجعَية 
وخدمتهم  ــلــنــاس،  ل اخــاصــهــم 

امحتاجن وامعوزين.
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ضيف اخطوة 

مع شيخ اخطاطن ي البصرة 
)مهدي كنش بدوي( 

.حاورُه: عي سلان

عــى الــرغــم مــن آلــة 
والتكنلوجيا  احــداثــة 
اخَطاط  مــازال  امتقدمة، 
كنش  ــدي  ــه )م الـــبـــارع 
مهنته  ُيــــارس  بــــدوي( 
اليدوية ي ُدَكان صغر ي 
منطقة  ي  البَجاري،  حَلة 
حافظة  مــركــز  الــعــشــار، 

البرة.
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لوحات خطية
وبالرغم من جاوزه العقد السابع 
من عمره، إَا أَنه ُيارس عمله بكِل 
إتقان وثقة؛ فهي مهنة حمل ي طَياها 
كَل معاي الفن واإبداع، متحِديا  ها  
َعشقها  فقد  الواقع،  صعوبات  كَل 
منذ صباه، ُمتأثرًا بجال اخط العري 

وفنونه.
بالطيبة  )مهدي(  اخَطاط  ُعِرف   
فقد  البرية  اأوساط  ي  والبساطة 
وللوقوف  ُمهذبًا،  وقورًا  رجًا  كان 
مهنته،  وخفايا  امبدع  هذا  ِسرة  عى 
كان مجَلة اخطوة هذا اللقاء مع هذه 
امبدعة؛  اأنــامــل  ذات  الشخصية 
للوقوف عى ما صاغته من إنجازات 

وإبداع .

عن  ُتِدثنا  أن  نتمَنى   : اخطوة 
سرتكم الذاتية، وبداية مارستكم 

اخط؟
الــبــدوي،  كنش  مهدي  اسمي 
من مواليد )1943(م، أسكن حاليًا 
البرة  من  انتقلُت  احيانية،  منطقة 
لتأدية  عـــــام)1960(م  بــغــداد  إى 
عَدة  فيها  وبقيُت  العسكرية،  اخدمة 
سنوات، ومارسُت مهنتي بفتح حٍل 
وتعَرفُت   والرسم،  للخط  بغداد  ي 
وكان   - الرَسامن  أحد  عى  هناك  
فعَرفني  بغداد-  تلفزيون  ي  يعمل 
امتفّرج،  جَلة  صاحب  عى  ــدوره  ب
وتــطــَورْت  خَطاطًا،  فيها  فعملُت 
وَأنقُش  أنحُت  فأصبحُت   ، قابلياي 

عى امرمر.
إى  ــدُت  ُع )1968(م  عــام  وي 
أبــرز  والتقيُت  ــبــرة،  ال مدينتي 
حمد  مثل   ،- ــذاك  آن  - خَطاطيها 
مهدي فريد، ويوسف، وسيد حيدر 
كنُت  و  رمضان،  وكريم  رشـــوان,، 

حينها أصغرهم سنًا.
تشجيعًا  تلَقيَت  هل  اخطوة: 
اختيارك  ي  اأشخاص  أحد  من 

هذا امجال؟ 
كان  صغرًا،  كنُت  عندما  نعم، 
لوالدي - التي كانْت صاحبة شهادة 
هذا  دخــوي  ي  كبٌر  دوٌر   - علمية 
ُتعِلمني وإخواي  امجال، فقد كانْت 
يوميًا   واخط   والرسم  القرآن  قراءة 
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عند عودتنا من امدرسة، فكنا نشغل 
أوقات الفراغ ي هذه الفنون. 

ت��أَث��رَت ببعض  اخ��ط��وة: ه��ل 
اخَطاطن الكبار؟ 

عندي،  املكة  نضجْت  أن  بعد 
تأثرُت ببعض اخَطاطن الكبار منهم 
امرحوَمن عباس جودي البغدادي، 

وهاشم حمد البغدادي.
إقبال  ُت��ق��ِي��م  كيف  اخ��ط��وة: 

الناس عى اخط سابقًا وحاليًا؟
الكبرة  امحال  أصحاب  كــان   
اإعانات  خِط  يأتوننا   - سابقًا   -
واللوحات، التي تدُل عى حاهم، أَما 
اليوم، وبعد أن أصبح اإعان بسعر 
التكنلوجيا  وبفضل  ــدًا،  ج بسيط 
عى  واسعًا  إقباًا  نشهد  احديثة، 
للخط  واضحًا  وإماًا  اإعانات، 

فقد َجَفْت قصبة اخط أوراقها.
اخطوة: هل باإمكان أن تذكر 

لنا بعض اخَطاطن ي البرة ؟
الــبــرة فــيــهــا كــثــر مــن هــذه 
عبد  ــاط  ــط اخ منهم  ــاءات،  ــف ــك ال
نعيم،  ــي  وع الــرمــضــان،  الــكــريــم 
موسى،  ومنعم  اخطاط،  وخضر 

وخليل البدوي، وغرهم .
اخطوة : ما هي الشهادات التي 
التي  واأماكن  عليها،  حصلَت 
هذه  مارستك  نتيجة  ها  عملَت 
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بع�ض ال�صور القدمة للخطاط

امهنة؟
حصلُت  اخط  مع  مسري  أثناء 
عى جموعة من الشهادات، وُمنِحُت 
هوية من نقابة الفنانن والصحفين، 
وأصبحُت عضوًا ي معية اخَطاطن 
من  وكنُت  العراقين،  والصحفين 
وحصلُت  اجمعَية،  هــذه  مؤِسي 
العامي  امركز  من  ذكَية  بطاقة  عى 
احاد  ي  وعضو  التشكيلَية،  للفنون 
ي  وعــضــو  الغربين،  الصحفين 
وحصلُت  العرب،  الصحفين  احــاد 
الثقافة،  بيت  من  تقديرية  شهادة  عى 
من  شهادة  عى   – أيضًا  وحصلُت- 
هولندا »جامعة اهاي«، فضًا عن 
صحف  عَدة  ي  عملُت  فقد  ذلك، 
البحرية،  القوة  جَلة  منها   ، وجَات 
التاجر،  وجَلة  اجوية،  القوة  وجَلة 
معارض،وقد  عـَدة  ي  شاركُت  كا 
شاكر  لبدر  شعرية  مقطوعة  كتبُت 
السياب عى أَول مرمرة وضعْت عى 
مثاله ي البرة، وهي موجودة عليه 
اآن ، وكذلك عملُت شعار حافظة 
أغلب  شعارات  وعملُت  البرة، 
ذلك  ــره  وغ الفضائية،  امحَطات 

كثر.
فنون  تستهويك  هل   : اخطوة 

ُأَخر غر اخط والنقش؟
التي  اهــوايــات  مــن  التصوير 

أحُبها كثرًا، وكنُت -سابقًا- أمتلك 
ــٌب  ـــدي ُح ــو تــصــويــر، ول اســتــودي
امجال، و لدَي  وشغٌف كبران هذا 
لذلك  للمطالعة؛  عشق  -أيــضــًا- 
امتواضعة  الشخصية  مكتبتي  حوي 
ختلف  جاات  ي  الكتب  من  عددًا 
الدينية  الــكــتــب  أبــرزهــا  ومـــن   ،
ُتعنى  التي  والكتب  والــتــارخــيــة، 

بخطوط لغات العام، وغر ذلك.
أن  : كلمة أخرة تُب  اخطوة 

تقوها ي هاية هذا اللقاء؟
أشــكــركــم  أن  أوُد  خــتــامــًا، 
اهتامكم بتاثنا البري، وعى هذا 
أوِجه  أن  أحُب  كا  اللطيف،  اللقاء 
أدعوهم  امعنين،  السادة  إى  كلمة 
فيها إى ااهتام أكثر بامبدعن، فهم 

الوجه احضاري للبلد. 
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.مسلم عقيل الشاوي
تتصاعد  اإيــــان  ويــقــن  الــفــكــر  اصــطــدام  ــن  ب
الراعات الثقافَية والفكرَية والسياسَية ي العراق، بن 
التيارات، داخل السلطة وخارجها، عى الرغم  ختلف 
أَن التحدي احضاري ظاهرة ازمة؛ لذا فإَن اأَمة  من 
التحدي؛  هذا   - اآن  وتعيش   - عاشْت  اإسامَية 
العقائدَية  اأصــعــدة  عــى  ـــداث  ااح تنامي  بسبب 
الوسائل  بمختلف  ظهرْت  التي  والسياسَية،  والثقافَية 
والصور، وذهب امنحرفون يشِككون ي قدرة اإسام 
عى الصمود أمامها والوقوف بوجهها بقوة، هذا تبَنْت 
 ،) احكيم  حسن  السيد  )مرجعَية  الدينَية  امرجعَية 
العلمية  أفراد اأر  وباأخص ي زمٍن انجذب بعض 

 شاهد على الوعي الديي ي البصرة

للسيد  امكتبات، وكان  تأسيس  إى بعض هذه اأفكار 
العظيم،  امروع  هذا  ي  الكبر  الفضل   ،   احكيم 
لنر معام الدين ي ختلف حافظات العراق، إذ افتتح 
فروعًا للمكتبة اأم ) مكتبة اامام احكيم  العامة ي 
. ويعد  العراق  النجف 1957م ( ي ختلف حافظات 
هذا اانجاز من امشاريع الثقافية والنهضوية ي العراق 
؛ إذ م يكن الكتاب ي ذلك الوقت متيرًا كوقتنا هذا، 
وأذا كانْت هناك كتب، فهي ا تستهوي جيل الشباب 
ذلك  اَطلع  فقد  قبلها،  وما  اماي  القرن  مسينيات  ي 
العام  ي  انترْت  التي  اجديدة،  اأفكار  عى  اجيل 

وغزْت امجتمع العري واإسامي . 

مكتبات 
بصرية
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امكتبات  إَن  تقال:  واحقيقة 
حسن  السيد  امرجع  أَسسها  التي 
مكتبة  ــْت  ــان -وك  ، احكيم 
احكيم العامة ي النجف اأرف 
اإرث  هذا  ي  ها  اأوى  البذرة 
جموع  من  هي  )1957م(-  عام 
الكتاب  أحــيــْت  التي  امكتبات 
تؤِدي  أن  اإسامي، واستطاعْت 
خدمات كبرة ي الساحة الفكرَية 
والثقافَية،  والفقهَية  والعقائدَية 
فكانْت خر ملتقى للنخب امثقفة، 
بادر  هذا  امعرفة؛  نحو  ومنطلقًا 
أن  اى   حيدر آل  عي  الشيخ 
يكون لقضاء امَْدْينة ِحَصٌة من هذه 
وصار  توَسعْت  عندما  امكتبات، 
عى  جاهدًا  فعمل  فروع،  عَدة  ها 
فتح فرع ها ي قضاء امَْدْينة، وفعًا 
أَسس عام )1386# - 1966م( 
ُسِميْت بمكتبة  للمكتبة اأم  فرعًا 

اإمام احكيم فرع امَْدْينة .
كانت امكتبة  ي بداية تأسيسها 

ي دَكان صغر مقابل جامع القبلة 
) القبي سابقًا (، ورعان ما هض 
هذا    حيدر  آل  عــي  الشيخ 
امكتبة  توسيع  إى  فعمد  امروع، 
أََا  لأرض،  متِرعاً  وجد  عندما 
خنفر،  نعيم  طعمة  ــاج  اح وهــو 
وأخوه شاكر اللذان وهبا 
 ،  قطعة اارض للسيد احكيم
الذي أوقف بدوره القطعة لتشييد 
مروع  عليه  ُطرح  عندما  امكتبة 
هذا    عنه  ورد  إذ  التوسيع، 

الوقف:
وحت  ملكي  هو  ما  »اوقفُت 
امرّقم  املك  قطعة  وهو  تري، 
من مقاطعة السوق الواقعة بناحية 
الوقف  جعلُت  وقــد  ــة،  ــن ــّدي ام
امذكور لنفي ما دمت حيًا، ومن 
عي  الشيخ  العامة  اى  بــعــدي 
حيدر )سلمه اه تعاى( ومن بعده 

اى اولياء مكتبتنا العامة«.
 )حسن احكيم مهر خامه الريف( .

وبالنظر اى اامكانات البسيطة 
امؤمنن  الشيخ عي وبعض  وقيام 
باستجازة السيد احكيم ي استام 
 ، اامــام  سهم  من  الرعي  احــق 
كان اجواب مهورًا بختمه امبارك 
بالكتاب امؤرخ ي 13/ رجب / 

1386هـ، كا يأي :
»جناب الفاضل الزكي الشيخ 
وأنتم   .. تأييده  دام  حيدر  عي 
 مأذونون ي أخذ سهم اامام

ورفه ي تعمر امكتبة« 
حسن احكيم مهر خامه الريف .

من  بالرغم  ــال،  ام مع  وبعد 
يتقدمهم  امؤمنن  بعض  قام  قلته، 
صورته  دفــن  الــذي  عــي،  الشيخ 
ي    احكيم  السيد  ـــورة  وص
موشحة  وكانت  امكتبة  ــاس  اس

ببيتن من شعره:
دفنُت مثالي قبل موتي هاهنا

 وإني أعلم في التراب سأدفُن
محسن تمثال  القبر  في  وجاورني 

 فإني المسيء والمجاور محسُن
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احاج  ااستاذ  من  كل  معه  وقام 
وااســتــاذ   ، الضهد  احــســن  عبد 
وااســتــاذ   ، ــار  ع حسن  ــرحــوم  ام
 ، الـــبـــدران  ـــي  زاج جــيــد  الشهيد 
وااستاذ الشهيد عبد الصمد مهدي 
عبد  الشهيد  ــاذ  ــت وااس ــي،  ــام ال
والشهيد   ، الكصوان  لفته  الكاظم 
، بمبارة  هلول الكصوان وغرهم 
امرجع  السيد  من  وبدعم   ، البناء 
حتوي  مستقلة  مكتبة  بناء  تم   
وغرفة  لاحتفاات  كبرة  قاعة  عى 
خاصة للكتب ، تشتمل عى ما يقرب 
االفن كتاب جلد ، تتضمن الفقه ، 
 ، والفلسفة   ، والتاريخ   ، والعقائد 

والتفسر ، والعلوم ااخرى .
الشيخ  عزم  الوقت  ذلك  وي 
بتدريس  الــقــيــام  ــى  ع   ــي  ع
كالنحو  فيها  النافعة  العلوم  بعض 
حصته  وكانت   ، والتفسر  والفقه 
منها درس الفقه ، وكان وقته يوم 
وثيقة  ي  هذا  وجدت  كا  اجمعة 
، وقد أضاف ي  الشيخ  بخط 
رسالته امؤرخة ي 28 ج1 1386 
السيد احكيم، وامعلومات  اى  هـ 
ااسامية وقد أكد ان هذا العمل 
وم   ، الديني  بالواجب  القيام  هو 
كانت  بــل  فقط  للتدريس  تكن 
حل للمناقشات الفكرية والعلمية 
للشيخ  وكــان   ، السياسية  وحتى 
وجـــوات  ـــوات  ص فيها   

يناقش الشيوعين بفكرهم وحتى 
القومين ي بداياهم ، فهي شيدت 
الدينية  والثقافة  الدين  معام  لنر 
وغر  تعاى  اه  شعائر  وتعظيم 
الدين  خدمة  راجــع  هو  ما  ذلك 
احنيف والرع الريف كا جاء 
ذي   7 ي  امؤرخة  بالوثيقة  ذلك 
فحواها  والتي  1386هـــ  القعدة 
احكيم  للسيد  اارض  قطعة  هبة 
حيدر  عي  الشيخ  وفاة  وبعد   
امكتبة  ، توى اعضاء  م  ي 1968 
السيد  الشهيد  جيء  حتى  ادارها 
اى  امــوســوي  عــودة  السيد  عــي 
للسيد اخوئي  امّدينة وكيًا  قضاء 
وجه  أحسن  ي  بأعاها  فقام   
إا ان رجال البعث الدموي لعنهم 
القتل والتريد بل  اه ا يكفيهم 
حاربوا الثقافة الدينية بكل أنواعها 
اامام  مكتبة  بتشميع  قاموا  فقد 
حال  حاها   ، امّدينة  فرع  احكيم 
اامر  بالشمع   ، العراق  مكتبات 
كتبها،  بعض  بمصادرة  وقــامــوا 
 ، ااخر  البعض  وحرق  واتــاف 
وحولوا امكان اى عرصة تابعة اى 
البلدية وبنوها حات وفوقها شقة 
عام  وبعد   ، اليوم  شكلها  هو  كا 
2003م عاد نور العلم الذي ظلله 
بعدما  وأعيدت   ، بظامه  البعث 

اعلنت امكتبة اأم إعادة فتح ميع 
الفروع بروط معينة ومن ضمن 
احكيم  اامــام  مكتبة  امكتبات 
افتتحت  حيث  امّدينة  فــرع   
مادى   28 ي  امؤمنن  من  بجمع 
 5-24 اموافق  هـ   1430 ااول 
عبد  الشيخ  واصــبــح  م   2009
من  عليها  متوليًا  العوي  الغفار 
واامن  احكيم  جواد  السيد  قبل 
 ، البزوي  هيثم  ااستاذ  هو  عليها 
فأبتدأت بكتب معدودة وهي اآن 
عى ما يقرب ااربعة ااف كتاب 
من  وكــان   ، العناوين  بمختلف 
ضمن نشاطاها أها قامت بافتتاح 
معرضًا للكتاب والرسم التشكيي 
حمل عنوان ) معرض الشيخ عي 
آل حيدر ( وكذلك قامت بافتتاح 
مؤمرها ااول لعلاء قضاء امّدينة 
وكان ي الرف بافتتاحه بكلمة ، 
كا ومن ضمن نشاطاها امستمرة 
ان  علًا   ، للطلبة  الــدورات  إقامة 
للكتاب  خارجية  استعارة  فيها 
من  والكاتب  الباحث  فيقصدها 
لاستفادة  واطرافها  امّدينة  قضاء 
استطعت  ما  هذا   ، مصادرها  من 
البال  وقر  ااطاع  لقلة  كتابته 

واه اموفق 

ربيع الآخر #1437 • 38



الشيخ علي آل حيدر
39•ربيع الآخر #1437



ربيع الآخر #1437 • 40



41•ربيع الآخر #1437



من  ــر  كــث حــيــاتــنــا  ي  ــل  ــدخ ي
فتستهوينا  اختيار  غر  من  اأشياء، 
مفارقته،  نستطيع  ا  درجـــة  إى 
منها  نتعلم  إذ  كالصديق،  فيازمنا 
ها  لنا  وتتضح  امبهاتظ،  من  كثرًا 
ومن  وامــعــارف،  احقائق  من  كثٌر 

أبرز مصاديق ذلك )الكتاب(.
بثمن؛  يقَدر  ا  ما  الكتب  فمن 
وامعرفة،  العلم  من  حتواها  لعظيم 
فتى  النوادر،  من  يعُد  منها  وبعض 
عليها  احفاظ  حــاولــون  أصحاها 
وإحــدى  شتى،  بطرق  وديمومتها 
ااهتام  هي  وأمها،  الطرق،  هذه 
بتجليد ذلك الكتاب؛ ليكون اجاد 

اجديد له درعًا وحاميًا.
حاية  كــرى  أمية  فللتجليد   

الكتب من التمزق والتلف.
مابن  التجليد  أنــواع  تتفاوْت 
باجلود  امتقن  ــيــدوي  ال التجليد 

مهنة التجليد ت�أريٌخ وفن
.عبد العزيز العيداي

والقوة،  بامتانة  متاز  التي  الطبيعية 
وما بن التجليد الصناعي.

التجليد،  مهنة  يمتهن  َمن  فهناك 
امادي،  قلة مردودها  الرغم من  عى 
ولكن حِبه ها نجده ا يستطيع تركها 

، أو تغيرها إى مهنة ُأخرى.
يدويًا  الكتب  جليد  مهنة  وتعُد 
الكتب  وُتــعــُد  القديمة،  امهن  من 
الفنية  امقتنيات  من  يدويًا  امجلدة 
عى  حرص  التي  الثمينة  والتحف 
اقتنائها العديد من امتاحف، إذ تقام 
دول  من  العديد  ي  عامية  معارض 
والكتب  امخطوطات  لنفائس  العام 

والوثائق امجَلدة يدويًا.
نوعن،  عى  اليدوي  والتجليد 
فيه  ويستعمل  الــفــاخــر،  التجليد 
بالقاش،  امغَلف  امــقــَوى  الـــورق 
الطبيعي،  اجلد  أو  الباستيك،  أو 
العادي الذي يستعمل فيه  والتجليد 
الصناعي  واجلد  والكارتون  الورق 

امستورد.
مــُر  هـــذه  التجليد  عملية  إَن 
ــل، ابـــد قــبــل الــبــدء  ــراح ــَدة م ــع ب
هـــا مـــن إجـــــراء بــعــض الــتــدقــيــق 

مهن وحرف
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ــده،  ــي ـــى الـــكـــتـــاب امــــــراد جــل  ع

إذ تبدأ بمراجعة الكتاب عر تصفح 
معاجة  لــغــرض  ومعها؛  أوراقـــه 
بتصوير  واممَزقة،  الناقصة  اأوراق 
ماثلة  نسخة  من  الناقصة  الــورقــة 
للكتاب إذا كانْت متوافرة، أما الورقة 
ترميمها،  عى  العمل  فيتم  اممّزقة، 
مواد  باستعال  اأجزاء  هذه  ولصق 
نزع  يتم  التدقيق  هذا  وبعد  اصقة، 
القديم،  اخارجي  الكتاب  غــاف 
القديمة، وتفك  نزع خيوطه  يتم  كا 
مازمه ميعًا، ُثَم يتم فرز كّل ملزمة 
أوراق  عر  كِل  مع  عر  حدة  عى 
وطِيها من امنتصف؛ لتغدوا كوجهي 
خياطة  يتُم  ثَم  ومن  مفتوح،  كتاب 
كل  تدمج  ُثَم  لوحدها،  ملزمة  كل 
امازم وخاط بخيط واحد، وبعدها 

تثبت امازم باَدة الغراء، التي تساعد 
عى ماسك الكتاب إذا انقطع اخيط، 
الغراء  فوق  خاص  شاش  ويوضع 
بعدها  الكتاب،  متانة  عى  للحفاظ 
الكارتون  من  بقطعة  الكتاب  جلد 
توضع عى الوجهن،  وتكون بقياس 
ورقة الكتاب نفسه مع زيادة »نصف 
يضغط  ثم  الوجهن،  لكا  سنتمت« 
الكتاب من أجل احفاظ عى مازمه 
مرحلة  ذلــك  بعد  لتأي  متاصقة، 
)البيز(، وهي قطعة من اجلد توضع 
يأي  بعدها  للكتاب،  هائي  كغاف 
الكتاب،  اسم  ليدِون  اخطاط  دور 

واسم مؤلفه عى ظهر الكتاب.
ومن اجدير بالذكر، أَن أصحاب 
هذه امهنة قد مُروا بعَدة مضايقات ي 
زمن النظام البائد، إذ ُمنعوا من جليد 

أيضًا   – ومداولتها  الدينية  الكتب 
فيجلدها  بعضهم  جــازف  وقد   ،  -
تغير  إى  آخر  بعض  وجأ  باخفاء، 
غاف الكتاب الديني إى اسم كتاب 
وذلك  الشبهة؛  دفع  أجل  من  آخر 

بطلب من صاحب الكتاب.
من  شيئًا  امهنة  هذه  واجهْت  كا 
بسبب  احــاي؛  الوقت  ي  اإمــال 
ووجــود  احديثة  التكنلوجيا  ثــورة 
وبأقِل   ، الريعة  التجليد  ماكنات 
كلفة، ولكن يبقى العمل اليدوي له 
امثقفون  كان  يوٍم  ي  وأصالته  قيمته 
عى  ــتَددون  ي بالكتاب  وامهتمون 
إى  فــتة  مــن  امهنة  هــذه  أصــحــاب 
ليتابع  بعضهم  فيجلس  ـــرى،  أخ
يتفنن  وكــيــف  التجليد  ــل  ــراح م
ُخرج  أن  أجــل  من  امهنة  صاحب 

الكتاب بأمل صورة.

جلد الكتب
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ومنبُع  النخيل،  مدينة  البرة 
كثٍر من الصناعات اليدوية واحرف 
الشعبية، ومن تلك احرف التي ُتعُد 
)صناعة  واأجداد  اآباء  ُتراث  من 
ُتستعمل  التي  الزراعية(،  اأدوات 
النخيل  وتكريب  الــثــار،  جني  ي 
وحصاد  وتلقيحها،  وتشذيبها 
اليوم  ُمِثل  الزراعية، فهي  امحاصيل 
ارتباط  مــدى  حكي  أصــيــًا  ــًا  ــراث ُت
إذ  والزراعة؛  بالنخيل  البرة  ابن 
ي  أســاس  دوٌر  اأدوات  هذه  كان 
فكانوا  البري،  الريف  أهل  حياة 
وكان  ها،  ويعملون  معها  يتفاعلون 
منطقة  العشار  ي  احَدادين  لسوق 
وأي  القديمة،  والــبــرة  اخــنــدق 
اخصيب دوٌر بارٌز ي تلبية حاجات 
حن هذه اأدوات، وكانْت هذه  الفّاَ
اأسواق َمعلًا من معام البرة امليئة 
واإخاء  بامحَبة  اُمفعمة  بالذكريات 
احدادين،  من  فيها  يعمل  من  بن 
م  إذ  الفَاحن؛  من  يرتادها  ومــن 
تكن العاقة بينهم جَرد عاقة عمل، 
فقد  وُأنسًا،  ارتباطًا  أعمق  هي  بل 
ريثا  احَداد  عند  جلس  الفَاح  كان 
ُيصلح له )منجله( أو يُرد )عكفته(، 

الطيبة،  اأحــاديــث  بينهم  فــتــدور 
مومه،  اآخر  إى  بعضهم  ويشتكي 
رب  بأصوات  يعُج  السوق  وكان 
سنادينهم،  عى  احــَداديــن  مطارق 
يبق ي هذه اأسواق  فلم  اليوم،  أَما 
جــَدًا  قليٌل  عــدٌد  إَا  احــَداديــن  من 
بعدد اأصابع؛ وهذا بسبب  ُيعّدون 
احداثة التي أَثرْت سلبًا عى الزراعة، 
اِحرف  هذه  مثل  َضياع  إى  وأَدْت 
احَدادين  أوائك  بن  الُتاثية، ومن 
)قاسم  احاج  عى  تعَرفنا  امعدودين 
أهل  من  حَداد  وهو  جــواد(،  حسن 
مواليد  من  اجزائر  منطقة  البرة 
ي  اِحرفة  هذه  ويعمل  )1950م( 

سوق اخندق ي العشار، وقد ورث 
ورثها  الــذي  أبيه،  عن  احرفة  هذه 
تعَلمها  فقد  آبائه،  عن   - أيضا   -
طالبًا  كان  يوم  صغر  ِســٍن  ي  وهو 
السوق  إى  يأي  فكان  امدرسة،  ي 

امهنة  هذه  ليتعَلم  الفراغ  أوقات  ي 
  والده  وكان  ها،  مولعًا  كان  إذ 
ُمشِجعًا له حتى عشق هذه الصنعة، 
وهذا ما جعله متمِسكًا ها إى يومنا 
هذا، وهو يتأسف - اآن - وتعلوه 
مهنته  ي  له  وارثــاً  جد  ا  إذ  حرة، 
هذه؛ أَن مكسبها صار ضعيفًا جدًا، 
العيش،  ي  عليه  ااعتاد  يمكن  وا 

فلم يعمل ها أُي واحد من أواده .
يصنعها  التي  اأدوات  وأَمـــا   

احاج قاسم فهي متعِددة، منها:
امنجل: وهو اأداة التي ُتستخدم 
واحنطة  )اجــت(  الرسيم  حصد 
ــــروات،  ــض اخ ــع ــشــعــر وب وال
و)مقبض  حديد  قطعة  من  وتتكون 
خشبي( وهو قطعة من خشب اأثل 
فتحمى  الصلب،  الرمان  شجر  أو 
ُثَم  النار  ُكــورة  عى  احديد  قطعة 
حتى  وُتطرق  السندان  عى  ُتوضع 

مهن وحرف

صناعة اأدوات الزراعية
.حسن اخطيب
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تأخذ شكًا هاليًا، وتكون من جهة 
ُثَم  حاَدًة،  أخرى  جهة  ومن  سميكة 
السميك  الطرف  اخشبة عى  ُتكبس 
ُحــُد  وبــعــدهــا  ــد،  ــدي اح قطعة  مــن 
متساوية  ُمسَننات  ها  وُجعل  بامرد، 
ويستطيع   . امقبض  جهة  إى  تتجه 
احَداد صناعة ستة )مناجل( أو أكثر 

ي اليوم الواحد.
امستعملة  اأداة  وهي  العكفة: 
و)تزبر(  النخيل  عذوق  تشذيب  ي 
قطعة  ــي  وه و)تــكــريــبــه(،  سعفها 
هال،  نصف  شكل  تأخذ  حديدية 
وها قبضة حديدَية أطول منها تتصل 
بقبضة خشبية طويلة نوعًا ما، وذلك 
التشذيب، إذ ُتعطي  استخدامها ي 
الُقدرة عى الوصول إى لِب  الفَاح 
بعيد  هو  ما  وكل  )الكلبة(،  النخلة 

منها عن متناول يده .
امسحاة: وهي اأداة التي يتعامل 
ها  إذ  غرها؛  من  أكثر  الفَاح  معها 
السواقي  ويفتح  اأرض  ــرث  ح
قطعة  من  تتكون  وهي  ويوِسعها، 

حديدَية مسَطحة، يكون شكلها من 
لتصل  ما  نوعًا  مدَببًا وحاَدًا  اأسفل 
اأعــى  ومــن  اأرض،  ُعــمــق  إى 
قطعة  ها  لتتصل  اسطوانية  تكون 
مت  إى  طوها  يصل  طويلة  خشب 
اخشب  قطعة  أسفل  وي  ونصف, 
هذه مُر قطعٌة خشبيٌة صغرة ُتسمى 
الفَاح  عليها  يضغط  )الــدَواســة(، 
إيصال  عى  وُتعينه  قدميه،  بإحدى 
عند  اأرض  أســفــل  إى  امــســحــاة 

حراثتها .
دائرية  ُمصَفحة  أداة  وهي  ام��ر: 
الشكل، ها من طرفها العلوي حلقة 
قبضة  عليها  ُترَكب  سميكة  جَوفة 
مائة  أو  تسعن  طوها  يبلغ  خشبية 
تستخدم  عرضية  وتكون  سنتمت، 
وإخــراج  الصغرة،  السواقي  لشِق 
حل  من  بالَسحب  الــزائــد  الــتاب 
الساد  ـــروات، ونــر  اخ زراعــة 

بالتساوي عى اأرض للزراعة. 
امسحاة  تشبه  أداة  وهي  الكرفة: 
ي  عنها  ختلف  أَها  إَا  ما،  حٍد  إى 
قطعتها  وتكون  حجًا،  أكر  كوها 
ــرة،  دائ نصف  شكل  عــى  امعدنية 
إذ  اأهار،  كري  ي  عادة  وُتستخدم 
حمل أكر كمَية من الطن، وقد ناب 

عنها اليوم الكرك امستورد. 
صغر  منجل  وهي  )الداسولة(: 
والثار  اخــروات  جني  يستخدم 
الباذنجان  القوية مثل  ذات اأصول 

والقرع، وغرما. 

حديدي  قضيب  ــو  وه اه��ي��ب: 
مدَبٌب،  أحدها  رأسان،  له  سميك، 
لقلع  ُيستخدم  حاٌد  عرٌي  واآخر 

الفسائل من جذوع النخيل.
احــراثــة،  أداة  ــو  وه ام��ح��راث: 
طويلة  خشبية  قطعة  من  ويتكون 
معدنية  قطعة  أسفلها  ي  ُتــثــَبــُت 
اأرض  ي  الفَاح  َيغرزها  مسَطحة 
عند حرثها، وجُرها ثوُر اِحراثة َعر 
حبل ُيربط ي أسفل القطعة اخشبية، 
واسطة  ُمِثل  اأداة  هذه  كانْت  وقد 
فقد  اليوم،  أَمــا  اأساسَية،  احراثة 

ُأستغني عنها باماكنة احديثة.
هذه  أَن  قاسم  احــاج  أفــاد  وقــد 
ي  احـَدادون  يستخدمها  التي  امواد 
الفنَية هي مواد  الُتحف  صناعة هذه 
اأســواق،  ي  متوافرة  الصنع  حلَية 
أَما الَقْبضات اخشبية، فهي من صنع 
يشتها  بصناعتها،  ختِصن  نَجارين 
ويقوم  النَجارين،  أولئك  من  احداد 
امسحاة،  أو  امنجل  عى  بتكيبها 
بسيطًا،  تعديًا  عليها  ُيضفي  ــَم  ُث
وُيِضيف ها قيدًا من النحاس؛ لتزداد 

قَوة وإحكامًا .
دوٌر  هــذه  اِحـــدادة  حرفة  وكــان 
حتاجونه  با  الفَاحن  رَفْد  ي  كبرٌ 
من هذه اأدوات، لكَن هذه الصنعة 
السوق،  مــن  وختفي  ُهجر  تكاد 
ــي،  ــزراع ال اجــانــب  إمـــال  بسبب 
من  امطلوبة  اأمِية  إيائه  وعــدم 

امعنين هذا الشأن.
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الذكريات  وتبقى  السنن،  مي 
أحــداثــًا  حكي  ـــان  اأذه ي  عالقة 
ُمعَن  شخص  عاشها  ــف  ــواق وم
عاشها  أو  خاصة،  جربة  بوصفها 
ــنــاس  ال مـــن  جــمــوعــة  أو  جــتــمــع 
تلك  ومــن  عــامــة،  حالة  بوصفخا 
الذكريات العامة واخاصة ي الوقت 
التي  الطْبَكة«،  أو  »العَبارة  نفسه 
قضاء  وأهاي  البرة،  مدينة  عرفتها 
شِط العرب بالتحديد، و ا يمكن أْن 
تتاشى بسهولة؛ لعمق صلتها بأبناء 

امنطقة.
 و»الطْبَكة« عبارة عن وسيلة نقل 
بسياٍج  ُحاٌطة  الظهر،  ُمسَطحة  مائية 
حديدي، تعمل بمحِرك كبر، ُتصدر 
َبَوابتان  وهــا  ــزًا،  ومــَي عاليًا  صوتًا 
الــُرَكــاب  يستخدمها  متقابلتان، 
الُصعود  فبَوابة  والنزول،  للصعود 
ي  النزول  بَوابة  تكون  الذهاب  ي 
أَها  صحيح؛  والعكس  اإيــاب، 
تسر عى خٍط مستقيم واحد، ذهابًا 

وإيابًا.

الوسيلة  »الطْبَكة«  كانْت  لقد   
مياه  لعبور  القضاء،  أهاي  الوحيدة 
من  امقابلة  اجهة  إى  العرب  شــِط 
منطقة العَشار )مركز مدينة البرة(؛ 
بن  يــربــط  جــر  هــنــاك  يكن  م  إذ 

اجهتن.
واأشــجــار  النخيل  ولــوجــود   
واأراي اخراء عى جانبي شِط 
فقد  الصافية،  العذبة  ومياهه  العرب 
طِيبة،  ذكرى  »الطْبَكة«  هذه  تركْت 
وجربة ميلة ي نفوس راكبيها، ولو 
اأمــواج  تكر  وهي  ــدة،  واح ــَرٍة  م
من  هــدوءهــا  أخــذْت  التي  اهــادئــة 

هدوء أهل امدينة.
من  يومَيًا  )الطْبَكة(  عمل  ويبدأ 
الساعة  إى  امبِكرة  الفجر  ساعات 
الثامنة مساًء، أَما طاقتها ااستيعابَية، 
ــل أربــعــة  ــى م ــدرة ع ــق ــا ال ـــإَن ه ف
سَيارات أو مسة كحٍد أقى، فضًا 
وكذلك  اأشخاص،  عرات  عن 
الثقيلة  امواي واأمال  ُينقل عليها 
النقل  وهــذا  الــنــاس،  حاجات  من 

يكون بامَجان.
البرة  لقد ساعد وجود جامعة 
عى  )التنومة(  العرب  شِط  قضاء  ي 
فُأنشئْت  )الطْبَكة(،   عمل  ازدهــار 
)طْبَكة( أخرى خاصة بطلبة اجامعة.
وقــت  يشغلون  اأهــــاي  كـــان 
إى  يصل  -الــذي  الطويل  اانتظار 
باأحاديث  أكثر-  أو  الساعة  قرابة 
العامة والتعارف فيا بينهم، إى حن 

من تراث اأجداد )الطْبَكة( 

فلكلور

.سعد صالح
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من تراث اأجداد )الطْبَكة( 

وقت انطاق العَبارة.
فتة  ي  )الطْبَكة(  عمل  توقف 
احــرب  نــشــوب  بعد  الثانينيات 
تشييد  وتـــَم  ــة،  ــَي ــران اإي العراقية 
بمنطقة  امركز  يربط  عسكرٍي  جٍر 
ـــدود  ــا اح ــاذاه ــح ــة(؛ م ــوم ــن ــت )ال
امسؤولن  دفع  ما  وهــذا  اإيرانَية، 
عمل  ــغــاء  إل إى  ــوقــت  ال ذلــك  ي 
هائَيًا  ُرفــعــْت  وبذلك  )الطْبَكة(، 

اجميل  منظرها  وغاب  الشّطِ،  من 
لو  الضر  هو  فا  راكبيها،  أنظار  عن 
بقيْت )الطْبَكة( مكاها لتبقى شاهدًا 
حاراً لتاث مدينة البرة احبيبة.
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خطوطة ومؤلف

.إعداد: الشيخ مدرك احسون

اليوم  تطالعنا  اذ  كنوزه،  من  والنوادر  بالدرر  يتحفنا  البري  الــتاث  يزال  ما 
خطوطة  اختلف ُنَساخها ي تسميتها، فبعض سّاها بـ)التهاب نران اأحزان ومثر 
  ااكتئاب واأشجان( ، كا ي ُنسختن وجدُت، إحداما ي مكتبة أمر امؤمنن
نران  بـ)التهاب  سّاها  وبعض  العامة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة  ي  وأخرى  العامة 
ي  ااسامي  الشورى  جلس  نسخة  ي  كا  واأشجان(،  ااكتئاب  ومثار  اأحزان، 
 العامة - أيضا -، وثالث أساها  ايران، ونسخة أخرى   ي مكتبة أمر امؤمنن 
بـ)التهاب نران اأحزان والكآبة واأشجان(، كا ي نسخٍة أخرى ي مؤسسة كاشف 
الغطاء العامة، ورابع اقتر وحذف،  فسّاها )التهاب نران اأحزان( ،كا ي نسخة 

التهاب نران اأحزان ومثر 
ااكتئاب واأشجان 

الصفحة ااوى من امخطوطة
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مكتبة اامام احكيم العامة.
*ن�سبة امخطوطة 

قال العامة حسن اامن ي أعيان 
الشيعة) أعيان الشيعة،ج332/10 ( 
من  أكثر  إى  ُنسبْت  امخطوطة  ،ان 

شخص واحد وكا يأي:
1ـ الشيخ يوسف بن  حسن ُأي 
امطبوعات  صاحب  ذكره  القطيفي، 

النجفية )ص381(.
موسوعة  صــاحــب  ذكـــره  ــد  وق
فقال:   ،304/9 الشيعة،  طبقات 
كريم  الفنون،  ذو  اإمامي  »الفقيه 
الشيخ  الفقيه  شيخ  وهو  الدين... 

مفلح بن احسن الصيمري«
2ـ  الشيخ حسن بن الشيخ حمد 
ابن الشيخ أمد بن عصفور الدَرازي 

البحراي.
طبقات  موسوعة  صاحب  ترمه 
»أحــد  226/13فـــقـــال:  الشيعة، 
شيخ  كان  اامامية،  علاء  مشاهر 
ي  متبِحرًا  عــره،  ي  اأخــبــاريــة 
كثر  الباع،  طويل  واحديث،  الفقه 
بــقــَوة حافظته  ــرب  ي ااطــــاع،  
العَامة  وعّمه  ــاه  أب َخــَلــَف  امــثــُل، 
صاحب  البحراي   يوسف  الشيخ 

احدائق.
صَنف ُكتبًا كثرة، منها: الراهن 

النظرية ي امسائل البرية .
سلان  السيد  بن  حمد  السيد  3ـ 
اموسوي  اســحــاق  بــن  حسن  ــن  اب

البحراي .

كتاب  تذييله  ي  َنَسَبه  َذَكــرَ  أَنه 
ومثار  اأحــــزان  نـــران  )الــتــهــاب 
من  وهــو  ــان(،  ــج واأش ااكتئاب 
بعد  ُتــوي  إسحاق،  آل  أرة  علاء 
عام) 1300#(،  السنة التي فرغ فيها 

من الكتاب امذكور آنفًا. 
4ـ ُنسبْت - أيضًا - إى وي الدين 
اللطيف  عبد  بن  حمد  بن  اه  عبد 
)ت#785(،  الشافعي،  السبكي 
ـــره صــاحــب هــديــة الــعــارفــن،  ذك
نران  التهاب  له   ( 468/1فــقــال: 

ااحزان ومثر اكتئاب ااشجان(.
اأصحاب  بعض  إى   ُنسبْت  5ـ 
من دون تعين، كا جاء ي امخطوطة 
كاشف  الشيخ  مكتبة  ي  اموجودة 
الذريعة،    صاحب  واحتمل  الغطاء، 
)288/2( أن يكون مؤِلفه هو عبد 

الرضا بن حمد اأواي، )نسل امكتل 
امواي(.

*-  عمر امخطوطة 

قبل  منسوخة  قديمة  امخطوطة 
إى  تعود  فهي  عــام،  مائة  من  اكثر 
زمن  لكَن  ــري  ــج )1324(،ه عــام 
السابع  القرن  بن  ما  يعود   تأليفها 
إى العار اهجري، كا قال صاحب 
الرياض: )أظن أَن مؤلفه من القدماء 
ااحزان  نران  التهاب  صاحب  إَن 
حمد  بن  حامد  بن  حمد  عن  يروي 
عــى صاحب  امــتــقــدم  امــســعــودي 
ـــذي تـــوى سنة  ــب ال ــذه ـــروج ال م

346«. )الذريعة:ج2،ص288(. 
*مو�سوع امخطوطة  

مقدمة  ي  ذلـــك  ــف  ــؤل ام ذكـــر 
قد  إِي  »وبــعــد،  ــال:  ق امخطوطة، 
الــقــصــص واأخـــبـــار،  ــــرأُت ي  ق
فا  ـــار،  واآث الِسر  ي  وتصَفحُت 
النبي  وفاة  تضَمن  خر  عى  وقفُت 
تقّدم ي  الكال والتام، فيا   عى 
أهل  ي  النص  من  أَكــده  وما  زمنه، 
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من  الصحابة  بن  وما جرى   ،بيته
وفاته،  بعد  وااخــتــاف  التشاجر 
متعددة،  وقد وجدُت ذلك ي كتب 
وروايات ختلفة، فأحببُت أْن أمعها 

ي كتاب.
* ن�سخ امخطوطة 

وي  متعددة،  نسخ  للمخطوطة 
ِعَدة أماكن، وهي كاآي : 

1ـ مكتبة أمر امؤمنن  العامة 
ثاث  وفيها  اارف،  النجف  ي 

نسخ ،
ــخ  ــأري ــت ب ــت  ــخ ــس ن اأوى: 
ذلك،  ناسخها  أثبَت  إذ   ،)#1324(

ــد بــن صالح  ــو عــلــوان بــن أم وه
 438 من  متكونة  وهي  وادي،  بن 
صفحة، وفيها زيادات كثرة من ذكر 
وفيات اأئمة، ووقائع تارخية حتى 

زمن بدية الدولة العباسية. 
ــأريــخ  ــت ال��ث��ان��ي��ة: ُنــســخــْت ب
بن  بن احسن  أمد  بيد    )#1352(

الكريم بن  حمد بن احسن بن عبد 
حمد جواد بن عبد اه بن نور الدين 
الشوشتي،  امــوســوي،  اه  نعمة 
اارف   النجف  ي  اجـــزائـــري، 
التسلسل )3629( متكونة من  رقم 

)175(صفحة. 

ــأريــخ  ــت ال��ث��ال��ث��ة: ُنــســخــْت ب
صفر  حمد  شــر  بيد   )#1369(

متكونة   اجــوقــاي،  اهــمــداي،  عــي 
عبارة  الصفحة  صفحة،   )37( من 
ـــازت هــذه  ـــت عــن صــفــحــتــن، وام
الزيادات  نسخ  الناسخ  بأَن  النسخة 
امخطوطة  نسخ  بن  وااختافات 
امغرة للمعنى بحاشية هذه النسخة، 
وم تأِت ها الزيادات التي وجدْت ي 
باقي النسخ من ذكر وادات اأئمة 

ااثني عر وأحواهم.
كـــاشـــف  مــــؤســــســــة  2ـ 
ــا أربـــع  ــه ــي ــاء الــعــامــة، وف ــط ــغ ال
ــا كـــااي:  ــه ــام ــْت أرق ــان ــســخ، ك ن
 »2 9 7 ، 9 3 5 ، 7 8 4 7 ، 7 8 5 1 «

،اأوى:  نسخت بتأريخ )1310هـ( 
بيد حمد حسن بن حمد بن جبيل، 
سقط  )187(صفحة،  من  متكونة 

من مقدمتها أربع صفحات. 
ــأريــخ  ــت ال��ث��ان��ي��ة: ُنــســخــْت ب
بن  ســوهــي  ــا  م بــيــد   )#1322(

شنوف، متكونة من )187( صفحة، 
وفيها خامة أضافها إليها عبد الرضا 

بن حمد نسل امكتل.
الناسخ  جهولة  والرابعة:  الثالثة   

اخط  جّيدة  واأخـــرة  والــتــأريــخ، 
وملونة وحركة. 

العامة،  احكيم  إامام  مكتبة  3ـ 
بيد   )#1308( بــتــأريــخ  ُنــســخــْت 
ــن الــشــيــخ مد  مـــادي الــقــصــر ب
 ،)978( رقــمــهــا   ، ــراوي  ــج ــن اخ
متكونة )295( صفحة ، وذكر فيها 
الفاضل  العام  الشيخ  أضافها  خامة 
من  متكونة  وهي  القَراء،  عي  حمد 

)283(صفحة .

امرعي  السيد  اه  آية  4ـ  مكتبة 
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النجفي بقم امقدسة، رقم )3057( 
ي )93( ورقة، وجموعة 3652من 

آبـ)56( »فهرسها«.
الــشــورى  ــس  ــل ج مــكــتــبــة  5ـ 
ناسخها  ــعــرف  ي ا  ااســـامـــي، 
هو  تسلسلها  ورقم  النسخ،  وتأريخ 

. )90538/15025(

التابع  البرة  ــراث  ت مركز  6ـ 
اإسامية  امــعــارف  ــؤون  ش لقسم 
العباسية  العتبة  ي  واإنــســانــيــة 
امقدسة ، ُنسخْت بتأريخ  )#1324(  
وهي  صفحة،   )192( ،متكونة 
بسبب  اأوراق؛  ومتكِرة  متآكلة 
تكّر ألياف الورق وتلفها، وغافها 
الرطوبة  إى  تعرضه  بفعل  متِرر 
زايد  الناسخ  الصحيح،  غر  واخزن 
تَم   ، البحراي  ــد  زاي بن  حسن  بن 
ترميم  مركز  ي  امخطوطة  معاجة 
العباسية  العتبة  ي  امخطوطات 
امقدسة بتأريخ) 2015/5/25م( .
واختلفْت،  النسخ  تعَددت  وقد 
ذكر  عى  اقترت  نسخها  وبعض 
 وآخر أضاف وفَيات  النبي  وفاة 
والصديقة  ــر  ع ــي  ــن ااث ــة  ــم اأئ
أَن  والظاهر  وأحواهم،    الطاهرة 
امخطوطة ي اأصل كانت مقترة 
عى وفاة النبيوبعد ذلك أضاف 
اأئمة  باقي  وفيات  العلاء  اليها 
بعض  ولطلب  للفائدة؛  ؛إمامًا 
امؤمنن ذلك، كا فعل عبد الرضا بن 
حمد نسل امكتل، وقد اخذها بعض 

امؤمنن - ي فتة من الزمن- مقتل 
يقرأ ي يوم شهادة النبي،كا جاء 
ذلك بخِط واقف إحدى نسخ مكتبة 
وتريح  الغطاء،  كاشف  مؤَسسة 
جلس  نسخة  ي  كا  نَساخها،  بعض 
أضافوا  ولــذا  ااسامي،  الشورى 

. اليها زيارة النبي
ومن خال مطالعتي امخطوطة ، 

وجدُت فيها ما يأي:
النبي  وفاة  تأريخ  تتناول  إَها   *
ااختاف  من  بعده  جرى  وما   

والتشاجر. 
التي  امهَمة  امصادر  أحد  إَها   *

اعتمد عليها العلاء، فقد كانْت أحد 
وقد  ــوار،  اأن بحار  كتاب   مصادر 
أورد الفيض الكاشاي  ي كتابه علم 

اليقن خترًا عنها فقال:  
» وقد صَنف بعض أصحابنا كتابًا ي 
بيان وفاة الرسول  سَاه »التهاب 
ُأورد  أن  ــُت  ،ورأي ــزان«  ااح نران 
فصول  عَدة  ي  تضَمنه  ما  خاصة 
عَباس  الشيخ  عنها  نقل  ـــد  «،وق

القمي - أيضًا - .
) ينظر: الذريعة ج2،ص288(

*- امخطوطة  مطبوعة لكن غر 
حققة.   

الصفحة ااخرة من امخطوطة
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يتصَور بعض الدارسن أَن عاقة العرب امسلمن 
باهند بدأْت بعد غزو السلطان حمد الغزنوي ها ي 
أَن  الرابع اهجري، لكَن حقيقة اأمر  القرن  هايات 
هذا  قبل  ابُتنيْت  قد  كانْت  الطرفن  بن  العاقات 
التأريخ بمئات السنن؛  فقد انبثقْت العاقة اأوى بن 
جزيرة العرب واهند نتيجة التبادل التجاري احاصل 
بينها عر الرحات التجارية البحرية امستمرة التي 

العربية  اماحة  تأريخ  أشار  وقد 
مبِكرة  جــاريــة  ــات  ص وجــود  إى 
العربية  اجــزيــرة  شبه  سواحل  بن 
سبقْت  اأقـــى  ـــرق  ال ــدان  ــل وب
ظهور اإسام؛ إذ جاب احمريون 
العربية  بشبه اجزيرة  امحيطة  البحار 
ي  با  امــيــادي،  اأول  القرن  منذ 
والساحل  ــدي  اهــن امحيط  ذلــك 
بن  مــن  وكــان  إفريقيا،  الــرقــي 
تربط  التي  العديدة  التجارية  الطرق 

عر  يمر  الــذي  الطريق  الوجهتن، 
اخليج العري. 

عى  اُمطَلة  العربية  البلدان  ومن 
اخليج العري نخُص بالذكر العراق 
الذي كان له َقصب السبق ي توطيد 
أظهرْت  فقد  اهند،  مع  العاقات 
اهند  ي  امكتشفة  اأثرية  اُمخَلفات 
البلدين،  بن  العاقات  تلك  عمق 
عى  الكبر  الــعــراق  تأثر  وبَينْت 
الثقافة اهندية عر ما تَم اكتشافه من 

.هاي نمر عجمي

اوراق تارخية

البصرة نقطة التاقي احضاري 

بن العراق واهند

بحكم  الطرفن؛  بن  كانْت 
إذ  لكليها؛   اجغراي  اموقع 
ا يفصل بينها سوى البحر، 
الدول  فــإَن  احــال  وبطبيعة 
قواعد  ُتشِكل  الساحلية 
حطات  مثل  مهَمة  جارية 
القوافل  لــرب  وملتقى 

التجارية.
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ي  القديمة  اهندية  للكتابات  ناذج 
جنوب اهند منقوشة عى الصخور، 
فهي ُتقرأ من اليمن إى اليسار، فتشبه 
امستعملة  السامَية  الكتابات  بذلك 
هذه  وُتسَمى  الرافدين،  وادي  ي 
النقوش)البالية اارية(، وهي ُختلفة 
شال  ي  اُمكتشفة  النقوش  عن  مامًا 
ُتقرأ من اليسار إى اليمن  التي  اهند 
وُتسَمى)البالية اهندية(، وامعلوم أَن 
ميع الكتابات اهندية تبدأ من اليسار 

إى اليمن.
بعض  أثبَت  ــرى  أخ جهة  ومــن 
الكلات  من  العديد  أَن  الباحثن 
ي  هي  العرب  عند  قديًا  امتداولة 
اللغة  مــن  ُأخـــذْت  كلات  ــل  اأص
وكذلك  اهــنــديــة،  السنسكريتية 
العكس، إى وقتنا احاي؛ إذ ياحظ 
يتداولون  اهنود  امواطنن  بعض  أَن 
ويعُدوها  العربية،  امفردات  بعض 
من  واكتشفُت  لغتهم،  من  جــزءًا 

بعض  ـــل  أص أَن  تــتــبــعــي  ـــال  خ
ي  نستعملها  مازلنا  التي  امفردات 
البرة  مدينتي  ي  واسّيا  العراق 
كثرة  وهي  اهندية،  اللغة  إى  يرجع 

ا يسع امجال لذكرها. 
العديد  بالعراق  وقد معت اهند 
من امجاات العلمية، ومنها الطب، 
كتابه  ي  أصيبعة  أي  ابــن  يذكر  إذ 
اأطباء(  طبقات  ي  اأنباء  )عيون 
َقِدموا  أَن جموعة من اأطباء اهنود 
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ــرى  ــراق لــغــرض مــعــاجــة ام ــع ال
ومنهم:  والتدريس،  وااستشارة 
عامًا  كــان  الــذي  )منكه(،  الطبيب 
امعاجة،  بحسن  ومعروفًا  بالطب 
من  ُعــَد  الــذي  هلة(،  بن  و)صالح 
ي  اموجودين  اهنود  اأطباء  أمهر 
بغداد ي أَيام حكم هارون العباي. 
الكتب  من  العديد  ُترمت  وقد 

إى  السنسكريتية  اللغة  من  اهندية 
علمَية  جــاات  ي  العربية  اللغة 
النجوم  ُأخر، كعلم احساب، وعلم 
هذا  كل  وكــان  وغرما،  والفلك، 
العراق  بن  الثقافات  ي  التداخل 
حصيلة  اأســــاس-  -ي  ــد  ــن واه
ها  ــام  ق التي  التجارية  الــرحــات 

طول  واهــنــود  العراقيون  التَجار 
احقب الزمنية التي مَرْت.

من  ابد  فإَنه  بيانه،  تقدم  وَمــا   
وجود منفذ بحري ي العراق يصُلح 
التجاري،  للتبادل  حَطة  يكون  أْن 
ومن هذه النقطة بالذات ُيمكن طرح 
العراق  ي  كان  هل  اآي:  السؤال 
ُتؤِهله  بصفات  يتمَتع  بحري  منفذ 

أن ُيؤدي دور الوسيط بن البلدين؟ 
نعم،  نقول:  تقدم،  ما  عى  وجوابًا 
مدينة  ي  -وحديدًا  العراق  ي  كان 
ُيعُد  الــذي  ــة،  اُأبــلَ ميناء  البرة- 
منطقة  ي  وأكرها  اموانئ  أشهر  من 
اخليج العري قديًا، إذ تأي أمَيته من 
البرة  مدينة  ساحل  عى  يقع  كونه 

البحري  التجاري  اخط  ي  الواقع 
الذي يربط اهند باخليج العري، أّما 
فإَنه  اماحي  اُأُبلة  لتاريخ  بالنسبة 
امقدوي،  اإسكندر  عهد  إى  يرجع 
ففي امائة الرابعة قبل امياد وصفها 
مستودع  بأَها  »تيارجس«  البَحار 
جارات اخليج، وقد أَدى هذا اميناء 
التجارة  ي  الوسيط  دور  -بالفعل- 

فقد  واهــنــد،  الــعــراق  بن  البحرية 
نشطة  التجارية  الــرحــات  كانْت 
وصف  إذ  واأبــلــة؛  اهند  بن  جــدًا 
لنا سليان التاجر )237#- 851م( 
أخبار  وصلتنا  عري  تاجر  أول   –

أبو  أَلفه  كتاب  طريق  عن  رحلته 
الطرق  تلك   – السراي  حسن  زيد 
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تستخدمها  التي  البحرية  التجارية 
امتاع  )وأَن  قائًا:  التجارية،  السفن 
البرة وُعان وغرها إى  ُحمل من 
بسراف  امتاع  عبِئ  فــإذا  ــراف،  س
استعذبوا منها اماء، وخطفوا )وهذه 
يعني  البحر،  أهل  يستعملها  لفظة 
يقلعون( إى موضع ُيقال له مسقط، 
اماء  فُيستعذب   ... ُعان،  آخر  وهو 

وخطف   ... ها،  بئر  من  مسقط  من 
اهند، وتقصد  إى باد  منها  امراكب 
كوم مي )أحد موانئ اهند آنذاك( . 

ـــه، أبو  ـــرداذبِ وقــد بــّن ابــن ُخ
اه  عــبــد  ــن  ب اه  عبيد  ــم،  ــاس ــق ال
شغل  -الذي  /864م(  )ت#250 
عهد  ي  ــد  ــري ال صــاحــب  منصب 

امعتمد العباي- امسافات، ووصف 
البلدان،  وختلف  بغداد  بن  الطرق 
الذي  وامسالك(،  )امالك  كتابه  ي 
التجارية  الطرق  تفصيات  ضَمنه 
لنا  مبّينًا  اهند،  إى  والبحرية  الرية 
ساحل  من  اهندية  الطرق  تفاصيل 
تلك  ذكر  فقد  ومسافاها،  البرة 
امسافات باأيام، وأحيانًا بالفراسخ، 
بامحاصيل  قائمة  -أيــضــًا-  وذكــر 
اهندية  التجارية  والبضائع  الزراعية 
العرب،  باد  إى  ُحمل  كانْت  ،التي 
»اأعــواد،  وهي:  خاصة،  والعراق 
واجوزبوا،  والكافور،  والصندان، 
والكبابة،  والقافلة،  والقرنفل، 
امتخذة  ــاب  ــي ــث وال ــل،  ــي ــارج ــن وال
القطنية  والــثــيــاب  احــشــيــش،  مــن 
امخملة، والفيلة«، ومن )رنديب( 
وألوانه  »الياقوت   - -ريانكا 
والــدرر،  وامــاس،  وأشباهه،  كلها، 
ُتعالج  الذي  والسنبادج،  والبلور، 
مدينتي  ومن  اجواهر«،  به  )تصقل( 
ومن  )الفلفل(،  و)سندان(،  )مي( 
القلعي(،  )الرصاص  )كله(  مدينة 
نبات   - )البقم  اجنوب  ناحية  ومن 
 ،)- هندي  َأصــل  من  ِطبٌي  ُعْشبٌِي 
ــوٌد  ــْســط - ُع ــن )الــســنــد( »الــُق وم
والقنا   - ــدواء  وال البخور  ي  ُجَعُل 

واخيزران«.
ومن خال حقب زمنية متاحقة 
َشَيد  البلدين،  بن  العاقات  من 
بعض  البرة-  مدينة  ي   - اهنود 

بصمة  فيها  هــم  ــان  ك الــتــي  امــعــام 
معارية، ومنها )جامع الفقر( -أحد 
مدينة  ي  الشاخصة  الدينية  امعام 
احاج حمد عي  بناه  الذي  البرة- 
الذين  اهند  جــار  أحــد  وهــو  الفقر 
امسجد  هذا  وكــان  البرة،  َقِدموا 
التَجار  بعض  استاحة  حَطة  ُيمِثل 
والوافدين من باد اهند، القاصدين 

زيارة العتبات امقَدسة.
اماي؛  القرن  عرينيات  وي   
كان  التي  البضائع  لكثرة  ونتيجة 
إى  بلدهم  من  اهنود  التجار  ها  يأي 
البرة ، ُأنشأ سوٌق ي وسط البرة، 
سُمِي بـ )سوق اهنود(، ومَع أغلب 
الزمن  مرور  ومع  اهندية،  البضائع 
اشتدْت أوار العاقات بن اهنود 
معهم  فتصاهروا  امدينة،  وأبــنــاء 
إى  معروفة  عائات  هم  وأصبحْت 

وقتنا احاي.
الذي  الريادي  الدور  فإَن  وعليه 
أَدته البرة عر مينائها )ميناء اأبلة( 
ختلفتن  حضارتن  ثقافة  ربط  هو   ،
وحضارة  والسند  اهند  حضارة  ما 
اجذور  بانْت  ومنه  الرافدين،  وادي 
العاقات  ي  امتأصلة  التأرخية 

بصنوف شتى بن اهند والبرة.
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فقيٌه من البصرة

عالمُ الخطباِء وخطيبُ العلماِء/
 السَـيّدُ مَهدي الخطيب

مهدي  حــمــد  ــد  ــِي ــس ال هــو 
الفقيه  العَامة  نجُل  اخطيب، 
سليِل  الُسويج،  حمد  السِيد 
إبراهيم امجاب بن حمد  السِيد 
العابد بن اإمام الكاِظِم ُموسى 

 . بن جعفر
ُأرة  إى  بالَنَسِب  ينتمي   
امنطقة  ِمن  الناِزحة  الُسويج  آِل 
اِحــجــاز،  أرِض  ــن  ِم الرقَية 

.أمد وادي اموسوي

عى السِيد اسم: سّيد الُسويج. 
لقٌب  فهو  اخطيب،  لقُب  ــا  وأّم
حمد  الشيخ  العَامة  عليه  أطلقه 
؛  الــغــطــاء  كــاشــف  آل  احــســن 
لكونِِه خطيَب الُعلاء، وقد ُعرَف ي 

النجِف اأرِف بالسِيِد اخطيب.
ولدُتُه ون�ساأُتُه

البرة،  ي   #1349 عــام  ــَد  ول
فيها،  ونــشــَأ   ،#1343 عــام  وقيل 
أخيه  يد  عى  الدينَيَة  العلوَم  وتلَقى 
الُسويج  أمد  السِيد  العَامة  اأكر 
وكان  الكريم  القران  ودرس   ،  

ُأرٌة  وهـــي  اُهـــفـــوف،  ــدِة  ــل ب
فيها  عــريــقــٌة،  ــٌة  ــَي وأدب علمَيٌة 
ـــاء،  واُأدب الُعلاء  ِمــن  الكثُر 
إى  نسبًة  )بالُسويج(؛  ولِقبْت 
)الُسوق(،  ُمصَغر  )الُسويق(، 
يقال  اِحــجــاز  أهـــِل  لــغــِة  ففي 
)ُســويــج(،  الصغرة:  للّسوِق 
عى  إطاقًا  التسميُة  ــاءْت  وج
للسِيد مهدي، وهو  الرابع  اجِد 

العَامة السِيد حمد، الذي كان 
يؤُم امصِلَن ي مسجٍد ي منطقة 
صغٍرٍة،  ُســوٍق  داخــَل  اُهفوِف 
سِيد  عــى  ــم  امــآت ُيقيم  وكـــان 
الطعاَم،  وُيطِعُم   ، الشهداِء 
ومَا كان امسجد صغرًا ا يسُع 
ي  ُيفرُش  كان  الغفرَة  اجموَع 
الناس  )الُسويج(، وهكذا صار 
ُيطلقوَن  امسجد  هذا  امرتادوَن 
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إى  انتقَل  ثَم  عذب،  بصوت  يرِتله 
يد  عى  ودرس  اأرف،  النجِف 
ومنهم  وقتها،  العلمَية  احوزِة  أكابر 
ي  بـــَرَع  ــد  وق  ، اخــوئــي  السِيد 
الِفقه واأصول  نَظم ي  درسه حتى 
أرجوزًة، وقد نقَل الثقات أَن ُأستاَذه 
ها  يستشهُد  كان    اخوئي  السِيد 

ي بحثِِه اخارج. 
طلبِة  ِمن  الكثُر  يِده  عى  خَرج   
دينَيًة  حوزًة  وأنشأ  الدينَيِة،  العلوِم 
العَباسَية،  منطقِة  ي  الــبــرة  ي 
النظاِم  ــن  ِم التخريِب  ــُد  ي طالتها 
البائد، وُصوِدرْت بعد أن ُحِكَم عليه 
سنة  مهاجرًا   فَر  إذ  غيابَيًا،  باإعداِم 
التعذيِب  ــَن  ِم كثٍر  بعَد  1980م، 

وااضطهاد.
خطابُته

السِيد  توَجه  أظفاِره  نعومِة  منُذ 
فنوَها،  وتعَلم  اخطابة،  إى  مهدي 
فكاَن حَرُ جالَس العزاِء ي مسجِد 
فرَع  والّرثاَء،  الّشعَر  وحَفُظ  أبيه، 

وراٍث  وشــاعــٌر  أديـــٌب  فهو  فيها، 
ُمفّوٌه، نال حّبًة كبرة من اجاهر التي 
هافتْت عى حضوِر جالِِسه؛ فهو عاٌم 
اشتهَر بقراءتِِه وخطابتِِه عند بيوتاِت 
الُعلاِء،  بخطيِب  ُلِقَب  العلاء، حّتى 
)باخطيب(،  يناُدونُه  الّناُس  فصاَر 
وأســلــوٌب  طريقٌة  لــه  كــانــْت  ــد  وق
صوٌت  ولُه  القرآِن،  قــراءِة  ي  رائــٌع 
بأطواٍر  يقرُأ  وكــاَن  ميٌل،  عــْذٌب 
الّسامعَن،  قلوِب  إى  حَببٍة  متعِددٍة 
واَحــِدي  والــّســتاوّي،  كالَبحراّي، 
وشهرُتُه  جِلُسه  يقتر  وم  بأنواِعه، 
عى البرة والنجف والعراق بشكٍل 
عام، بل انتقَل إى البحريِن، ومنها إى 
اإمارات، وكاَن إمامًا مسجِد اإمام 
الّشارقِة، وقرَأ ي أغلِب   ي  عّي 
البلداِن العربَية، واستقَر بعَد هجرتِِه 
السّيدِة  ــِد  مــرَق قـــرَب  ــة،  ســوري ي 

. الطاهرِة زينٍب الكرى
�سعُرُه

هو شاعٌر قديٌر، له أشعاٌر ي كثر 

»اخمسائة  منها،   ، امــجــااِت  من 
اأصــــــول«،  ــم  ــل ع ي  ـــة  امـــهـــدَي
الِفقِه«،  ي  امهدَية  »واخمسائة 
احسينّي«،  الِشعِر  روائــع  »وتذييل 
امولِد  ي  اجديدة  الُردِة  »وحُي  وله 
ي  امهدَية  ــُة  ــّروض »ال و  الــنــبــوّي«، 
رثاِء العتِة امحمدَية باللغِة الدارجِة 
امهدَية  »الستائة  وله  )اِحسجة(«، 
لطيِف  وِمن  والتقريِر«،  احــذِف  ي 
اأمر أَن له »ُأرجوزًة ي قواعِد اللغِة 

اإنجليزَية«.
مهدي  السِيد  شعِر  روائــِع  وِمن 
»وحي  الطويلة  قصيدُته  اخطيب، 
الــــردِة اَجـــديـــدة«، الــتــي َعــنــَوَهــا 
وعظَيٌة،  غــزلــّيــٌة،  بــأّهــا:)قــصــيــدٌة 
تتضَمن  انتقادَيٌة،  تأرخَيٌة،  ِعلمَيٌة، 
ــه،  ـــَر آلِ ــرت الــرســول  وِذْك ِس
ذلك  إى  وما  ومعاجِزه،  وأصحابِه، 
اخرنا  وقد  بيتًا(،   200 ي  ...وتقع 
اأفَق  لتعكَس  متفّرقًة  ن��اذَج  منها 
الشاعر  خطيبِنا  اُم��ره��َف  الشعرَي 

:السِيد مهدي، قاَل
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ـــــٌة َســــَطــــَعــــْت ـــــَي ـــــدِس ـــــٌد ٌشــــعــــلــــٌة ُق ـــــّم ـــِمُح ـــَل ـــُظ ـــــَك ال ـــــالِ ـــا َح ـــاَه ـــَن ـــَس ــــْت ب ــــّزَق ــــم َف
ــــــْت أّزَِمــــَتــــهــــا ــــــَق ــــــُه امَــــحــــامــــُد قــــد َأل ـــــرَِمل ـــــن َك ـــــــاٍق وِم ــــٍق وأخ ــــْل ـــن ُخ ـــس ــــن ُح ِم
ــــــا ــــــَورَه ـــــاِر َن ـــــت ـــــخ ــــــُد اُم ــــــول ــــة َم ــــل ــــي ـــِمول ـــَت َق أو  ــــوِن  ــــَك ال ي  ــــٍم  ــــَل ُظ ــــن  ِم ـــِق  ـــب ُت م 
إى ـــوُب  ـــل ـــق ال ـــُه  ـــت ـــَب ـــَل ف ـــــرســـــوُل  ال ـــــــى  َدَع ــــــرَى ُمــــلــــتــــزِِم   ــــــُك ــــــّزُة ال ــــــِع ــــــِه ال ــــــــٍن ب ِدي
ـــــــَل الــــِعــــلــــِم قــاطــبــًة ــــــــَر أَه ـــِم أْهَ ـــعـــل ـــال ــــِمب ــــُت ــــُي ال ي  ــــــــــــاِق  واأخ ــــــأُدِب  ــــــت ــــــال وب
وانـــتـــَرْت ــــاِس  ــــَن ال ــــاِجــــُزُه ي  مــــَع واُأُكـــــــِمشـــاَعـــْت  ــــــــواِد  اأط ي  ـــحـــِر  والـــَب الــــــَرِ  ي 
ــــم ـــــــَق َهُ ــــــٍم وَش ــــن ُص ــــــــاَء م ـــر امَ ـــَج ـــــد ف ـــوِعـــِهـــِمَق ـــحـــضـــوٍر ِمــــن ُمُ ـــــدُر الــــُدَجــــى ب ب
ــــِه ــــــوُق ب ــــــف ــــــه َمــــــــا ت ــــــوُل ــــا ق ــــن ــــُب ــــس ــِموح ــَظ ِع ـــن  ِم ـــأِس  ـــب ال ِذي  ــى  ــصــطــف اُم ــُة  ــاع ــج ش
ــــه ــــِدُب ــــْن ــــِر اَخـــــلـــــِق َن ــــخ ـــــوُذ ب ـــــل ــــا ن ــــَن ــــيك َمِ ـــــراِك  ـــــِع ال بــمــشــتــِد  الـــوطـــيـــُس  إَذا 
ــــن ــــــــوُن امــســتــنــيــِب وَم ـــُب وَع ـــي ـــب ــــــَو اح ــــِمُه ــــَط ــــــَن اُح ـــُة وامـــنـــَجـــى ِم ـــاع ـــف ـــّش ـــــُه ال ل
ــــى مــعــتــِصــٍم ــــــروُة الــــُوثــــَق ـــــــــــُه الــــــُع ِمَوإّن ـــــَرِ ـــــن ــــــٍل غــــــِر ُم ــــــْب ـــــــَن اَهـــــــــاِك وَح ِم
ـــــًدى ـــــُر ُه ــــلــــُضــــّال خ ــــه كــــــاَن ل ــــِم ــــإِس ــــِمبِ ــــوََج ـــجـــِم وال ــــُه كـــالـــَن ـــَو ل ـــه ـــــَل ف ــــن َض َم
ـــــُه ـــــرََت ُغ ِخـــــلـــــَت  ـــــــاٍم  ظ ي  ــــى  ــــش َم ــِمإذا  ــُح ــُس ــِب ال ــه ــي ــَغ ـــــواَد ال ــــَق س ــِر َش ــج ــَف ــال ك
ــــم ــــُده ــــاِم ـــــْت َح ـــــاَق ـــــُر قــــد ف ـــــُغ ــــــــه ال ـــُجـــِموآُل ـــم لـــلـــَخـــلـــِق كـــالـــُن ـــُه ـــــا ف ـــــَراي ــــــَل ال ُك
ــــــَ� َكــــَمــــدًا ـــوٍم َق ـــم ـــس ـــــم بـــــَن م ــــي ُه ـــِمَهــــِف ـــَل ـــَط ـــص ــــاِء ُم ــــوغ ــــب ــــى ال ـــــــاٍو ع ـــــــَن ث وب
ــــرَْت ــــَم ـــَدى َغ ـــَن ـــال ــــــداُه ب ــًا ي ــن ــي ــس ــــــِدي ُح ـــٍمأف ـــض ـــت ــــــن بــــــــاٍغ وُخ ــــــه ِم ــــــاِدي ــــى أع ــــَت ح
ـــٌة ـــَدم ـــق ـــــَا مــنــهــم م ـــــَظ ــــِه ال ــــي ـــــْت إل ـــــَك ــــــِذي ُحـــُســـِمَش ــيــهــا ب ـــــاِء يــســِق ـــــامَ فـــهـــَب ب
ـــد ـــَق َف ـــــــــــزاِء  اَج ُر  ــــــُه  ل ـــم  ـــُه ـــن م ــــــــاَن  َرَِموك ي  ــــلــــُب  والــــَق وِرِده  ـــــن  َع ــــــــُدوه  َص
ـــرٌِد ـــــــَو ُمـــنـــَف ـــــًا َوه ـــــوَع ـــِه ُمُ ـــي ـــل ــــــــَدَوا َع ـــرَتـــكـــِمع ُم ظـــــِل  ي  ـــــِكـــــٌم  ـــــرَت ُم واَجـــــمـــــُع 
ـــــم ـــــاُد اَهــــــــوَى وَهُ ـــــّب ـــــاِس ُع ـــــّن ــــــِموأكــــثــــُر ال َدِس ــــٍل  ــــأك َم أو  ـــٍب  ـــِص ـــن َم إى  ــــــــٌض  رُْك
ـــا ـــرِه ـــُك ـــف ت ـــــــن  َع رؤوٌس  ـــــــــــداُر  ُت ـــــــِه  ـــِمب ـــُك ـــُش ـــال ب ـــــِل  ـــــي اَخ رؤوُس  ـــــــــداُر  ُت ـــــَا  ك
َصـــنـــُعـــوا َمـــــا  اهِ  رســـــــوَل  ـــَك  عـــلـــي ــــزِز  ــــع ــــِم  َي ــــَئ الــــَكــــِل ـــــــد أســــمــــُعــــوُه ســــِي ــــــِه وَق ب
ـــــاِم َعـــا ـــــغ ـــــَط ـــــــــاِف ال ـــــــــَم آن َطــِمــي لـــكـــّنـــه ُرغ ــــَر  ـــاِء غ ـــي ـــل ـــَع ال ـــِة  ـــّم ق ـــدِر ي  ـــب ـــال َك
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اأُ�سرُتُه
عــرون،  اأواِد  ــَن  ِم   لــه 
السِيد صالح، وهو  امرحوم  أكُرهم 
رقى  مــتــمــِرٌس،  خطيٌب  -أيــضــا- 
امنَر حَت يِد والِده ي حِر الُعلاِء، 
والسِيد  الُعلوم،  بحر  السِيد  أمثال 
ثاثٌة  عنُه  وِرَث  وقد  الشاهرودّي، 

ِمن أبنائه هذا الفن.
 وقد ناَل وساَم الشهادِة ثاثة ِمن 
أبناِء السِيد مهدي اخطيب، وهم ُكٌل 
الَصاِحب،  عبد  السِيد  امرحوم  ِمن 
وامرحوم السِيد عَباس الذي اشتَك 
السِيد  الَشهيد  امــرحــوم  أخيه  مــَع 
ــاَن  وك صــفــر،  انتفاضة  ي  ُحــســن 
اأخر ِمن خرِة طلبِة الُعلوِم الدينَية.

اآثاُرُه
فهو  عــديــدٌة،  ــاٌر  آث اُه  ــُه  رَم له 
أّلَف  فقد  اأّوِل،  الّطراز  ِمن  كاتٌب 
ي كثٍر ِمَن الُعلوِم، ووّثَق الكثَر منها 
العراقّية،  والوثائِق  الُكتِب  دار  ي 
وااصول  الفقه  ي  منظومتان  أُمها 
امهدية  »الستائة  او  الثالة،  وامهدية 
ــات من  ــق ــث وال احــديــث  عــلــم  ي 
اخطيب«)أربعة  و»كفايُة  رجاله«، 
أجــــزاء(، و »الــّروضــُة امــهــدَيــة ي 
و»الكلمُة  امحمدَية«،  العتة  رثــاء 
نساِء  سّيدُة  البنَن  و»أُم  امرضَية«، 
احسينَيُة  و»الصحيفُة  ــرب«،  ــَع ال
الكاملُة«، و»مائُة مسألٍة مهَمٍة حوَل 
والِعرفاِن  الوعِظ  و»كنُز  الِشيعِة«، 
مجالِس شهِر رمضان«، و»اأحكاُم 

اإســام«،  ي  النسائَيُة  واحــقــوُق 
ومنظومة  عــّي  اإمــــاِم  و»أواُد 
ي أســاِء أَمــهــات اأئــمــة،« و»ِمــن 
والفنوِن«،  الُعلوم  ي  البرِة  أعاِم 
و»ُأرجوزُة  العلمَية«،  و»امنظوماُت 

األفن امهدَية«، وغُرها الكثر.
وفاُتُه

وأخرًا استجاَب اُه دعاَء السِيد 
الشهادِة عى  ناَل َرَف  إْذ  اخطيِب، 
أيدي عماِء البعِث الكاِفر ي الَشام، 
عقيلِة  الطاهرِة  السِيدِة  جواَر  وُدِفن 

الطالبِين زينبالتي طاما نَعاها، و 
عن  كَتَب  إذ  مؤّلفاتِه،  ي  عنها  كَتَب 
صفحاتِِه  عــدُد  بلغْت  كتابًا  سرِها 
وبذلك  صفحة،  من800  ُيقرب  ما 
خدمة  ي  امبارك  عمره  سنن  طوى 
وامنر  واجــهــاد،  والفقه،  العلم، 
فسيح  واسكنه  اه  فرمه  احسيني، 

جناته.
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 أسئلُة أهِل البصرِة أئّمِة أهِل البيِت

الّشيخ عي الغزي
 الحلقة الثالثة:معنى الَصَمد 

مواقُف بصريٌة

التي  الدينية  امسائل  أقــدم  من 
آيات  تفسر  هي  امسلمون  تناوها 
القرآن، والسؤال عن تفسر القرآن، 
أمرًا إجابيًا؛ أَنه من صور  وإن كان 
إليه  دعــا  ــذي  ال الــقــرآن،  ي  التدبر 
تعاى ﴿َأَفَا  نفسه ي قوله  كتاب اه 
َيَتَدَبُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَىٰ ُقُلوٍب َأْقَفاُهَا 
عن  ينحرف  قد  لكَنه   ،)24 )حــمــد:   ﴾
تفسر  إى  ويتحول  الطبيعي،  مساره 
الشخي،  الــرأي  وفق  عى  القرآن 
بعيدًا عن اموازين العلمية، أو يؤخذ 
من مصادر غر أصيلة، وذلك منهي 
ُيفِر  َمن  إَن  إذ  الفريقن؛  عند  عنه 
القرآن برأيه فسيتبوأ مقعده من النار.
وامجتمع البري بوصفه جتمعًا 
مسلًا، كان يتداول السؤال عن آيات 
ي  يقع  قــد  لكَنه  الكريم،  الــقــرآن 
القرآن  تفسر  وهو  امحذور،  ذلك 
ي  اختلفوا  أَهم  يذكر  وَما  بالرأي. 
إى  كتابًا  فأرسلوا  »الصمد«،  تفسر 
، وذلك فيا رواه  اإمام احسن 
عن  بسنده   ( الــصــدوق  الشيخ 
عن  الباقر  أبيه  عن  الصادق  اإمــام 

أبيه السجاد  أَن أهل البرة كتبوا 
إى اإمام احسن بن عي  يسألونه 

عن الصمد.
الرمن  اه  ))بسم  إليهم:  فكتب 
ي  خوضوا  فا  بعد،  أَمــا  الرحيم، 
علم،  بغر  فيه  جادلوا  وا  القرآن، 
   اه  رســول  جدي  سمعُت  فقد 
علم  بغر  القرآن  ي  قال  َمن  يقول: 

فليتبوأ مقعده من النار.
وإَن اه سبحانه قد فَر الصمد،  
ثم   ،﴾ الصمد  اه  أحد  ﴿اه  فقال: 
فَره فقال: ﴿م يلد وم يولد وم يكن 
يء  منه  خرج  م   ،﴾ أحد  كفوًا  له 
اأشياء  سائر  وا  كالولد،  كثيف 
امخلوقن،  من  خرج  التي  الكثيفة، 
وا يء لطيف كنفس، وا يتشعب 
ـــبـــدوات، كــالــِســنــة والــنــوم  مــنــه ال
والبهجة  ــزن  واح واهــم  واخــطــرة، 
ــاء، واخـــوف  ــك ــب ،والــضــحــك وال
واجوع  والسامة،  والرغبة  الرجاء 
يء  من  خــرج  أن  تعاى  والشبع، 
منه يء كثيف ولطيف،  يتولد  وأن 
وم يولد وم يتولد من يء وم خرج 

الكثيفة  اأشياء  خرج  كا  يء  من 
اليء  من  كاليء  عنارها،  من 
من  والنبات  ــة،  الــداب مــن  ــة  والــداب
والثار  الينابيع،  من  واماء  اأرض، 
من اأشجار، وا كا خرج اأشياء 
من  كالبر  مراكزها،  من  اللطيفة 
العن، والسمع من اُأذن، والشم من 
والكام  الفم،  من  والذوق  اأنف، 
من  والتمييز  وامعرفة  اللسان،  من 
بل  ا،  احجر،  من  وكالنار  القلب، 
يء،  من  ا  الذي  الصمد،  اه  هو 
مبدع  يء،  عى  وا  يء،  ي  وا 
اأشياء  ومنشئ   ، وخالقها  اأشياء 
للفناء  خلق  مــا  يتاشى  بقدرته، 
للبقاء  خلق  مــا  ويبقى  بمشيئته، 
﴿ الصمد﴾،  ﴿اه  فذلكم  بعلمه، 
الغيب  عام   ﴾ يولد  وم  يلد  م  الذي 
والشهادة الكبر امتعال ﴿وم يكن له 

كفوًا أحد ﴾.
  احسن  اإمــام  اجابة  وي 

عدة نقاط منها:
البرة  أهــل  مراسلة  ان  أوًا: 
عمق  عن  احسنتكشف  اإمام 
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وأهل  البري  امجتمع  بن  العاقة 
ايانًا  يستبطن  فإن سؤاهم    البيت 
توضيح  بعلمه وقدرتهعى  منهم 

ما أشكل عليهم من أمور دينهم.
البرة  أهل  سؤال  كان  ما  ثانيًا: 
ابتدئ  قرآنية،  مفردة  بتفسر  متعلقًا 
 اجابته بتوجيه النصح هم  اإمام 
القرآن قبل  يندفعوا ي تفسر  بأن ا 
أن يكونوا مؤهلن لذلك علميًا، وإا 
بالرأي  تفسره  بمحذور  فسيقعوا 
ومن عند أنفسكم من غر أن يكون 
 هم  وبَن  دليل،  اى  مستندًا  ذلك 
أّن حذور التفسر بالرأي هو ما هى 
عنه النبي اأكرم ،وأّن َمن يسلكه 
هم  وينقل  جهنم،  نار  جزاؤه  يكون 
 نص حديث جده النبي  ي ذلك، 
إذ قال: »َمن قال ي القرآن بغر علم 

فليتبوأ مقعده من النار«.
تفسر  طريقة  اى  أرشدهم  ثالثًا: 
أهل  عنه  ــأل  س مــا  ومنه   ، الــقــرآن 
فرته  قد  »الصمد«  فــإن  البرة، 
قالت  حينا  نفسها  الكريمة  السورة 

﴿م يلد وم يولد﴾.
طريقة  التفسر  ي  الطريقة  وهذه 
عقائية، إذ  ان اعرف جهة بمرادها 
التي  نفسها  اجهة  هي  الكام  من 
الكريم  القرآن  أّن  وبا  منها،  صدر 
فهو  ذكــــره-  –عز  اه  كـــام  ــو  ه
اأعرف بمراده وبيانه، مضافًا اى أنه 
يكفي حجية هذه الطريقة واعتبارها 
البيت  أهل  قبل  من  نفسه  استعاها 

 ي روايات َعدة.
  ـــًا: أوضــــح اإمـــــام ـــع راب
منه  خرج  م  انه  أي  يلد﴾  ﴿م  معنى 
واتضح  لطيف،  أو  كثيف  يء 
أراد  أنــه    بيانه  تفاصيل  مــن 
كامولود  ماديًا  مكانًا  بـ)الكثيف( 
خرج  التي  الكثيفة  ــور  اام وسائر 
بـ)اللطيف(  وأراد  امخلوقات،  منها 
كالنفس،  امــادة،  عن  ــردًا  ج مكانًا 
والروح، والسنة، والنعاس، والنوم، 
واحزن،  واهم  الذهنية،  واخاطرة 
ــبــكــاء  ــك، وال ــح ــض ـــفـــرح وال وال
واخوف، والرجاء، والرغبة، واملل 

واجوع والشبع.
وهنا ماحظتان:

اماحظة ااوى: إنه  م يفِصل 
أمثلة ما كان كثيفًا كا صنع مع أمثلة 
اللطيف، ولعل الوجه فيه أن اأمور 
امخلوقات  من  خرج  التي  الكثيفة 
بني  نظر  ي  حتى  قبيحة،  امور  كلها 
يذكرها  أن    ُيرد  م  ولذا  البر؛ 
عنها  له  تنزهًا   -– باه  مقرونة 
عنه  نفيها  أجل  من  ذكرها  كان  ولو 

 -–

ذكر    إنــه  الثانية:  اماحظة 
تبدو  اللطيف  مصاديق  ي  امـــورًا 
كالبكاء  كثيفة،  ـــورًا  أم بظاهرها 
أراد    انه  يبعد  وا  والضحك،  
تصدر  ا   -– أنه  بيان  ذلك  من 
وا  امجردة  ــور  اأم هــذه  مثل  منه 
آثــارهــا، ومــن ذلــك احــزن والفرح 

والضحك والبكاء.
معنى ﴿م    خامسًا: أوضح 
تقدمه ﴿ ما  معنى  نظر  يولد﴾،وانه 
من  خرج  م   -– انه  من  يلد﴾  م 
يء كثيف أو لطيف، موضحًا ذلك 

بأمثلة.
فهو  –امادي-،  الكثيف  فأما 
يء  مــن  يتولد  م  ــه-  شــأن -جــل 
من  الكثيفة  ــاء  ــي اأش كــخــروج   ،
ــة،  ــداب عــنــارهــا، كــالــدابــة مــن ال
من  وامـــاء  اأرض،  مــن  والــنــبــات 

الينابيع، والثار ي اأشجار.
فهو  ــرد-،  ــج -ام اللطيف  ــا  ام
-جل شأنه- م يتولد من يء كتولد 
البر من العن، والسمع من اُأذن، 
والشم من اأنف، والذوق من الفم 
والكام من اللسان وامعرفة والتمييز 
من  وكالنار  –العقل-  القلب،  من 

احجر.
سادسًا: ختم بيانه  بإيضاح 
وصفه –جل شأنه- قائًا: بل هو ﴿

وا  يء  من  ا  الذي  الصمد﴾  اه 
وخالقها،  اأشــيــاء  مبدع  يء  ي 
يتاشى  بقدرته،  اأشياء  ومنشئ 
امادية-  –كاأجسام  للفناء  خلق  ما 
للبقاء  خلق  مــا  ويبقى  بمشيئته، 
﴿اه  فذلكم  بعلمه،  -كــالــروح- 
يولد﴾  وم  يلد  ﴿م  الذي  الصمد﴾ 
امتعال  الكبر  والشهادة  الغيب  عام 

﴿وم يكن له كفوًا أحد﴾.
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2

 جانب من مهرجان المام علي
  ي الب�سرة الذي كان يقام ي جامع ال�سيخ ال�سهاي

ي الزمن اما�سي.

ال�سوق ام�سقوف امقابل لامر
 منطقة الع�سار 1960م.

أرشيف من 

 الراث
من أرشيف الراث البصري
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4

�ساحة الفراهيدي قدمًا

�سباق الزوارق ي �سط العرب 

من 

أرشيف   الراث
 الراث
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6

موكب الوحدة اح�سينية 
  ي �سحن ابي الف�سل العبا�س

بتاريخ 19 �سفر �سنة 1378هـ

ال�سوق ام�سقوف امقابل لامر
 منطقة الع�سار 1960م.

أرشيف من 

 الراث
من أرشيف الراث البصري
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7

8

فريق نادي اميناء 1954

و�سيلة من و�سائل النقل القدمة ي الب�سرة.

من 

أرشيف   الراث
 الراث
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أعام
قبس من سيرة أبي عمرو بن العاء 

البصري
أنجبْت البرة كثرًا من 
عددًا  واحتضنْت  العلاء، 
ختلف  ي  اُمفِكرين  مــن 
العلوم، وكانْت - وماتزال 
ينضب،  ا  عطاء  ينبوع   -
نوره  خبو  ا  فكر  وإشعاع 
ساعدْت  وقد  الزمن،  عر 
ــرٌة ي ريــادة  ــُل كــث ــوام ع
الفكرية،  للحركة  البرة 
ــدى  إح ــرة  ــب ال ــُد  ــع ُت إذ 
والعلمَية  اأدبَية  احوار 
امدارس  انتشار  البارزة؛ 
فيها،  الثقافَية  وامؤَسسات 
فضًا عن امساجد، وبروز 
الشخصَيات  ــن  م عـــدد 

من  حوارها،  ي  العلمية 
البرَية  الشخصيات  هذه 
التي أخذْت مساحة واسعة 
بن  عمر  )أبو  اأعــام  بن 
العاء( فهو عام من أشهر 

واللغة،  الــقــراءات،  علاء 
الــقــراء،  وشيخ  والنحو، 
ــرة،  ــب ـــل ال ومــقــرئ أه
ــة  ــدرس ــــاء ام ــــد زع وأح

البرية النحوية. 

 .ياسن يوسف اليوسف
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ا�سمه ون�سبه
عَدة  عى  اسمه  ي  ُأختلف 
زَيان  اسمه  إَن  قيل  فقد  أقوال، 
او زَبان، أو الُعريان، وقد اشتهر 
بكنيته، فهو أبو عمرو بن العاء 
العريان بن عبد اه  بن عَار بن 
التميمي،  امــازي،  احصن،  بن 
البري، ولد بمكة عام )68 أو 
البرة،  ي  ونشأ  للهجرة(   70
ُحكم  أَيـــام  الكوفة  ي  وُتـــوي 
امنصور العَباي عام )154هـ(.

مكانته وعلمه
العاء  بــن  عمرو  ــو  أب ُيعد 
بن  ومن  السبعة،  الــُقــَراء  أحد 
وهم  اأربــعــة،  الشيعة  الــقــَراء 
الزمني  الــتتــيــب  حــيــث  ــن  م
عاصم)128هـ(،  الوفاة  لسنة 
حـمـزة  عــمــرو)154هـــ(،  ابــو 
ت   ( الكسائـي   ،) ــ   )ت156ه

189 ه  (.
أعام  من  عمرو  أبو  وكان   
الــَنــاس  أعــلــم  ومــن  الشيعة، 
والشعر  والعربية  بــالــقــراءات 
القراءة  ، بل شيُخ  العرب  وأَيام 
والعربية، وهو أوحد أهل زمانه 

وقد  الَنحو،   ي  َبرز  وقد  فيها، 
القراءة  ي  اإمامة  إليه  انتهْت 
كثٌر  يديه  عى  فتتلمذ  بالبرة، 
من العلاء كان أشهرهم اخليل 

بن أمد الفراهيدي .

�سفاته
بالفصاحة،  عمرو  أبو  ُعرف 
والصدق، والثقة، وسعة العلم، 
من  وكــان  والعبادة،  والــزهــد، 
مدحه  لذلك  العرب؛  أراف 

الفرزدُق بقوله: 
َما ِزْلُت اأَْفتُح اأَْبَواَبًا َواأُْغلقَها 

َحَتى اأَتْيُت اأَبا َعْمرو بن َعَماِر
حتى اأتيُت فتى مح�سًا �سريبته

مر المريرة ُحرًا وابن اأحراِر     
َينِميه من مازن في فرع نبعتها

ار خَوّ غير  وفرٌع  كريٌم  اأ�سٌل 

العاء  بــن  عمرو  أبــو  أخــذ 
القراءة عن أهل احجاز، وأهل 
وليس  الكوفة،  وأهل  البرة، 
شيوخًا  أكثر  السبعة  الُقَراء  ي 

منه.
بأبيات  امقفع  ــن  اب ـــاه  ورث
وفيات  ي  خلكان  ابن  أوردهــا 

اأعيان:
ُرزئنا اأبا عمرو ول حَي مثله

فللِه ريُب الحادثات بمن َفجْع

فاإن تُك قد فارقتنا وتركتنا
ذوي خلة ما في ان�سداد لها طمْع

فقد جر نفعًا فقدنا لك اأننا
اأمنا على كل الرزايا من الجزْع

هذه  أن  خلكان  ابن  ويــورد 
ي  قيلت  تــكــون  قــد  ــات  ــي اأب
قيلت  أها  يرجح  إنه  إا  غره، 

فيه.
ــى حيى  ــالــبــرة ع ب ـــرأ  وق
عاصم،  بن  ونــر  َيْعُمر،  بن 

واحسن البري، وغرهم.
وقرأ بالكوفة عى عاصم بن 

أي الَنجود.

ق�سة وحادثة
بن يوسف  اَحَجاج  ما طلب 
الثقفي أباه العاء، خرج العاء 
عمرو،  أبو  ولده  ومعه  هاربًا، 
أبو  قــال  اليمن،  ــِريــدان  ُي ومــا 
صحراء  ي  لنسر  فإَنا  عمرو: 

اليمن، إذا برجل ُينشد:
ُملٍم كِل  عند  الَنف�س  �سِبر 

اإَن في ال�سبر ِحيلة الُمحَتاِل 
ل ت�سيقَن في الأمور فقد ُيْك

احتيال  بغير  لأواوؤها  �َسف 
رَبما تكره النفو�س من الأمـ

الِعَقاِل  كحِل  َفرجة  له  ر 
ْف اب الجباُل في اآخر ال�سَ قد ُت�سَ

الأبطاِل  مقارُع  وينجو  ِف 
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وفاُته
ما حرِت الوفاُة أبا عمرو كان ُيغشى عليه 
ويفيق، فأفاق من غشية له، فإذا ابُنه بُر يبكي، 
فقال: »ما ُيبكيك وقد أتْت عَي أربٌع وثانون 
سنة«، وقد ذكر غُر واحد أَن وفاته كانْت سنة 

)154هـ(. 

أواَده،  ُيعُزون  الناس  جاء  وفاته  يوم  وي 
فقال يونس بن حبيب: »نعزيكم وأنفسنا بمن 
ا نرى شبهًا له آخر الزمان، واه لو ُقِسَم علُم 
أي عمرو وزهدُهُ عى مائة إنسان لكانوا كُلهم 

علاَء ُزَهادًا.
ويبقى العلاء بآثارهم، فهي الدليل عليهم، 
وعى مكانتهم عند اه تعاى وبن الناس، وإن 
تك أعياهم مفقودة فآثارهم موجودة، وه دُر 

من قال:
اإَنهـُُم العلم  لأهل  اإَل  الفخر  ما 

اأدَلُء  ا�ستهدى  لمن  الهدى  على 
يح�سنه  كان  ما  امرٍئ  كِل  وقدر 

اأعداُء العلم  لأهل  والجاهـلون 
اأبدًا به  حَيًا  تعـ�س  بعلم  فُفز 

اأحياُء. العلم  واأهل  موتى  النا�س 

مات  فقال:  اخر؟  ما  أي:  له  فقال  قال: 
احَجاج، قال أبو عمرو: فأنا بقوله: َفرجة- 
الفاء-، أشّد رورًا مّني بموت  بفتح  يعني 
احجاّج؛ أِي كنُت أطلب شاهًدا اختياري 
َف  اْغَتَ َمِن  إَِا   ﴿ البقرة:  سورة  ي  القراءة 
َغْرَفًة بَِيِدِه ﴾ ]البقرة: 249[، فقال أي: هذا - واه 
- الرغبة ي العلم، ارب ركابنا إى البرة.

من ماآثره واأقواله
فقد  َمة  العاء  بن  عمرو  أي  مآثر  إَن   
ذكرها كثر من العلاء بأقواهم، ومن ذلك ما 
نقله اأصمعي؛ إذ قال: »قال ي أبو عمرو: 
ومن  أهنته،  إذا  الكريم  من  َحذر  عى  ُكْن 
اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، 
إذا  الفاجر  ومن  مازحته،  إذا  اأمق  ومن 
أن ُجيب من ا  عارته، وليس من اأدب 
يسألك، أو َتسأل من ا ُجيبك، أو ُحِدث من 

ا ُينصُت لك«.
وقيل أي عمرو: حتى متى حسن بامرء 

ُسن به«. أن يتعلم؟ قال: »ما دامِت احياة َحْ
وكان أبو عمرو إذا دخل شهر رمضان م 

ُينشد بيت شعر حتى ينقي.
يقول  النحوي،  حبيب  بن  يونس  وكان 
ُيؤخذ بقوله  ينبغي أن  : »لو كان هناك أحد 
ينبغي أن ُيؤخذ بقول أي  ي كل يء لكان 

عمرو بن العاء«. 
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فرضْت انتاءات بعض امؤّرخن وتوُجهاهم ُأسلوبًا خاصًا هم 
الرأي  نقل اأخبار وتدوين اأحداث، وقد مَكنوا من تضليل  ي 
العام عر إهام الناس بوسطّية امواقف، وعدم  اانتاء إى جهة دون 
منهم عن  التغاي  فتم  كتبهم،  أخبار ي  من  أوردوه  ما  أخرى ي 
بعض الشخصيات، دون سواها َمن كان هم دور فاعل ي أحداث 
معينة، وُسِلط الضوء عى العديد من الشخصيات َمن ُعرفوا بسوء 
واأمانة  واإنصاف  العدل  خاف  وهــذا  وأفعاهم،  ترفاهم 

العلمية ي نقل اأخبار.

ابن مسعود النهشلي

رموز

.هاي نمر عجمي

 بصرٌي أهمله 
امؤِرخون
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اأعاظم  والرجال  الشخصيات  بن  ومن 
»يزيد بن مسعود النهشي البري« الذي ُعرف 
بحسن سلوكه، ومواقفه البطولية، واسِيا من 
بسهم  ُرمي  والذي   ، احسن  اإمام  قضية 

اإمال والتنكر من بعض امؤرخن.
فمن هو؟ وما موقُفه من ثورة اإمام احسن 
بعض  من  امتعَمد  اإمــال  أسباب  وما  ؟ 
هذه  ي  بحثه  سنحاول  ما  هذا  له؟  امؤّرخن 

العجالة.
بن  مالك  بن  بن خالد  بن مسعود  يزيد  هو 
سِيد  هشل،  بن  جندل  بن  سلمى  بن  ربعي 
أهل  وجوه  من  خالد(،  )أبا  ُيكّنى  هشل،  بني 
إليهم  كتب  الذين  أرافــهــا،  وأحــد  البرة 
 يدعوهم إى نرته ولزوم  اإمام احسن 
طاعته، أخو ليى ابنة مسعود النهشلَية البرَية 

. زوجة اإمام عي بن أي طالب
وَم يذكر امؤرخون عام وادتِه ووفاته، بل 
اكتفى َمن ترجم له بذكر موقفه من دعوة اإمام 
وجاهته  وبــيــان  الــبــرة،  أهــل   احسن
ورفه فيها، وقد استند كُل َمن َذكَرُه عى رواية 
ي  ـــ،  664ه عام  امتوى  طــاووس  ابن  السيد 
التي ذكرها  الطفوف(،  كتابه )اللهوف ي قتى 
- أيضًا - أستاذه الشيخ ابن نا احي امتوى عام 

645هـ، ي كتابه )مثر اأحزان(.   
كان له حضوٌر سياٌي واضح برز عى ساحة 

كتاب  وصول  بعد  واسِيا  البرة،  ي  اأحــداث 
اأماس  ورؤســاء  أراف  إى    احسن  اإمــام 
ِع كّاً من بني ميم، وبني حنظلة، وبني  فيها، حينا َمَ
سعد، وبني عامر، ليعِرفهم بأمِية الثورة، وأهداِفها، 
وأسباِها، وليحظى بمساندهم، وقد أكسبه التفاُفهم 
حوله، وطاعتهم رأيه القَوة وامكانَة السياسَيَة الكبرَة 
، التي مَكنْتُه من أْن ُيعارض احكم اأموي الدموي، 
وجاهر بموقفه امؤِيد للثورَة، فعى الرغم من سياسة 
ُعبيد  البرة  واي  اتبعها  التي  والتهيب،  التنكيل 
يزيد  حكم  معاري  جاه   – آنــذاك   – زيــاد  بن  اه 
النهشّي يصدح  ابن مسعود  بن معاوية، جد صوَت 

.بالواء والطاعة لإمام احسن
وبعد نجاحه بإقناع القبائل با دعاهم إليه، أرسل 
السعدّي، وسبعة من  يزيد  بن  برئاسة احَجاج  وفدًا 
عن  جوابًا  احسن،حملون  اإمام  إى  العبدِين 
واستعداده  السياّي،  حركه  بيان  وفيه   ،كتابه
العسكري فيها، وقد وصلوا إليه ي اليوم العار 
من امحَرم فقاتلوا معه حتى ُقتُِلوا ميعهم بن يديه ي 
 ، احملة اأوى مع َمن ُقتل من أصحاب احسن
اإمام  مقتل  خر  وصل  فقد  الشديد،  اأسف  ومع 
فيئس  إليه،  يسر  أْن  قبل  مسعود  ابن    احسن 
، وكان استعجال  إليه  الوصول  ابن مسعود من 
 أحد  ابن زياد ي بدِء امعركة مع اإمام احسن 
أْن  من  النهشَي  مسعود  ابَن  َمنعْت  التي  اأسباب 

يصَل إى اإمام احسن  ي الوقت امناسب.
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أَما ما هي أسباب تعّمد اإمال له من بعض 
فبعد  آخــر،  بسؤال  يبدأ  فاجواب  امــؤِرخــن؟ 
للحرب  مسعود  ابن  واستعداد  القبائل  استجابة 
 ، والبدء بتجهيز جيش لنرة اإمام احسن
يكمن  وهنا  اجيش؟  هذا  ِقــواُم  كان  كم  ترى  يا 
ميم،  قبيلة  امثال  سبيل  عى  أخذنا  فلو  السبب، 
التي ُتعُد من أهِم القبائل العربّية التي استوطنْت 
حيث  من  وأكرها  تأسيسها،  بداية  منذ  البرة 
احياة  ي  بــارزًا  دورًا  أَدْت  التي  والعَدة،  العدد 
بلغ  قد  نراها  البرة،  ي  وااجتاعَية  السياسَية 
معاوية  بن  يزيد  ــام  أَي البرة  ي  مقاتليها  عدد 
بن  جرير  الشاعر  قال  إذ  مقاتٍل،  ألف  عرين 
إى  زيــاد  بن  اه  عبيد  هرب  ما  التميمي   عطية 
الشام، بعد مقتل مسعود بن عمرو ) سيد اأزد(:

لقيتهم اإَِذا  يَمٍن  ذوي  �سائـل 
م�سعودا لنا  ندبوا  اإذ  والأزد 

مدَجج        األف  ع�سرون  لقاهم 
وحديدا دلِم�سا   مت�سربلين 

متجّدلً م�سعودهم  فلغادروا 
و�سعيدا جنادًل  اأودعوه   َقْد 

وهناك رقم آخر يذكره صاحب كتاب )تأريخ 
ابن  يزيد  ــقــول:)إَن  ي امظَفر،  الشيخ  الشيعة( 
مسعود النهشي كان معه ما يربو عى عرة آاف 
مقاتل، ولوا حيلولة القدر لَنَر اإمام احسن 
آاف  عرة   – العدد  هذا  أخذنا  فلو  هم،   
البرة،  الواقع ي  – وجعلناه عى أرض  مقاتل 

كيف سيكون اأمر؟ خَيل ذلك، ولو قارّنا ما 
احسن  اإمــام  لنرة  خرج  الذي  العدد  بن 
، الذي ذكره الطري، وهو ثاثة نفٍر فقط، 
وبن الرواية التي جاء فيها ذكر يزيد بن مسعود 
عرة  من  يقرب  با  معه  خرج  ومن  النهشّي، 
كَل  ُتفِنُد  فإَها  وعتادهم،  بعَدهم  مقاتل  آاف 
البرِين  منارة  بعدم  قالْت  التي  اآراء 
اإمام احسن  وتدحض كَل اأقوال التي 
اأكر من  فامستفيد  إذًا،  ذلك،  ذكرْت عكس 
البرة  ي  النهشي  مسعود  ابن  موقف  إخفاء 
يروق  َمن ا  اإمام احسنهم:  من قضّية 
هم اْن تظهر البرة عى حقيقتها الوائية أهل 

   . البيت
ُحيي  َمن  هي  اُمِرفة  امواقف  إَن  فحقًا، 
بن  فيزيد  الدهر،  مدى  عى  وُخِلُدُه  اإنسان 
هو،  به  تـشـَرف  موقفاً  وقف  النهشيّ  مسعود 
وخَلده  ميعًا،  البرة  ــه  ورائ من  وتــَرفــْت 

التأريخ.
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وثائق تأرخية

. مدرك شوكان
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الصادرة  الرسمية  الوثيقة  هذه  تظهر 
ايلول   5 بتاريخ  البرة  بلدية  دائــرة  من 

1931م عّدة حقائق: 
ي  تعّرض  البري  امجتمع  إن   -1
او  الدفن  خدمات  نقص  اى  الفتة  تلك 
انعدامها، وما رافقه ي خصوص امتوفن ي 

امستشفى؛ نظرًا اى قلة النقل أو صعوبته.
 امظفر امهدي  عبد  الشيخ  ان   -2
شخّص أن هذه الظاهرة بحاجة اى حلول 
جذرية، وان عاجها  بيد اجهات امسؤولة 
للمواطن  الــازمــة  اخــدمــات  توفر  عن 
البري، وهي دائرة بلدية البرة؛ لكون 
ارض  خصيص  اى  بحاجة  اموتى  دفــن 
)مقرة( لذلك، وهي داخلة ي دائرة حدود 

البلدية. 
الدين  عــلــاء  ــي  وع ــدى  م تظهر   -3
امسلمن  بأمور  واهتامهم  ومسوليتهم 

نفسه،  الوقت  ي  واأخــرويــة  الدنيوية 
لإنسان،  وتكريمهم  احتامهم  ومــدى 
وتعاى  تبارك  اه  ارادهــا  التي  وبالصورة 
لبني آدم انطاقًا من تعاليم الدين احنيف.

البري  امجتمع  أبناء  انصياع   -4
عى  العلاء   وقــدرة  الربانين،  لعلائهم 

فرض ما حتاجه امجتمع البري .
امستشفى،  قدم  عن  الوثيقة  تنبئ   -5
واها  1931م،  عام  قبل  مشيدة  كانت  إذ 
ااعتزال  بمستشفى  تسمى  كانت  قديًا 
ومن امحتمل ان تكون قسم العزل ضمن  
اقــدم  هــي  إذ  الــعــام،  الــبــرة  مستشفى 
عام  ي  أسست  فقد  البرة  مستشفيات 

1924م.
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.مسلم عقيل الشاوي

رسالُة 
ااسكندر 

باشا إى 
أهل اجزائر

)أسباُبها وردوُدها(
القسم الثاني

قراءات تراثية

اجزائُر و الإرث اح�سارّي

م تكن حارة اجزائر منطقة عادّية، بل كانت حّط اأفذاذ من الُعلاء و الفقهاء 
التي شِهدها  والوقائع  فَمع اأحداث  الزمان،  ما م� من  امسلمن ي  وقضاة 
امشعشعّية، اُحكم بعض احكومات، كالّدولة  التي استوَى عى  امّدة   امنطقة ي 

 و الصفوّية، و العثانّية، إّا إّن إراَرهم عى ترسيِخ احضارة وامدينة جعَلهم 
أرباُب  يأخذ  فقهاَء،  باحّكام، و ا خضعوَن هم، وكان علاؤها  يبالون  قادًة ا 
العلِم زادهم منهم، و القضاة يقضون باحِق بن الناس، فمن العلاء الذين كانوا 
حّمد  بن  الدين  سعد  الشيخ  ووالده  اجزائرّي،  النبّي  عبد  امحقق  الشيخ  فيها 

اجزائري، وولديه حسن وحّمد.
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ُيقيم  الــنــبــّي  عبد  الشيخ  ــان  ك
وقد  صالح،  هر  مسجد  ي  الصاة 
ي  اجــزائــرّي  اه  نعمة  السّيد  نقل 
شيخنا  فيه  )ويصّي  النعانّية  اأنوار 
اأَجّل خامة امجتهدين، الشيخ عبد 

النبّي اجزائري(.
 وخرج منهم مع كثر من علاء 
الشيعة، كالسّيد نعمة اه اجزائري، 
وابــن  ــّديــن،  ال نجم  السّيد  وأخــيــه 
صاحب  حّمد  امـــرزا  و  سليان، 
السّيد  ووالده  الَكِلم،  جوامع  كتاب 
اموسوي،  اه  نعمة  السّيد  بن  عي 
الــديــن  رف  بــالــســّيــد  امــعــروف 
اُأصوي  الفقيه  الشيخ  و  اجزائري، 
حّمد  بن  يوسف  امسلمن  قــاي 
 ، امصّنفات  صاحب  اجزائري  البّنا 
و العام الفاضل امحّدث فرج اه بن 
سليان، و الشيخ الفقيه امتكّلم العام 
بن  حّمد  امسلمن،  قاي  امحّقق 

احارث امنصوري اجزائرّي .
ع�سائُرها و اأن�ساُبها

 لو أنعمنا النظر ي أّمات الُكُتب، 
اللغوي  والركام  اآثار  خال  ومن 
هذه  ي  استقر  عّمن  ترشح  ــذي  ال
اجزائر  أّن  لوجدنا  اجغرافية،  البيئة 
بعمر دولة سومر، و لسنا هنا بصدد 
هذا التحديد الزمني، بل سنقف عند 
خزيمة  بن  عامر  بن  ــزوم  خ ــزول  ن
سّيد ربيعة، ي مقاطعة التيار من هر 

ة الُرس، إذ  عنت بعد هجرته من أَمَ
لدين  النار  العّباي  احاكم  أقطَعه 
هر  إى  صالح  هر  من  البطائح  اه 
الطائي  عليان  ابن  أسكن  و  الدير، 
هذا ي سنة 613  هر صالح، وكان 
التيار  ــزوم  خ سكن  فلّا  هجري، 
وأسكن  القاع،  فيها  وبنى  عّمرها، 
أصلن و الرش و الُسويب أخوته، 
والتّف حوهم ماعة من العرب من 
عرف  حتى  ساعدة،  وبني  غّرة  بني 
وعندما  الــعــرب)1(،  بحوش  خــزوم 
 656 سنة  العّباسّية  الدولة  سقطت 
اماليك،  بــعــِض  بسبب  هجرية، 
حتى  الــعــراق  ي  الوضع  يستقَر  م 
منطقة  كانت  إذ  العثاي،  ااحتال 
أهلها  فعزم  للطغاة،  مرحًا  اجزائر 
اخضوع  وعـــدم  ااســتــقــال  عــى 
الشيخ  يقول  ذلك  وي  للطامعن، 
ريف اجزائري: وقد عقدت ربيعة 
وعــدم  التنار  عــى  حلفًا  وطـــّيء 
الطغاة  حكم  من  لاستقال  اخيانة 
الطامعن، فعندما دخلت البرة ي 
جزءًا  وصارت  العثانّية  السلطة  يد 
عندما  وذلك  العثانّية،  امملكة  من 
وكــان   - مانع  بــن  مغامس  ــل  أرس
البرة  مفاتيح  البرة-  عى  حاكًا 
بغداد  الُسلطة ي  إى  راشد  ولده  مع 
اانقياد)2(،  و  الطاعة  له  وعــرض 
فرضت  قد  العثانّية  الُسلطة  كانت 

وقد  اأمــــوال،  وهبت  الــرائــب 
كبرة  قــوًة  العشائر  ــذه  ه شّكلت 
ــذاك،  آن العثانّية  احكومة  مــهــِددًة 
فشّنت هجاها عى البرة، وقطعت 
التجارّية وذلك  القوافل  الطرق عى 
سنة 956 هجرية، وهذه الّسنة يقول 
اجزائر  أنحاء  عصت  غماس  ابن 
بك  عي  أمرها  فاستنجد  وواســط 
وأرسل  امسألة،  فأهى  بغداد،  بواي 
باشا،  عي  قــّرة  قيادة  حت  عسكرًا 
أيضًا  البرة  إى  العساكر  وسارت 
»عليان«  ــر  اجــزائ حــاكــم  فــحــار 
عليان  يقَو  فلم  امدينة)3(،  قلعة  ي 
ثاثة  حرب  بعد  ففّر  امقاومة،  عى 
العساكر  فاستولت  ــام،  أّي أربعة  أو 
أبناء  إّن  إا  عى اجزائر وواســط)4(، 
 975 سنة  ففي  تستسلم،  م  اجزائر 
هجري عندما مع ابن عليان العربان 
الذي  التهديد  كتاب  هم  وأرســل 
أجابوه  الدولة،  بطش  من  حّذرهم 
هُيبهم  وعدم  الكامل  باستعدادهم 

من الدولة أو غرها .
جواب الر�سالة من علماء اجزائر واأهلها

اجليل  الشيخ  إنشاء  من  وهــو   
العام امحقق الشيخ حمد بن احارث 
الثاي  امحقق  شيخنا  تاميذ  مــن 
الشيخ عي بن عبد العاي طيب ال.. 

ثراه، ونُصه :
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ب�صم اه الرحمن الرحيم
      قْل الَلُهّم مالَك اُملِك، ُتؤي 
ّمن  اُملَك  وتنِزُع  تشاُء،  َمن  اُملَك 
َمن  ــِذُل  ُت و  تشاُء،  َمن  وُتِعُز  تشاُء، 
تشاُء، بيِدَك اخُر إَنَك َعى ُكِل َيٍء 
و  الَعامن،  رِب  هِ  واحمُد  قدير، 
الّصاُة و الّساُم َعى أرِف اُمرسلَن 
أّما  الطاِهريَن،  الطّيبَن  آله  و  حّمٍد 
َعن  ُخِرٌ  كتاٌب  إلينا  َوَرَد  فقد  بعُد: 
الّرفيعة  والدولة  اخاقانّية،  احرِة 
– نرُه  باشا  اإسكندر  الُسلطانّية، 
– فهو عندنا ذو صدٍر  أرشده  اه و 
ولساٍن  رجيٍح،  عقٍل  وذو  صحيٍح، 
طريق  إى  اه  -هداك  اعلم  فصيح، 
خلوقوَن  »فإّننا  قوُلك:  أّما  الرشاد- 

ِمن سخِطه، 
عليه  حــَل  َمــن  عى  ومسّلطوَن 
نرحم  بكى، وا  نرُق من  غضُبه، ا 
ِمن  الّرمَة  اُه  نزع  فَقد  شكا«،  مَن 
عيوبكم؛  أكِر  ِمن  فذلك  قلوبِكم، 
الشياطن،  صــفــاِت  مــن  ــذا  ه أَن 
وكَفى  الّساطن،  صفاِت  من  ا 
أّيا  يا  ُقْل  موعظًة  و  شاهدًا  هذا 
َتعُبدوَن*وا  َما  أعبُد  الكافرون*ا 
َعابٌد  أَنا  أعُبد*َوا  َما  َعابُِدوَن  أنُتم 
َما  ع��ابِ��ُدون  أنُتم  َع��َب��دُت��م*َوا  َم��ا 
َأعُبد*لُكم ِديُنُكم َوِلَ ِديِن، و قلُتم: 

إّننا أظهرنا البَِدع، وضّيعنا اجمع، 
ـــــان، وأظــهــرنــا  ونــّكــســنــا اأدي
ــفــُســوَق والــِعــصــيــان، فـــإْن كان  ال
فأنُتم  مــعــكــزًا،  بــِفــرعــون  الــــّرُك 

أُر  إّنكم  أا  مركزًا،  للّر  رفُتم 
علُمكم  وما  وصالح،  لوٍط  قوِم  ِمن 
اُموفون  فنحُن  صالح،  وا  بنافٍع 
ا  صدقًا،  بالواية  امعتفوَن  حّقًا، 
 ، ريــبٌ خالطنا  وا  عيٌب،  يدخُلنا 
بنا رحيم  القرآن علينا نزل، و الرُب 
تأويَله،  تنزيَله وعرفنا  يزْل، حّققنا  م 
فنحُن العارفوَن باأصوِل و الُفروع، 
امــروع،  ِمن  ُأِمرنا  با  والعاِملوَن 
ُلوِدُكم  وِجُ ُخِلَقْت،  لُكم  الّنار  إّنا 
ُأرمـــت؛ أّنــكــم مــنــكــروَن أهــَل 
الذين  عليهم  ومقّدُموَن  الــِوايــة، 
هم ليُسوا ِمن أهل اهداية، فالعجُب 
بالتيوس،  الّليوَث  هِددوَن  العجب، 
بالقراع،  والكاة  بالِضباع،  الِسباَع  و 
وسيوفنا  َطَلبْت،  إذا  سوابُق  خيوُلنا 
بْت، ودروُعنا جلوُدنا،  قواطُع إذا َرَ
ا  قوّيٌة  قلبونا  صدورنا،  وحواشينا 
وقولكم:  ــرَوع،  ُي ا  ومعنا  تفزع، 
الوعِد  أهُل  فنحُن  هديد«،  »عندنا 
العزيِز  اهِ  بقوة  الوعيِد،  أهُل  وأنُتم 
احميِد، ا هولنا منكم خويٌف، وا 
ُيرجُفنا منكم ترجيٌف، فإن أطعناُكم 
فنِعَم  قتلناُكم  وإن  طــاعــٌة،  فذلك 
وبَن  فبيننا  قتلتُمونا،  وإْن  الِبضاعة، 

اَجّنة ساعة.
كاجبال،  »قلوُبنا   : قولكم  وأّما 
أّن  فاعلُموا  كــالــّرمــال«،  ــا  وعــدُدن
القّصاَب ا هوُله كثرُة الَغَنِم، وكثٌر 
م،  الَرَ ِمن  قليٌل  يكفيه  اَحَطِب  ِمَن 
الُذِل  وَعى  فراٌر  امَوت  ِمَن  أيكوُن 

الِفرار  حكُمون،  ما  ساَء  أا  قــرار؟ 
إْن  فنحُن  امنايا،  ِمن  ا  الرزايا،  ِمَن 
شهداء،  ُمتنا  وإن  ســعــداء،  عشنا 
أي  بِن  عّي  بواية  امقَربون  فنحُن 
رسوِل  خليفِة  امؤمنَن،  أمر  طالٍب 
الِشيعُة  الَعامَِن، فنحُن واهِ  رِب  اهِ 
ُهــُم  اهِ  ــزَب  ح إَن  أا  امــؤمــنــوَن، 
ا  طاعة؟  مّنا  تــريــدوَن  الغالبوَن، 
سّلمُتم  »إن  قلُتم:  طاعة،  وا  سمعًا 
الِغطاء،  ُيكشَف  أن  قبل  أمركم  لنا 
فهذا  اخــطــاء«،  مّنا  عليكم  ــَل  وح
ِسلِكه  وي  تركيٌك  نظِمه  ي  الكام 
الذي  لكاتبُِكم  فقوُلوا  تشكيك، 
رسالَته،  حِسَن  أن  مقالَته  وَصــف 
إا  ِعندنا  جواُبكم  ــان  َك ــا  َم واهِ 
إّنكم  ذباٍب،  طنِن  أو  باٍب،  كريِر 
واستوجبُتم  الِنعَمة،  استخففُتم 
الِنقَمة، ولُكم مّنا اِخطاب، وسيأتينا 
َفا  اهِ  َأمُر  َأَتى  رُد اجواب،  منُكم 
اّتبَع  َتسَتْعِجُلوه، و الّسام عى َمن 

احَق اُمبَن.

لريف  ربيعة  تاريخ  1-ختر 
اجزائري: ص4 خطوط.

ومتسلموها،  واهــا  2-الــبــرة 
ابن غماس ص65

الضفة  عى  تقع  امدينة:  3-قلعة 
الغربية من هر الفرات

ومتسلموها:  واهــا  4-الــبــرة 
ص66

هوامش
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الشاعر   رعـــد ميد سلمانأدب/ شعر

تأبــــى امدامــع واحناجــــــر والــــدُم
����ى ام�����دام�����ُع واح����ن����اج����ُر وال�������دُم ت����أب
���دي ي����ا ب����ن اأم������ن ت���وَس���م���ْت  ي����ا س���ي
ننا حسي ��ن  ��� ��ي ��ب اُم ال����َق����در  ُح���َج���ة  ل���ك 
��ل��ه��ا ��ي ���اي���ع���ك اأن���������ام دل ���ب ��������رٌض ت ف
ج���ال���ه ج�������َل  اه  َت�����ف�����دي  ����������رَت  آث
���ده  ل���وح���� ال����ع����ام����ن  رِب  ب�����ن  م�����ا 
روقها  ح��ُن  الشمس  كمج��رى  ص���اٍف 
ي�����ا ك����رن����ف����ال ام����ج����د دع��������وة ط��ِف��ن��ا
خ������ُل������دْت ك�����ق�����رآن وط��������اب ج���اه���ا
������ٌة ��������ٌة أب������دَي ��������َي ����ع����ٌة أزل ����ي ه������ي ب
��دي ��� ��� ��د ال���ُش���ه���داء ح��س��ب��ك س��ِي ي���ا س��َي
��ة ���َ ��� َس�������َن اأم�������ن ل���ن���ا ع��������زاءك ُس��ن
����ل ال���ن���ح���ر ال����ري����ف ودم���ع���ه ����ق����ِب وُي
م���ن���ادي���ا ال����ط����ف����وف  َق���������َدر  ع�����ى  آه 
وط��ف��ه اح����س����ن  ِس����ف����ر  ������رى  ي م  م����ن 
��ر خ���اٌر ��ًا ف��م��ن ب��غ��ض ال��ش��ع��ائ ��س��م��� َق
��م��ه ن��ع��ي اح����س����ن  ي  ام����������وال  أَم��������ا 
���������وا م�����ص�����ارع س�����ادي  ي�����ا إخ�������وي وال
أم��������ا م������ن ع����������ادى اأم����������ن وآل������ه
وط���َف���ه اح����س����ن  واى  وم������ن  ����س����ًا  ق
ت�����������رَدوا ا  اه  ي  إخ�����������وي  ي�������ا 
�����وا ال�����وص�����اي�����ا ل�����إم�����ام ف���إن���ه  ص�����ون
�����ي واإم��������������ام خ���ل���ٌد ������رب������ان دي�����ن ق

حَك�����������ُم ذك�������رك  أم���ر  ت���زورك،  إَا 
مغ�����رُم فيها  ج���وب  النج�����اة  ُس����فن 
وتنع�������ُم الده�����ور  م���ِر  ع��ى  تس�����مو 
تتوس��َ��������ُم جباهه�������ا  بالصاح�����ات 
مرُم ج��ودك  وعقد  امصي��������������ر،  ك������ل 
������������ِرُم ُحْ ي���زورك  وم��ن  اج���ال  ج������َل 
يتلَث���������ُم ِ���دا  الع��� ب��ن  ل�����ه  حاش���ى 
منج��������ُم الرائ����������ع  أل��ط��اف  فيها 
تتكّل���������ُم باه��������دى  دم�����وٌع  فيه������ا 
ُيت���������ُم بامك����ارم  فيه��������ا  والعم�����ُر 
حك�����ُم ع��رش��ك  م��ن��ار  اخل�����ود  ه�����ذا 
يفطُم شخصك  ل��ي��س  طف�����ٌل  أن���ت  م���ُ��������ْذ 
ص�������ٌب وغ�����ي�����ٌث ب���ام���ه���اب�������ة ي��ع��ظ��������ُم
يتلعث����������ُم ه������ا  أَمتن������������ا  ولس����ان 
ُح�����كُم الضال������ة  زي��ف  ي  سيظ�����ُل 
ُيرح�����ُم اخ��ائ��������ق  ح��ر  ي  هيه������ات 
يرج�������ُم امصي������ر  ب���ذرى  بمصي������ره 
ُنك��������َرُم اح��س��ن  م��ع  احس�����اب  ي���وم 
ُيرج�������ُم فيه���ا  السجيل  بحج�����ارة 
وينُع�������ُم اجن������ان  ج������زى  ف��م��ص��ره  
تسل����������ُم واخوات��������م  وأخ���رى  دنيا 
يقس�������ُم للرس��������الة  وح������ٌق  ح���ٌي 

ح�������سُم  ف��ي��ه��ا  اح�����������ق  راط  ح���جج 
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.السِيد ُشّر السويج 

اُمــحــَرم  مــن  اأَوُل  الــيــوم  حــَل 
احرام، الذي هو من أوقات استجابِة 
 – الدعاِء، لكَنُه كاَن غارقًا ي غفلته 
من  هو  الذي  الدعاء  عن   - كعادته 
فقد  وأسباها،  ااستجابِة  ُطُرِق  أهِم 
ُأمر - ي مثل حالته - أن يدعو بدعاء 
زكريا ﴿رِب هْب ل من لدنك ذرَيًة 
 38  / عمران  ﴾آل  الُدعاء  سميُع  إَنَك  طِيبًة 
ُيــرَزَق  أْن  ويتمَنى  يسعى  كان  لكَنه 
غِر  من  بالطلِب  يلُح  وكان  الولَد، 
رضا، بل إَنُه خرَج عن احِد اُمتعاَرِف 

عليه ي الطلب، وم يلج الباِب الذي 
َقَسَم  با  يقنْع  أن يدخل منه، وم  ُأمَر 

اُه له.
حالٍة كِل  في  الله  إَا  ثَم  وما 

فا تَتكل يومًا على غير لطفِه
فكم حالٍة تأتي ويكرُهها الفتى

أنفِه رغم  على  فيها  وخيرُته 
 فهو سبحانه الذي َهَُب مَن يشاُء 
إناثًا وَهَُب مَن يشاُء ذكورًا، أو ُيعطي 
آخَر   وحــرُم  معًا،  ااثنن  يشاء  َمن 
»ولعَل  اأموِر  بعاقبِة  لعلمه  ُمنها؛ 

لعلمَك  ي  خٌر  هو  عني  أبطأ  الذي 
بعاقبِة اأموِر« .

الِرضا  عدَم  أبرَز  الغافَل  أَن  إَا 
بأذَيِة من كان  الَتذُمَر وااعتاَض  و 
وم  وبناته(،  رعايته)زوجته  حت 
ُيدِرك أَنُه لو خرَج عن توُكلِه عى اهِ 
أصاَب  ما  ُيصيُبُه  فرَبا  للحظة،  ولو 
صاحَب احوِت، وكان منُه ما كان،﴿
َلَلبَِث ِي  اْمَُسِبِحَن  َأَنُه َكاَن ِمْن  َفَلْوَا 

َبْطنه إَِى َيْوم ُيْبَعُثوَن ﴾.
الكريم.  ــقــرآن  ال ــذا  ه ــَن  ب كــا 

أدب/ قصة قصرة

الغفلة 
والقدر
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سبحانك  أنت  إا  إله  ﴿ا  تعاى:  قال 
َفاْسَتَجْبَنا   * الظالمين  من  كنت  إني 
ُننِجي  َوَك��َذلِ��َك  اْلَغِم  ِم��َن  َوَنَجْيَناُه  َل��ُه 

اْلُمْؤِمنِيَن ﴾.
ولكَن قلبًا صلبًا كاحجر ا يكره 
القدُر طريقًا  له  توُدُد اإناث، فحاَك 
هو سالكُه طائعًا؛ بسبب هواُه وعدِم 
رضاُه، فتزَوج من امرأة أخرى؛ ُبغية 
باأحكاِم  وجهلِه  ولغفلتِه  الولد؛ 
أعطى اميَل والوجَه الرحب كَلُه لبيتِه 
اجديِد، وصارْت تلك اإناُث- بناته 
عن  بعيدات   - اأوى  الزوجة  من 
القدُر جري  واحناِن، وكان  العطِف 
يشعر،  بالغُه وهو ا  أَجٍل هو  إى  به 
ولكَن  الُذِرَيَة  اُه  أعطاُه  ما  فرعاَن 
الرياح وَجهْت السفَن بخاِف هواُه 
وطلبِه الذي يلُح فيِه، إذ ُرزق باأنثى 
َوِمًا  وعاَد  وجُهُه  فساَء  أخرى،  مَرة 
حانقًا عى أهله، فكان مصداقًا لقوله 
تعاى: ﴿ وإذا ُبِرَ أحُدهم با رَب 
وهو  ُمسوَدًا  مثًا ظَل وجُهُه  للرمِن 
البنت  تلك  فكانتْ  كظيم﴾الزخرف17 
بناته  ي  مظلومَيًة  اأكثَر  الصغرة  
ــرَز  ُي أن  يتلَبُث  كــان  فــا  ـــاث،  اإن
من  الَطلِب  ي  يلُح  وهو  رضاُه  عدَم 
اجهتِن ُمستعِجًا القدَر ي ما خَبأتُه 
الولَد   - أخــرًا   - فــُرِزَق  اأَيــاُم  لُه 
بمشيئة اه من زوجته اأوى، فهام به 
ُحَبًا، ودارْت دائرُة ُظلمِه عى زوجته 
ــواُه،  ه هـــا  أَرَ َمــن  فأمَل  الثانية، 
ا  التي  )اأنثى(  بنتها  قلَب  وكَرَ 

غِر  عى  جاءْت  أَها  سوى  ها  ذنَب 
هوى طالِب الولِد، وآَل اأمُر به أْن 
هذه،  القلِب  مكسورَة  زوجته  فارق 
ابنتها الصغرة امظلومة  وَطَرَدها مع 
ُأبَوِة  ِمن  )نفسيًا(،وحَرَمها  امــوؤدة 
ُكَل  الــولــُد  ــاَر  وص وعطِفِه.  اأِب 
التعُلِق  أشَد  بِه  تعَلَق،  فقد  وجــوِدِه، 
وهو يكُرُ وحلو ي عينِه وأخَذ حبو 
الولَد  هذا  يرقُب  والكُل  يمي  ُثَم 
سطوِة  من  خوفًا  ويتعاهدُه  ويفديِه 
شديدٍة  رقابٍة  ي  وإناُثها  فاأُم  اأِب 
أياِم  من  يوٍم  صباح  وي  الولد  هذا 
يــرُدُه  ا  الــذي  القدُر  أقبل  الــَدهــِر  
أو  اأُب  أو  اأُم  بدعاء  إَا  احــذُر 

بالصدقِة الدافعِة لكثٍر من الباء .
حِن  عى  الصغر  الولُد  فخرَج 
ــاث(  ــه)اإن ــوات وأخ أمــه  مــن  غفلٍة 
ووصل  امدرسِة  إى  ذهبن  اللواي 
الَسيارِة،  كراِج  باحة  -إى  -لوحده 
امابس،  تغسُل  اأُم  كانْت  حيث 
وهي  الغَسالِة،  دوُي  عنه  ويشغلها 
القدَر حوُم حوَل ولِدها  أَن  تعلُم  ا 
أخواته  رجعْت  أن  وبعد  الوحيِد، 
ــذَن  ــــَدْرِس، وأخ )اإنــــاُث( مــن ال
لُه  الوالِد م جدَن  بالبحِث عن عزيِز 
أثرًا، فجاَء اأُب – وكعادتِه – طلَب 
باجواِب،  الُكُل  فحاَر  الفؤاِد،  ثمرَة 
الَسُبُع  وظهَر  وجَهُه  الغضُب  وعا 
اإنسانَيِة  طوِر  من  وخرَج  كيانِه  من 
ليَس  الذي  القدَر  يرُد  لكَن هذا ا   ،
له منه مفٌر وكان البحُث مستمرًا من 

ما ا  إى  الفكُر  دوِن جدوى فذهب 
خطُر عى الباِل من دوِن دليل، وظهَر 
الَساهي  للقلِب  ـــاُم  اأَي أخفْتُه  ما 
الديِن  حساِب  عى  بالولِد  امتعِلق 
وأقصُد  العيِش  ي  اآخريَن  وحــِق 
اأنثى  والبنَت  الثانيَة  الزوجَة  بذلك 
امظلومَة التي ُوئَِدْت نفسيًا وُحِرَمْت 
حناَن اأِب ورعايَتُه، وي هذه اأثناء 
جاءْت اجارُة ُمتسائلًة عن الولِد: هل 
ُوِجَد أو ا ؟ فقالْت ها اأُم امنكوبُة: 
م نجدُه . فحانْت منها التفاتٌة إى َنعلِه 
الذي كاَن ينتعلُه، فجاءْت إليِه واأُم 
من خلِفها ونظرِت اجارُة إى داخِل 
فوقعْت  الثقيلة،  امياه  حفرِة  ِغطاِء 
عيُنها عى ُجَثِة الولِد اُمنتفخِة من ماِء 
شهقْت  التي  بأِمِه  فرخْت  احفرِة 
َمَا  وزفرْت وكادْت روُحها أْن خرَج 
سمعْت اجارَة تقوُل: هذا هو ولُدك! 
تِع ذلك  م  تراُه ولكَنها  عيَنها  أَن  مع 
من  اأعظَم  ولكن   . ها  أَم  ما  لشَدِة 
هذا ُكِلِه »أي مصاَها بولِدها« سبعَيُة 
الِرضا،  حقيقَة  ُيدِرْك  م  الذي  اأِب 

وَر القدر الذي كَر أنَفُه.
 توكل على الرحمن في اامر كله

فما خاب حقًا من عليه توكا
لحكمه واصبر  بالله  واثقًا  وكن 

تفز بالذي ترجوه منه تفضا 
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حطات

يعرف التاث عادة بانه كل ما ينتقل 
وآداب  وعلوم  وتقاليد  عــادات  من 
جيل،  إى  جيل  من  ونحوها  وفنون 
ــتاث  ال  ، اإنــســاي  الـــتاث  فنقول: 
يشمل  وهو   ، الشعبي  التاث  اأدي، 
من  الشعبية  ــورات  ــأث وام الفنون  كل 
شعر وادب ومعتقدات ّشعبية وقصص 
ألسنة  عى  جــري  وأمــثــال  وحكايات 
الــزواج  وعــادات  الناس،  من  العامة 
من  تتضمنه  وما  امختلفة  وامناسبات 

طرق موروثة ي اأداء واأشكال.
وكلمة تراث مشتقة من الفعل َوِرَث 
َيِرُث ِمَراَثًا، أي انتقل إليه ما كان أبويه 
من قبله، فصار مراثًا له، يقول تعاى ي 
سورة اأحزاب:27﴿ َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم 
َوَكاَن  َتَطُئوَها  َمْ  َوَأْرًضا  ْم  َوَأْمَواَهُ َوِدَياَرُهْم 
ي  تعاى  وقال  َقِديًرا﴾  ٍء  َشْ ُكِل  َعَىٰ  اه 
زكريا  عن  إخبارًا   6-5 مريم:  سورة 
َولِّيا  َلُدنَك  ِمن  ِل  ﴿َفَهْب  إيــاه:  ودعائه 

َرِب  َواْجَعْلُه  َيْعُقوَب  آِل  ِمْن  َوَيِرُث  َيِرُثنِي 
له  فيصر  بعدي  يبقى  أي    « َرِض��ّي��ا﴾ 

مراثي.
الواو  فقلبت  ُوَراث  أصلها  وُتَراث 
وقى،  من  وُتقاة  َتقوى  قولنا  ي  كا  تاًء 
نحو  ي  الواو  من  التاء  تبدل  ما  وكثرًا 

تراث وجاه وخمة وتقى وتقاة.
الشعبية  ــات  ــوروث ام أمثلة  ــن  وم
والتطريز  اخياطة  ابنتها  ــرأة  ام تعليم 
والطهي،  والعجن  والنسيج  والغزل 
عــادات  عــى  الــرجــل ابنه  وتــدريــب 
الضيوف  واستقبال  والكرم  الفروسية 
الرجال  وجالسة  هم،  القهوة  وعمل 
واأعراف  القوانن  ومعرفة  والوجهاء 
القبلية، وكذلك معرفة الفاحة وزراعة 
اأرض وتربية امواي من أجل العيش 

واارتزاق.
وهو ثروة كبرة من اآداب والقيم 
الشعبية  وامعارف  والتقاليد  والعادات 

 ، التشكيلية  والفنون  امادية  والثقافة 
من  الكثر  ي  اآن  يــدرس  علم  وهــو 
والعربية  اأجنبية  وامعاهد  اجامعات 
ااسامية  حضارتنا  ي  كبر  دور  وله 
والعربية ، فما ا شك فيه أن احضارة 
ا  مرتبطة  وحلقات   ، متواصل  بناء 
عليها جيا  تتعاقب  فاأجيال   ، تنقطع 
ابتداه  ما  اخلف  فيواصل   ، جيل  بعد 
ينتقل  التسلسل  هذا  وخال   ، السلف 
بوصفه  أخــرى  إى  حقبة  من  الثرات 
خاله  ومن  امجتمع،  أصالة  عنوانًا 
يعيش  كــان  كيف  اإنــســان  يكتشف 
أجداده، وما عاداهم وتقاليدهم، كا أنه 
وااجاهات  امذاهب  و  اأفكار  يطالع 
القديمة،  العهود  ي  سائدة  كانت  التي 
التاريخ  عى  الداّلة  اآثــار  يعاين  مثلا 
ــه من  ــام ب ــت ـــإّن ااه ــم؛ لـــذا ف ــقــدي ال
هو  عليه  واحفاظ  املحة،  اأولويات 
واللغة، من  الوطنية،  اهوية  حفاظ عى 

التلف والضياع.

مصطلحات 
تراثية

مصطلحات 
تراثية .سلان كريم

الراث
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حطات

عندما  ــاي،  ام القرن  من  العرينيات  ي 
تشكل اجيش العراقي، راق للرجال امسؤولن 
لرجال  جعلوا  أن  اجيش  ــذا  ه تشكيل  عــن 
امجاملة؛  باب  من  ولو  تأسيسه،  ي  دورًا  الدين 
مراعاًة مشاعر اأغلبية، فاتصلوا بعلاء النجف 
لكي  العلاء  من  واحــدًا  لرشحوا  ووجهائها؛ 
اجتاعات  وحر  الفتي،  للجيش  إمامًا  يكون 
الشيخ  عى  ااختيار  وقــع  حينها  التأسيس، 
عسكر حسن مال اه الدكسن ليتوى هذه امهمة 
، وهو أحد علاء البرة ويدرس العلوم الدينية 
للجيش  إمام  أول  فأصبح  النجف اأرف،  ي 
العراقي، ولكن رأى إّن بقاءه ي اجيش فيه شبهة 
عندما ذهب اى بنجوين مقاتلة اأكراد، فعندئٍذ 
قرية  ي  سكناه  حل  إى  وعــاد  استقالته،  قــدم 

الدعيجي، ي قضاء شط العرب.

.من أرشيف 
الدكتور قي الشيخ عسكر

مصطلحات 
تراثية
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العراق  بريطانيا  احتلْت  أْن  بعد 
وتشكلت  اأوى  العامية  احرب  ي 
فكرة  ظهرْت  العراقية،  احكومة 
ومِد  والــرق،  الريد  إدارة  تأسيس 
وتأسيس  والرقية  اهاتف  خطوط 
العراقية  امـــدن  ي  هاتفية  مــراكــز 
والرق  الريد  إدارة  فأَسسْت  كافة، 
وبلغ  ــــــام)1920م(،  ع الــعــراقــيــة 
عام  ي  العراقية  الريد  ــر  دوائ عدد 
ــرة  دائ ومسن  )1921م(إحـــــدى 

بريد  بينها  مــن  بــريــديــًا،  ــزًا  ــرك وم
الفروع  أهّم  من  ُعَد  الذي  البرة، 
تَم  ــام)1923م(،  ع وي  العراق،  ي 
تعين السيد )حكمت سليان( مديرًا 
مدير  أول  فكان  ــد،  ــري وال للرق 
َصَدَر  نفسه  العام  وي  عراقي،  بريد 
العربية،  باللغة  بريدي  منشور  أول 
وااستارات  السجَات  وُترمْت 
العربية،  باللغة  وكتبْت  الريدية، 

ــر  دوائ فتح  ي  اإدارة  وتوسعْت 
الرق والريد ي العراق.

عام  انشاؤه  تَم  فقد  اهاتف  أّما   
بدالة  أول  ُنصبْت  فقد  1920م 
والــرق  الــعــراق  ي  أوتوماتيكية 
اأوسط بسعة ثاثائة رقم ي مدينة 
البرة الفيحاء وبالتحديد ي منطقة 

)العشار(.
العراق  أنضم  1929م  عام  وي 
– كبلد مستقل – إى ااحاد الريدي 
صدر  1930م  عــام  وي  العامي، 
وبعده  عراقي،  بريدي  قانون  أول 
بريد  دليل  أول  صدر  سنوات  بأربع 
جموعة  أول  صدرْت  وقد  عراقي، 

بريد 
البصرة 

ي 
الذاكرة

من عبق الراث

.ميثم عاء الدين
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1923م،  عام  عراقية  بريدية  طوابع 
كانْت بادئ اأمر ذات مناظر تارخية 
استعملْت  ــَم  ُث امجّنح(،  )كالثور 
)1931م(  عـــام  ــرة  ــب ك ــورة  ــص ب
اأول،  فيصل  املك  صورة  ملْت 
عام  العراقية  العملة  صــدور  وبعد 
العملة  شعار  استعمل  )1932م( 

عــام  وي  الــعــراقــيــة،  ــع  الــطــواب ي 
بوفاة  طوابع  ُأصــدرْت  )1939م(، 

الطوابع  وأصبحْت  غــازي،  املك 
ُتصَمم  )1963م(  عام  ي  الريدية 
إدارة  جلس  مــن  ــقــرار  ب ــدر  ــص وَت
كثرًا من  أفاد  الذي  العراقي،  الريد 
وارداها، حتى شَكلْت جانبًا مهَا من 
ميزانيته، وي العام نفسه حَول الريد 
إى مصلحة الريد والرق واهاتف، 
وي عام )1964م( تَم تأسيس مركز 
السلكية  للمواصات  الــتــدريــب 
الصندوق  بمعونة  والاسلكية 
اأمم  هيئة  التابع  بالتنمية  اخــاص 
كان  التي  اخدمات  ومن  امتحدة، 
وقد  ــات(  ــي )الــرق الــريــد  يقدمها 
العادية،  الداخلية  الرقيات  شملْت 
امستعجلة،  الداخلية  والرقيات 
ــة امــؤجــلــة،  ــات اخــارجــي ــي ــرق وال
والرقيات  امستعجلة،  ــرى  واأخ

اليومية الشبيهة بالرسائل.
ــرق  ــرة الــريــد، وال وكــان لــدائ
امجتمع  أفــراد  بن  تواصل  حلقة 

كان  ـــذي  ال ــد  ــري ال ســاعــي  مَثلها 
امجتمع،  بن  حتمة  بمنزلة  حظى 
واكبوا  َمــن  السن  كبار  زال  ما  إذ 
الريد  ساعي  يتذَكرون  الفتة  تلك 
وهو  اجميلة،  الرسمية  بمابسه 
دراجته  راكبًا  البرة  شوارع  جوب 
اهوائية حامًا معه خزينته – حقيبته 
اجلدية – امملوءة أخبارًا ومواضيع 
شَتى ُمفرحها وُحزها، ضمن رسائل 
فكان  واأصدقاء،  واأحَبة  اأهل 
يأي  عندما  ــه  ب يــفــرحــون  اجميع 
أَن  حتى  الرسائل،  لتسليم  امنازل 
من ُيرِسل الرسالة كان يكتب عليها 
منه  ظنًا  الريد،  لساعي  ُشكرًا  عبارة 
بأقرب  الرسالة  وُيوصل  سيهتم  أَنه 

وجود  وبسبب  اليوم،  لكن  وقــت، 
الرسائل  إرسال  وسهولة  اانتنت، 
ــق الـــريـــد االـــكـــتوي  ــري عـــن ط
قَلْت  ااجتاعي  التواصل  ووسائل 
ولساعي  امهنة  هــذه  مثل  احــاجــة 
الريد نفسه، واقتر استعال الريد 
احكومية  امخاطبات  رسائل  عى 
زالــْت  ما  الــدولــة، التي  ــر  دوائ بن 
من  وساعيه  الريد  فبات  تستعمله، 
ذاكرة اماي اجميل، ومن امواضيع 
التأريخ  أصحاب  بــدأ  التي  امهَمة 
من  عليها  خوفًا  يوّثقوها،  والتاث 
ما  منهم  وتثمينًا  وااندثار،  النسيان 
بذله ساعي الريد من جهد وأمانه ي 

إيصال الرسائل. 
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اانسان  احياة  متطلبات  دفعت 
ــرى،   ُأخ اى  بقعة  من  اانتقال  اى 
فأحتاج منذ القدم إى وسائل للنقل، 
آخر  مكان  من  يتنقل  كان  أْن  فبعد 
عاتقه  عى  أخذ  اأقــدام،  عى  مشيًا 
التي  احــيــوانــات  وتــرويــض  تربية 
واجال  كاخيول  للنقل،  تستعمل 
للتنقل  ــارًة  ت فاستعملها  واحمر، 
اأمتعة،  لنقل  وُأخــرى  الشخي، 
مواد  لنقل  اإنسان  حاجة  وازدياد 
أكثر وزنًا، صنع العربات التي جرها 
من  أول  السومريون  فكان  اخيول، 
اآشوريون  وطَورها  العجلة،  صنع 

، واستعملوها ي احروب.   
وسائل  بتطوير  اإنسان  استمر 
البضائع  نــقــل  ــــراض  أغ الــنــقــل 
العراق  ففي  والعام،  والنقل اخاص 
عام  لــلــتام  خــط  أول  شهد  مــثــًا، 
ــواي  ال أنــشــأه  الـــذي  )1869م(، 

بن  بغداد  ي  باشا  مدحت  العثاي 

الكاظمية،  ومدينة  الكرخ  مدينة 
من  كــبــرة   عــربــة  فيه  اسُتعملت 
عى  تسر  اخــيــول،  جرها  طابقن 
امسافرين،  لنقل  حــديــديــة  سكة 
التامواي  أو  الــتام،  عليها  واطلق 

من عبق الراث

.هاشم حمد عي العزام
الغرض  هذا  وُأسست  )الكاري(، 
وقد  امسافرين،  بنقل  هتم  ركــة 
باهرًا  نجاحًا  الركة  هذه  نجحت 
هذا  إثر  وعى  كبرة،  أرباحًا  ودَرت 
النجاح تشكلت ركة )ترام( ُأخرى 

النجف  مدينتي  بن  امسافرين  لنقل 
والكوفة، اقت هي اُأخرى نجاحًا 

كبرًا.
السكة  عى  النقل  وسائل  مّرت 
أْن  فبعد  عديدة،  بتطورات  احديد، 
باستعال  ستيفنسن(  )جورج  نجح 
القطارات  تسير  ي  البخارية  اماكنة 

عى  ــادًا  ــت اع ــد،  احــدي سكك  عــى 
حركات  تشغيل  ي  البخارية  الطاقة 
)جيمس  اختعها  التي  القطارات، 
امحركات  اســتــبــدال  تــّم  واط(، 
ثم  ومن  الديزل،  بمكائن  البخارية 
تشغيل  ي  الكهربائية  بامحركات 
رعتها  لزيادة  القطارات،  حركات 

 �سكك احديد واقع وحديات
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حتى بلغ معدل رعتها إى )300( 
زالــت  ــا  وم الــســاعــة،  ي  مــت  كيلو 
تطوير  ــى  ع ــة  ــاري ج امـــحـــاوات 

القطارات وحركاها.
ي  احديد  لسكك  بالنسبة  أمــا 
العراق، فقد تم تأسيس أول إدارة ها 
عام )1916م(،  والتي كانت – آنذاك 
– حت سيطرة اجيش الريطاي، ثم 

إدارة  إى  )1920م(  عام  ي  انتقلت 
مدنية، وي العام نفسه تم تسير أول 
عام  وي  والبرة،  بغداد  بن  رحلة 
مدنية  إدارة  إى  حّولت  )1936م(  

من  الركة  راء  تم  أن  بعد  عراقية 
قبل احكومة العراقية، أّما ي البرة 
، فقد ُأنشأت فيها عدة حطات، وهي 
كل من: حطة قطار البرة ي امعقل، 

وحطة  امسافرين،  لنقل  خصصة 
ميناء امعقل، خّصصة لنقل البضائع، 
مفرق  ي  الكائنة  الشعيبة  وحطة 
وامشتقات  امسافرين  لنقل  الشعيبة 
امخصصة  الزبر،  وحطة  النفطية، 
التي  امربد  وحطة  البضائع،  لنقل 
اأسمدة،  لنقل  شبكة  فيها  جتمع 
بمعمل  وترتبط  اأسمدة  معمل  من 
قر  أم  وحطة  والصلب،  احديد 
لنقل البضائع من وإى اميناء، وتليها 
لنقل  الرميلة  وحطة  الطويسة،  حطة 
امسافرين وامشتقات النفطية، وحطة 
أرطاوي، وُأنشئ أيضًا خط السكك 
بن بغداد وكركوك عام )1925م(، 
واموصل  بغداد  بن  خط  ُأنشئ  تاه 
سكة  خط  ُأنشأ  ثم  )1940م(،  عام 

حيدر  حطة  إى  العراق  من  حديد 
عــام  مـــوز  اســطــنــبــول ي  بــاشــا ي 
)1940م(، وبعد سقوط النظام عام 

2003م توقف عمل سكك احديد 
اأمنية  اأوضــاع  بسبب  العراق  ي 
اآونة  ي  وبــدأت  متلكاها،  وهب 
اأخرة تعيد نشاطها بصيانة وتأهيل 
دراسات  وإعداد  خطوطها،   بعض 
تربط  مسار سكة حديد  ومسوحات 
بن الشاجة وامعقل، لتسهيل حركة 
الــزائــريــن والــســيــاح الــقــادمــن من 
اقتصادي  بمردود  ويعود  اخــارج، 

للبلد.

 افتتاح سير خط قطار بصرة- بغداد
بحضور املك فيصل ااول
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قراءة ي كتاب

ُكَتاب  مــن  الــبــازي  حامد  يعُد 
البرة ومثَقفيها ي القرن العرين، 
فقد كان له ولٌع شديٌد بدراسة تأريخ 
تأي  فعندما  وشخصياها،  البرة 
آنــذاك   - البرة  ي  مكتبة  أِي  إى 
الكتب  يتصَفح  أمــامــك  ــده  ج  ،-
قراءته،  ُيريد  ما  جد  عَله  امختلفة، 
البرة،  عن  بالكتابة  مهتَاً  وكــان 
اإسامية  العربية  احارة  ويعُدها 
التي أنجبْت أعظم الرجال ي ختلف 

جاات الثقافة والعلوم.
التي  مقااته  ينر  البازي  وكان 
امــجــَات  ي  الــبــرة  عــن  يكتبها 
ي  تصدر  كانْت  التي  والصحف، 
جَلة  ومنها   _ آنـــذاك   _ امحافظة 

جارة  غرفة  ُتصدرها  التي  التاجر، 
النهار  صحيفة  ي  وكذلك  البرة، 

وصحيفة احياة وصحيفة الريد .
جموعة  ــى  ع كــتــابــه  ويشتمل 
امجَات  تلك  من  منتقاة  مقاات 
عنوان  حــت  جعلها  والــصــحــف، 
وكان  امظلمة«،  الفتة  ي  »البرة 
يقصد بـ»الفتة امظلمة« مَدة سيطرة 
والــبــرة  ــراق  ــع ال عــى  العثانين 
غاية  إى  )1536م(  ــام  ع مــن  أي 
سنة1914م،  الريطاي  ااحتال 
وهو يعزو كتابته للمقاات بأَنه جهد 
له  قَدمه  ما  البحث، عدا  شخي ي 
صري أفندي أمن صندوق البرة 
وبعض  العثاي،  العهد  هايات  ي 

البرة  بتأريخ  امهتمن  اأشخاص 
، ومنهم غالب الناهي، وعبود ُشَر، 
الفتة  عن  كتابه  عنوان  أَن  ورغــم 
عن  َكَتَب  بأَنه  نَوه  أَنه  إَا  امظلمة، 
البرة ي أزمنة سبقْت هذا التأريخ، 
منذ  البرة   « كتابه  عنوان  كان  ولو 
الريطاي«   ااحتال  حتى  التأسيس 
وقد  الكتاب،  محتوى  أنسب  لكان 
منشورات  دار  ي  الكتاب  هذا  ُطبع 
ي  )1969م(  سنة  ببغداد  البرة 

)192(صفحة.

تكون  أن  يــأمــل  ــازي  ــب ال كــان 
لذلك  ــزء؛  ج مــن  أكثر  ي  كتاباته 
الكتاب هو اجزء اأول،  جعل هذا 
اأجزاء  يكتب  أن  يستطع  م  ولكَنه 

.د. حسن عي امصطفى

قراءة في كتاب
 )البصرة في الفترة المظلمة(

 لحامد البازي
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ومن  الصحَية،  حالته  نتيجة  الباقية؛ 
َثَم مفارقته احياة ي عام )1995م( .

تصنيف  منهج  عى  ُيلحظ  وَما   
يعتمد  م  امؤلف  أَن  الكتاب  هــذا 
ي  اهوامش  كتابة  ي  حديثة  منهجية 
أسفل كِل صفحة - كا هو امتعارف 
الكتاب ي  عليه - وم يضع مصادر 
اهوامش  َوَضَع بعض  أَنه  إَا  هايته، 
ي متن الكتاب وباأخِص ي تأريخ 
-أيضًا  ُيلحظ  وما  البرة،  تأسيس 
صفحات  بعض  ي  ُيـــورد  ـــه  أَن  -
امــؤرخــون«،  »ويذكر  عبارة  كتابه 
مبحثه  ي  خصوصًا  هم،  ُيعِرفنا  وا 
اأول »البرة ، معناها وتأسيسها« 

.

كان  الـــذي  ــاي  ــث ال مبحثه  وي 
تطَور  مــع  الــبــرة  بــعــنــوان»جــارة 
1050م،  سنة  مــن  يبدأ  ــزمــن«،  ال
ــة نار  ــال ــرَح ــتــابــع مــا ذكـــره ال وُي
بعدها  نامة(،  )سفر  كتابه  ي  خرو 
وما  عر،  التاسع  القرن  إى  ينتقل 
عن  اأجانب  الرَحالة  بعض  قاله 
البرة ، ويذكر امواصات البحرية 
العر  ي  التَجار  وأوائل  التجارية، 
َثَم يرجع إى امصادر  احديث، ومن 
ي  ــراء  وال البيع  حول  اإسامية 
البرة، ويبدأ مع الرَحالة اأجانب 
والثامن عر  السابع عر  القرن  ي 
ُنتفًا  عنهم  وينقل  عــر،  والتاسع 
منها  كــان  اانتباه،  جلب  ُمسِلية، 
»ميخائيل  السوري  التاجر  ُمذَكرات 

البرة ثاث  الذي َمكث ي  عبود، 
سنوات، وكان له مركز جاري فيها، 
ويستمُر ي بحثه متكِلًا عن النقود ي 

البرة منذ العهد اإسامي .
ُقَبة  »البرة  الثالث  امبحث  وي 
البرة  ي  اأولويات  ُيعِدد  الدنيا«، 
القرن  بداية  منذ سنة)20#(، وحتى 
العرين، فيتكلم عن مع احبوب، 
امعادن،  َصْهر  وكيفَية  اماء،  وإسالة 
ي  امتعِددة  البواخر  إى  ويتطَرق 
شِط العرب، وعن التَجار ي البرة 
العهد  حتى  فيها  التجارة  ــرف  وُغ
اأخبار  ينقل  كتاباته  وي  الوطني، 
اإجابَية، ويتغافل عن ذكر السلبيات 
هذا  كــان  ورَبــا  اأمـــور،  بعض  ي 
هذا  ي  أَنه  إَا  كتابه،  لعنوان  ُخالفًا 
ي  باحديث  القديم  خلط  امبحث 
القارئ  جعل  ما  واحـــدة،  صفحة 

عاجزًا عن حيد زمن اأحداث.
كان  الذي  الثالث،  امبحث  وي 
زراعــيــة«،  جارية  »الــبــرة  عنوانه 
البرة  بن  اأبعاد  امؤلف  لنا  ُيبِن 
البرة  عن  يتكَلم  بعدها  والكوفة، 
لنا  وُيــعــِدد  جــارَيــة،  بحرَية  قاعدة 
البرة،  ي  التجارَية  امناطق  أهم 
وفيها  ها،  خترًا  وصفًا  لنا  وُيعِطي 
الّراجي، والفاو، والزبر، والقرنة، 
ومع أَن معلوماته مفيدة، إَا أَنه م يذكر 

إَا القليل عن مصادر معلوماته .
»صفحات  الرابع،  امبحث  وي 
امظلمة«،   الفتة  البرة ي  من حياة 

خلط الكاتب بن السياسة والتجارة، 
فيتكلم عن العراق ي عهد اماليك، 
للبرة،  الزند  خــان  كريم  ــزو  وغ
اخـــروات  أســعــار  إى  ويــتــطــَرق 
ــده، وامــرتــفــعــة عند  ــن ــدة ع ــزهــي ال
التي  العجات  َيذكر  ــَم  ُث الــنــاس، 
نحو  وينعطف  ــــدواب،  ال جــُرهــا 
البرة  بن  اموصل  الطريق  تأسيس 
ِقبل  من   ، )1905م(  سنة  والعشار 
الواي سليان نظيف باشا، ُثَم يتكَلم 
اأبام  بواسطة  البحري  النقل  عن 
والنزهة،  للسفرات  الــعــَشــاريــة، 
للحموات  الــنــَصــارَيــة  واأبـــام 

والسفرات البعيدة . 
النقل  وســائــل  ــعــِدد  ُي وبعدها 
التجارية  والسفن  ــر،  اُأَخ النهرية 
ي  خلط  وكعادته  العام،  دول  مع 
واحديث،  القديم  بن  امعلومات 
من  الــبــرة  وارادات  أهــم  وُيــبــِن 
ووارادات  السفن  عى  الــرائــب 
التاسع  القرن  ي  والتلغراف  الريد 
امستوردة  السلع  وأســعــار  عــر، 
بأنواع  مبحثه  وختم  الــبــرة،  ي 
الذهبية  اللرة  من  البرة  ي  العملة 
القرش،  من  وأجزائها  العثانَية، 
وامتليك، وامعلوم أَن اللرة تساوي 
اهندية  الروبية  وهناك  قرش،  مائة 
ااحتال  بعد  الناس  تداوها  التي 

الريطاي للعراق. 
أما امبحث اخامس فكان عنوانه 
تكَلم  وقد  سنة«،  ي400  »البرة 
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فيه عن النِزاعات امحِلية ي البرة، 
واأوبئة واأمراض التي ُيعاي منها 
والفيضانات  اجراد  وانتشار  أهلها، 
ــار الــغــزيــرة، وغــرهــا من  ــط واأم

اأحداث واحوادث.
الــذي  ــســادس  ال مبحثه  وجـــاء 
زمــان(،  ــام  أي )البرة  عنوان  مل 
غر  و  متفِرقة  قضايا  فيه  مبِينا 
الُسَكاي  الــتــعــداد  منها  مــتابــطــة، 
العرينيات  ي  الــبــرة  لنفوس 
وذكرها  والستينيات،  واأربعينيات 
ي  السكان  عــدد  فكان  ــام،  ــاأرق ب
عام )1923م( )200000( نسمة، 
 )407451( كان  1941م  عام  وي 
نسمة، وارتفع ي عام )1965م( اى 
ينتقل  بعدها  نسمة،   )673623(

إى ِذكر أعداد اماشية مثل اجاموس 
والغنم والبقر واخيل من بداية القرن 
العرين حتى سنة ، )1940م( ، ُثَم 
يتطَرق إى  جارة اخيول منذ بدايات 

القرن التاسع عر .
بعدها ينتقل بالكام إى واردات 
اخليج  وإمــارات  اهند،  من  البرة 
العري، وأوربا، وهي عبارة عن ِسلع 
يصف  ُثَم  أسعارها،  ِذكر  مع  ختلفة 
رحلًة  ختر-  وبشكل   - َبعدها 
وبعض   ، جَدة  إى  البرة  من  حاٍج 
 ، الِعارة  إى  البرة  من  امسافرين 
البحرين،  إى  البرة  من  ورحلة 
البدو  ويذكر  مسقط،  إى  ورحلة 

وكيفَية اكتياهم من البرة.

جاء  الذي  السادس  امبحث  أما 
َذكر   ،) أبحاث برَية  حت عنوان) 
الرتغال  مع  التجارية  العاقات  فيه 
وعاقة  واانــكــلــيــز  واهــولــنــديــن 
القرن  بداية  منذ  البرة،  مع  مسقط 
عن  ويتكَلم  اميادي،  عر  السابع 
فيها،  والبساتن  البرة،  ي  اأزياء 
التجارية  للركات  بكامه  وينتقل 
بالتجارة  السياسة  ويــربــط  فيها، 
 - امختلفة  واحـــوادث  وااجــتــاع 
صحافة  إى  ينتقل  بعدها   ،- آنــذاك 
العرين،  القرن  بداية  ي  البرة 
ــي تــعــريــفــًا إحــــدى عر  ــط ــع وُي
امحاكم ي  نبذة عن  وُيبِن  صحيفة. 
البرة، وينتقل إى ِذكر عناوين ليس 
والصرفة،  السياسة  منها  رابط,  بينها 
من  العرينيات  إى  يصل  أن  إى 

القرن العرين .
ي  )البرة  السابع  امبحث  أَمــا 
عى  البازي  فُيطلعنا  العثاي(  العهد 
بـ  ُعرفًا  ُيسَمى  ما  أو  امغارسة  نظام 
)التعبات( ي أراي البرة، ونظام 
البرة  أحــداث  إى  وينتقل  الطابو 
والتجارَية  والطبيعَية  السياسَية 
القرن  منذ  والتعليمَية  والنقدَية 

السابع عر .
وااخر  التاسع  امبحث  ويــأي 
تأريخ  ي  الــبــرة  بــعــنــوان)اعــرف 
الرحالة  فيه  ليتناول  امظلمة(  الفتة 
منذ بداية القرن التاسع عر، ويعَدد 
أسائهم ونبذة - ختر جدًا - عنهم 

وغر  غريبة  أمـــوراً  يذكر  بعدها   ،
معقولة، مثل ظهور َفَرٍس ي البرة 

له جناحان يطر ها.
الــعــهــد  إى  يــرجــع  وبــعــدهــا 
ــه ي  ــام ــَك ــض ُح ــع ـــري، وب اجـــائ
ففيه  متناسقة،  غر  بفقرات  البرة 
م  متجانسة  وغر  متفِرقة  معلومات 
عناوين  ي  ا  منهجي  بشكل  ُترَتب 

امباحث وا ي فقراها.
ــذه  والـــكـــتـــاب فــضــًا عـــن ه
بصور  ازدان  امتنِوعة  امعلومات 
)قشلة  الــبــرة  مباي  عــن  تارخية 
البرة، سنة )1906م( وحَلة الباشا 
العشار،  هر  ي  قرها  السفن  ومرور 
سنة  العشار  هر  بداية  ي  ــام  واأب
اأهار  عى  واجسور  )1925م(، 

القديمة  البرة  وبيوت  الداخلية، 
ـــل مــديــنــة الــبــرة، وصـــورة  داخ
سنة  احــريــة  تــذكــار  مــدرســة  لطلبة 
الصور  مــن  وغــرهــا  )1908م(، 

القديمة والتارخية.
وعى الرغم من كِل ما ذكرناه من 
فهو  البازي،  كتاب  عى  ماحظات 
ا خلو من فائدة للمؤِرخ والباحث، 
ــروم ااِطـــاع عى أوضــاع  ــذي ي ال
نقاط  ففيه  الفتة،  هــذه  ي  البرة 

جديرة بالبحث والتتّبع . 
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حوار مع القارئ الشيخ 
عبدالوهاب اما

إرث قراني

.حاوره: عبد العزيز مسلم

أن  الثقافية  اخطوة  جلة  اعتادْت 
أعدادها  من  عدد  كِل  ي  تستضيف 
أحد امتعلقن بالقرآن الكريم، تاوة 
من  الــبــرة،  ي  وتدريسًا  وحفظًا 
القرآنَية  سرته  عى  ااطــاع  أجل 
والوقوف عى أبرز إنجازاته ي خدمة 
كتاب اه، وحوارنا ي هذا العدد مع 

القارئ الشيخ عبد الوهاب اما.
ــدء نــرحــب بك  ــب اخــطــوة: ي ال

تطلعنا  اأن  وحبذا  ال�سيخ،  جناب 

على �سرتكم الذاتية.
حسن  الــوهــاب  عبد  اسمي   -

اما جاءي من  اما، ولقب  اه  مال 
لقبي،  ــا  وأَم للقرآن،  قــراءي  خال 
)1960م(،   مواليد  التميمي،  فهو 
أسكن ي قضاء أي اخصيب، متزوج 

ولدي أربعة أبناء.
تف�سلتم  ـــو  ل حـــبـــذا  اخـــطـــوة: 

القراآن  مع  بداياتك  عن  باحديث 

الكرم.
أظفاري  نعومة  منذ  احقيقة،  ي 
إليه،  وااستاع  القرآن  قراءة   ُأحُب 
القرآن  مع  مسري  بداية  وكــانــْت 
امرحلة  ي  كنْت  فعندما  الصبا،  منذ 

يسألني  كان  الدراسة  من  اابتدائَية 
طموحي  أو  أمنيتي  عــن  البعض 
أمَنى  أجيُب:  فكنُت  أكــر؟  عندما 
أن أكون إَما ُمذيعًا أو ُحاميًا أو قارئًا 
للقرآن، فأمد اه الذي حَقق أمنيتي 

وقد أصبحُت قارئًا للقرآن .
القارئ  اأَن  تعرف  كما  اخــطــوة: 

يحتاج ي بداية م�سواره مع القراآن 

اإى ال�ستماع ب�سورة ُمكَثفة، فكيف 

كنَت ُتوِفر هذه الو�سيلة لنف�سك؟
هي  ااستاع  ي  وسيلتي  كانت 
اإذاعة، إذ كنُت أستمع إى إذاعات 
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إذاعة  وخصوصًا  العربية،  ــدول  ال
وإذاعة  الكويت  من  الكريم  القرآن 

بغداد عند بِثها القراءة العراقية.
لأَول  القراآن  قراأَت  متى  اخطوة: 

مَرة اأمام اجمهور؟
أَول قراءة رسمَية كانْت ي عندما 
اابتدائي  السادس  الصِف  ي  كنُت 
تقريبًا إذ قرأُت أمام اجمهور ي أحد 
جالس العزاء ي قضاء أي اخصيب.

ــن هــو الأ�ــســتــاذ الــذي  اخــطــوة: َم

تتلمذَت على يديه؟
امدرسة  أساتذة  عن  تكَلمت  إذا 
منهم  واحد  اسم  وأتذَكر  عَدة،  فهم 
الذي  صالح(،  )باقر  اأستاذ  وهو 
واللغة  الــقــرآن  ــاَدة  م ُيدِرسنا  كــان 
أَما  اابتدائية،  امرحلة  ي  العربية 
أساتذة  ِعَدة  فهناك  امدرسة،  خارج 
ــم  ــرزه قــَومــوي وأرشـــــدوي، وأب
القارئ احاج كاظم خلف الديوان، 

الذي كان متابعًا ي عى الدوام.
اإجازة  على  ح�سلتم  هل  اخطوة: 

قبل  مــن  �ــســهــادات  اأو  ــقــراءة  ال ي 

ة بال�ساأن القراآي؟ جهات خت�سَ
إجازة وهوية  نعم، حصلُت عى 
وامجِودين  القَراء  رابطة  من  خاصة 
أقيمْت  دورة  ي  اشــتكــُت  عندما 
ُيرف  التي  اأرف،  النجف  ي 
القيي،  الدينية  عاء  اأستاذ  عليها 

وحصلت -أيضًا- عى ِعَدة شهادات 
التي  القرآنية  امسابقات  ي  تقديرَية 
اشتكُت فيها، وأبرزها حصوي عى 
امركز السادس عى مستوى العراق ي 
الدينَية  العلوم  لطلبة  اخاصة  امسابقة 
أي  حرم  عند  كرباء  ي  ُأقيمْت  التي 

 . عبد اه احسن
اخطوة: ما هو امجال الذي ُيعرف 

عامة  بن  الوهاب  عبد  ال�سيخ  به 

النا�س، اخطابة اأو قراءة القراآن؟
دين  رجل  كوي  مع  احقيقة  ي 
-عى  ُأعرف  ولكن  منر،  وخطيب 
مستوى قضاء أي اخصيب والبرة 
- بقراءة القرآن واابتهاات الدينَية.

ــذي  اخــطــوة: َمـــن هــو الــقــارئ ال

اإليه  ال�ستماع  وحــُب  به  تــاأّثــرَت 

دائمًا؟
الــُقــَراء،  من  بالعديد  تأثرُت   -
إساعيل  خليل  احافظ  وأبــرزهــم 
ي  وأَمـــا  القيي،  الــديــن  ــاء  وع  ،
بالقارئ  فتأثرُت  امرية،  الطريقة 
الشيخ حمد ِصِديق امنشاوي، وسيد 

متوِي عبد العال.
بع�س  اأ�سماء  تذكر  هل  اخطوة: 

ُقَراء الب�سرة امعا�سرين لك؟
البرة  ُقَراء  من  العديد  هناك   -
زالوا  وما  الفتة  تلك  ي  البارزين 
ــارئ كاظم  ــق ال ــم  مــوجــوديــن، وه
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خلف الديوان، والقارئ أي ُخلص، 
وُقَراء  حمد،  واما  أسعد  والقارئ 

آخرون.
م�سايقات  مــررم  هــل  اخــطــوة: 

خال  من  البائد  النظام  قبل  من 

توّجهكم الديني؟
دائًا  النظام ياحقنا  - كان ذلك 
وجرمنا هو ارتياد امساجد، وي يوم 
ي  كميل  دعاء  أقرأ  ُكنُت  اأَيام  من 
أحد أماكن العبادة ي منطقة العَشار 
وأخذوي  اأمن  رجال  عَي  فدخلوا 
بتعذيبي،  ــوا  ــام وق الــســجــن،  إى 
وجريمتي كانْت )قراءة دعاء كميل(.
ف  اخطوة: �سيخنا الفا�سل، لو ت�سِ

لنا الأجواء القراآنية �سابقًا ي �سهر 

رم�سا امبارك؟
- كان النظام العراقي امقبور يمنع 
أتباع مذهب أهل البيت  من إقامة 
ذكر  وجالس  الدينية  امــحــارات 
نستثمراجانب  فكنا   ،البيت أهل 
القرآي أَن النظام كان متساحًا نوعًا 
ما ي هذا امجال، فكَنا ُنقيم اختات 
أَيام  ي  البيوت  ي  القرآنية  وامحافل 
العرة  لايام  وكان  رمضان،  شهر 

منه  نكهة خاَصة.
قراآٌي  مركٌز  لديكم  هل  اخطوة: 

ُيعنى بن�سر الثقافة القراآنية؟
- نــعــم، يــوجــد لــديــنــا )مــركــز 

اخصيب،  اي  الــقــرآي(ي  الفرقان 
الذي ُأِسس ي السنوات اأوى بعد 
ُقمنا  وقــد  السابق،  النظام  سقوط 
القرآنَية  الــدورات  من  العديد  بفتح 
ــَرج  خ و  ــار،  ــب ــك وال للصغار  فــيــه 
اآن  وهم  الــُقــَراء،  من  العديد  منه 
اأداء،  ي  عالية  إمكانَية  أصحاب 
وكذلك ُتقام فيه ختمٌة قرآنَيٌة سنوَيٌة 
ي  هي  و  امبارك،  رمضان  شهر  ي 
الوقت نفسه ختمٌة تعليمَيٌة، إذ ُنعطي 
وكذلك  امبتدئن  للُقَراء  اماحظات 
اُمبَهمة  الكلات  معاي  بعض  ُنبِن 
ي القرآن الكريم، وُتعُد هذه اختمة 

بمثابة الدرس هم.
م�ستوى  ــم  ــقــِي ُت كــيــف  اخـــطـــوة: 

القراءات القراآنية ي الب�سرة ؟
للبرة  أن  ــرًا  ــخ ف يكفينا   -
حافظات  بن  من  ــر  اأوف النصيب 
التي  امتقدمة  امراكز  حيث  من  البلد 
القرآنية  امسابقات  ي  عليها  حصل 
الوطنية، ولدينا ي جال التاوة أساٌء 

امعٌة تستحُق التقدير والثناء.
على  بالعمل  راأيـــك  مــا  اخــطــوة: 

ــــراث الــتــاوة  ـــاء ت ـــي اإعــــــادة اإح

العراقية؟
- هذا فضٌل سيكوُن من ُيسهم ي 
إعادة هذه التاوة إى ما كانْت عليه 
–مؤخرًا-  ظهرْت  ولقد  السابق،  ي 
بوادر من الشباب القرآي جاه التاوة 

العراقية ُتبِر بخر.
اخطوة: هل مَر بك موقٌف طريٌف 

اأثناء م�سرتك القراآنية؟
- نعم، عندما كنُت شاَبًا وعمري 
ما يقرب من العرين  عامًا، ذهبُت 
جالس  أحــد  إى  ــوة  اإخ بعض  مع 
امكان  من  اقتابنا  وعند  الــعــزاء، 
ميًا  صوتًا  أسمع  ي  فإذا  امقصود، 
امجلس،  ــل  داخ مــن  الــقــرآن  يقرأ 
هذا  يقع  ــاوة  ــت ال أثــنــاء  ي  ولــكــن 
فكنُت  اأخطاء،  بعض  ي  القارئ 
لو  حرة:  ي  وأنا  أصدقائي  أقول 
اأخطاء  هذه  ي  القارئ  هذا  يقع  م 
م  وصولنا  وبعد  أمل،  أداؤه  لكان 
نجد هناك قارئًا يقرأ، بل كان جهاز 
استفرنا  ــا  ومَ الــصــوت،  تسجيل 
عن اسم صاحب التسجيل قيل لنا: 
أي  ُقَراء  امسجل أحد  الريط  هذا 
اما،  الوهاب  عبد  وهو  اخصيب، 

فتبَن أَنني صاحب هذه القراءة .
اخطوة: هل لديك كلمة اأخرة؟

للقرآن  يكون  أن  اه  ــأل  أس  -
أهل  والبرة   - البرة،  ي  نصيٌب 
أبنائي الشباب  وأنــصــح  لــذلــك- 
والفتيات  الفتيان  مــن  والــصــغــار 
ي  التعلم  أَن  القرآن،  يتعَلموا  بأن 

الصغر كالنقش ي احجر.

إرث قراني
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توثيقات

.السّيد ُشّر الّسويج
والسفر   ، خاصة  آداب  و  كيفية  للزيارة 
  ها فيه آداب و مستحبات، وبا أن اأئمة
مستودع العلم، فقد سُنوا لنا تلك اآداب ، 
كالغسل، والصدقة، والدعاء، وقراءة سورة 
واختيار   الكري،  وآية  والقدر،  التوحيد، 
اه  اختصهم  وقد  للسفر،  امناسب  اليوم 
احوائج  فلقضاء  هم،  إكرامًا  بخصائص، 

 يندب اإمام الكاظم
  الــرضــا   يندب اامـــام  ، ولــلــرزخ 

الذي   ، اهــادي  النقي  يندب  وللسفر 
  أمرنا  إذ  وآداها،  الزيارة  كيفية  لنا  بّن 
فيها  أّدبنا   وقد  اجامعة،  بالزيارة  نزور  أن 
بأن نقر ه بالعبودية ونشهد للنبي بالرسالة 
بعد أن نغتسل، ثم نكر اه ثاثن، تتلوها 
ثاثن، بعد امي عى سكينة ووقار، واذا 
وصلنا للريح كَرنا أربعن، آداٌب ُيرِسل 
فيها اامام  رسالة لكّل امشّككن وهي: 

أننا من اموحدين.  

موكب: اإمام الهادي
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اا�ضم ودواعيه  ومكان 
اموكب

اخــتــار أصــحــاب امــوكــب أسم 
تيّمنا  موكبهم    اهــادي  اإمــام 
ــه،  ــــواد  وكــال ـــن اج ــجــال اب ب
وتذكرًا  ـــه،  وآداب لُسننه  وإظــهــارًا 
العسكري،  الزكي  وابنه  بظامته 
ُتظهر  بصورة  موكبهم  ــَدروا  ص إذ 
عى  والتكفرين  الوَهابيِن  حقد 
اهادي  اإمام  أبداه  ِما  العسكرين، 
 من ُبطان ُمَدعاهم، بأَن شيعتهم 
يعبدون قبورهم حيث بَن-فيا سَن 
ها   ــزار  ُي جامعة  ــارة  زي من  لشيعته 
التوحيد،  ُأسس   واأئمة النبي 
وما  وأولياءه،  نبيه  به  اه  َرف  وما 
عباد  وأَهـــم  كرامته،  مــن  خَصهم 
بأمره  وهم  بالقول،  يسبقونه  ا  اه 

يعملون.    
باسم   امــرف  اموكب  هذا  يقع 

اامام اهادي  ي البرة ـ منطقة 
اأحرار  مسر  عى  الواقعة  اهارثة، 
القاصدين لزيارة اأربعن، ويتكون 
للرجال،  أحــدمــا  رادقـــن،  مــن 
واآخر لضيافة النساء، ومساحة من 
والصاة،  للضيافة  أعــَدْت  اأرض 

ومطبخ وصحِيات.  
اموؤ�ض�ض وزمان التاأ�ضي�ض

أهاي  من  الكرام  اإخوة  تَرف 
  الشهداء  سيد  بخدمة  اهــارثــة 
ـــ   #1423( عام  موكبهم  بتأسيس 
بعد  صفرية  زيارة  أول  ي  2003م( 
خدمتهم  وكــانــْت  الصنم،  سقوط 
آنذاك بسيطة، با جادْت به أنفسهم، 
أحفنا  ــد  وق مكانتهم،  ــدر  ق ــى  وع
حمد  حسن  أياد  اأخ  الزوار  خادم 
وإحسانه،  بفضله  عليهم  َمَن  اه  أَن 
أكثر  –اليوم-   اُخــَدام  عدد  يبلغ  إذ 
وامرأة،  رجل  بن  خادمًا  ستن  من 

رف  لنيل  الوسع  ُقصارى  يبذلون 
 ، احسن  اامـــام  زوار  خدمة 
عى  اموكب  أَسسنا  نحن  وأضــاف 
اموالن  رأينا زحف  مَا  الرعة  وجه 
أهل البيت ، فهَب ُكُل أهل حَلتنا 
للترك بتاب زوار امظلوم وأِسسْت 
اليوم  فنحن  بينهم؛  وطيدة  عاقات 
ما  إَا  للمبيت  زائر  عى  نحصل  ا 
ندر فالكُل حجوز للضيافة وامبيت.

�رف اخدمة وميزاتها 
علينا  اه  نعم  من  لدينا  ما  ُكــُل 
آل  بركة  من  هو  وإحسانه  وتفضله 
رف  من  له  وفقنا  وما    حمد 
اإمــام   نــور  إشعاع  من  هو  اخدمة 
الذي  فهو  شيعته  عى    احسن 
وبالغاي  بالنفس،  نجود  أن  عَلمنا 
والنفيس, واعلم سيدي أَن ما جاد به  
َما نتصور،  أكثر  آل رسول اه علينا 
الضالة  من  هم  اه  استنقذنا  فقد 

اياد حسن حمداما ام رائد اما ام رائد
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وأكرمنا بأنوارهم لُينروا لنا راطه 
موكب  ُخــَدام  بَينه  ما  هــذا  القويم 
اإمام اهادي  رجاا ونساًء، فقد 
خور(  جري  )بسهن  احاَجة   ذكرْت 

لكن  للزوار،  بوسعنا  ما  ُنقِدم  أَننا 
يوميًا،  السمك  بشوي  موكبنا  مَيز 
وأضيافنا،  لنا  امفَضلة  اأكلة  أَها 
هــذه  أوى  ــداه  ــب ع أي  فــضــيــوف 
 « الُكَتاب  ي  ُعلمنا  وقــد  الضيافة 
لن  أَننا  كّنا صغارًا  الكتاتيب« عندما 
َما ُنحب، وهذا  ُننفق  ننال الر حَتى 
ما نزل به القرآن، وقد مسنا هذا حَق 
احسن  ُحِب  ي  ُننفقه  ما   إذ  اليقن, 
مضاعفة,  أضعافًا  إلينا  يرجع   
وهي  ـــد  رائ أُم  ــة  ــاَج اح ــا  ــن ــادت وأف
»ُمَلة«إَننا َمها قَدمنا لبني الزهراء ا 
رسالة  أجر  ُنؤدي  وا  حَقهم،  ُنوِي 
جِدهم امصطفى، وخدمتنا ا تقتر 
اه  بحمد  امتوفر  امادي  الغذاء  عى 

ُنقِدم  بل  امواكب  وبقَية  موكبنا،  ي 
العزاء  ُنقيم  فنحن  امعنوي،  الغذاء 
وي  ونرشدهَن  ونعضهَن  للنساء 
مراعاة  عى  وننِبههَن  الضيافة،  أثناء 
احشمة واحجاب، وعدم ااختاط 
كَل  نستنفر  ونــحــن  ــال،  ــرج ال مــع 
والعقيدة،  امذهب  خدمة  طاقاتنا 
كلنا  امحَلة  فزوجي وأوادي وأهل 
نسعى للحصول عى فيوضات إهية 
سامراء  حبيس  موكب  خــال  من 

 . اهادي
مواقف وائية

  اهادي  اإمام  موكب  امتاز 
تبعا منطقة اهارثة باستقبال الضيوف 
امنطقة  فهذه  الوائية   باأهازيج 
تقطنها عشائر عريقة ُعرفْت بشعرها 
سَنتهم  فجرْت  التاثية،  وشاعريتها 
»عند إقامة العزاء أو الضيافة العامة« 
بالضيوف  الــتحــيــب  ــكــون  ي أن 

أهل  اأصيلة  التاثية  »باهوسات« 
اجنوب، ومن وائيات هذا اموكب 
اموكب،  شاعر  قرحة  به  جادْت  وما 

والتي كان منها: 
يا حادي العيس بالله عليك ونهن

لمن يكظن خوات أحسين ونهن 
ونهن  الروس  كلي  الجثث  هاي 

 لـبـن أزيـاد ود وهـن  هديـة
الحك أعلى  المات  إحسين 

بيه ماضٍى  والحك     
�ضيوٌخ و�ضباٌب

تكاتفْت أيادي الشيوخ والشباب 
  إبــراز نــور من أنــوار الــزهــراء
ذلك هو الشعاع القدي بركة ارض 
اهاديوإظهار  ــام  اإم سامراء 
كبر  شيخ  فهذا  وسننه  آدابه  جواهر 
وهو احاج عبد اإمام يصول وجول 
مع  الراية  رافعًا  اأهازيج  ميدان  ي 
نفي  فــداك   ( ينادي  وهو  الشباب 

عي صادقاحاجة بسهن ام مشتاق
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وولدي وأهي أبا عبد اه (, وإى جنبه 
يلهجون  اليافعن  الشباب  من  مَــة 
بن  ومــن   احسن ــام  اإم باسم 
الذي  ــادق  ص عي  الشاب  ـــَدام  اُخ
اموكب  ي  خدمان  أبويه  أَن  يفخر 
من  احسن  اإمام  ُحَب  غَذوه  وقد 
العزاء  تقرأ  أمي   « يقول:  إذ  الصغر، 
عى احسن  وهي احاَجة أُم رائد 
البيت  « ووالدي يوصينا بواء أهل 
ويسعى أمامنا ي اخدمة، فأنا كرُت 
إمامي  موكب  بركة  وتــرعــرعــُت 
اهادي، فهو من هداي هدايته ونَور 
كلاته  بجواهر  وبــصــري  ــري  ب
امحارات  فيه من  ُيقرأ  وُسننه, وَما 
منها  والتي  والــزيــارات،  واأدعية 
كثرًا  تأثرُت  التي  اجامعة  الزيارة 
لو  أن  وأعتقد  ومضامينها،  بكلاها 
التي   - الزيارة  هذه  ُمتمعن  أي  نظر 
أنــوار  لوجد   - ها  بزيارهم  أمرنا 
وحكمها،  كلاها  من  تتأأ  اهداية 
ولعرف دين التشيع وعقائده وأحَب 

  ــن أهـــل الــبــيــت ـــدى م أئــمــة اه
وأولياء اإسام وسادته، بركة هذه 

الزيارة«.
نفقات اموكب:

وحول نفقات اموكب أفادنا اأخ 
أياد حسن» إَن كَل ما ُينفق ي سبيل 
الرسول  رضا اه وقربه وأداء أجر 
من  هــو  إَنــا  عندنا  مــا  وكــُل   ،
بركات اإمام اهادي «، وأردف 
عى  القائمون  هم  اموكب  أهل  أَن 
اإنفاق فعند بدء اموسم يأتون بامال 
ويعُدون  الطاهرين،  موَدة  ي  لُينفق 
ليًا،   الُزوار  العَدة ي بيوهم لضيافة 
إذ لكِل واحد منهم ضيوف يتمَسك 
بضيافتهم ي كِل عام، علًا أَن أغلب 
إى  اخدمة  مام  بعد  يسرون  اُخــَدام 
مواكب  ي  هناك  وخدمون  الزيارة، 

متعددة. 

أهازيج احاج عبد اامام
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 من ُشهدائنا اأبرار
الَشهيد الَسعيد عبد اه إبراهيم )أبو عدنان 

) اُحسيير

أريُج الشهادة

.ياسين يوسف اليوسف

ــاٌل  رج هناك  الــتــأريــخ  ــِر  م عــى 
وسَطروا  بطولَية،  مــواقــَف  تــرُكــوا 
ذكُرهم  فبقي  هــا،  َخــَلــُدوا  ماحم 
وكــاُنــوا  جيل،  بعد  جيًا  يتجَدد 
رموزًا للتضحيِة والفداء، إذ كشفْت 
مواقُفهم عن جوهر معدِهم فتعَلمنا 
صمدوا  عندما  احياة  معنى  منهم 
وحَمُلوا  والّظام،  الِر  قوى  بوجه 
خَرجوا  رجاٌل  واأزمات،  الشدائَد 
الِرسالة  مدرسة  احياة،  مدرسة  من 
عٍي  مــدرســة  اأصيلة،  امحَمدَية 
منها  ــوا  َهــلُ أْن  بعد   ،واُحسن
واإيان،  والصر  والكرم  الشجاعة 
وكِل ميل، فغدا الواحُد منهم يعادل 
مائة، أو قد تراه يوازي ألفًا، وقد يِزُن 
شعبًا كامًا، وقد ُحيي البعض منهم 
الِرجال  هــؤاء  وِمــن  بأرها،  ــًة  أَم
كرباء  واقعة  ي  امواقف  أصحاب 

األيمة، - تلك الواقعة التي شملْت 
اُحــُلــم،  يبُلغ  م  والـــذي  الــَرضــيــع، 
الكبر،  والشاب، والرجل، والشيخ 
وامرأة - يرُز الصحاُي اجليُل)أنس 
كان  الــذي  الكاهّي(،  ــارث  اح بن 
شيخًا كبرًا طاعنًا ي الِسِن، ليستأذن 
ُجاهَد بن  أن   ي  اُحسن  اإماَم 
يديه، فأِذن له اإماُم ، فشَد أنس 
ظهِره،  لتقّوس  نظرًا  بعامته  وسطه 

فأرخى  بالعصابة،  حاجبيه  ورفــع 
بالّدموع،  عينيه    اُحسن  اإمام 
وشكَر للَشيخ موقَفه هذا، فرز يقاتل 
قتال اأبطال، وما التحق أنس بركب 
اخلود والَشهادة مع أصحاب اإمام 
اموقف  ذلك  التأريخ  له  حِفَظ   
من  بأحرٍف  اسَمه  وسَطر  ف،  امــرِ
له  فهنيئًا  اخالدين،  سجِل  ي  نــوٍر 
الرجولَية  امواقف  تلك  وأصحابه 
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امِرفة.
وتتجدد  ــام،  اأَي ومي 

اأوى  اجاهلِية  بعودة  امواقف 
اإســام  ويتعَرض  جديٍد،  بثوٍب 
خطر خوارج العر، دواعش اليوم 
امرجعَية  فتنري  الظامِين،  من 
العليا امتمِثلة بساحة امرجع اأعى 
  الِسيستاي  اُحسيني  السِيد عي 
بإعان فتوى اجهاد الكفائي للِدفاع 
وأرض  وُمقَدساته،  ــام  اإس عن 
خطر  من  وعرضه  وشعبه  العراق 
كوامن  فظهرْت  وهجاهم،  الُظَام 
اأزمــات  ي  ومواقفهم  ــال  ــِرج ال
التي  ــف  ــواق ام تلك  ــد،  ــدائ ــش وال
اأبَية  نفوسهم  حقائق  عن  أسَفَرْت 
رجــال  وَبـــَرَز  اأصــيــل،  ومعدهم 

امواقف.
الَسعيد  الشهيد  هـــؤاء  وِمـــن 
عدنان  أبو   ( إبراهيم  عبداه  السِيد 
احسيني(، الذي ذَكرنا بشيخ شهداء 
كرباء - الصحاي أنس الكاهي-إذ 
خَطى الثانن من ُعمره، فكان شيخ 
ُشهداء احشد الشعبي من أهاي شِط 
ق�  الــذي  الَرجل  ذلــك  العرب، 
وامقاومة،  باجهاِد  حافًا  تــأرخــًا 
وعاش أَيام اهجرة والُغربة واابتعاد 
عديدة،  لسنَن  والوطن  اأهل  عن 
تاَبَع طريَقه  الوطن  إى  أن عاد  وبعد 
سِنه  ِكــرَ  من  الَرغم  عى  اجهادي 

فلَبى 
نــــــداء 

ــة  ــَي ــع ــرج ام
العليا، والتحق 

مع  الــتــاس  بخطوط 
ويشحذ  يقاتُل  اأعـــداء، 

عر  الَشباب،  ِمن  اأبطال  مَم 
امقاتلن  ُحِفز  التي  امعروفة  اهازجه 
اأرِض  عن  فــاع  الــدِ عى  وحُثهم 
والِعرض ولقاء احبيب. وكان منها:

عرفنا الموت َاْجل الِدين حِرَية .
الحرب زفة عرس عدنة واله دبجات جوبية

المدفع خل يدك دَمام وتغِني الرباعَية 
 نغرم لو دك دَمامه الماو إحنة أهله.

ومنها -أيضًا-  :
الهور  الماو وأهل  اربات  ذولة احنة 
اقُصور  نشيد  وا  حرير  نلبس  ا 
الَشاجور وناكل  البردي  نتوَسد 
الّدنية يمطلك  ويانه  إمشي 

ومن أهازجه بحِق امرجعَية:
ِمن  بالَنجف  امرجعَية  ص��وت 

صاح .
ال��ك��ل تشيل  ح��َي ع��ى اج��ه��اد 

اساح .
جيش وداخلَية وعامل وفَاح .

حتى  للملعب  ي��زح��ف  ال��ك��ل 
البعده بكاروَكه. 

الكبر  الــوقــُع  أهــازجــه  فكان 
رفع  وي  امــجــاهــديــن،  نــفــوس  ي 

معنوَياهم القتالَية.
بابنيه  حوقه  عدنان  أي  فهنيئًا 
أَيام  ختُم  وهو  له  وهنيئًا  الَشهيدين، 
التي  الشهادِة  بوساِم  اأخرة  حياتِِه 

ا يناها إَا ذو حٍظ عظيم.
غاب الشهيُد أبو عدنان عن سوح 
اجهاد جسدًا بتأريخ 2014/12/7 
ي منطقة بيجي، وبقي روحًا وقدوًة 
منه  يستلهموَن  ــاِده  ــف وأح أبنائه 

الَدروَس والِعَر.
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• مدير التحرير

اإلتفاتة

م�سك اختام

كثر  أيــدي  الرابع  عددها  ي  اخطوة(  )جَلة  جَلتنا   - اه  بــإذن   - تصافح 
هذا  ي  وباحثن  ومثَقفن  وأساتذة  أدباء  من  البري،  بالتاث  امهتمِن  من 
الشأن، وقد تنال استحسان البعض منهم، وقد ا تروق آخرين، ولكن جَرد 
ااستحسان وعدمه ا يكفي من دون اإشارة إى ما حمل القارئ عى هذين 
اأمرين، والناقد والباحث وامحقق وامهتم َمن يؤِيد كامه بالدليل والرهان، 
لنتأَمل ونتدَبر صَحة كامه من استحسان وانتقاد وإبداء رأي  إلينا،  به  ويبعث 
تراثها  وحفظ  بالبرة،  اارتقاء  أجل  من  اجهود  كل  تتضافر  لكي  وغــره، 

ومايته عى ميع اأصعدة، وي كِل امجاات.
وقد اعتادْت جّلتنا لفت نظر امسؤولن إى العمل عى تنفيذ فكرة من شأها 
الكشف عن تاريخ مدينتنا العزيزة وإحياء تراثها، مع فتح فضاٍء واسٍع للرأي؛ 
لتوسيع الدائرة الفكرية، وتطوير الرؤى اابداعية، حتى ُيسِهم اجميع ي كشف 
النقاب عن تراثنا البري وحفظه وإظهاره اى العام . ونريد ي هذا العدد أن 
النظر إى أن مركز تراث البرة جاٌد ي امام مروعه ي رورة إنشاء  نلفَت 
َنصب تذكاري يرمز لشهداء الطف من أهل البرة، الذين بلغوا الفتح مع سبط 
رسول اه ،  فنالوا وسام الشهادة مع مواهم اإمام احسن ، دفاعًا 
عن أسس الدين والعقيدة، ومبادئ اإسام وقيمه اانسانية، وأْن يوضع هذا 
النصب ي إحدى الساحات العامة ي البرة، وأْن تسّمى باسم )شهداء الطف 
من البرة(، وفاًء لدماء أولئك الشهداء واستذكارًا مواقفهم البطولية، التي حّق 

للبرة أن  تفخر ها َعر التأريخ.
واه وي التوفيق وامسِدد لكِل خر.
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لوحة بخّط الثلث، تُشير بتصاعد الحروف وتداخلها إلى معنى الرجوع 
إلى اه تعالى 

الخّطاط البصري/  سمير



وبعنوان  الجنة(  الى  الحسينطريقنا  )طريق  شعار  تحت 
)طريق الجنة( اقام مركز تراث البصرة

معرضً للصور الفوتغرافية جسد فيه المسيرة المليونية الخالدة 
افت  جماهيري  حضور  وسط    الحسين  اامام  اربعينية 

للنظر


