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مقدمة
وماأ�صاُتها  كــربــاء  واقــعــة  اأخـــذتْ 
الأئّمة  ِخطابات  من  وا�صعة  ِم�صاحة 
ل�صيعتهم،  واإر�صاداتهم   bالأطهار
�صّيد  قــّدمــهــا  الــتــي  الت�صحية  فُعمق 
الطاهرين،  بيته  واأهــُل   ال�ُصهداء
لأن  ُتـــوؤهـــلـــهـــا  امـــيـــامـــن  و�ـــصـــحـــُبـــه 
ود�ــصــتــورًا  للثائرين،  ِمنهاجًا  تــكــون 
للم�صلحن، فنه�صة اأَِبِي ال�صيم ر�صالٌة 
اأهم  الدهور، ومن  اإ�صاحّيٌة على مِر 
نتاجاتها زيارة الأربعن، تلك ام�صرة 
تغير  اأثٌر عظيم ي  لها  التي  امليونية 
تراهم  اإذ  و�صلوكهم،  اموؤمنن  نفو�ش 

يت�صابقون ويتناف�صون بهمٍم عاليٍة على 
خدمة الزائرين للو�صول اإى ر�صى رِب 
العامن، ومن بن تلك اخطابات لأهل 
البيت b التي وَجهوا بها �صيعتهم 
 :ما جاء عن مولنا الإمام الر�صا
جفوَننا،  اأقــرح    اح�صن  يوم  »اإّن 
باأر�ش  عزيزنا  واأذَل  دموَعنا،  واأ�صبَل 
والباَء  الكرَب  واأورثنا  وبــاٍء،  كــرٍب 

اإى يوم النق�صاء«.
ا�سُمه وموقُعه اُجغراي

بنماذج  اموؤمنن  من  كثر  يتاأ�َصى 
اأَنهم  كما  كرباء،  واقعة  من  ُم�صّرفة 
ثامن   الر�صا الإمـــــام  ــون  ــص ــوا� ُي
م�صاب   bحمد اآل  مــن  احــجــج 
نرى  ــذا  ل اح�صن؛  ـــام  الإم جـــّده 
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ا�صمه  باإطاق  كون  يتَرّ منهم  كثرًا 
على  �ــصــفــاتــه  اإحـــــدى  اأو  الــ�ــصــريــف 
مواكبهم اُح�صينّية؛ تيُمنًا وتقّربًا اإى 
ي�صملهم  اأن  ع�صى    مقامه  اه 
هذا  لزيارة  ويوِفقهم  وعنايُته،  لطُفه 
الُغربة،  بدار  ام�صموم  العظيم  الإمام 
و�صفاعته،  مانته  ب�صَ ون  يح�صَ ولعّلهم 
ِمَن لهم على اه، ووعد زائريه  اإْذ �صَ
اأن َيح�صرهم عند موتهم، وعند �صوؤال 
ُمنكر ونكر اإّياهم، ومن بينها )موكب 
غريب طو�ش  اخدمي( الواقع ي 

مفرق الُقرنة /ال�صر�ش.
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اموؤ�ّس�ُس وزم�ُن الت�أ�سي�س

ـــــولء  ـــة اخــــر وال ـــرن امــــتــــازت ُق
اأهُلها  اقتب�ش  وقد  وال�صفاء،  بالطيبة 
�صفات اخر من �صرة النبي حّمد 
اُة  ال�صّ وعليهم  عليه  الــكــرام  واآلـــه 
امُبادرين  من  اأهُلها  فكان  وال�ّصاُم، 
اُح�صينّية،  اخدمة  مواكب  لتاأ�صي�ش 
فقد  طــو�ــش«،  غــريــب  »مــوكــُب  ومنها 
اأ�ّص�صه كثٌر من اأبناء منطقة ال�صر�ش، 
ــر مــنــهــم عــلــى �ــصــبــيــل امـــثـــال ل  ــذك ن
عبد  وماجد  نا�صر،  �صياء  اح�صر، 
اح�صن، وعاء نا�صر، وميثاق ناظم، 
وعدنان عبد اح�صن، وح�صام حمد، 
اح�صن  عبد  وعــاء  جا�صب،  ومــازن 

ماجد عبد اح�صنواآخرين. 
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ـــة تــاأ�ــصــيــ�ــصــه يـــقـــوم بــخــدمــات  ـــداي ب
الطعام  تقدم  على  مقت�صرة  ب�صيطة 
بوا�صطة  الطعام  ُينقل  اإذ  وال�صراب، 
الزائرين  توزيعه على  ويتُم  ال�صّيارات 
من  تلتها  مــا  ن�صبًة  اأعــدادهــم،  لقلة 
الزائرين  اأعــداد  تزايد  الأعــوام، ومع 
قّرر طاقم اخدمة ن�صب موكب ر�صمّي 
عبارة عن »جادر« ل�صراحة الزائرين 
فاأ�صبح حّطة  الطريق،  بهذا  اماّرين 
 b رئي�صة يق�صدها حّبو اأهل البيت

من الزائرين وغرهم.
وال�صراب  الطعام  اموكب  ي  ُيقَدم 
اأّيــام  مــدار  وعلى  �صنوفه،  مختلف 
ام�صر، ول �صّيما ال�صمك ام�صوّي على 
اإى  وي�صاف  ال�صر�ش،  اأهــل  طريقة 

 اأُ�ِص�ش اموكُب �صنة 1423هـ - 2003م،
وكان ي بداية تاأ�صي�صه موكبًا ب�صيطًا، 
تقت�صر اخدمة فيه على تقدم الطعام 
تعاى  اه  وبف�صل  والــ�ــصــاي،  وامـــاء 
فاأكر  اأكر  ويتطُور  ينمو  اموكب  اأخذ 
اليوم،  اإليه  و�صل  ما  اإى  و�صل  حتى 
ي  ُيقام  موكٍب  اأَوَل  اموكب  هذا  وُيعُد 
النظام،  �صقوط  بعد  ال�صر�ش  منطقة 
اإْذ �صَكل وجوُدُه عامًا م�صّجعًا لأهاي 
امنطقة لتاأ�صي�ش مواكب خدمّية اأَخر، 
منطقة  عموم  ي  امــواكــب  فانت�صرت 
ال�صر�ش بعد �صنٍة واحدٍة من تاأ�صي�صه.

نوُع اخدمة
اأَن امــوكــب كـــان ي  اآنــفــًا  ــا  ذكــرن
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خدمات اموكب تهيئة امبيت للزائرين 
اموكب  َخَدمة  بع�ُش  هّياأ  لذا  الكرام، 
مبيت  لغر�ش  بيوتهم  امنطقة  واأهاي 
ماجد«  »اأبو  احاج  ومنهم  الزائرين، 
الذي فّرغ بيته اخا�ش لهذا الغر�ش، 
هاتفيًا  ــاًل  اتــ�ــص اخــــدام  وَفـــر  كــمــا 
باأهلهم  لات�صال  للزائرين  مبا�صرًا 
�صنوّيًا  ي�صت�صيف  فاموكب  وذويــهــم، 
واإيــران  والكويت  احجاز  من  زّوارًا 
كما  الإ�صامية،  الــدول  من  وغرها 
مع  بالتن�صيق  ــاأت  ُهــِي »طبابة«  ي�صُم 
عاج  لغر�ش  الأطــبــاء  مــن  جموعة 
احــــالت الــطــارئــة الــتــي َتــــُدث مع 
ّجانّية،  ب�صورة  وتكون  الــزّوار  بع�ش 
اأفادنا الأخ ُق�صي كاظم جودة -   ُق�صي كاظموقد 
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امفرزة  يخدم ي  معاون �صيدي  وهو 
اموكب  هذا  ي  نخدم  »نحن  الطبّية: 
احمد،  وه  اأعـــوام  �صّتة  حــدود  منذ 
وعملنا يكون من ال�صباح الباكر وحتى 
اميداي  خروجنا  عن   ف�صًا  ام�صاء، 
بًا لأِي طارئ  �صمن دورّيات ليلّية ت�ُصّ
اأكر  اأَن  مبّينًا:  الزائرين«  مع  يحدث 
الإ�صابات التي ُي�صاب بها الزائر هي 
ب�صبب  واجـــروح  الأعــ�ــصــاب  التهاب 
الّازم  العاج  َهَياأنا  وبدورنا  ام�صي، 
فح�ش  اأجهزة  لدينا  توجد  كما  لها، 
وال�ُصّكر  ال�صغط  بــاأمــرا�ــش  ة  خا�صّ
الطبابة  تــ�ــصــُم  واأ�ـــصـــاف:  والــقــلــب، 
منهم  �صًا،  متخ�صّ عــاجــّيــًا  كــــادرًا 
معاون طبٌي، ومعاوٌن �صيدٌي، ومعاوُن 

حًا بالقول: »اأّن عملنا  تلياٍت، مو�صِ
ي خدمة الزائرين ي�صتمُر ُمَدة ثمانّية 

اأّيام«.
للزائرين  اخدمات  تقدم  واأثناء 
يــقــوم ُخــــــّدام امـــوكـــب بــبــِث الــوعــي 
والتوجيهات الدينية بينهم ما يخ�ُش 
ـــرورة امــحــافــظــة على  الــ�ــصــاة و�ـــصَ
اأوقاتها، والدوام على الطهارة ونظافة 
للعزاء  ــقــام جــلــ�ــٌش  ُي كــمــا  الــطــرق، 
جوامع  اأحــِد  ي  ليلٍة  كِل  ي  اُح�صيني 
جامع  ومّنها  ح�صينّياتها،  اأو  امحَلة 
ال�صّيد  وُح�صينية   ،ال�صَجاد الإمام 

�صباحِ.
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م� مّيز به اموكب

 ) طو�ش  غريب  )موكب  مّيز 
�ش  متخ�صّ ــّي  ــا�ــص ري كــــادر  بــوجــود 
الطبيعي،  والعاج  وام�صاج  بالتدليك 
ــة - وهـــو اأحــد  ــَي ـــو رق وقـــد حــَدثــنــا اأب
ــجــال - قــائــًا:  ــن بــهــذا ام امــخــتــ�ــصّ
»بداأنا بهذه اخدمة ي عام 2013م، 
اخدمة  من  عام  وبعد  قليل،  وبكادر 
الريا�صين  مــن  كــثــٌر  اإلــيــنــا  انــ�ــصــّم 
ح  وو�صّ الطبيعي،  بالعاج  ن  امخت�صّ
طريقة عمله قائًا: اأنا خت�ٌشّ بعاج 
الزائر  ُت�صيب  التي  الت�صّنجات  بع�ش 
ِبُعرفنا  ُي�صمى  ما  وهي  ام�صّي،  نتيجة 
واأ�صاف  ذلك،  �صاكل  وما  بـ»اخيارة« 
الأندّية  بع�ش  من  كــادر  لدينا  اأبو رقيةقائًا: 
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ــة الــبــ�ــصــرّيــة ومــن  الــريــا�ــصــّي
امخت�صن بهذا اَمجال، ُيعيننا 

ي خدمتنا للزائر الكرم.
وعن اأكر احالت امر�صية 
اموكب،  طبابة  اإى  تــرد  التي 
للع�صات  الع�صلّي  ال�صُد  قال: 
اخــلــفــّيــة، والــر�ــصــغ مــن اأكــر 
احالت التي تردنا، وقد وّفرنا 
هذه  لــعــاج  ة  خت�صّ اأجــهــزة 

احالت«.
فريق  »عدد  اأَن  اأي�صًا  وبّن 
خم�صة  هـــو  الـــطـــبـــّي  ــل  ــم ــع ال
وجميعهم  �صخ�صًا  وع�صرون 
بقيادة  الخت�صا�ش،  ذوي  من 
والكابن  �صام،  عقيل  الكابن 

ــج نـــادي  فـــــوؤاد �ــصــعــيــد )مــعــال
من  وعــدد  الريا�صي(،  اميناء 
امــ�ــصــّمــديــن، ولــديــنــا اأجــهــزة 
ــقــدمــن،  ــة لــتــدلــيــك ال ــث حــدي
وتكون على هياأة اأوعية تتوي 
ا�صرخاء  اأجل  من  بــاردًا  ماءًا 
الأع�صاب، مع اأَن اأغلب عملنا 
ب�صكل  الأجهزة  على  يعتمد  ل 
ــي بـــل عــلــى الــتــدلــيــك  ــص ــا� ــص اأ�
ال�َصحب،  بطريقة  بــالــيــديــن 
الثلج  ا�صتخدام  عــن   ف�صًا 
الذي  الداخلي  النزيف  لوقف 
مع  الر�صغ  ع�صلة  ي  يح�صل 

ا�صتخدام امراهم ي ام�صاج.



 موكب  غريب طوس 15



 16موكب  غريب طوس



 موكب  غريب طوس 17



 18موكب  غريب طوس



 موكب  غريب طوس 19
اأي�صًا، وجود  ومن مِيزات اموكب 
الُقرنة،  ج�ّصر  َزّينت  حجرّية  لوحة 
الــَنــّحــات ال�صّيد  ابــتــكــارات  وهــي مــن 
حكيم امو�صوّي،- اأحد خّدام اموكب- 
اخدم  بع�ش  ترعات  من  �صّممها   ،
ي اموكب، وا�صتغرق العمل بها �صهرًا 
كــامــًا، واّلــلــوحــة عــبــارة عــن ُج�ّصم 

رمزّي للحوراء زينب h وهي ُم�صك 
، وقــد  فـــر�ـــَش الإمـــــام احــ�ــصــن 
اأ�صبحت هذه اّللوحة دللة بارزة على 
لكرحجمها  الأنظار  جذب  اموكب، 
عليها  يِفُد  لهذا  امتمّيَزيِن،  وجمالها 
بجانبها  ويلتقطون  الـــزّوار،  من  عدد 

ال�صور الفوتوغرافية التذكارية.
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نفق�ُت اموكب

وتغطية  مويله  ي  اموكُب  َيعتمد   
الكرام  الأخوة  يجمعه  ما  على  نفقاته 
عّر  وقــد  ال�صخ�صّية،  اأمــوالــهــم  مــن 
»لوؤي وداد« - اأحُد ُخَدام اموكب- عن 
قائًا:  اموكب  نفقات  تغطية  طريقة 
طول  على  امال  جمع  برنامج  »لدينا 
راتبه  من  يترُع  �صخ�شٍ  فكُل  ال�صنة، 
دينار   )15000( مــقــدار  ال�صهري 
امبالغ  ُتــ�ــصــرف  عــام  ــِل  ك نهاية  وي 
على اموكب، وقد م�صنا من عملنا هذا 

بركات كثرة ل ُتعُد ول ُت�صى.

لوؤي وداد
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الِعَزة ُمازمة  وتبقى 
ال�صهداء  �صّيد  ـــّدام  ُخ
 ، الإمـــــام احــ�ــصــن
فكُل خادٍم ذليٌل كما قيل 
اإّل ُخّدام الإمام اح�صن 
كـــرامـــٍة  ي  فـــهـــم   
ونـــعـــيـــٍم ي  الـــدنـــيـــا  ي 
مواكبنا  وتبقى  الآخــرة، 
فخِرنا  دليَل  اح�صينية 
ن�صتلهم  ومنها  وعــّزنــا، 
وفيها  الأخـــاق،  مكارم 
الت�صحية  اأُ�ص�ش  نتعّلم 

والكرم والفداء.
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