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مقدمة:

  جتلى ا�صم الكرمي �ُصبحانه يف َمْن مدحه القراآن الكرمي، بعظيِم اخُللق
فهو متّمم املكارم واأ�صُلها، وقد ورثها اأولده الكرام، فنورهم من نوره، و�صراطه 
ومنبع  والعفو،  واحللم  والكرم،  اجلود  معدن  فهم  نهجهم،  ونهجه  �صراطهم، 
الف�صائل، وقد ظهرْت هذه ال�صفات وجتّلْت حقيقتها تامة يف ذواتهم ال�صريفة 
فعرفهم النا�س بهذه اخل�صال، و�صاروا قدوة لهم، ففي اجلود والكرم اتخذوا 
من كرمي اأهل البيت الإمام املجتبى  منارًا ي�صيئ لهم م�صار اإنفاقهم، فهو 
َمن �صارْت الُركبان باحلديِث عن كرمِه وجودِه، وهو املعطي نفقته ل�صون وجه 

�صائله بعد اأن خاطبه:
ــــدرهــــٍم ب يـــــبـــــاُع  �ـــــصـــــيٌء  يل  ــــَق  ــــب ي مل 

ـــي عـــــن خمـــربي  ـــت ـــظـــُر حـــال ـــن يـــكـــفـــيـــك م
ـــنـــتـــــُــه �ـــصُ ـــــٍه  وجــــــ ــــاء  ـــــ م ـــا  ــــ ـــاي ـــق ب اإلاَّ 

مــــُـ�ــصــتـــــري ُـــك  تــــ ـــد  وجــــ ـــد  وقــــ ـُــبـــاع  يــــ اأََلّ 
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فاأجابه بعد ما دفع كلاَّ نفقته وهو ُمعتذٌر:
نــــا ــــرِّ ــا فـــــــــاأتـــــــــاك وابـــــــــُل ِب ــن ـــ ــت ــل ـــ ــاج ـــ ع

ــر ــطـــ اأمـــهـــــــلـــــــتـــــــنـــــــا مل متـــ ــــو  ـــــ ول  ً ـــــالاَّ طــــــ
ـــــك مل تــبــع فــــُخــــذ الـــقـــلـــيـــل وكــــــن كـــــاأناَّ

ــِر ــ�ــصــتـــ ـــم نـــ ـــا لــــ اَّـــنــــ ـــاأنــــ ـــنـــــــَتـــــــُه وكــــ ـــا �ـــصُ مــــ

اال�سم و املوقع اجلغرايف:
اأبي  الإمـــام  با�صم  املوكب  ي  �ُصمِّ
تيمنًا    املجتبى  احل�صن  حممد 
بــكــرمــِه وجــــودِه املــــوروث مــن جــدِه 
ـــه  واأمِّ املرت�صى  ــه  ــي واأب اهلل  ر�ــصــول 
الزهراء �صلوات اهلل عليهم؛ واإبرازًا 

.  ل�صجايا كرمي اأهل البيت
ميل(،  )خم�صة  لأهــايل  واملوكب 
جويالن«  »اأم  منطقة  يف  يقع  وهــو 

ار يف  ـــــــُزواَّ ــق ال الــواقــعــة عــلــى طــري
الأهوار، وهي اآخر منطقة يف حدود 
منطقة  حتاذي  اإذ  الب�صرة،  مدينة 
ــــــوار حمــافــظــة  ــ�ــس مـــن اأه ــاي اجلــب

النا�صرية.
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هي�أُة االأُمن�ِء وزم�ُن الت�أ�سي�ِس
-#1429 عـــام  املـــوكـــب  ـــ�ـــس  اأُ�ـــصِّ
2009م، من قبل بع�س الإخوة الكرام، 
وهم اأحمد عبد العبا�س - الذي اقرتح 
وعماد  للموكب-  الأكــرب  ال�صبط  ا�صم 
مزعل، وريا�س ها�صم، وعبد احل�صن 
من  واآخـــرون  �صباح،  وريا�س  ح�صن، 
قد  ــذيــن  وال مــيــل(،  )خم�صة  ـــايل  اأه
خدموا من َقبل مبوكب اآخر هو موكُب 
على  ح�صلوا  اأن  بعد  ــــوب«،  اأي ـــي  »اأب
قطعة اأر�ٍس من بع�س املح�صنني، وهو 
فاجتمعْت  اأحــمــد«،  »اأبــو  م�صافر  الأخ 
هذه الهياأة وقّررْت بناء املوكب، ويبلغ 
ثالثني  يقرب  ما  املوكب  اأفـــراد  عــدد 

�صخ�صًا، من بينهم عدٌد من الن�صاء.
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خدم�ته ومميزاته:
يبذل الأخوة اجلهد الكبري ليكونوا 
ــذي  ــم الــ�ــصــريــف ال ــص اأهــــاًل لــهــذا ال�
اأطلقوه على موكبهم، فرتاهم يعملون 
على راحة الزائر وتهيئة كلِّ اخلدمات 
وا  اأعــدُّ فقد  رحلته،  يف  يحتاجها  التي 
للن�صاء،  وثالثًة  الرجال  ملنام  قاعتني 
الراحة  بو�صائل  القاعات  زْت  ُجهِّ وقد 
للتدفئة  وو�صائل  واأغطيٍة  ُفــر�ــٍس  من 
ار المام احل�صني  ُزواَّ والتربيد خلدمة 
يف  العاملون  الإخــوة  م  ُيقدِّ كما   ،
ام  املوكب الطعام وال�صراب على مدى اأياَّ
وبوجباته  اأنــواعــه،  مبختلف  اخلدمة 
التي  واحللويات  املقبالت  مع  الثالث 
اأع�صاء  بع�س  من  ماهرٍة  باأيٍد  ُت�صنع 
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لنا »ح�صني خ�صري«  املوكب، وقد ذكر 
و»عــلــي هــا�ــصــم« – وهــمــا مــن خدمة 
نات  املُعجاَّ ي�صنعان  ــهــمــا  اأناَّ املــوكــب- 
اأنف�صهم  ت�صتهي  مبا  الزائرين  لإكرام 
نوف احللويات، لإدخال ال�صرور  من �صُ
وعملهما   ، البيت  اأهــل  قلوب  على 
هذا قائم منذ خم�س �صنوات، وان�صم 

اإليهما »ح�صني كرمي« منذ �صنتني. 
امــتــاَز املــوكــُب بــوجــوِد خمــبــٍز فيه 
يعمل من ال�صباح الباكر وحتاَّى امل�صاء، 
ــد ريــا�ــس احلــيــدري  وقـــد ذكـــر الــ�ــصــيِّ
املواكب  ة  ولبقياَّ للموكب  اأناَّهم يخبزون 
مب�صاعفة  طمعًا  الأَُخـــــر؛  ــة  اخلــدمــياَّ
معي  قائاًل:  واأ�صاف  وزيادته،  الثواب 
اأبـــو ح�صني واأحــمــد  يف هــذه اخلــدمــة 
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وحم�صن واأبو مهدي واآخرون، وهدفهم 
اأ�صحاب  جود  بحر  من  نقطٍة  اإظهار 
َعاَم  الَطّ َوُيْطِعُموَن    الدهر  �صورة 
ا  َ َنّ اإِ �ِصريًا  َواأَ َوَيِتيمًا  ِم�ْصِكينًا  ِه  ُحِبّ َعَلى 
ِ َل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء  ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلَلّ
على  غريهم  املوؤثرين    �ُصُكورًا  َوَل 

ة ما بهم من اجُلوع . �ِصداَّ
ــاخــني من  ــز بــوجــود طــباَّ كــمــا متــياَّ
ا�س،  الدرجة الأوىل، منهم الأخ اأبو عباَّ
وكاظم غازي، وح�صن، وعلي �صني�صل، 
وغريهم،  الذين عرفوا بطبخ الباجة 
والــقــوزي والــبــامــّيــة، واخلــــادم رائــد 
امل�صوي  الكباب  م  ُيــقــدِّ ــذي  ال كــاظــم، 
جعفر  اب  الق�صاَّ مبعونة  الفحم  على 

ميثم وبقية الأخوة. 
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ــر  ــه ــظ ـــد ال ـــع م املـــــوكـــــب ب يـــــقـــــدِّ
ــات الــ�ــصــريــعــة - كــالــفــالفــل-  ــوجــب ال
ــا خــادم  ــادن واأف والــقــهــوة،  ال�صاي  مــع 
وهــو   - بــايــع«  احل�صنني»حممد 
نحن   - الــوجــبــات  بــهــذه  متخ�ص�س 
احل�صني  الإمـــام  زّوار  �صفاعة  نرجو 

. يوم اجلزاء عند موالينا 
ــب مــ�ــصــرق اآخــــر يف  وهـــنـــاك جــان
الــواعــي  ب�صبابه  امــتــاز  فقد  املــوكــب 

للمفاهيم العالية.
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م�صّغل  -وهــو  عماد  الأخ  ذكــر  اإذ   
نعّد  اأننا  املــوكــب-  وكهربائي  املــولــد، 
ب�صرف  نحظى  لكي  والليايل  ـــام  الأي
الــر�ــصــالــة ومنبع  بــيــت  خــدمــة كـــرمي 
اجلود واحللم، وعّقب »علي عبداهلل« 
- وهو يعمل على غ�صل مالب�س الزّوار 
ال�صنة -بف�صل  قت هذه  وفِّ وتن�صيفها: 
اأح�صل على نفحة من  اأن  اهلل ومّنه- 
اأهــل  �صباب  �ــصــيــَدي  تــوا�ــصــع  نفحات 
غلمانه  مــع  يــاأكــل  فاملجتبى  اجلــنــة، 
الغريب  وال�صهيد  �صيوفه،  ويــخــدم 
الرتكي،  وا�صح  خــّد  على  خــّده  ي�صع 
كما احت�صن زينة ال�صباب علي الأكرب 
لذا  جــون؛  مع  ي�صنع  وكــذا  والقا�صم، 
اأغ�صل املالب�س لأرغم النف�س واأعّلمها 
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اأهــل  بــاأخــالق  وتتخّلق  تتوا�صع  كيف 
 البيت

نفق�ته
يعود الف�صل يف نفقات املوكب لأهل 
املال  يجمعون  اإْذ  ميل،  خم�صة  حملة 
اأكــر،  اأو  ب�صهر  الأربــعــني  زيـــارة  قبل 
الــزائــريــن،  خــدمــة  طــريــق  يف  لُينَفق 
ورجــاًل  ن�صاًء  اخلــدم  معهم  وي�صرتك 
�صعيًا منهم  واإنفاقها  الأموال  يف جمع 
جللب ر�صا اهلل والر�صول واأهل البيت، 
خ�صو�صا ريحانتي ر�صول اهلل �صلوات 

اهلل عليهم اأجمعني.
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