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شاعره ًولد
السيد عالء الجوادي :هو الدكرور عالء الجواديه الملقب بين أصدقائه باألمير ال ّ
* ّ
هاشامية أصايلة ملر ماة ام علام وثقاّاة وّ اله حصال
اقياة
ّ
عربية عر ّ
ّ بغداد ألسرة مسلمة ّ

الركنولوجياة ماان جامعااة
كلياة الهندسااة
رّاري ّا
ّ
ّ
علا رعليمااه االولا والثااانوي ّا بغااداده ثاام ّ
بغداد قسم هندسة البناء واالنشاءام ال ي رنقسم به الدراسة ّا الصاا الّاامل الا قسامين

رّصاات رّطاايط الماادنه وكااان بحثااه للرّااري بعناوان "االساواق البغداديااة ...دراسااة
اّرااار هااو
ّ
رّطيطية" ثم حصل علا درجاة الماجسارير والادكروراا مان جامعاام بريطانيااه واآلن هاو يحمال

مرصاوا ورساام
درجة األسرا ّية.إل جانب لك هاو شااعر
وماؤرو ومف ّكار وناقاد أدبا ه ّ االً
ّ
ّ
قليميااة
ابية وا
ّكريااة
ّ
المحبااة وا ّاااء ونب ا العصا ّ
ّاصااة ردعوللرسااامو و ّ
عاان ركوينااه مدرسااة ّ
ّ
العنصريةه رقلّد الكثير من المهام والوظائا الوطنياة والثقاّياة والسياساية والدبلوماسايةه وهاو
و
ّ

اآلن الساافير العراقا ّ ّا سااورياه وهااو يصا ّار علا رأل عملااه هناااك علا الا ّاررم ماان المّاااطر
اقياة هنااك .لاه العشارام مان المؤلفاام الفكرياة والنقدياة
األمنية المحيطة به ليّادم الجالياة العر ّ
الرّصصية ّ رّطيط المدنه كما لهاا المئاام مان الدراساام والمقااالم
بداعية والراريّية و
وا
ّ
ّ
شأن.
واألبحاث المنشورة ّ ه ا ال ّ

ي؟
الصوّ ال ي ررب ّناا ّ إبداعك ال ّ
شعر ّ
كيا رل ّّت الفكر ّ
قبل الجواب عن ه ا السؤال العمياق نحرااي الا القااء نظارة ولاو ساريعة علا
الرصاوا والمقصااود مناهه والمو ااوي يحرااي الا كرابااة بحاث عنااه وماع انا كرباام
الكثير من المالحظام هنا وهناك عن الرصوا وما يمم اليه من مفاهيم وقايم .اوال
اريااد ان اقااول انااه ال يوجااد ارفاااق علاا رفسااير الرصااوا باال حراا ّاا روصاايا

الرصوا ورحديد ميادينة وابعاادا .والّارالا ّهام معنا الرصاوا اّرلفام المواقاا
رجاهه بين مؤيد وممارل له وبين مّالا ومحاارب

اداه وباين مان يكاون موقفاه

عل الحياد دون عداء او رأييد.
وهناك الكثير من أقوال العلماء من المدرسة السنية ررفاعل ايجابياا ماع حقيقاة علام
الرصوا والعارّين ّيه .وحول حقيقة الرصوا كما قال الشاي الشاعران ّا كراباه
األناااوار القدساااية( :هاااو العمااال باااالعلم والشاااريعة ا ساااالمية علااا وجاااه ا ّاااالت

والصدقه ولاو رجعام إلا رجاال الرصاوا االوائال الا ين أسساوا كاانوا كلهام علمااء
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عاملين دعاة إل اهلل ساروا إل اهلل بالكراب والسانة المطهارة ّلا لك ظهارم أناوارهم
وبقيم آثارهم ّالرصوا حقيقة أن ررعلم العلام الشاريا الا ي هاو ّار

عاين علا

كاال مساالم ومساالمة ثاام يعماال به ا ا العلاام ال ا ي رعلمااه ثاام يسااع الكرساااب الصاادق
وا ّالت و لك يكون باالسرعانة باهلل رعال والعكوا عل الا كر والعباادة لرصافية
الروح ور كية النفل وشفاء القلب السقيم ّال رصوا بدون علام وال ينفاع العلام باال

عمل ومن قال بغير ه ا ّهو ليل من الرصاوا .ويقاول إماام أهال السانة والسالفية
الشي احمد بن حنبل لولدا عباد اهلل :ياا ولادي علياك بمجالساة هاؤالء القاوم ّا نهم
ادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والّشية وال هد وعلو الهمة ويقول عان الصاوّية ال
أعلم أقواماً أّ ل منهم)!!

امااا حجااة االسااالم الشااي ابااو حامااد الغ ال ا ّ ا كرابااه المنق ا ماان ال االل( :ولقااد
علمم يقيناً أن الصوّية هم السالكون لطريق اهلل رعاال ّاصاة وأن سايرهم أحسان
السير وطريقرهم أصوب الطرق وأّالقهم أ ك األّالق).

ويقااول ا مااام الشاااّع ( :حبااب إلا ماان دنياااكم ثااالث :راارك الركلااا وعشاارة الّلااق
بالرلطا وا قرداء بطرياق أهال الرصاوا) .ويقاول شاي الشااّعية الناووي( :أصاول
طريااق الرصااوا ّمسااة :رقااوى اهلل ّ ا الساار والعالنيااةه إرباااي الساانة ّ ا األق اوال

واألّعاله األع ار

عن الّلق ّ ا قبال واألدباره الر ا عن اهلل رعاال ّا القليال

والكثيره الرجوي إل اهلل ّ السراء وال راء).
وحر ا اباان ريميااة الحران ا المعااروا برشااددا ّانااه ال يهاااجم الصااوّية بالكاماال ا

يقولّ( :أما المسرقيمون من الساالكين كجمهاو ر مشااي السالا مثال الف ايل بان
عيااا

ه واباااراهيم بااان أدهاامه وأبااا ساااليمان الاادارن ه ومعاااروا الكرّااا ه والساااري

الساااقط ه والجنياااد بااان محماااده وريااارهم مااان المرقااادمينه مثااال الشاااي عباااد القاااادر

الجيالنااا ه والشاااي حمااااده والشاااي أبااا البياااانه وريااارهم مااان المراااأّرين ّهااام ال
يسااورون للسااالك ول او طااار ّ ا الهااواء او مش ا عل ا الماااء أن يّااري عاان األماار
والنه الشرعيينه بل عليه أن يعمل الماأمور ويادي المحظاور إلا أن يماوم .وها ا

هو الحق ال ي دل عليه الكراب والسنة واجماي السلا).

ويقول البا االشهب الشي عبد القادر الجيالن ّ الفرو الربان :
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كل حقيقة ال رشهد لها الشريعة ه

ندقةه



طاار إلا الحااق عا ج وجا جل بجناااح الكراااب والساانة ادّاال عليااه وياادك ّا يااد



ررك العبادام المفرو ة ندقة



وارركاب المحظورام معصية .كل باطن ّالا ظاه ارً ّهو باطل

رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم

وهناااك اق اوال لكبااار مشااائ العلماااء الساانيين مثاال :راااي الاادين الساابك والشاااطب
والسيوط والمحاسب وابن ّلادون وابان عابادين ّا مادح المرصاوّة .ويقاول اباو
الحسن الندوي الهندي وهو من السلقية المحدثين ّ كراباه "المسالمون ّا الهناد"
قوال حسنا بالصوّية .وقال ابو القاسم الجنيد البغدادي :الطرق كلهاا مسادودة علا
الّلاااق إال مااان اقرفااا أثااار رساااول اهلل صااال اهلل علياااه وسااالم وارباااع سااانره ولااا م
طريقرااههّ ن طاارق الّي ارام كلهااا مفروحااة عليااه .ماان لاام يحفااظ الق اران ولاام يكرااب
الحااديث ال يقراادي بااه ّ ا ه ا ا األماار ألن علمنااا ه ا ا مقيااد بالكراااب .وقااد أثاار عاان

السري السقط أنه كان يقول :الرصوا اسم لثالثة معان هو ال ي:


ال يطفئ نور معرّره نور ورعة



وال يركلم بباطن ّ علم ينق ه عليه ظاهر الكراب والسنة



وال رحمله الكرامام عل هرك أسرار محارم اهلل.

ولكاان ناارى اليااوم الحملااة شااعواء ماان قباال ساالف ووهاااب

ماننااا علا المرصااوّة ا

يعرباارون الرصااوا :علاام مبراادي ولاايل لااه أصاال ّ ا الشااريعة وهااو ندقااة ورجالااه
نادقة .ان الصوّية ّرقة مجانبة لمنهج أهل السنة والجماعة.
والصوّيون ليسوا ّرقة واحدة بل هم ّرق ومجاميع كثيرةه ّمن طوائفهم :القادرياةه
والرّاعياااةه والنقشااابنديةه والبكراشااايةه والصااافويةه والشاااا ليةه والساااطوحية طريقاااة
سيدي احمد البدويه إل  .وكل اسم مأّو مان اسام الشاي الا ي يربعاه المريادون.

وّ عقيدة المرصوّة أن رعدد الطرق حر لو كانم بالماليينه ال ي ر ّا الادينه

النهم يعرقدون ان الطرق إل اهلل بعدد أنفال الّالئق.
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ان

ااعا الروجااه الصااوّ ّا المجرمعااام الساانية كااان لصااالو ساايطرة االرجاهااام

الوهابيااة الساالفية واالرهابيااة الركفيريااة .الصااوّية بصااورة عامااة ينشاادون مجرمعااا
رعايشااايا ماااع االّااار حرااا ا ا اّرلفاااوا معاااه بالااادين او المااا هب .كماااا ان الحركاااام
الصوّية كاان لهاا البااي الطويال ّا الن اال

اد االسارعمار ّا الوقام الا ي رأيناا

الحركة السلفية ال نشاط لها ّ ها ا الميادان بال ان مهاررهاا كانام رظهار بمحارباة

المسلمين والدولة الّالّة االسالمية العثمانية لصالو الغربيين والغ اة.

بعد ه ا المقدمام الر قد ركون مفيدة او علا العكال مملاة للقاارج ارجاع القاول:
انه من ه ا االسرع ار

طالعرنا الكثير مان الارؤى االنساانية والمعرّياة الرا يارمكن

الشاااعر واالديااب والفنااان ماان االساارفادة منهااا وقااد يربناهااا كااال او ج ا ًء او حر ا ال
يرب ّناه اا كطريقااة بمعناهااا الّااات ولكاان ماان الممكاان ان رسااهم بصااورة كبياارة ّ ا
ي واالدب ا والفن ا ه وعل ا اقاال االحرماااالم ّانهااا روسااع ماان مداركااه
إالبااداي ال ّ
شااعر ّ
واّاقه الروحية والعقليةه وقد رسهم ّ ررقيق طباعه.

ما رقول حول الشاعر الصوّ الكبير الحالي السيما وانم ر كرا ّا إباداعك؟
الحالي ال شك وال ريب شّصية اسالمية وعالمية كبيرة ومشاهورة و ُكراب عناه
الكريار .ولكنا سااأنطلق ماان نقطاة اّاارى وها  :مّاطبااة الناال علا قاادر عقااولهم
مما ربناا المرصوّة ويقاول احادهم( :نحان قاوم يحارم النظار ّا كربناا علا مان لام
يكن من أهل طريقرناه وك لك ال يجو ألحد أن ينقل كالمنا إال لمن ياؤمن باهه ّمان
نقله إل من ال يؤمن به دّل هو والمنقول إليه جهنم ا نكاره وقد صرح ب لك أهل
اهلل رعااال علا رؤول األشااهاد وقااالوا :ماان باااح بالسا ّار اساارحق القراال) .وقااد كاار
السر ّابرالهم اهلل بباليا عديدةه من القرال
الدباغ حكايام كثيرة عن ال ين لم يكرموا ّ
والصلب والحرق والعم وريار لاكه وكاان مانهم الحااليه ألناه لام يقرال إال ّشااء

سارا .ويااري المرصااوّه عنااه أن الّ اار عباار علا الحااالي وهااو مصاالوبه ّقااال لااه
ّ
الحالي( :ها ا جا اء اوليااء اهلل؟ ّقاال لاه الّ ار :نحان كرمناا ّسالمناه وأنام بحام
ّمم) .وكماا رووا عان أبا بكار الشابل أناه قاال( :كنام أناا والحساين بان منصاور
ّ
شيئا واحدا إال أنه أظهر وكرمم)
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وينسب لالمام السجاد عل بن الحسين ين العابدين عليهما السالم انه قال:
يارب جوهر علم لو ابوح به*** لقيل ل  :أنم ممن يعبد الوثناا
والسرحل رجال مسلمون دم *** يرون أقبو ما يأروناه حسناا

ان الّطأ ال ي نسبه العارّون والمرصوّة للحاالي هاو عادم الر اماه باالمعن االناا
ال ا كره ّاااعط الحجااة لساافك دمااه .واهلل اعلاام بحقيقااة اماارا وساارا .والحسااين باان

منصور الحالي ّهناك من بصحو م هبه وهناك من يرى انحراّه بل كفارا و ندقراهه

ورب أر منه سائر الصوّية والمشاي والعلماءه ومنهم مان نسابه إلا الحلاول ماع اناه
يقااول" :ماان ظاان أن ا لهيااة رمر ا ُي بالبشريةهوالبشاارية با لهيااة ّقااد كفرهّ نااه اهلل
رعاااال رفااارد ب اراااه وصااافاره عااان وام الّلاااق وصااافارهمهوال يشااابههم بوجاااه مااان
الوجووو ،وال يش و هو ن و " .وهووو الوويق ي ووو " :وكماااا أن ناساااورير مسااارهلكة ّااا الهاااو
رير مما جة لهاهّالهو ريرك مسرولية عل ناسورير هرير مما جة لها".
ريركه ُ
وماانهم ماان نساابه إل ا ال ندقااة وال ا الشااعب ة الساايما وقااد اشاارهر بااالقول بوحاادة
الوجود .ومن شعرا ال ي أنكرا العلماءه قوله:
سبحان من أظهر ناسوره***سر سنا الهوره الثاقب
ثم بدا ّ ّلقه ظاه ار*** ّ صورة اآلكل والشارب
حر لقد عاينة ّلقه***كلحظة الحاجب بالحاجب

ووا ااو رااأثر ها ا الشااعر بالرصااورام النصارانية والمساايحية .والحااالي علا اررفاااي
مسرواا ّ عالم العشق والرفان ّ طريق ما يعرقد اال ان لاك ال ينا ا كال اعمالاه

واقواله ال سيما ما ّالا به شريعة رب العالمين .ولكان ّا كاالم الحاالي ماا يهايج
الشجون ويدم العيون مثل قوله :ركعران ّ العشق ال يصاو و اوئهما اال بالادم.
انااا اعرقااد ان الحااالي راام رشااوبه صااورره ماان قباال قيااادام مرمكنااة ماان المساالمين

السانة والشايعة علا الساواء النااه كاان يحمال سا ار لاايل مان صاالحهما كشافهّ .ا
صباح  62من ي القعدة لسانة  903هجرياه رقادم الاو ير حاماد بان العباال لكا

يرلو ّطاب الّليفه المقردر باهلل العباس مو حا ان ّ قرل الحساين بان منصاور
الحاالي ّيااه مصاالحة للمساالمين ...وعناادما أكماال بيااان االعاادام اشااار للسااياا بااان
يرقدم لح رقبة ه ا العاشق المرجاهر بما لم يرجاهر به ريارا ...ساقط الارأل علا
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االر ه كرب عل الرراب كما يروي مناصروا اسم اهلل ّ اكثار مان  99مو اع...
وعل اي حال ّان ما نسبه المسيحيون من صلب للمسيو ولم يثبم لك ويّالفهم

به الكثير من النصارى وكل المسلمينه اال ان صلب المسيو رجلا بصالب الحاالي.

سماا جان شوّالييه "مسيو ا سالم"ه وأطلق روجياه
ه ا ما هب اليه ماسينيونه و ّ
رأمال
أرنالدي عل دعوره رسامية "ديان الصاليب"ه وباام مان الصاعب علا كا ّل مان ّ
ّ سيرة حياره ومماره أال يالحظ اوجه الشبه بينه وبين المسيو.

سيةه بل ركلّام بكا ّل جارأةه
منهجا له ّ حياره
الرقية
الروحية والسيا ّ
ّ
لم يرّّ الحالّي ّ
ً
مصالوبا
وعار
ً
وساجنه ُ
وعان ماا لام يعاناه أحاد مان المرصاوّةه ّاارّهم وا اطهد ُ
محبوسا ّ بغاداده يقاودوا مان ساجن إلا آّاره إلا أن
وقبلها بق ثمان سنوام
ً
انرهاام حيارااه ّ ا  62آ ار العااام 366ه بعااد أن را ّام جلااداه وقُطّعاام أع اااؤاه ثا ّام
وقويااه
وحرق جسمه كلّه .لم يهب الحالّي المومه وظ ّل مرماس ًكا ً
صلب وقُطع رأسه ُ
ُ

اوّيةه ومبدئااه القااائم
وباادا كأ ّنااه ينرظااراه ال ح مبااا بااالمومه وا ّنمااا ررسااي ًّا لدعورااه الصا ّ
المحباة عناد الحاالّي هاو الر احيةه لا لك وجاب
إن أساال
المحبةّ .
ّ
عل الر حية و ّ
صالبا لّ ّماا قاال:
عل ال ي ّ
يحب اآلّر أن ي ح من أجلاه .وكاان قاد "رنباأ" بموراه ً
ام عاان دعاواي .كمااا قااال" :قااد
لبم اوقطّعاام يااداي ورجااالي مااا رجعا ُ
ام اوصا ُ
"وان قُرلا ُ

كشافم
كشفم لهم ماا
ورقرًبا إليكه ّارفر لهمه ّ ّنك لو
اجرمعوا لقرل
ّ
ّ
ّ
رعص ًبا لدينكه ّ
ألا ساوط ّماا راوةهحساب رواياة ابان األثياره
رب
الحالي ّ
ُ
ل لّما ّعلوا ما ّعلوا"ّ ُ .
ِ
ثُجم قطعم ِ
أنه صلج وهو مقطوي اليادين والارجلين.ثام
يديه
ورجليه وهو ّح ج ه ويروي ُ
صلبوا ثالثاة أياامهثم قطعام رأساهه وألقا ال ُ
يام علا ج عاه وأحارقه و روا رمااداُ
ِ
ِ
مااان ّاااو ِ
ااب الااارأل
ق مئ ناااة الجاااامع المنصاااور ّرنااااثرم علااا صااافحة دجلاااةه ونُصا ّ
للمشاااهدبن .نظاار إل ا صااديقه ''الشاابل '' بااين الح ااوره طالبااه بسااجادة للصااالةه
والاادماء كاناام رساايل ماان يديااهه مسااو وجهااه وقااال ''ركعرااان ّ ا العشااق ال يجااو

و وؤها إال بالدم'' وهنا نرى انه حقق مقصودا .قال عناه الفقياه المعاروا ومفجار
الثاااورة االساااالمية ّااا اياااران والعاااالم االساااالم االماااام السااايد روح اهلل الموساااوي

الّمين ّ ر ل له باللغة الفارسية:

من به ّال لبم ای دوسم گرّرار شدم
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چشم بيماار رو ار ديادم وبيمار شدم
ّارغ ا ّود شدم وکول انا الحق ب دم
همچو منصور ّريدار سر دار شدم

وررجمره للغة العربية:
بيم يا حبيب بّال شفرك
س ُ
ُ
م
أبصرم عينك المري ةه ّمر ُ
ُ

هلم عن نفس ه وأطلقم صرّة :أنا الحق
وكما ّعل الحالي اشرريم حبل المشنقة
ان اعجاب بالحالي ال يعن ايمان بكل ما قاله بل ه شطحام كانم رصدر منه
كصدور اله يان من المجانينه لقد كان الحالي يعيت حالة االحرراق والهيجان مما
يجعله ينفلم عن الكثير من االطر الر ينبغ للمسلم الموحد ان يلر م بها .ويشير

الشي ابو حامد الغ ال ّ كرابه المعروا "المنق من ال الل" إل

قائال" :ثم
لك ً

يررق الحال -بالصوّ  -من مشاهدة الصور واألمثال إل درجام ي يق عنها
نطاق النطق .وال يحاول معبر عنها إال اشرمل لفظه عل ّطأ صريو ال يمكنه
االحر ار عنه .وعل الجملة ينره األمر إل قرب يكاد يرّيل منه طائفة الحلوله
وطائفة االرحاده وطائفة الوصول .وكل لك ّطأه بل ال ي البسره رلك الحالة ال

ينبغ أن ي يد عل أن يقول:

ظ جن ّّي ًار وال رّسأّل عن ال ّّ ّب ِر
وكان ما كان مما لسم أ كرا***ّّ ّ

8

لوحة رسمها السيد الجوادي عن الحالي
مقربسة من كراب "ّواطر رشكيلية"
ولكن لو رحدثنا عن شعر الحالي كالفاظ وموسيق وصور ّسايكون الحاديث مجاردا
عن الرقيمام العقائدية وسررانا نرقابل مع جمال ال مثيال لاه وها ا الا ي اعشاقه ّا

الحالي .يقول:
حباك مقارون بأنفاسا
واهلل ما طلعم شمل وال رربم***إال و ّ
أحدثهاام***إال وأنم حديث بين جالساا
وال
ّلوم إل قوم ّ
ُ
وال كررك مح وناً وال ّّ ِرحا ***إال وأنم بقلب بين وسواسااا
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م ّياالً منك ّ الكاااأل
وال هممم بشرب الماء من عطت***إال ّأرّي ُ
او قوله:
واهلل ما طلعم شمل وال رربم***إال و حبك مقرون بأنفاس
وال جلسم إل قوم أحدثهم***إال و أنم حديث بين جالس
وال كررك مح ونا وال ّرحا***إال و أنم بقلب بين وسواس

ِ
الكال
وال هممم بشرب الماء من عطت***إال رأيم ّياال منك ّ

ولو قدرم عل ا ريان جئركم***سعيا عل الوجه أو مشيا عل الر ِ
ال
ويا ّر الح إن رنيم ل طربا***ّغنن واسفا من قلبك القاس

ِ
للنال
ما ل وللنال كم يلحونن سفها***دين لنفس و دين النال
ماان اشاارم لهاام ّاا اجابارااك يحساابون بصااورة عامااة علاا الّااط الرصااوا
السن ه ّهل لك ان رحدثنا رن رظرائهم عند الشيعة؟
ررحااول الرساامية ّا االوساااط الشاايعيةه ّيطلقااون مصااطلو "العرّااان" علا مااا
يسم عند السنة بالرصوا .وهو ّ نظارهم رحلاة يقاوم بهاا العرّااء للوصاول إلا

يميا همّ .قاد يكوناوا بلباال رجاال الادينه
الكمال والحقيقة .والعرّاء هاؤالء ال شا ء ّ

او بلباال عاادي .وقاد يكونااون رجاا ار او بحااثين او طالبااا او رجاال ديان او عماااال.
ويمكاان معاارّرهم ماان نمطهاام الساالوك واهرمامااارهم وكالمهاام عاان االّااالق الحساانة

ورربية النفل والعالقة باهلل".

وثمة اوجه رقارب ورباعد باين العرّاان وباين الصاوّية .ولعال الفارق االساسا باين
المنهجين هو ان الرصوا ررشاكل بطارق صاوّية لكال منهاا شايّها الرا ررجاع لاه
قيادة االمور ومثل لك من الصاعب حصاولة ّا الوساط الشايع ا ان القياادة ّياه

محددة بشكل وا و بل صارم بالقيادة المرجعية الدينية الرا رنظمهاا عالقاة الرقلياد
واالجرهاد .ومن هناا يرمظهار العرّاان عناد الشايعة بسالوك ّاردي وشّصا الناال
معينين لهم رعلق كبير ومرمي ماع القارآن والنبا محماد واالماام علا وريرهماا مان

أئمة اهل البيم ورربية النفل وره يبها بمحاسان االّاالقه ورجريادها مان االّاالق
السيئة.
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واعرقد ان ه ا المقدمة مهمة من اجل االبحار ّ عالم روحان ومعرّ رحيب.
ادعا نفسايا صاوّيا ولكنا
بغ النظر عن المصاطلحام ورعاريفهاا الفنياة ّاناا ال ّ
محبااا للمساالك العرّااان بشاارط عاادم ابرعااادا عاان الكراااب والساانة والفقااه والشااريعة
وعلماء الدين الربانيين .ومع اعرراّ ان كلمر الرصوا والعرّاان رام اسارّدامهما
من قبل بع

المنرمين لهما او المّالفين بشكل ريار صاحيو ال سايما وقاد ُح ّملام

سابة وّا
الكلمران بمعان معقدة ومّرلفة ومرناق اة واصابحم ّا عارا الابع
ُ
عاارا اّاارين رهربااا ماان االلر ا ام الاادين ورحاار ار عمااا ّر ااه اهلل عل ا عبااادا ماان
الطاعام .ولكن ّ مو ع اسرعمال االلفاظ -مع االلرفام للمالحظة السابقة -قاد
أرانا أساارعمل كلمااة عرّااان وعرّانيااة وعااارّين بااالمعن الّااات با ّ .المعرّااة ّا
ه ا الحياة ها رااير ه معرّاة اهلل ومالئكراه وكرباه وانبيائاه واوليائاه ورااري االمام
ومّلوقاراه مان حياوان او نباام او جماااد او هاواء او ميااا وقاوانين الوجاود المااادي
والفلك والفي ياء الكونية وعلم الوراثة والجينام واّاق الرفاعال الروحا  ...الا  .واناا
اعرقد ان البحث عن المعرّاة هاو طرياق مهام لرها يب الانفل والرقارب مان اهلل وان
العلماااء ماان عباااد اهلل هاام ماان يّشااونه حااق ّشاايرهه ّااا ا اس ارعملم ّ ا حااديث
الكلمااام المشاارقة ماان المعرّااة ّانهااا به ا ا المعن ا دون الاادّول بمماحكااام الفاارق

والطوائا والرجمعام.

ولكاان ّا الراراث الفكااري لماان انرسااب او نُسااب لالرجاااا الصااوّ وشااقيقة العرّااان

نراجام رائعة ّ الشعر والنثر رصال الا درجاة الروائاع الّالادة الرا ال يقادر علا

اجرراحها الكثيرون .وقد كربم عن نما ي منها ّا بحاث مفصال لا بعناوان "رماو
الوجود...االنسان...الجماله ّ شعر الغ ل"
انا عاشق الشعار الحالي وابن الفاار

والسايد الحباوب ومان ريار شاعراء العربياة

الرومااا وحااااّظ .ولكااال مااانهم جماليراااه الّاصاااة ّااا الشاااعر وقاااد يصااانا الااابع
اشعارهم

من الرصاوا او العرّاان اماا اناا ّااعربر شاعرهم نرااي الوجادان واحراراق

داّل ا للشاااعر يسرشاامه ماان هااو ّاااري ارااه المع بااة ّ ا رحلرهااا للحصااول عل ا

النوره انه انسان ع عليه الفراق ّعات االررراب .واالرررابه يا سائلر ويا قارئ

ال يرربط بال مان والمكان او ال مكان ّحسب بل االررراب هو رعبير عن الّروي من
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عالم االسرقرار ّ مسيرة الركوين ّ عوالم ال ره ال مسيرة الحياة الدنيا القاساية.
الر ررصدي بها الكثير من ّصائصنا الروحانية بمادية ووحشية الحيااة وقساورهاه

وال اقول الحياة الحيوانية الن الحيوان وهو كائن من مّلوقاام اهلل يرحارك بشاهوام
دون ّبث وّداي وحيل شيطانية عل العكل من االنسان المنر ي من عاالم الاروح
ال عالم الكدح ال ي يمرلاك ا ااّة الا طبيعراه الحيوانياة طبيعاة رحمانياة وطبيعاة

شيطانية والر ركاد ان ركون ه المسيطرة علا وجاود االنساان عبار ال ماان وّا
رسلساال المجرمعااام وّا انانيااة االّاراده ولكاان الرحمانيااة الرا يقهرهااا االنسااان ّا

وجودا ربق رع به ّرجعلاه يحان الا عاالم االناوار وعلا االرلاب باال وعا وشاعور
منااه ومنهااا رنشااأ الغربااة والرربااه بااالهرب ال ا ع اوالم النااورّ .كاام ماان رن ا مراارا
يعيت ّ القصور وهو رريب عماا حولاه .الغرباة واالرراراب حالاة رارربط باالنساان
ل او رهاارب ماان الحالااة الحيوانيااة الر ا رعاشاار الش اهوام والل ائ ا ال ا حالااة الااوع

االنسااان  .ال هااد والعرّااان والنصااوا كلهااا شااعور عنااد االنسااان بغربااة عاان واقااع ال

ُير

روحانيره ال عالم اله يراوق االنساان معانقراه ويحال باّاقهاا مان اكراوى

ّ عالم االررراب والغربة والفراق ومن رلاو روحاه ببيام االحباابّ .هام رربااء مان

جهة انهم ال يعرّون احداً يفكر رفكيرهم وال احداً يأنساون باهّ.قاد ورد ّا الرواياام

ان الاادنيا سااجن المااؤمن وماااهو بسااجين بهااا ّقااط باال ورريااب اي ااً.اي ان الغربااة

وا ح ًة هنا جدا عل اهل المعرّة.

عرّرنا بالرصوا عند السنة والعرّان عند الشيعةه ونرساءل :هل لك رصورام

رربناها ّ شعرك ونثرك وقصصك ولوحارك الرشاكيلية؟ وهال لناا ان نساميها طريقاة
ّاصة بك؟
أبد االجابة من نهاية السؤال ّاقول بكل صراحة وروا عه وال أرى نفسا أكثار
من رة صغيرة ّ ه ا الوجود الرحيبه ّمن أكون بين رسام المرسامين وما لام

أعيت ّ دياجير الجااهلينه كاال لايل لا طريقرا الّاصاة مان جهاة وال ارياد ان
أكون كا لكه بال اناا اسارفيد مان كال المادارل الفكرياة والدينياة

امن حادود القارأن

الكريم والسنة النبوية الشريفة .واعود القول :هب البيرونا إلا أن الصاوّية إنماا
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ه اشرقاق من سوّيا اليونانية الر رعن الحكمةه وه ا رأي يدعم موقا القاائلين
بأن الرصوا هو وليد الفلسفة األّالطونياة .وعلا الاررم مان اهمياة قاول البيرونا

ها ا اال ان الماانهج الصااوّ موراال القاادم ّا راااري الاادعوام الدينيااة واالصااالحية.
ول ّ

لك رؤية اشير اليها باّرصار .وه ان مدارل الرنور المعرّا ها اقادم

من الح اررين اليونانية والرومانية وان المرناورين هام ّئاام ممان انعام اهلل علايهم

بااالعلم والعرّااة ان ج ا ورها ّ ا الع اراق رحدياادا منااه ال ا ج ياارة العاارب وبااالد الش اام
ومصر .وال اقصاد بها ا المعرّاة المعرّاة الدينياة البحراة بال اقصاد المعرّاة االلهياة
باّاقهااا المرسااعة الراا رشاارمل ا اااّة للمعرّااة الدينيااة الّالصااة والنقيااة المعرّااة
االر ااااية والعلميااااة .وكااااان المرنااااورون " "Gnosticsيكرمااااون اساااارارهم العلميااااة
والمعرّية عن الجهالء واالرياره وهؤالء اهل المعرّة والعرّان ّ كل مان ومكان.
وقد قابل هؤالء الرحماانيين مجااميع مان االشارار الشايطانيين وحااربوهم عان طرياق

السحر والشعو ة وطقول الظالم ولعل منظمام الغارا الساوداء ها امراداد لهاؤالء
االشرار وان رّعوا شاعارام االّيااره بال ان بعا

دهاارهم حااولوا الساطوعل رااري

ابناااء النااور لصااالو دع ااواهم الظالميااة .لقااد أباااح اهلل ع ا وجاال آلدم عليااه السااالم
ول وجره حواء الجنة أن يأكال من جميع ثمارها إال شجرة واحدةه وهو ماا جااء كارا

ّااا ساااورة البقااارةه ّعناااد لاااك حسااادهما الشااايطانه وساااع ّااا المكااار والوسوساااة
والّديعة ليسلبهما ما هما ّيه من النعماة واللباال الحسان وقاال كا باً واّراراء( :ماا
نهاكما ربكما عان ها ا الشاجرة إال أن ركوناا ملكاين)ه أو ّالادينه ولاو أنكماا أكلرماا

منها لحصل لكما لكماه قال الدم( :قال يا آدم هل أدلاك علا شاجرة الّلاد وملاك ال
يبلا ) وقاساامهما أي حلااا لهمااا باللّااه (إنا لكمااا لماان الناصااحين)ه حرا ّاادعهما
وقد يّدي الشايطان الماؤمن باللّاه .واسارمر الشايطانيون يادعون امارالكهم لالسارار
الر رنفع النال ليحرّوهم عن طريق اهلل المرسومه وليسقطوا ببراثنهم ّيما بعد.

ولعل البع

يسم هؤالء الشياكين بالحكومة الّفياةه ولهام اساماء اّارى معروّاة

ورمرلك ه ا الرنظيمام السوداء قوة

ّمة رعبر عن قوة الشيطان اعا نا اهلل مناه.

وكانوا دائما منرجين للطغاة وبّادمرهم .وّا قصاة موسا وّرعاون والساحرة اشاارة

وا حة لا لكه حياث رصاطري ارادة مؤسساة الظاالم والساحر االساود ورم هاا ّرعاون
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ماع مؤسسااة الناور النبويااة ورم هاا موسا علياه السااالم .قاال ساابحانه ورعاال عاان
صاااااُ ّّاااِ ّ ا ِهااا ّ ثُع ّباااان
نبياااه موسااا علياااه الساااالم ّااا القاااران الكاااريمّّ*(:اااأّلقّ ّع ّ
ااه إِ جن ّهااا ّ ا لّسا ِ
اادا ّّاااِ ّ ا ِهااا بي ّ ااااء لِل جنا ِ
ين*قّاااا ّل لِل ّما ّ ِ
اااحر
ااو ّحولّا ُ
ُم ِباااين* ّوّنااا ّ ّ
اااظ ِر ّ
ي ّيا ّ ُ
ّ ّ
ّ
ُ
ون*قّاالُوا أّر ِجاه ّوأّ ّّاااُ ّواب ّعاث
ّعلِيم* ُي ِر ُ
يد أّن ُيّ ِر ّج ُكم ِمان أّر ِ ا ُكم ِب ِساح ِرِا ّّ ّماا ّ ا رّاأ ُم ُر ّ
سااااحرةُ لِ ِميقّا ِ
ِ
ِ
اااد ِائ ِن ح ِ
اشا ِ
اااام ّيااااوم
ِّااا ال ّما ّ
ااار ّ
ّ
سااااحجار ّعلاااايم*ّّ ُجما ّ
ين* ّيااااأرُو ّك ِب ُكاااا ٍل ّ
اااع ال ج ّ ّ
سا ّ ِ
ّمعلُااااوم* ّوِقياااا ّل لِل جنا ِ
ااام
اااال ّهاااال أّناااارُم ُمجرّ ِم ُعااااون*لّ ّعلج ّنااااا ّنرجِبااااعُ ال ج
اااح ّرةّ إن ّكااااا ُنوا ُها ُ
ين*)(قّاا ّل
ان لّ ّناا ّألّج ًا
س ّح ّرةُ قّالُوا لِ ِفر ّعو ّن أ ِّئ ج
اء ال ج
ان ال ّغاالِ ِب ّ
ار إِن ُك جناا ّنح ُ
ال ّغالِ ِب ّ
ين*ّلّ جما ّج ّ
وسا أّلقُاوا ّمااا أّناارُم ُملقُااون*ّّاأّلقّوا ِح ّبااالّ ُهم
ان ال ُمقّا جارِب ّ
ّن ّعاام ّوِا جن ُكاام إِ ً ا لّ ِما ّ
ين*قّااا ّل لّ ُهاام ُم ّ
ِ
اا
صااُ ِّّ ّ ا ِها ّ رّلقّ ُ
جهم ّوقّالُوا ِب ِع ج ِة ِّر ّعو ّن إِ جنا لّ ّنح ُن ال ّغالِ ُب ّ
ّو ِعصي ُ
وس ّع ّ
ون*ّأّلقّ ُم ّ
وساااا
ون*ّّااااأُل ِق ّ ال ج
ااار ٍب ال ّعااااالّ ِم ّ
سااااا ِج ِد ّ
ّمااااا ّيااااأ ِّ ُك ّ
سا ّ
ين* ّر ٍب ُم ّ
اااح ّرةُ ّ
ين*قّااااالُوا ّآ ّم جنااااا ِبا ّ
ا
اه لّ ّك ِبيا ُارُك ُم الجا ِ ي ّعلج ّم ُكا ُام ال ٍ
سااو ّ
اه قّبا ّل أّن ّآ ّ ّن لّ ُكام إِ جن ُ
ون*قّاا ّل ّآ ّمناارُم لّ ُ
اار ّ
ساح ّر ّلّ ّ
ّو ّه ُ
ِ ِ
ِ
ين*قّالُوا ّال ّ ي ّر إِ جناا إِلّا
ُصلٍ ّب جن ُكم أّج ّم ِع ّ
رّعلّ ُم ّ
ون ّألُقّطٍ ّع جن أّيد ّي ُكم ّوأّر ُجلّ ُكم من ّ ّالا ّوّأل ّ
ين*)
ون*إِ جنا ّنط ّمعُ أّن ّيغ ِف ّر لّ ّنا ّرُّب ّنا ّّطّ ّايا ّنا أّن ُك جنا اول ال ُمؤ ِم ِن ّ
ّرٍب ّنا ُمن ّقلِ ُب ّ
ّالمؤسسة الر رّدم ّرعون وملكه هو مجموعاة الساحرة ويحااول ّرعاون بواساطة

شااعو ة مجموعرااه الرا ررعاااط

اامن طقااول ورنظيمااام كهنوريااة رعاااليم لمحاربااة

الفكااار الرحماااان لّناااق مناااابع الناااور .ولااام ركااان مؤسساااة الساااحرة بماااا رعنياااه مااان
ممارسااام ورقاليااد بالمؤسسااة الصااغيرة باال ه ا مجموعااة لهااا امراادادارها الواسااعة
واّرلا الرواة ّ عدد السحرة ال ين جاء بهم ّرعون لمقابلة موس عليه الساالمه

وروى عان ابان
ّ كر ابن كثير ّ البداية والنهاية أنه قيل :كانوا ثماانين ألفاا .كماا ُ
عبال كانوا سبعين رجاله وهو ما أكدا السيوط ّ الدر المنثور :عن ابن عبال
قال كانم السحرة سبعين رجاال أصابحوا ساحرة وأمساوا شاهداء وللجماع باين االقاوال

اقول يمكن ان يكون كبارهم سبعين وامردادارهم ثمانين ألفا.

وحسب ّهم المروا ع ّان حركة االنبياء واوصايائهم منا أدم علياه الساالم كانام
مرسلسلة ومرواصل ولم رنقطع حلقارهاه وقد أكدم لك كثير من األحادياث واألّباار

عل روارر الوصية وارصالها من عهد آدم عليه السالم إل نبينا الّاارم صالّ اللّاه

عليه وآله و كروا بع

الرفاصيل المرعلّقة بأسماء االوصياء واألحداث الرا واكبام
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المحدثون رواياام مسرفي اة عان عادد االوصاياء واسرقصااء أّباارهم
حيارهم .نقل
ّ
ومحرااوى وصاااياهمه نشااير إل ا م اامون بع ااها مّرص ا ارً محيلااين إل ا المصااادر
المّرصة لمرابعة الرفاصيل .عن ا مام الصادق عليه السالم عن رسول اللّه صالّ

اللّه عليه وآله ّ حديث طويل ي كر ّيه االوصياء منا هباة اللّاه شايم وصا آدم

عليه السالم إل ا مام القائم عليه السالم .وّ حديث عن سالمان الفارسا ر ا

اهلل عنه عن رساول اللّاه صالّ اللّاه علياه وآلاه يا كر ّياه االوصاياء منا آدم علياه

السااالم إل ا ا مااام القااائم مهاادي أل محمااد عليااه السااالم .وعاان أم هااان بناام أب ا

إن اللّاه جعال لكا ّل نبا وصاياً شايث
طالب عن رسول اللّه صالّ اللّاه علياه وآلاهّ " :
وص آدمه وشمعون وص عيسا ه وعلا وصاي ه وهاو ّيار االوصاياء ّا الادنيا
واآلّرة ."...وّ حديث عن أب جعفر الباقر عليه السالم كر ّيه ارصاال الوصاية
من هبة اللّه.

كماا ظهاارم ّا الراااري رحركااام علا المادى الاادين والعلما رشااير الا المجاااميع

الر ررداول العلوم والرنوير عل طول الطريق وأررباط ه ا المجاميع يرعلق بطبيعاة
دعورها وممارسرها ورجالها .ومؤمن ال ّرعون ولعلاه اّناارون( :وقاال رجال ماؤمن
من آل ّرعون يكرم إيمانه أرقرلون رجالً أن يقول رب اهلل وقد جااءكم بالبيناام مان
ربكم وان يك كا باً ّعليه ك باه وان ياك صاادقاً يصابكم بعا

الا ي يعادكم إن اهلل ال

يهاادي ماان هااو مساارا كا اب· يااا قااوم لكاام الملااك اليااوم ظاااهرين ّا

األر

ّماان

ينصارنا مان باأل اهلل إن جاءناا ...وقاال الا ي آمان ياا قاوم ارج ِ
بعاون أهادكم سابيل

الرشاد) سورة راّره·وحبيب النجاره (وجاء مان أقصا المديناة رجال يساع قاال ياا
قاوم اربعاوا المرسالين * اربعاوا مان ال يساألكم أجا ارً وهام مهرادون *) وقصاة موسا

مااع ماان اعطاااا اهلل علمااا لاادنياً ولعلااه الّ ااره وقصااة لقمااان الحكاايم وقصااة اهاال
الكهااا وقصااة الّااط االبراهيما المرواصاال ماان ّااالل اسااماعيل وماان رمااو ا م اار

وقص وهاشم وعبد المطلب واب طالب عليهم السالم جميعا.
وان حديث إسالم الصحاب
الديانة المجوسية إل

الجليل سلمان الفارس

النصرانية ثم انرقله إل

ر

اهلل عنهه وانرقاله من

ا سالمه قد رجسد معن

الرجول

والررحال للحصول عل المعرّة الحقةه وال شك ان ّ ه ا القصة الطويل لمحام
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واشارام بها رمال مع المعن الصوّ او العرّان وأّ المريد من مرشدا .انها
رحلة الوصول وع ابارها ال معرّة الحق والرنورّ .قد الرق سلمان عدة رهبان

من رهبان النصارى وأؤكد هنا عل كلمة النصارى وليل المسيحيين .وهم ال ين
ارشدوا ال النب محمد واقراب يومه وار ّروجه .وراوي القصة ّعب ِد اللج ِه ب ِن
ان الفّ ِ
ار ِس ُّ نفسه ونجد ّ القصة معان مهمة ه  :انه كان ّر ُجال
سل ّم ُ
ّعبجال عن ّ
ّّ ِ
م
ان أِّباا رئيسا للقرية .يقول ر وان اهلل عليهّ :وأّج ّهد ُ
انه ّو ّك ّ
ار ِسيما ِمن أّه ِل أّص ّب ّه ّ
وسي ِ
ِّ المج ِ
م موقداّ ال جن ِ
اع ًةه وي كر انهّ ّّ ّري ام
جة ّحرج ُكن ُ
س ّ
ُّ
ار ال ّير ُرُك ّها رّّ ُبو ّ
ِ
ل ال جنصارىه ّّ ِ
ِ
يسة ِمن ّك ّن ِائ ِ
ال:
ونه قّ ّ
صلُّ ّ
سمع أّص ّوارّ ُهم ّ ّ
يها ّو ُهم ُي ّ
ّ
يوم ّّ ّم ّرر ِب ّكن ّ
ّّ

م ّه ّ ا ّواللج ِه ّّير ِمن الد ِ
ٍين
ّلّ جما ّأرّيرُ ُهم أّع ّج ّب ِن
م ِّ أّم ِرِهمه ّو ُقل ُ
ص ّال رُ ُهم ّوّرِرب ُ
ّ
ٍين؟ قّالُواِ :بال ج
م لّ ُهم :أّي ّن أّص ُل ّه ّ ا الد ِ
ش ِام .ثم يرحدث عن
الج ِ ي ّنح ُن ّعلّي ِهّ ...قُل ُ
عث إِلّ
سه ّّ ّب ّ
الصراي ال ي نشأ بينه وبين ابيه بعدما علم ابوا ما حصل ّ ّح ّب ّ
ص ّارى ان إِ ّ ا قّ ِد ّم ّع ّلي ُكم ّركب ِمن ال ج
ش ِام ّّأّّ ِب ُروِن ِب ِهم وجاء ركب من الشامه
ال جن ّ
ٍين ّيها قّالُوا :األّسقُ ُّ
اصطحبهم إِلّيهاه وبحث ع ّمن هو أّّ ّ ُل أّه ِل ّه ّ ا الد ِ
ا ِّ
ّ
ّ
ِ
ون ّم ّعه ليرعلم ويصل معه .وعات معه
يس ِة ّ .هب اليه وطلب منه أّن ي ُك ّ
ال ّكن ّ
منا ليكرشا نفاقه وبعدا عن اهلل .ولما مامه بحث ّروصل ال رجل اّر طلبا
للمعرّة ولما ح رم ه ا الرجل الوّاة قال له سلمانّ ِّّ :ل من رُ ِ
وص ِب ؟ ّو ّما
ّ
ِ
م ّعلّي ِهه لّقّد ّهلّ ّك
ّح ًدا ال ّيوّم ّعلّ ّما ُكن ُ
رّأ ُم ُرِن ؟ قّا ّل :أّي ُب ّن ج ! ّواللجه ّما أّعلّ ُم أ ّ
ال جنال وب جدلُوا ورّرُكوا أّكثّر ما ّكا ُنوا علّي ِه إِال رجال ِبالمو ِ
ص ِل ّوهو ُّالنه ّلّ ِحق بعد
ُّ
ّ
ُ ّّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
اح ِب المو ِ
موره ِبص ِ
ص ِله وقبل ان يموم وجهه بااللرحاق برجل اّر عل طريقرهم
ُ ّ
ّ
ّالرحق بهّ .لّ جما ح ّ رر ُه الوّّاةُ قال لّ ُه سلمان ِّّ :لّ من رُ ِ
وص ِب ؟ قّا ّل الرجل:
ّ
ّ ّ
ّ
ينه ّوهو ُّ ّال نه ّّال ّحق
أّي ُب ّن ج ! ّواللج ِه ّما أّعلّ ُم ّر ُج ًال ّعلّ ِمث ِل ّما ُك جنا ّع ّلي ِه إِال ِب ِن ٍ
صي ِب ّ
ِب ِه والرحق به سلمان ّعال .وقبيل وّاره اوصاا بالرجوي ال ّر ُجل ِب ّع ُّم ِ
ورجي ّة وقال له:
ام
ِّّ جن ُه ِب ِمث ِل ّما ّنح ُن ّعلّي ِهه ِّّ ن أّح ّبب ّم ّّأ ِر ِه ِّّ جن ُه ّعلّ أّم ِرّناه قّا ّل سلمانّ :لّ جما ّم ّ
م ِبص ِ
ِ
اح ِب ّع ُّم ِ
ورجي ّة ّوأّّ ّبررُ ُه ّّ ّب ِري قّا ّل :أّي ُب ّن ج ! ّواللج ِه ّما أّع ّل ُم ُه أّص ّب ّو ّعلّ
لّحق ُ ّ
ِ
ّحد ِمن ال جن ِ
ان ّن ِب ه هو ّمب ُعوث
آم ُر ّك أّن رّأ ِر ّي ُهه ّولّ ِك جن ُه قّد أّظّلج ّك ّ ّم ُ
ّما ُك جنا ّعلّيه أ ّ
ال ُ
ِب ِد ِ ِ ِ
يم .كان ه ا الراهب او العالم او المرشد اّر سلسلة العارّين باالمر
ين إب ّراه ّ
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وكان رجال صالحا عندا علم عن نب آّر ال مانه ّنصو الراهب سلمان أن ي هب
إل بالد العرب الر سيّري ّيها ووصفها لهه ّكانم ه مدينة النب محمد صل
م لّ ُهم:
اهلل عليه وأله وسلم .يقول سلمانُ :ث جم ّم جر ِب ّنفّر ِمن ّكلب رُج ًا
جاره ّّقُل ُ
رّح ِملُوِن إِلّ أّر ِ ال ّع ّر ِب واسرمرم رحلة سلمان طلبا للنور والمعرّة حر الرق

برسول اهلل وليرحول من سلمان الفارس ال سلمان المحمدي.

كااال رلاااك الظاااواهر رااادل الااا انرقاااال العلاااوم النورانياااة الرحمانياااة بواساااطة عبااااد اهلل

المكرمين .وللنب أدريل اهمياة كبيارة ّا الرناوير ونقال العلاوم للبشاريةه وقاد نجاد
صدا لنشاطام بع

الجهام ّا نقال العلاوم ورطاوير االنساانية مثال الفيثااروريين

ال ين رلقوا علومهم من مدارل الحكمة ّ مصر الرا رلقام بادورها علاوم الحكماة
ماان السااومريين واالباااء الساااميين .ولقااد كاناام مدرسااة ّيثااارورل وه ا مدرسااة ال
اسرطيع القطع بمدى نقائها الفكري والسالوك ه ولكان نحان نعارا حساب ماا نفهماه

من الروايام القديمة المرواررةه انهاا رطلاب مان المنرماين اليهاا مان الرجاال والنسااء
أن يجمعااوا كاال مااا لااديهم ماان الطيبااامه وأن يرعلمااوا مجرمعااينه وأن ُياادربوا علاا

الف يلة والرفكير الراق بطريق العلوم الريا ية والموسيق ه والفلسفةه وأن يرقدموا

من رلقاء أنفسهم ليكونوا حكاام الدولاة الحارساين لهاا .والحاق أن الجهاد الا ي كاان

يب له ّيثارورل ليجعل مجرمعه هو نفسه حكومة مدينره العقلياةه هاو الا ي أهلكاه
وأهلاك أرباعااهّ .قاد اناادّع المبرادئون ماان أرباعاه ّا رياار السياسااة .ورقاول إحاادى
الروايام إن ّيثارورل -ولد عام  286قبل الميالد رقريباا -نفساه قاد قُاب

علياه

وقُرل حين أب ّ ّرارا أن يطأ بقدمه حقالً من الفاول ورقاول رواياة أّارى إناه ّار

إل مرابنرم حيث امرنع عن الطعاام أربعاين يومااً  -ولعلاه كاان يحال أناه يجاب أن
يكرفااا مااان العمااار بثماااانين عامااااً  -وأماااام نفساااه جوعااااً ...عاااات نشااااط ارباعاااه
ثالثمائااة عااام ّ ا صااورة جماعااام منرشاارة ّ ا بااالد اليونااانه يّااري منهااا علماااء
طبيعيون وحكام وكان أّالطون نفسه يهيم بصورة ّيثارورل الغام اة وهاو يأّا
عنه ّ جميع نواح نشاطه ال هن وّ اعرقادا أن الف يلة رآلاه وّ نظرياره
عن الطبيعة والنفله وّا شاغفه بالهندساةه وّا إيماناه بقاوة األعاداد الّفياة .أن

ّيثااارورل كااان لااه الف اال ّا و ااع أسااال العلااوم الطبيعيااة والفلساافة لقااد دعا
17

ّيثارورل أرباعاه مان دارسا الهندساة علا عادة أماور قاال أناه نقلهاا عان كهناة
منا بمصر الم اولين للهندسة منها :اررداء المالبال البي ااءه والرأمال ّا اوقاام

محددةه االمرناي عن أكل اللحوم .ويعرقد ّيثاارورل ورالميا ا أن كال شا ء مارربط
بالريا اايام وبالرااال يمكاان الرنبااؤ بكاال شا ء وقياسااه بشااكل حلقااام إيقاعيااة .ولااه
النظرياة الهندسااية المعروّااة الرا رقااول" :أن المرباع علا الااورر ّا المثلااث القاائم
ال اوية يكاّئ مجموي مربع ال لعين االّرينه وللدقة ّقد اّا ّيثاارورل نظريراه
هااا ا مااان حكمااااء بابااال .كاااان ّيثاااارورل مااان أشاااد المحباااين والمعجباااين باألعاااداد
والهندسااة وك ا لك بااالعلوم األّاارى كالفلااك والموساايق والفلساافة والاادين وّ ا ه ا ا
الوقم لم ركن الكرب منرشرة ّكان يررحل بحثا عان العلام والمعرّاة ّكاان يا هب الا
ّارل والعراق وجاء ال مصر ليا داد علماا ومعرّاة .وقاد اسال مدرساة ّا جناوب
ايطاليا ويعرقد ارباعه ان ّيثارورل جمع ّ ه ا المدرسة ّير الدنيا من المعارا

والعلوم وّير اآلّرة من الف ائل واألّاالت .وبعاد وّاراه سانة  734ق.م او سانة
 204ق.م ظلم رعاليمة ونظريارة رنطلق ال كل مكان ليجماع باين العلام والف ايلة
والساامو عاان الاادنايا والرمساااك بكاال مااا ماان شااأنه رّااع قيماااة البشاار .ولاام ركااان
الفيثارورية مدرسة ّلسفة وحسبه بل كانم أي ا مدرسة دينية أّالقية عل نظاام
الطرق الصوّية .ومن الجدير كرا ان الفيثارورية مع ما بها مان مكاارم وعلاوم اال
انهااا وقعاام بمطباااام ّصااائت االعاااداد .ولااو اردناااا البحااث عااان امرااداد للمدرساااة
الفيثاروريااااة لوجاااادنا ان اّااااوان الصاااافا الراااا يقااااال انهااااا ماااان رفرعااااام الماااا هب

االسماعيل الشيع رشرمل علا العدياد مان ّصاائت الطريقاة الفيثارورياة .ومان
ّاارق الرصااوا ام االهرمااام باالرقااام والحروّااة ّرقااة يقااال لهااا الحروّ جيااة أسسااها
ّ ل اهلل بن عبد الرحمن الحسن ا سررابا يه وهو ينل الا شايعةه وكاان يرنقال

باين مادن ّاارله قرال سانة 807هااه وساميم الحروّياة العرناائهم ال ائاد بااالحروا
وأسرارها عل طريقة األوّاق والطالسمه وال ايرجة واسرنطاق الحروا والرنجيمه وقد
رسربم ه ا الطريقة ّيما بعد بطرق صوّية اّرى مثل البكراشيجة .ومان رماو ها ا

الطريقاة الشااعر عمااد الادين نسايم ( ۳۱٧۰ا )۳٤۳٧المولاود بمنطقاة ا نسايم ا
ب اواح بغااداده وهااو شّصااية بااار ة ّ ا الفكاار ا سااالم والصااوّ وّاصااة ّ ا
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الااادول الناطقاااة بالرركياااةه ويعربااار نسااايم داعياااة وشّصاااية قيادياااة ّااا الطريقاااة
الحروّية وهو منهج صاوّ يعظام ورقادل الحاروا واألرقاام ورركياب الحاروا ّا

الكلمااام.ورعرباار (الحروّيااة) الكااون مظها ارً للوجااود المطلااق.حيااث الاادنيا راسااّة ّا

علاام الكااونه وه ا ا الرسااوو ُيعرباار رجلي ااً للكائنامهوررأساال أحكااام الحروّيااة عل ا
الحروا وعل أثر انرشار الحروّية انرقل نسيم من العراق إل أ ربيجان ومنطقاة

األنا ول لنشر المنهج الحروّ  .إسرعمل نسيم أنماطاً شعرية سائدة ّا الشاعر

العربا والفارسا كااالغ ل والرباعيااة والمثنااوي.وقااد رمكاان ماان أن يكااون أول شاااعر
عراق يانظم باللهجاة الرركمانياة قصاائد ر ااه ماا هاو مكراوب ّا الشاعر العربا

والفارسااا الكالسااايك م ااايفاً إليهاااا نفحاااام شاااعرية رعبااار إن إيماناااه بالمعرقااادام

الحروّية .ظال نسايم طاوال حياراه مراأث ار لمصاير المرصاوا الكبيار الحاالي مارددا

كاارا باااحررام ورقاادير بااالغين.رياار ماادرك أن القاادر يّفا لااه مصااي ار شاابيهاً بمصااير

الحالي.

أقول دوماً ((أنا الحق)) ألن بالحق منصور

من ا ال ي يرناسان وشهرر رعم اآلّاق
قبلة الصادقين أناه وعاشق المعشوقين
السماء السابعة أناهوناصر المظلومين

أنا موس إ أناج الحق دوماً

يرجل قلب أبداً ّ طور سيناء
أرري كأل الوحدة من األ ل

من الّليقة أنا نشوان ومّمور
أن روجهم عيناي هناك أبصر المحبوب
رأّ ن البهجة وأّري الكرب بالكرب

شاهد الحبيب أنا والكون واألّالك
النطق الربان أنا ّ كل اللغام

كيان مرآة للكون واآلّاق

أنا صورة الربه المسرور عن البشر
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جوهر نسيم أناهكاشا األسرار
مجنون أنا ومرولهه

أُنظر ل كم أنا ظاهر.

يسرعمل نسيم

مير الماركلم (أناا) ّا قصاائدا لايل رعبيا ارً عان اراه بال للداللاة

علا ا نسااان بمعناااا العااام .ا ااطر نساايم إلا مغااادرة باااكو بعااد مقراال ّ اال اهلل

مؤسل الطريقة الحروّية عل يد مياران شااا بان ريمورلناك ّا  ۳۱٤٤م مروجهااً

إلا األنا اول حياث ارصال بالحااي بكراات ولا (مؤسال الطريقاة البكراشاية وها

إحدى الطرق العلوية برركية) حيث وجد اسرقباال حا ار من مريديه.ويقال إنهم راأثروا
بأّكااارا الحروّيااة الر ا باادأ بنشاارها ّ ا األنا ااول .والي ا ال نساايم إل ا يومنااا ه ا ا
يحظ بمكانة محررمة بين البكراشيين والعلويين ّا رركياا حياث يررنماون بقصاائدا
ّ ا طقوسااهم الّاصااة الر ا ررراال ّيهااا القصااائد ورغن ا عل ا آلااة السااا  .رعاار

نسيم ّ مديناة حلاب الساورية إلا م اايقام وراأمر مان قبال أعدائاه .حياث قاام
أحد المرآمرين برم ياق صافحة مان القاران الكاريم وو اعها ّا ّرقراه دون علماه.
وعنادما مثال بعااد الوشااية بااه أماام القا ا الا ي قااال لاه (مااا الحكام ّا الياد الرا
رعبااث بااالقران؟) ّكااان جوابااه رقطااع .وهنااا قااال لااه القا ا ( :هاقااد أّرياام لنفسااك).
أُرهم بال ندقةه وحكم عليه بسل جلدا حياً.وعندما بادؤا بالسال ه شاحب وجهاههّقال

لاه القا ا ساااّ ارً :إ ا كناام الحاق كمااا راادع ّلمااا ا بادأ وجهااك بالشااحوب ؟ ّاارد

عليه نسيم قائالً :الشمل رشحب دائماً عند المغيب لرشرق من جديد!

وعلااا اي حاااال ّااانحن نااارحفظ علااا الروجهاااام الباطنياااة الرااا رفااارو ابواباااا علااا
االنحراا دون انكار الجوانب الطيبة ّ الفيثارورية واّوان الصفا او الحروّياة او

البكراشية وال البكراشية يع ى رأسيل الجيت العثمان االنكشااري الا ي حقاق كال
الفروحام االسالمية ّ اوربا قبل ان يرغير العثماانيون مان الفارو الا احارالل دول

المسلمين!!
وهناك امثلة عديدة عل من رعاهدوا عل نقل نور العلم والف يلة عبر العهاوده قاد
ّلد القرآن الكريم قصت من حمل دعوة اهلل ونور الرسالة عبر االجيال براراث حا ً
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يرلااا عبااار العهاااود ليعااايت اجواءهاااا مااان اكااارمهم اهلل رعاااال ّااا سااالوك طرياااق
الصالحين.

وال اريد الحديث عن نفس ّ ه ا المجال بل اررك الحاديث الا ماا كرباه لا احاد

رالمب ا ي منشااو ار ّ ا احااد المواقااعه م ا ك ار اياااي باادورل كناام القيهااا عل ا بع ا
االّااوة الكارام مماان ارراابط معنااا ّا مساايررنا العقائدياة منا عقااود ّقااال معلقااا علا

بحااث مفصاال لا عاان بهلااول الداعيااة الحكاايم ورحاام عناوان "البهلااول...عااارا ّا

ديااار الجاااهلين" :رحيااة لااك ماان االعماااق ساايدي الجاوادي الكبياار .ارشاارا ان اكااون
ماان رالمي ا ك النجباااء وّريج ا مدرساارك المّلصااين .وار ا كر قباال اكثاار ماان ساام
ساانوام كنااا ّ ا حلقااة اساابوعية شاابابية بغداديااة وكنااا بحاادود ّمسااة عشاار شااابا
جامعيا او حديث الرّري .وقد درسانا بهاا السايد الجاوادي منااهج الادعوة هلل والادين
واالصالح .وقد ر مم ه ا الحلقة دراسام ّ مناهج:
 Oمؤمن آل ّرعون وراري اّنارونه

 Oومنهج الرجل ال ي جاء من اقص المدينة يسع حبيب النجاره
 Oالفيلساااوا الموحاااد ساااقراط الشاااهيد وّيثاااارورل والفيثااااروريينه ونقاااد جواناااب
منهاه

 Oوالرنظيمام االسينية االصالحية ّ ّلسطين قبيل عصار السايد المسايو ودعاوة

النب يحي .
 Oوالمسيو عيسا بان ماريم ورنظيماام رالميا ا مان بعادا وّطاوط هاؤالء الرالميا

والصراي بين ّط قريب المسيو يعقوب و ريره وّط بولل الا ي ارجاه ارجاهاا اّار

ّاااالغ الشاااريعة .ماااع دراساااة الفرقاااة االبيونياااة النصااارانية الرااا رصااادم للرحريفاااام
البولصيةه وكانم ررّ

الغاء الشريعة ورؤمن بالمسيو عيس بن مريم نبيا رساوال

وليل ربا او ابن اله وربشر بقدم نب يظهر ّ ج يرة العرب.

 Oومنهج سلمان الفارس ّ البحث عن الحقيقياة والمؤسساام الدينياة الرا كاان
مرربطا بها قبل االسالم.

 Oوماانهج عبااد المطلااب باان هاشاام وابنيااه ال بياار واب ا طالااب ّ ا االصااالح وّ ا
الرهيئة لظهور النب محمد عليه الصالة والسالم.
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 Oمناااهج الرحاارك عنااد ائمااة اهاال البياام والر ا رطاهااا بعاادد ماان المحا ارام عاان
االمام السجاد واالمام الصادق واالمام الكاظم واالمام الجاواد واالماام الهاادي واالماام

العسكري واالمام المهدي.

 Oدراساااام عااان الحركاااام الصاااوّية بصااافرها اطااار مارسااام الااادعوة هلل والرربياااة
للمجرمااع ورناااول ّيهااا طريقااة الشااي عبااد القااادر الكيالن ا والساايد احمااد الرّاااع
والسيد احمد البدوي والسيد الدسوق والسيد اسحاق صف الدين وريرهم.

 Oرنظيماااام شااايعة اهااال البيااام القديماااة الّطاااوط الصاااحيحة والّطاااوط المنحرّاااة
وعمليام االنحراا العباسايين مثااال .ورنظيماام االساماعلية وجماعاة اّاوان الصافا
وّالن الوّا .ورنظيمام الحركة الصفوية.
 Oدعوة االمام حسن البنا وج ورها الصوّية الحصاّية وامردادارها.
 Oدعوة الماال ساعيد النورسا وحركاة الناور الرركياةه وكاان الماال شاي مان شايوو
الطريق.

 Oوكانم احدى محا رارها حول منهج بهلول ّ العمل لالصالح.
 Oومنهج الشي ع الدين الج ائري رائاد الحركاة االساالمية المعاصارة ّا العاراق.
وا اا ه ا الرلمي النجيب :وارمنا علا سايدي واسارا ي عاالء الجاوادي ان يعياد
ررريااب ه ا ا المحا ارام كمااا اعاااد ررريااب محا اارره عاان البهلااول ويجمعهااا بكراااب

واحااد رحاام عن اوان مناسااب يّرااارا مثاال " مناااهج العماال الرسااالية" .امااا حااول ه ا ا
المقالة المنشورة ّ موقع النور ّاحاب ان ا اع ّطوطاا علا اهام مالماو المانهج
االصالح ال ي دع لاه سايدي الجاوادي ّا مقالاه ها ا عان الشاي بهلاول رحماه

اهلل رعااال  .والرا رصاالو ان ركااون وثيقااة عماال لنااا ّا ها ا المرحلااة وهااو يعا مااا
يدعواليه .واهم ه ا الّطوط:

 Oالدّاي عن الفكر والفقه الصحيحين النابعين من مدرسة اهل بيام النباوة علايهم

الصالة والسالم.
 Oالرأكيد عل القيادة الشرعية لالمة والدعوة اليها.

 Oكشا ممارسام وعاظ السالطين والمرلبسين بالدين لّدمة السلطام المنحرّة.
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 Oكشا الّطوط الرا رحااول االنرقاات مان اهال البيام واربااعهم مان المرلبساين
باالسماء الدينية والعناوين الطائفية.

 Oدعاوة المجرماع وعماوم الناال الا الرقاوى والروباة وعادم االنشاغال بالادنيا علا
حساب االّرة.
 Oكشااااا المغاااارورين والمنرفّااااين ومحاااادث النعمااااة الاااا ي يسااااره ؤون بااااالفقراء

والمساكين.

 Oرربية االطفال والشباب الرربية رالصحيحة الصالحة.
 Oالنقاااد الهاااادا المو اااوع للسااالطة الحاكماااة ومؤسساااارها وهيئارهاااا الق اااائية
والرشريعية والحكومية.
 Oرأسيل رابطام االمر بالمعروا والنه عن المنكر ّ المجرمع.
 Oكشفه االعيب االرنياء البر ا الفقراء وسرقرهم والرالعب بهم.
ثم يقول :شك ار لك يا سايدي الجاوادي ايهاا المفكار المظلاوم الا ي

ايعه قوماه كماا

يعوا من قبل الرجال الصالحين .شّصم اهم معالم الّلل ودعوم لالصالح بلغاة
هادئاااة رهااادا لالصاااالح اكثااار مماااا رهااادا الااا االنرقاااام والنقاااد الجاااارح للهيئاااام
واالشّات.دمم لنا ابا مرشدا وقائدا مربيا.

ها ا المناااهج ه ا نحااو ماان انحاااء الرعاااط المعرّا المنبثااق ماان الروحانيااة الر ا
نرعلمها من اولياء اهلل وأحبائه .انره ما كربه احد اّور المّلصين.
ومعااا رة سااايدر الراقياااةه ّقاااد رلبنااا طبعااا ورحااام ارفلساااا واردد كاااالم اساااار رنا
الربانيين وانا ما لم بالجحيم وّ سجن النفل االمرة بالسوءه ولوان ابشار نفال

بسرعة اللحاق بالطيبين ممن سبقونا ال طريق الّير.
رد ّعاال
ّنيااة أم ّ
رربناااا ّ ا ّكاارك ه ا ماانهج حياااة أم أداة ّ
اوّية الر ا ّ
الصا ّ
هاال ّ
رجاا الحياة؟
كاارم لكاام انا لساام صااوّيا او عرّانيااا بااالمعن الرعريفا لكااال المصااطلحين
وانما ه رطلعام روح سجينة ّا قياود ماديرهاا رحااول االنعرااق نحاو ّالقهاا وماا
وّية
الص ّ
يربعه من رجوال ّ ملكوم اهلل .وسؤالك عميق وبه ثالث شعبه اوله هل ّ
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رربناااا ّا ّكاارك ها ماانهج حياااة؟ ّاااقول بعااد الروكاال علا اهلل :انااا ال اربنا
الرا ّ
طريقة صوّية معينة مع احررام لكل طريقة ال رّري عن الكراب والسنة مان جهاة
ورعرمد ّ رواصلها العلم عل اهل البيم االطهار .ولكن ل منهجا ّا الرعامال

مااع المساالك الرربااوي وهااو مااا كرب ام جانبااا منااه ّ ا "رسااالة ن هااة السااالكين" الر ا
ارسلرها الحد اّور من طالب المعرّة هو الشاي بهااء الادين الّاقاان رعااا اهلله

وقد اشرم بها ال جوانب اعرقد انها مهمة للوصول للمنهج الصحيو وه :
اوال :معرّة اهلل:

ان أنفل األشياء ّ ه ا الوجود هو معرّة اهللّ .ينبغا لمان عارا شارا الوجاود
أن ُيحصل أّ ل الموجود .الن ه ا العمر موسم .والرجارام رّرلا .والعامة رقاول:
عليكم بماا ّاا حملاه وراال ثمناهّ .ينبغا للمساريقظ أال يطلاب إال األرلا واالعلا
وأنفل األشياء ّ الدنيا معرّة الحق ع وجالّ .مان العاارّين الساالكين مان واّا

ّ طريقه بغيره ّ السفره ومنهم من همره مرعلقة بطلب ربحهه ومنهم مان ينظار

إل ما ير

الحبيب ّيجلبه إل بلد المعاملةه وير

بالقبول ثمنااه ويارى أن كال

الب ائع ال رف بحق الحفاوة .ومنهم من يرى ل وم الشاكر ّا اّرياار ها ا السالوك
دون ريرا ّيقر بالعج .

نعم إن الرعرا عل اهلل من أعل المناا ل وأرّعهااه ولان رصالو القلاوب إال بمعرّاة

اهلل رعال ه جاء ّ بع

كرب السالكين ان احاد العرّااء قاال لرجال :داو قلباك ّا ن

حاجة اهلل إل العباد صالح قلوبهم يعن أن مرادا منهم ومطلوبه صالح قلوبهم ّال

صااالح للقلااوب حر ا يساارقر ّيهااا معرّااة اهلل وعظمرااه ومحبرااه وّشاايره ومهابرااه
ورجاؤا والروكل عليه ويمرلئ من لك .وه ا هاو حقيقاة الروحياد وهاو معنا قاول ال
إله إال اهلله ّال صالح للقلوب حر يكون إلهها ال ي رألهه ورعرّاه ورحباه ورّشااا

هو إله واحد ال شريك له ولو كان ّ السموام واألر
ب ا لك السااموام واألر

إله يؤله ساوى اهلل لفسادم

كمااا قااال رعااال  :لوكااان ّيهمااا آلهااة إال اهلل لفساادراّ .علاام

با لك أنااه ال صااالح للعااالم العلااوي والساافل معااا حرا ركااون حركااام أهلهااا كلهااا هلل

وحركام الجسد رابعة لحركام القلب وارادره ّا ن كانام حركراه وارادراه هلل وحادا ّقاد
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صاالو وصاالحم حركااام الجسااد كلااه وان كاناام حركااة القلااب وارادارااه لغياار اهلل ّسااد
وّسدم حركام الجسد بحسب ّساد حركة القلب.

واقول الّور االحباب :إن معرّة اهلل بأسمائه وصفاره من أجال العلاوم ّها ا العلام
أشاارا العلااوم وأجلهااا عل ا ا طااال ق ّاالشاارغال بفهمااه والبحااث الرااام عنااه اشاارغال
بااأعل المطالااب وحصااوله للعبااد ماان أشاارا المواهااب ّمعرّااة اهلل رعااال راادعو إلا

محبره وّشيره وّوّاه ورجائاه واّاالت العمال لاه وها ا عاين ساعادة العباد .وجااء
ّ رفسير قوله رعال ( :وماا ّلقام الجان وا نال إال ليعبادون .ماآ أرياد مانهم مان
ر ق ومااآ أريااد أن يطعمااونه إن اهلل هااو الاار اق و القااوة المرااين) ايااام 28-22
سااورة الا اريام .جاااء :ها ا الغايااة الر ا ّلااق اهلل الجاان وا ناال لهااا وبعااث جميااع
الرسل يدعون إليها وه عبادراه المر امنة لمعرّراه ومحبراه وا ناباة إلياه وا قباال
عليه وا ع ار

عما ساواا و لاك مروقاا علا معرّاة اهلل رعاال ه ّا ن رماام العباادة

مروقا عل المعرّة باهلل بل كلما ا داد العبد معرّة بربه كانم عبادره أكمل .وكلماا
ا داد االنسان معرّة بربه ا داد إيمانه وكلما نقت نقت وأقارب طرياق يوصاله إلا
لك ردبر صفاره وأسمائه من القرآن والطرياق ّا

لاك إ ا مار باه اسام مان أساماء

اهلل أثبم له لك المعن وكماله وعمومه ون هه عما ي اد لك.
ثانيا :معرّة الرسول:
إن أعظم النال معرّة باهلل هم رسل اهلل ومن هنا ّهام أكمال الناال عباادة وطاعاة

هلل رب العااالمين .واكملهاام واعظمهاام وساايدهم هااو ابااو القاساام محمااد باان عبااد اهلل.
ل ا لك اصاابو اصاال العرّااان بعااد معرّااة الرحمااان هااو معرّااة ّااارم االنبياااء وساايد
المرسالين نبيناا محماد صالوام اهلل علياه وعلا آلاه الطااهرين وصاحبه المّلصااينه

وعل من ربعهم ب حسان إل يوم الدين .مان أرساله اهلل رحماة للعاالمينه حرا أرااا

اليقينه لقد كان لكم ّ رسول اهلل أسوة حسنة .بعد ه ا المقدمة دعونا اآلن نبحار
لنغوت ّ أعماق السانة النبوياة لنسارق شايئا يساي ارً مان درر رلاك السايرة العطارة
عل صاحبها واله أّ ل الصالة والرسليمه ربين معرّة النب صل اهلل علياه وسالم

بربهه انه كان صل اهلل عليه واله وسلم كثير الا كر لرباه سابحانهه يا كر اهلل قائمااً
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وقاعداً وعل جنبه ي كر اهلل وهو مسرشعر لمان يا كره وهاو مان رفار لاه ماا رقادم
لااه ماان نبااه ويقساام ويقااول واهلل إنا ألساارغفر اهلل وأرااوب إليااه ّا اليااوم أكثاار ماان

سبعين مرة .ونرعلم مان الرساول أناواي الا كر وكلهاا دالاة علا روحياد اهلل ورعظيماه
ّالإلاااه إال اهلله واهلل أكباااره وساااابحان اهلله والحماااد هلله وال حااااول وال قاااوة إال باااااهلل
واساارغفر اهلل والشااكر هلل .وريرهااا ماان األ كااار رجعاال ّا قلااب المساالم وعلا لسااانه
كااار لصااافام اهلل وأسااامائه وأّعالاااه ورقديساااه عااان النقاااائت .إن كااار اهلل بالقلاااب

واللسااان هااو الاا كر ال ا ي يثماار معرّااة اهلل ومحبرااه وكثاارة ثوابااه كمااا قااال رعااال :
"ّا كرون أ كركم" .لقد رعرا النب صل اهلل عليه واله وسالم علا رباه مان ّاالل
الرفكار ّا آيارااه المرلاوة أي ااً ّا القارآن العظاايمه ّا ا وقاا صاال اهلل علياه والااه
وسلم أمام ربه ّ صالره وجادم الّشاوي والّ اوي والرادبر ّا أرام وجوهاه وأرّاع

منا له يرلوا اآليام يررلها رارريالً .قاال اهلل رعاال مّاطبااً نبياه صال اهلل علياه والاه
وسلم" :رلك آيام اهلل نرلوها عليك بالحق" وقد أشار جل وعال لنبيه صال اهلل علياه
والااه وساالم إل ا آيااام هاا ا الق ارآن العظاايم وبااين لنبيااه أنااه يرلوهااا عليااه مررابطااة
ومرال مة بالحق ال ي ال يأريه الباطل من بين يديه وال مان ّلفاه .وكماا قاال بعا
العرّااااءّ :اااال طرياااق إلااا معرّاااة اهلل والااا الوصاااول إلااا ر اااوانه والفاااو بقرباااه

ومجاورره ّ اآلّرة إال بالعلم الناّع الا ي بعاث اهلل باه رساله وأنا ل باه كرباه ّهاو
الدليل عليه وبه يهردى ّ ظلمام الجهل والشبهة والشكوك وله ا سام اهلل كراباه
نو ار يهردي به ّ الظلمام وقال اهلل رعاال " :قاد جااءكم مان اهلل ناور وكرااب مباين
يهدي به اهلل من اربع ر وانه سبل السالم ويّرجهم من الظلمام إلا الناور ب ناه

ويهديهم إل صراط مسرقيم".
ومن عبادة النب صل اهلل عليه واله وسلم نرعرا الكمال واالرقانه ورماام المعرّاة

باااهلل الاارحمن .لقااد كاناام العبااادة عنااد رسااول اهلل صاال اهلل عليااه وساالم عبااادة اهلل
رعااال رعن ا السااكينة والطمأنينااة والحااب وال ا وبان ّ ا المعبااوده كااان يقااول لمؤ نااه
بالل الحبش ر

اهلل عنه أرحنا بالصالةه وكاان إ ا ح باه أمار ّا ي إلا الصاالةه

ّمعرّة النب صل اهلل عليه وسلم بربه ه الر جعلره يرل

سبحانه ورعال .
26

بالعبادة ومناجاة رباه

وساقيم بمااء ا ّاالت ومرابعاة سايد الناال
وا ا ُررسم شاجرة المحباة ّا القلاب ُ
أثمرم كل أنواي الثمار وأرم أُكلها كل حين ب ن ربهاه ّه شجرة أصلها ثابام ّا
قرار قلب المؤمن وّرعها مرصل بسدرة المنره  ّ .ا نطق العباد بالشاهادرين ووحاد

اهلل والر م بسفينة النجاة والعروة الوثق ّ نه قد ب ر با رة ا يماان ّ ماا أن يرعهادها
لرصبو شجرة كبيرةه او يهملها لرموم ّ الحالّ .ا يمان رصاديق بالجناانه ورلفاظ

باللسانه وعمل باألركانه ي داد بالطاعام وينقت بالعصيان
ثالثا :اهل البيم هم معالم الطريق:

كمااا اريااد ان اقااول ان المساالك عنااد ماان عاارا الحاق مجساادا باهاال بياام النبااوة هااو
العرّان وحاول بع

االحباب ان يسلك نفل الشئ ونفال الطرياق ونفال السالوك

ّسااماا الرصااوا وّلااط بااه اشااياء اشااربكم مااع الشااطحام وان كاناام مّلصااة ّ ا
عوالم النياام ّساعوا للهادا نفساه ماع اّرالّاام ّا الشاكليام .وقاد باالق قاوم ّا

الرشاكيك بهام وداّاع قاوم مان ساادة العلمااء عانهمّ .هاا هاو ا ماام السايد الّمينا
يقول مداّعا عن الرصوا ّ كرابه سر الصاالة وحا ر مان اعرباار ماا سايقوله ّا
كراباه عان الصاالة مان أن ينعام بأناه مان الرصاوا المّاالا ّحلاا بااهلل قاائال مااا
معناا ":أقسم بروح الحبياب أن الا ي" جااء باه الصاوّية.الا هاو مان مشاكاة النباوة

الصاااّية" .وه ا ا الرّااوا ال ا ي عنااد بع ا

الع اوام ال محاال لااه عنااد ّواصااهم ماان

العلماء العارّين باهلل .هو أنهم يرصورون الرصاوا اناه مان صانع ما اهب ال صالة
لها باهل البيمه وهو وهم وّوا رير مبرر ألن الرصوا ريار البادع وبماا يعنياه
من معرّة اهلل وال هد ّ الدنيا ومواصلة البحث ّ طريق الحاق حرا اليقاين ّاري

من عيبام علم آل البيم النبوي وهو محصاور ّايهم منا أن ّاري حياث أن أقطااب
الرصوا من وي الطرق معظمهم مان ابنااء اهال بيام النباوة ّاصاة ومان العلمااء

العاااملين ّا حماال الشااريعة والعماال للحقيقااة .وسلساالة الطاارق الصااوّية ّا العااالم
السن كلها ررجع إل ا ماام علا علياه الساالم وكارم اهلل وجهاهّ .منهاا مان يرجاع
إليه من طريق الحسن السبط عليه السالم ومنها من طرياق الحساين الشاهيد علياه

السالم.
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وال عباارة بالك ا ب والو ااع والرحريااا ال ا ي انرهجااه أعااداء آل البياام وعلماااء بااالط
االمويين ّ رشويه الصورةه ّالف ل محصور ّا آل البيام الشاريا ولايل هنااك
إ ن ّ ا األرشاااد والرربيااة الروحيااة إال لماان ّااري ماان ه ا ا الاابطن المطهاار او حااا

درجة عليا ّ العرّان ّ .مثاال الشي ابو ي يد البساطام الا ي قاال عناه الشاي
عبااد القااادر الجيالنا  " :مااا ساابقم الشااي ابااو ي يااد إال بشاايئين" :االول أنااا شااريا

وهو ليل ك لك .والثان أنن ر وجم وهو لم ير وي" .ومثاال اّر هو الشي االكبر
ابن عرب الحارم الطائ وال ي كان قمة ّ المعرّة وأ ن له ّ كرابة الفروحاام
ساؤل
ان يظهر شيئا من االمر ولكنه لم ركن له طريقة إرشاد وسلوك معروّة .وقاد ُ

ا مام الّمينا هال ابان عربا شايع أم سان ؟ ّقاال لهام":هاو ّاوق السانة وّاوق
الشيعة ".أي أناه ّاوق الما اهب ألن الرصاوا لايل محصاو ار ّا ما هب معاين بال
اهلل يصااطف ماان عبااادا ماان يشاااء ماان أي م ا هب .وماان ه ا ا المنطلااق نفهاام ان

الطريق للوصول للحق او الرصوا او العرّان هو حالاة ّا الاروح االنساانية ّاوق
الم اهب الفقهية ويأّ الحكمة ا لهية أ ّن وجدها.

وليعلم قارئ الكريم ان االيمان الحق هو ما اقررن بحب اهل البيام علايهم الساالمه

وليرأماال باالحاديااث الني ارام ماان ّ ا ائن علاام اهاال البياام .عاان رسااول اهلل صاال اهلل
ان اهلل علياه بمعرّاة أهاال بيرا وواليارهم ّقااد جماع اهلل لاه الّياار
علياه وآلاه :مان ما ج
كلهّ .ان اراد الواصالون الطرياق االصاوب ّا ن أهال البيام هام صاراط اهلل المسارقيم
رامة كاملة وهم يعون جيداً ما يريدا الحق رعال ه وهام
لك أن معرّرهم باهلل معرّة ّ
المفراااح إل ا ّهاام اآليااام والمفااردام القرآنيااة الر ا رحراااي ماان يفااك رمو هااا وياادرك
مراميها ومعانيها .وبوجودهم يمكن ّهم كل ماا يطلباه اهلل وادراك كاالم اهلله وبقاواهم
الروحيااة المعنويااة وهاادايرهم وارشااادهم يمكاان لونسااان أن يبلااق ر ااا اهلل ساابحانه
ولقاء الحق والوصول إلا مقاام القارب ا لها  .وقاد جااء عان احاد اصاحاب األماام

الصااادق قااال :سااألم أبااا عبااداهلل الصااادق :عاان الص اراطه ّقااال" :هااو الطريااق إل ا
معرّة اهلل ع وجل" .وا ااا قاائالً" :وهماا صاراطان :صاراط ّا الادنيا وصاراط ّا

اآلّرةه ّأما الصراط ّ الدنيا ّهاو ا ماام المفرار
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الطاعاة ومان عرّاه ّا الادنيا

مر عل الصراط ال ي هو جسر جهنم ّ اآلّرةه ومان لام يعرّاه ّا
واقردى بهداا ّ
الدنيا لّم قدمه عن الصراط ّ اآلّرة ّرردى ّ نار جهنم".

أن العارا باهلل المطهر من كل لوث ظاهري وبااطن ال يفكار بغيار اهلل وال يا كر وال
يسبو إال اهلل ع وجل وهاو ي اع اهلل سابحانه نصاب عينياه ّا كال شاؤون حياراه
وال يّطو ّطوة إال ّ سابيل اهلل عا وجال .وهاو ال يّشا أحاداً إال اهلل وال يلرفام
ألحااد رياار اهلل وال يعبااد إال اهلل .إن العااارا باااهلل يعرباار نفسااه ملكااً ومملوكااً للحااقه

وأنه ال مالك حقيق إال هو سبحانه.

إن أهااال البيااام هااام الوسااايلة للقااارب مااان اهلل لقاااد عصااامهم اهلل مااان الّطاااأ وال لااال
ّ
وطهرهم من الرجل رطهي ارً وجعلهم لنا قادة وهداة ومن ّالل إيماانهم العمياق بااهلل

وهيااامهم بااالحق رعااال ه ناادرك معن ا  :ال إل اه إال اهلل وال حااول وال قااوة إال باااهلل وأنااه
ديار.
ليل ّ الديار ريرا ّ

إن أهل البيم ال ين هم الصراط المسرقيم والرجلّ الكامال لطرياق الحاقه قاد ارّا وا

ّ عرّان الحقيقاة وحقيقاة العرّاانه إ ّنهام ال يارون ّا دار الوجاود شايئاً ريار اهلل

سبحانه وهم ال يربعون أم ارً من رير اهلل وال يعبدون أحاداً إال اهلل وال يروكلاون علا
أحد إال اهلله وله ا أصبحوا ب ن اهلل طريقاً للفاي
رمسك بهم سرصايبه رشاحة مان الفاي

ا لها عان العاالمينه ّكال مان

الرباان ورساطع علياه األناوار ا لهياة .ان

علماء السوء ال ين انقادوا الهوائهم وحاربوا امامهم سلب اهلل منهم علمهام وقصاة
بلعام من القصت الّطبرة والرح يرام الرهيبة لكل من حصال علا شايئ مان العلام

حرااا ا ا كاااان كبياااراه ّماااوالة ولااا اهلله هااا ال ااامان باسااارمرار العلااام ونمائاااه اماااا
االنحراا عنه ّفيها الهالك والبوار.
رابعا :معرّة اهلل طريق ع ة النفل:
ومما يقر

كرا ّ ه ا الر كرة المّرصارة مان اماور الطرياق اناه مان أ ل نفساه

ّساار الاادنيا واآلّاارة ّ .ااول درجااام مراق ا الكمااال هااو انااه ال عاايت ّ ا الاادنيا إال
للقناااوي بالسااايره ّ ناااه كلماااا اد الحااارت علااا الف اااول اد الهااامه ورشااارم القلااابه
واسارعبد العبااد .وأمااا القناوي ّااال يحراااي إلا مّالطااة ماان ّوقاهه وال يبااال بماان هااو

مثاله إ عناادا مااا عناادا .وان أقوامااا لاام يقنعاوا وطلباوا ل يا العاايت ّااأ روا باادينهمه
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و ل اوا لغياارهم .الساايما ماان كااان ماان أرباااب العلاام مماان راارددوا إل ا األم اراء والحكااام
وروا المنك ارامه ّلاام يقاادروا عل ا إنكارهاااه وربمااا ماادحوا الظااالم ارقاااء
ّ ساارعبدوهمه ا

لشااراّ .الا ي نااالهم ماان الا ل وقلااة الاادين أ ااعاا مااا نااالوا ماان الاادنيا .وماان أقاابو
النال حاال من رعر

للق اء والشهادةه ّدمة الهل الظلام والطغياان .دّال بعا

الكبار عل الرشيد ا وقد أح را ليوليه الق اء ا ّسلم الرجل عل الرشيد وقاال لاه:

كيا أنم وكيا الصبيان؟ ّقيل :ها ا مجناونه ّياا هلل اناه جناون هاو العقال عنادما
يرا ري عاقاال بااالجنون ليبرعااد عاان الطوارياام!!! وقصااة بهلااول باان عماارو الصاايرّ
الكوّ رحمه اهلله ّ رّ
من أحبار بن اسرائيل ّ

الق اء معروّة .وقالوا أن بلعام بن باعوراء كان حب ارً

من النبا موسا علياه الساالم ..واناه قاد رلقا العلام..

علم الروراة عل يدى نب اهلل موسىعليه السالمه وان موس عليه السالم هو الا ى
ربااا وعلماهه حرا صاار مان اعلام علمااء بنا اسارائيل ..وقاد بلاق بلعاام مان العلام
درجاة لام يبلغهاا إال االنبياااء والصاديقون ..ومان را ارة علمااه ومعرّراه ورقاوااه كااان
االالا يرلقون عنه العلم ّ مجلل واحده وبكرباون كال ماا يسامعونه مناه ..وقاالوا
انه كان ّ مجلسه اثنرا عشرة الا محبرة للمرعلمين ال ين يرلقون ويكربون عناه..
وقالوا إنه بلق درجة من الهدى والرق والنور وااليمان وانه كان ا ا نظر رأى عارت

الاارحمن ماان ّااوق ساابع سااموامه وهااو قااابع ّا مكانااه علا االر  ..وقااد قااال اهلل
رعال عنه ّ قرآنه الكريم (وار ُل علّي ِهم ّنبأّ الج ِ ي آرّي ّناا ِ
اه
انسالّ ّ ِمن ّهاا ّّأّر ّب ّع ُ
ُ ّ
ّ
ّ
آيار ّناا ّّ ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ان ال ّغا ِ
ال ج
اع
شااي ّ
ااو ّ
اان ِما ّ
ان ّّ ّكا ّ
ط ُ
ين* ّولّااو شاائ ّنا لّ ّرّّع ّنااااُ ِب ّهااا ّولّاخاك جن ُه أّّلّا ّاد إِلّا َألّر ِ ّوَرجّبا ّ
ين
ّه ّوااُ ّّ ّمثّلُ ُه ّك ّمثّ ِل َل ّكل ِب إِن رّح ِمل ّعلّي ِه ّيل ّهث أّو رّر ُرك ُ
اه ّيل ّهاث ج لِا ّك ّمثّا ُل َلقّاوِم َلجا ِ ّ
ّك ج بوا ِب ِ
ص ِ
ون * ) ّقد اراا اهلل رعاال أياام كثيارةه
ت لّ ّعلج ُهم ّيرّفّ جك ُر ّ
ُ ّ
ص ّ
ت َلقّ ّ
آيار ّنا ّّٱق ُ
وليسم أية واحدا وه ا من نعم اهلل رعال الكثيرة عليه .ومن آيام اهلل رعاال علا

بلعام انه كان طاه ارً مجاب الدعوة. .وكان يعارا اسام اهلل رعاال االعظامه الا ى ا ا
دع به اجابه وا ا سئل اعط  .ثم

ل بلعام بعد هدى وكفر بعد إيمان .وأيا كان

بلعام بن باعوراء ّ ن ما يهمنا هو ان اهلل رعال قد اراا ايارهه ّانسل منهااه وارراد
الا الكفار وااللحاااده بعاد الهدايااة وااليماان.ولاو شاااء اهلل رعاال لرّااع لاك البلعاام

الكاّر المررد بعاد االيماان ولكناه سابحانه لام يشاأ لاه الرّعاة والعلاوه لماا يعلماه مان
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حقارره ودنائره وسعيه وراء حطام الدنيا ال ائله والّلاود الا االر ه والركاون لهاا
بعد ان كاد يلمل الثريا بعلمه وايمانه.لقد شبه اهلل رعال بلعام ّ دناءره وحقارراه
بالكلب ّا أّال واحقار حاالراهه ولايل ّا امانراه ويقظراه وحراساره وحباه لسايدا

ورفانيه ّ ّدمرهه وّدائه له بنفسهه وانما شبه بالكلب ّا رعباه ولهثاه وشاقاورهه
ّالكلاااب دائماااا وّااا كااال الحااااالم يلهاااث .وّااا كااال حاالراااه يّاااري لساااانه ويرااانفل

بصعوبةه سواء قسوم عليه و جررهه ام ارحره وعطفم عليه.و بلعاام بان بااعوراء

هو مثال لكال مان ارااا اهلل رعاال اياراه وعلماه العلام النااّعه ّرارك العمال باهه وارباع
هاااوااه وآثااار ساااّط اهلل رعاااال علااا ر اااااه ودنيااااا علااا اّاااراا ولااا لك شااابهه
بالكلب.وليعلم االو القارج الحبيب ان الكثيار ممان حاارب رساول اهلل وعلا بان ابا
طالب والحسين الشهيد وبقية ائمة اهل البيام كاان مان العلمااء الا ين بااعوا ديانهم
بدنياهم ورحولوا ال ادوام بيد الظالمين ّعليهم لعنة االولين واالّرين.

ّامسا :اّررنا طريقنا ولكن ال نكفر ريرنا:

ان مانهج الكاادح للمعرّااة والوصاول هلل لاايل ما هبا ّا قباال الما اهب االّاارىه باال
العرّااان الحقيقااا طرياااق مااان طااارق العبااادة عابااااادة لالااااحب واالّاااالته مااان دون
االنحراا عن طريق الّوا والرجاء مع اهميرهما ّ عالم الوصول اليه ع وجله

ال ا ين همااا الماادّل لطريااق درك وّهاام حقااائق االديااانه ّ ا قبااال طريااق الظ اواهر
الدينية وطريق الرفكر العقل  .وّ كال االديااان االلاهاايةه وحرا الوثنياةه ّاان ّيهاا
ولهااا ارباااي يساالكون ه ا ا الطريااق ّ ا اديااان رساام رياار سااماوية وّ ا اليهوديااة

والمساايحية والمجوسااية والصااابئية واالسااالمه لهااا انصااار وارباااي وكاال يسااع عل ا

مقاادار مااا عناادا ماان الوسااائل ّ ا طريااق البحااث الروحااان وّااا ماانهم ماان ركااب
بسفينة النجاة .وسفينة النجااة هام اهال بيام الرساول ّاهال العرّاان هام اهال البيام
ومن ربعهم ببرهاان وان صاان سارا عان الغربااء والغرباان .ورابعهم ّا ها ا الطرياق

شيوو كبار هم من نشر الوع والاروح والمحباة باين الناال وباين المسالمين .ومان
بين صحابة النب االكرم صال اهلل علياه والاه وسالم جااء كار ماا يقاارب مان اثنا

عشر الفا منهم ّ كرب الرجاال يانافاارد االماام علا علياه الساالم مان بيانهم ببياناه

البليق عن حقائق العرّاانه ومراحال الحيااة المعنوياةه ا يحراوي علا
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ّاائر جماةه

ولم نجاد مثيلاه ّا االثاار الرا بايادينا مان بقياة الصاحابةه واشاهر اصاحاب االماام
عل ا عليااه السااالم وراااالمي ا ساالمان الفارس ا وابااو ر الغفاااري وعمااار باان ياساار
وح يفاه باان اليمااان وصعصاعة باان صااوحان واويال القرنا وكمياال بان ياااد ورشاايد
الهجااري وميااثم الرمااار وقنباار الشااهيد والعرّااانيون عامااة ّا االسااالم يجعلااون هاؤال
ائمة وهداة لهم .وظهر ّ االمة من اشرهر بالرصوا مان قبيال :طااوول اليماان
ومالك بن دينار وابراهيم بن االدهم وشاقيق البلّا الا ين ظهاروا ّا القارن الثاان

الهجريهوكااانوا يعرّااون باالا هااااد دون ان يرظاااهروا بالعرّااان والرصااوا وال يعاارا
بال بط مدى اررباطهم من الطبقة االول وان ادعوا الررلما علايهم .وهاناااك طاائفااة
ثاالاااثة ظهاارم ّاا اواّاار القاارن الثااان واوائاال القاارن الثالااث للهجاارة مثاال باي يااد
الاباساطاانااا ومعااروا الكرّ ا وجنيااد البغاادادي ورياارهمه ال ا ين رظاااهروا بالعرّااان
والرصاواه ولهاام اقاوال راادل علا ماادى المكاشاافة والمشاااهدة لااديهم وهاام مرربطااون
بالطائفااة الثانيااةه وان كاناام اقااوالهم ررصااا بظاهرهااا الشااديده اال انهااا ممااا اثااار
علاايهم بعا

ماان الفقهاااء والمركلمااين ّا دلااك العصااره وسابابااام الاماااشاكل والفاارن

ّادم ال ان ي ي ببع هم ّ السجون ويقدم بع هم االّر ال اعواد المشانق.
سادسا :الطرق ال اهلل بعدد انفال الّالئق:
وبغ ا

النظاار عاان االديااان والم ا اهب والطاارق واسااماء الشاايوو ّهناااك قااول ياانت

إن الطاارق إلا اهلل بعاادد أنفااال الّالئااق" وعلا الااررم ماان الم الااق الرا قااد
علا " ّ
ين لق بها البع ّ رفسير ه ا القوله ّاننا نفهم ه ا القول عل ان ابواب رحماة
اهلل واساااعة مشااارعة لااادّول المريااادين وال نفهماااه علااا اناااه انفاااالم عااان طرياااق

الصادقين او الرعلق باوهام المروهمين ّبعد سورر الفارحة واالّالت ار و الوهم
من اليقين وبانم العروة الوثق  .ونقول ّ ه ا المجال نعم ان الطرق بعدد انفاال

الّالئاق ّالوساائل الرا رقارب ا نساان إلا اهلل عا وجال ال رعاد وال رحصا وها
آمنُاوا ارجقُاوا
ُّهاا الجا ِ ّ
بعدد انفال الّالئاق بال ر ياد .منطلقاين مان قولاه رعاال ( ّياأّي ّ
ين ّ
ِ ِ
ِ ِ
ون)  92سورة المائدة
س ِبيلِ ِه لّ ّعلج ُكم رُفلِ ُح ّ
اللج ّه ّوابرّ ُغوا إِلّيه ال ّوسيلّ ّة ّو ّجاه ُدوا ّ ّ
ونرى لك ينطبق عل حاالم كثيارة منهاا :ان يسااعد الحااكم او االميار الا ي بيادا

مقالياد الابالده مان الثااروام والوظاائا والمشاروعام ّيماد بياادا الا المحرااجين ماان
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العباد مان إنساان ّا أمال الحاجاة إلا عمال جراحا ه او الا وظيفاة او ان يعاين
الرجاال وجرااه ّرشااعر بسااعادة ال روصااا .إ ا أطعماام هاارة ه ا ا العماال وساايلةه إ ا

سقيم كلباً عطشان ّف

لك اجره وروي ان امرأة بغا ساقم كلبااً كااد يأكال الثارى

مان العطات ّغفار اهلل لهااّ .االطرائق إلا الّاالق بعادد أنفاال الّالئاقه ربادأ مان

البيمه وّ الطريق ّلاو أمطام األ ى عان المسالمين او عماوم الناال ّا الطرياق
ق ِباال اهلل ها ا العماال وكاّااأك عليااهه لاو ربياام اوالدكه لاو نصااحم المساالمين وكاال

الناله لو قلم كلمة الحق امام الظلمين ّانم ممن سلك احد االبواب المشرعة ال
اهلل .لو أديم الواجبام بالرمام والكماال وكنام أبااً كاامالًه لاو كنام وجااً ياؤدي حاق

ال وجيةه لو كنم موظفاً مّلصاًه لو كنم راج ارً صدوقاًه لو كنم معلمااً ناصاحاًه لاو
كنم طبيباً مّلصاًه محامياً صادقاًه الطرائاق إلا الّاالق بعادد أنفاال الّالئاق .ان
حجام ا نساان عناد رباه مارربط بحجام عملاه الصاالو .إنساان يبنا مساجداًه إنساان

يهياائ لها ا المسااجد األثاااثه إنسااان ياادعو إلا

اهلله إنسااان ينشاائ ميرمااًه إنسااان

ينشئ معهداً لنشر الثقاّة والعلم والدين والسالم والسعادةه إنسان ينشئ مسرشاف ه
إنساان يرعا األراماله إنساان يهارم باأليراامه إنساان ياركلم الصادقه إنساان ينصاوه

إنسان يسلك إل اهلله كل لك من الطرائق إل الّالق بعدد أنفال الّالئق.

صحبة الصالحين أحد أكبر الوسائل الر رقرب ا نسان من اهلل وه أحد أكبر ه ا

الوسائله الن ا نسان ابن بيئرهه ابن محيطهه ابن مجرمعهه ابن أصدقائهه من هناا
صِ
ين) ساورة
اع ال ج
آم ُناوا ارجقُاوا اللّ ّ
ااد ِق ّ
ُّهاا الجا ِ ّ
اه ّو ُكوُناوا ّم ّ
قاال اهلل عا وجالّ ( :ياا أّي ّ
ين ّ
ون ربجهم ِبال ّغ ّاد ِ
ون
اة ّوال ّع ِشا ٍ ُي ِر ُ
ياد ّ
س ّك ّم ّع الج ِ ّ
ين ّيد ُع ّ ّ ُ
الروبة .وقال رعال ّ ( :واص ِبر ّنف ّ
ياد ِ ي ّنا ّة الحي ِ
اه ّعان
ااة الادُّن ّيا ّوّال رُ ِطاع ّمان أّر ّفل ّناا ّقل ّب ُ
ّوج ّه ُه ّوّال رّع ُد ّعي ّنا ّك ّعان ُهم رُ ِر ُ
ّّ
طا) سورة الكها .ويكمله محباة اوليااء اهلل واحبائاه
ان أّم ُراُ ُُّر ً
ِ ك ِرّنا ّوارجّب ّع هو ااُ ّو ّك ّ
والربرج من اعدائهم.

ا ا دّلم إل البيم ّسلمم عل أهل البيامه وحملام اوالدك واحاداً واحاداًه قبلارهمه

عماال صااالوه وا ا ساالمم عل ا

وجرااكه شااكرم لهااا نظاّااة البياام واعااداد الطعااام

وسيلة اّرى ّا الطرائاق إلا الّاالق بعادد أنفاال الّالئاقه ا ا رأى المارؤ إنسااناً

ّقي ارً لكنه مسرقيم ّيحررمهه ويبجلهه ويكرمهه ويرى إنساناً بن ثروره عل أنقا
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الناله بن ع ا عل

لهمه بن رناا عل ّقرهمه ال يعبأ بهه من جلال إلا رنا

ّر ع ع له هب ثلثا دينه ه ا من الطرق ال اهلل.

سابع :العرّان هو طريق مقارعة الطغيان:

الحسااين واليااوم يااوم اربعااين الحسااين ( 6027/26/26اربعااين االمااام الحسااين اي
اليوم ال ي وصل االمام عل بن الحسين حامال لرؤول الشهداء لدّنها ّ كاربالء

ماااع اجساااادها الطااااهرة) احاااد مشااااعل الطرياااق المنيااارة للساااالكين وهاااو حبياااب كااال
اه
س ِان أّجن ُ
المظلومين .نقل ابو نعيم األصبهان ّ (ال ِحل ّي ِة) ّقال ّرّوى ُم ّح جم ُاد ب ُ
ان ال ّح ّ
ِ
ان
احا ِب ِه( :قّاد ّنا ّ ّل ّماا رّ ّارو ّن ِما ّ
سااي ِن ّوأّيقّ ّ
ان أّجن ُهام قّااارلُواُ قّاا ّل ِألّص ّ
لّ جماا ّنا ّ ّل القّاو ُم ِبال ُح ّ
اق ِمن ّهاا
األّم ِره ّوِا جن الدُّن ّيا قّد رّ ّغي ّجرم ّورّّن جك ّارمه ّوأّد ّب ّار ّمع ُروُّ ّهااه ّواسارّ ّم جرم ّحرجا لّام ّيب ّ
ِ
ِ
ِ
يل ّعيت ّكالمر ّع ال ّوِب ِ
يله أّّال رّّرو ّن ال ّح ج
ق ّال ُيع ّم ُل ِب ِاهه
ص ّب ّابة ا ِ ّناءه ّوِاجال ّّس ُ
إِجال ّك ُ
ّ
اااء اللجا ِ
ااهه لِير ّراااب الماااؤ ِم ُن ِّااا لِقّا ِ
والب ِ
ااهه ّوِا ٍنااا ّال أ ّّرى ال ّماااو ّم إِجال
اطااا ّل ّال ُيرّّنا ّ
ّ ّ
اااه ّعنا ُ ّ ّ ُ
ين إِجال ّب ّرماً)ّ .وقّا ّل عليه السالمّ ( :موم ِّا ِعا ّّيار ِمان
س ّع ّ
ادةًه ّوال ّح ّياةّ ّم ّع الظجالِ ِم ّ
ّ
شأّ ا مام الحسين عليه السالم ّيوّم قُِر ّل:
ّح ّياة ِّ ُ ل)ه ّوأّن ّ
م ّّير ِمن رُك ِ
وب ال ّع ِ
ار
ال ّمو ُ
ُ
ّوال ّعار اول ِمن ُد ُّ ِ
ول ال جن ِ
ار
ُ
ّواللج ِه ّما ّه ّ ا و ّه ّ ا ّج ِ
اري
ِ
اه لّام ي ُكان ماا ّك ّ ِ
ج
ج ِج
سالطّانه ّوّال
اان م جناا رّّناُّسااً ّا ُ
قال عليه السالم( :الل ُه جم إن ّك رّعلّ ُم أّن ُ ّ ّ
اامه ولّ ِكاان لِ ُنا ِاري المعااالِم ِماان ِد ِ
اول ال ُح ّ ِ
ال ِرماس ااً ِماان ُّ ُ ا ِ
ين ا ّكه ّوُنظ ِها ّار ا ِ صا ّاال ّح ِّ ا
طا ّ
ّ
ّ ّّ ّ
ون ِمن ِعب ِاد ّكه ويعم ّل ِبفّر ِائ ِ ّكه وس ّن ِن ّكه وأّح ّك ِ
ِ
ام ّك ّّاِ ن لّام
وم ّ
ّ
ّ
ّ ُ
ُّ ّ ّ
ِب ّالد ّكه ّوّيأ ّم ّن ال ّمظلُ ُ
صفُوّنا قّ ِوي الظجلّم ُة علّي ُكمه وع ِملُوا ِّ إِطفّ ِ
رّنصروّنا ورُن ِ
ااء نُ ِ
اه
اور ّن ِبا ٍي ُكمه ّو ّحس ُاب ّنا اللج ُ
ّّ
ّ ّ
ّ
ُُ ّ
وعلّي ِاه رّو جكل ّنااا وِالّي ِاه أّّنب ّنااا وِالّي ِاه الم ِ
صااير) .وقااال ا ماام الحسااين علياه السااالم( :ماان
ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ارحال لحاارم اللّااه ناكثااا لعهااد اللّااه مّالفااا لسا ّنة رسااول اللّااه
رأى ساالطانا جااائ ار مسا ّ

يغير عليه بفعل وال قوله كان حقّا عل اللّاه
يعمل ّ عباد اللّه با ثم والعدوان ّلم ّ
أن يدّله مدّلاهه أال وا ّن هاؤالء قاد ل ماوا طاعاة الشايطانه ورركاوا طاعاة الارحمنه

وحرموا حاالل
واظهروا الفساده وعطّلوا الحدوده واسرأثروا بالف ءه وأحلّوا حرام اللّهه ّ
ٍ
ص ّد الطج ج
ا:
اللّهه وأنا ّ
أحق من ّ
رير) .وهو القائل ُمرّ ّمث ًال لّ جما قّ ّ
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اه ّد ُمس ِلماً
سأّم ِ ّّ ّما ِبال ّمو ِم ّعار ّعلّ الفّرّ ***إِ ّ ا ّما ّن ّوى ّّي ارً ّو ّج ّ
ّ
الر ّجا ّل ال ج
ا ُمج ِرماً
اس ٍ
ق ّم ُموماً ّو ّّالّ ّ
ين ِب ّنف ِس ِه*** ّوّّ ّار ّ
صالِ ِح ّ
ّو ّو ّ
اء ّها*** ِل ّنلقّ ّّ ِميساً ِّ ال ِه ّي ِ
اي ّع ّرم ّرماً
ٍم ّنف ِس ّال أ ُِر ُ
يد ّبقّ ّ
أُقّد ُ
م لّم أُ ّمم ّوِان ِم ُّ
يت ّّرُر ّر ّما
م لّم أُلّم*** ّكفّ ِب ّك ُ مال أّن رّ ِع ّ
ِّّ ن ِعش ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
جِ
ِ
ااء
قي ّل لّ ُه ّيوّم الطا ان ِ ل ّعلّ ُحكم ّبن ّع ٍم ّك .قّا ّلّ :ال ّواللجه ّال أُعطي ُكم ِب ّيدي إِعطّ ّ
الا ج لِ ِ
م ِب ّرٍبا ّوّرٍب ُكاام ِماان ُكا ٍل
اادى ّيااا ِع ّبا ّ
يل ّوّال أ ِّّا ُّار ِّا ّار ّار ال ّع ِبيا ِاد ثُا جم ّنا ّ
ااد اللجا ِاه (إٍِنا ُعا ُ
مرّ ّك ٍبر ال ُيؤ ِم ُن ِب ّيوِم ال ِح ِ
ساب).
ُ
ومما يجادر كارا ّا ها ا المقاام هاو الرنااّر والرنااق واالحراراب باين الظلام وباين
العرّان ومن رربع لراري الثوار وراري العارّين وجادم اقرراناا كبيا ار بينهماا .ومان
اهم صفام من ير يا ب ي العرّاء نفاقا انه يقا دائما
ثااورة السااربداران ّاا ايااران

د الثاوار .وهال ارااك حاديث

ااد ظلاام المغااول ّقااد كااان قادرهااا ماان اهاال الطريااق

والعارّين لكنهم كانوا من ّقهاء مدرسة اهل البيم وكانوا ثائرين .واقول لك يا اّ

ّ اهلل ولالّوة القراء ما قاله ابن الجو ي مع شيئ من الرغيار بماا يناساب المقاام:
طال رعجب من مؤمن بااهلل عا وجاله ماؤمن بج ائاهه ياؤثر ّدماة السالطان الظاالم
مع ما يرى منه من الجور الظاهرّ .وا عجبا ما ال ي يعجبه؟ إن كاان الا ي يعجباه
دنيونا ّليل ثم إال أن يصااح باين يدياه بسام اهلل وأن يرصادر ّا المجاالل ويلاوي

عنقه كب ار عل النظراءه ويأّ األسحام وهو يعلم من أين حصله وربما انبسط ّ
البرطيل .ثم يقابل ه ا أن يصادر ويع له ّرسرّري منه رلاك المارارة مناه كال حاال وة
كانم ّ الوالية .وربما كان قريب الحال ّ ّرقر بالمصادرة جاداه ثام رنطلاق األلسان

المادحة بال م .ثم لو سلم من ه ا ّ ناه ال يسالم مان الرقياب لهاو الحا ر مناهه ّهاو
كراكب البحر إن سلم بدنه من الغرق لم يسلم من الّوا .وان كاان ديناا ّ ناه يعلام
أنهم ال يمكنونه ّ الغالب من العمل بمقر

الدين ّا نهم يأمروناه برارك ماا يجاب

وّعل ما ال يجو ه ّي هب دينه عل البارد .ولعقاب اآلّرة أشق.
ثامنا :وّراما ّان النفل امآرة بالسوء:

وا اّة له ا و اك احب ان ا يا ّصال اّر للحديث عن طرياق الوصاول والبحاث

عن الحقيقة وهو ماا عرّاه العرّااء والعاارّين اك هاو ان جاوا ب الطباع الا الادنيا
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كثيرةه ثم ه من الداّله و كر اآلّرة أمر ّاري عن الطبع من الّااري وربماا ظان
ماان ال علاام لااه أن جاوا ب اآلّاارة أقااوىه لمااا يساامع ماان الوعيااد ّا القارآنه ولاايل

ك لكه ألن مثل الطبع ّ ميله إل الدنياه كالماء الجاري ّ نه يطلاب الهباوطه وانماا
رّعه إل ّوق يحراي إل الركلا.
وه ا هو جاواب الما نب الغاارق ب نوباه العباد السايد عاالء الجاوادي مسارعينا باالرب

أربناااا ّا ّكااري
الساارار الغفااار الهااادي عاان الرصااوا او العرّااان او الماانهج الا ي ّ
وه كما مر ّ الجواب المفصل منهج حياة.
ولكن اريد ان اصدقك القول ايرها االديباة االكاديمياة المه باة ان هنااك احبااط مان
الواقع واررراب عنه قد يجعل لجوئ ال مصطلحام واّااق المرصاوّة والعرّااء ّا

ردة ّعل رجاا الحياة الر نمر بها
شعري وقصص وكرابار االدب نحوا من انحاء ّ
ورمر بها امرنا ويمار بهاا االنساان ّا ها ا العاالم القاسا الا ي نا ا باه اللئاام علا

مقاليد االموره وقرل او اسكم به الكرام عن مباح الكالم.

من جهة اّرى اواّقك ان اشعار واداب الصوّيين ر ود الشاعر واالدياب با ّم قاوي
فنية أالبداعياة!!! كاان الشاعر مرربطاا برجااالم الرصاوا ا
ومرواصل من االدوام ال ّ
عبااروا بااه عاان أنفسااهمه وطاارقهمه وحاابهم ا له ا علناااه اّراااروا ه ا ا الفاان األدب ا
الرّيع حر يكون وسيلرهم ّ نشر الرصوا وأصاوله .ومنا ّجار الرصاوا وحرا

اليومه يرّ الصوّية من الشعر قالباً للرعبير عن المحباة الرا رعنا عنادهم طرياق

الوصاااول إلااا اهلل رعاااال  .وهنااااك اصاااطالحام صاااوّية رشاااير إلااا هااا ا المعاااان ه
كالصفاء وهو عند الصوّية يقصد باه الروحياد الّاالت الا ي أقارم باه كال األرواح

قبل ّلق األجساد .وهناك رمو صوّية كالّمر مثالً ويقصاد بهاا أناوار اهلل والساكر

ويقصد باه ساكر األرواح .وهنااك ماا يعارا عناد الصاوّية برجلا األساماء ا لهياةه

وهاا حالااة ماان الررقاا الصااوّ ركااون بعااد الفناااء الرااام .الشااعر الصااوّ لاايل
ادعاااءام ورحاا لق بااللفاااظ باال هااو الحااب اال لهاا وهااو أكثاار مااا يمياا بااه شااعر
الصااوّيينه ويجعاال ماان أشااعارهم قصااائد نورانيااة رّلااب اال لبااابه ورساارحو علاا

الفؤادّ .الحب الصوّ يرّ ّيه الشاعر مان الا ام ا لهياة مو اوعا يادور حولاهه
وّياه يصاا الحاب ول راهه وماا يجادا مان لوعاة وأسا أو قارب ووصاال .وكا لك ماا
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يمر به ّ رصوّه من مقامام وأحواله ومجاهدة مسارمرة للانفله وماا يرعار
من ّي

لاه

ربان ه والهام قلب ه وسمو روح .

واالنث وجمالها ووصالها وداللهاا رشاكل محاو ار مان محااور االدآب الصاوّيةه وقاد

ينفلم الشاعر الصوّ مع عالمه النسويه ولكنه شعر بعيد عن الل ائ الحسية بال
هو وجدان وأشاواق كماا قاال أحماد بان محماد بان عجيباة الحسان ه ّا كراباه إيقااظ

الهمم .وحسب ابن عرب ّأن "المرأة صورة النفله والرجال صاورة الاروحه ّكماا أن
النفل ج ء من الروحه ّ ن الرعين النفس أحد الرعينام الداّلة رحم الرعاين األول
الروح ال ي هاو آدام الحقيقا ه ورنا ل مان رن الراهه ّاالمرأة ّا الحقيقاة جا ء مان
الرجله وكل ج ء دليال علا أصالهه ّاالمرأة دليال علا الرجال" .إن الشاوق والحناين

والرعلق واالّرران الر رظهر ّ أدآب الصوّ إل المرأة الر رحول ّيالها مدرجا
للحلاام وللّيااال الّااالقه وهااو الّيااال ال ا ي شااكل الم ارأة ماان الج اواهر المكومااة ّ ا
رجارب الغ له ّاصة منه الع ريه يقول ابن الفار

ّ إحدى مقاماره العشقية:

من ل ب رالا روح ّ هوى رشاا ***حلو الشمائل باألرواح ممرااا ي
من مام ّيااه رراماا عات مررقيااا***ما بين أهل الهوىه ّ أرّع الدري
محجبه لو سرى ّا مثل طررااااه***أرنره ررره الغ ار عن الساااري

وان

للم بلياال مان وائاباااه***أهدى لعين الهدى صبو من البلج

وان رنفل قااال الامسك معررّاااا***لعارّ طيبهه من نشرا أرجاا
وابن عرب ه يرابع بدقة معالم األنوثة ّ المرأةه ائبا بأنوثرها اسمعيه وهو يقول:
لؤلؤة مكنونة ّ صاادا***من شعر مثل سواد السبااااج

لؤلؤة رواصها الفكر ّمااا***رنفاك ّ أروار رلك اللجاااج
الحقيقة أن العالقة بين المرصوا والمرأة ربدو أكبار وأشامل وأعماق مان الرصاورام

االولية الجسدية البحرةه ّالمرأة ارربطم بالّلق والركاوين االنساان وبداياة انطاالق
البشااريةه يقااول اباان عرب ا " :وعماار اهلل المو ااع ماان آدم ال ا ي ّرجاام منااه ح اواء
بالشهوة إليها إ ال يبق ّ الوجود ّالءه ّلما عمرا بالهواء حن إليهاا حنيناه إلا

نفسه" .والحنين هو الميثاق ال ي يربط الرجال باالمرأة ّا العارا الصاوّ ه ويجماع
بينهماه وهو حنين ين ي إليها ال باعربارهاا ارااه ولكان باعربارهاا الجا ء المفرقاد مان
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ا نسان الكامله كما كانه ا نسان األر

ه ول لك ّقد دّلام المارأة ماع الرجال ّا

عالقراااه الفاعلياااة واالنفعاااال .لااا لك رااارين ابااان الفاااار

قااادم نفساااه ووجاااودا هدياااة

للمحبوبة المرأة الر اساكرم وسالبم لباه ورألقام ّا عاالم كشافه بساحرها وعطرهاا
ورنجها وريابه عنها يقول:
أهفو إل كل قلب بالغرام لاااااااااااه***شغل وكل لسان بالهوى لهاااااااااج

وكل سمو من الالح به صماااااااام***وكل جفن إل ا رفاء لم يهااااااااااج
ال كان وجد به اآلماق جامااااااااادة***وال ررام به األشواق لم رهااااااااااااج
ع ب بما شئم رير البعد عنك رجد***أوّ محب بما ير يك مبرهااااااااج
وّ بقية ما أبقيم من رماااااااق***ال ّير ّ الحب إن أبق عل المهج
االنث عند الصوّ ررجل مجسدة الحاب ا لها الا ي يحيال إلا رجلا العلاو ّا
الصورة المادية.
نساميه
هل ررى ّ
أن هناك منهج ّكر ّ
ي ّاالت ّا الوقام الحا ار نسارطيع أن ّ
الفكر الصوّ ّ ؟
ي ّاالت ّا الوقام الحا ار او ّا الما ا نسارطيع
كال ال يوجد منهج ّكر ّ
نسميه الفكر الصوّ ّ ه بل وحر ّ المسرقبل ّعالم الرصوا والعرّان هو عالم
أن ّ
مرربط برجارب االنسان الروحية ومرأثر بالصراي االجرماع والسياس والثقاّ ّا

المجرمعام وال يمكن لكل لاك ان يجماع بمدرساة واحادة بال هاو االنفاالم مان قياود
الحادود للرحلياق ّا اجاواء ريار مرناهياة بحادود مادارل او قياوده انهاا االنطالقااةه
وبعااد لااك ال رسااأل باااي ارجاااا سااركون .ولكاان هناااك اّاقااا معرّيااة وقااد يقااال لهااا

رصوّية يمكن ان نعربرها رصاب باالمنهج الفكاري باّقاه العاام مان دون ان نسارطيع
ان نصاافها منهجااا ّكريااا ّالصااا للفكاار الصااوّ وسااأقربل لا ِاك نمااا ي مرناااثرة رقااع
بشااكل او اّاار بااالمنهج ال ا ي اشاارر اليااه ّ ا س اؤالك .ولكاان هناااك اّاقااا روحانيااة
وصااوّية وعرّانيااة جميلااة يمكاان اعربارهااا رواّااد للريااار العااامه ول ا مجموعااة ماان
االقوال اقدمها ّ معر

O

االجابة عن السؤال.

ّمن لك رراث الشاعر المرصوا الكبير جالل الدين الروم ه رأمل اقواله:
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وحدي .عند أعرابك أبق كالغباره واآلّرون يأرون كالريو ويم ون!!!
ا ا ّارااك أن ركااون محبوباااه ّااال يفرااك يااا ع ي ا ي أن ركااون محباااه إن لاام يكاان ماان
حظك أن ركون يوساه ّمن يمنعك من أن ركون يعقوب؟

إن قلبااك ه ا ا أكباار ماان البحااار الساابعه ال ررعجااب! ّقااط إ هااب والاارمل ارااك ّ ا
أعماقه.

وحيدا .أما الّلوة ّه رعن أن ركون وحدك دون أن رشاعر
الوحدة رعن أن ركون
ً
بأنك وحيد.
اسرمع ال ه ا الناي ياّ ّ الشكاية .ومن الفرقام يم

O

ّ الحكاية

واسمع لشهاب الدين السهروردي المعروا بالصوّ القريله نسبة إلا مقرلاه

بأمر مان صاالح الادين األياوب بعاد أن ارهماه عادد مان ّصاومه مان علمااء حلاب
بااالكفر والّااروي عل ا الساانة .وقااد حاااول الاابع

وماانهم اباان صااالح الاادين الملااك

الغاا ي انقاا اه نظا ارً لمااا يجمعهام باه مان صااداقةه دون جادوىه حياث أصار ّصااوم
السهروردي عل رنفي أمر القرله وهك ا لق حرفهه اسمعه وهو يقول ّ بوحه:
اح
أّبداً رّ ُّ
اح*** ّو ِوصالُ ُكم ّريحانُها ّوالر ُ
حن إِلّي ُك ُم األّرو ُ
لوب أ ِ
رراح
ّهل ِودادكم رّشراقُ ُكم*** ّوِال لّ ي لقائكم رّ ُ
ّو ُق ُ
قين رّكلّفوا***سر الم ّ ِ
ِ
اح
ّوا ّرحم ًة
للعاش ّ
الهوى ّّ ّ ُ
حبة ّو ّ
ّ ّ
أهل الهوى قسمان :قسم منهمو***كرمواه وقسم بالمحبة باحوا
ّالباحئون بسرهم شربوا الهوى***صرّاً ّه هموا الغرام ّباحوا

األقداح
ّحمرهمو
ُ
والكارمون لسرهم شربوا الهوى***مم وج ًة ّ
ِ
ِ
باح
ماء
ِب ٍ
باح ِد ُ
العاش ّ
قين رُ ُ
السر إِن باحوا رُ ُ
ماؤهم*** ّو ّك ا د ُ
ِ
اح
نهم*** ِع ّ
السفّ ُ
ّوِا ا ُهم ّكرّموا رّ ّح ّدث ّع ُ
المدمعُ ّ
ند الوشاة ّ
ِ
الح
أّحبابنا ما ا الج ي أ
ص ُ
ّّسدرم*** ِبجفائكم ّرير الفّساد ّ
ُ
نور الو ِ ِ
باح
ص ُ
سق الدُّج ***ّّ ّ
جر لّيل ّوالوصا ُل ّ
صل من ّر ّ
عودوا ِب ِ ّ
اله ُ
المشكاةُ و ِ
ورها ِ
صفوا لّ ُه ّّ ُقلوبهم***ّ ُن ِ
صباح
الم
ُ
ُ
ّ
صاّاه ُم ّّ ّ
ِ
ّقداح
اق ال ّ
طاب لِقُرِب ُكم***ر ّ
الو ُ
شراب ّوّرقّم األ ُ
قم ّ
ّورّ ّمرّعوا ّّ ّ
لو ِ
الح ّ أُّق ا ِ
باح
يا
الم ٍ
ِ
ص ُ
المة***إِن ّ
صال ّ
صاح ّل ّ
حب ّم ّ
يل ّعل ُ
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O

ِ
ال ّ ِ
شا ِ
ام ّّباحوا
لع ّ
ّ
ق إِن ّرلّ ّب ّ
نب ل ُ
الهوى***كرما ّن ُهم ّّنما ال ّغر ُ
ورأمل ّ اقوال الشاعر الصوّ الجام ّ يوسا و ليّا:

احاايااا للمظاااهاارّ.اا ا لام راااطل

"كاُلنااا جمايعااًا مااثل ُ لايّااا عابيااد لماا ناااارى وكالانااا
الاحاقيقااة من وراء الماظااهر ّاكايا للقالب الماّلاات أن يصاال إليهاا؟ ّعااندما ياماااد
ظااامآن ياااداُ إل ا إبريااق مااااء ّا ن لااالك بسااابب معرّااارة األكااايدة بأناااه يحرااوي عل ا
المااءه ولكانه حين ياغرق ّ امواي شفاّة من ميااا المحايط ّ ناه لان يافكاار ب لاالك
ا برياق الكاامد ي القاطارام الشاحياحة عل ا طالق!"

O

او بقول العطار ّ منطق الطير:

أهل الصورة ررق بحار كالم ه وأهل المعن رجال أسراري.
يا ّفياً ّ الاروح وأنام ّارجهااه إن كال ماا أقولاه لايل أنامه وهاو أنام أي ااً .ماا

رقولهه ما رعرّهه كله نابع منكه اعارا نفساك ّقاطه ألن ها ا األمار أكبار مائاة مارة

منك.

انثروا األرواح وسيروا ّ الطرياق .وام اوا قادماً نحاو رلاك األعراابه ّلناا ملاك باال
رياب يقايم ّلاا جباال اسامه قااا .إنااه السايمرغ "ملاك الطيااور" .بعيادون عناه وهااو

قريب .راري للشجرة الشاهقة.

الجسور الشجاي ال ي يقدر.
ليل قط ارً ه ا الطريقه لكن أين ّ
"مااا اجماال ج ارأة ال اوالهين ومااا اجمله ام وهاام كفراشااام يحررقااون ولكاان لاان يساارطيع
هاااؤالء ادراك الطرياااق ومعرّاااة اهاااو حسااان ام سااائ إال ا ا انعااام علااايهم و العااارت

بالروّيق"

O

وّ باب القصات العرّاان ه ياروى ان احاد العرّااء العاراقيين ّا ها ا ال ماان

ّاروا
وهو السيد هاشم الحداد قدل اهلل سرا مع جمع من مريديه مروا عل المقبرة ا
قبا ارً مكروبااً عليااه (قااد ّساار الاادنيا واآلّاارة) ّأكااب الساايد هاشاام الحااداد عليااه يقباال

لام صانعم ها ا الصانيع بها ا القبار الا ي صااحبة قاد ّسار
ررابه ويبك !! ّقيل لهّ :
الاادنيا واالّاارة؟! ّقااال الساايد( :انااااه قاااااد ّاااااسر الدنااايااااا واآلّااااارة لكناااااة ربااااو اهلل

رعال )ه هك ا يراول العارّون اقوال العباد

O

ويقول الشي العارا حسين قل الهمدان :
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لسم وحدي ج ال ًنا من الوادي األيمنه موس (أي ً ا) جاء عل أمل قبل إل
ُ
الوادي.

لاك

حر وان قال انه سيع بن ّهو ّ قرارة نفسة يحبن

نفس الفاداء لقلاوب يساطع ّيهاا ناور اهلل جال جاللاه ا بلاق اررفااي منا لرهم اعلا
علياااين قطعاااوا اساااباب وصااالهم بالااادنيا وانشااادوا لعاااالم االناااوار السااااطعة بالمعرّاااة
والمرردية ّلع المحبة هدهم اعر

عن الادنيا راوكلهم اسارقام بالروحياد ّفاروا مان

الاادنيا وانس اوا بمقااام القاارب ّكاارهم نااور و كاارهم نااور وباااطنهم واجسااادهم وّيااالهم
وعقولهم وجنانهم كلها نور ّقد ررقوا ّ بحر النور كف اين انا من مدح االطهار
ووصااافهم اناااا وامثاااال عليناااا ان نشااارغل برااارك المعاصااا ّعلااا حاااد علمااا واجاااب
المري

O

مراجعة الطبيب واطاعة او امرا وواجب الطبيب معالجره"
ويقول ابن عرب  :واألشرياق حركة يجدها المحب عند اجرماعه بمحبوبه ّرحاا

به ال يقدر أن يبلق راية وجدا ّيهه ّلو بلق سكنه ألناه ال يشابع مناهه ّا ن الحال
ال يف بما يقوم ّ النفل من رعلقها بالمحبوب.

O

ويقااول حاااّظ الشااي ار ي ّ :ا طريااق من ا ل ليل ا المحفااوا باالّطااااره الشاارط

االول لو ع قدمک ّ الطريق أن رکون مجنوناً.

O

ويقول العارا محمد البهاري :والحاصل أن علا طالاب الكماال أن يقطاع أنساه

بما سوى اهلل رعال واحداً رلو اآلّره إلا أن يصال إلا مرحلاة الا كر الادائمه وها

مرحلاااة ال رنااااّ معاشااارة الصاااالحين بمقااادار ينرفاااع برلاااك المعاشااارةه ألن محبااارهم

واألنل بهم ّري لمحبة اهلل رعال "

"يا روحاااااا  .ألارياح الر أُد ّب قااوم هو بهاد ه أالن أي ااا مااطياعاة لا لااك القاااادر
ألحلياام
أ ا كناام اناام قااد رجاارأم عال الرمااارد عال إطااعااااة أمااار لاك ألساالطان ألعاظايااام

ألشاأن ّ ن الرااراب وألماااء وألاارياح وألطااين وألحجاار أ الء مناقاااادون له.
وأ ا أردم أن رااافهم لااك أّااا ل ّااانظر ّ ا حاااالك ألاّااارب وكااايا انااك مهمااا كااانم
راملك راظل اي اا رطلب الم يد وال يقا حرصك عناد حاااااد
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اماااواي آماااال هااا ا ألاباحااار طاالاااما عاصاااقم باسفااان ألعااامر ّأّانرهااااا وجااابال هاموماااه
راصدم لألحاالم ّجاففراها أّاعا ماعاصاياه ألمهلاكة طاالماا باسمهااا
وراموماه طاالماا
ّ
أهالكم
أصال ها ا ألباحار وماياداناه نااشاآن ماان ظالمااة ألجااهله وماسرقارهااما اوديااة أ ار اا
قالوب أهل ألغافلة

O

وما اجمل قول الحالي:
مفرقااة
كانام لقلب أهواء ّ

اءراك العين أهوائ
ّاسرجمعم ماُ ر ّ
ّ
ّصار يحسدن من كنم احسدا
صرم موالئ
وصرم مول الورى ُم
ّ
ُ
ما المن ّيك أحباب وأعدائ
إلّاا لغفلرهم عن عظام بلوائاااا

رركم للنال دنياهم ودينهام
ُ
شغالً بحباّك يا دين ودنيائاااا

أشعلم ّ كبدي نارين واحدة
ّ
بين ال لوي وأّرى بين أحشائاا

O

او قول حاّظ الشي ار ي:

إنن عاشق وّقير

وال مال ل

ولكن ل الشباب والربيع الّالد
وه أع اري إليك

الطرا عن لطا الموله السكران
ّغ
ّ
وال يكن لسانك الطويل.
كالشمعة السعا ومحرقا

أنم
يا ّ
يا ملك الصورة والمعن
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ويا من ال مثيل له ّ الكون
أّبرك أنه قد وصلم الفراشة

ّال م يا حاّظ من أجلها الصمم
ابق هناك منرظ ار
و ّ
حر يقبل طالعك السعيد

رقاء عل كرفيه كالعلم.
حامال ّرقره ال ّ
ي
 Oاما ان اردرا ان رعرّا راأمل ورفكياري –ّا نطااق ماا اساميريه مانهج ّكار ّ
ّا الوقاام الحا اار ّ -انااا ال اّكاار اال بالواحااد االحااد رباركاام اسااماؤة وجاال جاللااهه
الن الحقيقة ركمن بالواحد والواحد ّقط وال حقيقاة باالوجود ريارا وكال شايئ مناه ثام

اليه .انا هلل وانا اليه راجعون .واروي لك رواية جميلة عن عمنا االكبار واّا جادنا
االمام الحسين عليه الساالمه وهاو سايدي العباال بان علا بان ابا طالاب واماه ام

السااالم ّ ا عهااد
البنااين وام الشااهداء االربعااة مااع الحسااينه وقااد دعاااا ابااوا عليااه ّ
الطفولااة وأجلسااه ّا حجاارا وقااال لااه :قاال واحااده ّقااال :واحااده ّقااال لااه قاال :اثنااينه
ّامرنعه وقال :ان أسرح أن أقول اثناين بلساان قلام باه واحاداً .وها ا هاو ايماان
باله واحد احد اّاطبه كل حين:

ال اله اال اهلل ربنا ورب ابائنا االولين
ال إله إال اهلل الها واحدا وال نعبد إال إياا مّلصين له الدينه
ال إله إال اهلل وحدا وحدا وحدا

صدق وعدا ونصر عبدا وأع جندا وه م األح اب وحداه

ال إله إال اهلل وحدا ال شريك لهه له الملك وله الحمد
يحي ويميم ويميم ويح بيدا الّير

وهو عل كل ش ء قدير.

O

واقااول كمااا قااال جاادي الثااامن قباال ثالثااة قاارون وهااو الفقيااه العابااد المقاادل

الطائا ّ البلادان العاارا الهاارب المرّفا ّا سارابيل البعااد عان االشارار الا ين
بحوا اباءا واجدادا بسيوا االحقاده وقاد ارّا مان مناا ل جادا االكبار علا حاّاة

الصحراء الر حدودها بين طوى والغري وسيناء .رلك الر طاا ّيها االباء ابراهيم
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واسااماعيل واسااحاق يعقااوب ورمشاا ّاا ّياّيهااا يوسااا وموساا وهااارون وداود
وسليمان وه م بها نّلرها مريم بنم عمران وعمد بها يحي ملك السالم وروح اهلل

المسيو والق بهاا عيسا بان ماريم موعظراه علا رالميا ا باين الرباوام ّا الجبال
المقاادل وبن ا عليهااا شاامعون الصاافا كنيسااة الّااالت .اقااول كمااا قااال ه ا ا العابااد
ال اهد المرطهر بماء الفرام والمجاور لسيد االولياءه يوم قال:
قلوب العارّين لها عيون

بها ا دادم بصائرهم يقينا
ررى االشياء واالشياء ريب
ررى ما ال يراا الناظرونا
والسنة بسرهم رناج
كما ناجره ّيه الواصفونا
واجنحة رطير بغير ريت
لرلرقط المعارا واليقينا
ورّررق العوالم حيث طارم
ال ملكوم رب العالمينا

بها الباري رجل من قالوا
لدعوره بل ّ القائلينا
و اك السر معراي اليه

به ردنو دنو المّلصينا
وررق ّ العل مرقا رّيعا
ورسبق ّ عالها السابقينا
وما علم الورى اال ظنون

وما عرّم علومهم الظنونا
وعلاا ايااة حااال ّاا ن حقيقااة الرصااوا الشاارع الكاملااة الفا االةه هاا مرربااة
ا حساااان الرااا يفسااارها علياااه الصاااالة والساااالم ّااا حديثاااه المشاااهور بقولاااهه
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"ا حسان أن رعباد اهلل كأناك رارااه ّا ن لام ركان راراا ّ ناه ياراك" .ومعنا ها ا أن
الرصوا الصادق هو ال ي يقوم عل إّالت العبادة هلله باال رصانع وال ركلااه

ودون رياااء أو نفاااقه و لااك يقر ا أن يكااون ا نسااان مساالماً حقااًه وأن يكااون
مؤمناً صدقاه ويحسن الجماع باين إساالمه وايماناهه وي ينهماا ب حساانه وارقاناهه
عن طريق المراقبة هلله والمحاسبة للنفله وقبل أن يصير الحساب إلا ريرهااه

ويكاااون مصاااداقا للقاااول المعاااروا" :حاسااابوا أنفساااكم قبااال أن رحاسااابوا و ناااوا
أعمالكم قبل أن رو ن عليكمه ورهيأوا للعر

األكباره ياوم رعر اون علا ربكام

ال رّفااا مااانكم ّاّياااة"ّ .الرصاااوا الصاااحيو أساساااه الرقياااد باااالقرآن والسااانةه
والّ وي ألوامر اهلل وأحكامهه وكل مان ّاري علا حكام اهلل وأماراه ّادعواا أناه
عااااارا دعااااوى باطلااااةه ال يقرهااااا شااااري وال عقاااال .والرصااااوا لاااايل بالمظاااااهر
واألشااكاله وال بلاابل المرقعااام أو رعليااق المسااابوه باال هااو أن يعماار ا نسااان
صدرا بالصلة باهلله والّوا منهه والرجاء ّيهه واهلل جل جالله يقاول ّا ساورة

الطااالق" :وماان يرااق اهلل يجعاال لااه مّرج ااً وير قااه ماان حيااث ال يحرساابه وماان
يروكاال علا اهلل ّهااو حساابهه إن اهلل بااالق أمااراه قااد جعاال اهلل لكاال شا ء قااد ار".
وهناك كثير من أدعياء الرصوا يروهمون أو ي عماون أن الرصاوا معنااا عادم

السااع أو عاادم العمااله ويظنااون أن الرصااوا كساال وبطالااةه ونفااور ماان الجهااد
واالجرهاد ّ شعاب الحياة الفا لة الطيبةه وه ا ّالا ما امرنا اهلل جل جالله
بااه الا ي يقااول ّا سااورة الجمعااةه "ّا ا ق اايم الصااالة ّانرشااروا ّا األر ه
وابرغوا من ّ ل اهلل وا كروا اهلل كثي ارً لعلكم رفلحون".

رميااا ا وانغالقاااه عااان الفهاااوم
اماااة بااال هاااو
للّاصاااة بحكااام ّ
ّ
شاااعرك لااايل للع ّ
المروا عة .هل رقصد ه ا األمر؟
شااعري وكراباااار االدبياااة منهاااا ماااا هااو بسااايط للغاياااة وساااهل الفهااام ببسااااطة
كبساطة:
رباب ربة البيم***ركيل الّل بال يم
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لها سبع دجاجام***وديك حسن الصوم
ومن شعري وكرابر ماا باه ناوي مان الصاعوبة باالفهم الشارماله علا معاان صاوّية
وعرّانية وّلسفية وحر بع

انكااار ان بعااا

االحيان ّي يائية او من مصطلحام علوم اّرى .وال

شاااعري يحرااااي الااا إلماااام برااااري االدياااان والمااادارل الراريّياااة

والفلسفية ّيبدو امام القارج رير الملم به ا االّاق اناه مغلاق وصاعب الفهام .علا
سبيل المثال رناولم بلغة شعرية و من صور جمالية جوانب من احدث نظرياة ّا

الفي ياااء الف ااائية وه ا نظريااة االورااار الفائقااة وّ ا قصاايدة اّاارى رناول ام نظريااة
االنفجار العظيم  -Big Bangالشيئ المؤكد ان لم ارقصد ه ا االمر بل هو يأر
عفويااا وقااد ارعجااب انااا بعااد انرهااائ ماان نظاام قصاايدة كيااا رسااربم ه ا ا المعااان
الفي يائيااة الا شااعري؟! والفكاار والشااعر والرساام واالدب والفلساافة واالديااان والعرّااان
ه مساحام مرداّلة ورسع كل منها ان رطال برأساها ّا كال مجاال رارمكن مناه.

وه ا ا ياادل عل ا ان ع اوالم العقاال والاانفل والااروح والجسااد مرداّلااة وعل ا االرلااب
بطريقااة معقاادة ومبهمااة ورام ااة والرأماال الاادقيق والعميااق والمساارمر بهااا يفاار
نفساه مان ّاالل النراااي االنساان الفنا واالباداع ه الكااون عباارة عان لوحاة الهيااة
جميلااة نقشاارها يااد واجااب الوجااود مهناادل الكااون االعظاام وه ا ساامفونية ال يمكاان

ع ا اجمل منها واالنسان يرفاعل مع رلاك اللوحاة وها ا السامفونية كال مان اويراه
االحساسااية الّاصااة بااه وباللغااة اللسااانية او العقليااة الر ا يعرّهاااه وحيااث ان ا ال
ارقصااد لااك ّاعرقااد اناا معاا ور ّ ا انساايابير  .سااؤال ا كاارا وال اقصااد الرطااابق

الحرّ وهو هل يسرطيع انشراين مثال ان يعبر عن نفسه بغير اللغاة الرا رعلمهاا؟
اشك انه يقدر عل

لك .ا ا لا لك ّاان رعادد اال واق واالسااليب ّا الحيااة وّا

االدأب والفنون مسألة طبيعية ولكل طريق يّرارة .يظهر لاك ّا رناوي اال واق ّا

الرعامل مع جمال المرأة او ر وق الوان الطعام والشراب او ّ عشق نوي معين مان

الموسيق ه عل سبيل المثال اناا احاب ساماي الموسايق الكالسايكية والانغم الملرا م
وريااري يحااب الموساايق الصاااّبة .وقااد ساامعة رم ا ام ولم ا ام محبب اة ماان بع ا
االصدقاء ا ا يعربرون الموسيق الر احبها منومة!

46

47

الرسم؟
أين رجد نفسك ّ رّطيط المدن أم ّ الهندسة أم ّ ال ّ
شعر أم ّ ّ
الكائن االنسان ينرم ال عدة مجاالمه وّ رظري ان االنسان حر لاو بادا
امام االّرين انه مشرم ّف الحقيقة انه علا العكال رماماا ّهاو موحاد بالسالوكه
وّق رؤية قد نجهلهاا اال انهاا حقيقاة مّفياة ّا داّلاه .وعلا صاعيدي الشّصا

ّانااا ارحاارك بصااورة مركاملااة حااال حااال بقيااة الناااله ّلاو كررا يااا ساايدر اربعااة
مجاالم ل ّهناك من بسطاء النال او حر مان االمياين عنادا انرمااء للكثيار مان

الرسام
المجاالم .انا اجد نفس ّ رّطيط المادن وّا الهندساة وّا ال ّ
شاعر وّا ّ
وّ المجرمع وّ السياساةه والجميال ّا االمار ان نوعاا مان الميثااق السالم قاد
عقدره ار مع نفسها ّ الرعايت والرحرك .الحمد هلل انا ارابع دائما حقل رّطايط
الماادن واّاار نظريارااه ومااا لاام لصاايقا بالهندسااة وانجا ارهااا وكربهااا .بصااورة عامااة
رجدد و ارة الّارجية مبان سفارارها ّا الّااريه وكاان مساكن السافير العراقا ّا

سوريا بمنرها الباؤل لرركاه لعقاود مان الا من وصاار القارار باعاادة رأهيلاهه كحاال
مماثالرااه ماان المبااان  .كناام اساامع عاان ارقااام ّلكيااة عاان الرصااميم واالشاراا علا
الرنفي ّ عمليام اعاادة الرأهياله ّاشافقم بجاد علا اماوال الدولاةه وع مام علا

ان أأّا علا عااارق عمليااام الرصااميم واعاادة الرأهياال واالشارااه واحمااد اهلل كااان
نااارج العمليااة لوحااة ّنيااة ّاا هندسااة البناااء والااديكور واالثاااثه مااا الاام اعاايت
نشورها بكال اعرا ا وّّار لقاد جعلام المبنا ال اّم الّرباة رائعاة هندساية رن او

بااالفن والجمااال الفن ا العراق ا  .امااا الشااعر ّهااو وقااور اليااوم للعاايت ّ ا دروب
وشعب الحياة وألجأ للرسم من وقم الّر ال ع ّوق اللوحة هموم الرشكيلية.
شريا عل ركوين شّصيرك ونفسيرك وابداعك؟
كيا أثّر نسبك ال ّ
ال ّ اال لعربا علا اعجما اال بااالرقوى وها ا اماار انااا مااؤمن بااه ماان اعمااق
اعماق  .ولكن االنرماء ال نسب شاريا يرقا الا سايد الكائناام محماد صال اهلل
عليااه والااه وسااالم وماان ثاام الساااماعيل وابااراهيمه يبعااث باااالنفل ان يكااون الماااروء

بمسروى يليق باسم ابائه واجدادا لئال يقول القائل ما اعظام االبااء واصاغر االبنااء.
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النسب الشريا ال االمام موس الكاظم بن االمام جعفر الصادق بان االماام محماد
الباقر بن االمام عل السجاد بن االمام الحساين الشاهيد بان االماام علا المرر ا

وّاطمة ال هاراء بنام محماد علايهم الصاالة والساالم يشارّن ويلقا علا مساؤولية

اّالقية واجرماعية ينبغ ان انها

بهااه بعيادا عان الغارور او االسارئكال بالنساب

او الرعال علا الناال .كاان العاارّون يكرماون انساابهم لائال يكارمهم الناال باسام
اجاادادهم .والنسااب مكرمااة ماان اهلل وال دّاال لالنسااان باّريااارا .انااا اعر ا بانرساااب

بمقاادار اعرا ا رسااول اهلل باالنرساااب لجاادا اباراهيمه ّاالنرساااب الا اباراهيم مكرمااة
ِ ِ
ِ
ُّاه
يم ّرب ُ
كبيرة ولكنها ليسم عل حساب االلر امه وهو قول اهلل رعال " ّوِا ابرّلّا إب ّاراه ّ
ِب ّكلِمام ّّأّرّ جمه جن قّا ّل إٍِنا ج ِ
اعلُا ّك لِل جن ِ ِ
اماا قّاا ّل ّو ِمان ُ ٍري ِجرا قّاا ّل ال ّي ّناا ُل ّعه ِادي
ّ
ُ
اال إ ّم ً
ّ
ين" ّالنساب ال يعنا شايئا بادون العمال .وقاال الرساول صال اهلل علياه وآلاه
الظجاالِ ِم ّ

ِ
اءه ال
صا ِ
اال طّااا ال ج
آلدم ّو ّحا جاو ّ
ساواءه ال جنا ُ
اال ّا ا ِ ساالّم ّ
ّا ّطبااة الااوداي :ال جنا ُ
اي ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج
ثام قاال صال اهلل
ّّ ّل ل ّع ّرِب عل ّعجم ه وال ّعجم ّعل ّع ّرِب إِال ِبرّ ّ
قاوى اهلل)ّ .
ِ
ّعماالِ ُكم) .وّا الماروي عناه صالوام اهلل
عليه وآله( :الّ رّأرُوِن ِبأّن ّ
سا ِب ُكمه ّوأرون ِبأ ّ
عليااه (ماان يبطاائ بااه عملااه لاام يسااري بااه نساابه) وك ا لك قولااه (ال يااأرين النااال
بأعمالهم ورأرون بأنسابكم) .وقد يسيئ ّهم معن االنرساب للرسول بعا
ّيرعالوا بنسبهم عل النال ومن االمثلة عل

الساادة

لك وماا رشاير لاه الرواياة الراريّياة

ّ كراب عيون أّبار الر ا عليه السالم يقول الراوي كنام بّراساان ماع علا بان
موسا الر ااا عليااه السااالم ّا مجلسااه و يااد باان موسا حا ااره قااد أقباال علا

جماعة ّا المجلال يفرّار علايهم ويقاول :نحان ونحان واباو الحسان علياه الساالم

مقبل عل قوم يحدثهمه ّسمع مقالة يد ّالرفم إليه ّقال :يا يد أررك قول نااقل
الكوّة إن ّاطمة عليها السالم أحصنم ّرجهاا ّحارم اهلل ريرهاا علا الناار؟ ّاواهلل

ما لك إال للحسان والحساين وولاد بطنهاا ّاصاة وأماا أن يكاون موسا بان جعفار

عليااه السااالم يطيااع اهلل ويصااوم نهااارا ويقااوم ليلااه ورعصاايه أناام ثاام رجيئااان يااوم
القيامة سواء النم أع عل اهلل عا وجال مناهه إن علا بان الحساين كاان يقاول:

لمحساننا كفاالن مان االجار ولمسايئنا

اعفان مان العا اب.قاال الحسان الوشااء :ثام

الرفم إل ّقال ل  :يا حسن كياا رقارؤن ها ا اآلياة " :قاال ياا ناوح إناه لايل مان
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أهلك إنه عمل رير صالو "؟ ّقلم من النال من يق أر "( :إناه عمال ريار صاالو "ه
ومنهم من يق أر) " إنه عم ُل رير صالو " ّمن ق أر " إنه عمل رير صالو " نفااا عان
أبيهه ّقال عليه السالم :كال لقد كان ابنه ولكان لماا عصا اهلل عا وجال نفااا عان
أبيهه ك ا من كان منا لم يطع اهلل ع وجل ّليل منا وأنم إ ا أطعم اهلل ع وجل
ّأنم منا أهل البيم.

رعلماام ّ ا بير ا ماان احاديااث اب ا وجاادار واعمااام وعمااار الكثياار ماان مكااارم
االّالق الر كانوا يرونها عن اجدادنا االوليين واالّرين وكانم رلك وسايلة رربوياة

اثاارم كثي ا ار عل ا ّ ّ ا مّرلااا مناااح الحياااة ومنهااا احر ارام الاانفل واالبرعاااد عاان
صغائر االمور وعادم الّناوي للظلام وعادم رملاق االرنيااء والرؤسااء واحرارام الفقاراء
وال عفاء والرّق بالحيوان وعمل الّير والكثير الكثيره ّرحم اهلل اجدادنا المراأّرين
وسالم اهلل عل اجدادنا من االنبياء والمرسالين واالئماة والصاالحين .ومان الطبيعا

ان مثل ه ا الرربية رررك بصمارها ّ كل مناح االنسان الحيارية.
السلم ؟
ماه مدرسرك ّ الرّسامو والرعايت ّ
انا أؤمن وامارل الرعايت السلم واحررم كل النال بغ

النظار عان عقائادهم

وأديانهم .وال يعن ه ا انفالر عن االلرا ام بعقيادر الرا أؤمان بهاا بال يعنا انا
ِ
أكل امر النال ال رب الرال .لقد ّلقنا اهلل رعال ه وجعلنا شعوباً وقبائال لنرعاارا
ونرعايت وّق قيم رحررم ا نسانه وبموجب

وابط ركفل لكال ّارد حقاه ّا العايت

بسالم واسرقرار .وما أحوي العالم اليوم إل ردارل رلاك القايم وال اوابط واألّا بهاا

حرا يرفاارغ ا نسااان ألداء رسااالره الر ا ُّلااق ماان أجلهااا وه ا عبااادة اهلل ساابحانه
ورعااال وعمااارة األر  .وقااد الفاام كرابااا مفصااال ير اامن مفاااهيم الرعااايت الساالم
بااين الناااله بعناوان "ثقاّااة مااا ينفااع النااال" ونشاار ّ ا بعا

المواقااع االلكررونيااة

علااا حلقاااام .كربااام الو صاااابئ منااادائ الرعلياااق الراااال ولا ِ
ااك ان رراااامل ّهمااا

للرعايت بين النال :اّ الغال دائما رعليقاراك رفاوح باروح صادق وايماان وروحياد
ومحبة واّاء صاا وكم يفرحن حينما اسمع رغريدك عل البعاد بالحاان الّلاود...
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ان ّ اّورنا معان عميقة ال يعرا سرها اال من مح

اهلل قلبه ّ حاب االنساان

ور اا بحاب العاراق ...اّا ّاارق الا من راحال واالحاداث مرغيارة وال يادوم اال الناور

االوحاادي اال لا رعااال اساامه ورباركاام األا ...ان المحبااة الصاااّية بااين المّرلفااين
ّ ا رفريعااام العقائااد والمرفقااين عل ا ج ا ورها رشااهد ان الرعااايت الساالم الرّيااع
ممكاان بااين بن ا االنسااان ...المشااكلة ليساام باالديااان باال انهااا مشااكلة ّ ا رفسااير
االنسااان لها ا االديااان .ولالسااا رشااهد منطقرنااا العربيااة واالسااالمية ويشااهد العاراق
حاااالم مغرقااة ّ ا الرعصااب ورّ ا

الرعااايت الساالم مااع االّاار وهاادر دمااه رحاام

طائلة الكفر والفسق والعمالة لالحنب والّيانة العظم  .وكرجربة واقع ّاان رأيام
المجرمعااام الغربياااة اّ ااال مناااا ّااا هاا ا الناااواح بمراحااال ودرجاااام .ان الرعاااايت
الساالم وقبااول االّاار ياادل علا درجااة رح اار المجرمااع والعكاال ياادل علا بداورااه
وهمجيره ورّلفه .نحن نعيت ّ ار

واحدة لفررة منياة قصايرة جادا ّا مقاايل

الوجود الكون ولكننا سننرقل لعالم اّر يمرد باال نهاياة ولاه حااكم هاو اهلل واهلل هاو
ال ي يقدر حقيقة كل ّرد منا .شّصايا اعرا بصاداقام حميماة ومّلصاة ماع اّاوة
سنة وشيعة من مّرلا االرجاهام واّوة مسايحيين وصاابئة وي ياديين ومان ادياان
اّرى ومع انال ريار دينياين اصاال .وقاد باادلن هاؤالء الناال المحباة بكال احرارام
وطيبة وكان بع اهم احاب الا مان اقاارب ومان اصادقاء ورّااق مان نفال قاومير

ونسااب ودين ا وم ا هب  .ان أؤماان باادين اهلل دياان الرحمااة والمحبااة .ماان المهاام ان
ننشر قيم الرّسامو لمجابهة ثقاّة الكراهياة والركفيار لالّار رلاك الثقاّاة النابعاة مان
الرحجار والرعصاب .ولالساا نارى ها ا
الجهل والحقد واألنانية وال ّن عة االسرعالئية و ّ

الثقاّااة ّا عااالم اليااوم ررعملااق ّا نفااول الكثياارين ماان ابناااء امرنااا ومنطقرنااا ماان
ّالل القنوام الف ائية وشبكام الرواصل االجرماع واالنررنام ومان ّاالل مادارل

ومؤسسااااام دينيااااة وسياسااااية عدياااادة وبواجهااااام مرنوعااااة و ام عناااااوين ثقاّيااااة
واجرماعيااااة واقرصااااادية لالسااااا الشااااديد ان نجااااد انفساااانا مجباااارين ان نقااااول ان:
المشكلة مرأرية من قوة رأثير الريارام الدينية والطائفية منهاا علا وجاه الّصاوت
ّه ا الر ا ررعاايت عل ا الحقااد والرميي ا والرعصااب بكاال أشااكالهه عل ا العكاال ماان

رسااالة الاادين االلهيااة الرحمانيااة الر ا راادعو للرسااامو والرع ااون والمحبااة بااين بن ا
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ا نسانه لقد رحول الدين إل وسيلة نشر للكراهية والبغ ااء باين المرادينين .نحان
نساارطيع أن ناادرل الراااري بطااريقرين :طريقااة عدوانيااة وطريقااة أّويااةه الطريقااة
العدوانياااة رلااارقط المحطاااام الملرهباااة والسااالبية ّااا الرااااري ورؤسااال عليهااااه أماااا

الطريقااة األّويااة ّرلاارقط الجوانااب المشاارقة ورؤساال عليهااا .وه ا حسااب رصااوري
جااوهر النظريااة االسااالميةه يقااول الحااق ع ا وجاال( :إن ال ا ين آمن اوا وال ا ين هااادوا
والنصاارى والصاابئين مان آمان بااهلل والياوم اآلّار وعمال صاالحا ّلهام أجارهم عناد

ربهم وال ّوا عليهم وال هم يح نون*)
هل المرأة ّ شعرك ورسمك أداة أم هدا أم رؤية؟
أا أا رؤكدين دائما عل المرأة ايرها العفيفة الجميلة المثقفة االكاديمياةه وانام
احاادى النساااء العربيااام المرميا ام ّا ه ا ا ال مااانه وارمنا لااك مساارقبال باااه ار ّ ا

ميادين العلم والثقاّة واالبدايه واقول لك سيدر  :ان المرأة كاائن مقادل ّا نظاري
مقدل ّ دورا ومقدل ّ راريّه .وه بالنسبة ل ام وجدة وعماة وّالاة وبنام
وصديقة وحبيبة وجماله وانها قديسة وشهيدة وعظيمة انها امنا سارة وهااجر وها

أساايا بناام ما احم وجااة ّرعااون المؤمنااة وانهااا مااريم الطاااهرة وانهااا ّديجااة الكباارى

وّاطمااة ال ه اراء و ينااب المظلومااة .انهااا هبااة اهلل لالنسااان ولالنسااانية .ول او قرار ا
اماء ماان
المقطوعااة الطويلااة النثريااة القصصااية الشااعرية الموسااومة بااا "أمسا ُ
او أسا ً
اكرر  ...رجليام رائه ّا معلاوال" لرعرّرا علا نظررا المقدساة للمارأة .واسامع
منها قولب :مكان راريّ مقدل يرربط ب كريام و كريامه كانم مان االمااكن الرا
اّكر
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لوحة انعام عمل ورسم السيد عالء الجوادي سنة 6022
مقربسة من كراب "ّواطر رشكيلية"
ب ياررهاه وجره الحبيبة انعام كانم رررب ك لك به ا ال يارة .وّ صباح مشرق

دمشق ّ شهر شباط من سنة  6022هبنا سوية وعدد من االصدقاء االع اء
ثالثة منهم كانوا مسلمين واثنين كانا مسيحيين ...وكان المقصد معلوال ...معلوال

الر

رنفسنا بها االيمان والدين والراري  ...كان ولدي اياد طنول السوري

المسيح

االرثدوكس

دليل

هناك ....وكانم عدسة ولدي العراق

عليم كروم

المسيح الكاثوليك العراق رلرقط اجمل الصور للمكان ل ولحبيبر وام اوالدي

انعام كنم امش

معها ّ

اك المكان وكنم ا وب واياها ّ

اّاق الصّور

والرراب ...نرحد مع النفحام االيمانية المغموسة برحيق الراري والن ال ...كانم
رجسد ل
انعام بوجهها الح ين وقلبها المكويه
ّ
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كل القديسام اللوار

يطالعننا

بايقونام واللوار
عبرنااّ ....

كن يحدثننا بلسان الصمم ويبصبصن علينا ّ
ه ا المكان المرسام

كل رواق

نحو السماء قدسم ن ال النساء وجمال

النساء ووّاء النساء ور كرم اسماء كل النساء وكان اسم انعام يرألق بين

االسماء!!! طاا ّ

هن

صوم يسألن

وكان نشيد الصحو يجيب :النها ه

سليلة مريم وّاطمة وّديجة و ينب والقديسة مارم رقاله ّاريد امرأة الروح ّقد

مللم امرأة الجسدّ ...

رلك اللحظام الربانية لم اكن ارى ّ

عالم الجمال

رجسد بقيمه ومعانيه االها ّقد ارحدم عندي معلوال القديسام ببنم الفاطميام
الم ّ
ُ
انعامّ .الرابع معك يا ع ي ي معان معلوال والنشد لك واللقطام ررال انشودر
ّهل هو ارقاد احاسيل شاعر نحو حبيبره ام هو وبان عارا ّ رمو المحبوب
المرجلية ّ الطاهرام ...بعدما اجر نا الفج وّرجنا للسطو ّ معلوال....

اجلل معها لالسارراحةه وشاعرم ان وجرا ورّيقاة طريقا رسارحق ان اقبال يادها
الكريمااةه قااال ل ا بع ااهم :ال رنشاار ه ا ا الصااورة ّااان بهااا نااوي ماان ال ااعا!!!!.
قلاام :كاااله باال ارى بهااا كاال القااوة والم ارأة الصاارالحة كيااان مقاادله ورساارحق ياادها
الرقبيله ّانها مصنع االنسان واالنسانيةه ومارم رقال من امثال رلك النساء...
ان حب النعام حب حقيق انسان بشاريه كماا احاب ابوناا ادم امناا حاواء او ابوناا

ابراهيم المنا سارة او حبيبنا محمد لجدر ّديجة .ور ل بها ر ل رجل ماع أمارأةه
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ا اّة ال انه حب رم ي روحاان ه اسامع ياا سايدر الراقياة ماا اقولاه حولهاا ّا
مقطوعااة ماان الشااعر المنثااور المرواكااب مااع لمسااام قصصااية واسااميرها "ال ا

العين العسلية"

ال سيدة النساءه وبنم االنبياءه وسليلة ال هراء
وجر المّلصة وحبيبر النورانية ام هاشم انعام

باعثة النقاء والرسام وااللهام

إليك يا حبيبر يا ام العين العسلية
يا انعام الطاهرة النقيةه يا ام الروح المريميةه والنسبة الفاطميةه والر حية
ال ينبية
وال عجب ّانم بنرهن
وقد رّيررك اما البنائ

وعشق وطب ودوائ

انم اطيب من عرّره من النساء
انم وجودي االّر وحب النام
وانم مع ّ كل ّلية من كيان
نبعنا من شجرة نبوية واحدة

ونبرنا ّ رربة انسانية واحدة
هو البيم ال ي

منا عبر كل ه ا السنين

ورفرعم منه ارصان حبنا

ثالثة شمول وقمران
شاء ّالقها ان ياّ شمسنا الصغير لر يئ ديار الّالدين

لو اسرطعم ان اصا عشق لالشياء ّعشق لك ال رقيسه االشياء
انه حب روح لروح
ّنحن روحين بروح واحدة

او روح واحدة بجسدين

انه الشعور بقدسيرك وطيبرك
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ام

العالقة بين انسانين امراة ورجل مرسامية مرصاعدة للسماوام
ه اكبر كثي ار من دواع الجسد وايحاءاره الر رنره لل ول

انها ليسم عالقة مادية النها ررصل بالسماء ورربارك بعطاء السماء

يا انعام ان نسيرك ّان انس

ار

رنيرك ّ م امير داود

كما رن الغريب االسير عل نهر بابل:

"ان نسيرك يا اورشليم ّلرشل يمين
وليلرصق لسان بحنك ان لم ا كرك
ان لم ارّع اورشليم ال اوي ّرح
ولو كررك ّانما ا كر ار "
كم طفنا انا واياك ّ البلدان

بعدما ر م العواصا الصفراء والسوداء بالدنا

رشردنا ولكننا كنا اقوى من كل العواصا

عانينا اال اننا لم ِ
نحن جباهنا لغير اهلل
جعنا ولم نقل انا جياي

بل اننا قاسمنا رريفنا النال
رجرعنا سهام االحقاد
اال اننا قابلناها بابرسامة كبيرة
ورلوعنا بعيون الحساد

اال اننا روكلنا عل اهلل
رحنا اليران ال سوريا

ال مكة والمدينة
ال براغ وباريل

ال لندن ومانجسرر

ال اهرام مصر وال لبنان
ّكنا ّ كل رلك االماكن والبقاي كلمة واحدة
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ه الحب االله المّلت الّالد
اشكرك يا رب ان منحرن

ام اوالدي

وجر انعام

وشقيقة روح
وّّري وراي رأس

من رحملم من ما رحملم

لكنها ما شكم
من قالم ل برّق مرام بعد مرام
انم كبير ّرحمل صدود الصادين وحقد الحاقدين
ّانم انسان بمعن االنسانية واريدك ان ركون نقيا
اريدك شام الرأل بعطائك االله االنسان الّير

وليل كما يشم ريرك بمظاهر ائفة

ان اعرّك حق المعرّة وال يعرا ريري قدرك
الن رّيقرك وشريكة حيارك
وانم قلب ووجودي والنسيم ال ي يرنفل به انف
واللسان ال ي انطق به كلمار

وّ نثرية اّرىه بر م المرأة بحقيرها الجميلة الطاهرة ّ قصاة لا اساميرها "اباو
المعاال الساكران ومحبوبراه شامل النساوان ...نقلهاا عان حلقاة الادراويت الاادكرور
الساايد عااالء الجاوادي ...قااال الشااي حيااان لمريديااه :سااأروي لكاام اليااوم قصااة ماان
كراب عريق اسامه :كرااب السار الادّين ّا قصات العاشاقين .عان سايد رقا نقا

اسااامه اباااو المعاااال الساااكران .وأماااراة عشاااقره ّااااّلت لهاااا الحاااب اسااامها شااامل
النسوان .وما كان عشقهما ّ الروقع او الحسبان.
ولكنه حصل وبآنه

وكان ما كانه

ّ قديم ال مانه
57

واهلل ينصر السلطانه
سلطان الروح ال سلطان االبدان.

وكأن لقائهما لم ُيّط باقالم االنسانه
وكأنها من إرادة الرحمان.
ّهاكم يا ابنائ ما قاله السيد ابو المعال وما قالره شمل النسوان.
ّراملوا مواطن االسراره

وما احروره من دقيق االّكار.
قال لها ابو المعال  :انم جوهرة ّ راي رأس
ولكن احفظ نفسك طاهرة مطهرة.
قالم شمل النسوان وقد علرها االح ان :ما رقصد يا سيدي به ا البيان؟
قال ابو المعال  :ال اقصد شيئا بعينه من االشياءه

وانما ه ما اوصانا به شي الحكماءه
واكدره شرائع العقول والسماء.

قالم شمل النسوان :اروق ان اسمعها منك ّانم معلم لطريق الرشاد
وحب لك سبيل ّا الجهااد .الا الا الا  ...وّا ها ا القصاة رنرشار الكثيار مان
اّكاري عن المرأة كرم طاهر مقدل.

وانااا اكاان االحرارام الكبياار للمااراة المثقفااة المبدعااة واقاادر ابااداعها وانظاار لهااا بمظااار
الرقدير بكل عفة ونبال وروحانياة .وّا
ورباري الكثير من النساء ّ اسرع ار

واالعااالم رباار نساااء راارّ

حماة الفو ا العارماة ّا ميادان االعاالم

امكانيام ابعد ما ركون عن الثقاّة واالدآب

ساالوكيا وعمليااا ه ا ا السااقوط وماانهن باال م ان اباار هن

االديبة الفا لة المبدعاة د.ساناء الشاعالن .كربام ّا رعليقهاا علا مقابلاة اجررهاا

مع ا االّاام الع ي ا ة الفا االة المبدعااة االديبااة ّرياادة الحساان ونشااررها ّ ا موقااع
النور الثقاّ بعنوان "سفير جمهو رية العراق ّ سوريا د .عالء الجوادي يرحدث
للنااور" براااري 6022/2/4ه وكااان رعليااق سااناء :الساايد الاادكرور عااالء الج اوادي:
قليل مان الرجاال هام الا ين يجمعاون المحاسان كماا رجمعهاا .نفّار باك وبمسايرركه

ونرجو لك الم يد مان العطااء وأنام النّلاة الطيباة الرا ال رعارا ريار الثمار الحلاو
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الساّ المبااركه ساايررك عطارة دائمااً ...وكا ّل ماان يسارظ ّل باك يغماارا رياو مسااككه
دمم ّ ّير"

ّاجبرها بكل صدق واّالت ونقاء واحررام" :سيدر الفا الة الراقياة الادكرور ساناء
الشعالن المحررمةهاسعدن كثيا ار مارورك الكاريمه واكرمنا رعليقاك اللطياا الجمياله
ال ي يقطار عساال نقياا ولبناا صااّياه كلماراك لمساام طهاارة وعناوان رقا ه وشاعرم

انها صادرة من مشعل نور ّ موقع نور لنّبة النورانيينه اعر كثي ار برقيمك الناه
صااادر ماان اديبااة ام مسااروى عاااله واساارا ة اكاديميااة لرقيمارهااا اهميااة كبياارةه
ولعبارارهااا معااان جااادة ال رسااوقها مجاملااة عااابرةه ارمنا ان ارك شاامل اّا ااارك

مشاارقةه ّ ا سااماء المعرّااة والعلاام والعطاااءه يااا ام الجمااال والعفاااا والف اايلةه
رقبل ا احررام ا واعراا ا يه واناام رماا ماان رمااو االم ارأة العربيااة الجااادةه وممثلااة
المكانيرها الكبيرة ّ االررفاي بال وق السليمه ال جاناب الح اور الادائم ّا ساوح

العطاء والفن.

وكرباام حواري اة ّلساافية روحانيااة بعن اوان "رمااو يعااانق الساانابل المنشااورة ساانة
"6026ه وكربااام هااا رعليقاااا علااا الحوارياااة قالااام ّياااه :األميااار الجميااال د.عاااالء
نصك الملحم ال ّنادر وبين هيبرك الطّارياة وباين كا ّل األقاالم
الجوادي حائرة أنا بين ّ
الجميلااة الر ا ّطّاام كلمارهااا لااك ّ ا ه ا ا الف اااء ا لكررون ا  ...عناادي مشاااعر
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مر اربة من قرأم ه ا النت ...قرأره أكثر من مرةه وّشلم مارة رلاواألّرى ّا أن
حيادية حيالهاه لم أرد أن أشعر مثل ريري من النساء علا سابيل الرم ّنا أن
أكون
ّ
سار
يكون ه ا النت ل ّ .ه ا أمنيام مؤلمة كمّا  .ولكنن
ُ
كنم أكرف برا وق ّ

حد النشوة بك ّل حارا ّطّراه يميناك الطااهرة او قلباك
األسرار ّ كالمك واالسرمراي ّ
الكبير او نفسك العمالقة دمم رمو األجمل...
ّاجبرهااا :االديبااة الراقيااة والكاربااة البارعااة واالكاديميااة المرمي ا ه الاادكرورة سااناء

الشعالن المحررمة ...رحيار ررواصل اليك مشفوعة باحررام بالق ورقادير كبيار واناه
من الفّر ان ركون احدى اعمدة الثقاّة ّ الجامعة االردنية .واشاكرك كثيا ار علا
رعليقك الع ب وال ي رأيره كع ا الكمان ّ رابة ّ راء رلفها ال هاور الملوناة مان
كاال ارجاااا ورر اراقت ّ ا ّ ااائارها الفراشااام باجنحرهااا المنقوشااة بنقااوت االبااداي
االله ا العظاايم ...اسااميرك ام العفااة والجمااال والعلاام واالدب ...ومااا لاام ارى ان
ه ا الصفام ها جا ء مان صافارك الراقياة .بال اّارح كثيا ار عنادما ارى امارأة عربياة
رحاااّظ عل ا دينهااا وحجابهااا لكنهااا ررااأنق ّ ا مظهرهااا

اامن الحشاامة وااللر ا ام.

ّرطوا حا م مان جمالهاا ّرمالء المكاان بحباور وحسان رقيقاين ...ان ركاون المارأة
محرشاامة ملر مااة ّه ا ا ّ اايلة كبي ارة رعباار عاان انرمائهااا لح ااارة اصاايلة وعقياادة

قويمااة ودياان و ااع لكاال شاايئ مقاادارا ...وان ركااون بارعااة الجمااال ّرلااك منحااة ماان
منو اهلل الر ي فيها عل من يشاء من عبادا وقد اّرت اهلل بها انبياءا وعباادا
الصالحين بجماال الّلقاة مصااحبا لجماال الّلاق وهاو نعماة الهياة يرعاهاا االنساان

رجال كان او امراة برجمال وطهاارة جسادية وروحياة ...ولكان عنادما يكرمال كال لاك
بعلم وانام ياا ساناء ممان وصال العلا الادرجام العلمياة با مناة قياساية ّرلاك ميا ة
اّرى ...وي ااا لا لك اباداي بفان جميال مان الفناون وهاو كراباة القصاة والراأليا.
وي اا الا

لاك الحصاول علا العشارام مان الجاوائ العلمياة والمناصاب الكبيارة.

وي اا اليه الظهور المحررم الر ين ّ االعالم كل لك ما اراا ّ الفا لة ساناء
الشاااعالن .عنااادما ارك وارى مااان رماااررن ّااا من لقاااام حاااب الظهاااور مااان ّاااالل
االسرع ار

الجسدي ال ي يشاجع علياه االعاالم العربا المرادن الهاابطه اقاول ايان

الثرى من الثرياا وايان الاورم مان نصااحة البادن!!! لا ا اناا اعربار رقيماك لقصار او
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مقااامر الر ا ه ا حاوار بااين روحااين نقيرااين طاااهررين باااحثرين عاان الّااالت ماان
القياااود مرّااا ة مااان الرم ياااة وسااايلة للرعباااره اقاااول ان لاااك ركاااريم كبيااار لااا  ...ا

سااميرن باااألمير الجمياال لكااريم ادبااكه ّاساامح ل ا ان اسااميك يااا ملكااة الجمااال

المحرشاام المرسااام  ...لقااد جعلرين ا ّ ا رعليقااك الرائااع عل ا ح اوارير الفلساافية
الروحانية (رمو يعانق السنابل) اشعر ان رمو وانك السنابل.

وقد اقربسم ه ا الحوارام من أرشيا كراباار المنشاورة الشاير الا لاون اّار مان
ّهم للمرأة ال ي ركون به المرأة ّ نظري واقعا حقيقيا مرجسدا بانسان مان جهاة

وبرم ا يجسااد منهج اأ ماان جهااة اّاارى وكوساايلة لربن ا ونقااد اجرماااعيين ماان جهااة
ثالثة.
والّالصااة ّ االمرأة ه ا الجمااال الطبيع ا االصاايل واعرقااد انااا ان لكاال ام ارأة جمالهااا
الّات بها وه جميلة بعياون وقاد ال ركاون جملياة بعياون اّارىه ّالجماال نساب

ّ نظر الناله وللنال ّيما يعشقون م اهب .وقطعاا ان الجماال الجسادي المجارد
ال يعبااار عااان كااال الجماااال ّاااالمرأة روح وجساااد وعلياااه ينقسااام الجمااااله أن الجماااال
الجساادي الّااال ماان الجمااال الروح ا هااو وبااال عل ا الم ارأة وكاام ماان أم ارأة راحاام
حية جمالها الموقم ّباعم نفسها للمشررين ثم القام بنفساها بعاد سان الشاباب

ال م ابل االهمال واالحرقاره ّحسب الحقيقة ّان جمالها ليل بجمال ّفا الحاديث
الشريا المروي عن الرسول االكرمّ " :إياكم وّ راء الدمن! قيل :يا رسول اهلل وماا
ّ اراء الادمن؟ قاال :المارأة الحساناء ّا منبام الساوء" إ ّنهاا مغرياة بشاكلها منفّارة

بفعلهاه ّالر نبرم ّ البيئة المنحرّة ال ش ّك أ ّنهاا اقربسام بع ااً مان أّاالق رلاك
البيئة
ه ا ه المرأة ّ

ميري وه طريق للرحياق ّا االباداي الفنا ّا الوقام عيناة

ركون ل هدّا ورؤية ال ارمكن من ّراقها.

حيااا يرعاااايت ّياااه العربااا والكاااردي والرركماااان
لقاااد عشااام ّااا بغاااداد وساااط ّ
الحي ؟
والي يدي والصائب والمسلم والمسيح واليهودي.ما ا رعلّمم من ه ا ّ
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كنا جميعا اّوة مرحابين مرعاونين كل طرا منا يمارل دينه ومراسيم عبادراه
بسالم ويحررم االّر وال يفر

عليه شيئا يحد مان حريراه الفكرياة او الدينياة .وقاد

رعلماام الكثياار ماان درول الرسااامو والرحاااب واالّااوة االنسااانية ماان هاا ا الّلاايط

االنسان المرجانل عبر عقود وقرون.

كرر محلر البغدادية القديمة محلة الرعايت السلم واال نسان باين اهلهاا والياك
مقطااع ماان رسااالة ل ا الو وصااديق ماان طائفااة الصااابئة وهااو االساارا ّاااروق عبااد
الجبار وسرجدين بها بشكل وا و اّاق االّوة االنسانية واثر لك من ايام الطفولة

حر االنه وقد جاء بالرسالة :صديق الطفولاة والا اكرة الحياة الرا ررحادى السانين
الطويلة ...ركرمم ّارسلم ل رساالرين بصاورة رعليقراين وهماا ثمينراان ّا رقاديري

وحسابار وسا منهما كراب "م كرام ابو المعال السهران ّ ديار االحا ان .....

رحلاة ّا هاو امات المكاان عبار ال اياي ّا ال ماان".. .وقاد اشارمل الكرااب علا
ّصال بعناوان :باين الهاشام والمنادائ  ...الرساائل االّوياة... .و كرياام المدرساة

المهدي ...وكان مفررو الفصال بعناوان "اّااء عبار العصاور "وجااء ّياه :ماا حصال
بين هاشم موسوي وبين صديقه الصابئ المندائ هما سيد عاالء واالو ّااروقه
سحب ّكري ال حالة مماثلة وقعم قبل اكثر مان الاا سانة باين هاشام موساوي
من اسالا عالء وبين صابئ من اسالا ّاروقه هما الشاريا الر ا الموساوي

واباو إساحاق إباراهيم الحرانا الصااب  .لا لك جالام ّا

هنا ّكارة بسايطة لكنهاا

معباارة وها ان اباادأ المراسااالم بينا وبااين صااديق ّاااروق بمقاادمام عاان الشااريا
والصاااب

.راكياادا علا ان العالقااة بااين المساالمين ال ساايما ساااللة ساايد المرساالين

واّاورهم ّا الاوطن واالنساانية والروحياد اعنا الصاابئة لام رنباع مان ّاراغ بال هاو

مرداومة مرنامية اصيلة ال رؤثر عليها عوادي الدهوره ّاالصايل ال يا داد اال اصاالة
عباار المحاان وال رساارطيع ان ر ع عااه االحاانّ .مااا وقااع قباال الااا عااام ركاارر ّ ا

منرصااا القاارن العشاارين ّ ا مدرسااة ماان ماادارل احاادى محااالم بغااداد القديمااة.

ولنشري ب كر واقبال المقدمام لننرقل بعدها ال رساائل االّاويين عاالء وّااروق".
ولالساا الشاديد ان الكثيارين ال يعرّاون حقيقاة الصاابئة ّيعااملونهم معاملاة بعيادة
62

عن موقاا االساالم الرائاع رجااههم الا ي يعربارهم مان الماؤمنين او موقاا ال امير
االنسان ال ي يحررم انسانيرهم او ما يقر يه العيت المشررك والجوار .عشام ّا
محلااة قنبرعلا وها نفاال المحلااة الرا عااات بهااا صااديق ّاااروق طفولرااه رلااك

المحلة البغدادية االصيلة القديمة ومنطقة العوائل البغدادية الكريمة االصايلة وكاان
يسااكننا ّا ها ا المحلااة ارباااي الاديانام االلهيااة والسااماوية كاّااة مثاال النصااارى او

المساايحيين واليهااود والصااابئة وكنااا مرحااابين ومرعايشااين ومرااألفين ال يفاارق بيننااا
انرماااء الا دياان او ما هب وكااان النااال يعاااملون اساارر باااعل درجااام االحر ارام
النهم عائلة رنحدر من اهل بيم النبوة وكانم م ا ار الهل المحلاة ...وكانام السارر
والم رحديدا رلك االمرأة النجفية سليلة اسارة العلام والادين المعروّاة بنام المجرهاد
الكبير الشي عبال المظفر عالقة وثيقة مع النساء الصاابئيام ّا محلرناا وكانام
ررد ال يارة ال بيوم العوائل الصاابئية نأكال طعاامهم وياأكلون
رأّ ن معها عندما ّ
طعامنا نر اامن معهام وير اامنون معناا نحا ن الحا انهم ويح ناون الح انناا ونفارح
الّاااراحهم ويفرحاااون الّراحناااا...

ااامرنا نفااال المااادارل ونفااال االحااا اب ونفااال

المقاه ونفل االسواق وكان الصابئة يشاركوننا اعيادنا و كريام ائمة اهل البيم.
كاناام اساامائهم كأساامائنا وساامارهم كساامارنا ال يمكاان لااك ان رمياا هم عنااا نحاان
المساالمين العااربه ولعاال اساام اّ ا الحبيااب ّاااروق ّياار دلياال ّاساامه االول لقبااا
لّليفااة المساالمين الثااان عماار باان الّطاااب وّ ا الروايااام انااه ماان القاااب امياار
المؤمنين عل بن اب طالب واسم ابيه عبد الجبار هو اسام اساالم بال انا ومان

دون االلرفاام لوالاد ّاارق صاديق كاان اسام بطال شاعري وقصار ونثاري ّا ها ا
المقطوعاة هاو اسامه عباد الجباار واسام جادا مان اساماء شايعة جناوب العاراق ّا
البصرة والعمارة والناصرية وه من اهم مواطن الصاابئة ّا العاراق .وعنادما كبارم
ّا العمار ودّلام سان الشاباب اّا م بمرابعاة كراب االدياان ّقارأم عان الصااابئية

والمسايحية واالساالم واليهودياة وبقياة االدياان ّاا ا با اكرشاا ان االسال الدينياة
له ا االديان السماوية ه عينها .وقرأم كثي ار عن اّورنا المندائيين وقارأم كراابهم
المقاادل الكااريم ّاكرشاافم صاافحام ماان الروحيااد وكناام ارى رنارمااا كونيااا وّلساافيا
وعرّانياا كبيا ار باين كراب االدياان وقاد شاعرم ان الكرااب المقادل المنادائ كنا ا رباا
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وم امير داود ّ العهد القديم وادعية االمام ين العابدين عل بن الحسين الشاهيد
ّ الصحيفة السجادية رجعلن اعيت بجو روحان اكرشا ّيه مادى الرقاارب باين

االديان واالسرغراق ّ عوالم العرّان.

ينية؟
لقد سلكم دروب العلم طوال حياركّ.ما أثر العلم عل ركوين رؤيرك ّ
الد ّ
مما ال شك به ان الرعصب وليد الجهال والعلام طرياق لالنفرااح ...بحثام كثيا ار
ّ ا االديااان وعلاام االديااان المقارنااة وق ا أر الرااوراة واالنجياال والق ارأن وكرااب الهناادول
والبو يين وال رادشريين واالديان القديمة لالّارقة واالماريكيين القادماء وريارهم ممان

يساام بااالوثنيين والماركساايين والوجااوديينه ّوجاادم ان اّ اال دياان بااال منااا ي هااو
دين االسالمه وان ّط اهل بيم محمد هو سفينة النجاة .ولكن بدراسر لمئاام بال
االا الكراااب وجااادم كااا لك المسااااحة الهائلاااة مااان الرشاااابه باااين االدياااان الساااماوية
االبراهيميااة باال وجاادم الرشااابه كبي ا ار بااين كاال االديااان البشاارية .اروجااه ال ا اشااد
الملر مين بالفقه االسالم هال يعلماون ان الفقاه الشاريا بمعظماه مرشاابه لحاد ال
يمكن رصاديقه ماع ّقاه اليهاود ّا الرلماود وحرا اساماء كراب الرلماو ها اساماء

عبرية لكنها مشابه للكلمة العربية االساالمية .ان االّارالا يارربط بمراحال راريّياة
ماان الرطااور الفكااري واالجرماااع عنااد الشااعوب .وها ا مااا يجعاال ّا معظاام االحاوال
االنرماء لالديان والم اهب مسألة وراثة ال مساألة بحاث ورفحات واسرقصااء!!! كال

االديان ررجه نحو ّالق واحد هو سيد الوجود ولكن يعبدونه باساماء مّرلفاة .وكال
االديااان راادعو ال ا مجموعااة قيميااة ركاااد ان ركااون مرشااابهة .وكلهااا ررأماال انرقااال
االنساان بعاد موراه لعاالم اّ الّ .اطبام علا لساان حبيباة بالّياال الراوق الاادين
عند االنسان ّقلم بمقطع من مقطوعة طويلة من الشعر المنثور:

سمعم االصداء رقول:

يا صاحبة النداءه

سالم عليك من عوالم الالهوم

من ما انطلق الوجود العدم بامر مالك الجبروم

64

واع رين عن اللقاء ّأنا مأمور
ومع امواي البحار ادور

ما لم ارنقل من عالم لعالم اّر
وكهان معابد الك ب يرسابقون

كلهم مرشدون

يدعون للرّلا والنكوت
ّ

يادة انواي الطقول

وركثير جرعام االّيون

ليل قلب

عيا او بجسم وهن كما ي عمون

بل هو الح ن ال ي يحمل الهموم والشجون

ه ا عبارام وررنيمام عالمة وّاء واّالت
*******

وسمعم ّ الجوار البلبل يقول:

وقد جلل عل شجرة بررقال ّ بغداد

ال رلمه ايها الع ي

ّما نساك حاشاا وحاشاك

ّهل ينس رمو ّارنره وقارلره عشرار
ورمو يمور ويرحور من الموم ال الحياة

ورحل لمعبدا ّ رؤول الجبال

وّ ّياّ الصحارى والقفار

ّما ال ّ معبدا يرلو االوراد
ويحرق البّور

عل رلك االيام
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ويرّ
ّ

الطقول

من منحول منكول

*******

ررم الصعاب
ررم اآلآلم

ررم الرشائم

ررم االسقام
يظل االصيل اصيال ررم االيام

*******

أحسم لوهلة عل حالها

وأعرررها حاالم احباط!!!

وأرادم رم يق اوهامها ّيه
وربديد ما

يلو بالظهور

ّصرّم :ال رقلوا ل
انه اوهام واحالم

بل هو حقيقة رطل من بين ال حام

مشعة منطلقة ال االمام
عصية عل ّهم اللئام

*******

ومرم ق قام عصاّير ّ ّيالها ّ ليال المناجام لرقول:

رلك امانينا ايرها االورار الناب ة ّ أّق الحياة

ناعمة سامية مرجددة ّ االحاسيل الجميلة
والرصورام البريئة
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*******

أحسم لوهلة اّرى عل حالها ّصرّم :ال رقولوا ل :
انها ايقاعام الشعراء رعيت ّ أجواء الرّيل

بل ه روح ررّرا عل كل جمال

وعصفور يغرد عل أ ه االرصان

ال يعرا ّ حياره اال الحب والحنان
ال رقل انه مجنون

عندما ررى دموعه ّ العيون
ّالدموي ّالصة الرشحام
ّ عرمة الّلوام

بل ه ا الدموي رحيق االنبعاث نحو الّلود
اليل ك لك يا يهوا رب الجنود

يا ّدا يا ّدا

يا اي دان

يا اهو ار م دا
يا ايها االب السماوي ّالق االبن والروح القدل

يا اودوناي

يا اهلل يا رب االرباب

يا almighty god

The lord of the lords
يارب يونان ينادي ّ بطن النون

ال اله اال انم سبحانك ان كنم من الظالمين

يا رب الملحدين والمشركين والهنود
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لقد كان ماركل من المؤمنين
برب عادل ال يسرق الفقراء
وينرهك اع ار

الع ارى

لقد كفر ب له معبد النفاق
يا رب اهل الصليب والقاصدين لمكة من كل الحدود

يا من ّاطبه ّ الريه اليهود

"اشمع ا رايل اودوناي

او دوناي االهينو واّد"

وّاطبه بسرا رأل الكهنوم:

لك القدل والمجد يا يهوا

وناداا يا رب الجند يوشعُ وداو د
يا من هرا الدراويت باسمه يا هو يا هو يا هو
ّاجابهم دراويت الشاطئ االّر ح ح ح
وقال شي العيارين :هو الحق

ّأجابهم الصعاليك :هو العدل

وهو الرريا المسروق من اّاا الجياي

وقدسه المندائيون "بشميم دا هيا بشميم دا هيا"
يا كرشنا

يا مردوو
يا اشور

يا بعلشمين

اسماء شر لرب واحد
يامن رجليم ل ّ بانقيا وكوثا رب
68

يا سلور وحب

يامن ركعم ّ معبدا ّ نهاري وليل

بين ّكجرب أيل وباب أيل
مرمرما بصلوام اب اشمع ايل
سأكثرك جدا جدا

واجعل منك ملوكا وامراء
واجعل ا رث باالرقياء

قالها نون :ال اله اال انم ان كنم من الظالمين
ال يهرب نون منه اال إليه

ألم يكن ه ا هو وحيك لكل ابناء االر

الم يكن لك هو سريان الجنون

بدون حدود

ال ي رك ره ّ هامة الحالي المفرون

قرله الكاّرون

قرله المؤمنون

*******

واسرمرم رداعيام ّيالها رصرو ّ عالم السكونه
ّررد عليها االصداء

واّرلطم االصوامه
بل الصلوامه

وكانم كلمام كأنها االشالءه
قرأره ّ رمشام العيون الشهالء

وال رقاء والّ راء والنجالء.
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وكربم ّ بع

رعليقار هوامت عل الطائفية ويظهار لاك منهاا مادى اثار سالوك

ينية .كربم عن إّرالق اّاراد
دروب العلم طوال حيار عل ه وعل ركوين رؤير ّ
الد ّ
ومجاااميع وكيانااام وارجاهااام لمبااررام الفاراق والصاراي بااين بنا النااال ّا رسااالة
الّ المفكر الحراق الحر رالب الشابندر وجاء ّيهاا :كربناا عان الّدعاة الطائفياة
من ا ثالثااة عقااود عاادة مقاااالم ّ ا االرهاااب الفكااري وّ ا نصاارة المسر ااعفين كاال
المسر عفين وعن حقيقة دعاوة المسايو منهاا والمقااالم ها  :االرهااب الفكاري ّا

العمل السياس ه والمسايو ثاورة علا الظلامه وياا نصاير المسر اعفين .وريرهاا مان
الكرابااام والمحا ارام الرا كاناام ّا رلااك الفراارة ال منيااة اثااارام رريبااة عاان بيئرنااا
االسالم السياسيةه الر كنم يومها ّا مواقعهاا القيادياةه ولكنا هجررهاا الكاون
ّ حلقاام الادراويت وّراباام الساكارى بّمارة الباؤل االنساان  ...مصاليا صالوام
الرطهر ّلا ماركل وراندي ومعقبا با كار جيفا ار ورولساروي ومانادالّ ...ا حاناة

العشق ادور حول الوجود كدوران دراويت شمل وجاالل الادين .وّا سانة 2382
القياام محا اارة ّ ا طه اران وُنشاارمه وعنوانهااا واليااة االنسااان واكلن ا القااوم وربااري
عراقيااون اسااالميون بايصااال الكلمااة ومنشااورها الا ائمااة ال اواق واق وارهم اوا اّاااك
بانااه ّاارق الميثاااق واساارحق االح اراق كاناام الفكاارة رريبااة جاادا عل ا قومنااا هااداهم

اهلل ...وسمعم بعد عدة سنوام مثال ها ا المفهاوم ُيطارح مان قبال المرحاوم العالماة
ساايد محمااد حسااين ّ اال اهلل ...لقااد اعربرنا الاابع وكمااا جاااء ّا رسااالة الّا
الحبيب المفكر الوطن رالب الشابندر شايوعيا!!! وماركسا المياول او علا االقال
مرأث ار بالميول اليسارية واعربرن ريرهم انا اقاول بما هب وحادة الوجاود!!! ّااقول

حااول االرهااام االول انااا احراارم جاادا ماااركل وهيغاال ومااال صااد ار الشااي ار ي وجيفااا ار
ولينين وماورس رونج والقديل ال اهد هو ش منه الا ي ارحادى اكبار المرظااهرين
بال هد ّ ايامنا ان يكونوا قالمة ظفار لاه والا ي كاان يعايت ببيام!!! اكثار روا اعا

من بيرك اياام ماان ّا طهاران ...واناا احرارم كال المنا الين ّا العاالم ّاا ا كانام
ه ا ماركسية ّليشهد الثقالن انا ماركسا ويسااري وهال اناا اال رلميا ّا مدرساة
عل واب

ره وقد ارهما كالهما بما هو اسوء من لك ...اما القول بوحادة الوجاود

ّاناااا اقاااول بوحااادة الشاااهود اقصاااد ان منظوماااة المّلوقاااام هااا سلسااالة مركاملاااة
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مرواصلة مرناسلة مرسلسلة كانم اّ ار "كان" االلها ّكانام واهلل هاو الّاالق وريارا
مّلاااوق ولكااان كااال مّلوقاراااه ال رنفاااك لحظاااة عااان رحمراااه ورحمانيراااه وربوبيراااه

والوهيرهه وحر ا ا انعدمم ه ا الوجودام المسرقيمة والمرمظهرة بارادة اهلل وحولاه
وقوره ورراجعم ال العادم واناا اساميه عاالم العادم الناه قابال للوجاود باالقوة ّا اي
لحظة رصدر كلمة "كان" مان اهلل الياه ّيكاون....مان ها ا الرفكيار الا ي هاو هرطقاة

عنااد الكثياار ماان المحيطااين بالاادين مااا درم معائشااهم .وقااد ارهاام اب اراهيم وموس ا

وسااقراط وعيساا ومحمااد ارهاام كلهاام بالهرطقااة وحاااربوهم كهراطقااة واقااول ...مااع
االساارعا ة ماان الشاايطان الاا ي هااو النقااي

الوجااودي للّياار ّاا اّاا ار ام الّلقااة

والكينونااة والا ي اصاابو امامااا لكثياار ماان االديااان وان لعنااوا باللسااان لكاانهم قدسااوا
بواقع االعمال ّ ابعاد الناال عان اهلل الا ي اعربار ان ّيار عباادة لاه ها احرارام
االنساان ّكاان مان طقاول ها ا االديااان انهاا شارعم اباادة االنساان ...ساألن احااد

مرمنطقين المعممين الحراج ه ما قولك ّا طهاارة الكراابيين؟؟ قلام لاه :كال الناال
طااهرونه قااال :والاادليل؟ قلام :هاااك الاادليل :بانت كااالم اهلل ّاااهلل اساجد كاال الكااون
ممثال بمالئكره العظام ّسجدوا وكان ّ صالبه كال الناال الا ين ظهاروا علا وجاه
االر

او مااا الااوا يعيشااون االن او ساايولدونّ .علي اه ال يمكاان القااول بنجاساارهم

اللهااام اال ا ا رنجساااوا بمرااانجل .اماااا ماااا يرعلاااق بانساااانيرهم ّهااام طااااهرون وكياااا
رقولاااون بنجاساااة الناااال وال يوجاااد ّااا عاااالم المّلوقاااام الحياااة نجساااا اال الكلاااب
والّن ير اّيعقل ان يكون االنسان نجساا والثعلاب والا ئب والعقارب واالّعا والا باب

طاهرام!!! او هل يعقل ان اهلل ع وجل يعربر االنسان مّلوقا باحسن رقاويم وانارم
رعرباارون مّااالفيكم انجاس اا .ان رنجاايل النااال هااو ماان اس ارار الطائفيااة واالنرماااء
الطااائف كناارم رنجسااون اليهااود والنصااارى وصاادرم الفرااوى بطهاااررهم االصاالية مااع
االلرفام للمنجسام الر لهاا نفال الراأثر علا المسالمين وكنارم نعربارون الصاابئة
نجسين ثم رم رطهيرهم واعربررم الناصب نجسا وّسررم معن الناصب علا كايفكم
ّكااال مااان ال يماااارل طقوساااكم ّهاااو ناصاااب حرااا ا ا كاااان مااان اشاااد محبااا اهااال

البيااام...الااا  ...واقاااول ّااا رعقيبااا ورعليقااا علااا الكاراااب الااا ي اكرشاااا ّراّاااة
الطائفية:
71

ان اكرشا الكارب الّراّة ّ بع

االنرماء

ّليأّ ها من ان الّراّة ّ كل االنرماء
اال حقيقة واحدة ا لية ابدية

كل انرماء ما ّال االنرماء هلل ّهو ّراّة
والرجل الكامل هلل هو الكون العظيم
واالر

ه بيرنا ّ ه ا الرجل االله

واالنسان جوهر الرجل الوجودي
والرفا ل بالعمل الصالو
والعبادة الحقة الّدمة ّ محراب االنسانية
ّان كان ه ا كفر ّليعربرون كاّ ار
ّكفري اشرا من ايمان كهان الدجل

وقد رعلمره من مالئكة النور

ّاصااً أم هاو كامال
السيد الا ي ينحادر مان آل البيام ّ ّنااً
ّ
برأيك هل ُيطلب من ّ
الحرية ّ إبداعه وانراجه؟
ّ
ّاا اعرقااادي انااه ال يوجااد ّصوصااية ّاا مجااال العماال الفناا بكاال جوانبااه
بانحدار االنسان من آل البيم او من ريرهم .اما رارين المبادعين الكباار ّا العاالم

الحرية ّ
وهم من رير العرب والمسلمين أصال!!! وال يوجد ّن ّات بل له كامل
ّ
وهو من بدة النساب الهاشام وابان ابا اساحاق
إبداعه وانراجه .الشريا الر

الصاب وهو مندائ من عوام العراقيينه كانا صديقين حميمينه وكالهماا كاان ّناناا
مبدعا اال ان ّنهما لم يكن من النساب بال مان االنرمااء لالنساانية والقايم واالنرمااء

ال الرراب والماء والهواء .الفن هو ابداي انسان راق ال يعررا بفروق بين انساان
واّااره ّ ا لااون او عاارق او نسااب او انرماااء عااائل  .وال اكااون مبالغااا ا ا قلاام ان
الفن يرحرى المعان االصلية والقيم االنسانية العليا ّ االنساانه ومارر ّا حياار

الكثياار ماان السااادة واالش اراا مماان ال باااي لااه ّ ا عااالم ال ا وق والفاان واالبااداي او
االّالق بل هم عل العكل من لك بالمرةه وعل العكل رأيم ممان ال ينحادر مان
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عمر العل او حمراء م ر وهو ارقا الفناانين ومان احسان الناال ّا كال منااح
حياره .الفن هاو وحا الطبيعاة الوجودياة وعلا اي حاال لام اسامع عان ّان واباداي
ينرم ال نسب بل ان الراري يحدثنا عن ان المبدعين كانوا من ّقاراء الناال وان
وي االنساب كان ارلبهم ممن يسرغل نسبه ّ الرعال عل االّرين والرعال هاو
عاادو االبااداي الفاان ياارربط بالماااء والر اراب والهااواء والنبااام و وو االنساااب رااالبهم
يبحثااون عاان االمجاااد ّا عاوالم القاادرة واالماوال والا هب والجاواهر والممرلكااام .ان
العمال والكادحين والحرّيين هم صناي الفن واالبداي .كنم ّ الصا الربع هندساة
بناءه وّ مادة رااري العماارة كاان اسارا نا يحادثنا عان االهارام والعماارة المصاريةه
وأرانااا صااو ار بالفااانول السااحري عاان عظمااة العمااارة المصاارية بالقصااور واالهاارام
وريرها اظهر بع

الطالب اعجابهم وانبهارهم به ا الفن المعمااري الرائاع واالعماال

الهندسااية المعج ا ة وّنااون الرساام والنحاام وال ّرّااةه وساامع االساارا احااد الرالمي ا

يقول :ما اعظام الفراعناة .اجاباه االسارا  :ياا ّاالن انهاا ليسام عظماة للفراعناة بال
ه ا االبداي هو ابداي الفقراء والحرّيين والعماال وكاان يماوم مانهم الكثيارون يومياا
اشباعا لغرور ّرعون ال ي يرى نفسه ابناا للملاوك وابناا لاللهاة واشارا الناال اماا
وابا واصاال .وا ااا والحاق ان اي عامال وّناان مان اولئاك المجهاولين هاو اشارا

منه بلميون مرة!!!

ولكن ّ الراري كا لك الكثيار مان الشاعراء ممان ينرما للنساب الهاشام او نساب
السيادةه ونالحظ عل شعرهم ن عة وا حة لحب الجمال ومكاارم االّاالق واالعرا ا
بالحريااة وحااب النااال واالمثلااة علا

لااك كثياارة .كمااا اّاارت شااعراء سااادة ورياارهم

بالشعر واالدب المرربط باهال البيام علايهم الساالم ال سايما مأسااة االماام الحساينه
ولكن لك لايل بسابب النسابه بال الموهباة الفنياة وها مياراث انساان ينبعاث مان
النفول الحساسسة المرعلقة بالجمال والقادرة عل الرعبر عن لك باحادى الوساائل

الفنيااة .مااا يرعلااق ب ا شّصاايا عل ا ماادى اجيااال ابااائ لرسااول اهلل احص ا عااددا
مرميا ا مان الشااعراء والكرااب والرسااامين والّطااطين والمجاودين بقاراءة القارأن .وقااد
ظهرم ه ا االمكانية بعدد من االحفاد واالبناء .والشااعر المعاروا السايد علا بان

محمد بن جعفره ابو الحسينه العلوي الكوّ الحمان  .من أهل الكوّة .كان من لاه
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ّيها ببن حمان ّنسب إلايهم .وكاان وجياه الكوّاة ّا عصاراه وبهاا وّاراه .حبساه
الموّاق العباسا ثام أطلقاه .وكااان يقاول :أناا شااعر وأبا شااعره إلا أبا طالاابه
كلهم شعراء .وكان شعرا مجموعاً ّ (ديوان) يظهار أناه بقا حرا القارن الراساع:
و كرا صاحب هدية العارّين .ومع عدم القطع اقول ظهر الكثير من الشعراء باللغاة
العربية وباللغام االّرى كلهم ممن ينرم ال البيم العلوي الشريا كماا ان العدياد

ماان العرّاااء ينرمااون ال ا ه ا ا البياام وه اؤالء ارلاابهم كااان يقااول الشااعر ّ ا جانبااه
العرّان والصوّ !!!
الرّصاات لف ّنااك ورؤيراااك
قاادم هاا ا
لقااد
رّصصاام ّاا رّطاايط الماادن.ماااا ا ّ
ّ
ّ
ومنهجك ّ الحياة؟
رّطاايط الماادن لاايل علمااا محااددا باال هااو مجموعااة علااوم ومعااارا وّنااونه
ينبغ لمن يريد ان يرّصت به من معرّرها .ل لك ّان ه ا الرّصت يرعاانق ماع
عدد من الحقول المعرّية االنسانية والفنية والهندساية .ان رّطايط المادن هاو علام
بااوع رياار االنسااان ّهااو ا ن رّصاات

اساارعماالم االر  .وماان يساارعمل االر

يرربط بقوة مع االنسان ومن هنا رنفرو كوة لالسرفادة منه ّا رجاارب اّارى ومنهاا

الجانب الفن  .كما ان الجانب االجرماع والحيار ّا ها ا الرّصات يفارو مجااال
لرؤياة المّطااط ويااؤثر علا منهجاه ّا الحياااة .الرّصاات المحا

بمجااال معااين

يكاد ان يكون نظرياه ّاالنساان -حرا مان رّصصاه علما الصارا -ال يمكان ان
يجلل ّ بري انع ال عن الحياة ومفاهيمهاه ّكيا بمّطط المدن ال ي يرعامل ماع

مجرمااع وانسااان وكيفيااة رعاااملهم مااع المكااان لرحقيااق اّ اال حياااة انسااانية ممكنااة.

المدينة ه لوحة ررسمها حياة االنسان وحركره اليومية ّ بقعة ار

معينة!

نساانية أم نحاو ا ّصااح والباوح عان
هل شاعرك يقاود نحاو اكرشااا الا ام ا
ّ
نسانية؟
شّصيرك ا
ّ
ّ ا الواقااع ه ا ا الساؤال الم ا دوي هااو روصاايا دقيااق بشااقية لمعانااام الشاااعر
ّالشاعر من ّالل شعرا يسع ّيما يسع ال اسركشاا المجهاول ّا
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اراه وّا

الوجاود وّا المجرماع اناه راوق معرّا نحاو االنطاالق ّا ّ ااء المعرّاة الرحيااب
وانااه انفااالم ماان ع اوالم ال ااياي ّ ا المجاهياال .وه ا ا معاناااة ورأماال ورفكاار ممااا
يقر ااا ّااا الكثيااار مااان االحياااان االّصااااح والباااوح بروصاااالم االنساااان ال ارياااة
ورفاعالره وانفعاالره وقاد رصال االنفعااالم البوحياة عناد جادران صالبة صاماء ّراراا
يصرو من ألمه ّ االنحصار بل قد رصل عنادا االنفعااالم الا حالاة مان االمرا اي

باااالوجود المطلاااق او االنفاااالم مااان وجاااودا الّاااات انهاااا سلسااالة مرواصااالة مااان
االسركشاّام والباوح انهاا محاولاة االنساان لفهام الوجاود مان ّاالل اراه المحادودا
وقد ينجو ّ الولوي باحدى كوام االنوار ّينرقل لعوالم االشعار ويسري ال االناوار
ويعااري ماان حاادود الماديااام والملموسااام الاا عااوالم ال رفهاام بمقااايل المااادة باال
بمقايل ّات ردرها البصائر وال رراها االبصار
ي مفاارغ ماان الفكاار أم هااو ّكاار يقا ّادم ّ ا دّقااام
برأيااك ال ّ
شااعر محمااول شااعور ّ
شعورية؟
ّ
ال اسرسايق ثنائياة الرقساايمام باين ّكاار محا

او شاعر محا

ه ّها ممكنااة

ّ عالم الكيمياء والفي ياء والريا يام النظرية ّحسبه لكنها مسارحيلة ّا عاوالم
االنسااان ونفساايره الماوارة اللوامااة الرا رسااع الوصااول للطمأنينااة بالا وبان الكااون
ال ي انفصلم عنه ام يوم .الفكر والشعره والشاعوري والرفكاري مسااحام مرداّلاة

مع الفلسفة والعرّان والرصوا ررداّل بهاا ها ا الرقسايمام ّاال يمكان لشاعر مهماا
كان ان يّلومن ّكر ل لك ّهو ّكار ّا دّقاام شاعورية وجمالياة وابداعياةه بال ان
الفكاار ّ ا عمقااه االعمااق مااا هااو اال رجل ا احسااال االنسااان وشااعورا ّ ا رفسااير
ظواهر الكون والمجرمع .وكثير مما نسميه ّك ار هاو رعبيار شاعوري ريار مانظم ّنياا
من أليام الفرارين والشعراء.
الرعليم وشعر المناسبام؟
هل رؤمن بال ّ
شعر ّ
الشااعر ل او ّقااد الجانااب الروح ا واالنسااان والشااعوري واالنفعااال ّلاايل هااو
بشعر انما هو نظم جامد ومن هنا ّاال أؤمان قاط بماا يسام بالشاعر الرعليما  .اماا
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شااعر المناساابام ّالمسااألة نساابية ّل او كااان رفاعاال الشاااعر مااع المناساابة رفاااعال
وجدانيا وقلبيا وروحيا حقيقيا ّاناه شاعره اماا ا ا كاان مان ناوي القصاائد والمطاوالم

الجاه ة ّهو نظم ّاقد البعاد الشعر والفن الر ررربط بوجدان و مير االنسان.
أداره؟
شعر هو آلة العشق و ً
بأن ال ّ
رؤمن ّ
هل ّ

يقول المناطقة واالصوليون هناك عموم وّصاوت مان وجاه اي بكلماة ابساط
هناك مساحة مشرركة بيم دوائار الرقااطع ّرشاررك دائرراان او اكثار بمسااحة معيناة

كمااا رّاارت كاال دائاارة بمساااحرها الّاصااةه وهكا ا ارى العالقااة بااين الشااعر والعشااق
ّللشااعر مسااحة وللعشااق مساااحة ولكاان المساااحران مرااداّلران ّ ا بع ا

اج ائهمااا

ّمن العشق شعر ومن الشعر عشق .ولكن ال يمكان ان نقصار الشاعر علا العشاق
المرعارا او نقصر العشق عل الشعرّ .هناك مساحام مّرلفة بين المعنياين .اماا
ا ا اردناا ان نرعاااط مااع العشااق بفهاام اوسااع ماان عشااق رجاال المارأة ررّللااه أهااام

وقاابالم ولمسااام وهمسااام وامر ا اي جساادي ير ا وق بااه الطرّااان العساال الل ائ ا يه
ليصبحا جسدا واحدا ّ اجرماي االررعاته اعن لورجاو نا ه ا العشق ال العشاق

الوجااودي ّااان ها ا العشااق كاال لحظااة ماان لحظارااه ها بياام شااعر او قصاايدة شااعر
رنرظر من ينطق بهاا او يادونها علا الاورق ليقرأهاا العاشاقون .وهناا يصاو لناا ان
شاعر هاو آلاة العشاق وأداراهه ولكان ربقا للعشاق بحالرياة أدوام اّارى
باأن ال ّ
نقول ّ
مثل القصة والنحم والرسم ال .
أن من لم يعشق ال يصبو شاع ارً ّحالً؟
أصحيو ّ
دعين ا ساايدر ماان لفظااة "ّحاال" ّل ا رصااوري نحوهااا .ولكاان دعين ا اقااول
ببساطة من لم رحرقه نيران العشق ال يمكن ان يكون عاشقا ولكان ّا الوقام اراه
ال اقصد العشاق باين الرجال والمارأةه بال كال اناواي العشاق الرا اشارنا اليهااه واجال
العشااق هااو العشااق االله ا والعشااق االنسااان وعشااق الجمااال وعشااق القاايم العليااا
وعشق الرجل للمرأة الجميلة الطيبة الوّية وعشقها ه للرجل ال ي ررى ّياه ُمثلهاا

العلياّ .بدون ه ا العشق سيكون ناظما وليل شاع اره
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عرية ّ نظرك؟
ماهو معيار الفحولة ال ّ
ش ّ
كلمة ّحولة ه ا كلمة ام صوم ريار موسايق وال شااعري ّكياا رقاال باه
الشاعرية؟؟!! ّا ا كان رصاوري ها ا صاحيحا ّكياا الصاق الفحولاة بالشاعر ولام ال
يقال الشعر باالنوثاة او الجمالياة .اماا ا ا قصاد منهاا درجاة الرقا والفان والجماال
والشاعرية ّالشعر ّن من الفنون الرّيعة وينبغ لمن يمارسه ان يمرلك ادواره مان
لغااة وموساايق ومعااان وصااور .ثاام درجااة الرق ا ه ا ا نساابية وليساام مطلقااة ّرجااد
شاع ار ما يحلق ّ قصيدة او قصائد وال يوّق ّ ريرها من شعرا بسابب اللغاة او

الو ن او الصور او المعان ه ّال يوجاد شااعر مجياد ّا كال ماا يقاوله بال اناه قاد
يلمااع ّ ا ابااداي معااين ويباادي رياارا بابااداي ّ ا مجااال اّاار .ولعاال كلمااة موهبااة او
االلهام اقرب لوصا الشاعرية من الفحولةه لئال ر عال عليناا ّحاول الادواب ّا ان
االنسان اّ يناّسها عل رّصصارها .ه ا مجرد وجهة نظر قد يّرلاا بهاا معا

بع

الفحول!!!
ما هو حلمك او مشروعك ّ ّصوت رّطيط المدن السيما العربية منها؟
المدينااة راارربط باالنسااان او بكلمااة ادق برماادن االنسااانه وماان هنااا ّانااا انظاار

للمدينااة ككااائن حا انسااان ومرطااور .المدينااة ها بياام االنسااان بااالمعن االوسااع
للبيم .وهناك عدة رؤى رجاا المدينة ّقاد يرعامال الابع

ماع المديناة ككاائن جاماد

يمكن ا الره والغائه بكل سهولة .وقسم ينظر للمدينة من ناحية جمالية بحره وهنااك

ماان يريااد مدينااة رحقااق االحرياجااام الماديااة ماان طاارق وجسااور ومياااا وكهرباااء.

بالنسبة لا اطماو ان ارى مديناة االنساان الرا رراوّر بهاا كال االحرياجاام المادياة
والروحية والنفسية .ال اّكر بالمدينة الفا ل اليوروبياة وانماا اّكار بمديناة انساانية.
وّا نظااري ان مّططا الماادن البريطااانيين هاام اقاارب له ا ا المفهااوم ماان مّطط ا
المدن االماريكيين .مّطاط للمادن مثال بااررك جيادل كاان يارى المديناة مثال الكاائن
الح والرغير بها ال يرم عان طرياق البرار بال عان طرياق عملياام مدروساة ودقيقاة

كالعمليااة الجراحيااة الراا يجريهااا الجااراح للمااري
77

 .وانااا أرااأثر كثياا ار برصااور هاا ا

المّطط ال ي دّل ال مهنة الرّطيط من رّصصه البيولوج  .مع احررام لارؤى
ّرنك لويد رايم االمريك ول كاربو يه الفرنس وابركرومب البريطاان ه واعرقاد ان

المّطاط اليونااان قسااطنطين دوكساايادل قاادم اّكااا ار رّطيطيااة جياادة علا الصااعيد
النظري وقد كربم عنه ورقة اكاديمية ال سيما ّ كرابه الرائاع "EKISTICSKه اال
انن اعرقد انه ّشل ّ رطبيق ارائه عل المدينة العراقية والعربية.
عمااا
هاال رااؤمن ّ
أن المجرمااع ا سااالم العرب ا يحراااي منظومااة ماادن رّرلااا ّ
رحراجه المجرمعام األّرى؟ وما او جه ه ا االحرياي؟
ال شااك ان المجرمعااام العربيااة واالسااالمية لهااا نوعااان ماان االحرياجااام همااا
رحديدا:
اوال :االحرياجام االنسانية العامة ّ المديناة مان ّادمام واساكان وحادائق وطارق

ووو .ورشررك ّ ه ا الجانب مع كل مدن العالم.

ثانيا :احرياجام ّاصة ررربط بالدين والقايم االجرماعياة والرااري والطار المعمارياة
ورحقق احرياجام االسرة بما يرناسب مع مراحل رطورها االجرماع .
ا كر مثاال عل

لاك ّاان المّطاط اليوناان المعاروا ّساطنطين دوكسايادل الا ي

كررااه راواه طبااق مفاااهيم المدينااة اليونانيااة القديمااة علا الماادن ّا بغااداد والع اراق
ّكانم مّططاره اقرب للفشل منها ال النجاح!!!
هل ّر م الجاليام العربية شكل جديد للعماارة ّا الابالد الرا ساكنرها ّااري
الوطن العرب ّ مثل اوروبا؟
اطروحااة االمفاال  Mphilالر ا قاادمرها لجامعااة لناادن /مدرسااة باررلاام للعمااارة
والرّطيط كانم حول "الجالية المسلمة ّا لنادن ونظاام رّطايط المادن البريطاان ".
وير ااو بالاادرل الاادقيق الحرياجااام الجاليااة المساالمة ال ااّمة ّ ا لناادن ان لهاام
نمطاااا معاااين ال سااايما علااا صاااعيد المساااجد كمؤسساااة دينياااة اجرماعياااة ثقاّياااة
للمساااالمين ّاااا بريطانيااااا .والحظاااام ان انعكااااال هاااا ا المؤسسااااة علاااا المجرمااااع
البريطان ّ لندن ال رّ ع لقواعد دقيقة بل انها عشوائية مما يؤدي الا احاداث
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ّلال ّا منظوماة اسارعمال االر

" Land Useويسارربع لاك ناوي مان الرصاادم

بين الجالية المسالمة والمجرماع االصال ّا بريطانياا .ويظان الابع

ان لاك نحاو

ماان انحاااء العنصاارية ّا الرعاماال والحقيقااة انااه حسااب رقااديري لاايل كا لك باال هااو
ّ ا الساالوك يااؤدي ال ا مشاااكل قااد رفساار انهااا صااراعام عنصاارية .ولكاان

رناااق

بدراسر الحدى حااالم المراكا االساالمية وها مجموعاة الّوجاة االساالمية يمكان

ان نقول انها رجربة ثرية ّ الرعامل مع بقية المجرماع .بصاورة عاماة ال يمكان ان
نقول ان العمارة االسالمية والمدينة االسالمية القم بظاللها عل الرّطايط والعماارة
والبناء البريطانية و لك لسببين اساسيين هما:
أ -عدم ربلور مثل ه ا الرؤى عل الصعيد االسالم من جهة.
ب-

وعدم وجود قنوام االرصال المناسبة من جهة اّرى.

ال انكر وجود رأثيرام قديمة للعمارة االسالمية عل ّن العمارة االوربياة والبريطانياة
وقااد اشااار االمياار جااارلل الا

لااك ّ ا عاادد ماان بحوث اه ورصااريحاره .لكاان ساايادة

االرهاب ّ العالم االسالم وانرماء الكثير من ابناء الجالية عملياا او روحياا للّاط
المرطرا الغ ّرت اللقاء الح ااري باين الطارّين بماا ياؤدي الا رفاعال ح ااري

نا ج ررم به الفائدة المربادلة.

ورعرّام
لقد ّ
طوّم ّ الكثير من دول العالم وح ارم الكثيار مان الماؤرمرامه ّ
عل الجاليام المّرلفةّ.ما ا أ اّم ه ا الرجارب إل إبداعك وشّصيرك وّكرك؟
ماااا رف ااالرم باااه بهااا ا الساااؤال صاااحيو ّقاااد سااااّرم الااا العدياااد مااان البلااادان
واّرلطام بااانواي ماان بنا االنسااان وح اارم مااؤرمرام وشاااركم بملرقيااام وررلما م
علا يااد علماااء وناقشاام مااالء ودرساام رالميا  .والحمااد هلل اساارفم كثيا ار ماان لااك
كثير من كثرم الرنقالم مما عمق عند الشعور بااالررراب والغرباة .مكربرا
وعانيم ا

الشّصاااية ماااثال ماااا الااام مقسااامة باااين عااادة دول .علااا اي حاااال لننظااار للجاناااب

االيجاب من عملياة الرنقال ها اه ّيقولاون ّا السافر ّمال ّوائاد .ويقاول لناا اهلل
رعال " :قل سيروا ّ األر " "وقوله رعال ّ" :امشوا ّ مناكبها".
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ويعرا لك البع

ممن كان له الحظ ّ االنرقال والسافر باين الابالد واسارفاد مان

ّبرام ورجارب كثيرة لم يحصل عليها البع

االّر ممن لم يغادر بلدراه او دولراه.

وقد عبر االمام الكبير الشاّع بأبيام شعر منقولة عنه ه :
رغرب عن االوطان ّ طلب العال
وساّر ّف األسفار ّمل ّوائد

رفريج هااااااااااام واكرساب معيشااااااة

وعلااااااااام وآداب وصحبااة ماجاااااااااد
وكان أسالّنا ومن نقردي بهم من األنبياء والصالحينه يررحلون ّ طلب العلمه او
للهرب مان االعاداء حفاظاا علا حياارهم ويقطعاون المسااّام الطويلاة أحيانااً ألجال
لك .وّ كراب اهلل الع يا ه كار اهلل سابحانه ورعاال لناا قصاة سافر موسا علياه

السالم للّ ر عليه السالم ّ آيام من سورة الكها وّ رلك االيام معاان كبيارة

اساارفاد منهااا المرصااوّة واهاال العرّااان والطريااق ّا اكرساااب العلاام اللاادن االلها .
ِ
ل ِّيا ِاه ِعل ًمااا
سالّ ّك طّ ِريقًااا ّيلاارّم ُ
ويقااول رسااول اهلل صاال اهلل عليااه والااه وساالمّ " :ماان ّ
اه ِبا ِاه طّ ِريقًااا إِلّا ال ّج جنا ِاة"ّ .ا االساافار والرنقاال والمااؤرمرام ياارم رحصاايل
اه لّا ُ
سا جه ّل اللجا ُ
ّ
الّبرة والرعاارا واآلداب مان ّاالل لقااء األدبااء والعلمااء والعقاالء الا ين ال ياردون

بلدا وال يمكن للمرء ان يلرقيهم وهاو مقايم ببلادا .وبها ا اللقااءام يكرساب االنساان
السائو من أّالقهم ويقردي بهمه ويرعرا عل الجيد والردج ّيهمّ .يحصل له مان
األدب الش ء الكثير ورسمو طباعه.

واجدن مرعلقا بماا قالاه ا ماام االدياب الشااّع رحماه اهلل رعاال الننا عشاره ّا

حيار وّبرره برجربر يقول:
ارحل بنفسك من أر

ر ام بها

وال ركن من ّراق األهل ّ ُحرق

مان ّل بيان أهاليه بابلدرااااااااااااااااااااااااااه
ّااالررراب له من أحسن الّلق

ّالعنبار الّاام روث ّ مواطنه
وّ الراغرب محمول عل العنااااااااق
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والكحل نوي من األحجار رنظاااااااارا
ّ أر ه وهو مرم ٌّ عل الطرق
لما رغرب حاا الف ل أجامعه
ّصار يحمل بين الجفان والحااااااااااااادق
بلدي الحبيب هو العراق وقد طوّم معظم مدنه ورعرّم عل اهلهاا علا ان الكثيار
ماانهم ماان اهلا وارحااام واّاوال واعمااام  .وقااد ا ااطررم ان اّااري مهاااج ار ماان
بلاادي ال ا ار

اهلل الواسااعة ّ ا الشااهر العاشاار ماان ساانة 2343مه ّكااان محااط

هجرر االول ال الكويم حياث أمنام مان بطات نظاام صادام بعادما اعادم واعرقال
ّيرة اصدقائ ورالميا ي واحبااب ّكانام ار
النظااام الصاادام

اماان لا وعنادما انرشار ّيهاا نفاو

هباام الا سااوريا لفراارة قصاايرة ثاام انرقلنااا الا اياران حيااث كاناام

القيادة االسالمية العراقية وحياث انطلقناا بمشاروعنا االساالم السياسا المعاار .
و رم مدنها المّرلفة واشررك بالعشارام مان الملرقياام والحاوارام والماؤرمرام ّيهاا
ورعلماام الكثياار الكثياار ماان منااابع علمهااا والرقياام بالعديااد ماان المجرهاادين والفقهاااء
بالشااريعة االسااالمية واساارفدم ماانهم .لقااد وصاالم ال ا اي ا ارن وانااا ال اعاارا كلمااة
ّارسية لكن ّرجم منها وعندي مكربة ال يقل عادد كربهاا عان االلاا كرااب باللغاة

الفارسية و درن ه ا الكرب بسيل من المعلومام الر ال يمكن الحصول عليها مان
كرب بلغام اّرى مثل العربية واالنكلي ية .وعندما اصابحم حيارناا صاعبة ّا اياران

السباب سياسية واجرماعيةه ّ ه ا البلد الكريم انرقلم الا بريطانياا وقاد اسارفدم
كثي ار من هجررا اليهااه ّاكملام ّيهاا دراساار العلياا واشارركم ّيهاا كا لك بعشارام
الملرقيااام والمااؤرمرام ودرساام بعمااق المجرمااع البريطااان ورعلماام عل ا يااد ّياارة
اسار رها ّ رّطيط المدن والبحث العلم ه وعشم ّ سوريا كسفير سنين عديادة

واطلعاام علا ح اااررها ورراثهااا واثارهااا والرقياام ببنا عمنااا السااادة الكواكبيااة ّيهااا
والرحماام الفااري باصااولها .ورعرّاام بالرفصاايل عل ا المؤسسااة السياسااية والثقاّيااة
واالجرماعية ّيها .وقد شرّن اهلل بالحج سرة مارام وقاد ساعيم ّا مقاام باار

الحرمين ان الرق النال وارجول بالمكرباام والرقا باالحجيج وارنااقت معهام وريار
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لك من البلدان .و رم العشرام من بلدان العاالم ّا مّرلاا القاارام وكنام اساع
ّ كل بلد ان ارفهم اسسه الح ارية وان اطلع علا معالماه المعمارياة والح ارية

والح ارة وكنم ارقصد ياارة المرااحا واالمااكن الدينياة والمعاالم السياساية والفنياة
السر يد من العلم من مصاادرا االصالية وكنام احارت علا اّا الصاور والحصاول
عل ّرائط المدن الكرشا مدن رلك البلادان .منهاا ياارر للصاين ارباع مارام وكام

كاناام رلااك ال يااارام مفياادة وممرعااة و رم الهنااد والباكسااران واساارراليا واندونيساايا
ومالي يا وّيرنام وروسايا وّرنساا وكورياا وكام رعلمام مان البيام الصاغير المروا اع
للرئيل العظيم هو شا مناه عنادما رم ّيرناام .و رم معظام البلادان العربياة وكام
سااحررن معااالم الح ااارة ّاا مصاار واهرامارهااا .وكااان لاا شاارا ال يااارة لااالردن
الشاااقيقة الرااا الرقيااام ّيهاااا سااايدة الجماااال والعلااام والعفاااة االديباااة الااادكرورة ساااناء
الشعالن .و رم البلدان االوربية بمعظمها ورمرعم بجمالها ومعالمها الح ارية.
لقد كنم ممثالً للعراق ّ الكثير من المساع والمهاام ّا العاالمه ماا ا كانام

رسالرك األكيدة ّ ه ا الرمثيالم جميعها؟

يشرّ ه ا كثي ار وبحكم كون رئيساا لادائرة اسايا واساررالي يا واّريقياا ومان ثام
الدائرة العربية ّقد سعيم ان امثل بلدي ّا مرحلاة عصايبة مان راريّاه السياسا .
وكنم اسع دائماا ّا رجلياة الغباار الا ي لحاق باالعراق بسابب ع لراه عهاد النظاام

الدكراروري وبعد لك احرالله من قبل امريكا وحلفائهاا .ولام ركان المهماة ساهلة بال
كنا نالق الصعوبام ّ حمل رسالرنا العراقياة لربليغهاا لادول العاالم .الحماد هلل لقاد
نجحنااا ّ ا اعطاااء صااورة حقيقيااة وايجابيااة عاان الع اراق والشااعب العراق ا لكننااا كنااا
نرحرك ّ بحيارة مليئاة باالّااع والرماسايو .رساالر الرا كنام ابشار بهاا هاو ان
العاراق عاراق الح اارة واالنساانية العاراق الا ي يجاب ان يكاون لاه دور الرياادة ّا
البناء والسلم والعدالاة والرنمياة .وان المظااهر الرا شاابم المشاهد العراقا ال رعبار
عن حقيقره ل لك ّانها سر ول وسيبق العراق الواعد بمسرقبل اهر.
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سااالمية ّاا الع اراقه كمااا شاااركم
شاااركم ّ ا رأساايل مكرااب الثااورة ا
لقااد
ّ
ّ
سالمية ّ العراقه ما ا كانام دواّعاك نحاو ها ا
برأسيل المجلل األعل للثورة ا
ّ
المشاركة؟ وماا ا كانم رسالرك منها جميعاً؟
كناا نماارل العمال االسااالم الرساال ّا العاراق وكااان عملناا يمراا بالساارية
وكاناام طبيعرااه ّكريااة رربيويااة اجرماعيااة اكثاار ممااا ركاان سياسااية حقيقيااة ربرغ ا
الوصول للحكم والسلطة .وكانم هناك بحبوحة من الحرية ّ الرحارك .بعاد وصاول
البعث الصدام للسالطة بادأم االجاواء ررلباد بالقساوة وا اطهاد المّاالفين سياسايا

وّكريااا للنظااام .وقااد انعكاال لااك علا الحركااة االسااالمية العراقيااة ّشااملرها القسااوة
باالعاادامام والسااجون والمطاااردام والرهجياار .وقاماام ثااورة دينيااة اسااالمية ّ ا بلااد
جااار وقريااب عل ا الع اراق رلااك ثااورة االمااام الساايد الّمين ا الموسااوي والر ا ركللاام
بالنجاح وباسقاط نظاام الشااا وقياام نظاام الجمهورياة االساالمية ّا اياران لقاد اثار
لك عل كل الشاعوب العربياة واالساالمية بال حرا علا شاعوب بعيادة مثال الهناود
الحمر ّ امريكا ا رأووا امال بها ا الثاورة الوليادة .اماا ّا العاراق ّقاد كاان الراأثر

اكباار بكثاار وانعكاال بصااوررين عل ا الحركااة االسااالمية العراقيااة اولهمااا بعااث روح
االماال ّا امكانيااة اقامااة دولااة اسااالمية ّا العاراقه وثانيهمااا رأيااد الثااورة ّا البلااد
الجار .وكان كال االمرين رير مقبولين عند حكوماة البعاث العراقا يومهاا .ورصادى
الساايد الشااهيد محمااد باااقر الصاادر لقيااادة الشااعب العراق ا ّ ا ر اااله

ااد الظلاام

والدكراروريااةه ّشاانم ّشاانم الساالطة حملرهااا علاا االسااالميين العااراقيين كمااا ان
االسالميين العراقيين قاموا بعدد من النشاطام ادم ال اسرف ا السالطة ّا بغاداد.

وهااا ا المرحلاااة لااام رااادرل بعاااد دراساااة دقيقاااة النغماااار الجمياااع باالنفعااااالم وردود

االّعااال .ونريجااة الصاادام بااين الطاارّين واعاادام المرجااع الساايد محمااد باااقر الصاادر
والمئام مان شاباب العاراق وساجن االالاه ا اطرم االا اّار للهجارة مان العاراقه
هجار نظاام صادام مئاام االالا
وكنم ممن ا طر للهجرة امن ها ا الساياق .كماا ّ
مااان العاااراقيين الااا اياااران .وماااع رعااااطا انظماااة المنطقاااة والعاااالم ال سااايما العربااا

والغرب مع صدام لم يكن للعراقيين مهربا اال ال اياران بشاكل اساسا وبدرجاة اقال
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ال ساوريا .ورجمعام رادريجيا قياادام وكاوادر الحركاة االساالمية ّا ايارانه وشاري
بع ها بمواصلة العمل السياس والجهادي

د نظاام الدكرارورياة ّا بغاداد .كانام

الجهاود بمعظمهااا ّردياة او ردود ّعاال ورمراا بالعشاوائية .وقاد جاااء رأسايل مكرااب
الثااورة االسااالمية ّا العاراق الا ي كااان باشاراا الشااهيد الساايد محمااد باااقر الحكاايم
وع ااوية المرحااوم الساايد عبااد الع ي ا الحكاايم والساايد اكاارم الحكاايم والساايد عااالء
الجوادي الموسوي واّوة اّرين وكانام مهمراه االساساية ها دعام واساناد الحركاة

االساااالمية الجهادياااة المعار اااة لصااادام .ومااان ثااام اصااابو القااارار ان هااا ا المكراااب
الرنفي ي يحراي ال رطاء سياس عاال المساروى ّرشاكل المجلال االعلا للثاورة
االسااالمية ّ ا الع اراق مكونااا ماان االسااماء الم ا كورة ا اااّة ال ا قيااادام ماان ح ا ب
الدعوة وقيادام اسالمية اّرى ولم يرجاو عدد اع اء ه ا المجلال عناد رأسيساه
الّمسااة عشاار شّصااا .وماانهم ا اااّة للفقيااه الساايد محمااد باااقر الحكاايم واّيااه
المرحوم سيد عبد الع ي الحكيمهالفقيه السيد محمود الهاشم والفقياه السايد كااظم
الحائري والفقيه الشي محمد مهدي االصاف واالسارا الجاامع السايد اكارم الحكايم
والمهناادل الساايد عااالء الج اوادي والعالمااة الساايد محمااد رق ا المدرس ا والاادكرور
السيد ابراهيم الجعفري والعالمة السيد حسين الصدر وريرهم من القيادام المعروّاة

يومها .ورسألين عن دواّع ّ المشاركة ّه :
أ -مواصلة الن ال
ب-

د النظام الدكراروري ّ العراق.

رنظيم العمل السياس والجهادي المعار

وروحيد الجهود.

ي -الساع السااقاط نظااام صاادام لرمكااين الشاعب العراقا للوصااول لنظااام الحكاام
ال ي يريدا.
د -السع لبناء محور قيادي السرقطاب الجماهير العراقية.

ها -بناء مؤسسة وا حة لمّاطبة العالم ودوله ومؤسساره الرسمية والدولية.
وقد كربم الكثير من البحوث والدراسام عن المجلل االعل ويمكن ان ركاون ماادة
كرااب يقاارب ماان اربعمائاة صاافحة .وبها ا المناسابة ّقااد كااان اول كرااب عاان الساايد
الشهيد محمد باقر الصدر لا كماا كربام بعاد شاهادة السايد محماد الصادر ابان عام
الصاادر االول دراسااة عاان نظريرااه بالعماال السياساايوقد كرباام كرابااا بحاادود ساارمائة
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صفحة عن اّ العالمة الشهيد السيد محماد بااقر الحكايم نشارم علا حلقاام ّا
موقااع النااور ورياارا ولااا العديااد ماان الدراسااام والمقااااالم عاان الرحاارك االساااالم
المعاصر نشر قسم منها وبق سجين الرّوا قسم اّر

مقصر ّ نشر الكثير من إبداعك وّكركه ا ا؟
أنم
ّ
ّ
اعراارا ان ا مقصاار ّ ا

لااك ال ا حااد الالمباااالم واالهماااله ول ا لحااد االن

العشرام من المجلادام والكراب والبحاوث الرا ماا الام حبيساة الرّاوا واالرشايا.

المشااكلة اننا ال ارحاادث ان كريبااام او كراسااام باال ارحاادث عاان عشارام المجلاادام
وعن عدد ال يقل عن اربعة موسوعام

اّمة .وقاد يكاون الاداّع االهام هاو جهلا

ّ كيفية رساويق نرااج العلما واالدبا والمعرّا ومان جهاة ثانياة عادم امرالكا
لالمكانيااام الماليااة والماديااة الر ا رمكنن ا ماان النشاار ا اااّة ال ا عاادم اساارعدادي

للرنا ل للجهاام الممولاة .وقاد يكاون مان المعياب ان اقاول انا كساول ّا الرحارك
ماان اجاال نشاار كرب ا وبحااوث وكاال مااا صاادر لا لحااد االن هااو بمبااادرة وجهااد ماان
اّرين من االصدقاء والمحبين.

ون الجاادير كاارا ان عاادم نشااري لكربا وبحااوث بالشااكل المناسااب ماان قبا نشاارها
باسماء مسارعارة وّا مجااالم ليسام واساعة االنرشااره أدى الا سارقة الكثيار مان
نراج االدب والعلم  .كربم بحثاا عان االماام الشاي محماد حساين كاشاا الغطااء

ومدرسره الجهادياة باسام مسارعاره وا ا با بعاد ّرارة اعارا ان احادهم هاو صاديق
عراق حول البحاث الا اطروحاة ماجسارر ونسابها لنفساه وقادمها لجامعاة لبنانياةه
ومن دون االشارة حرا ّا المصاادر الا بحثا المساروق .وّا اطروحاة دكراوراا

لطالب اردن عن المرجعية الدينية الشيعيةه اقربل من كراب "قيادة العلماء واالمة
االسااالمية"ه واشااار ال ا اربعااة اسااطر ال ا المصاادر ليربعهااا باااكثر ماان اثن ا عشاار
صفحة من النقل المباشر دون االشارة لالصل .وكربم عن جريمة رهجيار العاراقيين

ال اياران ّا اوائال الثمانينياام ووجادم عان طرياق الصادّة ان اكثار مان عشارين
صفحة مسروقة لصالو كراب اصدرره مؤسسة ح بية ّ دولاة عربياة دون االشاارة
للمصادر .وكرباام مقالااة عاان ّهام المرجااع الشااهيد االمااام السايد محمااد باااقر الصاادر
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حول ميثاق العمل بين المجاميع السياسيةه ورأيم بعد مدة عجبا ا ان احد الساادة
المعممين من االصدقاء سارق البحاث كاامال وقدماه باسامه ّا احاد الماؤرمرام ّا

اي ارانه ورياار لااك .وكرباام رسااالة بّمسااين صاافحة حااول الفكاارة المهدوي اة وعن اوان
البحااث "االطروحااة المهدويااة ماان ّااالل االدعيااة وال يااارام" وكاناام رر اامن رؤيااة
جديدة ررناول ممارسة علماء الشيعة السلوب عر

الرؤى الفكرية السارراريجة مان

ّاالل االدعيااة وال ياارامه وقااد سااطا احاد السااادة المعممااين علا الرسااالة دون كاار

المصدره وروسع ونسج حول الانت المساروق ليحولهاا الا كرااب كبيار ّقاد سارق
الاااروح والعظاااام الرااا رقاااوم مفاصااال البحاااثه وكسااااها شاااحما ولحمااااه بااال كسااااها
شاااحما!!! وسااارق شاااعري وبعااا

اعماااال االّااارى نكااارام رااااّهين ونسااابوها الااا

اساامائهم وهاام حر ا ال يرمكن اوا ماان ق ارءرهااا بصااورة صااحيحة ...وكاام ماان صااديق
ناقشن او سألن عن ق ية معينة وعندما اسرفي

بشرحها يدون اهم محرويارهاا

ويعيد نشرها باسمه وك لك دون االشارة للمصدر .اوال يجب اال نرعجب ّرحن نعايت
ّ

مان ق ر اصبحم باه السارقة مان المسارل مام ولكان رعليقا ان الماال الساائب

يشااجع الس اراق عل ا الساارقة وك ا لك الكرابااة الم اايعة رشااجع س اراق الكلمااة عل ا
مفرط باعمال ورير حاريت
سرقرها من االّرين .وال الوم احدا ا ا كنم انا شّصيا ّ
عل روثيقهاا .كربام بحثاين احادهما عان المانهج المعرّا للعالماة المجلسا بمائاة
صااافحة واّااار عااان مااانهج رفساااير القااارأن عناااد العالماااة السااايد مصاااطف الّمينااا
وقاادمرهما الو ع ي ا ماان اّااور السااادة المعممااين بناااء عل ا الحاح اه الشااديد ّ ا

معاونرااهه واللطيااا انااه اشااررك بهمااا بمااؤرمرين ثقاااّيين منفصاالين ّ ا اي اران وبعااد
رجوعاااه مااان كااال منهماااا كاااان يقاااول لااا  :سااايدنا لقاااد ناااال البحاااث اعجااااب العلمااااء
الحا رينه سكم مرة ولكن ّ المارة الثانياة حاول بحثا عان المجلسا ه قلام لاه:

موالنا ال اسربعد لك الن كربم ه ا البحث لكم!!! قلم يحر جوابا.

المرّصت الدكرور عالء الجوادي؟
هل أنصا النقد وا عالم والبحث العلم
ّ
كااااله احااال انااا لااام أنصاااا!! ال سااايما وان معظااام مؤسساااام واطاااراا النقاااد
واالعاااالم والبحاااث العلمااا هااا مسيساااة ومملوكاااة الطاااراا ال رشاااجع او رعا ّاارا اال
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ارباعهااا واصااحابها وها ا ماان ا مااام المساارقلين او بكلمااة ادق رياار المساارعدين ان
يكونوا إمعام وارباي لقيادام وجهام مرمكنةه ألم يصرو الممثل الكوميدي المعروا
عادل إمام ّ الفلم الرائع عمارة يعقوبيان :إنناا ّا

مان المسا !! ولالنصااا يقاع

ج ء كبير من عدم انصاّ ه هو ان لم انصا نفس ّاساع بنشار كربا وبحاوث
واحرت عل اب ار ها كما يفعل االّرون.
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أن دراسااة إبااداعك وّكاارك مهمااة صااعبة بساابب عمااق ّكاارك
الكثياارون ياارون ّ
ائية.ما رأيك ّ لك؟
الجدلية و
وارراقه ّ الق ايا
الصوّية والماور ّ
ّ
ّ
نعاام ال انكاار لااكه ولكاان لوكااان الاادارل مساالحا برصاايد معرّا واسااع وعميااق
ّسيشعر بل ة كبيرة ّ دراسة منرج الفكري وعل حد قولاك "إباداعك وّكارك" .نعام
ائياة" حساب روصايفك
الجدلياة و
هناك ابحار وليل ارراق "بالق ايا
الصاوّية والماور ّ
ّ
ّ
الجميااله ولكاان كاال لااك ال يمنااع ماان دراساارها الجااادة .وعلاا اي حااال ّالكرابااام
والشعر والقصة والفن عموما ركون بمسرويام منها ما هاو ساهل ّا طرحاه ومنهاا

مااا هااو بااه شاايئا ماان الصااعوبة ولكن ا رأياام ماان ّااالل رعليقااام قرائ ا الكثياار ماان
الرفاعاال وقسااام ماانهم كانااام لااه ا ااااّام عميقااة رااادل علاا الرفاعااال مااع الق اااايا
المطروحاة ّا شااعري ونثااري وبحااوث  .ارنا ّا يااوم ماان ايااام الثمانينيااام الكارااب
الباحااث العالمااة الساايد هااان ّحاات برّقااة اّااوين ماان الشااباب المساالمه وكناام قااد
كرباام يومهااا قصااة رم يااة قصاايرة اسااميرها "الحلاام العجيااب" ونشااررها ّ ا صااحيفة
الشااهادة الرابعااة للمجلاال االعل ا يومهاااه وّعااال كاناام القصااة مغرقااة ّ ا الرم يااة

ولكن الشاعر الفحات كاان يرمراع باالسارماي لهااه وعنادما انهيام قرائرهاا قاال لا :

سيد انها قصة رائعه ورل م برىسرماي لها وان كانم بع

جملهاا وّقرارهاا رحرااي

ال شرح! قلم له هل ررى ح ررك ان اقدم شرحا لهاه قال حسب ماا ارا كر :االمار
يعود لك ولكن اعلم ان ج ء مان جماال ها ا القصاة هاو الغماو

الرا يكرنفهاا!!!.

وركررم القصة مع الصديق االسرا الكارب والباحث عادل عبد المهديه كان يومها
نائبا لرئيل الجمهو ريةه عندما الرقيره صدّة ّا الطاائرة المرجهاة مان بغاداد الا

دمشقه وكان مجلسا قريباا مان مجلساه ّا الطاائرةه وكاان دياوان شاعري "القيثاارة
الح ينة" قد صدر روا ّاهديم لالسرا الم كور نساّة مناهه وقاد اّا بقراءراه اثنااء
الرحلااة وعناادما او شااكنا عل ا الوصااول لدمشااق قااال ل ا  :ديوان اك ممرااع جاادا لكنااه

يحراي ال شرح .ولكن ما يفرحن ان القراء كما اّبرنا الكثيار مانهم يشاعر باللا ة
والمرعة عند قراءره لشعري وقصص ونثري!! مارة اّارى اقاول ان طبيعاة المو اوي
ِ
اشارم اليهاا
المطروح هاو ماا ياؤثر علا لغاة الكراباةّ .ا مثال ها ا الكراباام الرا
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بسؤالك ّان مّاطب هو المسروى المرعمق مان القاراء .مان جهاة اّارى لا الكثيار
من الكرابام الر رمرا ببساطرها نوعماه ورقع

الثقاّ او بمسروى المرّري من الجامعة.

من ّهم القارج مروسط المساروى

مثالية ال وجود لها ّ الحقيقة؟
هل أنم ّعالً مبدي يوروب ربحث عن عوالم
ّ
ّ عالم الرصميم رنقدح الفكرة النظرية ّ الدماغ االنسان ويحولها االنسان
المصاامم ّ ا المرحلااة االول ا ال ا رسااوم ومعااادالم وشااروح ونظريااامه وكاال ه ا ا
االمااور ربق ا قيمااا مجااردةه ولكنهااا ررحااول ال ا م اواد مشّصااة عناادما ررحااول ال ا

مرحلة االنراي .وال شك ّان االباداي االنساان يبرادأ مان رّايالم ورصاورام ورؤى.
لكنها رروق ال ان رظهر من ّالل الواقع .انا ال ارى نفس يوروبياا حساب المعنا
الفلسف لليوروبياه وقد رررجم ه ا الكلمة اليونانية ال المديناة الفا الة او المديناة

المثاليااة .وها ا المنحا الفكااري يعرباار

ااربا ماان الرااأليا او الفلساافام الرا يرّياال

ّيهااا الكارااب الحياااة ّ ا مجرمااع مثااال ال وجااود لااهه مجرمااع ي ّاار بأسااباب الراحااة
والسعادة لكل بن البشر .وال ه ا المعنا ّا اليونانياة يرجاع اسارّدام المصاطلو
ال ي اشرقه سير رومال مور ّ عمله الالرين  utopiaيوروبيا .ولعل ه ا الناوي

من الرأليا ي رب بج ورا ّ جمهورياة أّالطاون الرا رقادم رؤيراه ّا السياساية
والحكاامه وماان ثاام يغلااب علا أعمااال األدب الطوبااوي طااابع سياس ا حااالم بمجرمااع

ّا ااال يساااعد أهلاااه باااال اسااارثناء .ومااان هااا ا الناااوي ّااا العربياااة المديناااة الفا ااالة

للفاااراب  .كمااا ان كرابااام ماااركل وارباعااه ال رّلاوا ماان امنيااام مثاليااة ولاام ررحقااق
معظمهاااا وان قامااام دول كبااارى وصاااغرى ببنااااء نظامهاااا علااا الماركساااية وكااا لك

المؤلفام االسالمية ّانهاا ررحادث عان صاورة مثالياة للمجرماع االساالم المنشاور.

اقااول وجااود رؤيااة نظريااة عاان المجرمااع ال يمكاان اعربااارا مسااألة مثاليااة بااالمعن
السلب للكلمة اي كالم رير قابل للرطبيق .بل ان مثل ها ا الارؤى قاد يرحقاق منهاا

بع

او ّسم ّ الحق االيامه وقد ركون معيارية لمرابعة درجة الرطبياق مان جهاة

ثانية .ان الكرب السماوية ورعاليم االنبيااء واالوصاياء والمبادعين ال يمكان اعربارهاا
مثالية رير قابلة للرطبيق وكما ان اطالق كلمة مثالية او يوروبيا عل عمل ما ها
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ق ااية نساابية ّااان درجااة الرطبيااق راارربط ّ ا كثياار ماان درجارهااا بالنساابية ّدرجااة
الرطبيق ّ ظاروا معيناة رعربار جيادة وعالياة ولكنهاا ّا ظاروا وساياقام اّارى

رعربر مردنية او مروسطة .ثام ارياد ان ارطارق الا جاناب مهام وهاو ان الكثيار مان
االّكااار الر ا نظاار لهااا االنسااان انهااا مثاليااة او نظريااة اصاابحم عمليااة ّ ا ا منااة
الحقااةه باال ان بع ا

الرصااورام ّ ا الكرااب الفرا يااة ّ ا الّيااال العلم ا وجاادنا ان

المسرقل انج ها بل ورجاو ّياالرها.

وانا بحكم ثقاّر كمهندل وكمّطاط مادن اسارند الا الرؤياة االمثال للواقاع واساع
ال ا رطبيقهااا عملياااه وهنااا يظهاار لنااا بجااالء ان الرؤيااة المثاليااة او حسااب الس اؤال
اليوريوبية اصبحم مقياسا معياريا لالنجا الواقع  .انا ال اعنبر نفس يوروبياا وان
مثاليااة او كاملااة ال اقصااد
كناام اساامو لعقلا وروحا باااالحالمه وبحثا عاان عاوالم
ّ
منه االبرعاد عن عالم الحقيقة بل ا عه كهدا انا ل من اجله ماثال الشاعار الا ي
أؤمن به ّا الن اال االجرمااع هاو رحقياق دولاة السالم والعادل والساعادةه ال شاك

انه من رير الممكن رحقيق دولة رطباق ها ا المفااهيم مائاة بالمائاة ولكان نارى ّا
عالمنا المعاصر ان الادول والمادن المرقدماة ّا اورباا وامريكاا وجناوب شارق اسايا
ّصوصااا قطعاام درجااام مرفااوة ّ ا الرطبيااق .وماان البااديه ان دولنااا وماادننا ه ا

االوطاائ نساابة ّ ا عااالم االنجااا وان كاناام ه ا االعل ا ّ ا عااالم الرمنيااام رياار
الواقعية.
كربم الكثير حول ّكار ورااري وحيااة أئماة آل البيامه ماا الجدياد ّيماا كربام؟

شأن؟
وما الرسالة الر كنم ربغ أن رحقّقها ّ ه ا ال ّ
يشرّن

لك والداّع الرئيس ل ّ رلك الكراباام هاو الكام المعرّا الرناويري

والره يب الهائال ّا حيااة أئماة أهال بيام النبا  .ودراساة حياارهم رحمال اكثار مان
هدا او رسالة ّمسيرة االئمة ه ج ء مهم من المسيرة االسالمية وااليمانياة وها
به ا اللحاظ ررربط ّ ّهمنا الصحيو لمسايررنا االنساانية والح اارية .وها صاورة
واقعياة عاشاها بشاار ّا ها ا الحيااة وبامكانيااام بشارية وليساام مالئكياة او ريبيااة
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مماااا يعطااا المثاااال الصاااالو لناااا ّااا امكانياااة وكيفياااة رطبياااق المفااااهيم االساااالمية
النظرية .كما انهاا رشاكل هوياة ح اارية وسياساية لمجرماع
ومدارل الصراي.

اائع ررقل ّاه االهاواء

وما دمنا مع بحوثك الراريّية ّقد قرأم لك كراب دولة مكة قبل االسالمه وقد

كربره بعلم وّبرة اكاديم مرّصته ّهل لك ان رحدثنا عنه؟

وا اّة ال ما كربره حول ّكر وراري وحياة أئمة آل البيمه ّقد كربم مجلادا
كبي ار حول راري العرب ّ ج يررهم قبل االسالم -وقد نشرره مرف لة و ارة الثقاّة
العراقية -الثبم به عمق ج ور الدين االبراهيم باين العارب وان ظااهرة الكفار ها

ظااااهرة ليسااام اصااايلة بيااانهم .وقاااد كراااب رلميااا ي النجياااب الااادكرور محماااد عااادنان

الّفاج بحثا حوله اقرطا منه :يمثل ه ا الكرااب دراساة مرميا ة مان دراساام علام
االجرمااااي كوناااه ينطلاااق مااان دراساااة راريّياااة رلبااا حاجاااام واهرماماااام المفكااارين

والباحثين عن الظروا واالو ااي الرا كانام ساائدة ّا مجرماع مكاة قبال االساالم
ثقاّي ااً وّكري ااً واجرماعي ااً وسياسااياًه كمااا انااه يمثاال رؤيااة مرقدمااة لرطااورام اساالوب
الحياة ّ البداوة والح ارة ّ ال عان كوناه يساهم اساهامة جاادة ّا الحاديث عان
رطاارق الكراااب ال ا القبائاال العربيااة قباال
ركااوين الدولااة ورطورهااا الراااريّ  .ولعاال ُّ
االسااالم ّا رفاصاايلها الدقيقااة ّ ااال عاان الرطاارق الا راااري النبااوة وانرشااارها ّا

المجرمعه مع ربيان الرمو االجرماعية والفكرياة المهماة الرا كانام موجاودة انا اك

وانعكال كل لك عل بنية المجرماع الفكرياة بعاد االساالم ...كال ماا رناولاه الكرااب

كبير ّ رّد الفكر والثقاّة العربية وهو يمثل معلم مان
من دون شك يسهم اسهاما ا
معالم كرابام علم االجرماي المعاصر ...نساأل اهلل الروّياق للادكرور عاالء الجاوادي
عل ا ه ا ا اال اااّة العلميااة الجااادة كمااا ناادعو الباااحثين المرّصصااين لالّااادة ماان
الكرابااة ساواء ّا منهجيرااه واساالوب البحااث العلما او ماان حيااث ماارن وّحااوى مااا
رن ااول ماان مو ااوعام .وماان هنااا جاااءم محاولرنااا ّ ا اّريااار مقاااطع ماان مقدمااة
الكراب والفكرة العامة له لو عها بين يدي القارج العرقادنا بصاعوبة وصاول نساّة
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من الكراب اليهه لما لها من اهمياة و ارورة للبااحثين والمفكارين وي االّرصاات
والطالي العدد االكبر عل ها ا الماادة العلمياة والفكرياة المرميا ة .كرااب "دولاة مكاة
قباال االسااالم ...ماان الكرااب المهمااة الرا يحااول بهااا الباحااث ان ياادرل راااري امااة
وراري مدينة ورااري عقيادة اماة ها اماة العارب ومديناة ها مديناة مكاة المكرماة
وعقيدة ه عقيدة الروحيد االبراهيمية الرا ناادى بهاا االنبيااء واكمال الادعوة اليهاا
ّارم االنبياء محمد صل اهلل عليه واله وسلمه وواصل المسيرة من بعادا اهال بيراه

الكاارام الميااامين .عااالء الجااوادي ّاا كراباااه هاا ا الاا ي يقااع

اامن مجموعااة مااان

الكرابام الر الفها والر يريد بها ان ركون مدرسة ّكرياة اساالمية عربياة عراقياة.
ولحسن حظ ّقد اطلعم عل عشرام المجلادام مان الكراب والبحاوث الرا انج هاا
اسرا نا المعلم العقائدي السيد الجوادي .الجوادي ّ عطائه مدرسة ّكرياة مركاملاة
رنطلااق ماان الراااري ورمحاات الحا اار لرسرشاارا مساايرة المساارقبل ورعط ا ّطااا

لمسيرة امة ّ ظروا معرمة دامية .ه ا الكراب الا ي نسرعر اه احاد ها ا الكراب.
وانا ا اقدم رعريفا له ا الكراب اسر كر كلمة الحد الحكمااء وها ال كراماة لنبا ّا
وطنااهه وهااو شااأن رجااال االمااة الكبااار ال ا ين

اايعرهم االمااة ّ ا ركااام ماان الغوراااء

والم ايدام والرنكر عل م بو الجهل والجشع واالنحطاط .كان ه ا الكراب يغفاو ماع

عشارام ماان اّورااه ّا ارشاايا الاادكرور الجاواديه ومؤلفااه ال يسااع ّا طباعرااهه
ولكان ّا

ياارة لالديااب الشااعر الباحاث الادكرور الساايد نوّال اباو ررياا الموسااوي

لعمه السيد الجوادي رمكن ابو رريا من اقناعه ب رورة طبعة ليطلاع علياه الناال
وقد اعرقد االسرا اباو ررياا ان ها ا الكرااب ي اع حادا ّكرياا نظرياا للفصاام النكاد
بين االسالم والعروبة والرشيع واالنسانيةه ل لك كان يرى اهمية اصدارا.
ما رأيك بالمشهد الشعري العراق والعرب ّ الوقم الحا ر؟
المشهد العراق والعرب بصورة عامة يشهد انحطاطا كبي ار ّ العطاء والا وق
والرفاعاااله وال ارباااط هااا ا الهباااوط باااالرطور ورغيااار الااا من بقااادر ربطااا ايااااا برسااالط
االنظماااة الدكرارورياااة وسااايطرة طبقاااام مااان محااادث الااانعم علااا النشااار الثقااااّ
واالعالم ا وساايطرة وال ا حااد مااا انف اراد قااوى الظااالم ّ ا العااالم .وماان جهااة اّاارى
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سايادة الن عاة االنانيااة والمادارل الركفيريااة والمجااميع االرهابياة .كاال لاك أدى الا
انحطاط كبير ّ حيارنا ّ العراق وّا العاالم العربا والمنطقاةه ومان الطبيعا ان
يرأثر الشعر وباق مظاهر االباداي ّا االماة .قاارن ارنياة االطاالل الم كلثاوم الرا

كان يرفاعل معها العراق وبين االران الر سادم ّ

مان الادكرارور صادام الرا

ال رّااري معظمهااا عاان ابا ار ا كاارب وألهااة قااادر علا كاال شاايئ وقاادير وبعااد سااقوطة

ومجيئ عصر الديمقراطية!!! والحرية!!! انرشر نوي من الشعر والغناء الا ي اجرااح
الشاري مثل ارنية بشبت مياوه وها محاكاام لصاوم القطاة .هنااك هباوط بالكلماة
والموساايق والصااورة والمعن ا  .وارج او ان ال ارهاام باليااأل ان قلاام ان ا ال اررج ا
حصااول نقلااة نوعيااة علا الماادى القريااب .ولكاان الا ي يبعااث علا االماال ماان جهااة
اّااارى بالمشاااهد الشاااعري واالدبااا والفنااا العراقااا والعربااا ه هاااو وجاااود مبااادعين
حقيقياااينه ولكااان الطبقاااام الحاكماااة والجمااااهير الشاااعبية رساااير ّااا واد اّااار ريااار

واديهم .ان ردن ال وق االجرماع والفو

ّا المجرماع وانرشاار الفكار االرهااب

او المرطاارا ويقابلااه حالااة الالأباليااة عناد قطاعااام اّاارى و ااعا او انعاادام وجااود
رقابة ّن هادّةه و عا الموهبة لدى الفنانينه وكثارة القناوام الف اائية وشاركام
االنراي االعالم الرجارية الر رطلاب الم ياد مان النصاوت الشاعرية واالدبياة ككام

عل ا حساااب النوعيااةه ووجااود سااوق لش اراء كلمااام الشاااعر المردنيااةه كاال لااك او
بعا

مناه ادى الا الهبااوط واالرركااال ّا مساارنقع الركااود والاارعفن .لا لك رالحااظ

اكثر االراان عباارة عان ّارط وشاّبطة وكاالم ال معنا لاه ومجارد رل ياق ...وردح

(اي رقت شعب مردن ) بصحبة عدد من الراقصام الغجريام المرب الم!!
العربية؟
اقية و ّ
أين رجد نفسك ّ ّارطة ا بداي والفكر العر ّ

باادون مبالغااة ال اجااد نفس ا اكثاار ماان ه ااو رياار محراارا ّ ا كاال ممارسااار
الشعرية واالدبية والفنياة .اماا ماا يرعلاق ببحاوث الفكرياة والثقاّياة والراريّياة ّماع
اعرقااادي باهميرهااا ورعبيرهااا عاان مدرسااة ّكريااة مرمياا ة اال ان امكانيااار الماديااة
والسياسية واسرقاللير بالرأي والرفكيار ر اع حاول اساوا ار مان الع لاةه وبأعرقاادي
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ان وصااول ّكااري الا النااال ساايكون لااه اثاار رنااويري كبياار ولكاان دون لااك عقبااام
وعقبام.
هل سرقك العمل األكاديم والدبلوماس ّ من إبداعك؟
كال!! واسرطيع ان ادع ان جيد ّ رنظيم وقر ه واسرطيع ان اعط عملا
االكاااديم والدبلوماس ا حقااة باانفل الوقاام ال ا ي انظاام بااه الشااعر وارساام واكرااب
االدبه واقيم عالقر مع الناال .واناا اعمال لسااعام طوبلاة ّا كال ياوم وال اشاعر
بالرعب ولكن اشعر بالرعب واالّرناق لاو رركام العمال والقاراءة والكراباة ّهاو ماائ

ال ي اسبو ّيه! كما كرم انا اشعر بالغربة ّ ه ا الحياة والوسيلة الوحيادة الرا
ربعدن عن الغربة هو العمال بكال انواعاه .ال ر احك علا ان قلام لاك اناا عنادما
ارعب من عمل الدبلوماس او السياس اح ر مجموعة من اّر الكراب بالفي يااء

او الريا اايام او علاام االحياااء ال ساايما الوراثااة والجينااام واشااري بااالقراءةه ومااان
الواقع جدا انرقل بعاد لاك لكراباة قصايدة او رسام لوحاة او رنظياا ار اية الغارا
ّ بير او ارسل الصحون لمعاونة وجر او اسرح ماع حيواناار الجميلا ارارد

لها ورغرد ل  .أليل ه ا رريبا؟؟ قد يبدولكنه واقع ال ي اعردم علية من عقود.
كيا رجمع بين ا بداي والعمل الدبلوماس ؟
كما قلام ال اعربار نفسا ّا مجااالم الفان والشاعر اال هااو مّلات لهاواير
وليسم محررّاه لا لك ّاان ماا وصافريه مان ممارساة هواياار هاو ال ماة ّا كياان

وحيااار مثاال شاارب الماااء واسرنشاااق الهااواءه وه ا ا االشااياء وان كاناام رأّ ا حي ا ا
منياااا او مكانياااا اال انهاااا

ااارورة الداماااة الحيااااةه وهكااا ا ارعامااال ماااع المفاااردرين

الم كوررين بالسؤال!!
الادرب؟ وماا عالقاة
كربم كثي ارً ّ الرّاري ا سالم ّ.ماا الا ي قاادك إلا ها ا ّ
برّصصك ّ رّطيط المدن؟
الرّاري
ّ

94

اول درول الرّطيط هو دراساة رااري المادن .ان رعلقا بالرااري اقادم بكثيار
من رّصص برّطيط المدن ويرربط برربير العائلية وقد قرأم االا الكرب ّ ها ا
المجااال .وّا نظااري ان الراااري احااد اهاام ّااروي المعرّااة االنسااانية ولكاان اهرمااام

بالرااري والكرابااة الراريّيااة يارربط باهرمااام بشااقيقة الرااري كا لك وها الجغراّيااة

واالنثربولوجية االنسانية .حلقام المعرّة مرواصلة .والراري ّ رّطيط المادن مان
العلوم المهمة النها عل اقل الرقادير رجه المّطط برؤية عان واقاع رطاور المادن

والمجرمعااام .وّ ا دراساار لرّطاايط الماادن ّ ا جامعااة لناادن وّ ا مدرسااة باررلاام
للعمااارة والرّطاايط الر ا ه ا اّ اال مدرسااة ّ ا الرّطاايط ّ ا راارب اورباااه رلقياام
العديااد ماان العلااوم الرا ر اامنها ماانهج الدراسااة مثاال علاام اجرماااي الماادن وجغراقيااة
المااادن ورااااري المااادن والقاااانون الااا ي يحكااام الرنمياااة ّااا المااادن واّرصااااد المااادن

وسياسة المدن ...ال ا اّة ال درول نظرياام وألياام رصاميم ورّطايط المديناة
البحرة واساليب صيارة مّططام المدينة.

ومااا لنااا ّ ا ه ا ا ال اوارد ّقااد كرباام كرابااا حااول مدينااة عربيااة راليااة ه ا القاادل

وعنواناه "القادله أصااالة الهوياة و محاولاة الرّريااب"ه وكراب عناه احااد النقااد :انااه
موساااوعة مّرصااارة ورقريااار دقياااق عااان رااااري القااادل مااان البداياااة وحرااا العصااار
الحا ره يهدا المؤلا منه إل رقديم رد علم علا ادعااءام عمااء الصاهيونية

ّ حقهم الراريّ ّ القدل وّلسطين .كما يفصل الكراب ّا محااوالم الرّرياب
الر ا رقصاادها الصااهاينة لرشااويه ورحريااا راااري القاادل وّاا المقاباال محاااوالم
العرب ّ صد لك .وانوي ان أروسع به ا الكراب مان ّاالل ا ااّة اّار الرطاورام

والّرائط والمررسمام.

أنااام مفراااون بالمديناااة العربياااة القديماااةه وكربااام الكثيااار عااان المااادن العربياااة
ومي ام ه ا المدن؟
ا سالمية .برأيك ما أهم ّصائت ّ
صااحيو ه ا ا ال ا حااد كبيااره ويعااود الساابب ّ ا

لااك اوال هااو ان ا ماان نراااي

المديناااة العربياااة القديماااةه وهااا ا المديناااة لهاااا راااداّل كبيااار ّااا حياااار ورااااريّ
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وشعوري واحاسيل بال وحرا عقيادر والبعاد الادين ّا شّصاير  .بارأي ان أهام
ومي ام المدينة العربية القديمة انها ررحقق بها الرال :
ّصائت ّ
 -2االنسجام مع البيئة
 -6االنسجام مع الحياة االجرماعية لالنسان
 -9االسرفادة من المواد الطبيعية المروّرة
 -7البعد االنسان ّ مقاسام المدينة
 -2رحقيق االحرياجام االساسية
 -2وجود قاوانين
وال

اابطة لرّطايط المديناةه علا سابيل المثاال قاعادة ال

ارر

رار الفقهية.

وّا بحااث لا بعناوان "اثاار المشااكالم البيئيااة ّا الو ااع السااكان وعالجهااا ماان
المنظور االسالم "ه رناولنا هيكلية نظرية حول اثار المشاكالم البيئياة ّا الو اع
السااكان وعالجهااا ماان المنظااور االسااالم  .وكااان لااك

اامن مشاااركر بااالملرق

العلم ال ي اقامراه منظماة االيسساكو الرا يرأساها الادكرور عباد الع يا الراويجري
وبرعاية من و ارة االوقاا االردنية ومن الشّصيام االكاديمية االردنياة كا لك .وقاد
شارك ّ ه ا الملرق نّباة علمياة مرّصصاة رّيعاة المساروى وّباراء ّنياون مان

الدول العربية .وقد عقدم الندوة الم كورة ّ العاصامة االردنياة عماان ّا ح ياران
سنة  .6006وكنم يومها مدي ار لمرك الدراسام العربية واالسالمية ّ لندن .ونال
البحااث اعجاااب الحا اارين .كمااا شاااركم بمااداّالم علميااة مفصاالة حااول الرنمي اة
المسردامة وكان وقرها مفهوما جديدا ّ الثقاّة المرداولة .مو وي البحث هاو اثار
المشكالم البيئية ّ الو ع السكان وعالجهاا مان المنظاور االساالم  .ويساربطن
ها ا العناوان ثالثااة مفااردام مهمااة ه ا مشااكالم البيئااة وق ااية راااثر السااكان به ا ا

الو ااع البيئ ا وهمااا مفردرااان مرااداّلران وق اد سااع المّرصااون ّ ا علااوم البيئااة
وعلااوم السااكان واالسااكان ّ ا ايجاااد الحلااول لعااالي االثاار الساالب لمشااكالم البيئااة
عل االنسان .وقد اعربارم ها ة العالقاة يابن هاارين المفاردرين وسابل رنظيمهاا مان
صميم عمل مّطط المدن .ا اّة لمفردة ثالثة له ا الثنائية عنادما يرياد ان يقادم

عالجاا للمشااكلة ماان ّااالل االسااالم ورصااوراره انطالقااا ماان ان ها ا الاادين يمثاال ّا
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حقيقرااه اطروحااة مركاملااة لعااالي كاال مشاااكل الحياااة ّهااو ماانهج حياااة مركاماال وهااو
رسالة اهلل الّارمة جاءم النقا االنسان من كال مشااكله والطرياق الصاحيو لرغلباه

عل ا ماره.

هل المدينة العربية القديمة رشبة مالمو ّكر ا نسان العرب ؟
للمدينة العربية راري طويل ّ عالم المدنه ولعل اول المدن ه المدن الرا
ظهاارم ّ ا الع اراق وّلسااطين وبقيااة مناااطق الشاارق االوسااط .وحر ا ّ ا الج ياارة
العربية وصحاريها الواسعة ظهرم مدن كبيرة ومهمة كرها القرأن الكريم وأشار الا

الرّاهية االقرصادية والرجارية واالجرماعية ّيها .ولعله مان الطرياا جادا ان اشاهر
مّطااط ماادن ومعمااار ومهناادل بناااء ظهاار ّ ا اليونااان وأثّاار علاا ّاان الرّطاايط
والعمااارة ّيهااا كااان عربيااا أراميااا سااوريا .المعماااري ومّطااط الماادن هاا ا هااو ابااو

لودورل الدمشق  .وهو معماري ومّطط مدنه ولد ّا دمشاق سانة  20م وراوّ
منفياً ّ 262م .ويشربه البع

أن ه ا االسم يونان لكن ابو لودور هو دمشاق

ولد وعات رحم سمائهاه وشرب من مائهااه ورغا ى بّيرارهااه ّا الفرارة الرومانياة
ّ سوريا الكبارى .ومان العجياب اناه ّاالل أعماال إصاالح جاامع بنا أمياة الكبيار
بدمشق ظهرم أحد األعمدة المنهارة من أنقا

معبد جوبيرير الر رحمل اسام اباو

لودوره مما يرجو أن يكون البو لودور إسهام ّ رصميم وانشاء ه ا المعبد.

وها ا الساؤال ّا الحقيقااة امرااداد للساؤال الا ي قبلااه ّماان ّصااائت الماادن العربيااة

انها امرداد ّكر ا نسان العرب المسلم ال ي اسرطاي ان ياوا ن باين ثاالث مفاردام
ه :

 -2االلر ام بمنطلقاره الدينية ّ كل مناح حياره ومنها المبان والمدنه عل
سبيل المثال ان المسجد االكبير هو مرك المدينة.
 -6رقبل الو ع القديم للمدينة وعدم رغير بنيرها الراريّياة اال عناد ال ارورام
القصوى.

 -9الرفاعل االنسياب رير المركلا مع الواقع.
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ل دراسام ّ ه ا المدان بااللغرين العربياة واالنكلي ياةه ولكان الكراباة النظرياة ّا
مجرمعام مرّلفة مثل المجرماع العراقا وعماوم المجرمعاام العربياة ال يجادي نفعاا.

الن منظومااة الرّطاايط الماادن والرعاماال مااع المبااان الرراثيااة ال ياارم اال ماان ّااالل
أنظمااة ديمقراطيااة مساارقرة و اامن مجرمعااام مرطااورة .وماادننا اليااوم رشاابه مشااية
الغاراب ّااال هااو احاارفظ بمشااية العصافور الرا ها اصاال مشااية ولاام ياارمكن ماان ان
يمشا مشااية الدجاجااة الر ا اراد الرحااول لهاااه ّ اايع المشاايرين .ان ماادننا الحاليااة

رعان من شي وّرينيا!!!
الدول المرقدمة والدول الر رحررم شعوبها ورمرا باسرقرارهاه رهدا إعداد سياساة
رّطيط ورنظيم عمرانية لرامين مرطلبام المجرمع من قبيل:
 Oالر ايد الديمورراّ المؤدي إل الحاجة إل مسااكن جديادة ورباديل ماا رلاا ماع
ا مداد بكاّه الرجهيا ام الال ماة .ويهادا المّطاط ّا مجاال الرنمياة الساكنية الا

روّير بيئة سكنيه صحية امنه ومريحة لرحقيق معيشة مريحة.

 Oالر ايااد الااديمورراّ يااؤدي إل ا طلااب الم ي اد ماان ّاارت العماال ّاصااة للطبقااة
الشابة .مما يؤدي إل ّلق قطاعام روظيا جديدة واعادا رنظيم المناطق ورطاوير
قطاي الّدمام.

 Oالرطور العلم والركنولاوج والثقااّ لادي الساكان يادّع إلا و اع الم ياد مان
الرجهي ام العلمية والركنولوجية والثقاّية والرربوية.
 Oإعداد شبكه مواصالم رغط كاّه إحياء المدينة ورنظم النقل الفردي والجمااع

عل ا اعربااار سااالمه الم اواطن وحمايااة البيئااة ورقلياال ماان الرحلااة .يهاادا مّطااط

المدن ّا مجاال النقال والمواصاالم الا راوّير شابكه مان الشاواري والطارق العاماه
ووسااائل المواصااالم لنقاال السااكان والب ااائع بطريقااه اقرصاااديه ومريحااة وكفااااءة

عالية.

 Oالحفاااظ علا الراراث العمرانا نظا ار لمااا يمثلااه ماان راراث راااريّ ه يرطلااب اعااادا
إحياء الوسط القديم للمدنية واالبنيه االثريه.

 Oويهاادا المّطااط ّ ا مجااال الرنميااة الرجاريااة ال ا رااوّير مساااحام ماان االر
للنشااااط الرجااااري ّااا مواقاااع مناسااابة لل باااائن ومنساااجمة ماااع اسااارعماالم االر
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االّااري ّ .ا مجااال الرنميااة الصااناعية يهاادا ال ا ّلااق ّاارت عمالااه لكاال ان اواي
الرنمياااة الصاااناعية وراااوّير مسااااحام كاّياااه ألقاماااه الصاااناعام عليهاااا ّااا امااااكن

مناسبة.

 ّ Oا مجااال الّاادمام العامااه ينبغ ا رااوّير شاابكه ماان المراّااق العامااه ماان مياااا
وصرا صح وكهرباء وراا وراوّير امااكن مناسابة ألقاماه الّادمام العاماه مثال:

المدارل والمسرشفيام واماكن ررّيه......ال .

 Oوينبغ ان ركون للبيئة والحفاظ عليها االهرمام االكبر ّ رّطيط المدينة.
 Oوان ركااون ّا المدينااة مناااطق ّ اراء وّااق رّطاايط ماادرول ودقيااقه وهااو مااا
رفرقدا المدينة العربية المعاصرة لصالو المساحام المبنية العشوائية.
الّاات هال المديناة العربياة المعاصارة ها رمثيال لونساان العربا بكا ّل
برأيك
ّ
ظروّه؟
مشاكله وحياره واحرياجاره وّكرا وّو
وه ا ا الس اؤال يحماال ب ارااه جوابااه نعاام المدينااة العربيااة المعاصاارة ه ا رمثياال
لونسان العرب بك ّل مشاكله وحياره واحرياجاره وّكارا وّو ا ظروّاهه بال دعينا

اكاااون اكثااار و اااوحا انهاااا رمثااال ا ماااة النظاااام العربااا وا ماااة الرفاعااال باااين الااادين
والسياساااة وا ماااة الرفاعااال باااين االنساااان العربااا و اااياعة باااين مفااااهيم الرجدياااد
واالصااالة وا مااة رعاماال دول العااالم مااع المجرمعااام العربيااة والاادول العربيااة الراا

اعربرم االمة العربية ومواردها وا ار يها بقرة حلوباا رمارت كال ّيرارهاا ورسالم بعاد
لك للقصاب .ال شك ان هناك الكثير من العمران والبناء رظهر بجبال الكونكريام ال

ساايما ّ ا الماادن الغنيااة ولكاان ه ا ا الماادن مااع ماادن الفق اراء العاارب ماادن الصاافيو

والمقااابر بمجموعهااا رشااكل الم يااد ماان الرناااق

والمشاااكل والحلااول الررقيعيااة او

االنفعالية ومنها المدينة العراقية والعربية الحالية .وّ العراق رعايت المديناة اعلا
درجام االنحطاط بكل المجاالم والمعان  .واالّطر ان ه ا االنسان العرب والعراق

اّ يشح مديره لرقطيع مدينره الراريّية ويسرعمل المعاول لالساراي بهادمها .ولاو

اردنااا الشاارح والرفصاايل الحرجنااا الاا مئااام الصاافحام وقااد كرباام ّعااال عاان هاا ا
المو اااويّ .ااا اورباااا وّصوصاااا بريطانياااا يهااارم المّطاااط وقاااانون رّطااايط المااادن
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بالحفااااظ علااا راااراث المديناااة ومفومارهاااا االصاااليةه وال يجااا أر احاااد علااا المساااال
بالمدينة القديمة او بكلمة ادق قلب المدينة .ولعله مان المفياد ان اباين لكام ماوقف

من صيانة اصالة المدينة العربية القديماةه ّقاد كراب احاد المهرماين بمديناة النجاا

االشاارا مقالاااة جيااادة عااان هاا ا المديناااة وكربااام علياااه رعليااق جااااء ّياااه :بصااافر
مهناادل بناااء قااديم رّرجاام ماان كليااة الهندسااة الركنولوجيااة  /جامعااة بغااداد  /قساام

البناااء واالنشاااءامه قباال ان ررحااول الا اساامها الجديااد الجامعااة الركنولوجيااة وكاان
رّصص ّ السنة المنرهية الصا الّامل هو رّطيط المادن وبعاد لاك واصالم
دراساار العليااا ّ ا بريطانيااا كمّطااط ماادن ورّرجاام باّرصااات رصااميم ورّطاايط
المدن من جامعر لندن ويل كماا حصالم علا ع اوية المعهاد الملكا البريطاان
ّ رّطيط المدنه كل لك يجعلن اهرم كثي ار ّيما يرعلق من اّكار وموا ايع حاول
المديناااة العربياااة واالوربياااة وريرهماااا ويجعااال مثااال هااا ا البحاااوث مو اااع اهرماااام

واعرا ا ي .مان رجربرا الشّصيةاا ّا ساانة  2348كنام ع اوا ّا لجناة لرطااوير
مديناة النجااه بصافر المهنادل المشارا علا كال المباان ّا المؤسساة العاماة
لالثار العراقيةه من طيب ال كر الدكرور مؤيد ساعيده وكاان الروجاه السياسا الا ي
عبرم عناه و ارة االوقااا وكاان المعبار عان ها ا الروجاه هاو محماود شاعبان ممثال

و ارة االوقاا ّ النجاه الا ي كاان يرياد ان يهادم مان المديناة ومعالمهاا اكبار ماا
يقدر عليه لرحقيق مكاسب مالية من جهة ولرمرير سياسة النظام ّ رغيار ورادمير
المدن الدينية المقدسة من جهة اّرىه وقد وقفم بشدة اماماه وبادعم مان الادكرور
مؤيد سعيده ومنعم من ّالل االسرفادة من قانون االثار والرراث ّا حماياة الكثيار

من معالم المديناة والح ارة الشاريفة الميار الماؤمنين مثال :الساوق الكبيار ومساجد
الّ راء ومسجد الرال والركية البكراشية ومسجد عمران وسور الصحن ورير لاك

وّ ا ه ا ا السااياق رم االمااام الّااوئ والساايد الشااهيد االمااام محمااد باااقر الصاادر
(هناك كلمام قالهاا السايد الّاوئ والسايد الصادر ّا الشاكر ودعام مهمرا ال ارى
من المناسب كرها االن)ه و من المسع الرقيم العالمة الشهيد السيد جاواد شابر

ال ا ي كااان لااه دور ّ ا دعاام مااوقف

ااد الشااّت الم ا كور ال ا ي كااان يريااد هاادم

مسااجد عم اران ورياارا بكاال شراسااة .واحاارفظ لحااد االن بكاال الوثااائق المرعلقااة به ا ا
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من اهلل عليناا بحمايرناا الثاار المديناة لعقاود الحقاه .ا ااّة
الواقعة .والحمد هلل ّقد ج
ل لك ّانا اهرم كثي ار ّيماا يرعلاق بمديناة النجاا المقدساة الساباب كثيارة .وقاد كانام

رسااالة الاادكروراا الر ا كربرهااا ررعلااق باعااادة رأهياال الماادن العربيااة مدينااة النجااا
نمو جا .وقد درسم بها المديناة دراساة معمارياة ورّطيطياة ودرساة رطاور الساكن
ّ ا المدينااة واثاار لااك عل ا النساايج المعماااري والماادن لهااا .وبعااد عااودر لبلاادي
العراق كان من اكبر اهرمامار مدن العربام المقدسة وعل رأل ها ا المادن كانام

مديناااة النجاااا .وعقااادم ّااا المديناااة المقدساااة عااادة لقااااءام ماااع علمااااء ورجاااار
ومهندسااين ورياارهم وسااعيم بكاال مااا اورياام ماان جهااد ان انقاال كاال ّبرر ا ومجانااا
لمدينة جدي عل ابن اب طالب عليه الساالم وا كار ان احاد االّاوة وّار لا عاددا
ماان االجرماعااام مااع وجااوا البلااد حااول ماادينرهم ّ ا مقاار الكليداريااة ال ا ي احرورااه
يوم اك الركية البكراشية وكان مرفاعال مع الفكر الرّطيط ال ي طرحره الناه رجال
مرّصت من جهة وابن حاريت علا النجاا مان جهاة اّارى ومولاع بحفاظ راراث

مدينره .ورناولام بها ا اللقااءام االسااليب والطارق ّا اعاادة رأهيال مديناة النجاا
االشرا .وبا لم المسارحيل ّا رقاديم الباديل الح ااري والرّطيطا لمديناة النجاا
وال ي يقوم ّ بع

جوانبه عل الحفاظ عل روح المدينة ورراثها من جهة وعل

الناحية الغائياة مان وجودهاا مان جهاة اّارىّ .ا ياوم مان االياام دعاا اّا الكبيار
وصديق الع يا العالماة الادكرور السايد محماد بحار العلاوم جمعاا مان اهال المديناة
وعندما دّلم للقاء ابر ل مهندل معمااري ّارطاة ال عالقاة لهاا برّطايط المادن

ال من قريب او بعيد وا كار ان االلاوان الموجاودة ّا الّريطاة او المّطاط اعجبام
البع

ّقال ان المّطاط جميال جادا!!!! قلام لاه :قاد ركاون االلاوان اعجبراك ولكان

ها ا المّطاط ال عالقاة لااه برّطايط مديناة ثام مااا عالقاة مهنادل معمااري او ماادن

برّطاايط المدينااة؟ وماان باااب الشاايئ بالشاايئ يا كر انااه يمكاان ان رحااول بع ااا ماان
اجاا اء المدينااة لمهناادل معماااري او ماادن او مهناادل طاارق او مهناادل صااح
لر ويد المدينة بالمياا او للصرا الصح ّ المدينة ولكن من يّطاط المديناة هاو

مرّصاات اّاار اساامه مّطااط الماادن وثقاّرااه ثقاّااة رمكنااه ماان مباشاارة المو ااوي.
عل اي حاال حصال جادل صاباح اك الياوم جعلنا اّاري ّّاري ّلفا العام السايد
111

بحر العلوم داعيا اياي ان اسارمر باللقااء قلام لاه :مثال ها ا اللقااء ريار مثمار وان
الحديث ّيه كالنف ّا قارب م روّاة .وقاد القيام مان الجهال والجشاع والررباة ّا

الركسب عل حساب لحم االباء واالجداد مان ّاالل اكال المربقا مان جساد المديناة
ورراثها وابرعاد القرار الرّطيط عن اهل االّرصات ماا جعلنا اّاري مان المديناة

ومن دون عودة اليها كمّطط مدن بل كنم ا ورها دائما النها مقار حبيبا واماام

امير المؤمنين عل  ...ولالسا علمام ّيماا بعاد ان هنااك الكثيار مان الرّرياب ماد
بظله ريار الشاريا علا المديناة مكماال الشاوط الا ي بادأا صادام ّا رّرياب ها ا
المدينااة ورّريااب ماادن مقدسااة اّاارى ّا العاراق .وقااد اكرشاافم ان رّريااب المدينااة
علاا يااد المااأل ماان اهااال المدينااة أكثاار ماان نظيااارا ماان النظااام البعثاا الصااادام
المباد!!!
شاعر ال ي يسكنك هو المسيطر عل حيارك وّكرك ومشاعرك؟
هل ال ّ
االنسان بعقله وروحة ونفسه وجسادا اكبار مان الشااعره والشااعرية ها ّاري
شاااعر
االنسااانيةه وحسااب ظنا ّااان االنسااان الا ي بااداّل هااو المساايطر علا كال ّ
وسياس ورب اسرة وصاحب عالقام اجرماعياة وهاو الا ي يساكنن وهاو المسايطر

عل ا حيااار وّكااري ومشاااعري ورصااورار وعالقااار  .ولكاان ماان جهااة اّاارى ّااان
الشاعر ال ي ّ داّل ويسكن ّ

ار يشكل مساحة كبيرة من كيان المعنوي.

من يق أر ّكرك ونقدك يراك إنساناً صارم وعلم وعقالن هولكن من يق أر إبداعك

يكرشااا أ ّنااك إنسااان مرهااا إل ا حا ّاد ماادهتّ.ماان أناام حقيقااة؟ ا نسااان العقالن ا
الصارم أم الشاعر المرها؟
ّ
ال أرى رناق ا بين الحالرينه ماا دامام كال حالراه رارربط بمو اوعهاه وساؤال

هاال هناااك شّصااية ّا الحااروب والقرااال اشااد ماان علا اباان ابا طالااب ولكاان ها ا
االنسان كان ارق انسان ّ جواناب اّارى ّا ّ اوعه هلل وّا ادعيراة وروا اعة
للنال وعطفه عل الفقراء لقد جمع اال داد ّ شّصايره ماا دامام ها ا اال اداد

رير مر ادة مع عقيدره وايمانه.
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بالنسبة ل اناا ال اعارا الها ار ّا حياار بال ان الجدياة ها منهجا ّا العمال.
وقد احاسب ال ي يعمل مع بدقة لكن ّ عين الوقم اجلل معه اناوح لاو مساره
اراء وقااد عاارا النااال هااارين الّصاالرين وحاادودهما ّ ا شّصااير  .عقال نير ا

وجدير رركامل مع شاعرير ورهاّة حس ومن شابه اباا ّما ظلم.
بحاق أم
ملحاة ّا إباداعكّ.هال هنااك امارأة معشاوقة ّا حياراك
ّ
الحب ق ّية ّ
ّ
الحب لرقول أشياء أّر؟
أ ّنك رّرف وراء قناي
ّ
انا اعشق الجمال اين ما كاان واحلا واجمال عطاياا اهلل لعباادا الماؤمنين هان
الحور العين .وقد اسرفا ة االحاديث والروايام ّ وصا جماالهن والنلا

معهان.

كما اسرفا م ّ وصاا ّمار الجناةه نعام اناا اعشاق الجماال ولكان جماال الاوردة
وجماال الطبيعاة وجماال النهار وجماال المارأة يرماا ي ّا شاعري ويرحاول الا جمااال
معااان اكثاار مااا يكااون جمااال اجسااادّ .ااالمرأة والطااائر الجمياال والبحاار عناادي لوحاام
جمال وّن اكثر مما يكونوا أجسادا .ولو اردنا ان ننظر لجماال المارأة كجماال جساده
ّان لك يقابله قبو بالمرأة والرجل عل حد سواء ّ الجسد ولعلاه مان المقارا ان

نرناول ه ا القبو الجسدي ال ي يعرّه الجميعه واين سيكون جماال المارأة الجسادي
عند الهرم والعج والشيّوّة والموم!!! انا احب الجمال ولكان مان دون ريباة ّاناا
رجل ملر م بدين ال الحد ال ي اقدر عليه وارجو المغفارة مان ربا علا رقصايري.

ولكاان اجااابر عاان س اؤالك يااا ام الجمااال والعلاام والعفااة :ان الماارأة والّماارة ماان
الرمااو الصااوّ الرا يّرفا ّلفهااا الشااعراء ولهاام ّا

لااك رفننااام واساااليب ولا

الحب القول أشياء أّر.
ك لك رفنن واسلوب ه وهك ا ّأناك ارّرف وراء قناي
ّ

أن هنااك
من يق أر "ررانيم الموي األ رق" و"م كرام ابو المعال السهران" يشعر ّ
الرأي ّ لك؟
مقدار كبير من البوح واالعرراا ّ ه ين العملينّ.هل رواّقنا ّ
اصاابم ّيمااا قلر ا ّق ا ر ارانيم المااوي اال رق وبااان ّ ا عااالم شااعري انااا ال

اعاارا حاادودا وك اأن البحاار وامواجااه يج ا بان ال ا االعماااق وانااا انظمااه او اكربااهه
وصدقير لقد كنم ابك عند نظم الكثير من قصائدا ومقطوعارها واناا اّطهاا علا
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الورق انها معاناة انساان يحرارقه انساان يساابق الادقائق والسااعام واالياام ليفارغ
همومااه واالالمااه قباال الرحياال .امااا كراااب الا ي نشاارم بعا

ّصااوله " ما كرام ابااو

المعااال السااهران " ّهااو مجموعااة قصصااية رحكا مساايرة حياااة دروياات رحااال ّ ا

دروب الحياة حاول ان يبوح برجربراه الحبراه واروقاع ان ها ا الكرااب سايكون ممرعاا
ومفيدا لقارئه وباعثا له عل الرامل الادقيق والعمياق والطويال لها ا الحيااةه وارمنا
ان اراا وقد ّري من محبسه ال عالم ال ياء.

لك؟ وما داّعك نحو ه ا االهرمام؟

كربم ّ علم األنسابه ما داّعك إل

علم االنساب من العلوم العربية المعروّاة وهاو شاعبة مان شاعب علام الرااري
وعلااام االنثربولوجياااة االجرماعياااة .وقاااد سااايل هااا ا العلااام عبااار العصاااور واحيطااام
صفحاره بالكثير من مؤامرام الر وير .ل لك ّالرعمق ّ دراسره سيكشا لنا الكثيار

من مبهمام الراري والكثيار مان راوام

المجرماع .كراب العارب اعادادا هائلاة مان

الكرب حول االنسابه اال ان المادة العلمياة ّا ها ا الكراب

ائيلة وركااد ان ركاون

مكااررة ولكاان هناااك ش ا رام ّ ا علاام االنساااب ركاااد ان ر اايئ ولااو لاام رمسسااها يااد

الباحث .لقد رم ر وير الراري علا ياد اليهاود ّا الراو ارة وّصوصاا سافر الركاوين
وّ االنجيل نجد ان نسب السيد المسيو مّرلا ّ االنجيلين اللا ين كا ار نسابهه
مع عمهما ان المسيو ابن اهلله رعال اهلل عن لك!!! ورم ر ويار الرااري علا ياد

الرواة العرب قبل االساالم والماؤلفين ّا صادر االساالم .واسارمر الر ويار حرا بلاق
اوجه من نظام صدام حسين .ولالسا وكاان وماا يا ال لاك هاو الواقاع يسارند الا
االنساااب ّاا الوصااول لمكاسااب سياسااية .ان رطااور علاام الجينااام والااا))D.N.A
سيساااعد ّ ا راادعيم او نف ا بع ا

النظريااام المرداولااة ّ ا علاام االنساااب .شااهد

النسب االنسان الكثير من الرغيرام ّكام مان ّااري مان نسابه الا نساب اّار وكام
من داّل ّ النسب وهوليل منه .وليل من العجيب ان نرى الكثيار مان االنسااب

الرا اشاارهرم بعروبرهااا باال وحرا بعا

القبائاال البدويااة رنحاادر ماان سااالالم رياار

ّاروي
عربية!!! واررب ان اقدم رواية ام معان مهمة ّا مو اوي علام االنساابه ُ
ان مسألة ّقهية ألمام بالنساابة الكلبا المعاروا باسارا يره بعلام االنساابه يقاول:
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ّدّلم المسجد ّنظرم إل جماعة مان قاريت وريارهم مان النااله ّسالمم علايهم
ثم قلم لهم :من أعلم أهل ه ا البيم ّقالوا :عباد اهلل بان الحسانه ّقلام :قاد أريراه
ّلم أجد عندا شيئاه ّرّع رجل من القوم رأساه لقاال :ائام جعفار بان محماد عليهماا

السالم ّهو عالم أهل ه ا البيمه ّالمه بعا

مان كاان بالح ارةّ .قلام :إن القاوم

إنما منعهم من إرشادي إلياه أول مارة الحساده ّقلام لاه :ويحاك إيااا أردم ّم ايم
حر صرم إل من له ّقرعم البابه ّّري رالم له ّقال :ادّل يا أّا كلبه ّاواهلل

لقد أدهشن ه ّدّلم وأنا م طرب ونظارم ّا ا بشاي علا مصال ه باال مرّقاة وال
بردعااةه ّابراادأن بعااد أن ساالمم عليااه ّقااال ل ا  :ماان أناام؟ ّقلاام ّ ا نفس ا  :يااا
سبحان اهلل رالمه يقول ل بالباب :ادّل يا أّا كلب ويسألن المول  :من أنام!!
ّقلم له :أنا الكلبا النساابةه ّ ارب بيادا علا جبهراه وقاال :كا ب العاادلون بااهلل
و لوا

الال بعيداه قد ّسروا ّسرانا مبيناه يا أّا كلاب إن اهلل عا وجال يقاول" :

وعادا وثمود وأصحاب الرل وقرونا بين لك كثي ار " أّرنسبها أنم؟ ّقلم :ال جعلام
ّااداكه ّقااال ل ا  :أّرنسااب نفسااك؟ قلاام :نعاام أنااا ّااالن باان ّااالن باان ّااالنه حر ا
اررفعم ّقال ل  :قا ليل حيث ر هبه ويحك أردري من ّالن بن ّالن؟ قلم :نعم
ّالن بن ّالن قال :إن ّالن بن ّالن الراع الكردي إنما كان ّالن الكاردي الراعا

عل جبل آل ّاالنه ّنا ل إلا ّالناة امارأة ّاالن مان جبلاه الا ي كاان يرعا رنماه
عليهه ّأطعمها شايئا ورشايهاه ّولادم ّالناا ّاالن بان ّاالن مان ّالناة وّاالن بان
ّالن .ثم قال :أرعرا ه ا األسام ؟ قلم :ال واهلل جعلام ّاداكه ّا ن رأيام أن ركاا
عن ه ا ّعلم ّقال :إنما قلم ّقلامه ّقلام :إنا ال أعاود قاال :ال نعاود إ اه واساأل

عما جئم له ّقلم له :ال ه فاذا كان النسابة يجهل نسبة فما حال االخرين؟!!
وينبااع اهرمااام به ا ا العلاام من ا ايااام الطفولااة ا كنااا نجلاال عنااد كبارنااا ونساارمع
احاديثهم عن االصول واالجداده ورحم اهلل جدي الم العالمة الفقيه الشاي عباال

المظفاار ّقااد كااان ا اااّة لعلمااة الاادين نسااابة ال يشااق لااه ربااار وقااد حصاالم علا
الكثير من المعلومام علا يدياه وكاان يّصان بلبااب ها ا العلام ا ااّة الا علاوم

الراااري والفقاااه والرجاااله كماااا ررلماا م علااا علمااااء ال يشااق لهااام ربااار ّااا علااام
االنساب ونلم منهم شاهادام واجاا ام ّا ها ا الفان وا كار مانهم المرحاوم العالماة
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السيد مهدي الوردي الحسين والعالمة السيد عبد السرار الحسن والّبير المحقق
الساايد عاادنان القااابج الموسااوي ورياارهم .ولعاال ماان اسااباب اهرمااام به ا ا العلاام

وررلم ي عل ايدي اساطنه:

 -2هو ج ء من علوم االماة العربياة واالحاطاة بح اارة ها ا االماة ال يمكان ان
رااارم دون االحاطاااة بانسااااب هااا ا االماااة .وقاااد نفعنااا رّصصااا ّااا علااام
االنساب ّ كرابة كراب "راري دولة مكة قبل االسالم" وريرا من بحوث .

 -6مااان ّاااالل هااا ا العلااام نااارمكن ان نرعااارا علااا طبيعاااة الرركيباااام المكوناااة
للمجنمع العرب والعراق رحديدا وصالم القرب بين المجاميع البشرية.
 -9اسرّدمم االنظمة الدكرارورية المرسلطة ّ العاراق وبعا

الادول العربياة

سياسااة الطاارد ماان العروبااة والرعجاايم االجباااري للعااربه ال ساايما المنرمااين
لمدرسة اهل البيمه وبدراسرنا المرمعنة بعلم االنسااب نكرشاا ان المطارود

ماان العروبااة هااو العرب ا االصاايل والطااارد هااو دع ا اعجم ا ال رالقااة لااه
بالعرب ما ّال االسارعراب وقاد اسرف ام بشارح ها ا المالبساام ّا كرااب
رير المطباوي "مواطناون ال سابايا" وهاو موساوعة عادد صافحارها اكثار مان
الا وّمسمائة صفحة.

 -7وال يّف ان معرّة علم النساب يقودناا الا رصاحيو مفااهيم ّاطئاة كثيار
رؤثر ّ جيارنا العقائدية والسياسية واالجرماعياةه علا سابيل المثاال رقاوم
اليااوم حملااة شرسااة ّاا محاربااة شاايعة اهاال البياام بارهااامهم بالصاافوية.
والدراسة النسبية الدقيقة رقودنا بادلة مرقناة ان االسارة الصافوية ها اسارة
علوية هاشمية شاريفة النساب ولكان رحولهاا وربنيهاا لما هب الرشايع جلاب
لها كل االرهامام الظالمة.

 -2وعلم االنساب لو رم الرعاط معه بمو وعية وهدوء ومن ّالل ان اكرمكم
عند اهلل ارقاكمه يمكان ان يرحاول الا مؤسساة لرقوياة الاروابط االجرماعياة
واشاعة االلفة والمحبة بين الناال .وهاو مصاداق المنساوب للنبا ه رعلماوا

انسابكم لرصلوا ارحامكم.
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 -2وعلم االنساب يؤكد لنا االّرالط الكبير بين بن البشر ّكام مان عربا اماه
من ريار العارب وكام مان اعجما رنحادر امهاراه مان ساالالم عربياة .وكام
من عرب رحاول الا ريار عربا بعوامال الهجارة وريرهاا وكام مان اعجما

اسرعرب ولم يعاد يعارا لاه نساب ّا ريار العارب .واكبار درل يعلمناا ايااا
علم النسب ان القبائل العربية االصلية ه قبائال بائادة وان الموجاود الياوم

ماان بن ا قحطااان وعاادنان هاام ماان القبائاال العبرانيااة المرعربااة والمساارعربة.
ولاايل ّ ا ه ا ا ادن ا عيااب باال كااان االمااام عل ا واباان عمااة اباان عبااال
يفّرام ان نسب قريت يرجع للنبط وهم سكان لعراق القدماء.
 -4وهناك اسباب اّرى منها ان ه ا العلم به جمالية وجا بية وهو يرربط با لك
النااوي ماان المعرّااة الا ي رحيطااه االلغااا ممااا يجعاال االنسااان يشااعر بنشااوة
االكرشاا عندما يورل ّ البحث ّ بطونه.
ما حكاية اللون أل رق معك؟ أنم رعشقه؟ ما سبب لك؟
نعاام اناااا اعشاااق اللااون اال رق ولسااابب بسااايط الناااه لااون جمياااله وهاااو لاااون
السماء والماء والبحار .ولكن اعشق ا اّة لال رق كل االلوان واّرح كثيا ار عنادما
اما جهااا او ا اااعها علااا لوحاااة رركامااال بهاااا االلاااوان ّااا عاااالم االباااداي والجماااال.
واعراارا ان للااون اال رق ح ااور ّ ا شااعري ويكفيااك ان اساام دي اوان الثااان هااو

رراميم الموي اال رق .ول كرابام مفصلة حول االلوان منها:
 -2مالحظام ّ رصميم الديكور.
 -6مالحظام ّ ّلسفة االلوان واسرعماالرها.

 -9ورأمالم ّ اللون اال رق هك ا حدثنا عل البغدادي.
ول ا دراسااام اّاارى حااول االل اوانه والبحااوث الثالثااة الم ا كورة وريرهااا رشااكل مااادة
كراب

ّم قد يرجاو االربعمائة صفحة .اللون اال رق يشير ال الهدوء والصافاء

والسالم والّير .ويبر جمال اللون اال رق لو اّ موقعه بين االلوان االّرى.

كمااا انا نظماام قصاايدة باللغااة العراقيااة حااول محاابت الشا ر اال رق وكااان اال رق
هنا يرم لالسارعمار الغربا باعرباار ال رقاة ّا عياون المحرال االنكليا ي واالوربا
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عموماه وركررا ّ العراق وانه كان بال د من الراية الّ راء الرا ها راياة االماة
ورم سالمهاه واسميره "محبل الش ر والعلم االّ ر".
لك؟

امية ّ ا وطنااك الع اراق.مااا ساابب
الرسا ّ
لقااد رّ اام رااولّ الكثياار ماان المناصااب ّ

كالمك صحيو وبالء المناصب اليوم ّ جانباه المعناوي واالنساان والرااريّ
اكبر بكثيار مان مكاسابه المادياة!!! ها ا رؤياة الر مام بهاا منا ساقوط نظاام صادام
ورحقق ه ا الروقاع الحقاا لماا سارؤول الياه المناصابه واقولهاا بكال صاراحة لاواردم
المناصااب القياديااة ّ ا الدولااة وسااعيم لهااا لحصاالم عل ا اكبرهااا ولكن ا

اهااد بهااا

السااباب مقرنااع بهااا وساايثبم المساارقبل باال اثباام صااحة مااوقف ه ا ا .امااا منصااب
السفير ّهو منصب رير قيادي بل وظيفا حالاه حاال رئايل الجامعاة وهاو منصاب

يرناسب مع عمري الوظيف وشهادار العلمية.

السفارة ّ دمشق
الدوام ّ
أنم بوصفك سفي ارً للعراق ّ سوريا
رصمم عل ّ
ّ
ّ
األمنية هناكّ.ما سبب لك؟
الررم من ّطورة االو اي
ّ
عل ّ
أصارحك إن لم اكن راربا بمهمر ّ سوريا السباب مو اوعية علا رأساها
العالقام الراريّية المرلبدة بين البلدين عبر عقوده ووجود مجاميع كبيرة ممن كاان
ماان جماعااة صاادام سااكنوا بعااد الرغياار ّ ا ساانة  ّ 6009ا سااوريا ووجااود جاليااة
عراقية

ّمة وه ّ ّقر مدقع ورقدر بمئام االالا ورصل ّ حساابام الابع

الا اكثاار ماان مليااون هكا ا كااان الو ااع ساانة 6003ه عناادما باشاارم مهمر ا ّ ا
دمشق .ولكن

غط قيادام العراق السياسية والوظيفية اجبررن عل القباول بحجاة

اننا ال نجد ريرك قاد ار عل ادارة و ع معقاد مثال الو اع ّا السااحة الساورية!!!
وصدق حدس ّقد رحملم الكثير من المعاناة ّا مهنرا وها معروّاة لمان يراابع
طبيعااة رطااورام العالقااة بااين البلاادين الشااقيقين .مااع قب اول للمنصااب مجب ا ار ورحاام
ياّطة الّدمة الوطنية لبلدي العراق وّدمة مئام االالا من ّقراء العراق المقيماين

ّ سورياه قررم رحمال المساؤولية وان كانام المراعاب والصاعوبام رالحقنا  .وقاد
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رعر م السفارة العراقية لعدد من الهجمام االرهابياة الغاادرة وراح

احيرها مواطناة

عراقية بريئة وكانم ال ربة موجهة اساسا ال مكربا ولكان االعماار بياد اهلل .كماا

عانيم من الكثير من المشاربام من العدو وممن يفرر
ررالش

انه صديقه والرا كانام

اريا حر من دون رد و لك لح ورنا الدام ّ ساحة العمل ورقديم كال ماا

نقادر عليااه لّدمااة الجاليااة العراقيااة ّا سااوريا ولرطااوير العالقااام بااين البلاادين .ان

الساافارة ّ ا دمشااق عل ا الا ّاررم ماان ّطااورة االو اااي
رصااميم عل ا الا ّادوام ّ ا
ّ
األمنيااة ّيهااا ينبااع ماان ايمااان ب اارورة الصاامود والرصاادي الداء المهمااة حرا ّ ا
ّ
اصعب الظرواه ومان جهاة اّارى رقاديم الم ياد مان الّادمام للماواطنين العاراقيين

المراجعين للسفارة .وقد م

عل مهمر ّ سوريا سرة سنوام وه مدة طويلة

ّ المعاير الوظيفية والدبلوماسية لسفير يعمل ّ منطقاة ملرهباة وّطيارة!!! ومان
الوا و ان للصبر والرحمل حدود!!! علا اي حاال قاان سأسارمر بح اوري الادائم

ما لم ّ عمل ه وال رهمن المّاطر ّقاد ق ايم معظام عماري ارنقال مان ّطاورة
الّرى من دون ّواه وقد رعر م ّ حيار الكثر من عشارة محااوالم كنام بهاا
قريبا جدا من المومه وحكم عل بثالثاة احكاام اعادامه ّمثلا ال يّااا ا ا اقر ا
ركليفااه الشاارع واالنسااان والااوظيف الر ااحية والولااوي بالمّاااطر لصااالو ق ااية

ينبغ القيام بها.

ماهو حلم د.عالء الجوادي؟
ان ارى الّياار يعاام بلاادي وبلاادان المنطقااة والعااالم وان نحياا ّاا العااراق
والمنطقااة حياااة انسااانية نرمرااع بهااا بالديمقراطيااة والحريااة والعدالااة االجرماعيااة

والرّاهية والسلم وحسن الجوار والرعااون .حيااة رساودها القايم االنساانية ورنماو
بها المعرّة .والعراقيون وبقية العرب والمسالمين يسارحقون حيااة كريماة .واحلام
ان ارى الطائفياة واالرهااب والفسااد قاد رحلام ماان باالدي بعادما

اربم كماا هااو

الحااال اليااوم باطنابهااا ّيهااا .احلاام ببلااد يعاايت اهلااه مكاارمين مطمئنااين ماارّهين
أمنين .بلاد يحار

الفان والعلام واالدب وررطاور باه ال راعاة والصاناعة والرجاارة
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والركنولوجية .بلد يحكمه رجال محررمون ال رجال جاءم بهم الصدّة او الدوائر
المظلمة او المحاصصة والطائفية رجال الكثير منهم بمسروى اشباا االميين.

وعلا صااعيدي الشّصا ارمنا ان أرى كربا وبحااوث ودراسااار منرشاارة بااين
النال ال سيما العقالء و وي الرأي والبصائر و ِ
الحج .
وعل ا صااعيد عااائلر واصاادقائ واحبااائ ارمن ا لهاام الصااحة والعاّيااة وطااول
الحياة برّاهياة وان يحرساهم اهلل مان كال شار ويمانحهم كال ّيار وان يطيال ّا

اعمارهم ويكثر راريهم ويسعدهم وعوائلهم.
المقربون منك يعرّون أ ّنك رهرم برربية الحيوانام الجميلة وعندك عدد مان
ّ
سر رعلّقك بالحيوانام؟
الحيوانام الالليفة
ّ
ّاصة بك ّ بيركه ما ّ
انا احب الحيوانام الجميلة واالليفة من طفولر ه ّرحم عين ّ ه ا الحيااة
ووجدم ّ بيرنا الكبير الواسع ّ بغداد القديمة الدجاي والبط والطياور والعصااّير
والقطااط ال ا  .ويباادو ان حااب الحي اوان والعطااا عليااه ماان صاافام العائلااة باال ماان
صفام عموم العوائل العراقية .وقد كان والدي سايد حساين وهاو موظاا محرارم ّا

الدولةه يحب الحيوانام وكان دائما يرب البلبل العراق الجميل و الصوم الشاج .
وكانم والدر دائما ررب الدجاي .كان يوجد قرب بيرنا القديم ساوقا لبياع الحيواناام
ال ساايما الاادجايه كااان عناادي يومهااا عشاارة ّلااول ّقااطه وكااان احااد الباعااة ي ااع

امامااه قفصااا باه الكثياار ماان الصيصااانه وسااعر الواحااد عشاارين ّلساااه اشاارم عل ا

واحااد منهااا وقلاام لااه :كاام سااعرها قااال :عشاارين ّلساااه قلاام لااه :هاال ربيعه اا بعشاارة
ّلول قال :ال ولكن ابيعك ه ا واشار علا صوصايا

اعيفا ويبادو اناه كاان مري اا

اولعله مروعكا بسابب البارد الشاديد اك الياوم قاال :ابيعاك ها ا بعشار ّلاول .قبلام
ماوامه لام اهارم
عل م
واّ رها و هبم للبيمه المن االهال النهام قاالوا :اناه ّ
لرعليقااارهم انمااا قربرااه ماان المدّئااة واطعمرااه واشااربره الماااء واعرنياام بااه وا ا بااه

ينرعت ّ اليوم الرال واّ يكبار ويقاوى حرا اصابو بعاد عاام او اكثار ديكاا قوياا

ولاام يساارطع ديكااا ماان ديااوك المحلااة ماان منا لرااه واصاابو صااوره الجمياال يسااابق
المؤ ن ّ صالة الصبو .ورعملق ه ا الديك ال ي كان صغي ار ويكاد ان يموم وبلاق
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و نه ما يفوق الثمانية كيلاوام!!! وكاان ي هاو ها ا الاديك بجمالاه ّهاو بلاون اباي
جميل وارجل صفراء صاّية وعرا احمار مثال لاون الادم النقا ه و و صاوم جمياله
وّ احدى يارار الّوال ّ مدينة النجا روعكم وعللها االهال ان ساببها عاين

اصااابرن ه واهاادم ل ا جاادر العلويااة كميلااة دجاجااة سااوداء وقالاام الم ا  :ا بحوهااا
لعالء ّان بها شفاء وردّع العين والسحر .وعندما رجعناا الا بغاداده رّ ام رّ اا
قاطعا ان ركون ه ا الدجاجة

ونعمااة للااديك االبااي
ور وجها وق

حية ل واصررم عل ابقائهاه كان باصراري رحمة

الاا ي ساارعان مااا عقااد عليهااا عقاادا طبيعيااا كعااادة الااديوك

معها اجمل االيام وبا م كثي ار من البي ام ثام احر انم بي اهاه

بعدما هيئم لها اما بيراا داّئاا صاغيراه وقفام علايهن بلغرناا البغدادياة وماا ها اال
ثالثة اسابيع وا ا بسرب من الصيصان يسير معها وكبارن وا ا بهان بانوراماا لونياة
اجنل ما ركون االلون ّقد حرر الر اوي بين ديك ابي

ودجاجاة ساوداء الادّين مان

العوامل الوراثية ّ اجيال االبوين الما ية .ه ا قصة من قصص ماع الحيواناام.
ّاا بيرنااا البغاادادي الجمياال و الساااحة الوسااطية المكشااوّة كاناام عناادنا حديقااة
داّلية صغيرة بها ثالثة شجيرام او اشجار شجرة رمان وشجرة نارنج وشجرة دّلةه
وقد عششم ّاّرة علا رصان الحاد ها ا االشاجار ولكان ريحاا هبام ّا ياوم مان

االيام ّسقط العت وكان منظار الفااّررين مح نااه ماا كاان مان ابا العطاوا اال ان
يصلو العت ويثبره وي ع به البي رين الصغيررين بعناية وبهادوء وماا كاان منهماا
اال ان يعااودا لعشااهما ويجلسااا علا البااي

ارن
وبعااد انرهاااء الماادة ّااري للحياااة طيا ا

اغيرن جماايال ن وهناااك الكثياار ماان القصاات لا مااع الحيوانااام .مااع ها ا الّلفيااة
صا ا
ّمن الطبيع ان رنشأ عندي حالة من حب الحيوانام اال ليفة ورربيرهاا .وماا رقولياه
صحيو وعندي مجموعة جميلة جدا من العصاّير والدجاي والبطوط.

بع ا

االحيااان يهاارب االنسااان ماان صااحبة االنسااان ليجااد بااديال عنهااا ّ ا رربيااة

الحياوانه ورربيااة الحياوان ماان الشااؤون المندوبااة ّا االديااان الرا اوصاام بااالعطا
عليهااا ورحمرهااا .ان رربيااة الحي اوان ر ا ري الرحمااة بالقلااب .وهك ا ا كااان نبينااا راعيااا
للغاانم وهك ا ا يظهاار ساايدنا يسااوي عليااه السااالم حااامال لحماال صااغيره واجماال صااورة
راريّية ودينية لرربية الحيوانام ورعايرها ه سافينة ناوح علياه الساالم وحيوانارهاا
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الر ا اماارا اهلل بجمعهااا والحفاااظ عليهااا .وّ ا رربيااة الحيوانااام الناّعااة الكثياار م ان
الفوائد .ومن مي ام رعامل مع حيوانار هو ان اهديها لمن اعر به من االصادقاء

او اسرّلت منها بين ّررة واّرى عدد العطياه للمحرااجين والفقاراء ليسارفيدوا مان

لحومهااااه اماااا اناااا ّاااال أأكااال لحمهاااا قاااطه واماااا بيو اااها ّاهبهاااا للحاااارل وعائلراااه
لالسارفادة منهااا .وبالمناسابة لا عاادد مان القصااائد والقصاات مان وحا الحيوانااام
الجميلااة .وقطعااا اقولهااا بااال رااردد ان الكثياار ماان الحيوانااام اّ اال ماان الكثياار ماان

الناله الن ّوائد ومنااّع الحيواناام لالنساان كثيارة جادا جادا لكان ّا المقابال ّاان
ا رار بع

النال لالنسان ال رعد وال رحص !!!! نعم عندي مجموعاة جميلاة جادا

ماان الكناريااام والببغ ااوام والعصاااّير والطيااور وريرهااا ماان الحيوانااام االليفااة مثاال
الّ ا ارا وعناادي مجموعااة ماان السااالحا واسااماك ال ينااة .عناادي ببغااائين كاسااكو
رركلمان واحدهن اسمرها ساعد وها ا يقاوم باالكثير مان الفعالياام الجميلاة وصادقير

انه حسال لدرجة الصراو ا ا مررم عليه دون ان اكلمه واحك له رأساه ّاا ا اديام
واجب ّانه يرف ل عل ويقول شك ار او هلو كما اناه يناادين باسام المجارد ومان

دون اي القاب ورشريفام ّيصيو بين وقم واّر :عالء!!

السيد سعد حفظه اهلل ورعاا
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واجماال اوقااار اق اايها مااع حيوانااار ه ا اه اطعمهااا واكاثرهااا وارعاهااا انهااا صاافحة
جميلاة ّا الحيااةه وال ررعجبا ان اقاول لاك انا ارعلام منهاا بعا

مكاارم االّاالق

الر يفرقدها كثير من النال بل ان روصلم مان ّاللهاا لارفهم الكثيار مان االماور

الفطريااة او الجبلّيااة عنااد االنسااان .وقااد يربااادر لل ا هن ان رربيااة الحيوانااام عمليااة
رّاات المراارّين!! اقااول علا العكاال رمامااا االماار ّااالا لااك ّاااكثر النااال رربيااة
للحيوانام هم عماوم الناال والفقاراء بال انهاا رعايت معهام ّا بياورهم .والحيواناام
كان لها ح و ار ممي ا ّ القرأن وّ احاديث الرساوله وقاد كربام قصاة وشاع ار ّا
حادثة كانم ملحمة ّ الوّاء وكان يطلهاا طيار مان ّصايلة الببغااوام الرا رسام
الغندر اسميرها "سنبق مثل طيرين" وها قصاة حقيقياة وراعاة عان مجموعاة مان
ه ا الطيور كانم مع ّ بير ّ لندن واطلقم سراحها جميعا ّ يوم من االياام
ّطارم ال االشجار ّ الجوار اال واحد منها كنم كلما اطلق سراحه اراا ّا الياوم

الرااال قااد رجااع وياادق جاااي الشاايك ويريااد الرجااوي ليساارقر عل ا ياادي!!! كااان ه ا ا
الطائر اسطورة بالوّاء والقصة جميلة
قال اهلل رعال ّ (:و ّما ِمن ّدآبجة ِّ األّر
ّّجرط ّناا ِّا ِ
الكرّا ِ
شا ء ثُا جم إِلّا
ااب ِمان ّ

ومنشورة ّ موقع النور.
ِ والّ طّ ِائر ّي ِطير ِب ّج ّن ّ ِ ِ ج
ُمام أّمثّاالُ ُكم جماا
ّ
ُ
احيه إال أ ّ
ش ُارون) .وروي عاان الرسااول االكاارم
ّرٍب ِهاام ُيح ّ

نبيا إال رع الغنم" .لقد وردم روايام كثيرة عن طريق أهل بيام
قوله" :ما بعث اهلل ً
علاايهم السااالم باساارحباب ارّااا الحمااام ورربيره اا ّ ا البياامه كقااول ا مااام جعفاار
الصادق عليه السالم :إنه (أي الحمام) يسارحب أن رساكن ّا البيامه ّعان معاوياة

بن وهب قال :الحمام مان طياور األنبيااء .وقاال ا ماام الصاادق علياه الساالم :كاان
ّا منا ل رساول اهلل صاال اهلل عليااه والاه وساالم وي حماام أحمار .و كاارم الحمااام
عند أبا عباد اهلل علياه الساالم ّقاال :ارّا وها ّا مناا لكم ّ نهاا محبوباةه لحقرهاا

دعوة نوح عليه السالم وه آنل ش ء ّ البيوم .وعن عثماان األصابهان قاال:
اسرهدان إسماعيل بن أب عبد اهلل الصاادق علياه الساالم ّأهاديم لاه طيا ار راعبياا

ّادّل اباو عباد اهلل علياه الساالم ّقاال :اجعلاوا ها ا الطيار الراعبا معا ّا البياام

يؤنسن  .وقال عثمان :دّلم عل أب عبد اهلل عليه السالم وبين يديه حماام يفام
لهن ّب ا .وعن أب عبد اهلل الصاادق علياه الساالم قاال :شاكا رجال إلا رساول اهلل
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صل اهلل عليه واله وسلم الوحشة ّأمرا أن يرّ ّ بيراه وي حماام .وقاال ا ماام
الصادق عليه السالم :إن اهلل ع وجل يدّع بالحمام عن هدة الدار .وقال اباو عباد
اهلل الصادق عليه السالم :الحمام طيار مان طياور األنبيااء علياه الساالم الرا كاانوا
يمسكون ّ بيورهم وليل من بيم ّيه حمام إال لم رصب أهل لك البيام آّاة مان
الجن .إن سافهاء الجان يعبثاون ّا البيام ّيعبثاون بالحماام ويادعون الناال قاال:
ّرأيم ّ بيوم أب عبد اهلل عليه السالم حماما البنه إسماعيل .ومصدري ّ ه ا

الروايام كراب الكاّ للشي الكلين ي.2
واحب ان أروي حكاية واقعية جميلة عن قطاة كانام رعايت ّا بيرا  .كراب برااري
6020/2/8ه صااديق ومراّق ا الحاااي ابااو صااالح مهاادي صاااحبه والااد الشااهيد
المظلاوم الشااب صاالح :ماا اروعاك واهلل ّعاال اناك لرائاع ايهاا السايد الادرويت وماا
يعجنا ّياك اناك ركارا االلقااب والكنا الرا نعرّهاا هكا ا انارم اهال بيام النباوا وماا
اروي ها ا الااروح الشاافاّه والر ا ا كاار منهااا يومااا اننااا نمنااا جياااي بعااد ان ركرماام

بعشاائنا للقطااه الرا اوصادم الباااب بوجههااا ورّوّاام ان رشاكيك الا ّالقهااا بااان
رقول له :اوصد بوجه البابه ّربرعم لها بعشائنا وبم ار ور جوعا وانظار اليهاا
مرل ة بعشائ وّيبر رلك الليله! هك ا هو انم ايها االو الع ي ه ودمم ماثال حياا
دائمااا الصاادقائك واحبرااك ّ ...اجبرااه :اّا الع يا ابااو صااالحه شااك ار علا ماارورك

الرقيق وقد اسعدن كثي ار و كرنا بحادثاة القطاة  ...ويمكان ان ركاون قصاة واقعياة
قصاايرة  ...واقااول سااامحك اهلل اّا ابااا صااالح الااوردة ّاناام ارهمرنا انا ابقيرااك

جائعا وال اظنن ّعلم لك  ...واعيد لك رواية القطة المسكينة بحا اّيرها  ...وها
انك كنم رراقبن عنادما ّرحام بااب البيام ّرك ام القطاة نحاوي حساب العاادة ّا

رقاديم الطعاام لهاا  ...وبادون الرفاام منا او انربااا ارلقام بااب بوجههاا  ...ثام
ّرحره مسرعا وانا ارحدث مع الب ون  ...ولم اكن وقرها ملرفرا ال اناك كنام رراقاب

الموقااا ّلااا شااجرة  ...وقااد قلاام للقطااة وقرهااا معرا ار :وهلل لاام اقصااد ان ارلااق
الباب بوجهك  ...ثام هبام للمطاب واّرجام لهاا صاحنا مان الطعاام وكاان طعاام

الّااات ولاام يكاان طعامااك يااا رجاال ّ ...اناام ر اراال علينااا وررناااول وجبااام الطعااام
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وك لك بقيم مالئ واّوان وابنائ بالّرله  ...كررنا بحادثاة ها قصايدة شاعر
بحد ارهاّ....قد ّاطبم القطة وقلم لها:

مع رة لم اقصد ان ارلق باب ّ وجهك ايرها القطة الجميلة...

وقدمم لها لحما وحليبا ّاّ م بالرهامه وه مطمئنة...
وعندما رأيرها قد شبعم وارروم

ّاطبرها :اشهدي ل عند اهلل ان لم أأ يك او أهينك او أحرمك من طعام...

واسأليه ل اال يغلق بابه بوجه ...
يوم آريه وحيدا ّريدا ال أمل ل اال رحمره....
قول له :لقد اطعمن واروان عبدك عالء
وآمنن من ّوا...
ّاروا واطعمه وأمنه من ّوا

يوم ال ينفع مال وال بنون اال من ار اهلل بقلب سليم...
عندها ظهرم ل ّجأة وقلم ل  :سيدنا ما الّبر ؟؟؟ !!
لما ا ربك انشاء اهلل ّير؟؟؟!!
وما جرى؟؟!!

وهل انم عل ما يرام؟؟!!

نظرم لك بوجوم وقلم لك بجدية ظاهرة :نعم انا عل ما يرام...
اردم ان ركسر ه ا الجدية ّقلم ل مربسما :سيدنا هل رعرا لغة القطط؟؟

قلم لك :ال انا لسم نب اهلل سليمان بن داود حر اعرا لغة الحيوانام.
لكن القطة رفهم كالم الن اهلل ألهمها ان رفهم كالم ...
ألم رنظر ال المعان المرقا ّة من عينيها؟؟
والمواء الجميل من ّيها؟؟

وحركام حبورها لشعورها باالمن واالمان؟؟
وما كنم ادري ان قلبك حساسا ال رلك الدرجة عنادما ادرم وجهاك واّا م بالبكااء
وانم رقاول :ياا سايد ها ا كاالم عمياق ومرعاب لاو رعامال الناال بع اهم ماع بعا
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بها ا الروحياة ّااين كناا نصال؟؟؟ ثام اردّام :سايد دّيال جادك ال ارحمال مثال ها ا
االّكار المحلقة ّ السماء ...انا رجل بسيط وعل قدر حال ...

اما إرهامك ل يا ابا صالح ان طيرم طعامك لصاالو البا ون ّهاو كاالم يادل علا
انك كبارم واّا النسايان يرسالل لا اكررك  ...نعام سااعدكم اهلل انام وبقيام الا مالء
علاا

رحملكااام معاا ان يكااون الغااداء السااااعة السادسااة مساااء او بعاا

االياااام

الثامنااة ...ولكاان ال ا نب ناابكم الن ا اقااول لكاام واكاارر :ال شااأن لكاام باا ا هب اوا
ورغدوا ...لكن كرم اّالقكم ووّائكم ومحبركم كانم رؤثر ان ربقاوا معا جياعاا حرا
انجا اّر ورقة من عملنا او اّر مشاوار مان مشااورنا ...وانام رعلام انا قبال ماا
ارناااول طعااام اصااب او اسااكبه كمااا يقااول اّورنااا السااوريينه لااك ولبقيااة االّاوان
وللسائق اياد او ابو ّيصل وللحارل اباو محماد الساودان مان رال القادر ثام أأكال
بعدكم وه ا طبع رعلمره من اب ورعلمه اب من جدي وهك ا.

اشكرك يا رّيق ان منحرنا لقاب السايد الادرويت ّهاو كماا رعارا اعا علا مان

القاب كثيرة اّرى ال رحمل اال الّواء وال ردوم اال ايام معدودام بال رواء.
وعلقم السيدة الفا لة المنا لة الدكرورة سراب شكري العقيدي :الدكرور عالءه لام
ارفاجأ بطريقة رعاملك مع القطة بعد ان قرأم لاك الكثيار مان اشاعارك الرا رانم عان
شّصاك الكااريم ورعكاال دواّلااك ا رظللهاا ن عااة صااوّية والرا ها طريااق للاارعلم

كيا نحب وكيا نعيت بساالم وكياا نعايت بوّااق ووئاام ماع كال مّلوقاام اهلل .
ه ا طريااق لمعرّااة الّااالق عباار معرّااة ال ا امّ .هنيئااا لااك ان ررق ا روحااك لهاا ا

المسروى من الرعامل ولكن سيدي ال رروقع لك من كل من يكاون ّأشاق جهااد هاو
جهاد النفل .ولك رقديري العال
ّاجابها ابو صالح :ال ررفاج ء دكرورا سراب العقيدي ورقصدم باثاارر السايد اباو

هاشاام عناادما قلاام ان القطااة اكلاام طعااام ! ّعناادي ماان القصاات الكثياار واعاهاادكم
باان

سااثيرا وا كاارا يومياا بااالكثير النا ال اعرقااد ان احادا اكاال وناام وسااهر ورعااب

وجاي معه اكثر منا الناه لاو دّال ّا صاومعره للكراباه انرها الا من بالنسابه لاه

ونبق نرل

انا و مالئ لحين ان ير كرنا او ان رمغصاه امعائاه وررقطاع احشاائه
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بسابب االدوياه الرا يرناولهاا مان دون ان يرا كر اناه اكال ام ال وسااواّيكم بالم ياد
عن ه ا الدرويت والصديق المشررك وال قصت اّرى اسرودعكم اهلل جميعا.

عندما كنم رئيسا للدائرة اسيا واسررالي يا واّريقياا ّا مركا و ارة الّارجياةه وكنام

منشااغال بروقيااع الكرااب الرسااميةه وأظاان الراااري كااان ساانة 6002ه وا ا ب ا اساامع
صوم

رب وّربشة عل

جاي الشباك وكان مكرب ّ الطابق الثامن .لام الرفام

ّ بداية االمر .ولكن لما ر ايد ايقاي الطرق علا

جااي الشاباكه رّعام رأسا وا ا

بغاراب يقااوم بكاال ها ا ال ااجيجه ّرحاام الشااباك ّهاارب الغارابه رجعاام لمكربا رجااع
الغراب لطرقه االيقاع عل الشباك!! ّهمم بالحال ان االمر يرعلق بجوي قد ام ّ
هااا ا الحياااوان المساااكينه هبااام لثالجاااة صاااغير ّااا مكراااب الساااكررارية ن اااع اناااا
والمااوظفين بعا

الطعااام البساايط بااهه نظاارم ّوجاادم بي ااا مساالوقاه اّا م بي ااة

منهااا وقشااررهاه ثاام ارجهاام لشااباك مكربا ه وكااان الغاراب مااا يا ال ّا مكانااه ّرحاام

الباااب ّطااار و ااعم البي ااة وارلقاام الشااباكه وساارعان مااا جاااء الغااراب مساارعا
واّ ها اهبا ال عشه الطعام ّراّهه كما عرّنا قيماا بعاد .قاال مراّقا اباو صاالح
احكا :سيدنا مناّل جديد علا طعامناا؟ قلام لاهّ :يار اهلل كثياره وها ا ر قاه ثام
انم عرب يا ابو صالح ّهل يعقل ان يطرق بابك جائع ّال رطعماه؟ قاال لا واماام

المااوظفين مرالطفااا :ساايدنا هااا رجعنااه لكااالم الفلساافة والاادراويت اناام وياان والنااال
وين؟! سكم ولم اعلقه ولكن المشكلة ان ها ا الغاراب اّا يمار عليناا يومياا ويقاوم
بالحركام ارها حر يأّ نصيبه من الطعاام قطعاة لحام او ّبا او بي اة او حباة

بطاطة ...ال  .ولم ركن ه ا روية القصاةه بال طلاب منا مجموعاة مان الماؤمنين
موعدا ل يارر وكان عددهم بحادود رساعة اشاّاته وهام بصاورة عاماة ماع كاونهم
ماااوظفين و اااباط اال انهااام يمثلاااون طيباااة العاااراقيين ال سااايما اهااال جناااوب العاااراقه
واعرقادهم بكرامام السادةه ومعرّرهم بارساب للسيادةه اقول لاك الرجاع مارة ثانياة

لحكايااة الغ ارابه ّبينمااا هاام جالسااون يرح ادثون مع ا وا ا بصاااحبنا الغ اراب يطاارق
الشباك وهو واثق بان امرا مجابه لام الرفام لاه النشاغال بهاؤالء االصاحاب .ا داد

نقااارا ل جااااي الشاااباكه لفااام لاااك نظااار الااا واره وقاااالوا :سااايدناه راح الغاااراب يكسااار
ال جاااي!! ها ا اماار عجيااب ّلاام ناار ررابااا يطاارق الشاابابيك واالباوابه ولمااا ا يرقصااد
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ررّرااك يااا ساايده وقااال احاادهم ولعلااه كبياارهم واهلل امااركم عجيااب اناارم السااادة ملكاارم
قلااوب النااال باال ملكاارم حر ا قلااوب الحيوانااامه قلاام لهاام :سااررون االن الج اوابه
و هبم للثالجة واّرجم منهاا حباة بطااطل او باي

ال ارا كر االنه وقشاررها ثام

هبم الا الشاباك ّفرحراه وو اعرها بالمو اع المعرااده وماا ان ابرعادم حرا حاط
الغراب واّ الر ق المقسوم ثم طار .صااح احادهم وهاو

اابط مارور بررباة نقيابه

سيد واهلل ه ا شايئ يّاواه وهال ها ا الغاراب حياوان ام جنا بصاورة راراب؟ وكاان

العجب يررسم عل الوجوا ,,,ربسمم وقلم :انماا هاو حياوان مساكين دلراه الصادّة
ال مكان يحصال مناه علا طعاامه ووجاد مناا الرحماة واالماان ورلبياة حاجراه ّاّا
ي ورنااا بانرظااام وها ا كاال مااا ّا الكااالم ...لاام ياارقهم الجاواب ونظاار بع ااهم لاابع
صدق رعليل ه وعيونهم ردل عل عدم الرصديق النهم كانوا يعرقادون ان
ليظهر انه ّ
لااك ماان الكرامااام!!! ولمااا ّرج اوا انحن ا كبياارهم عل ا ياادي ليقبلهاااه وهااو يقااول

داّلاين بجااا وعار

جادكم محماد!!! وها ا قصاة اّارى ماع الحيواناام نقلرهاا بكال

امانة وصدق ربين عالقر بالحيوانام.
أنااام ّ ّنااااان رشااااكيل .ولك ّنااااك رحاااارفظ بهاااا ا الموهبااااة بعيااااداً عاااان األنظااااار او

المشاركام ّ المعار ه ما سبب لك؟

ه ا طبع مسيطر عل بشكل كبيار ّاال ّرارة قريباة جادا انظام الشاعر واحارفظ
وايااا بيرا واكرااب الكرااب واّفيهااا ّا

بااه لنفسا وارساام اللوحااام واحاارفظ بهااا ّا

اراشاايف واقااوم بااالكثير ماان االعمااال واكرمهااا .ال اعاارا لحااد االن هاال ساابب لااكه
رربية مّطوءة ّ ّهم معن نكران ال ام واالبرعاد عن حب الظهور؟ هال هاو بقاياا

رربية ح بية رؤكد عل الركرم واّفاء الشّصية؟ هل هو بقايا ماوروث رااريّ ّا

الركاارم وعاادم االعااالن لحفااظ الحياااة ورجنااب ان يرم ا االنسااان بالسااهام ماان قباال
االعداء؟ هل هو من مؤثرام الجدام ّ عدم كشا الموجود ّوّا من الحسد؟ هاو
كل لك مجرمعا؟ ام ان سبب لك هو الشعور برفاهة ه ا الادنيا وان النرااي االدبا

والفن والرشكيل هو مجرد رنفيل عن

غط داّل وبمجارد ان يّاري مان الاداّل

ال يوجد داّع لنشرا واطالي االّر عليه؟ ام هو شعور ان كال شايئ ماا هاو اال ائال
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ّلاام االهرمااام بال وائاال؟ علا اي حااال الا ّراارة قريبااة لاام اكاان اقباال نشاار شاايئا ماان
شعري ولكان رحام

اغط االحباة ولاومهم بادأم بالنشار وصادر لا دياوان كبيار مان

الشعر "القيثارة الح يناة" ودياوان كبيار اّار "رارانيم البحار اال رق" قياد النشار .ولا

رحم يدي اكثر من مائة لوحة رشكيلية واعمال رشكيلية معمارية اّرى وه جااه ة
لركون ماادة ّنياة الكثار مان معار ه وسأنشارها بكرااب واحاد رحام عناوان "ّاواطر

رشكيلية".

نلحظ ّ إبداعك الح ن الّف ّ .ما سبب لك؟
نعم ه ا صحيو وهو نابع من ح ن قاديم ال اعارا اسابابه .عنادما كنام طفاال
صااغي ار كااان بيرنااا مث اوا ومااوئال للكثياارين ماان االقااارب ماان النجااا والحلااة وكااربالء
والبصاارةه وكااانوا ين لااون عناادنا ا ا اروا بغااداد وكااان الكثياار ماان اقاربنااا ّ ا ه ا ا
المدينة ي وروناه كنم اّرح كثي ار له ا ال يارام ولكن ح ن كان كبي ار عنادما رنرها

ياررهم ويرجعوا لمدنهم ّكنم من صغر سن اشاعر بمارارة الفاراق ول يا االجرمااي.
وكااان عمااري اربعااة عشاار عامااا عناادما قلاام الم ا  :لمااا ا يااا ام ا اشااعر بااالح ن
وانقبا

القلب عندما اسمع بع

انواي الموسيق ووقام الغاروب؟ اجاابرن ّاو ار:

النك سررغرب ّ حيارك يا ابن ! وقد صادقم نبورهاا .اناا اعرقاد ان الماوم والفاراق
والنهاية رجعلن احل بح ن عمياق عمياق .عنادما اسامع ام كلثاوم بعا

االحياان

اهاارب ماان الصااوم والموساايق مااع جملهمااا الطااار ه وال او اصاال االساارمايه النا
اشااعر باالّرناااق الن صااورها ي ا كرن بااالحنين لمااا

سااحيق ولمساارقبل مجهااول

ونهايااة رام ااة!! هاال ان ق ااية رمااو وّاطمااة الحسااين و يبنااب ومآس ا بااالدي
وردميرها المركرر عل يد البدو االعراب والمغول والغ اة رجري أالمهاا ماع دماائ !!!
ثم هل يوجد عراق اصيل واحد ال يظهر عليه الح ن ّ كل مناح احاسيسه حر
لااااو اراد ان يّفيهاااااه ولكاااان هاااا ا الحاااا ن العراقاااا المقاااادل هااااو صااااانع الح ااااارة
االنسانية! ّمنه كانام االدياان والمالحام والشاعر واالدب والعلام والحسااب والهندساة

وعلاام الفلااك والنجااارة والحاادادة والبناااء وال راعااة والكرابااة .وماان اح اناه كااان اباراهيم
ومناه كاناام الهجاارة برسااالة الروحيااد وسااينطلق ماان اح انااه الفجاار المنرظاار للبشاارية
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المع بااة .ح ن ا ايرهااا االديبااة رفساارا شااالالم الاادم ّ ا بلاادي ورفساارا كثاارة اسااماء
الشهداء والمطاردين ّ سلسلة اجدادي.
يساااميك أصااادقاؤك المقرباااون بااااألمير؟ ماااا ا يلقااا هااا ا اللقاااب مااان واجباااام
والر امام عل عارقك؟
ه اؤالء االصاادقاء يعكسااون طيباارهم واّالصااهم ومحباارهم وظاانهم الحساان ب ا ه
ولكنن ال اعربر نفس اكثر من ّقير مشرد يبحث عن سر ّ ه ا الحياة لم يصال

لااالن الا حاال رمااو ا .ك ا لك انا ال اعرقااد بوجااود امياار حقيق ا باال كاال النااال هاام
عفاء وّقراء .وعن اي امير نرحدث وان اهلل ّلّق ا نسان هلوعاًه وّلقه

وّلقااه عج اوالًه وه ا ا ثااالث نقاااط ّ ا أصاال ّلااق ا نسااانه نقاااط

ّلقاه .ولكان محباة الابع

اعيفاًه

ااعا ّ ا أصاال

النساان رجعلهام ي افون علياه اوصااّا قاد ال يساارحقها

ولكنهاااا المحباااة واالحرااارام واالّاااالت الااا ي يعيشاااه الااابع

ّياااابون اال ان يكرماااوا

احبرهم بالقااب كبيارة .ان ررابيرا وعباودير و اعف ونقصا احاب الا مان نعاوم
مثااال االميااار ال سااايما وقاااد اقرااارن اسااام االميااار واالماااارة بظلااام عبااااد اهلل وسااارقرهم

واالعرااداء علاايهم .ولكاان الغاارور قااد ياادّعهم ان يااروا انفسااهم اكباار ماان حجااومهم
الحقيقيااة .ولكاان مثاال ه ا ا االلقاااب رجعاال المااروء ّجااال ماان نفسااه امااام اصاادقائه
ه اؤالء ان ال يكااون دائمااا بمسااروى حساان ظاانهم بااهه ّردّعااه لمواصاالة السااع ّ ا
رربية ورطوير نفسه اكثر واكثر.
من هو:
شريك دربك :وجر وام ابنائ العلوية انعام الحكيم الر وية

O
 Oح ن قلبك :االررراب والفراق
 Oسعادة عينيك :الجمال والرناسق
 Oصديقك الصدوق :االنسان المّلت ّ حبه ونصحه ومن يصون ريبة اّيه.
 Oحلماااك الااا ي لااام يرحقّاااق :دولاااة انساااانية ومجرمعاااا مرعايشاااا مساااالما وعدالاااة

اجرماعيااة .واناااا اردد دائمااا ماااع نفسااا مااا روي عااان امامناااا المهاادي بااان الحسااان
ِ
االساالم واّهلّاهه ورُا ِ ًل ِبهاا
ب الي ّك ّ دولة كريماة رُِعا ُّ بهاا
اللهم انا ّنر ّر ُ
ّ
العسكريُ ( :
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عاة إل طاع ِركه و ّ ِ
الد ِ
ِ
سب ِيلِكه وررُ قُنا بهاا
فاق واّهلهه ورّج ّعلُنا ّيها من ُ
الن ّ
ّ
القادة إل ّ
كرام ّة الدنيا واالّرة).
لمن رقول ما يل ؟

O
O

أحبك :وجر وابنائ .
ّ
رحلم مب ّك ارً :بنر كوثر الشابة الصيدالنية الرقية الر رحلام بعاد اكماال درجاة
ّ

الماجسرير ّ الصيدلة وكانم ررجاه الكماال الادكروراا ّاّرطفهاا الماوم منا وها

ّ ريعان الشباب وليرن كنم البديل عنها.

أشراق إليك :من رحل من اّوة الطريق وكلما طال ب العمر ارانا اّقاد مانهم اكثار
واكثر.

O

ابرعد عن  :السياس المناّق الظالم السارق لقوم الشعب وهم كثر ّ العاراق

والعالم العرب وكل العالم.

O

أحراااي ّرصااة أّاارى :لماان يحكاام عل ا ظلمااا او شاارمن دون ان يعرّن ا ه ولاام

يّرلط مع ّاريد منه ّرصة العرّه بنفس .

حدث ه ا بالّطأ :للّائن ال ي وثقم به ّ يوم من االيام.

O
 Oكم جميل لو الرقينا من جديد :الدكرورة الفا لة سناء الشعالن.
 Oسامحرك :لكل من اساء بحق من دون قصد.
 Oال أر كرك :للمغارور الفاارغ مان المحراوى والمرعاال علا عبااد اهلل ّهاو حشارة
راّهة ّ نظري وال يساوي عندي قالمة ظفر.

O

اقراارب من ا  :للعااالم المروا ااع الممرلاائ بنااور اهلل او الماارعلم الجاااد الا ي يحااب

االسرا ال ي يأّ بيدا واالنسان الكادح الجاد الصادق.
سأرحل معك :العراق الحبيب.

O
 Oأر كرك دون انقطاي:

نب ونقص وقلة حيلر وكيا سأقابل رب ؟ وأردد عادة

مرام ّ كل يوم ّ سجودي :قبو الا نب مان عبادك ّليحسان العفاو والرجااو مان
الراحة عند الموم والعفو عند الحساب.
عندك .واللهم ان أسالك ّ
 Oنادم عل ما ّعلم :لمن قصرم بحقه.
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O

ما أعظمك! :اقولها لكثيرين من رجال والنسااء ولكان اجاباة لساؤالك اقاول :مان

االقدمين عل بن اب طالب ومن مشاهير القرن العشرين راندي.

O

أشد ررابرك؟ :ي الم اي المرقلب مع االهواء.
ما ّ
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