
وذجاً تحف العراقـي من أعمالي  ا
ـسـلـة حمـورابـي (االرتـفاع مـصـغـراً 
ـرمر نـحو 120 سم) صـنعـتـهـا من ا
سـلة األسود ونـسخـة أخـرى لتـلك ا
شـــاخــصـــة اآلن في بـــاحـــة مـــجــلس
تحف العراقي النواب. كما أهـديت ا
24 قطـعـة أثـرية مـنـها 17 مسـكـوكة
فضـية و7 قطع أثـريـة مـتنـوعـة وقد
حــصــلت عــلـى تــلك الــقــطع أمــا عن
طريق شـرائـها من سـوق االنـتيـكات
أو قدمت لي من قبل بعض األصدقاء
الـــذين يـــعـــرفـــون مـــدى اهـــتـــمـــامي
ومـعرفـتي الـواسـعـة بـحـضارة وادي
الــرافـدين والســيــمــا أنـا أديــر مــركـز
ميـزوبوتـاميـا للـفن الرافـدينـيي وهو
دني التي إحدى منـظمات اجملتـمع ا
تـــعـــنى بـــاحلـــفــاظ ونـــشـــر الـــتــراث

الرافديني.
واخــتـتـم رويـد حــديــثه إلى أن " رغم
اجلهـود الكـبيـرة الـتي بذلـتهـا عائـلة
الـرويـد الفـنـيـة الـعـريـقـة في احلـفاظ
عـلى هـذا الــفن اجلـمــيل والـنـادر من
ــــعـــارض الــــفـــنــــيـــة خالل إقــــامـــة ا
ــتــاحف بــأعــمـــالــهــا أو عــرضـــهــا 
ـية ـزادات الـعا العـراق أو بـيعـهـا با
أو اقـتـنـائـها مـن قـبل مـلـوك ورؤساء
وشــخــصــيــات الــعــراق والــعــالم لم
نلـحظ أو نلـمس اي مسـاعدة أو دعم
مـادي أو مـعـنـوي لـلـحفـاظ عـلـى هذا
ـوروث.  فهـو اآلن مـهـدد بـالـضـياع ا
أو االنـدثــار خــصـوصــا بــعـد هــجـرة
أبـنـاء الـصـابــئـة خـارج الـعـراق  مع
األسف مـــــؤســـــســــات الـــــدولــــة ذات
ـشــهــد الــفـني الــعالقـة غــائــبــة عن ا
والـثـقـافي عــمـومـا وعن هـذا الـتـراث
على وجه اخلصوص ولكن على أقل
تـقـديــر ال نـطــلب مـنـهــا سـوى الـدعم
عنوي والثـقافي والفني واإلعالمي ا
والـتـوجــيـهي وأظن ذلك غــيـر مـكـلف
وال يــشــكل عـــبــئــا عــلى مــؤسسـات
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وصعـوبـة تنـفيـذه وطـبيـعة األدوات
سـتخـدمة فـيه وتنـوعها عـدات ا وا
وطبـيعـة اخلـامات الـتي تنـفذ عـليـها
الـنـقـوش... فـهـو بـاخـتـصار فـن نادر
وصـعب وجمـيل ولـهـذا بـقى مـحدود
ــعــرفــة  ــمــارســة وا االنــتــشــار وا
لـكة ولهـذا فـهو يـتربع عـلى عـرش 
فـنــون الـصـيـاغـة...فــهـو فن نـخـبـوي
بامـتيـاز من حيث كم ونـوع متـذوقيه
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ـــهـــنــة من ولــلـــحـــفــاظ عـــلى هـــذه ا
االنــــدثـــــار أكـــــد رويــــد عـــــلى
هنة على ضرورة  إدراج هذه ا
ي أكــد الئـــحــة الـــتـــراث الــعـــا
رويــد حـــيث  قــدمـت الــســفــارة
العراقيـة في عمان طلـبا رسميا
إلى مـنـظـمـة الـيـونـسـكو إلدراج
أعـمـال الـفـضـة الـعـراقـية ضـمن
الئحـة التـراث الثقـافي الالمادي
ي   وأن الـطلب اإلنسـاني الـعا
هذا قـد تبلـور بشـكل نهـائي بعد
إقــامـة مـعــرضـنــا الـفــني ألعـمـال
الــفـضـة الــعـراقــيـة في الــسـفـارة
الـعـراقـيــة بـعـمـان وحتت عـنـوان
(في سومر ولد نقش الفضة وبها
يتـجدد)  بـرعايـة صاحـبة الـسمو
ــلــكي األمــيـرة دانـا ا
فـــــراس ســــفـــــيــــرة
الــنــوايــا احلــســنـة
لـلــتــراث الـثــقـافي _
الـيونـسـكـو اسـتـجـابة
حلاجـة مـلحـة في إيـصال
رســالـة فــنــيــة وثـقــافــيــة وإنـســانــيـة
للـمؤسـسات والـشخـصيـات الرسـمية
الــتي تــعــنى وتــهــتـم بــهــذه الــفــنـون
مفـادهـا أن هـذا الـفن يتـعـرض خلـطر
االنــــدثـــار والــــضـــيــــاع والـــتــــشـــويه
خــصــوصــا بــعــد هــجــرة الــغــالــبــيـة
الـعـظـمى من أبـنـاء هـذه الـطـائـفـة من
الــعـــراق ". وأضــاف رويـــد  : أهــديت
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احلـــفـــاظ عــلى هـــذا اإلرث  ولـــهــذا
تـبنت عـائـلـتي فـكرة إنـشـاء مـعرض
دائم بل حـــتى مــتــحف مــتــخــصص
بـتـلك الـقــطع الـنـادرة لـلـحـفـاظ عـلى
احلـضـارة الـعــراقـيـة وإحـيـائـهـا من
خالل هذه الهوايـة التي نفـخر بها .
تركز هذه احلرفة على القطع األثرية

 

الـتق
ليـديـة فقط  ??

.. حــــــــيـث أشـــــــار
رويـد إلى إن " لــفن الـنــقش الـيـدوي
ــعــادن مــيــزة وخــصــوصــيـة عــلى ا
تــكـمن في ذاته مـن حـيث طــبـيــعـته
ـارسته الفـنيـة والـتقـنيـة وطريـقة 
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عـائلـة ( آل رويـد ) العـائـلـة العـراقـية
الفنيـة الصابئـية األوسع شهرة  بفن
الــصــيــاغــة و الــنــقش الــيـدوي عــلى
األسلـحة األثـرية الـفضـية من بـينـها
ـــة وســـيــوف أســلـــحـــة نـــاريــة قـــد
وخـنـاجـر تـدعـو لـتأصـيل فـن النـقش
عـلى الـفـضة كـتـراث مـعـنـوي لـغرض
ـهـنة  عـلى تـوثـيـقه وتـسـجـيل هـذه ا
ي الالمـادي في الئـحــة الـتـراث الـعــا
منـظـمة الـيـونسـكو كـجـزء من تراثـنا
ــارســة الــعــراقي األصــيل وإلدامــة 
احلرف اليدويـة والنقوش الـتاريخية
التي يشـتهر بهـا العراقـيون وخاصة
ـنـدائـي   أبـنـاء طائـفـة الـصـابئـة ا
وذلك لــــتـــعــــريف الــــعـــالـم بـــإرثــــنـــا
احلـضـاري والـثـقـافي الـذي ولد عـلى
ارض وادي الــــــرافـــــــدين  ويـــــــعــــــد
الــســومــريــون من أوائل الــعــراقــيـ
الــقـــدمــاء الــذين حــمــلــوا لــواء الــفن
واإلبداع والتميز فلهم قصب السبق
في الـــــكـــــثــــيـــــر مـن االخــــتـــــراعــــات
واإلجنـــازات ومن بــيـــنــهــا صـــنــاعــة
ـعـادن وصيـاغـة الـذهب و الـفـضة  ا
ـلـكي السـومري وإنـاء لكش والكـنز ا
الـفــضي نـحـو 2500 ق.م يـعـكــسـنـا
تـلك احلـقـيــقـة فـهـمـا يـعـدان من بـ
أجـمـل وأرقى وأنـدر الـقــطع الـفــنـيـة
فقد اتسما بجمـالية وروعة التصميم
ودقـة الصـيـاغـة وأناقـة ورقـة الـنقش
والــــتـــطـــعـــيم رغم بـــدائـــيـــة األدوات
ــســـتــخــدمـــة وقــتــذاك . ـــعــدات ا وا
ولـتـسلـيط الـضـوء عـلى هـذه احلـرفة
هـندس الفـنيـة الفـلكـلوريـة حاورنـا ا
احملـتـرف مـديـر مـركـز مـيـزوبـوتـامـيا
لـلـفن الـرافديـنـيي حـامـد عـبـد الرزاق
رويـد ...يــقـول رويـد " انــا أحـد أفـراد
عـائــلـة فـنـيــة عـريـقـة  اشــتـهـرت بـفن
ينا الصياغة و النقش و الـتطعيم با
مـعــروفـة بـالـعـراق بــاسم ( عـائـلـة آل
رويـد) والــكـثـيــر من أعـمـالــهـا الـيـوم

تاحف العـراقية وتركت معروضة بـا
بــصــمــتـــهــا واضــحــة بـــفن الــنــقش
الـــيـــدوي عــــلى الـــذهـب و الـــفـــضـــة
واحلــديــد حــتى ســمي هــذا الــنــقش
(بـالـنــقش احلـامـدي ) بـ رواد هـذا
الــفن"   وأضــاف رويـد " عــمــلت أنـا
وعائلتي مـئات القطع الفـنية النادرة
لـــلــمـــلــوك و الـــرؤســاء واألمــراء
ــهــمــة داخل والــشــخــصــيــات ا
الـعــراق و خـارجه و لــهـذا دخل
ــوسـوعـة أعالم اسم عـائــلـتي 
الـعراق و حـصـلت عـلى الكـثـير
من الشهادات التقـديرية وأهمها
الـشــهـادة الـصـادرة مـن الـشـركـة
(Holand & Holand ) ية العا
 األوسـع شــــهـــــرة واخملــــتــــصــــة

بتصنيع و نقش بنادق الصيد يدويا
  كما  اخـتياري من بـ نخبة من
بـدع العـراقيـ من قبل مـؤسسة ا
ــتــخــصــصــة ــيــة ا (TDEX) الــعـــا
واهب الـشخصـية بكـافة اجملاالت با

اإلبداعية ". 
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هنة وعن أصول وقواعد تعـلم هذه ا
بـــ رويــــد : " الــــصــــابــــئـــة

ـنـدائـيـون قـد ورثوا ا
عـن أجـــــــــدادهم
الـــرافـــديـــنـــيــ
األوائـل إرثــــــــــــاً
فــــنـــيــــاً كـــبــــيـــراً
ونـــقـــلـــوه وورثـــوه

ألبـنــائـهم وأحــفـادهم وكـانــوا أمـنـاء
بهـذا النـقل والتـوريث  وقد تـعلمت
ذلك الـــفن اجلــمـــيل عــلـى يــد والــدي
الـنــقـاش الـراحل عــبـد الـرزاق رويـد
والـذي يـعد مـن ب أهـم أساطـ فن
النقـش اليدوي عـلى الذهب والـفضة
في الـعـراق عـلـمـا أني سـلـيل عـائـلـة
فـنيـة عريـقـة بفـن الصـياغـة والـنقش
ـعـروفة بـأسم ـيـنـا وا والـتـطـعـيم بـا
(عـائـلـة الــرويـد الـفـنـيـة) والـتي تـعـد

جـزءاً صغـيـراً من عائـلـة فنـيـة كبـيرة
وعــريــقــة ومـبــدعــة بــهـذا الــفن وهي
(الـعــائـلـة الـعــلـگـمـيـة أو عــائـلـة بـيت
عـــلــگم) وهــذه الــعــائـــلــة تــشــكل مع
(عـائــلـة بـيت زهـرون) قــطـبي الـرحى
بـهـذا االخـتــصـاص اجلـمـيل فـهـاتـان
ؤسستان احلقيقي العائلتان هما ا
لهـذا الفن وهم
من طوروه
ونــــــشـــــره
وأوصلوه

ا هو عليه
 من مــكــانــة مــرمــوقــة   وان جــمــيع
أشـــقـــائي وإحـــدى شـــقـــيـــقـــاتي قـــد
مـارسـوا فن الـنـقش وأتـقـنـوه لـدرجة
كــبـيــرة  وقـد انــتـقــلت هـذه احلــرفـة
النادرة ألغلب األوالد واألحفاد صبية
وبــنـات الــذين ســيـقـع عـلى عــاتــقـهم

بوابة عشتار

ساحة لبيع
واشي في ا

كربالء

في ورشة العملالعائلة الصابئية اذج من اعمالها
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اكـد بـائـعـو االغـنـام في سـاحـة بـيع
حـافظة كـربالء ان اقبال واشي  ا
واطـن يـزداد على شـراء االغنام ا
مع قـرب مـنـاسـبـة الـعـيـد. مـشيـرين
الى ان (حـركة الـبـيع تـصل ذروتـها
نـاسـبـة حـيث يـقبل مع قـرب هـذه ا
ـــواطـــنـــون عـــلـى شـــراء االغـــنــام ا
(كأضاحي) لـيتم نحـرها وتوزيـعها
عـلـى الـفــقـراء وهــو طـقس اسالمي

وكما هو معمول به سنويا). 
وقال بائــــع االغنام كــــــاظم وارش
لـ (الزمـان) امس من منطـقة فـريحة
عـامـا (قـبل حـلـول الـعـيـد يـزداد 43
الطلب على االغنـام لغرض اعدادها
وتوزيعها على الـفقراء في صبيحة

يوم الـعـيد مـنـطلـقـ من القـول بان
هــذه االضـاحي تــأتي تــرحـمــا عـلى

وتى).  ا
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مــضــيــفــا ان (ســعــر رأس اخلـروف
وجب يصل حـسب الطـلب علـيه و
ا الى وزنه الى 250 الف دينار ور
 الف ديـــنـــار وهـــذا يـــعـــود الى300
ارتفـاع اسعـار الــــــــــنقل حـيث يتم
نــقـلــهـا مـن مـنــطـقــة الـــــــــشــومـلي
ـنـطـقــة احلـمـزة الـــــــــــغـربي الى
محـافـظة كـربالء وبـأجرة نـقل تصل
الى 100 الف ديــــــــــــنــار حــامــلـ
فــيــهــا اكـــــــــــثــر من 60 رأس غـنم
والـذي يـصل سـعـره هنـاك الى 175
ــــا الى 200 الف الـف ديــــنـــــار ور

دينار). 
مشيرا الى ان (عملية البيع قبل يام
الــعــيــد حتــقق لــنـا اربــاحــا عــالــيـة
قــيــاســا الـى حـــــــــــركــة الــبــيع في
االيام االعتــــــــيـادية والتي ال تصل
ا 50 الف الى  100 الف دينـار ور
يوميـا). فيمـا ذكر بائع االغـنام علي
الــــكــــيـم لـ (الـــزمــــان) امـس (يـــزداد
الـطــلب عـلى االغــنـام قـبل مــنـاسـبـة
الــعـيــد (كـأضــاحي) لالمــوات حـيث
يــتـم بــيع اكـــثــر من 100 رأس غــنم
يـومـيـا قبـل منـاسـبـة الـعـيـد وصوال

الى اليوم االول منه). 
مـبـيـنـا ان (عـمـلـنـا يزداد خـالل ايام
الـعـيـد مـحـقـقـا الربـح اجلـيد والـتي

تعد فرصة مناسبة للبيع).

قصر ارمتياج في سان بطرسبوغ
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ما يـطلق عـليه الـيوم مـتحف (االرمـتياج)
وكلـمة االرمـيتـاج تعـني بالـلغـة الروسـية
(التأمل) ونحن كنا نبحث في رحلتنا الى
مــوســكــو وســانت بــطـرســبــرغ وهــدفــنـا
ونوعيـة االماكن التـاريخية والـفنيـة كلها
كـانت تــدعـو الى الـتـأمـل (والـسـفـر بـدون
تـــأمـل ال نـــحـــصل مـــنه اال عـــلى الـــتـــعب

شقة)! وا
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يعـد متـحف االرمتـياج ثـاني اكبـر متحف
بعـد متحف الـلوفـر في فرنـسا وله فروع
فـي امـــــــــســـــــــتــــــــردام لـــــــــنــــــــدن والس
وايــطـالـيـا كـمـا شـاهـدنـا الـيـوم فـيـغـاس
ي فـي غـــرف هـــذا خـالصـــة الــــفن الـــعــــا
لــــوحــــات (مـــايــــكل اجنــــلـــو) ـــتــــحف  ا
و(دافــنـــشي) و(فــان دايـك) و(رمــبــرانت)
(ريــــنــــوار) و(فــــان كــــوخ) و(مــــونــــيـه)
و(غــوغـان) (بــيــكـاســو)واخــرون مـهــمـا
كــــتـــبت عـن مـــشـــاعـــري
ـتـحف حملـتـويــات هـذا ا
ـســتـوى اراهـا لــيس بــا
ــرشــد ــشــهــد!يــقــول ا ا
الــــســــيـــاحي الــــيــــمـــني
(خالد) وهو يـتغزل بهذا
ــــتــــحـف "هــــو من اهم ا
مـــعـــالم روســـيـــا يــزوره
مـــــلــــيـــــون شـــــخص في
ايـرادته ال تذهب السـنة 
الى احلـــكــومــة لـــكــنــهــا
تحف تغطي مصاريف ا
مـن رواتب الــــعـــامــــلـــ
وحــــــــمــــــــايــــــــة االثـــــــار
عـدد االعـمال وتطـويـرها
تـحف الـفـنـيـة في هـذا ا
تبلغ 3 مالي قـطعة من
االعـــــــمـــــــال االثـــــــريـــــــة
والـــلـــوحـــات الــــفـــنـــيـــة

ـبـاني عرض الـنادرة ال تـسـتـوعب تـلك ا
جـمـيع االعـمـال الـفـنـــــــــيـة لـذلك حتـجب
ـعـروضات بـعض االعـمـال ويـتم تـبـديل ا
عــام 1837 حــدث حــريق في كل شــهــرين
ـبـنى الـثـاني والـثـالث وانـتـهت اعـمـال ا
) كبار كامـلة لـبعض الـفنـان (4 رسامـ
بـــســبب انـــهــا كـــانت تــوضع فـي غــرفــة
ـتـحف خـاصــة بـهم لـذلك اتــخـذت ادرة ا
قرارا  عـلى تـوزيع اعـمال الـفـنان الـواحد
في اكــثـر من غـرفــة ومـكـان!كــانت رائـحـة
ــدة احلـــريق تـــخـــرج من بـــ اجلـــدران 
يـــومـــ في الـــيــوم الـــثـــالث جـــاء رجــال
االطــفــاء وضـربــوا اجلــــــــــدار فـإنــفــجـر
واسـتـمـر احلـريق 30 ســــــــــــاعـة ومـات
من جـــــــرائه 34 شــــــخــــــصــــــا الــــــيـــــوم
تـــــــــحف مجـهز بنظـام حريق متطور ا
تحف هو ظهرت مشـكـــــــــلة اخـرى في ا
وجـود الــفـئــران الـتي تــأكـــــــــل االعـمـال
الـفـنـيــة احـد االبـاطـرة احـضـر قـطـة قـلـة
الــفــئــران واحــضــروا من ذلك الــوقت 35
قــطــة واصـبح وجــود الــقــطط من مــعـالم

متحف االرمتياج.
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س اي شيء نوع   -1
نع تخطي االخرين  -2

نوع استخدام الفالش بالتصوير  -3
4- الــتـــصــويـــر يــكـــون بـــإذن لــكـــنــهم ال
يــسـيــطـرون عـلـى االعـداد الــهـائـلــة الـتي
تـحف يـومـياا وتـقف في طـوابـير تـزور ا
لــسـاعــات عـديــدة من اجل الـتــمـتـع بـهـذا

ثير. كان ا ا
ادعــوكم لــلــتـأمل فـي مـقــتــنـيــات مــتـحف
ـنـشـورة لـلـوحات االرمـيـتـاج (بـالـصـور ا
كن ان نتحدث عن واعمال االثرية ) وال 
اي شـــــــيء آخر واالرميـــــــــتاج يـدعونا
الى الـتــأمل ونـحن في الــيـوم االخـيـر من

الرحلة
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تـــزعــــته مـن زوجـــهــــا الـــدوق بــــطـــرس
السيـطرة عـلى االسكا (امـريكا الـروسية)
وقـامت بـتـطـويـر الـتـعلـيم  ونـشـطت في
مـجـال الـغـاء الــتـعـذيب اقـرار الـتـسـامح
ـساجد للمسلم سمحت ببناء ا الديني
 ورفـــعت احلــظــر عن الـــيــهــود لــدخــول
روسـيـا مقـابل دفع ضـريـبـة  لـكن الـعمل
الذي يخلدها وتستذكر فيه يوميا في كل
الــعــالم هــو بــنــاء مــتــحف ارمــتـيــاج في
مــديــنــة ســانت بــطــرســبــرغ.فــهي كــانت
تـعـشق الـفن وتـكـتب الـشـعر
والــتـمــثــيـلــيــات واالوبـريت
ولـهــا عالقـات حــمـيــمـيـة مع
كـبـار الـكـتـاب والـشعـراء في
كما أنـها اتخذت لها العالم 
عـــشـــاق كـــثـــار من الـــوسط
الـثــقـافي واالدبي لــكن هـذا
الـعــشق ال يـتـعــدى تـأثـيـره
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الـروس لـيس لـديــهم مـشـكـلـة اذا كـان من
يحكمـهم أمرأة وإشتـهرت ثالث نساء في
ــثــلــون احلــكم الـــعــهــد االمــبــراطــوري 
الــنـسـوي في روســيـا الــقـيـصــيـريـة وهن
(كـــاتـــرين االولى الـــيــــزابـــيث كـــاتـــرين
الثانية) وهذه االمـبراطورة االخيرة التي
يــحـلـو الـبــعض ايـضــا ان يـطـلق عــلـيـهـا
(كاتـرين العـظيـمة) قـد حكـمت روسيا 34
عـامـا (1696-1662© أبـرز اجنـازاتـهـا في
فــتــرة ســـيــطـــرتــهـــا عــلى احلـــكم الــتي

ان

عـلى ادراتـهـا االمـور الـسـيـاسـيـة لـبـلـدها
روسـيـا وكـاتـريـن الـعـظـيـمـة كـانت تـقـلـد
االمـــــبــــراطـــــور (بـــــطـــــرس االعـــــظم) في
اخـالصــهــا لــروســيــا واالهــتــمــام ايــضـا
بــالــتــجـنــيــد وتـطــويــر االقـتــصــاد ولـقب
رأة هـذه ا عـصـرها بـالـعـصـر الكـاتـريـني
استلمت هـدية من برل 311 لوحة فـنية
عـام 1764 وعــلى اثــر ذلك امــرت بــبــنــاء
مبنى لتضع فيه هذه اللوحات ! وسرعان
ـبـنى الى مـقـر ألقـامـتـهـا مـا حتـول هـذا ا
لـغـرض الـتــأمل واخلـلـوة الـفـكـريـة  عـام
1769  قــــامت بــــشــــراء 225 لــــوحــــة من
ــبــنى الــثــاني فــرنــســا وامــرت بــبــنــاء ا
ــبــنـى الــثــالث والــرابع وبـــعــدهــا جــاء ا
ومـع مـــــرور الــــــوقت بـــــدأت واخلـــــامس
االمــبــراطـــورة تــشـــتــري او يــهـــدى لــهــا
االعـمـال الـفـنيـة واالثـريـة وحـيـنـمـا ماتت
ـباني الى كاتـرين الـثانـيـة حتولت هـذه ا

ÊËbFÝ V UÞ

بغداد

نبض القلم

ـرة طعـما أخر  كتـبت هنـا في (الزمـان) كثـيرا عن احلج والـعيـد  لكن لـلكـتابـة هذه ا
بـعـد أن منّ الــله عـليّ هــذا الـعـام أن أكــون من ضـيـوفـه  ومن حـجـاج بــيـته احلـرام 

وزيارة قبر رسوله الكر محمد (ص) ..
ــتـعــارف عـلـيـه عـنـد الــبـشــر إن إكـرام الــضـيف مـن مـكـارم االخـالق واخلـصـال من ا
احلميـدة  وهي من أخالق االسالم اجلامعة لـلخير .. فـكيف وأنت تقـصد رب العا

 وحتل ضيفا عليه في بيته ..?
ـؤمـنـ وفـرصـة عـظـيـمـة  يـالـهـا مـن هـبـة ربـانـيـة عـظـيـمـة يـنـعم بـهـا الــله عـلى عـبـاده ا

(لتطهيرالنفس  وتقو السلوك  وتربية الذات  ومحو للذنوب) .
و من معاني احلج الكثيرة  القصد..

ـعـروفـة في احلج  ـنـاسك ا ـاني مـسـتـودعه الــقـلب  ويـسـبق ا والـقـصـد شـعـوري ا
شاهدة العيان  ويحضر فيها أيضا ..وهو على قول أحد  العلماء (ال تدركه العيون 
ان)  وهـو لقاء الـله سبحـانه وتعالى  ولن يـتحقق ذلك بل تدركه القـلوب بحـقائق اال
إال بشروطه كما ورد ت في كتاب الله العزيز..(فمن كان يرجو لقاء ربه  فليعمل عمال

صاحلا  وال يشرك بعبادة ربه أحد) ..
و يــقــول االمـام الــصــادق .. (إذا أردت احلج فــجـرد قــلــبك لــله تـعــالى من كـل شـاغل
وحجـاب  وفـوض أمـورك الى خالـقـهـا  وتوكل عـلـيه في جـمـيع حركـاتك وسـكـناتك 

وسلم لقضائه وحكمه وقدره  ودع الدنيا والراحة واخللق ....) 
اذا مـا حتـقق لـلـحـاج ذلك يـكـون قـد حـقق مـنـاه ويـرجع الى بالده فـي غـايـة (الـطـهارة

الباطنية  اي بشخصية جديدة  وهوية الهية ) على حد تعبير أحد العلماء ..
 وتلك الطهارة ال تعني شيئا ايضا إن لم تكن واضحة على احلاج في  اخلارج ..

عـامالت عـامـة .. واذا ما أدى ان الـعـمل .. في الـتـصرفـات والـسـلـوك وا وعالمـة اال
سلم الفـريضة بشروطها  يكون قد فاز (بغفران الذنوب).. و (يعود كما ولدته أمه)  ا

وبخالفه ليس له من حجه غير السفر والتعب ..
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سلم  وتسديد اجتاهها نحو الله انـية تتوج بتصحيح  مسارحياة ا ارسة إ واحلج 
ناسـك في السلـوك باتـباع احلق ورفض الـباطل  وتـرويض النفس  وتـمثـيل معـاني ا
ـانـيـة والتـربـوية مـن مواقف سـيـدنا عـلى مـحاربـة الـشيـطـان  واسـتلـهـام الدروس اال
ـطـلق به .. في ـانه ا ابـراهـيم عـلـيـه الـسالم في تـوحـده مع الــله سـبـحـانه وتـعـالـى وا
ـلـقى في الـنـار  وترك إسـتسالمـه الرادة الله فـي حتطـيم االصـنـام  واسـتعـداده الن يُ
روة  و (قـصة الـذبح والفداء ذريته بواد غـير ذي زرع) و سـعي هاجر بـ الصـفا وا

كانة في االرض والسماء .. بالكبش) واجتياز االمتحان بنجاح إستحق به هذه ا
ـمارسات الـرمزية  و يـعرف هدف ـسلم القـيم الكامـنة في ا ـعنى أن يـستوعب ا أي 

كل فعل ونسك  لكي يعكسه  على حياته ..
ان سلم  أن يعيش تلك الـتجربة الغنـية   لتلهمه اال نعمة من نـعم الله الكثيرة عـلى ا

 وتطهر روحه   وتنظف قلبه  وتقوم سلوكه في كل حياته ....
لـة إبـراهيم  وهـــــــو كلـمة ( ال اله اال وشعـار احلج الـتوحـيد - وهـو الـسمـة البـارزة 

الله )...
لبي لنداء الله  تعالى وقصد  طاعته .. والتلبية .. هي إجابة ا

كان) إذا تخصصون  - مأخوذة من (لبّ با والتلبـية  في أحد معانيها  - كما يقول ا
أقام به  وتعـني هنا االقامة على عبودية الله ودوامها  أو هي من اللب وهو اخلالص
ا بالـعمل ايضا  أو هي  وتعني االخالص لـله  ويتحقـق ذلك ليس بالقـول فقط  وإ

من االلباب وهو التقرب الى الله ...
وتكرار التـلبية  (لبـيك اللهم لبيك  ال شـريك لك لبيك  إن احلمد والـنعمة لك ال شريك

ن حتبه ..    لك لبيك) يعني إجابة بعد إجابة  وحبا بعد حب  وال يقال لبيك اال 
ومع تـلك االهـميـة لـهـذه الـفـريـضة  وتـوفـر شـرط (االسـتـطاعـة) عـلى تـأديـتـهـا لـكن قد
تتقدم عـليها واجبات أخرى أكثر أهمية  في ظرفها وموجباتها  اآلنية  ما دام بامكان
ـسـلـم  أن يـؤجل احلج  الى مـوسم أخـر  كـمـا حـصل مع عـلي أبن يـقـطـ  الـعـالم ا
والوزيـر  فهـو رغم مـا كان  يـتمـتع  به من نفـوذ وجاه وسـلطـان ومال كـثيـر لكـنه آثر
غـيره عـلى نفسه  فـقد  أعـطى متـاعه كله  وما بـحوزته من مـال معه لـرحلة احلج الى
رأة في أمراة فقـيرة تتكـفل ايتامـا وأجل احلج الى وقت أخر  بعد أن  وضـعته هذه ا
كنـه ان يؤدي احلج في وقت أخر اذا ما كتب الله له احلياة موقف ال يتـكرر  بينما  
ـأثـورة بعـد زيـارة احلـجاج له   وإستـحق  أن يـقـول عنـه االمام الـصـادق (ع) قولـته ا

وعرض ما شاهدوه عليه ( ..... ما حججت إال أنا وناقتي وعلي إبن يقط ..) ...
وقف من موقف من يتعامل مع احلج وكـأنه  (عادة وليس عبادة)  أو كأنه فاين هـذا ا
ال يـعرف أن هنـاك فقراء يـعيشون عـلى ما يجـدونه في القمـامة  ومتـعففـ ال يسألون
الـنـاس  وهم في عـوز شـديـد وحــاجـة مـاسـة وبـحـاجـة الى مـن يـتـذكـرهم ويـذكـر بـهم

االخرين  ..
أن أهم ما في العمل أن تطمئن الى صوابه ... 

والــقـلب دلــيل االنـسـان الى مــعـرفـة الــصـواب من اخلــطـأ قـبل الــقـانـون والــتـعـلــيـمـات
والضوابط .... 

والبر ما إطمئن اليه القلب والنفس ..
ان قول القلب وعمله ) ... وصدق من قال ( اال

ومنتهى التوحد أن يكون قصد االنسان لقاء ربه ..
وحج مبرور .. وسعي مشكور حلجاج بيت الله احلرام   ..

 } } } } 
من جـمــيل مـا قــرأت  هــذا الـكالم  الــذي نـسب الى االمــام مــالك  لـكن هــنـاك من  +

العلماء من ينفي  نسبته اليه :
+ من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حد الله الذي عرفه ..

زدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله ليقربه وليزدلفه .. + ومن لم يستطع أن يبيت 
نى.. نى فليذبح هواه لبيلغ ا + ومن لم يقدر على نحر هديه 

+ ومن لم يـستـطع الوصول الى بـيت الله النه مـنه بعـيد فلـيقصـد رب البـيت فانه اقرب
اليه من حبل الوريد ..

 } } } } 
احلاج  محمد باماتشن 

اضي بالـسفر ألداء احلج على قام  حاج صـيني يدعى (مـحمد بامـاتشن) في العـام ا
ـة قاطعـا نحو 8150 كـيلومتـرا في رحلة دامت دراجة جريـا على  تـقاليـد احلج القد

أربعة اشهر عبر خاللها العديد من الدول ...
 } } } } 

شهادة الدكتوراه لالعالمي عبد الكر مزعل       
ـصادفـات اجلمـيـلة أن أكـون واالعالمي عـبد الـكـر مزعل ضـمن حـملـة واحدة  من ا
ـناقـشة ـة منـه جلـسة ا الداء منـاسك احلج ...وكـنت قد  حـضرت  مـؤخـرا بدعـوة كر
سـتنـصريـة واستـمرت حلصـوله على شـهـادة الدكـتوراه في االقـتصـاد من اجلـامعـة ا
ساعات طـويلة  وكانت مفيدة   النها أتاحت لي فرصة االطالع على معلومات جديدة
في هذا االختـصاص احليوي الذي يـشكل  مع السيـاسة وجهي عملـة واحدة أحدهما

يكمل األخر  ..
ادي  والوجاهة االجـتماعية  أن قيمة الـشهادة  ليـست في اللقب   وال في االمتيـاز ا
التي يحصل عـليها الطـالب فيما بعـد  بل في مدى تأثيرهـا على من يحملـها  وأهمية
ـكن أن تعرف ذلك  مـباشرة ـعاجلته  في إطـروحته  و البحث الـذي تصدى الـطالب 
ـناقشة  ومستوى االطروحة ودور الطالب في الدفاع عن أرائه ومنهجه في من جلنة ا

البحث ...
ا في ـا لغيري من احلاضرين    لة  ليس لي وحدي   بل ر كانت ساعـات غير 
ذلك من غير أهل االختصاص  أو من ال  تستهويهم االرقام واالحصاءات وتعقيداتها
واالقتصاد وعـلومه اجلافة  لكن احلديث الـعلمي  وتطبيـقاته العمليـة  وطبيعة احلوار
ناقشـة ليتعرف عـلى قيمة البحث  وهل تابع الى نـهاية ا ب االساتذة والـطالب شد ا

كان جديرا بالشهادة أم ال ..?..
عـاجلات التي طـرحها ..وكان ـوضوع  وا كان عبد الـكر مزعل مـوفقا في إخـتيار ا
ناقشة  و تستفيد من طروحاته وتطبقاته العملية عنية أن حتضر  ا حريا  باجلهات ا
عن السياحـة في عملهـا واالستئنـاس بارائه  ومالحظاتـه  لكي تكون لـلرسالة جدوى
وقــيـمـة  ولـيس  مــجـرد أفـكـار عـلى الــورق  وتـركن في مـكـتــبـته  اخلـاصـة  أو عـلى
الـرفـوف في الـكـلـيـة   كـمـا هـو شـأن الـرسائـل االخرى  أوتـنـتـهي قـيـمـتـهـا بـحـصول
الطالب على  الـلقب العلـمي وإمتيازاته  وهـو لم يكن بحـاجة اليه أساسـا  من الناحية
كـانة والـنفوذ  والـشهـرة )  وهنا اديـة والوظـيفيـة  كونه مـتقـاعدا  وخـارج ( لعبـة ا ا
ة  عـند الـبـاحث  وهمـا مـفتـاح النـجاح ـعرفـة واالصرار والـعـز تـظهـر قـيمـة العـلم وا

وبلوغ الهدف ..
ـؤثر تـوحي حـالة الـفرح عـلى الـطالب أن هـذه الـتجـربة كـانت جـميـلة   و لـهـا وقعـها ا
عـلـى نـفـسه  وقـد سـاعــده عـمـله في االعالم  في تــذلـيل الـصـعـوبــات الـتي يـواجـهـهـا
الـباحث  وفي كـتابـة االطروحة  وفي حـالة الـتفـاعل في النـقاش  والـبحث والـتقصي
نهـجية وعلـمية نـالت إستحـسان واشادة الـلجنة طـاولة   والدفـاع عنهـا  والـصبر وا
التي  كانت تـضم مجمـوعة من االساتـذة من مختـلف اجلامعـات العراقـية  وكانت في
تقديرهـا متميـزة وتشكل إضافـة جيدة  لالطاريح الـعلميـة في هذا االختصـاص ينبغي

االستفادة منها  ..
ـة الـتي كـان لهـا دور في تـشـجـيعه مـبـروك لـلصـديق ( أبـو أسـامـة )  والسرتـه الكـر

دعوين .. ومساعدته على الوصول الى هدفه  ولكرم ضيافتها واالحتفاء با
 } } } } 
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ـفـيـد ... وانـقل لـكم من جـمـيل ما نـخـرج قـليال عـن اللـغـة وجـمـالـها فـي هذا الـكالم  ا

قرأت عن الصديق:
(إختر رفقة تصحبك العمر كله ..

تعطيهم ويعطونك ..
يأخذون منك وتأخذ منهم ..

تتفقون .. تختلفون .. تتعاتبون..
ثم تضحكون على ذلك معا أخر النهار ..

رفقة تسمع حكاياتهم للمرة االلف  وال تتذمر
اختر رفقة ال تهجرك بعد سنوات

رفـقـة دافـئـة تـعـايرهـا بـالـشـــــــيب  وتـعـايــــــرك بـتـجـاعـيد
الزمان ) ..
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(الزمان) أمام معمار روسي


