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 كاظم فنجان الحمامً
 

, أعتلى ناصٌة المجد, رمز آخر من الرموز النجدٌة العربٌة األصٌلة, سلٌمان بن صالح الدخٌل
ودار , قبة العلم: فً سجالت زوراء العراق, بمداد العز والشرؾ, وكتب اسمه بالخط الكوفً

 . .الحكمة وقلعة األبمة

وترعرع فً بٌت من , ولد فً جوؾ الصحراء, (برٌدة)من ضواحً , نجدي صحٌح النسب
ثم شد , اؼترؾ من ٌنابٌع القصٌم أصول اللؽة ومبادئ التفسٌر والتالوة. بٌوتات األدب والثقافة

 . . ومنها إلى الهند, الرحال إلى البصرة

لٌتبوأ أعلى المناصب اإلدارٌة فً المحمودٌة , منها صوب بؽداد فانطلق, (برٌدة)عاد ثانٌة إلى 
 .والجباٌش فً ذي قار, وكربالء, (بلد)و, (عنة)و

وكان , ٌمٌل إلى الخٌر فً كل ما ٌعمل وٌضمر, دمث األخالق, كثٌر العطاء, كان رجال ودٌعا
ا االستبدادٌة التعسفٌة ومن أشد المعارضٌن لطؽٌان اإلمبراطورٌة العثمانٌة وسٌاسته, إدارٌا حازما

 . .ومنعوا صحٌفته من الصدور, وحكموا علٌه بالسجن, فطاردوه وحاربوه, فً العراق

إلى قلب المٌزوبوتامٌا حٌث ( برٌدة)سنقتفً هنا أثر هذا المناضل الجريء فً رحلته الطوٌلة من 
 . . عوالم الفنون والعلوم واآلداب

 

 



 وفاة صحافً عراقً

من النهاٌة المؤلمة لهذا العمالق ونبدأ محطتنا األولى , دعونا نؽادر القوالب السردٌة التقلٌدٌة
فً بٌت متواضع من , ونبتدئ حكاٌتنا من الساعات األولى بعد أفول قرص الشمس, المنسً

فً السابع والعشرٌن , وعلى وجه التحدٌد مساء ٌوم األربعاء, بساتٌن الكرخ على ضفاؾ دجلة
وانتقل إلى , الحٌاة الدنٌا وهو الٌوم الذي فارق فٌه الشٌخ, 4411عام ( دٌسمبر)من كانون األول 

البؽدادٌة فً صباح الٌوم التالً بكلمات صادقة معبرة كتبها ( البالد)فرثته صحٌفة , جوار ربه
ورثاه األستاذ , (وفاة صحافً عراقً: )بالبنط العرٌض, بعنوان حزٌن, (رفابٌل بّطً)األستاذ 

من ضحاٌا الصحافة فً , للتارٌخ فقط: )بمقالة بعنوان, فً الصحؾ البؽدادٌة( عبد القادر البّراك)
الذٌن شٌدوا صرح اإلبداع الصحفً وارتقوا بمستوى القلم , ضمه فٌها إلى كوكبة الرواد, (العراق
فأشاد بانجازاته وانجازات رفاقه من أمثال , ودافعوا عن الكلمة الحرة فً وادي الرافدٌن, النظٌؾ

الذٌن عّدهم من ضحاٌا القلم , م الرفاعًوهاش, وإبراهٌم حلمً, األستاذ إبراهٌم صالح شكر
 . النظٌؾ والفكر المنٌر

 
 

فمات فقٌرا معوزاً فً منزل , بعد أن تجاوز العقد السابع من العمر, وافته المنٌة على فراشه
, (نستاس ماري الكرملًا)واضطر قبل وفاته إلى بٌع كتبه ومسودات مؤلفاته إلى األب , بسٌط

, (الكرملً)وكانت مخطوطاته معروضة فً مكتبة المتحؾ الوطنً العراقً مع مجموعة األب 
 . . وذلك قبٌل تعرض المتحؾ للتدمٌر والسرقة بمخالب ؼربان الؽزاة عند اجتاحهم بؽداد



, لمحٌط الهنديمٌاه ا( الدخٌل)خاض ؼمارها , فبعد حٌاة حافلة بالتؽٌرات الدراماتٌكٌة المتسارعة
وأمسك بزمام , وامتلك فٌها زمام سلطة اإلدارة المحلٌة بٌده الٌسرى, وتنقل بٌن مرافا البصرة
, والتاجر, والوكٌل, والمستشار, والقابمقام, كان فٌها هو المدٌر, القوة الرابعة بٌده الٌمنى

ٌة الرقود فً مقبرة فكانت النها. والسٌاسً المعارض, والناشر, والمؤلؾ, والكاتب, والمستثمر
 . .اإلمام أبو حنٌفة النعمان فً االعظمٌة ببؽداد

 االنطالقة األولى من البصرة

واالنطالق , ٌعد العدة للرحٌل إلى مدٌنة الزبٌر( سلٌمان الدخٌل)على خطى السندباد راح الشاب 
زبٌر كانت ال, منها إلى البصرة للبحث فً آفاقها الرحبة عن فرصة مستقبلٌة ترضً طموحه

وبخاصة مع الشٌخ فالح , وكانت بٌن المنتفك وأهل نجد عالقات حمٌمة, خاضعة لسلطة المنتفك
وتؽنى بربوعها فً , التً شؽؾ بها, وعٌنه على نجد( الدخٌل)فوصلها , والشٌخ مزٌد السعدون

 :ولطالما ردد هذا البٌت تعبٌرا عن لوعته النجدٌة, حله وترحاله
 نجدسقى هللا نجد والسالم على 

 وٌا حبذا نجد على القرب والبعد

وشرع منذ الٌوم األول بطرق أبواب البصرة , المالذ اآلمن فً مدٌنة الزبٌر( الدخٌل)وجد 
فركب , لكنه لم ٌمكث طوٌال على ضفاؾ شط العرب, الحضارٌة المفتوحة للمبدعٌن والمكافحٌن

التً أجاد فٌها اللؽة  ,ووصل إلى بومباي, البحر على ظهر أول سفٌنة مؽادرة إلى الهند
 . . وتعلم منها مبادئ االوردٌة, االنجلٌزٌة

 
 

لكنه لم ٌعتد , (عبد هللا بن محمد الفوزان)عمل فً الهند كاتبا للحسابات فً مكاتب التاجر النجدي 
فعاد , خصوصا بعد أن تفجرت فً روحه براكٌن الثورة األدبٌة والفكرٌة, على العٌش فً بومباي

لٌعمل فً جانب الكرخ عند عمه , وتوجه على الفور إلى بؽداد, إلى البصرة عن طرٌق البحر
وكانت سخٌة , دالتً فتحت قلبها للمهاجرٌن من نج, فوقع فً حب بؽداد, (جار هللا الدخٌل)الشٌخ 

 . .وأقرانه( الدخٌل)مع 
 

 تفجر اإلبداع فً الكرخ

وله مكانة , بل كان من وجهاء الحضر والبدو, ووكٌال إلمارة ابن رشٌد فً بؽداد, كان عمه تاجرا
فتوطدت . وٌرتبط بعالقات واسعة برجال السٌاسة والتجارة والثقافة فً بؽداد, خاصة عند الوالً



عا وكان ضلٌ, (محمود شكري اآللوسً)بزعٌم النهضة الفكرٌة األستاذ ( سلٌمان الدخٌل)عالقة 
 . .وتنمٌة قدراته الكتابٌة, فً صقل مواهبه الفتٌة( الدخٌل)فاستفاد منه , بالعلوم واآلداب والفنون

والتؾ حوله رهط من , وجد الدخٌل نفسه فً روضة من رٌاض الفكر المتحرر من القٌود التقلٌدٌة
بؽدادي وكان مجلسه عامرا برموز المجتمع ال, ورجال الفن والموسٌقى, واألدباء, الشعراء
وكانت , 4441( ٌناٌر)فً كانون الثانً ( الرٌاض)فوجد المناخ متاحا إلصدار جرٌدة , الراقً

 . والتحرر من قٌود التسلط العثمانً البلٌد, منبرا ٌنطق بالحق وٌنادي باإلصالح والتجدٌد

ً وها إننً أنتقل إلى التحدث عن جرٌدة ذات لون خاص ف(: )رفابٌل بّطً)قال عنها األستاذ 
عربٌة  الرٌاضلقد ظهرت , بل فً الصحؾ العربٌة قاطبة فً ذاك الجٌل, الصحؾ العراقٌة

إال أن صفتها التً امتازت , وال مشرقة البٌان, وإن لم تكن قوٌمة اللسان, أدبٌة المشرب, اللهجة
 (. .وإمارات الخلٌج العربً, وجزٌرة العرب, بها هً العناٌة الفابقة بأخبار نجد

وُحجبت بأمر الوالً العثمانً بعد الضجٌج الذي أثارته فً تحدي , عن الصدور( الرٌاض)توقفت 
التً صدر العدد األول منها فً بؽداد فً ( الحٌاة)ثانٌة بمجلة ( الدخٌل)فعاد , السلطان الجابر
لً بقرار آخر من الوا, لكنها لم تصمد طوٌال بعد عددها السابع, 4441( ٌناٌر)كانون الثانً 

 . .المتعجرؾ

ٌقدمها اإلخالص إلى عشاقها من مؽرمٌن < الحٌاة>أما بعد فهذه : ))كتب الدخٌل فً افتتاحٌتها
حتى , وواسطة بٌنهم فً سبٌل التعاون واالتحاد, بحب سعادة األوطان لتكون رابطة لهم فً الوداد

 ((. .عادتها وطابت حٌاتهافقل قد نالت األوطان س, إذا ما أثمرت األوطان بتحقٌق ما ٌنوٌه األبناء

وربما منحته مداركه اللؽوٌة , إلى جانب االنجلٌزٌة والهندٌة, كان الدخٌل ٌتقن اللؽة التركٌة
فجاءت جرٌدته زاخرة , الواسعة فرصة االطالع على الثقافات األجنبٌة األخرى واالقتباس منها

وال نؽالً إذا قلنا أنه أول , والفلسفٌةبالمواضٌع الثقافٌة واألدبٌة والعلمٌة والتراثٌة والتارٌخٌة 
وأول من رفع لواء الكلمة الحرة , نجدي مارس الصحافة والطباعة والنشر خارج الجزٌرة العربٌة

صاحب جرٌدة ( الثنٌان)آخذٌن بعٌن االعتبار ضرورة التأكد من هوٌة , خارج نطاق الحجاز
 . .4411التً صدرت فً بؽداد عام ( الرقٌب)
 

 إلصالحًمنار الفكر ا

دولة )متنفسا للمد القومً العروبً المعارض لسٌاسة الدولة العثمانٌة ( الرٌاض)كانت جرٌدته 
التً كانت فً النزع األخٌر من عمرها الضابع قبل أن تلفظ أنفاسها على , (الرجل المرٌض

, ؽدادفبادر إلى إنشاء أول دار للطباعة والنشر فً ب, فراش الموت السٌاسً والعسكري واإلداري
وبذل من أجل إنشابها كل ما لدٌه من , التً جمعها بعرق جبٌنه, من أمواله( دار الرٌاض)فولدت 

وكانت منارا , (إبراهٌم حلمً العمر)شاركه فٌها صدٌقه الحمٌم األدٌب , ثروة وجهود مضنٌة
ر ففجرت أكبر التحدٌات فً مواجهة الفك, للفكر اإلصالحً المتجدد فً عصر النهضة العربٌة

 . . وأسهمت فً بزوغ فجر الوعً المنفتح, السلطانً المتحجر

وصوتها , تكاثفت أنشطتها بعد الحرب العالمٌة األولى لتعكس رؼبات الشعوب المضطهدة
وكانت حصة األسد , المطالب بإرساء أسس النظام اإلداري الصحٌح القابم على العدل والمساواة

, ة والجؽرافٌة والتراثٌة من نصٌب الجزٌرة العربٌةفً البحوث والدراسات الفكرٌة والتارٌخٌ
فً ( المرافا)كرس اهتماماته على حفظ تراث المدن والقصبات والبنادر ( الدخٌل)بمعنى أن 



, ولهجاتها, وأقسامها, وتارٌخها, فتناول مواقعها, عموم الرقعة الجؽرافٌة للخلٌج والجزٌرة
, وقطر, وعمان, والمنتفك, والكوٌت, والقصٌم, اءفلم ٌترك شاردة أو واردة عن اإلحس, وسكانها

وكل ما كتب , فنشر كل ما كتب عنها فً زمنه, إال وتناولها بالبحث المعمق, والٌمن, واألحواز
كان من ( انستاس ماري الكرملً)والملفت للنظر ان األب , عنها فً مخطوطات القرون الؽابرة

ود هذا اإلعجاب إلى المهارات التراثٌة وربما ٌع, أشد المعجبٌن بمنشورات دار الرٌاض
هً ( الزهور)و, (لؽة العرب)فكانت مجالت , والجؽرافٌة التً تفوق بها الدخٌل على معاصرٌه

فً إجالء الؽموض عن ( الدخٌل)ٌستأنس برأي ( الكرملً)وكان األب , المنابر البدٌلة للدخٌل
 . .بعض التعقٌدات المرتبطة بتركٌبة القبابل العربٌة

 

 زنابق الرٌاض من

وتبوأت مركز الصدارة فً عموم , تمٌزت دار الرٌاض بكثافة إنتاجها الفكري والعلمً والتارٌخً
فأسهمت فً انبعاث النهضة العربٌة بصورتها المشرقة بعد تحررها من , أقطار الهالل الخصٌب

وبخاصة مؤلفاته  ,وبلؽت ارفع درجات التألق بمؤلفات الدخٌل نفسه, قبضة التسلط العثمانً الثقٌل
التً أصبحت فً نهاٌة القرن العشرٌن من أؼنى المراجع الزاخرة بما تحتوٌه , الخلٌجٌة التراثٌة

 . . من كم هابل من المعلومات الموثقة

, (العقد المتؤللا فً حساب الآللا)و, (تحفة األلباب فً تارٌخ اإلحساء: )من هذه المراجع نذكر
ناظم )وكتاب من أدب الرحالت والسرد التارٌخً بعنوان , (شٌدالقول السدٌد فً إمارة آل ر)و

والحقٌقة انه من مؤلفاته المشتركة مع , لكنه نسبه ألبن العربً( حساب الجفر)وكتاب , (باشا
 . .إبراهٌم حلمً

وكتب أخرى حملت , (العرابق)وكتاب بعنوان , (سوق الشٌوخ)كتاب بعنوان : ومن مخطوطاته
: تٌماء)و, (بقاٌا بنً تؽلب)و, (دراسة تارٌخٌة عامة, بلد البو عٌنٌن)و, (جزٌرة العرب: )عناوٌن

, (سكانها, لؽاتها, أقسامها, حدودها, موقعها: نجد)و, (درس فً تارٌخ هذه المدٌنة العرٌقة
 (. . الخمٌسٌة أو لؤلؤة البرٌة)و, (دراسة فً أصول بعض األعراب)و
 

 وسط األدغال واألهوار والبردي

فجرب حظه فً السلك , كل ألوان الشقاء والمطاردة والتعسؾ فً مهنة المتاعب( لالدخٌ)واجه 
, 4411واختار العمل موظفا فً أروقة وزارة الداخلٌة ببؽداد فً الشهر األول من عام , اإلداري

ثم أصبح , شمال بؽداد( بلد)فكانت بداٌته مدٌرا لناحٌة , ثم تحول إلى العمل فً النواحً واألقضٌة
ثم انتقل , (األنبار)وامتداداتها فً البادٌة الشمالٌة المرتبطة بالرمادي ( عنة)ماً لقضاء مدٌنة قابمقا

بعدها انتقل إلى , وهو االسم القدٌم لدابرة الثقافة واإلعالم, (الدعاٌة العامة)للعمل فً مدٌرٌة 
الحكم المحلً لٌترأس ( كربالء)ثم تحول إلى مدٌنة , مدٌرا للحكم المحلً( المحمودٌة)مدٌنة 
حاكما )حٌث استقر به المقام , لٌعمل فً منطقة نابٌة( ذي قار)انتقل بعدها إلى مدٌنة , هناك
وشؽل منصبا كبٌراً فً , فً الهٌكل التنظٌمً العراقً( قابم مقام)برتبة , (الجباٌش)لقضاء ( محلٌاً 

مابٌة المترامٌة وكانت تضم معظم المسطحات ال, أعلى السلم اإلداري ألهوار جنوب العراق
 . .فً القرون الماضٌة( البطابح)وتحمل اسم , األطراؾ

 



 
 

فالتركٌبة االجتماعٌة لقبابل االهوار , كانت هذه المحطة هً االختبار األخٌر لهذا الرجل العصامً
لما ٌنفرد به سكان االهوار من حرٌة التمتع بالعٌش الفطري , تعد من التشكٌالت البشرٌة الؽامضة

وٌتعذر علٌه فرض أحكام , إخضاعهم ألي سلطةومن الصعب , فً الفضاءات المابٌة المفتوحة
بٌد أن هذا , القانون على تلك التكتالت السكانٌة المتمردة على السلطة عبر كل العصور والمراحل

وربما ساعدته خصاله البدوٌة , الرجل كان موفقا إلى حد بعٌد فً أداء وظٌفته على الوجه األكمل
فوطد عالقته , بٌن سكان االهوار والحكومة المركزٌة المتسامحة فً خلق حالة من الود واالنسجام

, فأحبهم وأحبوه, الذٌن ٌشكلون الؽالبٌة العظمى من سكان مركز الجباٌش( بنً أسد)بوجهاء قبٌلة 
واستقر به , وأمضى أجمل أوقاته بٌن الماء والسماء والوجوه البرٌبة الطافحة بالحٌوٌة والنشاط

, والمناظر الخالبة, واألسماك الملونة, بٌن الطٌور المهاجرةالمقام فً أحضان القصب والبردي 
فأطلق ألفكاره , المزدانة بالهدوء والسكٌنة, والبٌبة الؽنٌة بالثروات, فً هذا الفردوس الطبٌعً

 . .العنان وطفق ٌكتب أجمل مخطوطاته

حٌاة وخصص مساحات كبٌرة عن ال, فكتب مخطوطة نادرة عن االهوار ونظامها البٌبً الفرٌد
, وعادات الناس, تناول فٌها أسالٌب العٌش فً األحراش واألدؼال, البرٌة فً المسطحات المابٌة

وهور , (الحّمار)وتحدث بإسهاب عن هور , وأسرارها وخباٌاها, وحدود الرقعة المابٌة الفسٌحة
ٌّن)وهور , (أبو عجاج) إٌشان )و, والخمٌسٌة, (نقطة وانة)وهور  ,(أبو الصالبٌخ)وهور , (إصل

فً استكشاؾ هذه المستنقعات ( لٌز وفالكون)و, (كٌفن ٌونػ)و( وٌلفرٌد ثٌسؽر)فسبق , (شعٌب
واختفت مع , بٌد أن هذه المخطوطة احترقت, الجمٌلة الؽامضة المعروفة بتنوعها البٌبً العجٌب

وكتب مخطوطة أخرى عن مدٌنة , المخطوطات المحفوظة فً مكتبة المتحؾ الوطنً العراقً



( ثوٌنً المحمد)الشٌخ  4674وعرؾ بمؤسسها عام , وحدودها, فتناول موقعها, (الشٌوخ سوق)
 . . جد أسرة السعدون من المنتفك

 

 أوسمة العز والشرف

أرفع أوسمة العز والشرؾ بمواقفه البطولٌة الصادقة ( سلٌمان بن صالح الدخٌل الدوسري)نال 
الذي سعى لطمس الهوٌة , تبداد العثمانًوقارع االس, حٌن حمل لواء الدعوة إلى وحدة العرب

 .منبرا حرا شامخا من منابر التحرر واالنعتاق من الظلم( الدخٌل)كانت جرٌد , العربٌة
وصقل مواهبه . أخذ العلم من علماء القصٌم, عالماً مثقفا واسع العلم والمعرفة( رحمه هللا)كان 

له عالقات فكرٌة وأدبٌة (. اآللوسً)مة وكان من خٌرة تالمٌذ العال, الفكرٌة فً مدارس العراق
 . وعلمٌة مع زعماء النهضة العربٌة فً زمانه

فً االجتماع المنعقد بالدوحة ( الدخٌل)الملفت للنظر أن اتحاد الصحافة الخلٌجٌة أوصى بتكرٌم 
فً البصرة ( الدستور)مؤسس جرٌدة ( عبد هللا بن عٌسى الزهٌر)وأوصى بتكرٌم , 1114عام 
 . باعتبارهما من رواد الصحافة السعودٌة ,4441عام 

الذٌن , وحري بوزارة الثقافة واإلعالم فً العراق أن تكون هً السباقة فً تكرٌم هؤالء الرواد
فشاركوا فً قٌادة النهضة الصحفٌة فً بؽداد والبصرة بداٌة , وقفوا فً طلٌعة الكوكبة الفكرٌة

ناء الحركة الفكرٌة فً العقد األول من القرن وكان لهما األثر الكبٌر فً أؼ, القرن العشرٌن
 . . الماضً
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