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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 أحضان الخليج الدافئة وعالقة أبنائه

 
ع         ة الموق ن معرف يوخ م م الش ان حك واز أب يم االه ت وأقل ين الكوي ة ب ة والثقافي ادية واالجتماعي روابط االقتص ن ال ديث ع د للح الب

 .الجغرافي لكل منهما ، ونبدأ بالكويت ألن الحديث عنها ال يطول العتبارين
ا                           وضع :األول   ان الوصول اليه ه الميسرة في المصادر  المختصة وامك ها المتمّيز من حيث سهوله االحاطة بتاريخها لوجود مادت

 .وحضور المادة المطلوبة للبحث الي حد االشباع 
لثانوية وال  هوية المقال نفسه النه اساسًا موضوع أوًال و بالذات اقليم االهواز و يأتي الحديث عن الكويت في المسائل ا:الثاني 

 .أقول الهامشية ألنه يشكل رآنًا مهمًا من ارآان البحث اال انه ليس مقصودًا لذاته 
 

 : موقع الكویت الجغرافي وحدودها 
 حيث انتهت في هذا العام اماره آل مرداو و زال 1925 ميالدي الي عام 1812ال يعنينا من تاريخ الكويت اال الفترة من عام 

حين آان يحكمها من آل مرداو الذين خلفوا القبيلة .ن المنطقة في ذلك العهد آانت تتمتع بشئ من االختيار حكمهم من البالد ، أل
التي لها السيادة في البالد وهم الكعبيون ،ويترآز اهتمامنا في هذه الدراسة علي الفتره التي حكم فيها مبارك الكبير الكويت وهو 

 .سالم الصباح الي الكويت سابع حكامها الي مجئ الشيخ عبداهللا ال
وتمتاز هذه الفتره بالنسبة له وللكويت بالحراجة الشديدة وحيث تعتبر قمة نشاط االستعمار االوروبي في الخليج والعالم بشكل 
رهيب ،وقد حاول فرض سيطرته علي العالم آله فبرزت زعامة مبارك الكبير في هذا الجو المسحوب بالتوتر بين الدول 

مبارك " و يمكن تحديد هذه الفتره بمطلع القرن العشرين حيث بلغ – بفتح الميم - نفسها وبينها وبين العالم المستعمراالستعمارية
الكبير هذا الغاية من وضوح الرؤية حيث استشف من وراء الغيب ما سوف يأول اليه أمر بريطانيا العظمي من فرض السيطرة 

يوية ، آما اتضحت لديه جغرافيتها بشأن االمبراطورية التي تنوي تأسيسها من خالل علي العالم والهيمنة علي جلُّ مرافقة الح
من ثم سارع الي عقد . فهي امبراطورية ال تغيب عنها الشمس آما آانت تدعي . سياسة التوسع االستعماري التي انتهجتها يومذاك 

تفاقية مضافًا الي ماشكله المارته الناشئة من حمايه أمنية  ،وهذه اال1899اتفاقية التعاون والصداقة مع الحكومة البريطانية عام 
فهي الحفاظ علي مجتمع الفرض المتكافئة و صيانة .خارجية ،فقد ارسي علي ضوئها سياسته ومن يأتي بعده في الداخل والخارج 

صة بعد أن دارت هذه الحدود علي الحدود المعترف بها من ان يضاف اليها او ينتقص منها، و الزالت هذه السياسة معموًال بها بخا
فما أثرها عن الكويت يومًا من أن تهدد جيرانها او تشكل خطرًا علي . بحيرات نفطية هائلة أغنت عن التماس مرافق أخري للثروة 

ارجيًا و لكن هذه السياسة اتت ثمارها في جلب األمن داخليًا وخ.حدودهم وان لم تصنها هذه السياسة من ان تكون ضحية ذات يوم 
للكويت في االوضاع الطبيعة للعالم مما ساعد علي ازدهار تجارتها بشكل ملحوظ وبناء أصطول تجاري يجوب البحار طوًال 

 .وعرضًا 
 .هذا و لموقع الكويت علي ساحل الخليج ساعد علي هذه الريادة البحرية الممتازة فهو مهم للغاية

 48و46 شماًال  و خطي الطول       30 و 28 الشمالية الغربية بين دائرتي العرض       وفي زاويته العربي تقع الكويت في اقصي الخليج      
ي شكل مّثلث                   ع عل ذا الموق يم االحساء وضلعه                 .شرقًا وتكون الكويت به وبي يحده إقل راق وضلعه الجن ّده الع ضلعه الشمالي يح

 .1الشرقي يحده شاطئ الخليج الغربي
ا ه الواح ل في ًا تق ًا رملي دود مثلث ذه الح مالية تضم ه ي اراضي الكويت الش ا انحصرت ف ة وربم مها . ت الصالحة للزارع ا قس وام

 . 2الجنوبي فبعض تربته رملية وبعضها طينية و علي العموم فان الكويت برّية قاحلة
 أجاجًا يضاف ذلك الي شحه مواردها المائية فليس فيها عيون والينابيع وآل مياهها تنحصر في ابار يكون القسم االآبر منها ملحًا

 .واما مياهها العذبة فقد ال تفي بحاجة السكان فضًال عن ارواء الزراعة التي يحتاجها قاطنوا الكويت .
تاًء                     اخ ش ه وهو المن زد علي م ي دم ان ل ا تق ة عم ل أهمي واذا تجاوزنا هذين الموردين الهاّمين للزراعة نجد انفسنا أمام أمر ثالث ال يق

غ درجه الحرارة                  وصيفًا فالجو السائد في الكوي       اح الشمالية حيث تبل تاء اذا هبت الري رودة في فصل الش ي الب ل ال  35ت هو المي
ي درجة         ذه  0 فهرانهيت  104فهرانهيت و في فصل الصيف يكاد يكون الجو محرقًا حيث تشتّد الحرارة في النهار حتي تبلغ ال  وه

ة      حرارة ال تقاوم بخاصة للزراعة الفصلية اما زراعة االشجار فلي       ل والسدر وبعض االشجار البري   وال 3س فيها غير بعض النخي
ا من زراعة موسمية وبعض االشجار التفي                          ا فيه ي م ا عل ام للكويت ،ألنه تكون قرية الجهراء استثناءًا من الوضع الزراعي الع

 .قبل اآتشاف النفط وبعده .بحاجة الكويت 
 

 : النتيجه مما تقّدم 
 ل ما ذآرناه بأن الكويت تاآل من خارج حدودها فليس لها من نريد ان نخلص الي القول من آ

ذه    . الزراعة اّال زراعة ال تسمن و ال تغني من جوع بل ال تفي بجاجة قبيلة واحدة من قبائل الكويت              اق من ه مما حملها علي االنعت
ره و تهب عليها الرياح الموسمية حيث يصيليها الصيف الطويل بشواظ من ّح. االرض ا لصحراوية ذات الطبيعة ا لبحر متوسطية   

اة و                          ية الحي ه الكويت من  الحاجات االساس المشبعة  بالرطوبة و العواصف الرملية فترتاد لها بلدانًا غنية تتجرمعها وتقوم بما تطلب
ة لضلعها الشرقي و الق         ا هي المتاخم ا اليه ي الشاطيء    بالطبع ستبدًا با قرب نقطة تجاورها وتتجة اليها و اّن اقرب جيرانه ة عل ائم

الي              …انها الجارة االهواز او ايران    . المقا بل لشاطيء الكويت من الخليج      اذن اهللا تع ا بالتفصيل ب  الجنوبية وسياتي في الحديث عنه
ًا في صادراتهاعلي منتجات الغوص و                   اد ان يكون آلي دًا آ ل اعتمدت اعتم وت فقط ب ا لق ا ب ّم الكويت في تجارته م ينحصر ه ول
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ع                         استخراج ا  ا باسطولها التجاري الرائ اد شواطئ جيرانه ي ارتي ا عل ا العرض بضا عته ّللؤلؤ من اعماق الخليج وهذا ايضًا يحمله
 .الذي بناه مبارك الكبير لها وصار يؤلف بالنسبة لها عصب الحياة

 
 : الكویت التاجرة

ي آخر الحدود     ة بحيث تساعد         ناسب ذ . لما آانت التجارة بالنسبة لبلد آالكويت مسئلة حيوية ال ّد مالئم ا شرائط ج ك ان توضع له ل
نهم                  يس بي ة فل ذه الغاي ًال حصلت ه واطنين وفع ه الم علي ازدهارها وتحمل االهلين علي االعتماد عليها وامتهانها اتخاذها مهنه لعام

يه                  ه بنس ي َاوشكت         من لم يمارسها اال القليل وراجت التجاره في الكويت لسهوله قوانينها آانخفاض الرسوم الجمرآي دًا حت رة ج  آبي
 مضافًا الي موقع الكويت الجغرافي الذي يقربها 1الكويت أن تكون ميناءًا جرًا وحريه االستيراد فان أبواب االستيراد مفتوحه للجميع

ات ت اقليم االهواز من الهالل الخصيب ومن اآثر بلدانه خيرات، العراق و        ه  و بناءًا علي ذلك فّال محيص حينئذ من وجود عالق جاري
ي                        ع موف عل ه االرب ين جدران اء شعبه محصورّا ب نفط وبق ل ال د صحراوي قاحل قب ّدم بل تريط الكويت بجيرانه اذا الكويت آما تق
ة                     تدميره من ثم احتاج الي هذه العالقات حاجه حيويه ملحه بخاصه مع جارتيه العراق وايران وهما بلدان غنّيان بالمنتجات الزراعي

ه الصالت التجارية من وجود مالحه رائده في مياه الخليج فكانت الكويت اسبق بلدان هذا الحوض االستراتيجي وآان البد لتامين هذ
ا               ا لم ا مه ا الكويت اقصي اهتم دة أيضا أولته ك صناعه سفن رائ الي بناء اسطول تجاري رائد آما سبقت االشاره اليه، صاحب ذل

العالقه :وتعتبر عالقه الكويت التجاريه ذات شقين االول . الوثقي مع جيرانهتجارته وتحيكم صالته   …يترتب علي ذلك من انتعاش      
ي الساحل                         ا مقصوره عل ايران ولكنه ه ب ه محكم االجنبيه آعالقتها مع الهند وايران فلها باعتبار موقعها الجغرافي علي الخليج عالق

 في االعم اال غلب الي فارق الجنس وما يالزمه من فارق         االيراني من الخليج فلم تتوغل داخل العمق االيراني واعتقد ان ذلك يعود           
اللغه علي أّن االخيرة ظلت تطّعم الكويت با عداد تسترعي االنتباه من المسلمين االيرانيين الذين يرتادون مبائة من الخفض و الدعة 

 . بخاصة بعد اآتشاف النفط واحتياج الكويت الي اليد العاملة
رداوي              العالقه االخوية : الثاني   م الم ان الحك راق              . ، آعالقتها بالعراق و اقليم االهواز  أب د قريب بخاصه الع ه ببل ر عالق ا تعتب فانه

ه                 .فباالضافه الي وحده الجنس هناك وحده النظام        . ا عالق ٍذ بينهم ه حنيئ ا، فتكون العالق ي آل منه ه عل ه العثماني يادة نظام الخالف لس
 .متميزه 

يومذاك من الشق االول وان آانت من ناحيه النظام العام تعتبر آذلك ولكن تحّكمت فيها اعتبارات             الهواز قتها باقليم او ال تعتبر عال   
ر                       ة فصّيرتها اآث ذه العالق ا في ه رده لعبت دوره ه ومنف ذه مجتمع ه الواحده وه أخري من حيث الجنس الواحد و الدم الواحد واللغ

 . حميمّيه من آل عالقه حتي من العراق نفسه
 . أن تلتمس هذه العالقه في محاور اربعة ويمكن 

 
 :  المحاور االربعة
 :المحور االول 

القبائل العربية المهاجرة من والي الكويت أما الهجرة الي الكويت فتكاد تكون معدومة قبل اآتشاف النفط لضحاله الموارد 
ك اال ان هناك ظاهره من اتصال القبالئل في هذه االقتصاديه فيه وآذلك الهجره منه تتم علي نطاق ضيق جدًا لقله سكانه يومذا

الرقعه المتصله بعضها ببعض تغني عن الهجره فاتت واجٌد فروعًا آثيرة في هذه البلدان المتجاورة ألصول مقيمة هنا او هناك و 
ت واال فالرحيل ال بد منه تتبع هذا ربما تبادلت االقامة النها دائمًا تتتجع الغيث او العمل ان صح التعبير فاينما ناسبتها االقامة اقام

 . الوضع المتارجح بين االقامة و اللهجره عالقه تشّد و تضعف آلما و انتهاء العلل و االسباب
ين              ا اللغه الواحدة يتكلم هذان       :المحور الثاني    ا من لهجة قاربت ان تكون واحدة ب ا انشق عنه ة وم ة واحدة هي العربي لقطران لغ

اد ان يتحد           الكويتين وسكان اقل   د آ يم االهواز المرداوية والزم هذا التوحد نشوء ثقافة مشترآة بين البلدين نواخص منها الفولكور فق
 . او الهيوه باصطالح العامة)الزار(في البلدين من قبيل 

 :  المحور الثالث
ا وللتج                ة بينهم ل المجال      التجارة فلها حصة االسد في تقريب الشقة بين القطرين وعقد الصالف المحكم اريخ طوي دين ت ين البل ارة ب

 . الستعراضة هنا
 :المحور الرابع 

ك                            ا وهي واضحة في اختالف المذهب وتل وهود بين صرف اال انه احدث فجوة ليست بذات أهميه قياسًا الي حسن العالقات بينهم
 .ظاهره لم تؤثر سلبًا علي العالقات الوّدية وان لم تكن إيجابياتها  بالشكل المطلوب 

ع                                واز من موق ه االه ع في ا تتمت د واحد لم ا في بل ه وآانه ذه المحاور االربع ي ه ه عل تتقلب العالقه بين الكويت واالهواز  المرداوي
ه          زد علي م ي ائض عن           .جغرافي ممتاز ال يقل عن موقع الكويت ان ل دفق والف ا المت ا وغناه ره مياهه ا ووف ره خيراته ي آث مضافًا ال

 .التي تحتاجها الكويت لحياة شعبها حاجتها بالسلع االساسية 
 

 :موقع االهواز الجغرافي 
ام                    عربستان تختلف حدود    ين ع دًا ب ة تحدي ره الواقع يم االوراي من الفت ي التقس اء     1812ضيقًا واتساعًا بناءًا عل ييد بن ام تش  وهو ع

م تكن       عام زوال حكم ال مرداو من المنطقة الضافة مقاطعات الي      1928مدينه المحمرة الي عام      ا ول ي فيه م العرب ها بعد ختام الحك
ه     دود المقاطع ه ضمن ح ل داخل ن قب ة      . م مي االن بمحافض ذي يس يم ال ل االقل ل آ ب ب واز فحس ة االه االهواز مدين د ب وال نقص

 .﴾ عربستانخوزستان﴿
ل                        ا قب ع أنه ة والواق ه الوالي ع ب ذي تتمت ام   ويمكن ان نعتمد علي مصادرمحايده لتحديد الجديد والموقع ال ّد مساحتها       1928ع م تتع  ل

ع               ومتر مرب غ حوالي        .الستة عشر الف ميل مربع اي يمكن ضبطها بواحد واربعين الف ومأتي آيل ي تبل ر من الكويت الت وهي اآب
ة                        راق و المملك ين الع ومتر ب بعمائة الف آيل ة خمسة االف وس ة البالغ ي المنطق  ولكن بعض   1. خمسه عشر الف آيلومتر مضافًا ال
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ر من                                المصادر   ذه المساحة اآب ع وتكون به ومتر مرب ي حددتها بحوالي سبعين الف آيل ر حت ك بكثي ر من ذل تزعم ان الكويت اآب
ه   ألف مقاطع واز وتت يج  عربستان االه ين الخل ع ب ه أضالع ويق ال زاگرس وينتهي بالحدود العربي من مثلث ذي ثالث له جب وسلس

 .من الجهة الشرقية حيث شواطئها المطلة علي الخليج الفاصله بين العراق و ايران وتقابل شاطئ الكويت 
ه عن الهضه                            ه تكوين د بطبيع ا يبتع رين آم يتكون هذا المثلث من سهل رسوبي تقترب جغرافيًا من الوادي الخصيب الواقع بين النه

 .االيرانيه المجاورة له 
 النتوءآت المتفاوتة علوًا و انخفاضًا وهذه النتوءات وال يستمر هذا السهل علي ويتره واحده بل سرعان ما يقسمه بنصفين سلسله من

ع تضاريس               تخترق مدينه االهواز مرآز االقليم وتنحدر الي الغرب عابرة آارون مخلفة فيه آثار أقدامها في النهر نفسه حيث ترتف
ق      تتكسر أمواجه علي متونها مما يحمل المشاهد علي اعتقاده بأنها آثار لسّد قديم وهي مقولة شائعة       ة ،ولكن التحقي ي ألسن العام  عل

ا                ا ته ع هام ٍذ ترتف يدل علي أنها امتداد لنتوءآت االهواز ، التي تستمر منحدره مع شمس االصيل حتي تتصل بجبال آردستان وحينئ
 .هناك فتناطح السحاب 

 .برنا عنها بنتوئات لتالئم حالها أما جبالنا في االهواز فمتطا منه حتي اطلق عليها مّحمق من آل الزبير فسماها قعيقعات من ثم ع
ي                             ي يصل اعل اع حت دأ باالرتف ه يب رًا ولكن يعلو هذا السهل في المحمرة وما جاورها من االراضي عن سطح البحر حوالي ستين مت

اخري       .  مترًا عندما تلتحم حدوده بمقاطعه لرستان      365مستواه   ا او  و بناءًا علي هذا العلو واالنخفاض يختلف المناخ بدرجه او ب  هن
 .هناك ولكن الحرارة تبقي عند معدلها وان تفاوتت نسب الرطوبه في الجبل عنها في السهل الساحلي 

 
 : الهویه الواحدة 

ذا    ن ه ده ولك ه واح د او نطقت لغ ي عنصر واح اوره وان عزيت ال ره متج ين شعوب آثي ي اختالف جوهري ب ر الباحث عل يعث
ي درجه الصفر                     االختالف بين الشعب العربي القاطن في ا       اطن في الكويت يتالشي ال ي الق ه والشعب العرب ران الجنوبي والسبب  .ي

 .يعود الي آونهما شعبًا واحدًا جنسًا ولغًه ،وآفي بهما موحدين وقد قربت بينهما وشائج الدم والقربي ولغه القران الفصحي
 .حتي صهرنا هما في هويه واحده وصفات واحده مشترآه 

 
 :  االمتداد االول 

ه الكويت                           ي وضعت اساس مدين ه وأصاله هي الت ه ، ذات عراق ه عربي أول ما يطالعك من تاريخ الكويت وقبل نشائتها وجود قبيل
رعهم الكب        ه ف د هزيم ا بع ي مغادرته ) آل عويمر (،وهم بنوخالد الذين آانوا يقطنون في االحساء في بدء أمرهم ولكنهم اضطروا ال

اوئوا حر د أن ن ابيّين بع وره أهل .آتهم من الوّه د ث يهم المحن واالزراء بخاصة بع تهم وتالحقت عل ا وتفككت قبيل زمهم رجاله فه
ا                               انوا يسيطرون عليه ًا ،وآ ة شماًال و االحساء جنوب ين آاظم ة ب ة الواقع ي االنكماش في المنطق ا اضطرهم، ال يهم مم االحساء عل

و                    ي عم م أسرة آل الصباح بصحبه بن ة وغادرت االحساء معه ه           سيطرة تام تقروا في منطق ه واس في ضيافه    ) قطر (متهم آل خليف
ه                             ي االراضي العراقي زوح ال ه والن ي الهجرة من المنطق ه عل نهم فحمل آل الصباح وآل خليف أمرائها آل مسلم ولكن خالفًا نشب بي

 تبعد من الكويت حوالي      التي» الصبية«شرقي الخليج ولكن الحكومه الترآيه يومذاك أمرتهم بالنزوح ،السباب مجهوله فاقلعوا الي             
 .وهم الفرع الكبير من الخوالد » آويت بني عويمر«آيلومتراص ولكنهم لم يستطيعوا البقاء فهاجروا هجرتهم االخيرة الي 24

بالد                        ولعل السبب الذي حبب اليهم المكث هناك هو مالمسوه من بني خالد من الحمايه بدءًا  من الهجره االولي ومرورًا بالتنقل في ال
 1.ختامًا بحسن الضيافه في آويت بني عويمرو

ه العظمي           ة وتقطن الغالبي ومن الكويت هاجر بطن من بني خالد الي اقليم االهواز المتاخمة لها وانتشرت في جل االصقاع الهوازي
 2»معشور«وميناء » خلف آباد «وتتمرآز فروع منهم في المناطق الواقعه بين » عبادان«من بني خالد في مدينه 

دعي        و ومترًا وي ين آيل د حوالي ثالث درختي (توجد نسبه ملفته للنظر منهم تقطن االهواز ومنها في رستاق زراعي يبع ي   ) ال ع ال ويق
 .الجنوب الغربي من المدينه 

 .وبالطبع البد من ان تترك آيه هجره مساحب أذيال لها هنا وهناك من التاثر والتأثير
ر عن                  ومما ال ريب فيه أن آثيرًا من العادات        زال مالمح تعب د والت  واالعراف والتقاليد بقيت فاعله في البلدين جراء هجره بني خال

وال يعدم الباحث وهو يجوب المعالم في االرض وانسانها العثور  .نفسها بين الفيته والفيته في البلدين وتطبع حياه المنطفتين بطابعها           
الم    .نعه ين وان باعدت بينهما حدود طبيعيه وأخري مصط علي آثير منها يدل دالله جازمه علي وحده هذين الشعب         ذه المع وأظهر ه

سواء في .تلكم المشاعر الجياشه التي يحملها االنسان هنا اي في جنوب ايران العربي للكويت وشعبها حتي اعتبرت الحرم اآلمن له 
 . ذلك انسان اليوم او انسان الحقبة الكعبية المرداوية

لما نزل معتمد .تأليف الحجج الثبات ذلك فقد آان البيتان ينتميان الي جذم واحد وينحدران من سالله واحده           و لسنا بحاجه ماسه الي      
ام            بالد ع ارس في ال ك                    1840الدولة حاآم ف ع صعوبه ذل ي الكويت م ذا الشيخ ال ه هرب ه ا علي ياء نقمه امر الش  لتاديب الشيخ ت

ا             علي حين لو  أراد العبور ال  .القتضائه رآوب البحر     ه له ه ال حقيق ه ترابي از حدود اعتباري ر من اجتي ك اآث ه ذل ا آلف راق لم ي الع
ون                          اال يول امهم م إطالقًا ولكنه فضل الكويت لقربه من نفسه وبعد العراق الستفحال حكم االتراك فيه والنهم يولون العراق من اهتم

رأي الشيخ            الكويت مثله ولما ثارت قبيله النصار من بني آعب في القصبه علي الحاج                ا ف ا اضطره العالن الحرب عليه ابر مم ج
ق                               ا عن طري ذخيرة قسم منه فينة شراعيه ملئت بال ز عشرين س أمر بتجهي د جائت ف نهر  «عبداهللا أّن الفرصة التي آان ينتظرها ق

االشتراك مع تلك القّوات يامره ب) وآان يومئذ قد قدم الي الفاو(والقسم االخر عن طريق الفاو وآتب آتابًا الي الشيخ جّراح   » الحفار
 .التي ارسلها بالقتال لمناصرة الحاج جابر 

أ الحاج             م يش ك فل ع ذل ي خصومه ولكن م ولكن قبيل وصول تلك النجده الكويتيه الي اطراف المحمره آان الحاج جابر قد تغّلب عل
اه      جابر ان ينكر جهودًا الشيخ عبداهللا الصباح فكتب اليه آتابًا و ارسله بواسطه أخيه         ذلها و آأف ي ب ه الت ي حميت جراح يشكره فيه عل

 .1علي ذلك العمل بسبعين آارة من التمر معاشًا سنويًا 
                                                           

 . باعتباره من اوثق املصادر  عندي1522 اعتمدنا يف نقل هذه املعلومات علي املوسوعة العربية امليسرة ص 1
 .43 يوسف عزيزي، القبائل و العشائر العربية ص 2
 . دار و مكتبة اهلالل134 و ص 133 ص 1 حسني خلف، تاريخ الكويت السياسي، ج 1
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ان الشيخ مزعل                           ابر وآ از الفرصه لمناصره الحاج ج ي انته داهللا عل وليس بعيدًا ان تكون مشاعر الرحم واالخوه حملت الشيخ عب
ه في          وبناءًا علي ما آان يتخلي به من شفافيه في الرويه            وتقييم واقعي لألمور ونظر متبصر للعواقب و االحداث ،أبي ان يضع قدم

م تجنب الرآوب في                    دو ومن ث ه من فخاخ الع ا يحيط ب ا استشعر بم م وربم اّي زورق أجنبي لعلمه بما يشكله عليه من خطر داه
راب           ان ي ده وآ ه ساحل شط        الزوارق االجنبيه ليسلم الوقوع في الفخ الذي وقع فيه خلفه خزعل من بع دخل قصره من جه ي م ط عل

  .. 2العرب قارب نجاري ، يحجز بما يحتاجه لرحله طويله ومستعد لالقالع به ساعه يشاء الي نقطه آمنه 
ي       اني وعل ا الث وما تلك النقطه االمنه اال الكويت الن هذه االسره آانت تعد الكويت ملجّأ لها إن ألمت بها نوائب الدهر و تعتبره بيته

ا لحد االن                          اساس   ًا فيه ا زال مقيم روعهم وم رع من ف ام    .من هذا الشعور أقام في الكويت بعد ذهاب سلطانهم ف ين الحك روابط ب وال
ا                          ا يظهر لن ط اعمق مم اك رواب ل هن وارد ب ا الصادر وال اره بفرعيه ه التج ل وحري والشعبين ال تقتصر علي الجوار وسهوله التنق

روابط          .ده  تضرب جذورها في مجتمع القبيله الواح      ذه ال ل ه ات مث ذاك النب دًا يوم درج المجتمع في الكويت    .حيث التربه خصبه ج
وب وهوالء                       ه العت ه واحده وهي قبيل ي قبيل وبالد االهواز علي اعتبار البيتين آل الصباح وآل مرداو من أرومه واحده وينتسبون ال

رة «و  » الكويت «و  » االحساء «يتواجدون بكثره في     ة صله                 و يتمرآزون  » المحم ة الحاآم م بالعائل ّوه في البحرين وله ره وق  بكث
آل الصباح وآل مرداو وآل خليفه ويطلق العتوب علي انفسهم اسمًا آخر وهو  . ويمكن ان تدعي هذه القبيله بالعوائل الثالث 3النسب  

ز في        4» آل عتب «باسم » تجمع المحيسن«بنوعتبه وليس بعيدًا ان يكونوا قد عرفوا بعد انضمامهم الي         م وجود متمي ان له د آ  فق
بها                                  ا ناس ول و م ة و زراعه البق ل الحياآ رة من قبي ه المحتق ان الحروف اليدوي ي امته ه ال المحمره ولكنهم انصرفوا في هذه المنطق

فوض  وهذا امر مقبول في المجتمع القبلي ،مر     .فسائت سمعتهم بين السكان مما جعلهم في السلم االدني من حيث المكانه االجتماعيه              
واز والكويت         ه في االه ه الحاآم وت الثالث ه البي ذي انحدر من ا االصل ال ه ، فانه ذه القبيل ا عن ه ا قلن ا ومهم انيه بأجمعه من االنس

ه آانت تاخذ                       .والبحرين   ه والخارجي ه الداخلي تن في االمور المهم ين البي وآان هذا واضحًا لدي الجميع حتي أن الرسائل المتبادله ب
اه     الطابع العاطفي    ار تج شأن الرسائل التي تدور بين االرحام فهذا عبداهللا السالم يكتب الي الشيخ خزعل رساله تنم عن عاطفه ولد ب
 :أبيه يقول فيها 

 :حضره حميد المكارم والشيم عالي الهمم صاحب الدولة سيدي الوالد السردار أقدس دام عزه ومجده 
 …الشيخ سالم توفي الي رحمه اهللا بعد تقبيل اياديكم الشريفه ويقول فيها الوالد 

ا نحن   …وال شك ان فقده شديد علي فخامتكم أزيد مما هوعلينا          ولكن انشاء اهللا بسالمه وجودآم ما نفقده مازال حلول انظارك علين
ون اياديك واهللا يحفظ    : في خير وسعاده اهللا يديم لنا حياتك ويوفقنا لكسب رضاك ويختمها بقوله    اتي الشيخ   وآافه االخوان يقبل ك وت

ا           ابر وفيه م سردار واقدس الشيخ                        : خزعل رساله من الشيخ احمد الج م االجل االفخم الع يم عالي الهم د السجايا والش حضره حمي
ي               …خزعل   انه وال ّل ش اري ج ا لرضا الب ع ويوفقن ديمكم للجمي  ويقول فيها ونحن مافقدنا احداو دولتكم في الوجود ونسئل اهللا ان ي

ه                 وي.حسن خدمتكم    ز شيخ    : كتب الشيخ خزعل رساله الي الشيخ أحمد الجابر ويرآز فيها علي آصره الرحم بينهما بقول دنا العزي ول
 .احمد الجابر الصباح 

ه       سافر و د تلقي رزء            نبأ الشيخ خزعل الكويت مسرعًا بع ذا ال ليتهم عن ه ذا المصاب ولتس الم لمشاطره آل الصباح له اة الشيخ س وف
  .1ي نمودة الشيخ احمد الجابر اليها وحضر حفله استالمه زمام الحكماالليم ويمكث فيها ال

ه              ي نحو المجامل ه او قيلت عل ك ليست عفوي ر    .فهذه العاطفه التي تعبر عنها آلمه عم وولد ووالد وماشابه ذل ع غي و اّال لتبودلت م
ا   هذين البيتين و لكنها آصرة الرحم ،فهي وان آانت قبليه قبل ان تكون اسريه اال              نحن  . أنها قربت بينهما لوجود ضرورات تحتمه

 .اذن أمام حقيقه ال يمكن تجاهلها وهي وحده الشعبيين والبيتين الحاآمين في الكويت و عربستان آما آان يسمي قديمًا
واز                           ين الكويت و االه ذآر ب رق ي ان ف ذا ا  . و لو ال انضمام الشعب العربي في االهواز الي االمه االيرانيه لما آ النضمام قضي    فه

ان                                  وي من احداث الزم ه أق ه في الترب د بقيت جذورها متمسكه ثابت علي اآثر المالمح الموحده وان لم يستطع قلعها من الجذور فق
ده انشاءاهللا               النها نابعه من حقيقه الشعب وهي جزء من مجموع هويته ورآن من ارآان ماهيته ونحن االن نعرض لبعضها بنبٍذ مفي

 . تعالي
 

 :ات الخلقيه الواحده العالم
ون واحده وان                      ق من حيث مالمح الشكل والل ون من االرض عالمات في الخل ا يحل ون وحينم للعرب من حيث الجنس أينما يكون
اختلفت من بلد الي بلد شدًه وضعفًا ومن ثم نالحظ أّن العنصر العربي الذي خلص من شوب االمتزاج بالعنصر االجنبي يكاد يكون              

ك                  واحدًا بتمام    ّد ويتضح ذل ة والق ون والمالمح الجسمية وشكل الجمجم معني الكلمه في الكويت و اقليم االهواز وذلك من حيث الل
فهوالء يتفقون مع   .اآثر بين االفراد الذين يعيشون في مناخ متشابه آابناء القصبه والقبان والقفاص والمنيوحي وماتاخمها من البالد                 

 .ة بشرط خلوص دمائهم من االمتزاج بالدماء االجنبّيه الكويتيين في جّل الصفات الخلقي
ي طول                                      ّد عل ذا العنصر امت دًا ايضًا الن ه به واح ٍذ يبقي الش ين العنصر الحامي وحينئ نهم وب اتكون بي اآثر م اما ادماء االمتزاج ف

ي الكويت      يج االخري    جغرافيه البلدين وعرضها فطعم السكان بسحنات خاصه من جنوب العراق الي جنوب ايران ال اطق الخل  ومن
ي                  . ده في الكويت         .فال فرق جوهري بين انسان ونظيره من حيث التشابه بامتزاج العنصر الحامي واالخر العرب ال الجدي ا االجي أم

ه                               ي فكون هوي ع العنصر العرب زج م ذي امت ا العنصر الفارسي ال ره وعناصر شتي اخّص منه واالهواز فانها تنزع الي دماء آثي
بس عليك االمر في                خاصه في جنو   ا الت ه اصبح ظاهره ملحوظه وربم ب ايرن وهذا االمتزاج وان لم يكن علي نطاق واسع اال ان

ه الخالصه واالمر ال يختلف في               به السحنات االيراني ي مايش ر سحناتهم ال يه وتغي االطفال المرآبين من العنصرين لنطقهم بالفارس
ومع آل   ..وعلي هذا االساس حلت الفواصل بين الشعبين محل األواصر .ك بالعربيه المرآبين من الدمين في الكويت لوال نطق اولئ 

ع عناصرهم                           ك جمي ه واحده هي االسالميه تستوي في ذل اء أم لمه ابن ا حين          .هذه الفوارق فالشعوب المس ا آانت الحال فانن ومهم

                                                           
 . وحيد مازندراين.  ترمجة غ398 ص 2 ج» ايران و قضية ايران«. كرزن. ن.  جورج 2
 .751 ص 2معجم قبائل العرب ج .  كحاله3
  .235 هنري فيلد ، مردم شناسي ايران ص  4
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ه و          وي او       نتجاوز هذه االستثناءات عاثرون علي شعب واحد حجز بينه البنحر فنئت المنطق رحم فاتحد شكال ومحت قربت آصره ال
 .صورًه و هيوال

تكنة في                      : اآلداب   واز و الكويت مس و تشمل اللغة و ادابها المكتوبة والفولكلور وما تحتويه من صيغ مشترآة بين الشعبين في االه
 .الضمير ومفروسه في الذات و مرآوزه في الوجدان العام ونبذء 

 فهي الرباط الوثيق الذي تضائلت عنده الروابط واختفت العوائق واندآت الحدود وزالت السدود وهي الفصحي:أوًال باللغه العربيه 
الوطن الواسع الذي يضم في احضانه شعوب االمتين االسالميه والعربيه فال غروا ان يلتقي شعبا الكويت و االهواز علي مائده 

لكن هذا يفردهما بمزيه تزيد علي . منذو الفجر االول وحتي يوم الناس هذا اللغه العربيه لغه القران واالسالم والحضاره االسالميه
من ثم يمكن تشبيه اللغه العربية .الرابطه بين آٍل منهما و بين الشعب السوري او العراقي او المصري واللبناني و هلّم جرًا  

 عن الوطن بقدر اتصالها به ومن هذه اللهجات اللهجه الفصحي بوطن واسع آبير ذي أقاليم وما اقاليمه اال اللهجات ويكون انفصالها
 .الكويتيه واللهجه االهوازيه 

 
 :اللهجه العربيه الهوازیة 

ة          ا في اآلون ه ولكنه وب من ه بخاصه الجن لقد آانت لهجه اال قليم االهوازي المتاخم القليم العراق مقاربه الي حد آبير للهجه العراقي
 .آخرًا يبعدها عن العراقيه مسافات شاسعه ويدنيها من اللهجه الكويتيه واعتقد ان لذلك اسابًا ثالثه االخيره بدات تاخذ لها مسارًا 

ه                               :السبب األول  ابير آويتي ه بتع ا برحت أن عادت تحمل ه الكويت فم واز ،وأّمت منطق يم االه ي انطلقت من إقل  الهجره العماليه الت
ي         ا في الكويت حت ي            وصيغ ومفردات آانوا يتحاورون به ادوا ال د ان ع ي بع تخلص من سلطانها حت يهم ال نهم فعسر عل  تمكنت م

الد                   ين الكويت وب ًا ب يهم ان            عربستان بالدهم ، بخاصه اولئك الذين قضوا اعمارهم جيئًة و ذهوب تم عل د ح ك أن التقلي ي ذل أضف ال
ي                       ل االعل ارهم المث م في طرز المعيشه باعتب الكويتيين في الكالم آتشبههم به ربهم         يتشبهوا ب در ق ه وبق درات المادي دهم في الق  عن

 .بالمطامح من الكويت قربهم من لهجتها وبعدهم عن اللهجه العراقيه 
ًا من حيث                           :السبب الثاني  رًا ملموس ا وأثرت أث اب السوا االعظم هن ي الب ٍد استحوذت عل ه ومسموعه فق  وسائل االعالم من مرئّي

راهن                التعبير والسلوك والحرآات وطرز المعيشه وآان          وم في وضعها ال ا الي ة ،ولكنه ائل االعالم العراقي ك لوس ل ذل ياده قب ت الس
 . وظرفها المأساوي فقدت تلك القدرة القديمة وحّلت محلها قدره التاثير الخليجيه وأخصها الكويت

ره         عامًال نفسانيًا مهما في صرف المشاعر الوالئيه      االيرانية التي شکلت  العراقية الحرب  : السبب الثالث  ول النف راق وحل  عن الع
 منه محلها 

 
 :الفولكور او الفنون الشعبيه 

تجد وانت تطوف في مدن اقليم االهواز من اقصي الشمال الي اقصي الجنوب والشرق والغرب فنونًا شعبية اوشكت أن تشكل رقعه 
ا            ة آبن اة الغربي اط الحي ة أنم زو المنطق ل أن تغ ك قب ت وذل ي الكوي واز ال ن االه ده م وت «واح واب «و » البي ة األب و » زخرف

ي والمقاعد و                 » السدو«و  » الصناديق« ي والزراب ارش والزوات دو البسط والمف ول      » نسيج الخوص   «حيث ينسج الب ل البل من قبي
اب بخاصه                    ًا في الثي ك جلي ا يظهر ذل د النخل آم والمكاتل والعالليق واألطباق والجلل وعمل االسره واألقفاص والمقاعد من جري

و الثوب المسمي   » الشيلة«و  » البوشية«و  » العبائة«ال والقتره والدشداشه والبشت وما يحلّي به من القصب وثياب المرأه من             العق
 .حيث يترك خلوًا من التطريز او يطّرز بالزري الذي ترتديه غالبيه النساء قبل أن تحتل المنطقه االزياء الغربيه » الهاشمي«بـ 

ك من              وآذلك يظهر توّحد الشعبي    ع ذل ا يتب م وم ي والقمق ن في أواني القهوه من الدالل والفناجين والهاون والمدقاق والمحماس والمقل
ايختص بالجاوي ولكل واحده                     .اللواحق   ولنا آله واحده للبخور ونطلق عليها المبخره وتكون علي شكلين مايختص بعود المجمر وم

 العطور ومياه الورد وعلب البخور ايضًا أما آالت الصيد فتكاد تكون واحده منهما صفات ممّيزه تطابق ماهيه البخور وآذلك مراش
ه التصقير اي                       ا تتحد في طريق ويتيين آم د الك دنا وعن ذي ينصب للصقور عن هنا وهناك مثًال يتحد الفخ في شكله وطريقه صيده ال

ة      .عند الشعبين  تعليم الطيور الجارحة و الصيد لها بما ال يدع مجاًال للشك أنها مسئلة واحدة             ار الطبيع ا آالت صيد السمك فباعتب أم
ل   ن قبي يل م ض التفاص ي بع ده اال ف اره واح د اقط ون عن اد يك يج العربي،تك وض الخل دة لح ص«الواح لية«و » الش و » الس

ا وتحريكه                 » الگرگور« ائل دفعه وام و وس ل واب ه سفن و مهاي ل البحري ائل النق ا من  و شباك الصيد االخري ونتحد أيضًا في وس
الهيوه           ًا ب ا احيان ر عنه زار المعب الت ال ي حف ر ف عبيين اآثرواآث ام الش ي التح ك ويتجل ذا دوالي داف وهك ه والمج ردي والغراف الم

 .وتصحيف الهوي ولكي نطلع علي حقيقه الحال البد من المامة قصيره ونرجو أن ال تكون قاصره انشاء اهللا بموضوع الزار
 

  : … الزار …
ذه                     االنسان وهذه ال   ل ه د مث د الطبيب االبعق ي ي ريح القادمه من أفريقيا ذات أثر فعال اذا حلت في االنسان وهي غير قابله للشفاء عل

ا            ي رغبته الج عل زل المع الم ين الحفالت التي تستخرج الريح من المصاب بها ألن العالج الخصر فيها ،فال خالص من هذه الريح م
 .وهواها 

ا جاء في االصحاح                               واالعتقاد بالريح قديم جدًا      ريح م ذه ال ذآر ه ه ي ا علي ذو آالف السنين وأول نص عثرن اورا االنسان من دأ يس ب
ل   :الثامن عشر من الثوراه صموئيل االول عن شاوول الملك ويسميه العرب طالوت آما يلي               وآان في الغد أّن الروح الردئ من قب

  الخ 000اهللا اقتحم شاوول وجّن في وسط البيت 
ري     وجاء في شر   ه                 : ح ذلك عن ابن العب ل ل ح سوء فقي د اصابه ري ان شاوول ق د الضرب بالصبخ ذي       : وآ دك انسان جي يكن عن ل

 001االوتار ليلهيك عمابك ووصف له داود أنه ماهر في ذلك
 

 :اشتقاق لفظ الزار
هريه الحبشيه وهي تعني فيها الجني   ليس للكلمه أصل اشتقت منه في اللغه العربيه فهي دخيله عليها ويقال إنها ولجتها من اللغه االم                

ا            ي في االنسان آم والجني قديم في اللغه العربيه ،وهو بهذا المعني سابق دخول لفظ الزار فيها بل اعتقد العرب بامكان دخول الجن
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اآح                 00تدخل الكهرباء في االجسام المعدنيه       ي حد التن ين ال ي  0 والتناسل    ليس هذا فقط بل اعتقدوا بامكان قيام عالقه بين االثن وعل
ات                              ي من وجود العالق ذه المعن ي ه ا ال ؤدي جميعه ه وقصيره ت ين طويل اساس من ذلك نسجت الكثير من الحكايات واالقاصيص ب

العكس                        ه من الجن و ب اه احالم ار االنسان فت ان ان يخت ه باألمك ه أن ل ان   . المختلفة مع الجني حتي استقر في وجدان العام ي قي حت
بضم  ) المذهب (الضحاك وآانت أمه من الجن وأنه لحق بأخواله فصار شيطانًا وهوالذي يسمي   :له ابن يقال له     عدنان بن معد آان     

اره      اس في إنطم ه   2الميم وسكون الذال وفتح الهاء يعرض للن ر عن ن       »  بشيطان الوضوء  «  ويعب د ب ن احم د ب وزير محم ان ال وآ
ا                 نصر الجيهاني مصابًا به ويحكي عنه أنه مّر يومًا بن          زل وصب عليه ي ان ن ا ال ه وعلقه ده من آم خاس يعالج داّبه فتأفف و أبرزي

ا         أر يتعاتب فيه ان الف ناينر في دوره فك قماقم من الماء تعذّرًا مما فعله النخاس آأنه هو الذي تولي ذلك ولم يكن يأذن في امساك الس
 :بقول ابو الطيب الطاهري 

         من المذهب الشائع المنتشر رأيت الوزير علي بابه                     
 يري الفأر أنظف شئ يدب                         علي ثوبه ويعاف البشر 
 يبيت خصيمًا بها معجبًا                           ويضحي عليها شديد الخدر

 وان سغبت فهو في حجرها                       يفت لها يابسات الكسر 
 1لمسلمين                       ويألف ماهو عين القدرفلم صار يستقذر ا

شّب عمرو علي : وآانت الجن آما يزعمون يستطير الناس اي تخطعهم آما خطفت عمروبن أخت جذيمه وصار سببًا للمثل الشايع
كن لم نعثر علي الزار واالدب العربي شعرًا ونثرًا آالتاريخ العربي زاخر بحكايا الجن وقضاياهم ومالهم وما عليهم ول. الطوق

ولواحقه فيما خلي من علم العرب وأيامهم قبل االسالم وبعده فهو وافدمن الجيران مافي ذلك ريب وقد أوقفتك علي اقدم نّض يذآر 
أما .. و يمكن ان نستدل عليه بلوازمه آما ذآر ذلك ابن العبري » الروح الخبيث«الزار في الثوراه ولكن لم يسمه بل اطلق عليه 

السم فالوجود له ال في العبريه والالعربيه أما وجود مسّماه فهو محقق ما في ذلك ريب فهناك اعتقاد سائد في آثير من البالد ا
آما يوجد أثر لذلك في بعض البالد االسالميه االسيويه .. العربيه بل واالنسانيه أيضًا من حلول الجن في بعض أفراد االنسان 

 ... » زار«وفي الحبشه » أموك«ماء مختلفه فيسمي في نيجيريا حوري و في الماليو واالفريقيه منها ولكن باس
ي   » الكوشيين«وأحسب الكلمة ليست من أصول سامية بل أخذت من الوثنيين            ة السماء   «وتعن دهم جار وفي لغات         » آل ق عن وتنطل

ه        وهو أحد الهه الشرك التي آانت الحبشه تد       » دارو«او  » دار«إفريقيه أخري تنطلق     ذا االل ه ه ين له قبل اعتناقها المسيحية و هوي
 .وجود خارق تفوق قدراته القدرات البشريه وأنه متميز عن البشر : عندهم ، هي 

وم اء الي ه العلم ذي علي لمين  : وال ون مس د المواطن ة يعتق ي الحبش يحية وف ة المس ق  الحبش الم االسالم عن طري أن اللفظه وبحث ع
وا اليابسه من     : ومحل تواجده هي  ومسيحيين أّن منطقه الزار      د أخرج مياه االنهار الجاريه وبحصرهم له في هذه األمكنه يكونون ق

ك                  دائره نفوذه فنزلوا بمستواه الي مكانه واطئه وحينئٍذ صار من الممكن السيطره عليه واخراجه من جسم االنسان حين يتقّمصه وذل
ارف او   » الراقي «ترمه عند الفريقين وفي عمليه الطرد هذه يطلب  بواسطه التعاويذ واالحراز واالدعيه والطقوس المح    ويسمي الع

الشيخ ان آان ذآرًا او العارفه والشيخه ان آانت انثي من الزار أن يعلن اسمه قبل آل شئ لتتم السيطره عليه من خالل ذلك بحجب 
زار       00قدرته الخارقه بما يتلي عليه الطقوس الخاصه         روح          وفي الحبشة يتم طرد وال ك بحمل ال  خالل طقوس خاصه أخري وذل

ه             ه تصدر من ه  او حرآ الشريره علي الولوج في مدن المصاب باستدارجها ويشرع المصاب بالتبناء بما يطلب منه وتفسر آل آلم
ل ال                   ه مصر قب م تعرف أخرًا فل ان مت ة آ زار أرض الكنان ال إّن دخول ال روح الشريره و يق ذه ال رن  علي أنها افصاح عن أسرار ه ق

ده االول هو            رائن أن مه دم و تشير الق ا تق ه آم التاسع عشر و آان قد وفد اليها من أرض الحبشة و اشتقت الكلمة من اللغه االمهري
و معناها في العربيه وهو الشوم فالجني شؤم يبتلي به االنسان و لعل  » الزار«شمال الحبشة ولكننا نجد رحمًا ماسه بين هذه الكلمة         

 . ولكن الكلمة حين اضطربت في االفواه من شعب الي شعب اآتسبت معاني ذات جذر واحد وان تفاوتت في الداللهالمنشأ واحٌد 
 :طرد الزار 

ويتم طرد الزار من بدن المصاب بواسطه إمرأه تدعي الشيخه او العارفه ويشترط لذلك قبل شروعها في الطقوس من معرفه النشأه    
فالجن القادمون من القاهره ومصر      . أ ويختلف سلوك العارفه من روح الي روح الختالف المنشأ         االولي للروح الشريره من اين تبد     

ه                     ًا معين دي ثياب الوه االوراد وعمل الطقوس الخاصه أن ترت ي ت ه مضافًا ال ي العارف العليا والسودان موالفون معروفون فينبغي عل
وه الضر        .تناسب هؤالء الجن القرباء      روح                    و تصاحب األ وراد المتل ه لل دم فدي والئم تق دجاج آ ح ال رقص وذب ول او ال ي الطب ب عل

 .الشريره وربما استمرت هذه الطقوس قائمه عده لياٍل 
تقدموا                                ذين اس اش ال د االحب ال العبي ع أرث بالد م ي ال د ال ه وف اك ان ائد هن اد الس ه واالعتق زار في و من وجود ال و الحجاز اليوم اليخل

الزار المصري واآثر شيوعه بين طبقه النساء وفي بالد عماد يوجد الزار ايضًا شأن غيره من ألغراض الخدمه اليه وله خصائص    
واز             » الزيران«اقطار الخليج ويطلق علي الزار هناك لفظ         يم االه ه في اقل ولعله جمع الزار عندهم مثل نار ونيران وتستعمل الكلم

 خاصه المحمره منها 
 

   :النتيجه 
وس ألنها خرافه ولكنها آما هي الحال في جميع الخرافات تتحّول الي مفرده فولكلوريه وبالفعل جري ذلك لقد اندثر اآثر هذه الطق

للزار حين استحال الي حفالت طرب تقيمها أناس معدودون في الكويت وفي االهواز ولهم طرق خاصه وآالت طرب واحده 
ه اليزال يقام في البالد المذآورة بشكل او بآخر بخاصة في تستوي هنا وهناك ولهذا السبب رأينا االفاضه في بحث الزار ألن

 .  حفالت االفراح مما يدل علي أن العرب تتفق عاداتهم وتتحد لوحده منشئهم اينما آانوا وحيثما حلوا
      

 
 زي                                                                                   عامر عبدالکریم االهوا

                                                                                     كاتب من االهواز                                                                     
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