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العنوان: الشیخ حسین األكرف 

عـند الـلقاء بـرجـل لـھ شھـرة عـربـیة عـالـمیة یـبقى امـام (الـوالیـة) تـقدیـم ھـویـتھ اي بـما یـعرف الـمتلقي فـضیفنا ینحـدر مـن 
عـائـلة صـغیرة فـي قـریـة صـغیرة تـسمى (الـدراز) وھـي قـریـة تـقع فـي مـملكة البحـریـن لـھا اصـل تـاریـخي عـلمائـي واسـع 

ومن ابرز علمائھا الشیخ یوسف البحراني الذي اطل على كربالء المقدسة واقام فیھا 

واألكـرف، لـغةً: ھـي نـقص او زیـادة فـي الخـلق فـبعض االحـیان تـرى مـن لـدیـھ اصـبعاً زائـداً او مـا شـابـھ ذلـك یـسمى 
األكرف ویبدو ان احد اجداد ضیفنا الكریم كان یعاني من ھذه العاھة التي اصبحت لقبا السرتھ الكریمة. 

وضـیفنا ھـو ابـن الـشاعـر الحسـیني والمنشـد الـمعروف الـحاج احـمد األكـرف مـازال یـنظم الـشعر الـشعبي ـ الـدارج ـ ولـھ 
دیوان (صدى االحزان في رثاء سادة الزمان). 

مجـلة (الـوالیـة) زارت الـرادود الحسـیني الـكبیر سـماحـة الشـیخ حسـین األكـرف فـي محـل اقـامـتھ فـي الـنجف االشـرف 
فكان معھ ھذا اللقاء.. 

كـونـك رجـال حـوزویـا وصـاحـب فـضیلة وعـلم فـي مـملكة البحـریـن والخـلیج الـعربـي، كـیف تسـتطیع مـوازنـة الـعملین رغـم 
اخـتالف مـھامـھما.. فـالـمساحـة واسـعة بـین صـرامـة الـعلم وشـفافـیة االنـشاد، وانـت االن یـعدُّ سـفیر االنـشاد فـي الـعالـم 

االسالمي؟ 

ان كـثرة االطـالل عـلى الـعالـم الشـیعي مـن خـالل الـفضائـیات واھـتمامـي بـما اقـدمـھ طـموحـا لـلتمیز جـعلني قـریـبا الـى الـناس 
فـصار حـلمي ان اكـون سـفیرا لـلمنبر الحسـیني واالنـشاد لـلعالـم اجـمع فـالـذي اعـرفـھ ان طـلب الـعلم مـن االمـور الـعقلیة وھـو 
شـيء اشـبھ بـالـجاف وھـو بـحاجـة الـى الـكثیر مـن الـلین والـلطف كـمسألـة الـعالقـة بـین الـعقل والـروح فـال قـیمة لـعقل بـال روح 
وال روح بـال عـقل واعـتقد ان روح مـسالـة طـلب الـعلم ھـي خـدمـة اھـل الـبیت (عـلیھم السـالم) واثـر ھـذه الخـدمـة الـمباركـة 
عـلى نـضوج الـرؤیـا الـعلمیة اثـر تـكویـني واضـح واجـد لـھ اثـرا نفسـیا فـعندمـا اكـون مـرتـبطا بـاھـل الـبیت عـلیھم السـالم، وھـم 
بـطبیعة الـحال مـصدر ھـذه الـعلوم والـمعارف اجـد ھـناك لـطفا وتسھـیال وھـذا االرتـباط بـاإلمـام الحسـین (عـلیھ السـالم) 
وخـدمـتھ الـمنبر الـمبارك، وسـوف ابـقى فـي طـلب الـعلم وخـدمـة وتـعظیم الـشعائـر الحسـینیة بـبركـة ودعـائـھم الـمؤمـنین فـي 

انحاء العالم االسالمي 

أثـار االعـالم الـعربـي أو االسـالمـي الشـیعي عـلى سـبیل الـخصوص مـسالـة نـزع الـعمامـة مـن قـبل الشـیخ األكـرف وصـار 
التساؤل جدیا لماذا ال یرتدیھا؟ 

بـدات بـارتـداء الـعمامـة عـام 1989م وذلـك بـعد عـام مـن دراسـتي فـي الـنجف االشـرف وحـوزتـھا الـمباركـة وقـد عـممني 
الـمرجـع الـدیـني ایـة هللا الـعظمى السـید عـبد االعـلى السـبزواري (قـدس) وكـنت مـلتزمـا فـي سـنوات الھجـرة بـالـنجف األشـرف 
ومـن بـعدھـا فـي مـدیـنة قـم الـمقدسـة فـي ایـران ومـن بـعد ذھـابـي الـى مـملكة البحـریـن وكـانـت ھـناك ظـروف سـیاسـیة عـام 
1995م مـنعتني مـن لـبس الـعمامـة لخـلق الـمجال االوسـع فـي الحـركـة فـالـعمة تـفرض اشـیاء كـثیرة ومـنھا ان الـمجتمع لـھ 
عـرف خـاص بـالـتعامـل مـع طـلبة الـعلم والـحوزة الـعلمیة فـفضلت الـحفاظ عـلى الـقدسـیة الـخاصـة بـالـعمة كـونـي اقـوم بشـيء 
یـخالـف الـعرف االجـتماعـي الـمختص بـھا، فـنزعـت الـعمامـة ولـكي اسـتطیع ان امـارس مـجاال اكـبر فـي عـملي الـعلمي 

واألدبي والمنبري. 



مـا نـعرفـھ ان االعـالم فـي البحـریـن لـیس لـھ دور فـعال فـي تسـلیط الـضوء عـلى الـمنبر الحسـیني فـي مـختلف األصـعدة لـكن 
الـمالحـظ ان الشـیخ األكـرف اسـتطاع مـن خـالل جـوالتـھ كسـر الـحاجـز وتـفعیل الـدور االعـالمـي، فھـل الـمطلوب فـعال الـسفر 

الى خارج البحرین ألخذ قسط الشھرة للمنشد البحریني؟ 

كـان االعـالم البحـریـني یـعتني بـالـشعراء والـروادیـد والخـطباء واألدبـاء ویـثبت لـنا فـعالـیات الـمنبر الحسـیني والـمواكـب 
الـمعزیـة والـمأتـم فـي البحـریـن بـعد أعـوام تـوقـف ھـذا الـنشاط ولـم یـبث مـنذ ذلـك الـوقـت اي شـيء یـذكـر ونـحن ال نـعتمد عـلى 
اإلعـالم فـي البحـریـن الـذي ھـو لـیس مـكترث بـنا أبـدا، وال یـسعى احـد لـكي یـقدمـنا كـفنانـین اسـالمـیین نحـمل مـظلومـیة أھـل 

البیت (علیھم السالم). 

امـا بـالنسـبة لشھـرتـي دون غـیري مـن رودایـد البحـریـن فـانـا أقـل وأصـغر شـخص فـیھم ولـكن المنشـد والـرادود الحسـیني 
یـتوقـف عـلى الـنیة الـخالـصة واالجـتھاد لـتقدیـم االفـضل لخـدمـة سـید الشھـداء( عـلیھ السـالم). ومـواكـبة الحـدث الـھام فـي أنـحاء 
الـعالـم االسـالمـي، كـما حـصل فـي بـلدي االخـر الـعراق فـتوى الـمرجـعیة الـرشـیدة ضـد داعـش االرھـابـي وكـیفیة الـجھاد 
ضـدھـم مـن قـبل الـعراقـیین األمـاجـد، كـما حـدث قـضیة السـیدة زیـنب عـلیھا السـالم مـن قـبل الـنواصـب وتھـدیـم قـبرھـا كـما قـالـوا 
فـي خـطابـاتـھم جـمیع االحـداث تـعرضـنا لـھا مـن خـالل الـمنبر والـقصائـد وحـث الـمجاھـدیـن وتـقویـة عـزیـمتھم بـأقـالم الـشعراء 

الكبار. 

مع اي الشعراء تعاملت خالل ھذه الفترة الزمنیة؟ 

تـعامـلت مـع الـعدیـد مـن شـعراء الـمنبر الحسـیني ولـكن ابـرزھـم الـفاضـل عـبد هللا الـقرمـزي واالسـتاذ نـادر الـتتان والـحاج 
مھدي جناح الكاظمي ومحمد مقیمي و سید كریم العرداوي وصفاء الدفاعي وایھاب المالكي وغیرھم. 

ابرز اعمالكم في النشاطات الحسینیة في البحرین؟ 

اسسـت فـي مـطلع الـتسعینات مـن الـقرن الـمنصرم مـعالـم الـمدرسـة البحـریـنیة فـي الـمواكـب والـمجالـس الحسـینیة عـلى 
مستوى اللطمیات وھي ما یعرف الیوم (تعدد االلحان واالیقاعات) التي اكتسبت الشعبیة ونالت االستحسان. 

لالطروحات المنبریة شواھد شعریة فھل لدیكم من تلك الشواھد؟ 

بحـمد هللا تـعالـى لـدیـنا مـن تـلك الـشواھـد فـي دیـوان شـعر اسـمیتھ (خـفقان) واخـر اسـمیتھ (قـلب عـلى ورق) لـم یـطبعا لحـد 
االن. 

وفـي الـختام نـتقدم بـالـشكر والـتقدیـر التـاحـة ھـذا الـلقاء بـكم وانـتم فـي رحـاب امـیر الـمؤمـنین (عـلیھ السـالم) راجـیا لـكم قـبول 
االعمال والزیارة عند سید االوصیاء علیھ السالم. 
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