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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

سقطت بعض سطور من قصيدة "تنومية لعقيل علي " املنشورة يف العدد  774فاربكت السياق .
نعيد نشر القصيدة مصححة ونعتذر للشاعر والقراء

ِـــــيـل عـَـيل
تـَـــــنـ
ْـــــــــــــويـــــمَـــــــــــــة ٌ ِلـعـَـقـ ْ
ْ
البــِال ُد سَــتـُطـْفـي مَـصَـابيـْـحَهَـا
الـبِـال ُد سَـتـَعْـلو
لـيَــكـُنْ
فــَمِـصــْطـَبَة ٌ وَاحِــدَه ْ
سَوْف َتـَكـْفِي عـَقـيْــال ً
دَعْ الـمـَـوْج َ يـَلـْهـوُ بـِـهِ
دَعْ الـمـَـوْج َ يـعْــلوُ بِـه ِ
فـَعَـقــيْـل سَـيُـطـْفِـئُ مِـصْـبَـاحـَـه ُْ
عَـقـِيْـل ٌسَـيُـشْـعِــلُ أوْجَــاعَــهُ
عَــقـــِيـْل ٌ سَـيَـعْـلو
وَفــَوقَ وِسـَــادَتـهِ
كـَمـَـالك ٍ يــَنــــَــامْ

الــصــــائغ
صـــــــادق ـ ـ
ـ

حـِـذاء ٌ وســادتـُـهُ*
ُيـََـنـَامُ عـَلـَى مِصْطـَبَاتِ الطـَريْـقْ
كـَكـِتـَابٍ مـُمـَزَّقْ
وَاملُوَيْجَاتُ تـَلـْهُو بـِهِ
وَتـَدْفـَعـُهُ
نحـْو تـِلـْكَ اللجُجْ

َمصـَـائـِـر
لِكـُـل حـَيـَاتـُـهْ
فـَـبَعْــض ٌ لِـبَعـْض ٍ فَـِخـَـاخ ٌ
وَبَــعْــض ٌ كِــالب ُ حـِـراسَــه ْ
وَبــعْــض ٌ لـَهِــيْـب ٌ
وَخـُـبْـز ٌ وَمِــلـْـحٌ
وَبَــعـْـض ٌ
عَـصَـافِــيرُ نــَار ٍ
ألعْـشَاشـِهَا رَاحِـلـَهْ

َــب
ُمـتـْعـ ٌ
و" َتـَنَامُ احتـِمَاالتـُه ُ"
وَ" حِـذَاء ٌ وِسَـادَتـُـهُ "
وَعـَلى مِصْــطــَبَاتِ الطـَريـْق

الشــَـا ِعـــر
يَـتــَنـَكـَّر ُ آنـَا ً بــِدَور ِفـَـرَاشـَـة ْ
وآنـَا ً يُــرى كـَشــُعَاعْ
وَفِي كــُل ٍ بـُرْعُــمَة وَلـَه ُمـَخـــْبـَأ ٌ
َولـَـه ُ مــَرْسـَحٌ
وَقــِنــَاع ْ
وَآخِرَ دَوْر ٍلـَه ُ
كـَان َ دَوْرُ القـَتـِيـل ْ
وَمَا زَالَ يَـسْـأل ُجُمْهُــورَه ُ
مَن ْ تـُُـرى اجـْتـَز َّ رَأسَـه ْ
وَالـْقــى بـِـه ِ
فِي شِـــبَاك ِ اخلــََديـْعـَه ْ؟
عـــقــــــــــيـــل عـــلــــــــــي

يف الــوداع األخــيـْر

والتَـَـمَـاثـِيـْلَ صَـائـِلـَة ً يف مِـنـَصـّّـاتِــها
وَعــزّى وَالت ْ
وَتـَرَكـْت َ احلَـرَائـِق ْ
تـَشـِب ُّ بـِأشـْجَارِنـَا العَـــارِيـَهْ

تـَرَكـْــت َ لـَنـَا كـُل َّ شَــــئ
مُـتـْـحَـف َ املُـومِــسَــات ْ
أَلـِكـْسِـسْــوَرَات ْ
فـَرَاشِـي التـَـكـَحـُّل ْ
عَــالـَـم َ الشـَـمْع ِ وَاألقـْـنِعـَـ ْ
ه

*اجلملتان بني قويسني من قصيدة لعقيل علي

املحــــــارضة الــثــــــانــيـــــــة يف الفــــــولــكلـــــــور العــــــراقــي مــنــــــذ عــــــام 1959
بـاسـم عبـد احلـميــد حمـودي:مــوقف النـاس والـدولــة واملثـقفني مـن التـراث الـشعـبي
عــلـــــي يــــــــــــــاســـــني
بـ ـ ــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
ضـمـن فعــالـي ــاته وأن ـشـطـته الـثقــافـيــة
والفكــري ــة األسب ــوعيــة ،ضـيف االحتــاد
العام لألدبـاء والكتاب يف العـراق الناقد
والبـاحـث األستـاذ بـاسـم عبـد احلـميـد
حمودي ،ليلقـي محاضرة يف الفـولكلور
أو التـراث الشعبـي العراقي حتـت عنوان
(أفك ــار يف الـت ــراث ال ــشعـبـي الع ــراقـي)،
وقــدم حملــاضــرة حـمــودي الـنــاق ــد علـي
ح ـسـن الفــواز ب ــالقــول :األسـتــاذ بــاسـم
عـبــد احلـمـيــد حـم ــودي علـم مـن اعالم
النقـد العـراقي ،ورمبـا ذاكرة مـن ذاكرات
الثقـافة العراقية التي اخـتزنت بالكثير
مـن الـصــور والـتح ــوالت ،فكــان شــاهــداً
حـي ـ ـاً علـ ــى الـكـثـيـ ــر مـن االزمـنـ ــة الـتـي
ع ــاشـته ــا ه ــذه الـثق ــاف ــة يف م ــراحـله ــا
السياسيـة واالجتماعيـة ،وكان حلضوره
وملتــابعـته الكـثيــر مـن الفعــاليــات الـتي
التقـطت مـا هــو خفي ومـا هـو سـري يف
حتـوالت هـذه الثقـافـة بـاجتـاه ان يشـرح
لهــا سيـاقــات تعنـى مبـشـروعـه الثقـايف،
الـذي أسسه منـذ أكثر من اربعـني عاماً.
بـاسـم عبـد احلـميــد حمـودي ،جــزء من
ذاكــرة العــراق ،جــزء من ذاكــرة الـثقــافــة
وجزء من ذاكرة هذا الشعب احلي.
واشـار الفواز :اليـوم سنستمـع الى باسم

عبــد احلـمي ــد حمــودي يف فـضــاء آخــر،
هـو ينـتمي الــى مشـروعه الثقــايف ،لكنه
يـدخل يف جـزء مـن اشتغـاالته البـحثيـة
وال أقــول الـنقــديــة ،الــذاكــرة الــشعـبيــة،
املـ ـ ــوروث ال ـ ــشع ـبــي ،ال ـتـ ـ ــراث ال ـ ــشع ـبــي
االشـتغ ــاالت املهـم ــة الـتـي عــمل علـيه ــا
األستــاذ بــاسـم عبــد احلـمي ــد حمــودي،
وسجل يف ه ــذا امل ــشغل حـض ــوراً مهـمـ ـاً
لـي ــس مـن ك ـ ــونه قـ ــارئـ ـ ـاً لهـ ــذا الـتـ ــراث
الــشعـبـي الـبغ ــدادي أو العــراقـي ،ولكـنه
كـان يعمل يف سيـاق محـدد ،يلـتقط من
خالله حتــوالت هــذا املــوروث ،بــاعـتبــاره
مـ ــشغـالً مع ـ ــرف ـيـ ـ ـاً وج ـم ـ ــال ـيـ ـ ـاً وف ـن ـيـ ـ ـاً
وانـس ــانيـ ـاً ،ثم ب ــدأ األستــاذ بــاسـم عبــد
احلـمـي ــد حـم ــودي ب ــالق ــاء مح ــاض ــرته
االختــزاليــة القـيمـة الـتي جـاءت غـنيـة
بـ ــاالفـك ـ ــار واملالح ـظـ ــات املـ ــوضـ ــوعـيـ ــة
مـسلـطـاً الـضــوء علــى االهمــال الكـبيـر
ملــوروثــاتـنــا الــشعـبـي ــة العــراقـيــة ،حـيـث
اوضح مؤكداً :اقدم لبحثي ،مبقدمتني،
األولـى تـتعلق بهـذه القـاعـة فـانـا أتـردد
عل ــى ه ــذه الق ــاع ــة مـن ــذ ع ــام  ،1959إذ
أحـضــر مــستـمع ـاً ومحــاضــراً ،ولم أجــد
يــوم ـاً صــورة ألي رائــد مـن رواد الـتــراث
ال ـ ــشع ـب ــي ،فهـ ـ ــؤالء الـ ـ ــرواد ،ك ـمـ ـ ــا أرى،
مـط ــرودون دائـمـ ـاً ،ال مـن ق ــاع ــة احت ــاد
األدبـاء فحسب ،بل من كل مكان ينتمي
الـى ثقـافـة البلـد ،هـم عملـوا بجـد منـذ
انـ ـسـتـ ــان ــس الـك ـ ــرملــي ومحـمـ ــد رضـ ــا
الــشبـيبـي يف لغــة العــرب ،وبــالـتحــديــد
مـن ــذ ع ــام  1912وهـم يـ ـشـتـغلـ ــون عل ــى
التـراث الشـعبي ،ولكـنهم لم يحـظوا اال
بـ ــالقلـيـل  ،فكـتـبهـم ك ــانـت تـطــبع عل ــى

حـســابـهم اخلــاص ،وقــد يـبيـع الب ــاحث
مـنهم ،حاجـات منزله لكـي يطبع كتـاباً،
قــد نـتـفق عل ــى ان ذلك ،كــان سـمــة مـن
سـم ــات العق ــد اخلـم ـسـيـنـي مـن الق ــرن
املـن ـصـ ــرم ،بل حـتـ ــى جـ ــزءاً مـن الـعقـ ــد
ال ـ ـس ـت ـي ـنــي ،لـكــن ك ـت ـ ــاب ورواد ال ـت ـ ــراث
الشعبـي ظلوا يـشتغلـون على أسـاس ما
ميلـك ـ ــون مـن م ـ ــادة (نق ـ ــدي ـ ــة) قلــيل ـ ــة،
يصـرفونهـا على كـتبهم ،من هـؤالء عبد
الل ـطــيف الـ ــدلـيـ ـشـي ،وعـبـ ــد احملـ ـسـن
ال ـس ــودانـي ،وال ـشـيخ ك ــاظـم ال ــدجـيلـي
وغـي ــرهـم ،املهـم ه ــذه نقـط ــة ت ــسجل ال
ض ــد االحت ــاد ،وامن ــا ه ــذا ه ــو ال ـسـي ــاق
الع ــام ،ام ــا املـ ــداخل ــة االخ ــرى ،فـ ــانه ــا
ت ــتعـلق مب ـ ـ ــوقف ال ـنـ ـ ــاس مــن ال ـتـ ـ ــراث
الشعبـي ،فما هـو التراث الـشعبي وكيف
يـفهـمـ ــونـه؟ هل هـ ــو (اجلـ ــرة والـتـنـكـ ــة
وقـصـي ــدة شعـبـي ــة) هل ه ــو (املهــوال) ؟
هـذه نقطـة مهمـة ،أجـدهـا ضـروريـة .يف
احلقيقـة هنـاك مشكلـة تتـعلق بالـتراث
الـشـعبـي الع ــراقي ،املــشكلــة مـع النــاس
ب ـشـكل ع ــام ،مع الــدول ــة ومع املـثقفـني،
مع الـن ــاس النهـم ي ـسـمع ــون احلك ــاي ــة
الشعبـية يف البيـت أو كانوا يـسمعون ثم
انصـرفــوا عنهـا بعـد ذلك الـى املـسلـسل
الـتـلف ـ ــازي ،هـم ي ـ ــألف ـ ــون ال ـ ــزي ال ـ ــذي
يـرتــدونه أو يـرتــديه آبـاؤهـم ،ولكـنهم ال
يهـتمـون بـاملــادة املبحـوثــة أو املكتـوبـة أو
املــدونــة يف الـتــراث الــشعـبـي ويـنـظــرون
الــيه ــا ب ــاسـتـخف ــاف ،وال ـسـبــب يف ذلك
واضح ،وبــالـتحــديــد هــو ضعـف عمـليــة
الت ــراكم الـثقــايف املــوجــود داخل الـبلــد،
ه ــذه العـملـي ــة ،لـيــس للـن ــاس وح ــدهـم

احملاضر باسم عبد احلميد حمودي

حـصــة فـيهــا وامن ــا للــدولــة ،فــالــدولــة
العــراقيــة منـذ تــأسيـسهـا احلـديـث ،لم
تهـتم بــالتــراث الـشـعبـي العــراقـي ،فقــد
ظلت الـراية مرفوعة للـشاعر وللمقالي
واخلـ ـطـ ـ ــاب ــي ولل ـ ـس ـيـ ـ ــاســي ،ولــم يـكــن
لصــاحب املقـالـة أو الـدراســة يف التـراث
الـشعـبي دور يف هــذه العـملــة ،بــالعكـس
كـان ينظـر اليه بـاستخفـاف ،ولو أخـذنا
الـرصـايف ،علــى سبـيل املثـال ،فـاملعـروف
عـنـه انه شـ ــاعـ ــر وسـيـ ــاسـي لـكــنه كـتـب
(اآللة واالداة) وهو عمل مهم يف التراث
الــشعبـي ،ولم يهـتم احــد بهـذا الـكتـاب،
وكــذلـك جعفــر اخللـيلـي ،فهــو معــروف
كـروائي وصـاحب جـريـدة الهـاتف ولكنه
كتب عـدة مـواد يف التــراث الشعـبي ،ولم
يجـمـعهـ ــا اح ـ ــد ،بل لــم يجـمـعهـ ــا هـ ــو
نفـ ــسه ،وغـيـ ــرهـم كـثـي ـ ــر ،يعـنـي حـتـ ــى
الكتـاب لم يكونـوا يهتمـون مبا يـكتبون،
ع ـ ــدا الـقل ـ ــة أذك ـ ــر مــنهــم ان ـ ـس ـت ـ ــانـ ــس
الكــرملي الـذي كـتب (ديـوان الـتفتـاف)
وكــان هــذا الـكتــاب مـجمــوعــة حكــايــات
شعـبيــة عــراقيــة يف زمـنهــا ،واعـتقــد انه
دونه ـ ــا بلـهج ـ ــة امل ـ ــوصل وقـ ـسـم مــنه ـ ــا
بـلهج ــة بغـ ــداد ،وحقق ق ـسـمـ ـاً مـنه ــا د.
داود سلــوم ونشـر عـزيـز جـاسـم احلجيـة
ق ـسـم ـاً آخــر ولـم يــظه ــر الكـتــاب حـتــى
اآلن ،املهـم ان ال ــدول ــة ،ك ــانـت ت ـســتخف
بـالتراث الشعبي العراقي ،والدليل على
ذلك ،انهـا أسـست مـديـريـة عـامـة لهـذا
التـراث يف زمن مـا ،ثـم الغتهـا ،وأسـست
معهد احلـرف والصنـاعات الـشعبيـة ثم
تـ ــركـتـه يحـبـ ــو ،وقـ ــام ل ــطفـي اخلـ ــوري
وال ــدكتــور اكــرم فــاضـل ،وعبــد احلـميــد
الـعـل ـ ـ ـ ــوج ــي ،بـ ـت ـ ـ ـ ــأسـ ـي ـ ـ ــس امل ـكـ ـتـ ـب ـ ـ ـ ــة
الف ـ ــولــكل ـ ــوري ـ ــة ،طــبعــت مــنهـ ـ ــا بعــض
األع ــداد ،ثـم الغـيـت ايـضـ ـاً ،يعـنـي ج ــرة
الـقلـم ،عـنـ ــد املـ ـسـ ــؤول ،ب ـ ــالغـ ــاء شـيء
يـتعلق بــالتـراث الـشعـبي واضحـة جـداً،
كانت الـرعاية والتزال للـشاعر والروائي
والـ ـسـيـ ــاسـي بـ ــالـ ــدرجـ ــة األسـ ــاس ،امـ ــا
الـفـ ـ ـ ــول ـكـلـ ـ ـ ــوري ف ـكـ ـ ـ ــان يـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــر الـ ـيـه
بـ ــاسـتـخفـ ــاف ومـ ــازال كـ ــذلـك ،يف هـ ــذه
القــاع ــة هنــاك محــاضــرت ــان يف التــراث
الشـعبي ،األولـى اعـد لهـا كل مـن خليل
الـ ـشـيـخ علـي ،عـبـ ــد اجملـيـ ــد الـ ــراضـي،
سعدي يوسف ،سافر هؤالء الثالثة عام
 1959الـ ــى االهـ ــوار ودرسـ ــوا مـ ــا يجـ ــري
هنـاك ،ثم عادوا ليلقوا محاضرتني عن
االهـوار العـراقيـة ومــا فيهـا من جـوانب
فــولكلـوريـة ،ســواء علـى صـعيـد الـشعـر
الـشعـبي أو علــى صعيــد العمــارة ،ومنـذ
ذلـك ال ـت ـ ــاريخ وال ـ ــى ال ـي ـ ــوم ،ه ـ ــذه هــي
احملــاضــرة الـثــانـي ــة!! فلـم يهـتـم احتــاد
األدباء قطعاً ،بالفـولكلور ،لذلك ،لبيت
هـ ــذه الـ ــدعـ ــوة ب ــسعـ ــادة ،لـكـي نــتحـ ــاور
ونـتحــدث عـن فهـمنــا لـلتــراث الـشعـبي،
هل هو مجلة فقط؟!
ويف تـأكيـده علـى االهمـال الذي تـعرض
له الـتـ ــراث الـ ــشعـبــي العـ ــراقـي يـ ــذكـ ــر
احملـاضـر :من الغـرابـة أننـي القيت عـدة

محـاضـرات خــارج العــراق عن مــوروثنـا
الـشعـبي ،يف جـامعـة املـنصـورة وجـامعـة
ج ــرش واألسـب ــوع الــثق ــايف االردنـي ويف
دبـي ،واكتـشفـت ان تلك الـشعـوب تــولي
التـراث الـشعبـي اهميـة بـالغـة للمـوروث
العــراقـي والعــربـي ،ولكـن العــراقـيـني ال
يح ــتف ـ ـ ــون بهـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوروث .بعـ ـ ــد هـ ـ ــذا
الع ــرض ،لنـتح ــدث عن م ــاهي ــة التــراث
ال ــشعـبـي ،طــبع ـ ـاً ،انـ ــا ال أؤس ــس ملـ ــا مت
تأسـيسه قبلي ولكنني سأحاول ان أقول
ش ـي ـئـ ـ ـ ـاً ،يف احلق ــيقـ ـ ــة ،ه ـنـ ـ ــاك واحـ ـ ــد
وعشـرون تعريفـاً للتراث الـشعبي بشكل
ع ـ ـ ــام ،ت ـ ـضـ ـمـ ـنـه مـعـج ــم الـف ـ ـ ــولـكـل ـ ـ ــور
االنـكلـي ــزي ،بـطـبعــته لع ــام  ،1949ومـن
هــذه التعـاريـف :ملصـطلح الفــولكلـور أو
التـراث الشـعبي :هـو الـذي يحـدد فنـون
الـق ـ ـ ـ ـ ــول والـ ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ـ ــوك واملـع ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــدات
والـصـن ــاع ــات امل ــادي ــة وهـن ــاك تع ــاريف
أخــرى مـنهــا مـن يقــول ،انهــا مـخلفــات
املاضي الذي لـم يدون وهذا تعريف توم
ج ـ ــون ـ ــز ع ـ ــام  ،1893وه ـنـ ـ ــاك تعـ ـ ــريفــي
اخلاص الذي يقـول ،أن التراث الشعبي
هـو املهاد اجلمعي لفنون القول والعمل
شعـبي ـاً ،بطـبيعـة احلـال ،هنـاك دراسـات
عــديــدة بــدأت بــالـتــراث الــشعـبـي ،عـنــد
الهــولنـديـني واالسبــان واالسكـتلنــديني
واالنـكليــز ،ثم الفـرنـسـيني واألملــان مثل
االخ ــوة ك ــريـيـم وم ــا فـعاله بـ ــاحلك ــاي ــة
الــشعـبـي ــة وال ــروس ايـضـ ـاً ،وق ــد حــصل
اتفـاق علـى ان مـصطلح فـولكلـور الـذي
حــدده ولـيم جــونــز عــام  ،1846صــار هــو
املـصــطلح ال ــرئيـس الــذي تف ــرعت مـنه
عـ ـ ــدة مـ ـصـ ـطـلحـ ـ ــات ،وانـ ـطـلقــت م ــنه
دراسات ومـدارس متعددة ،منهـا املدرسة
التـاريـخيــة التـي يقـودهـا مــايك مـيلـر،
واملــدرســة املـيـثــولــوجـيــة الـتـي يقــودهــا
م ــاك ــس مل ــر وامل ــدرس ــة الـتــي يق ــوده ــا
بـاسكـوم ،طبعـاً واملدرسـة النفـسيـة التي
يقــودهــا فــروي ــد ،ثم املــدرســة االمل ــانيــة،
الـتـي اتـفق علـيهــا مــؤمتــر اوهــامي عــام
1955.
واش ــار حمــودي قــائالً :ال أريــد ان أدخل
يف تفــاصـيل هــذه املـصــطلحــات لـكنـني
أجــد مـن الغــرابــة ،مـثالً ،ان مجـمــوعــة
اساتذة ،معروفني يف احلقيقة هم فريق
عـمل تقوده دلـيلة مـرسلي ،يـصدر كتـاباً
اسمه (دراسـات لـســانيـة) وحتـت عنـوان
رئـيس هـو (نسـائيـات) كتب بـالفـرنـسيـة
وتــرجـمه ال ــى العــربـي ــة سلـيـم قـطــوف،
يق ــول دراس ــات يف الف ــولـكل ــور والـت ــراث
ال ــشعـبـي ،فـخلــط وف ــصل بـني مـفهـ ــوم
واضـح هـ ـ ـ ـ ــو مـفـهـ ـ ـ ـ ــوم الـفـ ـ ـ ـ ــول ـكـلـ ـ ـ ـ ــور،
فـالفـولكلـور هـو التـراث الـشعبي نـفسه،
بعـضهـم ،سمـاه بـاملـأثـورات وبـعض آخـر
سـم ــاه الفـن ــون الــشعـبـي ــة ،ففـي مـص ــر،
مــثالً أصـ ــدر د .عـبـ ــد احلـمـيـ ــد يـ ــون ــس
مـجلـ ــة بعـ ــد مـجلـ ــة الـتـ ــراث ال ــشعـبـي،
سـمــاه ــا مجل ــة الفـنــون الــشعـبـيــة عــام
 ،1964ان اق ــدم مـجل ــة ع ــربـي ــة يف ه ــذا
امليـدان ،هي مجلة التـراث الشعبي التي

صــدرت عــام  1963ومبجهــود ف ــردي من
مـجمــوع ــة من األســات ــذة هم ،ابــراهـيم
الـداقـوقي ،شـاكـر صـابـر  ،عبـد احلـميـد
الـعلـ ــوجـي  ،سـ ــالـم االلـ ــوسـي ول ــطفـي
اخلـ ــوري  ،اصـ ــدروا ه ـ ــذه اجمللـ ــة ،الـتـي
ق ـ ــدمــت لـلفـك ـ ــر االن ـ ـس ـ ــانــي وال اق ـ ــول
العـراقي الكثـير ،إن هـذه اجمللة اخـذتها
الدولة عام 1969.
وشـدد احملـاضـر قـائالً :لقـد أردت القـول
هنـا ،ان الفـولكلـور العـراقي ،يعــاني من
س ــوء الـفهـم ،حـت ــى مـن قــبل شـ ــريح ــة
املـ ـثـقـف ــني ،ف ـ ـ ــالـ ـبـعـ ــض مـ ـنـه ــم ،يـفـه ــم
الفـولكلـور فهمـاً سـطحيـاً ،مثالً ،يـعتبـر
القـصيــدة الشـعبيـة العـاميـة ،جـزءاً من
الـف ـ ـ ـ ــول ـكـل ـ ـ ـ ــور ،وه ـ ـ ـ ــذا ال يـج ـ ـ ـ ــوز ،الن
الفــولكلــور شيء مــرتبـط بني احلـاضـر
وامل ـ ـ ــاض ــي ،كـ ـم ـ ـ ــا ان جتـ ـنـ ـي ـ ـ ـسـه واضـح
ومـحـ ـ ـ ـ ــدد بـ ـ ـ ـ ــأصـ ـ ـ ـ ــول ،وي ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدد أوالً
باملعتقـدات واملعارف الشعبـية ،والعادات
والـتقــالـيــد الــشعـبـيــة ،األدب الــشعـبـي،
الثقـافة املـادية والفنـون الشعبيـة ،وهذا
م ــا يــتعـلق ب ــامل ــادة ال ــذهـنـيـ ــة ،املع ــارف
ال ــشعـبـي ــة ،تـتح ــدد ب ــاألولـي ــاء ،الف ــرق
الـدينيـة املسـتقلة ،التـصوف ،اخمللـوقات
فوق الطبيعية ،السحر ،الطب الشعبي،
األحالم ،واملع ــارف الــشعـبـي ــة اخل ــاص ــة
بـاالنـســان واحليـوان والـنبــات والتقـومي
واالنـطلــوجيـا ،أمــا العـادات والـتقــاليـد
ال ـ ــشع ـب ـي ـ ــة ،ف ــتح ـ ــدد ب ـ ــدورة احل ـي ـ ــاة،
كـ ــالـ ــوالدة والـ ــزواج والـ ــوفـ ــاة واالعـيـ ــاد
الـديـنيــة والقــوميــة والفـرد يف اجملـتمع
احمللي والعالقات األسرية ،املرأة وآدابها
الــسلــوكـيــة ،آداب الــسلــوك اخلــارج عـن
العـرف ،عـادات املـأكل واملـشـرب ،العـادات
الي ــوميــة ،والقــانــون العــريف ،امــا األدب
الـ ـ ـشـعـ ـب ــي فـ ـيـ ـتـح ـ ـ ــدد ب ـ ـ ــاحلـك ـ ـ ــاي ـ ـ ــات
واألســاطيـر واملـالحم والــسيـر واالقـوال
واألغــاني واملــدائح واألمثــال والتعــابيـر
واالقـوال السـائرة واأللغـاز والنـوادر ،أما
الـ ــشع ـ ــر الـ ــشعـبـي ،فــيح ـ ــدد ب ـ ــال ـ ــزجل
وااله ـ ـ ــازيج وامل ـ ـ ــوشحـ ـ ــات ثــم اخلـ ـطــب
وامل ــواعـظ والـلهج ــات وامل ـس ــرح وخـي ــال
الـظل وصـنــدوق الــدنـيــا ،امــا الـثقــافــة
املـاديـة ،فـتحـدد ،بـاألطـعمـة وإعـدادهـا،
التــدبيــر املنــزلي ،الـصنــاعــات واحلــرف
ال ـ ــشع ـب ـيـ ـ ــة ،الـفالحـ ـ ــة ،ام ـ ـ ــا الف ـنـ ـ ــون
التشكيليـة الشعبيـة ،فتتحدد بـالتزيني
وأدوات الـ ـ ـ ــزيـ ـنـ ـ ـ ــة ،األزيـ ـ ـ ــاء ،األشـغـ ـ ـ ــال
اليــدويــة ،،الــدم ــى ،التـصــويــر ،ال ــرسم،
العمـارة ،الفخـار ،الـوشم ،امـا املـوسيقـى
ال ــشعـبـي ــة فـتــتح ــدد بـ ــاآلالت والغـن ــاء
إضـافـة الـى األلعــاب الشـعبيـة والـرقص
الشعبي.
ان هــذه املــادة الــواسعــة ،الـتي تــدخل يف
حـي ــاتـن ــا الـي ــومـي ــة مـن ال ــزي والــطع ــام
والـعمــارة وفنــون القــول واحلكــايــة ،هي
أساس عاملنا ،كامالً.
ان العـ ــراق ث ـ ــري يف كل شـيء لـكـن مـن
يـ ـســمع ومــن يهـتـم ومـن يـكـتـب ؟! .إذن
مــن ه ـن ـ ــا ،ن ـ ــدع ـ ــو الـ ـ ــى ان تفـعل ه ـ ــذه

مـطـبـــوعـــات حـــديـثـــة

"مـــــــــــــــــــــأزق الـــــــــــــــــــــدســــــــتـــــــــــــــــــــور /نـــقـــــــــــــــــــــد وحتـــلــــــــيـــل"
بــيـــــــروت /املـــــــدى

صـ ـ ـ ـ ــدر حـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـاً عـ ــن مـعـهـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
االستـراتيجـية -الـعراق ،كـتاب "مـأزق الدسـتور/
نقــد وحتلـيل" جملمـوعـة بـاحـثني ،ابــرزهم فــالح
عبــد اجلبـار وحـسني كـركــوش وزهيـر اجلـزائـري
ونـ ــاثـ ــان بـ ــراون وهـ ـشـ ــام داوود ورشـيـ ــد اخلـيـ ــون
وعــدنــان حــسني وغــامن جــواد وآخــرون .يـتنــاول

الكتـاب عملـية كـتابـة الدسـتورالعـراقي اجلـديد
بوصفهـا جتربة غير مسبوقة ،نظرياً ،يف املنطق
وأنهـا وفـرت فـرصـة فـريـدة إلعــادة بنـاء الـدولـة
الع ـ ــراقـي ـ ــة ،وضـم ـ ــان مـ ـســتقــبل وم ـص ـ ــالـح كل
اجلماعات اإلثنية والدينية فيها.
ويهـ ـ ــدف الـك ـتـ ـ ــاب  ،مــن خـالل وجهـ ـ ــات نـ ـظـ ـ ــر
مـتعـددة ،إلـى إجــراء بعـض الـتعــديالت يف مـواد
هـذا الـدستـور ،وخـاصـة فـيمـا يـتعلق بـاحلـريـات
الفـرديـة ،وقـانـون األحـوال الـشخـصيـة ،وعالقـة
ال ـ ــديــن ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة ،وال ـت ـن ـظ ـيــم اإلداري ،وإدارة
االقـت ـص ــاد والـث ــروات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ض ــرورة
إخـضــاع مــواد وفقــرات أخــرى لـلتــدقـيق حــرص ـاً
على املـوازنة بـني احلدود القـانونـية لهـذه املواد،
وبــني احلـ ـ ــاالت ال ـتــي ميـكــن أن ت ــتجـ ـ ــاوز هـ ـ ــذه

احل ـ ــدود ب ـ ــدون أن تـك ـ ــون مخ ـ ــالف ـ ــة لـلق ـ ــان ـ ــون
والدستور.
يـطرح الـباحثـون املشـاركون يف الكـتاب صعـوبات
كتـابـة الــدستـور يف عـالـم الدستـوري ،ويـؤكـدون
علـ ـ ــى أه ـم ـيـ ـ ــة وضـ ـ ــرورة حفـ ــظ حق املـ ـ ــواطــن
الع ــراقـي يف ال ــدسـت ــور اجل ــديـ ــد ،بع ــد سـن ــوات
طـويلـة ومـريـرة عـانــى فيهـا العـراقيـون الكـثيـر.
وهـم يتـطلعــون اليــوم ،بحـسـب أبحــاث الـكتــاب،
إلــى حيــاة سيــاسيــة واجـتمــاعيــة أفـضل ،يلـعب
فيهـا الــدستـور اجلـديـد دوراً أســاسيـاً يف إرسـاء
االستقرار والسالم.
لقـد قــاربت األبحــاث قضـايــا خطـرة يف الـوضع
العراقي وعالقـة الدستـور بتلك القضـايا ،ولعل
اهمهـا كـيفيــة تلـبيـة مـطـالـب اكثــر املكـونـات يف

اجملتمع ،اذا مـا عـرفنـا ان هنـاك تبـاينـات كثيـرة
يف اآلراء والـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــات ،خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ـ ـ ــا يخ ــص
الفيـدرالية واحلريـات الشخصيـة وعالقة الدين
بالدولة ومركزية الدولة او المركزيتها .من هنا
تتـوصل كـافــة البحـوث واملقـاالت واآلراء الـواردة
يف الكـت ــاب الـ ــى حقـيق ــة ان الـ ــدميق ــراطـي ــة يف
العـراق عـمليـة متـواصلـة ،ومــازالت تفـرز نتـائج
قـ ــد التك ــون يف ب ــال امل ـش ــرعـني او ال ـسـي ــاسـيـني
العراقيني.
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اللجـن ــة وان تـن ـش ــأ جلـن ــة ت ــراث شعـبـي
داخل اليـونـسكـو لـكي تعـمل علـى ذلك،
اذكر مـرة ،ان اجلامـعة العـربيـة .اهتمت
مبـ ـش ــروع ،وه ــو مـ ـش ــروع قـ ــدمه رئـي ــس
ج ــامع ــة اجل ــزائ ــر ،ي ـسـم ــى (ال ــذخـي ــرة
اللغ ــوي ــة) وتـبـنـته اجلـ ــامعـ ــة الع ــربـي ــة
وأرسلت رسـائل الـى كل الـدول وكنت انـا
مم ــثالً عــن وزارة ال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة ،وقـ ـ ــدمــت
مشـروعـاً كـامالً ،يف هــذا املشـروع ،دعـوت
الــى إنـشــاء مــوســوعــة لـلتــراث الـشعـبي
العـ ــراقـي ،دعـ ــوت الـ ــى كـتـ ــابـ ــة مـعجـم
للهجات واللغات العراقية.
وذكـ ــرت ان كل ه ــذه الـلغ ــات ،يـنــبغـي ان
تــدون لهجــاتهــا ،مفــرداته ــا ،وان تبـحث
اصــول كل مف ــردة ،وبكل ت ــأكيــد هــذه ال
تـبحـث بـني يــوم ولـيل ــة ،بل حتـتــاج الــى
سـنـ ــوات ،وكـ ــانـت اجل ـ ــامع ـ ــة العـ ــربـيـ ــة
مــستعــدة للـصــرف علـى املـشـروع ولـكنه
أقفـل من قـبل العــراق ،يف ال ــوقت الــذي
اش ـتـغل ــت عل ـيـه بع ــض الـ ـ ــدول وكـلفــت
ب ــاحـثــني لكـت ــابـته ،مـن هـن ــا أدع ــو ال ــى
إنشاء قـرية فولكلوريـة عراقية يف بغداد
وله ــا فـ ــروع يف بقـي ــة املـ ــدن الع ــراقـي ــة،
فلـيؤسـسوا قـرية فـولكـلوريـة يف النجف
ودهـ ــوك تعـتـنـي بـ ــاملـ ــوروث ال ــشعـبـي يف
املنطقة وترصد كل تقاليده.
إن ال ـت ـ ـ ــراث الـ ـ ـشـع ـبــي ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة
التاريخية الشعبـية للبلد ومن املشاريع
ال ـتــي ي ـنــبغــي ان حتـقق ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى
الـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة الـفـ ـ ـ ــول ـكـلـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة واملـعـج ــم
الفولكلـوري العراقي ،وموسـوعة التراث
الـشعـبي ومـوسـوعــة احلكـايـة الـشعـبيـة
وموسوعة العمارة ،ينبغي االهتمام بها،
فـاملـرحــوم جعفـر اخلـليـلي ،عـمل شـيئـاً
عظيمـاً ،هو موسـوعة العتبـات املقدسة،
كمـا ان هنـاك عمالً أجنـزه ،شاكـر هادي
غ ـضـب ،حـيـث كـتـب شـيـئـ ـاً جـمــيالً عـن
املعمـار الديـني حيـث رسم بيـده األبنـية
الـدينيـة يف منـاطق متعـددة من الـعراق
وكتـب عنها ،فليكمل مـثل هذا االهتمام
ق ــس ويـك ـمـله آخ ـ ــر مــن ال ـص ـ ــاب ـئ ـ ــة ،ال
مبفه ــوم املنـظــور ال ــدينـي ،بل بــاملفهــوم
املعـمـ ــاري ال ــشعـبـي ،بـ ــاعـتـبـ ــار ان هـ ــذا
املـصـنــوع املــوجــود أمــامـنــا كعـمــارة ،هــو
نتـاج ذهـنيــة شعـبيـة ،مـعمـاريــة صنـعت
هذا الصرح.
ثم يعـاد الـنظـر ،بعـد ذلك ،الـى العمـارة
الشعبـية ،بـدءاً من املـضيف والكـوخ الى
الـبـنـ ــاء الــبغـ ــدادي وت ـطـ ــورات العـمـ ــارة
العـ ــراقـيـ ــة املــتعـ ــددة ،خالصـ ــة لـكل مـ ــا
تقـدم ،أقــول أننــا بحـاجــة دائمـاً الـى ان
ننتبه الى تراثنا الشعبي ،ونفهمه فهماً
حقـيقـيـ ـاً ،ب ــاعـتـب ــاره مـص ــدراً مع ــرفـيـ ـاً
مهماً ،لنا ولألجيال القادمة.
ويف نه ــاي ــة احمل ــاض ــرة أج ــاب احمل ــاض ــر
علـ ــى مـ ــداخالت األدبـ ــاء الـ ــذيـن أيـ ــدوا
بحمـاس دعوات الـباحث يف إنـشاء قـرية
ف ــولـكل ــوري ــة واعـط ــاء امل ــوروث الــشعـبـي
العـراقي مـزيـداً من الـرعـايـة واالهتمـام
من قبل املؤسسات املعنية بذلك.

