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مـــــــن احملــــــــــــــــــرر

عـــــــــتـــــــــبـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــدار

ُحـــــــســـن يــــــــــوسـف ونــــــــــذور الـعــــــــــافـــيــــــــــة

عبد الرحمن جمعة الهيتي

اسـتكـملـت كل م ـسـتل ــزم ــات االنـتق ــال مـن
بـيـت والــدهــا الــى بـيـت عــريــسه ــا وزوجهــا
والـتـي طـ ــال انـت ـظـ ــار هـ ــذا الـي ـ ــوم ..فقـ ــد
خصفت مـن خوص النخيل سـلة (الهدوم)
ذات قبغ ولــونتهـا بـااللـوان الــسبعــة وسلـة
الـ ــرفـع (الف ـضـل) وسف ـط ـ ـاً ذا قــبغ لـ ــوضع
مخـ ـشـالته ــا الـبـ ـسـي ـط ــة فـيـه ومكـحلــته ــا
وق ــطع ـ ــة مـن (حـ ـسـن ي ـ ــوسف) وخ ــصفـت
طبقــا ملـونـا ومـزخـرفـا بـزخــارف متعـددة
االلوان واالشكـال .وباطيـة عجني ..وسفت
من اخلـوص حصيـرة توضع حتـت الفراش
وصغيرة للصالة.
تتحـرك بهمـة عـاليـة ويبـدو علـى حـركتهـا
وقـ ـ ــار واحالم وردي ـ ــة ت ـ ــداعــب خ ـيـ ـ ــاله ـ ــا..
وصـ ــاحـبـ ــاتهـ ــا يــتهـ ــامـ ـســن بفـ ــرح وحـبـ ــور
تـتخلله قهقهات وضحكات ليست بالعالية
الـص ــوت ..انه ي ــوم غ ــد ي ــوم زف ــافه ــا .وق ــد
س ـ ــاف ـ ــر وال ـ ــده ـ ــا م ـن ـ ــذ ي ـ ــومــني يف سف ـ ــرة
اسـتحـي ــاء لـي ــس اال .وامه ــا ت ــرمـقه ــا بـني
الفـينــة والفـين ــة وهي ت ــرتب وصــديقــاتهــا
اشياءها التي اعدتها ومراحل الزينة.
ويف الـليـل استـسلـمت امـينـة لـعمـتهــا وهي
تضع احلـناء على كفي قـدميها ورسمت يف
راح ـتــي ي ـ ـ ــديه ـ ـ ــا قلــب احلــب ..وال ـب ـنـ ـ ــات
يـتـم ـ ــازحـن واهـل الع ـ ــري ــس مـن الـنـ ـس ـ ــاء
يرقصن على ضـوء الفوانيس والاللة التي
حــرصـت علــى تنـظـيفهــا بجعل زجــاجـتهــا
اكثر صفاءا ونقاءا.
ودعها االقارب واجليران اال صديقة عزيزة
بقـيـت مـعهـ ــا تـ ــؤنـ ــسهـ ــا يف لــيلـ ــة مـ ــا قــبل
الـعـ ـ ـ ـ ــرس ،لـ ــم ت ـكـ ــن االم بـ ـ ـ ـ ــال ـ ـتـ ــي متـلــك
الــشجــاع ــة الك ــافي ــة لتـتحــدث مـع ابنـتهــا
الـوحيدة يف كيفية التعامل مع عريسها يف
اول لقائها معه.
اال انه ـ ــا محــتف ـظـ ــة بـكلـمـ ــات حـ ــاولـت ان
ت ـص ـ ــوغهـ ــا يف شـكل ديـبـ ــاج ـ ــة او مقـ ــولـ ــة
ق ـصـيـ ــرة ..لـكــنهـ ــا اســتجــمعــت كل قـ ــواهـ ــا
العـقلـيـ ــة لق ــول وصـيـته ــا وهـي م ـسـتع ــدة
ملالقــاة عــريــسه ــا .فهـم ـسـت بــأذنـي ابـنـتهــا
قـائلة لها  :العتبة يـا ابنتي ..حافظي على
عـتبــة بيـتك حـافـظـي علـيهـا .فــالعـتبـة يـا

ابنـتي هي انت الزوجـة الودودة وان شاء اهلل
الـولـود .ومـا تـدري االم ان العـتبــة هي قـول
سـي ــدن ــا اب ــراهـيـم ل ــزوج ــة ابـنه اسـم ــاعـيل
حـينمـا زار بـيت ابنه وسـألهـا  :كيف العـيش
؟ قــالت الـزوجــة :ليـس عنـدنـا زاد وال مـال.
فـطلـب منهـا ان جـاء زوجهــا ان يغيـر عـتبـة
داره .كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ام الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
البـنتهـا.الـعتبـة يــا ابنتـي .اجعليهـا نـظيفـة
وبخريها بالبخور عصر كل خميس.
واردفـت :العـتـب ــة ي ــا ابـنـتـي التخ ــرجـي س ــر
زوجك خارجـها واجعلي ما يقوله يف البيت
داخـل البـيت ..وكـرري انـك وزوجك متلـكني
الكثـير من الـزاد واملال وال تـنقصي من حق
زوجـك امام الضـيوف والسـائلني .العتبـة يا
ابنـتي هـي املكــان العــالـي لتــدخلـي البـيت.
ف ــاجعلـي بـيـتك ذا سـمــو ورفعــة وشــرف وال
ت ــدخلـي عـتـب ــة دارك اح ــاديـث ال ـس ــوء وم ــا
يـعك ــر صف ــو عـي ــش زوجك وال متـنعـيه مـن
العطـاء .وتذكرت الـعروس ..بأن ام عـريسها
ستضع سيفا عند عتبة الدار حينما تدخل
بيتها اجلـديد ويسرح ماءا عند قدميها كي
ال تخرج منه متكدرة.
لقـ ــد حف ــرت االم ه ــذه الـكلـم ــات يف ذاك ــرة
ابـنـتهــا .وقـبل ان ت ـسـتــسلـم للـنــوم تــذكــرت
وصــديقــاتهــا اغــانـي العـشــاق وم ــا قيـل عن
عـتـب ــة ال ــدار ..فهــي مكـ ــان للق ــاء الـب ــريء،
ومـبك ــى الع ـش ــاق املغ ــرمـني احمل ــرومـني مـن
رؤية احلبيب.

نذور العافية

يف امـ ـ ــاســي الـ ـص ـيـف اله ـي ـت ــي ..يف ـتـ ـ ــرش
الـشبـاب والفـتيـة الـرمــال النــاعمـة املـمتـدة
واحملـتـضـن ــة الفــرات املـن ـســاب يف خــدر مـن
قــدام م ــدينــة هـيت الـتي تـشــرفـت بعـطــائه
الـوفير لهـا ..وما مينحه مـن هِبات.فهـو سر
سمـاحتهم وملهم افكـارهم وعالـي ثقافتهم
وسجـ ــايـ ــاهـم الـكـ ــرميـ ــة .وجـ ــرافـ ــة مالعـب
الفـتـي ــان وال ـشـبـ ــاب والفـتـيـ ــات الالتـي كـن
ي ـسـبحـن فـيه .وسـبـيل تـنـقلهـم يف الـتجــارة
واالبحـ ــار الـ ــى امل ـ ــدن القـ ــريـبـ ــة والــبعـيـ ــدة
ومـنــظف جـيـ ــد لالف ــرش ــة وادوات طــبخهـم
واجسـامهم .وعذوبة مـائه الذي ال مثيل له
من مياه ثلثي الكرة االرضية.
كــان الــشبــاب يقـضــون جـل لي ــالي الـصـيف
عنــد جــرافـه متـكئـني علــى رمــال نـظـيفــة..
حتـ ـيـ ــط بـه ــم (بـقـج) ب ـ ــس ـ ـ ــات ــني ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــان
والسفـرجل واخلـوخ والتي تـسقيهـا نواعـير
ولكل بقجة ناعور.
كـ ــان القـمـ ــر ميـ ــر علــيهـم بـ ــأشعـ ــة ف ـضـيـ ــة
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لــــــــوحــــــــة لـلـفـــنــــــــان عـــبــــــــداالمـــيــــــــر عـلــــــــوان

مبحــاق ــاته االربعــة ..يــؤنــسهـم يف اللـيــالـي
حني تـنسـاب اشعته الـبرتـقالـية اول ظـهوره
وهـو بدر من خالل اشـجار النخيـل والرمان
يف ق ــري ــة ال ــدرسـت ــانـي ــة يــضفـي عل ــى امل ــاء
الفـ ــراتـي جـمـ ــاال أخـ ــاذا يـ ــداعـب صـفحـ ــة
الفـ ــرات والـ ـشـبـ ــاب الـ ــذيـن يـتـكـئـ ــون علـ ــى
مقـاعـد زوارقهم املـنسـابـة مع مجـرى النهـر
الهـادئ الــوديع ،او وهـم جلــوس علـى مـعبـر
املدينة اخلشبي.
ففــي االم ـ ــاســي وهــم جل ـ ــوس ي ـت ـب ـ ــادل ـ ــون
احاديث يف الشعر واالدب الشعبي واحاديث
يف احلب والـسفـر .وبــالتحـديــد ليــالي أيـام
اخلميـس ميتعـون نظـرهم وتسـرح افكـارهم
مبـناظـر الشـموع املـضاءة املـوضوعـة بعنـاية
فـ ــائقـ ــة عل ــى صـفح ــة ك ــرب الــنخــيل او يف
بواطي العجني املقيرة وهي تطوف جذالته
مـضـيئــة صفحــة امل ــاء تنـســاب مـنهــا اشعــة
تتماوج مع حركة املاء.
انهــا نــذور ت ــرسلهــا ن ـســاء املــديـنــة قــرابـني
عافية الطفالهم الذين تشافوا وتعافوا من
سخ ــون ــة انـت ــابــت اطفـ ــالهـم او مـن اوج ــاع

الــرأس ،او مـن بكــائـهم الــذي ال يـنقـطع يف
الليل .كان هذا املنظر مير من امام الشباب
وهـم ميتعـون فـيه نظـرهـم وتسـرح افكـارهم
ومتنحهم سـرورا بالغـا ..ويتبعـونه بامـتداد
نظرهم الـى ان يصل الى باب دوالي نواعير
الدوارة.

ليلة الزكريا

كانـت الطفلـة مرمي اكـثر اخـواتهـا احتـفاءاً
باملناسبـة املفرحة واكثر التصـاقا بالصينية
الكـرنفالـية املـزين وسطهـا بأغـصان الـياس
والــرمــان املـضـيئ ــة بـ جنــار الــرمــان املـتفـتح
حـديثـا ..ومرمي هـذه الطـفلة الـوديعة اكـثر
اهـتمــامــا بــاملــواعني الـصـغيــرة الـتي حتــوي
الـ ـ ـ ــزبـ ـي ــب واحلـ ـمـ ــص واصـ ـ ـ ــابـع الـعـ ـ ـ ــروس
واخلـرفيش ..وهي االكثر اهتماما بالشموع
املنتـصبـة امللـونـة وخـاصـة شمـعتي والـديهـا
ذواتــي الل ـ ــون األح ـم ـ ــر .ك ـ ــانــت ت ـ ـســتعـجل
العــائلــة بــاجللــوس حــول صيـنيــة الــزكــريــا
وب ــانتـظــار والــدهــا ال ــذي سيـتلــو اي ــات من
ال ــذكـ ــر احلكـيـم مـن امل ـصـحف الـ ــذي وضع
بعناية فائقة وسط الصينية.

وبع ــد صالة املغــرب جتـتـمع الع ــائلــة حــول
الـصيـنيــة املضـيئـة بـالـشمـوع امللـونـة والـتي
تكلل حاشيـتها امللونـة املدورة بهالـة ضوئية
تنيـر ارجاء البيـت القدمي يف يوم اسـتثنائي
ال يـتكــرر اال مــرة واحــدة بــالــسنــة وهــو يــوم
اول احــد مـن شهــر شـعب ــان تبــركــا بقــدومه
ومـن ثـم احــتف ـ ــاءا مبق ـ ــدم شهـ ــر رم ـضـ ــان
الكرمي.
تقدم االم صحـون شوربـة العدس (امليـدمة)
بــال ــدهن وب ــالبــصل االشق ــر لتـضفـي علــى
صح ـ ــون احل ـ ـس ـ ــاء شــكال ج ـم ـيـال ورائح ـ ــة
زكيـة ..وقـد ال ميــر علـى هـذه الـصحـون اال
من به جـوع انـهكته الـسبـاحـة او الـركض او
اللعـب ،لكن العـائلـة شـأنهـا شـأن كل عـوائل
املدينة محتفلة بيوم الزكريا.
الكل بـانتظار رب الـعائلة ليـبدأ االحتفال..
يـتقــدم محـسـنــا الــوضــوء ومـتقـنـه يجلـس
عـلـ ـ ـ ــى (دوشــك) الـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ــد لـه مـ ـتـعـ ـ ـ ــوذا
ومبسمال ويتلو ايات كرميات وافراد العائلة
جلـوس .فرحـون ومبتـهجون بهـذه األمسـية
وبالصـينية املـملوءة شمـوعا متأللـئة والتي
تـتوسطها أغصـان الياس والزيـتون والرمان
وامل ــواعـني الـتـي صفـت ب ــانـتـظ ــام وتـن ــاسق.
اصرت الـطفلة مرمي واختـاها على تـرتيبها
بـشـكل المثـيل له .وبعــد انتهـاء الـوالــد من
الـتالوة تـختـتم بـالـشكـر والـدعــاء هلل نعـمه
علـ ــى العـ ــائل ــة وس ــائ ــر امل ــسلـمــني وان يعـم
اخلير والرخاء اهل املدينة وسائر املدن.
ثم تبدأ العائلة بالسمر واألحاديث الشيقة
علــى ضــوء الــشم ــوع وهم يـتبــادلــون مــا يف
املــواعني كل حـسب مـا يـفضل ويـشتهـي من
ال ــزبـيـب االسـ ــود او االشق ــر او احلـمــص او
أصـابع العـروس او احلـنطــة "املسهـاة " علـى
النار ثم ينشد األطفال.
يا زكريا عودي عليه
كل سنة وكل عام ننصب صينية
ويتـمنــون العمـر املـديـد للـوالــدين واالخـوة
الـكـبـ ــار حـتـ ــى صـالة العـ ـش ـ ــاء ،ولقـ ــد كـ ــان
ال ــته ـيـ ـ ــؤ واالس ــتع ـ ـ ــداد لالح ــتف ـ ـ ــال بهـ ـ ــذه
االمــسيـة الــسعيــدة يلقـى اهـتمـامـا خـاصـا
مــن ل ـ ــدن الف ـت ـي ـ ــة والف ـت ـي ـ ــات يف كل ب ـيــت
وحـي ..ولق ــد ك ــان ــوا يـت ـس ــابق ــون يف ش ــراء
الــشمــوع امللـونــة واحللـويـات ومـا يــوضع يف
الـصـيـنـي ــة وهـم يـتف ــاخ ــرون ب ـش ــراء ووضع
اجـود انـواع احللـوى والـورود وهـم يتبـادلـون
وجيرانهم ما وضعوه يف صوانيهم ويف ذلك
توثيق لـعالقات الصـداقة واحملبـة بني ابناء
الدرب.

خلــيل الــــرفــــاعـي
باسم عبد احلميد حمودي
شــكل وجـ ـ ــود الف ـن ـ ــان الـك ـب ـي ـ ــر
خلـيل ال ــرف ــاعـي عل ــى خ ـشـب ــة
امل ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ويف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الــتلف ــزي ــونـي ــة ل ـسـنـ ــوات خلـت
ح ـض ــوراً مـبـهج ـ ـاً لل ــشخ ـصـي ــة
الشعـبية العراقـية بكل طيبتهـا وصراحتها
وشجاعتها واقترابها من إيقاع الشارع.
وكان خليل الرفاعي الذي رحل عنا حديثاً
واحــداً من الـنمــاذج الفـنيـة الـتي ال يـتكـرر
تك ــويــنه ــا وح ـســن أدائه ــا وتـلق ــائـيــته ــا يف
ت ــشخـيــص األعـمـ ــال الفـنـيـ ــة سـ ــواء علـ ــى
صعـي ــد امل ـس ــرح أو ال ـسـيـنـم ــا أو اإلذاع ــة أو
الشاشة الصغيرة.
والشك يف ان القـدرة على حتـريك التـضاد
وتـناقـضات احلـياة عـبر الـشخصيـة الفنـية
للحصول علـى البسمـة ،عمل ال يعد سهالً
إذا ابتعد عن التهـريج واإلخالل بشخصية
الفنـان علـى حسـاب الـنكتـة واملفـارقـة ،وقـد
ك ـ ــان خلــيل الـ ــرفـ ــاعـي دائـم ـ ـاً ق ـ ــادراً علـ ــى
تــشكـيل حـضــور قــوي يف الـســاحــة الفـنيــة
الـتـي يعـمل فـيه ــا دون إخالل بــشخـصـيـته
كفنــان ملتــزم يحتـرم اداءه قـدرمــا يحتـرم
جمهوره.
مـنـ ــذ أربعـيـنـيـ ــات القـ ــرن املـ ــاضــي وخلــيل
الرفاعـي الشهير بـأبي فارس يعتلـي خشبة
املـ ـ ـسـ ـ ــرح يف أداء مم ـيـ ـ ــز وم ـنـ ـ ــذ بـ ـ ــواك ـيـ ـ ــر
التلفزيـون وخليل الرفاعـي يقدم شخصية
(زعتــر) علـى الـشـاشـة الـصـغيــرة ببـث حي
ومباشـر ويقدم الـبرامج الـتلفازيـة األخرى
مبشـاركة زمالئه جميل اخلـاصكي ومحمد
الـق ـيـ ـ ـســي وك ـ ـ ــامـل الـق ـيـ ـ ـســي وإب ـ ـ ــراه ـيــم
الهـن ــداوي معـتـنـيـ ـاً ب ــامل ـش ــارك ــة يف م ـس ــرح
ال ـطـفل وبــطالً لـلع ــدي ــد مـن م ـس ــرحـي ــات
الفرقة القومية.
ولـ ــد خلـيل ال ــرف ــاعـي بـبغ ــداد سـن ــة 1928
وت ـ ـ ــوف ـ ـ ــى ي ـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد امل ـ ـ ــاضــي يف اح ـ ـ ــد
مــستـشـفيــات اربـيل وقــد كــان عــازمـ ـاً قبـيل
رحـيله علــى الـتحــضيــر ملـس ــرحيــة خــاصــة
باألطفال مليئـاً باألمل الذي غاب برحيله
رحـمـه اهلل لكـن اح ــداً لـن يـن ـس ــى عـن ــايـته
بتقـدمي الـشخـصيـة الـشعـبيـة املـميـزة عبـر
اعمــاله املـتع ــددة التـي لن يــستـطـيع احــد
اختراقها بكل حيويتها وبساطتها العصية
علـى الـتقليـد وتـأكيـدهـا الـدائم علـى حس
اإلمتــاع الــذي تـتمـتع به هــذه الـشخــصيــة
املليئة بالكثير.

كـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــب
ـ

احلـــيــــــــاة واملــــــــوت يف حــــضــــــــارة بـالد الــــــــرافــــــــديـــن الـقــــــــديـــمــــــــة

املــــــدى الـــثقــــــايف

ال ــدكـت ــور ن ــائل حـن ــون م ــؤلـف الكـت ــاب أسـت ــاذ
ج ــامعـي عــراقـي وبــاحـث يف ت ــاريخ احلـضــارات
الق ــدمي ــة ،له الع ــدي ــد مـن األبح ــاث واملق ــاالت
املنـشـورة يف الـصحف والـدوريـات العــربيــة ،من
كتبه:
"عـقائد مـا بعد املـوت يف حضارة بالد الـرافدين
القــدميــة"" ،املــدافـن واملعــابــد يف حـض ــارة بالد
الـرافـدين القـدميـة"" ،نظـام التـوثيق اآلثـاري"،
"املعجم املـسمـاري للغــات السـومـريـة واألكـاديـة
والع ـ ــرب ـيـ ـ ــة"" ،عق ـ ــائ ـ ــد احل ـي ـ ــاة واخلـ ـصــب يف
احلـ ـضـ ـ ــارة الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة الق ـ ــدمي ـ ــة"" ،شـ ـ ــريع ـ ــة
حمورابي ،تـرجمة الـنص املسمـاري مع الشروح
اللغوية والتاريخية".
ويف كتـابه اجلـديــد" :احليـاة واملــوت يف حضـارة
بالد الـ ــرافـ ــديــن القـ ــدميـ ــة" يـتـنـ ــاول الـبـ ــاحـث
موضوع "التكـوين واخللق" وأصل اآللهة وخلق
اإلنسـان بحسب تـصورات سكـان بالد الرافـدين
القدماء.
كمـا يتـناول مـوضوع "احلـياة واخلـصب" ويلقي
فيـه الضـوء علــى العقـائـد اخلـاصـة بـاخلـصب
وضمـان دميـومـة احليـاة ،كمـا يـنتقل إلـى بحث
"اآللهة واملـوت" ودراسة صلـة اآللهة بـاملوت .ويف
مــوضــوعـه األخيــر اخملـصّـص لــدراس ــة األفكــار
اخلــاصــة مبــوت الـب ـشــر ،مـن حـتـمـيــته علـيهـم
واستـحالة حصـولهم على اخللـود إلى تصورات

عـن ال ــروح وم ــا يـنـت ـظ ــرهـ ــا يف الع ــالـم اآلخ ــر،
يـتنــاول أيـض ـاً عــالـم األرواح (العــالم الـسفـلي)
وآلهته وحالة األرواح فيه.
يتــألف الـكتــاب من مقـدمــة وأربعــة فصـول ،يف
الفصل األول "التـكوين واخللق" يـؤكد الـباحث
أن هنـاك ثمـانيـة نصـوص مسـماريـة ،بالـلغتني
ال ـســومــريــة واألكــاديــة تـتـنــاول مــوض ــوع خلق
الكـون بحسب معتقدات حـضارة بالد الرافدين
القـدميـة ،من هـذه الـنصـوص مـا كــان التكـوين
موضـوعه الـرئيـس ،ومنـها مـا يتـطرّق إلـى هذا
احلــدث الك ــوني ،أو إلــى م ــا يتـعلّق به ،عــرض ـاً.
والصـنف الثـاني هـذا كـان قـد دُوّن أصالً لغـايـة
أخرى غير رواية أحداث خلق الكون.
ويــروي البــاحث أشهــر قصـة للخـليقــة أال وهي
قـصــة اخللـيق ــة البــابـليــة بعــد سفــر الـتك ــوين
الوارد يف الكتاب املقدس (العهد القدمي) ،وهي
مـن أهم وأطول قـصص التـكوين يف احلـضارات
القـ ــدميـ ــة وأوضـحهـ ــا فـك ـ ــراً علـ ــى الـ ــرغـم مـن
التجزؤ الذي وجدت عليه ألواحها الطينية.
كُـتِـب نـصّ ه ــذه القـطعــة األدبـيــة األسـطــوريــة
بـاللغة األكـادية ،وبحـسب تقليـد أدبي رافـديني
قـدمي اعتبرت بـداية السطـر األول منها عـنواناً
لها ،وهذه البـداية تُقرأ باألكـادية" :أينما اَلِش"
وتعني بالعربية "حينما إلى العلى".
يتــألف ن ـصّ "حيـنمــا إل ــى العل ــى" من ح ــوالي
ألف سطـر مدونة بـاخلط املسمـاري على سبعة
ألــواح طـيـنـيــة .وقــد اسـتـنــسخـت هــذه األلــواح
ألك ـث ـ ــر مــن مـ ـ ـرّة يف عـ ـصـ ـ ــور بالد ال ـ ــراف ـ ــديــن
القدميـة .تصف قـصة اخللـيقة الـبابلـية الـبدء
بأنه كان قبل وجود الكون واآللهة املعبودة.
وكان كل ما وُجـد كتلة هائلة مـن املياه البدائية
يـ ــصعــب حت ـ ــدي ـ ــد م ـ ــاه ـي ــتهـ ـ ــا ،فه ــي الع ـم ـ ــاء
وال ــسك ــون ،ال ـشـمـ ــول والغـم ــوض ،وهـي العـتق
الذي كـان مقدراً ان يـزول وإن بعد ألي .وكـانت

بــوادر ح ــدوث ذلك م ــرتبـطــة بــوجــود احلــركــة،
التي هي حـصيلة عمـليتني خارقـتني هما خلق
الكون وانبعاث احلياة.
فكتلة العماء األولى أزلية الوجود ولم تسبقها
حــالــة متخّــضت عـنهــا ولكـنهــا تــواجـه حتـميــة
االس ـت ـنـف ـ ـ ــاذ يف خ ـ ـضــم ه ـ ـ ــاتــني الـع ـمـل ـي ـتــني
اخلــارقتني الـلتني مـا كـانتـا لـتتمـا بـدون وجـود
كتلـة العماء الـساكنـة .يف تلك الكـتلة البـدائية
وُجدت امليـاه ممتزجة ،إذ لم تكـن مجسّدة بقوّة
واح ـ ــدة وإمن ـ ــا بــثالث ـ ــة ط ـ ــواغ ـيــت أو ،بحـ ـســب
الـتعبير البابلي" ،آلهة عتيقة" هي :آبسو ،ممو،
تيامة.
ويف الفـصل الثــاني "احليـاة واخلـصب" يعـرّفنـا
البــاحث علــى تصــورات حضـارة بالد الـرافــدين
القــدميــة عـن ثـب ــات الكــون ،ودميــومــة احلـيــاة
ومق ــومـ ــاتهـ ــا ،وتك ــاث ــر الـب ـش ــر ووف ــرة مـص ــادر
ق ــوتهـم ،وهـي املـتــطلـب ــات األس ــاسـي ــة للحـي ــاة.
وطـاملا نحن نتعامل مع حـضارة قدمية ازدهرت
يف ظل ب ــواكـي ــر ال ــوعـي اإلن ـس ــانـي يف العـص ــور
ال ـتـ ـ ــاريخ ـي ـ ــة األول ـ ــى .إن مـ ـ ــا يلــي اخلـلق ه ـ ــو
اإلجنـاب ،ومــا يلـي البـزوغ هـو الـنمـو ،ومــا يلي
الـظهـور هـو الـوفــرة .وهي مـظـاهـر اعـتبـرت يف
العـقائد القـدمية من مسـؤوليات آلهـة األمومة
واخلصب.
لقـد كانت /ننخـرساك /اآللهة  -األم ،و/انكي/
إله اخلصوبـة الرئيـس .ولكن وجود آراء شـائعة
ومتداولـة من قِبل البـاحثني حـول كون /انـانّا/
(ع ـ ـش ـتـ ـ ــار) اآللهـ ـ ــة  -األم ،وزوجه ـ ــا /دم ـ ــوزي/
(مت ــوز) إله اخلـصــب ،جعل الـب ــاحـث ال ــدكـت ــور
نائل حنون يقوم بشرح العقـائد اخلاصة بآلهة
األمــومــة واخلـصـب ،ويقــدم تفــسيــراً لــطبـيعــة
عـب ــادة اإللهـني /انــانّــا /و/دم ــوزي /وصلـتهـمــا
باالمومة واخلصب.
وال يـشكّ الباحث يف ان مبعـث االعتقاد بخلود

سـتــــديـــــو ثقــــافـــــة شعـبـيــــة

اآللهة يف أنهـا اعتُبرت مسـؤولة عن إدارة الكون
بج ـم ــيع ظـ ـ ــواهـ ـ ــره املـعقـ ـ ــدة ال ـت ــي تفـ ـ ــوق ،يف
تعقيـدها ،طبيعـة احلياة البـشرية البـسيطة يف
مظهـرها .من هـنا فال بـدّ من ان تتفـوّق اآللهة
على البـشر بقـدراتها وخلـودها ،بغيـر ذلك فإن
الكـون يصبح عرضة للفوضى والدمار فيما إذا
تعرّضت للموت.
وهو أمر ال يُستساغ حدوثه بالنسبة ملعتقدات
السكان القدماء .ومن أجل التوصّل إلى فهم
مغـزى مـوت اآللهـة وتـأثيـره يف حيـاة البـشـر،
وبيان مدى صحّة الرأي السائد حول عالقة
ذلك بخصـوبة الطبـيعة .وقد حـدّد الباحث
احلــاالت الـتـي حــدث فـيهــا مــوت اآللهــة أو
مقـتلهــا .ومن دراسـة هـذه احلـاالت تـوصّل
إل ـ ــى تقـ ـسـيــمه ـ ــا عل ـ ــى أربع ـ ــة م ـ ــواضــيع
مختلـفة يف سيـاقاتهـا ومغزاهـا وتأثيـرها
يف احلياة .هذه املواضيع هي:
 -1مـ ــوت اآلله ــة يف أس ــاطـي ــر الــتك ــويـن
واخللق.
 -2االنـتقــال إلــى مجـمع آلهــة العــالـم
السفلي.
 -3موت اآللهة السنوي.
 -4موت اآللهة يف حوادث متفرقة.
يف الفــصل الـ ــرابع (الـ ــروح والعـ ــالـم
الــسفـلي) يــأتـي البــاحـث علــى شــرح
ن ـظـ ــرة سكـ ــان بالد ال ــراف ــديـن إل ــى
حتـميــة املــوت عل ــى البـشــر .ويــرى
البـاحث بأنه وثـيق الصلة بـالتراث
املـ ــدوّن حل ـضـ ــارة بالد الـ ــرافـ ــديـن
الق ــدميـ ــة ،ففـي مـ ــواجه ــة امل ــوت
كــانـت هنــاك معــان ــاة وقلق لــدى
الفرد حـينما يفكر مبا سيخلفه
مـ ـ ــوته مــن أثـ ـ ــر علـ ـ ــى أح ـبـ ـ ــائه
ومع ــارفه وب ــالفــراغ الــذي سـيـت ــركه غـي ــابه

عــنهــم .وأوضح م ـ ــا يعـبّـ ــر عـن ذلـك مـ ــا ورد يف
إحدى مراثي (متوز) وهـي صدى ملراثي الناس،
بق ـ ــولـه إنه حـني مي ـ ــوت س ـ ــوف تــبق ـ ــى أمـه بال
معيل .
وليـس لهـا مَـن يُعنـى بهـا ويُـستـدلّ
عل ــى عـمق ه ــذه

املعــانــاة اإلشــارة الـتي تــرد يف نـصّ "مــوت أور –
منـو" بخصوص معـاناته من األلـم واحلزن بعد
مـ ــوته ،عل ــى زوجـته وابــنه الل ــذيـن ت ــركهـم ــا يف
عـالم األحيـاء .وكل ما هـو مُكـتشف حـتى اآلن،
يخل ــو من أي إشــارة إلــى تخلّـص اإلنـس ــان من
حتمية املوت باستثناء (أوتانا بشتم) وزوجته.
ولـكــن ح ـت ـ ـ ــى يف ه ـ ـ ــذه احل ـ ـ ــال ـ ـ ــة نـالحـ ــظ ان
املنـظرين القدامى كـانوا حريصني ،من
خالل األدب األسـط ــوري ،علــى بـيــان ان
(أوتـ ـ ــانـ ـ ــا ب ـ ـش ـتــم) وزوج ــته لــم يـخلـ ـ ــدا
لــصفـتهـم ــا الـب ـش ــري ــة وإمن ــا حُـ ـوّال إل ــى
إلهـني ،وبـ ــذلك ت ــوجّــب ان يك ــون اخلل ــود
نصـيب ـاً لهمــا .ومنـذ ان حتـوّال إلــى إلهني
أُبع ــدا عـن الـب ـش ــر لـيعـي ـش ــا حـي ــاة اآلله ــة
اخلـالدة بعيداً حيث ال يـصل إليهما إنسان
سـوى يف الـسيــاق األسطـوري اخلـارق الـذي
يـتــطلــبه لق ــاء اآلله ــة ،وه ــو ال ـسـي ــاق ال ــذي
أوصل (جـلج ـ ــامـ ــش) إل ــيه ـم ـ ــا يف احل ـ ــوادث
األسطورية التي ترويها امللحمة.
وبهـذا الــسيــاق متكـن املنـظّــرون القـدامــى من
جتـنّـب خ ــرق القــاعــدة األزلـي ــة يف ان ال يكــون
بـني الـب ـش ــر مَـن ه ــو خ ــالـ ــد .أي أنهـم ،بعـب ــارة
أخ ــرى ،رأوا حتـقّق امل ـســتحــيل مـن غـي ــر خ ــرق
قاعـدة استحـالتـه .ولكي يبقـى ذلك االستثـناء
على هـذه احلالة فقـط فإنهم جعلـوا من خلود
(أوتــانــا – بــشتـم) وزوجتـه نتـيجــة لــسبـب وقع
مرة واحدة ولن تتكرّر.
ويقصـد البـاحث حـدوث الطـوفـان وإنقـاذ بـذرة
احلياة للبشـر وسائر الكائنـات احليّة .فقد كان
اخللـود االستـثنـائي الــذي حصـل عليه (أوتـانـا
– بـشتـم) وزوجته بـصيــرورتهمـا الـهني املكـافـأة
الكبرى لهـما على الدور الـذي قاما به يف إنقاذ
الكائنات احليّة من الفناء بالطوفان.

شـــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

كــــــــــــاظــــم املــــنــــــظــــــــــــور الـــكــــــــــــربـالئــــي
كــاظـم الــسـيـــد علـي

خيول للفنان ع وندي

سوق الصفافير

من يـظن ان شعــراء اجليل الـســابق من رجـال
ادبنــا الــشعـبي لـم ينــظم ــوا غيــر الــرث ــاء ولم
يـب ــدع ــوا اال يف مـي ــدانـه فقــط ،ف ـظـنهـم ه ــذا
ضـ ــرب مـن الـ ــوهـم حـيـث طـ ــرق ـ ــوا كل ابـ ــواب
الـشعـر واغــراضه ،فـالـشـاعـر الــشعبـي الكـبيـر
الراحـل (كاظـم املنظـور الكـربالئي) واحـد من
اولئك الـرجال الـذين ابـدعوا ورفـدوا السـاحة
الـشعريـة كتب أكـثر قـصائـده الرثـائيـة يف حب
الـعتــرة الـنبــويــة الـشــريفــة لكــونه نـشــا نـشــأة
ديـنيــة وحـضــر اجملــالــس االدبيــة النه ولــد يف
مــدينــة لهــا تــاريخهــا الــدينـي العــريق .ولـقب
بـاملنظـور لكـونه تخـصص يف نـظر مـراثي اهل
البيت.
وهو واحـد من الشعـراء الذين بـرزوا يف احياء
احلركة الثقافيـة واالدبية يف مدينتهم كربالء
الـتـي ولــد فـيهــا عــام ( )1892وتــرعــرع وعــاش
حتى مات فيها.

اولع الـشـاعـر الـشيخ كــاظم املـنظـور ،بـالـشعـر
ال ــشعـبـي مـن ــذ الـصـب ــا وج ــال ــس الكـثـي ــر مـن
الشعـراء وحفظ شعـر الكثيـر ممن سبـقوه يف
هـذا امليـدان امثـال حـسني الكــربالئي واحلـاج
زاي ـ ــر ال ـ ــدويج وعـب ـ ــود غـفل ـ ــة وعـب ـ ــد االمـي ـ ــر
الفـتالوي حتــى اصبح شـاعـراً معـروفـاً يعـرف
كل الناس يف مدن البالد.
طـبع له ديـوان يف  21جـزءاً بــاسم (املـنظـورات
احلــسيـنيـة) وعـرف بـكثــرة النـظم واالرجتـال
وهـو ســريع النـكتـة وقــد ثبـت ذلك يف مـواقف
عــدة منهـا انه طلـب منه ذات يـوم تــوليـد (ابـو
ذية) من البيت الشعري للشاعر احمد شوقي
الذي يقول فيه:
نظرة فابتسامة فسالم فكالم فموعد فلقاء
فاجابهم شاعرنا املنظور:
حالة الولف ما يرخص بسوماي
يخف جدمه ويتابعني بسوماي
نظره يف سالم يف بسوماي
كالم وموعد وكعده سوية
وقد انـشد شـاعرنـا الكثـير يف حق االمـام علي
(ع) ومنها انشودة رائعة جاء فيها:
خلها بهواها
الال تعذل الروح
خلها بهواها
الزال تهوه حيدره
عن بني عذره أو هواها تضرب الوادم مثلها
اتهوم بدروب املوده والهوى يجمع شملها

ضيعت عذره أو هواها روحي وتقدس محلها
اشتد غرامي ..اوعز مقامي ..ابسر هيامي
والتزامي ..بحب امامي
اليحضر الشده أو يحلها
واصبحت روحي اليوم عذري هواها
خلها بهواها امعذره خلها بهواها
واملـنظـور واحـد من الــذين استهـوتهم قـصيـدة
الشاعـر النجفي املرحـوم السيد عـبد احلسني
الشرع التي كتبها عام 1937
ياطبيب اصواب داللي كلف
ال تلجمه بحطة السماعة
فـأخـذ ينـظم قـصيـدة رائعـة امتـداداً لقـصيـدة
الشرع يقول املنظور فيها:
يا طبيب اسمع والك بالسر ابيح
لو تعاهدني على كتمانه
ال تظن بدواك كلبي يستريح
ادواك مثل العلج للبطرانه
بس طبيب الهوه ايعرف ام صحيح
ويعرف شنهو دوه الوجعانه
هواي مثلك ضيعوا بيه العرف
آه من دروب الهوه ومضياعه
فـكاظـم املنظـور كتب مـا كتـب يف باب االبـوذية
ويف جمـيع االغــراض من غــزل ومــدح وهجــاء
ونـ ـصـ ـ ــائح وحـكــم يف ق ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــيه ـ ــا امل ـ ــول ـ ــدة
والطليقة.

