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طبعي من أصحاب األساليب الكتابية حميد ا
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بغداد

حـــــتى إذا رســـــخـت به الـــــســـــاديـــــة
اصدر مـجـلـتـه ( الكـلـمـة) الـتي الـقـدم
كانت صـوتـا مـغايـرا في زمن صـعود
االدجلــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــرأي
فـاسـكـتـوهـاسـنـة 1974 وكل الـواحـد
اجملالت األهـليـة تبـاعا مـثل (الـرابطة
األدبـيـة ) الـنـجـفيـة و(الـكـتـاب) لـسان
ـــؤلـــفــــ والـــكـــتـــاب حــــال احتـــاد ا
ومجلة ( البالغ ) الكاظمية العراقي
والـتـي كـان يـتـولى رئـاسـة حتـريـرهـا
_ الــشــيخ مــحـــمــد حــسن آل يــاســ
رحـمه الـله- وكـان لي شـرف الـكـتـابـة

فيها سنة 1977.
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عـقـله اجلـوال الـذي ال يـعـرف احملـال
بـتكـر اليكاد وسـوعي ا هـذا العـقل ا
يـقف عــنـد لـون مــحـدد فـهــو بـعـد أن
فكرين واألدباء أجنز موسوعته عن ا
شــاء له عـقــله أن يـبــتـكـر الــعـراقــيـ
ـعني وهـو أن يدع الـشخص ا جـديداً
يـجـيب عن سـؤال محـدد هـو: من أنا?
فــكــنـا نــنــتــظــر يـوم الــثالثــاء من كل
ـتعـة على الـصفـحة اسبـوع لنـقرأ و
األخـيـرة مـن جـريـدة (الـثـورة) جـواب

الــكــبـار عـن سـؤال
ــــــــــطــــــــــبــــــــــعـي ا
اســــاتـــــذتي مـــــثـل
ابــراهــيم الــوائـلي
والــدكــاتــرة أحــمـد
مــــطــــلـــوب وعــــلي
جــــواد الــــطــــاهــــر
وعـــــــلـي احـــــــمــــــد
واالسـاتذ الـزبيـدي
ةعـــــــــلـي احلـــــــــلي
وغـــــــربـي احلــــــاج
أحــمــد والــدكــتــور
أكـــــــــــرم فــــــــــاضـل
ومـــــحــــمـــــد أمــــ
ـــــمــــيــــز وعــــبــــد ا
الـرحـمن التـكـريتي
والـــــشــــقـــــيـــــقــــان
ـــــــفــــــهــــــرســــــان ا
العوادان ميخائيل
وكــــــــــــوركــــــــــــيـس
والــدكــتــور صــفـاء
خــلــوصي ونــاجي
جــــواد وغـــــيــــرهم

ــئـة كــثــيـر حــتى جــاوزت احلـلــقـات ا
حلقة.

ـطـبـعي جـديـدا ومـرة أخـرى يـبـتـكـر ا
لــيـقـدم زاويــة عـنــوانـهـا ( بــغـداد بـ
ـــاضي واحلــــاضــــر) يـــكــــلف أحـــدا ا
لــــلـــــحــــديث عـن مَــــعْــــلَم مـن مــــعــــالم
اوشــاخص من شــواخــصــهـا بــغــداد
ومــازلت احـــتــفـظ بــحــديـث اســتــاذي
الــنـحــوي اجلــلـيل ابــراهــيم الـوائــلي
والشاعر الرقيق عن (مقهى الرشيد).
فـي ســـــــنـــــــوات الـــــــقـــــــرن احلـــــــادي
وقد اختمرت جتارب حميد والعشرين
هـوالـذي أمضـى نصـف قرن ـطـبـعي ا
شـاءان في عــوالم الــكـتــابـة والــبــحث
ــــصـــــاقب ـــــقــــال االدبـي ا يــــكـــــتب ا
يـكــتــبه عــلى ورق يــحـمل لــلــفــلـســفــة
ثالث صفحات ال وبالقـلم احلبر اسمه
مازلت احتفظ بالكثير يكاد يتجاوزها
ظل مـواظـبـا عـلى كـتـابـتـهـا في مـنـهـا
جــريـدة ( الــزمــان) أكـثــر من عــقـد من
الـــزمــان بــدءا مـن صــدور طــبـــعــتــهــا
الـــعــراقــيـــة صــيف ســنــة 2003 وظل
ــتــشـــقــا قــلــمه يــنـــازل فــبه الــظــلم

والظــالم واجلهالة واخليبات.

إذا أردنـــــا احلــــديـث عن أصـــــحــــاب
اسـاليب الـكتـابة فال بدّ أن األسـاليب
طبعي في نقف عنـد اسلوب حمـيد ا
الى جـانب أسالـيب الدكـتور الكـتابـة
طه حـســ واسـتـاذي الـدكـتـور عـلي
جـــواد الــــطـــاهــــر ومـــهــــدي شـــاكـــر
واذاارتـــايـــنــا الـــوقــوف الـــعــبـــيــدي
فيجب الـوقوف عند وسوعـي عنـدا
طبعي إلى جانب وسوعي حميد ا ا
مــوســوعــيــة الـشــيخ جـالل احلـنــفي
وعبد احلميد شيخ بـغداد البغدادي 
الـعــلــوجي وحــســ عــلي مــحــفـوظ
وذاكــــرة بــــغــــداد عــــبــــد احلــــمــــيــــد
واذا ازمــعـــنــا الــتـــنــويه الـــرشــودي
قالة األدبيـة الثقافية بجهود كـتاب ا
فالمــنـدوحـة من الــتـنـويه الـرصــيـنـة
الى ـطـبعي بـكاتـبـها األنـيق حـمـيد ا
جـانب من عـرف بالـتجويـد في كـتابة
ومــنــهم أســتــاذي الــدكــتــور ــقــال  ا
والـراحـل الـعــزيـز االســتـاذ الــطـاهــر
والــدكـــتــور ســـعــيــد مــؤيــد مـــعــمـــر
واالســـتــــاذ عـــبــــد اجملـــيـــد عـــدنــــان
الذي ما ترك لنا كتاباً نرجع الشاوي
إليه وذهب وبـقـيت مـقاالته الـرائـعة
الـــرصـــيـــنــــة حـــبـــيــــســـة اجلـــرائـــد
وان شـئــنــا الــقــول في من واجملـالت
كـتب الـصـورة الـقــلـمـيـة الـتي تـعـنى
ـكنـنا فال بحـيوات األدبـاء والكـتاب
طـبعي في إال أن نـشـير إلى جـهـود ا
تقـد هذه الـصور الـقلـميـة البـاذخة

العـالم الـفـكــر واألدب والـســيـاسـة في
غـــيــر غـــافـــلـــ عن جـــهــود الـــعـــراق
واالديب الــشــاعـر أســتــاذي الــطــاهــر
الـذي طواه الـرقـيق حارث طه الـراوي
الـــردى في االمـــارات ومـــا اســتـــوقف
موته أحدا ولوقررنا االشارة إلى من
ـــكـــتـــنـــزة ـــقـــالـــة األدبـــيـــة ا كـــتـب ا
ـقـال الـفــلـسـفي الـذي اوا بــالـفـلـســفـة
يـقـتـرب من األدب فال ضـيـر أن نـشـيـد
ـقـالـة الــذي كـتب ا ـطـبـعي بـجـهــود ا
وسـتـبقـى اشارتـنا الـفـلسـفـية األدبـية
هــذه بـحــاجـة لإلشــارة إلى واالشـادة
ـــا اغـــدقه فـي هــذا اجملـــال الـــراحل
والـدكـتـورناجي الـكـبـير مـدني صـالح
واالســتــاذ عــلي عــبـــاس الــتــكــريــتـي
حـسـ في سـلـسـلـة مـقـاالتـه ( دعـونا
الـتي نشـرها في ثـقافـية ( نتـفلـسف) 
ـدى) وجـمـعـهــا ونـشـرهـا في كـتـاب ا

حمل العنوان ذاته.
 WÐU²J « r «uŽ

ــواهب في رجل مــكــتــنــز بــكل هــذه ا
عــوالم الـــكــتــابــة والــبــحث الــرصــ
االيـــــحق لــــنــــا أن نـــــقف له الــــنــــزيه
ونــقـيم له ونـنــوه بــجـهــده احـتــرامــا
كما كـانت قبائل العرب تقيم االحتفال
وان اذا نبغ فيها شاعر ادب إحتفاء ا

أل سالله بالورود والزهور? 
ان لـــــــــــــــكـل أديـب قـــــــــــــــلـت مــــــــــــــرة
كـتــابـايــعــد واسـطــة الـعــقـد وبـاحـث
هل وهـوالــذي سـيـجــلب له بــقـاء ذكـر

خـلـودا?! قبل أن أطـمح بعـيـداً وأقـول
ـــــوعـــــود من احلق يـــــحل الـــــيـــــوم ا
فـان سـلـسـلة واعـنـي الـرحيـل ـطـلق ا
ـــطــبـــعي كـــتـــبه الـــتي ارخ فـــيـــهـــا ا
حلــيـوات الــعـديــد من األدبـاء حـمــيـد
والـتي نشـرها والـباحـث الـعـراقيـ
ابـتـداء في جـريدة ( الـثـورة) مُـنَـجَّـمة
عـلـى هـيــئـة حــلـقــات حــمـلت عــنـوان
(اجلـذور فـي تـراث الـعــراق احلـديث)
وكـــنت اتـــرقـب يـــوم االثـــنـــ من كل
طالعـة حلقة من اسبوع كي احـظى 
هذه احللقات وما زلت على الرغم من
وقد بـعـد الـعـهـد مـحـتـفـظـا بـعـديـدهـا
ــطــبـــعي صــنــعــا إذ جــمع احــسن ا
احلــلـــقــات هـــذه ونــشــرهـــا في كــتب
ويـحـفظـهـامن يـسـهل الـرجـوع إلـيـهـا
عــاديـات الــزمـان الــذي ال يـرحم وهـو
في سعيه الدائم الدائب نحو الالاين.
وألن حـــــمــــيـــــدا بن مـــــحــــمـــــد عــــلي
ماخلق إال لـكي يقـرأ ويكتب ـطبـعي ا
وكـــأني بـه ال مـــوكل بــــفـــضــــاء الـــله
بل بـفـضــاء الـبـحث والـكـتـابـة يـذرعه
ل تــراه اليـكل وال  والــقـراءة يــذرعه
فمنـذ أن كنا عن الـفتوحـات واالبتكـار
درب الـكتـابة هو وأنـا نتـلـمس الدرب
لـحق االدبي االسبـوعي جلريدة في ا
(اجلـمـهـوريـة) سـنوات 1965و1966
وحتى تـوقفه يـوم اخلميس االول من
وتــعـــلــيـــقــات عـــبــد حـــزيــران 1967
لحق القاسية الوهاب األم محـرر ا

قـالت هيئة الـشارقة لـلكتاب إن   134دار نـشر من  18 دولة عربـية وأجنبـية ستـشارك في الدورة العـاشرة من مهـرجان الشارقـة القرائي لـلطفل الـذي ينطلق في وقت الحق من
وجـهة لألطفال والـيافع في دولـة اإلمارات وجذب في دورته السـابقة أكثر من  300ألف ـعرفية السـنوية ا هرجـان من أكبر وأبرز األنـشطة الثـقافية وا نيسان اجلـاري.ويعد ا

زائر خالل  11يوما.وتقام الدورة العاشرة في االيام من  18 إلى  28 نيسان في مركز إكسبو الشارقة حتت شعار مستقبلك.. على بُعد كتاب.
ها أكثر من  286ضـيفا من مؤلف وفنان ورسام هرجان في دورته العاشرة ينظم  2600فعـالية يشارك في تقد وقال أحمـد العامري رئيس الهيئة في مؤتمـر صحفي إن ا

هرجان معرض رسوم كتب األطفال الذي يشارك فيه  104رسام من  32دولة يعرضون  355لوحة. .ومن ضمن أنشطة ا ي وأكاد
عارف. ستقبل) بهدف فتح اآلفاق الرحبة أمام األطفال وإطالعهم على مستقبل العلوم وا هرجان هذا العام معرضا بعنوان (آلة ا كما استحدث ا

ـاذج تُعرف بأساسات تـقدمة في العصـر الرقمي إلى جانب ما يـستعرضه من  اذج بصـرية ضمن عروض حيـة ألبرز مالمح التكنـولوجيا ا عرض يقـدم تصورات و وقـال العامري ”ا
هرجان ركن الطـهي الذي يستضيف مجموعة من سـتقبل يقدم ا الذكاء االصطنـاعي ومباد عمل وصناعة اآللي أجـهزة الروبوت.وبجانب القراءة واإلطالع والتـعرف على تكنولوجيا ا

قسمة إلى فئات عمرية مختلفة. باشرة ومسابقات الطاهي الصغير ا أشهر الطهاة من بريطانيا وكندا واإلمارات. وتتنوع أنشطة هذا الركن ب عروض الطهي ا
ـلحن اجلزائري صري عـبد الرحـمن أبو زهرة وا ـمثل ا مثـلة البـحرينيـة هيفـاء حس وا ن ارتـبطت أعمـالهم بالطـفل من بينـهم ا ـعرض مجمـوعة من الفـنان الـعرب واألجانب  ويسـتضيف ا

مثلة السورية أمل حويجة.. طارق العربي وا
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واخلـــرافـــات الــتـي طــوّحـت بــعـــقــول
أجـــدادنـــا مـــئــات الـــســـنــ  وال زال
بعضها يتربص بوعينا  بحيث تؤثر
غــالــبــاً عــلـى ســلــوكــنــا االجــتــمــاعي
ومـــواقــفـــنـــا من الــنـــاس واحلـــيــاة 
كالقـصص التي احتفـظت بها الذاكرة
االجــــتــــمـــــاعــــيّــــة  وال زال الــــنــــاس
يتناقـلونها عمّـا يسمى بـ ( اليشن ) 
وأهمـها : يشن أبـو الذهب  ويشن أم
احلــنّـــاء  ويــشن أم الــهـــنــد  ويــشن
(حفيظ ) وهو أشهرها على اإلطالق .
ويشن حـفيظ جزيـرة تقع على أطراف
قــضــاء اجملــر الـكــبــيـر فـي مـحــافــظـة
مــيـــســان  فـــيــهـــا كــنـــوز من الــذهب
ة يـحـرسهـا مخـلوق واألحجـار الكـر
مـا ورائي يسمى الـطنـطل  ويسكـنها
اجلن  وال يــســتـطــيع أحـد الــوصـول
إلـيـهـا  وقـد غامـر كـثـيـرون لـلـوصول
إلـيـهـا والـعـودة  ولـكـنـهم فـشلـوا في
العودة من جزيرة حفيظ ولم يرجعوا
عظم أثورات الـشعـبيّـة  أبـداً  وفي ا
الـــشـــعـــوب كـــثـــيـــر من أمـــثـــال هـــذه

احلكايات .
ومـن بــــاب الــــتـــــواصل مـع الــــقــــار
ـهـتـم بـدراسـة الــتـطـورات الــواعي وا
فاهيـميّة في مـجتمعه االجتـماعيّـة وا
 من أجل حـــثّه عـــلى صـــيـــاغــة واقع
أفــضل  تـطـرقـت الـكـاتــبـة إلى بـعض
فاهيم الباطلة ة  وا مارسات الظا ا
التي سادت في وقت من أوقات الزمن
الـرديء  فـكـانت مـقـالـة ( الـفـصـلـيّة )
ــعـــانــاة ص  ( 24 ) الـــتي تـــطــرقـت 
ـوروث  كما تـاريخـيّة بل تـراجيـديا ا
ـقدمـة  فهي وصـفـها األسـتاذ كـاتب ا
لم تــكـن قــصـــة  بل كــانـت أقــرب إلى
وثــيــقـة إدانــة جملـتــمع ذكــوري غـاشم
يـضطـهـد اجلـنس الـلطـيف  ويـحـمله
وزر ومسؤوليّـة طيش الرجل  وقصة
الـشـجــرة اخلـبـيـثـة ص   (107)الـتي
أطـلـقـهـا أحد جـنـراالت اإلنـكـلـيـز على
الـشــجـرة الـتـي اخـتـبــأ خـلـفــهـا ثـوار
الـــنـــاصـــريـــة فــكـــانـت حتــمـــيـــهم من

ـــوروث الــشـــعــبي الـــعــراقي شـــكّل ا
بالـنسبـة للباحـث  منـذ زمن بعيد 
مـركــز اسـتــقـطــاب ومـوضع اهــتـمـام
ـة كـبــيـر  ألنه يـعـبّــر عن حـاالت قـد
بــســيـطــة وشــامـلــة  تــسـاعــدهم في
ن ــعـالم  تــكــوين صــورة واضـحــة ا
كـانـوا قـبــلـنـا من الـنـاس  فـضالً عن
اكـتشاف طـبيـعة اإلنسـان احلقيـقية 
ـســافــة الـبــعــيـدة وعــلى الـرغـم من ا
نـــســبـــيــاً بـــيــنـــنــا وبـــ بــعض ذلك
ـــــــتـــــــلك ـــــــوروث  إال أنـه ال زال  ا
امــتـداداً عــبـر الــعـصــور  وحـضـوراً
بــهـيـاً وجــمـيالً بــيـنـنــا  كـلّـمــا أعـدنـا

قراءته .
ــوروثـات الــشـعــبـيـة وكــلـمّـا كــانت ا
مـرتـبـطـة بالـذاكـرة ( االجـتـمـاعـية ) 
ومــــا تـــشــــتــــمل عــــلــــيه مـن أحـــداث
ومـنـاســبـات وكــوارث طـبـيــعـيـة  أو
بالذاكرة ( العـاطفية ) وما حتوي من
أحاسيس مـحزنة أو مفرحـة  جميلة
أو تــعــيــســة  كــان من الــســهل عــلى
ـسـؤولة عن ـدى  ا الذاكـرة بـعـيدة ا
ــعـلــومـات الـتـي يـبـلغ حــفظ وخـزن ا
مـداهــا الـزمــني أشـهــراً أو سـنــيـنـاً 
وربّما عمر اإلنسـان كلّه  أن تستعيد

وروثات بسهولة . تلك ا
ومن الكتب الشائقة التي صدرت قبل
أيــام  كـتــاب ( مــشــحــوف خـريــبط 

وروث الشعبي ) للكاتبة كتابات من ا
نــوال جــويــد   بـ (  ( 224صــفــحــة 
احـتـوى الكـتاب  الـذي صـدرت طبـعته
األولى عن دار الـهجّـان ودار الـرافدين
 عــلى  (  ( 82مــقـــالــة  وكلّ مـــقــالــة
حتــمل عـنـوانـاً مـســتـقالً  وكلّ مـقـالـة
ـكـن أن تـقـرأ مـسـتـقـلـة عن غـيـرهـا 
دن وإن تـكررت فـيـهـا أسـمـاء بـعض ا

والقصبات . 
ـوذجاً رائـعاً من لقـد قدمت الـكـاتبـة 
الكتابات  فـقد كانت ذكية وواعية في
التـقاطاتهـا التي حمـلت دالالت وطنية
وأخالقـيـة واجـتـمـاعـية  نـحن بـأمس
احلاجـة إليها في هـذا الزمان وفي كلّ
زمــان  ولـم تــكــتف بـــاجلــلــوس عــلى
كرسي ( الـقصّخـون ) أو  ( احلكواتي
) لــلـتــســلــيــة وتــمــضـيــة الــوقت  بل
ذكر بالرصيد اإلنساني مارست دور ا
العـظيم من الطـيبة  واإلخـاء الوطني
 والتـعاطف  والـضمـير احليّ  التي

كانت من أهم ركائز وحدة العراق . 
ـام وقــد تــمــيّـزت ( نــوال جــويــد ) بــإ
ــســمــيــات الــتي واسع بــاألســمــاء وا
تــــســـتــــعـــمـل في أريــــاف اجلـــنـــوب 
وبـامــتالك رصـيــد كـبــيـر من مــفـردات
اللهـجة العامـية اجلنوبيـة  وبقدرتها
فـردات الـلغـوية على اسـتخـدام تـلك ا
داخل ســيـاق الــســرد  ظــنـاً مــنــهـا ـــ

وهـذا مـا اسـتـنـتـجـته شـخـصـيّاً ـــ إنّ
كتابتها بهذه اللغة سيرفع من حرارة
استـقبـال الـقراء لـها  وسـتـكون أكـثر
تــأثـيـراً  وأكـثــر حـيـويــة  فـكـتــبـتـهـا
بصـورتهـا الـنطـقيـة الـتي كانت تـلفظ
بهـا بال تزويق أو جتمـيل  فكانت : (
صـــديق / صــــديج  يـــأتـي / يـــجي 
ملعونة الوالدين / منعولة الوالدين 
شــهــقت بــشـدة / نــشــغت  كــأنــهـا /
جنهة  اشتعلت النار / وجّت  ينظر
/ يـتـفّكـر  حريق / حـريـجة  تـؤكد /

قبل / اجملبل ) .         توجّد  ا
ومن أجل عدم وضـع القار فـي حالة
غــمــوض في فــهـم مــعـانـي الــكــلــمـات
واألسـمـاء وبـعض األفـعـال واألماكن 
اضـطرت الـكـاتـبـة إلى تزويـد الـكـتاب
بهوامش توضيحيّة أسفل الصفحات
لـلتـعريف والـشرح والـتعلـيق  حسب
الـضرورة   فـأضـافت حـسـنـة جـديدة

إلى حسنات كتابها . 
ـــشـــاعـــرهـــا ــــرأة  لـــقــــد احـــتـــلت ا
وشـجـونـهـا وهـمــومـهـا وصـراعـاتـهـا
مـسـاحة واسـعـة من الـكـتـاب  فـكانت
ــســعــدة  حــكــايــات ( تــســواهن  وا
ـا تـريـده الروح والـعـمّـة واجلـنّـة  وا
كـشـمرته بـلوة  وأمّ الـشـهيـد  وفدعم
وفـيـروزة  وعـزاء النـسـاء اجلـنوبي 
وخاجيّـة  ونوشة  وشنيـنة  وغنمة
البديريّة  وغيضك عليّ عيب يهون) .
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كـما تنـاولت بعض الظـواهر الشـائعة
بـــ نـــســـاء األمس  مـــثـل ظـــاهــرة (
الــوشـم ) وهــو الــنـــقش عـــلى الــوجه
واجلسم لزيادة اجلمال  والتي كانت
منتـشرة في جميع مـناطق العراق من
اجلنوب إلى الشمال  وقد أبدعت في
الـتـعـريف به  وبـأدواته  وبـأسـمـائه
وأنـــواعه  والـــتـــفــــريق بـــ الـــوشم

التجميلي والوشم العالجي .      
وروثات الشعـبيّة التي اهتمت ومن ا
بـهـا الــكـاتـبــة  وسـعت إلى مــحـاولـة
ـــعـــتـــقــدات تـــذكـــيـــرنـــا بـــهـــا  هي ا
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رصـاص الــبـريـطـانـيـ  فـلـمّـا أصـبح
الــصــبـاح  ورأى اجلــنــرال اخلـســائـر
الـــتي تــكـــبّـــدوهــا  وعـــرف بـــأنّ هــذه
الـشجـرة هي التي كـانت حتمي الـثوار
 صــرخ عـلى جــنـوده وطـلـب مـنـهم أن

يحرقوا هذه الشجرة اخلبيثة . 
Ê«bF*« q «

عدان  ص  (109)حتدثت وفي مقالة ا
ــعــدان  واجلـذر الــكـاتــبــة عـن أصل ا
ـعدان  ـعـيـدي وا صـطـلح ا الـلـغـوي 
ومـوقف السلـطات من هـذه الشـريحة 
ولكن بـصورة عامـة واختصـار شديد 
وللفـائدة أضيف لكالم الكـاتبة فأقول :
إن كتّـاب االنـثروبـولـوجيّـة الـعراقـيون
يـخـتـلـفـون عن اآلخـرين في اسـتـعـمـال
ــعــدان ) في دراســاتـهم  إذ كــلــمــة ( ا
يـــقــصـــدون قـــســمـــاً واحـــداً من عــرب
األهــوار وهم رعــاة اجلــامـوس الــرحّل
الــذين يــشـكــلــون نـســبـة صــغــيـرة من
سـكّـان األهوار  وهـم أفخـاذ من قـبائل
عـربيـة سكـنت منطـقة الـبطـائح جنوب
الـعـراق منـذ أزمـان بـعـيـدة  وكـانوا ال
يـتـزوجون من خـارج بـيـئـتـهم  وبـهذا
فقـد احتـفـظوا بـنقـائـهم  ومن أهازيج
الزواج عندهم هذه األهزوجة الشعبية
: ( اكحـيل إمصـلصل من عـمّه اخلاله )
أي أنه مـعـروف الــنـسب واحلـسب من

جهتي األب واألم .
ويــبــقى حلـــديث الــشــعـــر والــشــعــراء
وأهـازيج الـفـرح واحلـزن حـصـة األسد
في كـــتــاب   ( مـــشــحــوف خـــريــبط ) 
ة ) التي فكانت ( حكاية أغنية يا حر
كـتب كـلـمـاتــهـا الـشـاعـر الـكـبـيـر نـاظم
الـــســمـــاوي  و ( أهـــازيج وهـــوســات
األعــراس )  و ( قـصــة أغـنــيـة غــريـبـة
الـروح ) لــلـشــاعـر جــبّـار الــغـزّي  و (

طور الصبّي )  وغيرها .
أخيراً  ال بـد من القول بأنّ الـكاتبة قد
بـذلت جهداً مـشكـوراً من أجل تذكـيرنا
بـبعض مـوروثـنـا الـشـعبـي  وإن كنت
أودّ لـو أنـهـا أطـنـبت في كـتـابـة بـعض

مقاالتها . 
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مع ان السحـر هو خرق لـقوان الـطبيـعة ويغـزوه اخليال  اال ان بعض
ـفكـرين يرون انه لـه وظائف اجـتمـاعيـة وسيـكـولوجـية وثـقافـية بـوصفه ا
نـوعـا من التـراث الـشـعبي الـذي حتـركه عـوامل حتتـيـة عـديدة تـعـبر عن
احلاجة كطرد الشر وحتقـيق االماني ودفع اخلطر وغيرها  ويرى عالم
االجـتـمـاع دوركا ان وظـيـفـة السـحـر فـردية فـي ح ان وظـيـفـة الدين
اجتـماعيـة  يقـول : ( الدين يتـسم باالندمـاج االجتـماعي وتشـارك القيم
واخلـبـرات  وان الـكنـائس تـعـبيـر عن اجملـتـمع ومن نـاحيـة اخـرى يـهتم
ـارسـة فــانه كـان يـهـتم ــعـامالت بـ االفـراد ... وبــصـفـة  الـسـحـر بـا
بتـقد خدمـة لزبائن  (الـسحـر  اوين ديفيـز  مؤسسـة هنداوي 2014
اديـون من ان الـسحـر مرحـلة ص  25) هـذا الرأي عـلى عكس مـايـراه ا
سابـقة لـلدين ومطـورة له . وينـتقد فـيتـجنشـتاين فـكرة ( ان السـحر علم
زائف ومـرحـلة بـدائيـة من مـراحل التـطـور  كان الـسـحر مـثـار اهتـمامه
النه نوع من انـواع الـتـعـبـير ولـغـة رمـزيـة تعـطي االمـنـيـة صورة تـمـثـلـها
وتعبر عنها وعـلى هذا االساس تنهار فئـات الفكر احلديث والبدائي ) (
رجع السابق   ص :  27) ذلك الن فيتجنشتاين ( ال يقصد السحر  ا
ـشـاعر بـالـلغـة مـاهو مـعـروف ب الـنـاس من ان اللـغـة اداة تعـبـير عن ا
فـيـدة  لـقد اعـتـمد واالنـفـعاالت فـحـسب  بل هي كـذلك كل الـقضـايـا ا
ـنـطـقي الـذي عـده "رسل " قـادرا عـلى اظـهار فيـتـجـنـشـتـاين الـتحـلـيل ا
لـيـئة ـنـطقـيـة للـتـعابـيـر اللـغـوية الـتي تـخـفيـهـا اللـغـة العـاديـة ا الصـور ا
ـعنى  دار ـيـتافـيـزيـقيـة والـعـاطفـيـة ) (اللـغـة وا بـاالخـطـاء وااليحـاءات ا
أمون  بغداد 2011م ص: 93) ويالحظ ان (مالينوفسكي استكشف – ا
ـعنى الكامن غير مـتأثر بـفتجـنشتاين  –ايضا دور الـلغة في الـسحر وا
في اسـتخـدام " الـكـلـمـات " وقـد حتـول انـتـبـاهه  هـذا االمـر بـيـنـمـا كان
يحاول ترجـمة الصيغ الشعـرية التي يستـخدمها سكـان جزر تروبرياند
فـقـد كان سـكـان اجلزيـرة يؤمـنـون بقـوة الـكلـمـات .. فقـام بـوصف كيف
كـانت كـلـمـات سـكان اجلـزيـرة تـمـثل " افـعـاال " تؤتي نـتـائج عـمـلـية ?) (

صدر السابق  ص29). السحر ا
ويذكر ابن خلدون قوة كلمات القران الكر في شفاء رسول الله (ص)
ـعـوذتـ ومن شـر الـنـفـاثـات في مـن الـسـحـر   ( فـانـزل الـله عـلـيه في ا
الـعقـد  قالت عـائشـة رضي الله عـنهـا اليقـرأ عقـدة من تلك الـعقـد التي
ـكـتـبـة التـجـاريـة  مـصر  ص : ـقـدمة  ا سـحـر فـيـها اال انـحـلت ) ( ا
 49)وقد طور علماء االنثربولوجيا االسلوب العقالني في تفسير السحر
ـؤرخ االمـريـكي لـ ثـورنـدايك ( 1882- 1965 م) ( ان الـسـحـر فـيـرى ا
ا كانوا والعلم التجريبي ارتبطا بعضهما في تطورهما وان السحرة ر
كن أول من اجـرى الـتجـارب وان تـاريخي الـسـحر والـعـلم الـتجـريـبي 
رجع السابق  فهمهما على نحو افضل بدراساتهما معا ( السحر   ا
ــنـــهج الــتـــجــريـــبي هــو من ادق ص 52)  .والبــد من االشـــارة الى ان ا
ـنـاهج الـبـحـثـيـة في الـعـصـر احلـديث الن نـتـائـجـة مـدعـومـة بـالـتـجـربة ا
سـتنـدة الى اسلـوب البـحث العـلمي  وكـان للـسحـر دور في الوصول ا
ــهم " ســيـكــولـوجــيـا الــيه وال عـجـب ( فـجــاهـودا  –الــذي الف الــعـمل ا
اخلـرافة "   1969م)  –كـان يـدرك جـيـدا ان بـعض اخلـرافـات " تـصـعب
على العـلم برهنة زيـفها  وان ذلك الزيف نـفسه دائما مـا يكون ذا صلة
رجع السابق  ص:  74) والشك في بوضع معرفي مع ) (السحر  ا
ان السحر االبيض يتفوق على الـسحر االسود فالسحر االبيض مدعاة
ـشاهدة لتـعلم االنـسان الـتجارب كـخفـة اليـد واحلركة وخـداع الرأي وا
مسـرور كتـمزيق ورقـة نقديـة واعادة شـكلـها االصلي ( لـقد كـان اسهام
الـسـحر في الـثـورة العـلـميـة في الـقرن الـسـابع عشـر مـحل جـدال كبـير
ؤرخ ان الثورة العلمـية حدثت نتيجة النكار فبينما رأى معسـكر من ا
السحر  قـال اخرون كان التـجريب السحـري جزءا ال يتجـزأ من عملية
بـاد العلـمية اجلـديدة غـير السـحرية في نـهاية انتـاج جيل جديـد من ا
ـساعي الـفكـريـة لسـحرة ـسار االخـير يـربط بـخيـوط ا ـطاف  وهـذا ا ا
عـصـر الـنـهضـة الـذين اعـادوا فـحص مـا اورثه القـدمـاء من حـكـمـة مثل
مارسيلو فيتشينو (  1433- 1499 م) ... وكورنيليوس اجريبا ( 1486-
ـاني مرورا بـكـتابـات شـخـصيـات الـقرن  1535م) فـيـلسـوف الـغـيبـيـة اال
ـــؤثــرة مـــثـل عـــالم الـــريـــــــــــاضـــيــات والـــفـــلـــكي الـــســـادس عـــشـــر ا
ـرجع ســابــــــــــــــقــا جـوردانــو بـرونـو ( 1548- 1600 م ) (الـســحـر  ا
الـسابق  ص: 54) ويـؤكـد جـيـمس فـريزر جـدوى وظـائف الـسـحـر فـهو
يـقـسم الـســحـرة عـلى قـســمـ االول الـسـاحـر اخلــاص والـثـاني الـعـام
ا يصبح فالساحر اخلاص يكـون الفراد معين اما الـساحر العام ( ا
ـارسا " عـامـا ويعـد ظهـور هـذه الفـئة من " الى حـد ما  "مـوظـفا " او" 
ـوظـفـ " خـطوة مـهـمـة جـدا في الـتـطـور الـسـياسي ـمـارسـ " او " ا ا
والديـني للمـجتـمع فحيث يـتوقف خيـر القـبيلـة وصاحلهـا مثال على اداء
ـمـارسـات الـسـحـريـة  فـان السـاحـر نـفـسـه يـحتـل مـركـزا عـالـيا هـذه ا
ويحظى بقدر هائل من النفوذ وحسن السمعة ) ( الغصن الذهبي  ج1

صرية  ص  503) .  الهيئة ا
ويـذكـر  الـبـاحث بـاسم عـبـداحلـمـيـد حـمـودي ان الـسـحـر يـدخل ضـمن
سرح في اسـيا الشرق  ويـضرب امثاال عديـدة لذلك  منها الرقص وا
الـرقص الكـانـدي وهو نـوع من الـرقص البـوذي ( وقـد شق بطـريـقة الى
اماكن اخـرى في الشرق كـمنـشوريا والـص وكـوريا حيث يـقدم ضمن
احتفاالت اغسطس  اب  بـدخول بوذا ارض سيالن وسط تداعيات من
الـتراتـيل السـحريـة والـتعـاويذ ) . ( سـحر احلـقيـقة  دار مـيزوبـوتامـيا
بغداد  2014ص:  97)ويضـيف االسـتاذ بـاسم : ( نسـتنـتج ان الرقص
في اسيا الشرق ليس ترفا مبـتذال بل اداء فولكلوريا  اعتقاديا  –يختلط
ـرجع نـفسه  ـوحـد بالـطـقـوس الـسـحـريـة) (ا فيـه الفـكـر الـديـني غـيـر ا
ـان بــاالسـطــورة واخلـرافـة ص: .  97) والبــد من ان نـشــيـر الـى ان اال
كـالسحـر اليخـلو من حيـثيـات منطـقية يـسعى الـعلم لـتطبـيقهـا فهـما علم

بدائي كما يرى علماء الفولكلور .  
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