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عقـد مجلس الـصدر جلـسته الشـهرية مـساء الثالثاء  24 ايلـول اجلاري بحضـور جمع من الـعلماء
عرفـة تظلـله ذكرى استـشهاد أبي االحـرار االمام احلسـ عليه وعـشاق الفـكر واألدب والثـقافـة وا
نـهاج بحثاً للدكتور عـلي الطائي بعنوان ( حقـوق العراق في مياه دجلة والفرات السالم وتضمن ا
وفـقـاً الحكـام القـانـون الدولي) وقـصـيدة لـلشـاعـر جابـر اجلـابري.وبـحثـاً لالعالمي حـس الـذكـر بعـنوان
ـوسوي  وقـصيـدة للـشاعر ـكان ) وقـصيـدة للـشاعر مـحسن ا لـحمـة الزيـنبـية  –أثيـر عابـر الزمان وا (ا
ـوسـوي ومشـاركـة أدبـيـة لالديب عـبـد الـهـادي صـادق ثم خـتم اجملـلس سـمـاحـة الـعالمـة الـسـيد هـاشم ا
حس الصـدر بحديث في ذكرى استشهـاد االمام السجاد عليه الـسالم وقرأ قصيدة حسيـنية كتبها في

العاشر من احملرم هذا العام .
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النجف

قراءة في رواية باب الفرج    

((رجل دين وثالث زوجــات وحــشـد
من البـنـات واألبنـاء في بـيت واحد
تـعـصـف بـهم أحــداث احلـروب بـ
. تدور أحداث الـرواية في أحتاللـ
الــســنـــوات بــ نــهـــايــة األحــتالل
الــــعـــثــــمــــانـي وبـــدايــــة األحــــتالل
الـبـريـطـانـي  أمـا مـسـرح األحـداث
فهي مـدينة الـنجف فـي سنة 1906
مع بــدايــات األصالح الــديــني الى
ـة عام  1914حيث سـنـوات الـهـز
ــديــنــة حتت ــقـــدس في ا يــهــتــز ا
ضـربـات الواقـع فـتـرة عصـفـت بـها
احلـروب والـكــوارث ومن األحـداث
الـــصــغـــيـــرة  في بـــيـت واحــد أراد
الـكـاتب أنْ يـصل لـالحـداث الـكـلـيـة
ووقــعــهــا عـــلى أكــثـــر من عــشــرين
شـخـصــيـة يــجـمـعــهـا مــكـان واحـد
ـديـنة  وتفـرقـهـا أقـدارهـا وأقـدار ا
التـاريخ يلـقي بـظالله الثـقـيلـة على
احلـاضـر  وعلـى تـشـكيـل احلـاضر

كمأساة ومهزلة في آن واحد .
ـــاضي وهـــذا احلـــاضــر بــ ذاك ا
يجـول بنـا زهيـر اجلزائـري ببـراعة
في هـــذه الــروايـــة ))  مـــنـــشــورات
ــتــوسط  –ايــطـــالــيــا  ط12019 ا
  317صفحة رواية (( باب الفرج))
ـنـاضل زهـيـر لألديب واألعالمي وا
اجلـــزائـــري  هي مــــدخل لـــتـــاريخ

مدينة النجف من أحد بوابات رموزها
قـدسة فـباب الـفرج هـو أحد بـوابات ا

الصحن احليدري الشريف األربع .
الكـاتب في تصـميم مـسبق واع تـماما
لـــروايــــة تــــاريـــخــــهــــا األقـــتــــصـــادي
والــســيــاسـي والــثــقــافـي من خاللــهــا
وعـلى لـسـان أحـد أبـنائـهـا ومـن عاش
أحداثها  الـذي صنع له أجنحـة تمكنه
من حـــريــة احلـــركــة ورصـــد األحــداث
بحـريـة كـامـلة التـعـيـقه مـوانع والحتد
من حــركــته حـــدود  فــهــو طــائــرحــر 
ـديـنة مـرفرفـاً بـجنـاحيه يحـوم حول ا
الـطـلـيـقـتــ الـقـويـتـ فـوق االسـواق
زارع ـقابـر والطـرقات وا والبـيوت وا
واألنــــــهــــــار واألهــــــوار واخلــــــانـــــات
واحلمامات  دون أنْ يراه أحد   تمكن
سـلحة ـقاومـة ا من تصـوير  مـعارك ا
ضـد األنكـلـيـز بـقـيـادة الـشـاعـر الـثـائر
العالمة  الـشهـيد السـيد مـحمد سـعيد
احلبوبي  في أقصى اجلنوب العراقي
وفي عــــــمق األهــــــوار  وبـــــذلـك كـــــان
الــروائي  ذكــيــاً ومـوفــقــاً في جتــنــيح
الـراوي الـعــلـيم لـيــغـلق كـيـس اسـئـلـة
ــتــلـــقي عن ســـر الــقــدرة الــقـــاريء وا
الـكـبيـرة لـلـراوي الـعـلـيم في تـتـبع كل
هذه األحداث وتصويـر أدق التفاصيل

وفي كل األماكن .
الـروايـة رصــد دقـيق لــواقع وحتـوالت

الـطــبـقــة األرسـتــقـراطــيـة  الــتـجــاريـة
ديـنة مـنذ الديـنيـة واألقطـوازيـة  في ا
بداية أنهيار  األمبراطـورية العثمانية
والهـيمـنة الـتركـية  عـلى العـراق حتى
بدايـة  األسـتعـمـار األنكـليـزي لـلبالد 
خصوصـاوهو احـد ابناء هـذه الطـبقة
ـــنــتـــمــ لـــهـــا من حـــيث الــدم ومن ا
ــنــفــصـل عــنــهــا من حـــيث الــفــكــر وا
ومــنــهج احلـــيــاة وهــو أحــد أفــرازات

تناقضاتها .
الـشــيخ مــرتــضى وعــائــلـتـه وأخـوانه
جـــعــفـــروعـــبـــاس وزوجـــاته األربـــعــة
وعـــبـــيــده وخـــدمـه وأبـــنــائـه وأبـــنــاء
زوجـاته حــمـاده وحـسن ومــحـسن من
الذكور حيث لم يكن للبنات سوى دور
هـامـشـي في حـيـاة الــعـائـلــة اخلـاصـة
وفي احلياة العـامة  للمـدينة وقد كان
الراوي  اجملـنح العـليم هـو أحد ابـناء
الشـيخ مـرتضـى هذه الـعـائلـة  خـليط
من   مـــتـــديـن مـــحـــافـظ مـــتـــصـــلب ((
جــعــفـر)) وعـالمــة مــعـتــدل  ((الــشــيخ
عـبــاس))  وتـاجــر  وأقـطــاعي يــلـبس
لـبـوس الــدين  (( الـشــيخ مـرتـضى )).
ستـكـون من الـشخـصـيـات  الرئـيـسـية

ألحداث الرواية .
أمــا احلـاج ((مــحــسن شـالش))  وهـو
طبـعـا شـخـصـية حـقـيـقـيـة من الـنجف
ثالً للـبرجـوازية  الوطـنيـة النجـفية
تـطلـعة لـلتـحرر والـتقدم والعـراقيـة  ا
ومـواكــبـة تـطــورات الـعــالم احلـديث 
تـطـلع لـقيـام صـناعـة وطـنـيةعـراقـية ا
حـقـيــقـيــة تـنـتــشل اجملـتـمـع من حـالـة
ــهـــيــمـن عــلى الــركـــود  والــتـــخـــلف ا
الــوضع األقـــتــصـــادي والــثـــقــافي في
ـــديـــنـــة  والـــبالد عـــمـــومـــا  -  قـــام ا
بـتــأســيس مــعـمال ألنــتــاج  الـكــوفــيـة
النجـفية    ومعـمال ألنتاج الـسكر من
الــدبس - نــتــيــجــة لــهــيــمــنــة الــقـوى
ـتحـالفة مع األقطاعـية  والـعشـائرية ا
ــتـمـثـلـة الـقـوى الـديـنــيـة احملـافـظـة  ا
ستبدة بالسيد كاظم اليـزدي  نصير ا
سـنـد من قـبل  شقـاوات  وعـشـائر  وا
ـــديــــنـــة الـــشــــمــــرت والـــزكــــرت فـي ا
تعاون مع االتراك والذي سيتعاون وا
مسـتقـبالً مع األنـكـليـز عشـيـة أحتالله
لـلــعـراق وكــان له مــوقـفــاً بـالــضـد من
ثـــوار  عــام  1918 وثــوار  1920 من
الـنـاحــيـة الــسـيـاســيـة خالل األحـداث
ــديــنــة  أبـان الــدامـيــة الــتي مــرت بــا
األحـتالل األنــكـلـيــزي لـهــا  وتـعــلـيـقه
ــشــانق  كــنـجم لـلــثــوار عـلـى أعـواد ا
ـديـنة  من البـقـال ورفـاقه من شـبـاب ا

النـجـفـيـ األحـرار . وقـد كـان الـيزدي
ـنـاهـضة ألي ـثل الـقـوة ا ومن وااله 
ـديـنـة  وقـد نـهـضـة اقــتـصـاديـة  فـي ا
ــــعـــارضـــته لـــدخـــول جتـــســـد ذلك  
الــتـــرامـــوي بـــ الــكـــوفـــة والـــنــجف
ــتـطـور لـلـنـقل ـشـروع احلـضـاري  ا ا
الــذي بـــادر بــأنـــشـــائه  الــبـــرجــوازي
مـــــحـــــسن شـالش بــــالـــــتـــــعـــــاون مع
وقـــد حــرض الــعــامــة ضــد األنــكــلــيــز
التـرامـوي  ومـسـتعـمـلـيه وهـو الـقائل
((يــتـــركــون حـــمـــيــر الـــله ويــركـــبــون
الـشـمـنـدفـر)) مـتـمــهـمـا أيـاهم بـالـكـفـر

منتصراً للحميرضد التراموي.
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ــسـتــوى  الــفــكــري فــقــد كـان وعــلى ا
ـــشــروطــة مــنـــاهــضــاً شـــرســا ضــد ا
احلـركـة الـتـحـريـريـة الـنـامـيـة بـزعـامة
السيد كـاظم اخلراساني ومن أيده من
ـتعـلـمـ األحرار في أهل العـمـائم  وا
الـنـجف  اخلـراســاني  الـذي مـات في
ظروف غامضـة وبشكل مـفاجيء  يرى
ـطـلعـ إنَّـها الكـثـير من الـبـاحـث وا
عمـلـيـة أغـتيـال بـالـسم مـدبـرة من قبل
س بـيل الـبريـطـانـيـة  بـالـتـعاون من ا
بـعض خــدم  اخلــراسـاني   وقــد كـان
ـشـروطـة في أوج نـشـاطه دفـاعــاً عن ا
وأهدافـهـا في حـريـة الفـكـر واألخـتـيار
ـــــضي نــــحـــــو احلــــكم لــــلـــــحــــاكم وا

قراطي الدستوري ... الد
كـمـا كـان له مـوقـف مـعـادي لـلـمـدارس
دينة التي الرسمية ((األميرية))  في ا
ســتــســحب الـــبــســاط من حتت أقــدام
اللي واحلـوزة الـديـنـيـة والـكـتـاتـيب ا
التي تـعلم   طالبـها  اخلـرافة واجلهل
واخلضوع  لألعراف والتقاليد البالية
الـيـزدي كــان خـيـر مـجــسـد لـلـعــقـلـيـة
ولـلــمــصــلـحــة األقــطـاعــيــةواحلـوزات
ـنــسـجــمـة مع ـتــشــددة وا الـديــنـيــة ا
رغبة األستعمار لبقاءاجلهل واخلرافة
والتخلف مـهيمـنة على عـقول الناس .
وكـــان دخــــول مـــحــــسن أبن الــــشـــيخ
ـوذجـاً لـهـذا الـصـراع  ب مـرتـضى 
ــتـحــررة  حـيث الـقــوى احملـافــظـة وا
ـدرســة األمـيـريـة ضـد دخل  مـحـسن ا
ـتــجــبــر احملـافـظ  عـلى أرادة أخـيـه  ا
الطريقـة اليزديـة الشيخ جـعفر  وهذا
ـــــوضــــوعي احلس الـــــطــــبــــيـــــعي وا
للبـرجوازية الـنامـية التي هي بـحاجة
الى الكوادر األدارية العلـمية  الكفوءة
ألدارة  مــؤســـســاتـــهــا ومـــصــاحلـــهــا
رتـقبة ومؤسـسات الـدولة احلـديثـة  ا
أكـثـر بــكـثــيـر من حـاجــتـهــا لـلـفــقـهـاء

نـابر الذين شغـلهم الشاغل وخطباء ا
احلالل واحلـــرام وبــــعث األمـــوات من
القبـور  وشج الرؤوس ولـطم الصدور
الـذي كــان الــشـيخ مــرتــضى يــشـمــئـز

منها .
رجع الشيخ الـعالمة عبـاس األسدي ا
الــذي يـبــدو مــحــايــداً  ولــكـنـه األقـرب
لألعتدال  والعقل مع وئام وتخادم مع
اخلط احملافظ  ولـكنه لـيس من  دعاته
 أمــا  الـشــيخ (( جــعــفــر)) الــنــمـوذج
ـتـزمـت في مـوقـفه الـديـني ـتـطـرف ا ا
ــعــارضــة لــكل   تــقـدم شـاهــر سالح ا
وكــمـــا يــراه خــرقـــاً لــتـــعــالـــيم الــدين
والعقيـدة كما يراها فـي القول والفعل
تـشـددين حد الـتزمت   وقد كـان من ا
في  األلـتـزام بـقـواعـد الــلـغـة الـعـربـيـة
لفـظـا وكتـابـة فلـقـبوه  ب((سـيـبويه ))
آنذاك  وقـد كـان مـشـاكسـاً نـاقـداً  فـظاً
ألخـيــةالــشــبــيخ (( مــرتـضـى)) عـاشق
احلـيــاة والــنــســاء والــثـروة وأمــتالك
االراضي والـــعـــبــــيـــد والـــعـــقـــارات  
ـعدان)) ـعـارض  لـلـ((غـوغـاء)) و ((ا ا
وهـوسـاتـهم  وعـدم تــعـقـلـهم   فـلـذلك
ـسلحة ؤيدين لـلثورة ا كان من غيـر ا
ضد األنكـليـز بقـياد احلـبوبي مـنطـلقاً
من مبـدأ الـعـقالنـية  والـتـعـقل وضمن
حسابات التـجار في الربح واخلسارة
وعـــدم تــــوازن الــــقـــوى  فــــقــــد  كـــان
((مرتـضى)) الـنمـوذج األمثـل لتـحالف
الـبــرجــوازيــة الـطــفــيــلـيــة  واألقــطـاع
ــكــنـنــا تــســمـيــتــهـا مــشـكــلــ فـئــة 
بـ((األقطوازية ))  فـهو أقطـاعي يسكن
لـيـكـة األرض وحيـازتـها ديـنـة نـهم  ا
ولكـنه لـيس عـشائـريـا ((عمـايـديا ))  
ـنــهج وعـقـلـيـة كـذلك  فـهـو  مــبـهـور 
حسن شالش تـمثلـة  البرجـوازية  ا
ـشاريع  معـجـباً  بـقـدرته في أنشـاء ا
زيد من ومغامـراته التجـارية لكـسب ا
ـــشــــاريع الــــصـــنــــاعـــيـــة ـــال فـي  ا ا
والتجـارية  هـذا البرجـوازي العراقي
ومن مــــاثــــلـه  من رفــــعــــوا   الــــرايــــة
البيضاء بعد انْ عجزوا  وأعجزوا في
مقاومة  ومواجـهة  أكتسـاح البضاعة
األنــكــلــيــزيـــة واألجــنــبــيــة  لألســواق
الـعــراقـيـة  وإتــخـام الــسـوق بــالـسـلع
تـطورة واألرخص  سعراً الصناعـية ا
من الــعـالـم األول  وأرتـضـى هـو ومن
روج ماثـله أنْ يـلعـبوا دور الـوكـيل وا
للبضاعة الرأسمـالية األستعمارية في
األسـواق الـعـراقــيـة ومـوت الــصـنـاعـة
الوطـنـية  الـعراقـيـة منـذ  ذلك الـتاريخ
ـــا أضــــعف الـــطــــبـــقـــة وحلـــد اآلن 

نتجة وبالتالي البرجوازية العراقية ا
إضـعـاف نـقـيــضـهـا الـطـبــقي الـطـبـقـة
العـاملـة العـراقـية  والـطبـقة الـوسطى
حامـلة مـشعـل احلضـارة والتـطور في
العـالم األول   وهذا مـا أنعـكس سلـباً
عـلى احلـراك األجـتـمـاعي  في الـعـراق
وشـــرذمـــة الــطـــبـــقـــات  وتـــداخـــلـــهــا
ومـيــوعـتــهــا في الـعــراق   وأنــعـكس
سلباً على الوضع السياسي والثقافي
وطـــبـــقـــته احلـــاكم ((األقـــطـــوازيـــة ))
ـــأزومـــة والـــتـــابـــعـــة دومـــا وحلـــ ا

التاريخ.
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فالشك إنَّ الـيــشـمــاغ الـلـنــدني قـد حل
مـحل الــيـشـمــاغ الـنـجــفي  وطـرده من
قدس  السوق رغم إنَّه  يحمل الرمز ا
ـسـتـورد حل مـحل والـسكـر األبـيض ا
سـكــر الـدبس حملــسن شالش  وكـذلك
ـنتـجـات الـوطـنـية هو احلـال لـبـقـيـة ا
ستورد التي أندثرت بسسب  هيمنة ا
 وعدم دعم السـلطـات للـمنـتج الوطني
في دولـــة   تـــعـــتـــمـــد ريع الـــنـــفط في
تـــصـــريف أمـــورهـــا  لـــتـــكـــون  دولـــة
مستهلكة  بـالدرجة األولى حتى زمننا
هـــذا فال زلـــنــــا نـــســـتـــورد  الـــنـــعـــال
والــــطـــيــــارة  الــــرقي والــــبــــصل وكل

شيءمن اخلارج .
الـروائي الـواعـي لـطـبــيـعـة الــطـبـقـات
االجـتـمــاعـيــة الـعـراقــيـة  وحتــوالتـهـا
أوضح لــــنــــا طــــبــــيــــعــــة الــــطــــبــــقـــة
األرستـقـراطـية الـتـجـارية واألقـطـاعـية

نـهمكة حد ـتخادمة مـعهاا والدينية ا
ـزيـد من األفـراط بـاجلــنس وأمـتـالك ا
ـارســاتـهــا لـكل احلـر والــعـبــيـد و
ـوانع والــفــواحش واحملــرمـات رغم ا
ـزيف والــتـمــظـهـر قـنــاعـهــا الـديـنـي ا
ــظـــهــرالــعـــفــة  والــزهـــد واأللــتــزام
بـالـتـعـلـيـمـات الـديـنـيـة  كـمـا هـو حال
الشيخ مرتـضى  يشتري الـعبيديزني
يـتــنــاول الــتــريـاك ويــصــلي ويــصـوم
ويلبس العمة ويؤدي فريضة احلج  .
لكنه يستثمر هذه الطقوس والفروض
 لـلـحـصول عـلـى الـنسـاء  ومـزيـداً من
الـــربح وشـــراء الـــعـــبــيـــد   فـــزواجه
للـعـاملـية الـفـتاة اجلـمـيلـة اللـبـانانـية
خالل سفرة احلج   وشرائه لـلزجنية
ــــارســـتــــة اجلــــنس ((تــــفـــاحـه))  و
الفاضح مـعهـا على فراش الـزوجية  
أسـتــئـثــاره  بــالـعــلـويــة لــنـفــسه بـدل
ن كــلـفه بــالــقـيــام  بـدور خـطــوبــتـهــا
الوسـيط ... إنَّـهـا صـفـات فئـة مـنـحـلة

أنانية داعرة متخلفة ...
األزدواجــيـة فـي الــسـلــوك  وأخــتالف
ـــظــهـــر  هي الــصـــفــة اجلــوهـــر عن ا
الــعــامـــة لــهــذه الـــطــبــقـــة  أو الــفــئــة
األجتـمـاعـيـة من أفراد األرسـتـقـراطـية
ـثـلة الديـنـية الـتـجـارية  وأبـنـائهم  
بـالـشخ مــرتـضى   وأبــنه من زوجـته
حــمــاده   وحــسن   وحـــتى اجلــمــيل
ـــثل الــــقـــاسم إبن مـــحـــسـن  الـــذي 
احلـسن عــلـيه الــسالم الـثــائـر الــنـقي
ثل دور العريس من التقي في ح  

ابنة اجليران  وووو .
وت األنتـحاري الرومـانسي للـشاعر ا
والـعالمــة  مـحــمــد سـعــيـد احلــبـوبي
شـاعــر احلب واخلــمــريــات واجلــمـال
أثــنــاء مــقــاومـتـه  لألنــكــلــيــزوفــتـواه
ــســتــعــمــر الــكــافـر بــاجلــهـاد  ضــد ا
ـســتـعــمـر األسالمي وصـطــفـافه مـع ا
ــســتـــعــمــر الــتــركـي اخلــاســر ضـــد ا
األنـكـلـيــزي  الـكـافــر  في صـراع غـيـر
مـــتــكـــافـيء وهــدر أرواح الـــنـــاس في
مـعـركـة خـاسـرة مــقـدمـا يـقـودهـاقـائـد
اليعرف أبسط فنون القتااللتقليدي أو
لك غير احلماسة وتمثل احلديث  ال
ــعـصــومـ تـضــحــيـات أجــداده من ا
الــثـوار احلــســ والــعــبــاس عــلـيــهم
السالم فبحـور  البوارج  الفـتاكة غير
ـدافع بـحــور الـشــعـر  ومــوسـيــقى  ا
والـدبــابــات  غـيــر قـوافـي اخلـمــريـات
وت موت بطولي والغزل  وبالتالي 
وسط األهـــــوار  هـــــو ومـن مـــــعه  من
الثـوار  الـبـسـطـاء  لـتـسـرق سـجادته
ضمن هـيـاج العـشـائرلـلسـلب والـنهب
واحلصـول علـى الغـنائـم  وهو هـمهم
األول  هذه األهـوار التي  يـقـتل فيـها
((جـيــفــارا األهـوار)) الــشــهـيــد خــالـد
احـــــــــــــمـــــــــــــد زكـي   فـي   ثـــــــــــــورتـه
وأنـتـفـاتـضـته  الــثـوريـة ضـد الـنـظـام
الـبعـثـي  بـعد أكـثـر من   50 عام  من
اسـتــشـاهــد احلـبــوبي ومـاشــهـده من
ن ثـــار ألجـــلــهم خــذالن الـــعـــشــائـــر
وخيانة الرفاق الذين كان منهم ... إنَّه
تـــاريخ الــــدم  والـــفـــداء  واخلـــســـارة
ــة  لــلــمــبــاديء ومــوت دعـاة والــهـز
احلــريــة والــتـــحــرر  ألســبــاب ذاتــيــة

وموضوعية لسنابصددها اآلن .
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يـعــرض لـنــا الـروائي الــعـلــيم أحـوال
ـدينـة ومقـاومـتهـا للـغزوات وأهوال ا
ستمرة الوحشية من قبل البدو  من ا
السعودية او العشائر اجملاورة طمعا
في السـلب والنـهب وتهـد األضرحة
ـذهب بـدافع تـكـفـيـري عـقـائـدي ضـد ا

الشيعي . 
ـقـدسـة ـديـنـة كــربالء ا وكـمـا حـصـل 
عــلى يــد الــغــزو الــوهــابي من جــانب
ــراقــد وقــتل الــســعــوديــة وتــهــد  ا
ــئــات مـن الــنــاس األبـــريــاء  ونــهب ا
ــتـلــكـاتــهم .وقـد ثـرواتــهم وتـدمــيـر 
عـانت الــنــجف وسـاكــنــوهـا الــعـطش
ـوت  لـصـعـوبـة وصول والظـمـأ حـد ا
ــاء الـــصـــالح لــلـــشـــرب لــلـــمــديـــنــة ا
ــريـر وخـصــوصــا  أثــنـاء احلــصــار ا
لـلـمــديـنـة عــشـيـة الــغـزو الـبــريـطـاني
ـديـنة لـقوات للـعراق ومـقـاومة  أهل ا
ـعـضـلة إال األحتالل  ولم حتـل هذه ا
اء في وقت متـأخر حـيث  إيصـال ا
الــــصــــالح  لــــلــــشــــرب مـن الــــكــــوفـــة
.يـسـتـعـرض الـراوي العـلـيـم الـصورة
ديـنة وموت ـة لسكـان ا ؤ رعبـة وا ا
ئات من سكانها بسبب أنتشار وباء ا

ـهـلك الـقـادم من الـهـند الطـاعـون ا
ـنـقـولــة  من هـنـاك مع  اجلـنـائــز ا
للدفن في وادي الـسالم في النجف

...
كمـا يـشـيـر الـراوي الى الـتـراتـبـية
الطبـقية في اجملـتمع النـجفي  ب
أهل العـمائم واحلـوزيون والـتجار
ـال واجلـاه وبـ عـامة أصـحـاب ا
الــنـــاس من الــفـــقــراء والـــكــســـبــة
والـــفالحـــ  فــــفي الـــوقت الـــذي
تعيش الطـبقة العـليا عيـشة البذخ
والــرفـــاه واألبــهــة يـــعــيـش عــامــة
الــنــاس  الــفــاقــة وضــنك الــعــيش
ـدجنـة علـى الطـاعة واحلرمـان  وا
وتـقـبـيل األيــادي وخـدمـة األسـيـاد
من مـــــخـــــتـــــلـف  الـــــشـــــرائح أهل
الكـوفيـات   والـشوارب أو من أهل
الــعــمــائم  وأصــحــاب  الــكــشــايــد
مهـيـمـنـة عـلـيـهم اخلـرافـة واجلهل
ــرض فال اليــنـــصــفــهم دين وال وا

رابطة دم  والسلطة  دولة .
يذكر لنا الروائي مفارقات دالة في
هــذا اجملــال عــلـى مــدى  بــســاطــة
وسـذاجـة وخــدر هـؤالء الـبــسـطـاء
ــقـدس عــلــيـهم وهـيــمــنـة الــرمــز ا
والـــكـــبـل لـــهم لـــلــــحـــصـــول عـــلى
حـــقــــوقــــهم  فــــيـــســــلم حــــصـــان
((حسـن)) أبن الـشيـخ مرتـضى من
السلب من قبل مسلحي بني حسن
حينمـا كان يتفـقد مزارع والده في
العـباسـيات حـ أخبـرهم  إنَّ هذا
احلصـان يـركـبه  الـعـريس الـقاسم
في عــــاشـــوراء    فــــيــــتـــبــــركـــون
بــحــوافــرهِ ويــتـــركــونه خــوفــاً من

((الشارة)) .
كـــذلك أمـــتـــنــــاع الـــسالبـــة الـــذين
إجـتـاحـوا الـنــجف من سـلب مـحل
الــصــيـــاغــة ألبن زوجـــة مــرتــضى
عندمـا شهر بـوجههم كف الـعباس
الـذهــبي فــولــوا  هــربــا خــوفـا من

شارة العباس 
وكيف يحـرم الفالح الـفقيـر أطفاله
من لــقـــمــة اخلـــبــز من مـــحــصــول
األرض الـذي يـكـدح  هــو وعـائـلـته
طـوال الـسـنــة خـوفـا من ((شـارة))
السيد مالك األرض األقطاعي التي
حــصل عــلـــيــهــا  ظــلـــمــا  من قــبل
الـسـلـطــات الـتـركـيـة واألنــكـلـيـزيـة
أوبــالـــقــوة خـــصــوصــا وإنَّ أرض
الـسـواد الـعـراق هي مـلـكـيـة عـامـة
لـكل الـعــراقـيـ مـنــذ فـتح الـعـراق
زمن عــــمــــر بن اخلــــطــــاب ورفض

أقتطاعها ألقرب الصحابة آنذاك.
هــكـذا يــســتــغل أصــحــاب الــثـروة
واجلــاه الـديـن ورمــوزه وطـقــوسه
لـتـدجـ عـامـة النـاس مـن الـفـقراء

واحملروم .
يـرسل الــروائي ســهـام الــنــقـد الى
زيف من يـدعـون الــتـمـسك بــالـقـيم
االنسانية لالسالم من خالل عملية
أســـــر وبـــــيع  وشـــــراء الـــــزنـــــوج
((الـعـبـيـد)) كـمـا  يـطلـقـون عـلـيـهم
ومــايـــتـــعـــرضــون لـه من األهـــانــة
واألذالل والـعــبــوديـة الــقــاهـرة في
اجملتـمع الـعربـي األسالمي  حيث
يــبــاع هـــؤالء الــبــشــر كـــمــا تــبــاع
وتــســـاق احلـــيـــوانــات حـــتى وإنّْ
ـسـلــمـ أخـوتـنـا  في كـانـوا من ا
الدين واألنـسانـية  يعـرض   كيف
أشـتـرى  الشـيـخ مـرتضـى الـزنوج
من سـوق الــنـخـاســة في الـعــربـيـة
الـسـعوديـة  بـالـقـرب من بـيت الـله
احلـــرام قـــبـــلــــة األسالم   وكـــيف
ســاقــهم مــعه  وجــلــبــهم لــلــعــراق
((تــــفـــــاحـــــة)) و(بالل)) اخملـــــصي
وكــــــــــــيـف كــــــــــــان الــــــــــــشــــــــــــيـخ

يفترش((تفاحة))  متى شاء .
كــمــا إنَّ الــروائي لم يــغــفل بــعض
ــديـنـة الـســلـوكــيـات الـشــاذة في ا
نـتــيــجـة الــكــبت وثــقـافــة الــغـلــبـة
وكسـر األرادات  وأثبـات  الفـحولة
((الـفــرخـجــيـة )) وهم الــلـوطــيـون
الـــذين يـــتـــصــيـــدون الـــصـــبـــيــان
واألطــفـــال وأغـــتـــصـــابــهـم ســواء
ــالـــيــة بــالـــقـــوة أو بــاألغـــراءات ا
وهـنـاك  حـكـايـات مـقـززة  وأفـعـال
قـذرة أرتــكـبــهـا حــتى الــبـعض من
احملـسـوبــ وجـهـاء وكــبـار الـسن
ـعـمـمـ )). هـنـاك الـكـثـير ومن ((ا
ـــا يــــقـــال والـــقــــابل لـــلــــتـــأويل
والـتــحـلـيـل في روايـة بــاب الـفـرج

لألستاذ األديب زهير اجلزائري. 
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