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كـــتــبـت قــبل هـــذا اكــثــر مـن مــقــال
بخـصـوص االوالد واالحفـاد واعلم
مــسـبـقـا ان هــذا اجلـيل ويـا اسـفي
الـشديد قـليـل االلتزام قـليل الـسمع
قـلـيل الـطـاعـة مـتـمـردا عـلى اعراف
عـديــدة ويـرجع سـبب ذلك ان الـذي
يــقــرأ مـــنــهم يــقــرأ فــقط واجــبــاته
درسـية ولـيس في فكرة اي شيء ا
غيـر انه يـنجح بـالدروس ويـحصل
عــلى وظــيــفــة هــذه قــمــة طــمــوحه
وبـعدهـا يلـجئ للـكمـاليات ويـنسى
حــــتى مــــا قــــرأ من دروسه وكــــأنه
ــسـتــحــيل فــلم يــكن بــبـاله حــقق ا
خـدمـة ابـويه وجـديه ان بـقـيـا عـلى
قـيـد احلـيـاة لـيـرد جـزء من وفـائهم
وال يــهــتـم بــشــؤون وطــنه وابــنــاء
وطـنه ان لم اقل بـاإلنـسـانـيـة ولدي
وكـل اوالد وطـــــني هـم أوالدي وكل
احــــفـــــادهم هـم احــــفـــــادي وهــــذه
مـسؤولـيـة الكـلمـة يـجب ان اقولـها
عن نـفسي ومـثـلي الكـثـيرون وكـما

قال احد الشعراء:
أحن اليـكم حنـ الصغـار.. ومثلي

كثيرون خلف اجلدار. 
لـــذا اقــول مـــخـــاطـــبـــا ولـــدي وكل
اوالدي. يـا بــني اشـد مـا يـؤسـفـني
مــا ارى في جــيــلــكم من افــراط في
ني ما كنت ارى اللهو كما كان يؤ
في جـيلـنا من افـراط في اجلد لـقد
عشت انا في جـيل كان اكثـر طلبته
اليــعـرفــون اال بــيــوتـهـم ودروسـهم
وكتـبهم. فـاذا اراد احدهم ان يـلهو
وطــاوعـــته مــالــيـــته ذهب لــزيــارة
مـراقد احـد االئمـة (عـليـهم السالم)
أو زيـــارة رحــــمـــة قـــربـــة الى الـــله
تــعـــالى وشــوقــا الـــيــهم. واذا قــرأ
مــجالت او جـرائــد فـمــجالت جـادة
وجـرائـد وطــنـيـة واذا عــرف فـتـاة
فـقـريـبــته تـزور بـيــته مع امـهـا او
يـزور بيـتـها مع اهـله واذا اجـتمع
الطلبة وارادوا ان يتسلوا تنادروا
عــــلى كــــتــــبــــهم ودروســــهـم وقـــد

يـــــــتـــــــنــــــادرون —فـي ادب- عـــــــلى
اســاتــذتـهـم. وعـشت انـت في جـيل
اليــشــبه اجلــيـل الــقــد في شيء
ـــطــلــقـــة وقــلــة عــمـــاده احلــريــة ا
ـسـؤوليـة والنـظر الى الـشعـور با
ــاديــة عـلـى انـهــا غــايـة الــلــذائـذ ا
الـــغــايــات يـــنــظــرون الـى الــكــتب
والدرس واالساتـذة على انها دواء
مر يـتعاطى لـلضـرورة والضرورة
هي الـــــشــــهــــادة فــــالـــــوظــــيــــفــــة.
ـرارتــهـا تـرحـبـون والحـسـاسـكم 
بـكل مـا يريـحـكم منـهـا من اضراب
واعتـصام ومطـالبة بـطول اجازات
ونــــحـــو ذلك. واذا قــــرأ شـــيـــئـــا
بـــجـــانب دروســـكم قـــرأ الــكـــتب
الــرخــيـصــة واجملالت الــوضــيــعـة
الـــتي تـــلــهـب الــغـــرائـــز وتـــقــوى
الشهـوات وتضعف الذكـاء وتبلد
الــعــقل وفـي كل يــوم ســيــنــمــا أو
تمثـيل وفي كل ساعة تلـيفون يرن
ـقـابـل الهـية او لـكم أو يـرن مـنـكم 
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يــا ولـدي.. لــقــد غــلـونــا في جــدنـا
وغــلــو في هـــزلــكم.. غــلــونــا في
جـــســـدنــــا اكـــتــــأبت نـــفــــوســـنـــا
وانـقـبــضت صـدورنـا ولم تــتـفـتح
للـحيـاة كمـا يجب ولم نـبتـهج لها
كـمــا يـنــبـغي. وغــلـو في هــزلـكم
حتى صـر كالـشيء التـافه الطعم
ــاء الــفـــاتــر ال ســاخن وال له وكـــا
بــارد.. وحـتى صـر شــيـئـا رخـوا
يـنـكسـر الدنى مالمـسـة او هشـيـما
تــذروه الـريــاح. ويــوم يــجــد اجلـد
ـصـاعـب فـتـتـطـلب حـمل وتـظـهـر ا
ــــســـؤولـــيــــة جنـــد لـــكـم ايـــديـــا ا
مــســتـرخــيــة وقـلــوبــا مـتــخــاذلـة
وارادات واهــيـة اضـعـفـتـهـا كـثـرة
واجهة الطلب لـلذة وقلـة التعـود 

صاعب وحب الترف والنعيم. ا
من اجـل هــذا كــثـرت —مع االسف-
ضــــحــــايـــــاكم وعــــدت بــــاأللــــوف

صــرعــاكم. ال امل فــيــهم وال خــيــر
يــرجى مــنـــهم اصــبــحـــوا جــثــثــا
تـتحـرك كاألشـبـاح ومواد مـحطـمة
بـل ارواح. اضـــاعــــوا صــــحـــتــــهم
واتـلفـوا مالـهم وخربـوا نفـوسهم
وجـــنــوا عـــلى اســـرتــهم وامـــتــهم.
وهــؤالء صــرعى احلب الــبـائس أو
احلب الـيائـس او النـزوة الـوقتـية
من غـيـر تـقـديـر لـلـمسـؤولـيـة.. الى
غير ذلك من صرعى الـلذات وكلهم
في الـهم سـواء. قـد جـرهم الى هـذا
الــــوبـــال ان رأوا بــــعض زمـالئـــهم
ــــكـــانـــة —لـــســـبب مـــا- قـــد ذوي ا
اسـتهـتروا فـقـلدوهم وتـوالت على
سـمــعـهم ان الــدنـيــا لـذة فــوجـهـوا
الـــيــــهـــا كل قـــوتـــهم. ورأى هـــؤالء
الـقـادة انـهم قد ضـلـوا فـأحـبوا ان

يشركوا معهم غيرهم فأضلوا.
يــاقـطــعــة كـبــدي.. لــست اريـدك ان
تـكون راهـبا فـقـد خلـقت انسـانا ال
مــلــكــا فــلــتــكن انــســان له مــلــذاته
وشـهواته في حـدود عـقله ومـنفـعة
امــته. والـقــرآن يـقــول "قل من حـرم
زيــنـــة الــله الـــتي اخـــرج لــعـــبــاده
والطـبـيبـات من الرزق". —اريدك ان
تــفــهم مــعــنى الــلــذة فـي حــدودهـا
الـــواســعــة ال الــضــيــقــة.. ان لــلــذة
درجــات كـدرجـات الــسـلم اخـذة في
الــصــعــود فـأســفل درجــاتــهــا لـذة
االكـل والـشـرب والــلـبــاس ومـا الى
ذلك. ومن غـــريب امـــر هــذه الـــلــذة
انـها تـفقد قـيمـتهـا بعـد االستـمتاع
بقـليل منـها فـلكل انسـان طاقة من
هذه اللذة يقف عندها فاذا تعداها
ـا. ثم هي لـيـست مـرادفة انـقـلبت ا
ن يأكلون االكل للسـعادة فكثيـر 
الفـاخر ويـلبسـون اللـباس االنيق
ويسكنون القـصور الفخمة هم مع
ا هي ذلك اشـقيـاء.. فـسعـادتـهم ا
في نظر غيرهم ال في نظر انفسهم
ولـو كانت هـذه اللـذة هي السـعادة
لكان هـؤالء اسعد الـناس دائما. ثم

هـذه الـلـذائذ قـيـمتـهـا في االعـتدال
فيها وعدم التهافت على كسبها. 
ان شئت فأحـسب حساب من افرط
فيها في فترة قصيرة من الزمن ثم
فـقد صـحته فـلم يـعد يـستـطيع ان
يـتــابع لــذته وحـســاب من اعــتـدل
فــطـال زمن لـذته مــضـافـا الى لـذته
من صـحـته.  وارقى من هـذه درجة
لـــذة الـــعـــلم والـــبـــحث والـــقـــراءة
والــدرس.. فـهــذه لـذة الـعــقل وتـلك
لـــذة اجلــسـم وهــذه اطـــول زمـــنــا
ــنـافــسـة واقل مــؤنـة وابــعــد عن ا
ــزاحـمــة والـتــقـاتـل والـتــكـالب وا
وصاحبها اقل عرضة لتلف النفس
وضيـاع الصحـة. وان اردت الدليل
على انهـا ارقى من اللـذائذ فأسال
مـن جـــــرب الـــــلــــــذتـــــ ومـــــارس
الــنــوعـــ جتــد الــعــالم الــبــاحث
ــاهـــر والــفــيـــلــســوف والــفـــنــان ا
ــــتـــعـــمق ال يــــهـــمـــهم مــــأكـــلـــهم ا
ومـلـبـسـهم بـقدر مـا تـهـمـهم لـذتهم

من بحثهم وفنهم وتفكيرهم.
وارقى مـن هــــذه وتــــلك لــــذة وهب
نــــفـــسـه خلـــدمـــة مــــبـــدأ يــــســـعى
لتحقـيقه او فكرة انسـانية يجاهد
في اعالنهـا واعتـناقـها او اصالح
لداء اجتماعي يبذل جهده للقضاء
علـيه.. فـهذه هي الـسعـادة ولو مع
الـــفـــقـــر ولـــكن ال يـــصل الـى هــذه
الدرجـة من اللـذة اال من رقى حسه

وسمت نفسه.
يانور عيني.. انك خلقت انسانا ذا
جسم وعقل وروح وقد ربيت فنما
جسمك وثقفت فنما عقلك وارجوا
ان يـكون قـد صـادفك في بيـئـتك ما
ا روحك. ولكل من هذه العناصر
الــثالثـة غـذاؤه ولــكل لـذته.. ولـذة
الــلـــذائـــذ ان تــســـتــطـــيع ان تـــمــد
العنـاصر الثالثـة بغذائهـا ولذاتها
من غــيــر ان يــطــغى عــنــصـر عــلى
غـيـره فــيـخـتل الــتـوازن ويـضـيع

التعادل.
ـــا دعـــوت ربي يــــا حـــيـــاتي.. طــــا
جـاهــدا ان يـجـبــنك الـزلـل ويـقـيك
نـحك من شـر اصـدقـاء الـسـوء و
قــــوة االرادة مــــا تـــــتــــقـى به شــــر
ـغــويـات وان يــهـيـدك ـغــريـات ا ا

ستقيم. الصراط ا
وبعد هذا ياولدي اني اعرف جيدا
كــيف يــكــون تـفــكــيــر الـكــثــيـرون..
ودعـــني احتــدث لـك عن الــوالــدون
واالوالد بــكل صـــدق مــتــمــنــيــا ان
يأخذ به بصـورة جدية ألنه جتربة
صادقة عـشتها وبـعدها احتدث لك
عن مـــراحل الـــعــمـــر كـــمــا يـــراهــا
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مـفـكـرون كـبـار عـلـمـهم الـله الـشيء
الكـثير فـأن الله ارسل كـتبه ورسله
وانـــبـــيـــائه خلـــدمـــة االنـــســـانـــيــة
ــتـعـلم واصالحــهـا فـظــهـر فـيــهـا ا
ــؤمـن حــقــا ــتـــدين وا واجلــاهـل ا
والضـال والعـياذ بـالله وان مراحل
عــمــر االنــســان تــبــدأ من الــثــالــثـة
والـعشـرين سنـة وما قـبلـها طـفولة
ودراســة الحتــسب وابــدأ بــالــقــول

فأقول.
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اذا اشتـغلنـا بأمر الـبن والـبنات
اي بأمر الـعائلـة اجلديدة التي هي
سـتقبل وأكـثرنا من ؤلـفة المة ا ا
الـــبــــحث فــــيه فـــمــــا نـــحـن بـــذلك
مـجــاوزين حـدود الـضـروريـات. بل
اذا لم تـقصـر عـزائمـنـا على تـأليف
ــسـتـقــبل تـألــيـفـا خــالـيـا من امـة ا
عـيـوب احلــاضـر فـبـمــاذا نـشـتـغل

اذن?..
انـهـا الشك ان اصالح الـعـائـلـة هـو
اساس اصالح النظم االجـتماعية..
وانـه لـــيــســـرنـــا بـــنـــوع خــاص ان
نـسـمع عن ابـنـائــنـا وبـنـاتـنـا انـهم
يـشـاركـونـنـا في افـكـارنـا اخلـاصـة
ـيل الى الـعمل يـلون كل ا بـهم و
لـتــحــقــيق االمــال لــتـغــيــيــر نــظـام
الـعــائـلـة الـعــراقـيـة تـبــعـا لـلـرضي
احلـاضــر. بـ الـعــائـلـة الــعـراقـيـة
باالمس وبـينـها الـيوم شـبه واحد
هــو ان كــلـــتــيــهــمـــا تــؤدي الــيــنــا
الـنـتـيـجة االجـتـمـاعـيـة من الزواج
وهي االوالد ولـــكـــنـــهـــا من حـــيث
سعادة الـزوجية وما يـستتبع ذلك
ــنـافع الــشـخـصــيـة والــعـامـة من ا
تقدمان ب ايدينا فروقا هي سبب
الـــقـــلق الـــذي نـــحن فـــيه ونـــعـــمل
لـتالفـيه. كان في عـائـلـة االمس ب
ـرأة شبه تـام في اجلهل الرجل وا
شــبه تـام في الـنــظـر الى احلـوادث
وتـقـديـرها شـبه في فـهم الـسـعادة
الــزوجـيــة. كــان الـرجـل يـجــمع في
البـيت الواحد زوجـت او ثالثا او
اربــعــا. وقــد يـــضــيف الى عــددهن
ن كـانـوا يــسـمـونـهـن خـطـأ مـلك
الــيــمــ من الــشـابــات الــرقــيــقـات
بـــيـــضـــا وســـودا. ومـع ذلك كـــانت
ـعـيـشة الـزوجـة االولى راضـيـة بـا
وكانت تعـتبر غـيرة قلبـها عليه من
الـــزوجـــات االخـــريـــات أو اجلــوار
احـساسـا يجب ان تـخفـيه بقـدر ما
نـعها الوقار غالبا تستطيع. كان 
من ان تـفـتح قلـبـها بـالـشكـوى اليه
ـا جتـده أو الـى ذي قـرابـة مـنــهـا 
من االلم كـان يـرضيـهـا من زوجـها

الــقـطــار  تـســيــر بـســرعـة الــضـوء?)
وكـانت هـذه بـداية ثـورة في مـفـاهيم
الـفــيـزيــاء وعـلــوم أخـرى. لــقـد أدرك
آيـنــشـتـاين بـأن ســاعـة يـده في هـذه
الـسـرعة سـيـتـجمّـد فـيـهـا الرمن في
حـ أن سـاعة الـبرج سـتسـير بـنمط
زمن إعـــتــيـــادي ( زمن يــتـــجــمّــد في
سـاعة مـتـحـرّكـة وآخر يـسـري بـنمط
طـبيـعي في ساعـة برج ثـابت). وهنا
بـــدأت فــكـــرة تـــبـــاطــؤ الـــزمن لـــديه
وإسـتنتـج بأنّه كلّـما حتـرّكنا سـريعًا
ـكــان) سـتــتـبــاطـأ خالل الــفـضــاء (ا
حــركـتــنـا خـالل الـزمن. لــقــد إعـتــمـد
آينـشتايـن في حتليالته عـلى قوان
نـيـوتن في احلـركـة وهي أن احلـركـة
هي نسـبـية (حـركـة جسم نـسـبة الى
جــسم آخــر). وإعــتــمــد أيــضــاً عــلى
الـنـظريـة الـكـهرومـغـنـاطيـسـيـة التي
وضعها جيمس كالرك ماكسويل في
ــوجــة عـام  1864وهي أن ســرعــة ا
الكهرومغناطيسية  أو الضوء ثابتة
بــقـيـمـة ثالثـمـائـة ألف كـيـلـومـتـر في
ـشاهد أو الـثانيـة بغض الـنظر عن ا
الـناطـر. وهـذا خالف يـظـهر لـلـوهـلة

شيء مجـهول من ب األشـياء.  فإذا
ـكـن تــعـويــضه ألن مــرّ الــوقت فـال 

اضي زمن ا
 قـــد مــرّ  ومـــضى ولـن يــعـــود أبــداً.
ـاضي هـو  زمن في الوراء وعـلـيه فا
و(اآلن) هـــو احلــــاضـــر ولـــكـلّ مـــنّـــا
له(اآلن) الـذي يخـصّه في هذا الـكون
الفسيح أذا ما أدخلنا مفهوم الزمان

كان(الزمكان) وأبعاده. وا
وهـذا ماوضـعه ألبـرت آينشـتاين في
نــظـــريــتــيه الـــنــســبــيـــتــ الــعــامــة

واخلاصة.
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في مسـاء أحد  أيـام ربيع عام 1905
وفي مـدينـة بيـرن السـويسـرية ركب
آيــنــشــتــاين  عــربــة قــطــار  وأثــنــاء
الـرِحلة تـأمّل في ضـوء قادم من أحد
األبـراج التي مـرّ بهـا القـطار  وكانت

هناك ساعة في اعلى البرج.  
وكـان مايشـغل تفكـير آينـشتاين  في
تـلك الـفتـرة هـو مـايـحـدث في الـكون

ومن حوله من ظواهر.  
وهـــــنــــا قـــــدحـت في ذهـــــنه فـــــكــــرة
فحواها(مالذي يحدث لو كانت عربة

الـزمن هـو عـامل أسـاس في تـشـكـيل
مـعادالت  ومَـعْلَـمات  قـوان احلـياة
وحـــركـــة مــكـــوّنـــات   الـــكـــون وهــو
مقياس كلّ حـدث في البدء واإلنتهاء
ومــا بـيـنــهـمــا. والـزمـن هـو مــقـاديـر
األعــمـــار  وهــو بـــعــد تـــركــيـــبي في
ـنظـومات تـكامل  مـحاور الـوصف ا
ديـنــامـيـكــيّـة األشـيــاء في الـطــبـيـعـة
بإعـتبـاره نـبض التـقـاو ومسـارها

الذي اليتوقّف.
لـــقـــد بــدأ خـط شــروع الـــزمن  مـــنــذ
وجب الثانية األولى لنشوء الكون 

نظرية اإلنفجار الكبير قبل   13,7
مـليـار سـنة  حـيث أن الكـون كان في
حــالــة بـالزمــا (غــاز مــتــأيّن بــدرجــة
حرارة وصلت اليمـائة مليون درجة)
 في أوّل مـــائـــة ثـــانـــيـــة من نـــشـــوء
الـكون. ومـنذ ذلك احلـ بدأ تـعريف
الزمن وأصبح الفالسفةينظرون اليه
 بـأنّه طريـقة الـطبيـعة  لـلحـفاظ على
األحـداث وتـرتـيـبـهـا بـحـيث اليـحدث

! كل شيء حاالً
قـــــــــــبـل 2500 ســـــــــــنـــــــــــة عــــــــــرّف
أرســطــوطــالــيس الــزمن بــأنّـه أكــثـر

القـادمة.  هـذه السـة لـلزمن مـشابـهة
فهوم اإلنتروپي في القانون الثاني
لـــلـــثــــرمـــودايـــنــــمـــكس (احلـــرارة).
فاإلنتروپي هو عامل قياس الالنظام
أو الـعـشوائـيـة في أي عـمـليـة مـهـما
يكـون جـنـسهـا مـادام أنّ هنـاك طـاقة
ــرور ودرجــة حـــرارة تــتــصـــرّفــان 
الزمن الـذي يـسـيـر واإلنـتروپـي معه
في تـزايـد. ولــتـوضـيح مـعـنى درجـة
الالنـظام نـتصـوّر أنّ هنـاك صندوق
ـنضدة يحـتوي عـلى عدد من كرات ا
.  فإذا (الـطاولـة) بلو ونـ مخـتلـف
وضـــعـــنـــا كل لـــون في جـــهـــة داخل
الـــصـــنـــدوق فـــهـــذه درجــة تـــرتـــيب
لـــلـــنــــظـــام? أمّـــا صــــورة الالنـــظـــام
فتتجسّـد عند خلط الكرات في داخل
الــصــنـدوق بــشـكل عــشــوائي. ولـكنّ
اللون اليكـفي إذا كان الشخص الذي
أمامه الـصندوق أعمـى وعليه يجب
إدخال عامل او عوامل اخرى كحجم
الــكـرات أو كـتـلـتــهـا او وضع نـقـشـة
عـلى بعضـها أو غـيرها. ولـكي يكون
عــامل  اإلنـــتــروپي أكــثــر دقّــة فــقــد
طرحه الـعالم بـولتزمـان في معادالت
يــتم الـتـعــامل مـعه فـيه  إحــصـائـيّـاً.
وهـــنــا نــشــيــر الـى أنّ هــذا الــعــامل
ــنــظــومــات الــعــامــلـة مــوجــود في ا
وكــذلك مــوجـود في اجــهــزة اجلـسم
الــبــشـري وســلــوكه وتــأثّـر وتــأثــيـر

األداء اليومي.
وضــمـن نــفـس الــســـيـــاق  أُعــتُـــمــد
مـــقــــيـــاس اإلنـــتـــاجــــيـــة  والـــقـــدرة
الـــبــشـــريّــةفـي الــعـــمل وهــو (رجل-
سـاعة) والذي يـظهـر  كعدد يـحتاجه
إجنـــاز كل مــشــروع أو عــمل. وهــنــا
ـــــواصـــــفــــات ـــــؤهّالت وا تـــــدخل ا
احلقيقية واإلمكانيّات الفاعلة عمليّاً
لــلـعـامـلـ  حــتى تـكـون احلـسـابـات

واقعيّة.
إذن الـزمن في سـاعــة عـمل بـنّـاء هـو
صورة مـصغّرة جملـموع األزمان وإنّ
ســـاعـــة األمل تــــبـــني أيـــضـــاً حـــتى
لــلــعــاطل عن الـــعــمل. وهــنــا نــقــول
بــالـــلـــهــجـــة الــعـــامـــيّــة بـــأن الــزمن
هو(ساعة تروح وساعة جتي) وهذه
عـــبــارة وردت عــلـى لــســان الـــفــنّــان
إسـمـاعــيل يـاســ في أفالمه والـتي
ـثّل إسمه (حسن أتال) تعـلّمها من 
بـخـروج عن الـنص في تـصـويـر أحد

. مشاهد فلم سينمائي قد
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وفـي إطــــــار اإلنــــــتـــــــروپي ودرجــــــة
الالنظام:

من الـــطـــبــيـــعي أن تـــتـــبع الـــهــزّات
األرضـيّــة هـزّات إرتـداديّــة وهـذا مـا
يـحـدثُ حتت األرض بــ طـبـقـاتـهـا.
فـــمـــتى حتـــدث فـــوق ســـطح بـــعض
األرض إلزاحــة مــفــســدين ولــتــقـو

أداء في بناء?!

األولى بــأن هــنــاك ســرعــة نــســبــيّــة
وأخرى للضوء كونية ثابتة. في هذا
ــفـــهــومــ إقــتــرح الــصــراع بــ ا
آيـنــشــتـاين فــكــرة تـوسّـع الـزمن في
نـظـريـتـه الـنـسـبــيـة اخلـاصـة. وهـذا
ط تـفـصـيـلي في الـتـفـكـيـر بـسـاعة
زمن ومــعــنــاهــا الــكــوني والــعـلــمي
بتصوّر العلماء األوائل. وقد أعطيت
بشيء من اإلسهاب لألهمـيّة العلمية

والتطبيقيّة.
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وهناك مثال لساعة أخرى وهي ذات
ـعـنـوي في الـعـمل.  فـفي احملـتـوى ا
عـام 1962 كــتب الــشــاعـر الــغــنـائي
ــبــدع  حـــســ الـــســيــد ــصـــري ا ا
(1916-1983) أغـنـيـربّـنـا  هـذا يـوم
جديد فـإجعله حامالً للـخير واخلبر
السعيد من كرمكَ ورحمتكَ ورزقكَ يا
أحـكم احلاكـم (دقّت سـاعة الـعمل)
وسـيـقار  مـحـمد وحلّنـهـا وغنّـاهـا ا

عبدالوهاب.  
وبعد 56 عاماً البدّ أن ننظر الى تلك
عـبّـرة عن واقع الـسـاعـة  الـعـربـيـة ا
عـمـل ديـنـامـيـكي يـعـكس إيـجـابـيّـاته
عـلى اجملـتع بــأجـمـعه.  فـمـعـذرة من
روح الـــشــــاعـــر  حــــســـ الــــســـيـــد
إلستـبدال كـلـمة الـعـمل  في العـنوان

على أساس أنّ العمل ينبع من
 غــرسـة أمل أو  في جــدلـيــة ال غـبـار
عـلى صيـرورتهـا. وفي الشـعر وردت
ــوجـبـة سـاعــة الـتــأمّل والـطــاقـات ا
ونورد هـنـا سـاعـة الصـفـر لـدى نزار

قبّاني كمثال مبسّط ليس إالّ. 
يــقــول  نـــزار في قــصــيــدته (ســاعــة

الصفر):
? إنّنا في ساعة الصفر  فما تقترح
أصــبــحت أعــصــابــنــا فــحــمــاً فــمــا
تــقــتــرحــ  عــلب الــتــبغ رمــيــنــاهــا
وأحـرقـنا الـسـفـ وقـتـلنـا احلب في
اعماقنا وهو جن  في محتوى هذا
ــقـــال النـــتـــحــدّث عـن ســاعـــة زمن ا
بـدقائـقهـا السـت أو عن سـاعة آلـيّة
وإنّــمـــا عن حـــركــة عــمـل تــوافـــقــيــة
مـتــشـاكــهـة مــتـنــاغـمــة مع بــيـئــتـهـا
ومــحــيــطـهــا و مــتّـصــلــة في جــمـيع
ـكـوّنـات و الــعـنـاصـر  الــزمـكـانـيّـة ا
والبـشـريّة فـي بيـئـة ومجـتـمع واحد
مــتــفـاعل عــبــر األبـعــاد اجلــغـرافــيّـة

ألوفة التي حتدد التموقع. ا
فــمـــاهي ســـاعــة األمـل إذن? ومــاهي
معـايـيـرها في هـذا الـزمن الـذي جاد
الينا وعلينا بساعات تعمل بتقانات
مـتـعـددة?  مـاهـو مـنـتج سـاعـة األمل

مثلما نرى منتج ساعة العمل?
ــكن تــشــبــيه البــدّ أن نــتّــفـق بــأنّه 
الــــزمن بــــطــــريق ذي إجتــــاه واحـــد
والـــســـاعـــة هي إحـــدى مـــكـــوّنـــاته.
فـساعـة األمـس قد مـرّت ويـعـيش كلّ
مـنّـا  سـاعة (اآلن) بـإنـتـظـار الـسـاعة
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تابعة اليومية جململ تفاصـيل اجلدل السياسي ب اطراف عديدة  استمرأت من خالل ا
ـرئيـة منهـا على وجه التـحديد  الظهـور بصفـة (محلـل سياسي)  عـبر وسائل االعالم  ا
فـان اغـلب أوجه ذلك اجلـدل ال يـقـتـرب  من  الـبـؤر احلـقـيـقـيـة الـتي تـتـشـكل مـنـهـا أزمات
ـعيـشيـة للمـواطن  بل يذهب في جـله صوب مـحاوالت يـتيـمة  لتـبريـر ما اصاب احلياة ا
الـعمـلـيـة الـسيـاسـيـة من صـدوع   هي في حـقـيقـتـهـا مـخلـوقـة اصال من عـدم االنـسـجام
والتجانس ب االطـراف الشريكـة في ادارة البالد منذ  عام 2003 وحلد االن . في ح
تفرز مؤشرات الواقع  بأن البالد تقف اليوم على حافة هاوية من الضياع  سماتها هي
ـستـقـبل الواضح امـام اجلـميـع  هو الـوقوع عدم وضـوح الـرؤى النـاضـجة حلـقـيقـة ان ا
ضمن متاهـات قد تكـون كافية لـتدميـر البالد والعبـاد  سيمـا وان االرزاق الواردة لنا من
النفط تهددها عوامل االضطراب في موازين االسعار وباجتاه الهبوط في غالب االحيان .
طروحة  واالكثر تماسا مع متطلبات الواقع احلقيقي  هي التحول من ان ابرز احللول ا
ـوارد  وفي حــالـة الـعـراق فـان االقـتـصـاد وحــيـد اجلـانب الى االكــثـر تـنـوعــا من حـيث ا
ـتـوقع والـذي من شـأنه  لـو تـطـورت عـمـلـيـات اسـتـصالح الـقـطـاع الـزراعي هـو الـبـديل ا
تطورة االراضي واعادة احلياة لشبكات الري والبزل  واستعادة العمل بقوان االرواء ا
ـفـتــوحـة ( الـسـيـح )  .. والـتـوجه  اجلـاد  خـارج مـفــاهـيم الـسـقـي عن طـريق الـقــنـوات ا
ـياه اجلوفـية   بـاعتـبارها رديـفاً مـهماً ـفاهـيم العـلميـة الستـغالل موارد ا رتكـز على ا وا
شجعة لـعودة الفالح ضمن ياه دجلة والـفرات  ومن ثم ايجاد الظـروف االجتماعيـة ا
ديـنة الى الريف تـعتبر هـذه مجتمـعة من احملفزات االسـاسية خللق هجرة معـاكسة من ا
بدائل منطـقية تكفي لـوالدة سند قوي يـدفع باالقتصـاد في بالدنا نحو الـتطور االيجابي 

متمثالً بالزراعة .  
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ـؤسف حـقاً أن يـصـار ومـنـذ زمن لـيس بـالـقصـيـر  الى اشـاعـة الـيـأس في نـفوس ومن ا
العامة واخلاصـة  ومصادر هذا الشعـور اخلطير  هو االقـدام  بنوايا قد تـكون خبيثة 
ـفـاهـيم الـتي من شـأنـهـا ان جتـعل من اعـادة الـزراعـة في الـعراق الـى سابق عـلى نـشر ا
كن حتـقيـقه  كونه يـفـتقـر كلـيا الى بـديهـيات الـشروع بـالسـعي لتـنفـيذ عهـدها  أمـر ال 
اصالح زراعي واعد .. وفي مقدمة ما  يضعه الساعون بهذا االجتاه هو وضع عدم توفر
الي كن جتاوزه حتت خيـمة العجز ا الية للتـنفيذ  كمعـرقل رئيسي ال  التخصيصـات ا
زمن في الـبالد .. وبـنـفس قوة احملـصـلـة يتـحـرك النـظـام الرسـمي نـحـو ابعـاد أي جـهد ا
ن هـجرتـهم عوامل اخلراب في حكومي لـنصـرة قضايـا الفقـراء من صغـار الفالح  
اراضيهم  وزحف معـالم التصـحر عليـها وغيـاب البنى التـحتية لـبقائـهم في ريفهم  بدال
ـفـتقـرة ألبسـط معـالم احلـياة اآلدمـية.. كل دن ا من التـشـرذم ب احـيـاء (التـجـاوز) في ا
ذلك يـجـري دون االلتـفـات الى اسـتـمـرار عـوامل االضـرار بـاالقـتـصـاد في الـبالد  بـفعل
ركزي العراقي  تفشي الفساد  وتـآكل االحتياطي النقـدي وبشكل متصاعد فـي البنك ا
وزيادة الـتـضخم مـن جراء تـعـو الديـنـار  واغراق الـسـوق احملـليـة بـشتى انـواع الـسلع
واضع . لقد اصبح من ستوردة   بحـيث خرجت االمور عن السيـطرة في الكثيـر من ا ا
ـتردية للمواطن العـراقي بالتقاطعات الواضح اليوم  عدم جدوى رهن احليـاة اجملتمعية ا
ناكفات ال ب اطراف ما يسمى بالعملية السياسية  ومحاولة الهاء عموم ابناء الشعب 
ـلحة .. كما بـات من الضروري جدا  اخلروج تمس صميم متـطلبات مـعيشتهم الـيومية ا
ـفتـعلة بـ هذه االطـراف  والسـعي نحـو تألـيف جلان مـتخـصصـة وبشكل من االزمات ا
عاجل لـدراسـة واقع احلـال االقتـصـادي  والعـمل عـلى تـوحيـد آراء اسـاتذة اجلـامـعات 
ـعنيـة بوضع بـرامج حيـوية القـامة اخلـطط الرصـينة ـراكز االجـنبـية ا وحتى االسـتعانـة با
باجتاه خلق التنـمية الشاملـة  على ان تكون النـواة االساسية لهكـذا نشاط    هو ايجاد
ريض  ح يصار الى ايجاد روافد اخملارج احلقيقية لتـعافي جسد االقتصاد الريـعي ا
جديـدة  تزيح عن جـسده مظـاهر الـعجـز  ويقـينـاً بان من اهم تـلك الروافـد   هو الـقطاع
الزراعي  باعتباره  احملرك االكثر كفاءة العادة احلياة الى القطاع الصناعي لينهض من

جديد .

ان يـعـدل بـيـنــهـا وبـ غـيـرهـا في
ـــعــامـــلــة. كـــان يــرضـــيــهـــا مــنه ا
احـترامه لـها وعـطـفه علـيهـا وعلى
اوالدهــــا. وكـــانـت مع هــــذا حتـــبه

وحتفظ شرفه.
ال ادري هل كــانت الـــزوجــة بــهــذه
احلــال ســعـيــدة وهـل كــان الـزوج
عـلى حــال تـلـك الـضــرائـر ســعـيـدا
ايـــضـــا? لـــكـــني اقـــول ان روايــات
الــــوفـــــاق بـــــ الــــزوج وزوجـــــته
واوالده كـــانت مـــســـتــفـــيـــضــة في
جيـلنـا وان حوادث اخلالف كانت
ا يـسمع االن مع قـلة اجلمع اقل 
بــ زوجــتــ في هــذا اجلــيل. وال
افهم سببا لكـثرة الوفاق في عائلة
االمس وقـلـته في عـائـلـة الـيوم اال
انـه كـان هـنـاك شــبه بـ الـزوجـ
فـي الــطــبــقــة الـوســطـى والــعــلــيـا
تقريـبا وان الزوجـ كانا مـتفق

في فهم السعادة العائلية.
امــــا االن فــــأن الـــشــــاب الـــذي ا
دراسته يتطـلع الى معاشرة زوجة
تـفـهـمه ويـفـهمـهـا ولـكـنه اليـتزوج
غـالـبـا اال بـأبـنـة جـاهـلـة او قـريـبة
منـها انه يـفهم السـعادة الـزوجية
ط قــال بـه احلــكــمــاء عــلى اخـــر 
الــعـــصــريــون وقـــرره مــشـــاهــيــر
. وهي التــفــهم تــلك الــقــصــصــيــ
ـجمـوع مـا يحـصله الـسعـادة اال 
خـــــــيـــــــالـــــــهـــــــا من الـــــــروايـــــــات
واحلكاميات.. انه يرى اجلمال في
رشـاقة الـقوام وتـناسب االعـضاء
وخـفــة احلـركـة وطـراوة الـصـوت
وبريق العين وجاذبية احلديث.
وتــفـــهم هي اجلـــمــال في الـــســمن
والــبــيــاض.. انه يــرى الــزيـنــة في
ألوف احلال الطبيعـية او القليل ا
من التجمـيل ونرى هي الزينة في
الـــــكـــــحل وتـــــزجـــــيج احلـــــواجب
والـصـبغ بـااللـوان.. انه يـرى دالئل
احملــبـــة في تــبــادل احلـــديث عــلى
ـعـامـلة صـفـاء وحـسن رعـايـة في ا
واجملاملة والتفهم دالئل احملبة اال

بكثرة الهدايا.
ذلك قـلـيل من الفـروق الـكثـيـرة ب
اخالق طـرفي العـائلـة احلديـثة في
الــــعـــراق.. اذا قـــدر عـــلى الـــشـــاب
ـتعـلمة.. ـتعـلم ان يتـزوج بغـير ا ا
ــتــعــلــمـة فــاذا ابــتـلــيت الــفــتــاة ا
ـتعـلم كانت تلك بالـزواج من غير ا
الــفــروق اظــهـــر اثــار في تـــنــكــيــد
العـيش العائـلي الى ما يـشاء الله
ـتـعـلـم الن الـتـعـلـيم يـوجـد ب ا
شبـها عظيـما خصـوصا اذا كانت
طريقة التعليم واحدة فتعالوا بنا

ـدارس الجنـد فـيــهـا الـبـنـات الـى ا
. ويــكـون من عــلى نــســبـة الــبــنــ
الطبيعي الى كل مـتعلم اليستطيع
ـتعلـمة. وعلى اذا كبـر ان يتزوج 
ــكـــنـــنــا ان نـــحــصـل عــلى ذلـك ال
السـعادة الـعائلـية الـتي هي قاعدة

جميع السعادات االخرى.
القـاة ذلك اال بـاكـثـار انه السـبــيل 
تـعلمات من الـبنات وتقريب عدد ا
مـعـلومـاتـهن العـامـة من معـلـومات
ـستـطـاع فـأن التي الـبـنـ بقـدر ا
التعرف اال القراءة والـكتابة التعلم
شيـئا بل البد لـتكـوين ملكـة الفهم
ــائــهـــا وتــقــويـــة االســتــعــداد وا
لـلـحـيـاة الـراقـيـة من االخـذ بـقـسط

من العلوم والفنون واالداب.
وخــيــر لــلـفــتــيــات الـعــراقــيـات ان
يـتعـلـمن وان يتـممن تـعـليـمهن اذا
اسـتـطـعن لـتـتربـى عقـولـهن تـربـية
تــــضــــمـن لــــهن ارضــــاء مــــطــــامع
ازواجـهن فـأن الـتـعـلـيم االبـتدائي
لـيـس له في مـلـكـات الـفـتـاة اال اثـر
مــحـدود اذا نــفــعـهــا الــيـوم في ان
تـــتـــزوج مـن شـــاب مـــهــــذب فـــلن
ينفعها غدا ح يوجد لها مثيالت
تـعلـمن تـعلـيـما ارقى فـصرن احق
مـنــهـا بـســعـادة الـعــشـرة مع رجل
كفء ذي عقل كبير ومركز سام ب
الـــــنــــاس. وهــــكـــــذا تــــدور االيــــام
بـاإلنـسـان فيـرى اخلـيـر والـشر في
هـذه احلــيـاة طـيــلـة مــراحل عـمـره
ـرء احلـاديـة وتـفـكــيـره. فـأن بـلـغ ا
والـعـشـريـن من الـعـمـر يتـمـنـى لو
كـــان مــــتـــقـــدمــــا في الـــسـن. فـــفي
اخلامسة او السادسة عندما يكون
تـلمـيذا بـالروضـة يتـمنى ان يـكون
في سن ابــيه حـــتى يــحــصل عــلى
امــــتـــيــــازاته أو فـي الـــسـن الـــتي
تــؤهـله لـلــزواج من مـدرسـته. وفي
احلــاديـة عـشـرة يـتـمـنى ان يـكـون
في الــسـن الــتي يــســمح له فــيــهــا
باستـعمال الدراجة. وفـي السابعة
عشرة يـتمنى لو كـان في اخلامسة
والعشرين حتى يسمح له بالزواج
من "بنت اجليران" الـتي ملك حبها
كل تفكيره. وعنـد العشرين يتعجل
الوقـت ويتـمنى لـو بلغ الـسن التي
يــتــحــرر فــيــهــا من رقــابــة والــديه
فيصبـح حرا يفعل مـا يريد ويتفق

كما يشاء من كسبه اخلاص.
ــرء الـثــالـثـة ولــكن عـنــدمـا يــبـلغ ا
والعـشـرين- ويكـون في الغـالب قد
ظـــفـــر بـــالــــدراجـــة وادرك غـــبـــاءه
لــلـتــفـكـيــر في الــزواج من مـعــلـمـة
ـدرسـة أو بنت اجلـيـران ويـكون ا

ــانه بـالــنـسـاء.. قـد فــقـد نـصف ا
عــنــدئــذ يـرى ان بــقــاءه عــلى قــيـد
احلـــــيــــاة —دون ان يـــــتــــقـــــدم الى

الشيخوخة- هو خير ما يتمناه.
وفي نــظــري انـنـي مــازلت الــشـاب
لء باحلـماسة ابن الثـامنـة عشـر ا
واحلــيـــويــة واالمل والـــرجــاء رغم
هـذا ان زياراتي لـلـحالق. فاحلالق
يـحرص عـلى تـخبـئه االمـاكن التي
خف فيها الشـعر. واذا جلست ب
جـمع من الـنـاس ضـمـنـى الـشـيوج
في دائرتـهم. ومع انـني بلـغت هذه
الـــسن الزلـت اخــذ حـــمـــامـــات كل
صـــبــاح حـــتى في ايـــام الــشـــتــاء.
ـا مـضى وعـنــدي االن مـال اكـثـر 
لي اصــدقـاء احـكـم واذكى وعـنـدي
االن افــــكـــــار ومــــشــــاريـع لــــكــــتب
وروايــــات وقـــصص مـن الـــكـــثـــرة
بـحـيث لـو عشـت مائـة سـنـة اخرى

ما استطعت ان اكتبها.
VŽUB  WNł«u

وقد اصـبحت اكـثر شـجاعـة وقدرة
صائب والـنكبات.. على مواجـهة ا
خبـرت خسة الـبشر. —وانا منهم-
وحتى االلم اصبحت اكثر مقاومة
لـه واقـل احـــــــســــــــاســــــــا بـه. وفي
ـرء الــتـاســعــة واالربـعــ يــزايل ا
الـــغـــرور ويــــرى ســـعـــادته في ان
يــكـون عــلى وفـاق مع الــنـاس ومع

خالقه.
ولـكن هـل انـا حــزين ألنــني بــلـغت
هــــذه الـــــسن ونـــــادم عــــلـى ايــــام
الشـباب الـتي ولت?.. ال... ان هناك
خـيرا كـثـيرا جنـنيـه من التـقدم في
العمر. ان العقل يذكو ويرجع كلما
ـــرء مـــضـــيت الــــســـنـــون وعـــرك ا
احلــيــاة. انـــني لــست كـــالــذين في
اواسط الـــعــمـــر- اهــتم بـــالــصــلع
وابــيــضـــاض الــشــعــر واجــزع من
الــنـظــر الى الـتــجــاعـيــد وعالمـات
الـكـبـر والـشـيخـوخـة. فـاحلـياة اذا
ـسن كــيف يــسـتــمـتع بــهـا عــرف ا
غدت بالصـلع والتجاعـيد وانحناء
الـظهـر وضعف الـنظـر حيـاة طبـية
ـلـكات ـتـعـة. واذا كـانت بـعض ا
والرغـبات واحلواس تـضعف فأن
غيرهـا تشحـذ وتهذب وتـقوى. لقد
غـدوت االن اكــثـر غـرامـا بـاحلـديث
الـطـيب احلـلـو وبـقـراءة الـروايات
اجلـيـدة والـكـتب الـقـيـمـة. والـدعاء
الى الـله مـخـلصـا بـحـسن العـاقـبة
وعـدم االحــتــيـاج الحــد الن هــنـالك
قــوال لـالمــام عـــلي (ع) يــقـــول فــيه
رارة كـلهـا فلم اجـد امر من "ذقت ا

احلاجة الى الناس".

Issue 6244-6245 Saturday-Sunday12-13/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6244-6245 السبت-االحد 6 من جمادى االولى  1440 هـ 12-13 من كانون الثاني (يناير) 2019م


