
 م��ن الع��ادات اال�صيل��ة ل��دى العراقي��ن يف ه��ذا 
ال�صه��ر املب��ارك ، ه��ي  العزائ��م والوالئ��م الت��ي 
تق��ام ب��ن اال���ر يف �ص��ورة جميلة م��ن الرتابط 
ت�صه��ده  الت��ي  العائل��ي  والتوا�ص��ل  االجتماع��ي 
اأيامه��م ، وعادة ًم��ا تدخل العائل��ة يف م�صاورات 
كث��رة عن��د اإعداده��ا قائمة املف�صلن م��ن االأهل 
اأو االقرب��اء ال�صت�صافتهم على فطور اأيام رم�صان 
راأيه��م  وزوجت��ه  الرج��ل  م��ن  كل  في�صتعر���ض   ،
باملو�ص��وع ، ولكنه��ا يف بع���ض االحي��ان ت�صبب 
م�صاكل يف االختيارات االوىل ويح�صل عدم اإتفاق 
�صواء اأكانت بن من هم �صوف ي�صت�صيفونهم اأو من 
�صوف يذهبون لعزومتهم ، اذا ما �صادف اأكرث من 
عزوم��ة ،  فيحتاج��ون اىل بع���ض الوقت لتجاوزه  
م��ن دون �صجار قد يح��دث بينهما . فه��ل ي�صتحق 
ه��ذا االمر اىل ح�صول بع�ض امل�ص��ادات يف ال�صهر 
الف�صي��ل ؟ وملاذا ال يكون هناك اإتفاق فيما بينهم 
بتق�صي��م االيام ح�ص��ب ما يرونه منا�صب��ًا ؟ وكيف 
ميكنه��م جعل اأي��ام رم�ص��ان منا�صب��ة جميلة يف 

ح�صور جميع العزومات اأو من يقوم بعزومتهم ؟ .
)اجلورن��ال( �صوف جتي��ب على ه��ذه الت�صاوؤالت ، 
م��ن خالل حديثها مع بع���ض املواطنن حول هذا 

املو�صوع .
اأول اأيام رم�صان

اأول  ( ، يف  فق��ال ماج��د كازم حمي��د ) موظ��ف 
رم�ص��ان م��ر عل��ى زواج��ي ، حدث��ت م�ص��اكل مع 
زوجت��ي مل تخط��ر عل��ى ب��ايل ، ب�صب��ب مو�ص��وع 
العزوم��ات الرم�صاني��ة ، ومل ي��دور يف خاط��ري 
اأنها كانت منا�صبة الثبات فر�ض الراأي و �صاحب 
الكلم��ة يف املنزل ،  ولكن م��ع اال�صف قد حدث ما 

كنت خائف منه .
وتاب��ع قوله ، وكانت رغبت��ي اأن اأقوم با�صت�صافة 
اأهل��ي يف اأول اأيام رم�صان ، بعد اأن وعدتهم بذلك 
وق��د فرح��وا باالم��ر ، واأخ��رت زوجتي م��ن اأجل 
تهيئ��ة م�صتلزم��ات االفط��ار لذلك الي��وم ، ولكني 
تفاج��اأت بثورة من الغ�صب وع��دم الر�صا ، كونها 

كانت تف�صل اأهلها على اأهلي .

ولك��ن زوج��ة ماجد اأك��دت له اأن اال�ص��ول تفر�ض 
عل��ى ال��زوج اأن ي��زور اأهله��ا ، ليفرح��وا بابنته��م 
وزوجه��ا ، فا�صابت��ه احل��رة ، النه يك��ن لهم كل 
التقدي��ر و ال توج��د اأي م�ص��اكل معه��م ، وقد �رح 
االمر لها ، بان اأقرباءها �صوف يزورهم حينها وال 
يري��د اأن يكون زيادة يف اأع��داد ال�صيوف ، ويجب 
تاأج��ل زيارته��م اىل باق��ي االي��ام ، فا�صتطاع اأن 

يقنعها ومل حتدث اأي م�صكلة مرة اأخرى .
 زيارة االهل

اأما منال غايل حم�صن ) ربة بيت ( فقالت ، زوجي 
ال يح��ب زي��ارة اأهل��ي اأو ي�صت�صيفه��م يف املن��زل 
لوجب��ة من وجب��ات االفطار خالل �صه��ر رم�صان 
ب�صبب م�صاكل كثرة حدثت فيما بينهم ، مل اأ�صتطع 

اأن اأتداركها اأو اأحلها يف يوم من االيام .
واأ�صاف��ت بقولها ، وبعد اأن طلبت منه طي �صفحة 
اخلالف��ات والقي��ام بزيارته��م ، من اأج��ل حل كل 
اال�ص��كاالت العالق��ة رف���ض ب�صدة واأح��دث زوبعة 
م��ن ال�راخ م��ن دون م��رر . وتاأ�صفت مه��ا ، اأن 
نقا�صه��ا مع زوجه��ا حتول اىل م�صكل��ة خرج على 
اأثرها م��ن املنزل اىل اأهله لتن��اول وجبة االفطار 
، وقام��ت هي  كذل��ك برتكه والذه��اب اىل اأهلها ، 
واأخ��رت اأمه��ا بذل��ك ولكنه��ا اأقنعته��ا ب�رورة 
االت�صال به واالعتذار منه ، وفعاًل عادت ، ولكنها 
�صع��رت بحزن كب��ر يف اأول يوم رم�ص��ان بعد اأن 
حدث��ت م�صكل��ة مع عمته��ا بعد �ص��وؤال زوجها عن 
عدم رغبتها باحل�صور معه ، ومل ت�صتطيع حلها اال 

عندما اإ�صت�صافتهم و�رحت لها موقفها .
االفطار املنزيل

بينم��ا يقول برهان عبد اهلل خال��د ) �صائق اأجرة ( 
نتيجة عملي املرهق يف ال�صارع منذ ال�صباح حتى 
امل�صاء ، اأف�صل تناول االإفطار والنوم مبا�رة ، لذا 
مل اأك��ن ممن يحب��ون الذهاب لالإفط��ار عند االهل 
اأو االقرب��اء اأو اجل��ران ، اال اذا كان��ت يف بع���ض 
االيام االعتيادية ولي�ض يف �صهر رم�صان املبارك 
. واأ�ص��ار اىل اأن��ه وبع��د رجوع��ه م��ن العم��ل وجد 
اأقرباء زوجته ، قد ملوؤوا املنزل ب�راخ اأطفالهم ، 
ولكنه��ا مل تخره م�صبقًا ، فغ�صب وت�صاجر معها ، 
الن تكاليف عمله يف ذلك اليوم ، �صوف تذهب اىل 
ه��ذه العزوم��ة ورمبا اأكرث من ذل��ك ، وعندما كان 
يطالبه��ا باأن ندعو اأ�صق��اءه ترف�ض وتتحج بكرثة 

اأعدادهم .
وعاتب زوجته بعد هذه ال�صنن من زواجهم بانها 
حت��ى االن ال تع��رف طبع��ه ، وماذا يح��ب ؟ وماذا 
يك��ره ؟ ، ورغبت��ه يف البق��اء يف املن��زل اأو تلبي��ة 

الدعوات على اأ�صيق نطاق .
م�صاريف غر طبيعية

قال��ت جن��ات طه ح�ص��ن ) خياط��ة ( ، بانها كانت 
توف��ر بع���ض امل��ال م��ن اأج��ل مواجه��ة اأي ظرف 

طارىء قد مير عليهم يف يوم من االيام . 
وبين��ت اإن زوجه��ا يح��ب العزائ��م ب�ص��ورة كبرة 
وي�صع��ر بفرح��ة و���رور عندم��ا ي��زوره اأهل��ه اأو 
اأ�صدقائ��ه اىل املنزل ، وعندم��ا يطلب منها تهيئة 

م��ادة االفط��ار ، ت�صكو ل��ه تكاليفه��ا ، ولكنه كان 
يوؤنبه��ا على ذلك ، النه يعطيها جميع امل�صاريف 
منذ بداية ال�صهر وعليه��ا تدبر اإحتياجات املنزل 
، وامل�صكل��ة الك��رى اأن��ه يعاتبن��ي بانن��ي اأق��دم 
االطعم��ة الرخي�صة الأهله ع��ن اأهلها يف حن اأنها 

ال تتعمد ذلك اأبداً وتتبع  ظروفها املالية.
وذكرت جن��ات، بان اال�صعار يف اال�صواق ال ترحم 
، وال تعط��ي للمتب�ص��ع فر�ص��ة للح�ص��ول على ما 
يري��ده من مواد حتتاجته العائلة واذا كانت هناك 
عزوم��ة ، فان م�صاريفهم تف��وق طاقتهم املحددة 
وف��ق معي�صته��م اليومي��ة ، فتفتق��ر مائدته��م اىل 

الكثر من االكالت املميزة .
طقو�ض رم�صانية

يتقي��د عب��د عل��ي جعف��ر يا�ص��ن ) �صاح��ب حمل 
لبي��ع امل��واد الكهربائي��ة ( بطقو�ص��ه الرم�صاني��ة 
الت��ي و�صعها لنف�ص��ه يف كل عام عند حلوله وهي 
ع��دم الذهاب اىل عزوم��ات  ، ولكنه وجد اأن هناك 
رغبة من زوجته بالذهاب اىل اأهلها كون اأطفالها 

يحبون الذهاب اىل هناك واللهو مع اأقربائهم .
وتذم��ر عبد علي من اإ�صتمرار زوجته بتكرار طلبها 
ليعي��د نف�ض ال��كالم يوميًا بان ل��ه طقو�ض خا�صة 
، ل��ن يغره��ا واذا كان��ت حتب الذه��اب اىل اأهلها 
، فلتذه��ب مع اأطفاله��ا مبفردها وترتك��ه حلاله ، 
لي�صعه��ا يف مواقف حمرجة معهم ، وهم ي�صاألون 

عنه لتدعي عدة حجج واأعذار .
وكان املواط��ن يع��اين من بع���ض العزومات التي 
تفر���ض علي��ه وح�صوره��م اىل املن��زل ، ال�صيم��ا 
اأ�صقاء زوجته ، ولكنه ال يغر من طقو�صه ليرتكهم 
م��ع �صقيقته��م ، ليذه��ب اىل الن��وم وال ي�صتيقظ اإال 
عل��ى االإفط��ار ، فتك��ون عنده��ا زوجت��ه يف قم��ة 
اخلج��ل م��ن ت�رفاته الت��ي اإنعك�صت �صلب��ًا ، على 
اأنهم غر مرحب بهم يف منزل �صقيقتهم واأ�صبحوا 

ياأتون لهم بعد االإفطار .
خال�صة القول

لقد �صاهمت الظروف االقت�صادية التي تعاين منها 
غالبي��ة العوائل اىل تقليل م��ن م�صاحة العزومات 

خ��الل �صه��ر رم�ص��ان املب��ارك ، اأو وقوعه��م يف 
�صائق��ة مالي��ة ال يح�ص��دون عليه��ا ح��ن تفر�ض 
عليه��م تلك العزومات ، فكثر من النا�ض يف�صلون 
االإفط��ار يف منازله��م  ، ولك��ن بع�صه��م �ص��ارت 
لديهم عق��دة التباهي والتفاخ��ر بعزوماتهم اأمام 
ال�صي��وف ، وهذا م��ا يجعل البع���ض منهم يرف�ض 
احل�ص��ور اليه��ا  ، لعدم اإ�صتطاعته��م ردها يف يوم 
م��ن االي��ام  ، مقت�ري��ن على عزوم��ة االهل فقط 
، اإن كان��ت للرج��ل اأم لعائل��ة امل��راأة ، و�صط فرحة 
اجلمي��ع وهم يجل�ص��ون حول املائ��دة الرم�صانية 
بح�صور االحبة جميعهم ، فالدعوات العائلية على 
االفط��ار من العادات املتاأ�صلة ، بالرغم من قلتها 
نتيجة زي��ادة االن�صغال و�صي��ق الوقت والظروف 
االقت�صادي��ة ، ولكنها تعد فر�صة ل�صلة الرحم ومل 
�صم��ل االأ�رة ، عل��ى اأن ال تكون مرهقة ماليًا على 
ال��زوج ، كي ال حت��دث بع�ض امل�ص��اكل بينه وبن 
زوجت��ه ، وكلم��ا  كانت ب�صيطة وغ��ر مكلفة ، زاد 

من حر�ض الزوجن على اإقامتها .

لكن ماهي حقيقة تلك املفردة ؟؟ وملاذا 
حّرف��ت من داللته��ا لتدخ��ل يف جانب 

�صيا�صي / اجتماعي اإنتابهالت�صّوه ؟؟
كم��ا يف كلم��ة مفردة موغل��ة يف القدم 
، فق��د وج��دت )معي��دي ( الكث��ر م��ن 
التف�ص��رات وكله��ا تاأخ��ذ م��ن املعن��ى 
ذات��ه وان اختلف��ت ا�صكال��ه ،فاملعيدي 
رمبا اإ�صتق��ت من العائدية اأي تعود اإىل، 
باعتبار ان املع��دان هم اأقدم االأجنا�ض 
التي �صكنت جنوب العراق ،وعرفوا فيما 
بع��د بال�صومرين وتعن��ي امل�صتوطن اأو 
�صي��د الق�ص��ب ، ت�صّمى بها اأح��د ال�صعراء 
املجّل��ن يف �صع��ره ،الب��ارع يف قتال��ه 
وغزوات��ه، لكنه مل يكن جمي��ل ال�صورة 
، وحن ح�ر اأم��ام النعمان بن املنذر 
مل��ك احل��رة ليق��راأه �صعراً ق��ال بعد اأن 
�صاه��ده : اإ�صم��ع باملعيدي خ��ر من اأن 
ت��راه ، ويب��دو اأن اأه��ل ذل��ك ال�صاعر قد 
وج��دوا يف تلك الت�صمي��ة مايفخرون به 
كما حاول البع���ض ، الربط بن البداوة 
وحي��اة املع��دان ،باعتب��ار ان االإثن��ن 
يرمزان للتخل��ف و�صظف العي�ض – لكن 
البيئ��ة ال�صحراوي��ة القا�صي��ة �صحيح��ة 
الب��دو  جتع��ل   ، ال��كالأ  ن��ادرة  املي��اه 
والع��دوان  والنه��ب  الغ��زو  ينتهج��ون 
والرتح��ال الدائم كاإ�صلوب حياة اليتيح 
لهم االإ�صتقرار الذي تتطلبه املدنية ، اأما 
االأهوار فهي بيئ��ة غزيرة املياة العذبة 
دائمة االإخ�رار كثرة اخلرات وقريبة 
عينه،مايوف��ر  الوق��ت  يف  امل��دن  م��ن 
اإمكاني��ة االإ�صتق��رار والعي���ض الهادىء 
املطمئ��ن والتبادل الدائم م��ع االآخرين 
تخل��ق  وبالت��ايل  املنتوج��ات  يف 
�صخ�صي��ة م�صاملة وقادرة على التفاعل 
م��ع احلياة واإن�صاء الق��رى التي تطورت 
اىل م��دن كم��ا ي�ص��ر التاري��خ ، حي��ث 
الق��رى ه��ي التي ان�ص��اأت امل��دن ولي�ض 

العك�ض .
كم��ا اأن املعيدي ، قد تك��ون م�صتّقة من 
الفع��ل ع��ّدا - اأي م��ّر وع��ر – اإمت��داداً 
حي��ث  االأه��وار  يف  احلي��اة  لطبيع��ة 
ال��زوارق ه��ي و�صيل��ة النق��ل الوحيدة ، 
وتلك املفردة اليقت�ر ا�صتخدامها على 
الع��راق وح��ده ، فهي �صائع��ة يف م�ر 

بلف��ظ )معداوي( ومن ثم دخلت االأغاين 
ال�صعبي��ة كنوع م��ن االإعت��زاز ملا ترمز 
اليه مهنة كه��ذه ) عّدينا ميعداوي ( اأي 
اإعر بنا م��ن �صفة اىل اأخ��رى بزورقك 
املب��ارك ، ورمب��ا ارتبط ذل��ك مبوروث 
معتق��دي عمي��ق اجل��ذور ، حي��ث يقوم 
املكل��ف ب��االأرواح الطيب��ة ، بنقلها يف 

زورق��ه م��ن �صّف��ة االإنتظ��ار اىل اجلّنة 
ب�ص��الم بع��د ان يع��ر به��ا نه��ر املوت 
،م��ع قبول��ه باإجرة رمزي��ة زهيدة )1(.
كذلك قد تكون )مع��دان ( م�صدرها من 
جمم��وع كلمتن )مو( م��اء بال�صومرية 
و)دان ( وتعن��ي ثق��ل اأو كتل��ة اأو ج�صم 
اأو لوؤل��وؤة امل��اء  يتخ��ذ �ص��كال خا�ص��ًا 

ح�ص��ب قامو���ض املعاين ومنه��ا جاءت 
ت�صمية )دانة ( اي قذيف املدفع القدمية 
، وبالت��ايل فمع��دان ق��د تعن��ي ) لوؤلوؤة 
امل��اء اأو كتلة املاء ( وذل��ك الرتباطهم 
بامل��اء يف االأه��وار و�رع��ة حتركه��م 
في��ه بوا�صطة ال��زوراق اأو ال�صباحة التي 

يتعلمونها اأطفااًل ويرعون فيها .

ذلك ه��و االإيحاء يف تل��ك املفردة التي 
اأطلق��ت يف الع��راق على تل��ك الفئة من 
النا�ض التي تعي�ض يف االأهوار وجوارها 
،وتعتم��د عل��ى مهنت��ي ال�صي��د وتربية 

اجلامو�ض .
ومل��ا كان هذا النوع م��ن احلياة ميتاز 
بالو�ص��وح والب�صاط��ة ، حي��ث التبادل 

ال�صلع��ي )خذ مم��ا عن��دي واعطني مما 
عن��دك ( والأن االأه��وار بكثافة نباتاتها 
م��ن الق�صب وال��ردي وغ��زارة مياهها 
كم��ا كان��ت علي��ه يف مراح��ل �صابق��ة 
العي���ض  و�صائ��ل  م��ن  الكث��ر  توف��ر   ،
حي��ث تن��وع ال�صم��ك مبو�صمي��ه ) الّزرة 
اأ���راب  انح��دار  وق��ت  اأي   ) واخلرط��ة 
االأ�صم��اك م��ن اأج��ل و�ص��ع البيو���ض ، 
ث��م مو�ص��م خروجه��ا بع��د اأن تتكاث��ر ، 
وم��ع االأ�صم��اك املقيمة واأن��واع الطيور 
املهاجرة واملقيمة معًا ، باالإ�صافة اىل 
ما ت��ّدره اجلوامي�ض م��ن احلليب كثيف 
الد�ص��م ، وماتوفره حلومه��ا وجلودها ، 
يعي�ض هوؤالء مب��ا ي�صبه االإكتفاء الذاتي 
واالإ�صتق��رار االإجتماع��ي ، لع��دم متك��ن 
القبائ��ل البدوية من اخرتاق بيئتهم من 
جه��ة ، وعدم �صيوع ظواهر املدن بينهم 
كالغ���ض والك��ذب والن�ص��ل واالإحتي��ال 
واالإحتكاك املتوا�صل وتوالد امل�صكالت 
وما�صاب��ه ، ل��ذا والأنه��م لي�ص��وا بحاجة 
اىل ممار�ص��ة ه��ذا الن��وع م��ن ال�صل��وك 
،ين�ص��اأ )املعيدي ( �صادق القول �ريح 
الل�ص��ان اليجيد االحتيال ، �صليم الطوية 
عل��ى ذكاء فط��ري ، وملا كان��ت البيئة 
يف االأه��وار معزولة ن�صبي��ًا عن �صجيج 
املدن حيث تعق��ّد احلياة وتوفر التعليم 
والوظيفة احلكومي��ة والتجارة و�صواها 
م��ن املهن على اختالفه��ا ،التي تتطلب 
م�صتويات متعددة من ال�صلوك ، تتفاعل 
حتى داخ��ل الفرد الواح��د ذاته ،فيكون 
ت��ارة حمت��ااًل كاذب��ًا ، وط��وراً �صادقًا 
نزيه��ًا ، وم��ّرة �صلف��ًا جلف��ًا ، واأخ��رى 
مداهنًا ناعم��ًا ،ياأتي ذلك �صمن قاعدة 
: لكل مقام مقال ،من ثم نظر املدين اىل 
نف�صه من موقع املتطور عما ميار�صه اأو 
يعرف��ه املعيدي – ب��ل والريفي عمومًا 
– ل��ذا ا�صته��ر قول من ن��وع : )معيدي 
وط��ب للوالي��ة ( اأي ان املعيدي حينما 
يرى املدينة بحجمها واأنا�صها و�صخب 
احلي��اة فيها وتع��دد طرقاته��ا ونوعية 
و�صائ��ل النق��ل فيها ، ي�ص��اب بالده�صة 
للم��رة االأوىل وق��د اليجي��د التكّيف مع 
بيئ��ة �ريعة االإيقاع ،عك�ض ما األفه يف 

بيئته الهادئة امل�صتقرة .

الدعوات العائلية على االفطار عادات أصيلة في المجتمع العراقي !
العزائم والوالئم سمة الشهر الفضيل 

المعدان أسسوا أولى الحضارات في أهوار العراق وتوارثها السومريون من بعدهم

تحقيق ــ دريد ثامر 

د. علي عنبر السعدي
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ا�شتهر قول من نوع  
)معيدي وطب للوالية (

على  "معيدي" تطلق 
فئة من النا�س مرفقة 

باإيحاءات تدل على 
تخلف وجهل وجالفة 

ت�شّرف ، اأي كل 
مايوحي بالبعد عن 
املدنية والتح�شر .
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