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كتاب ومبدعون يلقون الضوء على نصوصهم وأعمالهم الفنية الممنوعة من النشر 
يحدث  �سنوات،  مدى  على  املمتد  املهني  امل�سوار  اثناء 
ان تتعر�ص اعمال وكتابات ون�سو�ص ابداعية تت�سمن 
حالة من التجديد واالقرتاب من مناطق امل�سكوت عنها 
حتت  االغتيال  اىل  االدب،  يف  ام  ال�سحافة  يف  �سواء 
الذي  الذاتي،  رقيبنا  يحجبها  او  املمنوعات  مق�سلة 
ي�سعى جاهداً اىل �سل اقالمنا ومنعها من كتابة �سطور 
�رضيبتها  وتكون  ثوابته،  على  تطاوال  بع�سهم  يعدها 
احلياة  فقدان  او  العمل،  وفقدان  الكتابة  عن  التوقف 
الكتاب  من  نخبة  التقينا  املو�سوع  هذا  وعن  برمتها!! 
وال�سعراء للتعرف على كتاباتهم ون�سو�سهم التي مل تر 

النور.
ال�ساعر عدنان ال�سائغ يروي حكايته مع بع�ص دواوينه 
ثلث  اثناء  يقول:  اذ  القراء  ايادي  عن  بعيدة  ظلت  التي 
الكتابة واحلروب واملنايف - جانب كبري من  قرن من 
ودواويني  ق�سائدي  بع�ص  له  تعر�ست  املو�سوع،  هذا 
االأعمال  كتابي"  منها:  اذكر  وخارجة   الوطن  داخل 
للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  عن  ال�سادر  ال�سعرية" 
والن�رض / بريوت ويقع يف 752 �سفحة، الذي ظل حبي�ص 
قبو دائرة الرقابة االأردنية، وحتفظ تداوله يف املكتبات 
بتاريخ 2004/9/7  ، اأي منذ �سدوره قبل اأربعة اأعوام، 
بقرب  اإ�سعار  اأو  اأمل  فرجة  اأو  ملمح  اأي  دون  ولليوم. 
اإطالق �رضاحه. وال ذنب له اأبداً، اإاّل ان دائرة املطبوعات 
ن�سو�سه  بع�ص  َلْت  اأَوَّ اأو  ْت  َ ف�رضَّ االأردن،  يف  والن�رض 
ومغلقًا  بل  لل�سواب  جمانبًا  حرفيًا  وتاأوياًل  تف�سرياً 
الذات  مت�ص  عبارات  على  يحتوي  باأنه  معتربة  متامًا، 
االإلهية ب�سكل مبا�رض ال يقبل التاأويل، كاأنها ال تعرف اأو 
ال تريد اأن تعرف اأن جماالت االبداع والتاأويل اأو�سع من 
هذا الفهم القا�رض الذي تتبناه، واخلانات ال�سيقة التي 

ح�رضت كتابي ونف�سها فيه.
كانت  منها  الكثري  اإن  هنا:  اأقول  اأن  يهمني  وا�ساف: 
العوا�سم  من  العديد  قد �سدرت يف طبعات خمتلفة يف 
العربية، منها دم�سق وبريوت والقاهرة، دون اأن تتعر�ص 

ملثل هذا املنع الباطل وامل�سادر املجانية.
من  كبرياً  كمًا  اأن  عطوان  �سباح  الكاتب  يوؤكد  بينما 
الكبت  ل�سيا�سة  �سحية  يذهب  والثقايف  االدبي  نتاجنا 
واملنع التي متار�سها ال�سطلة اذا مل يتنا�سب مع الو�سع 
وانا   ، املحيطة  والظروف  اآنذاك  ال�سائد  ال�سيا�سي 
منع   فقد   ، املواقف  هذه  من  العديد  واجهتني  �سخ�سيا 
"ال وقت لل�سفقة" الذي يتحدث  النظام ال�سابق م�سل�سلي 
عن �ساب عراقي معاق نف�سيا يعي�ص م�ستاأجرا  يف بيت 
يف  ،اأنتج  ومتوت  مبر�ص  ت�ساب  �سابة  ويع�سق  كبريا  
وجود  لكن  ب�سيء  ال�سلطة  مي�ص  يكن  ومل   ،  1989 �سنة 
اذكر   ، العمل   يف  للنظام   املعار�سني  املمثلني  بع�ص 
منهم : املرحومة عواطف ابراهيم  والفنان خليل �سوقي 
والفنانة غزوة اخلالدي  وبالرغم من  مرور 24 �سنة على 
منعه و�سقوط النظام الذي عار�سه اال انه مل يعر�ص اىل 

االن  بالرغم من كونه من االعمال املميزة. 
وتابع: ثم منعت يل متثيلية با�سم )انفان لرائحة واحدة( 
)الرجل  با�سم  رائعة  ثالثية  العر�ص  من  نهائيا  ومنع 
ومتثيل  مبارك  الهادي  عبد  اخراج  من  اأُحب(  الذي 

كانت   1986 عام  يف  حممد  وليلى  كاظم  اجلبار  عبد 
اعماله  قائمة  يف  مبارك  ذكرها  اذ  االعمال  اأجمل  من 
كان  ال�سل�سلة  بطل  الن  عليها  التحفظ  مت  ولقد  املميزة، 
من معاقي احلرب وقد قطعت يداه، ومل ي�ست�سيغها النظام 

حينذاك.
 " م�سل�سله  ان  عطوان  �سباح  الدرامي  املوؤلف  ويبني   
حتى  عنه  يفرج  ومل  كامل  عام  ملدة  الليل" منع  ذئاب 
�سدام   " برغبة  واخربه  الثقافة  وزارة  وكيل  به  ات�سل 
بعر�ص  ي�سمح  ان  فطلب  عنه،  فلم  يكتب  باأن   " ح�سني 
فيلم  وكتبت  االمر  فح�سل  الفلم.  كتابة  مقابل  م�سل�سله 
"زمن احلب" من متثيل بهجت اجلبوري وفا�سل خليل 

وعواطف ال�سلمان واخراج كارلو هاريتون .
 كذلك توقف عر�ص م�سل�سل )عامل ال�ست وهيبة( و�سحب 
من اجلو مبا�رضة بعد عر�ص احللقة االأوىل من قبل عدي 
الذهبية  اجلائزة  على  وحاز  م�رض  اىل  فهربناه  �سدام 
الكربى ملهرجان القاهرة عام 2000 اىل جانب م�سل�سل 
ق�سدي"  كان�ص  ما  "�ساحموين  وم�سل�سل  كلثوم"  "ام 
اىل  عر�سه  تتيح  ان  اىل  بعدها  احلكومة  ا�سطرت 

امل�ساهدين وحقق حينها جماهريية كبرية.

الكاتب علي ال�سوداين يك�سف عن الق�سة التي اجربته عل 
اعمل يف  يقول، كنت  اذ  اىل عمان  الوطن متوجهًا  ترك 
ون�رضت  عام 1994  اآنذاك حتديدا يف  القاد�سية  جريدة 
الولد  اخبار  اخر   " بعنوان   ق�سرية  ق�سة  وقتها  يف 
الرجل   " الثانية  مبجموعتي  من�سورة  وهي   " اجلميل 
النازل " ومعاد ن�رضها يف خمتاراتي الق�س�سية " حانة 
وقتها   التحرير  رئي�ص  قام  الن�رض  " بعد  ال�سعيدة  ال�رضق 
"هاين وهيب " بكتابة تقرير �سلبي �سد الق�سة معتربها 
م�سا بالذات الرئا�سية، ايامها مت ايقاف ن�رض اي ن�ص يل 

ف�سعرت بالرعب وهربت اىل عمان.
ياأخذنا  فاأنه  القا�سد  د. ح�سني  واالكادميي  ال�ساعر  اما 
كان  التي  املجلة  اغلقت  كيف  فيه  ي�ستذكر  م�سوار  يف 
جامعة  ـ  االآداب  كلية  يف  :كنت  قائاًل  حتريرها  يراأ�ص 
اللغة  ق�سم  رئي�ص  وكان   ، الت�سعينيات  نهاية  يف  بغداد 
، واتفقت  الدكتور عناد غزوان رحمه اهلل  اآنذاك  العربية 
ان  منه  وطلبت   ، ادبية  ثقافية  جملة  ا�سدار  على  معه 
تكون حتت ا�رضافه ، و�سدرت �سهريا جملة "اأريج الكلمة" 
لكن ال�سدمة التي حدثت هي ان املجلة اوقفت يف عددها 
الرابع ، بعد عدد كان ملغوما بالرمزية العالية ، بدءا من 
م�سّنة  امراأة  وهي  �سباح   ام  النظافة  بعاملة  اهتمامنا 
عبد  اأحمد  ال�ساعر  بق�سيدة  انتهاًء   ، الق�سم  يف  تعمل 
وتعّر�ص   ، االحتفاالت  �ساحة  فيها  تناول  التي  ال�سادة 
، وكيف يرك�سون باجتاهه  ا�سمه  ان يذكر  ل�سدام دون 
 ، الظاهرة  هذه  بزوال  متنبئا   ، االحتفاالت  �ساحة  يف 
الكلية  ، وكان يف  املرتب�سون  به  �سعر  الذي  االأمر  وهو 
احلزب  طريق  عن  اال�ستاذية  نال  بعثي  ا�ستاذ  وقتها 
الذي انتهز الفر�سة ليحقق مع اجلميع مبن فيهم الراحل 
الكبري عناد غزوان . وا�ساف: بعد عامني او ثالثة قررت 
ا�سدار ديواين االأول )حديقة االجوبة( وكانت االجراءات 
ان اح�سل على موافقة وزارة الثقافة واالعالم، فقدمت 
ق�سيدتني  منه  حذفوا  اأن  بعد  عليه  ووافقوا  الديوان 
بثقافة  وقتذاك  عليه  اطلقنا  ما  �سمن  الديوان  و�سدر 
�سقط  ان  اىل  م�ستن�سخ،  ب�سكل  �سدر  حيث  اال�ستن�ساخ، 
دم�سق  يف  العرب  الكتاب  احتاد  عن  فاأ�سدرته  النظام 

واأعدت له الق�سيدتني اللتني مت حجبهما . 
وحلامد املالكي جتربته املختلفة مع االعمال املمنوعة 
، يروي ق�سته قائال ،ح�سل هذا االمر معي عندما كتبت 
رقابة  ورف�سته   ،1996 العام  يف  يل  �سيناريو  اول 
ا�سمها  كوميدية  لتمثيلية  �سيناريو  كان  الثقافة   وزارة 
" عري�سان يف حمنة" ومل تكن مت�ص ال�سلطة ب�سيء ولكن 
من املعروف ان النظام ال�سابق ال متر كلمة من بني يديه 
ال  الذي  التدقيق  ملجهر  واخ�سعها  منها  وحت�س�ص  اال 
هروب منه ، ا�سطررت امام هذا املنع اىل ايجاد و�سيلة 
" وا�سطة" تكفل يل احل�سول على موافقة الرقابة ، وتكرر 
خاتون"  "�سارة  م�سل�سل  �سيناريو   كتبت  حينما  االمر 
الذي القى اعرتا�ص �سديد  وقد طالبوين ان اأحذف ا�سماء 
قادة ثورة الع�رضين ال�سيعة عندما يذكرهم نوري �سعيد 
يف حديث جانبي مع امللك في�سل االول، كان حا�رضا 
"�سالح كرم" ووافقنا طبعا على  معي اال�ستاذ املخرج 
احلذف اذ ال ن�ستطيع ان نناق�ص خوفا من ان يتم التحفظ 
على العمل ، عام 2006 انتجنا امل�سل�سل ومل نرفع منه 

هذه اال�سماء .

بغداد ـ لميس عبد الكريم

من رحاب اإليمانفتاة الوركاء يتكلمأفضل للتراث الثقافيالثقافي في بلغراد
ال�سابع  الثقايف  االأ�سبوع  فعاليات  بلغراد  يف  العراقية  ال�سفارة  اأقامت 
االإرهاب".  نحارب  "بالثقافة  �سعار  حتت  باليلوال،  لبلدية  الثقايف  باملركز 
اأهمية االأ�سبوع  وبنيَّ ال�سفري العراقي يف بلغراد الدكتور قا�سم ع�سكر ح�سن، 
الثقايف كونه يقام يف عام تتوا�سل فيه انت�سارات قواتنا االأمنية �سد قوى 
للعلوم  املتحدة  االأمم  منظمة  واإعالن  بداع�ص،  املتمثلة  والتخلف  االإرهــاب 
جنوب  اأهوار  �سم  املا�سي  متوز  من   17 يف  )اليون�سكو(  والثقافة  والرتبية 
العراق واملناطق االأثرية املحيطة بها كمدينة اأور والوكاء واأريدو اإىل الئحة 
الرتاث العاملي. وا�ستملت الفعاليات املنوعة اأداء الن�سيد الوطني العراقي من 
قبل الفرقة الهورا�سية ال�رضبية وباللغة العربية واأغاين عراقية تراثية وعزف 

وغناء للفنانة العراقية ندى املحمود.

حماية  موؤمتر  يف  الثقافة  وزارة  ت�سكيالت  اإحــدى  لالآثار  العامة  الهيئة  �ساركت 
املا�سي )نحو م�ستقبل اأف�سل للرتاث الثقايف( الذي عقد يف اجلامعة االأمريكية يف 
وموؤ�س�سة  ال�سليمانية  وجامعة  اوك�سفورد  جامعة  من  ومتويل  وبتنظيم  ال�سليمانية 

االآثار حتت اخلطر يف ال�رضق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
ومتخ�س�سني  واأ�ساتذة  كرد�ستان  اإقليم  يف  العاملني  االآثار  علماء  املوؤمتر  وح�رض 
وممثلني عن الهيئة العامة لالآثار والرتاث.  التي اأدارت اأكرث من جل�سة من جل�سات 
التي  املوؤمترات  من  �سل�سلة  �سمن  ياأتي  املوؤمتر  املتعددة.  حماوره  �سمن  املوؤمتر 
تنعقد لو�سع خطط وا�سرتاتيجيات للعمل امل�ستقبلي يف املناطق املحررة وان هيئة 
االآثار لديها فرقها امليدانية التي �ستمار�ص عملها بعد اجلهد التوثيقي الذي مت من 
خالل ال�سور الف�سائية واأنظمة G.I.S بالتعاون مع االأ�سدقاء من الدول ال�سديقة".

وكيل  االيطاليني،  ميالنو  لو�سن  والدكتور  فيوريو  جورجيا  الدكتورة  �سلمت 
الوزارة ل�سوؤون ال�سياحة واالآثار قي�ص ح�سني ر�سيد، م�رضوع كيف تغري االإنارة 
وم�ساقط ال�سوء تعابري وجه فتاة الوركاء وهو اأحد االآثار املهمة وامل�سهورة 
يف  طموح  وهناك  عام  عن  يزيد  ما  عليه  عمال  والــذي  ال�سومرية  القاعة  يف 
فكرة  وتعتمد  االأ�سلي.   االأثــر  قرب  املتحف  قاعة  يف  املقبل  العام  عر�سه 
امل�رضوع اطالع امل�ساهد والزائر كيف تتغري مالمح وجه الفتاة الوركاء فتبدو 
مبت�سمة اأو متجهمة اأو حزينة عند تغيري م�ساقط ال�سوء عليها عن طريق توفري 
اجلانب االيطايل روؤية 3D اإ�سافة اإىل افتتاح معر�ص يخ�ص العمل املذكور. 
اجلانب  �سكر  عن  د.ميالنو  و  جورجيا  د.  اأعربت  امل�رضوع،  عر�ص  ختام  ويف 

االيطايل لوزارة الثقافة والهيئة العامة لالآثار والرتاث ب�سكل خا�ص.

واالآثار،  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  يف  املو�سيقية  الفنون  دائرة  اأقامت 
الــدائــرة.  مقر  يف  االإميـــان(  رحــاب  من  ــان  )احل بعنوان  دينيا  حفال 
حيث  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام  اأربعينية  مع  تزامننا  احلفل  وياأتي 
بيت  مدير  وقــال  دينية.  توا�سيح  العراقي  املقام  بيت  فرقة  قدمت 
اللون  لهذا  االأول  املوطن  بغداد هي  اإن  البياتي  موفق  االأ�ستاذ  املقام 
االأكرم حممد  النبي  التي اخت�ست مبدح  الدينية  التوا�سيح  حيث برزت 
)�ص( ومنها انتقلت اإىل بالد ال�سام وم�رض وتركيا. واأو�سح اإن املقام 
والتوا�سيح الدينية تاأ�س�ص على يد اأ�سهر القراء حتى ظهر لنا اأ�سهر مغني 
املقام وملحنيه الذين عملوا على تطوير هذا الفن ليخرجوا لنا بقوالب 

فنية جديدة. 

الحانوجهمستقبلاألسبوع

قراءة في كتاب

ت�سلها،  ان  وكادت  االأمرا�ص  حا�رضتها 
اأ�سيب  عندما  املناعة،  لديها  و�سعفت 
اثرت  لكنها  متتالية،  بنوبات  زوجها 
االآالم، و�سممت على  باالنعتاق من  البقاء 
االبتعاد عن االحزان التي تعي�سها وتراكمت 
عليها كاخليمة يف اأعماقها، لتكتب مذكرات 
يعرت�سها  ما  ملعاجلة  البل�سم  فيها  وجدت 

من منغ�سات.
حقيبة بلقي�ص �رضارة فيها رحلة العمر من 
الطفولة اىل ال�سباب وحتى الكهولة، حقائب 
رافقتها وعا�ست قابعة يف الذاكرة، اعادتها 

اىل تقبل الواقع والعي�ص فيه من جديد.
فيه  عاد  الذي  الوقت  يف  الكتابة،  انهت 
التعايف،  اىل  اجلادرجي  رفعة  زوجها 
النقا�ص،  تبادال  كتابه،  منهما  كل  وانهى 
وقراأ كل منهما ما كتب االآخر، رفعة ا�سدر 
املعمار  »دور  بعنوان   ،2014 عام  كتابه 
يف ح�سارة االإن�سان«، وهي دفعت بكتابها 
 2015 عام  لي�سدر  االأيام«،  مرت  »هكذا 
تاأخذك  االأول  الف�سل  من  اأوىل  كطبعة 
بلقي�ص، وباأ�سلوب �سهل، لت�رضد لك حكايات 
ومتاعب  وال�سيا�سية  واالأدب  الثقافة  من 

احلياة.
ونقل  الت�سوير  على  قدرتها  بلقي�ص  مهارة 
وغاية  مب�سطة  بطريقة  حولها  يجري  ما 
فمع  التعبري،  ودقة يف  االأدبي،  اجلمال  يف 
عناوين  جملة  جتد  الكتاب  من  ف�سل  كل 
يدور  ما  مبعرفة  الت�سويق  من  الكثري  فيها 
احتوته  ملا  �رضد  وهي  وحولها،  فيها 
ذاكرة املوؤلفة، وكاأنها بانوراما جتمع بني 
احل�سور ال�سخ�سي وجوانب من ال�سرية يف 
فهو  فيه،  تعي�ص  الذي  للزمن  اإطار عر�سها 
اأرجاء املدن  الذي ي�سري يف  اأ�سبه بالقطار، 
العراقية يتجول فيها ويف كل حمطة هناك 
رواية، ومن �سينما بابل يف مدينة احللة اىل 
الو�سي  وزيارة  بالقطار  لبنان  اىل  ال�سفر 

امللك في�سل الثاين اىل احللة..
الثقافية  احلالة  عن  حكايات  هناك 
العراق،  يعي�سها  كان  التي  وال�سيا�سية 
وامل�رضحيات  االفالم  م�ساهدة  عند  تتوقف 

املعرو�سة يف تلك الفرتة.
حلب،  اىل  القطار  برحلة  معها  ت�سافر  ثم   
وعودتها  بريوت  اىل  بال�سيارة  هناك  ومن 

بعد العطلة ال�سيفية.

اقتباس 

انت هدوء قلبي و�سخبه يف اآٍن واحد.

كافكا

ملك العمق..
اأزور جنوم البحر

اأزّوجها بنجوم الليل
اأطيل لدى مو�سع اأ�رضار اخللق

زياراتي
* * *

اأوقَد َبّحاُر الَبّحارين قناديل �سفينته
اأبقاها خافتة

اللوؤلوؤ  جمع  ومن  الَبّحارين  َبّحار 
واالأ�سواء واأ�سوات البحر

بخيٍط حلبيبته
اأبقاها خافتًة

متلك اأحلى ميم اأعرفها
املوكولة  االآلهة  مزجته  ج�سد  ولها 

باملزج
 ... واأربى باحل�سن عليها  بالطيب  فبالغ 

اإرتبكت .
* * *

تو�ساأت مباء اخللق ،
اأخذت بهذي القيثارة

دوزنت عقوداً اأربعة
اخلام�ص  املفتاح  وجع  على  و�سددت 

وال�سابع
فاعرت�ص النحو الب�رضي عليَّ

كذاك اعرت�ص النحو الكويّف
من ال اأعرفه يعرف نحواً يف ال�سعر
ومرت كل �سموعك من حتت اجل�رض

واأوغلت كثرياً يف البحر
فاأين الب�رضة ؟!

�سحيٌح اأين الب�رضة ؟
الب�رضة بالِنّيات

لقد خل�ست ِنّياتي
وت�سلق يف الليل عمى االألوان عليها

اأين الب�رضة ؟
اأين الب�رضة ؟ م�ستاق

لتي تزعم عدة ب�رضات بو�سِ
منذ �سهور قلبي ال يفرح اإال بني النخل

اأت�سري ببو�سلة ؟!
- حني يكون لذلك فائدٌة

ما 

دخَت ؟!
- اإذا كنُت بال اأمٍل

ولكن اأين الب�رضة يا موالي
وما �ساأين بالبحر

- ال يو�سلك البحر اإىل الب�رضة ؟
- بل يو�سلني

- قلنا ال يو�سلك البحر اإىل الب�رضة ؟
- اأحمل كل البحر واأو�سل نف�سي

اأو تاأتي الب�رضة اإن �ساء اهلل
بحكم الع�سق
واأو�سلها ...

مظفر النواب / العراق

ثقافة 

غياب التراث الشعبي.. أكاديميًا

يدر�ص  حني  احلداثة  بعد  وما  احلداثة  فكر  يبداأ 
ووفق  علمية  درا�سة  بلد  الأي  ال�سعبي  الرتاث 
القاعدة  هو  ال�سعبي  فاملوروث  حديثة،  مناهج 
االأكادميية  الدرا�سات  كل  عليها  ت�ستند  التي 
االأنرثوبولوجية  املعرفة  مبيادين  اخلا�سة 
وال�سعرية،  والروائية  والفولكلورية، 

واالجتماعية، والنف�سية. 
فالدميري  م�ساهمات  تعد  احلديث  العامل  ويف 

بروب يف درا�سته التاريخية املتميزة ملئة حكاية 
�سعبية رو�سية، قد و�سعت اللبنات االأوىل لتو�سع 
الحقا،  واللغوية  واالأ�سلوبية  الل�سانية  الدرا�سات 
كما اأن جل النظريات االقت�سادية واالجتماعية 
�سامل  اإن�ساين  وتراث  �سعبية،  جذور  على  قامت 
ل�سعوب عديدة، كاملارك�سية والهيجلية وغريها، 
ومن يتتبع الدرا�سات االأكادميية عندنا ي�سخ�ص 
ثمة ق�سورا وا�سحا يف درا�سة املوروث ال�سعبي 
درا�سة ميدانية، اإح�سائية، حتليلية، ما يعني اأن 
االجتماعية  الفئات  لكل  ال�ساملة  امليادين  هذه 

عن  ناهيك  النقدي،  والوعي  الدرا�سة  عن  غائبة 
در�ست  لو  فيما  يتعمق  الذي  الفل�سفي  الت�سور 
يتم  فكيف  حديثة،  درا�سة  ال�سعبية  املوروثات 
كر�سي  فيها  يوجد  ال  العراقية  وجامعاتنا  ذلك 

للدرا�سات ال�سعبية.
نتحدث  التي  الب�ساطة  هذه  مبثل  لي�ص  االأمر 
امليادين  اأ�سعب  من  ال�سعبي  فاملوروث  عنها، 
فهو  النتائج،  وا�ستخال�ص  والتق�سي  البحث  يف 
غائر يف كل املكونات االجتماعية، وغائر اأي�سا 
واملتاحف  واملجتمعات  االأر�ص  طبقات  يف 
ال�سهولة  من  لي�ص  ولذلك  اجلمعية،  والذاكرة 
االأكادميية اأن تعالج مثل هذه امليادين برغبات 
فردية، اأو بنوايا ح�سنة جتاه احلكاية اأو االأمثال 
والعمل  البناء  اأو  االأزياء  اأو  ال�سناعات  اأو 
واالأغاين  واالأ�سواق،  والتقاليد،  واأدواتهما، 
وامل�سافات  ال�سعبية،  واجلل�سات  واملو�سيقى، 
الهبات،  ونوعية  والوفيات،  االأعرا�ص  وتقاليد 
التي  والكيفية  الزواج،  وتقاليد  منحها،  وطريقة 
تربز  ال  وغريها  هذه  كل  امل�ساهرة،  بها  تتم 
مبا�رضة على ال�سطح االجتماعي اإال عندما تغيب 
الدولة وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وظهورها ال 
يتم بطريقة منظمة، اإمنا بطريقة غام�سة بحيث 
ال  لذلك  و�سعي،  قانون  الأي  قامعة  قوة  ت�سبح 
ميكن درا�سة هذا املوروث دون درا�سات ميدانية 
ومدى  ظاهرة  اأية  وانت�سار  ت�سكل  عن  تف�سيلية 

امكانياتها اأن تن�سجم وروح العلم اأو اخلرافة.
تو�سل  ما  اإنتاج  نعيد  بقينا  ذاته،  ال�سياق  يف   
اإليه الدار�سون االأوائل للموروث ال�سعبي، خا�سة 
لهذه  اأر�سية  اأ�س�سوا  الذين  امل�رضيني  االأ�ساتذة 
اأ�سبح  ال�سعبي  املوروث  اأن  الدرا�سات، يف حني 
ال�سيا�سي  التخلف  مرحلة  يف  ب�سالحني  قوة 

والثقايف. 

بغداد ــ ياسين النصير

اأن كمًا كبريًا من 
نتاجنا االدبي 

والثقايف يذهب 
�سحية ل�سيا�سة الكبت 

واملنع التي متار�سها 
ال�سطلة

ُ


