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من باب إعادة االعتبار للذات المهمشة

طباعة الكتب بين الغزارة في الطبع وضعف المضامين
الو�سيط  يعد  املتعددة،  واأحجامه  باأ�سكاله  واملطبوع  الكتاب 
الأكرث تاأثريا يف جمال ترويج الأفكار، ورمبا يحتل الو�ساطة 
القراءة  بداأت  فقد  اليوم  اأما  املرحلة،  قبل هذه  الأهم ل�سيما 
القراءة  باتت  وقد  م�سطرد،  نحو  على  تتطور  الإلكرتونية 
الإلكرتونية من اأو�سح واأهم اأو�ساف هذه املرحلة، علما اأننا 

نتحدث عن امل�سهد الثقايف يف العراق.
كثرية  لأ�سباب  تعود  البلد،  هذا  يف  املطبوعات  كرثة  ولعل 
يعتقدون  موثقة  كتب  يف  اأفكارهم  بطرح  النا�س  رغبة  منها 
ي�سمح  بات  الذي  املايل  الو�سع  حت�ّسن  كذلك  تخّلدهم،  اأنها 
بتوفري املبلغ املطلوب لطبع كتاب مبوا�سفات معينة، ولعل 
ال�سبب الأهم يف الت�سجيع على طبع كتاب هو غياب الرقابة 

ب�سكل �سبه كّلي.
على  انفتحوا  العراقيني  اأن  مهنية،  ا�ستطالعية  جهات  تقول 
اليوم من حيث  املطبوع  بات  ب�سكل كبري، حتى  املطبوعات 
الكم، يعدل اأ�سعاف الأ�سعاف مما كان يتم طبعه قبل 2003، 
واملطبوعات  الكتب  طبع  يبلغ  مل  امللكي  العهد  يف  حتى  بل 
واإذا  اليوم،  الأ�سواق  اجتاحت  التي  الكميات  ن�سف  اآنذاك 
ال�سكانية  الن�سبية  الزيادة  ذكرها  مت  التي  لالأ�سباب  اأ�سفنا 
وعدد القراء، فاإن الأمر يجعلنا نعتقد اأن كرثة املطبوعات اأمر 
ياأتي يف �سياقه الطبيعي مبا ينا�سب املتغريات والزيادة يف 

املال والأنف�س يف تعداد املجتمع العراقي.
اإنتاج الكتب يف  ول �سري يف ذلك بطبيعة احلال، لأن زيادة 
على  دليل  خري  وهي  �ساحله،  يف  ت�سب  اأنها  لبد  ما،  بلد 
دائما،  بالكم  يتعلق  ل  الأمر  اأن  بيد  والدولة،  ال�سعب،  ارتقاء 
الثقايف  الفكري  امل�سمون  اأو  النوع  عن�رص  هنالك  واإمنا 
للقارئ،  املطبوعات  وعموم  الكتب  تقدمه  الذي  الأخالقي 
امل�سامني  وجودة  وندرة  فاعلية  مبدى  يتعلق  فال�سوؤال 
والأفكار املطروحة يف هذه الكتب، فهل هي اأفكار وم�سامني 

ت�ستحق اأن ي�سمها مطبوع بني دفتيه؟.
نعم �سار هنالك اإقبال وا�سع للعراقيني على طبع الكتب حتى 
اأمر جيد كما ذكرنا  بات ي�سكل ما يقرتب من الظاهرة، وهو 
الأفكار  بطبيعة  تتعلق  التي  امل�سكالت  بع�س  ل  لو  �سابقا 
الكبري على طبع  الإقبال  اأما ملاذا هذا  وامل�سامني وعمقها، 
الكتاب اأو املجلة وما �سابه، فاإننا جنزم باأن الأمر يقع حتت 
كتاب  طبع  كان  ال�سابق  ففي  م�سى،  عّما  التعوي�س  ق�سية 
له،  مناه�سة  عوامل  عدة  ت�سرتك  ال�سعوبة،  يف  غاية  اأمر 
منها اخل�سوع ملق�س الرقيب، والأ�سعار العالية لطبع الكتب، 

واأ�سباب اأخرى.
اأما اليوم بات على ال�سخ�سية العراقية اأن تعو�س ما فاتها، اأو 
بالأ�سح اأنها وقعت اليوم حتت هاج�س التعوي�س عّما م�سى، 
واإعادة العتبار للذات، وطاملا اأن النا�س ينظرون اىل الكاتب 
والكتاب بنظرة متميزة ت�سل حد الحرتام واحل�سد، فمن باب 
اإعادة العتبار للذات املهم�سة، �سار هنالك اقبال �سديد على 

الطباعة، وكما ذكرنا لي�س يف الأمر �سري.
للقراء، فقد �رصح  الكتب  الأمر يتعلق مبا تقدمه هذه  اأن  بيد 
باأن  اأي�سا،  والطباعة  بالثقافة  واملعنيني  املهتمني  بع�س 
�سعر  ت�ساوي  ل  اجلديدة  الكتب  بع�س  يف  م�سامني  هنالك 
يدل  قا�س  تعليق  احلقيقة  فيه!!، وهذا يف  الذي طبعت  الورق 

ينل  ومل  املطلوب  الهتمام  يلقى  يعد  مل  امل�سمون  اأن  على 
لي�س  الراأي  هذا  اأ�سحاب  اأن  وامل�سكلة  املوؤلف،  اأولوية  على 
فردا واحدا، اأو جمموعة بعينها، اإمنا هناك �سبه اإجماع على 
اأن ما حتمله هذه الكتب من الأفكار ل يوازي قيمتها املادية.
لتقييم  معينة  اآلية  هنالك  تكون  اأن  لبد  اأخرى  ناحية  من 
اليوم  الطبع  طريقة  اأن  فاحلقيقة  للقراء،  الكتب  تطرحه  ما 
ع�سوائية، ل تخ�سع ملعايري اجلودة الفكرية باأدنى درجاتها، 
الأخرى،  واملدن  العا�سمة  يف  الكثرية  الأهلية  فاملطابع 
معرفة  يف  دقة  ول  معايري  ول  حدود  بال  تطبع  اأن  ميكنها 
اأو ذاك، قد يقول قائل،  امل�سمون الذي يطرحه هذا املطبوع 
كي  الكتب  تطبع  النا�س  دع  املطبوعات،  كرثة  يف  م�سكلة  ل 

تعّو�س عما فاتها يف الأزمنة املا�سية.
العقل  على  موؤثر  اأخطر  وهو  الفكر،  عن  نتحدث  نحن  ولكن 
املكتبات  اىل  تنزل  قد  مبعنى  املعنيني،  اخلرباء  باعرتاف 
اأو حتمل قيما  اأو متطرفة،  مطبوعات حتمل م�سامني رديئة 
اأظن  ل  راقبها؟،  من  هناك  فهل  للعنف،  تدعو  اأو  جيدة،  غري 
ذلك، وال�سوؤال الأهم اأي�سا، هل بحجة حرية الطباعة والراأي، 

مقبول اأن ن�سمح للرث من الأفكار اأن يت�سلل اىل عقولنا؟.

تكون  اأن  لبد  رافقها،  الذي  وال�سخب  الطباعية  الفورة  بعد 
هناك �سوابط ملزمة، لي�س على الراأي اأو الفكر، اأو على الكتاب، 
اأن  فاملطلوب  و�سواها،  الأهلية  املطابع  اأ�سحاب  على  واإمنا 
من  جمموعة  ال�سليمة،  الطباعة  يف  اخلرباء  من  جلنة  ت�سع 
البنود واخلطوات التي تتعلق بال�سماح للمطبعة بطباعة هذا 

الكتاب اأو ذاك.
التطرف،  من  الكتاب  واأفكار  م�سامني  تخلو  اأن  مثال  منها 
وتخلو من الأفكار التي ت�سعى لتهدمي البناء املجتمعي القائم 
يتم طبع  اأن  ي�سح  ول  عليها،  املتعارف  الأ�سيلة  القيم  على 
كتب او مطبوعات حتمل ما ينايف الأخالق املتعارف عليها، 
النا�س  وتدعو  والتعنيف،  العنف  وتنبذ  للكراهية،  تدعو  ول 

لحرتام بع�سهم، وتدعو حلماية احلقوق املدنية.
هناك كتب تظهر يف الأ�سواق، ل تخ�سع ملثل هذه املقايي�س 
اأن �ساحب املطبعة ل يقراأ ما  الراأي، واحلقيقة  بحجة حرية 
يطبعه، فاملهم لديه هو اأن يح�سل على الأموال مقابل الطبع، 
اأما ما يحتوي عليه املطبوع فهذا لي�س من �ساأنه، واحلقيقة 
من  الكتاب  به  يقوم  اأن  ميكن  ما  اأخطر  من  تعد  الفقرة  هذه 

حالت لن�رص الأفكار املغر�سة.

الطباعة  بتنظيم  الأمر  يهمه  من  مطالبة  الآن  لنا  جتوز  هل 
امل�سايقات  و�سع  اأو  عليها،  احلدية  الرقابة  اإقامة  ولي�س 
العملية والقانونية �سدها، نحن ندعو بو�سوح اىل اأهمية ن�رص 
الكتاب من حيث الكمية، ولكن ما ندعو له ون�سدد عليه اأي�سا، 
والقيم،  الذائقة  ويراعي  ومفيد  مهم  الكتاب  نوع  يكون  اأن 
اىل  خطوة  بهم  ومي�سي  يطورهم  اأن  ميكن  ما  للقراء  ويقدم 
اىل  املعنية  اجلهات  ندعو  الكلمة  هذه  خال�سة  يف  الأمام. 
جملة من الإجراءات التنظيمية للطباعة، وو�سع حد لع�سوائية 
نرف�س  نحن  ينبغي،  مما  اأكرث  التدخل  ينبغي  ول  الطبع، 
التنظيم،  نقبل  ولكننا  والفكر،  الراأي  على  ال�سارمة  الرقابة 
وو�سع معايري ت�سمح لالأفكار اجليدة بالو�سول اىل القارئ، 
معينة  جلهة  تكون  ل  حتى  اجليدة  املعايري  ي�سع  من  اأما 
الأمر ميكن معاجلته  �سيطرة عليها وخا�سة احلكومية، فهذا 
من خالل الربملان مثال، وتكوين جلنة من اخلرباء املعنيني 
بالفكر والثقافة، تاأخذ على عاتقها اإدراج املعايري املنا�سبة 
وامللزمة للمطابع كي تتم مواجهة امل�سامني امل�سيئة، على 
املعايري  هذه  ا�ستخدام  بعدم  اأمام  �سمام  هناك  يكون  اأن 

لتحجيم الفكر واملطبوعات.

بغداد_متابعة

باليوم العالمي للمرأة
سقوطأحمر حانة افتتاح متحف تريتياكوف بالمجان

المسرح التجريبي يحتفي 
بالفنان فاضل خليل

مبو�سكو  فال  كرمي�سكي  �سارع  يف  اجلميلة  للفنون  تريتياكوف  متحف  يفتح 
اإحتفال باليوم العاملي للمراأة،  اأمام اجلمهور للدخول باملجان  اأبوابه الأربعاء 
من  زواره  املعر�س  كن  ميمُ ال�سوفيتية.  النه�سة  ملقتنيات  ا  معر�سً قدم  يمُ والذي 
م�ساهدة روائع فن القرن الـ20 ومن بينها “املربع الأ�سود” لكازميري ماليفيت�س، 
تخ�سي�س  مت  فودكني.  بيرتوف  كوزما  بري�سة،  الأحمر”  احل�سان  و”غ�سيل 
الذي  الجتماعي  ال�سغط  تخفيف  لفرتة  ال�سوفيتية”  الفنية  “النه�سة  معر�س 
�سهده املجتمع ال�سوفيتي بعد وفاة �ستالني، وت�سلم زمام ال�سلطة من قبل، نيكيتا 
جمموعة  معر�س  يت�سمن  املا�سي.  القرن  خم�سينيات  اأوا�سط  يف  خروت�سوف، 

النه�سة 599 معرو�سة من مقتنيات 23 متحفا و11 جمموعة �سخ�سية.

�سدرت عن دار �سف�سافة للن�رص، رواية “اأحمر حانة” للروائي العراقي حميد 
الربيعي، وهي العمل اخلام�س للكاتب. “اأحمر حانة”، الواقعة يف 204 �سفحات 
من القطع املتو�سط، هي رواية مكان، بف�سائه املفتوح، اأزقة بغداد وحاراتها 
والر�سافة،  الكرخ  جانبي  يف  فيها،  الناب�سة  واحلياوات  واإرثها  ون�سيجها 
الالحق، و�سول  تطورها  ثم  املن�سور  اخلليفة  اأيام  بنائها  منذ  را�سدة حركة 
اإىل الزمن احلا�رص. تتناول الرواية ثيمة الأحداث اجلارية، حرب تفكك الن�سيج 
الجتماعي وانهيار املدينة وهرمها، عرب “الفرهود” )حوادث ال�سلب والنهب(، 
التي رافقت دخول القوات الدولية وانهيار املوؤ�س�سات وهي بالتايل تروي غزو 

الأرياف اإىل املدن، وما ينتج عنه من تغيري يف بنية املدينة و�سكانها.

�سدر حديثا عن دار كتب خان، املجموعة الق�س�سية »�سقوط« للكاتب ال�سوي�رصي 
فريدري�س دورمنات ، ترجمة �سمري جري�س. ودورمنات اأديب »كال�سيكي« كوين، 
يتناول يف �سكل م�سوق الق�سايا الكربى التي �سغلت الإن�سان على مر الع�سور، 
املجموعة  اما ق�س�س هذه  بولي�سية.  اإل« ق�سة  »لي�س  يكتبه  ما  اإذا كان  حتى 
اأعماله  يف  دورمنات  وميتاز  النرثي  دورمنات  اأدب  مالمح  كل  على  فتحتوي 
التاريخية،، حيث  التناول املبا�رص لالأحداث  الذاتية وعن  ال�سرية  بابتعاده عن 
يرى جري�س ان هذه الن�سو�س تقدم روؤيته لفرتة احلرب الباردة، لكنه – كمعظم 
ن�سو�س الأديب ال�سوي�رصي – ن�س متعدد الطبقات، يحتاج اإىل اأكرث من قراءة 

لكي يب�رص القارئ طريقه يف هذه املتاهة الق�س�سية اجلميلة.

اليوم  املنتدى  يحتفي  العام،  لهذا  التجريبي  امل�رصح  منتدى  فعاليات  �سمن 
بالفنان املتميز واملبدع فا�سل خليل يف جل�سة تبداأ يف الرابعة ع�رصاً وتنتهي 

يف ال�ساد�سة م�ساًء يف مقر املنتدى.
 يعترب فا�سل خليل من اجليل الثالث اأو كما �ساعت ت�سميته بالرعيل الثالث الذي 
تلى اجليلني الريادين الهامني يف امل�رصح العراقي، وهذا اجليل امل�رصحي، والذي 
ال�سيا�سية  التقلبات  الكثري من  فيه، عا�رص  الأ�سماء  ابرز  كان فا�سل خليل من 

يف العراق مثل حرب اخلليج الأوىل وحرب اخلليج الثانية وغزو العراق 2003 .
وترك هذا اجليل ب�سماتها على التجربة امل�رصحية يف العراق بقوة، ب�سبب اأنها 

�سبت جام غ�سبها على الواقع الدامي يف التجربة.

منتدىإصداراتإصداراتاحتفاال

قراءة في كتاب

�ســدر حديثا عن دار م�سكيلياين للن�رص، رواية “عربة 
الأمــوات” للكاتب ال�سوداين من�سور ال�سومي، يتحدث 
فيهــا عن اأ�سدقاء درا�ســة جّمعتهم الغربة مّرة ثانية 
بعــد �سنــوات مــن الفــرتاق، لكــن ت�ســاب جميعهــا 
بالف�ســل والإحبــاط واملطــاردة اإىل اأن تنتهي رحلة 
الأحالم بفعل القهر والبط�س ومن ثم تعود اإىل الوطن 
يف عربة الأموات، بعد اأن تبّدد الأمان فاّرة من واقع 
قاهــر وباط�س يف اآن واحد، �سار فيه كّل �سيء قابال 
للت�سليع، واملقاي�سة، وفق منظومة اجتماعّية جديدة 

جعلت من اأنا �ساحب الأر�س �سّيدا والآخر عبدا.
العجيــب اأن حالــة الإحبــاط وفقــدان الأمــل عامــة 
ولي�ســت مقت�رصة على الأ�سدقــاء، فالدكتور معاوية 
اإبراهيــم طبيب الق�رص فقد حلمه مع ال�سنوات الطوال 
وانتظــاره يف مكانــه، بــاأن ينتهــي مــن الدكتــوراه 
والتخ�س�ــس يف علــم الأمرا�ــس باململكــة املتحدة، 

فظل يعاقر اخلمر ليال ويف بع�س النهارات اأحيانا.
ويقــدم ال�ســومي يف جتربتــه اجلديدة منــاذج ب�رصية 
من حلم ودم، وكاأنه ي�سعى اإىل حتطيم مفهوم رولن 
بــارث عــن ال�سخ�سيــة التــي ي�سفهــا باأنهــا “كائن 
مــن ورق”. ف�سخ�سيــات ال�ســومي الهاربة مــن الفقر 
يف بالدهــا، باحثــة عــن مــالذ يكــون مبثابــة عتبة 
تنطلــق منها لتحقيق اأهدافهــا الكربى التي اأحبطتها 
ظروف الأوطــان الفقرية، كما هو حال الدكتور مكي 
ــي الــذي ي�سعى اإىل احل�سول علــى الدكتوراه من  الفكِّ
بريطانيــا، فيتخــذ مــن اإقامتــه يف ال�سعوديــة التي 
يحددهــا بثالثــة اأعوام تقــل اإىل عامــني، كي يجمع 
املال للهجرة، وباملثل �سعــت املمر�سة الفلبينية اآن 
التــي ارتبطت بعالقة حب مع الدكتور مكي اإىل جمع 
املال، للتحّرر من الفقر يف مانيال ثم تخطو خطواتها 
ل�ستكمال تعليمها يف اأوروبا، لكن اأتت رياح الت�سدد 

مبا ل ت�ستهي اأحالم الرومان�سيني واحلاملني.
ويعمد ال�ســارد، الغائب املتحكم يف بنية ال�رصد الذي 
مييــل اإىل الغنائيــة، اإىل تقــدمي حكايتــه وفــق بنيــة 
ــب، فثّمة خيط اأقرب  �رصديــة تعمد اإىل الإثارة والرتقُّ
اإىل بنيــة املفاجــاآت يتخّلــل العمــل، حيــث الأحداث 
دائما فيها �سدامات ونهايات غري متوقعة، فاحلفلة 
تبــداأ بهــروب النيجرييــني اللذيــن كانــا �سي�ســريان 
غلمــاين الق�رص، واأي�سا تنتهي احلفلة بانتحار الفتى 
املتــوّكل، وهو ما �سّبــب �سدمة للجميــع، ومبفاجاأة 
غــري �ســارة لل�ســادق الــذي مّت ت�سويره اأثنــاء لقائه 
بالراق�ســة املغربية، كما اأن عربــة الأموات يكت�سف 
فيهــا ف�سل اهلل جثــة الإثيوبية امل�سابــة بالغيبوبة، 
لكــن التحّول اخلطري هو عــودة اجلميع يف عربة نقل 

الأموات.

اقتباس 

للمراأة  �سورة  بداخله  يحمل  منا  كل 
ماأخوذة من �سورة اأمه. 

نيت�سه

فتحت باب الأمواج 
و �سبحت �سوبك 

و مررت باملحيطات ال�سبعة لأهوالك 
املفرو�سة بجثث عرائ�س البحر 

اجلميالت 
اللواتي اأحببنك قبلي ... 

و حني و�سلت اىل جزيرتك 
وجدتها �رصابية و مكهربة ... 

و حتول �سوتي اىل فقاعات ... 
و ج�سدك اىل اأع�ساب بحرية قامتة 

التفت حويل كقيد .. 
 ***

فتحت باب الرتاب 
و زحفت اليك يف �رصاديب احلمى 

عرب القارات ال�سبع لرباكينك ... 
فمالأت حنجرتي امل�ستعلة حبا 

برماد �سهيتك 
لإذليل و امتالكي ... 

***
و با�سم " احلب " 

حاولت اأن حتيط عنقي ب�رصيط هاتف
و تربطني اىل �ساق ال�رصير 

ككلب �سغري 
يقطن النتظار 

و يهذ بذيله مرحبا بك با�ستمرار 
و حني فتحت باب الف�ساء 

و هربت اىل كوكب حريتي و �سدقي 
رميتني بالغرور 

و اليوم اأحمل غروري وردة �سفراء 
و اأغر�سها يف �سعري 
لي�سيء بها طرياين 

اىل اأعمدة العبث ال�سبعة 
 ***

لكنني اأعرتف ب�سدق حزين : 
لقد اأحببتك حقا ذات يوم 

ولول عكاز الأبجدية لنك�رصت اأمامك !

غادة السمان 

ثقافة 

أشهد بأعمدةشموع الخضر ... تراث عراقي يقتدي به البغداديون جيال بعد جيل
والتقاليد  العادات  من  العديد  البغداديون  توارث 
جياًل بعد جيل، ومن بني تلك العادات املوروثة التي 
حافظ على بقائها ال�سكان، يف املدينة والريف، ممن 
)�سموع  اإيقاد  هي  النهر،  �سفة  من  قريبًا  يقطنون 
ال�سموع  بو�سع  تتم  اعتقادية  ظاهرة  فهي  اخل�رص( 
على قطعة خ�سب تو�سع يف جمرى النهر بعد ا�ستعال 

هذه ال�سموع وتركها تطفو على �سطح النهر.
قطعة  على  النهر  يف  وت�سيريها  ال�سموع  اإيقاد  عادة 
تكن مق�سورة على  او قطعة خ�سب، مل  النخيل  كرب 
�ساركتهم بها �سعوب  �سكان بغداد والعراق فقط، بل 
عا�ست على �سفاف النهرين العظيمني، كما يرون ان 

�سعوبا يف الهند متار�س نف�س الطقو�س على النهر .
خا�سة،  والبغداديون  عامة  العراقيون  توارث  لقد   
عادة اإيقاد )�سموع اخل�رص(، وهي عادة تخت�س بها 
املراأة التي ترجو حتقيق اأمنية كعودة غائب اأو جناح 
اأو تخلي�سها من ظرف قاهر وما �سابه ذلك من  ولد 
اأمنيات لي�س لل�رص حمل بينها فتنذر باإيقاد ال�سموع 
ل�سيدنا اخل�رص اإذا حتقق طلبها،  ومن ثم تقوم برتقب 
يوم الأربعاء من كل اأ�سبوع لإيقاد �سموع اخل�رص بعد 
اأن  البغدادية  العادة  وجرت  مبا�رصة،  ال�سم�س  مغيب 
اأو  نخيل كبرية  �سعفة  كربة  ال�سموع على  يتم و�سع 
على لوح خ�سبي وتنزله اإىل املاء اأو تنوب عنها اأحد 
اأولدها من ال�سبية مع ترديد عبارة )ها يا اخل�رص 
ال�سموع  النذر.. ومني اتقبله.... ( عند و�سع  اإجاك   ...
يف النهر، وتظل تراقبها حتى تغيب عن الأنظار، واإذا 
ما لحظت املراأة انطفاء تلك ال�سموع فانها تعني لها 
اأجلها  ال�سمع من  التي طّوفت  اأمنيتها  اأن  اإىل  اإ�سارة 
تغيب  حتى  م�ستعلة  ظلتال�سموع  اإذا  اأما  تتحقق،  لن 
عن النظر فاإن هذا يجعلها تتفاءل باإمكانية حتقيق 

تلك الأمنية!!

مراقد  اأو  العبادة  دور  يف  ال�سموع  اإيقاد  م�ساألة  اإن 
ارتبطت  ظاهرة  هي  الدينية  ال�سخ�سيات  كبار 
بالإن�سان اأينما كان على �سطح الب�سيطة �سواء اأكانت 
حيث  فمن  اإذن  و�سعية،  اأو  �سماوية  الديانات  تلك 
املبداأ فاأن اإيقاد ال�سموع يف الأماكن الدينية املقد�سة 
هو ظاهرة اإن�سانية عامة لها ارتباط بعالقة الإن�سان 

بالديانة التي يوؤمن بها.
اأيقاد  اعتادوا  ال�سالمية  البلدان  �ستى  امل�سلمون يف 
مولد  مقدمتها  يف  الدينية  املنا�سبات  يف  ال�سموع 
�سيدنا الر�سول حممد ابن عبداهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم 
(، كما اأنهم يوقدون ال�سموع عند اأ�رصحة ومقامات 
ل�سيدنا  بالن�سبة  لكن  ال�ساحلني،   والأولياء  الأنبياء 
اخل�رص عليه ال�سالم اأو)مار جرجي�س كما يعرف عند 
امل�سيحيني( فال يوجد له �رصيح معني ول حتى مقام 

عند  يتواجد  انه  النا�س  يعرفه  ما  وكل  حمدد  رمزي 
املنقولة  الدينية  الروايات  وبح�سب  الأنهار   �سفاف 
اأنه من املالئكة وقد هبط على  عنه فهو يعّرف على 
عليه  مو�سى  �سيدنا  ر�سد  يمُ كي  اإن�سان  بهياأة  الأر�س 
على  يعّرفه  من  ومنهم  التوحيد،  ديانة  اإىل  ال�سالم 
اأنه من الب�رص ومن عباد اهلل ال�ساحلني الذين توارثوا 
ديانة التوحيد من �سيدنا اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالم،  
وارتبط وجود �سيدنا اخل�رص عليه ال�سالم بنهر الفرات 
�سهدت  التي  ال�سام  ببالد  مير  كونه  الأوىل  بالدرجة 
من  ال�ساحلني  والأولياء  الأنبياء  من  العديد  ظهور 
عّمد النا�س يف  بينهم اخل�رص عليه ال�سالم الذي كان يمُ
للدخول  وتهيئتهم  ذنوبهم  لتنقيتهم من  الفرات  نهر 
يف ديانة التوحيد باهلل، ومن هنا جاء ارتباط �سيدنا 

اخل�رص بنهر الفرات ومن ثم بنهر دجلة.

بغداد_خاص

النسيان السبعة
ً

ً


