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عدت الى هيت مديـنة النـواعير  الـتي استحوذت عـلى اهميـة واضحة ب
ــشــاركـة في ــنــاسـبــة ا ــاضي . كــانت ا مـدن الــعــراق  يــوم اخلـمــيس ا
رة االولى مهرجانها الثـقافي الثالث . وكنت قد قصـدتها مع عائلتي في ا
 اوائل نيسان   2003 هرباً من جنـون القوات االمـريكية الـتي زحفت لغزو
الـعـراق قـبل ان تـخـتـرق قـلـبه وتــعـلن خـطـفـهـا عـرش االمـة الـعـربـيـة . امـا
زيارتي الثانية الـيها فكانت في العام  2010 عندما بادرت (الزمان) بتكر
ـديـنة الفـيـلـسوف الـعـراقي الـراحل مدني صـالح  ابن هـيت الـذي تـمثل ا
بالنسبة له اعظم بـقاع العالم . وينسب اليه انه فـضلها على لندن وباريس

وعواصم اوربية اخرى.

العشرين مـعلماً في هـيت  ان طلبته
وابـنـاءهم واحـفــادهم من بـعـدهم مـا
زالوا يـتذكـرونه بـكل خيـر ويزورونه
ـنــاسـبــات . كـمـا اطــلـعت خالل في ا
جـولــتي الـسـريــعـة بـجـنــاح مـديـريـة
هرجان  على شارك با تربية هيت ا
 واجـــهــة كـــامــلـــة حتــمل رســـومــات
ــعــظم رمــوز الــتــربــيــة شــخــصـــيــة 
دينة  مـنذ عهد ومشاعل العـلم في ا
الـكـتـاتـيـب . ومن اجلـمـيل ان فـلـيـمـا
وثائقيا عرض في االفتتاح كشف عن
ـدرسة صـورة لالسـرة الـتعـلـيـمـيـة 
هـيت يـظــهـر فـيـهــا الـرئـيس االسـبق
احمـد حسن الـبكـر قبل انـخراطه في
الــكـــلـــيــة الـــعـــســـكــريـــة مـــنـــتــصف
ــاضي . االربـــعـــيــنـــات من الـــقـــرن ا
درسة التي ورأيت عمق اعتزازهم با
ستنصرية درسة ا اخالها شبيهة با
ــســتــنــصــر عــلـى عــهــد اخلــلــيــفــة ا
العـباسي بـبغـداد  وقد جتـسدت في
بعض اثارهـا في معروضـات اجنحة
ــهــرجــان الــذي شـارك فـي حــضـور ا
فـــعــــالـــيــــاته ادبـــاء وصــــحـــفــــيـــون
ـيـون ونـاشطـون بـلغ عـددهم واكـاد
نـحو  60 شـخـصـاً قــدمـوا من بـغـداد
وبــقــيــة احملــافــظــات . وقــد اقـلــتــهم
حافلـتان في ساعـة مبكـرة من صباح
ــهـرجــان واوصـلــتـهم الى افـتــتـاح ا
ــديــنــة قــبل دقــائق من افــتــتــاحه . ا
ووصف هــؤالء رحــلـــتــهم بــانــهــا لن
تــــنــــسـى . وعــــنــــد نــــزولــــهم كــــانت
بــاســتــقــبــالــهم صــفــوف من شــبـاب
دارس وهي تـرفع االعالم الـعراقـية ا
او يـتـوشـح افـرادهـا بـهــا  مـرحـبـ
بالقادمـ الى مدينتـهم وسط كلمات
حـفـاوة واشـادة من اعـضـاء الـلـجـنـة
الــتـحــضــيـريــة يـتــقـدمــهم رئــيـســهـا
االستاذ قـحطان مـحمد صـالح وبقية
مـسـؤولي قضـاء هـيت  الـقـائـمـمـقام
مـهـنـد زبــار ورئـيس اجملـلس احملـلي
للقضاء مـحمد مهنـد احملمدي ومدير
ـــنــعم قـــسم الــتـــربــيـــة عــلي عـــبــد ا
احملمدي . ولم يكتف رئيس اجمللس

ـهـرجـان احـتــضـنت ضـيــوفـهـا فـي ا
داخل حـدقـات الـعـيـون بـكل مـا لـهذه
الــكــلـمــة من مــعــنى . فــقـد تــولى كل
مرفق اجتماعي فيـها تقد خدمة ما
ـسـؤوليـة مـا الجناح او االضطالع 
ـــهـــرجــان . وكـــان من الـــواضح ان ا
تـــضـــافــــر جـــهـــود االهـــالي واالدارة
الـشـعـبيـة لـلـمـديـنـة وراء فـتح بـيوت
ــثـقـفـ عـدد من شــيـوخ الـقــبـائل وا
الستـقبـال الـضيـوف وتوفـير االقـامة
الالزمـة لــهم . ولـعــله من الـصــعـوبـة
همة اذا لم تتم جداً ان تتحقق هذه ا
عن طـــيب خـــاطـــر مــوروث وســـلــوك
اجـتــمـاعي راسـخ . ولـهـذا لـم يـتـردد
هرجان الذي عدد كثير من ضـيوف ا
اســـتـــغـــرق ثالثـــة ايـــام  في قـــبــول
نـزولـهم في مــضـافـات اهـالي هـيت .
وعــلـمت ان الــلــجـنــة الـتــحــضـيــريـة
للمـهرجان اضـطرت الى الغـاء معظم
فقـرات الـبرنـامج الـفنـيـة تعـبـيراً عن
وصل. التضامن مع ضحايا عبارة ا
وكان هذا احلدث قد هيمن على حفل
االفتـتـاح بـحيث لم تـخل مـداخـلة من
مــــداخالته مـن االشـــارة الى نــــكـــبـــة
وصل  كمـا تضمن نـشيد االفـتتاح ا
وهـو قــصـيــدة رائـعـة بــعـنــوان (بـلـد
احلـــــضـــــارات) اشــــارة الـى اجلــــرح
الـــنـــازف لـــهـــذه احلــادثـــة . وســـجل
رئيس الـلجنـة التـحضيـرية االمـتنان
جلامـعة االنـبـار التي قـدم كورس من
طلـبـتهـا نـشيـد االفـتتـاح واشار الى
انـهم طـلـبـة يـنـتـمـون الى مـدن وسط
وجـنـوب الـعـراق فـضال عن االنـبـار .
وهو اختيار ذكي جـداً وينطوي على
داللـة وطنـيـة مـعبـرة عن طي صـفـحة
جـرائم داعش ولـكـل اشـكـال االيـحـاء
بالـفوارق الطـائفـية واجملتـمعـية ب
االطـيـاف الـعــراقـيـة. وعـلى ذكـر هـذه
احلـقـيـقـة فــان صـديـقي الـدكـتـور طه
جزاع  الـذي اسـتـعـرضت معه خالل
رحـلـة الــطـريق الى هــيت  مـحـطـات
حرجـة وقـاسيـة عشـنـاها سـوية مـنذ
عقـد الثـمانـينات  ابـلغـني ان عوائل
من اصـول كـرديـة اقــامت مـنـذ عـقـود
ــديـــنـــة وتـــعـــايـــشت طـــويـــلـــة فـي ا
وتـصـاهـرت وبـاتت تـنـتـسب
بفخر الى هيت . وقد تعرفت
حــــقــــا عــــلى اســــتــــاذين من
ة اصول هذه الـعوائل الـكر
ــــــهــــــرجــــــان شـــــــاركت فـي ا
بـحـمــاسـة شـديــدة وتـصـرفت
عـزل عن جـمـيع االمـتدادات
وحــرصت عــلـى اظــهــار هــيت
ديـنة الـثقافـية واحلـضارية با
والـزراعـيـة الــتي تـتـوافـر عـلى
ــتــعـــايــشــة ـــدن ا مـــقــومــات ا
الـــكـــبـــرى . واني اعـــزو جنــاح
هـــــيـت واهـــــلـــــهـــــا في حتـــــدي
ارسات داعش االنتقامية الى
قـدرتـهـا عـلى صـهـر االخـتالفـات
ــواطـنــة الـعــراقـيـة في بــوتـقـة ا
ـشتـرك وتـبادل وقبـول الـعـيش ا
االحتـرام من مـنطـلقـات مـفتـوحة
عـــلى قـــيم انـــســانـــيــة وروحـــيــة
قــوامـهــا شـمــولـيــة الــدين ولـيس
ـــتـــديـــنــ .. الـــدين ضـــيق افق ا
ـبـني عـلى االقـتـصـاد والـتـنـمـية ا
والــتـعــلـيم والــتـطــويـر واحلــداثـة
وبـنـاء االنــسـان . وهي الــعـنـاصـر
الـتي راهــا بـاني نــهـضـة مــالـيـزيـا
مهاتير محمد اساس اي حديث عن

االسالم .
ورأيت مــؤشــرا من مــؤشــرات هــذه
الفلـسفـة ترتفع في سـماء هـيت عبر
مئـذنـة جامع الـفاروق واثـار الـقلـعة
ـــة الــتـي مــا زالـت اطاللـــهــا الـــقـــد
شـاخـصـة وحتـتـفظ بـاسـمـاء اطـياف
اخــرى بـيــنـهــا عـائــلـة احلــاج جنـاح
سـاسـون الـذي يـعـد من ابـرز وجـهاء
هــيت . وقــد احـتــفظ مــتــحف احلـاج
حـــمــدي الـــهــيــتـي بــصـــورة لــوالــده
بوصـفه من ابـرز الوجـهـاء . واحلاج
جنــاح ســاســـون من الــشــخــصــيــات
ـلـتـزمـة بـاداء الـفروض احملـبـوبـة وا

ـــهــــتـــمـــ االسـالمـــيــــة . وهـــو مـن ا
باحلفـاظ على تـراث مديـنة هيت  ,وله
كما كتابـات منشـورة في هذا اجملال  ,
انه ناشط في جـمـعيـة تعـنى بالـتراث
الــهــيــتـي . ان مــديــنــة بــهــذا الــعــمق
االنــســاني والــتــاريــخي جــديــرة بـان
ـا لـهـذا تـعـيش بـكــرامـة وسالم  ور
الـســبب لم تـعـتــد هـيت عـلى الــتـمـلق
حلـكــومـة او قــوة سـيــاسـيــة  وظـلت
تــعــتــمـد عــلى مــســاهــمـات ابــنــائــهـا
وابــداعــاتـهم فـي اقـامــة فــعــالـيــاتــهـا
اخملتلفة وتبـني مشروعاتهـا الثقافية
والــتــنــمــويــة  لــكن ذلك ال يــعــني ان
ـركـزية تـظل تتـغافل عن احلكـومات ا
دعم هــيت واهـمــال واقـعــهـا وبــنـاهـا
الـتـحـتـيـة  واالكـتـفـاء بـالـتـفـرج عـلى
احـتـيـاجـاتـهـا في الـتـعـلـيم والـصـحة
والـــزراعـــة واالمن الـــنـــاجـــز . ورأيت
نوعاً بطيئاً من التطور اصاب عمران
اضية هيت خالل السنـوات القليـلة ا
 تــطـــور بــطيء اطــالـب بــكل قــوة ان
دينة باجنازات يتسارع ويكلل هـام ا
جديدة مستـحقة . وفاتني ان اذكر ان
جامعة االنبار ستفتتح في الثامن من
الشـهـر اجلاري جـنـاحا فـي مكـتـبتـها
بـقـسم االعالم يـضم مـكـتـبـة اسـتـاذنا
الراحل الدكتـور هادي نعمـان الهيتي
 ,اهدتها عائلة الراحل لـتأكيد رغبتها
بــــاالفـــادة من تــــراثه فـي الـــدراســـات
االعالمـــيـــة الـــتي ســيـــتـــوالهـــا جــيل
الـــبــــاحـــثـــ الـــشـــبـــاب .  والحـــظت
حضـورا متـميـزا للـمرأة في فـعالـيات
ـهرجـان اخملـتـلـفة  ,بـدءا من عـريـفة ا
احلـفل الـتـدريـسـيـة بـجـامـعـة االنـبـار
وانـتـهـاء بـالـشـابـة الـتـشـكـيـليـة الـتي
عرضت رسـوماتـها في جـناح الـفنون
التـشكـيلـية وقد اسـتوحت احـدها من
لـوحـة مــشـهـورة لـلـفـنــان الـتـشـكـيـلي
والـطـبــيب الالمع عالء بـشــيـر يـظـهـر
غرابا يـنقر عـيني شخص  عـصبها
داللـة عـلى نـذيـر شؤم فـي ما وضـعت
الشـابة حمـامة بـيضـاء بديال لـلغراب
وقـد فــسـرت هـذه الــرؤيـة بـانــهـا ثـقـة
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ان هيت الـتي عرفـتهـا وخبـرت اهلـها
تــسـتـحـق ان تـكــون مـديــنـة عــصـريـة
بامتـياز تتـوافر على جـميع اخلدمات
وتشيد فيها منشـات تليق بفعالياتها
ــــدارس وخــــطـــوط كــــالــــقــــاعــــات وا
ـواصالت والـفـنـادق الـكـبـرى . ومع ا
ذلك فان اهالي هيت كانوا سعداء الن
ـدن احملررة  صنـدوق اعـادة اعمـار ا
الــــذي يـــتـــولـى رئـــاســـتـه الـــدكـــتـــور
الـصيـدالني مـصـطفى الـهـيـتي  اعاد
احلـيـاة الـى عـدد من مـعـالـم حـيـاتـهـا
بــعـــد الــتــدمــيــر الـــذي احلــقــته بــهــا
عــصــابــات داعش . فــقــد تـمـت اعـادة

تـأهـيل قـاعــة مـركـز الـشـبـاب الـتي 
ــهـرجــان  كـمــا اعـيــد اعـمـار فــيـهـا ا
ــديـنــة احلــيـوي الــذي يـربط جــسـر ا
جــــانــــبي هــــيت فــــضال عن عــــدد من
هـملة نـشات احملتـرقة وا دارس وا ا
. واجمل الهيتي تكاليف هذه العملية
 الــتي بــدأت مع طــرد الــتــنــظــيم من
لـيارات الـدنـانيـر . واكد ان ديـنـة  ا
(عمل الـصـندوق مـستـمـر في مهـماته
الـــتـي اوكـــلت الــــيه وتـــوضــــحت في
اهـدافه وسـيشـهـد مـزيـداً من االعـمال
ـــــدن ـــــا يـــــعـــــوض ا واالجنـــــازات 
ــشــاريع عن ســنــوات ــشــمــولـــة بــا ا
احلرمان واجلور التي تعرضت لها).

 } } }
في الـــيــوم الـــثــاني انـــتــقل بـــرنــامج
هـرجـان الى ناحـيـة البـغـدادي التي ا
شــهــدت جـلــســات شــعـريــة ولــقـاءات
ادبـيــة ظــلت اصـداؤهــا مـحــفـورة في
ذاكــــرة الــــضــــيــــوف الــــقــــادمــــ من
احملافـظات . وقـد تولى شـيخ عشـيرة
الـــعـــبــيـــد مـــعــدي كـــرب الـــســمـــرمــد
ضـيـافـتـهـم . واتـمـنى ان يـتـولى احـد
ـــشــاركـــ اضــاءة وقـــائع مــا في ا
البغـدادي الستـكمال تـوثيق نـشاطات

هرجان في ايامه التي غبت عنها. ا

وهــو شـــاب واجه بــشـــجــاعــة نــادرة
عــــمـــلـــيــــة غـــادرة لـــتـــنــــظـــيم داعش
اسـتـهــدفـته في مـنــزله  بـفـتح ذراعه
مـرحـبـاً بـالـضيـوف حـسب  ,بل وقدم
ـشـارك في ـة جلـميع ا ضيـافـة كر
ــهـــرجــان عــنــدمـــا حتــول مــضــيف ا
الــعـشــيــرة الـعــامـر الـى مـأدبــة غـداء
كبرى  رأى بعض الـضيوف انه بالغ
في حتـضـيـرهـا .وناجـيت فـي نفـسي
ان هذا الرائي ال يعرف شيئاً عن كرم
اهــــالي هــــيـت الـــذيـن ضــــيـــفــــوا في
مــنـازلــهم ومــضــافــاتـهـم خالل حـرب
احـتالل الـعـراق  االف الـوافـدين الى
ــديــنــة مـن بــغــداد ومــدن الــوسط . ا
كانـوا مثـاال مـعبـرا عن كرم الـضيـافة
االصـيــلـة ومـثـاال يــحـتـذى لـلــوطـنـيـة
ــوقف الـــعــراقـــيــة الـــتي تـــتــقـــاسم ا
ــصـيــر . وكـنـت مع عـائــلــتي احـد وا
هـؤالء الوافـدين الـذين مـألوا شوارع
هــيت وازقــتـهــا وبــيــوتـهــا وضــفـاف
نـهـرهــا ومـزارعـهــا . ومـا زلت احـفظ
جـمــيل عـائــلـة زمــيـلــنـا الـدكــتـور طه
ثـلـة بـنسـيـبه عـبد الـصـمد جـزاع  
وعائلة الهيتي الشهم ابو عمر رحمه
الـله  الـلـذين فـتـحـا االبـواب وشـرعا
الــــقــــلـــوب لــــرسم صــــورة الــــتـــاخي
ــــــــؤازرة بــــــــ اهـــــــــالي هـــــــــيت وا

وضيوفهم.
qOL'« œ—

ووجدت في نهـاية اقامـتنا في هيت 
ايـــامـــهــا ان ابـــادر من جـــهـــتي بــرد
اجلـــمـــيل (الـــلـــفـــظي) الهـــالي هـــيت
فـقـصـدت دكـان خـطـاط فـيـها وطـلـبت
الـيه خط الفـتـة بـطـول خـمـسـة امـتـار
حتمل عبارات العرفان واالمتنان لهم
عـــلـى حتــمـل ثـــقل هـــذه الـــضـــيـــافــة
ديـنة لها الطارئة  الـتي لم حتسب ا
حسـابـا فاضـطرت الـى تقـاسم رغيف
اخلـبــز مـعـنـا وضــمـنـا الى مــنـازلـهم
ـفـعـمة وقـبـول مـشاركـتـنـا حـيـاتـهم ا

بالطيبة والتسامح .
ــــدن تـــــقـــــيم وجـــــرت الـــــعـــــادة ان ا
هـرجـانات وتـستـقـبل الضـيوف في ا
فنادق عـامة او اماكن تـابعة لـلدولة 
لكن هيت
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النـواعيـر الشـهيـرة وهي تدور رافـعة
مــيــاه الــفــرات في الــنــهــار والــلــيل 
ـاء مــعــتــمـدة عــلى ســرعــة جــريــان ا
ولـيس عــلى جـهــد الـدواب  كــمـا هـو
مـــتـــبع فـي نـــواعــيـــر وسـط الـــعــراق
وجنوبه . وعملـياً فان عبـقرية الباني
تــسـتــحق الـثــنــاء واالعـجــاب . ولـعل
معاهد الـهندسة احلـديثة درست الية
تخـطيط تـشيـيد نـواعيـر هيت  النـها
ال تقتصر على هيكل الناعور حسب 
بل البيئة احمليطة التي ينتصف فيها
. وقـــد اطــــلـــعت عـــلـى عـــدد من هـــذه
ــواضع خالل جــولــة رافــقـت فــيــهـا ا
احلـــاج حـــمـــدي الـــهـــيــتـي . وقـــصــة
عالقتي الشـخصـية بهـذا الرجل الذي
كنت قد وصفته في انطباع سابق عن
ـواطن احـد مــعــارضه في بــغـداد بــا
الـذي حـفـظ لـلـعـراق صــورة من مـجـد
االسالف وحـيـاة الــشـعب . لـقـد رأيت
في تــلك اجلــولــة شــجـاعــة ابن هــيت
وهـــو يـــواجه حتـــديــات الـــطـــبــيـــعــة
وينتصر علـيها بعبـقريته التي تطوع
ـيـاه الــسـريع وعـمق الـنـهـر جـريـان ا
نـــظــيـــر احلــاجـــة الى تـــوفــيـــر قــوته
الــــــيــــــومـي او مــــــا يــــــعــــــرف لــــــدى
ـعاصـرين بـ (التـكامل االقتـصاديـ ا
االقــتـصــادي عــبــر بـوابــة الــزراعـة) .
ـكن شـرحه في ـا  وهـنـاك الـكـثيـر 
هــذا اجملــال لــكــنــني اكــتــفـي بــدعـوة
وزارة الـــزراعــــة ومـــعـــاهـــد الـــبـــحث
الـعلـمي في اجلـامـعـات الى االهـتـمام
بــجـــانب واحـــد من مــوروثـــات هــيت
وخصوصـيتـها وتأمالت مـواطنـيها .
ـديـنـة  كـمـا اكــتـفي بـالـتـذكــيـر بـان ا
تتـميز عن مـثيالتـها بـقدرتهـا العـالية
يـ كـبار على اجنـاب عـلمـاء واكـاد
عرفة واالبداع .  في مختلف فروع ا
امـر اخـر يـلـفت الـنـظر فـي هيـت  هو
ـفـهـوم الـتـعـايش وقـبـول تـرجـمـتـهــا 
االخـر. واعـزو ذلك الـى انـهـا من مـدن
عـــراقــيــة نــادرة تـــمــتــلـك اســتــعــداداً
لـلالنـفــتـاح الـثـقـافي وقــدم مـعـرفـتـهـا
ـدرسـة (احلـكـومـيـة) . فـقـد شـيدت بـا

فـــيــهـــا اول مــدرســـة عــام 1924 .
ومــازال الـهــيــتــاويـ يــعــتـزون
درسـة ويحافظون بنى هذه ا
عليهـا كارث ثقـافي يباهون به .
اذ فـيمـا كـانت االمـيـة االبـجـدية
تنـتشـر في عمـوم العـراق  كان
نـور مدرسـة الـنـضـال الهـيـتـية
يشع ويـرفد الـتربـية والـتعـليم
علـم واساتـذة اجلامعات با
ــعــلـم في نــفــوس . ويــحـــتل ا
الــهـيــتــيـ مــنــزلـة ســامــيـة 
فكـر حسن العلوي وسمعت ا
الــــــــذي كـــــــــان فـي عـــــــــقــــــــد
اخلـــمـــســـيـــنـــات من الـــقـــرن

وتــمـــتــاز هـــيت من بــ مـــدن اعــالي
الفرات واسـفله  ان اهلـها يتـرجمون
حـبــهم الـيــهـا بــنـشـاطــات ومـبـادرات
فردية حتـافظ على هويـتها وتـراثها .
وهم ال يـــفـــرطـــون بـــذرة مـن اثـــارهــا
ـهـا  ويـحـرصون جـمـيـعـا على ومـعا
اقـامــة واجـهـات تــعـكس هـيــبـة هـيت
وعظمـة دورها الـوطني وحصـتها من
مـجـد حــضـارات الـعــراق . فـعـنـدهم 
ـثال  ,عيـون للـقار تـنبع على سـبيل ا
ـــــــــديــــــــنــــــــة يـــــــــرون انه من ارض ا
الــسـومــريــ شـيــدوا به زقــوراتـهم 
علقة وان نبوخذ نصر شيد جنائنه ا

وطلى جدرانها به. 
ومن عـطــاء الـنـهـر الـذي تــغـفـو هـيت
علـى ضفـافه  اقـامـوا نواعـيـرها ذات
الـتــمـيـز والـعــبـقـريـة الداء وظــيـفـتـ
زروعات تنفـرد بهـما  االولى سـقي ا
حيث تمتـد بساتـ النخيل والـفاكهة
الى مـــســافـــات شــاســعـــة  ووصــفت
بــانــهــا سـلــة غــذاء اخــرى لــلــعـراق .
والــثــانــيــة القــامــة الــطـواحــ الــتي
تتولى طحن احلنطة الستخدامها في
االسـتــهالك احملـلي  وقـشــور الـرمـان
ــوصل وتـــصـــديــرهـــا الى مـــديـــنـــة ا
الســتــخــدام مـخــرجــاتــهــا في دبــاغـة
عـرض النـوعي الذي اجللـود . وفي ا
ضم مجسدات يدويـة لهذه الطواح
قـــال رجـل يـــرتـــدي بـــزة عـــمل زرقـــاء
ـوذجاً خـشبـيـاً لهـذه االلة ويعـرض 
الــعــمـالقــة  الــتي تــنــتــشــر في قــرى
سعدى والـتربة وسـواها  ان اول الة
منهـا بنيت و تـركيبـها فوق جدران
من الـــصـــخـــر االبـــيض عـــلـى ضـــفــة
الـــفــــرات  عـــام  1941. وفي ظـــني ان
ـتد تـاريخ معـرفـة هـيت بـالـنواعـيـر 
الى حقب ابـعد  اذ كـيف كان االهالي
ـاء الى مـزارعــهم لـسـقي يـوصـلــون ا
ــات من االشــجــار? الشك االف الــدو
في ان وسـيـلـة مـا شـبـيـهـة بـالـنـاعـور

كانت تتولى هذه الوظيفة.
WŽU « WŠUÝ

وروث كمـا ان ثقـافـة االرتبـاط بهـذا ا
امتدت الى احلـاضر بحـيث ان ساحة
الـسـاعــة الـقـائـمــة وسط هـيت  الـتي
ـديــنـة  نــصـبــهـا نــخـبــة من ابـنــاء ا
حـمـلت الـنـاعـور مـحـوراً رمـزيـاً لـها 
فـضالً عن ان مـتـحف الـشـهـيـد احـمـد
ـرموق عفـتـان الذي يـتـواله التـراثي ا
ابن هيت حمدي عفتان الهيتي اختار
الــنـاعـور شــعـاراً لـه  مـثــلـمــا اخـتـار
ـديـنـة بـنـســخـته الـثـالـثـة مـهـرجــان ا
النـاعور شـعـاراً له ايضـاً . واعجـبني
قيـام اللـجنة الـتحـضيـرية لـلمـهرجان
بــتـــوزيع نــسـخ من كــتــيـب بــعــنــوان
(قـراءات في مـهـرجـان هـيت الـسـنوي
حتـــــمـل صـــــورة االول  18 اذار  2010  
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هيت 
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تـوقــفت كــغــيـري قــبل مــدة أمـام تــعــلـيــقــات كـثــيــرة في وســائل االعالم والــتـواصل
االجـتـمـاعي حــول ظـاهـرة  اخملـدرات  ووجـدت أن بـعـضـهــا  إنـشـغل في تـتـبع خط
تخصص  وأعني سيـرها  وأغفل سببها  وهـو األهم في نظر أغلب الباحثـ وا
ـشـاكل الـفـقـر والـبـطـالـة والـفـراغ الـفـكري  و( الـفـسـاد االخالقـي )  وهـو أخـطر ا

وأعقدها إذا ما إبتلى به مجتمع من اجملتمعات   ..
ورغم انـتـشـارهـا وتـداولـهـا في االفالم   ومـا يـتـردد عن جتـارتـهـا وعـصـابـاتهـا من
قصص غـريبة  كـانت هنـاك دول نظـيفـة منهـا تمـاما  ولم تـستـطع إختـراقها  ومن

بينها العراق ..
إشارة في مـقال ألحـد الكتـاب جعـلتـني أتوقف عـند هـذه الظـاهرة  مـضمـونها أن  (
ـوظف والـعامل إذا ـان  بالده الى  اصـدار قـانـون  يسـمح بـفـصل ا رئـيـسـا دعـا بر

ثبت تعاطيه اخملدرات ) ..
ـرض اخلطير وهذا يـعني أن البـطالة  لم تـكن  اليوم وحـدها كافـية لالصابـة بهذا ا
بل هنـاك أسبـاب اخرى تـضيف  مـدمنـ على اخملـدرات الى أعداد الـعاطـل من لم
ـنـاعـة الـكـافـيـة ضـده  وتـشل عـقـولـهم  عن الـعـمل والـتـفـكـيـر وإن كـانوا يحـمـلـوا ا

دمن  ?!.. يعملون  ولكن أي مستوى من األداء يقدمه هذا ا
ولـك أن تـتــصـور لــيس مـدى خــطـورة هــذه الـظــاهـرة فــقط  بل تـعــرف ايـضــا مـدى
عمول قصوروعـجز الوسـائل االرشادية  والـتوعويـة اخملتلـفة  واالمنـية والقـانونيـة ا
بـهـا وعدم تـمـكـنـهـا من  احلـد من هـذه الـظـاهرة فـيـلـجـأ من بـيـده الـقـرار الى مـا هو
أقسى عـلى نفسه  وعلى من يقع حتت تـأثير هذه اآلفة اخلطـيرة وعائلته   ولكن لم
ن يـتعـاطى اخملدرات  يـكن أمـامه غيـر هـذا القـرار الـذي يرى فـيه مـصلـحـة وحيـاة 
ألنه  في النـهاية مواطن ضمن مسؤوليته  ووضعه في هذا القرار  أمام خيار واحد
عـنى هذه الكلـمة  أو يخـسر نفسه وعـائلته ووطنه  ال غير  أمـا أن يكون إنـسانا 

وبالتالي فالعقوبة مهما كانت شديدة تكون لصاحله هو أوال ...
فـعنـدما تـعجـز الطـرق االعتـياديـة - الطـبيـعيـة في معـاجلة حـالة سـلبـية مـعيـنة تـنخر
هـمة  وهم الشباب  باجملـتمع وتؤثر عـليه وتشل حركـته ودوره  خاصة العـناصر ا
ـعاجلـة االمور الى الطـرق االستـثنائـية  وقد يـذهبـون في الوسائل عـنيون  يلجـأ  ا
واالسالـيب  الى اقصى مدى  فيحكمون على من يتعاطيها بعقوبات شديدة  إسوة
حـو أثرها من الـوجود دون رحمـة  أو أي إعتبار ن يتـجار بهـا ويروجهـا  لكي 
ـضطـر الـوحيـد عنـدمـا تكـون فيه عـاطـفي أخر.. فـالكي رغـم قسـاوته  يبـقى خـيار ا

احلياة  ..
وهـنــاك مـسـألـة مــهـمـة تـؤشــرهـا هـذه الـظـاهــرة وهي  أن مـنـظـومــة الـقـيم واالعـراف
والتقـاليد رغم اتساعها  وتعدد مصادرها يبدو أنها لم تفعل فعلها اليوم  أو تكون
بـذلك الـتـأثيـر في مـوضوع  احلـد من هـذه الظـاهـرة اآلخذة  بـالـتوسع  واالنـتـشار 
ومـضاعـفـات الضـرر  وبـاتت مشـكـلة كـبـيرة تـهـدد اجملتـمـعات الـعـربيـة واالسالمـية
كـافحتـها  وتتـوسع لتشـمل عناصر عنـية  بالذات  وتـشكل حتديـا لكل االجهـزة ا
منتـجة يفترض أن تكـون محصنة مـنها  مقابل ذلك تـشكل البطالة والـفقر ومستوى
التـعليم   والوسط االجتماعي أسبابا أخرى تدفع الى الضياع في متاهات االحباط

ادية والنفسية .. شاكل واالزمات ا والعجز ودوامة ا
عـلوم أن لدى مافيات اخملدرات وتكتالتهـا في العالم امكانات هائلة  ومزارع ومن ا
 خاصـة بها  وعصابات  للتصدير  وتخـوض صراعات مسلحة وأمنية مع الدول 
ولـهـا الــقـدرة عـلى أن تـخــتـرق احلـدود وتـصـل الى هـدفـهـا حــتى وإن كـان في دولـة

كبرى تملك امكانيات قوية على صعيد ضبط احلدود ..
ومع ذلك كـانت بالدنـا نـظــيـفـة من هـذه اآلفـة  ولم تـسـتـطع أن تـخـتـرقـهـا الن هـنـاك
إجــراءات  قـانــونـيــة صـارمــة رادعــة تـصل الى اقــصى الــعـقــوبـات ضــد  جتـارتــهـا

ومروجها ومتعاطيها ..
- اخملدرات الـيوم  تـشـكل أزمة كـبيـرة في الـكثـيـر من الدول  لـكن وسـائل القـضاء
ا في ذلك وسائل التوعية والتثقيف ضدها ..  ستوى خطورتها   عليها لم تكن 

ليارات  تذهب هباء منثورا .. - تكلف ا
ـكن أن - تـشــغل االجـهـزة االمـنـيــة والـصـحـيـة واالجـتــمـاعـيـة بـواجــبـات إضـافـيـة 

تنصرف بها الى مجاالت اخرى  ..
- تدمر الشباب وهم افضل ما لدى البالد  وحترق  الطفولة إذا ما تسللت اليها ..
ـوظف الـذي يـتـعــاطى اخملـدرات ونـسـبـة نـاهـيك عن تــردي مـسـتـوى أداء الـعــامل وا
ـدمن  الـى االمـوال لـكي يـتـمـكن من احلـوادث واجلـرائـم  واسـتـغالل مـدى حـاجـة ا

شرائها ..
باختصار...اخملدرات أفة تدمراالنسان .. 

ية ال تخترق ا تكون من أقسى احلـروب... حرب عا وهي حرب من نـوع أخر   ور
ا تخترق احلدود الهشة كذلك ..   هيأة للسقوط  فقط  وا النفوس الضعيفة ا

ـسمى أخر  يقـتل البشر بسالح مـحظور(  كا )  يـصعب اكتشافه وهي إرهاب 
ألنه ( مستتر)  داخل الضحية نفسها ..

- اخملدرات واالرهاب يشتركان معا في صفة واحدة وهي أنه ال دين لهما ..
نظمات االرهابية  في العالم لتمويل نشاطاتها وهي ارهاب مركب ايضا تستخدمه ا
ال وتـدمـيـر االنسـان  عـنـدما الـتخـريـبـية واالرهـابـيـة لتـحـقـيق هـدف مـعـا : جـمع ا
تتمـكن من التسلل الى الدول الضعيفة أمنيا واقتصاديا أو تعاني من البطالة والفقر
ــخـتـلف والـفــسـاد  فـيـضــعف تـأثـيــر الـوسـائل الــتـوعـويــة واالرشـاديـة والــفـكـريـة 

مسمياتها ..
والشباب هم وقود هذه احلرب..

ـنـاعـة ـسـتـلـزمـات  مـا يـكـفي لالنـتـصـار في هـذه احلـرب وخـلق ا فـهل أعـددنـا من ا
رض الوبائي ..?.. الكافية  من هذا النوع اخلطير من الفساد االخالقي وا

- نتمنى ..
} } }

كالم مفيد :
عاني من لغتنا اجلميلة .. من جميل ما قرأت هذه ا

عدة .. لالنسان ا
الكرش .. للدابة
احلوصلة .. للطير

الرمادي
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كـان حدثـا طـريـفـا عنـدمـا حـضـرت زوجتي ,تـطلب مـني مـسـاعـدتهـا في حل مـسـألة
ريـاضيـة لـصغـيـرنا حـس ,أو كـما نـحب أن نـسـميه " حـنـوتي".. وكـانت فـرصة لي
ألتـمازح معها ,وأبـرز عضالتي ,ومـهاراتي العلـمية والهـندسية ,فـقلت غامـزا إياها "
مـسـالـة بسـيـطـة ولم تـسـتـطـيـعي حلـهـا?" أثـنـاء حـديـثي مـعـها ,كـنت أقـلب الـنـظر في
ـسـألة ,وعـندهـا بـدأت الـضحـكـة تـغيـب عن وجهي ,فـأنـا لم أعطـهـا اجلـواب فورا, ا
وأحتـجت لبعض الوقت حللـها.. وها قد وقعت في مـصيدتي التي نصـبتها لزوجتي,
والـتـي لم تــقـصــر في رد الــصــاع لي بــصــاعـ قــائــلــة وبـنــفس طــريــقــتي " أيــنـهم
ـسالـة بـعد بـضع دقائق ,فـقد كـانت مـعادلـة من الـدرجة هـنـدسون?" طـبعـا حـللت ا ا
الـثانـية ,وحتـتاج لبـعض الوقت حلـلها ,لـكني نـسيت أن اذكر ,أن " حـنوتي" كان في

الصف الثاني اإلبتدائي فقط?!
ـنـاهج في بـلـدنا ,قـضـيـة تـكاد تـشـبه مـرضـا مـستـعـصـيـا على احلل ,لـيس حـكـاية ا
ا ألن قـضية معاجلتها وضعت في يد من ال عالقة له بالقضية, إلستحالة احلل ,وإ

أو من ال يرغب في حلها أصال ,أو يريد أن يتعمد جعلها بهذه الصورة الغريبة!
ستويات التعلمية ,سيالحظ تذمرهم من ختلف ا من يتواصل مع معلمي مدارسنا 
ناهج أو نـاهج ألسباب قد نتصـورها بداية غريبة ,رغم واقـعيتها.. فمع أن بعض ا ا
الئمة الفكرية والعلمية لنقل جزءا منها حديث ,لكن معظمها تتسم بالتطويل ,وعدم ا
عـلمون ـناهج يـواجه ا للمـرحلـة العـمرية الـتي خصـصت لهـا.. كما وإن بـعض تلك ا

أنفسهم صعوبة في فهمها ,فكيف سيوصلونها بصورة صحيحة لطلبتهم!
ـناهج يـتطلب أن قضـية أخـرى ذكرهـا خبـراء تربـويون ونـفسـيون ,تـب أن حتديث ا
يتـم تطبيقه من الصـفوف األولية فأعلى ,وتطـبق تدريجيا وتـتابعا تصـاعديا.. لكن ما
راحل راحل معا ,فـدرست مواد ومناهج  ناهج طـبق على كل ا حـصل أن حتديث ا
لم تكن لـديها مقدمات أو فكرة عـنها في سنوات سابقة ,فـكما هو معروف إن العلوم
ـسـتـوى الـعلـمي تدرس خالل سـنـوات وتـراكـمـيـا. ما يـزيـد الـطـ بـلة ,هـو تـراجع ا
عـموما ,وإنخـفاض درجـة إهتـمام األسـر واجملتـمع عـموما ,بـقضـية الـدراسة نـتيـجة
ـعاونة األسرة في لصـعوبات معيـشية تتطـلب الدخول لسوق الـعمل في سن مبكرة ,
توفير سبل العيش ,وخصوصا إن كان االبن ذكرا ,لذا يالحظ وبكل وضوح أن كفة
الـتفوق تـميل لـصالح الفـتيات ,وهو مـؤشر مجـتمـعي ليس صحـيحـا يحتـاج لدراسة
ـشاكل ,شبـهـات الفـساد احملـيـطة بـعـملـيـة طبـاعة عـاجلـته. يتـمم كل تـلك ا معـمـقـة  
ــا يـدفع ـنـاهج لــلـمـدارس , ــتـكـررة فــيـهـا ,وتـأخـر وصــول ا ــنـاهج ,واألخـطـاء ا ا
ـة مـن الـكــتب ,ال تــخــلـوا هـي  األخـرى من ـدارس لـإلعـتــمــاد عــلى طــبــعــات قــد ا
األخـطـاء.. أو الـطـلب من األهل شـراءهـا من الـسـوق! تـتـقـدم الـدول وتـتـطـور وتـعـلـوا
مـكانـتها ,إن أولت إهتـمامـا حـقيـقيـا ألجيـالهـا القـادمة ,من خالل بـناء وتـنشـئة جيل
متـطور علـميا ومـتفوق عـلى نفسه أوال ,وهذا لن  يـتحـقق دون عملـية تربـوية سلـيمة,
ا عانته نهج علمي واقعي ,يالئم طبـيعة مجتمعنا ومسـتويات أجيالنا  مـخطط لها 

من ظروف وأثار حروب.
التـطوير من خالل قـفزات غيـر مدروسة أو مـنطقيـة لن يحقق
تــقـدمـا ,بل سـيــسـبب فــوضى وتـخــبـطــا ألجـيـال بــأكـمــلـهـا,
وسنـخسرهـا ولن ننجح في إستـعادتها ,لـيست هي وحدها,

ا سنخسر أي جيل يربيه هذا اجليل الذي خسرناه. وإ

نبض القلم

غالف كتيب
هرجان ا
بنسخته األولى

هرجانرئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان يتوسط مجموعة من الضيوف جانب من حفل إفتتاح ا

متحف أحمد العفتان يقدم دروعاً تقديرية للصحفياحلاج ساسون ضمن لوحة وجهاء هيت


