
Sun.19 Mar. 2017 issue no 309فضاءات ثقافية8
االحد 19 آذار 2017 العدد 309

رغم ميالد جوائز أدبية كثيرة

األدباء العرب حاضرون عربيًا غائبون عالميًا
التي  الظروف  رغم  ثقافيا  خ�صبة  اأر�صا  العربي  الوطن  ار�ض 
نخيلها  ويبقى  مزهرة  خ�رضاء  االر�ض  تلك  تبقى  بها،  متر 
عليها  توؤثر  فلم  ثمارها  لريوا  هاماتهم  يرفع  واجلميع  �صامخ 
والنزاعات  احلروب  من  العربية  البلدان  بها  متر  التي  الظروف 
و�صلب  والت�صدد  التع�صب  ظواهر  وتنامي  واال�صطهادات 
احلريات. فهي بقت تلك االر�ض اخل�صبة الوالدة كما �صهدناها 
�صابقا وكما عرفناها منذ القدم االر�ض التي ازهرت اأملع كتاب 
ومثقفني الوطن العربي والتي مازالت تلد لنا باأ�صتمرار املبدعني 

لكي يكونوا ازهار واقمارا م�صيئة يف ار�ض الوطن العربي.
اأدبية كثرية  الثقافية ميالد جوائز  العربية  ال�صاحة  �صهدت  فقد 
احلديث  فبات  املجاالت  خمتلف  يف  واملبدعني  الكتاب  تكرم 
املثقفني  اهتمامات  يف  كبريا  حيز  يحتل  العربية  اجلوائز  عن 
نربا�صا  مايراها  منهم  النقاد  جدل  من  الكثري  واثارت  والكتاب 
هذا  وو�صط  ذلك.  يرون عك�ض  واخرين  والقراء،  الكتاب  لت�صجيع 
تتنف�ض  بدت  العربية  الثقافة  ان  نرى  لالنتباه  امللفت  اجلدل 
العربية  اجلوائز  وا�صهمت  االخرية  ال�صنوات  خالل  ال�صعداء 

بتد�صني حراك ثقايف ترددت ا�صداءه �صيئا ف�صيء اىل العاملية.
وعلى راأ�ض هذه اجلوائز اجلائزة العاملية للرواية العربية )بوكر( 
لدول  روايات  �صت   2017 لعام  الق�صرية  القائمة  �صمت  فقد 
العاملية  للجائزة  مقدمة  رواية   186 بني  من  خمتلفة  عربية 
متنوعة  موا�صيع  خاللها  من  طرحت  التي  العربية  للرواية 
التحكيم قد اختارت �صت روايات  وح�صا�صة وجريئة. لكن جلنة 

من حيث معايري معينة.
ال�صيخ زايد للكتاب هي جائزة م�صتقلة متنح �صنويا  اما جائزة 
فهي تهتم باملبدعني واملفكرين ال�صباب حيث من بني فروعها 
املوؤلف ال�صاب، واي�صا لديها اهتمامات باالطفال فاأهم فروعها 
حتى  واالداب...  الرتجمة  منها  الفروع  من  والكثري  الطفل  ادب 
و�صل جمموع جوائزها �صبعة ماليني درهم اإماراتي )نحو 1.9 

مليون دوالر(.
للمعر�ض  والع�رضين  الثالثة  الدورة  على  ال�صتار  ا�صدل  بينما 
الدويل للن�رض والكتاب بالدار البي�صاء بعد ان ا�صتمر ع�رضة ايام 
االن�صطة  تقدمي  عن  ف�صال  عنها،  والرتويج  الكتب  ببيع  مزهرة 
الدول  وكانت  دولة   45 به  �صاركة  وقد  والثقافية  االجتماعية 

االقت�صادية لو�صط افريقيا �صيفة �رضف املهرجان.
�صالح  الطيب  جائزة  وحتديدا  اخلرطوم  اىل  البي�صاء  الدار  من 
لالإبداع الكتابي التي تاأ�ص�صت يف عام 2010 احتفاءا بالذكرى 
ال�صنوية االوىل لوفاة االأديب ال�صوداين الراحل )2009-1929(. 
ومن بني الفائزين بها يف الدورات ال�صابقة االأردين-الفل�صطيني 
�صبحي فحماوي وامل�رضي عمار علي ح�صن وال�صورية توفيقة 
ال�صابعة  دورتها  اما ح�صاد  العلوي.  وال�صعودي مقبول  خ�صور 
و�صوريا  م�رض  هي  متنوعة  عربية  دول  من  مبدعون  كانت 

واملغرب والعراق وال�صودان.
مب�صاركة 750 دار ن�رض من 28 دولة منها 590 م�صاركة ب�صكل 
م�صقط  معر�ض  يفتتح  مبا�رضة  غري  م�صاركة  و160  مبا�رض 
ت�رضيحات  وبح�صب  والع�رضين  الثانية  دورته  للكتاب  الدويل 
العناوين  اإجمايل  اإن  �صحفي  موؤمتر  يف  العماين  االعالم  وزير 

املطروحة باملعر�ض "يبلغ 450 األف عنوان متاحة عرب حمرك 
البحث باملوقع االإلكرتوين للمعر�ض منها 30 باملئة اإ�صدارات 

حديثة.
لتكرمي  العربية  املهرجانات  نف�ض �صعيد  اخر وعلى  من جانب 
املبدعني والكتاب العرب فلم يغيب عن �صاحة اجلوائز مبدعني 
ولبنان  وتون�ض  م�رض  من  فنانون  فاز  حيث  الكاركاتري  فن 
امل�صورة  وال�رضائط  الكاريكاتري  لر�صوم  كحيل  حممود  بجائزة 

يف دورتها الثانية والتي اأُعلنت يف العا�صمة اللبنانية بريوت.
من جانبها قالت الفل�صطينية �صحر خليفة رئي�صة جلنة التحكيم 
يف بيان "من بني الكم الهائل من الروايات )186 رواية( التي 
تقدمت للجائزة العاملية للرواية العربية اخرتنا �صت روايات ملا 
وتطوير  الفني  البناء  حيث  من  �صكلية  جماليات  من  به  تتميز 
تنب�ض  اجتماعيا  جريئة  ح�صا�صة  موا�صيع  وطرح  ال�صخ�صيات 
امل�صكوت عنه واأخرى تتناول اأزمات الو�صع العربي املعقد كما 

حتتفي باجلوانب امل�صيئة من الرتاث العربي."
للم�رضي  العنكبوت(  غرفة  )يف  روايات  القائمة  و�صمن 
علوان  ح�صن  حممد  لل�صعودي  �صغري(  و)موت  النبي  عبد  حممد 
و)ال�صبيليات( للكويتي اإ�صماعيل فهد اإ�صماعيل و)زرايب العبيد( 
لليبية جنوى بن �صتوان و)مقتل بائع الكتب( للعراقي �صعد حممد 
رحيم و)اأوالد الغيتو - ا�صمي اآدم( للبناين اإليا�ض خوري. بح�صب 
رويرتز. ويح�صل كل مر�صح من بني املر�صحني ال�صتة بالقائمة 
الق�صرية على 10 اآالف دوالر فيما يح�صل الفائز/الفائزة على 

50 األف دوالر اإ�صافية. وكانت القائمة الطويلة للدورة العا�رضة 
رواية.  الثاين و�صمت 16  كانون  يناير  اأُعلنت يف 16  للجائزة 
واملذيعة  الروائية  ع�صويتها  يف  اجلائزة  حتكيم  جلنة  و�صمت 
علماين  �صالح  الفل�صطيني  واملرتجم  احلاجي  فاطمة  الليبية 
�صحر  امل�رضية  والكاتبة  فا�صالو  �صوفيا  اليونانية  واملرتجمة 
يف  باجلائزة  الفائز/الفائزة  ا�صم  اإعالن  املقرر  ومن  املوجي. 
اأبوظبي ع�صية  اأبريل ني�صان القادم خالل احتفال يقام يف   25

افتتاح معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب.
هذا واأعلنت جائزة ال�صيخ زايد للكتاب والبالغ جمموع جوائزها 
القائمة  مليون دوالر(  )نحو 1.9  اإماراتي  �صبعة ماليني درهم 
من  النقدية(  والدرا�صات  و)الفنون  )الرتجمة(  لفرعي  الق�صرية 
بني ت�صعة فروع للجائزة. و�صملت القائمة الق�صرية لفرع الرتجمة 
ثالثة اأعمال هي )العدالة والعقاب يف املتخيل االإ�صالمي خالل 
العربية  اإىل  وترجمه  النغ  كري�صتيان  للموؤلف  الو�صيط(  الع�رض 

التون�صي ريا�ض امليالدي.
وكتاب )االقت�صاد واملجتمع - ال�صيادة( للمفكر االأملاين ماك�ض 
التون�صي حممد الرتكي  العربية  اإىل  االأملانية  فيرب وترجمه من 
من  وترجمه  ر�صد(  البن  الفقه  اأ�صول  يف  )ال�رضوري  وكتاب 
العربية اإىل الفرن�صية اللبناين زياد بو عقل. كما �صمت القائمة 
هي  اأعمال  ثالثة  النقدية  والدرا�صات  الفنون  لفرع  الق�صرية 
بالغية  مقاربة  اجلاحظ  ر�صائل  يف  والهوية  االأخالق  )خطاب 
اخليال  و)اآفاق  م�صبال  حممد  املغربي  للباحث  حجاجية( 

ال�صعودي �صالح  التفكيكية( للباحث  اإىل  االأدبي.. من املحاكاة 
زياد. بح�صب رويرتز.

بالغية  يف  حماولة  االأدبي..  اخليال  )فاعلية  اأي�صا  و�صمت 
العراقي  للناقد  الو�صفي(  العلم  حتى  االأ�صطورة  من  املعرفة 
ال�صيخ زايد للكتاب  الغامني. وجائزة  اأ�صرتاليا �صعيد  املقيم يف 
املفكرين  من  للمبدعني  �صنويا  مُتنح  م�صتقلة  جائزة  هي 
)اأدب  فروع  يف  الإ�صهاماتهم  تكرميا  وال�صباب  والنا�رضين 
و)التنمية  ال�صاب(  و)املوؤلف  و)االآداب(  و)الرتجمة(  الطفل( 
وبناء الدولة( و)الفنون والدرا�صات النقدية( و)التقنية والن�رض( 
و)الثقافة العربية باللغات االأخرى( و)�صخ�صية العام الثقافية(.
اما جائزة حممود كحيل لر�صوم الكاريكاتري وال�رضائط امل�صورة 
الثانية  دورتها  ولبنان يف  وتون�ض  فنانون من م�رض  فاز  فقد 
امل�رضية  وفازت  بريوت.  اللبنانية  العا�صمة  يف  اأُعلنت  والتي 
عن  باجلائزة  اليوم  امل�رضي  ب�صحيفة  تعمل  التي  العدل  دعاء 
فئة )الكاريكاتري ال�صيا�صي( وقيمتها 10 اآالف دوالر فيما فاز 
امل�صورة(  )ال�رضائط  فرع  باجلائزة عن  �صلمي  التون�صي عثمان 

وقيمتها �صتة اآالف دوالر.
تقدم اجلائزة بفئاتها اخلم�صة اإ�صافة للجائزتني الفخريتني يف 
العربية  امل�صورة  لل�رضائط  ال�صواف  ورادا  معتز  مبادرة  اإطار 
 2014 يف  بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  من  انطلقت  التي 
اللبناين حممود كحيل  الكاريكاتري  ر�صام  تراث  لتكرمي وتخليد 

)1936-2003( اأحد خريجي اجلامعة.

بغداد_متابعة

في قائمة المرشحين 
لقيادة اليونسكو

الوطني يحتضن فعالية 
لعنة االحتمالمذكرات روح منحوسةيوم الشعر العالمي

اأعلن مايكل واري�ض رئي�ض املجل�ض التنفيذي ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة )اليون�صكو( القائمة الر�صمية للمر�صحني ملن�صب مدير عام املنظمة الدولية 
خلفا للبلغارية اإيرينا بوكوفا. �صمت القائمة ت�صعة مر�صحني بينهم اأربعة عرب هم 
العراقي �صالح احل�صناوي واللبنانية فريا خوري الكويه وامل�رضية م�صرية خطاب 
والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري. وقالت اليون�صكو مبوقعها الر�صمي: اإنه �صيتم 
املائتني  بعد  احلادية  اجلل�صة  خالل  للمن�صب  الت�صعة  املر�صحني  اإىل  اال�صتماع 
للمجل�ض يومي 26 و27 ني�صان املقبل. ويتم اختيار املر�صح الفائز على مرحلتني 
ثم  االأول  ت�رضين  يف  لليون�صكو  التنفيذي  املجل�ض  موافقة  على  االأوىل  يف  يح�صل 

يح�صل يف الثانية على موافقة املوؤمتر العام للمنظمة يف ت�رضين الثاين. 

زار وفد من االحتاد للعام لالأدباء والكتاب يف العراق، دائرة ال�صينما وامل�رضح 
بوزارة الثقافة و�صم الوفد ال�صاعرين عمر ال�رضاي ومروان عادل حمزة.

جابر  وكالة  الدائرة  عام  مدير  الثقافة  لوزارة  االأقدم  الوكيل  الوفد  والتقى 
اجلابري، وجرى خالل اللقاء االتفاق على اإقامة فعالية ليوم لل�صعر العاملي 

يف 21 اآذار ال�صاعة الرابعة ع�رضا يف امل�رضح الوطني .
العاملي،  ال�صعر  يوم  مبنا�صبة  العراقي،  العربي  ال�صعري  امللتقي  و�صتتخلل 

قراءات �صعرية ل�صعراء عرب وعراقيني.
وت�صارك فرقة اأنغام الرافدين للمقام العراقي مبقاطع مو�صيقية واأغاين تراثية 

يف هذه الفعالية. و�صي�صاهم الفنان �صامي ن�صيم يعزف منفرد على العود.

�صدر حديثا عن دار العني، رواية »مذكرات روح منحو�صة« للكاتبة واملخرجة 
اتخذتها  التي  الطرق  كافة  ب�صياع  تعرتف  وفيها  الراهب،  واح��ة  ال�صورية 
االأمل  االأمل، كاأن ذلك  اإىل متاهة  اأف�صت بها  الدروب كافة  ذاتها.  اإىل  للو�صول 
هو ما تبقى من روحها، ويف قاع ذكرياتها توجد وم�صات خافتة من ال�صعادة.
 الرواية تنتمي اإىل اأدب االعرتاف، اأو ال�صرية الذاتية، فهي تهيم يف التفا�صيل 
من  راأ�صها  يحيط  ما  يف  واأي�صًا  بالراوية  يحيط  ما  كل  يف  وهبوطًا  �صعوداً 
اأفكار. وال �صك يف اأن و�صف تلك الروح باملنحو�صة كما يف عنوان العمل مل يكن 
م�صادفة واإمنا كان تاأكيداً مل�صائرها وم�صائر من حولها �صواء على م�صتوى 

العائلة اأو االأ�صدقاء.

“لعنة  ديوان  والن�رض،  والرتجمة  للدرا�صات  اأروقة  موؤ�ص�صة  �صدر حديثا عن 
االحتمال” لل�صاعرة العراقية ن�صيم الداغ�صتاين.

" ت�صعر باأن حمل م�صعل االفرتا�ض  اإنها  الديوان  ال�صاعرة يف مقدمة  تقول 
الذي يحفزها على  الوحيد  احلقيقة،ال�صيء  اجللو�ض على �صخرة  اأف�صل من 
اال�صتمرار يف الكتابة هو تك�صري تلك القوالب التي حت�رض اأفعالنا وم�صاعرنا 
و�صلوكياتنا، الأنها تعتقد اأن هناك م�صافات تتقعر حاملة اأ�صياء اأخري كثرية 
االإتيان مبا هو جديد، هناك  من  اخلجل  ب�صبب  تتقولب  اأ�صماء مل  لها  لي�ض 
اإىل  الب�رضية  اإىل  الكائنات وتوازيها وتدرجها من الوحو�صية  احتمال تقلب 

الكائن املت�صامي”.

إصداراتإصداراتالمسرحالحسناوي

قراءة في كتاب

اجلديدة  روايتها  يف  هادي"  "مي�صلون  تتناول 
منا،  كل  داخل  يف  ي�صكن  الذي  "االآخر"  مو�صوع 
هو  الذي  "االآخر"  فينا،  املكبوت  على  متمرداً 
الوجه احلقيقي غري املجّمل منا، احلّر الذي ال يهّمه 

املنطق، اجلامح املبدع الذي يعي�ض على اخليال.
"�صعيدة  هما  الرواية  يف  الرئي�صتان  ال�صخ�صيتان 
"مليكة  واأختها  العربية،  اللغة  ُمدّر�صة  هامن" 
االأختان يف بغداد، ومتّران  جان" الر�صامة. تعي�ض 
للموقف  تنظر  منهما  كاًل  لكن  نف�صها،  بالتجارب 
واقعية،  هامن"  ف�"�صعيدة  خمتلفة،  نظرة  نف�صه 
"اإنها  واخليالية،  احلاملة  اأختها  بعك�ض  منطقية، 
بالن�صبة  املزعجة  ت�رضفاتي  من  الهرب  تريد 
واالإبداع،  واخليال  بالعاطفة  املعنية  الأنها  اإليها، 
اأنا  واملنطق.  واللغة  الواقع  عن  امل�صوؤولة  واأنا 
�صيدة  اأنا  احلرة.  الروح  وهي  املاألوف،  العامل 
الكلمات واالأرقام وهي ال�صوق واالإح�صا�ض... الذوق 
واحلركة... االأ�صكال واالألوان... الفن وال�صعر واخليال 
تعرف  اأكون وهي ال  اأعرف متامًا من  اأنا  اجلامح. 

من تكون”.
للفرق  واعيٌة  وهي  اأختها،  "�صعيدة"  ت�صف  هكذا 
تهرب  اأختها  اأن  تدرك  ومتاآلفة معه. فهي  بينهما، 
يغيب  التي  لوحاتها  اإىل  وب�صاعاته  العامل  من 
معنى  بوجود  معنية  ف�"مليكة" غري  عنها،  املعنى 
ما يف فّنها، الأن "اأملها منعدم بوجود معنى يف هذا 
الرواية  "مي�صلون هادي" يف  ت�صتغل  كله".   العامل 
على النمنمة، على �رضد تفا�صيل �صغرية جداً ت�صّكل 
حياة بطلتها. ويف ا�صتغالها هذا ال تكرتث "هادي" 
تكنيكه  �رضدها  فتمنح  روايتها،  بر�صانة  كثرياً 
اخلا�ض الذي يبدو يف موا�صع كثرية غريبًا اأو غري 
ماألوف. ال مانع لديها يف اأن تدرج مفردات باللهجة 
الدارجة ولو كانت هذه املفردات يف منت ال�رضد ال 
يف احلوار، لدرجة يبدو معها الن�ض وكاأنه معجوٌن 
لديها  مانع  وال  منه،  فكاك  ال  عجنًا  العراق  بروح 
حتى  اأو  "حزورة"  اأو  "نكتة"  تدرج  اأن  يف  كذلك 
حكاية فانتازية عن احلمري، وال مانع اأي�صًا يف اأن 
ال�صخ�صيات باأخطائها  الكلمات كما تلفظها  تكتب 
الكاتبة  اهتمام  وال�صوتية!  واالإمالئية  اللغوية 
روايتها،  لفكرة  هما  االأول  واإخال�صها  االأ�صا�ض 
على  االأ�صلوب  فر�صا  من  وحدهما  هما  وحبكتها. 
الكاتبة، ال العك�ض، كما نرى يف كثري من الروايات 
�صكل  وتقدمي  بالتجريب  الكاتب  يهتم  اإذ  العربية، 
الفكرة هي  جديد ولو على ح�صاب امل�صمون. هنا، 
مت�صابٌك  هو  االأقل  على  اأو  باالأ�صلوب،  اأوحت  من 

متامًا معها، واأمنٌي عليها.

اقتباس 

فل�صفة   دائما  يجدون  ال�صجاعة  تنق�صهم  " من 
يف�رضون بها ذلك" .  

البري_كامو

قمري احلزيْن
البحر مات وغّيبت اأمواُجُه ال�صوداء قلع 

ال�صندباْد
ومل يعد اأبناوؤه يت�صايحون مع النوار�ض 

وال�صدى
املبحوح عاد

َنُه الرماْد واالأفق َكفَّ
َفِلَمْن تغّني ال�صاحراْت ؟

والع�صب فوق جبينه يطفو وتطفو 
دنيوات

كانت لنا فيها ، اإذا غنى املغّني ، 
ذكريات

غرقت جزيرتنا وما عاد الغناء
اإال بكاْء

اْت َ والُقربَّ
طارت ، فيا قمري احلزين

الكنز يف املجرى دفني
يف اآخر الب�صتان ، حتت �صجرية الليمون ، 

خباأُه هناك ال�صندباْد
لكنه خاٍو ، وها اأنَّ الرماد

والثلَج والظلمات واالأوراق تطمره 
وتطمر بال�صباب الكائنات

اأكذا منوت بهذه االأر�ض اخلراب ؟
ويجّف قنديُل الطفولِة يف الرتاب ؟

اأهكذا �صم�ض النهار
تخبو ولي�ض مبوقد الفقراِء ناْر ؟

-2-
ُمدٌن بال فجٍر تناْم

ناديُت با�صمَك يف �صوارِعها ، فجاوبني 
الظالم

و�صاألُت عنَك الريَح وهي َتِئّن يف قلِب 
ال�صكون

وراأيُت وجَهَك يف املرايا والعيون
ويف زجاِج نوافِذ الفجِر البعيْد

ويف بطاقاِت الربيْد
ُمُدٌن بال فجٍر ُيغّطيها اجلليد

هجرْت كنائ�َصَها ع�صافرُي الربيْع
َفِلَمْن ُتَغنِّي ؟ واملقاهي اأو�صدْت اأبواَبَها

ِديع لِّي ؟ اأيها القلُب ال�صَّ ْن ُت�صَ َومِلَ
والليُل ماْت
واملركبات

ِقيع يَها ال�صَّ عادْت بال خيٍل ُيَغطِّ
و�صائقوها ميتون

اأهكذا مت�صي ال�صنون ؟
ونحُن ِمْن َمْنَفى اإىل َمْنَفى ومن باٍب 

لباْب
اْب َ َناِبُق يف الرترُّ َنْذِوي َكَما َتْذِوي الزَّ

وت ُفَقَراء ، يا َقَمِري ، مَنُ

عبدالوهاب البياتي

ثقافة 

قمري القشلة ... عبق بغدادي معطر بخضر الياس وشموعه
الحزين  نهر  على  املطّلة  الكبرية  ب�صاعتها  الق�صلة  ا�صتهرت 

و�صواخ�ض  روائح  تزل  فلم  العا�صمة،  و�صط  دجلة 
بوجودها  وحتتفل  زوارها،  جتتذب  اجلميل  الزمن 
مقدمتها  يف  يقف  ال�صنني،  مئات  مرور  رغم  واألقها 
العراق  ملوك  اأول  تتويج  �صهد  والذي  ال�رضاي  �صوق 

في�صل االأول عام 1921.
فهذه ال�صاعة اجلميلة بربجها الر�صيق بنيت بع��د بناء 
ف�ي  للعثمانيني  الع�صكرية  الثكن�ة  ال�ص�راي(.  )مبنى 
ف�ي  واأكم�لت  ب�ا�ص�ا.  ن�ام�ق  العثماين  الوال�ي  زم�ان 

عه�د م�دحت با�ص�ا ع�ام )186 م. 
التدريب  اوقات  اىل  اجلنود  يوقظ  اأن  األبا�ص�ا  ف�اأراد 
ومقر  لقواته  اخليالة  مركز  الق�صلة  الأن  الع�صكري 
ف�ي  الق�صلة  �صاعة  بناء  ف�ي  ف�ص�رع  اأي�صا  واليته 
�ص�احة الثكن�ة وه�ي عبارة عن ب�رج عالٍ  وف�ي اأعاله 
فقط  �صاعة  كل  تدق  ال�صاع�ة  وه�ذه  ال�صاع�ة  ن�صبت 
وك�ان �صوت رنينه�ا ت�صمعه بغداد )كرخ ور�صاف�ة(. 
وخا�صة اوق�ات الليل واألفج��ر فكان اأهايل بغ��داد من 
ليذهبوا  دق�اته  على  ي�صتيق�صون  واملوظفني  العمال 
من  وت�صاه�د  م�صاءة  ال�صاعة  وكانت  اأعماله�م  ال�ى 
املحاطة  العالية  البنايات  اليوم  لكن  بعيدة  اأماكن 

به�ا حجبتها عن االأنظار. 
وك�ان النا�ض ي�صبطون �صاعاتهم على �صاعة الق�صلة ، 
وللعلم اأن مدحت ب�ا�ص�ا قد بنى ال�رضاي وبرج ال�صاعة 
تلك  ه�دم  فق�د  ال�رضقية،   بغ�داد  اأ�صوار  حجارة  من 
القتال  ف�ي  امل�دفعية  �صالح  دخ�ل  اأن  بع�د  االأ�ص�وار 

ودك احل�ص�ون. 
اإن برج ال�صاعة عبارة ع�ن �صكل م�ربع طول �صلع�ه 4 
ت�صميم  وي�صبه  االأر�ض  ارتفع عن  كلما  ي�صيق  اأمتار 
األربج 30 مرت  وارتفاع  امل�ئذنة  اىل ح�د كبري  الربج 

وبداخل�ه �ص�لم حلزون�ي م�ن 73 باية. وف�ي نه�ايت�ه 
ال�ص�اعة  مكائن  فيه�ا  و�صع�ت  ال�صكل  مربعة  غ�رف�ة 
ج�ر�ض  عل�ي  اأي�صا  وحت�وي  جه�ات.  االأربع  ذات 
ال�صاعة ارتفاع�ه 1 مرت. وقطره 3 مرت. وهو منف�صل 
)تكويك(  ال�صاعة  تن�صيب  عملي�ة  وتت�م  ال�صاع�ة  ع�ن 
القدمية(  ال�صيارات  )هندر  ي�صبه  مفتاح  بو�صاطة 
 7( وللج��ر�ض  اأيام(   10( ملدة  ت�صغيل  ق�وة  لتعطي 
اجلنوبي  الوجه   : وج�وه  اأربع��ة  ولل�صاعة  اأي�ام(. 
واأرق�ام  العرب��ي،  التوقيت  يعتمدان  الغربي  والوجه 
الوجهني بالعربي��ة(. اأم�ا الوجهان ال�صمايل وال�رضق�ي 

بالالتينية  واأرق�امهم�ا  االفرجني  التوقيت  فيعتمدان 
م�ربوط  ح��ديدي  �صه��م  الربج  قب��ة  وف�وق  األق�دمية. 
حركة  عل�ى  ويوؤ�ص�ر  بحري�ة  ويتحرك  الو�ص�ط  م�ن 
الريح وحتته اأ�صهم ثابتة ت�وؤ�ص�ر عل�ى اجله�ات االأربع.
ه�و  ال�صاعاتي(  اأحمد  اللطيف  )عبد  ال�صيد  كان 
وقد  ال�صاعة  وتوقيت  وده�ن  تنظيف  ع�ن  امل�صوؤول 
ظل يعمل به�ا حت�ى وف�اته ع��ام 1978 م. وتبي�ن اأن 
�ص�اع�ة الق�صل�ة امل�صبوط�ة ف�ي توقيتاته��ا وح�ركته�ا 
امليكانيكية م�صن�وع�ة عل�ى اأدق النظري�ات ل�صناع�ة 
ال�صاع�ات له��ذا اعتمد البغادة عليه�ا ف�ي توقيتاتهم. 
تعتمد  لندن  مثل  �صاعاتهم  عل�ى  تعتم��د  الدول  فكل 
جامعة  )�صاعة  على  والقاه�رة  بن(  بك  )�صاعة  على 

القاه�رة(
بن(  �صاعة)بك  ت�صاهي  بنائها  ومادة  ت�صميمها  اأن 
يف  امل�صتخدم  احلجر  باأن  علمنا  ما  اذا  تفوقها  او 
اأحد  اأمر  فقد  وجمدها،  بغداد  تاريخ  يحكي  بنائها 
مت  الذي  للمدينة  ال�رضقي  ال�صور  بهدم  بغداد  والة 
يحميها  كي  ال�صنني  مبئات  التاريخ  ذلك  قبل  بناوؤه 
ال�صور  من اعدائها القادمني من اخلارج،.. وبعد هدم 
االأثاري جاءوا بحجارته وبنوا منه برج الق�صلة، ومن 
ال�صنني..  ملئات  ميتد  تاريخها  باأن  القول  ميكن  هنا 
البغداديون  ير  مل  اإذ  اإعجوبة  الق�صلة  �صاعة  وكانت 
وباربعة  االرتفاع  بهذا  منارة  فوق  تو�صع  �صاعة 
اجتاه  يو�صح  حديدي  موؤ�رض  قمتها  ويف  اأوجه 
احلرف  اطرافها  على  مكتوب  ا�صهم  واربعة  الريح، 
اأغلب  اإذ كانت  االول لالجتاهات وباللغة االنكليزية، 
�صاعاتهم ذات �صال�صل تو�صع يف اجليوب، او �صاعات 
عن  يختلف  بنظام  الق�صلة  �صاعة  وتعمل   ، جدارية 
اذ  منها،  البغدادية  خا�صة  القدمية،  ال�صاعات  نظام 
ال�صاعات  اما  م�صننات،   6 على  ماكينتها  حتتوي 

االخرى فتحتوي على 30 � 35 م�صننًا.

بغداد_خاص


