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البطالة وكنس الشوارع
مها عادل العزي

اضاءة

مفـاجـأة سـارة تـنقلك
مـن حـــال الـــى حـــال
وجتعل مـنك انـســانــًا
آخــــــــــر، جتــــــــــاوب مـع
ـــــة اجلـــــديـــــدة احلـــــال
ـــــتــعـــــــــــــــد عـــــن كــل واب

التشنجات.
رقم احلظ/.4

يوم السعد/اجلمعة .

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

االحـزان الكثيـرة متيت
ــــص مـــن الـقـلـــب، تـخـل
احـزانك، واقتـرب شيـئًا
ــــًا مــن املـــــواقف فـــشــيــئ
ـــيــك ـــــــــدمي عـل ـــتـــي ت ال

الفرح.
ــــــة مــن صــــــديـق رســــــال
جتـعلـك تفـــرح كـثـيـــرًا
ألن فيها مفاجأة سارة.

رقم احلظ/.9
يوم السعد/اخلميس.

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

الـوعكـة الـصحيـة كــانت
سـبـبــًا يف تــشـنـجك هــذا
االســبــــــوع، جتــــــاوز ذلـك
وكــن اكــثـــــر الــتــصـــــاقـــــًا
مبفردات عملك، واقترب
من عائلـتك  اكثر، كي ال
تــضــيـع علــيــك الفــــرص
التـي تريـدها وتـنتظـرها

منذ زمان. 
رقم احلظ/.11

يوم السعد/االثنني.

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

شعــــور بــــاالطـمـئـنــــان
يــــراودك بعـــد اسـبـــوع،
حافل بـالقلق، ستكون
ايــامك احلــاليــة اشبه
بـــسـيـــــاحـــــة يف اجـــــواء
فــــــــــــــرحــــــــــــــة ال تـــكــــــن
متـشـائمـًا يف مـواجهـة

االمور.
رقم احلظ/.5

يوم السعد /السبت.

ـ ـ

احـــوالك يف حتــسـن هـــذا
االســبــــــوع، جتــــــاوز ازمــــــة
االسبوع املاضي، باللجوء
الــى الــريــاضــة ومحــاولــة
اســــتـعـــــــــــادة لــــيـــــــــــاقــــتــك
الـبدنـية. املـصادفـة تخلق
لك فــرصــة عـمل تعــوّض
بـهـــــــــا اخلـــــــســـــــــارة الـــتـــي

تعرضت لها.
رقم احلظ/.8

يوم السعد/االحد.

العـيـــون تـــرنـــو صــــوبك
وال سـيـمـــا اصـــدقــــائك
حـــــــــــــــول الــــــــصــفــقـــــــــــــــة
التجاريـة التي عقـدتها
مع احــــدى الـــشــــركــــات
االجــنــبــيـــــة، اســتــثــمـــــر
طـاقــاتك وكـن متفـائاًل

فاخلير آت اليك.
رقم احلظ/.7

يوم السعد/االربعاء.

تـعـــــــانــي الـقـلـق دائــمـــــــاً
بـسـبب ابـســط االشيــاء.
استعن بـاالصدقاء حلل
مــشــاكـلك الــشخـصـيــة.
مــــــشـــــــــروع زواج ســـــــــوف
تخـوضه نهـايـة االسبـوع
والـنتــائج ايجــابيــة. كن

متفائالً دائماً.
رقم احلظ/.7

يوم السعد/االربعاء.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

العفويـة الزائدة قد
تضعك يف مـوقف ال
حتـــــــــــســــــــــــــد عــلـــــيــه.
صـفقــــة جتــــاريــــة يف
طــــــــــريـقـهــــــــــا الــــيــك
تعــــــامل مـعهـــــا بــكل
. قــلــل مــــــــن ــــــــــــــــــــأنٍ ت

السهرهذه االيام.
رقم احلظ/.19

يوم السعد/السبت.

ـ

ـ

ال تكن مـزاجيـاً  يف التـعامل
مع اآلخــــريــن فــــرب ضــــارة
ــــــى نــــــافـعــــــة. اصــــــرارك عـل
مـشـاهــدة افالم االكــشن قـد
يــغــــيــــــــــــــر تــقــــــــــــــالــــيــــــــــــــدك
االجتماعية. اكثر من تناول
اخلــضـــــراوات هـــــذه االيـــــام
ألنك  مــضــطـــرب نفــسـيــاً.
مفــــاجــــأة ســــارة ســتــصلـك

قريباًُ.
رقم احلظ/ .31

يوم السعد/ اخلميس.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

اصـحــــــــــــاب املــــــــــــواهــــب
الـكــبــيــــــرة ال يهــتــمـــــون
بـصغـائـر االمـور ألنـهم
يـشعـرون بـاالمتالء وال
يـعيــرون اهـتمــامــاً مبــا
يـــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري.
انـت واحـــد مـن هـــؤالء،
ومـوهبـتك ميــزة كبيـرة
يف شــخـــــــــــصــــــــيــــــــتـــــك.
رقــــــــــــم احلـــــــــــــــــظ /.20
يـــوم الـــسعـــد/الــسـبـت.

ـ

ابــتعـــــد عــن احللـــــول
اجلـــزئيــة يف املـشــاكل
العائلية، ألنها حتتاج
الـــى رؤيـــة مــتكــــاملـــة
وشـمــــولـيــــة مــن اجل
احـتــــوائهــــا. كل شـيء

يجري على ما يرام.
رقم احلظ/.10

يوم السعد/اجلمعة.

تــنــــــاول الفــــــواكه بــــشــكل
يـــــومــي، ألن فـــــوائـــــدهـــــا
كــثــيــــــــرة، وابــتـعــــــــد عــن
االكالت الدسـمة. ما زالت
آثـــار اخفــاقــات االسـبــوع
عـــالقــة يف بـــالك، جتــاوز
ذلـك مــن خالل الـلجــــوء
الـى العالقات والـصداقات

اجلديدة.
رقم احلظ/.15

يوم السعد/االربعاء.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت اول

العقرب
21ت اول  20ت ثاني

القوس
21ت ثاني  20ك اول

اجلدي
21ك اول  20ك ثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلمات املتقاطعة
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.1 اغنية لراغب عالمة.
.2 االسـم االول لـــشــــاعــــر ســــوري

راحل.
.3 االسم الثاني للشاعر.

.4 آلة طرب - شكه وظنه.
.5 يجربان الغير.

.6 عاصمـة دولة آسيوية على احمليط
الهندي.

.7 الشغل.
.8 كالم قـــارسـي شـــديـــد الـلهجـــة بـني

اثنني.

.9 مـطـــار يف افغـــانــسـتـــان - خـــوف
شديد.

.10 من اسماء اجلنة.
.11 من ملوك فارس - منا وشب.

.12 تسييل واذابة الشيء.

.1 مهنة انسانية  - نومي.
.2 يـــشعــــر به املـــرء عـنـــد حـــاجـته الــــى اكل

الطعام.
.3 للتـمني - ابداع وقدرة على القيام بعمل

عظيم.
.4 سلطان دولة عربية.

.5 فرح وسعـيد بـاالنكليـزية - مـادة نفطـية
سريعة االشتعال.

.6 يبدأ العمل.
.7 لتعبئة البطارية وشحنها.

.8 اهدمهم.
.9 اغنية لوردة اجلزائرية.

.10 جتميل وحتسني- من انواع الرياضة.
.11 وزير لبناني سابق.

.12 يشارط على امر ما.

افقي

عمودي

اعداد حيدر محودي

لــم تـكــن احلـــــرب قـــــد حـــطــت
اوزارهــــا بعــــد حـتــــى انـــشـغلـت
اجهـــزة االعالم بـبـث حـملـتهـــا
الكبـرى عن مشروع االعمار يف
ــــــــــرى الـعــــــــــراق، وكــــيـف ان كــــب
الــشــركــات تـتهــافـت بخـبــرتهــا
لـلحــصــــول علـــى الـعقــــود. مع
ذلك الــربـيع القلـق كنــا نــريــد
ان نـــــصــــــــدق ان الـعــــــــراقـــيـــني
ســيـكـــــونـــــون اول مــن يــتــبــنـــــى
اعـمــــار بلـــدهـم، وان صـفحـــات
االلم ستـطوى الى غـير رجعة،
فـالسحـالي التي كـانت تـهيمن
علـى املـاء غـادرتنـا ولـم يبق اال

ان يتدفق اخلير والى االبد.
سـبعــة عــشـــر شهـــراً انقـضـت..
لكـنـنــا لـم نــشهــد جــديــداً، مــا
زلـنا نـنتظـر بفـارغ الصبـر بدء
مــــرحلــــة  االعـمــــار.. يف صلـب
ــــــدخل مـــــشــكلــــــة املــــــوضــــــوع ت
الـبـطـــالــــة، فهـنـــاك وال نـبــــالغ
ماليـني العـــاطلـني عـن العـمل
ومـن فـئــــة الـــشـبــــاب  حــصــــراً،
الفــــرصــــة االكـبــــر الـتــي اعلـن
عــنـهــــــا يف الـعــمـل هــي كــنـــــس
الـــشــــوارع وتـنــظـيـفهـــــا وبهــــذه
الفـرصـة هـدرت طـاقـة مهـولـة
كـان من املـمكن ان تـستغل مبـا
يـثـيــر الــدهـشــة، امــا خــريجــو
اجلــــــامعــــــات واملعـــــاهــــــد فقـــــد
اتـيحـت امـــامهـم فــرصــة اوفــر
حظـاً وارفع شأنـاً من الكنـاسة
والـتنــظيـف اال وهي االشــراف
علــــى املـنـــظفـني ومــــراقـبــتهـم
حـتـــى انـتهـــاء ســـاعـــات العـمل
اململـة، حلقة غير مـنتهية ولن
تــنـــتهــي حــتــــــى بــــــإســتــنــــــزاف
اجلهـد، امـا االمل الـذي طـاملـا
طـمح الـيه الـطــالـب عـبــر كــذا
ـــــــدراســـــــة، فـلـــن ـــــــة مـــن ال ســـن
يـــتحـقق اال بـــطــــــابــــــور قــــــد ال
ــــــر يــنـــتهـــي اال بعــــــد وقــت غــي
معلـوم فــاملتقـدم لـلتعـيني الـى
اي مـن الــــوزارات احلــــالـيــــة ال
يتفـاجــأ بعبـارة بـاردة ينـطقهـا
مــــــــــــــوظــف االســـــتــعــالمــــــــــــــات
)الـتعيـني متـوقف حــاليـاً( قـد
تـــأتـي الفـــرصـــة بـــدايــــة العـــام
ــــــــــدء ــــــــــد ب ــــــــــد او عــــن اجلــــــــــدي
االنتخـابـات وال ضيـر ان كـانت
مع التشكيل الوزاري اجلديد.
املفــارقــة الـتـي اشـيــر الـيهــا يف
وقـت ســابق ان هـنــاك شــركــات
عــديــدة تـنـتـمـي لــدول اجلــوار
وهــي تــتــبــنـــــى )مبــمــنـــــونــيـــــة(
تــــشغــيل الــــراغـبــني يف العــمل
مقــــابـل مغــــريــــات كـبـيــــرة، وان
هنــاك )طـــوابيــر( طــويلـــة من
الـعمــال العـــرب ممن يـــرغبــون

يف السفر الى بلدنا العراق.
املسـألة الـتي ال يجب اغفـالها
ان الـعــــمـل يف ظـــــــــرف صـعــــب
كـظــرفـنــا هــو احلل الــسحــري
ملــشـــاكـل الكـــآبـــة وامـتــصـــاص
الكـثيــر من املـشــاكل املتــشعبـة
الــتــي ظهــــــرت يف مجــتــمعــنـــــا
كـالـتمـرد والتـسـيب  واالجـرام،
وحقـيقــة االمــر تــشيــر الــى ان
98 % من املـيليـشيـات املـسلحـة
الـتي زادت املـسـاحـة العــراقيـة،
اربـــــاكـــــاً واضـــطـــــرابـــــاً هــم مــن
العــاطـلني عـن العـمل، واذا مــا
مت اســتــيـعــــــابـهــم يف اعــمــــــال
تـنـــاسـب طـــاقــــاتهـم فــــإن ذلك
سيكـون فـرصـة لكـسبهـم، ومن
النـاحيـة  العـمليـة ال اكبـر من
فـرصــة العـمل املتـاحــة يف بلـد
يــنهـــض للــتـــــو، واذا مـــــا جــيء
بــــالعـمــــال العـــرب، فـــإلـــى ايـن
يـذهب شبـابنـا.. هل نصـدرهم
الــــى اخلــــارج؟! او ان االمــــر ال
ــــــــى بـهـــم ان يــــــســـتـحـق، واالول
ــــــــــداً مــــن ــــــــــوا مــــــــــزي يــــتـحــــمـل
ــــــــوا ــــــــات وان يـــــظـل الـــتـــــضـحـــي
يكنسون الشوارع والطرقات!!
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العدد )198( اخلميس )9( ايلول 2004
NO (198) Wed. (9) September

كـي تـضغـط الــزر وتـثـبـت احلــدث.
فوضـوي، كسـول، ال يهـتم بتـرتيب
اشيـائـه، وال يحتـفظ مبــا يلتـقط
مــن صــــــور.. بل تــــــراه يهــــــديهـــــا او
تضـيع يف زحمـة فـوضــاه طمـوحه
الكـبـيـــر لكــنه قلـيل الـتحـــدي، بل
انه ال يــــرغـب فـيـه علـــــى االطالق
وال يخـطـط ملـــا سـيـــأتـي بـل يكـــرر
قـول اجلـواهـري )خلهـا حـرة تـاتي

مبا تلد(.التقيته يف هذا احلوار
* هل قدمت الـتكنولـوجيا خـدمة

للصورة؟
- نعـم، وكال. نعـم ألنهــا يف مجــال
الــتــصـــــويـــــر وكـال ألنهــــــا حجــمــت
االبــداع وجعـلت  الــرتــابــة تـتحـكم
يف الـصــورة مـن دون جهــد املـصــور

وابداعه الشخصي.

املصور الفوتوغرايف قاسم عبد الرضا 
الـــــصـــــــــورة ايـقـــــــــاف لـلـــــــــزمـــن

مكتب املدى/ بابل 
محمد هادي 

ينام والكاميرا حتت
وسادته حاملاً بالصورة
التي لم يلتقطها بعد
فبني الفنان واملوهبة
مسافة طويلة يختزلها
املبدع يف دقة االختيار
وصدق االحساس
والتفاعل الوجداني،
واملصور الفوتوغرايف
قاسم عبد الرضا ال يوقظ
كاميرته بإصبعه بل
بإحساسه، هو من اجليل
الذي صنعته احلروب
وصقلته االزمات وعركته
التجارب حافرة االبداع يف
مهنةال حتتمل اخلطأ
لذلك فهو يرى ان
املصور املبدع هو القادر
على التقاط ارهاصات
الفعل اليومي لالنسان
بكل اشكاله.. الفرح ..
احلزن.. الطبيعة لذلك
نراه ال يتعجل ألنه واثق
من أن الصورة املتميزة
ال تأتي بالدراسة
واملتابعة بل هي
كالومضة وما عليك اال ان
تكون يف الوقت
املناسب، واملكان
املناسب، 

* هـل يقــتل امــتهــــان الـتــصــــويــــر
االبداع؟

- لـيــــس يف كل االحـيــــان غـيــــر ان
املـصــور الــذي تــشغله املـهنــة ليـس
عـيـبـــاً ألنهـــا مـصـــدر رزق لـلكـثـيـــر
ولكن املـشكلـة انه ال ميلك الـوقت
لـتـنـظـيـم عــمله وال يــسـتـطـيع ان
يـفـــــصـل الـعـــــطـــــــــاء املـــبـــــــــدع عـــن

التصوير كمهنة وارتزاق.
* عن اي شيء تبحث؟

- مــازلت ابحـث عن الـصـورة الـتي
لـــم تلـــتقــــطهـــــا كـــــامــيـــــرتـــي بعـــــد
فـــاملــســـألـــة غـيــــر محـــددة بـصـــورة
معـينــة وامنــا املــشكلــة تـتحــدد يف
انك تـــرى مـــا ال يـــرى اآلخـــر ومـــا
تــــراه جـمــيالً يــــراه غـيــــرك عـكـــس

ذلك.

يتعــامل مع الـصـورة وكــأنهــا عمل
بـال جهـــــد ومـــــازال املــصـــــور ميــنح
ابخــس ثمـن مقــابل جهــده عكـس
مــا يحـدث يف الـصحـافــةاملتـطـورة
يف العــــــالـــم بل حــتــــــى يف الــــــدول
اجملاورة التي تتعامل معه كمصور
صحـفي له مكـانته ولـدينـا قصـور

وسوء فهم لهذا اجلانب املهم.
* مـــــــــــــــن يـــــعـــــجـــــــــــــــبــــــــــك مـــــــــــــــن

الفوتوغرافيني العراقيني؟
- هــادي النجـار ألنه يعـشق املهنـة
ومــازال ميــارس الـتـصــويــر هــاويــاً
اضـافـة الـى جهـده االبــداعي فهـو
يـــــســتــنـــــــد الـــــــى خـــــــزيـــن معـــــــريف
واكـــــــادميــي هــــــــائلـــني  يجـعل مــن
اعـمــاله مـتجــانـســة وحتـمل اكـثــر

من داللة وموضع يف آن واحد.

ـ ـ ـ

* مــــــــا هـــي الـلـقــــطــــــــة الـــتـــي لـــم
تصورها بعد؟

- القمر ألنه يبقى حلم املصورين
والعـــشــــاق حـتــــى بعــــد ان وطــــأته

اقدام رواد الفضاء.
*  ألي من املـدارس ينتمي املصور

قاسم عبد الرضا؟
- ال اتقــيــــــد مبــــــدرســـــــة محــــــددة
ولـكــنــنـــي انحــــــــاز للــــــــواقعــيـــــــة يف
اعــمـــــــالــي ويــتـــــــركـــــــز جـهـــــــدي يف
الـطـبـيعـــة وجـمـــالهـــا ويـــدهــشـنـي
سحـــر الــطفـــولـــة ملـــا ميـتلـكه مـن
وســـائل مـــذهلـــة جتعل املـصــور يف
حتــدٍ دائـم يف البـحث عـن مكـــامن

اجلمال.
* هل يقدر االعالم املصور؟

- لـالسـف كـال فــــمــــــــــا زال االعـالم

معتصم زكي السنوي
االلعـاب الـشعـبيــة من اقـدم ضـروب
النـشاط التي يزاولـها االنسان وهي
حــــظ مــــــشـــتــــــــرك بـــني االطـفــــــــال
والـكبـــار.. ولعل اول مــا يـتبــادر الــى
الــذهـن عنــد احلـــديث عـن االلعــاب
انهـــا ضـــرب مـن الـلهــــو يقــصــــد به
التـسـليــة وتــزجيــة الفــراغ، والــواقع
ـــــاًُ انهـــــا لــيـــســت كـلهــــــا لهــــــواً ولعــب
فـبعـضهــا يقــوم بــوظـيفــة تعـليـميــة
والـــبعـــض اآلخـــــر يــتـــطلـــب مهـــــارة
خــاصــة او تــركـيــزاًُ ذهـنـيــاً كـمــا هــو
احلـــال يف الـــشــطـــرجن.. ولـيـــس يف
املقــدور ان نقـــول يف اللعـب الـكلـمــة
الفـــاصلـــة بـيـــد ان هـنـــاك قـــدراً مـن
ـــوك ـــسل االتفـــاق بـني الـــدارســني لل
االنـــســـانــي، فهـم يـــذهـبـــون الـــى ان
الـلـعـــب ركـــن اســـــــــاســـي يف حـــيـــــــــاة
االطفــال بعــامــة ومنــوهـم بخــاصــة
وهـم يعــدونه لــذلك ضـــرورة كبــرى،
واللعب يقـل هوناًُ يف حيـاة البالغني

من اجلوع والتناسل.
وقـد اسـتشعـرت الـبيئـات الصنـاعيـة
حـــاجــتهـــا الـــى هـــذا الـلعــب لقـيـــام
العمـل فيهـا علـى الـرتـابـة والـتكـرار
ورهـــــــافـه لـلـعــــضـالت واالعــــصـــــــاب
وإلفتقـار الناس يف مثل هـذه البيئة
الـــى االسـتجـمـــام وجتـــديـــد القـــوى
وامللكـات فعمـدت الـى تـدبيـر الفـراغ
وتـنــظـيــمه كـمـــا فـكـــرت وقـــدرت يف
الطرائق الـتي ينبغي ان يـنفق فيها
هـذا الفـراغ. وادى بهـا هـذا كله الـى
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االلعاب الشعبية حيتاجها الصغار والكبار 
مجلـــة التــراث الــشعـبي الـبغــداديــة
بعنــوان )العــاب االطفــال يف جنـوب
العـراق( .. والــدكتــور احمــد عيـسـى
يف مجموعته )العاب الـصبيان عند
العـــرب( الـتـي نـــشـــرهـــا يف اجلـــزء
ــــة مجــمع ــــرابع )1937( مـن مـجل ال
فــؤاد االول للغــة العــربيــة، والــسيــد
حنـا رسـام يف مـا كتـبه عن )املـرصـاع
او الــدوامـــة( يف اجمللــد الـثــانـي مـن
مـجلة لـغة العـرب، والسـيد ابـراهيم
الـــداقـــوقـي يف دراســته عــن )لعـبـــة
الـســـاس( املنـشــورة يف اجمللــد االول
ــــــشـعـــبـــي ــــــــة الـــتــــــــراث ال مـــن مـجـل
البغـداديـة ويـونـس سعيـد يف مقـاله
عن )زور خـانــات بغـداد( يف عـدد 19
حــزيــران 1958 مـن مجلــة )قــرنــدل
ـــــرغــم مــن ـــــى ال الـــبغـــــداديــــــة( وعل
اجلهــود املـبــذولــة مـن قـبـل الكـتــاب
واملـــؤلفـني العـــرب لـــرفـــد املكـتـبـــات
العــربيـة بــإنتـاجـهم اال انه  ال تـزال
الـعابـنا الـشعبـية يف حـاجة الـى من
يقـص اثرهـا ويعمل علـى تسجـيلها
وتـــصــنــيـفهــــــا بحــيــث يـــصـــبح مــن
ـــى اصـــولهـــا الـيـــسـيـــر الــتعـــرف عل
ومــــــراحل تـــطـــــورهــــــا والعــنـــــاصـــــر
الدخـيلة فـيها وارتـباطهـا بالـسلوك
االنسـانـي وقيـامهـا بـوظيفـة صمـام
االمـن الــذي يعـمل علــى الـتخلـص
من رتـابة العـمل ومن الكبـت والذي
ـــــوقـــت نفـــسـه القــيــم يجـــســم يف ال
االنـــســـانـيـــة واالجـتـمـــاعـيـــة الـتـي
يـنـبغـي ان يــسـتهـــدفهـــا كل فــرد مـن

افراد الطبقات العاملة.
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ــــى بــبعـــض وتــنـــطـــــوي االلعـــــاب عل
خطـورة فولكلوريـة ليس من السهل
ان ال يـقــــــــام لـهــــــــا وزن يف مـــيــــــــدان
الـدراسـات الـشعـبيـة، فهـي تعكـس -
بصـدق وامـانـة- خصـائـص التـرفيه
البــريء الطـاهـر يف اجملـتمع املـدني
ــــريفـي، بـل انهـــا تــضـيء جـمــيع وال
الـسبل املـؤديـة الـى معـرفـة االخالق

الشعبية.
ان االلعـاب الـشعـبيـة الـتي مــارسهـا
اطفـال العـرب وصـبيـانـهم الكـثيـرة،
وقـــــــــــــد اشـــــــــــــار الـــــــــــــى بـعــــــضـهـــــــــــــا
)الفيروزابـادي( يف القاموس و )ابن
ــــــســــــــان الـعــــــــرب و مـــنــــظــــــــور( يف ل
)الزبيـدي( يف تاج العـروس..وهناك
محــاوالت فــرديــة يف نـطــاق محـلي،
ــــــى بعـــض االلعــــــاب العـــــربــيـــــة عل
ــــــة مـجــــــامــيـع واحــــــاداً.. كــمـحــــــاول
)الـبقــاعـي( يف كـتـــابه )لعـب العــرب
بـامليسر يف اجلاهـلية(، والزبيدي يف
ـــشــــوة االرتــيــــاح يف بــيــــان كــتــــابه )ن
حقيقة امليـسر والقداح( واملستشرق
السويدي )كـارلو لندربرج( يف كتابه
عن )العـاب صـبيــان العــرب( وكتـاب
عبـد الـستـار القـره غــولي )االلعـاب
الشعبيـة لفتيان العراق( .. والشيخ
جالل احلـنفي البغدادي يف شذراته
عـن )العـــاب االطفـــال يف الكــويـت (
الـواردة يف معجم االلفاظ الكويتية
ومـا جـاء عن العـاب بغـداد يف كتـابه
)االمثــال البغـداديـة( والـشيـخ علي
اخلـــاقـــانــي يف بحــثه الـــذي نـــشـــره
ــــــد االول مــن ــــسـالً يف اجملـل مــتــــسـل
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الـشعـبيـة علـى اســاس علمـي يتـتبع
سيـاقهـا ووظـائفهـا وامــاكنهـا. واهم
هــذه التـصـانـيف ذلك الــذي وضعه
املــتخــصــصـــون يف ايـــرلـنـــدا ويــضـم
ثالثــــاً واربعــني مجـمـــوعــــة. ونحـن
جند من بـينها مجمـوعات ميكن ان
يقـال انهـا عـامليــة مثل العـاب الكـرة
والـعـــــــاب الـعـــصـــــــا واالســـتـخـفـــــــاء
والفوازير وااللغاز وغيرها. بيد اننا
نـالحظ ان كـثيـراً مـن تلك االلعـاب
الـتي يسـتوعـبها الـتصنـيف تختلف
ــــا العـــربـي، عـمــــا الفـنـــاه يف شـــرقـن
ــــى ويقــــوم اخلـالف يف معـــظــمـه عل
الـتبـــاين الــواضـح يف البـيئــة واجلــو
فإن بعض االلعاب املنزلية ميكن ان
تتحـول الـى العــاب يف اخلالء. ومن
ــــا الـــشعــبــيــــة املـــشهــــورة يف العــــابــن
البلـدان العـربيـة، علـى سـبيل املثـال
ال احلـــصــــــر، الــثـعـلــب فــــــات فــــــات،
احلجلـة، الطـاقيـة يف العب، املـبس،
عــسكــر وحــرامـيــة، احملـيـبــس، شـبــر
شـبيــر، التحـطيـب، االستخفـاء اين
انـا، وقــد تختـلف اسمـاؤهــا من بلـد
ـــراثه وعـــاداته ـــد اذ لكـل شعـب ت لـبل
االجـتـمــاعـيــة الـتـي يـنفــرد بهــا عـن
ــــو ــــر الــــشعــــوب ول غــيــــره مــن ســــائ
تتبعـناها وقارنا فيمـا بينها لوجدنا
بعــض اوجه الــشـبه يف كـثـيـــر مـنهـــا
ولـكن بـطــريقــة اخــرى قــد تـبعــد او
تقــــرب الــــى حــــد مــــا، وقــــد يــتـفق
بعـضهــا مع بعـض عــادات وتقـــاليــد
الـــبـالد االخــــــــرى متــــــــامــــــــاً بـقــــــــدر
العالقــات والــروابـط الـتي تــربـطهــا
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وجـــدت مـنقـــوشـــة علـــى جـــدار قـبـــر
مـصــري بنـي منــذ اكثــر من ثـالثني
قـرنـاً وهـي تصـور عـركـاً مقـدسـاً بني
ـــــوجهــني القــبلــي مــنــــدوبــني عــن ال
والبحـري بغيـة احلصـول على جـثة
امللك احملنطة. وكان شد احلبل من
عـوامل اخليـر والشـر يف الهنـد وكان
ـــة للحـصـــول علـــى )اكــسـيـــر( وسـيل
احلــيـــــاة اي الغـــــذاء املقــــدس وهــــو
ـــــاولـه اآللهـــــة ـــــذي تــتــن الـــطعـــــام ال

لتحظى باخللود.
ومعـــظـــم العـــــاب املهــــارة مـــثل كــــرة
القـــدم و)الـكـــريـكــت( ظلـت وثــيقـــة
ـــادة واحلفالت الــصلـــة بـبعــض العـب
ـــــا ويف الـعهـــــود ـــــديــنــيـــــة يف اوروب ال
القـدميـة كـانـت عبـارة عـن مبـاريـات
ــــوك وتـكــــون املــمــــالـك مــن بـــني املل

نصيب الفائز فيها.
واذا رجعـنـــا الـــى ابعـــد مــن ذلك يف
عهود الـتاريخ جنـد ان جزاء الفـائز
فيهـا ينـادي به ملكـاً ثم يـرتفع الـى
مــــصــــــــاف اآللـهــــــــة.. وقــــــــد عــــــــرف
املـصـريــون القـدمـاء املـصـارعــة كمـا
يـتضح ذلـك من النقـوش الـتي عثـر
علـيهــا كمــا زاولــوا العــابــاً مخـتلفــة
كـان قــوامهـا الــرقعــة والقـطع. وقـد
كـــشف يف قـبـــر مـن اواخـــر الـــدولـــة
الــوسطـى يف طـيبـة عـن نضـد بـديع
الـــصـــنع قـــطعــــــة لهــــــا رؤوس كالب
وبنــات آوى وميكن الـلعب بهـا اليـوم
اذ ميـكن لـلمــرء ان يحــزر القــواعــد

التي كانت تتبع يف هذه اللعبة.
وهنـاك محاوالت لتـصنيف االلعاب
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الـدعـوة، ال الـى التـوقف عن اجلهـد
عــنــــد الفــــراغ مــن العــمـل، بل الــــى
حتـــــويل هـــــذا اجلهــــد الــــى صــــورة
اخـرى تفي مبـا تـتطلـبه احليـاة من

استدامة الصحة واالنتاج.
واذا كــان مـن اللعـب ان يــأخــذ املــرء
نــصـيــبه يف املـبـــاريـــات العـــامـــة ذات
الـطقــوس واملــراسـيـم فـــإن ذلك هــو
الــسحــر بـعيـنه يف احلــافــز واملـظهــر
والوظيفـة. بيد ان هـناك شيئـاً آخر
ال يختـلف الناس يف وصفـه باللعب
وهـــو اجلهـــد الـــذي تقـــوم به حـيـــاة
االطفـال، فـإن هـذا اجلهــد ال ميكن
ان يكـون لهـواً خـالصـاً، ولـكنه اللهـو
اخلـالـص عنـد الـكبـار اذا حـاكـوه او
شــــاركــــوا فــيه، ولــن يـكــــون يف هــــذه
احلالـة سحراً ولـو اشتبه بـه، وليس
مـن الـيــسـيـــر وضع تعـــريف محـــدد
للعبة ولكـن ميكن القول انها ضرب
مـن النـشـاط اجلـمعي ويــشتـرك يف
اللـعبــة عـــادة اكثــر مـن شخـص واذا
كانت بعض االلعاب ليس فيها فائز
وال خـاسـر فـإن القـاعـدة العـامـة ان
يتحقق الفـوز لفـريق علـى منـافسه
كـما هو احلـال يف الشطـرجن والعاب
الـورق.. وهذا الفـوز قد يكـون راجعاً
الى مهارة الالعب وقد يكون نتيجة

احلظ والصدفة.
وااللعـاب الشعبية قـدمية موغلة يف
الـقـــــــدم وقـــــــد ارتـــبـــطـــت يف بـعـــض
ــــر ــــالـــطقــــوس والـــشعــــائ الـعهــــود ب
الديـنية. فـلعبة شـد احلبل - مثالً-
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