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{ لــــنـــدن  –وكـــاالت - رجــــحت
دراســـــة حـــــديـــــثــــــة أن مـــــواقع
ــا ال الــتــواصـل االجــتــمــاعي ر
يـكـون لهـا أضـرار مـبـاشـرة على
راهـق لكـنهـا قد تـقلل الوقت ا
الذي يـقضـونه في أشيـاء مفـيدة
ـارسـة لـلـصـحــة مـثل الـنـوم و
نــشــاط ريــاضي.وقــال بــاحــثـون
بـريـطـانــيـون شـاركـوا في إعـداد
هذه الدراسة (إن على اآلباء منع
اسـتـخـدام الــهـواتف الـذكـيـة في
غــرف الـنــوم بـدءا مـن الـعــاشـرة
مـسـاء وتـشجـيع األبـنـاء في سن
ــارســة نــشـاط ــراهــقـة عــلى  ا
ريـــــاضي).وأشـــــارت الـــــدراســــة
إلى(أن الــفــتــيــات أكــثــر عــرضـة
لـــلـــمــــضـــايــــقـــات عـــلـى مـــواقع
ــا قـد الــتـواصل االجــتــمـاعي 
يعرضهن لضغوط نفسية).لكنها
أوضحت (أن الضـغوط النـفسية
على الفـتيـان بسبب تـصفح هذه
ــــواقـع حتـــــتــــاج إلـى مـــــزيــــد ا

البحث).
ويـسـتخـدم تـسـعـة من كل عـشرة
مـــراهــقــ شـــبــكـــات الــتــواصل
االجتـماعـي وهو مـا ساعـد على
ظـــهــــور مـــخـــاوف تـــزايـــدت في
الفترة األخيـرة حيال أثرها على
الــصــحــة والــسـالمــة الــعــقــلــيـة
لـلـشـبــاب.وحـتى اآلن تـتـضـارب
األدلة التي يوفـرها العـلماء على
أضــرار مـواقـع الـتــواصل نــظـرا
لعدم توافر بيانات تغطي فترات

طويلة.
وأجرى الباحثون القائمون على
الدراسة التي نشرتها مجلة ذي

ــتــخــصــصــة شـؤون النــســيت ا
ـــراهـــقــ صـــحـــة األطـــفـــال وا

مقـابالت مع 12 ألف مراهق في
مدارس إنـكـلتـرا عـلى مدار ثالث
ســنــوات وهي عــيــنــة بــحــثــيــة
تـراوحت أعـمـارهم بـ 13 و16
ســنــة.وجه الــبــاحــثــون أســئــلـة
ألطـــفــال في سـن الــتــاســـعــة عن
كــيــفـــيــة تـــعــامـــلــهـم مع مــواقع
الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعـي مـــثل
إنــــســــتــــغــــرام وفــــيــــســــبــــوك
وواتسـاب وتـويتـر لـكن لم تكن
هــنــاك أســئــلـة عـن الـوقـت الـذي
يـــقـــضــونه فـي اســتـــخـــدام تــلك
واقع.وكشـفت اإلجابات أن 51 ا
ــئــة من الـفــتــيـات و 43في في ا
ـــئــة مـن األوالد يــدخـــلــون إلى ا
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
ثالث مرات يومـيا وهي النـسبة
ـئة الـتي قـد ترتـفع إلى 69 في ا
ـئــة لـلـفــتـيـات لألوالد و 75في ا
في سن احلـاديــة عـشـرة.وشـارك
هـؤالء األطفـال عـنـدمـا كـانوا في
الـــــعـــــاشـــــرة مـن عـــــمـــــرهـم في
اسـتـطالع رأي يـسـتـكـشف حـالة
صـحـتــهم الـعـقــلـيـة عالوة عـلى
أســـــئــــــلـــــة عـن جتـــــاربـــــهـم مع
ـضايـقـات اإللكـتـرونيـة والـنوم ا
والـنـشـاط الــبـدني.وبـبـلـوغ هـذه
اجملـمـوعــة سن احلـاديـة عـشـرة
وُجــــهت إلـــــيــــهم أســـــئــــلــــة عن
مــسـتــويـات الـســعـادة والــقـلق
والرضا لديهم.تُعد الفتيات أكثر
عرضـة للـمضايـقات اإللـكتـرونية
أثناء اسـتخدام مـواقع التواصل

قارنة مع األوالد با

رحمة رياض
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كــشـــفت الـــدراســة عن أن األوالد
والــفـتـيــات الـذين يــسـتــخـدمـون
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
أكـثــر من ثالث مـرات يــومـيـا قـد
تصبح صحـتهم العقـلية أضعف
ويــــعــــانـــون من قــــدر أكــــبـــر من

الضغوط النفسية.
الــــفـــتــــيــــات الالتي شــــاركن في
ـتضمنة في استطالعات الرأي ا
هــــــذه الــــــدراســــــة عـن تــــــراجع
إحــســاســهم بــالــسـعــادة عالوة
علـى تزايـد شـعورهم بـالـقلق في
السـنـوات الالحـقة. لـكن لم يـذكر

األوالد ذلـك.وقـــال الــــبـــاحــــثـــون
القائـمون على الـدراسة إن هناك
أدلــة عـلــمـيــة عـلى وجــود عالقـة
قـــويـــة بـــ اســـتـــخــدام مـــواقع
التـواصل االجـتـماعي ومـسـتوى
الـصحـة والـسالمة الـعـقلـيـة.لكن
بـالـنـسـبـة إلى الـفـتـيـات فـكـانت
واقع اآلثار السلبية الستخدام ا
مرتـبـطة بـاضـطرابـات في الـنوم
ضايقـات اإللكتـرونية. ويأتي وا
في ذيل قائمة هـذه األسباب عدم
قابل ارستـهن للريـاضة.في ا
كـانت هـذه الــعـوامل أقل تـأثـيـرا
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مع الـفـتــيـان. وقـال رئـيس فـريق
ـعـد لـلـدراسـة وأسـتـاذ الـبـحث ا
ــراهــقــ لــدى مــعــهــد صــحــة ا
غـــــرايت أورمـــــونـــــد ســـــتـــــريت
لـدراســات صـحـة الـطــفل الـتـابع
لــكــلـيــة لــنـدن اجلــامــعــيـة راسل
فاينر وفقا لـتقرير للبي بي سي:
(يــعـاني اآلبــاء من حــيـرة أثــنـاء
ــــســـمـــوح به حتــــديـــد الـــوقت ا
ألبـنـائـهم عــلى مـواقع الـتـواصل
االجتـماعي يـوميـا).وأضاف(لكن
من األحـرى بهم أن يـقـلقـوا أكـثر
حـيـال الـنــشـاط الـبـدني والـنـوم
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ستـقبل في هنـدسة دولة عـراق اليوم ال شيء يؤكد خـلق ا
ـتصـديـ للـشـأن العـام من أحزاب طـلـقة من ا فاألغـلبـيـة ا
سيـاسية او نـخب مثـقفـة يدركـون ثنـائيـة واحدة تـقوم على
ارسات مفاسد احملاصصة وجمهورها انتاج الفشل في 
من حواسم االنتخابات وإطالق جاهلية متجددة في القرن
احلادي والعـشرين بـعنـوان استـهالك القـدر فكـلمـا يجري
ـا هو قـدر محـتوم ومـكتـوب على جـب من آثام الـسلـطة ا
ـوذج الــعـراقــيــ حتــتــاج الى مــواقف مــتـصــديــة تــلــغي 
اإلسالم السـيـاسي وتـدعو الـى دولة مـدنـية عـصـريـة. لذلك
ـفـهـوم ـؤسـسـة  تـعـارضت وتـضـاربـت حـتى الـتـعـريـفــات ا
هندسة الدولة فاالختالف في مـجتمع اليوم ليس رحمة بل
مثله مـثل التفريق نقمة فـتعريف الطـائفية فـيه وجهات نـظر
ـقــاومـة لالحـتالل األمـريــكي وبـ اتـفـاقـيـة بـ مـضـمـون ا
االطــار االســتــراتــيــجـي بــ جــمــهــوريــة الــعــراق واإلدارة
االمريكـية مسالـة حتتاج الى فـواصل لنواصـل  حتى تبدأ
النقـطة من راس الـسطـر اذا ما حـصلت مـواجهـة عسـكرية
ـتـحـدة  لـكـن مـثل هـذا  االخـتالف بـ ايـران والـواليــات ا
غيـر متـوفر عـند واشـنطن وطـهران اخملـاصمـت  وال عـند
نتـيـنيـاهـو رئـيس الوزراء  اإلسـرائـيـلي  في تغـريـدة ( ديرو
ـسـتـعد  لـلـتـفاوض بالـكم )  وروحـاني  الـرئـيس اإليراني ا
من فوق  ومن حتت  طـاولة اوربيـة  او عربـية  فـقط لصالح
الشـعب اإليـراني  . في أدبيـات الـتنـميـة الـسيـاسـية تـؤخذ
ــقـراطــيـة من خالل االحــتـجـاج احلـقــوق في األنـظـمــة الـد
الـســلــمي فــقط في عــراق الــيـوم تــقــود أحـزاب احلــكــومـة
ـا ضــد رئــيس مــجـلس الـتــظــاهـرات ضــد وزرائــهــا بل ر
لــوزراء مع تـــصــاعـــد دخــان االســـتــجــوابـــات في الــدورة
اذا حصل كلما قبلة جملـلس النواب السؤال  التشريعية ا
حصـل من أخطـاء الـتـأسـيس مـا بـعد 2003 في اكـثر من
كـروب عـلى  مـنـصـات الــتـوصل االجـتـمـاعي اذا مـا طـرح
هذا السؤال يتصاعد صخب التعارض  وزبد  االحتجاج
فـقـوات دولـة الـعـراق لـيـست مـوحـدة  هـنـاك  فـواصل بـ
ـقــاومـة اإلسالمــيـة وسالح الــبـشــمـركــة  فـقط الن سالح ا
الدستـور واالتفـاق السـياسي علـيه لم يحـدد اجلهـة اخملولة
بحمـل السالح بل الـكثيـر من األحزاب وجـدت في اجليش
وذجـا للتسلط والدكـتاتورية فانتهت الى العراقي السابق 
تمجيد ذاتها من خالل" مجاهدي" األحزاب الذين هم اليوم
لــيس حتت ســلــطـــة الــدولــة واحــتــاج الــعــراق الى فــتــوى
للـجهـاد الكـفـائي للـدفاع  عن أراضـيه الـتي  اغتـصبت من
قـبـل ثـلــة مــجـرمــة لم  تــســاءل احلـكــومــات الـســابــقـة  عن
مليـارات الدوالرات التي صـرفت لبـناء جيش جـديد  !! اما
اذا اثيـر السـؤال عن مـفاسـد احملـاصصـة حتى يـتـب لـنا
ـتـصديـة للـسـلطـة على اخليط األبـيض التـفاقـات األحزاب ا
ـقـراطيـة الـتـوافقـيـة مـقابل أي فوائـد احملـاصـصة في الـد
ــوذج حــديـث عن بــنـــاء االقــتـــصــاد الـــوطــنـي ونــقـــله من 
االقـتـصاد الـريـعي الـى االقـتصـاد اإلنـتـاجي حتـت عنـاوين
ـذهب) وال تتـنه عـنـد مـنـاصرة ا تـبـدأ بـ(نـصـرة ا شتـى ر
ــعـزولــ فـيــمــا اغـلــبـيــة هـؤالء  في ـهــمــشـ وا حـقــوق ا
معـسـكـرات النـزوح ال تـتعـدى مـعـاناتـهم في أروقـة مـجلس
ـا ابتزاز سياسي ال النواب واحلكومـة عن ورقة ضغط ور
وذج الدولة غير !! جندد الـسؤال: متى يغـادر العراقيـون 
الفـاشلـة واستـهالك الـقدر ?? لـست برجل دين لـكن حدود
مـعـرفتـي بـان اللـه عـز وجل  لم  يـتـرك االنـسـان الستـهالك
عـدودة  بل انها حـياة نـعمل  فـيها القدر في أيـام حيـاته ا
ـوت غدا كمـا ينقل كأننـا نعيش ابـدا ونعـمل لألخرة كنـنا 
عن  االمـام عـلي بن ابي طــالب "ع" واي  حـديث عن  ثـورة
كن الشعب العـراقي كما ثـار احلس "ع" لإلصالح  ال 
ان تـكـون وهـو راسخ في قـنـاعـات جـاهـلـيـة الـقـرن احلادي
والعـشـرين فاجلـميـع  يسـتخـدم  الـتقـنـيات الـغربـيـة  فيـما
توصف بـانهـا ارض الكفـار  وانهم رهـائن  في حـرب غير
ـغاالة حتـتـاج الى ثورة ـاذج مـتطـرفـة في ا مقـابل  معـلـنـة
رجعـيات الديـنية  لإلصالح  اجملـتمعي معرفـية تبـدأ من ا
ـوذج اجلـهـاد الـعـام وهـذا يــحـتـاج الى فــتـاوى اكـثــر من 
الكفائي ألنهـا تتعامل مع اصل أخطـاء التأسيس في عراق
ـوذج أحزاب الـيوم تـذهب الـى تأكـيـد دولـة مـدنـيـة تـلـغي 
احملاصصـة  إسالمية  او مـذهبية او
قـومــيــة  فــهل  من مــجــيب? لــله في

خلقه شؤون  

اصيل هميم
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الوصول الى ماخططنا اليه غير
ان طــمــوحــنــا لن يــقف الـى هـذا
احلد فـفي االفق الـكـثيـر لنـحـققه
ــســـتــقــبل ) مــشــيــرا الى ( في ا
الــنـــجــاح الــذي حــقــقــنــاه ازعج
ن يعيقون صدور هذا البعض 
الـعـدد وعـدوه دعـايـة انـتـخـابـيـة
نـــاســـ او مـــتــــنـــاســـ انـــهـــا
مــســؤولــيــة اخالقــيــة ومــهــنــيـة
عنـدما نـريد حتـقيق مـاوعدنا به
وهـــو اصــــدار الـــعـــدد بـــالـــوقت
الـصـحـيح  بـالـرغم من احـراءات
بعض التـغييـرات الضرورية في
كادر التـحريـر وهاهو الـعدد ب

يدي القراء وبـالوقت الصحيح )
واكـد سبـتي ( ان هـذا الـعـدد هو
االخير في هذه الدورة ونامل ان
يـســتـمــر صـدورهــا في الـدورات
القادمة النه مشروع ثقافي وفني
مــــــهـم ) وخــــــتـم ( اود ان اقـــــدم
شــكــري السـرة رواق الــتــشــكـيل
كـافـة والى كل من كـتب حتـقـيـقـا
وبـحــثـا ورايـا  وفــكـرة لـتــطـويـر

مشروعنا الذي هو للجميع ) .
واحــتــوى الـــعــدد اجلــديــد عــلى
مــواضــيع مــخــتــلــفــة تــصب في
رواق الـــتــشـــكــيل مـــنــهــا –عالء
بشيرمسرات الرسم خارج خداع
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اصــــدرت جــــمـــعــــيـــة
الفنـان التـشكيـلي
الـعـراقـيـ مـجـلـتـهـا
الــــفـــصــــلـــيـــة (رواق
الـتــشـكـيل) بــعـددهـا
الــــســـــابع لــــلـــــعــــام
وتـــضــــمن اجلـــاري 
مواضيع وحتقيقات
ولـــقـــاءات واخـــبــار
ــــشـــــهــــد نــــقـــــلت ا
التـشكـيلي الـعراقي
 وتـصــدرت الــعـدد
كـــلــمـــة لــلـــمــشــرف

العام الـفنان قـاسم سبتي  حتت
عــــنــــوان اربع ســــنــــوات جنـــاح
ونظـرة للـمـستـقبل  جـاء فيـها (
منذ صدور العدد صفر من مجلة
رواق التشـكيل في شباط 2016
حتى العدد احلـالي كان املنا ان
يــكـون لــنــا الـقــدرة عــلى إصـدار
مــطـبــوع يـلــيق بــنـا كــمـؤســسـة
عـــريــقـــة تــعــنـي وتــهــتـم بــالــفن
الـتـشـكــيـلي الـعـراقي وبـاحلـركـة
الـتشـكـيـليـة الـعـراقيـة الـتي تـعد
الــرائـدة بــ اقـرانــهـا الــعـربــيـة
واالقـلـيـمـيـة  ونـسـتـطـيع الـقول
انـــنـــا جنــحـــنـــا الى حـــد مــا في

احلــواس كــتـــبه د. عــاصم عــبــد
االمير وكـتب جواد الزيدي حتت
عـــنـــوان تــركي حـــســـ اخلــزف
وجودات الواقعية وتصاحبية ا
وكــتب مـحــمـد جــاسم  حتـقــيـقـا
حتت عـــنــوان جــاسـم الــزبــيــدي
واخـــتـــيـــار رحــلـــة الـــشـــقــاء مع
ـعـدم ولـقـاء الـعـدد كـان بـقلم ا
مـحــمـد الـشـمــري وحتت عـنـوان
ســــــــتـــــــار درويـش الـــــــبــــــــعـــــــد
االخـــرلــــلــــعـالمــــات والــــفـــوارق
وتـضمـن العـدد قـراءة في مـسـلة
حـمــورابي لــزهـيــر صـاحب ومن
رومــا كــتب  مــوسى اخلــمـيــسي

عـن الـــفــــنـــان جــــودت حــــســـيب
واخلط الـــعــربي عــشـق مــكــتــوم
وافــصــاح مـــعــلن وكــتب ريــاض
الـبــرزجني عن الـفــنـان الــنـحـات
شــــوان كـــمـــال ورحـــلـــته نـــحـــو
صـــنــاعـــة احلــيـــاة وكــتـب مــالك
مـــــســـــلــــمـــــاوي حتـت عـــــنــــوان
نــراجــيــديــا الــتــشــوه قــراءة في
اعمال الفنان عـلي رسن النحتية
وكتب النـاقد صالح عباس حتت
عنـوان كـامل حسـ الـفن موقف
ورؤية مستشرفة  للغد  وتضمن
الـعــدد مـوضـوعـات وحتــقـيـقـات

وجتارب  مختلفة اخرى.
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الحظت في اآلونة األخـيرة ظهور
أســـالــــيب جـــديـــدة فـي تـــنـــغـــيم
األغـــنـــيــة الـــعـــراقـــيــة مـن حــيث
اختيار درجـة االستقرار الـغريبة
ـا كانت عـليه غـاير  واألسلـوب ا
 فـقـد كـنت مــبـتـعـداً عن االغـاني
احلـديـثــة ألسـبـاب كـثــيـرة مـنـهـا
علـمي بعـدم خضـوعهـا للـمراقـبة
الفنية وكذلك حريّة كلماتها التي
احياناً ما تخدش احلياء بطريقة
مــــاكــــرة وحتت شــــعـــار (صــــفّي
الـنيـة) كـــ أغـنـيـة ( أحـطه بيك !!
اجلــرح لـــو صــابـــاني)و( الــزمي
شـوفــيه شــكـبــره ! گـلــبي الـــ مـا
خلص صبره) فكـأنَّ الكاتب عجز
ــدهــشـة ــفــردة ا عن االتــيــان بــا
فـراح يـبـحث عن تـأمـ احـتـيـاج
ــراهـق لــتـــأســيس اجلـــمــهـــور ا
قاعـدة شـعـبيـة ومن ثمَّ االنـتـشار
ــال!! لـكن  الــذي بـدورهِ يــوفّــر ا
وبـالـضـد من هـذا الـتـيّـار ظـهـرت
األغـــاني الـــتـي حتــمـل مـــســـحــة
ـتــكـلـمـة عن ـهــذَّبـة ا الـعــاطـفـة ا
ـزج مـا ب الوجـدان بـأسـلوب 
الــــــواقع واخلــــــيـــــال مـن حـــــيث
الكلمات والتنغيم وهذا ما جتلى
في أغنية (وعد مني وعد) لرحمة
ريـاض أحـمـد و(أوف منـه گلـبي)
لـ أصــيـل هــمــيم  فـــاألغــنــيــتــان
تــتــشـابــهــان بــعـدة أمــور مــنــهـا
:اخــتــيـــار الــنــغم وهــو الــبــيــات
اختيار الـدرجة النصف وهي الــ
(دو#- صـــول#) تــبـــدآن بـــفــالت
مــوسـيــقي وغــنـائي وتــنــتـهــيـان
بفالت موسيقي تتحدثان بلسان
ـرأة في اجملــتـمع الـعـربي حـال ا
ومـعـانـاتـهــا أو مـشـاعـرهـا نـحـو
الـرجل  وهـذه النـقـطـة لـهـا األثر
في أن حتـصــد هـذا الـكـم الـهـائل
ـــشــاهـــدة واالســتـــمــاع ألنّ من ا
الرجل الـعـربي كثـيـراً ما يـتـلهفُ
رأة لـكونها تعيشُ لسماع بوح ا
حالة من الكتـمان اجلبري بسبب
احاطـتـها بـاألعراف االجـتـماعـية
التي تعتـبرُ البوحَ عـيباً وعورة 
كـمـا وتـخـتـلفُ األغـنـيـتـان بـكـون
األخـيـرة اسـتـخدمـت الـ (ديـوتو)

مع صوت شاعر.
وقـد اخــتـرتُ هــنـا أغـنــيـة ( وعـد
مني وعـد) لـــرحمـة رياض أحـمد
لـكونـهـا األكـثـر مـشـاهدات في الـ
(يـــــوتـــــيــــــوب) فـــــقـــــد بــــــلـــــغت
 105,645,352ملـيـون مـشـاهدة
كـــمــا بـــلـــغت (أوف مـــنه گـــلــبي)
ألصـــــيـل هـــــمـــــيم 52,818,404

مليون مشاهدة.وهي من كلمات :
رامي الــعــبــودي و أحلــان  عــلي

صابر و توزيع  محب الراوي.
فكرة العمل 

عنـد سـمـاعي ألغنـيـة ( وعـد مني
وعد ) دعـتني الـى االستـماع لـها
مــنــذ الــلــحــظــات األولى فــكــأني
ـــا أســــتـــمع الـى شيء غــــريب و
حــلــلت الــنــغم وجــدته مـن مــقـام
الـبـيـات فـتــسـاءلت اين الـغـرابـة
في ذلك حتى انتـبهت أن األغـنية
بُنيت من درجـة غيـر محتـملة في
ـوسـيـقى الـشـرقـيـة وهي درجـة ا
الـ ( دو#) عكس ما هو مُشاع في
ـــا ــــوســـيــــقى الــــغـــربــــيـــة  و ا
اسـتـمــعت الى عـدة أغــانٍ لـنـفس
ـطـربة وجـدتـهـا ال تـعـتـمـد على ا
درجة اسـتـقـرار واحدة فـقـد غنت
عـــــــــــــــــــــــلــى الـ ( ســي دو ري )
وحلـنـجـرتـهـا مـسـاحة جـيـدة من
وسيقي وهذا ما دعاني السلم ا

الى أن أقــول : انّ اخـــتــيــار هــذه
الـــدرجـــة هـــو الســـتـــفـــزاز عُــرف
نغم التـلقي وجـذبهِ الى ساحـة ا
حـــيث أن أغـــلب األغـــاني تُـــبــنى
عـلى درجــات الـسـلم الـطــبـيـعـيـة
اخلـالـيـة من زيـادة نـصف الـبـعد
ونـقـصـانه  فـبـهـذه الـطـريـقـة قـد
ـــألــوف مـن حــيث تـــمــرّد عـــلى ا
اخــــتــــيــــار درجــــة االســــتــــقــــرار
ـقامـية كـما أنّ هذه للـموسـيقى ا
الـدرجـة (دو#) ســتـبـرز امــكـانـيـة
احلـــنــجــرة ومـــدى ســيــطـــرتــهــا
واحاطـتـها بـالـسلم لـكـونهـا على
غــيـر مــا اعْـتــادتْ عــلـيه الــذاكـرة
الغنائية . أمـا عن كلمات األغنية
فــكــانـت تــتــراوح مــا بــ الــنــدم
واحلـــــزن الـــــشـــــفـــــيـف ومن ثـَـمَّ
الـثـبــات ومـواصـلــة احلـيـاة وقـد
ُنـغّمُ فـحـوى نـغمِ الـبـيات طـوّع ا
عـنى النص الـغنائـي الذي كُتبَ
هو اآلخـر بـطـريقـة غـير مـعـهودة

يسـمى بــ الـدارج اخلـلـيجي 6/8
وتسـتمـر األغنـية في الـتنـقل ب
درجات نـغم البـيات لـتأخـذ كامل
الـدرجـات السـبـعـة والـثـامـنة من
درجة العـودة اخلاتـمة  ولم تكن
هـنـاك أيّ إنـتــقـالـة الى نـغم آخـر
ُــنـغّـم  فـالــنص ال وهــذه رؤيــة ا

قامات. يحتاج الى تنويع في ا
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بـــعـــد أن عــرفـــنـــا غــرابـــة درجــة
االسـتــقـرار ومـدى خــروجـهـا عن
ـألـوف الـسـائـد يـقـيـنـاً سـيـكون ا
ـعـتاد  أداء الـتنـغـيم عـلى غيـر ا
فقد أجادت الـفنانـة رحمة رياض
بـــصـــوتــهـــا الـــذي لن نـــبــالغ اذا
لكوتية  صنّفناه من األصوات ا
فــعــاشتْ حلــظــة الــنــدم واحلـزن
ومن ثم الـثـبـات في سـمـاء النـغم
ـعنـى بحـيث أنّـهـا كـانت خـير وا
ثل لـلمـرأة الـعربـية والـشرقـية
ـقـطع بـشـكل عـام وخـاصـة في ا

مـوســيـقـيــاً سـؤال مــفـادُهُ : كـيف
ـفرح مع كـلـمات يتـوافق الـنـغم ا
في الــــنـــدم واحلـــزن والــــتـــوجع
اخلفي ?! وهـنـا أقول : أن تـنـغيم
عـنى األغـنـيـة أُخِذَ مـن خالصـة ا
الذي انـتهى بـالـثبـات في خاتـمة
قـاطع ( وعـد مـني وعد بـعـد ما ا
اثق ابد = وال انطي مجال كلشي
وله حـــد) فــهـــذه الـــكــلـــمــات هي
ـثــابـة صـحــوة بـعـد انــتـكـاسـة
عـاطـفـيـة وهـذه الـصـحـوة حتـمل

في طيّاتها السعادة . 
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ابــتـدأت األغــنــيـة بــجـمــلــة فـالت
مـوســيــقي ومن ثمَّ فــالت غــنـائي
في (اريـــد الــله يـــســامـــحــني ألن
اذيت نـــفـــسي اهـــواي = طــيـــبــة
گــلـــبي أذتــنـي تــعــبـــتچ يــروحي
ويــاي ) مـن الــدرجــة الـــســادســة
وحـتى الثـامـنـة وبـعـد ذلك تدخل
األغــنـيــة بـإيــقـاع الــهـيــوه أو مـا

سـابقـاً ( شـطـران متـشـابـهان في
قافية الـصدر والعـجز): اريد الله
يـــســـامـــحـــني ألن اذيت نـــفـــسي
اهــواي = طـــيــبـــة گــلـــبي أذتــني
تـــــعــــبــــتـچ يــــروحـي ويــــاي). ثمَّ
تـــتـــلــوهـــا أربـــعــة أشـــطـــرٍ عــلى

الطريقة نفسها:
(انا بحظي غلطان لعبت بحالي لعبه
چنت بالناس وهمان مشيت بنيه طيبه
صاحبت الوفي وخان غدر بيه األحبه
ــنــيـان ويــروح لــلــنـاس شــلـون تــعــلي بُ

غربه)
وهـكــذا لـيـخــتم بـقـافــيـة مُـوحّـدة
بصـدرهـا وعجـزها مـخـتلـفة عـما
سبـقهـا :( وعـد مني وعـد بعـد ما
اثق ابد = وال انطي مجال كلشي
وله حـد). ولـنـا هــنـا الْـتـفـاتـة في
استخـدام نغم البـيات الذي عادة
ما يكونُ مفرحاً مع ايقاع الهيوه
الـراقص فـقـد يــتـبـادر لـلـمـتـلـقي
ـــــثــــقـف ذوقــــيـــــاً أو اخملــــتص ا

الـثـاني كــأنّ احـسـاسـهـا ذابَ في
حزنها الساخر من الواقع .

( اريد اعـتب على حظي وي الناس ما
گاعد

خل الي وفى وياي تقريباً وال واحد
نون من العاشرتهم آنه اهوايه 
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كان اختـيار التشـيلو مع الـبيانو
وسـيـقي موفـقاً فـقد في الفـالت ا
كن ا  أجاد استـدراج االنتبـاه 
ان حتـملهُ طـيّـاتُ األغـنـيـة ويأتي
الفـالت الـغـنائي ثم دخـول ايـقاع
الـهـيـوه نـاجـحـاً إلحـداث عـنـصـر
فاجأة في تـلقي السامع وكذلك ا
عـــنـــدمــا يـــرجع الـــتــشـــيـــلــو في
قـطع الـثاني ومن ثم موسـيـقى ا
الــغـنــاء وتـرجــمـتـهِ اخلـافــتـة في
أصـوات الــكـمــانـات والــنـاي. قـد
ـوزّع فـي تـصـور أصـوات أبـدع ا
اآلالت ولم يــغــريه الــتـنــوّع غــيـر

ُبرّر في تعدد اآلالت. ا

وذلـك ألن مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجــتــمــاعي حتل مــحـل أشــيـاء
أخرى).لكنه أشار إلى (أن مواقع
الــتـــواصل قــد يــكــون لــهــا آثــار
ـراهـقـ وأنـها إيـجـابيـة عـلى ا
تــلـعب دورا رئــيـســيـا في حــيـاة

أطفالنا).
وقــالت األســتــاذة بــكـلــيــة لــنـدن
شاركة في البحث داشا لكية ا ا
نــيـكـولــز( الـوقـت الـذي يـقــضـيه
األطــفـال عــلى مــواقع الــتـواصل
االجـتـمـاعي لــيس مـهـمـا في حـد
ذاته األهم هــو األنــشــطــة الــتي
يــحل مــحــلــهــا اســتــخــدام هــذه
ـواقع مـؤكدة أن األمـر يـعـتـمد ا
عـــلى حتــقـــيق الـــتــوازن.وأشــار
ــعــد لــهــذه الـــفــريق الــبــحـــثي ا
الــدراســة إلى وجــود اخـتـالفـات
ب استـخدام الفـتيات والـفتيان
واقع التواصل االجتماعي لكن
األمــــــر يــــــحــــــتـــــاج إلـى بــــــحث
أوسع.وأوضح أن هــنـاك حــاجـة
لــلــمــزيــد من الــعــمـل الكــتــشـاف
العوامل التي تتحكم في تعرض
األوالد لـضـغـوط نـفـسـيـة بسـبب
مـــــــــــــــواقـع الــــــــــــــــتـــــــــــــــواصـل
االجتـماعي).مـؤكدة(يـنبـغي على
اآلبــاء أن يــتــابــعــوا اســتــخــدام
ــــواقـع الـــتــــواصل أطـــفــــالــــهم 
االجتماعي وأن يـتأكدوا من عدم
اطالعــهـم عــلى مــحــتــوى ضــار
خـاصــة أثـنـاء الــلـيل).وأضـافت(
ـضـايـقـات اإللـكـتـرونـيـة تـلـعب ا
دورا مــــهـــمــــا - ونـــحــــتـــاج إلى
احلـصـول علـى معـلـومـات عـنـها

وعن كيفية التعامل معها).

{  بـرل  –وكــاالت - أشـارت
ـوز ـانــيـة الى (أنّ ا دراســات ا
لـيس مـثـالـيـاً لـوجـبـة اإلفـطـار
وذلك بـــســـبب احـــتــوائـه عــلى
نـسبـة عـاليـة من سكـر الـفاكـهة
والـــــــــتـي تـــــــــصـل إلى  25في
ــــــئــــــة).وأوضـــــحـت بــــــعض ا
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ـعـلومـات الـصـحيـة (أن سـكر ا
الـــفــاكـــهــة يــؤدي إلـى ارتــفــاع
نـســبـة الــسـكـر بــالـدم ســريـعـاً
وانـخـفاضـهـا بـعد ذلك بـسـرعة
أيضـاً ما يـتسـبب في الـشعور
بـالتـعب وضـعف التـركـيز كـما
ـــرء فـــريــســـة لــنـــوبــات يــقع ا

اجلـوع الــشـديــد بـعــد سـاعـات
قـلــيـلــة من االفـطــار). وأشـارت
الى (أن هـــذا الـــســكـــر الـــزائــد
يختـمر في اجلسم مـا يتسبب
فـي إبــطـــاء عــمــلـــيــة الـــهــضم
وبالـتالي قـد يتـسبب في زيادة
الـــــــــــــــــــوزن مــع الـــــــــــــــــــوقـت.
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