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»الزفة النهرية«
عودة بهجة أعراس البصرة

البصرة ــ زيد سالم

عادت »الزفة النهرية« الفولكلورية 
ــرب« فـــــي أقـــصـــى  ــ ــعــ ــ ــ إلــــــى »شــــــط ال
ــعــــراق لــلــظــهــور بــعــد أن  جـــنـــوب الــ
اخـــتـــفـــت مـــنـــذ بــــدايــــة ثــمــانــيــنــيــات 
القرن املاضي عند انطالق الحرب العراقية 
الــذي يمثل نقطة  اإليرانية، ليتحول املكان 
ــرات، إلــــى مــكــان  ــ ــفـ ــ الـــتـــقـــاء نـــهـــري دجـــلـــة والـ
 
ً
للمخلفات الحربية والسفن املدمرة، فضال
عن تردي الخدمات واألحوال االقتصادية.

وفــضــال عــن كـــون »شـــط الــعــرب« هــو املنفذ 
ــم فـــي الـــعـــراق، فــقــد اســتــعــاد  الــتــجــاري األهــ
أخــيــرا مــكــانــتــه كــمــركــز تــرفــيــهــي وســيــاحــي 
بـــعـــد عــمــلــيــات تــطــهــيــره الـــتـــي اســتــغــرقــت 
سنوات بواسطة شركات محلية وأجنبية، 
ــان الــــذيــــن  ــعــــرســ ــلــ ــدًا لــ ــقــــصــ ــــح مــ ــبـ ــ ــا أصـ ــمــ كــ
يحتفلون فـــوق مــيــاهــه بــاســتــخــدام قـــوارب 

ومركبات مائية.
ويرى أحمد راضي )59 سنة(، أن االحتفال 
فــي شــط الــعــرب صــار »مــوضــة«. وأوضــح 
ــد«، أن »أهـــــل الــبــصــرة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
صــــاروا يــتــوجــهــون إلـــى الــشــط لالحتفال 
بـــاألعـــراس بــعــيــدًا عـــن زحــــام الـــطـــرق. زفــة 
الـــســـيـــارات تــحــولــت إلــــى مـــوضـــة قــديــمــة. 

زفة نهرية في شط العرب )فيسبوك(

يـــأخـــذ الـــعـــريـــس عـــروســـه إلــــى جـــولـــة في 
شط العرب بواسطة قارب مزين بالورود 
واألنوار«. وأضاف: »عرفنا هذا النوع من 
ــراح قــبــل الــحــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة،  ــ األفـ
حــن كـــان قـــارب صغير يــأخــذ الــعــروســن 
ــارب، والــعــمــات والـــخـــاالت خلفهما  ــ فـــي قـ
فــي قـــارب ثـــان، لــكــن الــظــاهــرة اخــتــفــت مع 
املخلفات  تتجدد بسبب  ولم  الحرب،  بدء 
 عن 

ً
الحربية التي ظلت داخل الشط، فضال

الوضع االقتصادي املتردي«.
وأطلقت وزارة النقل العراقية، في ديسمبر/

»الــــزفــــة  ــروع  ــ ــشـ ــ مـ ــي،  ــ ــاضــ ــ املــ األول  ــون  ــ ــانـ ــ كـ
»الــتــاكــســي  زوارق  بـــاســـتـــخـــدام  الـــنـــهـــريـــة« 
النهري« في شط العرب، في محاولة إلشاعة 

ثقافة النقل النهري في عموم البالد.
النقل  وأكــد املتحدث اإلعــالمــي باسم شركة 
البديري،  طالب  املــشــروع،  صاحبة  البحري 
أن أســـعـــار الــــجــــوالت الــبــحــريــة داخـــــل شط 
العرب »رمزية«، ألن هدف املشروع استعادة 
النقل النهري الذي ال يعرفه أغلب العراقين 
»العربي  من الجيل الحالي. وقال البديري، لـ
النهرية داخــل الشط ال  الجديد«، إن »الــزفــة 
تتضمن أي خــطــورة عــلــى الــعــرســان، وذلــك 
ــقــــوارب الــقــديــمــة،  ألنـــنـــا تــركــنــا اســـتـــخـــدام الــ
ولــديــنــا حــالــيــا أنـــــواع جـــديـــدة ومـــتـــطـــورة«. 

وأوضح أن »رحلة العرس تكون في املناطق 
أن  الــشــط، ويمكن ألي شخص  مــن  النظيفة 
يــحــجــز زفـــافـــه داخــــل مــيــاه شـــط الـــعـــرب عن 
البحري،  النقل  إلدارة  بطلب  تقدمه  طــريــق 

والكلفة ليست كبيرة«.
وأضاف أن »إدارة النقل البحري في البصرة، 
قررت أخيرًا حسما ألسر الشهداء من الجيش 
وكذا  اإلرهابية،  العمليات  من  واملتضررين 
املتعففن، وموظفي وزارة النقل«، الفتا إلى 
الــشــط زفــة أو زفتن  أن »كــل خميس يشهد 
فــي أجـــواء رائــعــة، ألن الــزفــة تمر على طول 
البصرة، فيشارك الناس بالتلويح للعرسان 

والرقص والتصفيق مع أهاليهم«.
ورحــــــب ســـكـــان الـــبـــصـــرة بــــاملــــشــــروع كــونــه 
يخفف من زحام مواكب األعراس التي اعتاد 
العراقيون أن يجوبوا بها الشوارع، ما كان 
الــطــرق املغلقة أو  يسبب أزمـــة مــروريــة فــي 
الطريقة  هــذه  أن  كما  بالسيارات،  املزدحمة 
غير التقليدية في إقامة حفل الزفاف تجنب 
غالًبا  التي  الــنــار  إطــالق  مخاطر  املحتفلن 
أو ممن  املــدعــويــن  مــا يقع ضحيتها بعض 

يصادف وجودهم قريبا من الحفل.
ــان مــديــنــة  ــكــ ــــن ســ ــد، مـ ــ ــعـ ــ ــــت عـــبـــيـــر أسـ ــالـ ــ وقـ
ــرة جـــمـــيـــلـــة وتـــحـــمـــل  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ إن  ــرة،  ــ ــــصــ ــبــ ــ الــ
إيجابيات منها التخلص من زحام الشوارع 

ونــقــاط الــتــفــتــيــش، ومـــن جــانــب آخـــر تعتبر 
اســـتـــثـــمـــارا جــــديــــدا، ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــشـــروع أن 
أن  وتابعت  أفضل.  بشكل  ويتطور  يتوسع 
إقــامــة مــثــل هـــذه الــحــفــالت فــي شــط الــعــرب، 
تكون ميزانيتها أقل من تأجير قاعة أعراس، 
القاعة ال يقل عن  إيــجــار  بــدل  خصوصا أن 
مــلــيــون و500 ألـــف ديـــنـــار، مــا يــعــادل 1300 
دوالر، أما الــوزارة فستفرض في مشروعها 
قــــدره دوالران عـــن كـــل شخص  بــــدال مــالــيــا 

يشارك في حفالت الزفاف.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــضـــو املـــجـــلـــس املــحــلــي  ــ مـ
لــلــبــصــرة، مــجــيــب الــحــســانــي، إن »الـــوضـــع 
األمني املستقر وتحسن الحالة االقتصادية 
للمواطنن، واالنفتاح االجتماعي، أدى إلى 
الكثير من  ظواهر جديدة تعيد إلى املدينة 
»الــعــربــي  لـــ مبينا  وفــولــكــلــورهــا«،  ماضيها 
الجديد«، أن »الرفاهية النسبية في البصرة، 
الــســفــرات الترويحية في  قــادت األســر نحو 
ــــى مــنــاطــق شـــمـــال املــديــنــة،  شـــط الـــعـــرب وإلـ
حيث األهــوار املائية«. وأضــاف أن »األعــوام 
أمنيا  تــوتــرًا  البصرة  على  فــرضــت  السابقة 
وسياسيا، لكن اآلن بدأت األمور باالنفراج، 
وهناك مساع من منظمات املجتمع املدني، 
ونشطاء يعملون جاهدين من خالل مواقع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، لــتــشــجــيــع الــجــانــب 

السياحي في املدينة«.
ويــتــشــكــل »شــــط الـــعـــرب« مـــن الــتــقــاء نــهــري 
دجــلــة والـــفـــرات فــي املنطقة املــعــروفــة باسم 
»الـــكـــرمـــة«، عــنــد مــدخــل الــبــصــرة الــشــمــالــي، 
ويـــصـــل طـــولـــه إلـــــى نـــحـــو 190 كــيــلــومــتــرًا، 
ويصّب في مياه الخليج العربّي عند طرف 
املدينة، ويبلغ عدد سكان بلدة تحمل اسم 
شط العرب أكثر من 250 ألف نسمة، حسب 

تعداد عام 2014.

هل البصرة صاروا 
يتوجهون إلى الشط 
لالحتفال باألعراس 

بعيدًا عن زحام 
الطرق.

■ ■ ■
الفكرة جميلة وتحمل 

إيجابيات منها 
التخلص من زحام 

الشوارع ونقاط 
التفتيش، ومن جانب 
آخر تعتبر استثمارا 

جديدا، ويمكن 
للمشروع أن يتوسع 

ويتطور بشكل 
أفضل.

■ ■ ■
يتشكل »شط العرب« 

من التقاء نهري 
دجلة والفرات في 

املنطقة املعروفة باسم 
»الكرمة«، عند مدخل 

البصرة الشمالي.

باختصار

أطلقت وزارة النقل العراقية، في ديسمبر/كانون األول الماضي، مشروع »الزفة النهرية« باستخدام زوارق »التاكسي النهري« 
في شط العرب، في محاولة إلشاعة ثقافة النقل النهري في عموم البالد

هوامش

خطيب بدلة

ــع ســـنـــوات وكـــســـور، رحـــل الــشــاعــر اللبناني  قــبــل أربــ
لغة  استخدمنا  إذا  حـــرب.  جــوزيــف  الكبير،  الجنوبي 
الـــديـــوان الـــذي أصــــدره ســنــة 2007، وعــنــوانــه »طــالــع َع 
 يوم العاشر من فبراير/

ّ
ل

َ
«، يمكننا القول إنه ف

َّ
بالي ِفل

الشاعر  يقارب سبعني سنة.  عمر  عن   ،2014 شباط 
فاروق شوشة، خالل حلقة من برنامج »بيت القصيد«، 
 الشعرية اللبنانية، 

ُ
وصف جوزيف حرب بأنه خالصة

أن يؤسس  استطاع  الــشــعــراء،  مــن  لجيل  الحربة  رأُس 
الكون حروفًا ومفردات  لقصيدٍة مغايرة، ويجعل من 

لعامله الشعري.
التي حّولها جوزيف حرب  الكون  إلى مفردات  لنذهب 
إلـــى أشـــعـــار نــاطــقــة بــالــســحــر والـــجـــمـــال، كــقــولــه: بليل 
ــتـــي، صـــوتـــو مـــســـمـــوع.. فـــصـــوت الــشــتــي »املـــطـــر«  وشـ
دايــبــني،  قــاعــديــن،  اتــنــني عاشقني،  ـــ:  ل بالنسبة  مسموع 
عــم يــحــكــوا ســـوا عــلــى ضــو الــشــمــوع. هــنــا نتخيل أن 
الشاعر »سيناريست« سينمائي بارع، يصف املشهد 
الداخل، ويصف  إلى  ينتقل  ثم  بلقطٍة عامة،  الخارجي 
ن، 

ُ
ببعض عينيهن  فــيــقــول:  قــريــبــٍة  بلقطٍة  الــعــاشــقــنْي، 

إيديهن بردانني، وشفافن عشاق مع بعض سهرانني.  
 تاريخ اللحظة الغرامية على »خيوط 

َ
ال شك في أن كتابة

نــادرة، تتمثل في  الشتي« تنطوي على بالغٍة شعريٍة 
في  املطر،  إن حبات  القائل  الفيزيائي  القانون  اختراق 
لناظرها  فتبدو  البصر،  تــخــدُع  الغزير،  هطولها  أثــنــاء 
على هيئة خيوط، ثم إنها، بمجرد ما تالمس األرض، 
 

ُ
تفاصيل معها  لتذهَب  املنحدرات،  في  وتذهب  تسيل 
الذي عّبر  الشعرية  اللحظة  تاريخ  أما  املكتوبة.  القصة 
ن« 

ُ
عنه الشاعر بقوله »َع خيوط الشتي مكتوبة سهرت

فــي قصيدة  الــــدوام.  الــذاكــرة على  فــي  فيبقى منطبعًا 
ْجَمُع 

َ
ت  نادرة 

ً
»أسامينا«، يرسم جوزيف حرب صورة

فــي صــورة  الكونية،  الــصــور  مــع  القصيدة  مــع   
َ
القصة

واملــســا حزين،  طــايــر،  تلج وورق  بلغة مكثفة:  واحـــدة، 
وضباب وقناطر، نحنا بردانني، مللمنا أسامي، أسامي 
عـــشـــاق، مـــن كــتــب مــنــســيــة، وقــصــايــد عـــتـــاق، وصــرنــا 

ـ صاروا رماد، وما دفينا.
َ
نجّمْع، أسامي ونولع، ت

الثنائيات  املقابلة ذاتها عن  فــاروق شوشة في  تحدث 
ــرب، ومــنــهــا ثنائية  الــتــي تــصــنــع عــبــقــريــة جـــوزيـــف حــ
إلــى  الفصيح  بــشــعــره  فــقــد وصـــل  الفصيح واملــحــكــي، 
الــقــراء، ووصــل بشعره املحكي، عبر  ألـــوٍف مــن  مئات 

صوت فيروز، إلى املاليني. وهــذا صحيح، ففي أواخر 
العبقري  بعد مرض  الثمانينيات،  السبعينبات ومطلع 
املعلم عاصي الرحباني، وخالفاته مع السيدة فيروز، 
ثــم رحــيــلــه، اســتــطــاع جــوزيــف حــرب وفيلمون وهبي، 
بــمــوهــبــتــيــهــمــا االســتــثــنــائــيــتــني، أن يــجــعــال املــســيــرة 
بلون  وتــأتــي  جــهــة،  مــن  الــفــيــروزيــة تستمر  الرحبانية 
من  خــاصــة، ضمن سلسلة  نكهٍة  ذي  غنائي شعري 
أنه  لو  املستمع في وجدانه، كما  التي يخبئها  األغاني 
يخبئ لقية ثمينة.  في أغنية »ملا ع الباب« نكتشف أن 
 وامرأة عاشقنْي كانا يسهران في بيت أحدهما، 

ً
رجال

اِحّية«، وفي أثناء الوداع يكون ضوء النهار  سهرة »َصبَّ
قد بدأ يطلع، والعنصر الدرامي يتجلى في أن العاشقة، 
لخوفها  كالمًا،  تستطيع  وال  إليه،  تنظر  تــودعــا،  كلما 
الـــوداع األخــيــر، )بخاف تودعني  من أن يكون هــذا هو 
تــرجــع(. ولكن، ومــن غرائب جوزيف حرب  وتفل ومــا 
اِئِفِه، أنه ُيدِخل الشتاء، هنا، عنصرا دراميا طارئا، 

َ
ط

َ
ول

إذ تقول املغنية: بسكر بابي شوفك ماشي عـ الطريق، 
فكر إنزل إركض خلفك عـ الطريق، وتشتي عليي، ما 
تشوفك عينيي. وأنا إركض وراك مد لك إيديي، وإنده 
ــوارة  لــك انــطــرنــي حبيبي ومـــا تــســمــع. فــي أغــنــيــة »إســ
العروس«، كما في قصائد جوزيف حرب كلها، تشتبك 
الصور الشعرية، وتترى، ابتداًء بتراب الجنوب املشغول 
 إلى الصورة 

ً
، وصوال

ً
بـ قلوب، واليد التي صارت غيمة

التي لم أعثر عند غيره من الشعراء على مثيل لها وهي: 
 
ً
»وبييبس املوج«.. وهذا ينقلنا إلى فكرة تصلح خاتمة

لهذه الوقفة، مفادها بأن جوزيف حرب مولع بالشتاء، 
ومولع بالغيم أيضًا، ففي أغنية »رح نبقى سوى« التي 
لحنها زياد الرحباني يقول: ليوم اللي بيعتق يا وطني 
الغيم رح نبقى سوى. وفي أغنية »طلعلي البكي« يقول: 

يك. الكذب، الغيم املارق واملنفى َسمِّ

تحية لجوزيف حرب الذي َفّل

وأخيرًا

في أغنية »إسوارة العروس«، 
كما في قصائد جوزيف حرب 

كلها، تشتبك الصور الشعرية

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
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