
مهنة بيششع االكالت ال�شعبية منت�ششرة يف املناطق 
ال�شعبيششة وحتششى االحيششاء الراقية يف بغششداد, فهي 
طريششق وجششده اغلب الفقششراء و ال�شبششاب والعاطلني 
للعمششل واخلششروج من دوامة البطالة بعششد ان يئ�شوا 
مششن ايجششاد وظيفششة حكوميششة و�شعوبششة احل�شول 
علششى وظائف يف القطاع اخلا�ششص. يف كل �شباح, 
يفتششح غششامن مطعمه ال�شعبششي, بالقرب مششن العمال 
والك�شبششة اليومششني , حيششث يبيششع الفالفششل, ب�شعششر 
�شبعمئششة وخم�شني دينار للفششة الواحدة ا�شافًة اىل 
اكالت �شعبيششة اخرى, وهو �شعر مغِر لوجبة غذائية 
كاملششة , ت�شد جوع  ال�شباح, وتدفع العمال لن�شاط 
اكششر, غامن وجششد يف مهنة بيششع االكالت ال�شعبية, 
الكنششز الثمني, فهو يقدم خدمششة للنا�ص, عر توفري 
وجبات �شباحية غذائيششة وب�شعر رمزي, باملقابل 
يحقششق يف نهاية اليوم مردودا ماديششا, يكفيه ل�شد 
احتياجاتششه اليومية, ولوال مطعم االكالت ال�شعبية 
الب�شيششط لتعر�ص غششامن ملوقف حرج جششدا, فاأفواه 
االأطفششال لششن ت�شكت اأن جاعت, غششامن كان منطقيا 
عندمششا فكششر بهذا امل�ششروع, فهششو يحششب م�شاعدة 

النا�ششص, ووجششد يف عمله خدمششة لالأخريششن, وكان 
دومششا يحلششم بعمششل به كرامششة, وهذا مششا وجده يف 
هششذا العمل. مهنة بيششع االكالت ال�شعبية, هي نتاج  
االزمششة املالية والو�شع االقت�شششادي ال�شيء, الذي 
مير به البلد, مما يدفع البع�ص للبحث عن اأي منفذ, 
كششي يهششرب مششن املحنششة االقت�شاديششة, فاالأزمات 
ت�شنششع اأو�شاعا غريبة, حيث يرتك املواطن وحيدا 
اأمششام اأعا�شري اقت�شادية, وعليششه اأن يواجه وحده, 
وان يتكيف مششع االأزمة, لذا ينتششج االإن�شان و�شائل 
اقت�شاديششة, حتقق له مششردودات ماديششة, وجندهم 
ينت�رون يف االأ�شواق, وقرب املوؤ�ش�شات احلكومية 
واملدار�ششص واجلامعششات, وقششرب الكراجششات, حيث 
ي�شعون لال�شتفادة من الزحششام, الذي يكون �شبيال 
للك�شششب االأكر, لكن البع�ص يحملهم عدم االهتمام 
بالنظافة, والرعاية ال�شحية, مما يت�شبب بح�شول 
حششاالت الت�شمششم, وهششذا املاأخششذ الكبششري الششذي يتم 
حتميلهششم اإيششاه, لششوال احلاجششة ملششا اندفششع البع�ص 
المتهششان هششذه املهنة, والتششي ال حتتششاج لراأ�شمال 
كبري, وال اإىل كور�شات تدريب, اأو خرة علمية فهي 

ملجششا للعديد مششن ال�شبششاب اخلريجششني والعاطلني 
عششن العمل . و كانششت لنا جولة علششى بع�ص بائعي 
االكالت ال�شعبيششة, كي نفهم االأ�شباب التي دفعتهم 
اإىل امتهان هذه املهنة: حتدث  ح�شني �شاجد ) 35 
�شنششة ( :  بعششد اأن تزوجت, عششام 2010 , واجهتني 
م�شكلششة م�شاريششف البيششت, حيث كنششت اعتمد على 
الششزواج تبدلششت  والششدي يف كل �شششيء, لكششن بعششد 
االأمششور, وكان علي اأن اعتمد عششل نف�شي, واحلقيقة 
كنششت خريششج والزلششت ابحششث عششن العمششل , ولي�شت 
لششدي حرفة معينة, تنفعنششي يف وقت االزمات, وال 
املششك راأ�شماال ي�شاعدين على افتتاح م�روع كبري, 
عندها وجششدت ان م�ششروع بيششع االأكالت ال�شعبية 
ممكن جدا, خ�شو�شا انششه ال يحتاج اإىل مال كبري, 
فا�شتاأجششرت دكانششا �شغششريا بالقششرب مششن ال�شوق, 
وبششداأت اعمل به, واحلمد هلل منششذ ثالثة �شنني, وانا 
ابيع الفالفل الأوفر حاجات بيتي واطفايل , واأحفظ 
كرامتششي مششن اللجششوء لالآخرين, ومع االأيششام تطور 
عملششي, واأ�شبحت اهتششم مبعايري النظافششة, واليوم 
يل زبائن اأو�شل لهم طلباتهم للبيت, فال�شمعة هي 
االأهم يف عششامل االأعمال. اأما املواطن �شادق جابر 
)38 �شنششة( : الفالفششل هي التششي اأنقذتني , ولوالها 
ملا ا�شتطعششت اال�شتمرار بالعي�ششص, يل عائلة كبرية 
خم�ششص اأخششوات واأب متششويف  واأم , وزوجششة وثالثة 
اأطفششال, كل هششوؤالء يعتمششدون علششي, واأنششا اإن�شششان 
فقششري, ال املك �شهادة, وال  ثششروة مالية, وال راتب, 
ومل اح�شل على فر�شششة التعيني, والزمن يطالبني 
بالعمل, فاالنتظار اأمر يهدد اأ�رتي, فلم اأجد اأي�ر 
مششن مهنة بيششع االكالت ال�شعبية, حيششث ا�شتاأجرت 
وملحقاتهششا,  املطلوبششة  باملششواد  وجهزتششه  حمششل 
قششرب احدى الدوائر احلكومية, كششي اأحقق مبيعات 
حتقق يل مششردودا ماديا, ثم اأعششود لل�شوق الأ�شرتي 
مششا يحتاجه البيششت, وهكذا حفظت كرامششة العائلة 
عربششة الفالفل, اعتقد اأننا نعي�ص مبعزل عن الدولة, 
فهششي ال تقششدم لنششا اي �شششيء, وت�شعنششا يف اأزمات 
اقت�شاديششة, ويبقششى علينا التكيف معهششا, وحماية 
عوائلنششا مششن ذل ال�شششوؤال. اعتره م�ششروع حياتي 
هششذا ما يراه املواطششن مرت�شى �شعششد, حيث حققت 
يل االكالت ال�شعبيششة  نقلششة كبششرية, حيث كنت يف 
ال�شابششق, متنقششال بني اأعمششال ال حتقق ذاتششي, لكن 
يف عششام 2012 ا�شتثمرت مبلغششا ماليا يف تطوير 
املحششل , وحولته اإىل �شبه مطعم لالأكالت ال�شعبية, 
مع اعتماد الفالفل الوجبة االأهم, وحقق يل جناحا 
كبششريا, فافتتحت فرعششا ثانيا, مششع ت�شغيل اأوالدي 
و اأقاربششي معششي, واليوم املك ثالثة فششروع, وقمنا 
بتطويششر عملنششا, ونحقق اإيششرادات جيششدة, واالإقبال 
كبششري على حمالنا الأننا نهتششم بالنوعية والنظافة, 
حمالنششا فتحششت بيوتششا عديششدة, للعمششال العاملني 
بهششا, احلقيقششة الدولششة متاأخششرة جششدا باال�شتثمار, 
والبيئششة االقت�شاديششة مربكششة جدا,  لذلششك االإعمال 
تنمششو ب�شششكل بطيء. ويقول ثائر زيششاد ) 28�شنة( : 

اأكملششت بكالوريو�ششص يف التاريششخ, ومل اأجد فر�شة 
تعيششني, واأنا ال اأحب اجللو�ششص يف البيت, النتظر اأن 
يبت�شششم يل القششدر, ويتششم تعييني يف دوائششر الدولة, 
لذا فكششرت بعمل ال يحتاج لراأ�شمششال كبري, فلم اأجد 
اأف�شل من م�روع بيع االكالت ال�شعبية, ا�شتاأجرت 
دكانا قريبا من م�شطر للعمال, مع توفري متطلبات 
العمششل, وها اأنا بالعمششل منذ اكرث من �شنة, احلقيقة 
اأحببششت العمل, فقششد علمني حتمششل امل�شوؤولية, وان 
اخدم النا�ص, مع حتقيششق ذاتي يف توفري متطلبات 
حياتششي, وم�شاعششدة اأهلششي فيمششا يحتاجونششه, اأنششا 
االن ا�شعششر باال�شتقرار والعمل دفعنششي اىل التفكري 
بالششزواج, حيششث ميكننششي الن اأن افتششح بيتششا. اأمششا 
املواطن جنم خالد فيقول:  ا�شكن يف حي الب�شاتني 
, وهششو حي �شبششه من�شي, من قبششل احلكومة, ت�شكنه 
يف االأغلششب الطبقة الفقششرية, كان م�شدر رزقي من 
العمششل كعامل بنششاء, لكششن اأ�شابني مر�ششص ال�شكر, 
ف�شبششب باإحباطششي , فلششم اعششد ا�شتطيششع اال�شتمششرار 
كعامششل بنششاء, ففكششرت باأي عمششل ميكششن اأن اعمله, 
براأ�شمال �شغري وال يحتاج جلهد كبري,  فلم اأجد اأال 

العمششل يف بيع االكالت ال�شعبيششة, ا�شتاأجرت دكانا 
�شغريا جششدا مب�شاعدة االأ�شدقششاء, واليوم احلمد هلل 
اأوفششر لعائلتي ونف�شي كل مششا نحتاجه,  ويرى امري 
فا�شل ) موظششف( : االقت�شاد العراقي �شعيف جدا, 
وال�شبب غياب الروؤية, فال خطط وال برامج حقيقية,  
ممششا يدفششع االإن�شان الب�شيط للبحث عششن اأعمال ت�شد 
رمق عائلته, فيلجاأون لالأعمال الب�شيطة وال�شعبية, 
مثششل بيششع االكالت ال�شعبيششة, التي بع�ششص بائعيها  
خمالفني لل�روط ال�شحية, اعتقد اأن االعتماد على 
الدولششة اأمر فيه م�شيعة للوقت, لششذا علينا اأن نطور 
هششذه املهن, عر ن�ششر ثقافششة النظافششة واالهتمام 
بالرقششي باخلدمة املقدمششة . اما اخلبري االقت�شادي  
ا�شامة ثامر فيقول: البطالة �شيء مرعب, جتعل من 
حيششاة االإن�شان اأيام عششذاب نف�شي, واليششوم البطالة 
يف العششراق مششن دون حلششول, ب�شبششب غيششاب الروؤية 
احلكوميششة, فماذا يفعل االإن�شان وهو ال يجد فر�شة 
للعمششل يف قطششاع حكومششي يعتمششد علششى الو�شاطة 
والعالقششات والفئويششة, وقطاع خا�ششص الفر�ص فيه 
نششادرة, ل�شعششف توجهاتششه, بقششي اأمششام العاطل اأن 

يفكر يف م�شكلته وحششده, وان ي�شعى الإيجاد حلول, 
وهكذا جند البع�ص يعمششل كبائع للفالفل, من دون 
اأن تكتمششل لديششه ال�روط ال�شحيششة, الأنه يعي�ص يف 
بيئششة تفتقششد للكثششري, وقششد يت�شبششب عملششه مب�شاكل 
�شحيششة لالآخرين, لكنه ال يهتششم, فالو�شع ال�شحي 
العششام يف تلششك املناطششق مششزر, وي�شيششف ا�شامششة : 
امل�شششاكل االقت�شادية اإذا مل تعالج حكوميا, عندها 
تتف�شششى ظواهر, هششي كردة فعل جمتمعششي للخروج 
مششن املحنششة, , واالكالت ال�شعبيششة  حششل اقت�شادي 
ناجششح للفقششراء, وهي اليششوم تعد م�روعششا ناجحا 
حتششى الأ�شحاب راأ�ششص املال ال�شخششم, ,واكد ا�شامه 
اأن االأزمششة االقت�شاديششة, امل�شششوؤول االأول عنها هو 
احلكومششة, والتششي يجششب اأن جتششد حلششوال وبدائل, ال 
اأن ترمششي الكرة يف ملعب الفقششري, ليواجه العا�شفة 
وحششده. ان مهنششة بيششع الفالفششل مششن و�شائششل �شششد 
االإع�شار االقت�شادي, واليوم املهنة بحاجة للكثري 
كي تتطور, مثششال توفري قرو�ص ب�شيطة لتطوير من 
يعمششل بهششا, , مع اأهمية رفششع الوعششي ال�شحي لهم, 

واالهتمام بالنظافة, كي ترتقي هذه املهنة.

فقششد اأ�شافت عمششارة الق�شب لهششا ميزة اخششرى وجمالية 
�شاحششرة متفششردة لهششا خ�شائ�شهششا وميزاتهششا املتوارثة 
مششن ال�شومريششني و�شششواًل ليومنا هششذا مع دخششول بع�ص 
التح�شينششات والتطششورات العمرانيششة يف ت�شييششد م�شايف 
وبيوت الق�شب التي ذاع �شيتها يف كل دول العامل حتى 
باتششت ايقونششة مرتبطششة باالأهششوار واجلامو�ششص واجلنوب 

العراقي املتفرد.
م�شيف اأهواري يف روما

جماليششة البيششوت وامل�شايششف االأهواريششة جعلششت رئي�ص 
البعثششة التنقيبيششة االيطاليششة العاملششة يف تل ابششو طبرية 
االأثري الواقع جنوبي النا�ريششة وبالتن�شيق مع االدارة 
احلكوميششة يف العا�شمة االيطاليششة روما يطلب بناء بيت 
�شومري يف احدى ال�شاحات العامة يف املدينة املذكورة 
. واو�شششح فرانكششو دي اغ�شتينو يف ت�ريششح �شحفي ,ان  
االدارة احلكوميششة يف رومششا ب�شدد اختيششار �شاحة عامة 
منا�شبة الإقامششة بيت �شومري و�شششط العا�شمة االيطالية 
روما. م�شيفششا: ان البعثة وبالتن�شيق مششع منظمة طبيعة 
العششراق �شتقوم بتاأمني م�شتلزمات بنششاء البيت ال�شومري 
مششن ق�شششب وبششردي وبّنائششني مششن ابنششاء االأهششوار الذين 
�شيقومششون بت�شييششد البيت وفششق الطراز ال�شومششري. الفتا 
اىل ان فكششرة اقامششة بيت �شومري و�شط رومششا من �شاأنها 
ان توثششق العالقات الثقافيششة واحل�شارية بني املدينتني 

املعروفتني بتاريخهما العريق.
البريغ واملهنئون

مما ال �شك فيه, اأن م�شايف الق�شب املنت�رة يف جنوبي 
العراق, بعمقهششا ال�شومري, واأ�شالتها العراقية والعربية, 
كان لهششا دور كبششري يف احليششاة االجتماعيششة وال�شيا�شية 
خ�شو�شششا  اجلنوبششي  املجتمششع  حيششاة  يف  والثقافيششة 
والعراقششي عموما حتى بات لكل ع�شرية وحمولة م�شيف 
خا�ششص به جتتمع للتداول يف �شوؤونهم اخلا�شة والعامة. 
الكاتششب نعيم اآل م�شافر الذي �شهششد بناء وتطوير م�شيف 
جششده علي اآل م�شافر 1971 الششذي اأ�ش�ص لقرية تقع �رق 
مدينششة ال�شطششرة يقول: ي�شتمششر بناء امل�شيششف �شبعة اأيام 
تقريبششا, يف منا�شبة ت�شهدها يف القرية, مبينا: ان اأهايل 
القريششة يجتمعون وين�شبون علم الع�شرية )البريغ( اإيذانًا 
بالبناء, بع�شهم ي�شاهد ويراقب عن بعد تالفيا لالأخطاء, 
القششرى ملوحششني  م�شيفششا: ويفششد املهنئششون مششن بقيششة 
باأعالمهششم )بيارغهم(, وُتلقى االأ�شعار واالأهازيج, وتومل 

الوالئم. 
تطويع الق�شب وت�ريحه

واأ�شششاف ال م�شافر: ُيبنى امل�شيف من الق�شب اخلال�ص, 
حيششث يقششوم فريششق خمت�ششص مششن البنائششني, ب�شناعششة 
ا�شطوانششات كبششرية مششن الق�شششب, ُتربششط جيششداً بحبششال 
م�شنوعششة من الق�شششب اأي�شششًا. مو�شحا: ُي�ششّرط الق�شب 

ب�شكل طششويل, وير�ص باملاء وُي�ششرب بع�شي غليظة, ثم 
ُيفتششل جيداً؛ في�شبح حبششااًل متينة. كما ُي�شتعششان اأحيانًا 
لتمتني ربط االأ�شطوانششات بحبال غليظة ُت�شمى )الكنبار( 
ُت�شششرتى جاهششزة من ال�شششوق. منوها اىل ان هششذه احلبال 
)الكنبششار( رمبا هششي املادة الوحيدة غششري امل�شنوعة من 

الق�شب التي ُت�شتخدم يف بناء امل�شيف. 
تفاوؤل بالرقم �شبعة

وا�شرت�شششل الكاتب: تكون تلششك االأ�شطوانة غششري مت�شاوية 
النهايتششني, عري�شششة مششن االأ�شفل واأقل عر�شششًا بكثري من 
االأعلششى. مردفا: ت�شمى تلششك االأ�شطوانات )ال�ِشباب( بك�ر 
ال�شششني وترقيششق البششاء, ومفردهششا )�َشّبششة( بفتششح ال�شششني 
وت�شديد الباء. وتعتر هذه )ال�شِباب( الدعامات الرئي�شية 
للبناء. م�شيفا: وقد ُذكششرت يف االأ�شعار ال�شعبية با�شمها 

هذا, وكما يقول بدر الرمي�ص: 
�ِشباب املحل للخطار عنه
وغوجي دوم للكلفات عنه
تره �شوي الدياي بعيد عنه

واأخرك باملنا�شف ذيج هيه.  
مبينششًا ان عددها فردي دائما من ال�شبعششة ف�شاعدا وهذا 
مششن االأدلة علششى العمق ال�شومري لبنششاء امل�شايف, حيث 
كان معروفششا تفاوؤل ال�شومريششني بالرقم �شبعة, واالأرقام 
الفردية عمومًا. باالإ�شافة اإىل البناء املقو�ص الذي ُعرفوا 

به. 
امل�شايف وعدد افخاذ الع�شرية

ب  وعالقتهششا  الت�شاعديششة  الفرديششة  االرقششام  وب�شششاأن 

)ال�ِشبششاب( ذكششر ال م�شافششر : ُيقال اأن عششدد ال�ِشباب يكون 
عششادًة بعششدد افخششاذ الع�شششرية اأو بح�شششب �شششاأن �شاحششب 
امل�شيششف وغششريه لكنها قاعدة غششري ثابتششة. متابعا: هذا 
العششدد الفششردي يتغري من م�شيف الآخششر فهنالك 9 اأو 13 
اأو 15 اأو 17 اأو 19 , لكنششي مل اأ�شاهد يف حياتي م�شيفًا 
اأقششل من 9 اأو اأكرث من 21. م�شتطردا: تثبت )ال�ِشباب( يف 
االأر�ششص, وجتششر باحلبال من االأعلى حلنيهششا وربطها مبا 
يقابلهششا, لت�شبح على �شكل اأقوا�ص. كما تبدو يف ال�شورة 

كل )�َشّبة( ب�شكل ا�شطوانة غري مت�شاوية النهايتني. 
ربط امل�شيف وتقوية البناء

واأ�شاف ال م�شافر: يقوم فريق العمل بحنيها من االأعلى, 
حتششى تلتقششي كل منهششا بالتششي تقابلها, ثششم ُيغلف مكان 
التقششاء كل )�شبتششني( من االأعلششى بالق�شششب, فت�شبح كل 
�َشّبششة وكاأنها قو�ششص واحد. م�شيفششا: ثم ي�شنششع ال�شبكان 
اجلانبيششان من الق�شششب ويكون ارتفششاع كل �شباك بطول 
االإن�شان الطبيعي الواقف, وطول ال�شباك بطول امل�شيف. 
ثششم يثبششت كل منهما يف جانب؛ فتكششون فائدة كل منهما 
ربششط امل�شيششف مششن البدايششة اإىل النهايششة لتقويششة البناء. 
م�شششددا علششى اأن لل�شباكني اجلانبيني فوائششد اخرى, منها 

اإ�شافة مل�شة جمالية للم�شيف, ولالإنارة والتهوية. 
االإنارة والتهوية

ال م�شافششر وا�شششل حديثششه عششن كيفيششة �شناعششة وت�شييد 
امل�شايششف من الق�شب متطرقا: اىل �شناعة حزمة طويلة 
ورفيعة من الق�شب طول كل واحدة منها بطول امل�شيف 
وت�شمششى )الُهطششر( مفردهششا )اهطششار(. مبينا: انهششا ُتثبت 

باحلبال ب�شكل طويل ابتداًء من ال�شباك اجلانبي ثم تثبت 
عليها ح�ران الق�شب )البواري مفردها بارية(. متابعا: 
ثم ُي�شنششع ال�شبششكان االأمامي الذي فيه البششاب, واخللفي 
الششذي ُي�شمى الكو�ر, ويثبتان جيششدا باحلبال التي اُعدت 
�شلفششًا. وظيفتهمششا نف�ششص وظيفششة ال�شباكششني اجلانبيششني, 

اجلمال ومتتني البناء واالإنارة والتهوية.  
الوجاغ وح�ران الق�شب

وا�شرت�شل الكاتب: يكون الكو�ر مكان جلو�ص علّية القوم 
من الوجهاء وكبار ال�شن, كما يجل�ص البقية بعدهم ح�شب 
اأعمارهششم ومقامهششم االجتماعي. ويكششون امل�شيف دون 
بششاب, اأي فتحة يف مقدمته فقط. موؤكدا: ان يف هذا داللة 
على انه مفتوح لل�شيافة يف اأي وقت, ويكون واطئا لكي 
ي�شطششر الداخل اليششه لالنحناء مرغمششًا. مردفششا: اأما االآن 
وبعد مششرور مئات ال�شنني على هذا البنششاء اأ�شبح يو�شع 
له بششاب لوجود اأماكن اخرى لل�شيافششة. مبينا: يف بداية 
امل�شيششف قرب الباب ُين�شاأ موقد القهششوة )الوجاغ( الذي 
يعششد اأحد اأهم رموز امل�شيششف الحتوائه على عّدة حت�شري 
القهششوة التششي تتكششون مششن عششدة دالل خمتلفششة اال�شمششاء 
واالحجششام ابتداء من الدلة العمالقششة )الكمكم(, والدلتني 
االأ�شغر حجمًا بقليل, وت�شمى كل واحدة منهما امل�شفى, 
وبجانبهما الدالل ال�شبعة ال�شغرية يف احلجم املتعارف. 
والهششاون واملنفاخ واملكنا�ص وال�شينيششة. خامتا حديثه 
بختام بنششاء وجتهيز امل�شيف ُبفر�شششه بح�ران الق�شب 
)البششواري(, والب�شششط وال�شجاجيد التي ُت�شنششع حمليًا من 

�شوف االأغنام. 
انواع الق�شب ومراحل الربط

لششكل مهنة )ا�شطششة( و)خلفات( وبناء م�شيششف الق�شب ال 
يختلششف عن بنششاء البيششوت بوجود بنششاة له منهششم البناء 
ح�شششن البهاديل الششذي حتدث عن انششواع الق�شب ذاكرا ان 
منهششا ما ي�شمى)اح�ششري( و)تبارة( و)ك�شششب البارية(. 
موؤكششدا: وبنششاء امل�شيف يتششم من خالل النششوع االأول من 
الق�شششب وهششو اح�ري حيششث يتميششز ب�شالبتششه و�شمكه 
املعتششدل اأما النششوع الثاين فيتميششز بالغليششظ والثالث ما 
مييزه كونه )تششرف( وي�شتخدم ل�شناعة البواري. متابعا: 
اأمششا النششوع الششذي ي�شتخششدم يف بنششاء امل�شيف مششن هذه 
االأنششواع فهو نششوع خا�ص يتششم جلبه من اأعمششاق مناطق 
االهششوار ومير مبراحل عديدة حتى يكششون جاهزا للبناء . 
متطرقا: اىل مرحلة )اخلرط( وهي عملية ت�شفية الق�شب 
مششن الغطششاء اجلششاف املعلق بششه ومششن بعدهششا يدخل يف 
مرحلششة ثانية هي مرحلششة )ال�شد(. م�شيفا: حيث يتم ربط 
الق�شششب ببع�شششه على �شكل حزمششة مهياأة للبنششاء بعد ان 
تكون مرحلة اختيششار بناء امل�شيف جاهزة املكان الذي 

يراد من خالله بناء امل�شيف.
مهارة )اال�شطوات( والزخرفة

وعششن عششدد العاملششني ومهاراتهم يف بنششاء امل�شيف ذكر 
البهاديل ان العاملني يف بناء امل�شيف ي�شل عددهم اىل 

)15( �شخ�شششا بينهم اثنان مششن املخت�شني )اال�شطوات(. 
مبينششا: ان اأوىل عمليششات بناء امل�شيف هششي حفر اأماكن 
امل�شيششف.  وطششوال  القيا�شششات  وح�شششب  ال�شبششه  و�شششع 
م�شرت�شششال: ثششم ياأخششذ العاملششون بعمليششات )االنحنششاء( 
للق�شششب امل�شتخششدم للبنششاء ويق�شد بششه انحنششاء كل �شّبة 
مقابششل االأخرى وربطها بوا�شطة حبششال خا�شة. م�شيفا: 
مششن بعدها يتششم عمل)تلتله( وهي �شششيء مرتفع ي�شتطيع 
من خاللششه )اال�شطة( ان ي�شعد فوقهششا الإكمال العمل يف 

اجلزء العلوي من امل�شيف.
وبعد ذلششك تبداأ عملية )التهطري( وهششي ربط �شّبة باأخرى 
وتششرتاوح امل�شافة بني هطر واآخر خم�شششة اأ�شابع لتقوية 
ال�شّبششة بعدها تاأتي عملية و�شششع )البواري( على ال�شبات 
وعددهششا )23( �شّبششة حيث يكون عدد البششوارى للم�شيف 
ذي )17( �شبششة )120( باريششة مق�شمششة اىل ن�شفششني لكل 
ن�شششف منهششا )60( باريششة والعملية االأخششرية هي عملية 
الت�شبيششج وهششي زخرفة جميلششة ت�شفى علششى البناء �شكال 
جميششال, مو�شحا ان لكل ا�شطششة طريقة خا�شة بالزخرفة 

ونوعها.
العمارة ال�شومرية والثقافة االأهوارية

يتحششدث البع�ششص ان العمارة والبناء باالإجششار والطابوق 
و�شششل اىل امل�شايششف وبيششوت االأهششوار االآن ان النا�شششط 
البيئششي ورئي�ص منظمة طبيعة العششراق جا�شم اال�شدي له 
قششول اآخششر اذ بششنّي ان امل�شايششف امل�شنوعة مششن الق�شب 
ترجششع ا�شولهششا اىل فششن املعمششارة للح�شششارة ال�شومرية 
والششذي يعتششر مششن احششد املرتكششزات الثقافششة االأهوارية. 
مو�شحششا: حيششث وجششدت يف مدينششة اأور التاريخيششة على 
رقششم طينية واختششام ا�شطوانية ترجششع تاريخها اىل اأكرث 
مششن 3000 �شنششة حتمل نقو�ششص مماثلة لهششذه امل�شايف. 
م�شيفششا: ان الفراعنششة بنششوا االهرامششات ولكنهششا ماتششت 
وظيفتها مبوت الفراعنة, اإال ان امل�شيف الق�شبي مل ميت 
مبوت ال�شومريني. م�شريا اىل ا�شتمرار وظيفته وانه اأ�شبح 

جزءاً ال يتجزاأ من تاريخ وحياة �شكان املنطقة. 
اهتمام ال�شحافة العاملية

ولفششت اال�شششدي: ان ال�شومريني ا�شتطاعوا مششن ت�شميمها 
علششى طششرق هند�شيششة حمششددة م�شتغلششني بذلششك طبيعششة 
وجغرافيششة املنطقة, حيث يتششم بناوؤها جميعا بتجاه من 
ال�شمششال الغربششي اىل اجلنششوب ال�رقي. م�شتششدركا: وذلك 
لكون هبوب الرياح هناك غالبا ما تكون �شمالية غربية, 
فيدخل الهواء اىل امل�شيف عر اأحد البوابات او الفتحات 
الق�شبيششة املوجودة يف اجلدار ويخششرج من طرف االآخر, 
فتحششدث عملية تريد طبيعي للمكان وي�شعر اجلال�ص فيه 
بحششرارة اقششل من اجلال�ششص يف البناء احلديششث املبني من 
الطابششوق وال�شمنت. موؤكششدا: ان امل�شيف )بيششت الق�شب( 
واحد من اأهم املعامل ال�شومرية الذي مازال اأبناء االأهوار 
ي�شيدوه بكثري من املعرفة واخلرة وي�شغل اليوم اهتمام 

ال�شحافة العاملية وا�شحاب ال�شاأن املعماري.

األكالت الشعبية.. مهنة الفقراء والعاطلين لتوفير قوتهم اليومي

بيوت القصب األهوارية.. سحر البساطة وتفرد العمارة
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الأهوار العراقية اجلنوبية 
او كما تعرف فيني�سيا 

ال�سرق لها من اخل�سائ�ص 
وامليزات ما يجعل منها 
خا�سية طبيعية عاملية ، 

فم�ساحاتها املائية ال�سا�سعة 
مع ما تنعم بها من غابة 

الق�سب والربدي باتت من 
اف�سل املناطق الدافئة يف 

العامل واملنا�سبة لهجرة 
وتفقي�ص الطيور ومن �ستى 

بقاع الر�ص، مع مالئمتها 
البيئية لرتبية اجلامو�ص 

و�سيد ال�سماك التي 
يعتا�ص عليها املئات من 

�سكنة الأهوار
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