
ح��ّول اأه��ايل املو�س��ل ماأ�س��اة تهجريه��م يف 
لن���ر  فر�س��ة  اإىل  وخارج��ه  الع��راق  رب��وع 
ع��ادات وتقالي��د مو�سلي��ة يف اأي بلدة يحلون 
به��ا. وعرف املطبخ املو�سل��ي بتميزه ومذاقه 
وتنوع��ه، لذلك حر���ص املو�سلي��ون على فتح 
مطاع��م كما حر�س��ن املو�سلي��ات على تعليم 
جاراته��ن يف م�ساكنهن اجلدي��دة فنون الطبخ 
املو�سل��ي، فاأ�سبح��ت ن�س��اء اجلن��وب ينوعن 
موائدهن يف البيت بالكبة القي�سية وال�سماقية 
وغريهم��ا م��ن الأطعمة الت��ي تف��وح رائحتها 
لتعل��ن اأن اأنام��ل مو�سلي��ة و�سل��ت اإىل احلي، 
ويحول��ن بذلك وجع ف��راق املو�سل اإىل فر�سة 
جتع��ل العراقي��ن يكت�سف��ون عراقة ه��ذا البلد 

الغني بتقاليده وعاداته.
 اأكالت خمتلف��ة ومتنوع��ة تط��رح حقيق��ة اأن 
العراق اأكرث من وط��ن، واأكرث من اأ�سلوب عي�ص 

وحياة وثقافة وتنوع وغنى ح�ساري.
 م��ا اأن ت�س��ل اإىل بيت الع��م املو�سلي املهجر 

اأبو يا�سن يف الكوت حتى ت�سم رائحة الأكالت 
املو�سلية التي مت��الأ زوايا املنزل من اخلارج 
)كب��ة القي�س��ي، �سماقي��ة، خبز رق��اق(؛ اأ�سماء 

واأو�ساف لأكالت متنوعة.
حتر�ص عائل��ة عبد الواحد توفي��ق املكنى اأبو 
يا�س��ن عل��ى طب��خ الأكالت املو�سلي��ة ب�سكل 
دوري، ناهي��ك ع��ن اأ�سن��اف متنوع��ة اأخ��رى 
م��ن املطب��خ املو�سل��ي العري��ق )اأكل��ة الك�سك 
والطر�س��ي املو�سلي ال�سه��ري(، اأكالت خمتلفة 
ومتنوع��ة تط��رح حقيق��ة اأن الع��راق اأكرث من 
وط��ن، واأكرث من اأ�سلوب عي���ص وحياة وثقافة 
وتن��وع وغنى ح�س��اري، يتمثل حت��ى بتنوع 

مطابخه املحلية.
ويب��دو اأن هذه الأكالت التي ت�ستهر بها مدينة 
املو�س��ل حظي��ت برغب��ة وقب��ول الوا�سطي��ن 
وكافة العراقين يف امل��دن الأخرى، وح�سبما 
تقول الفتاة الوا�سطية مرمي نعمة، فاإن التنوع 
��د حالة م��ن الرغبة  يف املطب��خ املو�سل��ي ولَّ

العارمة يف �سف��وف الوا�سطيات لالإقبال على 
تعلم فن حت�سري هذه الأكالت وتقدميها لأفراد 

العائلة.
البي��وت جتاه��ل هذا  اأرب��اب  “ي�سع��ب عل��ى 
بطي��ب  تتمي��ز  الت��ي  الأطعم��ة  م��ن  الن��وع 
مذاقه��ا”، ت�سي��ف م��رمي وهي حت��اول اإتقان 
تعّل��م ت�سنيع الكبة وف��ق الطريقة امل�سالوية، 
واإزاء ه��ذه الرغب��ة العارم��ة الت��ي تدفع مرمي 
لتعلم فن حت�سري وطب��خ الأطباق امل�سالوية، 
مل جتد اإيلن ميخا الفتاة ال�سبكية املهجرة من 
تلعف��ر جنوبي املو�سل، وقتا اأف�سل من الوقت 

الذي تق�سيه برفقة جارتها اجلديدة مرمي.
جان��ب  اإىل  اإيل��ن  تق�سيه��ا  ط��وال  �ساع��ات 
جارته��ا، لتعليمه��ا فن��ون املطب��خ املو�سلي 
وط��رق حت�س��ري بع���ص الأكالت الت��ي يتمي��ز 
به��ا اأهل املو�س��ل دون غريه��م، فيما حتاول 
ال�سبكي��ة يف معرف��ة  الفت��اة  م��رمي م�ساع��دة 
بع�ص املف��ردات املتداول��ة يف اأو�ساط الن�سوة 

اجلنوبيات.
وتق��ول اإيل��ن حول ذلك “نح��ن جمربون على 
التعاي���ص مع الظ��روف الت��ي حتيط بن��ا، واإذا 
كان��ت ثم��ة اإيجابي��ة يف مو�س��وع التهج��ري، 
فهي التع��رف على ثقافات اأبن��اء املحافظات 

اجلنوبية املختلفة”.
وت��رى املهجرة العراقي��ة اأنَّ “حمافظة نينوى 
م��ن اأكرث املدن التي تتميز بلهجتها ومطبخها 
وتع��دد اأنواع الأطعمة والأكالت التي ل تعرف 
“منا�سب��ة  اأنَّ  يف مناط��ق اجلن��وب”، مبين��ة 
اللق��اء بن ه��ذه العائالت ه��ي فر�سة �سانحة 

لنتعلم من بع�سنا البع�ص”.
وحول رغبة بع�ص ن�ساء املدينة بتعلم حت�سري 
بع�ص الأكالت املو�سلية تقول اإيلن “بالفعل 
مل�ست رغب��ة يف طبخ ه��ذه الأكالت عند اأغلب 
جرياننا يف احلي الذي ن�سكنه، لكن بع�ص ربات 
البي��وت يواجهن �سعوب��ة يف حت�سري بع�سها، 
ومنهن م��ن تعلم��ت طبخها بالفع��ل و�سارت 
تقدمها لأفراد عائلتها ب�سكل م�ستمر”. وو�سل 
اإىل حمافظ��ة وا�سط بعد �سيط��رة تنظيم داع�ص 
يف العام 2014 اأكرث من األف عائلة من ق�ساء 
تلعفر مبحافظة نينوى، ح�سبما اأعلنت حكومة 
وا�س��ط املحلي��ة يف حينها، مبين��ة اأنها نظمت 
قاع��دة بيانات لتلك الأ���ر وعملت على توفري 

امل�ساعدات الإن�سانية لها.
ورغم م��ا يعانيه املهج��رون يف اأوطانهم من 
ت��ردي الأو�س��اع النف�سي��ة و�سعوب��ة عملي��ة 
الندم��اج والعمل والدرا�س��ة لأ�سباب خمتلفة، 
اإل اأن وال��دة اإيلن تتفق مع القائلن اإنَّ الن�ساء 
اأكرث من غريهن “ا�ستجابة مل�سببات الندماج 
والتي قد يك��ون تعدد املطابخ وتنوع الأكالت 
واح��دا منه��ا”.   وح��ول اأ�سه��ر الأكالت الت��ي 
��ع بالفع��ل يف اأو�س��اط اجلنوبيات  ب��داأت ت�سنَّ

تقول اإن من اأ�سهر الأكالت املو�سلية التي يتم 
حت�سريه��ا يف اأو�ساط امل��دن اجلنوبية هي ما 
تع��رف ب����”ع��روق الف��رن”، وه��ي واحدة من 
الأكالت ال�سه��رية الت��ي حظي��ت برغب��ة اأبناء 

اجلنوب لطيبة مذاقها و�سهولة حت�سريها.
وبينما تن�سغل املراأة املهجرة بتق�سري البطاطا 
والب�س��ل، تق��ول “يت��م حت�سريه��ا ع��رب خلط 
الربغل الناع��م واجلري�ص وال�سمي��د اخل�سن مع 
ن�س��ف كوب م��اء والقليل من املل��ح والكاري 
والفلف��ل والبقدون���ص والطماط��م والبه��ارات 
وماجي اخل�روات ومعجون الطماطم واللحم، 
اإذ تت��م اإ�ساف��ة امل��واد اإىل بع�سه��ا البع���ص 
وترتك ملدة �ساعة تقريبا وجتهز لحقا”. هذه 
العائل��ة لي�ست املهجرة الوحي��دة التي ل تزال 
ت���رُّ عل��ى حت�س��ري الأكالت املو�سلية ب�سكل 
دائ��م بع��د قراب��ة ال�سنتن م��ن التهج��ري، لأن 
اأم عم��ر من��وذج ن�س��وي اآخر، وج��دت يف طبخ 
وحت�سري ه��ذه الأكالت وبيعها لبع�ص مناطق 

الكوت مهنة تعتا���ص بوا�سطتها. ففي �سبيحة 
كل ي��وم جتل�ص اأم عمر عل��ى الأر�ص،  واأمامها 
وعاء كب��ري تدعك فيه الُكب��ب املو�سلية.  وتعّد 
الطع��ام لأ�رة نازحة تعاين فق��را �سديدا، لكن 
الالفت للنظ��ر اأن حالة فق��راء املدينة تت�سابه 
م��ع حال��ة النازح��ن يف العام احل��ايل ب�سبب 
حالة التق�س��ف املايل الت��ي تعي�سها العائالت 
العراقي��ة.  تقول اأم عم��ر حول ذل��ك “اأنا اأعمل 
طباخ��ة م��ذ كن��ا يف املو�س��ل وكان عملن��ا 
يتطل��ب حت�س��ري اأن��واع الأكالت ح�س��ب طل��ب 
العائ��الت هن��اك، لكن بع��د التهج��ري تغرّي كل 
�س��يء، والو�سع ب��ات خمتلفا ب�س��كل جذري”. 
وت�سي��ف “بعد و�سويل اإىل الكوت مل يكن لدي 
خي��ار �س��وى البح��ث عن عم��ل مالئ��م لت�سديد 
اإيجار ال�سقة التي تعي�ص فيها عائلتي املكونة 
من زوج��ي وولدي��ن”. وح�س��ب رواي��ة اأ�سواق 
اجلب��وري الت��ي ي�سميها اجل��ريان اأم عمر، فاإن 
ق�ستها مع ا�ستئناف طبخ الأطباق امل�سالوية 

ب��داأت بعدما تعرفت عرب موق��ع الفي�سبوك اإىل 
بع���ص الن�س��وة م��ن �س��كان املدين��ة، لت�سارك 
معه��ن يف ب��ازار لعر���ص املنتج��ات البيتية. 
ويف م�سع��ى لرتويج اأطباقها امل�سالوية تعلن 
اأم عم��ر عرب �سفحتها ال�سخ�سية يف الفي�سبوك 
عن ا�ستعدادها لتوفري كافة الأكالت والأطباق 
الطازج��ة للراغبن يف خمتل��ف مدن حمافظة 

وا�سط.
علي العاب��دي خمتار من ح��ي الكفاءات الذي 
تقطن��ه اأم عم��ر يق��ول “تتمت��ع امل��راأة بقدرة 
الأطب��اق  ه��ذه  توف��ري  يف  عاليت��ن  ورغب��ة 
ملحتاجيه��ا، وه��ذا العم��ل بح��د ذات��ه فر�سة 
منا�سب��ة له��ا للنهو���ص باأعباء احلي��اة وبناء 
�سبك��ة م��ن العالق��ات الجتماعي��ة’. وي�سيف 
يع��ربون  م��ا  كث��ريا  “الوا�سطي��ون  العاب��دي 
ع��ن اإعجابه��م ورغبته��م يف تن��اول الأطباق 
بعدم��ا  طبخه��ا،  فن��ون  وتعل��م  امل�سالوي��ة، 

وجدوا فيها �سالتهم”. 

 
 وهذه من �سلبيات التكنولوجيا علينا التي رفعت 
�سق��ف احلري��ة عالي��ا وبالت��ايل ف�سح��ت جم��ال 
لكل م��ن هب ودب لله��راء والتحلي��ل والنقد غري 
املو�سوع��ي وبالتايل اختل��ط الأخ�ر بالياب�ص 
وغاب��ت الأ�سوات املنتق��دة نقداً بن��اًء واملقدمة 
ق��راءة ان مل تك��ن دقيق��ة متام��ًا فه��ي الأق��رب 
للواق��ع. وه��ذا الكالم ل يعن��ي اننا نري��د تكميم 
الأفواه ومن��ع الآخرين م��ن الإدلء باآرائهم لكن 
ان يدع��ي ال�سخ�ص ان يفقه بكل �سيء دون دراية 
تام��ة ودرا�سة متخ�س�سة فهن��ا �سيقع يف اخلطاأ 
وبالت��ايل ين�س��اق وراءه م��ن ه��م  اق��ل من��ه يف 
امل�ستوى الثقايف والفكري وهنا �ستعمم ال�سورة 
اخلاطئ��ة عن الأ�سياء والفهم املغلوط عن ماهية 
املو�سوع��ات وحقيقته��ا  ونح��ن ك�سع��ب طاملا 
حلمنا ب�سقف ع��ال من احلرية للتعبري عن اآرائنا 
بحري��ة لك��ن ان يكون �س��وء ا�ستخدامن��ا ملواقع 
التوا�س��ل وراء بن��اء العديد م��ن الآراء املن�ساقة 
وراء راأين��ا غ��ري املو�سوع��ي فنح��ن هن��ا جن��ر 
املجتمع اىل خلق حالة من �سوء الفهم والفو�سى 
احم��د �سم��ري يق��ول ، م��ا ان يط��راأ عل��ى ال�ساحة 
ح��دث عاملي او حملي حتى اغلق ح�ساباتي على 
مواقع التوا�س��ل مبا�رة لأنه��ا جميعها ت�سبح 
كم��ا " ال��زي املوح��د" كل ال�سفحات ت��ردد ذات 
املو�س��وع اجلمي��ع يبداأ بالت�ريح ب��اآراءه التي 
غالبا ما تكون �سطحية وجماعات اآخرى تن�ساق 
وراء ما هو �سطحي اأي�سا ويف خ�سم هذه اجلوقة 
ت�سيع القراءات احلقيقية وت�سيع فر�سة التفكري 
ب�س��وت عايل م��ع الآخرين للخوف م��ن الوقوع 
يف وح��ل " الهراء " ويف اأحيان اأخرى ت�سل حدة 
النقا���ص اىل ال�سباب وال�ستائ��م فاخليار الأف�سل 
يف ه��ذه املرحلة هو  الهروب اىل ال�سمت وغ�ص 

الب�ر عن معركة " البو�ستات " !
�سلبيات و خماطر مواقع التوا�سل الإجتماعية 

ورغ��م الإيجابي��ات الكثرية الت��ي حتملها مواقع 
التوا�سل الإجتماعي فاإن ا�ستعمالها ل يخلو من 

�سلبيات وخماطر اجتماعية
اىل  متخ�س�س��ة  عراقي��ة  درا�س��ة  نبه��ت  حي��ث 
املخاطر الإجتماعي��ة املحتملة ملواقع التوا�سل 
الإجتماع��ي عل��ى الأ�ر العراقية م�س��رية اىل اأن 
من تلك املخاطر كرثة ح��الت الطالق واخليانة 

الزوجي��ة وخ�سو�سا مع تف�س��ي ا�ستعمال مواقع 
التوا�س��ل الإجتماعي ع��رب الهواتف الذكية علما 
اأن %80 م��ن العراقي��ن يت�سفح��ون الإنرتنيت 
ع��رب الهوات��ف وبح�س��ب الباحثة اإمي��ان الزيدي 
الباحث��ة يف �س��وؤون املجتمع العراق��ي وال�رة 
العراقية التي اأعدت درا�سة عن �سبكات التوا�سل 
وكي��ف تت�سب��ب يف الكث��ري م��ن ال�سلبي��ات على 
ال�رة العراقي��ة و من اأبرزها تقلي�ص العالقات 
الط��الق  ح��الت  يف  والت�سب��ب  الجتماعي��ة 
واخليان��ة الزوجي��ة. وت�س��ري الدرا�س��ة اأي�سا اإىل 
اأن �سب��كات التوا�س��ل الجتماع��ي ت�سهم يف فك 
ع��رى الرتابط ب��ن الأبناء والآب��اء ب�سبب �سغط 
القي��م التي يتلقاها الأبن��اء عرب ال�سبكات بهدف 

اإع��ادة ت�سكيل��ه تبعا لها مبا يع��رف يف م�سطلح 
عل��م النف�ص بتاأثري اجلماع��ة املرجعية ما يوؤدي 
اإىل حم��و تاأثري )الأ�رة( وما يفق��ده الرتابط مع 
جمتمع��ه املحيط ب��ه ويعر�سه للعزل��ة والنفور، 
وم��ن ث��م التوت��ر والقلق والإف��الت م��ن الرقابة 
الأ�ري��ة  كم��ا ت�س��ري نتائ��ج الدرا�س��ة اأن اإدمان 
ا�ستخدام �سب��كات التوا�سل اأدى اىل زيادة معدل 
النحراف��ات الأخالقي��ة كم��ا مك��ن م��ن اإف��الت 
الأبناء  من الرقابة الأ�رية.   ويتطرق العراقيون 
من خالل مواق��ع التوا�سل الإجتماعي ملوا�سيع 
و�سيا�سي��ة   واقت�سادي��ة  واجتماعي��ة  حقوقي��ة 
اإن�س��اء  اىل  الكث��ريون  يعم��د  حي��ث  واإعالمي��ة 
�سفحات اأو جمموعات متخ�س�سة ملناق�سة هذه 

املوا�سيع. �سلبي��ات مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأك��رث من اإيجابياتها حيث يق��ول الدكتور : اأحمد 
ل  روؤوف اأ�ست��اذ علم الجتماع : » ملواقع التوا�سُ
م��ن الناحية الجتماعية فوائد كثرية جدا، تكُمن 
يف ا�ستمرار التوا�سل بن م�ستخدمي هذه املواقع 
م��ع بع�سهم البع�ص، وذلك من �ساأنه اأن يزيد من 
الرتابط وِمن ق��وة العالقات بن املجتمع، فلتلك 
املواق��ع اإيجابي��ات عدي��دة، منها: تب��اُدل الآراء 
بن امُل�ستخدمن بع�سهم البع�ص، والتعرُّف على 
ثقافات ال�سع��وب الأخرى، ف�ساًل عن اأنها و�سيلة 
ل ب��ن الأ�سخا�ص، فُتتيح  عابرة للحدود للتوا�سُ
للفرد تكوين �سداق��ات ِمن دول اأخرى، كما اأنها 
و�سيلة مُلمار�س��ة الأن�سطة الثقافية والجتماعية 

ل  الت��ي َته��دف اإىل التقارب ب��ن الأف��راد، وُت�سهِّ
ل مع الآخرين، وقد متَّ ا�سِتخدامها  عملي��ة التوا�سُ
��ًرا يف التجهيز للثورات ال�سعبية التي تهدف  موؤخَّ
اإىل اإ�سق��اط اأنظم��ة طاغي��ة وُم�ستب��دَّة، وحتظ��ى 
يف  ��رون  ُيفكِّ ال�سب��اب  يجع��ل  �سعب��ي  برف���ص 
الإطاح��ة بها عن طريق احل�سد، من خالل اإر�سال 
دع��وات للن��زول اإىل امليادين العام��ة والتظاُهر 
وم���ر  تون���ص  ث��ورة  يف  ح��دث  مثلم��ا  به��ا؛ 
واليم��ن و�سوريا.  و ي�سيف : ولك��ن لها �سلبيات 
��ا، وميك��ن اأن تطغ��ى �سلبياتها على  كث��رية اأي�سً
اإيجابياته��ا من الناحي��ة الرتبوي��ة وامل�سوؤولية 
الجتماعي��ة؛ فم��ن �سمن ه��ذه ال�سلبي��ات: كرثة 
تداول الإ�ساع��ات والأخبار املغلوطة؛ نظرا لعدم 
ا�س��رتاط التاأك��د م��ن املعلومة قب��ل َن�ِره��ا، اأو 
ن���ر م�سدر اخلرب على تلك املواق��ع، اإ�سافة اإىل 
غياب الرقابة عل��ى ما ُيكَتب اأو ما ُين�َر يف تلك 
املواقع، فهناك كثري م��ن ال�سباب يقومون بن�ر 
مواد لي�ست لها اأي اأهمية، بل اإنها �سارة، وهناك 
���رر كبري جدا لهذه املواق��ع، وهو ظهور بع�ص 
الألف��اظ واللغ��ات الغريب��ة التي ه��ي مزيج بن 
العربي��ة والإجنليزية، وُيطَل��ق عليها »الفرانكو«، 
ومث��ل هذه اللغات من �ساأنها اأن ُت�سِعف م�ستوى 
اللغة العربية ل��دى الأجيال القادمة، وتوؤدِّي اإىل 
انِدث��ار لغِتن��ا الأ�سيل��ة . و يتاب��ع الدكتور قائال 
:هن��اك �سلبيات اأخ��رى تتعلَّق بع��دم تقبُّل الراأي 
الآخ��ر، والنقا�س��ات احل��ادة، وامل�ساحن��ات بن 
ال�سباب على تلك املواقع، وهناك اأكرب خَطر لتلك 
ل  املواق��ع، وهو اإ�ساعة ال�سب��اب للوقت يف التنقُّ
عرب �سفح��ات تلك املواق��ع، والتح��دُّث يف اأمور 
لي���ص لها قيمة ول فائدة، وهذا اجلانب هو اأخطر 
اجلوان��ب ال�سلبية؛ حي��ث اإن م�سَيعة الوقت تاأتي 
بال�سل��ب على املجتمع كله وعل��ى تقدُّمه، ولي�ص 
عل��ى ال�سخ�ص فق��ط، واأخريا هذه املواق��ع اأي�سا 
��ر على اجلانب الأ���ري؛ حيث يوؤدي الدخول  توؤثِّ
عليها اإىل العزلة الجتماعية، وعدم انِدماج الفرد 
مع اأ�رته، وغياب��ه عن م�سكالت وهموم الأُ�َرة 
وعن امل�سارك��ة يف املنا�َسبات الجتماعية، وما 
اإىل ذل��ك.. يذكر ان عدد م�ستخدمي الأنرتنيت يف 
العراق ي�س��ل اىل 3 مليون م�ستخ��دم لالإنرتنيت  
يف الع��راق ، ويحت��ل العراق املرتب��ة 87 عامليًا 
من حي��ث م�ستخدمي النرتنت بح�س��ب ما ذكره 

موقع ويكيبيديا اي�سًا .

نساء الموصل يجعلن رائحة األكالت الموصلية تفوح في جنوب العراق
بعد هجرتهن القسرية ..

أحيانا.. مواقع التواصل االجتماعي سقف حرية عال لمن ليس جديرًا بها 
بفضلها أصبح شبابنا من الفالسفة ..

بغداد ـ متابعة

أعداد ـ لميس عبد الكريم 
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 " اأهوو اليوم لعبة ريال 
وبر�شلونة .. ما اأفتح 

الفي�س اف�شل الن ما راح 
يكون بي غري هاملو�شوع"، 
والدة  ذكرى  اليوم  " اأهوو 

الرمز الفالين .. �شدوا 
رو�شكم يا كرعان بهذه 

اجلمل يعلق اجلمهور " 
الفي�شبوكي" بعد كل حدث 

كبري عاملي ام حملي ام 
ديني ام ريا�شي " 

، فمن �شلبيات مواقع 
التوا�شل االجتماعي انها 

جعلت من اجلميع فال�شفة 
وحكماء على حني غفلة فمن 
نعم الله علينا يف الفي�شبوك 

ان اجلميع يفقه يف قراءة 
وحتليل كافة املو�شوعات 

وعلى اختالف التخ�ش�شات 
فكل �شخ�س يت�شكل بح�شب 
املنا�شبة اأحيانا تراه م�شلح 

اإجتماعي واحيانا اأخرى 
ناقد �شيا�شي واحيانا رجل 

دين وم�شرع قوانني فذ ..
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