
تقارير وتحقيقات

مل َتُعد احلياة العملية يف ميادين التجارة، ذكورية كما كانت 
اإذ تتناف�س الن�صاء مع الرجال مبجالت الإقت�صاد  يف ال�صابق، 
عديدة،  بوابات  عرب  احلرة  العمل  �صوق  اإىل  والدخول  والبيع 
وان�صاء  الجتماعي  التوا�صل  معظمها ذكية، كا�صتغالل مواقع 
والأثاث،  والإك�ص�صوارات  الألب�صة  ببيع  متخ�ص�صة  �صفحات 

ف�صاًل عن الكتب واحليوانات الأليفة وغريها.
وال�صيا�صية  الأمنية  الظروف  اأجربتها  التي  العراقية  املراأة 
املا�صية،  الفرتات  املتطرفة خالل  الدينية  اجلماعات  وانت�صار 
ك�صب  على  تعمل  اليوم  �صارت  بيتها،  حبي�صة  تبقى  اأن  على 

قوتها اليومي بطرٍق ت�صاهي جتارة الرجل يف اخلارج.
مع ذلك فهي م�صتعدة للنزول اإىل ال�صارع، لكنها ما تزال حذرة 
عرب  تكون  اأن  لبد  البداية  اأن  وتعتقد  احلقيقي،  امليدان  من 
الدخول  ثم  لإ�صتقبالها،  جيدة  اأر�صية  وخلق  النرتنت  �صبكات 

بقوٍة اإىل �صوق العمل وفتح حماٍل جتارية.
من  و�صغرية،  كبرية  م�صاريع  وجود  عدم  يعني  ل  الأمر  هذا 
حماٍل ومعامل ب�صيطة، بل توجد، وحتى اأك�صاك تديرها ن�صاء، 
الرجال على  �صيطرة  قليلة باملقارنة مع  اأنها تبقى مناذج  اإل 

الأ�صواق والعمل التجاري.
على  �صوب”  “ع�صل  �صاحبة  وهي  �صالح،  اأ�صيل  تقول 
“ان�صتغرام”، اإن "فر�س العمل للن�صاء اأ�صبحت ت�صاهي فر�س 
عمل الرجال يف اأغلب املجالت، ودليل على ذلك، اأن من النادر 
التي  الإعالنات  خالل  من  فقط،  للرجال  عمل  فر�س  جند  اأن 

تظهر بني فرتة واأخرى".
الأبواب  اأهم  ُيعترب من  الجتماعي  التوا�صل  "مواقع  اأن  مبينة 
الأفكار وج�س نب�س املجتمع ب�صاأن ملٍف معني، والأمر  لطرح 
نف�صه ينطبق على عر�س الب�صائع واملنتجات، وما ُييز البيع 
الإلكرتوين اأنه ل يحتاج اإىل اإيجار حمل اأو مكان معني، حتى اأن 

اأي مكان يف البيت يكن ا�صتغالله 
وجعله خمزنًا".

اأحدد  اأن  يكنني  »ل  وُت�صيف، 
احلر  ال�صوق  اأعلى،  ربحه  اأيهما 
اعتبار  على  الإلكرتوين،  البيع  اأو 
منها  عدة،  عوامل  حتدده  هذا  اأن 
املعرو�س  ونوع  العمل  طبيعة 
اإ�صافًة  واملنتجات،  ال�صلع  من 
عام  وب�صكل  البائع،  ال�صخ�س  اإىل 
تعتمد  الأرباح  ن�صبة  اأن  اأعتقد 
ال�صخ�س وطريقة تعامله مع  على 
ي�صّوق  الذي  املنتج  مع  اأو  الزبون 

له«.
حنني ـ في�صبوك

من جانبها، ت�صري حنني، �صاحبة 
على   ”point 369“ �صفحة 
اأن  اإىل  وان�صتغرام”،  “في�صبوك 
خارج  موجودة  العمل  »فر�س 

وداخل البيت، واملجتهد �صيلقى حتمًا فر�صة تنا�صبه… عندما 
زميلي  من  اأقل  ال�صهري  راتبي  كان  موؤ�ص�صات  يف  اأعمل  كنت 

الرجل، مع العلم اأن وظيفتنا واحدة ونعمل بجهد مت�صاوي!«.
التوا�صل  مواقع  وعرب  البيت  داخل  »العمل  اأن  اإىل  وتلفت 
كثرية،  جوانب  من  الأف�صل  اأجده  جتربتي،  بعد  الجتماعي 
اأهمها اأن �صاحب الفكرة وامل�رشوع واملال، يلك وقته واأرباحه 

عائدة له ولي�س لغريه«.
م�صيفة اأن »الأرباح بالبيع الإلكرتوين اأف�صل من الإعتماد على 
الراتب ال�صهري، يعني بالإمكان احل�صول على راتب �صهر كامل، 
خالل اأ�صبوع عرب البيع اللكرتوين، وهذا اي�صًا يعتمد على راأ�س 

املال«.
اخلجولة،  ال�صخ�صيات  تخدم  الإلكرتوين  املواقع  عرب  »البيع 
نظراً لوجود فتيات ل ي�صتطعن التعامل بالأ�صواق، فالبيع بهذه 
الطريقة يحقق الطماأنينة بالتعامل دون احراج اأو خجل«، كما 

قالت حنني”.
طيبة �صالح ـ ان�صتغرام

tot Sho p تو�صح طيبة �صالح، �صاحبة �صفحة  بدورها، 
خارج  العراقية  املراأة  »فر�س  اأن  “ان�صتغرام”،  على   ping
واملناف�صة  للم�صايقات  املنزل غري جيدة، مما يجعلها عر�صة 
القوية مع الرجال، ناهيك عن حماربتها يف حال جنحت مبجال 

معني«.
وتوؤكد اأن »العمل داخل البيت اأف�صل بكثري، وتبقى املراأة التي 
تزاوله، ُحرة طليقة بدون قيود، تعمل وتنتج وتعر�س ما لديها 
بدون  الآخرين  مع  تعاملها  عن  م�صوؤولة  وتكون  ب�صائع  من 

تدخل«.
وعن دخلها ال�صهري، ت�صري اإىل اأنه »من ال�صعب حتديده برقم، 
الدينية  والزيارات  العمل،  موا�صم  على  يعتمد  الأمر  هذ  لأن 
احلال،  بطبيعة  ولكن  الوطنية،  والحتفالت  الطرق  وانقطاع 

فهو دخل جيد مقارنة بالأعمال خارج البيت«.

ظل  مهنًة  واخرتقت  اأطرافه،  كل  من  املجد  جمعت 
اأ�صبحت  حتى  الرجال،  على  حكرا  فيها  النجاح 
الع�رش احلديث، ولها  الهند�صة املعمارية يف  اأ�صطورة 
يف القارات اخلم�س بنايات هي عبارة عن حتف نادرة 
عليها  ُتطلق  كما  املنحنيات"  "ملكة  توقيع  حتمل 
"زها  املعمارية  املهند�صة  اإنها  "غارديان".  �صحيفة 
حديد" العراقية الأ�صل والربيطانية اجلن�صية، �صاحبة 
الأ�صلوب املتفرد يف الت�صميم، الع�صي على التقليد اأو 

املحاكاة.
مرادفا  ال�صيدة  هذه  ت�صبح  اأن  اإذا  م�صتغربا  يكن  فلم 
الدول واملوؤ�ص�صات للظفر بواحدة من  للتميز، تت�صابق 
اأرقى  يف  لها  بات  حتى  لها،  نظري  ل  التي  اأفكارها 
اآخرها  كان  مبهرة،  �صواهد  العامل  حوا�رش  واأكرب 
ويتعلق  وفاتها،  قبل  تركتها  التي  الفنية  القطعة  تلك 
"ا�صتاد  اأو   2022 العامل  لكاأ�س  الوكرة  مبلعب  الأمر 
اجلنوب" الذي �صممته زها حديد قبل وفاتها، وراأى 
النور منت�صف �صهر مايو/اأيار 2019، واختار منظمو 
هند�صته  يف  ي�صبه  الذي  امللعب  لهذا  الفتتاح  حفل 
اأن يخلدوا  اأثناء ال�صيانة،  املراكب ال�رشاعية املقلوبة 
ذكرى امراأة ا�صتثنائية ولدت يف العراق لتحلق خارجه 

وحتقق جناحات واإجنازات مل ي�صبقها لها اأي مهند�صة 
يف العامل.

"كوكب يف جمرتها"
ولدت زها حديد يف بغداد �صنة 1950 يف كنف اأ�رشة 
غنية، والدها هو حممد احلاج ح�صني حديد الذي كان 
موؤ�ص�صي  ومن  البالد  يف  ال�صناعية  الطبقة  من  يعترب 
احلزب الوطني الديقراطي الذي كان له ح�صور قوي 
لتويل  اأهله  ما  وهو  العراقية،  ال�صيا�صية  ال�صاحة  يف 
من�صب وزير املالية يف العراق بعد النقالب الع�صكري 
ال�صابوجني  وهيجة  فهي  والدتها  اأما   .1958 �صنة 
اأنها  امل�صادر  من  العديد  وترجح  والر�صامة،  الكاتبة 
بالأ�صكال  الهتمام  حديد  زها  األهم  من  اأول  كانت 

واجلمال الكامن فيها.
غريه،  يف  تفرق  ما  حديد  زها  بيت  يف  اجتمع  وهكذا 
ال�صيا�صة  بعوامل  لالحتكاك  الفر�صة  لها  واأتيحت 
والقت�صاد والفن، وفتحت عيناها على بنايات بغداد 
اأبدعت  الإن�صاين، هناك  الرتاث  العامل ومركز  حا�رشة 

كل اأمة يف ترك اآثار لها.
هذه البيئة منحت زها حديد زادا من اخليال واجلمال، 
�صيكون معينها خالل �صنوات الدرا�صة، وكانت البداية 

الأمريكية  اجلامعة  الريا�صيات يف  لدرا�صة  بالنتقال 
لندن  الربيطانية  للعا�صمة  النتقال  ثم  بريوت،  يف 
املعمارية  الهند�صة  "جمعية  للدرا�صة يف   1972 �صنة 
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مدر�صة  اأقدم  تعترب  التي   )of Architecture
اأو  زها  من  كل  تكن  املتحدة. مل  اململكة  للهند�صة يف 
العقود  خالل  �صيت�صابك  م�صريهما  اأن  يدركان  لندن 
وجه  �صتغري  بغداد  من  القادمة  ال�صابة  واأن  القادمة، 
البنايات  اأ�صهر  على  ب�صمتها  وترتك  امللكة  عا�صمة 

واأجملها يف لندن.
العامل،  يف  الهند�صة  باأعالم  �صتلتقي  درا�صتها  وخالل 
كولها�س  رمي  الهولندي  املهند�س  اأ�صهرهم  لعل 
واملعماري ال�صوي�رشي برنارد ت�صومي. ومل يكن لدرا�صة 
زها يف هذه اجلامعة العريقة اأن ير مرور الكرام، بل 
لدرجة  وزمالئها،  اأ�صاتذتها  كل  لدى  طيبا  اأثرا  تركت 
باأنها  التخرج  اأ�صتاذها كولها�س و�صفها يف حفل  اأن 
اإجماع  هناك  وكان  اخلا�صة"،  جمرتها  يف  "كوكب 
خالل نف�س احلفل باأنها "من اأف�صل الطلبة الذين مروا 

على املوؤ�ص�صة اإن مل تكن اأف�صلهم".
فيقول  زنغيلي�س  اإليا  اليوناين  املهند�س  اأ�صتاذها  اأما 
اأبدا  تك  ومل  درجة،   89 الزاوية  مبتكرة  "اإنها  عنها 
ت�صل للدرجة 90، مل تكن حتمل هما للتفا�صيل، كانت 
روحها دائما موجهة نحو ال�صورة يف معناها ال�صامل 

ومعها حق يف ذلك".
زها  حملتها  التي  واملتمردة  الفل�صفية  النظرة  هذه 
الذي  تخرجها  م�رشوع  يف  عك�صتها  للهند�صة  حديد 
والذي  ج�رش،  �صكل  على  فندق  �صباغة  كيفية  يو�صح 
ماليفيت�س  كازيري  الرو�صي  الفنان  من  ا�صتلهمته 
جتريدي  فن  عن  دافعت  التي  التفوقية  حركة  موؤ�ص�س 
واملثلث  وامل�صتطيل  الدائرة  عنا�رش  اأ�صا�صه  خال�س 
نف�صها معمارية حتمل  بذلك زها عن  لتعلن  الب�صيطة، 
ابتكار  يف  ين�صب  ل  وخيال  لالأ�صياء  عميقة  روؤية 
الأ�صكال ومتردا على كل ما هو منطي، وهي �صاحبة 
مقولة "ملاذا علّي اأن اأكتفي بزاوية واحدة للنظر مادام 

هناك 360 زاوية".
بداية حمبطة يف ويلز

مل تكن بداية زها يف العمل امليداين مفرو�صة بالورود، 
تقدمت  عندما   1994 �صنة  لها  خيبة  باأول  منيت  بل 
ونال  ويلز،  يف  كارديف  يف  الأوبرا  ملبنى  بت�صميم 
ويلز  حكومة  لكن  التحكيم،  جلنة  موافقة  ت�صميمها 
الأ�صباب،  اإبداء  دون  زها  من  الت�صميم  �رشاء  رف�صت 

و�صلمت امل�رشوع ملهند�س اأقل كفاءة منها.
ذلك  ومع  م�صوارها،  بداية  يف  لها  قوية  �رشبة  وهي 
املعماريني  اأو�صاط  يف  النت�صار  يف  ا�صمها  ا�صتمر 
والفنانني العامليني بف�صل عملها الأكاديي، وال�صور 
جتد  مل  التي  البنايات  من  لعدد  وامللونة  املتخيلة 
طريقها للت�صميم، و�صي�صبح ا�صمها ذائع ال�صيت خارج 

اختيارها  مت  عندما   1988 �صنة  واأوروبا  بريطانيا 
متحف  يف  ر�صوماتها  لعر�س  مبدعني  �صبعة  �صمن 

نيويورك للفن احلديث.
�صيكون لهذا املعر�س دور يف الت�صويق لت�صاميم زها 
حديد، لذلك ويف �صنوات قليلة فقط وحتديدا �صنة 1993 
بال�رشكة  الأمر  ويتعلق  لها،  زبون  اأول  على  �صتح�صل 
يف  عريقة  �رشكة  وهي  "فيرتا"،  لالأثاث  ال�صوي�رشية 
الذي  فيهلبوم  رولف  املعماري  هو  �صاحبها  اأوروبا، 
2004p2010 جائزة  �صيرتاأ�س خالل الفرتة ما بني 
بريتزكر للهند�صة، وهي معاِدلة جلائزة نوبل. فقد طلب 
املهند�س ال�صوي�رشي من زها ت�صميم م�صتودع لرجال 
اجلميع  �صتفاجئ  وكعادتها  �رشكته،  داخل  الإطفاء 
بت�صميم فريد من نوعه، يزج بني الإ�صمنت والزجاج 
واأ�صكال قطرية حادة ت�صطدم مع بع�صها البع�س يف 
املوؤ�ص�صة  �صاحب  جعل  البديع  الت�صميم  هذا  املركز. 
معر�س  اإىل  الإطفاء  لرجال  مبنى  من  حتويله  يقرر 
كانت  وهذه  الأوروبيني،  املعماريني  اأهم  لت�صاميم 

البداية الفعلية لزها حديد.
�صيدة املعمار يف العامل

للعا�صمة  حديد  زها  و�صول  اأول  على  �صنوات  مرت 

ال�صماء  حدوده  بطموح  كطالبة  لندن،  الربيطانية 
املعمارية  فيها  تعر�صت  �صنوات  جامح،  وخيال 
اأكرث،  لنجاحات  تعر�صت  واأي�صا  لنك�صات،  العراقية 
الدول  حلكومات  حمج  اإىل  لندن  يف  مكتبها  وحتول 
يف  الهند�صة  اأيقونة  وباتت  القارات،  خمتلف  من 
ال�صيدة  اختيارها  عندما مت   2005 �صنة  العامل، حتى 
ا�صتعدادا  املائية  الريا�صات  ملعب  لت�صميم  البغدادية 
ل�صتقبال العا�صمة الربيطانية لالألعاب الأوملبية �صنة 
ا�صتلهمته  اإنها  زها  تقول  الذي  امللعب  هذا   ،2012
�صحيفة  وو�صفته  للماء"  ال�صائلة  "احلركية  من 
بني  من  ورقيا  ملكية  الأكرث  "املكان  باأنه  غارديان 
املتموج.  �صقفه  بف�صل  وذلك  الأوملبية"  املالعب  كل 
املعمارية  الهند�صة  حررت  زها  اإن  ال�صحيفة  وتقول 
من اجلمود واأعطتها هوية من الأحا�صي�س والدينامية.

�صبه  حققوا  الذين  املعماريني  من  حديد  زها  ولعل 
وت�صاميمها  الفذة  موهبتها  اإزاء  النقاد  لدى  اإجماع 
اخلارجة عن املاألوف التي متزج اجلمال مع ال�رشامة، 
حديد  وفاة  بعد  تايز  نيويورك  �صحيفة  كتبت  فقد 
"اإن بنايات زها بلغت درجة   2016 يف مار�س/اآذار 
اخليال واأعادت ت�صكيل الهند�صة املعمارية يف الع�رش 

وتدفع  فنا،  ال�صك  من  جعل  اأجنزته  ما  واإن  احلديث، 
اأ�صئلة وجودية عن عالقة  لطرح  لأعمالها  متاأمل  كل 
الإن�صان بالف�صاء. لقد ج�صدت حديد العبقرية وقدمت 

املعجزات".
زها الأيقونة

كل هذا املديح مل يكن من فراغ بل نتيجة لعمل عقود 
مدير  وهو  �صودجيك،  ديان  اأما  العامل.  اأبهر  واجتهاد 
"ديزاين ميوزمي" )Design Museum( يف لندن 
فيقول "اإنها مهند�صة اأول تخيلت، ثم اأثبتت اأن الف�صاء 
يكن اأن يتم تطويعه بطريقة جديدة، وطيلة م�صريتها 
وت�صتمد  متحم�صة  دائما  كانت  للهند�صة  كمدر�صة 
الطاقة من ال�صباب ومل تكن حتبذ حتى فكرة ت�صنيفها 

كمهند�صة امراأة، فهي مهند�صة وفقط".
وتف�رش زها حديد جتنبها الت�صنيفات ح�صب اجلن�س يف 
ت�صتعمل  باأنها مل   ،)Icon( "اأيقونة" حوار مع جملة 
اأبدا تو�صيف مهند�صة امراأة "لكن اإن كان هذا الو�صف 
�صيلهم ال�صباب باأنهم قادرون على اخرتاق كل احلواجز 
كل  زها  اخرتقت  فقد  وبالفعل  الأمر"،  يف  باأ�س  فال 
املعماريني  اأ�صهر  عر�س  هزت  اأنها  ويكفي  احلواجز، 

الرجال وتفوقت على معظمهم.

زها حديد.. أسطورة بغداد التي غيرت وجه الهندسة
الجورنال - متابعة

بغداد -  الجورنال
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عراقيات ُيواجهن البطالة بالبيع اإللكتروني… 
أرباح جيدة بال سلطة ذكورية


