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النواعير »الصديقة«
جزء من التراث وحكايات يعشقها العراقيون

بغداد ـ محمود جبار

ال يــمــكــن تـــجـــاوز الــنــواعــيــر لــدى 
ــفــــرات الـــذي  ــن نــهــر الــ الـــحـــديـــث عـ
ــي مــديــنــة األنـــبـــار  ــ يــخــتــرق أراضــ
غـــرب الـــعـــراق، فــالــنــهــر يــرتــبــط بــالــنــواعــيــر 
مــنــذ آالف الــســنــن فــي املــنــطــقــة، مــا جعله 

أحد أبرز سمات التراث العراقي.
والــنــواعــيــر، ومــفــردهــا نــاعــور، آلـــة دائــريــة 
كبيرة تصنع من أشجار خاصة تثّبت على 
النهر وتتصل بها أوان فخارية تحمل املاء 
ساقية  فــي  لتسكبه  الــنــاعــور  دوران  عــنــد 
خاصة تصل إلى سكان القرى واألراضــي 
الــزراعــيــة، تــمــهــيــدًا الســتــخــدامــه فــي شــرب 

السكان والحيوانات وري املزروعات.
وتعمل النواعير بتأثير املــاء الــذي يدفعه 
الحيوانات،  بواسطة  أو  النهر  فــي  التيار 
 االعتماد على املاكينات اآللية 

َ
ف

َ
فيما أوق

الــتــي تعمل بــالــوقــود عــمــل الــنــواعــيــر منذ 
تضخ  ألنها  العشرين،  الــقــرن  سبعينيات 
املاء بسرعة أكبر وكلفة أقل، مع سهولة في 
االســتــخــدام وعـــدم أخــذ مــســاحــات واسعة 
اليابسة، وهو  أو على  النهر  ســواء داخــل 

الحال مع النواعير.
لكن رغــم ذلــك تبقى النواعير رمــزًا تراثيا 
النهر في  ملناطق قديمة تقع على جانبي 
محافظة األنبار، مثل هيت وحديثة وعنة 
والقائم،  وآلــوس  وجبة  والبغدادي  وراوة 
ويعود بعضها الى آالف السنن، في وقت 
املناطق وسكانها  هــذه  يحرص مسؤولو 
ــا، إذ  ــتـــمـــرار وجــــودهــ عــلــى الــنــواعــيــر واسـ
يحاولون بالتعاون مع الجهات الحكومية 
»يــونــســكــو«  قــائــمــة  فـــي  الـــنـــواعـــيـــر  إدراج 
ــاملـــي غـــيـــر املـــــــادي لــلــبــشــريــة،  ــعـ ــتـــراث الـ ــلـ لـ
باعتبار أن »دورهــا بارز في الحفاظ على 

ثقافات األمم والشعوب«.
الكيالني، مدير شعبة »بيت هيت«  هيثم 
العراقية،  الثقافة  لــوزارة  التابعة  الثقافي 
تحدث لـ »العربي الجديد« عن دور البيت 
عمل  ورشــة  واحتضان  إدارة  فــي  الثقافي 
أفـــضـــت إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة إلعــــــداد ملف 
النواعير إلدراجها  ترشيح حرفة صناعة 
الثقافي  للتراث  »يونسكو«  الئحة  ضمن 
غير املادي للبشرية. وأشار إلى أن الورشة 
ضـــّمـــت أكـــاديـــمـــيـــن ومــثــقــفــن وحــرفــيــن 
النواعير، وهم  ومتخصصن في صناعة 
ــوال أكـــثـــر مـــن ســنــة اجــتــمــاعــات  ــ ــقـــدوا طـ عـ

أسبوعية إلعداد امللف.
ولفت الكيالني إلى أن »البيت الثقافي في 
ــــى نــحــو تحريك  هــيــت نــفــذ الــخــطــوة األولـ
مفصل  بحث  تقديم  عبر  الــنــواعــيــر،  ملف 
عـــــن صـــنـــاعـــتـــهـــا ومــــنــــاقــــشــــة الــــفــــكــــرة مــع 
إجـــراء درس مستفيض  مــع  متخصصن، 
مللفات مماثلة، وكيفية تحقيق هدف قبول 
ملف ترشيح النواعير، ولو مبدئيًا، حتى 

إكماله«.
وذكر الكيالني أن وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثــــار دعــمــت تــرشــيــح الــنــواعــيــر لقائمة 
»يـــونـــســـكـــو«. وأجـــــرت لــجــنــة إعـــــداد املــلــف 
ــارات مـــيـــدانـــيـــة والـــتـــقـــت حــرفــيــن  ــشــ ــتــ اســ
فــي كل  املهنة، ودقــقــت  متخصصن بهذه 
األعــمــال املــرتــبــطــة بــهــا حــتــى إنــجــاز امللف 

الـــذي جــرت ترجمته، مــع أخــذ تــواقــيــع كل 
فـــئـــات املــجــتــمــع مـــن مـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
املدني  للمجتمع  ومنظمات  وأكــاديــمــيــن 
وحــرفــيــن مــاهــريــن واصـــحـــاب صــنــاعــات 
يـــدويـــة وفـــالحـــن ومــهــتــمــن بــهــذه املــهــنــة، 

ومحبي التراث«.
ــاء الــلــجــنــة تــحــّدوا  وشــــدد عــلــى أن »أعـــضـ
كــل الــظــروف والــصــعــوبــات لــبــلــوغ الــهــدف 
املــنــشــود، وإكـــمـــال إنـــجـــاز املــلــف فـــي وقــت 
ــاســـي، وإظـــــهـــــاره بـــأبـــهـــى صــــــورة قــبــل  ــيـ قـ
ــى لـــجـــنـــة يـــونـــيـــســـكـــو لـــلـــتـــراث  ــ إرســـــالـــــه الــ
ــبـــشـــريـــة الـــتـــي  ــلـ ــيــــر املــــــــــادي لـ ــافــــي غــ ــقــ ــثــ الــ

ستصّوت عليه نهاية العام الجاري«.
ويـــصـــف فـــنـــانـــون الـــنـــواعـــيـــر بــأنــهــا »ذات 
مــنــظــر ســـاحـــر تــعــطــي تـــنـــاغـــمـــًا بــــن لـــون 
الــخــشــب املــصــنــوعــة مــنــه والـــحـــجـــر الـــذي 
تــســتــنــد عـــلـــيـــه، وبـــــن الـــشـــكـــل الــهــنــدســي 
املــعــروف الـــذي ُيــمــّيــزهــا ومـــاء نهر الــفــرات 

املعروف بنقائه ولونه األزرق«.
الــذي يسكن منطقة  الــرســام محمد حسن 
األنبار أبلغ »العربي الجديد« أن أصدقاءه 
الــرســامــن، وهـــم مــن مــحــافــظــات مختلفة، 
يحرصون لدى زيارته على قضاء ساعات 
طــويــلــة قــــرب الــنــواعــيــر، ورســـمـــهـــا. وقــــال: 
»اعــــتــــدت املــبــيــت مـــع أصـــدقـــائـــي فـــي قــرى 

النواعير  الــفــرات كي نرسم  نهر  تقع على 
والــبــيــئــة املــحــيــطــة بــهــا. ولــيــس شــرطــًا ان 
يكون لك أصــدقــاء أو أقــارب لتمضية يوم 
أو أكــثــر فــي الــقــرى الــواقــعــة عــلــى الــفــرات، 
يرحبون  فالجميع  النواعير،  تكثر  حيث 

بالضيوف والغرباء«.
الفرات  جانبي  على  الواقعة  القرى  سكان 
ــمــــاســــة إلدراج  حــ الــــعــــراقــــيــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ هـــــم 
نـــواعـــيـــرهـــم عــلــى قــائــمــة »يـــونـــســـكـــو«، إذ 
يــعــتــبــرونــهــا رمــــــزًا لـــتـــراثـــهـــم وثــقــافــتــهــم. 
وتتعدد حكاياتها معهم، وهم يساهمون 
أيضًا في الحفاظ عليها وإبقاء ديمومتها.

ــثـــي الـــــــذي يـــمـــلـــك بــســتــانــًا  ــديـ حـــســـن الـــحـ
ــي مـــنـــطـــقـــة حـــديـــثـــة،  ــ ــن الـــنـــهـــر فـ ــ قـــريـــبـــًا مـ
 عن 

ً
يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه فــضــال

مــســافــات بعيدة  الــذيــن يقطعون  مــعــارفــه 
مــــن مـــحـــافـــظـــات عـــراقـــيـــة كــــي يــســتــمــتــعــوا 
ــه الــطــبــيــعــة عـــلـــى اإلنـــســـان  بـــمـــا تـــجـــود بــ
للنهر، فهو يستقبل  املــحــاذيــة  قــراهــم  فــي 
غــــربــــاء يــــأتــــون لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه. يــضــيــف: 
»بـــدأت الــحــيــاة تــعــود إلــى حالها السابق 
بعد طرد تنظيم داعــش من األنبار نهاية 
ة 

ّ
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على نهر الفرات والنواعير تجذب الناس 
لقضاء وقت ممتع. ونحن نرحب بالزوار، 

فــهــذا يــزيــد حــظــوظ مــنــاطــقــنــا وقـــرانـــا كي 
تكون مراكز لجذب السياح، وهو ما يصب 

بالتأكيد في صالحنا«.
وفـــي حــن يـــرى الــغــربــاء جــمــال الــنــواعــيــر 
تعانق  التي  الكبيرة  الخشبية  بــدوائــرهــا 
مياه النهر، ويلتقطون صورًا لها ويبثون 
مــقــاطــع مـــصـــّورة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، يقول سكان هذه املناطق إنه 
النواعير  »لــو سكن هــؤالء الضيوف قــرب 
لزاد حبهم لها، وتعلقهم بها وصداقتهم 

الحميمة معها«.
نـــايـــف )52 عـــامـــًا(  ــنـــزل ســـعـــد  ــم أن مـ ــ ورغــ
يبعد مسافة خمسة كيلومترات عن أقرب 
النواعير، لكنه يحرص دائمًا على الذهاب 
إلى ناعور لبيت جده، لكي يشكي همومه 
ويفّرغ ما في صدره لـ »صديقه الحميم«، 
في إشارة إلى الناعور القديم الذي لم يعد 
يعمل منذ أكثر من ثالثن سنة. يقول نايف 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: أمــضــيــت طفولتي 
ــــي بـــيـــت جـــــــدي، وكـــــــان مـــوقـــع  ــــاي فـ ــبـ ــ وصـ
الناعور املكان املفضل لي وألبناء عمومتي 
من أجل اللعب والتنزه«. ويضيف: »أشعر 
ان الـــنـــاعـــور يــســمــعــنــي. حــــن أنـــظـــر إلــيــه 
وأقـــضـــي بــعــض الـــوقـــت قــربــه أحــــس بــأنــه 
يمنحني قوة وشجاعة وصبرًا. هذا ليس 
شعوري وحدي، بل جميع من يسكنون أو 
أقاربي  أساعد  لــذا  النواعير.  قــرب  سكنوا 
دائمًا في ترميم بناء الناعور، رغم أنه لم 
يــعــد صــالــحــًا لــالســتــخــدام، ألنــنــا نعتبره 

جزءًا منا«.
وال شــك فــي أن الــنــواعــيــر تــرتــبــط بسكان 
ــقـــصـــص وذكـــــــريـــــــات كـــثـــيـــرة  ــا بـ ــقـــهـ ــنـــاطـ مـ
يــزالــون  ال  إذ  عنها.  يتخلوا  أن  يــرفــضــون 
حــتــى الـــيـــوم يــنــســجــون أغـــانـــَي ومـــواويـــل 
عنها وعن صوتها الذي ال يتوقف ما دام 

النهر جاريًا. 
وخــــالل فــتــرة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
العمل بعدد منها،  املناطق، أعيد  عن هذه 
ووفرت املياه للشرب واملزروعات، وهو ما 
 على أنه ال غنى عنها.

ً
اعتبره السكان دليال

ويقوم ناشطون في مدينة هيت وحديثة 
ومــدن أخــرى أعالي الفرات بحملة إلعــادة 
إعــمــار الــنــواعــيــر، بــدعــم مــن وزارة املـــوارد 
املائية. وقد استعان بعضهم بكبار السن 
النواعير  فــي صنع  مــن خبراتهم  لــإفــادة 
هيكلها  وبناء  الخشبية  قطعها  وتركيب 
الــخــارجــي، رغـــم وجـــود نــجــاريــن ماهرين 
بــاعــتــبــار أن »الـــنـــواعـــيـــر تملك  بــرفــقــتــهــم، 
روحــــــًا ال يـــعـــرف الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا إال مــن 
عاش وسطها، وتفاعل مع حركة دورانها 

وصوتها ومائها«.
وهــنــاك أكــثــر مــن خمسة مــواقــع للنواعير 
ة 

ّ
في مدينة هيت، يضم كل منها نحو ست

ــرى تـــضـــم طـــواحـــن  ــ نـــواعـــيـــر ومــــواقــــع أخــ
كــانــت تستخدم فــي طــحــن الــحــبــوب، و80 
منها  كــل  مدينة حديثة، يضم  فــي  موقعًا 

بن 2 إلى 6 نواعير.
اخــــتــــراع  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ  

ّ
أن ــثــــون  ــاحــ بــ ــقـــد  ــتـ ويـــعـ

الناعور يعود إلى الحضارتن السومرية 
والبابلية، حــن كــان املــزارعــون فــي حاجة 
مــاســة لـــري مــزارعــهــم الــبــعــيــدة نسبيًا عن 

ضفاف األنهار، فكان هذا االختراع.

نواعير في وقت الغروب )العربي الجديد(

النواعير في العراق شاهدة على ثقافة بالد عمرها آالف السنين. حكاياتها لم تتوقف رغم أن عملها تجّمد، فهي تعيش دائمًا 
في قلوب سكان ُملَهمين بسحرها، ويريدون تخليدها في قائمة التراث العالمي

هوامش

سعدية مفرح

 ،
ً
الكتابة... السّر الذي ال يمكن اإلحاطة بكنهه كامال

إلـــّي، على  الــدؤوبــة. بالنسبة  املــحــاوالت  مهما كانت 
األقــل يبدو األمــر أشبه ما يكون بالسباحة في بئر 
 وصــعــودًا. لــكــّن مــحــاوالتــي مستمّرة لحسن 

ً
نـــزوال

، بــل ألّن تلك 
ً
الــحــظ، لــيــس ألّن ذلـــك مــن املــهــم فــعــال

أو  نفسها  للكتابة  زادًا  تــكــون  مــا  غــالــبــا  املـــحـــاوالت 
وقـــودًا لــي، كــي أســتــمــّر فــي الــكــتــابــة. عملية تبادلية 
مهمة وضرورية على سبيل تجديد الشغف وتطوير 

املمارسة وتحسني اللياقة.  
ما شعرُت بفراغ ذاتي لحظة الجلوس قبالة لوحة 

ّ
كل

املــفــاتــيــح لــلــكــتــابــة، داهــمــتــنــي أفـــكـــاري الــقــديــمــة عن 
 باألفكار التي يزاحم 

ٌ
فكرة الكتابة ذاتها. أنا متخمة

أحيانا  يشعرني  ما  الكتابة،  لحظة  بعضا  بعضها 
بالفراغ. 

األفكار  بزحام  تشعر  أن  غريبة  مفارقة  من  لها  يا 
داخــل رأســك، وأن تشعر  باليباس أيضا. أن تكون 
تتكّور على  وأن  ذاتــهــا،  اللحظة  وفــارغــا في  ممتلئا 
أن  يمكن  وعــّمــا  تكتبه  أن  يمكن  عّما  بحثا  نفسك، 

الخروج  تحاول  التي  الكثيرة،  أفكارك  من  صك 
ّ
يخل

من داخلك عبر الكلمات. هذا شعور يرافقني دائما، 
ف كلما كنت في خضم قراءاٍت جديدة للكتب 

ّ
ويتكث

 ما يمكن أن أراه 
ّ

وللمشاهد وللناس والعالقات، وكل
وأشعر به حولي.  

املراقبة والرصد؛ بشرًا  أخيرًا، أجدني منغمسة في 
وعالقات وأفكارًا وحروبا صغيرة وكبيرة، ومواقف 
ــم أعـــد أفــهــمــهــا، وأنــمــاط  تــتــبــّدل ســريــعــا، وأغــنــيــات ل
 عن عيشها وفقا ملقترحات 

ً
معيشة أجدني عاجزة

ــن الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــى أنـــمـــاط الــعــيــش  ــريــ اآلخــ
الــحــيــاة حــولــي، وكــتــبــا يعجبني بعضها،  هـــذه  فــي 
ــقــراءة،  ال فــي  فأستمر  اآلخــــر،  بعضها  ويستفزني 
ها، 

ً
لكن أجيدها  التي  العربية  اللغة  إطــار  فــي  ولــغــات 

كثيرون  ويكتبها  يــتــحــّدثــهــا،  الــتــي  الــلــغــات  تــلــك  أي 
 في مفرداتها ومصطلحاتها 

ً
حولي، تبدو لي غريبة

وتركيباتها، وما تؤول إليه من فهم ونتائج تشعرك 
ونثرًا... ومع  أيضا شعرًا  لغتك، وعنها  بالغربة في 
 
ً
هذا، وفي الوقت والظرف نفسيهما، أجدني عاجزة

عــن الــلــحــاق بـــأّي فــكــرٍة عــن هــذا كله ألدونــهــا. وهو 
الكتابة  بفكرتي  مــجــّددًا  التفكير  أديـــم  يجعلني  مــا 

 والــتــدويــن والـــفـــرق بــيــنــهــمــا... وتــلــك حــكــايــة أخـــرى. 
في رحلة املراقبة والرصد، وهي عفوية مفاجئة، ال 
يعرف املرء متى تبدأ ومتى تنتهي. وأحيانا ال يعرف 
 بعد أن تمضي، تكتشف أّن 

ّ
، إال

ً
ــه يعيشها أصــال

ّ
أن

حتى  نفسها،  الحياة  عــن  كثيرًا  تختلف  ال  الكتابة 
ملـــن ال يــحــب الــكــتــابــة أو ال يــجــيــدهــا، وحــتــى ملـــن لم 
ها خالصه 

ّ
يعد يعرف ملاذا هو منغمٌس فيها وكأن

 ما يواجه في الحياة من مشكالت. 
ّ

اإلنساني من كل

وفي نهاية النفق، يجدها وقد تحولت إلى ما يشبه 
 أخــرى، تصّب في املعنى 

ٌ
املــوت أيضا، وتلك مفارقة

األول واألخير نفسه. فال شيء ثابتا، في التعريف 
بها بوصفها مصطلحا، وهذا ما ال ينبغي أن ُيشعر 
الــحــيــرة. هــو نـــوٌع من  الـــقـــّراء بالقلق أو  ــاب وال 

ّ
الــكــت

الجمال الخالص واملــدهــش، والــذي ال ينبغي إدراكــه 
العقل في  ملــدركــات  مــن حـــواّس خاضعة  نملك  بما 

مستوياته األولى.  
أن  يمكن  مــا  نــعــرف  ــنــا 

ّ
ألن ليس  إذًا،  نكتب  سنبقى 

نا نعرفها تماما. ولكن 
ّ
تؤّدي إليه الكتابة، وليس ألن

ــنــا نحبها ونــحــّب مــا تــقــّدمــه لنا من 
ّ
على األقـــل، ألن

في  أليس  املعلقة.  األمنيات  على سبيل  ولــو  حلول، 
قادرين،  ألسنا  نفسها؟  للحياة  فلسفي  معنى  ذلك 
التعاطي معها  آخــريــن، على  ــراء، وبــشــرًا  ــابــا وقــ

ّ
كــت

الــذي يبقى حيا ما  الغامض  املعنى  ذلــك  باعتبارها 
دمنا أحياء، ولن يخبو أبدًا باعتباره على األقل أحد 
متكآت الذاكرة اإلنسانية منذ بدأ تاريخنا على هذه 
الكتابة  لنستمر في  األقــل  األرض؟ هــذا يكفي على 
نا 

ّ
الــقــراءة، أو حتى في املقاربة والــرصــد... لعل وفــي 

نصل في النهاية.

وما زالت الكتابة تدهشني

وأخيرًا

تكتشف أّن الكتابة 
ال تختلف كثيرًا عن الحياة 

نفسها، حتى لمن ال يحّب 
الكتابة أو ال يجيدها
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