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من امـيـركـا - لـوس أجنـلـوس كـتـبت
لي الـزميـلـة باهـرة الـشـيخـلي تـوجد
مـطـاعـم عـربـيـة وعـراقــيـة كـثـيـرة في
لــوس اجنــلـــوس وتــقــدم كل االكالت
الــعــراقــيــة. الـفــطــور كــاهي وقــيــمـر
عـــراقي مـع بــاقـالء وبـــيض وظـــهــرا
ة وكبة بانواعها جميعا  كباب ودو
اضـافـة الـ ذلك هـنـاك جـالـيـة عـراقـية
ــســيــحــيــات كــبــيــرة من االخــوات ا
وخـاصـة من االرمن يـعـمـلن االكل في
الـــبــيت وحــسـب الــطــلـب.  نــحن في
واليـة كـبـيرة هـي كلـيـفـورنـيـا وتـتبع
لــــــهـــــا مـــــديــــــنـــــة ســـــانـت ديـــــغـــــو
هـاجرين عـراقيون مـن جميع واكثـرا

ا

ـطاعم تـقدم اكالت الديان وكل ا
ـطـاعم هـنـا عـراقـيــة مـتـنـوعـة ومـن ا
مطعم السنابل ومطعم صحارى

من امريـكـا ايـضا  –شيـكـاغـو كـتبت
لي السيـدة بشرى عـبادي يوجـد هنا
في ضــواحي شــيـكــاغـو مــطــعم نـاي
ـطاعـم العـراقيه الـبسـيطه وهو من ا
في داخله مـخـبز مـتخـصص باخلـبز
العـراقي يـقدم اخلـبـز العـراقي احلار
ويـــقـــدم جـــمـــيع االكـالت الــعـــراقـــيه
ـة وطبعا كالكـباب والشـاورما والدو
ــذبــوحه عـــلى الــطــريــقه الـــلــحــوم ا
االسالميه يعني حالل ويقدم الفالفل
ــطــعم والــعــمــبـه الــعــراقــيه ورواد ا
عـــراقــيــون وعــرب وبــاكــســتــانــيــون

وهنود.
في شـيـكـاغــو مـطـعم جـولـيـانـا وهـو
ــــطــــعم االول واســــعـــاره ارقـى من ا
اغــلى واصــنــاف الــطـعــام اكــثــر امـا

اسعار مطعم ناي فتعتبر مناسبه.
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ـــــارك كــــتـب لي االخ رعــــد مـن الــــد
الـيــوسف الـعـبــيـدي: نـعم لــديـنـا في
الــعـاصــمــة كـوبــنـهــاكن الــكـثــيـر من
ـطاعم الـعـراقيـة وكـتـبت عنـهـا قبل ا
ثالث سـنـوات حتـقـيـقـا صـحـفـيـا في
هم في كوبنهاگن تستطيع الف باء.ا
ـطاعم تنـاول األكالت الـعـراقيـة في ا

كما لو كنت في بغداد.
ــطـــاعم تــؤمن لـك الــكــبــاب فـــمــثال ا
الــعـراقي واخلـبــز بـالــتـنـور والــتـكـة
ـعالك بـنـوعـيـهـا الـلـحم والـدجـاج وا

ة. رق وحتى الدو والرز وأنواع ا
وهـنـاك مـطـاعم تـقـدم أيـضـا وجـبـات
ـكــنك فـيــهـا اكل الــسـمك.. واخــرى 

الباچة العراقية بامتياز.
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من لـندن كـتـبت لي الـزميـلـة مـحاسن
طـاعم عـبـد الـوهـاب: تـزخـر لـنـدن بـا
الـعراقـيـة ويكـاد ال يـخـلو حي مـنـها.
طـاعم تقدم اكالتنـا العراقيه معظم ا
تعارف عـليهـا .. تمن ومرق. قوزي ا
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األكالت الـعـراقـيـة التـقـلـيـديـة وتـقدم
الــصـمـون وخــبـز الـتــنـور والـكــيـمـر

العراقي والباقالء بالدهن . 
طاعم مثل استكان  وفوّال وبعض ا
ـــا تـــقـــدمه من صــــارت مـــعـــروفـــة 
 breakfastعـــــلـى شــــــكل مــــــوائـــــد
ـكن ان مـفــتـوحـة وعـامــرة بـكل مـا 
تـراه وال تــراه في الـعــراق. والـهـدف
جتاري طبـعا. وقد أقـمنا زواج ابني
علي في مـطعم (جمـار) العـراقي هنا
في Oakville وهو راق جـدا ويـقدم
األكالت الــعــراقــيــة الــشــهــيــرة مــثل
ة سـكوف والـقوزي والـدو السـمك ا
عـلى أصـولـهـا وهـو فـرع من مـطـعم
صــمـــد الـــشـــهـــيـــر ومن يـــقـــومــون
بـاخلـدمـة فـيه خـلـيط من الـعـراقـيـ
ــطـاعم . وبــعض هــذه ا والــكــنـديــ
ـطـعم وتـكـون ـقــهى وا جتـمع بـ ا
مــكــانــا لــتــجــمع الــعــراقــيـ الــذين

ارسون لعب الدومنة
من تــورونــتــو- كـنــدا ايــضــا كــتـبت
الــســيــدة بــان الــدوري: نــعم تــوجــد
مــطــاعم عــراقـيــة في تــورنــتــو  لـكن
ــطـاعم االيــرانـيـة قــلـيـلــة قـيــاسـا بـا
والـصــيـنـيـة والـهـنــديـة. هـنـا مـطـعم
عراقي كبير ومشهور اسمه ( جمار)
في مدينـة ماسـساكا ومـطعم عراقي
اخــر اســـمه ( كــهــرمــانــة) وغــيــرهــا
مـطـاعم صـغـيـرة تـقـدم كـلـهـا السـمك
ــشــويــات الــعــراقــيــة ــســكــوف وا ا
ــــة والــــبــــريــــاني والــــشـــاي والـــدو

العراقي.
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من اســتـرالـيـا  تــلـقـيت من الــزمـيـلـة
وداد فرحان رئـيسة حتـرير صحـيفة
بانـوراما: نـعم هنـاك مطـاعم عراقـية
مـــــشـــــهـــــورة جـــــدا في كـل واليــــات
اســتــرالـيــا تــقـريــبــا  في ســيـدني 
كـانـبـرا ملـبـورن بـيـرث كـويـنـزالند
وهي تــشــتــهــر بــاالكالت الــعــراقــيـة
ــســكــوف الــبــاجــة الــرز الــســمك ا
ة وفاصوليا يابسة بالباقالء الدو
مطبك سمك دجـاج محشي برياني
قـوزي ووووو وتـقــريـبـا كل األكالت
اضافـة الى وجـود اخملابـز الـعراقـية
حـيـث يـوجـد خــبـز عــراقي وصـمـون
عـرافـي خـبـز عــروك خـبـز بــالـلـحم

واحللويات بأنواعها
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من تركـيـا  كتب لي حـسـ سحـبان:
نعم يوجد هنا مطعم الراعي ومطعم
ابــو حــمــــــــــيـد وهــمــا يــقــدمـان كل
االكالت الــعــراقــيـة مـن تـمـن وانـواع
ـــة ـــروگـــات والــــبـــريـــانـي والـــدو ا
ـشـويـات مع اخلـبـز والـقـوزي وكل ا
الـــعــراقي بــالـــتـــــــــنــور ويــقــــــــــدم
مــطـــعم ابــو حـــمــيـــد بــاجـــة لــذيــذة
جـداوتوجـد مـطـاعم الـفالفل وجـميع

قبالت ا
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من هـولـنـدا تـلـقـيت من بـشـيـر عـزيز
(مـقيم في مـديـنـة صــــــــغـيـرة) لـكنه
يقـول تقـريـبا كل شـــــــــــهرين اذهب
مـع الــعــائــلــة  الى مــديــنــة اســمــهــا
بـــيــفــــــــــرفــايك  beverwijk حــيث
يـوجـد مــطـعم كـبــاب عـراقي ويـعـمل
ـرق الــشــوربــة الـعــراقــيــة والــرز وا

العراقي.
وفـي بــــعض األحــــيـــــان نــــذهب إلى
ـــانــــيـــا (مـــديـــنه  اخن) ونـــتـــوجه أ
مــبـاشــرة الى مـطــعم  كـبــاب عـراقي
مــــثل كل الــــعـــراقـــيــــ في اخلـــارج

يبحثون أوال عن الكباب.
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ـطاعم في عـمـان هنـاك الـعـديـد من ا
الـعـراقيـة مـنـهـا االوائل وزاد اخلـير
وبادية الـفلـوجة وزرزور واحلبـانية
لح والزاد والقشـلة وبابل اخلـير وا
واحلــاج حــســـ اخملــتص بــكــبــاب
الـفــلـوجــة  واحملـار  وهــو مـخـتص
طاعم سـكوف فقط لـكن ا بالسـمك ا
ـــشـــويـــات والـــرز االخــــرى تـــقـــدم ا
ـــروقـــات الــــعـــراقي بـــانـــواعـه مع ا
ــــة والــــقــــوزي والــــبــــاجـــــة والــــدو
واالسماك والسلطات العراقية واهم
ما تقدمه وتـذكر الناس بـالعراق هو

هيل العراقي. الشاي ا
ـشـويـات وهـنـاك مـطـعم مـخـتص بـا
هـو زهـور الشـفـا والـفـقـمـة اخملتص
بـانــواع الـطـبـيخ الــعـراقي ومـنـاوي
بـــاشــا وحــمــيـــد وزيــونــة اخملــتص

بالكص العراقي
قـترنة حتى (الـكليـجه) هذه االكـلة ا
بالعـيد في العـراق اصبح لهـا محال
وافــران خــاصــة تــبــيــعــهــا بــالــوزن

وباسعار معقولة
ومن الـطــريف ان االقـبــال عـلى هـذه
ــــــطـــــــاعم ا

واالفـــران لم يـــقــتــصـــر عــلـى ابــنــاء
ا اجلـالـيـة الـعـراقـية فـي االردن وا
شمـل شريـحـة واسعـة من االردنـي
ــقــيــمــ عــمــومـا الــذين والــعــرب ا
تـذوقوا الـطـبـيخ العـراقي واعـجـبوا
به بل ونـقـلوه الـى منـازلـهم السـيـما
ه " االكـلة الـعـراقـيـة بامـتـيـاز " الدو
التي ال جتد لها رديفا او شبيها في

االردن.
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ـطعم دايـانـا في لـندنـصـر قال من 
لي الزمـيل  داود الـفرحـان لديـنا في
6 اكتوبر مطعم فالح ابو العنبة مع
فالفل احلـمص وكــذلك كـبـاب زرزور
ـتــر ولـيس الــذي يـبــيع الــكـبــاب بــا

بالكيلو !!
و يــــتـــوقــــر هــــنــــا اخلــــبـــز
والــــصــــمــــون والــــزالبــــيــــة
والـده والـكـيـمـر والـبورك
وصل والبتيتة جاب وكبة ا
وكــــبـــة حــــلب ولــــ اربـــيل
دخن. واالن موسم اللوبيا ا
اخلضرة التـي ال يستهـلكها
ـصـريـون الـذين يـفـضـلون ا
جتـفــيـفـهـا وازالــة قـشـورهـا
يـعني لـوبـيـا بيـضـاء وليس

حمراء.
ــتـــوفـــر في مـــصــر: غـــيـــر ا
ـاش الـرشــاد والـريــحـان وا
وجــــــــــ االكــــــــــراد. امــــــــــا
الـبـاسـطـرمـة فـيـتم اعـدادهـا
حسب الطلب وليست معلقة

 في احملل.
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ـثير ة للـحواس ال يفيد الشعارات ا
شيـئا إال بـتفـاقم األمورز نحـن نعلم
بـخـصـوصيـة الـوضع الـفـلـسـطـيني
فـي لــبـــنــان وهـــنـــاك إدراك عــنـــدنــا
بــاحلـاجــة إلى إيالء هـذه الــقـضــيـة
عـنايـة خـاصـة وهذا
مـــا حـــصل حـــقــاً
بــــعـــــد تــــدخل
ـــســـؤولـــ ا
بـــــــــــهـــــــــــذا
اخلـصوص
. الـقــضـيـة
مـحـصـورة
بــــــــــهـــــــــذا
ـــســـتــوى ا
وال أظـــــــــــــن
أنها مرتبطة
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ـسـتـوى ـواجـهـة مغ إيـران عـلى ا ا
الدولي.

سـتقبل { واستـدرك القـيادي في تيـار ا
قائالً : 

- استـخـدام إيران حلـزب الـله ليس
خــبــرا جــديــدا فــاحلــزب وتــمـويــله
وعقيدته كـلها من صنع إيران وهي
تــتـصــرف مـعه كــمـا مع تــابـعــيـهـا
اآلخرين كاسثمار ستستعمله وقت
ـــكـن فـــهم احلــــاجـــة ومـن هـــنــــا 
مواجهتنا مع هذا احلزب في لبنان
وذلك لـــيس ألنه مــقـــاومــة في وجع
إســـــرائـــــيـل بل ألنـه أداة لـــــدولـــــة
أجنـبية يـخدم مـصاحلـها التي أدت
لــدمــار هـائل فـي الـعــراق وســوريـا

ولبنان واليمن.
{ وبــشــأن مـاتــردد عن دور  حــزب الـله
وراء تـســلـيم مــعـارضـيــ سـوريـ  الى

دمشق  قال:
- إن قـــام حــــزب الـــلـه بـــتــــســــلـــيم
مــعـارضــ لـلــنـظــام الـســوري فـلن
يـكـون شـيئـا جـديـدا أو مـسـتـغـربا
فهـو جزء مـن منـظومـة تمـارس هذا

النوع من األعمال اإلجرامية.
{ وعن مـســتـقــبل الالجــئـ الــسـوريـ
بـلـبـنـان اكـد ان ذلك مـرتـبط بـالـوضع في
سـوريـا وبـكـيفـيـة انـتـاج احلل الـسـياسي
هنـاك أما في الـوقت احلالي فـأنا أعـتقد
بـأن الـقضـيـة سوف تـبـقى مـعلـقـة إلى ما

شــاء الــله. وكـــذلك قــال ردا عــلى ســؤال
التصنيف االمريكي لالرهاب

- تصنـيف حزب الله بـاإلرهابي هو
ن يـــصــــنـــفه ألســــبـــابه مـــرتـــبـط 
اخلـــــاصـــــة وتـــــصــــــنـــــيف اإلدارة
األمـريكـيـة له مـرتـبط بـتـاريخ طويل
من الـهجـمات اإلرهـابـية الـتي تـتهم
ـتحـدة حزب الله من بهـا الواليات ا
ارينز في بيروت سنة أيام تفجير ا
1984بــعـد اإلجــتـيــاح اإلسـرائــيـلي
1982 مــرورا بــتــفــجــيــر الــســفـارة
األمــريـكــيــة في بـيــروت وتــبـ مع
الوفت أن كـوادر حـزب الله نـفذتـها
لـكـن الـيـوم فـإن الــقـضـيـة مــرتـبـطـة
تـمادي بشـكل مـباشـر بالـتصـعيـد ا
مع إيـران وبـالــتـالي فـإن حـزب الـله
يتم التعـامل معه كأداة إيـرانية. أما
بـالـنـسـبـة لـلـبـنـان وعـلى الـرغم من
تــــداخل اقـــتــــصـــاد حـــزب الــــله مع
اإلقــتــصــاد الـلــبــنـانـي فـإن تــأثــيـر
العـقـوبات عـلى لبـنـان بشـكل عام ال
يـــبــــدو واضـــحـــا حـــتى اآلن أو أن
اإلدارة األمـريــكـيــة ال تـريــد في هـذا
الــــوقت الــــتــــمــــادي فـي تــــنــــفــــيـــز

العقوبات.
{ وســـألت  –الـــزمــان –هل تـــتـــوقع ان
رحلـة القادمة يتـخذ سعد احلـريرى فى ا
ـــارســات حــزب الـــله والــتـى تــهــد ازاء 
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ــســتــقـبل نــفى  الــقــيــادى بــتـيــار ا
مصطفى علوش ان يكون قرار وزير
الــعـــدل الــلـــبــنـــاني مـــوجــهـــا ضــد
الـفـلسـطـيـنـيـ  بخـصـوص تـنـظيم
الــعـــمــالــة ورداً عــلى اســئــلــة
–الزمان –بشأن هذه القضية
الــــتي وصــــفــــهــــا عــــلــــوش
ـضخمـة وقضـايا أخرى با

 قال علوش : 
- مع تـفــهـمـنــا لـعالمـات
اإلسـتـفـهام الـتي طـرحت
بــعــد قــرار وزيــر الـعــمل
تنـفيـذ القـانون الـلبـناني
بـــخـــصـــوص الـــعـــمـــالــة
األجنـبـيـة في لبـنـان لكن

تـــضـــخــيـم األمــر
ورفـــــــــــــــــــــــــع

مع الــتـمن ..ولــكن سـيــد األكالت هـو
الــكــبـاب الــعــراقي الـذي اليــضــاهـيه
ـطاعم عـربيه او كبـاب سواء كـانت ا

كرديه
ـــشــهـــورة بــتـــقــد ــطـــاعم ا ومـن ا
الـكبـاب الـعراقي مـطـعم ديـانا نـسـبة
إلى الراحـلـة االميـره ديـانا وهـو يقع
بالقرب من مسكنها وكانت تفضل ما
يــقــدمـه من  كــبــاب عــلى غــيــره وقــد

طعم بصورها. امتألت جدران ا
ــاكــوالت الـعــراقـيــة في لــنـدن وعن ا
كـتب لي الـزمــيل مـالك الـنـواس : في
لندن يوجد كـيمر عرب بعد ان اسس
ابـن اخــتي خـــالــد الـــنــواس مـــعــمال
النــتـــاج كـــيــمـــرالـــعـــرب من حـــلــيب
اجلـــامــوس.   ويـــقــول:  اســـتــوردت
احـــدى الـــشـــركـــات

الــبـريــطـانــيـة اجلـامــوس من الــهـنـد
وتــاقـلـم عـلى االجــواء الــبـريــطـانــيـة
البـاردة وبـاالضافـة الى الـكيـمـر فانه

ينتج احلليب بانواعة.
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من الـــصــ - كــوانــزو- يــروي لــنــا
هندس عبـد اجلواد حس جتربته ا
هـنــاك: كـنّـا سـتـة أصــدقـاء في رحـلـة
عــمل الى الــصــ حــيث تــمت زيـارة
مــدن بــكــ وشــنــزن وســيــان . لــقــد
عـانـيـنـا كـثـيـرا من مـوضـوع الـطـعام
بالرغم ان هنالك مطاعم تقدم الطعام

احلالل . 
مـضت عـشـرة ايـام وبـعـضـنـا سـاءت
حالته الـصحـية بسـبب اجلوع حيث
اختصر ما كنّا نتناوله على البسكت

والفواكه.
في ختـام الرحـلـة كان عـليـنا الـتوجه
ـفـاجأة الى مـديـنـة كوانـزو . وهـنـا ا
السعيدة حـيث توقف التاكسي الذي
اقلـنـا من مطـار كوانـزو امـام الفـندق
ــديـــنــة حــيث شــاهــدت عــلى داخل ا
ـقـابلـة الفـته مكـتـوب علـيـها اجلـهة ا
باللغة العـربية (مطعم الرافدين). في
الـبدايـة كـنت أتـصـور اني اتـخيل او
احـــلم بــســـبب اجلــوع ولـــكن فــرحــة
زمالئي وصـيــحـات الـفــرح بـيـنت لي
بــان هـــذا مـــطـــعم عـــراقي . تـــركـــنــا
احلـقـائب عـنــد اسـتـعالمـات الـفـنـدق
وهـــرولـــنـــا الى مـــطــــعم الـــرافـــدين.
استقبلنا صاحبه : اهلًا وسهال بيكم
شـتـحـبون تـاكـلـون عـدنـا قـوزي على
ه التـمن وتـشريب وكـبـاب وتكه ودو

و....القائمة تطول
ـــهـم في ذاك الـــيــــوم كل واحـــد من ا

مجموعتنا اكل (نفرين)!!.
طاعم جتمع العراقي في كندا ا

من كـنـدا- تـورنـتـو كتـب لي د ضـياء
طاعم الـعراقية خضيـر: كثيـرة هي ا
في تـورونـتـو وهي تـقـدم في الـعادة

مطعم عراقي في الص

- أمــا بــالــنــســبــة لــلــرئــيس ســعــد
احلــريــري فــهــو مع كــونه رئــيــسـا
للـحكـومة لـكنه مـوجود في تـوليـفة
حكم فيها أكثرية مؤيدة حلزب الله
ولو كان األمر للحريري لوحده لكان
ـــوقف واضـــحـــا وحــاســـمـــا ضــد ا

ارسات حزب الله. 
ويــكــفي أن نــذكــر أن مــحـازبــ من
ـة حــزب الــله يــحــاكــمــون في جــر
اغتيال والد سـعد احلريري كما أن
الــتــوجـهــات الـدولــيــة واإلقـلــيـمــيـة
للـحريري هي عـكس توجـهات حزب

الله. 
ـــنـــظـــور ـــدى ا لـــذلـك فال أرى في ا
تغييرا جديـا في سياسة تفهم األمر
ــــمــــارســــة إلى أن تــــأتي الــــواقـع ا

الئمة للحسم. الظروف ا
{ وحـول  امـكــانـيـة الــعـودة الى تــطـبـيق
ــنــاسب اتــفــاق الـــطــائف كــونه اخملــرج ا
الخـراج لـبـنان مـن ازمته  –قـال الـقـيادي
ـسـتـقبـلي : الـطـائف هـو دستـور لـبـنان ا
وهــو غــيــر مــقــدس ألنه مــوجــود خلــدمــة
ا أنه اإلستـقرار ولـيس العكس ولـكن طا
ال يوجد بديل وال توجه لتعديله في الوقت
احلـــالـي فـــإن الــطـــريـق الـــوحــيـــد حلـــفظ
استـقرارنـا الهش أصال هـو بالـعودة إلى
الـنص وعــدم مـحــاولـة اســتـغـالل حلـظـة
كـونات ضـعف عابـرة من اي طـرف من ا

اللبنانية لتجاوزه.

بغداد
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رحم الـله الــشـاعـر إبــراهـيم اخلــيـاط يـعــاود االتـصـال إذا اتــصـلـنــا ويـبشُّ في
وجـوهــنـا إذا الـتـقـيـنــا. وفـوق هـذا وذاك كـتب سـنـة 2016 عـمـوداً في الـزمـان
بــعــنـوان تــغــريـدة األربــعــاء وفي الــعـدد 5542 انــتــقــد وزيـر الــنــقل واجلــريـدة
ـزيفـة والسـيجـار الكوبي ية ا نـاضل باألكـاد احلكـومية جـريدة دون جـوان ا
والتي شـيرت األحمر. اجلريـدة التي أنفقت سـتة مليون ديـنار عراقي على تدريب
الـصحَّافـي الـعامـل فـيها و360 ملـيون ديـنار عـلى تـبديل الـستـائر اخملـملـيَّة.
ومن يدري بـعد ذلك كـم أنفـقوا عـلى تسـريحـة الدون جـوان! رحم الله اخلـياط ال
صـة وإذا صــعـدَهـا أوجـزَ فـلم يـتـمـلـق ولم يـجـامل ولم يـسـهب! وحـ َـنـَّ يـحب ا
اشـتـعـلت الـبـصـرة بـدايـة أيـلول 2018 وتـراجعَ مَنْ تـراجعَ عن حـضـور مـلـتـقى
ـطـالـب أهل الـبــصـرة الـعَــطْـشَى الــروايـة الـعــراقـيــة الـراهن والــتـحــوالت دعـمــاً 
الـبـائـسـ قـال هـو: نـدعم أهل الـبـصـرة من الـبـصـرة ال من الـعـاصـمـة وال من
يز بيـوتنا وأصرَّ أنْ يسافر وجاء في حافـلةٍ مألى باألدباء لم يأتِ منفرداً لم 
نفـسه عنهم. والشـعر أصدقُ أنبـاءً من الشعارات الـكاذبة. ورغم الظـروف األمنية
بانـي احلكومـية وأعمـال العنف أصـرَّ اخلياط وحظـر التجـوال وإشعال بـعض ا
تـظاهرين في البصرة ومشـينا معهم شباباً أنْ يشـتركَ هو وثِلَّة من األدباء مع ا
بـعـمـر الــورود يـضـحـكــون في وجـوهـنـا لم أرَ بــيـنـهم مَنْ جتــاوز الـثالثـ قـال
أحدهم: ال نـريد وظيفة ال نـريد الكهربـاء فقط نريدُ أنْ نشـربَ ماءً صاحلاً وليس
مـوم! وبدأ إطالق الـرصـاص فـهـربـنـا إلى الشـيـراتـون وفـرَّ الـفـقراء إلى هـذه الـسـُّ
أكـواخهم!!وُلِدَ 1960 نشـأ في بيتٍ بسـيط في مدينة بـعقوبة ألبٍ خـيَّاط ال يقرأ
وال يكـتب ووالدته ربَّة بيت. كان أكبر األشقاء الستة وله ثماني شقيقات. أُعجِب
ـدرسة التي كـانت تصدرُ مـجلةً ـتوسطـة بخطهِ اجلـميل هذه ا درسة ا أساتـذة ا
باسم اإلشراق سنة 1972 وتُشَجعُ مواهب الطلبة. ومدرس اللغة العربية: محي
كتبة عاضيـدي. مسؤول ا الدين زنكـنة. ومدرس اللغة اإلنـكليزية الشاعـر خليل ا

سعدي عبدالرزاق آل دفتر حقق الكثير من الكتب. 
1980 مَشَى إلى الـسجن يَـسعى بـسرعـةٍ ونشـاط خرجَ من الـسجن جـنديَّاً بال
ـراقـبــة مـشـكــوك في والئه لـلـحــزب والـثـورة 1984. تــسـرَّحَ من سالح حتـت ا
اخلـدمـة اإللـزامـيـة لـيــعـود إلى اخلـدمـة االحـتـيــاط. تـسـرَّحَ لـيـدخلَ في احلـصـار.
2003 عضـواً في الهيأة اإلدارية الحتاد أدبـاء العراق. ثم متحـدثاً رسمياً باسم
االحتاد ثم رئـيـسـاً ثم األمـ الـعام لـثالثـة آالف أديب عـراقي وال يـجـدد منه إال
بلغ الرمزي اذا ال يجددون انتماءهم فـقرر تخفيض ا ألف واحد يـعرف وحده 
نْ أمــسى ولـيسَ له وعَـفَــا عن الـكــثـيــر. (ومـا كــانَ إال مـالَ مـن قلَّ مـالهُ وَذخــراً 

ذخرُ). نشرَ ديوانه (جمهورية البرتقال/ 2013) ولم يتحقق
حــلــمه. يــوم األربــعـاء 28 آب 2019 ســرقــوه مِـنَّــا في
حـادث سَيـر. رحل وأصـبـحت األنـدلس مـقـشـعـرّةً كأنَّ
ـاط. مـا كــان خــيَّــاطــاً لألمـراء وال االحتــاد لــيس به خــيـَّ
للـقصر اجلمهوري وال للمسؤول خيَّاط صدارة طفلٍ
يـتــيم لم يــجـد مــا يـلــبـسه في أكــتـوبــر. ورَأَيْت خِـيــاطـةَ

األدباءِ وَلَّت جَهَاراً حِ وَدعنَا خَيَّاطُ.
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يـة ووسائل الـتواصل منـذ عدة أسـابيع والـعراق يـتصـدر نشـرات األخبـار العـا
ستـجدات التي تتوالى تترى االجتمـاعي تشتعل حتليال وتـعليقا وتعقـيبا على ا
من إيقاف الـسفينـة التي حتمل العـلم االيراني الى احتـجاز السفـينة البـريطانية
ثم تــفـجــيــر مـخــازن الــسالح في الــدورة وبـلــد وقــاعــدة الـصــقــر الى مـنــظــومـة
الـباور373 االيرانـية واآلراء مـنـقسـمـة في صوتـهـا العـالي بـ مشـايع ومـندد.
لكـن الالفت أن احلديث عن الـوطن وأمنه وسـيـادته واستـقالله غائب مـغيب وان
داخل عن الـوطن راحت سهام االستهـداف تتالقفه متـوالية تترى حتدث احـد ا
لتخـمد صوته بـسرعة الـبرق  ليـنسحب مـتقهـقرا آسفا عـلى ما حتدث. والالفت
ـنقسم ان كالً منهما نصب نفسه قيما على الوطن اجلريح ليذهب في حديث ا
ـوقف الـرسـمي مـتـخاذل وقـف الرسـمي واألمـني والـشـعـبي فـعـنـده ا مـنـتـقـدا ا
ضعـيف فال جدوى عـنده من اجـتماع الـرئاسـات وال منـفعـة ترجتى من اجـتماع
ـوقف األمنـي فضـعـيف تابع الـقـادة وال قيـمـة تـذكر لـلـحراك الـدبـلومـاسي. امـا ا

 . تصارع تتالقفه األهوال وحتدد مساراته مصالح ومحددات ا
ـوقـف الـوطــني تــأيـيــد اجلـيـش ودعـمه ومــســانـدته بل في الـوقت الــذي يــوجب ا
ـوقف الـشـعـبي عـنـد من نـصب نـفـسه قـيـما الـوقـوف صـفـا واحداً خـلـفه  امـا ا
ـوقف مـقـومـا فـهـو ضـعـيف سـاكن مـهـادن والـشـعب عـنـده مـصـدر اخلراب  فـا
الـشعـبي البـد ان يكـون هـائجـا مـتحـركـا يكـسـر ويدمـر ويـرعد ويـزمـجر بـصرف
الـنـظـر عن اخلــطـر الـقـادم والـتــهـديـد الـذي راح يـقــرع طـبـول احلـرب فال بـأس
نـظومة احلـاكمـة اجلديـدة التي اخـفق الغالب ا فـيه إسقـاط ا بخـراب العراق طـا
من رجـالـهــا يـقـيــنـا ان اإلخـفــاق واضح والـفــشل بـ وتـراجع اخلــدمـات جـلي
ـقتـضى ليس االصطـفاف مع اخلطـر القادم والفـساد نخـر جسد الـدولة  لكن ا
لالنقـضاض على الدولة ولكن تـنظيم الصفوف ونـظم اآلراء وتقد الرؤى بقصد

تقو ما اعوج وإصالح ما انحرف. 
وعـلى من يـنـتظـر ويـتـرقب ويتـضـرع من اجل احلـرب ويحـبس األنـفـاس بانـتـظار
نيـرانهـا عسى ان يـقصي الـقائم بـأمل احللـول محـله  علـيه ان يتـذكر أن الوطن
أغـلى من احلـكم وأن الـروح انـفس من مـغريـات الـسـلطـة وأن الـكـلمـة الـتي تـوقد
نـارا لـلـحرب سـتـبـقى عـاراً تالحق وعـاظهـا  فـالـوطـنـية مـوقف ودفـاع وجتـسـيد
نصـة احلكم ودكة وواقع  ال تنـظير وادعـاء ونقـداً وجتريحـاً  وعلى من يـتطلـع 
لك لك عاش ا ثل الفـرنسي القائل مـات ا السـلطة وهو حق مـشروع استذكـار ا
فـقـبل تـورية احلـاكم الـراحل الى مـثـواه األخـير يـنـصب من يـقـود الـدولة لـيـسـير
ـــــــوت  يــقـيـنـا في الـوطن الـغث خـلف جــثــــــــمـان الـراحل  والـوطن حي ال 
تربص  وبالقطع نافق االم واخملادع  الناصح وا والسم  الصـــــادق وا

ان الزبد فسيذهب جفاء وأما ما ينفع الوطن فهو باق . 
ـفصـلية وفي االيام الـعجـاف واللـيالي الـظلـماء والـلحـظات ا
ـتـخاذلـة وليـست االيام ـواقف الوطـنيـة وكذا ا تسـجل ا
الــعـجـاف الــيـوم هي االولى بــتـاريخ الــوطن فـجل ايـام
الوطـن ف وتمرد وتذمر وانـقالبات وتهديدات وحروب
وت ومن راهن رض الـعـراق لكـنه بـاق حي ال  وقـد 
ـعــاصـر من عـلى وفــاته بـتــقـســيـمه عــلـيه اســتـذكــار ا

عاش منه ذكر لعل الذكر ينفع. التاريخ بل ا

لم ارد ان اصـدق رحيل الشـاعر وأمـ عام احتاد االدبـاء والكتـاب في العراق
(ابـراهيم اخلـيـاط) ولم اسـتوعـب موته  حـيـنـما نـقل لي اخلـبـر ابـني يوم امس
وهو يـقول لي ان الـشاعـر ابراهـيم اخليـاط قد تـوفي على أثـر حادث سـير وهو
في طـريقه ألداء واجبـاته جتاه الثـقافة واالدب بـ طريق اربيل دهـوك في اقليم
تـمنيت ان يـكون اخلبـر غيـر صحيح او فـيه بعض االشـتباه لـكنني كردسـتان 
كـلما افتح مواقع التواصل االجتمـاعي وصفحات اصدقائي في الفيس ال ارى

اال ابتسامة ابا حيدر وهو يلوح بيده ليودعنا.
ـيـز احـبه فـاجـعـة اصـابت االدبـاء والـكـتـاب في الـعـراق بـرحـيل رجل فـريـد و
اجلـمـيـع وكـنـا نـرى فـيه انـفـســنـا ويـعـبـر فـعال عن جــمـيع االدبـاء والـكـتـاب في
فرحة واحلـاالت احلزينة لكل ناسـبات ا العـراق تراه بأستمـرار حاضرا في ا
اديب وعـضو في االحتـاد حـينـما تـلـتقـي به تفـوح مـنه رائحـة اخلـير واحملـبة 
ـودة واخلـلق الـنـبـيل والـذوق اجلـمـيل صـادق ورقـيق في وعيـنـاه تـفـيـضـان بـا

تعامله مع االخرين.
حـينـما كـنت التـقي به يبـادر هو الى الـسالم قائال (اهال أسـتاذنـا) اي تواضع
يــتـحـلى به قــلـمـا جتــده من بـلغ مــنـصب رفـيع وشــهـرة واسـعــة صـوته حـزين

وابتسامته جميلة معبرة كأنه يحتضن من يراه بهما وليس بذراعيه.
عـندما انـتشـر خبـر وفاة االديب رزاق ابـراهيم سـارع االحتاد الى نـشر نعي 
وكنت قـد كتبت مـقال رثاء لزمـيلنا لـكنني سمـعت بأن خبر وفـاة رزاق كان غير
صـحيح اتـصلت بـالراحل ابـراهيم اخلـيـاط ألخبـره بذلك احـسست به قـد طار
من الـفرح وهـو يقـول لي (كم يـفرحـني ان نكـون مـخطـئ واخـونا رزاق ال زال

حيا)!
 وبعـد دقائق اتصل هو بي قائال (رفعنا الـنعي يا لها من فرحة ان يكون رزاق

حـيـا وال زال يــعـيش ويـبــدع) اي انـسـان انت يــا ابـا حـيـدر
وفـقدانك خسارة ال تعوض الـيوم ونحن نحضر عزاءك
فـي مــجـــلس الــفـــاحتــة شـــاهــدت حـب االدبــاء لك في
عــيــونــهـم الــتي تــذرف الــدمــوع الــغــزيــرة. وداعــا يــا
صـاحب جمهورية البرتقال الـرجال الطيبون يرحلون
وتـبـقى ذاكــرهم في قـلــوب الـنـاس. لك الــذكـر الـطـيب

ولروحك السالم.

بأي مشاريع كـونية أو إقلـيمية مثل
صـــفــقــة الـــقــرن ألنه لـــو كــان األمــر
نطق هو تسهيل مرتبطا بها لكان ا
عــمل الــفــلــســطــيــنــيــ لــتــســهــيل
تــــوطــــيــــنـــهـم. لـــذلـك أظن أن وضع
الــعـمـالـة الـفــلـسـطـيـنــيـة في لـبـنـان
نـظـور كمـا كان ـدى ا سيـبـقى في ا
ــاضـــيــة مـــرتــبـــطــا في الــعـــقـــود ا

بالعرض والطلب.
{ وحول رؤيـته لـزيـادة التـوتـر بـ حزب
الــلـه واســرائــيل فـى هــذا الــتـــوقــيت اثــر
ـتـــــبـادلـة بـيـنـــــهـمـا  قـال الـتـهـديـدات ا

علوش :
- من نـاحـيـة إسـرائيـل وحزب الـله
ـتـبـادلـة واحلـديث عن اخلـطـابـات ا
والـتـهـديـدات اإلعالمـيـة فـهي أمـور
اعتيادية وال تشـكل حسب اختبارنا
نذيرا حلرب أو غـير ذلك فحزب الله
يـــتـــحـــرك حــسـب الــبـــوصـــلــة
اإليـرانـيـة لـكـونه فـيـلـقا
في احلـــرس الــثــوري
وإســـرائـــيل تـــتـــحــرك
بــرؤيـــة مــصــلــحــيــة
أقــــول ذلـك لــــيس من
قبيل تـقلـيل القلق أو
الـتـجـاهل فـالـوضع
حساس وقد يشتعل
في أي حلظة ولكنه
مـــرتـــبط بـــتـــطــور

مصطفى علوش

وآخر في استراليا

شيكاغو مطعم جوليانا

مطعم دايانا في لندن

قبل الغزو االمريـكي للعراق وهجرة
اليــ من الــعــراقـيــ الى انــحـاء ا
الــعـالم نـقــلـوا مــعـهم عــاداتـهم ومـا
يـحـبونه وخـاصـة االكالت الـعـراقـية

الشهيرة.
في مـعـظم الـدول الـتي هـاجـر الـيـها
ـــطـــاعم الـــعـــراقـــيـــون اصـــبــــحت ا
الــعـراقــيـة تـنــافس مـثــيالتـهــا الـتي
ـصـريـة والـسـوريـة سـبـقـتـهـا مـثل ا

غربية وحتى اليمنية. وا
قـبل ايـام وانـا فـي لـبـنـان وصـلـتـني
هــديـــة من الــرطب الـــعــراقي (وهــذا
ــهــنــدس عــبــد مــوســمـه) من اخي ا
اجلـواد وقـد فـرحت به فـرحـاً غـامـراً
وعبـرت عن ذلك في موضـوع نشرته
ــا دعـا صـديـقي عـلى الــفـيـسـبـوك 
الـعـزيـز د احـمـد عـبـد اجملـيد رئـيس
حتــريــر صــحــيــفــة الــزمــان طــبــعــة
العراق ان يقتـرح علي موضوعا عن
ـــطـــاعم في االكـالت الـــعـــراقـــيـــة وا
انــــحـــــاء الــــعــــالـم حــــيث يـــــعــــيش
ــهـاجـرون الــعـراقــيـون بــعـيـدا عن ا
وطـنـهم وعـاداتـهم ومـا يحـبـونه من
اكـالت اصــــبــــحت مــــوجــــودة خالل
ـاضـيـة في الــكـثـيـر من الـسـنــوات ا

دول العالم.
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في لــبـنــان مــثال تـوجــد في بــيـروت
دن كـمدينـتنا الـتي نعيش وبعض ا
فـيـهـا (جـبـيل) مـطـاعم تـقـدم البـاجه
والــكــبـاب وفي مــدن اخــرى مــطـاعم
طعم عراقية يديرهـا عراقيون مثل ا
الــــبــــغــــدادي ومــــطــــعم الــــرافــــدين

وغيرهما.
يقـول إبراهـيم نـوري صاحب مـطعم
(عــراق اخلــيــر) في مــحــلــة احلــمـرا
ـكـنـهم بـبـيـروت أن الــعـراقـيـ (ال 
الـتـخـلي عـن أكـلـهم). يـعـزو ذلك إلى
وطنيـة وانتماء قـومي. إذ هم كلهم
في خـروجهـم من بلـدهم ال يـتـخـلون

عن التزامهم بأكلهم احمللي.
افــتــتح نــوري مــنــذ أربع ســنـوات
مــطــعـمه (عــراق اخلــيـر) فـي مـحــلـة
احلـمـرا ببـيـروت. كـان في الـبـداية
مــقــهى. لــكــنه طــوّره بــعــدهــا. بــعـد
إحلاح الزبائن. صاروا يـطلبون منه

طبخاً عراقياً. 
. وكانـوا في أكثر األحـيان عـراقي
يـــأتـــون في الـــغـــالـب إلى لـــبـــنــان
لــلــعالج في مــســتـشــفى (اجلــامــعـة
األمـيـركـية).  وهم (ال يـقـدرون) على
أن ال يـأكــلـوا (قــوزي). أشـهـر أكالت
العـراقيـ طـبعـاً. وهذه في مـتنـها
الـرئـيسـي أرز. يُضـاف إلـيه حلم أو
دجاج. وهذا ما ال يُستطيَّب من دون

(اخلبز والطرشي).
تتكـرر رواية مرضى (األمـيركية) في
(مــطـــعم الــبـــغــدادي). هـم الــكـــتــلــة
الـعـراقـيـة في بـيـروت األبـرز. يـوجـد

سياح ومقيمون طبعاً. ال يبعد موقع
(بـغدادي) عن سـابـقه غـير خـطـوت
تــقـريــبـاً. افـتــتح مــنـذ سـنــة ونـصف
تقريباً. يتـشارك فيه لبناني وعراقي.
يقول احدهما إن العراقي معتادون
عــلى األكل الـبــيـتـي. (والـلــبـنــانـيـون
ـازات. يــتـمــيـزون فـي الـســلـطــات وا
لكنهم ضعاف في الطبخ).  ال يحتمل
ذوق الـعـراقـيـ هـذه اخلفـة. وهي ال
تقاس بثـقل طبخـة تشريب حلم غنم

مثالً.
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في دبي حـيث اقـمت مـنـذ عام 2006
مطاعم عراقي يديرها عراقيون وهي
طاعم عراقية . وحسب خبراء فروع 
الـــعــــائـــلــــة فـــان دلــــيل دبـي حملـــبي
ــأكــوالت الــعــراقــيــة يــضـم قــائــمـة ا
بــأشــهــر 7 مـــطــاعم عــراقـــيــة تــقــدم
األطباق العـراقية التـقليديـة كالسمك
سكوف) والكباب العراقي الشهير (ا
والـباجـة والـقـوزي والـكبـة احملـشـية
ــــة احملـــــشــــيــــة بـــــالــــلـــــحم والـــــدو
بــــاخلـــضـــروات  الـــرز بـــالـــبـــاقالء
ـة وفـاصــولـيـا يـابـسـة مـطـبك الـدو
ســــمك دجــــاج مـــحــــشي بــــريـــاني
وأطباق عراقـية أخرى. وتـقدم معظم

هـيل على ـطاعم الـشاي ا هذه ا
الـطريـقـة الـعـراقيـة في حـ يـسـتمع
روادهـــا الـى االغــــاني الــــعــــراقــــيـــة

األصيلة
طاعم  مطعم بيستون صمد  هذه ا
مـطعم صـمـد العـراقي مـطـعم اربيل
ــسـكـوف الــعـراقي  مــطـعم مــطـعم ا
الـزوراء مــطـعم بــابـيـلــون الـعـراقي

مطعم العزا العراقي
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ـقـيـمـان من االردن يـقـول الــزمـيالن ا
هناك سالم الشمـاع وغسان القاضي
ـقيـم في بسـبب وفـرة العـراقيـ ا
العاصمة عمـان بعد غزو العراق عام
2003 فـــانــهــا مـن اكــثــر الـــعــواصم
العربيـة بل وحتى االجنبـية حضورا
للمطاعم واخملابز واالفران العراقية.
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