العدد ( )683اخلميس ( )1حزيران 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (683) Thu. (1) June

7

بغداد تتحدى اإلرهاب

سكاهنا يواصلون حياهتم ..وليايل ضفاف دجلة ما زالت باقية

بغداد  /صايف الياسري

ســـكــــنـــــــــــــة
ـ
العــاصـمــة يـــواصلــون
حياتهم اليومـية بانتظار
الفرج
العــــوائـل املهــــاجــــرة
واملهـجرة تـبدي حـنينـها
للعودة إلى بيوتها
اإلرهـاب يفـشل يف غلق
األســــــواق واملــــــدارس
واجلامعات

يـن ـسـ ــاب دجل ــة ه ــادئـ ـاً رقـيق ـ ـاً جلـيالً
ويقـسم بغـداد إلى صـوبيـها العـريقني
دون أن يـبـ ــالــي بعـ ـشـ ــرات الـ ـسـيـ ــارات
املفـخخـ ــة والعـب ــوات الـنـ ــاسف ــة الـتـي
تـفج ـ ــرت يف األس ـب ـ ــوعــني امل ـ ــاض ـيــني
م ـسـتهــدف ــة مفــارز احلــرس الــوطـنـي
والـ ـش ـ ــرط ـ ــة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة وامل ـ ــواط ـنــني
األبرياء يف أحياء متعددة من بغداد.
يـ ـ ــواصل سـك ـ ــان امل ـ ــدي ـن ـ ــة ح ـيـ ـ ــاتهــم
اليومـية بالـرغم من حتديـات وجرائم

اإلرهـ ـ ــاب بـ ـ ــان ـتـ ـظ ـ ـ ــار الفـ ـ ــرج دون أن
يـفـق ـ ـ ـ ـ ــدوا األمـل يف ع ـ ـ ـ ـ ــودة األم ـ ـ ـ ـ ــان
والهدوء مهما طال األمد.
يق ــول ــون أنهـم تع ــودوا أن يــبك ــوا وهـم
يعتـرفون بـاحلب واهلل وحـده يعلم كم
ي ـ ـضـ ـمـ ـ ـ ــرون م ــن احل ــب ملـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـتـه ــم
املـعـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــة ذات ال ـ ـ ـ ـ ــدالل واألرث
التـاريخي املعـروف ،هي اليـوم مرهـقة
وقلقـة وحزينـة بقدر ما فـقدت وتفقد
مـن أبـن ــائه ــا لكـنهــا ت ــواصل حـي ــاتهــا
بـإصـرار وحتــد فمـا زال طلــوع الفجـر
يـجـلــب الـع ـم ـ ـ ــال واحل ـ ـ ــرف ـيــني إل ـ ـ ــى
املـسـاطــر التـي اعتـادوا الـذهــاب إليهـا
لـلحـ ـص ـ ـ ــول علـ ـ ــى فـ ـ ــرصـ ـ ــة ع ــمل يف
الكــاظـمي ــة والبــاب الـش ــرقي والـبيــاع
ومنـاطق أخرى بـرغم استهـدافهم من
قبل اإلرهـابـيني بـالـسيــارات املفخخـة
والـعـ ـب ـ ـ ــوات الـ ـن ـ ـ ــاسـف ـ ـ ــة واألسـلـح ـ ـ ــة
الــرشــاشــة ،يقــول عــامل الـبنــاء سعــد
عـ ـبـ ـ ـ ــد اهلل املـ ـنـ ـت ـ ـظـ ـ ـ ــر يف م ـ ـ ـس ـ ـطـ ـ ـ ــر
الكــاظميـة ،هـذا هـو قـدرنـا وال بـد لنـا
من مـواجهـته وال ميكـننـا الهــرب منه
فـ ـنـح ــن أصـح ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــوائـل وأوالد وال
ميكننـا تركـهم دون لقمة الـعيش التي
حتكم علينا أن نزحف مع الفجر إلى
املـسـاطــر ،فهنـا يف مـسطـر الكـاظـميـة
تعــرضـنــا أكـثــر مـن مــرة إل ــى تفجـيــر
سيــارة مفخخــة وعبـوة نـاسفــة لكـننـا
لم نترك املـسطر ،ولكـننا نتـساءل من
وملاذا يستهـدف العمال الفقـراء مهما
ك ــانت هــويــة املـسـتهــدف فهــو يــرتـكب
جـ ــرمي ـ ــة بحـق العـ ــراق واإلنـ ـسـ ــانـيـ ــة
والعاصمة بغداد باألخص.
ويقــول الــدكـتــور ه ـش ــام فلـيح ح ـسـن
الـ ـ ــذي ميـ ـ ــارس ع ـمـله يف ع ـيـ ـ ــادته يف
شـ ـ ــارع امل ـ ــشجـ ـ ــر امل ــتفـ ـ ــرع مــن شـ ـ ــارع
السعدون :بـالرغم من خطورة الوضع

األمـنــي يف بغـ ــداد والــتهـ ــديـ ــد الـ ــذي
ي ــواجـهه األطـب ــاء بـ ــالقـتل واخلــطف
من عـصــابــات اجلــرميــة واإلرهــاب مــا
زلـنـ ــا نـتـجه إلـ ــى عـيـ ــاداتـن ـ ــا كل يـ ــوم
مـتح ــدين كـل تلك األخـطــار ومــا زال
املراجعون يتجهـون إلى هذه العيادات
يف حتـ ـ ــد واضح ،لــي ع ـ ــدة أص ـ ــدق ـ ــاء
وزمـالء تع ـ ـ ــرض ـ ـ ــوا لـلخـ ـطـف فغ ـ ـ ــادر
بع ــضهــم بغ ـ ــداد إل ـ ــى ع ـ ــدة ع ـ ــواصــم
عـربية وأوروبية ولكن الـكثيرين غيروا
مــواقـع عيــاداتـهم واسـتمــروا بــالعـمل
متحدين خطر اإلرهاب واجلرمية.
وعلـ ـ ــى ذكـ ـ ــر الـهج ـ ـ ــرة واملهـ ـ ــاجـ ـ ــريــن
واملهجـرين ،فقـد غـادر عـدد من سكـان
بغــداد إل ــى عمــان والقــاهــرة والـشــام،
ولهـؤالء معانـاتهم يف مـواجهة سلـطة
الـبل ــدان الـتـي ه ــاج ــروا إلـيه ــا م ــا لـم
ميتلكـوا مبلغـاً معيـناً من املـال يوضع
قسم منه يف بنوك تلك الـدول كأمانة
ويـسـمح بــاالشـتغــال بــالقــسم اآلخــر،
أما احملـافظـات الشمـاليـة فقد هـاجر
إلـيه ــا العــديــد مـن أصحــاب األمــوال
للعـمل يف قـط ــاع املقــاوالت والـتجــارة
والعقارات (الفندقة) كمـا هاجر إليها
ع ـ ــدد ك ـب ـي ـ ــر مــن األيـ ـ ــدي العـ ـ ــامل ـ ــة
مستفـيدين مـن نسبـة األمان العـالية
يف هـ ــذه احملـ ــاف ـظـ ــات وتـ ــوفـ ــر فـ ــرص
الـعـ ـمـل حـ ـي ــث ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة اإلعـ ـم ـ ـ ــار يف
تصاعد.
الع ـ ــوائل املـهجـ ــرة مــن بعــض أحـيـ ــاء
بغــداد والتـي اجتهت إلـى احملــافظـات
اجلنوبيـة واسكنت اخمليمات وحصلت
علــى بعـض املـسـاعـدات اإلنـســانيـة ال
تـنـي تـب ــدي حـنـيــنهـ ــا يف الع ــودة إل ــى
بـيــوتهــا وتـطــالـب احلكــومــة بـتــوفـيــر
الف ـ ــرص ـ ــة ل ـ ــذلـك وح ـم ـ ــاي ــته ـ ــا مــن
عصابـات اجلرمية واإلرهـاب الطائفي

وق ــد وع ــد ال ــرئـيــس جالل ط ــالـب ــانـي
بـوضع خطـة أمنيـة حلمـايـة مـديـنتي
بـغـ ـ ـ ــداد والـ ـب ـ ـصـ ـ ـ ــرة أوالً ث ــم بـقـ ـيـ ـ ـ ــة
احملافظات فيما بعد.

اإلرهاب واملدارس
واجلامعات

بع ـ ــد أن خفـتـت مـ ــوج ـ ــة مهـ ــاجـمـ ــة
اجلـ ـ ــوامع واحل ـ ـس ـي ـن ـي ـ ــات ان ـطـلقــت
مـوجـة مهـاجمـة املـدارس واجلـامعـات
فتفجـرت عدة سـيارات مفخخـة على
أبـ ـ ــوابه ـ ــا وأطـلق ــت عل ــيه ـ ــا قـ ـ ــذائف
الهــاون وفجــر انـتحــاري نفــسه علــى
بـوابـة جـامعـة املـستـنصـريـة ممـا أدى
إلــى استـشهـاد وجـرح عـدد كـبيــر من
طالب اجل ــامعــة كـم ــا فجــرت سـيــارة
م ـف ـخــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـتـكـ ـن ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـي ـ ـ ــة ،لـك ــن كـل ه ـ ـ ــذه
الهـجمــات اإلره ــابيــة لـم تتـمكـن من
إيقـاف الـدراسـة وغلق أبـواب املـدارس
واجلامعات.
تقـول الطـالبـة وسن عـبد الكـرمي من
كـلـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ــة يف اجلـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ــة
املـ ـسـتـن ـصـ ــريـ ــة ،كـن ـ ــا نهـم بـ ــدخـ ــول
اجلـامعـة وقـد تـأخـرت قـليالً يف أحـد
مكــاتـب االسـتـن ـســاخ املـنـت ـشــرة قــرب
اجل ــامعــة حـني سـمعـت دوي انفجــار
هائـل وعرفـت فيمـا بعـد أن انتحـارياً
فجر نفسه علـى بوابة اجلامعة وأدى
ذلـك التـفجيـر إلــى استـشهـاد وجـرح
عــدد مـن طلـبــة اجل ــامع ــة لكـن تـلك
اجلـ ـ ــرميـ ـ ــة لــم مت ــنع الـ ــطل ـبـ ـ ــة مــن
مـواصلة احلـضور واسـتمرار الـدراسة
يف عملية حتد رائعة.

البغداديون والعودة إلى
التراث

ت ــراكـمـت األزم ــات واسـتـفحلـت مـن ــذ

سقــوط الـنـظــام املـبــاد وحـتــى الـيــوم
وهــي تـ ـ ــزداد تـ ـ ــأث ـيـ ـ ــراً يف ح ـي ـ ـ ــاة كل
الـع ـ ـ ــراق ـيــني دون أن يـج ـ ـ ــري حـلـه ـ ـ ــا
بـسبـب اإلهمـال املـتعمـد مـن حلقـات
املــافيــا املـتعــددة الهــويــات فـمن أزمــة
الـكهـ ــربـ ــاء إلـ ــى أزمـ ــة الـ ــوقـ ــود إلـ ــى
ت ـص ـ ــاع ـ ــد األسع ـ ــار ،ف ـ ــأج ـ ــرة ال ـنـقل
اخلـاص والعام تـضاعفت عـدة مرات،
كـ ـن ــت أصـل جـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة (املـ ـ ـ ــدى) م ــن
الكــاظـميــة بــأجــر ال يـتجــاوز الـ2000
ديـنــار أمــا الـيــوم فــاألجــرة هـي 7000
ديـنــار وارتـفع سعــر اخلـبــزة إلــى 150
دي ـن ـ ـ ــار وانـخـفـ ــض ع ـ ـ ــدد اخل ـب ـ ـ ــزات
املـسـتبـدلــة بكـيلـو الـطـحني مـن اربع
خبـزات إلــى ثالث ومع رحيل الـشتـاء
وانـته ــاء م ــوسـم الـب ــرد لـم يــنخفـض
سعــر قنـينــة الغــاز عـن  14000دينــار،
له ــذا ع ــاد الـبغ ــدادي ــون إل ــى الـت ــراث
حلل هـذه األزمــات ،فقـد عـاد الـتنـور
الـ ـط ـي ـنــي إلـ ـ ــى ال ـب ـيــت ال ــبغـ ـ ــدادي،
وازده ـ ــرت جت ـ ــارة ال ـ ـسـعف ال ـي ـ ــابـ ــس
كوقود وتعلمت سيدات البيوت كيفية
اسـ ـتـخ ـ ـ ــدام الـ ـتـ ـن ـ ـ ــور ،وع ـ ـ ــادت إل ـ ـ ــى
الـبغ ــداديـني ع ــادتهـم يف الـن ــوم عل ــى
الـسـطـوح واسـتخـدام اجلـرة لـتبـريـد
امل ـ ـ ــاء (الـ ـتـ ـنـك ـ ـ ــة) ،وع ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــدد م ــن
املــواطـنني إلــى اسـتخــدام الــدراجــات
اله ــوائـي ــة يف مـ ــواجه ــة أج ــور الــنقل
الالهـبة ،كمـا عادوا إلـى إنارة بيـوتهم
بــالاللــة والفـانـوس وألن الـكيــورسني
أو (ال ـنـفـ ــط األب ـيـ ــض) اس ـتـخ ـ ـ ــدمـه
الـبغ ــدادي ــون ب ــاسـتخ ــدام (اجل ــول ــة)
الـتي انقـرضت مع ظهـور الـطبـاخـات
الغــازيــة والـكهــربــائـي ــة ومع كل هــذه
األزمــات فــإن الــوضـع االقتـصــادي يف
العــراق يـتح ـسـن كـم ــا يقــول مــؤشــر
بغـداد لألوراق املـاليـة حيـث تتصـاعد

اسعـ ــار األسهـم وامل ـسـتـنـ ــدات وبقـي ــة
األوراق امل ــالـيـ ــة وبخ ــاص ــة يف ق ـط ــاع
املصارف.

ليل بغداد السامر

بـرغـم كل شيء تـزدهـر أمــاسي بغـداد
بـالـسـامــرين ،فـاالضـواء تـتألأل علـى
ضفـتـي دجل ــة يف الك ــرخ وال ــرص ــاف ــة
منـطلقـة من مقـاهـي واملطـاعـم التي
متتــد حــدائقه ــا حت ــى منــاديل املــاء،
وه ـن ـ ــا ت ـ ــأت ــي العـ ـ ــوائل ال ــبغ ـ ــدادي ـ ــة
املـتمـكنـة مـادي ـاً (للـتعلـولــة) وتنـاول
العشاء ،ويدخن رب العـائلة النركيلة
بطعم التفاح واملعسل.
مـجمــوعــة مـن كبــار الـسـن يف مقهــى
ال ـب ـيـ ـ ــروتــي مـ ـ ــا زالـ ـ ــوا ي ـت ـبـ ـ ــادلـ ـ ــون
األحـاديث عن نهـاراتهم ،ويتـضجرون
من عـودتهم إلـى البيـوت التـي صارت
تخنق بعـد ارتفـاع درجة احلـرارة إلى
أربعـني مئــويــة ،نحـييـهم ونـســأل عن
أح ــوالهـم وعـم ــا إذا ك ــان ــوا ي ــشع ــرون
ب ـ ــاألم ـ ــان وق ـ ــد جت ـ ــاوزت ال ـ ـس ـ ــاع ـ ــة
الع ــاش ــرة م ـس ــاء يجـيـب اب ــو ذر وه ــو
مدرس متقاعـد ،نحن الثالثة نلتقي
دائمـاً هنـا وبـرغـم إننـا غيـرنـا املقهـى
عـدة مـرات إال إننـا كنـا نعــود إليه كل
مـرة فهـو قـريب مـن بيـوتنـا وصـاحب
املقهــى والعـمــال علــى عالقــة جـيــدة
بـنــا أمــا عـن شعــورنــا بــاألم ــان ،فهل
تريد لإلرهاب أن يحـبسنا يف بيوتنا؟
واهلل لـو أمـطـرت نــاراً لقــدمنــا للقـاء
بعـ ـض ـن ـ ــا وال ـت ـمــتع مب ـ ـسـ ـ ــرى دجل ـ ــة
الساحر.
نـت ــرك مـط ــاعـم الك ــرخ إل ــى مق ــاهـي
ومـط ــاعم الــرصــافــة ،واحلــال نفـسه،
وال ـسـمــار يـتـبــادلــون أحــاديـث شـتــى،
ونـت ــوجه إل ــى ش ــارع فل ـسـطـني حـيـث
تـزدهـر احلـركـة يف األسـواق وبخـاصـة

مح ـ ــال األزي ـ ــاء ال ـن ـ ـس ـ ــائ ـي ـ ــة ،ح ـيــث
اجلـنــس اللـطـيف ي ــرود ه ــذه احمل ــال
مثل حمامات آمنة.
ونـتـجه إل ـ ــى ش ـ ــارع ال ـ ــربــيعـي حـيـث
محـال ومطاعـم الدرجة األولـى وهنا
تخـتلف احلــال ف ــالفـتـيــات يــرتــديـن
أزي ــاء ح ــديـثـ ــة ويج ــولـن مـع ذويهـن
ومــدينــة األلعـاب الــواقعـة يف مــدخل
الـشــارع مكـتظـة بــاألطفــال ،من قـال
إن بغـداد تنام مبكراً إذن؟ إنها تعيش
ذروة التحدي.

الكاظمية واحلركة الدؤوب

الكـاظميـة مديـنة تـرتفع فيهـا درجة
األمان بـنسبة إلـى بقية أحـياء بغداد
وم ــدنه ــا وله ــذا ف ــإن احل ــرك ــة فـيه ــا
نـشطـة فأسـواقهـا مكتـظة بـالبضـائع
وفنـادقهـا ممـتلئـة بـالـزوار القــادمني
من شتـى محـافظـات العـراق ،كمـا إن
املــولــدات اخلــاصــة تــوفــر إنــارة رائعــة
للـمح ــال وال ـش ــوارع وض ــريح اإلم ــام
مـ ــوسـ ــى بـن جـعفـ ــر وقـبـ ــابه تـ ــزدهـي
بـأنـوارهـا اخلـاصـة الغـالبـة اخلضـرة،
أمـا ليلهـا فيمـتد طـويالً حيـث يهرب
الرجال إلى مقـاهي الشاطئ للتمتع
ب ــالنــور والـتبــريــد ولقــاء األصــدقــاء
بينـما يلعب الـشباب البلـيارد ،وتلعب
أن ـس ــام دجل ــة يف املق ــاهـي املك ـش ــوف ــة
الـتـي أقـيـمـت علــى الـضفــة مـبــاشــرة
وتـك ـتـ ــظ م ـ ـط ـ ـ ــاعــم ش ـ ـ ــارع احمل ـيـ ــط
بـ ـ ــرواده ـ ـ ــا القـ ـ ــادمــني مــن األح ـيـ ـ ــاء
اجملـ ــاورة ،مـ ــا زالــت بغـ ــداد بـ ــرغــم كل
شـيء يحـتفـظ بـاسـمهـا اخلـالـد (دار
الـ ـ ـ ـسـالم) ول ــم تـ ـنـجـح عـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات
الـتخ ــريـب واإلره ــاب يف شـطـب ه ــذا
االسم بـرغم جــرائمهـا املـؤذيـة ويـردد
أحــد شيــوخ الكـاظـميـة قــوله (بغـداد
مبنية بتمر فلش واكل خستاوي).

يوم جمعة بغدادي

أسواق تعج باحلركة ومحامات تنفض غبار الصيف عن روادها
بغداد  /املدى

جـمع ــة بغ ــداد تـب ــدأ ب ــاحلـم ــام،
واحلـم ــام الـبغ ــدادي أشه ــر مـن
ن ـ ـ ـ ــار عـل ـ ـ ـ ــى عـل ــم بـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــوسـه
وب ـ ـ ـ ــروت ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــوالتـه وأتـ ـي ـكـ ـيـ ـتـه
اخلـ ـ ـ ــاص ،بـ ـ ـ ــأدواتـه ولـ ـ ـ ــوازمـه،
وطــابعه الــذي نقله زريـاب إلـى
األنـ ــدل ــس وم ـ ــدنهـ ــا األمـ ــويـ ــة،
بع ـط ـ ــره العـبـ ــاسـي الــبغـ ــدادي
الـذي ال يزال ينبعث مـن حنايا
مـدريـد وأشبـيليـة وبلـد الـوليـد
وقرطـبة وطليـطلة حتـى اليوم،
ق ـ ـبـل أن يـعـلـ ــم ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ــاذور
صــيحــتهـم ال ــشهـيـ ــرة وقــبل أن
يزيد يف أوتار العود أوتاراً.
وبـرغـم التطـور الـذي طـرأ علـى
هندسة الـبيت البغدادي وشمل
حمـام الدار التي حوت يف بيوت
ال ـ ـط ـبـق ـ ـ ــة ال ـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــوض
اســتحـمـ ــام (بـ ــانـيـ ــو) أو حـتـ ــى
ح ــوض سـب ــاح ــة ،ف ــإن (حـم ــام
الـسوق) لـم يفقد جـاذبيته ولم
يـفـق ـ ـ ــد امل ـ ـ ــدلـك زب ـ ـ ــائـ ـنـه ول ــم
ت ـت ـمـك ــن معـ ـ ــاهـ ـ ــد الـ ـ ــرشـ ـ ــاقـ ـ ــة
بحـمـ ــامـ ــات الـ ـسـ ــاونـ ــا وأجهـ ــزة
وخبــراء التــرشيق مـن التقـليل
من شعـبيـة حمــام السـوق .بعـد
أن تــنهــي ح ـم ـ ــامـك وت ـتــبغ ـ ــدد
م ــرت ــدي ـ ـاً ومع ـط ــراً ،ن ــاسـيـ ـاً أو
مـتـنــاسـي ـاً أو مـتحــدي ـاً جــرائـم
اإلرهـاب واإلرهابيني والسيارات
املـفخخ ــة والعـب ــوات الـن ــاسف ــة
واالنــتحـ ــاريـني أعـ ــداء احلـيـ ــاة،
ميـكـ ـنـك الـ ـتـج ـ ـ ــوال وأم ـ ـ ــامـك
خـ ـيـ ـ ـ ـ ــاران ،مـ ـ ـ ـسـجـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـصـالة
اجلـمعــة ،وســوق لـشــراء واحــدة
من حـاجيـاتك الـتي لن تـتمكن
مـن ش ــرائه ــا أو بــيعه ــا إال ه ــذا
اليوم.
ومن الطريف أن اشهـر مساجد
بغـداد اليـوم تقع خـارج خـارطـة
بغـداد العبـاسيـة ومنهـا مسـجد

وض ـ ــريح اإلم ـ ــام ابـي حـنــيف ـ ــة
النـعم ــان بن ث ــابت الــذي نـشــأ
حـوله حي األعـظميـة ومسـجد
وض ـ ـ ــريح اإلمـ ـ ــام مـ ـ ــوسـ ـ ــى بــن
جعفــر وحفيـده اإلمــام محمـد
اجلــواد (ع) حيـث منت مــدينــة
الكـاظـميــة واحتـوت كل مقـابـر
قــريـش الـتي كــانـت الكــاظـميــة
موقعها.
أمـ ــا األسـ ــواق فـ ــالـيـ ــوم هـنـ ــاك
سـ ــوقـ ــان رصـ ــافـي ـ ــان شهـيـ ــران
يـعقـ ــدان يـ ــوم اجلــمعـ ــة ،هـمـ ــا
س ــوق الـب ــاب ال ـش ــرقـي ،م ــرك ــز
املديـنة ،وسـوق الغزل مـنتصف
شـ ـ ــارع اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة أو شـ ـ ــارع
اخللفاء.
األول حتــد فـيه كل مــا يخـطــر
وال يخطـر لك ببال وبـإمكانك
أن تعثـر فيه علـى بعـض أجزاء
أو (ب ــراغـي) ط ــائ ــرة املـي ــراج أو
امل ـ ـيـغ أو ال ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــر بـعـ ـ ـ ـ ــد أن
أضـافتهـا احلـواسم إلـى قـائمـة
ال ــسلـع القـ ــابلـ ــة للـبـيع ،وهـن ــا
عليك أن حتـذر (النكـرية) أوالً
ثم (القفـاصـة) وهـؤالء ليـسـوا
ل ـص ــوصـ ـاً بـ ــاملعـن ــى وإمن ــا هـم
نـص ــاب ــون ق ــادرون عل ــى بـيـعك
ب ـسـتــان ـاً يف ج ــزر القـمــر .وقــد
ع ــاد إل ــى ه ــذا ال ـس ــوق بفــضل
جه ــود ال ـش ــرطـ ــة الكـثـي ــر مـن
األم ــان ال ــذي افـتقـ ــدته بغ ــداد
بع ــد سق ــوط الـنـظ ــام ،وب ــرغـم
ذلك يحــاذر الكـثيــرون القــدوم
إلــيه حـ ــاملـني مـبـ ــالغ كـبـيـ ــرة،
ف ــذك ــريـ ــات "العالس ــة" لـم متح
متـ ـ ــام ـ ـ ـاً ،وهـ ـ ــؤالء ميـ ـ ــارسـ ـ ــون
التسليب يف وضح الـنهار وهذه
هـي تسـميتهـم التي عـرفـوا بهـا
وهــي ال ـ ـش ـ ـ ــائعـ ـ ــة ع ــنهــم .أمـ ـ ــا
الـسوق اآلخر ،سوق األمم ،فهو
سـ ــوق ال ـطـ ــراف ـ ــة حق ـ ـاً (سـ ــوق
الـغ ـ ـ ـ ــزل) وبـج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه املـ ـن ـ ـ ـ ــارة
الـشـهيـرة جلــامع ســوق الغـزل،

وهـنــا جتــد انــدر أنــواع الـطـيــور
واحل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ـ ــات واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ــي
وتسـميتـها بـسوق األمم تـسمـية
حــديـث ــة يقـصــد مـنهــا اإلشــارة

إلى لغات أمم الطيور وأصواتها
اخملـتلفــة .وهنــا أيضـاً ميـكن ان
يصـطادك القفـاصة مـا لم تكن
خبيـراً أو حذراً ،فيبيعوك غراباً

عـلـ ـ ـ ــى أنـه نـ ـ ـ ــوع م ــن احلـ ـمـ ـ ـ ــام
ال ـ ــزاجل ،وق ـ ــد ش ـ ــاه ـ ــدت أح ـ ــد
اجلـنــود األم ــريكــان يـتجــول يف
ال ـس ــوق وبـي ــده بـبغ ــاء خ ــرس ــاء

يـبحث عـمن بــاعهــا له األسبـوع
امل ــاضـي بـثـمـن مـ ــرتفـع بع ــد أن
أقـ ـ ـ ـن ـعــه أنــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـتــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث
الـسنـسكـريـتيـة اليـوم .ويلـزمهـا
قل ــيل مــن ال ـ ـ ــوقــت ل ـت ــتح ـ ـ ــدث
اإلجنـل ـي ـ ـ ــزي ـ ـ ــة ،ولــم يـجــن مــن
جتـ ــواله شـيـئ ـ ـاً فحــمل بــبغـ ــاءه
وتـ ــرك الـ ـسـ ــوق يـ ــرطــن بلـكـنــته
األمـ ــريكـيـ ــة القـبــيح ــة م ــودعـ ـاً
بــضحـكـ ــات الـبـ ــاعـ ــة والـ ــزبـ ــائـن
ال ــذيـن ق ــالـ ــوا إنه ح ـصـل عل ــى
"بوري بغدادي".
ومن تقالـيد اجلمـعة البغـدادية
الـذهـاب فجـراً إلـى املقـابــر مثل
مقـب ــرة اخلـي ــزران ق ــرب ض ــريح
اإلمام أبي حنيفـة ومقبرة براثا
ق ـ ــرب جـ ـ ــامع ب ـ ــراثـ ـ ــا .ومق ـب ـ ــرة
الـشـيخ ومـقبــرة مـحمــد سكــران
وبقيـة املقـابــر البغـداديـة ،حـيث
تق ــرأ س ــور مـن القـ ــرآن الك ــرمي
عـن ــد رأس املـيـت ،وت ــوزع بـث ــواب
روحه النقود والطعام.
أم ــا ال ــشحـ ــاذون فهـم يـتهـي ــأون
منـذ الصـباح الـباكـر فيقتـعدون
أبــواب املقــابــر أو يـتجــولــون بني
القـب ــور ويق ــرأ بعــضهـم الق ــرآن
ق ـ ـ ـ ــراءة مـلـ ـيـح ـ ـ ـ ــة ويـج ـ ـ ـ ــودونـه
جتــويــداً رائعـ ـاً فيـتجــود عـليـهم
رواد املـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــر مبـ ـ ـ ــا ف ـ ـضـل اهلل
عـليـهم وم ــا زلت اتــذكــر الـشـيخ
عـبـ ــد احلـمـيـ ــد الـكـ ــرخـي قـ ــارئ
القرآن الضرير وهو يتجول بني
القبــور يف مقبــرة الكــرخ متـكئـاً
علــى كتف ولـده الــصغيـر بــرفق
ليـرشـده إلـى حـيث يجـتمع ذوو
املـوتــى ليقــرأ لهم مـا تيـسـر من
القـ ــرآن الـكـ ــرمي وهـ ــو يقـ ــول إن
(الـثـ ــواب) الـ ــذي يح ـصـل علــيه
من قـراءة القـرآن الكـرمي أعظم
بكـثـيــر مـن املــال ال ــذي يحــصل
عليه من ذوي املـوتى .ومـا يلبث
ال ــشح ــاذون أن يغ ــادروا املق ــاب ــر
مبجــرد أن يغـادرهـا الـزوار ،إلـى

أبـ ــواب اجل ـ ــوامع حـيـث تـ ــؤدى
صالة اجلمعة.
أمـ ـ ـ ــا املـ ـثـقـفـ ـ ـ ــون وال ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ــراء
واألدب ـ ـ ــاء فـ ـتـجـ ـمـعـه ــم بـعـ ــض
املق ــاهـي مـن ــذ الـصـب ــاح حـت ــى
الـظـهيــرة وقــد انف ــردت مقهــى
ال ـشــابـن ــدر بهــذه الـصفــة ،وإذا
أردت مق ـ ــابلـ ــة أحـ ــد املـثـقفـني
دون أن تعـ ـ ــرف ع ـن ـ ـ ــوانه ف ـمـ ـ ــا
علـيك إال الذهاب يـوم اجلمعة
إلــى مقهــى الـش ــابن ــدر ،وحتــى
إذا لـم تعثـر عليه فـستجـد من
يـ ـ ــدلــك علـ ـ ــى ع ـنـ ـ ــوانـه ،بعـ ـ ــد
امل ـنـ ـ ــاق ـ ـشـ ـ ــات الـ ـصـ ـ ــاخ ـبـ ـ ــة ،أو
التـحيــات احل ــارة أو البــاردة يف
مـقهـ ــى الـ ـشـ ــابـنـ ــدر يـ ــأتـي دور
احت ــاد األدب ــاء حـيـث يج ــالــس
املـثـقف ـ ــون بع ــضهــم بع ـض ـ ـاً يف
شلـل معـ ــروفـ ــة حـتـ ــى املـ ـسـ ــاء
حـ ـي ــث يـ ـنـفـ ـ ـ ــرط الـعـقـ ـ ـ ــد م ــن
جـديد ويـذهب كل واحـد منهم
إلــى بـيـته فــال ــوضع األمـنـي ال
يـ ـســمح ب ــالــبق ــاء إل ــى س ــاع ــة
متـأخـرة مـن الليل مـثلمـا كـان
األمر سابقاً.
واملـرأة لهـا بـرنـامجهـا اخلـاص
يـ ـ ــوم اجل ــمعـ ـ ــة سـ ـ ــواء أكـ ـ ــانــت
موظفة أو ربـة بيت ،فهي اليوم
تق ـ ــوم بجـ ــرد الـبـيــت وتعـ ــزيـله
وتـ ـن ـ ـظـ ـيـفـه بـ ـ ـ ــاملـعـ ـنـ ـ ـ ــى األدق
وحتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم األوالد والـه ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ
الســتقـبـ ــال ال ـضـيـ ــوف ،وطــبخ
طـبق خ ــاص بيــوم اجلـمعــة ،أو
الذهاب بـزيارة (بيت األهل) أو
األخـ ــوة واألخ ـ ــوات وبخـ ــاصـ ــة
بـ ـي ــت األخ األكـ ـب ـ ـ ـ ــر أو األخ ــت
الـكبيـرة أو زيــارة بيت الـبنت أو
ال ـ ــول ـ ــد امل ـتـ ـ ــزوج (الغ ـ ــازل) أي
ال ــذي ي ــسكـن داراً ل ــوح ــده ه ــو
وزوجته وليس مع أهله.
أو جــمع شـمـل الع ـ ــائلـ ــة كـلهـ ــا
وال ـ ــذه ـ ــاب ل ـ ــزي ـ ــارة اض ـ ــرح ـ ــة
األولـ ـيـ ـ ـ ــاء وم ــن أشـهـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه

الـ ـتـقـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــد ه ــي طـ ـبـخ طـ ـبـق
(الـدوملـة) والـذهـاب إلـى ضـريح
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــد إدريـ ـ ــس يف ال ـكـ ـ ـ ــرادة
وتناوله هناك.
أمـا نحن األطـفال فقـد كان لـنا
بـرنــامجنـا اخلـاص الـذي كــانت
السيـنما محوره وكنا نبحث عن
أفالم م ــثل (ط ـ ـ ــرزان) أو بع ــض
األفالم احل ـ ــربـي ـ ــة الـتـي ك ـ ــانـت
ميـثـله ــا بــطل كـم ــال األجـ ـس ــام
األم ـ ــريـكــي س ـت ـيـف ريف ـ ــز ومــن
األفالم الـتـي ال أن ـس ــاه ــا فــيلـم
س ـبـ ـ ــارتـ ـ ــاكـ ـ ــوس ح ـي ــث بق ـي ـنـ ـ ــا
نــتح ــدث عــنه أس ــابــيع ع ــدي ــدة
حتى انشغلنا عنه بفيلم سنكام
الهـنـ ــدي وأفالم شـ ــاشـي كـ ــابـ ــور
وش ــامـي ك ــاب ــور وش ــامـي ك ــاب ــور
وسواهم ،ثـم انصرفنـا بعد ذلك
إل ـ ــى ال ـتـلف ـ ــزي ـ ــون ال ـ ــذي ك ـ ــان
يعـ ــرض أفالم الـكـ ــاوبـ ــوي عـنـ ــد
الــظهـيـ ــرة وتع ــرفـن ــا إل ــى ج ــون
واين وكلـينت ايـستـوود وسـواهم
من أبـطــال الكـابـوي والــسيـنمـا
األمـ ــريـكـيـ ــة ومع ذلـك مـ ــا زلـت
أتــذك ــر أفالم ـاً مب ـسـتــوى (ذهـب
مع ال ــريح) ع ــرضهـ ــا تلف ــزي ــون
بغ ــداد ظهـيــرة اجلـمعــة مـن كل
أسبوع.
كانت اجلمعـة بالنسبة لنا نحن
األوالد أطفـاالً وصبيـاناً وشبـاباً
يف بغداد مبـثابـة عيـد يتـكرر كل
أسبــوع ،فـكنــا جنـمع ي ــومي ــاتنــا
ط ــوال أي ــام األسـب ــوع لـنـنـفقه ــا
يـ ـ ــوم اجل ــمعـ ـ ــة الـ ـ ــذي يخ ـتـلف
يــومـيتـه هي األخ ــرى عن بـقيــة
أيــام األسـبــوع ف ــاألهل يــدركــون
اإليقاع اخلاص لهذا اليوم.
جمعـة بغــداد لم تعـد كـالـسـابق
أو ك ـمـ ـ ــا كـ ـ ــان ــت يف طفـ ـ ــول ـت ـنـ ـ ــا
وصبـانا وشبـابنا لـكنها مع ذلك
م ـ ـ ــا زالــت حت ـتـفـ ــظ ب ـ ـ ــروحـه ـ ـ ــا
وخطوطهـا األساسية وبـصمتها
التي ال تنسى.

