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  يف املا�ض��ي القري��ب ، كان املقهى البغ��دادي ظاهرة 
والعل��م  االدب  لرج��ال  وملتق��ى  خال�ض��ة  اجتماعي��ة 
وال�ضيا�ض��ة والفن وقراء ال�ض��عر ومنبعا للأفكار والروؤى 
لتاري��خ  مكان��ا  كون��ه  ملرتادي��ه  الثقافي��ة  والذاك��رة 
الثقاف��ات وتبادل اخل��رات والتجارب .. ورغم �ض��مات 
الفق��ر والب�ض��اطة التي متي��زت بها املقاه��ي البغدادية 
القدمي��ة بارائكه��ا اخل�ض��بية ومواق��د �ض��ايها التقليدية 
العثم��اين  الط��راز  ذات  العالي��ة  و�ض��قوفها  واراكيله��ا 
وماحتمل��ه جدرانها من �ض��ور ن��ادرة ، اال ان بع�ض��ها 
االدب��اء  ويجت��ذب  املا�ض��ي  بعب��ق  يحتف��ظ  م��ازال 
واملثقف��ن بينم��ا طغت ال�ض��مة التجارية عل��ى البع�ض 

االآخر وبقيت ل�ضيقة بالذاكرة فقط ...
 عرف��ت بغ��داد مق��اه ادبية عدي��دة بينه��ا ) الرازيلية ( 
و) ال�ض��وي�رسية( يف �ض��ارع الر�ض��يد ، و) الزه��اوي ( و) 
ال�ضابندر( يف �ضارع املتنبي ، وهناك مقهى ) املعقدين( 
ومقه��ى )اأم كلث��وم( و)ح�ض��ن عجم��ي ( و) الرمل��ان ( 
وغره��ا .. املخرجة ال�ض��ينمائية اميان خ�ض��ر وجدت 
يف املقاهي البغدادية االدبية مادة لفيلم وثائقي حمل 
عن��وان )مقاهي بغداد االدبية ( اجنزته بدعم من وزارة 

الثقافة وقامت بعر�ض��ه يف بع���ض الدول االوربية كما 
قامت بعر�ض��ه يف مقهى ال�ضابندر موؤخرا بالتعاون مع 
دائرة العلق��ات الثقافية العامة ..ويروي الفيلم ق�ض��ة 
املقاه��ي واالحداث التي دارت فيها م�ض��تندا اىل كتاب 
حمي��د املمي��ز )بغ��داد كما عرفته��ا ( الذي ي��روي فيها 
كيف كان �ض��باب بغداد يق�ض��ون �ضهراتهم يف املقاهي 
اخلالي��ة من املذي��اع والتلفزيون ، اذ كانو ي�ض��تمتعون 
بعرو���ض ) الق��ره ق��وز( او )خي��ال الظ��ل( وميار�ض��ون 
األعاب الدومينو والرند وي�ض��تمعون اىل ) الق�ضخون ( ... 

) ق�ضخون( و )جالغي بغدادي( 
تق��ع مقهى ) ال�ض��ابندر ( بج��وار منطقة ت�ض��به ال�رساي 
احلكومي اآنذاك حيث ا�ض�ض��ت اول حكومة بعد االحتلل 
الريطاين برئا�ض��ة املل��ك في�ض��ل االول فكانت مبثابة 
املنق��ذ للمواطنن وق��ام بادارتها عدد من اال�ض��خا�ض 
كان اآخرهم حممد اخل�ضايل الذي قال عن مقاهي بغداد 
:  "مل يب��ق اال القليل من االأماك��ن الرتاثية يف العراق اذ 
حمل��ت اأغلبها الطاب��ع التجاري ..فيما يخ�ض��ني ، اآليت 
عل��ى نف�ض��ي ان امنع ممار�ض��ة العاب الدومين��و والرند 
يف الف��رتة االأخ��رة لتك��ون املقهى خم�ض�ض��ة للثقافة 

واملثقفن ". م�ض��را اىل ان "�ضارع الر�ضيد الذي مت �ضقه 
يف زمن الوايل العثماين خليل با�ض��ا عام 1916 ا�ضبح 
مرك��زا جل��ذب العام��ة على اختلف م�ض��اربهم و�ض��مي 
يف عهد االنتداب الريطاين �ض��ارع الر�ض��يد تيمنا با�ضم 
اخلليف��ة ) هارون الر�ض��يد( وكان اول مقهى ا�ض���ض فيه 

هو مقهى ) جلل زادة( عام 1853".
وبل��غ بع��ده ع��دد املقاه��ي اىل 599 مقه��ى يف ع��ام 
وح�ض��ن  الزه��اوي  مقاه��ي  اأ�ض��هرها  ...وكان   1934
عجمي وال�ض��ابندر وام كلث��وم ، ويف بداية االمر ، كانت 
املقاه��ي تقدم القهوة واالركيلة وكان الرواد يجل�ض��ون 
يف املقه��ى جمانا كما كان يح��دث يف مقهى الزهاوي 
مث��ل ويجلب��ون معه��م التبغ بينم��ا يقدم لهم �ض��احب 

املقهى االركيلة فقط ..
ال�ض��ابندر  مقه��ى  �ض��هدت  كي��ف  اخل�ض��ايل  وي��روي 
االنكلي��زي  االحت��لل  زم��ن  الطلبي��ة يف  املعار�ض��ة 
ومور�ض��ت االعتق��االت الع�ض��وائية تبع��ا لذل��ك وكانت 
املقاه��ي ت�ض��تخدم كاوكار للمعار�ض��ن ومت اعتق��ال 
بع�ض��هم فيه��ا !! م��ن جهته ، يع��زو الكاتب وال�ض��حفي 
زهر اجلزائري انت�ض��ار املقاهي يف بغ��داد القدمية اىل 
خل��و البي��وت البغدادية القدمي��ة من اماكن ال�ض��تقبال 
ال�ض��يوف منوه��ا اىل ان املقاهي كانت مرك��زا للمتعة 
اذ تعر���ض فيه��ا الروايات مث��ل ) ابو زي��د الهليل ( و) 
عنرت بن �ض��داد( وكان للق�ض��خون تاأثر كبر على رواد 
املقهى اذ ينق�ض��مون اىل فريقن مابن موؤيد ومعار�ض 
الطالة احلكاية اىل اطول فرتة ممكنة . ويوؤكد اجلزائري 
عل��ى ان اول م��ن و�ض��ع يف مقه��اه جوق��ة مو�ض��يقية 
تدع��ى ) اجلالغ��ي البغ��دادي( كان يدع��ى )�ض��بع( وهو 
�ض��احب مقه��ى )ال���رسق( ، وبعد اع��لن الد�ض��تور عام 
1908 ، تق��دم بطلب جللب مطرب��ات من م�رس وكان 
ري��ع احلف��لت يذه��ب اىل اجلهد اخل��ري وا�ض��تمر ذلك 
حتى ع��ام 1943 .. ويرى الباحث زين النق�ض��بندي ان 
مقاه��ي بغداد اتخذت مكانتها كمراكز للتوجيه الفكري 
يف اوا�ض��ط الع�رسينات ، بع��د ان كانت اجلوامع كجامع 
احليدرخانة حتتل الدور االكر يف التوجيه �ضد االنكليز 
خا�ض��ة مع قيام ثورة الع�رسين ، لكن ف�ض��ل الثورة دفع 
النا�ض اىل تعقب اال�ض��باب والتوج��ه اىل املقاهي حيث 
النا���ض التي تق��راأ ال�ض��حف وتعرف االخب��ار وميكنها 
االجابة على اال�ض��ئلة ، وهنا بداأت الطبقة املثقفة تلعب 
دورا مهما اىل جانب رجال الدين وحتولت املقاهي اىل 

مراكز لتجمع املثقفن .. �ضجاالت ..يف املقاهي 
وم��ن املقاهي االأدبية ال�ض��هرة مقهى الزهاوي الذ قاد 
فيها ال�ض��اعر حممد �ض��دقي الزهاوي معركت��ه االأدبية 
الت��ي متثل اأول حركة نقد اأدبي يف العراق �ض��غلت الراأي 
العام ، فكانت املرا�ض��لت تن�رس على �ض��فحات اجلرائد 
بينه وبن حممود عبا�ض العقاد او حممود اأحمد ال�ض��يد 

كما �ضهد هذا املقهى حلقات ال�ضجال واملناق�ضات التي 
جرت بن ال�ضاعرين الزهاوي والر�ضايف و�ضكلت حدثا 
كبرا تناقلته االأل�ض��ن و�ض��غلت النا�ض باأجوائه .. ويوؤكد 
ال�ض��اعرحميد قا�ض��م ذلك م�ض��را اىل ان الزهاوي عرف 
بابتع��اده ع��ن ال�ضيا�ض��ة وان�ض��غاله بالفل�ض��فة واالأدب 
ومنا���رسة امل��راأة . وي��روي قا�ض��م كي��ف ا�ض��تعل عام 
1948 باملفاجاآت حن خرجت مظاهرات احتجاج �ضد 
معاهدة بورت �ض��موث بن الع��راق وبريطانيا وانطلقت 
اغلبه��ا من املقاهي وقتل فيها عدد من ال�ض��باب بينهم 
�ض��قيق ال�ض��اعر حممد مهدي اجلواهري فرثاه بق�ض��يدة 
كان��ت مبثابة �رسخة وجع بعنوان ) اأخي جعفر( وكان 
ق��د نظمها على تخوت مقهى ) ح�ض��ن عجمي( املواجهة 
جلام��ع احليدرخانة ثم خرج��ت التظاهرات ال�ض��اخبة 
بع��د القائ��ه الق�ض��يدة دون اأن يفكر املتظاه��رون باأن 
اجلامع �ض��ني وال�ض��اعر مارك�ض��ي و�ض��يعي اأي�ضا كانوا 
مفجوعن مبوت ال�ض��هداء ومدهو�ض��ن ب�ض��حر الق�ضيدة 
وبلغته��ا فطافوا �ض��ارع الر�ض��يد منددي��ن باملعاهدة 
اجلائرة وب�ض��قوط حكومة �ض��الح جر فكانت الق�ضيدة 

مثل نبوءة ملا �ضيع�ضف بالعراق الحقا ..

م��ن جهته ، يرى ال�ض��حفي وعميد كلية االعلم ها�ض��م 
ح�ض��ن ان فرتة اخلم�ض��ينات وال�ض��تينات �ض��هدت تنوعا 
يف رواد املقاهي مابن االدباء والت�ض��كيلين وال�ضعراء 
واالطباء واملهند�ض��ن وكانت افكارهم متلقحة وتدل 
على وحدة وطنية خال�ض��ة وكانوا يحاولون اأن يخلقوا 
واقع��ا جدي��دا وهم ي�ض��تمعون الغاين ام كلث��وم وانغام 
يو�ض��ف عم��ر ، م�ض��را اىل وجود رواي��ات تناولت حياة 
املقاهي و�ضخ�ض��يات روادها مثل ) خم�ضة ا�ضوات ( و) 
النخل��ة واجلران( لغائب طعمة فرمان ، ورواية ) القمر 
واال�ض��وار ( لعبد الرحمن جميد الربيعي التي حتولت اىل 
فيلم �ض��ينمائي اذ �ض��ورت حياة اأبطالها وهم يعي�ضون 
ذروة ال�رساع ال�ضيا�ض��ي يف املقاه��ي التي كانت متثل 
وك��را �ضيا�ض��يا للو�ض��ول اىل �ض��يغ جديدة ل�ضيا�ض��ات 
االنظم��ة الت��ي جعل��ت منه��م جيل غ��ر تقلي��دي تبنى 

احلداثة كمناخ للحياة ...
اما الكاتب وال�ض��حفي ا�ض��ماعيل زاير فق��د كان بدوره 
واح��دا م��ن رواد مقه��ى ) املعقدي��ن ( يف �ض��ارع اب��و 
نوؤا�ض والذي �ض��مي بهذا اال�ض��م – ح�ضب زاير – لتواجد 
عنا���رس االأم��ن يف �ض��نوات ال�ض��تينات يف املقاه��ي اذ 

كانوا يتل�ض�ض��ون على روادها في�ض��معونهم يتحدثون 
عن اأ�ض��ماء اليعرفونها مثل ) �ض��ارتر وكامو و�ض��اغان 
ال�ض��وداء ويحمل��ون  النظ��ارات  ( وي�ض��عون  وغره��م 
الكت��ب دائم��ا وله��ذا اطلق��وا عل��ى املثقف��ن �ض��فة ) 
املعقدين( الأنهم اليفقه��ون مايقولون ويفعلون ....وقد 
وا�ض��ل املثقفون ارتياد املقاهي االدبية حتى �ض��نوات 
الثمانين��ات والت�ض��عينات وولدت فيها اجمل الق�ض��ائد 

واالعمال االدبية ..
مابعد االرهاب..

لقد طالت التفجرات االرهابية بع�ض املقاهي االدبية 
اأي�ض��ا مثل مقهى ح�ض��ن عجمي ومقهى ال�ضابندر الذي 
حت��ول اىل انقا�ض اثر التفجراالرهاب��ي الذي وقع يف 
�ض��ارع املتنب��ي ع��ام 2007 وراح �ض��حيته الع�رسات 
وكان بينه��م اأوالد �ض��احب املقه��ى حمم��د اخل�ض��ايل 
اخلم�ض��ة ..ويق��ول اخل�ض��ايل ان اجلث��ث م��لأت امل��كان 
والت�ضقت اال�ضلء بجدران املقهى ومل يعرث على العديد 
م��ن اجلث��ث ، لكن��ه وجد يف اع��ادة املقه��ى اىل احلياة 
يف ع��ام 2009 اأمل جدي��دا يحيا من اجله فخ�ض�ض��ه 

ال�ضتقبال املثقفن والرواد القدماء ..

  مقاهي بغداد االدبية ..عبق الماضي ...وحكايات أيام زمان ..
 الجورنال – متابعة 

نازحون في بغداد .. يفتقدون موائدهم في رمضان رمضان في الموصل: بنايات مدمرة وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي

غيابهم يثير ضجة .. "عشرة رجال" يسيطرون على موائد العراقيين دون هوادة  

التيار  انقطاع  من  املو�ضل،  يف  مواطنون  ا�ضتكى 
�ضهر  خلل  طويلة  الأوق��ات  املدينة  يف  الكهربائي 
معدالت  اإىل  احل���رارة  درج��ات  وارت��ف��اع  رم�ضان، 
مزمنة،  باتت  امل�ضكلة،  ه��ذه  اأن  معترين  عالية، 
خلل  حللها،  �رسفت  التي  الدوالرات  مليارات  رغم 

ال�ضنوات املا�ضية.
تعمدا  »هناك  اإن  ق��ال  املو�ضل،  من  قا�ضم،  زه��ر 
التيار  م��ن  املحافظة  ح�ضة  تقليل  يف  حكوميا 
الكهربائي، وبالتايل تكون الن�ضبة املخ�ض�ضة قليلة 
يجعل  ما  املحافظة،  اأنحاء  كافة  تغطي  وال  ج��داً 
ماتكون  غالبًا  والتي  املولدات  اإىل  يلجاأون  النا�ض 
االأه��ايل  جميع  ي�ضتطيع  وال  مرتفعة،  اأ�ضعارها 

اال�ضرتاك فيها«.
تكون  عام،  كل  ال�ضيف  ف�ضل  قدوم  »مع  واأ�ضاف: 
اأكر م�ضاكلنا هي الكهرباء، وقد يتم قطعها ل�ضاعات 
ال��ذروة،  اأوق��ات  يف  خ�ضو�ضًا  املدينة،  عن  ط��وال 
اأوق��ات  يف  اإليها  بحاجة  النا�ض  يكون  وعندما 
معدالت  اإىل  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  مع  الظهرة 

عالية«. 
االأهايل  اإنهاء معاناة  اإىل  العراقية،  ودعا، احلكومة 
الكهرباء  لتوليد  عملقة  حمطات  الإن�ضاء  خلل  من 
جلميع  ع��ادل  ب�ضكل  الكهرباء  ت��وزي��ع  يتم  والأن 
املحافظات التي تعاين معظمها من كرثة االنقطاع.

اأن  بن  املو�ضل،  من  اأي�ضًا  وهو  الكرمي،  عبد  اأم��ا 
حوايل 50 مليار دوالر �رسفت على وزارة الكهرباء 

خلل ال�ضنوات القليلة املا�ضية، ومل ي�ضهد العراق اأي 
حت�ضن يف هذا القطاع .

الوهمية  العقود  اإىل  املليارات  تلك  ذهبت  وتابع: 
وال�ضفقات الفا�ضدة دون بناء حمطات توليد للطاقة 
بالتيار  العراق  تزويد  خللها  من  ميكن  الكهربائية 

الكهربائي
يف  بناوؤها  مت  احلالية  املحطات  اأغلب  اأن  واأ�ضاف 

زمن النظام ال�ضابق، والتزال تعمل حتى االآن
متكامل،  حكومي  وم�رسوع  خطة  ب�و�ضع  وطالب 
لبناء حمطات جديدة تنهي معاناة البلد الذي اأ�ضبح 
الكهرباء،  م�ضكلة  من  كثرا  يعانون  فيه  النا�ض 
ترتفع  حيث  ال�ضيف  ف�ضل  ق��دوم  عند  خ�ضو�ضًا 
اإىل ما فوق اخلم�ضن درجة مئوية  درجات احلرارة 
اجلنوبية  ال�ضيما  العراقية،  املحافظات  بع�ض  يف 

حيث يلجاأ النا�ض اإىل ت�ضغيل
اأجهزة التريد.

 وح�ضب وعد، من �ضكان املو�ضل، فاإن »قدوم ف�ضل 
االأهايل،  من  لكثر  واالإزع��اج  القلق  ي�ضبب  ال�ضيف 
ال  التي  واملعدمة  الفقرة  الطبقات  وخ�ضو�ضًا 
يف  اال���ض��رتاك  اأو  �ضغرة  م��ول��دات  ���رساء  ت�ضتطيع 
املولدات االأهلية، لذا يعي�ض معظمهم يف اأجواء حارة 
جداً داخل منازلهم«. وعد، يعمل عامل بناء، ويق�ضي 
ينتهي  وعندما  ال�ضم�ض،  حتت  النهار  اأي��ام  معظم 
الكهربائي  التيار  يجد  املنزل  اإىل  ويعود  عمله  من 
ي�ضرتك  لكي  الكايف  املال  ميلك  ال  وكذلك  مقطوعا، 
داع��ي��ًا احلكومتن،  ق��ال،  م��ا  وف��ق  امل��ول��دات،  يف 
وال�ضيما  االأه��ايل،  مراعاة  اإىل  واملحلية،  العراقية 

الطبقات املعدمة الذين يعي�ضون يف االأحياء الفقرة 
وتخ�ضي�ض خط كهربائي لهم يكون م�ضتمراً .

حمطات  وج���ود  ب��ع��دم  تتمثل  ال��ع��راق،  وم�ضكلة   
الكهربائي  املهند�ض  اأكد  ما  وفق  حديثة،  كهربائية 
تعتمد  املو�ضل  مدينة  اأن  مبينًا   ، عبداهلل  حممود 
اأن  وحيث  املو�ضل،  �ضد  كهرباء  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
وطنية،  منظومة  هي  العراق  يف  الكهرباء  منظومة 
اأي �ضبكة واحدة، لذا يتم توزيع الكهرباء من مراكز 
حمددة يف البلد، ويتم التحكم يف توزيع الكهرباء 

من خلل تلك املراكز
التيار  ي��ك��ون  ال��رب��ي��ع  ف�ضل  »خ���لل  واأ����ض���اف: 
الكهربائي اأف�ضل من ف�ضل ال�ضيف«، عازيًا االأ�ضباب 
اإىل »كون االأهايل يقومون بت�ضغيل اأجهزة التكييف 
اإ�ضافة  عالية،  اأمبرية  ذات  تكون  ما  غالبًا  والتي 
ف�ضل  خلل  املياه  من  النهر  م�ضتوى  انخفا�ض  اإىل 
ال�ضيف، لذا تكون انتاجية �ضد املو�ضل من الكهرباء 
امل�ضدر  ووف��ق  الربيع«.  ف�ضل  عك�ض  على  قليلة 
اأزمة الكهرباء،  »جميع حمافظات العراق تعاين من 
وهناك انقطاع مرمج، من اأجل �ضد حاجات وتغطية 
املحطات  من  االإنتاج  قلة  ب�ضبب  املحافظات  كافة 
الإنتاج  حمطة  هناك  اأن  واأو���ض��ح  الكهربائية«. 
الكهرباء مت اإكمال بنائها يف ناحية القيارة جنوب 
العمل كونها حتتاج  اإيقافها عن  املو�ضل، ولكن مت 
اإىل الوقود وقد ا�ضبحت احلكومة عاجزة عن توفر 
الوقود لها، على الرغم من وجود اآبار النفط بالقرب 
منها، اإ�ضافة اإىل وجود م�ضفاة لتكرير النفط والتي 

ال تبعد عنها �ضوى كيلومرتات قليلة.

موعد  قبل  منزلنا  حائط  من  تناولني  كانت  ح�ضنة  "اأم 
بدوري  واأن��ا  الدوملة،  اأو  ال�ضوربة  طبق  بقليل  الفطور 
االأطباق  ال�ضهر  ط��وال  نتبادل  وهكذا  طبقا،  اأناولها 
االإفطار"،  موعد  قبل  واالأك��لت  االأطعمة  من  املختلفة 

تقول اإقبال.
احلياة ما زالت بخر

 ،2011 عام  زوجها  عن  انف�ضلت  قد  ال�ضيدة  وكانت   
وهربت بعد دخول داع�ض للمو�ضل نحو اأربيل ثم بغداد.

وتعتمد اإقبال )46 عاما(، مع ابنتها الوحيدة على املنح 
مع  لكن  املتطوعن،  بع�ض  يقدمها  التي  وامل�ضاعدات 
ذلك فهي تعمل يف بيع امللب�ض وغر ذلك من حاجيات 
مب�ضاعدة  )دالل��ة(  باالآجل  الدفع  اأو  باالأق�ضاط  الن�ضاء 
لل�ضكن  منزلها  الثاين من  الطابق  منحتها  التي  جارتها 

فيه مقابل اإيجار ب�ضيط.
تعي�ض  التي  ال�ضعبية  املنطقة  يف  اجل��ارات  وتتعامل 
فيها اإقبال وكاأنها واحدة منهم، فهن يزرنها با�ضتمرار 
�ضهر  حلول  من  قليلة  اأي��ام  "قبل  اأحوالها.  ويتفقدن 
للت�ضوق". وت�ضر  الثلث  برفقة جاراتي  ال�ضيام، ذهبُت 
واأبناء  "اخلرين  واأن  بخر  زال��ت  ما  احلياة  اأن  اإىل 

االأ�ضول مل تغرهم الظروف وال االأو�ضاع".
قد نن�ضى ونعود

بنف�ض  ت�ضعر  ال  عاما(   49( النازحة خديجة حميد  لكن 
الطريقة. وتقول اإن �ضنوات النزوح اأبعدتها عن ال�ضوم.

اأطفالها  برفقة  بغداد  اإىل  الرمادي  من  خديحة  نزحت 
اأختها  و�ضكنت مع   ،2014 ووالدة زوجها عام  اخلم�ضة 
ال�ضغرة يف منزل ببغداد، وبداأت العمل بتح�ضر الكبة 

تكاليف  على  تعينها  ب�ضيطة  اأج��ور  مقابل  للجران 
املعي�ضية.

الدين االإ�ضلمي  اأهملت الكثر من تعاليم  اأنها  وت�ضيف 
ب�ضمنها االلتزام ب�ضوم �ضهر رم�ضان.

"كنت اأ�ضعر بالياأ�ض بعد فقدان زوجي، كما اأن م�ضوؤولية 
تربية اأطفايل كانت تفوق حتملي".

وت�ضف ال�ضنوات التي عا�ضوها بعد النزوح باأنها "مذلة".
لتوفر  اإىل م�ضاريف كثرة،  ال�ضهر يحتاج  "�ضوم هذا   
احللويات  ع��ن  ف�ضل  املنا�ضبة،  واالأك���لت  االأطعمة 

والع�ضائر".
التوا�ضل بن النا�ض

عن  الدين  �ضلح  من  نازح  وهو  زياد،  عثمان  وحتدث 
جتربته مع �ضيام �ضهر رم�ضان.

وقال اإن اأحد الطقو�ض التي افتقد وجودها خلل رم�ضان 
بن  التوا�ضل  "هي  النزوح  ورحلة  داع�ض  ظهور  ب�ضبب 
واالأ�ضدقاء  االأقرباء  بن  زيارات  هناك  يعد  مل  النا�ض، 

مثل ال�ضابق".
ب�ضهر  التقليد  لهذا  فقدانه  يف  يتمحور  ال  عثمان  قلق 
ال  �ضارت  التي  اليومية  اأحاديثهم  يف  لكن  ال�ضيام، 
من  ذلك  وغر  واالنتماءات  واخللفات  ال�ضيا�ضة  تفارق 

االأحداث االأمنية.
داع�ض  مثل  عبارة  من  تخلو  ال  اأطفالنا  اأحاديث  "حتى 
وذاك  متطرف  وه���ذا  وج���وع  وتعذيب  وق��ت��ل  ون���زوح 
�ضهر  �ضيام  على  حر�ضه  برغم  اأنه  اإىل  وي�ضر  معتدل". 
اأنهم  اإال  اأفراد،  �ضبعة  من  املتكونة  عائلته  مع  رم�ضان 
ال ي�ضعرون مبعنى هذا ال�ضهر. "طقو�ض ال�ضهر من �ضحور 
رغبة  دون  حتى  نوؤديها  بفرو�ض  اأ�ضبه  �ضارت  واإفطار 

حقيقية". 

العراق هو واحد من اأكرث البلدان ثراء يف العامل، 
اللهجات  وحتى  والثقافة  ال��رثوة  م�ضتوى  على 
وثمة  املعطيات،  كل  توؤكده  ما  هذا  واملفردات، 
العراقين  األ�ضن  عن  يختفون  ال  رجال"  "ع�رسة 
ويح�رسون يف اأغلب املوائد، وهم عنوان جتارة 

باملليارات على امتداد عقود طويلة. 
يف  طبعوا  اأنهم  درج��ة  اىل  حكايتهم  هي  فيما 
واالأح��زان  االأف��راح  العراقين، حتى يف  وج��دان 
والوالئم، واإذا ما اختفوا غالبا ما ي�ضببون �ضجة 
وفيهم  والطويل  ال��راق��ي  ومنهم  املجتمع،  يف 
�ضاحب عطر اآخاذ، حتى اأن اأحدهم اأمركي، فمن 

هم؟.
اإنهم بب�ضاطة "ع�رسة رجال" اجتمعوا مت�ضابكي 
اأ�ضهر حم�ضول يف  االأيدي يف �ضورة على كي�ض 
على  ت��رتدد  اإيقونة  ليكونوا  العراقية،  املوائد 
اأو ما يعرف عراقيا  اإال وهو الرز  امداد االأجيال، 

"التمن". 
الدول  جميع  عن  ميتاز  العراق  اأن  بالذكر  جدير 
بتم�ضية الزر ب�"التمن"، ا�ضتنادا على واقعة تعود 
للحرب العاملية االوىل يف مطلع القرن الع�رسين، 
عندما رف�ض اهل الب�رسة متويل قطعات اجلي�ض 

الريطاين  بالرز، عندها كتب املار�ضال الريطاين 
الدفاع يف اجنلرتا لتزويدهم بكميات  اىل وزارة 
من  كبرة  كميات  ار�ضال  ومت  املح�ضول،  من 
اكيا�ض  يف  "ب�ضمتي" معباأ  امل�ضمى  الفاخر  الرز 
يتو�ضطها خط احمر مر�ضوم عليه �ضكل كارتوين 
لع�رسة رجال مي�ضك احدهم بيد االخر وكتب حتت 
الر�ضم Ten Men""، اأي "ع�رسة رجال"، وكان 
العراقي عندما  اجلندي االنكليزي يقول للحمال 
 Come" الباخرة  من  احلمولة  بتفريغ  ياأمره 
تقع  مدجمة  بلغة   ،"on bring Ten Men
الكلمة  هذه  اأن  فظن  من"  "مت  العراقي  اأذن  يف 
العراقين  وجميع  اليوم  ذلك  ومنذ  رز،  معناها 

ا�ضبحوا يطلقون ا�ضم "متن" على الرز. 
لدى  �ضعبية  واكرثها  "التمن"،  اأنواع  هي  كثرة 
الرائحة  ذو  والعنر  الب�ضمتي،  هي  العراقين، 
ال��ع��ط��رة، واالأم���رك���ي، وه���ي ال ت��ب��اح م��وائ��د 
هذا  ليكون  بنهم،  يتناوله  ال��ذي��ن  العراقين 
�ضلة  جانب  اىل  البلد  يف  االأه��م  هو  املح�ضول 

متنوعة من احلبوب االأخرى. 
يف  احلبوب  م�ضتوردي  اأك��ر  من  العراق  ويعد 
العامل ،اإذ ال يتغني عنها العراقيون لتاأمن اخلبز 
�ضنويا  وي�ضتورد  اليومية،  االأ�ضا�ضية  واالأطباق 
القمح ومليون طن  30 مليون طن من  اأكرث من 

من االأرز، بح�ضب خراء. 
البلدان  اأه��م  م��ن  ال��ع��راق  اأن  اخل���راء،  وي��وؤك��د 
اأن��واع��ه،  بكل  االأرز  ل��زراع��ة  املوؤهلة  الزراعية 
ومياه  اخل�ضبة  والرتبة  احل��ار،  الطق�ض  نتيجة 

نهري دجلة والفرات، 

واحلال  املا�ضي،  من  كان  االأمر  االأمر  هذا  لكن 
خمتلف متامًا االآن بعدما تدنت م�ضاحات زراعة 
االأرز اإىل نحو %40 عن م�ضتواها ال�ضابق، ب�ضبب 
واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  واالأزم��ات  املياه  قلة 

واالأمنية التي �ضهدها العراق. 
يف  االأرز  زراع��ة  اأن  على  املخت�ضون،  ويتفق 
لذا  املائية،  املوارد  بفعل  حمدودة  باتت  العراق 
حمافظات  اأرب��ع  يف  املح�ضول  زراع��ة  ح�رست 
تقريبا، وهي يف النجف واملثنى والديوانية وذي 

قار.
انتاج  اأن  تراجع،  املعلومات  معظم  توؤكد  كما 
الرز يف العراق ال ي�ضد حتى ربع احلاجة ال�ضنوية 
لل�ضتهلك املحلي، مع العلم اأن اإنتاج االأرز يف 
وذلك  �ضنويًا،  طن  اآالف   110 ال�  ناهز  العراق 
من  حاجته  معظم  ا�ضتراد  على  البلد  يعتمد 
من  طائلة  مبالغ  تتطلب  بتجارة  املح�ضول، 

العملة ال�ضعبة.

الجورنال – متابعة الجورنال – متابعة 

بغداد – دريد سلمان 

كان الزقاق حيث ت�سكن 
اإقبال عامل يف منطقة 

الدوا�سة يف اجلانب الأمين 
ملدينة املو�سل يتحول يف 

�سهر رم�سان اإىل بيت كبري، 
كاأن اجلريان عائلة واحدة.

هذا العام، تفتقد اإقبال 
مدينتها والروح العائلية 

التي كانت ت�سود يف رم�سان 
وحتاول اأن تعو�سها بني 

جريانها يف بغداد.


