
ج�س��ور  جي��دا  يتذك��رون  ال�س��ن  كب��ار  لع��ل   
امل�ساة، وال�سيما اجل�س��ور التي تعمل بال�سالمل 
اأرج��اء  عم��وم  يف  املنت���رة  الكهربائي��ة، 
العا�سم��ة بغ��داد ، حتى يف االأحي��اء ال�سعبية، 
والت��ي تع��د ���رورة مرورية لتجني��ب املارة 
الكث��ر م��ن احل��وادث املوؤ�سف��ة، وعل��ى وج��ه 
اخل�سو���س طلب��ة املدار���س الذي��ن يحتاجون 
ه��ذه اجل�س��ور للعب��ور اىل اجلان��ب االأخ��ر من 
ال�س��ارع، لكن ال�سنوات املا�سية �سهدت تقل�س 
اأع��داد ه��ذه اجل�س��ور اىل ح��د كب��ر، واملتبقي 
منها يع��اين حالة من التهال��ك. حممد وبوجع 
وم��رارة الذكرى، ي�ساأل كبقي��ة البغداديني اأين 
ذهب��ت ج�س��ور امل�ساة ؟ ومل��اذا ه��ذا االإهمال 
للمتبق��ي منه��ا ؟ والت��ي ت�سب��ب غيابه��ا ع��ن 
ال�س��وارع بح��وادث كث��رة، راح �سحيتها عدد 
غر قليل من االأبرياء واأطفال املدار�س، ف�سال 
ع��ن جماليتها، ال�سيم��ا اجل�س��ور ذات ال�سالمل 
الكهربائية. وي�سي��ف حممد " املواطن ال يريد 
اجل�س��ور احلديثة التي تعم��ل بالكهرباء، واأمنا 
يح��دوه االأم��ل بج�س��ور ذات �س��المل طبيعي��ة، 

حلماي��ة االأطفال من ال�سائق��ني الذين يقودون 
مركباته��م برعون��ة وته��ور". يق��ول احم��د / 
موظف � عاما / اأن " اإزالة بع�س ج�سور امل�ساة 
م��ن ال�س��وارع، وع��دم �سيان��ة بقي��ة اجل�س��ور 
املت���ررة، والت��ي مر عليها عق��ود من الزمن 
دون �سيانة، ت�سب��ب مب�ساكل وحوادث كثرة، 
كم��ا اأن��ه م�سه��د ال يتنا�سب مع الع���ر، الذي 
يفرت�س فيه ن�ر �سبكة م��ن اجل�سور واالأنفاق 
ال�س��ن واملري���س  للم�س��ارة، مل�ساع��دة كب��ر 
والطف��ل واملراأة يف عبور اأم��ن لل�سوارع. ي�ر 
ال�سارع العراقي فهناك اأطفال وكبار يف ال�سن 
يواجه��ون �سعوب��ات وخطر كب��ر اإثناء عبور 

ال�سارع
 ". واأ�س��اف " بع���س الط��رق ال�ريع��ة م��ن 
لل�س��ارع  اأم��ن  عب��ور  يتحق��ق  اأن  امل�ستحي��ل 
ال��ذي ت�سر في��ه املركبات ب�رع��ات جنونية، 
دون وج��ود ج���ر م�ساة، واأن عب��ور مثل هذه 
ال�س��وارع بدون ج�سور، ه��و بحق خماطرة غر 
حممودة ". وي�س��ر جعفر / موظف � 40 عاما 
/ اىل اأن " اأمانة بغداد ال تقوم ب�سيانة دورية 

الإدام��ة ج�س��ور امل�ساة ، واأحيان��ا ترفع اجل�ر 
املت�رر ب��دال من �سيانت��ه، ويف هذا اجلانب 
بع�س حمافظات اجلنوب اأف�سل من العا�سمة، 
حي��ث التحدي��ث املتوا�س��ل و�سيان��ة اجل�سور 
القدمي��ة ". واأ�ساف " املواط��ن اأ�سبح ال يعول 
كث��را عل��ى اأمانة بغ��داد يف مو�س��وع ج�سور 
امل�س��اة، وهناك ج�سور مازال��ت قائمة، لكن ال 
ميكن ال�سر عليها، لعدم اأ�ستواء اأر�سيتها، التي 
حتت��اج اىل قلع قطع البالط واإع��ادة تغليفها، 
وخ��ر مث��ال على ذل��ك، ج�ر امل�س��اة املقابل 
ملراأب الب��اب ال�رقي، ورغم وجوده يف مكان 
حي��وي اىل اأن��ه متهال��ك ويحت��اج اىل �سيانة 
وترمي��م و�سب��ع. ويو�س��ح اأبراهي��م / موظف 
ت���ررت  امل�س��اة،  " ج�س��ور  اأن   / �٣٠عام��ا 
وفق��دت بع���س االأج��زاء منها ب�سب��ب االإهمال 
واالأعم��ال االإرهابي��ة، وتلكوؤ اجله��ات املعنية 
يف �سيانته��ا ". وي�سي��ف " يف ف�س��ل ال�ستاء 
واالإمطار، ت�سبح اأ�سيجته��ا مو�سلة للكهرباء، 
وغ��ر �ساحل��ة لل�س��ر ، م�س��را اىل اأن بع���س 
االأمكنة تك��ون فيها اجل�سور يف غاية االأهمية، 
وال�سيم��ا يف مناط��ق عب��ور طلب��ة امل��داري، 
وبالق��رب م��ن اجلامع��ات. ويذكر عب��د الرزاق 
اجل�س��ور تخف��ف  اأن   / � ٤٨عام��ا  / موظ��ف 
اأن�سيابي��ة  م��ن االإزدحام��ات، وت�ساع��د عل��ى 
حرك��ة ال�س��ر، كم��ا اأن بع�سها، اأ�سب��ح قدميا 
ويحتاج اىل اإزالة وتبديل بج�سور حديثة، ويف 
بع���س املناط��ق توجد ج�سور لك��ن املواطن ال 
ي�ستخدمها لغياب النظ��ام يف ال�سارع، فتهمل 
وت��رتك"، مبينا اأن ك��ر ج�سور امل�س��اة مغلقة 
باأ�س��الك �سائك��ة، ويوجد ج�ر م�س��اة بالقرب 
م��ن م�ست�سفى الكن��دي، لكنه مغل��ق باالأ�سالك 
ال�سائكة، ل�سبب ب�سيط، وهو وجود مركز �رطة 
بالق��رب منه. ويب��ني حممد/ طال��ب قانون / 
اأن" ج�س��ور امل�س��اة يف ب��دا كم��ا ينق��ل، كانت 
تعم��ل بال�سلم الكهربائ��ي، وموجودة يف اأغلب 
مناط��ق بغ��داد، حت��ى يف االأحي��اء ال�سعبي��ة 
بالق��رب م��ن امل�ست�سفيات، كان��ت موجودة ". 
وي�سي��ف " اأم��ا االأن فاأنها �سب��ه منتهية، على 
الرغ��م م��ن كونه��ا �روري��ة حلماي��ة اأرواح 
املواطنني، واأنتظام احلركة يف ال�سارع، واحلد 
م��ن احلوادث املروري��ة". ويتابع حممد " هذه 
اجل�س��ور تعد م��ن ال�روريات ال�سيم��ا عندما 
يتعلق االأمر ببع�س الفئات االأجتماعية، ومنها 
املعاق��ني، الذي��ن ي�سع��ب عبوره��م بالطريقة 
االأعتيادي��ة يف اأجتي��از ال�س��ارع، اأذا ما علمنا 
اأن ال�سخ���س ال�سلي��م غ��ر ق��ادر عل��ى العب��ور 
يف بع���س ال�س��وارع الرئي�س��ة ". ويعرب اأحمد / 
موظ��ف � 27 عام��ا / عن اأ�سف��ه مل�سهد ج�سور 
امل�س��اة املهدم��ة، والت��ي خ���رت جماليته��ا 
واأناقته��ا، خ�سو�سا بعد اأن هجرها املارة يف 

ظل غياب النظام، والعبور الع�سوائي لل�سوارع، 
م�سرا اىل اأن تهالك اجل�سور و�سقوط اأجزاء من 
بع�سها، يتحمل م�سوؤوليته، اجلهات احلكومية، 
التي تقاع�ست يف اأحياء هذه اجل�سور، واأ�سالح 
االأج��زاء املت���ررة منه��ا، و�سبغه��ا، واجلهة 

الثانية هو املواطن الذي اأ�ساء اأ�ستخدامها ". 
وي�سي��ف اأحم��د " اأن " غي��اب الوع��ي الثقايف 
الكث��ر م��ن املواطن��ني ال  وامل��روري، جع��ل 
ي�ستخ��دم اجل���ر يف عب��ور ال�س��ارع، وه��و ما 
ق��اد اىل اإهم��ال اجله��اد احلكومي��ة اىل ترك��ه 
ي�ستخدمون��ه  ال  املواطن��ني  اأن  اأعتب��ار  عل��ى 
م��ن  تقل��ل  امل�س��اة  " ج�س��ور  اأن  "، مو�سح��ا 
ي�ساع��د  م��ا  وه��و  للمواطن��ني،  احل��ر  العب��ور 
يف تقلي��ل االأزدحام��ات، وت�سهي��ل اأن�سيابي��ة 
حرك��ة ال�سي��ارات". فيما قالت ر�س��ا / مدر�سة 
� 27 عام��ا / اأن " الكث��ر م��ن ح��وادث الطرق 
م��ا كان��ت لتق��ع، ل��وال ع��رب املواط��ن ال�سارع 
م��ن ج�س��ور امل�س��اة، ولع��ل ع��ذر الكثرين يف 
ع��دم اأ�ستخ��دام اجل�س��ور، هو ع��دم �سالحيتها 
لالأ�ستخدام، او عدم وجود ج�سور م�ساة باملرة، 
اأو وجود ج�س��ور �سليمة، لكن مغلقة. وقال اأحد 

�سب��اط امل��رور ) طل��ب عدم ذك��ر اأ�سم��ه( اأن " 
اأهمية ج�س��ور امل�ساة تكمن يف تقليل احلوادث 
املروري��ة، اذ اأن عب��ور املواط��ن م��ن املناطق 
املخ�س�س��ة لعب��ور امل�ساة، يجنبه��م التعر�س 
للح��وادث والده���س ويحاف��ظ عل��ى �سالمتهم. 
وه��ي ظاه��رة ح�ساري��ة، مبين��ا، ان " ع��دم 
االلتزام بالقوانني والعبور من ال�سارع، يت�سبب 
بعرقل��ة ال�سر، وخا�س��ة يف االأماك��ن القريبة 
م��ن جممعات اجلامع��ات واملدار���س وال�سواق 
" االأمان��ة وامل��رور ت�ستطيع��ان،  ". واأ�س��اف 
جت��رب  اإج��راءات  واأتخ��اذ  القان��ون،  فر���س 
املواط��ن على العبور من ج�س��ور امل�ساة، مثال 
ذلك و�س��ع موانع على اجل��زرة الو�سطية، لكي 
نقل��ل م��ن االإهمال، ولك��ن يجب االأع��رتاف اأن 
جتاه��ل املواطن جل�سور امل�س��اة، ناجم من عد 
�سالحيتها لالأ�ستخدام، وغياب االأدامة وكرة 
النفاي��ات ". وتبني املهند�سة ري��ام اإبراهيم / 
رئي�س �سعبة التخطيط والنقل يف اأمانة بغداد/ 
ان " توزي��ع ون�س��ب ج�سور امل�س��اة، ياأتي يف 
�سوء مفاحتات ع��ن طريق دائرة امل�ساريع، اأو 
عن طريق تقدمي االأهايل مواقع مقرتحة لدائرة 

البلدي��ة، حينه��ا ياأت��ي دورن��ا يف الك�سف عن 
امل��كان، ودرا�س��ة املوقع وح�ساب��ات مرورية 
معق��دة ، وبع��د ذل��ك ن��رى النتائج ه��ل هناك 
خط��ورة على حرك��ة امل�ساة وبعده��ا اأما نوؤيد 
احلاج��ة او نرف�سها ". واأ�سافت " هناك خطط 
جدي��دة لن�سب ع��دة مواقع جل�س��ور م�ساة، يف 
�س��ارع بور�سعيد ق��رب وزارة الداخلية ،واالأخر 
ق��رب م�ست�سف��ى اجلمل��ة الع�سبي��ة، ف�سال عن 
موق��ع اأخر على طريق )بغ��داد � بابل( متوقف 
عل��ى االإجراءات الت�سميمي��ة "، م�سرة اىل اأن، 
�سب��ب تاأخ��ر اأمانة بغ��داد يف �سيان��ة اجل�سور 
املهدمة يعود اىل الكلفة العالية التي حتتاجها 
عملي��ة ال�سيان��ة، وال ت�ستطي��ع اأمان��ة بغ��داد 
تغطية �سيانة جميع اجل�س��ور، ب�سبب التق�سف 
وقل��ة التخ�سي�سات املالي��ة ". وزادت رئي�سة 
�سعب��ة التخطيط والنقل يف اأمان��ة بغداد، ان " 
اأماك��ن عدة بحاج��ة اإىل ج�سور م�س��اة ، ولكن 
لي�س كل مكان ميكن ان ين�سب فيه ج�ر، ذلك 
اأن قيا�سات ال�سارع وعر�س االأر�سفة واجلزرة 
الو�سطي��ة، كله��ا عوام��ل تتحك��م يف اأمكاني��ة 

اإقامة ج�ر من عدمه ".

 
 لت�سل بهم الدرجة اإىل �سب احلكومة ورئي�سها �سدام، 
مثلم��ا كان يفع��ل ح�س��ني عي��دان عندم��ا يحا���ره 
امل�سايق��ون وهذا ب��دوره يكفل هروب حت��ى املارة. 
تعال��وا معنا اإىل حكاية اأحده��م والتي تعود اإىل زمن 
ق��د غ��اب بني ثناي��ا ركام الزمن، يف زم��ن كان الهم 
املعا���س اليوم��ي م��ع احل��رب ي�س��كل وجه��ني لعملة 
واح��دة، كان اجلن��دي ال�س��اب يفك��ر كي��ف يك�ر يده 
حت��ى يفّر من احلرب، اأو ياأتي اإىل اأمه جمازاً بنموذج 

مزّور قبل اأن ياأتيها مّيتًا.
الأمريكان يقتلون )مهيده(

يف ذلك الزمن ومن ه��ذه املدينة والتي يف كل زاوية 
م��ن زواياه��ا، توج��د حكاي��ة وخلفه��ا األ��ف حكاية 
وحكاي��ة، حتم��ل احلكم��ة ، العربة تدع��و اإىل التفكر، 
التفك��ر، التاأم��ل، التفح���س والتدقي��ق. نع��م يف هذه 
املدينة حتدي��داً املرتفعة ال�سامي��ة باأهلها ومكانها، 
الغافية على نه��ر الفرات الذي ي�سقها كقو�س حمارب 
�سومري، املدينة التي اأجنبت الكثر من الكبار، توجد 
خمايف احلكمة، الطرف��ة، الذكريات املعتقة واملعلقة 

على جدران درابني ال�رقي والغربي.
و  )�سبوت��ي(  و  االأخر���س(  )تب��ون  كان  هن��ا  نع��م 
)وعط��وي( و )عب��د اث��ول( و )�سبيح��ي( وغرهم من 
جمان��ني ال�سماوة الظرف��اء الذين �سكلوا ج��زءاً مهمًا 
من ذاكرتها العتيقة املمزوجة برائحة رطوبة جدران 
العك��ود التي يخرتقها ���راخ االأطف��ال ولعبهم عند 
عتب��ات البيوت )طم خريزة( و )بيت بيوت( و) دعبل( 

و ) ت�ساوير(.
هن��ا كان جمي��د العاق��ويل اأعق��ل جمان��ني الع��راق 
وال�سم��اوة، وم��ن مل يعرف��ه اأ�سك بانتمائ��ه لل�سماوة، 
جميد املثق��ف املتح��دث باللغة االنكليزي��ة، احلافظ 
ل�سعر الع��رب، املبعوث من الدرابني واأزقة الغربي، يا 
�سادت��ي ل�ست عن�ريًا ولكن حت��ى جمانني ال�سماوة 
كب��ار باأ�سيائهم وحكمه��م ويف موتهم اأي�سا، امل يكن 
)مهي��ده( قد قت��ل على ي��د االأمريكان ليك��ون �سحية 
ح��رب!! ، نع��م م��ات )مهي��ده( الأن��ه يف ح��رب العام 
2003 ارت��دى زي��ًا ع�سكري��ًا جمع��ه م��ن حاوي��ات 
القمام��ة متاأث��راً باالأحداث املحيط��ة، مالب�سه كانت 
ق��ذرة رّث��ة، لكن االمري��كان ظّنوه ع�سكري��ًا اأو حزبيًا 
متنكراً، فقتلوه!، نعم كل �سيء هنا كبر رغم عاتيات 
الزم��ن وغب��ار ال�سح��راء الزاح��ف نحون��ا و )�سك��م( 

احلداثة )الفي�س بوكية(.
رجعة الطبقية بالعراق 

جميد الذي فارق احلياة قبل �سنوات تاركًا اأثراً يف كل 

نفو���س ال�سماوة ال�سيما املثقفني منهم كونه مرتبطًا 
به��م ارتباطًا وثيق��ًا، تاأ�سف كث��رون عليه الأنه كان 
حافظًا الأغزل اأبيات ال�سعر العربي، اإال اأنه مل يغب عن 
االث��ر الثق��ايف ال�سماوي، حيث رث��اه الراحل الدكتور 
ناج��ي كا�سي بق�سيدة ال�راع مع ال�سبح ومثله فعل 
ال�ساع��ر جنم ع��ذوف يف ق�سيدة انك�س��ار املدن حتى 
ا�سبح��ت عنوان��ًا لديوان��ه االخر، واأي�س��ًا كان بطاًل 
لفيل��م وثائق��ي "العراق��ي موطن��ي" للمخ��رج هادي 
ماه��ود، كان عراب��ًا، فاهمًا ، عارف��ًا ، كبراً يتحدث 
ع��ن كل �سيء، كانت اآخر كلماته عن التغير بالعراق 
مفادها: )رجعت الطبقية بالعراق وما راح ت�سر اإلنا 
جارة( .. هكذا كان يتحدث جميد عن املوت بطريقته 
الغرائبي��ة، هك��ذا كان اإميانه بامل��وت واحلياة، هذه 
كانت ر�سالة جميد لنا جميعًا، جميد جمنون ال�سماوة 
يقدم لنا هنا در�سًا خمت�راً عن احلياة. من منا دّقق 
وع��ّد اأيامه وم��ا فعل فيها، اأنت اأن��ا ..؟ انت يا �سيدي 
امل�س��وؤول ه��ل �سمع��ت عن جمي��د وثقافت��ه وحكمته 
وعقل��ه الكب��ر، اإن مل تك��ن تعرفه فدق��ق النظر واأطل 
التفك��ر يف )الرقي( وان كان جميد يتحدث عن فكرة 
خا�س��ة به مفادها اأن املوت يخت��ار اجليد من بيننا 
)يعن��ي رقية زين��ة(، قد تكون انت خ��ارج اإطار فكرة 

جميد ولكن لنقول اأنت جيد واملوت )ياخذ الزين( .
�سي��دي ي��ا اأنت ال اأدع��وك اإىل اأن تكون جمي��داً بحبنا 
نح��ن، وال اأن جت��ول ال�س��وارع مثل��ه، موؤك��د اأن��ك لن 
حتب �سوارع ال�سماوة مث��ل جميد، الأنها كانت فّرا�سه 
ومالذه واأنت جتل�س خلف املظلل، لكن اأريدك اأن تفكر 
بع��د كر�سيك مثلما فكر ه��و بالَرقّي، ادعوك الأن تفكر 

باملوت مثلما فكر به الكبر الراحل جميد. 
اأ�سُّ اجلمال العراقي

�سربية با���رت عمله��ا اأواًل برفق��ة �سقيقتها، وعلى 
م��دى فرتة طويل��ة مل يطبخ��ا يف البيت، فع��ادة اأهل 
ال�سماوة اإك��رام ال�سيف، هنا حت�س�س��ت �سربية باأنها 
تعي�س يف منطقة غريبة جداً فكل �سيء فيها ي�سل لها 
�سبه جماين !. �سربية ال�سنية التي عا�ست يف ال�سماوة 
ال�سيعي��ة، مل ي�ساألها اأحد عن مذهبه��ا ودينها، اأرادت 
اأن تق��وم برتميم بيته��ا واإعادة �سبغ��ه، حتى اتفقت 
م��ع اأب��ي خالد ال�سباغ، دخ��ل اأبو خالد ال��دار و�رع 
بالعم��ل، وا�س��ل في��ه، و�س��واًل اإىل غرفته��ا اخلا�سة 
فوج��د خزانته��ا مفتوح��ة م�رعة االب��واب فيها من 
امل��ال والذه��ب واحلاجيات الثمينة اأمام��ه ما تكفيه 
للعي���س دون احلاج��ة اإىل العم��ل، لكنه ت��رك اخلزانة 

غالقًا بابها..

اأن �سكل��ه ق��د تغ��ر،  ع��ادت �سربي��ة للبي��ت لتج��د 
وحاجي��ات البي��ت كم��ا تركته��ا، ذهبه��ا حاجياتها 
الثمين��ة كما ه��ي، ا�ستغرب��ت، �ساألت نف�سه��ا اأواًل، ثم 
�ساأل��ت اأب��ا خالد كيف اأن��ه مل ياأخذ اي �س��يء بكونها 
ق��د ن�سي��ت اأ�سياءها اأمام العني وكل �س��يء مباح، اأبو 
خالد ق��ال )يا �ست اإحنا اأهل ال�سماوة نحب اأن نعي�س 
بع��رق جبينن��ا ونحن نخ��اف اهلل كث��راً واأنت �رت 
وحدة من اأهلنا ومال��ك هو مالنا ونحر�س عليه كما 
نحر�س عل��ى اأنف�سنا(. �سربية هن��ا ع�سقت ال�سماوة، 
وطبعًا ه��ذه التو�سيف��ات نطلقها اليوم ق���راً ب�سبب 
اإع��ادة اإنتاجه��ا وحماول��ة فر�سه��ا عل��ى املجتم��ع 
العراق��ي. الحظوا كم هو جميل اأ���س اجلمال العراقي، 
كم هو االن�سان جميل حني جتّرده من كل اال�سافات 
الزائ��دة، يا�س��ادة ب��ني اأبي خال��د و�سربي��ة القا�سي 
ق�س��ة وطن عنوانه��ا املحبة والت�سام��ح واالن�سانية، 
عنوانها العي�س ب�سالم اآمنني، معرفة اهلل الواحد االحد 

والدين ال�سمح دون الغور يف التو�سيفات الفرعية.
اأطباء �صارع م�صيوي

لي�س هذا فح�سب ب��ل اأن ال�سماوة كان طبيبها الوحيد 
م�سيحي��ًا وا�سمه بول�س خمو، ت�س��وروا ذلك، واالكر 
ادها�س��ًا اأن ج��دي ال�سي��خ كاظ��م كان يعال��ج عن��ده 

ا�را�سه، وهذه احلكاية من اأيام الزهدي 
واملكياج كان )ديرم( ومياه ال�رب من ال�سط جتلبها 
الن�س��وة )بامل�سخن��ة ويخلن��ه باحل��ب( ك��وز امل��اء، 
عندما كان ال��كل يقراأ، عندما كان��ت املقاهي عبارة 
ع��ن ملتقيات ت�سم اجلميع وتبيع ال�سحف مع ال�ساي 
)وعيب اإعلى ال�ساب املاعنده مكتبة وما يقره جريدة( 
والرباني��ات عاجة باحل��وارات الديني��ة واملطاردات 
ال�سعري��ة، )والربل( اجم��ل و�سيلة نقل يقله��ا النا�س، 
عندم��ا كان��ت امهاتنا تق��وم بعملية تربي��د )تكربت( 
اللح��م من خالل مده من ال�سطح ع��رب �سالل بفتحات 
كب��رة من اأجل تعر�سته لله��واء الطبيعي ولي�س لغاز 
االموني��ا، عندما كان��ت النا�س تتحاور يف كل �سيء ، 
وال�سك وارد حول كل �سيء من اأجل حتفيز العقل على 
املوا�سل��ة والقراءة والك�سف واملتابعة. نعم انها ايام 
الزم��ن اجلميل والت��ي يت�سورها اطفال الي��وم باأنها 
اأي��ام �س��ود وبي���س، الأن �س��ور ذلك الزم��ن مطبوعة 
باالأ�س��ود واالبي�س، اإال اأن البيا���س هو الطاغي على 
ل��ون احلياة، عندم��ا كان لكل فرد حل��م معني ي�سعى 
لتحقيق��ه، فالكل مركون اإىل اماني��ه اخلا�سة �ساعيًا 
م��ن خالله��ا اإىل ت�سحي��ح نف�سه و الع��امل كانت هذه 
االأر���س الت��ي ه��ي بل��دة اجلم��ال واملحب��ة والنخيل 
البا�س��ق واأن��واع الفواك��ة م��ن امل�سم���س والربتق��ال 
)وليم��ون اآل يون���س ورم��ان اآل �سع��ودي(، واالجتاه 
يكون اإما اإىل ب�ساتني الغربية )الغربات( اأو الب�ساتني 
ال�رقي��ة )ال�رجية( حيث اجلم��ال و �سحر الطبيعة ، 
اأو )مكين��ة اآل قدوري ل��و ب�ساتني االإمامي( الكل كان 
يعي���س بت�سال��ح وحمبة عالي��ة، مت�سالح م��ع نف�سه 
ومت�سالح م��ع االآخرين، كان الكل يعي�س حياة احلب 
م��ن اجل احل��ب الكبر للنا���س واحلياة، حي��ث كامل 
عج��اج امل�سيح��ي ويون���س الدّلة اليهودي ه��م اأطباء 
�س��ارع م�سي��وي )�سارع ال�سعبي��ة( عندما مير�س اأي 
�سخ���س كان عالج��ه بكل حمبة عند ه��وؤالء، و�سغار 
ال�س��ارع دائم��ًا يهتفون )كمال عج��اج الفلة، ويون�س 
الدل��ة( احتفاء ب�سفاء اأحدهم . اأ�رد االآن هذه الذاكرة 
وانقل تلك الروايات التي تقادم الزمن عليها، اإال انها 
ذاك��رة املدينة البي�ساء ال�سم��اوة التي ما اأن ي�سفون 

فردها اإال وقالوا:
) مملوح وعذب ينكط حالوة ..

طبعه �سكد �سمح ما بي ق�ساوة ..
�ساألته منني،، كال من ال�سماوة ، ال�سماوة(

وه��ي هك��ذا اأر���س ونا���س كل �س��يء فيه��ا جمي��ل، 
�سخ�سيته��ا الطريف��ة والظريفة ف�ساًل ع��ن رجاالتها 
الديني��ة وال�سيا�سية التي حفرت ا�سمها على �سفحات 
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ال�صماوة كاأية مدينة 
اأخرى، لها جمانني يوؤثثون 

ال�صوارع مب�صاك�صات 
متكنهم مبمار�صة كل �صيء 

خارق للنظم والعراف، 
لكنها مقبولة لدى اجلميع، 

الكبار يعطفون عليهم اأما 
ال�صغار فكانت متعتهم 
الرك�س خلفهم وقذفهم 

باحلجارة اأو اللحاق بهم 
عرب اإطالق عبارات خا�صة 

بكل واحد منهم كانت 
تثريهم وتفتح مغاليق 

التهور وزيادة يف انزميات 
التوتر الع�صبي لديهم
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