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ـر واحد وضع عنـده حاجز عبر 
أمــني غــالــبــا مــا تــتــكــدس عــنـده

سيارات.
وظف يـقول أحـمد عـبـد الرحـمن ا
احلــكــومي الــبــالغ مـن الــعــمـر 27
عــــامــــا وهــــو يــــســــاعــــد والــــدته
ـصــابــة بـالــتــهـاب الـســتــيـنــيــة ا
ـفــاصل لــلـخــروج من ســيـارته ا
"تــغـيــر كل شيء  بــعــدمـا رفــعـوا
احلاجـز االمني في مـدخل الشارع
وأعــادوا فـتح شـارع فــرعي مـهم "

يؤدي الى هنا.
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وأضــــاف الــــشــــاب الـــذي صــــفف
شـعــره بـعــنـايــة "هـذا شــارع مـهم
جــداً  خــصــوصــا لــلــمــرضى ألن
أغبـهم كبـار في السن" مـشيرا الى
إن مــرض والــدته ال يـــســمح لــهــا
باجللوس لـوقت طويل دون حركة
 وهــذا مـا يــحـدث عــنــدمـا يــكـون

هناك ازدحام شديد .
وفي حي البنوك  ألغت السلطات
حــــاجـــزاً أمــــنـــيــــا ورفـــعـت كـــتال
ـؤدي أسـمـنـتـيـة تـقـطع الـطـريق ا
ـيثاق الـتجـاري  منذ الى شارع ا
ثالث سنـوات تقريـبا بعـدما كانت
وضعتـها لوقف هجـمات جماعات
ــدنــيــ مــســلـــحــة تــســتـــهــدف ا
وتــوقــفت بـــعــد حتــسن األوضــاع
األمــنـيــة.وأكــد رامي ضــيــاء وهـو
صـاحب مـتـجـر لـلـمـواد الـغـذائـيـة
( 31عـامـا) أن عـمـله حتـسن كـثـيرا
ألنه "لم يكن يستـطيع سابقا حتى
ـتـجــره ولم يـكن نـقل الــبـضـائـع 
الـزبائن يـستـطيـعون الـوصول إال
ــســافــة طــويــلــة". وتــابع ســيـــرا 
"الـــعـــمل أالن تـــضـــاعف الى أربع

مــرات عــلى األقل بــعــد فــتح هــذا
الشارع".

بـدوره يـؤكد عـبـد الـله عـلي وهو
صـــاحب مـــتــــجـــر لـــبــــيع مالبس
األطـــفـــال أن "كـــثـــيــرا مـن احملــال
أغـــلــقت أبـــوابــهـــا خالل األعــوام
ـاضيـة ألن الـعمل كـان مـحدوداً ا
جــدا" مــضـــــــيــفــا "كــانـــــت تــمــر
عـليـنا أيـام طـويلـة بدون ان نـبيع
شيئاً".وترى بيري ان بغداد كانت
مـعـروفـة ب"الـتـعـايش بـ جـمـيع
الـطـوائف خالل الـقـرن الـعـشرين"

مـعربـة عن االمل في أن يـكون رفع
احلواجز االسمنتية "دليال وسببا
لــعـودة الــتـعــايش احلــقـيــقي بـ

دينة". طوائف ا
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من جــهــته وصف احملــلل االمــني
حــســـ عالوي اعـــادة فـــتح هــذه
الشـوارع خالل حديث مع فرانس
بـرس بأنـهـا "دلـيل على الـتـحسن
االمــــني" مــــضـــيــــفــــا انه "تــــؤكـــد
االنـتــصـار الــكـبــيـر ضــد االرهـاب
وتـعتـبر أمـرا مهـما العـادة احلياة
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ــة ان كـنت داخـل اسـوار دمــشق الــقـد
تـعيش فـيهـا فال يهـون علـيك مغـادرتها
حـتى لو اعـطـوك فيال فـي احدث احـياء
دمـــشق النك ســـوف جتـــاور حـــضــارة
دمـشق وحـكـايـاتـهـا الـتي ال تـنتـهي من
عــهــد الــيــونــانــيــ والــرومــان مــرورا
بــالـعــهـد االمــوي والـعــثـمــاني وكـلــمـا
صــادفك مـكـان اثـري تـسـتـرجع مـعه مـا
تـعـرفه عن تـلك احلـقـبـة الـزمـنـيـة وفي
ـة سـتـرى االسواق داخل دمـشق الـقـد
ـتخـصـصة وقـد تـمر بـسوق الـنـوعيـة ا
يـشبه (سـوق الصـفـافيـر) وال تخـلو من
ــنــغــلــقـــة عــلى ديــانــات او احلـــارات ا
اعـراق مــحـددة وقــد تــمـر عــلى (حـارة
الــيـهـود) الــذي تـسـكــنـهـا االن اغــلـبـيـة
فلسطيـنية مع بقايـا بعض اليهود حلد
وانت تــتــجــول تــطل عــلــيـك امـرأة االن
يـهـوديـة جتـلس في شـبـاك الـشـنـاشـيل
ومـعهـا طفـلة اجـمل منـها وعلـى رأسها
سكني امرأة عجوز شبه غولـدمائير! 
ــرافق الـســوري الــذي يـتــجــول مـعي ا
وادخـلني هـذه االزقـة الضـيقـة لـيبـتسم
ـرأة ويـلـقي عـلـيهـا الـتـحـية على تـلك ا
ويهمس في أذني (هذه كـانت حبيبتي)
بـينـما تـنحـني العـجوز بـعد ان تـتعرف
على الرجل وهي تدعونا لتناول فنجان

من القهوة!
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كــانت لي جـولـة  اخــيـرة قـبل ان اغـادر
دمــــشق وال بــــد ان تــــكـــون فـي دمـــشق
ــة حـيث اجلـامـع االمـوي ومـقـام الـقـد
السيدة رقيـة وقبر صالح الدين وسوق
احلــمــيــديــة ومــجــمــوعــة من االســواق
تـخصصـة لكـني اخترت ان النـوعيـة ا
ـة من (الباب ادخل مديـنة دمشـق القد
ـــعـــروف بــــعالقـــته الـــشـــرقـي) وهـــو ا
بـــالــشــمـس وكــان يــعـــرف بــأسم (بــاب

(احلـمـوي) الـعــمق الـتـاريــخي لـدمـشق
قـــائال (أن اول حـــائط وضع في االرض
بـعـد الطـوفـان هـو حـائط دمشق) وانت
ــا يــطـــــــلق عــلــيه (الــشــارع تــســيــر 
ــســتـقــيم) كــأنك تــتــجـــــــول في احـد ا
شـوارع الــيـونــان هـنـــــــــاك حي كـامل
من جـــهـــة الـــبـــاب الـــشـــرقي كـــان حي

اليهود.
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ونـحن نـتجـول في هـذا الـشارع وكـأنـنا
نـشيـر على رقـعـة من الشـطرجن تـنتـشر
احملالت عــلى جــانــبي الــطــريق  لــبــيع
االنـتـكــيـات والـتـحف والــهـدايـا وكـذلك
طاعم ذات الطـابع التراثي واحلانات ا
ـطاعم الـصغـيـرة اجنذبـنا نـحـو احد ا
وبجـانبه حـانة ابـو جورج حتـدثنا مع
ابـو جورج فـقال لـنا حـينـما كـان صدام
هاربـا من العـراق  سنة 1959 ألشتراكه
ـحـاولـة اغـتـيـال الـزعـيم عـبـد الـكـر
قاسم يـقول كـان يأتي الى هـذه احلانة
ويـشـرب فـيـهـا كـان عـنـيـفـا اي شخص
يـستـفزه يريـد ان يتـعارك مـعه ابي كان

شـهور في سوق احلـميديـة (بكداش) ا
ـــــــــدة تـــــــــعــــــــــرض الـى االغـــــــــالق  
شـــــــــــهـــرين والـــســــبب هـــو انـــهم (ال

يستخدمون الفستق احللبي)
صـــاحب احملل دافع عـن نــفـــسه قـــائال
بـأنه كـتب عـلى واجـهـة احملل (الـبـوظه
ـــكــســـرات) ولم يـــكـــتب (الـــبـــوظــة بـــا
بالفستق احللبي)! وكسب الدعوى
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ــلك عـبــد الـله وبـتــوجـيــهـات من ا
عـظم ماضـية في تـوسيع الثـاني ا
شـترك مع الـعراق آفاق الـتعـاون ا
ولـــتــكــامل الـــعــمل وفي مـــخــتــلف

اجملاالت).
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بــدوره دعــا احلــيــالي إلى (إدامــة
الــتــواصل والــتـنــســيق وتــكــثـيف
صـلـحة ـا فـيه ا الـتـعاون األمـني 

شتركة ب البلدين). ا
وكـانت عـمـان قـد شـهـدت الـتـوقـيع
عــــلى اتــــفـــاقــــيـــة تــــعــــاون أمـــني
وعـــســكـــري بــ األردن والـــعــراق
تــهـدف إلى تــعـزيــز الــتـعــاون بـ
علومات البلدين من خالل تـبادل ا
واخلـــبـــرات في مـــجـــال حـــمـــايـــة
احلـــــدود وتـــــطـــــويـــــر الـــــقــــدرات
االستـخبـاراتيـة والتدريـبيـة بهدف

مكافحة االرهاب.
ووقع االتـــــفــــاقـــــيــــة عـن اجلــــانب
األردني رئــــيس هــــيــــئــــة األركــــان
شـتركة الـفريق مـحمود فـريحات ا
وعن اجلانب العـراقي وزير الدفاع

عرفان احليالي.
مـن جــانـب اخـــر تـــوقــعـت شـــركــة
جـيـنل إنرجي االنـكـليـزيـة التـركـية
أن تـــكـــون هـــنـــاك زيـــادة كـــبـــيــرة
لإلنـتـاج من حـقـول نـفط كـردسـتان

خالل عام .2019
ــديــر وذكـــرت رويــتـــرز نــقال عـن ا
الي للشركة عيسى إيكاهيمونن ا
إن (الـشـركـة الـتـي تـركـز نـشـاطـها
في إقــلـيـم كـردســتــان الــعـراق من
ـرجح أن تـزيد تـوقـعـاتهـا إلنـتاج ا
ـقـبل) الفـتا الى الـنـفط في الـعام ا

أن (الزيـادة في اإلنتـاج ستأتي من
 11بـئـرا يـجـري حـفـرها فـي الوقت
احلـــــالي فـي ثالثــــــة حـــــقـــــول في
ـتـوقع أن تـبـدأ ثـمان اإلقـلـيم من ا

منها اإلنتاج هذا العام). 
واضاف ايكاهيمونن (هناك فرصة
جــيـــدة الن نــدخل الـــعــام اجلــديــد
ـسـتـوى االنـتاج) بـتـحـديث كـبـيـر 
ـدرجـة في بـورصة وأكـدت جـينل ا
لندن تـوقعاتـها لعام  2018 بإنتاج
 32ألــفـا و 800 بــرمــيل يــومــيـا في
نـتـائج أعـمـالـهـا نـصف الـسـنـوية.
وبـلغ مــتـوسط إنــتـاج الــشـركـة 32
الف بــرمــيـل يــومــيــا في الــنــصف
األول من الـــعـــام بـــانـــخـــفــاض 13
ئة على أساس سنوي. جاء ذلك با
نـتيـجة انـخفـاض اإلنتـاج من حقل
طق طق الذي كـان في مدة مـا أبرز

حقولها النفطية. 
واسـتــقـر إنــتــاج الـنــفط وإيـرادات
شـركـات اإلنـتـاج الـدولـيـة الـعـامـلة
فـي إقــلـــيم كــردســـتــان عـــلى مــدى
اضـية بالرغم االثني عشـر شهرا ا
من االضـطـرابات الـسـياسـيـة التي
أعـقبت اسـتفـتاء اإلقـليم في ايـلول
ـاضي.واعـلـنت جلـنـة الـطـاقة في ا

مــجــلس مــحــافــظــة ديــالى  انــهـا
عــقـــدت اجــتـــــــــــمــاعـــا مــوســـعــا
ـنـاقشـة الـواقع الـكهـربـائي بـشكل
عــــــام والـــــــــــــوقـــــوف عــــــلـى أهم

عوقات .  ــــــشاكل وا ا
وقـــالت رئـــيس الـــلـــجــــــــــنـــة امل

عـــمــران لــ (الــزمــان) امس انه (
في االجــتــمــاع اســتــضــافــة مــديـر
تـــوزيع كـــهـــربـــاء ديـــالى ومـــديـــر
شـبـكـات نـقل الـطـاقـة الـكـهـربـائـية
ورؤسـاء األقسـام اإلداريـة والفـنـية
واحلسـابـيـة والـقـانـونـيـة لـلـدوائر

ذكورة). ا
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مـشيـرة الى انه ( التـطرق ايـضا
ــســتــقــبــلــيـة ــشــاريع ا الى أهـم ا
وتــقـد الـدعم لـهـا وايـضـا ايـجـاد
ـشاكل الـسبل الـكفـيلـة بحل كـافة ا
ـوجـودة والـتي تـؤثـر عـلى تردي ا
الـــتــــيـــار الـــكــــهـــربـــائـي من خالل
تـــلـــخــيـص كــافـــة االحـــتـــيـــاجــات
اخلــاصــة بـــهــذا اجلــانب لــغــرض
طـــرحـــهــا عـــلـى رئـــاســة مـــجـــلس
الـــوزراء وتــنـــفـــيــذهـــا عــلى أرض
الــواقع).من جــهـــته  نــائب رئــيس
جلـنة الـطاقـة في مـجلس مـحافـظة

ديــالى  عــامــر الـكــيالني اوضح لــ
(الــزمـان)  أنـه  ( في االجـتــمـاع
ـــــشـــــاكل الـــــوقـــــوف عــــــلى أهـم ا
ــعــوقــات الـــتي أدت إلى تــردي وا
التـيار الكـهربائي في ديـالى بشكل
عـام في الـفتـرة األخـيـرة ومنـاقـشة
الــسـبل الــكـفــيـلــة لـوضع احلــلـول
الالزمـة لهـا وايـضا االسـتـماع الى
كـــافـــة االحــــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة
ـسـتـقـبـلـيـة ـشـاريع اخلـدمـيـة ا وا
التي تخص اجلانب الكهربائي من
أجل طـرحـهـا عـلى رئـاسـة مـجـلس
الــوزراء وتـنــفـيـذهــا في ديـالى من

اجل حتس واقعها الكهربائي).
ومن جــانب آخـر اعــلــنت الــلـجــنـة
االمنيـة في ناحيـة ابي صيدا  عن
اسـتــهــداف احـدى قــراهــا من قـبل

مجهول .
وقال رئيس الـلجنة عـواد الربيعي
لــ (الـــزمــــان)  ان  (مــــجـــهــــولـــ
اطلقوا  قذائف هاون باجتاه قرية
أبـو طـابـا اإلصالح في نـاحـية ابي

صيدا) .
واضــــاف الـــربــــيــــعي   ان  (قـــوة
امـــنـــيـــة طـــوقت مـــكـــان احلـــادث

وفتحت حتقيقا في مالبساته) .

الشمس) في عهد الـيوناني والرومان
ألن الـشمـس تشـرق عـليه قـبل غـيره من
األبواب   ولدمشق  7 أبواب هي (باب
الشرقي- باب تـوما- باب السالم- باب
القراديس- باب الفرج  –باب اجلابية-

الباب الصغير)
w{U*« WLEŽ

ــاضي ــكن ان تــتــجــاهل عــظــمـة ا ال 
وحـضــارته حـيــنـمــا تــدخل الى دمـشق
ة وهـذا يـستـنـد على مـا مـوجود الـقـد
ـعـالـم الـعـمـرانـيــة واسـلـوب بـنـاء من ا
الــســور بـاالحــجــار الـكــبــيـرة حلــمــايـة
ديـنة من االخطـار وكذلك انـتشار دور ا
العـبـادة الـتي اكـثـرهـا كـنـائس بـالـقرب
ــؤرخ مـن الــبـــاب الـــشـــرقي ويـــصـف ا

صفية السهيل
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أسـعـدني الشـاعر الـكـبيـر جـواد غلـوم  بـزيارة  بـصحـبـة االستـاذ مـهنـد كر
اجلبـوري  وهما صـديقـان  وزميالن  في الدراسـة بكـلية االداب  في جـامعة
بغـداد  الـتي دخـلـنـا رحـابـهـا في الـعـام الدراسي   1970 –1969 من الـقـرن
العـشرين طالبا في قـسم اللـغة العـربية  الـذي كان يـضم يومذاك  نـخبة من
الـطـالب الـذين  كــان يــشـار لــهم بـالــبــنـان في الــتــمـيــز  والـنــشــاط الـثــقـافي
والسـياسي  وحازوا فـيما بـعد على أسـمى مراتب االبداع  في عـالم  الشعر
واالدب والـثـقـافـة   والـسـيـاسـة  والـعـمل  الـعـام والـوظيـفـي  وكان جـواد من

بينهم طالبا وشاعرا و سياسيا مبدعا  وانسانا ودودا وديعا .. 
أمد الـله في أعمار االحياء لننعم بابداعاتهم  وكرم أخالقهم ... ورحم الله من
رحل الى جـوار ربه  ومـنـهم  زمـيـلـنـا في الـكلـيـة الـشـاعـر الـصديـق  صاحب
الشـاهر الذي رحل  مبـكرا  وهو في بداية رحـلة تميـزه  االبداعي في الشعر

... أمده الله برحمته  الواسعة  وأسكنه فسيح جناته ...
 وخالل هـذه الـزيـارة أهداني  الـشـاعـر جواد  مـجـموعـته الـشـعريـة  اجلـديدة
الـتي صـدرت حـديثـا  عن (دار أمل اجلـديـدة) لـلنـشـر والـطبـاعـة والـتوزيع في
دمشق  وهي بـعنـوان (كـلمـا أفـسدوا قـلمـا  طـويت ورقي) التي تـعـد الرابـعة

زيد... في مسيرته االبداعية الطويلة  التي ننتظر منها ا
وتـضم اجملموعة  38 قصـيدة توزعت على فنون الشعر اخملـتلفة  التي كتبها
ده ببـراعة متـميزة  وتمـكن  عال من أدوات الشـعر  وروعة  اخلـيال الذي  
بـصـور جـمــيـلـة  وإجـادة اسـتــخـدام الـتـراث والـتــاريخ  ورمـوزه في مـوضـعه

هارة عالية .. ناسب وداللته الرمزية   ا
كن أن تـغـيب همـوم الـوطن ومعـانـاته  الـقاسـيـة   وحاله الـتي ال تـسر  و ال 
عن شـاعـر يحـمـله في قـلبه   وحـنـايا ضـمـيره  أو يـتـنكـر له في أزمـته  مثل

جواد غلوم   فكانت محورا لعدد من القصائد فيه ...  
........

كان هنا في حينا زمان 
الوطن احلنون سيد االكوان 

يحنو على الصغار 
يبجل الكبار 

كان لنا بستان 
نزرعه خيرا وإقحوان 

عشنا به في سالف االزمان 
لوك  عشنا معا كما ا

ترفع التيجان
سيفا وصوجلان 

نرضع منه أيّما حنان 
طعون) ويخـتتم هذا الوجد واحلنـ بالدعوة الى خروجه من حـالة (احملزون ا

التي آل اليها  الى ما يناسبه من ألق بهي ..
(مد يديك صاحبي 

مد يديك ننتشل زماننا الغريق ...)...
ونــقـلــنــا الــكـاتب جــواد في كــتــاب أخـر ســبق هــذه اجملــمـوعــة  في الــصـدور
اضي  بكل ما (مذكـرات مثقف عراقي ...)  الى محطات مهمة   كثيره الى ا
يحـمله من معالم  حضـارية ثقافـية وفنية وذكـريات  ومنهـا أجواء كلية االداب
فـعمة في جامعـة بغـداد  الدراسيـة والثـقافيـة في الستـينـات والسبـعيـنات   ا
بالنـشاط االبـداعي الثقـافي يوم كانت قـاعة احلصـري فيهـا تعد مـركزا ثقـافيا
ا عـلى مـستـوى الوطن كبـيرا  مـتمـيـزا  ليس عـلى مسـتـوى البالد فـقط  وا
الـعربي  في مـهـرجـانـاتهـا الـشـعـرية والـثـقـافـية  ونـدواتـهـا  الـثريـة  ومـنـاقـشة
اجسـتيـر والدكتـوراه  وكانت تمـثل يومـذاك (مربد الـشعر) اطروحـات طلبـة ا
في الـعـراق و كانت  مـحط كـبار الـشعـراء الـعرب والـعـراقيـ وملـتـقى النـقاد
ـتـذوقي الـشـعر  ـتـمـيزين  وكـانت تـمـتـليء  عـلى الدوام  والـكـتـاب العـرب ا
سؤول  وهي في نشاط مستمر على مدار العام .... وحتظى برعاية كبار ا
ومن ب من حـضر مهـرجانـاتها  الـشاعـر السوداني مـحمـد مفتـاح الفـيتوري
ـصـري الـكبـيـر الـدكـتـور مـحـمـد الـنـويـهي اسـتـاذ الـنـقـد االدبي في والـنـاقـد ا
جامـعة القاهرة  والشـاعر  الدمشقي نزار قبـاني الذي فاجأ احلاضرين  في
ـهرجانات   بعـد أن كانوا يتوقـعون أن يلقي  شعـرا في الغزل اجلميل أحد ا
الــذي عـرف بـه  لـكــنه قـرأ بــعـضــا من قـصــائــد ديـوانه (هــوامش عـلى دفــتـر
الـنكـسة) مـذكرا احلـاضرين بـأيام  5 حـزيران الـكاحلـة  وهو يـعري حـكامـنا
ـأساة  وكـأنه يـحـمل سـوط الـشـعر لـيـجـلـد به ظـهـورنـا  ويظـهـر عـيـوبـنا  بـا
وانتـكاسـاتـنا  ولم يـجـرؤ أحد  من احلـاضـرين  الذين إمـتألت الـقاعـة بهم 
جلوسا ووقوفا أن يطلب  شيئا من غزلياته التي كانوا ينتظرونها بشوق ... 
ن كـانـوا ويـورد   الـشـاعــر غـلـوم في مـذكـراته عـددا مـن الـطالب الـشـعـراء 
ـبـدع حـسن يـشـاركـون في مــهـرجـانـات احلـصـري  ومـن بـيـنـهم الـشــاعـر  ا
رواني وقصـيدته الـغزلـية  التي اشـتهـرت كثـيرا  و غنـاها فـيما بـعد الـفنان ا
كاظم الـساهر (أنا وليلى) و حصلت على اجلائزة االولى  في أحد مهرجانات
احلصري  وهدية (بدلة انيقة) مع مجموعة من اقالم نوع (باركر) الثمينة ...
ـا ـلح والـطـرف الـشـعـريـة الـتـي ظـلت عـالـقـة في ذهـتي لـطـرافـتـهـا  ور ومن ا
يتـذكرهـا الـشاعـر جواد أنه في أحـد مـهرجـانات  احلـصـري أن ألقى الـطالب
الـشـاعر عـباس حـنـون الدراجي وهـو بـصيـر  قصـيـدة تنـاول  فيـهـا باسـلوب
ـرح  اللـطيف  قرارا كـان قد صـدر  في وقت القـاء القصـيدة عام الفـكاهة  وا
 1970 باطالق تـسميات على احملافظات  لكنه بـروح الدعابة ينحاز حملافظته
-  الـعـمـارة  وحـدهــا الـتي يـنـحـدر  فـي مـسـقط راسه مـنـهــا ولم يـر غـيـرهـا
ويـفخـر بها  تستـحق  هذه  الـتسـميـة  اجلديدة (مـيسـان)  وأخذ يـتغنى بـها
ـرح نفـسها  وخـلقت جـوا   لطـيفا وباسـمها اجلـديد وقـوبلت ايـضا  بروح ا
نـقل  الـقـاعــة  من اجلـد والـسـيــاسـة الى حـالـة  اخـرى مـن الـسـعـادة والـغـزل

دينته العزيزة  بصور شعرية  جميلة ..
ويقول في مطلعها ..

أنا أبن ميسان أضمنتي خمائلها ....
ثم يعرج على مسقط رأسه ( ناحية  كميت) في  احملافظة نفسها  ويتغزل بها

في قصيدة اخرى .. وكان مطلعها ...
ألبس (كميتا) ثياب العرس حنيها

قد جئت أخطبها من ب أهليها .. 
ـرواني أيـضا   النه كـان زمـيله فـي كلـية وبـالـتأكـيـد يتـذكـره الشـاعـر حسن ا
ا كان جاره  أيضا في  محلة السكن  في التـربية   وفي  القسم نفسه  ور

بغداد كما أتذكر ...
الذكريـات  تطول وتتشعب  وال يسعها عمـود  وهي بالتأكيد جميلة   وأثيرة
على الـقلب   ولها وقع مؤثر في النفس ... وهناك مـعالم كثيرة ستبقى خالدة
في الذاكـرة  تستعصي على النسيان  وثقتها ذاكرة شاعر عاشها وخطتها
أنـامل كـاتب مـبــدع كـانت له مـسـاهـمــته  وبـصـمـته الـواضــحـة  في الـثـقـافـة

والشعر والكتابة ...
فــاين مــؤسـســاتــنــا الــتـربــويــة واجلــامـعــيــة  الــيــوم من هـذه

النشاطات االبداعية ??!!
 } } } }                 
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 من جميل ما علق في الذاكرة (كن شخصا جيدا 
لكن ال تضيع وقتك في إثبات ذلك) ..
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بغداد

نبض القلم
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في مقال سابق لي حتـدثت فيه عن االمتياز في الفشل وقـلت ان هناك فاشل يصلون
الى ادنى درجات الفشل بـحيث ال ينازعهم احـد في اخفاقهم.وهذه السـلطة مبدعة في
ـرتـبـة االخـفـاق لـكن الـيــوم كـذب احـد االخـبـار كالمي الـسـابـق الن الـعـراق قـفـز الى ا
يـة في اي شيء.?في ارتفـاع درجات احلرارة.واكـد اخلبر ان مـنطقـة احلس في الـعا
البـصـرة سـجلت اعـلى درجـة للـحـرارة في الـعالم.اذن لـديـنا سـبق وضـعـنا في مـقـدمة
ـتـاز بـشيء واحـد هـو غـضـب الـطـبـيـعة .وهـذا يـعـني انـنـا  الـركب,وجتـاوزنـا فـيه اال
ضـحك ان كل اجـراءات احلـكومـة لم تـكن حـقيـقـيـة في تقـد خـدمات الـسـاخن.ومن ا
جتعـلنا نشـعر اننا نسـيطر علـى الطبيعـة كما كان يـحلم الفيـلسوف الفـرنسي ديكارت.
انـها الذي لقـد واجه الناس تـموزا سـاخنا لـكن دون انقالب حـقيقـي على السـلطـة وبر
عاش في بحبوحة مالية واضحة.ومع ان اجلماهير غضبت وما زالت فان هذا الصيف
سه الـفقراء .ولـعل درسا مـهمـا  ان شاء اللـه سيكـون مهـما في حـلم النـاس الغـاضب
الـذين يواصلـون تظاهرهم واحـتجاجـهم وهو ان احلكومـة بدات حتسب لـغضب الناس

حـسـابــا حـقـيـقــيـا. مـا يـزعج هـذه الــسـلـطـة هـو عــدم صـبـر احملـرومـ
ـطــالــبـ بــحــقــوقـهم.اخلــدمــات حتــتـاج الى وقـت واجلـمــاهــيـر ا
ا ـنتـفـضـة تـشـعـر بـان الوقت الـذي اخـذته احلـكـومـة اكـثـر  ا
يــجب.الـــوقت ســـيف قــاطع,وعـــمــلـــة نــادرة مـــثال بــالـــنــســـبــة

للشيوخ.ويبدو ان احلكومة تعيش مازقا وقتيا.

الطبيعية الى بغداد" .
وأشـــــار في الـــــوقـت ذاته الى إن
"احلــواجــز االمــنـيــة كــانت عــامالً
رئـيـســيـا لـقــــف الــتـداعي األمـني
خــــصــــوصــــا جـــــــراء الــــعــــنـــف
ـــقــابل تــســاءل الــطـــائــفي" .في ا
محـمود شـاكر وهـو سائق سـيارة
أجرة ( 48عـامـا)  لـدى مـروره في
شــارع أعـــيـــد فــتـــحه قـــبل فـــتــرة
قـصـيـرة قـائال "يــقـولـون قـضـيـنـا
عـــلى االرهـــاب لـــكن الــكـــثـــيــر من

الشوارع ما زالت مغلقة".
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كــشــفت الــســفــيــرة الــعــراقـيــة في
األردن صــفــيــة الـســهــيل عـن قـرب
وصـــــول وفـــــد عـــــراقي إلى األردن
لالجتـمـاع مع مسـؤول في وزارة
الــصـنــاعــة والـتــجـارة والــتــمـوين
لـبـحث اإلجـراءات الـعـمـلـيـة إلقـامة

مدينة صناعية مشتركة.
ونسبت الصفحة الرسمية لرئاسة
الــــوزراء األردنــــيـــــة عــــلـى مــــوقع
فـيـســبـوك لـلـسـهــيل إشـارتـهـا إلى
(قـرب وصـول وفـد عراقي فـني إلى
عـمّـان لاللـتقـاء مع نـظـيره األردني
من وزارة الـــصــنــاعـــة والــتــجــارة
والـــتــــمــــوين لــــبـــحـث اإلجـــراءات
الـعـمـلـيـة إلقـامـة مـديـنـة صـنـاعـيـة

مشتركة).
وجــاء حـديث الـســهـيل خالل لـقـاء
جـمع رئـيس الـوزراء األردني وزير
الدفاع عمـر الرزاز مع وزير الدفاع
الـعـراقي عـرفـان مـحـمـود احلـيالي
بحضور السهيل في عمّان وجرى
ـلف خالل الـلــقـاء الـتــركـيـز عــلى ا

شترك. األمني ا
وقــــــال الــــــرزاز إن (احلــــــكــــــومـــــة

بـغــداد (أ ف ب) - تـغـيـرت حـيـاة
سـهـى عـبـد احلـميـد وهـي طـبـيـبة
أســنــان في الــثالثــيــنــات بـشــكل
كبير منذ شهرين بعدما أعيد فتح
طـريق يـؤمن وصـولــهـا بـسـهـولـة
الى عـملـهـا في شرق بـغـداد حيث
 فـتح أكــثـر من ألف شـارع بـعـد

إغالق استمر سنوات طويلة.
واحلواجز األسـمنتيـة التي تقطع
ـبـاني كـانت شـوارع أو حتــيط بـا

مشهداً مألوفا في مدينة بغداد.
تـقـول هــذه الـطـبـيــبـة الـتي تـضع
حجابا على رأسها وترتدي سترة
ســوداء الـلـون لــفـرانس بـرس إن
احلـواجـز االســمـنـتـيـة "أتــعـبـتـنـا
كـــثــيــراً كـــنت أعــانـي جــداً عــنــد
الذهاب الى العمل رغم أنه قريب
(...) أمـــا االن فــــالـــشـــارع أفـــضل

بكثير".
وتـابـعت وهي تـتبـضع في مـتـجر
ــواد غـذائــيــة في نــفس الــشـارع
الـذي يقع فـي حي البـنـوك الراقي
"لم أكن أفـــكــر ســابـــقــا وال حــتى
رور من هنـا بسبب احلواجز " با

األسمنتية .
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تحدث ويقول الـلواء سعد مـعن ا
بـــاسم قــيــادة عــمـــلــيــات بــغــداد
لـفــرانس بـرس " إعـادة أفـتـتـاح
أكــــثــــر من الـف شــــارع رئـــيــــسي
وفـــرعي فـي بــغـــداد مـــنــذ الـــعــام
ـاضـي وحـتى الـيـوم" بـاالضـافـة ا
الى "رفع  305 حـــواجــــز امـــنـــيـــة
ومرابطة (حـاجز امني مؤقت) في
بــــغــــداد" مــــؤكــــدا ان "احلــــمــــلـــة

مستمرة".
واختفت من عدد كبير من شوارع

بغداد حواجـز أسمنتيـة بينها ما
يصل ارتفاعه الى ثالثة أمتار.

وتـعـانـي بـغـداد الــتي بـنــيت مـنـذ
أكـثـر من  1250عــامـا ويــسـكــنـهـا
أكـثــر من ثـمــانـيــة ماليـ نــسـمـة
نـــقـــصـــاً في الـــبــنـى الــتـــحـــتـــيــة
والشـوارع التي تـتنـقل خاللـها ما
ال يقل عن  1,8مليون سـيارة وفقا

صادر رسمية.
وشهـدت بـغداد وضع أول حـاجز
أسمنـتي في نيسان/  2007 وكان
حلـمــايـة مــنـطـقــة االعـظــمـيـة ذات
الــغــالــبــيـة الــســنــيــة في شــمـالي
ــنع تــســلل مـســلــحـ ــديــنـة   ا
كـانـوا يـنـفـذون هـجـمـات في اطـار
الـعـنف الـطـائـفي الـذي بـلغ ذروته
انــذاك.وتـقــول سـيــسـيــلـيــا بـيـري
ـعــهــد الــفــرنـسي الــبــاحــثـة فـي ا
لـــلــشـــرق األدنى واخملـــتـــصــة في
ـعمـار الـعـراقي احلديث شـؤون ا
لـفرانس بـرس إن "احلـرب االهلـية
خالل فـترة مـا ب  2005الى 2008
واســــتــــهـــداف وتــــرويـع ســــكـــان
ــــنـــاطـق اخملـــتــــلــــطـــة مـن قـــبل ا
يليشيـا دفع الى تشكيل مناطق ا
مــتــجــانــســة مـا أدى الـى تــوطـ

الطائفية".
ــــنــــاطق احلـــارثــــيـــة بــــ تـــلك ا
ـعـروفـة بـشـارعـهـا الـرئيـسي في ا
غــربي بــغــداد الـذي تــنــتــشــر فـيه
عيـادات طبيـة وصيدلـيات ومراكز
عـالج مــخـــتـــلـــفــة ويـــعـــد من أهم

دينة . اجملمعات الطبية في ا
لــكن هــذا الــشــارع أصــبح هــادئـا
الـيـوم بــعـدمـا كــان طـوال األعـوام
ـاضيـة مـكتـظا بـالـسيـارات التي ا
لم يـكن يــسـمح لــهـا بــالـدخـول إال

يـديـر هـذه احلـانـة وانـا كـــــــــنت شـابا
اســاعــده بـــعــد ان يــنــتــهي صــدام من
شـــــــروب يطلب كـبة مشوية من هذا ا
ـطــــــــعم وهي لـذيـذة حـتـــــــــى انـنا ا
تذوقنا هذه الكــــــــبة وكانــــــــت لذيذة

حقاً. 
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الــــــتــــــجــــــول في
سوق احلـميـدية
ال يــشـعــرك ابـدا
ـلل وحـيـنـمـا بـا
تشعـر بالعطش
واحلــــــــر ادخل
الــى مــــــــــــــحـل
بـــــــــــكــــــــــداش
لـــــــتـــــــنــــــاول
الـــــــبــــــوظــــــة
الــــســـــوريــــة
الـــــرائـــــعــــة
يــقــولـون ان
مــــــــــــــــــــحـل
الــــــبـــــــوظه

اجلامع االموي في دمشق
في سوق االحمدية


