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تكلمنا في الحلقة ال�سابقة من تحقيقات (هذا وطني) عن غياب فر�ص العمل وقلة الم�شاريع اال�ستثمارية في ق�ضاء ال�سماوة الذي يعد مركز محافظة المثنى،
وال�سبب في ذلك هو �ضعف الموازنة المخ�ص�صة لتلك المدينة� .سوق المدينة الذي يعد مركزها التجاري تراه وت�شعر به وك�أنه ل�سان حال المواطن المبتلى ،فهو
خطيب ال�صدق و�صورة الفقير و�إ�شعاع التقاليد الع�شائرية التي تت�صف بها تلك المدينة .ال�سماوة حباها اهلل بنعمة الأمن وال�سالم فلم يحدث بها تهجير طائفي،
على الرغم من وجودها بين محافظات الب�صرة والنا�صرية والديوانية والنجف وجميعها طالها الإرهاب ،ف�ضال عن كونها قريبة من ال�سعودية والكويت ،ومبررات
و�أ�سباب هدوئها الأمني �أن ع�شائرها اتفقت على البراءة من �أية �أعمال �إرهابية يقوم بها �أي مواطن ،ورف�ضهم القاطع لعدوى الفتنة الطائفية بالإ�ضافة الى وجود
�سيطرات �أمنية دقيقة وحري�صة بعملها ،متوزعة على جميع منافذ المدينة.

المحمداوي ..ت�صوير /محمود ر�ؤوف
 المثنى /يو�سف
ّ

ال��ن��اظ��ر خل��راب��ه��ا �سيغني ح��ت��م� ًا (ي��اح��رمي��ه)

ال�سماوة تبحث عن ن�صب لرموز ح�ضارتها و�شخ�صياتها الوطنية

الحمام الذي تم ت�شييده
�أثناء الحكم العثماني ما
زال محافظا على �أبّهته
ون�ضارته من خالل اهتمام
العائلة التي تمتلكه

المدينة الممتلئة
بالأ�ساطير وتحف
الح�ضارة والرموز
الوطنية ،ال يوجد فيها
ن�صب لأوروك تلك
المدينة العظيمة ،ال
لجلجام�شها وال لملحمته

ال �سيطرات داخل ال�سماوة
ال��داخ��ل ف��ي مدينة ال�سماوة ال ي�شعر
ب��وج��ود �أي ��ة �سيطرة داخ ��ل المدينة،
نعم ت��رى انت�شارا في بع�ض ال�شوارع
الرئي�سية �أو عند ال��دوائ��ر الحكومية،
لكن ال ت��رى ما موجود من ك��وارث في
��س�ي�ط��رات ب �غ��داد ال�ت��ي م��زق��ت جمالية
العا�صمة وجعلتها ع �ب��ارة ع��ن �سجن
ع�سكري كبير.
لم نفارق المقهى العتيق بعد �أن �سلبتنا
حكايات النا�س وهمومهم التي ال تنتهي
في مدينة كلكام�ش وانكيدو وع�شتار.
المواطن م�ؤيد عبد ال��رزاق في حكاية
ول � ��ده ر�أي� �ن���ا ال��ع��ج��ب ،ح �ي��ث اخ ��رج
ل �ن��ا ت�ق��ري��را ط�ب�ي��ا � �ص��ادرا ع��ن دائ��رة
�صحة المثنى � -شعبة اللجان الطبية،
وم��وق��ع م��ن قبل �سبعة �أط �ب��اء ثامنهم

رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال��دك �ت��ور ع ��ادل جعفر
عبد ال�صاحب ،ومعنون ال��ى المجل�س
المحلي لق�ضاء ال�سماوة ،يقول الكتاب
اجتمعت اللجنة الطبية و�أجرت الفح�ص
الطبي على ح�سين م��ؤي��د عبد الرزاق
وك��ان ق��راره��ا تلفا دم��اغ�ي��ا ��ش��دي��دا مع
عدم القدرة على النطق والم�شي (عاجز
كليا) ،وهو غير م�شمول بقرار  98ل�سنة
 ،2000وي�ؤكد وال��د الطفل ح�سين �أن
ولده ي�ستحق الرعاية والعناية من تلك
اللجنة واال�ستفادة من ذلك القرار ،لكنه
ال يمتلك الوا�سطة لإقناع الطبيب وكذلك
ال يمتلك �أج ��ور ال�ع�لاج والك�شف عند
عيادة الطبيب الخا�ص ،وانه لو راجع
رئي�س اللجنة في عيادته الخا�صة ل�شمله
بالقرار ،مبينا �أن الف�ساد �إذا و�صل الى
الطبيب ،فعلى الدنيا ال�سالم� ،أتمنى

بع�ض المقاهي تقدم
الح�شي�شة في االركيلة،
وال تقدمها للغرباء بل
لأنا�س معروفين .المقاهي
تملأ ال�شارع
�سوق ال�سماوة امل�سقف

املحرر داخل احلمام العثماين

حياة ليلية مليئة بامل�سرات الب�سيطة
ال ن�صب في ال�سماوة
الأم ��ر الآخ ��ر ال ��ذي �أث��ارن��ي ف��ي مدينة
ال�سماوة هو ال وجود لأي ن�صب تذكاري
فيها ،وهي المدينة الممتلئة بالأ�ساطير
وت�ح��ف الح�ضارة وال��رم��وز الوطنية،
ف�لا ي��وج��د ن�صب لأوروك تلك المدينة
العظيمة ،ال لجلجام�شها وال لملحمته،
وال ل�صديقه انكيدو وهما ي�صارعان الثور
المجنح الذي �أر�سلته الآلهة لمحاربتهما،
وال للقائد الذي ت�سمت با�سمه المثنى بن
ال�ح��ارث ال�شيباني ،وال للذي �أوق��د نار
ث��ورة الع�شرين الثائر ال��راح��ل �شعالن
ابو الجون ..هل يعقل �أن تم�سخ ذاكرة
م��دي �ن��ة م��ن ال ��وج ��ود ت �ح��ت ذري��ع��ة �أن
الن�صب والتماثيل حرام؟ ،لماذا اختلف
ال�م�ف�ك��رون وال�م�ف�ت��ون ب �ه��ذا الأم� ��ر عن
حركة طالبان و�أفكارها الظالمية؟ ،الأمر
يدعو للده�شة واال�ستغراب و�أتمنى من
ابناء ال�سماوة وخا�صة �شريحة الأدباء
والفنانين والإعالميين ك�شف الأ�سماء
التي تقف وراء هذا الأمر القاتل للمدينة
وذاك� ��رة �أه �ل �ه��ا الم�شعة دائ �م��ا ب�ضوء
الح�ضارة والترف التاريخي لمدينتهم.

�أن ي�سمعنا ال�م���س��ؤول��ون ف��ي وزارة
ال�صحة وينقذوا ولدي مما فيه من حالة
مر�ضية ،وبدورنا نقول �إن الرجل حملنا
هذه الأمانة لنو�صلها عن طريق الإعالم
ولغر�ض الت�أكد م��ن الحالة ن�ق��ول� :إن
تلفون المواطن هو (،)07812506049
نتمنى �أن تقوم �أي��ة جهة حكومية �أو
مدنية برعاية هذا الطفل ال��ذي ي�ضاف
�إلى �شريحة �ضحايا النظام الجديد.
"ياحريمة ..ياحريمة"
خرجنا من المقهى القديم مودعين بحب
ونظرات النا�س الطيبين وتبعنا رجل
طويل القامة يقول ب��أن��ه زوج �شقيقة
الفنان م��ازن ال��ذي ا�ستدرجنا ب�أ�سلوب
ح��ات�م��ي ال �ك��رم م��ن اج��ل تلبية دعوته
للع�شاء لكننا بعد �شكره �آثرنا اال�ستمرار
في جولتنا ال�سماوية باتجاه �أقدم حمام
في مدينة ال�سماوة وهو حمام الكوثر
ال��ذي و�صلنا له عن طريق زق��اق �ضيق
وبيوت قديمة ت�شعر بر�ؤيتها ور�ؤية
�أه�ل�ه��ا ب��ال�خ��راب والإه��م��ال الحكومي
وغياب الخدمات وال تمتلك و�أنت ترى
مدينة ال�ح���ض��ارة وه��ي تحت�ضر بهذا
ال�شكل غير �أن ت��ردد مع �شاعرها ناظم
ال�سماوي وتقول لجميع الم�س�ؤولين
فيها "يا حريمة...انباكت الجلمات من
ف��وك ال���ش�ف��اي��ف ...ي��اح��ري�م��ة...ال ولك
ال ال اع�ل��ه بختك م��ان��ي �سالوفة �صرت
بين الطوايف...ياحريمة..ياحريمة"
بالفعل �أن ال�سماوة �أ�صبحت حكاية بين
المدن من ناحية التهمي�ش والإهمال.
الحمام العثماني
الحمام ال��ذي تم ت�شييده �أث�ن��اء الحكم
العثماني م��ا زال محافظا على �أبّهته
ون���ض��ارت��ه م��ن خ�ل�ال اه�ت�م��ام العائلة
ال�ت��ي تمتلكه .ي�ق��ول ��ص��اح��ب الحمام
با�سم جا�سم �أن الحمام �شيد م��ن قبل
الأتراك ثم ا�شتراه �أجدادي منهم وتبلغ
م�ساحته  380م�ت��را مربعا ويحتوي
على  23حو�ضا ي�صلها ال �م��اء البارد
المميز ب��الأن �ب��وب الأع �ل��ى ،ام��ا الحار
فهو بالأنبوب الأ�سفل ،وجميع �أهالي
ال�سماوة يعرفونه ويرغبون فيه .وعن
زبائنه يقول :من جميع �شرائح المجتمع،
م��دراء دوائ��ر ،موظفين� ،ضباط جي�ش
و�شرطة و�أه��ال��ي م��ن القطاع الخا�ص
و�شبابا و�شيوخا ،وهو مرغوب لكونه
قديما ،و�أهل ال�سماوة لديهم مثل يقول
"عليك بال�صديق القديم،والحمام القديم
،والخل القديم".
وعن �أج��رة دخول الحمام يقول 2000
دي� �ن ��ار ،و� �س �ع��ر ال�ل�ي�ف��ة  1000دينار
وال�صابونة  500دينار ،و�أكثر الأيام
ازدح��ام��ا ه��و الخمي�س و�أي ��ام العطل،
وفي الأعرا�س ي�أتي العري�س و�أ�صدقا�ؤه
و�أق��رب��ا�ؤه .يقول المدلكجي عبد ح�سن
�إن الحمام ع�م��ره � 130سنة ،م�ستدال
ب��ذل��ك ع�ل��ى رج ��ل ت��وف��ي وع �م��ره 100
�سنة ،وكان يقول لهم :فتحت عيني على
الدنيا والحمام م��وج��ود ،والكثير من
ال�شخ�صيات المعروفة تحمموا في هذا

الحمام كالق�ضاة وال�ضباط والعديد
من الأدباء والفنانين مثل الفنان ح�سين
نعمة وك��ذل��ك ال�شاعر ن��اظ��م ال�سماوي
وغيرهم.
يوم للن�ساء
و�أك ��د �أن ال�ح�م��ام ك��ان يخ�ص�ص يوما
واح��دا من كل �أ�سبوع للن�ساء ،لكن مع
�سقوط الطاغية �سقط ذل��ك ال�ي��وم من
ح�سابات الحمام ،وحرمت ال�م��ر�أة من
يومها الأ�سبوعي بعد �أن رف�ض المجتمع
ال�سماوي الجديد تلك الحالة.
تركنا الحمام و�أ�صحابه وم��ررن��ا على
�أق ��دم ج��ام��ع ف��ي ال���س�م��اوة وه��و جامع
الإم��ام علي في منطقة الغربي الأولى،
وبعدها دخلنا ال�سوق متوجهين نحو
كورني�ش ال�سماوة ،ال �أخفيكم و�أنا في
منت�صف ال�سوق ر�أي��ت من تثلج وتولد
الحنين لأي���ام ال���ص�ب��ا ،وه��ي ملتحفة
بحجابها وع �ب��اءت �ه��ا ،ف�ل��م �أت� ��وان في
ال�ت��ردي��د م��ع ال�شاعر يحيى ال�سماوي
حين قال مرة في الم�شهد نف�سه متغزال:

ليل حجابك ..حول وجهك قد �سجا
فعجبت �إذ جمع ال�ضياء مع الدجى
جل�سا معا :ليل و�صبح م�شم�س
فك�أن بدرا بالظالم تبرجا! ...
وم�شت ...فقلت  :ربابة تم�شي على
�صدري فحق لخافقي �أن يهزجا
وتثاقلت في الخطو تفتعل ال�ضنى

ازدهار مهنة ال�صاغة
فوددت لو كانت �ضلوعي هودجا
نعم وددت لو كانت �ضلوعي هودجا
ولكن كم من �أمنيات قبرتها �شيبتي.
الح�شي�شة في االركيلة
في الطريق باتجاه الكورني�ش الحظت
ال �ع��دي��د م��ن ال���ش�ب��اب وق ��د اخ ��ذ دخ��ان
االرك �ي �ل��ة م� ��أخ ��ذه م �ن �ه��م� � ،س��رن��ي احد
الأ�صدقاء بالقول� :إن بع�ض المقاهي
تقدم الح�شي�شة في االركيلة ،وال تقدمها
للغرباء بل لأنا�س معروفين .المقاهي
ت �م�ل�أ ال �� �ش��ارع ،الح�ظ�ن��ا وج ��ود محال
فاخرة بنيت بعمارة حديثة وراقية في
الجانب الثاني من ال�شارع القريب من
ال�سوق ولي�س المحاذي لنهر الفرات
ال��ذي يق�سم ال���س�م��اوة �إل��ى ق�سمين،ال
�أخفيكم و�أن��ا �أ�سير بال�شارع كنت �أفكر
ب��ال��وج��وه وم�لام�ح�ه��ا و�أن� ��ا �أق� ��ول مع
نف�سي م��ن غير المعقول �أن الجينات
الوراثية لجدنا كلكاكم�ش ال يحملها احد
من �أبناء ال�سماوة خا�صة وان كلكام�ش
كان م�شهورا بالدخول على كل عرو�س
في مملكته الوركاء قبل �أن يدخل عليها
زوجها ،وهذا الأم��ر كان �سببا لمعركته
م��ع �صديقه الحميم انكيدو ال��ذي كان
يرف�ض ذل��ك الفعل ،المهم كنت �أحاول
ان �أجد مالمح له�ؤالء الذين �سطروا تلك
الملحمة في مملكتهم ،ولكني لم افلح
لأني �أ�صال ال املك و�صفا حقيقيا لجدنا
العظيم.

يا �أول الكلمات ..يا �أوروك
�سرنا ع�ل��ى الكورني�ش �أن ��ا و�صديقي
م �ح �م��ود وال��زم �ي��ل الإع�ل�ام ��ي ح�سام،
العاقول يرافقنا كذلك الم�صور م�صطفى،
�شباب يلعبون الدومينو في مقهى النا�س
طلبنا منهم الت�صوير فا�ستجابوا بطيبة
�سماوية خال�صة ،كانت نقطة اللقاء مع
الزمالء الأدب��اء والإعالميين والفنانين
ف��ي م�ق�ه��ى ال��ك��وخ وه ��و ك��وب��ي �شوب
حديث يقف بجانبه مول كبير ،بني من
قبل م�ستثمر .ال�ضفة الأخرى من الفرات
زينتها الم�صابيح الملونة لمدينة العاب
�أهلية افتتحت م�ؤخرا في المدينة ،و�صلنا
�إلى هناك وكان في ا�ستقبالنا العديد من
الإخ��وة والأ�صدقاء ،منهم رئي�س نقابة
الفنانين في ال�سماوة الفنان الم�سرحي
عدنان �أبو تراب وكذلك الفنان الم�سرحي
ماجد الوروار ،وال�شاعر والإعالمي عمر
مو�سى ال�شيخ ،ورئي�س جمعية ال�صيادين
ال �� �ص��دي��ق ع �ب��د ال��رح �م��ن ،والي�ساري
ال�صديق والرفيق �أبو فكرت ،والإعالمي
ابو احمد والعديد من الأ�سماء الأخرى
التي اع�ت��ذر لها لعدم ذك��ره��ا ،ث��م جاءت
مجموعة �أخرى وكان ّ
جل الحديث يدور
عن الحركة الفنية في ال�سماوة و�أ�سباب
تراجعها ،والذي �سيكون محور حلقتنا
المقبلة عن المدينة ودور النقابة ،ونحن
نتحدث جاء ال�شاعر قا�سم والي فتذكرت
ما قاله في تراتيل �أوروك عن تلك المدينة
العظيمة :الآن يا وطني وملء فمي جرى
�صوتي و�أ�سئلتي و�أن ��ت ج� ��واب ...يا
�أول الكلمات ،يا �أوروك ،يا ع�شتار..من
�أث��واب انكيدو عليك ثياب ..للآن تربكك
التفا�صيل التي كثرت ،وما فتئت ،ت�ضيع
ع�ل��ى ال �م��دى �أ� �س �ب��اب ...ل�ل�ان والأفعى
تغادر خل�سة جحرا لت�سرق ع�شبة فيفاج�أ
الع�شاب.
 والى حكايا �أخرى من حكايات هذا وطني

