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منطقة "اأم الذبان"
اأحياء بائ�سة .. خارج الزمن والتاأريخ!

ما ان اجتزنا حي الن�سر باجتاه منطقة معامل الطابوق )طريق بعقوبة القدمي( حتى اأ�سبنا نحن كادر )املدى( بخيبات اأمل 
متعاقبة، االأوىل متثلت يف �سيق ال�سارع ذي امل�سار الواحد واملخ�س�س للذهاب واالإياب، هو لي�س طريقا، بل �سراط م�ستقيم 
مد فوق �سطح االأر�س، فحينما تلتقي �سيارتان متعاك�ستان  باالجتاه لي�س مب�ستطاع �سائقيها جتنب اخلروج منه اىل كتفيه 
الرتابيتني، وبالتاأكيد فانهما �سيكونان �سعيدين لو ان االأمر اقت�سر على الرتاب وح�سب وامنا يتعداه اىل احلفر واملطبات 

الطبيعية وال�سناعية.
ولي�س هذا فقط بل قطع ال�سكراب املعدنية والق�سبان احلديدية التي يحاول جميع م�ستخدمي هذا الطريق جتنب االنزالق 
ال�سيارات  مرايا  تتالم�س  قد  هذا  ومع  �سياراتهم،  عجالت  اإطارات  انفجار  يف  تت�سبب  ان  خ�سية  له  الرتابية  احلافة  نحو 

اجلانبية فيتقبلها ال�سواق برحابة �سدر على انها واقع ال بد من القبول به.

مكب نفايات
منازل  �أ���ش��ب��اه  ثمة  �أي�����ش��ًا،  جانبيه  وع��ل��ى 
�لأمل  وخيبة  ع�شو�ئية،  باأ�شكال  توزعت 
�لبنائية  �ل��ت�����ش��ك��ي��ات  ه���ذه  �ن  �ل��ث��ان��ي��ة، 
�مل�شوهة، تكد�شت يف باحاتها �لتي �شورت 
�ل�شائكة،  �لأ���ش��اك  منها  �شتى،  با�شيجة 
�مل�شبكات �حلديدية.. ع�شر�ت  �و  و�لبلوك، 
�لأكيا�س �لن�شيجية �لتي ياأتي بها )�لعتاكة( 
من خمتلف مناطق بغد�د، حم�شوة باأجز�ء 
تالفة  كهربائية  و�أجهزة  ميكانيكية  معد�ت 
�ل�شيار�ت، و�لتي حتوي بع�شا  وبطاريات 
من عنا�شر �لأملنيوم و�لر�شا�س و�لبا�شتك 
وغريها من �ملو�د �لتي تدخل يف �ل�شناعات 

�ملحلية �ملعادة وغري �ملرخ�شة.

�سحايا حوادث
�أن�شاأه  �لطريق  هذ�  �ن  �لثالثة،  �لأمل  خيبة 
�لنكليز يف منت�شف �لعقد �لثالث من �لقرن 
بالعا�شمة  بعقوبة  ل��و�ء  لريبط  �ملن�شرم 
كانت  �ل��ت��ي  بول�س(  )كا�شل  مبنطقة  م���ار� 
باجلي�س  خا�شة  م�شتودعات  م�شى  فيما 
�ليوم  وحتى  �حلني  ذلك  ومنذ  �لربيطاين، 
�و  تطوير،  �و  �شيانة  �عمال  عليه  جتر  مل 
�أحد�ثا  �شهد  ولطاملا  ل��ه،  ث��ان  م�شار  �إن�شاء 
�مل��ئ��ات، ورمب���ا ل  م��روري��ة ذه��ب �شحيتها 

�أغايل �ذ� ما قلت �لآلف.

غبار ثم غبار
�ل�شيق مغرب  �ملمر  �ن هذ�  �لر�بعة،  �خليبة 
�لتنظيف  عمال  و�ن  �لنهار،  �شاعات  ط��و�ل 
�لغبار  ب��اإث��ارة  ي�شهمون  �ملميزة  باأزيائهم 
مب��ع��د�ت��ه��م  �مل��ل��ون��ة، فهم ي��ح��ول��ون �أك���و�م 
�نحرفت  وكلما  لآخ���ر،  م��ك��ان  م��ن  �لأت��رب��ة 
ب�شبب �شيق  �لرت�بية  �لكتف  ما على  عجلة 
�لطريق، تهب عا�شفة تر�بية، وهكذ� تتكرر 

هبات �لغبار.

مياه الغ�سيل
ل  و�ل���ذي  �مل��م��ر  ه��ذ�  �ن  �خلام�شة  �خليبة 
ويف  حت��ول  �أم��ت��ار  خم�شة  عر�شه  يتجاوز 
جد�،  بد�ئية  �شناعية  منطقة  �ىل  جانبيه 
بالرغم من لوحات حماله �لف�شفورية و�لتي 
غريبة،  جت��اري��ة  وع��ام��ات  �أ���ش��م��اء  حملت 
�لتي  �ل�شيار�ت  غ�شيل  كر�جات  عن  ناهيك 
من  وز�دت  �لأخ����رى  ه��ي  �مل�شهد  ت�شيدت 
�ل�شيار�ت نتيجة ت�شرب مياه  حرية �شو�ق 

�لغ�شيل �ىل جانبي هذ� �لطريق �ملنكوب.

منطقة بدائية
كل �شيء كان يوحي لنا باننا دخلنا منطقة 
�لثاين  �لعقد  ب��د�ي��ة  ع�شر  �ىل  تنتمي  ل 
باننا  �لظنون  ر�ودتنا  �لثالثة،  �لألفية  من 
نتق�شى عما هو يف ما�س موغل يف �لقدم 
عجلتنا  حركة  بددتها  �لظنون  ه��ذه  لكن 
�ل�شرطة  ق��وة  )همر(  نتبع  ونحن  )�لكيا( 
جولتنا  يف  ر�ف��ق��ت��ن��ا  �ل���ت���ي  �لحت����ادي����ة 
�لذين  �ملنت�شبني  �شمت  و�ل��ت��ي  �لعجيبة 
و�ملازم  �حمد  �لر�ئد  من  باأمر  �شحبونا 

�لأول نعيم �شخر.
وحبا  و�شجاعة  حما�شة  ممتلئون  �شباب 
�للو�ء  �لثالث،  �لفوج  من  هم  للعر�قيني، 
�لثامن، من �لفرقة �لثانية �شرطة �حتادية.

�جزم باين ما زلت �شادر� يف وهمي باين 
تر�ءت  �ألفها،  �أ  مل  دنيا  يف  �للحظة  �أعي�س 
ق�شة  يحكي  �شينمائي  ���ش��ري��ط  م��ث��ل  يل 
�شعب من �شعوب �لع�شور �لوىل للتاأريخ، 
�ىل  حملتني  م��ا  دو�م����ة  ب���ان  فاأح�ش�شت 
�ين  غري  و�ملكان،  �لزمان  ح��دود  من  �بعد 
حتمل  لوحة  ق���ر�أت  مل��ا  ج�شدي  حت�ش�شت 

��شم )مدر�شة �لأفاذ �لبتد�ئية(.
ع����اودين �ل��وه��م م���رة �أخ����رى و�ن����ا �نقل 
�ل�شمال، حمري،  ب�شري ذ�ت �ليمني وذ�ت 
�لبارزة  �أ�شاعها  �لبطون،  �شامرة  خيول 
تدل على �ن �جلوع قد �أن�شب �أظفاره فيها، 

�إطار�تها  حتى  متهالكة،  خ�شبية  عربات 
بال�شكل  �ل�شيار�ت  �إط����ار�ت  ت�شبه  �لتي 
ولي�س بالنوع حمملة بالأعاف و�ل�شكر�ب 

وكل ما هو ل ينفع يف �حلياة �ملعا�شرة. 
وعلى  �ملا�شي،  �أنقا�س  على  حتيا  منطقة 
و�قع  مغادرتها،  وباإر�دتها  تاأبى  خملفاته، 
يقيها  م��اذ�  فيه  فوجدت  ��شتمر�أته  رمب��ا 
و�حلد�ثة،  و�لتح�شر  �حل�شارة  �إ�شكالت 
معطياتها،  مع  تت�شق  ل  لنا  بد�  وكما  فهي 
جلجها  يف  �لن����خ����ر�ط  ت�����ش��ت�����ش��ي��غ  ول 
�مل��ح��ت��دم��ة ف��اخ��ت��ارت �ن ت��ظ��ل ب��ع��ي��دة عن 
هكذ�،  تظل  �ن  فارت�شت  �أمو�جها،  تاطم 

م�شت�شلمة لأقد�رها ولوفاء مو��شيها.

يف ذلك املكان.. زرائب ب�سرية
للمو��شي  تعد  لأم��ك��ن��ة  �أ���ش��م��اء  �ل��زر�ئ��ب 
يت�شاوى  �ن  �م���ا  و�لأب����ق����ار(،  )�لأغ���ن���ام 
�أمل  ف��ه��ذه خيبة  م��و����ش��ي��ه،  م��ع  �لإن�����ش��ان 
هذ�،  م��ن  و�لأده����ى  بها،  �شدمنا  �شاد�شة 
كانت  �ملنطقة  تلك  يف  �ملو��شي  زر�ئ��ب  �ن 
�لب�شر،  زر�ئ��ب  من  �ت�شاعا  و�ك��ر  �أجمل 
ذلك  يف  �ملو��شي  وت�شكيا،  نظافة  و�أك��ر 
�ملكان ح�شبتها �أغلى من �لإن�شان، لاعتز�ز 

�لكبري �لذي حتظى به من لدن مالكيها.
�لعمر: كم هو  �شاألته، هو �شاب يف مقتبل 

�شعر �حلمار؟
�لف   200 �و   150 ب�  �شدقيه:  ملء  �شحك 

دينار.
ح�شبته ميزح معي ف�شاألته ثانية: وبكم هو 

�شعر �خلروف �و �لنعجة؟
بل  �ت��رك��ه،  فلم  قليًا،  �ل���ور�ء  �ىل  تر�جع 
�شوى  ع��ن��ه  يف�شلني  ي��ك��ن  ف��ل��م  لح��ق��ت��ه  
 170 من  �لأ�شحى  عيد  قبل  �شنتيمرت�ت: 
تر�جعت  �لعيد  وبعد  دينار  �لف   200  –
�لف   130 �ىل  لت�شل  �خل����ر�ف  �أ���ش��ع��ار 

دينار.
من  ت��ٍل  و�شط  تتا�شى  وكاأنها  �أب�شرتها 
ماذ�  ع��ن  لأدرك  �أك���ن  مل  �ملعدنية،  �لعلب 
تبحث يف ذلك �لتل �ملعدين �ملهول، دنوت 
خ�شية  �ليها  طريقي  ومتلم�شا  ح��ذر�  منها 
قدمي  دخ���ول  �أو  م��ن��ه��ا،  ب���اأك���و�م  �ل��ت��ع��ر 
�لكبرية  �لعلب  �إح��دى  يف  مفاجئ  ب�شكل 
مفا�شل  من  مف�شل  ك�شر  �ىل  ي��وؤدي  رمب��ا 
�شاقي �لو�هنتني، رمبا �ل�شورة هي �لأكر 
فيها  ح��اول��ت  �ل��ت��ي  كلماتي  م��ن  �إف�شاحا 
و�شفها  يف  قريبة   تكون  �ن  �لإمكان  قدر 
�م��ر�أة يف  )�أم م�شطفى(  �ل��و�ق��ع، هي  من 
منت�شف عقدها �لر�بع، ��شودت وجنتاها، 
وذبلت عيناها حتى �ين خلتهما عيني جثة 

فارقتها �لروح.

ق�س�س النا�س
م��ن علب  ب��ن��ي��ن��اه  ت����ر�ه  �ل����ذي  ه���ذ�  بيتنا 
�ن  ب��ع��د  �لأح���ج���ام،  �مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�شفيح 
بع�شها،  فوق  ر�شفناها  ثم  تر�با  ماأناها 
وم���ن ث��م )ل��ب��خ��ن��اه��ا( ب��ال��ط��ني )�حل����ري(، 
�ملار  �لرئي�شي  �مل���اء  �أن��ب��وب  م��ن  وق��رب��ن��ا 
�أنبوب  مد  لنا  �أت��اح  �لعام  �ل�شارع  بجانب 
�حل�شول  ب��غ��ي��ة  )���ش��ون��دة(  با�شتيكي 
يوم  ب��ني  ت�شلنا  �لتي  �ل�شرب  مياه  على 
يز�ول عما، هو م�شغول  و�آخر،زوجي ل 
بقطيعه �لذي نعتا�س عليه، لدي ولد وبنت 

�شجلناهما يف مدر�شة �لأفاذ.
بغد�د  �شكنة  م��ن  ح�شني(  )حم��م��د  �لفتى 
�جلديدة غري �نه يعمل يف هذه �ملنطقة �ذ 
�متهن �عمال �جللي بالرمل )�شاندي با�س( 
�ل�شيار�ت،  هياكل  �أ�شباغ  باإز�لة  �خلا�س 
�لتي  �ملنطقة  بانه �شجر من عمله يف  ذكر 
�لفتى  �حلياة..  على  يدل  ل  فيها  �شيء  كل 
ما  عاما  ع�شر  �لثمانية  ذو  ح�شني(  )نعيم 
يز�ل �أميا لكونه يعمل ر�عيا لأغنامه �لتي 

جتد يف �لنفايات علفا م�شت�شاغا.
�ملو�طن )�ل�شيد هادي( �حد �أ�شحاب بيوت 
�ل�شفيح هو �أي�شًا يعمل غناما يف �ملنطقة 
قال: �ن �لنفايات توفر ملا�شيته علفا ممتاز� 
لهذه  �لزب����ال  ب��ني  للعي�س  م�شطر  وه���و 
يقطنون  �لذين  �لنا�س  و�شف  �لأ���ش��ب��اب، 
من  و�شكا  �لنفايات  �أب��ن��اء  باأنهم  �ملنطقة 
�ملعامل  �نعد�م �خلدمات يف عموم منطقة 
م�شتو�شف  �ىل  يفتقر  �ل��ذي  �لعمار  وحي 
خريج  �ن��ه  �ملفارقة  �ل�شرب،  مياه  ون��درة 
طرق  بانه  و�أو���ش��ح  �لإع��د�دي��ة،  �لدر��شة 
�أبو�ب جميع �لوز�ر�ت و�لدو�ئر �لر�شمية 
منا�شبة  وظيفة  على  يح�شل  �ن  �ج��ل  من 

غري �ن جميع م�شاعيه باءت بالف�شل.
ظام  يف  نعي�س  �ل��ل��ي��ل  يف  وي�����ش��رت���ش��ل: 
هنا   و�حلياة  �لكهرباء  توفر  لعدم  د�م�س 
�شعبة جد� ول منلك مرت� و�حد� من �ر�س 
وطننا �لف�شيح، و��شتوطنا يف هذه �ملنطقة 
كنا  هذ�  وقبل  �شنو�ت،  �شت  من  �أكر  منذ 
�لتابعة  �ل��غ��رب��ي   علي  ناحية  يف  ن�شكن 

ملحافظة مي�شان.

منطقة )اأم الذبان(
ثمة  �لعمار  حي  من  �جلنوبي  �جل��زء  يف 
منطقة �شاع ��شمها بني �ل�شكان يطلق عليها 

)�أم �لذبان(.
�أر���ش��ه��ا �ملتعفنة  �أق��د�م��ن��ا  وح��امل��ا وط��ئ��ت 
�لتي  �لذباب  من  هائلة  جماميع  هاجمتنا 
كنا نو�جه �شعوبة يف �أبعادها عنا فتطوع  
للقيام  �لتقيناهم  �لذين  �ملو�طنني  بع�س 

بهذه �ملهمة حينما كانو� ين�شونها عنا.
�ملو�طنة )�أم بنني( قالت: نحن ن�شكن هذه 
�ملنطقة منذ �أربع �شنو�ت بعدما كنا ن�شكن 
فانا  ت��رى  وك��م��ا  �ل��غ��رب��ي  علي  ناحية  يف 
نعي�س و�شط  �لذباب و�لنفايات و�ل�شفيح 
�لذي   �ملطر  عنا  ت��در�أ  ل  بيوتنا  و�شقوف 

يبلل كل ما يف د�خلها.
ب���ج���و�ر ب���ي���وت �ل�����ش��ف��ي��ح ق��ط��ع �أر�������س 
من  خالية  �لبلوك  م��ن  با�شيجة  م�شورة 
تعود  �نها  فقالو�  عنها  �شاألنا  من�شاأ،  �أي 
�شبق  �ملنطقة  خ��ارج  ي�شكنون  ملو�طنني 
�لعقار�ت  �شما�شرة  من  ��شرتوها  �ن  لهم 
�شرف  )م��ل��ك  عليها  ي��ط��ل��ق  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 

�شناعي(.
�شاألت )�ل�شيد هادي(:

علب �ل�شفيح هذه ملن تبيعونها؟

- نبيعها لأ�شحاب �مل�شاتل.
* وكيف تبيعونها باجلملة �أم باملفرد؟

للعلبة  - نبيعها باملفرد وب�شعر 25 دينار� 
ل�شخ�س  بل  لنا،  تعود  ل  وه��ي  �ل��و�ح��دة، 
�آخر ي�شكن يف �ملنطقة ذ�تها.. وهل تتلقون 

عمولة عنها؟
بع�س  �شاحبها  مينحنا  ب��ل  مت��ام��ا،  لي�س 

�لإعانات �ملالية يف بع�س �لأحيان.
قال:  �لأطفال  ت�شيب  �لتي  �لأمر��س  وعن 
�لأمر��س  �أك��ر  هو  �لتيفوئيد  مر�س  �ن 
�حل�شبة  عن  ف�شًا  �لأطفال،  ت�شيب  �لتي 
�ل��ت��ي �ن��ت�����ش��رت ب��ني �لأط���ف���ال يف �لآون���ة 
�لأخرية و�لإ�شهال �ملعوي و�لتهابات �لكبد 
ملحناها  �لإم���اق،  عليها  ب��ان  �لفريو�شية، 
عن  و�شاألناها  منها  دنونا  �لأك��د����س،  بني 
�أكر  ومنذ  �شجاد(،  )�أم  �أنا  فقالت:  ��شمها 
�ن  بعد  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �أقمنا  عامني  من 
منلك  نكن  ومل  �لغربي،  علي  من  �رحتلنا 
مو��ٍس  مربو  نحن  و�من��ا  زر�ع��ي��ة  �أر���ش��ا 
ب�شكل  ون��رحت��ل  ون��ت��ن��ق��ل  د�ئ��م��ي  ب�شكل 
�أربعة  ولدي  متزوجة  و�أن��ا  �أي�شًا،  د�ئمي 
ومل  عمره  من  �ل�شابعة  يف  �أكربهم  �أطفال 
عن  ب��ع��ي��دة  لكونها  �مل��در���ش��ة  يف  �أ���ش��ج��ل��ه 
فهو  ت�شجيله  �أردن���ا  ما  و�ذ�  ه��ذ�،  مكاننا 
و�إيابه  ذهابه  يف  ير�فقه  من  �ىل  بحاجة 
�ذ�  �ل�شيار�ت  حو�دث  من  عليه  وخ�شيتنا 

ما تركناه لوحده.
ملحناها  �ل�شن  يف  طاعنة  �م��ر�أة  علي(  )�أم 
من  لك  كم  لها:  قلنا  تنورها،  ت�شجر  وهي 

�لأولد؟
طفان  ولديه  متزوج  �أكربهم  �أولد  ثاثة 
وغالبا  �ملو��شي  تربية  �شوى  له  عمل  ول 
ما ي�شابون بالأمر��س ب�شبب تلوث مياه 
�ل�����ش��رب، وق��ب��ل م���دة ق�����ش��رية ت���ويف �حد 
�أطفال �أقاربنا �لذي ي�شكن يف �ملنطقة ذ�تها 
لإ�شابته بالإ�شهال �ملعوي �حلاد ودفن يف 

مقربة �لأطفال �لقريبة من موقع �إقامتنا.
* هل ز�ركم �حد �مل�شوؤولني؟

- مل يزرنا �أي �حد من هوؤلء �لذين تتحدث 
بيطرية  ط��ب��ي��ة  م���ف���رزة  ح��ت��ى  ول  ع��ن��ه��م  
وكثري� ما ت�شاب مو��شينا باأمر��س منها، 
ع��ج��ز ق��و�ئ��م��ه��ا وحت���دد ح��رك��ت��ه��ا، وكذلك 
بالقار  نعاجله  �ل��ذي  �حل��ي��و�ين  ب��اجل��رب 
بلدي  جمل�س  ع�شو  ول  �لأ�شود(،  )�لنفط 
خمتار،  ول  قائممقام  ول  ناحية  مدير  ول 

نحن من�شيون متاما، ل �حد يتفقد �أحو�لنا 
هكذ�  نعي�س  �لد�ئمة،  مبعاناتنا  يهتم  �و 
منطقة  يف  و�ملقبول  �ملعقول  حدود  خارج 

�قل ما يقال عنها �نها )�أم �لذبان(.

ح�ساء اجلت!
منهمكتني  كانتا  �لعمر  مقتبل  يف  �شابتان 
حينما  ده�شنا  �ل��ذي  �لغد�ء  طعام  ب��اإع��د�د 
و�جلت  ج��ت(،  )مركة  عن  عبارة  وجدناه 
�ملو��شي،  جل��م��ي��ع  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ل��ف  ه��و 
جودة(  )�شهام  ��شمها  �ل��ك��ربى  �شقيقتان 
�أع��و�م  �أرب��ع��ة  منذ  هنا  نحن  ق��ال��ت:  �لتي 
ق�شاء  و��شط/  حمافظة  من  قدمنا  بعدما 
عملنا  �مل��اء،  و�شحة  �جلفاف  ب�شبب  �حلي 
يقت�شر على رعي �ملو��شي وكب�س �لزبال 
ثاثني  من  �أكر  مو��شينا  عدد  و�لنفايات، 
يتوفر  ما  على  تعتا�س  �لأغ��ن��ام   من  ر�أ�شا 
من �أعاف يف مكبات �لنفايات �ملحيطة بنا 
غري �ن �أكر ما  نخ�شاه عليها هو �إ�شابتها 

باجلرب فن�شطر �ىل ذبحها وبيعها حلمًا.
تدر�س  كانت  بانها  ذكرت  )ود�د(  �شقيقتها 
يف مدر�شة قريتها يف ريف �حلي، �ل �نها 
�لثالث  �ل�شف  يف  وه��ي  �ل��در����ش��ة  تركت 

�لبتد�ئي وهي جتيد �لقر�ءة و�لكتابة.
* ح�شنا وماذ� عن �ملاء؟ 

بو��شطة  �لعام  �ل�شارع  من  ياأتينا  �مل��اء   -
)�ل�������ش���ون���د�ت(، وع��ائ��ل��ت��ن��ا ���ش��ط��رت �ىل 
و�لآخر  �حلي  يف  ي��ز�ل  ما  �لأول  ن�شفني، 
هذ�  ق��ال��ت  �ل��ذب��ان(  )�أم  منطقة  يف  مقيم 
و�شحكت، و��شرت�شلت: كل �لنا�س تتفاءل 
�ن  ولك  علينا،  وبال  فهو  نحن،  �ل  باملطر 
تت�شور حالنا حينما ينهمر من بني �شقوف 
حجر�تنا �لطينية وتنغلق �لطرقات �أمامنا، 
�ذ ت��غ��دو �لأر�����س حم�����س ط��ني و�أوح����ال 
عليها  فنح�شل  �لكهرباء  �ما  وم�شتنقعات، 
هذ�  عرب  م��ددن��اه  �ل��ذي  �لكيبل  طريق  عن 

�مل�شتنقع �ىل �لدور �لتي مبو�جهتنا.
* �أين هي حماماتكم و�لتو�ليت؟

- �أ�شارت بيدها نحو كتلة طينية �شد بابها 
ثم  �حلمام،  هو  هذ�  �لقما�س:  من  ب�شتارة 
م�شابهة  كتلة  نحو  �أخ���رى  م��رة  �أ���ش��ارت 
 : �لطيني  �لبيت  �شور  خ��ارج  تقع  للحمام 

وتلك هي �ملر�فق �ل�شحية.
�شائقا  يعمل  زوجها  �ن  قالت  حممد(  )�أم 
ل�شيار�ت �حلمل �لثقيلة، وعائلتها ل متلك 

�أطفال،  �شتة  ولديها  �أغناما،  �و  مو��شي 
مد�ر�شهم  يف  وكلهم  وبنتان،  �أولد  �أربعة 
و�أكربهم  بنت تدر�س يف �لثاين �ملتو�شط، 
�إن��ارة  يف  ونعتمد  �لكهرباء  �ىل  ونفتقر 

�لبيت على �لفو�ني�س �لنفطية.

جامعو االزبال
�أب�شرنا  �ملنطقة  م��ن  �لآخ���ر  �جل��ان��ب  يف 
���ش��ب��ي��ان��ا و���ش��ب��اب��ا ي��ب��ح��ث��ون يف ت���ل من 
�متاأت  و����ش��ع��ة  ���ش��اح��ة  ويف  �ل��ن��ف��اي��ات، 
ك��ان��ت عيونهم   م��ن��ه��م،  �ق��رتب��ن��ا  ب���الزب���ال 
�شوء  من  يعانون  �نهم  على  ت��دل  م�شفرة 
�لنحول  غ��اي��ة  يف  و�أج�����ش��اده��م  �لتغذية، 
�ل�شبي  ���ش��األ��ت  ح��ف��اة،  ك��ان��و�  وبع�شهم 

)علي(:
* عن ماذ� تبحثون؟

ك���ول( كي  )�ل��ب��ب�����ش��ي  ع��ل��ب  ع��ن  نبحث   -
معامل  �أ���ش��ح��اب  �ىل  ونبيعها  جنمعها 

�لأملنيوم لإعادة ت�شنيعها.
وكيف تبيعونها؟

نحن جنمعها يف �أكيا�س )كو�ين( ونبيعها 
ب�  �لو�حد  �لكيلو  �شعر  )كيلو�ت(،  بالوزن 

500 دينار.
* هل �نتم يف �ملد�ر�س؟

لقمة العي�س
تلك عربتي  �أ�شار بيده:  �ل�شاب )مرت�شى( 
بها  �أم��ار���س  �ليها،  مربوط  حماري  وذ�ك 
عملني يف �آن و�حد، بيع �لغاز وجلب �لعلف 
ل�شياهي ويف �أحيان �أخرى ت�شتوؤجر لنقل 

ما يجمعه �لأولد من علب �لأملنيوم.

الفقراء واالنتخابات
جت��اوره  �ملنطقة،  ع��ن  ببعيد  لي�س  بيته 
ما  يوما  كانت  وعميقة  جد�  و��شعة  حفرة 
منه  وبالقرب  �لطابوق  معامل  لأحد  مقلعا 
يقومان  وج��ر�ف��ة  �شفل  ثقيلتان،  معدتان 
بفر�س �لنفايات وحتويلها من مكان لآخر.

)�أب��و زه��ر�ء( �لذي  ذلكم هو بيت �ملو�طن 
قدم هو �لآخر من حمافظة و��شط وحتديد� 
من ق�شاء �حلي قال: ل �حد يتفقد �أحو�لنا 
�ل عندما يقرتب موعد �لنتخابات، عندها 
تكال لنا �لوعود �لرب�قة )ق�شور و�شيار�ت 
وك��ه��رب��اء وجم���ار( )ي�����ش��وون �ل��ه��ور مرك 

و�لزور خو��شيك(.
وق��ب��ل �أي�����ام ز�رت���ن���ا ك���ام���ري�ت ع����دد من 
فان  �نتخاب  على  وحثونا  �لف�شائيات 
من  ك�شبناه  �ل���ذي  م��ا  ل��ه��م:  قلنا  وع���ان، 
�لذين  �لاحقني  من  نك�شب  حتى  �لأول��ني 
ما  �ذ�  وعودهم  عن  يتن�شلون  ما  �شرعان 

فازو� وينعمون بنعمة �لن�شيان.

مواطنون: مل يزرنا م�سوؤول وال مفرزة طبية وال ع�سو جمل�س بلدي اأو مدير ناحية اأو قائممقام 
وال حتى خمتار.. ال احد يتفقد اأحوالنا ويّطلع على معاناتنا الدائمة

طريق اأن�ساأه االنكليز يف منت�سف العقد الثالث من 
القرن املن�سرم لريبط لواء بعقوبة بالعا�سمة مارا 

مبنطقة )كا�سل بول�س( ومنذ ذلك احلني وحتى اليوم 
مل جتر عليه اأية  اعمال �سيانة او تطوير، او اإن�ساء 

م�سار ثان له!

الأمل!

البحث عن الزمن املفقود

اخلبز املر م�ساء اجلت


