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النهروان... مدينة الدخان والطابوق واألحالم الهاربة إلى المجهول

 مدين���ة تق���ع جنوب �ش���رق بغداد 
العا�شم���ة واجل���زء ال�شمايل منها 
يق���ع ق���رب م���ن ملتقى نه���ر دياإىل 
م���ع نهر دجل���ة ، قريبة م���ن مدينة 
املدائ���ن الت���ي حت���وي اآث���ار طاق 
زراعي���ة  منطق���ة  ك�ش���رى، وه���ي 
يف الأً�شل لكنه���ا حتولت موؤخرًا 
اإىل مدين���ة يف ال�شواح���ي، تبعد 
عن بغ���داد ح���وايل 35 كليو مرت 
اأم���ر  ، وت�شم���ى حالي���ا مبدين���ة 
املوؤمن���ن - علي���ه ال�ش���ام( وذلك 

حلدوث معركة فيها (.

فيها �أكرث من جممع �س��كني �أكربها جممع �س��كني 
ملوظف��ي �رشك��ة �ال�ستك�س��افات �لنفطي��ة وبع�ض 
موظفي وز�رة �لنفط حي��ث بني �ملجمع على طر�ز 
حديث الإ�سكان �ملوظفني �إال �أنه ال يغطي �إال �لقليل 

جد� مما هو مطلوب.
�ل�س��كني  )�ملجم��ع  �ملجمع��ات  ه��ذه  �أب��رز  وم��ن 
�لنفط��ي( �ل��ذي يحت��وي على م��ا يق��ارب �ل� 400 

منزل مبنية بطر�ز حديث.
�أن�ساأت يف عام 1988 م حيث وزعت قطع �أر��سي 
م��ن قبل �لدولة على عدد من �ملو�طنني، يبلغ طول 
�ملدينة حو�يل 3 كيلو مرت وعر�س��ها بحدود و�حد 

كيلو مرت ي�سكنها حو�يل 250000 �ألف ن�سمة.
كم��ا �أنه يوجد فيها �أكرب جممع ل�س��ناعة �لطابوق 
يف بغ��د�د وكذل��ك جمم��ع لدباغ��ة �جلل��ود ويوجد 
فيها �أكرث من 300 معمل طابوق �لتي تعد م�س��در 
�أ�سا�س��ي لتزويد �س��وق �لعا�س��مة بو�ح��دة من �أهم 
مكونات �لبناء، �إال �أن ما تبنى به �ملنازل و�ملباين 
�لفاخ��رة ي�س��نعه ب�رش يعملون يف ظروف قا�س��ية 
ال حتتم��ل �أذ ما ز�ل��ت ناحية �لنه��رو�ن تعاين من 
ع��دم وجود م�س��فى، وال مركز �س��حي، ومن �س��وء 
غارق��ة  �س��و�رعها  �إن  �إىل  باالإ�س��افة  �خلدم��ات، 

باملياه ومليئة بالنفايات .
معركة �لنهرو�ن 

�الإ�س��امية  �ملع��ارك  �إح��دى  �لنه��رو�ن  معرك��ة 
�لد�خلي��ة �ملبك��رة، وقع��ت �س��نة 38(ه��� )ح��و�يل 
�س��نة 659(م(، بني �الإمام علي بن �أبي طالب )ع( 
وب��ني �ملحّكم��ة )�خلو�رج فيم��ا بع��د(، و�لنهرو�ن 
موق��ع بني بغ��د�د وحلو�ن وكان��ت �ملعركة و�حدة 
من نتائج معركة �س��فني بني �الإم��ام علي بن �أبي 
طال��ب)ع( ومعاوية بن �أبي �س��فيان، و�لتي �نتهت 
باالتفاق عل��ى �لتحكيم بعد رفع �مل�س��احف على 
�أ�س��نة �لرم��اح �إ�س��ارة �إىل ���رشورة �لتحاك��م �إىل 
كتاب �هلل، وحينها رف�س��ت جماعة �لتحكيم وكان 
عددهم يبلغ �ثنا ع�رش �ألًفا بقيادة عبد �هلل بن وهب 
�لر��سبي ورفعو� �س��عارهم �ل�سهري: ال حكم �إال حكم 
�هلل. و�نته��ت �ملعركة بانت�س��ار جي�ض �الإمام علي 
ب��ن �أبي طالب)ع( عليه��م ومل ينج من �ملحكمة �إال 
�أربعني �سخ�س��ا فقط و�ملحكمة هم �أ�س��ل �خلو�رج 

ومبد�أ ملتهم.
عني على حياة �لنهرو�ن 

�ب��و عبا���ض �ل��ذي يبل��غ م��ن �لعم��ر )63( عام��ا. 
ونق��اوة  �لتاري��خ  عب��ق  م��ن  �له��ارب  �ل�س��ومري 
�له��و�ء حت��ت مطرق��ة �جلف��اف و�لبحث ع��ن لقمة 
�لعي���ض يف مدين��ة �الأح��ام و�مل��ال �ل��ذي ال يكاد 
ي�س��د �لرمق. ��س��تقر ب��ه �ملقام يف �حدى �س��و�حي 
بغد�د �ل�س��ناعية �لتي تنفث �لدخان 24 �ساعة من 
خر�طيم طويلة كاأنها �س��يجارة بيد متلذذ ال يعرف 
�س��وى �ح��ر�ق نف�س��ه قربان��ا لبن��اء دور �الخرين. 
طاب��وق ودخ��ان ووج��وه تعب��ى �خف��ت ماحمها 
)�لي�س��ماغات( �لرجالي��ة و�لن�س��ائية، �نه��ا مدينة 
�لنه��رو�ن ومعامل �لطابوق ومعاناة �لقادمني من 

جنوب �حلرف وم�سلة حمور�بي.
�لو�ق��ع  ب�س��خرة  �ب��و عبا���ض  �ح��ام  ��س��طدمت 
�ملرير، ف�س��علت رئت��ه �ملتعبة من دخ��ان �ملعامل 
و�ل�س��يجارة �لت��ي ال تف��ارق ي��ده، و�أ�س��بح حائر� 
ب��ني �لع��ودة �إىل بلدت��ه �لغافي��ة على نه��ر �لفر�ت 
و�ر�سه �لتي �أكلها �لت�سحر �أو �لبقاء ودفع �رشيبة 
�ل�سيا�س��ات �ل�س��ابقة و�حلالية، يقول �ب��و عبا�ض " 
بعد �ن قلة منا�س��يب مياه �لفر�ت، بد�أ بع�ض �هايل 
ري��ف �لديو�ني��ة بالهج��رة �إىل �ملدين��ة، بحثا عن 
لقم��ة �لعي���ض، منهم م��ن كان حظه جيد� فاأ�س��بح 
موظف��ا حكوميا يتقا�س��ى ر�تبا كل �س��هر، ومنهم 
على �س��اكلتي ال قر�بة ت�سفع لهم يف �حل�سول على 
وظيف��ة وال ر�تب رعاية �جتماعي��ة، مل يجدو� غري 
�لهج��رة �إىل بغد�د للعمل، و�س��وء حظي �لذي قادين 
�إىل معامل �لنهرو�ن ". ثم ي�رشد �بو عبا�ض معاناته 
بقول��ه " �لعمل هنا مو�س��مي وغالب م��ا يكون يف 
ف�سل �ل�سيف، ليقل يف �ل�ستاء، ما جعلني و��رشتي 
ن�س��عى �إىل �أن جنم��ع �أك��رب ق��در ممك��ن م��ن �ملال 

و�لعودة �إىل منطقتي يف �لديو�نية".

�لعم��ل يف معام��ل �لطاب��وق لي�ض حك��ر� على فئة 
معين��ة، بل ي�س��رتك فيه جميع �ف��ر�د �لعائلة، وكل 
من ي�س��تطيع �لعم��ل. �أم عبا�ض من �لن�س��اء �لاتي 
ي�س��اركن �لرجال يف �لعمل، ولكن �لو�سع خمتلف 
هن��ا، فعليها �أوال �كمال �العمال �ملنزلية من طبخ 
وغ�س��ل و�هتمام بال�س��غار " بع��د �النتهاء من كل 
ه��ذ� �أذهب �إىل �لعمل يف ن�رش �لطابوق �لذي يخرج 
من �لكورة ". رمبا تكون مدة �لعمل عند �لن�ساء �أقل 
من �لرجال كما تقول �أم عبا�ض " نعمل 12 �س��اعة 
تخلله��ا فرت�ت ��س��رت�حة ملدة �س��اعتني ن�س��تغلها 
للع��ودة �إىل �لبيت و�مت��ام بقية �العم��ال �ملنزلية 

ورعاية �الطفال".
عبا�ض )25( عاما �الأبن �لبكر يف �لعائلة هو �الآخر 
وجد نف�س��ه م�سطر� �أن ي�س��ارك �لبقية ممار�سة هذ� 
�لعم��ل، برغ��م ع��دم قناعت��ه ب��ه، لك��ن �حلاج��ة 
وم�س��اعدة و�لديه هي �لتي دفعته �إىل �المر "�عمل 
16 �س��اعة من��ذ �لفجر حتى �لع�رش، وما �أح�س��ل 
عليه من �مل��ال �أعني به �فر�د ��رشت��ي؛ الأن و�لدي 
بد�أ �لتعب يدب يف �و�س��اله " وي�س��يف عبا�ض " ال 
مف��ر من وجودي يف هذ� �ملكان؛ الأنه �لوحيد �لذي 

فتح �بو�به يل".
�حل�س��ول على وظيفة حمرتمة حل��م يطالع عبا�ض 
كغ��ريه من �ل�س��باب و�لتفكري يف �لبح��ث عن فتاة 
ت�س��اركه حياته، ولكن جتري �لرياح مبا ال ت�ستهي 
يف  �حلكومي��ة  �لدو�ئ��ر  �ب��و�ب  طرق��ت   " �ل�س��فن 
�لديو�ني��ة، طبع��ا �لتعيين��ات تكون على �لو��س��طة 
و�لقر�بة من هذ� �أو ذ�ك �مل�سوؤول، و�نا ال �ملك تلك 

�لو��سطة".
�ل�س��اد�ض  �لدر��س��ي،  تعليم��ه  عبا���ض  يكم��ل  مل 
�البتد�ئي �ق�سى ما و�سل �إليه قطار عبا�ض " كنت 
�ري��د �أن �أكم��ل در��س��تي على �الأقل �حل�س��ول على 
�س��هادة �الإعد�دية، ولكن ظروف �ملعي�س��ة جعلتني 

�متهن �لعمل منذ نعومة �ظافري "
حمم��د )11( عام��ا �خر عنق��ود عائلة �ب��و عبا�ض 
خ��رج �ي�س��ا اللتق��اط رزق��ه ويع�ض ��س��بع �لندم 
�لتف��رغ  يتطل��ب  هن��ا  �لعم��ل   " �لدر��س��ة  لرتك��ه 
و�ملد�ر���ض بعي��دة عن �ملنطقة، لذ� ق��ررت �أن �نزل 

�إىل �لعمل". 
 عائل��ة �ب��و عبا���ض جتمع ما يبقى م��ن مال الأجل 
�لع��ودة �إىل �لديو�ني��ة حي��ث تق��ل حرك��ة معام��ل 

�لطابوق يف مو�سم �المطار.
)���ض.ع( �س��احب �إح��دى معام��ل �لطاب��وق يقول 

��س��حاب  نح��ن  �س��عبة،  هن��ا  �لعامل��ني  "حي��اة 
بع���ض  لتوف��ري  جهدن��ا  كل  نح��اول  �ملعام��ل 
م�س��تلزمات �لر�ح��ة، �أقمنا دور للعم��ال قريبة من 
مو�ق��ع �لعمل". وعن قل��ة �الج��ور مقارنة باجلهد 
�ملب��ذول من قبل �لعم��ال يقول )���ض.ع( "تكاليف 
�نتاج �لطابوق مرتفعة ال�س��يما )�لكاز( �لذي يحدد 

�سعر دبل �لطابوق و�الجور".
ولع��ل ظه��ور مناف�ض جدي��د هو �لطاب��وق �الير�ين 
�ل��ذي يح��اول �س��حب �لب�س��اط م��ن حت��ت �ق��د�م 
�لطاب��وق �لعر�قي ال�س��يما يف ف�س��ل ق��دم معامل 
�لطاب��وق وعدم وج��ود قو�نني حتد من �ال�س��تري�د 
�لع�س��و�ئي م��ن �لعو�م��ل �لت��ي �س��جعت �لكثري من 
��س��حاب �ملعام��ل بالتفكري جدي��ا يف تطوير هذه 
�ل�س��ناعة، لكن البد من وجود دع��م حكومي �لذي 

يقول عنه )�ض.ع( �نه ال يلبي �لطموح.
معامل �لطابوق يف �لنهرو�ن من م�سادر �مللوثات 
�لت��ي كرثت يف �لع��ر�ق، ولع��ل عدم �لت��ز�م بع�ض 
��سحاب �ملعامل يف طول �البر�ج من �هم �مل�ساكل 
كما يقول �لطبيب )ك م( يف م�سفى �ملدينة "ح�سب 
�ل���رشوط �لبيئي��ة يج��ب �ن يكون ط��ول �لربج 30 
م��رت� ولكن جن��د �غلب �الب��ر�ج ال ترتفع عن ع�رشة 
�أمتار، وهذ� يعني ��س��افة مو�د جدي��دة ملوثة �إىل 

�جلو".
�لرعاي��ة �ل�س��حية مطلوبة يف ظل جود ��س��ابات 
�لعم��ل �خلطرية "ال يوجد يف �لنهرو�ن م�س��فى، بل 

م�ستو�سف ال ي�ستوعب مثل هذه �حلاالت".
�جل��روح �لكب��رية و�مر���ض �لتنف�ض �أب��رز �حلاالت 
"�لعم��ال يعانون من �المر��ض �ل�س��درية ب�س��بب 
�لتلوث ف�س��ا عن ��س��ابات �لعمل، بع�س��ها حرج 

ويتطلب نقلها �إىل �مل�ست�سفيات �لتخ�س�سية".
ق��د يكون �مل�س��مد �ل�س��حي من �أكرث رج��ال �لطب 
متا�س��ا مع �لعمال كما يقول معاون �ل�س��حي علي 
حن��ون �ل��ذي حول عيادت��ه �ملتو��س��عة �إىل مكان 
لع��اج �لكثري من �حل��االت "�حاول بق��در خربتي 
�أن �عال��ج بع�ض �ال�س��ابات ال�س��يما �لناجمة عن 
�لعمل، ولك��ن �لبع�ض منها يك��ون خطري� ويتطلب 
نقله��ا �إىل �مل�ست�س��فيات الأج��ر�ء تد�خ��ل جر�ح��ي 

كقطع �الطر�ف و�جلروح �لبليغة".
رمبا تكون �مر��ض �جلهاز �لتنف�س��ي هي �ل�س��ائعة 
بني �س��كان �ملنطقة "�المر��ض �ل�س��درية ال�س��يما 
عند �الطفال وكبار �ل�سن من �المور �ملعروفة هنا، 
ع��دم �لتز�م �لعمال بو�س��ع كمامات �س��حية يزيد 

من تدهور �حلالة �ل�سحية للعمال".
يع��د )�ب��و �س��ابر( م��ن �أعم��دة �لن�س��اط �لعم��ايل 
يف معام��ل �لطاب��وق حي��ث �لطريق��ة �لقدمية هي 
�ل�س��ائدة يف عملي��ة نق��ل �لطابوق من)�لك��ور( �إىل 
�ماك��ن )�لن���رش( الأن �غل��ب معامل �لطاب��وق يعود 
تاريخ تاأ�سي�س��ها �إىل خم�س��ينيات �لقرن �ملا�س��ي 
مم��ا جعل �حلم��ري �لعمود �لفق��ري للعمل وال ميكن 
�ال�س��تغناء عنها. �جلمعة �ليوم �لوحيد �لذي ي�س��عر 
ب��ه عم��ال معام��ل �لطاب��وق بالر�ح��ة ويحاولون 
ق�س��اء �ج��و�ء غ��ري ملوثة كالذه��اب �إىل �لت�س��وق 
يف مركز �لعا�س��مة بغد�د �أو زيارة بع�ض �الأماكن 

�ملقد�سة و�الأقارب.
معامل �لطابوق 

متتد �س��ناعة �لطابوق يف �لعر�ق �متد�د ح�س��ارة 
و�دي �لر�فدين، ما �ساعد يف قيام �أوىل �ملجتمعات 
�ملدنية على وجه �لب�س��يطة، ح��ني كان �لنا�ض يف 
�ملجتمعات �الخرى يعي�سون يف �خليم �أو �لكهوف، 
فجغر�في��ا �لع��ر�ق كانت عامًا م�س��اعد�ً يف جناح 
هذه �ل�س��ناعة حيث �لرتبة �لنقية و�ملياه �لوفرية، 
ف�س��ًا ع��ن �الأي��دي �ملاهرة �لت��ي بن��ت �لزقور�ت 

و�الأبر�ج منذ ع�سور �سحيقة.
و�أنت ت�سري يف غري طريق بني مدن �لعر�ق، تطالعك 
على �متد�د �لب�رش �أبر�ج عالية ظلت تنفث دخانها 
�الأ�س��ود يف �لف�س��اء، �إنه��ا معام��ل �لطاب��وق �لتي 
يع��ود تاريخ �إن�س��اء بع�س��ها �إىل ع�رش�ت �ل�س��نني، 
ح��ني كانت �س��ناعة �لطابوق تت��م بطريقة بد�ئية 
تب��د�أ بجل��ب �ل��رت�ب م��ن مناط��ق خا�س��ة ومزجه 
باملاء لي�س��ري طينًا، فيقطع بو��سطة ماكنة بد�ئية 
�إىل �ألو�ح طولية، تق�ّس��م عر�س��يًا لينت��ج ما ُيعرف 
بالِل�بنْ وهو �لطاب��وق غري �ملفخور �لذي ُين�رش يف 
م�س��احة �سا�س��عة ت�س��مى )�مل�س��طاح( ليجف بفعل 
�أ�سعة �ل�سم�ض، ومن ثم ُيدخل �لكورة لُيفخر فيخرج 

منها طابوقًا ُي�ستخدم يف �لبناء.
يف �لنهرو�ن ماتز�ل معامل �لطابق م�س��در� لرزق 
�لعدي��د من �لعو�ئ��ل �لفقرية �لقاطن��ة حولها حيث 
ت�س��اهد �ل�س��غار و�لكبار يعملون يف ه��ذه �ملهنة 
�لقا�س��ية �لتي ي�سعب �لعمل فيها ففي �سبيحة كل 
يوم ت�س��اهد �لعديد منهم يحملون �لطابوق لر�سفه 

على م�ساحة �سا�سعة من �الأر�ض.
حيث �أن ظروف �حلياة �لقا�س��ية ه��ي �لتي �أجربت 
ه��وؤالء على �لعم��ل يف هذه �ملهن��ة �ملتعبة بع�ض 
�ل�سيء وبالرغم من �سعوبتها �إال �أنها باتت �ملهنة 

�ملف�س��لة لهم لعدم وجود فر���ض عمل �أخرى توفر 
له��م عي�س��ا كرميا.وللعاملني يف معام��ل �لطابوق 
ت�س��ميات كث��رية فهنال��ك �الأ�س��تاذ �وم��ا ي�س��مى 
باخللفة وهو �ملحور �الأ�س��ا�ض يف �لعمل فهو يقوم 
مبتابعة عملية �أنتاج �لطابوق و�أعد�دها ب�سكل تام 
وهناك من يدعى بال�س��اوي وهو �لذي يتوىل حرق 
�لطابوق، ويبد�أ عمل هوؤالء �الأ�سخا�ض يف �ساعات 
متاأخ��رة من �للي��ل وينتهي عملهم حتى �ل�س��باح 
بعد �إكمال �أنتاج �لطابوق ب�سورة جيدة �أما �لبقية 
�لعاملني فيك��ون عملهم حمل �لطابوق وت�س��طريه 
ب�س��كل جيد.وبالرغم من ق�س��اوة �لعمل يف  معامل 
�لطابوق �إال �أنها �أ�سبحت مكانا حا�سنا للكثري من 
�ل�س��باب �خلريج��ني �لذين مل يح�س��لو� على فر�ض 

عمل يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية .
�آخر ف�س��ل يف ف�س��ول هذه �لق�س��ة �حلزينة تكتبه 
�أوىل زخ��ات �ملطر �لتي جترب ه��وؤالء على مغادرة 
�مل��كان، �إذ تنح�رش فر�ض �لعمل يف ف�س��ل �ل�س��تاء 
وتتوق��ف �ملد�خن ع��ن بث �س��مومها و�لتي مع ما 
ت�س��ببه من �أمر��ض، متنح �لعاملني من �الأمو�ل ما 
يبقيهم وعائاتهم على قيد �حلياة.مع بد�ية ف�سل 
�ل�س��تاء م��ن كل عام يجم��ع �لعامل��ون يف معامل 
�لطابوق �ثاثهم و�أطفالهم ليعودو� من حيث جاوؤو� 
بانتظار �س��يف جديد، وحيث ال بارقة �أمل بتغيري 
حمتمل يف ظ��روف حياتهم يبقى بع�ض هوؤالء يف 
منطقة �ملعمل �لتي �تخذو� منها م�ستقر�ً لهم كونه 
�س��كنًا جماني��ًا و�إن كان يحتاج �إىل �إع��ادة �إعمار 
قبل �أن تاأتي �ل�سحب حمملة بالغيث �لذي يفرح به 

�جلميع �إال �لعاملني يف معامل �لطابوق.
يف معام��ل �لطابوق، تبادلت �الطر�ف �التهامات، 
وت�س��اعدت �ل�س��كوى، فقد ��س��طر بع�ض ��سحاب 
�ملعامل �إىل �غاق معاملهم الرتفاع ��س��عار �لنفط 
وعدم كفاية �حل�س��ة، ويقول )�س��ليم عب��د �جلبار( 
"كن��ا �نا و�خوتي ناأت��ي يوميا من �لنا�رشية �إىل 
معام��ل �لطابوق يف �لنهرو�ن، ولك��ن وبعد توقف 
�ملعامل ب�س��بب تقليل �و قطع ح�س��ة �لنفط �ال�سود 
�غلق �أ�سحاب �مل�س��انع معاملهم �حتجاجا، وهم 
يدع��ون �ن �لعم��ل معناه خ�س��ارة يف ظ��ل �رتفاع 
��س��عار �لنفط �ال�س��ود، و�رتفع ��س��عار �لطابوق لذ� 
نح��ن و�ملو�طن �الكرث ت�رشر�".و�س��هدت �لنهرو�ن 
مظاهر�ت عدة من قبل �أ�س��حاب معامل �لطابوق، 
للمطالبة بتخفي�ض �أ�سعار �لنفط �ملجهز للمعامل، 
�أك��دو� �أن ه��ذ� �الرتف��اع ت�س��بب بتوق��ف  وفيم��ا 

�ملعام��ل عن �الإنت��اج، و�أ�س��ارو� �إىل ت�رشيح جميع 
�لعاملني ب�سبب عدم ��س��تجابة �ملعنيني يف وز�رة 

�لنفط ملطالبهم.
�خر �لقول 

�لنه��رو�ن �ملدين��ة �لت��ي �ن�س��ئت يف ع��ام 1988 
لتك��ون منف��ى للفق��ر�ء م��ن �لعامل��ني يف معامل 
�لطاب��وق �لتي �تخذ قر�ر� يف حينها برتحيلها من 
منطقة طريق بعقوبة �لقريب من بغد�د �ىل منطقة 
�لنهرو�ن �خلالية من �العمار و�ل�سكان و�لتي تبعد 
ع��ن بغد�د بحدود )35 (كم وقامت �حلكومة مبنح 
قطع �ر��س��ي �س��كنية للمرحلني بعد �ن خ�س�س��ت 
الأ�س��حاب معامل �لطابوق �لت��ي مت �غاقها قطع 
�ر��سي الأن�ساء معامل طابوق جديدة عليها وهكذ� 
بدئ��ت �ملدين��ة تنمو و�س��ط ظ��روف غ��ري طبيعية 
و�همال و��س��ح من �حلكومة فا �س��حة بيئية مع 
حر�ئ��ق ودخان �فر�ن ح��رق �لطاب��وق وال مر�فق 
خدمي��ة وال بن��ى حتي��ة وال متنزه��ات وقليل من 
�خلدمات �ل�س��حية وجمال �لرتبية و�لتعليم وكلما 
تق��دم به��ا �لزمان ت�س��اعف ع��دد �س��كانها وقلت 
خدماته��ا ح��د �ل�س��حة و�الختف��اء وكان لظروف 
�لعم��ل �لقا�س��ية يف معام��ل �لطاب��وق �ثر و��س��ح 
عل��ى تدهور �س��حة �لعاملني وم��ات منهم �لكثري 
حتت �س��قوف �ملعام��ل �لتي ت�س��قط بفع��ل �همال 
��س��حاب �ملعامل يف جانب �د�مة معاملهم وعدم 
توف��ري جو�نب �الم��ان للعامل��ني وكان��ت �د�ر�ت 
�ملوؤ�س�س��ات �حلكومي��ة ��س��به مبنفى ملن يغ�س��ب 
عليه م��ن �ملوظفني مما دفع بالتقاع�ض و�الهمال 
�ىل �على منا�س��يب ت�س��هدها منطقة مثل �لنهرو�ن 
وبقيت مهملة من�س��ية �د�ريا ل�س��نو�ت طويلة حتى 
يف �لعهد �لدميقر�طي ثم ��س��تحدثت )ناحية ( قبل 
�س��نو�ت قليل��ة ومل يت��م �ختي��ار �و �نتخ��اب مدير 
�لناحي��ة من خ��ارج �لنه��رو�ن كما ج��رت �لعادة 
و�من��ا ��رش �اله��ايل يف �لنه��رو�ن عل��ى �نتخاب 
�ح��د �بن��اء �لنه��رو�ن �ل��ذي ق�س��ى �س��نو�ت عمره 
طفا ويافعا و�س��ابا ورجا فيه��ا عا�ض مع �هلها 
�ملعاناة و�سظف �لعي�ض و�لعوز و�لفاقة و�حلرمان 
وو��س��ل جه��ده رغ��م ذل��ك حت��ى �كم��ل در��س��ته 
�جلامعي��ة )بكالوريو�ض هند�س��ة ( وت�س��لح بالعلم 
و�ملعرفة كاأنه على مع �لقدر ليدخره ليوم يتحمل 
م�س��وؤولية �ملدين��ة �لتي ن�س��ا فيها وحف��ظ بيوتها 
و�زقتها ومعاناتها و��س��ماء �هلها �لذين هم �هله 
�لطيب��ني . و�ملهند�ض ) فرحان عل��ي �لغريباوي ( 
مل يفرح يوم مت �نتخابه باالأجماع مدير� للناحية 
�لوليدة مبن�س��ب حكومي كبري وجاه و�سلطة بقدر 
�س��عوره بامل�س��وؤولية �مللقاة عل��ى عاتقه وو�جبه 
بتعوي���ض �هله ع��ن �س��نو�ت �حلرم��ان و�الهمال 
و�حلي��ف �ل��ذي حلق بهم م��ن جتاهل �ل�س��لطة لهم 
وملدينته��م وقرر �ن يك��ون جنديا حماربا باأ�س��م 
�لنه��رو�ن و�ن ال يتوقف �م��ام عر�قيل �و مثبطات 
�و مو�ن��ع مهما كانت ول��و كلفته حياته ومل يحدد 
دو�م��ه مث��ل بقي��ة �ملوظف��ني �الخرين ب�س��اعات 
حم��دودة و�منا �عط��ى كل يومه للنه��رو�ن يجل�ض 
له��م ويجل�س��ون �ليه ب��دون حتديد موع��د �و وقت 
يف �لبي��ت ويف �ملكتب ويف �ل�س��ارع .. يف جمل�ض 
�لع��ز�ء،  يف �لف��رح ، يف �ملعمل ، يف �مل�ستو�س��ف 
، يف دو�ئ��ر �لدول��ة ، يف وق��ت �لر�ح��ة ه��و �ب��ن 
�لنهرو�ن �لذي نذر نف�س��ه لتلبية �حتياجاتها تر�ه 
معهم يف كل منا�س��بة همه همهم وفرحهم فرحه. 
�س��معت ه��ذه �الحادي��ث عن مدي��ر �لناحي��ة �لذي 
ال يلت��زم ب�س��اعات دو�م حم��ددة و�ن��ا يف طريقي 
لزيارة جممع �لنبي يون�ض للنازحني �لذي �قامته 
�لدول��ة ملن �جربو� على �لن��زوح من مناطقهم يف 
�ملو�س��ل من �جل �كمال )فيلم ( ت�سجيلي عنهم مت 
�التفاق على تنفيذه مع �حدى �ملوؤ�س�س��ات فقررت 
�ن �ذه��ب قب��ل زيارة �ملجمع لروؤي��ة هذ� �ملوظف 
�حلكومي �ملختلف وقبل �لو�س��ول �ليه ��س��توقفت 
�كرث من �سخ�ض من �ملارة يف �ملنطقة لا�ستدالل 
على مبنى �لناحية فكان ��س��م �ملدير و�ال�سادة به 
ياأتي �وال ومن ثم و�س��ف �لطريق وعندما و�سلت 
�ىل مكتب��ه مل �جد �س��عوبة تذك��ر بالدخول وكان 
��س��تقباله وترحيب��ه عربيا م�س��يافا با�ض �لوجه 

وكان م�سدر ر�حة و�سعادة.
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