
تبقى البي��وت مهما مر الزم��ان وتقادمت القرون 
ا���رارا فل��كل بيت ا���راره التي تندثر م��ع الزمن 
وتطري كم��ا تتطاير حبات الغبار لتتال�ش��ى اال اذا 
ب��داأت الزوجة ترثث��ر لهذه او تلك م��ن جاراتها او 
�شديقاته��ا لي�شب��ح البي��ت �ش��اءت ام اب��ت قطعة 
م��ن جحيم ال يطاق عنده��ا يدب اخلالف واخلراب 
وال يك��ون ام��ام ال��زوج اال البح��ث عن م��الذ امن 
وبي��ت ياأويه ويحفظ ا�راره ويك��ون له �شكن  من 
عاديات الزمن وك��ذا االمر عينه بالن�شبة للزوجة، 
ج��اءت اىل حمكمة االحوال ال�شخ�شية وبرغم انها 
ترت��دي ثيابا تبدو قدمي��ة اال ان النعيم باٍد عليها 
ووا�ش��ح للعي��ان مل تنط��ق بكلم��ة وكان ال�شم��ت 
يلفه��ا ويزيده��ا غمو�شا حت��ى ب��ادرت و�شاألتها 
م��اذا تريدي��ن ؟ فاأجاب��ت اريد من��ه حقوقي او ان 
ي�رحني باإح�شان كما دخلنا اول مرة فقد تركني 
من��ذ اأربع �شنوات م��ن دون ان يح��اول ان يعيدين 
او ير�ش��ل اأي �شخ�ص من اهله او اقاربي او وجهاء 
املنطق��ة ممن ي�شعون اىل ا�ش��الح ذات البني ومع 
ذل��ك مل يكلف نف�شه باأن ير�ش��ل ايّل اأي مبلغ مايل 
حتى يف االعياد ولهذا كانت املحكمة احلل االخري 

امامي.

 
يهمل الزوجة االأوىل عندما تنجب الزوجة الثانية 
اأطف��ااًل  ت�شتذك��ر كميل��ة ح�شن"65 �شن��ة" �ريط 
حياته��ا بحزن وتقول تزوج��ت احد اقاربي وكنت 
اع��رف ان��ه كان ينوي ال��زواج م��ن احداهن ولكن 
اهله��ا مل يقبلوا به زوجا البنتهم فما كان من حل 
امام��ه اال ان يتق��دم خلطبتي ون��ال موافقة اهلي 
بي�ر و�شهولة واجنبت له خم�شة اوالد واربع بنات 
وكنت زوجت��ه وامه واخت��ه وكل دنياه حتى جاء 
م��ن يخربه انه ميكن ان يت��زوج حبيبته التي كان 
يع�شقها ايام �شباه والأين ن�شاأت يف ا�رة معروفة 
ب�شفاء قلبها فقد كانت امي تو�شيه لي�ص علّي انا 
ابنته��ا وام اوالده بل عل��ى زوجته الثانية �رتي 
وان يع��دل بيني وبينه��ا وان يخاف اهلل فينا، لكن 
وبع��د ان اجنبت له ابنه��ا البكر مل يعد يطيق النظر 
ايّل الن النظ��رة تعن��ي ان البيت يتحول اىل جحيم 
ال يطاق ���راخ وعويل وهياج و�ش��ب و�شتم على 
كل �ش��يء حتى مل يع��د ينظر ايّل جم��رد نظرة فما 
بال��ك بق�شاء الليل معي حت��ى تنازلت عن زوجي 
له��ا وا�شبح��ت اك��رث من اخ��ت يل تاأخ��ذين معها 
اىل اهله��ا وال تفارقن��ي اب��دا يف جمي��ع زياراتها 

اىل االق��ارب واال�شدق��اء، كنت اجع��ل خمافة اهلل 
ام��ام عيني وال تغم�ص يل عني او انام اال اذا كنت 
را�شي��ة عن ما قمت ب��ه يف النهار وكن��ت ات�شور 
ان ه��ذه اخر ليلة يل يف الدني��ا وكتمت ما عانيته 
ومل اخرب به احدا حتى ت�شاء االقدار وتتزوج احدى 
بنات��ي من رجل متزوج ومل��ا �شاألتها عن و�شعها 
اخربتن��ي بكل م�شاكله��ا فاأخربتها ان تتنازل عن 
زوجه��ا لزوجت��ه االوىل وان تر�شى مبا ق�شمه اهلل 
له��ا ال �شيم��ا ان لديه��ا ول��دان وبن��ت عندها فقط 

اخربت بق�شتي مع زوجي رحمه اهلل.
ال��زواج الث��اين يق��ف وراءه ت��رك الزوج��ة االأوىل 

للبيت الأ�شباب تافهة
 ويق��ول فالح ح�شن "باحث اجتماع��ي" اإن الزوج 
يف اغل��ب ح��االت اخل��الف او طل��ب التفري��ق من 
قب��ل الزوج��ة يك��ون فيه��ا ق��د بداأه��ا ب�شي��ل من 
الكلم��ات احلادة والعب��ارات اجلارحة والتي ت�شل 
ح��د ال�شت��م والقذف بتهم باطلة نتيج��ة �شوء الظن 
وال�ش��ك وغالب��ا ما حتم��ل يف طّياتها م��ا هو اأبعد 
م��ن اخلالف فيم��ا ميكن ان يتو�ش��ال اىل حل هذه 
اخلالفات من خالل معرف��ة اأثر الكلمات اجلارحة 
و�ش��دة وطاأته��ا عل��ى نف�شي��ة الزوجة بع��د انتهاء 
اخلالف والتي قد تك��ون بداية اخلالف وترك بيت 
الزوجي��ة اإذا مل يت��م ت��دارك االأمر ب�رع��ة فهناك 
ح��االت كثرية ت�ش��ل اىل مرحلة الدع��اوى وطلب 
التفري��ق ب�شبب ان الزوج يكون مت�شددا و�شلبا يف 
ا�شلوب��ه ويغلق باب احلوار وفر���ص راأيه من دون 

منح الزوجة حق ان تبوح مبا يف داخلها."
ال�شب��اب  ان  اجلب��وري  املحام��ي كاظ��م  ويق��ول 
يب��دون حياته��م الزوجي��ة وه��م يعتق��دون اأنه��ا 
حياته��م �شتك��ون وردي��ة خالي��ة م��ن امل�ش��اكل 
وه��ذه نظ��رة غري واقعي��ة للحي��اة الزوجي��ة التي 
ق��د يتخلله��ا من وق��ت الأخ��ر م�ش��اكل تختلف يف 
الق��وة من بيت الآخ��ر فقد تك��ون بع�شها عوا�شف 
وزواب��ع تزعزعه��ا وق��د توؤثر عل��ى اأوا�ر املحبة 
واملودة ب��ني الزوجني وتقل��ب حياتهما من نعيم 
اإىل جحي��م ال يطاق وهناك اأخطاء مدمرة ترتكبها 
الزوجة بحق نف�شه��ا وزوجها  اخلالفات الزوجية 
ت�شاع��د على تاأجيج نار اخلالف��ات وتفاقمها وقد 
ت�ش��ل بهم��ا اإىل طريق م�ش��دود تفقد في��ه الزوجة 
اأمنه��ا وا�شتقرارها وتكون �شبب��ًا يف انهيار بيتها 
منه��ا ان ترفع الزوجة �شوتها عل��ى زوجها اأثناء 
مناق�شتهم��ا اأي خ��الف بينهم��ا حي��ث ان جل��وء 
الزوجة له��ذا االأ�شلوب يف ح��ل م�شاكلها الزوجية 
يفقده��ا اأنوثته��ا وجاذبيته��ا ث��م تكمل��ه برتكها 
بي��ت الزوجي��ة فقد مّر عل��ّي الكثري م��ن الزوجات 
مبجرد اأن يحدث خالف ب�شيط بينها وبني زوجها 
حتزم حقائبها وتذه��ب اىل بيت اأبيها وحت�شب اأن 
ت�رفه��ا هذا �شوف يوؤن��ب زوجها ويجعله يعرف 
قدره��ا وين�ش��اع الأوامره��ا وياأت��ي مل�شاحلته��ا 
وال تعل��م امل�شكين��ة اأنه��ا بت�رفه��ا اخلاطئ هذا 
وخا�شة اإذا تكرر اأكرث من مرة �شينفر زوجها منها 
وي�شت�شغر عقله��ا ويقلل من احرتامه وتقديره لها 
وق��د ال يذعن ملطالبها ويرتكه��ا يف بيت اأبيها او 
يطلقه��ا غيابي��ا عند اق��رب �شيخ او �شي��د ويبلغها 
عن طري��ق مبل��غ املحكمة وياأت��ي بام��راأة اأخرى 

لت�شك��ن داره��ا وحتت��ل مكانه��ا وال�شب��ب الرئي�ص 
ه��و اإخراج اأ���رار البيت اإذا ما وق��ع خالف بينها 
وب��ني زوجها جتده��ا �رعان ما تلج��اأ لالت�شال 
باأخته��ا او �شديقته��ا لت�شتك��ي لها ح��ال زوجها 
وه��ذه من اأك��رب االأخط��اء التي تقع فيه��ا الزوجة 
حي��ث تكون منفعلة ويف حالة غ�شب ت�رد كل ما 
يف بيته��ا من خفايا و اأ���رار زوجية او انها تلجاأ 
اأثن��اء اخلالفات الزوجية للعن��اد واملكابرة وتظن 
اأنها تثب��ت وجودها وتدافع ع��ن كيانها وتفر�ص 
ا�شتقالله��ا وه��ذا ت���رف خاطئ ب��كل املقايي�ص 
اذ ان عل��ى الزوج��ة الذكية والعاقل��ة ان تتخذ من 
اأ�شل��وب الل��ني واملرون��ة واملالطف��ة وامل�شاي��رة 
طريقا حل��ل م�شاكلها مع زوجه��ا فاأ�شلوب العناد 
واملكابرة لي�ص و�شيله حلل امل�شاكل الزوجية بقدر 
ماهي و�شيله فا�شل��ة تزعزع اأمن وا�شتقرار احلياة 
الزوجي��ة. وتق��ول �شاه��رة حم��د "متزوج��ة" جاء 
زوجي فوجد طفلتي نائمتني كل واحدة منهما من 
جه��ة فرتك الغرفة وخرج لين��ام يف غرفة �رتي 
ومل اتكل��م مع��ه من��ذ اربع��ة ا�شه��ر ومل يلم�شني او 
يتكل��م معي ط��وال الفرتة املا�شي��ة و�شوف اعلمه 
اين ق��ادرة عل��ى ان اجعله ياأتي را�شخ��ا الإرادتي 

القوي��ة و�شيطرتي على م�شاع��ري و�شوف ترى انه 
�ش��وف ياأت��ي اإيّل را�شخ��ًا راجي��ًا اأن اأ�شاحمه فقد 
تربي��ت عل��ى ان امت�شك بكرامت��ي وتعلمت ان على 
امل��راأة ان حتاف��ظ على كرامتها وتداف��ع عنها وال 
ت�شم��ح الأح��د اأن يهينه��ا اأو يقلل م��ن �شاأنها، وانا 
ا�شتطي��ع ان ال اجعل هذا االأم��ر يزيد عن حده فانا 
ال اغ�ش��ب الأتف��ه االأ�شباب برغ��م مت�شكي بكرامتي 
فالزوج��ة الذكية هي التي توازن ب��ني االأمور فال 
تث��ور الأتف��ه االأ�شباب وحتكم عقله��ا بدل اأن حتكم 
عاطفتها فالتن��ازل اإذا كان من اجل احلفاظ على 
كيان االأ�رة ال يعد هدرا للكرامة بقدر ما يعد قوة 

اإرادة وجماهدة لهوى النف�ص.
 العن��اد والكربي��اء الزائ��ف للزوج��ة االأوىل �شبب��ًا 

رئي�شيًا للزواج الثاين
 وتق��ول �شامي��ة ناجي"مطلق��ة" كن��ت �شابة ذات 
جم��ال واهل��ي اغني��اء وذات ي��وم ج��اءت اأح��دى 
الن�ش��اء م��ن اأقاربن��ا وطلب��ت م��ن ام��ي ان تقب��ل 
بخطبت��ي البنه��ا بعد ان تخرج م��ن كلية الهند�شة 
ويعرفه اخي ويقول عنه انه �شاب ذو دين واأخالق 
عالي��ة لكن اهله اقل من اهلي من الناحية املادية 
وكان هذا �شبب عدم قبويل به اأ�ر اأخي واأجربوين 

على القبول به فهو �شديقه واإن�شان رائع يف نظره 
لكني اأبغ�شته منذ مت عقد القران ومنذ اليوم االول 
لن��ا وحتدي��دا يف الفندق بداأت مع��ه النكد وال�شقاء 
يف حيات��ه وحول��ت حيات��ه اإىل جحي��م ال يط��اق 
وتفننت يف اإيذاءه وتنغي�ص عي�شته ال ل�شيء �شوى 
لكي ار�شي غ��روري بينما ا�شعر انه يحبني ب�شكل 
جنوين وحقيقي ناهيك عن انه يحرتمني ويحرتم 
اأهل��ي جميعه��م لكن��ي كان �شغلي ال�شاغ��ل املال 
واملظاه��ر وال�شف��ر وك�رت ظه��ر زوجي امل�شكني 
الأجلها وكان ي�شتدين من اجل ان ا�شافر انا واهلي 
فيم��ا نرتكه وحيدا يف البيت وبعد ان اجنبت االبن 
الث��اين ح��دث امر زلزلن��ي لقد رح��ل زوجي وترك 
وراءه بقاي��ا ان�شانة هدها الن��دم رحل بعيدا عني 
ليك��ون من ن�شي��ب �شديقتي "دنيا" بكي��ت اأياما 
ولي��ايل اأنا فع��ال نادمة على كل م��ا اقرتفته وكل 
ما عملته تطبيق��ا ملا تقوله "دنيا" واليوم يف كل 
نظ��رة الأطفايل افتق��د ابت�شامت��ه الهادئة وكالمه 
اللطي��ف ال��ذي طامل��ا �شح��رين ب��ه رغ��م ق�شوت��ي 
واأت�شاءل هل يغفر يل يف حال عرف ان ت�رفاتي 
كان��ت تتم بن��اء عل��ى ن�شائح م��ن ر�شمت خلراب 

بيتي واخذت زوجي مني.؟!

،التي يعمل يف دفع هذه العربات ال�شباب بع�شهم 
من خريجي اجلامعات ب�شبب �شياع فر�ص العمل 
املنا�شب��ة للكث��ري من �شب��اب البل��د البحاثني عن 
الوظائ��ف وذلك لندرته��ا و�شحتها حيث اقت�رت 
عل��ى حم�شوبي��ة امل�شوؤول��ني و الوا�شط��ات وم��ن 
ل��ف لفه��م يف الدوائ��ر احلكومي��ة، ف��ان الظروف 
االقت�شادية ال�شعبة ا�شط��رت الكثري منهم للعمل 
يف مه��ن بعي��دة ع��ن اخت�شا�شه��م الدرا�ش��ي و ال 
تتنا�ش��ب م��ع قدرته��م اجل�شدية كمهن��ة  احلمال ، 
ورغم ق�شوة هذه املهنة التي جته�ص قواهم وت�شلب 
راحتهم لتزرع مكانها تعبا ينه�ص اأج�شادهم التي 
اأ�شبحت اخف لهم من ثقل الفاقة التي يتكبدونها 
يف حياته��م، لكنه��ا ح��ل اأخري يعينه��م على الفقر 
واحلرم��ان ال��ذي يعي�شونه يف ظل غ��الء املعي�شة 
امل�شتمر ب�شبب االو�ش��اع االمنية واالزمة املالية 
التي مي��ر بها البل��د، وال�راع��ات ال�شيا�شية على 
امل�شال��ح الفئوي��ة ال�شيق��ة بل تعد م�ش��در عي�ص 
له��م و لعوائلهم، يبني مزهر حي��در40 عامًا وهو 
تاج��ر و�شاح��ب م�شتودع جت��اري اأهمي��ة وجود 
احلمال��ني يف عمل��ه ويقول: ك��وين تاج��ر ا�شتورد 
املع��دات االن�شائي��ة م��ن دول اخل��ارج واخزنه��ا 
يف امل�شت��ودع لذل��ك احت��اج اإىل وج��ود احلمالني 
حلم��ل الب�شاع��ة ونقلها اإىل النقلي��ات حيث نقوم 
باالتف��اق مع عدد م��ن احلمالني حلم��ل الب�شاعة 
ونقله��ا من واإىل اأماكن النقلي��ات حيث ال اقدر اأن 
ا�شتغن��ي عن احلم��ال يف عملي، وي�شي��ف مزهر ، 
تتوق��ف اأجور احلمالني بعدد م��رات نقل الب�شاعة 
وهناك من احلمالني من يف�شلون اأجورا اأ�شبوعية 
قد ت�شل اأجرة احلم��ال تقريبا اإىل خم�شة وثالثني 
األف دين��ار يقوم باإعطائها ل��ه اأ�شحاب النقليات 
حيث ياأت��ي احلمال ليعطيني و�ش��ل اال�شتالم من 

ناقلة معينة وانا اأزوده بالب�شاعة.

 بابت�شامة مقطوع��ة االأنفا�ص يقول امري 25عاما 
خري��ج جامع��ي :  ما دفعن��ي لهذا العم��ل وحتمل 
�ش��دة ق�شوت��ه ه��ي الظ��روف املعي�شي��ة ال�شعب��ة 
وغي��اب الوظيف��ة احلكومي��ة التي كن��ت انتظرها 
بع��د تخرجي من اجلامعة وحتى  فر�ص العمل يف 
القط��اع اخلا�ص ا�شبحت قليل��ة .ثم ي�شيف امري : 

اعم��ل يف حمل الب�شائ��ع بوا�شطة عربة حيث يبداأ 
عملي منذ ال�شاعة اخلام�شة �شباحا وال ينتهي اأال 
يف اخلام�شة ع�را حيث اأقوم بحمل الب�شائع يف 
العرب��ة ذات اأوزان ثقيل���ة تفوق الطاق��ة اجل�شدية 
و�شحبها اإىل اأماكن النقليات، وا�شاف امري قائال  
لي���ص ل��دي عم��ل اآخ��ر كم�ش��در لل��رزق لن�شتطيع 
موا�شل��ة حياتنا وتغطية جميع تكاليف املعي�شة، 
ك��وين ا�شك��ن يف �شق��ة م�شتاأج��رة اأنا واأهل��ي  اما 
وال��دي فق��د ا�شت�شه��د قبل اك��رث من �شن��ة بحادث 
تفج��ري ارهابي غادر، ويتابع اأمري هذا  ما جعلني 
امته��ن هذا العمل كونه مهن��ة �ريفة ال تخلو من 
ال�شعوب��ات التي تنهك قوان��ا وت�شيبنا باأمرا�ص 
اأنن��ي م�ش��اب مبر���ص مفا�ش��ل العظ��ام  حي��ث 
وال اأ�شتطي��ع اأن ا�شح��ب ه��ذه االأوزان الثقيل��ة اال 
مب�شاع��دة زميل��ي يف العرب��ة لك��ن ق�ش��وة احلياة 

اأقوى من معان��اة املر�ص وثقل الب�شائع ، واخف 
م��ن ال�شعوبات التي نتحملها للح�شول على لقمة 

العي�ص ال�ريفة .،
�ش��ارك عب��د اهلل يف احلدي��ث ال��ذي كان ال�شح��وب 
وا�ش��ح عل��ى مالحم��ه حي��ث عل��ق قائ��اًل: ذهبت 
اأن  بع��د  االإعدادي��ة  درا�شت��ي  باإكم��ال  اأحالم��ي 
اأُ�شي��ب وال��دي مبر���ص ع�ش��ال، وال اأمل��ك امل��ال 
الإكمال درا�شتي وعندم��ا قدمت اىل ال�شوق حدثت 
م�شاجرات ع�دة م��ع عدد من احلمالني فهذا العامل 
في��ه الكثري من امل�شاكل وتابع عبد اهلل، ان العامل 
اجلدي��د يواج��ه حماربة يف احل�ش��ول على فر�شة 
العم��ل يف نق��ل الب�شائ��ع خا�ش��ة واأن العديد من 
التج��ار ي�شتخدم��ون حمالني يعرفونه��م ويثقون 
باأمانته��م، ت�شاه��د �شورة وجه التع��ب وعالماته 
وا�شح��ة  اي�شًا عل��ى ج�شمه  ومظه��ر ثيابه الرثة 

اذ يق��ول ع��الء لوؤي 30عاما خري��ج معهد الفنون 
: التج��اأت اإىل مهن��ة  اجلميل��ة  وباأنفا���ص تعب��ة 
احلمال��ني ب�شب��ب م��ا اأعانيه م��ن اأو�ش��اع مادية 
ماأ�شاوي��ة ك��وين  يئ�شت من ح�ش��ويل على وظيفة 
حكومية  ا�شد براتبها م�شاريف املعي�شة لعائلتي 
، وق��ال ه��ذا ما جعلن��ي اأكون حم��اال وتابع عالء 
بع��د اأن اآخ��ذ ر�شفة من املاء وحت��ت ا�شعة ال�شم�ص 
احل��ارة: لق��د كن��ت اعم��ل �شائ��ق تاك�ش��ي لكن��ي 
تعر�شت حلادث �رقة ، ومل امتكن من �راء اخرى 
ل��ذا اجتهت اإىل العمل يف ه��ذه املهنة،  التي ت�شلب 
مني كل ق��واي وبقية عمري كونه��ا مهنة تتطلب 

قوة ج�شدية وحتمل كبري. 
الدرا�ش��ة  م��ن  خري��ج  28عام��ا  �شي��ف  يحدثن��ا 
االعدادي��ة يق��ول : مل اج��د فر�ش��ة عم��ل بع��د اأن 
طرق��ت اأبواب الدوائر احلكومي��ة وبعد ان اأ�شابني 

الياأ�ص لعدم توفر فر�ص عمل انتهى حلمي بالعمل 
حم��اال ويو�ش��ح بقول��ه : لق��د  تخرج��ت من �شف 
ال�شاد���ص االدب��ي قبل اأرب��ع �شنوات وخ��الل هذه 
الف��رتة كنت ابح��ث عن فر�شة عم��ل حيث راجعت 
جميع الدوائ��ر احلكومية الإيجاد فر�شة عمل، لكن 
بحج��ة لي���ص لديهم اأماكن �شاغ��رة مل اح�شل على 
فر�شة عم��ل يف احدى الدوائ��ر احلكومية ، وتابع 
�شيف قائاًل : بع��د اأن اأ�شابني الياأ�ص جلاأت للعمل 
كحم��ال ا�شحب عربة واحم��ل الب�شائع فقد كانت 
بالن�شب��ة اأيل فر�شة عمل �شانح��ة مل تتوفر يل يف 
ال��وزارات احلكومية، والذي طالب بدوره ب�رورة 
ح�ش��ول اخلريج��ني عل��ى فر�شه��م يف الوظائ��ف 
احلكومي��ة واالبتعاد عن املح�شوبي��ة والوا�شطات 

يف التعيينات.
 خلي��ل 23عام��ا الذي يرت��اد ن��ادي ريا�شي بعد 
التفرغ من عمله يقول: اأقوم بحمل املواد مبختلف 
اأنواعه��ا م��ن امل�شتودعات و�شحنه��ا اإىل النقليات 
حي��ث يعتم��د عمل��ي عل��ى اأج��ور يومي��ة اح�ش��ل 
عليه��ا مقابل اأن ي�شتاأجرين اأ�شحاب امل�شتودعات 
التجارية لنق��ل الب�شائع بوا�شط��ة عربة وي�شيف 
خلي��ل :اح��اول املوازن��ة بني عمل��ي والذهاب اىل 
الن��ادي ق��رب من��زل عائلت��ي الت��ي تتك��ون م��ن 
3 اف��راد وان��ا م��ن يوف��ر م�شاري��ف املعي�شة يل 
والأف��راد عائلت��ي، وتاب��ع خلي��ل  يف بع�ص االيام 
ال اجني  م��ااًل كافيًا مل���روف املعي�شة اليومية 
وه��ذا ما يجعلني ا�شتيقظ باكراً يف التايل حماواًل 
توف��ري املال وال��ذي ا�شمن ب��ه املعي�ش��ة احل�شنة 
لعائلت��ي، وا�ش��ار خلي��ل اىل اجله��ود املبذولة يف 
ه��ذه املهنة وا�شف��ًا اياها "باملهن��ة التي جتعلك 
ت�شي��خ مبك��راً" . الكث��ري مم��ن امته��ن احلمالة هم 
م��ن اأ�شحاب �شه��ادات وخريج��ني علق��وا اآمالهم 
وطموحاته��م على حائط الياأ�ص بع��د اأن ا�شتد بهم 
الفق��ر واحلرمان و�شئموا م��ن طرق ابواب الوزرات 
احلكومية التي مل توفر له��م الوظيفة التي تنا�شب 
�شهادتهم التي �شهروا لياًل ونهاراً للح�شول عليها 
لي�شط��روا مرغم��ني ملمار�ش��ة مهنة �شاق��ة لعلها 
تخف��ف عنه��م ال�شائقة املادي��ة الت��ي يعي�شونها 
بع��د اأن ف�شلت جميع حماوالتهم يف احل�شول على 
وظيفة وفر�ش��ة عمل، وهم ينا�ش��دون امل�شوؤولني 
يف احلكومة باإيجاد فر�شة عمل لتح�شني و�شعهم 

املايل كحق م�روع كونهم مواطنني عراقيني.
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حني تتجول يف 
�شوارع بغداد 

�شباحًا، وحتديدا يف 
منطقة حافظ القا�شي 
مرورا ب�شارع الر�شيد 

وو�شوال اإىل �شارع 
النهر وال�شوق 
العربي �شوف 

ت�شاهد العديد من 
عربات احلمل يدفعها 

احلمالني متر هذه 
العربات يف ال�شوارع 
ال�شيقة لتلك املناطق 

5


