
لت��زال العدي��د من الأحياء ال�ص��كنية يف العا�ص��مة 
بغداد تعاين من ظاهرة تكد�س النفايات ب�صكل يثري 
ال�صتغراب، رغم العالنات امل�صتمرة والت�رصيحات 
الكث��رية الت��ي تطلقها امانة العا�ص��مة يف تنفيذها 
حم��الت لرفع ه��ذه النفاي��ات بن ح��ن واآخر. يف 
الع��ام 1921، ن���رصت �ص��حيفة "الع��راق" اإعالن��ًا 
ع��ن رف��ع دعوى ق�ص��ائية �ص��د مواطن ق��ام برمي 
النفايات يف ال�ص��ارع، وحذر الإعالن نف�صه ال�صكان 
من رم��ي "الأزب��ال" يف غري الأماكن املخ�ص�ص��ة، 
و"بخالف��ه �ص��يتم تغرميه��م"، فيم��ا بع��د اأ�ص��درت 
املحكم��ة ق��راراً باإدانة املدعى علي��ه وحكمت عليه 
بتغرمي��ه "5 روبيات". ب��ن تاريخ الإعالن ويومنا 
احلايل ثمة فا�صل زمني كبري، لكن النظافة �صارت 
م�ص��كلة متفاقمة رغم اختالف النظم��ة املتعاقبة، 
وال�صتثناءات الب�ص��يطة هي فرتات �صحوة �رصعان 
م��ا تخب��و حت��ت �ص��غط الروت��ن والبريوقراطي��ة 
والف�ص��اد الداري وامل��ايل. لي�ص��ت هناك درا�ص��ات 

اأو اإح�ص��ائيات ع��ن حج��م النفاي��ات الت��ي يرميها 
مل  مواطن��ون  ال�ص��ابقة.  العق��ود  خ��الل  ال�ص��كان 
ينتظ��روا تذك��رياً م��ن اأحد مب��ا يرتت��ب عليهم جتاه 
مناطق �صكناهم و�ص��مروا عن �صواعدهم واأنفقوا من 
جيوبه��م ليحول��وا م�ص��احات فارغة كان��ت مكبات 
للنفايات وم�ص��تنقعات ت�رصح ومترح بها احل�رصات 
واجل��رذان والفئ��ران وتنبع��ث منها روائ��ح كريهة، 
تق��ع هذه امل�ص��احات بن الدور والزق��ة واملناطق 
ال�ص��كنية ه��ذه ال�ص��احات تعر���س م��ن حوله��ا اىل 
كثري م��ن المرا���س املعدي��ة ا�ص��افتًا اىل الرائحة 
الكريه��ة واملنظ��ر الغ��ري ح�ص��اري للناظ��ر اليه��ا. 
متك��ن متقاعدون وك�ص��بة و�ص��باب وبجه��ود ذاتية 
م��ن اهايل املنطق��ة خالل فرتة وجي��زة من حتويل 
تلك امل�ص��احات الفارغة اىل حدائق خ�رصاء تنبعث 
منها الروائح الطيبة و و�صع �صور دينية ملنع رمي 
النفاي��ات م��رة اخ��رى يف نف�س املكان و ا�ص��بحت 
مكان لال�ص��رتاحة لل�ص��باب او مكان لع��ب لالأطفال 

ال�صغار.
 يتحدث »اأبو ح�ص��ن« من منطقة ال�ص��عب يف بغداد 
قائ��ال »اإن اأر�ص��ا فارغ��ة كان��ت تتو�ص��ط بيوتن��ا 
واملدار���س حتولت ب�ص��بب مياه �ص��ادرة من املولد 
ال�ص��اكنون  يرميه��ا  ونفاي��ات  واأنقا���س  الأهل��ي 
يف املنطق��ة اىل م�ص��تنقع ن��ن تكرث في��ه احل�رصات 
واجلرذان والفئران واأ�صبح ي�صكل خطراً على بيوتنا 
بعد دخول تلك احل�رصات والقوار�س اإليها، ف�صاًل عن 
املخاط��ر التي تلحق بالأطفال م��ن البنات والبنن 
من طلبة املدر�صة البتدائية التي تقع مقابل بيوتنا 
وتف�ص��لها ع��ن منازلن��ا. ويق��ول )اأبو ح�ص��ن( »اإن 
الفكرة بتحويلها اىل مناطق خ�رصاء بداأت بالتعاون 
بن اجلريان للتخل�س من املياه الآ�ص��نة والأنقا�س 
والنفاي��ات، بعد  اأن كربت تلك النفايات وا�ص��بحت 
ب�ص��كل غري م�صيطر عليها، وكذلك فاإن الروائح بداأت 
تدخل بيوتنا عنوة، ل�ص��يما اننا يف ف�ص��ل ال�صيف 
وت�ص��غيل م��ربدات اله��واء، واي�ص��ًا تعاين املدر�ص��ة  
وطلبته��ا ومالكه��ا التدري�ص��ي م��ن تل��ك الروائ��ح 
واحل���رصات والقوار���س عن��د ب��دء الع��ام الدرا�ص��ي 
اجلديد «. وا�ص��اف )اأبو ح�ص��ن( يف حديثه: »اتفقنا 
نحن اجلريان على حتمل كل منا م�ص��وؤولية ال�صاحة 
التي حتول��ت اىل مكب للنفاي��ات وتنظيفها، فبداأت 
العم��ل قب��ل جرياين لأن امل�ص��تنقع يق��ع اأمام داري 
وقم��ت بحملة كب��رية اأنا واأولدي للقي��ام بعمليات 
التنظي��ف ورفع املياه الآ�ص��نة والط��ن والنفايات، 
وا�ص��تاأجرت اآلية منها )ال�صفل( وال�ص��يارات الناقلة 
لالأنقا���س ورفعته��ا. ثم قمنا نحن �ص��كان املنطقة 
ب�رصاء حمولة �ص��احنتن من »الطن احلر« م�ص��تغاًل 
تنفي��ذ �رصكة اأهلية مل�رصوع مد اأنابيب جلعل الرتبة 
قابل��ة للزراع��ة، وبع��د اأن اأ�ص��بحت الأر�س جاهزة 
للزراعة زرعناها بالثيل الطبيعي واأ�صبحت حديقة 
خ�رصاء بدل امل�ص��تنقع العفن«. وا�صار )اأبو ح�صن ( 
اىل  قيام �ص��كان املنطقة بو�ص��ع �صور دينية  ملنع 
املواطن��ن م��ن رمي النفاي��ات مرة اخ��رى يف هذا 
امل��كان الذي ا�ص��بح �ص��احة ت�رص الناظ��ر اليها بعد 
ان كان��ت تبع��ث الروائ��ح الكريهة ومنظ��ر الزبال 
ال��ذي ل يو�ص��ف .يف املناطق املج��اورة وجد )اأبو 
حمم��د( �ص��لوته يف حتوي��ل تل��ك القطعة م��ن مكان 
لرم��ي النفاي��ات اىل حديقة ت�رص الناظرين وو�ص��ع 
�ص��ورة دينية تباركًا بها وملنع رم��ي الزبال مرة 
اخ��رى  ، ويق��ول: »رغ��م كرب �ص��ني اإل اأنن��ي قررت 
حتويله��ا بجه��ود �صخ�ص��ية واإنف��اق خا�س و�ص��ل 
اىل نح��و 2 مليون دين��ار اىل حديقة ت�ص��تفيد منها 
العائل��ة واجل��ريان«. ويتاب��ع: »قم��ت يف املرحل��ة 
الأوىل بتنظيف امل�ص��احة املخ�ص�ص��ة يل ون�ص��بت 
�ص��ياجا م��ن الركائ��ز احلديدي��ة والأ�ص��الك العازلة 

ملن��ع املتجاوزين من رمي النفايات اأو الأنقا�س«. 
وجبل��ت احل��داد لتف�ص��يل اإط��ار من احلديد لو�ص��ع 
�ص��ورة ديني��ة يف ال�ص��احة. و ق��ام )اأب��و ح�ص��ن( 
بالتع��اون مع اجلريان باإحاطة الأر�س من اأطرافها 
الأربعة ب�صاتر ترابي مرتفع بحوايل 10 �صنتيمرتات 
عن الأر�س ثم �صقيتها باملاء بكثافة لت�صبح رخوة 
وم�ص��بعة بامل��اء، ث��م قم��ت بزراعته��ا بالثي��ل من 
القطع التي تر�س ب�صكل متنا�صق وحتولت امل�صاحة 
الفارغ��ة اىل حديق��ة خ�رصاء، واأ�ص��بح لدي احلافز 
لو�صع مل�صات اأخرى عليها لإعطائها جمالية اأكرث، 
قم��ت بن�ص��ب نافورتن �ص��غريتن داخ��ل احلديقة 
واأو�صلتهما باملاء فاأ�صبحت احلديقة اأكرث جماًل«. 
وا�صار »اأبو ح�صن« اىل تخ�صي�س جزءا من احلديقة 
لال�ص��رتاحة فقمت بت�صقيف املكان وو�صع الكرا�صي 
والطاولت ليكون مكانًا ل�صت�ص��افة كبار ال�صن من 
اأقراين للت�ص��امر والت�ص��اور يف كثري م��ن الأمور عند 
امل�ص��اء. ام��ا »ابو حيدر« يرى اأن��ه لي�س هناك مانع 

من و�ص��ع �ص��ور دينية او اآيات قراآنية بعدما كانت 
تل��ك ال�ص��احات مكب��ات للنفاي��ات ذات �ص��كل غ��ري 
ح�صاري ورائحة كريهة وت�صبب كثري من المرا�س. 
اك��د )اأبو حيدر (على وجود تق�ص��ري من قبل الدوائر 
البلدية التابعة لأمانة بغداد يف املنطقة . وا�ص��اف 
)اأب��و حيدر( ان روح التع��اون بن اجلريان وعزمهم 
على تقدمي جهود م�صرتكة لتقدمي اخلدمة لعائالتهم 
ج��رداء  مناط��ق  حتوي��ل  ع��رب  املنطق��ة  ولأه��ايل 
وممل��وءة بالنفايات والنقا�س اىل مناطق خ�رصاء 
وحدائق مفتوحة للجميع. م�ص��دداً على اأن ما فعلوه 
من مبادرة للتخل�س من النفايات والنقا�س ميكن 
اأن يطبق يف مناطق كثرية داخل مناطقهم ال�صكنية 
يف بغداد اأو املحافظات. وقال املواطن ح�صن خالد 
من منطقة ال�ص��عب يف بغ��داد ان منطقتنا تعاين من 
انت�ص��ار النفايات ومن ال�ص��عب ج��دا حتمل الرائحة 
الكريه��ة املنبعثة من ه��ذه الزبال. وبع��د ان يئ�س 
املواطنون من مطالبة امانة العا�ص��مة باإزالة هذه 

النفاي��ات التي ا�رصت كثريا باملواطنن. وا�ص��اف 
)ح�ص��ن خال��د( لقد قم��ت مع �ص��كان املنطق��ة التي 
اعي���س فيه��ا بتنظي��ف �ص��احة لرمي الزب��ال التي 
كان��ت الروائ��ح تنبع��ث منه��ا وتتجم��ع ان��واع من 
احل���رصات والقوار���س فيها. وجمعنا امل��ال للقيام 
بو�ص��ع �ص��ورة دينية التي ا�ص��طررنا لو�صعها يف 
ال�ص��احة ملنع النا�س من رمي النفايات والنقا�س 
فيها وقمنا بزراعتها واحاطتها ب�صياج من احلديد. 
وتابع )ح�ص��ن خال��د( "اأمتنى ان ارى بغ��داد نظيفة 
وجميلة وان يعمل جامعو القمامة ومنظفو ال�صوارع 
ليل نهار من اجل ان تكون اأجمل واأبهى، وان يطرق 
عم��ال التنظيف ابواب منازلنا جلمع النفايات. وان 
تتوف��ر حاوي��ات يف كل حي لي�ص��ع النا�س الزبال 
فيها بدًل من رميها يف ال�صارع او يف ال�صاحات كما 
يفعل��ون الآن". والتي ت�ص��بب باأ���رصار بيئية وتنقل 
المرا�س ا�صافة اىل املظهر غري احل�صاري الذي ل 

ينا�صب �صكان العا�صمة.

 لك��ن الري��اح ل جت��ري كم��ا ت�ص��تهي ال�ص��فن غالب��ا، فما 
ان م��رت ع��دة اأ�ص��ابيع، حتى ع��اد وائل لتعاط��ي احلبوب 
املخدرة من جديد، وهذا ما دفع زوجته للذهاب اإىل اأهلها 

الذين �صدموا بالأمر، واأ�رصعوا بطلب طالق اأبنتهم.
ويق��ول الرج��ل املوج��وع، وهو مي�ص��د حليته الت��ي غزاها 
ال�ص��يب مبك��را: " اأنا م��ن يتحمل ه��ذا اخلطاأ الف��ادح، فقد 
ر�ص��خت واقتنع��ت بن�ص��يحة بع���س اأ�ص��دقائي واأقاربي 
الذين ن�ص��حوين بتزويج ابني موؤكدين ان الزواج �صي�ص��ع 
ح��دا لتعاطيه احلبوب املخدرة، فكن��ت كمن جاء ليكحلها 

فعماها".
وتقول الدكتورة ا�ص��واق عبد احل�ص��ن عبد ال�صتاذة يف علم 
الجتماع :« كثرياً ما ن�ص��مع يف او�ص��اطنا الجتماعية اأن 
ال�صاب الذي يكون غري متزن، ولديه ممار�صات و�صلوكيات 
تت�صم بالطي�س والتهور وعدم املقبولية املجتمعية، عالجه 
الزواج، قد يكون من ال�ص��عب تقبل اأن يكون الزواج عالجًا 
ل�ص��خ�س هو غري جدير بتحمل امل�ص��وؤولية وهو غري ملتزم 
من الناحية الجتماعية وال�ص��لوكية، لك��ون هذه النواحي 
ق��د تكون ركنًا مهمًا من اركان تدمري حياة الطرف الخر، 
فال��زواج حتمل م�ص��وؤولية واعباء حياتية، كم��ا اأن عملية 
حتم��ل اح��د اط��راف العالق��ة الزوجية م�ص��وؤولية ا�ص��الح 
الط��رف الخر وارجاعه اىل جادة ال�ص��واب وجعله ي�ص��ري 
وف��ق امل�ص��ارات املجتمعية املقبول��ة لي���س بالأمر الهن 

وهو يف غالب الحيان امر �صعب ». 
بدايات الإدمان

وع��ن بداي��ات وائ��ل بتعاطي احلب��وب املخدرة يق��ول اأبو 
عالء: »حدث ب�ص��بب اأ�صدقاء ال�ص��وء، فقد ترك ابني مقاعد 
الدرا�ص��ة وه��و يف الرابع العام بعد تراجع درجاته ب�ص��كل 
خط��ري، وبعد ان ر�ص��ب ل�ص��نتن متتاليتن يف �ص��فه، وقد 
اأقنعن��ي اأخوت��ه الكبار ب���رصورة تركه للدرا�ص��ة والتوجه 

للعمل ع�صى ان يتعلم مهنة اأو مهارة تنفعه م�صتقبال«.
ويوا�ص��ل ابو عالء حديثه امل��رتع باحلزن والأمل، فيقول:« 
تنقل وائل بن مهن واأعمال كثرية، واثناء ذلك تعرف على 
الكثري من ال�ص��باب ال�ص��بيهن به، فا�ص��تدرجوه اإىل كل ما 
هو موؤذ و�ص��يئ، بدءا من رك��وب الدراجات النارية، مرورا 
بتدخن النارجيلة، ليحط اأخريا يف بئر حبوب) الكب�ص��لة( 

املظلم«.
)وم��ن اآيات��ه اأن خل��ق لكم م��ن اأنف�ص��كم اأزواجًا لت�ص��كنوا 
اإليه��ا وجع��ل بينكم مودة ورحم��ة اإن يف ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون( اخت�رص الباحث ال�ص��المي ال�صيد حممد الكويف 
اجابت��ه عن طبيع��ة احلي��اة الزوجية بالن�ص��بة اىل الرجل 
وامل��راأة باآي��ة من القراآن الكرمي وي�ص��ري الكويف يف حديثه 
اإىل: «ان اهلل خل��ق الك��ون كل��ه وف��ق قان��ون الزوجية، اأي 
على اأ�ص��ا�س وجود عن�رصين يتكامالن ويتداخالن يف كل 
جان��ب من جوانب الكون واحلياة، فالزوجية ثابتة يف كل 

املوج��ودات، )ومن كٍل �ص��يء خلقنا زوج��ن اثنن(، حتى 
اأن اأ�ص��غر ذرة ت�ص��تمل على عن�رص موجب وعن�رص �صالب، 
وبذل��ك قامت احلي��اة وامتدت، والإن�ص��ان لي���س بدعًا من 
ه��ذه املخلوقات، فقد خل��ق اهلل تعاىل امل��راأة والرجل من 
نف���س واحدة، وهذا ما عربت عنه الآي��ة الكرمية:)هو الذي 
خلقك��م م��ن نف�س واح��دة وجع��ل منها زوجه��ا(، فالرجل 
وامل��راأة نف�س واحدة اأو زوج واحد من عن�رصين متكاملن 

ولكنهما يختلفان يف اخل�صائ�س«.
اأخطاء متكررة

وي�ص��ف ابو عالء تل��ك الليلة التي اكت�ص��ف فيه��ا ان ولده 
يتعاطى احلبوب املخدرة، فيقول بح�رصة:

»املالحظة الأوىل التي مل اأعر لها اهتماما هي ان ابني بداأ 
ي�ص��بح اأكرث هدوءا �صيئا ف�صيئا، فقد تخلى عن م�صاك�صاته 
ووقاحته واأ�صبح اأكرث طاعة لنا وحتول اإىل حمامة �صالم، 
وكنت اأظن ان ذلك نتيجة زيادة وعيه باأمور احلياة، لكني 
لحظت كذلك ثقال يف ل�ص��انه وتلعثمًا وا�ص��حًا وهو يتكلم 

فزادت �صكوكي ب�صاأن هذا الأمر وقررت مراقبته اأكرث«.
ويقول الباحث الجتماعي ويل جليل اخلفاجي: « تختلف 

ط��رق الزواج من جمتمع لأخر ح�ص��ب الع��ادات والتقاليد، 
فالغرب يوؤكدون على مدى التوافق النف�صي والعاطفي عند 
الرتباط، واما بالن�صبة ملجتمعاتنا ال�رصقية فان اجلانب 
الجتماع��ي كال�ص��معة والع�ص��رية واجلم��ال م��ن الم��ور 
ال�صا�صية التي ل ميكن التغا�صي عنها، ويقولون ان احلب 

والتوافق النف�صي ياأتيان بعد الزواج«.
وي�ص��يف اخلفاج��ي "تعتق��د بع���س ال���رص ان ال��زواج قد 
يك��ون ح��ال لبع�س ال�ص��باب املنفل��ت، فرتدد عب��ارة )خل 
نزوج��ه بلك��ي يعق��ل( وهذا ام��ر غري �ص��حيح فق��د ينهي 
ال��زواج بع���س العادات الب�ص��يطة كتاأخر ال�ص��اب ليال قبل 
ال��زواج، ولك��ن ل ميكن للزواج ان ي�ص��لح الم��ور الكبرية 
كالإدم��ان والنحراف والجرام، لذل��ك يجب على ال�رصة 
ان تقوم وتوؤهل �ص��لوك البن قبل ان ت�صع الفتاة يف حقل 
من الختبارات وتراهن بحياتها لزوج قد ين�صلح او ل". 

الزواج حال!
ويروي ابو عالء تفا�ص��يل تلك الليلة بحرقة قلب وا�صحة: 
»ذات ليلة من ليايل ال�ص��تاء، عاد وائ��ل اإىل البيت مرتنحا 
يف وق��ت متاأخر، وتوج��ه ل�رصب كمية كب��رية من املاء ل 

تتنا�ص��ب مع ب��رودة اجلو، ولحظت ان مالب�ص��ه قد تلوثت 
بالط��ن والوح��ل، وحن اقرتب��ت منه لأ�ص��األه عما حدث، 
وج��دت عينيه حمراوي��ن كالدم، واأجابني بل�ص��ان متلعثم 
كل�صان �ص��ارب اخلمر، وعندما اأم�ص��كت به لأهزه ع�صى ان 
ي�ص��حو �ص��قط على الأر���س، وادركت حينها ان��ه يتعاطى 

حبوب )الكب�صلة( لأين مل اأ�صم منه رائحة اخلمر«.
وي�صيف اأبو عالء:

» مل ينف��ع ال���رصب والتوبي��خ يف ردع وائ��ل ع��ن تعاطي 
احلبوب املخدرة، كما مل ينفع الن�صح والر�صاد، ول تهديد 
اأخوته الكبار الذين كنا ن�ص��تنجد به��م بن احلن والآخر، 
وقد عاقبوه و�رصبوه اأكرث من مرة ولكنه مل يرتك ما تعود 

عليه«.
وبعد ان اخذ نف�صا عميقا اأكمل اأبو عالء حديثه » اأمام هذه 
امل�ص��كلة العوي�ص��ة، بداأت اأقتنع باأن الزواج قد يكون حال 
لها، ل �صيما ان احلياة اجلديدة قد تغري الكثري من عاداته، 
وت�صع على عاتقه م�ص��وؤوليات كبرية تدفعه لرتك تعاطي 
احلب��وب املخدرة، لك��ن املحاولة باءت بالف�ص��ل، وجلبت 

معها م�صاكل اأخرى ل تقل �صعوبة عنها«.

وتوؤكد عبد احل�صن على ان »التجربة الجتماعية قد اثبتت 
وعل��ى مدار قرون متطاولة يف القدم ان من بن الو�ص��ائل 
الناجعة والناجحة لإ�صالح ال�صباب غري امللتزم واملنفلت 
وال�ص��لبي ، يك��ون من خالل تزويج��ه، ويف غالب الحيان 
ف��ان ال��زواج يح��دث انقالب��ًا اأن مل يكن جذريا يف �ص��لوك 
ال�ص��اب فال اقل ه��و يحدث تغيرياً يف اك��رث من جانب مما 
يجعل��ه اكرث قربًا من ال�ص��الح وال�ص��الح، ولعل ال�ص��بب 
يعود اىل ان ال�ص��اب عندما يت��زوج يحاول اأن ميار�س دور 
الرج��ل احلقيق��ي ولي���س الطفل وبذل��ك فهو يغ��ادر الكثري 
م��ن الت�رصفات وال�ص��لوكيات التي تعد من �ص��مات مرحلة 
الطفول��ة كالعن��اد والته��ور والطي���س، وج��ود الزوجة يف 
حياة ال�ص��اب من �صانه اأن يهذب �صلوكيات ال�صاب ومن ثم 
ق��د يكون هناك نوع من تب��ادل الفكار والآراء والتجارب 
واخلربات، وبالتايل قد يكون ال�ص��اب اكرث تقبال للن�صيحة 
اذا كانت من الزوجة، لأنها بالعرف ال�ص��عبي �ص��رت وغطاء 

للرجل«.
اإ�صالحات اآنية

ويتذكر ابو عالء ال�صابيع الأوىل لزواج ابنه، فيقول:
»عل��ى الرغ��م م��ن ان زواج وائ��ل كلفني الكث��ري من اجلهد 
وامل��ال، اإل انني اأح�ص�ص��ت باإزاحة ثقل كبري عن �ص��دري، 
فق��د كان القل��ق يتعاي���س مع��ي يف كل حلظة واأنا ا�ص��مع 
ق�ص���س احلوادث الت��ي يرتكبها ال�ص��باب نتيجة تعاطيهم 
احلب��وب املخدرة، وكان��ت الأ�ص��ابيع الأوىل جنة الأحالم 
بالن�صبة يل، فقد كنت اأرى ولدي وقد عاد حلياته الطبيعية 
وب��ات مالزم��ا للمنزل ومهتما ب�ص��وؤونه اأكرث من ال�ص��ابق 

لكن ذلك كان حلما من اأحالم اليقظة«.
وي�ص��ري اخلفاج��ي اىل ان »اي عملي��ة ا�ص��الح اأو تغي��ري 
لل�ص��لوك تتطلب حماولة تغيري الفرد فهناك بع�س ال�صباب 
لدي��ه الرغب��ة يف التغيري وان يكون بحال اف�ص��ل ومقبول 
اجتماعيا ولكنه يريد املربر لذلك وبالتايل فالزواج يكون 
مربراً جيداً لكي ي�ص��بح الفرد اأو ال�ص��اب اكرث عقالنية يف 
�ص��لوكياته وت�رصفات��ه، فه��و قد يعمل عل��ى جتميد بع�س 
امل�ص��اكل وال�ص��كاليات املوج��ودة يف �صخ�ص��ية ال��زوج 

ومينعها من التطور باجتاه ال�صواأ«.
وخال�ص��ة الق��ول "ف��ان ال��زواج قد يك��ون هو فع��ال احلل 
للكثري من ال�صلبيات وال�صلوكيات الجتماعية والخالقية، 
غ��ري اأن كل ذلك اي�ص��ًا مرهون مبدى املعونة وامل�ص��اعدة 
الت��ي يبديها اله��ل وال�ص��دقاء واقارب الزوج��ة، بحيث 
تكون هذه الزوجة عن�رصاً مهمًا من عنا�رص تعديل وتغيري 

�صلوك الزوج باجتاه الف�صل والح�صن«.
ويختتم ابو عالء رواية ماأ�صاته بالقول:

» فقد عاد الولد اإىل �صابق عهده، ومل ينفع الزواج يف تغيري 
�صلوكه نحو الأف�صل، وعالوة على ذلك فقد �صبب يل زواجه 
م�ص��اكل كنت يف غنى عنها، ول اأعرف ما الذي علي فعله 
لي��رتك تعاط��ي احلب��وب املخدرة بع��د ان ف�ص��لت عمليات 

التوبيخ والعقوبات بكل اأنواعها«.

حققت نتائج ملموسة في المناطق السكنية..

صورا دينية في أماكن رمي النفايات تالفيا للتجاوزات المسيئة للبيئة

عندما ال يكون الزواج حال لطيش الشباب

بغداد ـ محمد هشام
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بوجه كئيب، وذاكرة 
م�شو�شة، وقلب 

موجوع، يتذكر ابو 
عالء حفلة زفاف ابنه 

الأ�شغر وائل، ذلك 
احلادث الذي ب�شببه 

ما يزال يع�ض اأ�شابع 
الندم، فقد كان يعد 

ذلك احلفل حدا فا�شال 
بني حياة ولده التي 

ا�شودت نتيجة تعاطيه 
احلبوب املخدرة 

)الكب�شلة( واحلياة 
اجلديدة التي �شيحياها 

مع زوجته ال�شابة 
اجلميلة.
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