
مث��ل دورق حمم��ل بامل��اء تهط��ل الذكري��ات ما ان 
تل��وح �ض��ورة احد تلك ال��دروب التي تعطر الف�ض��اء 
بالق��داح واريج ال�ض��بوي، وهي تهب احلي��اة ثمرات 
اخل��ر امللون��ة بالطبيع��ة و�ض��ذاها، املختل��ط برذاذ 
موج��ات الأنه��ار املوغل��ة يف عم��ق اجلم��ال، هكذا 
تندلق الذكريات حني تلوح �ض��ورة ب�ض��اتني املدينة 
بتنوعاتها الثمرية، فتلك ب�ض��اتني رمان �ضهربانية، 
وهذه ب�ض��اتني برتقال بعقوبي��ة، بهرزية، هويدرية، 
وهناك ب�ض��اتني العبارة ونخيلها، الذي يج�س النظر 
املتقطع على جانبي ال�ضارع امل�ضمى طريق العبارة 
القدمية الذي يرمي ب�ض��الكيه يف حو�س من ب�ضاتني 
مزدهرة ت�ض��ل م�ض��ارف �ض��هربان ممتدة على طوال 
50 كم خ�رضاء، تخرتقه الدروب املو�ضلة اىل اجلنة 

كما يقول العم كاظم ..
دروب بلون املاء

احلمائ��م  بهدي��ل  ال�ض��اجة  الب�ض��اتني،  دروب  يف 
وزقزقة الع�ض��افر، وت�ضابك الأغ�ض��ان، التي تر�ضم 
بظله��ا لوحة ت�ض��ابك خلطو احلياة، املثرة للده�ض��ة 
املرتام��ي  اجلم��ال،  لذل��ك  الع��ني  و�رضق��ة  والف��ن، 
الأط��راف على جداول املاء املتفرعة وكاأنها �ض��بكة 
�رضاي��ني نق��ل ال��دم، نه��ر واح��د تف��رع اىل انه��ار، 
وج��داول وت��رع، نهر اخذ عل��ى عاتق��ه ارواء نخيل، 
ا�ض��جار، رمان، وحم�ض��يات، واعن��اب. دياىل، هكذا 
اأطلق عليه منذ جريانه الول الذي ر�ضم على �ضفتيه 
اخل�رضاء طبيعة موردة ومثمرة. يف كل تلك الدروب 

ثمة )نهر( �ض��غر تعلم به اولد الب�ضتاين ال�ضباحة، 
وت�ض��اجروا على الغ�ض��ن املتديل من �ض��جرة التوت، 
)نهر( يخرتق ب�ضتان العم كاظم ليتفرع اىل جداول 
�ضقي. على مقربة من اأمتاره الوىل يقف العم كاظم 
)مب�ض��حاته( يبع��د احل�ض��ائ�س والأدغ��ال ع��ن �رضى 
املاء، ويالطف �ض��لحفاة �ض��غرة )ركة( مب�ض��حاته 
ال�ض��العة بالق��دم حي��ث يبلغ عمرها كم��ا قال ذات 

حديث، قرابة ال� 25 عاما.
�ضعف النخيل �ضياج

ثم��ة درب اقتط��ع من ب�ض��تانني ميتد مل�ض��افة 100 
م��رت حي��ث يفت��ح فن��اء عل��ى ب�ض��تان اآخر يتو�ض��ط 
�ض��ياجه ب��اب خ�ض��بي كبر تعل��وه الزخ��ارف. على 
ميمنت��ه ثمة �ض��ياج من �ض��عف النخي��ل يقابله اخر 
على اجلهة الي�رضى، يتو�ضطه باب من جذوع النخل، 
رب��ط باإح��كام باأغ�ض��ان الرمان، ه��ذا الدريب الذي 
ي�ض��ميه العم كاظ��م )املكتبة( اذ يتمت��ع بهدوء قلما 
جتده يف دروب الب�ض��اتني ال�ض��اجة باحلركة، حيث 
ا�ضتغله اولد الب�ضتاين وزمالوؤهم للدرا�ضة واملذاكرة 
اي��ام المتحانات، فقد تخرج املئات منهم بدرجات 
ممتازة وعالي��ة فمنهم الطبيب واملهند�س واملدر�س 

واملحامي وال�ضابط والقانوين. 
درب البا�ضا واأعياد نوروز

ي�ضرتك ال�ض��عف يف كل الدروب، فقد اتخذته القربات 
خمباأ لت�ضليل ح�ضى ال�ضبيان التي تالحقها، مثلما 

ي�ض��هل اخرتاقه من قبل ابن اآوى وهو يطارد فرائ�ضه 
عرب الب�ضاتني املتال�ض��قة، التي تف�ضلها ا�ضيجة من 
ال�ض��عف اي�ض��ا او )قمريات( الأعناب التي تت�ض��ارك 
بع���س الب�ض��اتني فيها. ي�ض��ر العم كاظ��م اىل درب 
اخر ا�ض��ماه ب� )درب البا�ض��ا( والذي �ضق من ب�ضاتني 
عدة ليكون ممراً للبا�ض��ا نحو نهر دياىل، اذ يو�ض��ف 
باأحد الدروب املو�ضلة اىل اجلنة، فكل تلك الب�ضاتني 
دون ا�ض��يجة يف�ض��لها )الدرب( فقط وثمة باب كبر 
ميل��ك كل ب�ض��تاين مفتاحًا ل��ه. يقول عنه الب�ض��تاين 
احل��اج مزهر: يف اي��ام الربيع واعياد نوروز ت�ض��ج 
هذه ال��دروب بالعوائل الباحثة عن الراحة وق�ض��اء 
اوقات ا�ض��تجمام ومتتع بالطبيع��ة، وقد اعتدنا منذ 
�ض��نني على فتح باب )الدرب( امام النا�س املحتفلة 
والقادم من �ضتى انحاء دياىل واقربائهم ومعارفهم 

من العا�ضمة بغداد.
زنابيل الفاكهة املعتقة

يف  ال�ض��هرة  الب�ض��اتني  دروب  م��ن  املحط��ة  درب 
�ض��هربان يف مث��ل هك��ذا اي��ام، كان كل �ض��يء في��ه 
اخ���رض بلون احلياة، يب��داأ الدرب من نهاية ال�ض��وق 
اب��ن مو�ض��ى الكاظ��م  ومي��ر مبرق��د الإم��ام �ض��افر 
،ح�ض��بما كتب على مرقده، اذ يتو�ض��ط احد الب�ضاتني 
حي��ث كانت العوائل ال�ض��هربانية تق�ض��ي فيه اجمل 
الأما�ض��ي مت��وادة متعاي�ض��ة، كم��ا ان��ه مل يخُل من 
لق��اءات احلب بني ابناء وبن��ات املحلة، ميتد الدرب 
خمرتقًا الب�ض��اتني حتى ي�ض��ل حمطة القطار. كانت 
املدين��ة بل��ون احلياة واجلم��ال. لكل ابن��اء املدينة 
ذكري��ات مفعم��ة بهذا ال��درب، الط��الب والطالبات، 
العمال ال�ض��باب منهم و)كبار ال�ضن( عمال الب�ضاتني 
واحلدائ��ق ابناء الق��رى وزيارتهم اليومي��ة للمدينة 
وهم يحمل��ون زنابيل الفاكهة املعتقة مباء مهروت 
ودي��اىل وال�ض��اخة، رائحة اخلمر الت��ي تفوح من كل 
الب�ض��اتني م��ع ن�ض��مات اله��واء امل�ض��ائية، �ض��كارى 
املدين��ة وهم يبحثون ع��ن ا�ض��دقائهم. مل يكن اأحد 
منهم يحمل )مزته( كانت اأ�ض��جار الربتقال والرمان 
وامل�ض��م�س والآلو والعنب تنحو مع كل كاأ�س. تتفرع 
من هذا الدرب دروب عدة تو�ضل اىل الب�ضاتني ونهر 

دياىل ومهروت.
اأ�ضيجة الطني والعاقول 

تتنوع الدروب وابواب الب�ض��اتني والأ�ضيجة املوؤطرة 
له��ا، والتي غالبا م��ا تكون ملعرفة حدود الب�ض��تان 
ولي���س للحماي��ة، فالكث��ر منها م�ض��يدة م��ن الطني 
تعلوه��ا بع�س نبات��ات )العاق��ول( الياب�ض��ة والتي 
ل يكل��ف تك�ض��رها جهدا، ورغ��م كل ذلك ن��ادرا ما 
ن�ض��مع عن �رضقة ب�ض��تان خا�ض��ة يف اوقات اجلني. 
)درب املحل��ة( هك��ذا �ض��مي من قبل �ض��كنته، اذ يعد 
)طريق��ا( خمت���رضا من القري��ة نحو املدين��ة مرورا 
مبحلة )احلرية( التي تعد بوابة ال�ضوق الكبر. ي�ضفه 
مهن��د ب��� )درب املحن��ة( اذ كان يقف اأحد ا�ض��حاب 
الب�ض��اتني امام طاولة ي�ضع فيها من ثمرات املو�ضم 
يقدمه��ا ل��كل من مي��ر بال�ض��ارع الرئي�ض��ي حتى ان 
بع�س العوائل املتعففة التي كانت تق�ضده بني فرتة 

واخرى.

املت�ضاقط يفوق املقطوف
الب�ض��اتني  دروب  يف  ال�ض��بيان  م��ن  ع��دد  ي��دور   
يجمع��ون ما يت�ض��اقط من ا�ض��جار )التك��ي( التوت، 
او )النب��ق( ف��كان املت�ض��اقط منه��ا يف��وق املجني، 
فلكل ب�ض��تان �ض��جرة وافرة ال�ض��الل ت��رتك لعابري 
ال�ض��بيل او القا�ض��دين للمدينة، او ممن ت�ض��يق بهم 
�ض��بل العي�س. الع��م مزهر ترك �ض��جرة )توت( معمرة 
متدلي��ة الغ�ض��ان والثم��ار، ملثل هك��ذا حالت، اذ 
يق�ض��ده ال�ضبيان حلمل ما ميكنهم لعوائلهم، ومنهم 
من يق�ض��د �ض��وق البقالني لبيعه والتب�ضع بثمنه ما 
حتتاجه عائلته، ومنهم من يكتفي بالأكل حد ال�ضبع 
كما يقول ا�ضعد الذي طاملا كان يجمع املت�ضاقط من 
)التوت( ويبيعه لي�ض��رتي بثمنه حبوبا لطيوره التي 
يه��ب يف كل مو�ض��م طراً منه��ا لأحف��اد العم مزهر 

عرفانًا ل�ضجرة التوت الأحمر.
بائع ال�ضعف يطوف الدروب

امته��ن الكث��ر من ال�ض��خا�س بي��ع ال�ض��عف ونقله 
من الب�ض��اتني اىل الأحياء واملناطق ال�ض��كنية، حيث 
ي�ض��تخدم يف تن��ور الط��ني، كان هوؤلء ال�ض��خا�س 
يعرفون كل دروب الب�ض��اتني ال�ضيقة والوا�ضعة التي 
كان��ت املف�ض��لة لديه��م، اذ تتيح املجال ل�ض��تدارة 
العربة التي غالبا ما ي�ضحبها )ح�ضان( فيما تتكفل 
�ضيارات احلمل ال�ضغرة واملتو�ضطة بدخول الدروب 
ال�ض��يقة، اذ يعتم��د الم��ر عل��ى مه��ارة ال�ض��ائق يف 

ارجاع �ض��يارته املحملة )ب�ض��عف( النخيل الياب�ضة، 
وبع���س اكيا���س الثم��ر وخا�ض��ة التمور يف مو�ض��م 
)الطو�س( وجني املت�ض��اقط م��ن اعذاق النخيل. فيما 
ت�ض��م اكيا�س اخرى ثم��رات الربتق��ال )الطو�س( اي 
املت�ض��اقط م��ن ال�ض��جرة او الفاكه��ة ال�ض��يفية التي 
غالب��ا م��ا يراف��ق جنيه��ا )تكري��ب( النخي��ل ونزع 
ال�ض��عف الياب�س، الذي يق�ض��م هو الآخر اىل �ض��نفني 
بدون��ه  واآخ��ر  املف�ض��ل  وه��و  )بالك��رب(  احدهم��ا 

ي�ضتخدم يف تنور اخلبز.
ال�ضر يف دروب الأحالم

ال�ض��ر يف دروب الب�ضاتني ل ي�ضبه اإل الأحالم، هكذا 
و�ض��فه الأديب الراحل موؤيد �ض��امي ي��وم ح�رض مع 
جمع م��ن الأدباء واملثقفني وال�ضيا�ض��يني حل�ض��ور 
الحتف��ال ال��ذي اقام��ه جمع م��ن مثقفي �ض��هربان 
مبنا�ض��بة ذكرى تاأ�ض��ي�س احلزب ال�ض��يوعي العراقي 
يف احد ب�ضاتني املدينة امل�ضهورة يوم كانت املحبة 
واجلم��ال وال�ض��الم جتمعهم م��ن كل اطرافه. مل يكن 
و�ض��ف موؤي��د بالعتباط��ي فه��و اب��ن تل��ك الدروب 
املو�ض��لة اىل الب�ض��اتني الرحبة وجل�ض��ات الحتفاء 

والحتفال التي يعلو فيها ال�ضعر والغناء.   
�ضانعة للحياة واللذة

ذات احتف��اء بالفقيد امل�رضحي حمي��ي الدين زنكنة 
ا�ض��تمر ل�ض��اعة متاأخرة من امل�ض��اء ال��ذي كان يفقد 
بريق��ه مع قرب ن��زول ال�ض��م�س اذ كان عليه العودة 

لبعقوب��ة حيث خماطر الطري��ق والإرهاب الذي اخذ 
يتغلغ��ل يف املدين��ة منطلق��ا من تلك ال��دروب التي 
حتولت اىل �ض��وارع قتال. قال ابو اآزاد وهذا ما يحب 
ان ينادى بها: دروب الب�ض��اتني يف كل ارجاء دياىل 
ه��ي دروب �ض��انعة لل��ذة واحلياة، دروب مبت�ض��مة 
رغ��م ح��رارة ال�ض��يف وب��رودة ال�ض��تاء، دروب متد 
ال�ض��ائر فيها ب�ض��حنات م��ن احلن��ان، دروب معتقة 
ب��كل الذكريات واحلكايا الت��ي حتتاج لذاكرة كربى 
تعيد �ض��ياغتها وكتاباتها، فذات يوم قد تغيب هذه 

الدروب ويقتل اجلمال فيها.
وحتققت النبوءة باغتيال الب�ضاتني 

لي�ض��ت �ض��وى اي��ام ورمب��ا ا�ض��ابيع حت��ى حتول��ت 
دروب الق��راءة، والراحة، وال�ض��تجمام، اىل �ض��وارع 
قت��ل واختطاف، �رضق��ة الب�ض��اتني، اغتيلت احلمائم 
والع�ض��افر، اأعدمت ال�ضجار، ومنها ما انتحر حني 
دفنت حتته��ا جثة، حتولت )اك��وام الرمان املكوخ( 
اىل مقاب��ر جماعي��ة لأبري��اء، ط��ردت الذكري��ات، 
وحل البارود والدخان بدل القداح و�ض��ذى ال�ض��بوي، 
انفرط النا�س مثلم��ا تنفرط حبات الرمان يف وعاء 
احمر، ترتك كل حبة اثرها. انتهكت حرمة الب�ضاتني 
واأحرق بع�ضها، واأغرق اآخر، و�ضودر ما تبقى منها، 
اأع�ض��ا�س الطيور �ض��كنتها الغربان، فيما حتول درب 
البا�ض��ا اىل درب ال�ض��د ما رد، وحتولت بداية دروب 
اخ��رى مكانًا مف�ض��اًل لرمي اجلث��ث املجهولة التي 

 
 

ق�ضة حت�ضل اأحيانا كانعكا�س ملا يعي�ضه املواطن 
العراق��ي من حمنة، فيح�ض��ل يف البا�س �رضاعات 
من اجلدل اىل املالكمة، ب�ضبب غياب القانون الذي 
ينظم ال�ض��لوك ويحفظ احلقوق، واهم امل�ضاكل التي 
حت�ض��ل يف البا�س، هي ق�ض��ية اإزعاج الركاب عرب 
تدخ��ني البع�س يف البا���س، وثانيا ق�ض��ية اإجبار 
ال��ركاب على �ض��ماع اأغاين وبرام��ج اإذاعية معينة، 
ح�ض��ب ذوق ال�ض��ائق، وثالثا الأحاديث والنقا�ضات 
داخل البا�س والتي حت�ض��ل ب�ض��كل م�ضتمر، ورابعا 
ق�ض��ية التحر�س اجلن�ض��ي بالن�ض��اء داخ��ل البا�س، 
اأربعة اأمور حت�ض��ل بك��رة داخل البا���س، ويعاين 

منها الركاب.
�ضداع يومي �ضببه اأحاديث البا�س

حدثن��ي عجوز م�ض��ن ذات م��رة، انه �ض��عد البا�س 
للذه��اب مل��كان عمله، وما اأن حت��رك البا�س حتى 
حت��ول اىل م��كان حلدي��ث طوي��ل ع��ن النتخابات 
القادمة، وعن الف�ض��ل احلكومي، وت�ضارك اجلال�ضني 
بال�ض��تم وال�ض��باب للمف�ضدين الذين اأ�ض��اعوا اأموال 
الع��راق، ث��م حت��ول ال��كالم نحو مب��اراة بر�ض��لونة 
الأخرة، يقول العجوز: احلقيقة اأ�ض��ابني ال�ض��داع 
قب��ل اأن اأ�ض��ل اىل عمل��ي، فاأنا دفع��ت الأجرة فقط 
لأ�ض��ل ملكان، ولي�س لال�ض��تماع حلديث ال�ضيا�ض��ة 
والريا�ض��ة! اأمتن��ى اأن ن�ض��بح مث��ل باق��ي ال��دول 
املتح���رضة، التي تهتم باجلزئيات وت�ض��ع قوانني 

كفيلة بتحقيق العدالة.
اأك��ر ما يزع��ج ركاب البا�س ه��ي الأحاديث، فما 
اأن يتح��رك البا�س حتى تبداأ اأحاديث عن م�ض��اكل 
عائلية بني الإخوة، وحديث عن )النهوة( وم�ض��اكل 
اأبن��اء الع��م، وحدي��ث اأخ��ر ع��ن العب��ادة ودوره��ا 
باحلياة، وحديث عن ك��رة القدم وحظوظ منتخبنا 
يف ال�ض��عود لكاأ���س الع��امل، فال اعلم ه��ل نحن يف 
مقهى اأو جمل�س للحديث! في�رض البع�س للكالم يف 
ال�ضيا�ض��ة وتب��ادل الآراء، والكالم ب�ض��وت عال مع 
اأن هذا الفعل مناف لل�ض��لوك ال�ض��ليم، وجتاوز على 
حق الآخرين الذين دفعوا الأجرة للو�ض��ول للمكان 
املطلوب، ولي�س للجلو�س وا�ضتماع حديث البع�س، 
اعتق��د يج��ب اأن ننظ��م حياتن��ا، فهي الي��وم جمرد 
فو�ض��ى كبرة ل تنتهي، والتنظيم يتم عرب ت�رضيع 

قوانني تفر�س نوع من ال�ضلوك احلميد.
* راديو ال�ضائق حمنة حقيقية

الع��امل م��ن حولن��ا تطور كث��را، يف جم��ال حقوق 
املواط��ن وحتقيق العدل، حت��ى يف جزئيات احلياة 

ومنها البا�س، فهو و�ضيلة ي�ضرتك بها الكل ولي�ضت 
ملكا لأحد، حتى �ض��احب البا�س، فالراكب ي�ض��عد 
باأجرت��ه الت��ي يعطيها، وهو ي�ض��رتي خدمة ويجب 
اأن تكون بح�ض��ب ما ير�ض��اه الذوق العام، واق�ض��د 
هن��ا ق�ض��ية الرادي��و، حيث يفر���س علينا ال�ض��ائق 
ال�ض��تماع اىل حمط��ات معين��ة، وي�ض��غل الرادي��و 
ب�ض��وت عال جدا، فان اعرت�س اأح��د، فانه يرف�س 
كالمي��ة  م�ض��اجرة  حت�ض��ل  اأو  ال�ض��تياء،  ويظه��ر 
وترا�ض��ق بالكلم��ات، لن املواط��ن طالب��ه بحق��ه 
بالهدوء داخ��ل البا�س! اأمتن��ى اأن تفر�س غرامات 
عل��ى �ض��واق البا�ض��ات الذي��ن ي�ض��غلون الرادي��و، 

ويزعجون الركاب مثلما تفعل باقي الدول.
يقول �ض��ديقي حم�ض��ن ال�ض��اعدي وهو اإعالمي: يف 
اأح��د الأي��ام كن��ت يف البا���س املنطلق م��ن الباب 
املعظم نحو العظمية، وقام �ضائق البا�س بت�ضغيل 

اأغني��ة هابط��ة مزعج��ة وب�ض��وت ع��ال، ورف���س 
ال�ض��تماع لطلباتن��ا بغل��ق الرادي��و، حلظته��ا ك��م 
ح�ض��دت اأحد ال�ض��باب اجلال�ض��ني يف البا�س، حيث 
كان ي�ضع �ضماعة ي�ضتمع بها للمو�ضيقى، يف بلدان 
الع��امل تفر���س غرام��ات على م��ن يزعج ال��ركاب، 
فثقاف��ة الغرامة هي التي تقوم �ض��لوك املجتمعات، 
وهي اليوم ما نحتاجه كي ي�ض��ود القانون ونرتاح 

من فو�ضى اليوم.
* الإزعاج الأكرب التدخني

اأك��ر م��ا يزع��ج املواط��ن ه��م املدخن��ني، الذي��ن 
يجعل��ون م��ن البا���س عب��ارة ع��ن غرف��ة ممل��وؤة 
بالدخ��ان، ويرف�ض��ون اإطف��اء �ض��كائرهم اأن طلبنا 
منهم، كل دول العامل فر�ضت غرامات على التدخني 
يف البا�ض��ات، وحتى دول اجلوار تطب��ق هذا الأمر 
ال يف بلدن��ا لزال��ت القوان��ني ح��رب عل��ى ورق، ل 

تقوم ال�ضلطة التنفيذية بتطبيقها، اإننا نعاين ب�ضبب 
تخل��ي الدولة عن م�ض��وؤولياتها يف فر�س القانون، 
كم اأمتنى اأن نعي�س حتت مظلة القانون الذي يتكفل 

بتح�ضيل احلقوق.
يف اأحد الأيام وجدت الأ�ضتاذ مهند املو�ضوي يلعن 
وي�ض��تم، ف�ض��األته عن ال�ض��بب، فق��ال: انها م�ض��كلة 
رك��وب البا���س الت��ي ل تنته��ي، ب�ض��بب املدخنني 
الذي��ن ل يهتم��ون بباق��ي ال��ركاب، فما اأن ي�ض��عد 
ويجل���س املدخن فاإذا به ي�ض��عل �ض��يجارته وميلئ 
البا���س دخان، فان اعرت���س احد على مدخن تراه 
تعج��ب وانده���س لن النا���س ترف���س املدخن��ني! 

نفتقد للقانون الفعال.
نع��م مت ت�رضي��ع قان��ون يغ��رم مببلغ ع���رضة األف 
دينار من يدخن يف الأماكن العامة، لكن بقي حرب 
على ورق فال�ض��لطة التنفيذي��ة ل تنفذ القانون، كل 

عللنا فيمن مي�ضك بالقرار مما ت�ضبب بفو�ضى كبرة 
يف حياتنا. ننتظر اأن نعي�س يف ظل القانون الفعال 

ولي�س النائم الذي يحمي حقوق املواطن.
* التحر�س بالن�ضاء حمنة

ظاه��رة التحر�س بالن�ض��اء يف البا�س، من الظواهر 
الت��ي ل ميك��ن اإنكاره��ا، والت��ي مل تختف��ي اأب��دا، 
وال�ض��بب ع��دم خل��ق اآلي��ات ونظ��ام ينظ��م ط��رق 
اجللو�س، اأو ال�ض��عي لتطوير و�ضائل النقل مبا ي�ضهل 
الرقاب��ة فيه��ا، مثل ح��ال بقي��ة دول اجل��وار التي 
تط��ورت كث��را يف م�ض��مار النق��ل، اليوم م�ض��اكل 
البا���س كثرة وكلها تعود لغي��اب تطبيق القانون 
وع��دم ال�ض��عي للتطوي��ر، وه��ذه نق��اط توؤ�رض �ض��د 
احلكوم��ة باعتبارها ال�ض��لطة التنفيذية التي جتعل 
للقان��ون روح وحياة، ل��ذا نتمنى م��ن احلكومة اأن 

تفعل القوانني التي حتمي حقوق النا�س.
يف اأح��د ال�ض��باحات وج��دت زميل��ة تبك��ي، للت��و 
و�ض��لت وتبكي، ف�ضاألتها عن ال�ض��بب فقالت: كثرا 
م��ا نتعر���س لتحر�ض��ات داخ��ل البا���س م��ن قبل 
املراهقني وحتى الكبار، واحلقيقة عندما نرد بحزم 
ين�ض��حب املتحر���س، لكن اغلب الن�ض��اء خجولت ل 
يقومن باأي ردة فع��ل، فيتمادى املتحر�س بفعلته، 
اأمتن��ى اأن يتم تطوير و�ض��ائل النقل، بحيث ت�ض��من 

عدم تعر�س الن�ضاء للتحر�س، لتحفظ كرامتنا.
وتق��ول املواطن��ة هناء. ق: ح�ض��ل مع��ي ذات مرة 
اأن حتر���س �ض��اب ب��ي كان جال�س بجانب��ي فقمت 
ب�ضفعه فنزل من البا�س، نعم كانت ردة فعلي غر 
حم�ض��وبة فكان م��ن املمكن اأن يرد عل��ي! لكن هي 
م�ض��كلة نع��اين منه��ا يف البا�س، وم��ن دون حلول 
حقيقية ب�ض��بب طبيعة و�ض��ائل النقل، اعتقد نحتاج 

اىل تطوير و�ضائل النقل بدل تخلفها احلايل.
* مطالب عاجلة

لغي��اب  تع��ود  وكله��ا  كث��رة،  البا���س  م�ض��اكل 
القان��ون واختف��اء الوع��ي الإن�ض��اين، فع��دم اإدراك 
حقوق الآخرين يت�ض��بب بكم من التجاوزات، وهذه 
الأم��ور تت�ض��بب باملزيد من امل�ض��اكل الجتماعية، 
الي��وم نح��ن باأم���س احلاج��ة لن�رض ثقاف��ة احلقوق 
والواجبات، كي ل يح�ض��ل جتاوز من البع�س على 

البع�س الأخر
وعملي��ة التثقيف تعتمد على منهجية �ض��املة تقوم 
به��ا احلكوم��ة وكل اجله��ات امل�ض��وؤولة و�ض��احبة 
القرار يف البلد، بالإ�ض��افة اىل اأهمية تفعيل قانون 
العقوب��ات، ال��ذي لو فع��ل لتغرت حياتنا، حت�ض��ن 
ال�ض��لوكيات الإن�ض��انية مثلم��ا فعلت بل��دان العامل، 
وقومت ال�ض��لوك عرب قوانني العقوبات والغرامات، 

مما تدفعهم جربا لل�ضلوك احلميد

دروب البساتين.. خضراء ذكرياتها بطعم شقوق الطين

حكاية كل يوم.. أربعة أمور تحصل بكثرة داخل الباص وينزعج منها الركاب  
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عاد مفيد لبيته وهو ممزق 
القمي�ص، ب�شبب �شجار 

ح�شل داخل البا�ص! 
فامل�شكني مفيد كان يف 

حديث هادئ عن ال�شيا�شة 
والأحزاب والتناف�ص، ثم 

تطور احلديث اىل اأ�شباب 
الف�شاد و�شياع اأموال 

العراق وت�شخي�ص بع�ص 
ال�شا�شة، وهنا تطور الأمر 
اىل �شتائم و�شباب بح�شب 

الولءات! ثم �شربات 
و)رف�شات( بني املتناق�شني 

داخل البا�ص، عندها حتول 
البا�ص حللبة م�شارعة بدل 

اأن يكون وا�شطة للنقل.
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