
حتى وقت قريب كان �س��ارع �سومر يف النا�رصية 
اأو )ال�س��ارع املي��ت( كما ي�س��مونه مكان��ًا لوقوف 
�سيارات الأجرة واليوم حتّول بجهود جمموعة من 
الن�سطاء ال�س��باب واأ�س��حاب املكتبات واملثقفني 

اإىل واحة للثقافة.
 ل ي��ردد حمم��د )26 �س��نة( وه��و اأح��د ال�س��باب 
حم��ل  يف  الكت��ب،  �س��ارع  بفعالي��ة  املبادري��ن 
�س��ناديق الكت��ب كل يوم جمعة م��ع جمموعة من 
اأ�س��دقائه ليك��ون م��ن ب��ني اأوائ��ل من يفر�س��ون 
الر�س��يف لعر�ض كتبهم وترتيبها ب�سكل لئق قبل 

اأن يزدحم ال�سارع برواده ع�رصا.
  حمم��د احلا�س��ل عل��ى ماج�س��تري يف اآداب اللغة 
العربي��ة، ل يج��د بديال ع��ن بيع الكت��ب رغم عناء 
العم��ل واأرباح��ه ال�س��ئيلة، لكن��ه اأ�س��وة بالعدي��د 
م��ن زمالئ��ه، يعت��ره العم��ل الأق��رب اإىل نف�س��ه، 
بالإ�س��افة لكونه اأجدى من انتظار وعود الوظيفة 

احلكومية التي باتت �سبه م�ستحيلة.
  يق��ول حمم��د يف حديثه ، اح���رص كل يوم جمعة 
ل�س��ارع الكت��ب بعزمية الداع��م لأي ن�س��اط مدين، 
وعزائي الوحي��د يف هذه الفعالية هو الأمل يف اأن 

تلهم ال�سباب ومتنح حياتهم معنى اكر يف مدينة 
اأ�س��ابها العط��ب و�س��ادها ال��ردي يف الكثري من 

مفا�سل حياتها.
   ال�س��ارع املمت��د مبواجهة مبنى بلدية النا�رصية 
يف مرك��ز املدين��ة مل تقت�رص الفعالي��ات فيه على 
بي��ع الكت��ب العربي��ة والنكليزي��ة، اإمن��ا اأتيح��ت 
لالأدب��اء والكّت��اب فر�س��ة عق��د لق��اءات مثم��رة 
وتوقيع اإ�سداراتهم اجلديدة وجذب القراء، اإ�سافة 
اإىل حتفي��ز الفنانني على تق��دمي فعاليات متنوعة 

اأمام اجلمهور.
  علي كاظم �س��احب مكتبة "علي" اأحد املبادرين 
بفعالي��ة �س��ارع الكت��ب، يع��ول كثريا عل��ى اإعادة 
ت�س��ويق الكتاب يف جمال عام ب��دل بقائه حبي�ض 
اأربع��ة جدران املكتبة، يقول ،وجودنا كاأ�س��حاب 
مكتب��ات عن�رص اأ�سا�س��ي يف دميومة وجناح هذه 
الفعالية، اأ�سبحنا الآن بتما�ض مبا�رص مع جمهور 
الق��راء وه��و م��ا ي�س��عنا اأم��ام م�س��وؤولية ثقافية 
قوامها تفعيل القراءة واإعادة العتبار لها يف ظل 

عزوف ال�سباب عنها حتت موؤثرات عدة.
  �س��ارع الكت��ب يف النا�رصية الذي ياأمل جمهوره 

اأن يك��ون عل��ى غ��رار �س��ارع املتنب��ي يف بغ��داد 
والفراهيدي يف الب�رصة، اأ�س��حى اليوم اأمرا واقعا 
وحمفزا مل��دن اأخرى �س��ارعت اإىل خطوات مماثلة 
كمحافظت��ي وا�س��ط وبابل والديواني��ة، فيما بدت 
ا�س��تجابة احلكومة املحلية حم��دودة اإذ اقت�رصت 
على تاأمني املكان ال��ذي تقام فيه الفعالية ومنع 

دخول املركبات وتوفري الإنارة.
جلن��ة الثقاف��ة والإع��الم يف جمل���ض املحافظ��ة 
عقدت اجتماعا �سم نخبة من املثقفني والفنانني 
والإعالمي��ني لتدار�ض �س��بل دعم امل�رصوع وتقدمي 

الت�سهيالت املمكنة له.
  واأكد رئي�ض اللجنة ح�س��ن الوائلي، على اأن هناك 
�سعيا حثيثا لختيار مكان منا�سب لهذه الفعالية، 
ذل��ك اأن امل�س��اريع الثقافية يف املحافظة ب�س��كل 
ع��ام تع��اين م��ن نق���ض يف التمويل ال��ذي يعرقل 

تنفيذ الكثري من املقرحات والأفكار.
يف املقاب��ل ي��رى بع���ض املراقب��ني اأن حمافظ��ة 
ذي ق��ار تعاين من �س��وء التخطي��ط اأكرث من نق�ض 

الأموال.
 ويعتر اأنور فا�س��ل، اأحد الن�سطاء، ان حكومة ذي 
قار لي�ست معنية بدعم الثقافة. لكنها ل تتاأخر يف 
تقدمي الدعم لفعاليات اأخرى اقل �ساأنا ملجرد اأنها 

تابعة جلهات ذات تاأثري ونفوذ.
 

ويق��ول ،"�س��ارع الثقاف��ة بقدر ما اأ�س��اف ملمحا 
جماليا وح�س��اريا ملدينة النا�رصية اإل انه ك�سف 
عن عيوبها يف الوقت ذاته"، فهناك متدد فو�سوي 
�س��وارع  اأه��م  والباع��ة يف  الب�س��طات  لأ�س��حاب 
املدينة و�ساحاتها العامة جراء الإهمال احلكومي 
و�س��وء التخطي��ط والف�س��ل يف ا�س��تثمار اإمكانيات 

املدينة.
 ويخ�س��ى فا�س��ل من خف��وت ه��ذه الفعالية لعدم 
توف��ر الدعم، م�س��يفا "األي�ض من الأجدر ا�س��تثمار 
ه��ذه الفعالي��ة الثقافي��ة وتنميته��ا بالتزامن مع 
�س��مول ثالثة مواقع اأثري��ة وثقافية يف املحافظة 

باحلماية من قبل اليون�سكو "؟ 
وعل��ى الرغم من ذلك فاأن الفعالية م�س��تمرة حتى 
الآن والغالبي��ة العظم��ى م��ن اأ�س��حاب املكتبات 
والت��ي يناهز عدده��ا الع�رصين مكتبة يوا�س��لون 
ح�س��ورهم كم��ا اأن هن��اك مكتب��ة للطف��ل يت��وىل 
م�س��وؤولية البي��ع فيها طفل �س��غري جل��ذب اأقرانه 

ال�سغار.
  وت�س��عر اأ�س��ماء الزه��ريي، طالب��ة لغ��ة انكلي��زي 
يف املرحل��ة الأوىل بجامع��ة ذي قار، بال�س��عادة 
عندما حت�رص مع والدها اإىل �س��ارع الكتب ب�س��كل 
متوا�س��ل بحثا عن ق�س���ض وم�رصحي��ات عاملية 

باللغة النكليزية حتتاجها يف درا�ستها.
  وتقول ، عزز ال�س��ارع عالقتي بالثقافة والكتاب 

خ��ارج الإطار الأكادميي. لكن ال�س��يء الأجمل هو 
وج��ود الأطف��ال ب�س��حبة ذويهم. رمب��ا اآن الأوان 
ليتعود اأطفالنا عل��ى روؤية الكتب والتعاطي معها 
يف جمتمع بات بفعل احلروب وال�رصاعات منذورا 

للعنف والكراهية.
  وا�س��تحدثت ه��ذه التظاه��رة فعالي��ات اأخرى، اإذ 
يقدم بع�ض العازفني ال�س��باب و�س��الت مو�سيقية 
وعزف��ا عل��ى الع��ود. اإ�س��افة اإىل اإقام��ة معار�ض 
الت�س��كيلية،  واللوح��ة  الفوتوغرافي��ة  لل�س��ورة 
و���رصوع بع�ض الفنانني الت�س��كيلني باإقامة ور�ض 

�سغرية لتعليم الأطفال فن الر�سم.
  ول يتوقع الن�س��طاء املبادرون بفعالية ال�س��ارع 
اأن يك��ون جلميع امل�س��اهمني غاي��ات متماثلة، اإذ 
من بينهم من ياأمل بك�سب معقول جراء بيع الكتب.
  يف حني تعالت �سكاوى بع�ض اأ�سحاب املكتبات 
م��ن مناف�س��يهم )الطارئ��ني( عل��ى املهن��ة. يقول 
غ�س��ان الره��ان �س��احب مكتب��ة اآمارج��ي "م��ع 
انحيازن��ا التام لهذا امل�رصوع الذي ميكن اأن يعزز 
مكان��ة الثقاف��ة يف املحافظة، ن��رى اأن هناك من 
ل يلت��زم باأخالقي��ات العم��ل ويعر���ض ب�س��اعته 

باأ�س��عار اقل مما يت�س��بب باإحراج الباعة الآخرين 
واإحلاق ال�رصر بهم".

  ويوؤك��د، ان��ه اأمام ه��ذا العدد م��ن املكتبات التي 
تعر�ض ب�ساعتها يف مكان واحد، �ستكون الأرباح 
متدني��ة يف مدين��ة غالبي��ة قرائه��ا من اأ�س��حاب 

الدخل املحدود
  وبرغم املناف�س��ة واملعوقات يرى د �سعيد اجلعفر 
- الأكادمي��ي بجامعة ذي ق��ار- اإن هذه الفعالية 
خط��وة مهم��ة وذات تاأث��ري كبري عل��ى اهتمامات 
ال�س��بيبة وذائقتهم، ب�س��بب طبيعة اللق��اءات التي 
حت�س��ل وكيف ميكن له��ذه الفعالي��ة اأن توؤثر بهم 

وحتفز اهتماماتهم.
اأ�س��بوع يتن��وع رواد ال�س��ارع وزواره،    ويف كل 
كما تتن��وع فعاليات��ه. اإذ اأقام��ت )منظمة املعقل 
ا�س��مها )جائزت��ك  ت�س��جيعية  الثقافي��ة( فعالي��ة 
كتابك( وتتلخ�ض بطرح �سوؤال ثقايف على �سخ�ض 
من بني احل�س��ور يف مقابل منحه كتابا اإذا متكن 

من الإجابة ال�سحيحة.
 ع��دي �س��بيب �س��احب )مكتب��ة املعرف��ة( وه��ي 
اإحدى اأكر املكتبات يف النا�رصية يوا�س��ل دعمه 

للفعالي��ة ويتمنى لو يكون هناك تن�س��يق اأكر مع 
املعنيني بتنظيمها 

قال �س��باح، اأ�س��بح لدينا جمهور اأكر من القراء 
ياأت��ون م��ن خمتل��ف م��دن املحافظ��ة وزبائن مل 
�س��ابقا. ومعظمه��م م��ن  نعهده��م يف مكتباتن��ا 

ال�سباب وطلبة الكليات.
  وبع��د اإطالق �س��فحة الكرونية على الفي�س��بوك 
با�سم �سارع الكتب، اأ�سدر مركز اجلنوب للدرا�سات 
يف �س��ياق دعمه للفعالية ن�رصة �سحفية اأ�سبوعية 
تعنى باأخبار �س��ارع الثقافة والفعاليات املرافقة 

له.
  يق��ول الإعالم��ي حيدر احلجام��ي امل�رصف على 
اإ�س��دار  ،تع��زز مبادرتن��ا يف  ال�س��حيفة  حتري��ر 
مطبوع �س��غري با�س��م ال�س��ارع ه��ذه التجربة عر 
خلق �س��وت لها، فمن �ساأن هذه الفعالية ان تخلق 
ما ي�سمى بجمهرة الثقافة خارج اإطار ال�سالونات 

الأدبية والقاعات الثقافية املغلقة.
  ويبق��ى ال�س��وؤال مطروحا عن دميومة وا�س��تمرار 
ظاهرة �س��وارع الثقاف��ة يف املحافظات اجلنوبية 

و�سط ظروف �سيا�سية واقت�سادية ع�سرية.

 
اأم�س��ى مهند���ض عراقي )18 عام��ًا( يطوف العامل 
وبع��د عودت��ه اأراد حتقيق حلمه باأن ت�س��بح قريته 
البوناه���ض )القري��ة املثالي��ة( برغم اأنه��ا يف بلد 
متزقه ال�س��طرابات، وقد بداأ م�رصوعه على مراحل 

وبطريقة الإقناع املرنة.
 متكن مهند�ض الت�س��الت كاظم جر ح�سوين )47 
عاما( م��ن تنفيذ اأف��كاره املثالي��ة يف قريته )البو 
ناه���ض(، ف��ذاع �س��يت القرية التي طبق��ت مبادئ 
ال�س��حة العام��ة وممار�س��ة الريا�س��ة والهتم��ام 

بالإن�سان والبيئة.
ح�س��وين اأفاد م��ن عراق��ة عائلته يف اإقن��اع اأهايل 
القرية باأفكاره كما يقول ،يف عام 1947 ان�ساأ اأبي 
)امل�س��يف( الذي يعتر مكانًا يتجم��ع فيه الرجال 
عن��د امل�س��اء للحدي��ث يف �س��وؤون القري��ة العام��ة، 
كان رجال دبلوما�س��يًا، وتعلمت من��ه كيفية اإقناع 

الآخرين ولذلك قمت بتلك اخلطوة وجنحت.
 ب��ادر )ح�س��وين( بخطوت��ه الأوىل يف ع��ام 2010 
وتبل��ورت عل��ى اأر���ض الواق��ع بع��د 2012، وكان 
ال�س��فر يبعده عن اإمتام م�رصوعه حتى عام 2014 
حي��ث قرر �س��ب اهتمام��ه على م�رصوع��ه فاقرح 
اإجراء �سباق بني ال�سباب حمل عنوان "ل للتدخني" 
ا�س��رك في��ه اأكرث م��ن 3000 مت�س��ابق من �س��ائر 
الق��رى الأخرى واأ�س��بح مهرجانا �س��نويًا. وخالل 
جولت��ه بالبل��دان الأوربي��ة وعمل��ه يف دب��ي تاأثر 

باأنظمة املدن والطبيعة اجلميلة لقرى اإ�سبانيا.
 يقول ،فوجئت باندفاع ال�س��باب، وقد �سجعهم ذلك 
عل��ى التخل�ض م��ن اخلجل وارتداء ثياب الريا�س��ة 
واجلري يف الأماكن العامة، كما اإننا حققنا الهدف 
الأ�س��ا�ض وهو اإبعادهم عن ال�س��لوكيات ال�سيئة من 
خالل الفعاليات الريا�سية، والالفت اأن عداًء ا�سمه 
م�س��طفى جاب��ر ب��رز وحقق بط��ولت عدي��دة على 

م�ستوى العراق.
 قري��ة البو ناه�ض تقع يف منطقة ال�َس��ِبل على نهر 
الديواني��ة ويبلغ عدد �س��كانها حوايل )750( فرداً،  
وتبع��د ع��ن مرك��ز املحافظ��ة )30 كل��م(، ومعظ��م 
�س��كانها يزاول��ون الفالح��ة  بالإ�س��افة اإىل وجود 

بع�ض املوظفني يف اخت�سا�سات خمتلفة.
 اأيق��ظ املهند�ض ح�س��وين اهتم��ام النا���ض بقريتهم 
وحياتهم. فجرى ت�س��جري ال�س��ارع الرئي�ض، كما بدا 
�س��باب القرية واأطفالها بحملة ت�سجري وغر�ض اأكرث 
م��ن )350( نبت��ة، ويت��م الت�س��جيع على ا�س��تخدام 
الدراجة الهوائية حتت عنوان )بايك ال�بو ناه�ض(.

فيم��ا ع��ززت ال�س��وارع بالالفت��ات الت��ي تو�س��ح 

التعليم��ات والقوان��ني اخلا�س��ة بالقري��ة مث��ل )ل 
للتدخني( بالإ�س��افة اإىل الإ�سارات املرورية ومنع 
ا�س��تخدام منبه��ات ال�س��يارات، كم��ا جت��ري حملة 
تنظي��ف وا�س��عة نهاي��ة كل اأ�س��بوع، بينم��ا جتري 
درا�س��ة حتويل النفايات اإىل اأ�س��مدة بالتن�س��يق مع 
بع�ض اجلهات الأكادميية املهتمة من داخل العراق 
وخارجه، بح�سب ح�سوين، القرية اأي�سًا ت�سم جممع 
للمياه املعقمة وحمطة لت�س��فية املياه )اآرو( وهي 

من اأ�سهر حمطات الت�سفية يف الناحية.
 ومل يتوق��ف طم��وح املهند���ض ح�س��وين، فبع��د اأن 
ا�ستقطب املتحم�سني لأفكاره بداأت القرية بالتو�سع 
يف ن�س��اطاتها من خالل تبني فكرة اإن�س��اء )البيت 
الثقايف( الذي اأقامه بناية واأثاثًا من ماله اخلا�ض 
ومب�س��اعدة اأه��ل القري��ة، ويحت��وي عل��ى مكتب��ة 

وقاع��ات للق��راءة والر�س��م وتعليم املو�س��يقى لكال 
اجلن�سني، وتقدمي عرو�ض �سينمائية.

 وه��و يخط��و بح��ذر، فاإقام��ة عرو���ض �س��ينمائية 
على �سا�س��ة عر�ض كبرية اأثار حفيظة البع�ض كما 
يق��ول "برغ��م املخاوف م��ن ردة فع��ل املتحفظني 
لكنه��ا خط��وة ت�س��تحق العناء، فق��د اأغلق��ت العديد 
من ال�س��ينمات بعد 2003 يف الع��راق بذريعة اأنها 
ترتب��ط بالإثم واخلطيئة، لكني اأقنعتهم اأنها ترتبط 
بثقافة الإن�سان وكينونته، وهو ما اأو�سلته لل�سباب 
برغم املعار�سني الذين اأقنعتهم بح�سور العرو�ض 

ال�سينمائية وانتهوا اإىل تقبل الفكرة".
بال�س��ينما  �س��محوا  الذي��ن  القري��ة  كب��ار  لك��ن   
واملو�س��يقى منع��وا يف املقاب��ل اجل��دل ال�سيا�س��ي 
والدين��ي الذي و�س��فته احلاجة �س��كرية حمد وهي 

اأنن��ا  "يه��دم املجتم��ع، كم��ا  الثمان��ني باأن��ه  يف 
نرغب باحلفاظ على �س��حتنا بينما اجلدل يت�س��بب 
بارتفاع �س��غط الدم وال�س��كر ويعكر املزاج ويفرق 
ب��ني النا�ض، واأف�س��ل ما فعله ال�س��يوخ اأنهم منعوه 

كما منعوا امل�رصوبات الغازية".
 ول�س��مان �رصي��ان تل��ك التعليمات ق��ام )25( من 
كب��ار القري��ة بالتوقي��ع على م��ا �س��ميت ب�"وثيقة 
ال���رصف" دون احلاج��ة لعق��اب م��ن مل يلت��زم بها، 
وبح�س��ب �س��الح عودة اأحد املوقع��ني على الوثيقة 
ف��اأن كلم��ة ال���رصف ل حتت��اج اإىل �س��لطة ورقابة، 
ي�س��يف "ه��ي التزام اأخالقي واإن�س��اين، ف��اإذا تعذر 
عل��ى اأحدهم قط��ع التدخني علي��ه اأن يفعل ذلك يف 
بيته، واإذا اأثري جدل ديني اأو �سيا�س��ي يف امل�سيف 

ين�سحب الكبار يف احلال للتعبري عن ا�ستيائهم".
اخل���رصاء(  )املكتب��ة  القري��ة  يف  افتتح��ت  كم��ا   
املتنقلة وت�س��م عناوين كثرية وق�س�سًا لالأطفال، 
وكان املق��رح من الدكتورة �س��بعاد جبار املقيمة 

بال�سويد واملخت�سة يف علوم البيئة.
  تقول الدكتورة �سبعاد ب�سورة عامة ل يتم القارئ 
العرب��ي كتابا بال�س��نة، فظروف الثقاف��ة والتعليم 
مردية، وعندما اطّلعت من خالل و�سائل التوا�سل 
الجتماعي على م���رصوع قرية البوناه�ض فاحتت 
املهند�ض كاظم ح�س��وين وبداأنا نقا�سات مطولة عن 
فكرة املكتبة اخل�رصاء فتبنى املقرح وبداأ التنفيذ 
وكن��ت اأ�س��دي ل��ه الن�س��يحة من خ��الل املرا�س��لة 

والت�سالت املبا�رصة".
 املكتب��ة ال�س��املة متنقل��ة حتت��وي عل��ى رف��وف 
مو�س��وعة على دراجة هوائية و�سجل خا�ض يدون 
فيه ا�س��م الكتاب وال�س��خ�ض الذي ا�ستعاره وتاريخ 
ال�س��تعارة، وتتنق��ل املكتب��ة ب��ني بي��وت القري��ة 
ويج��ري ت�س��ليم الكتب وا�س��ردادها خالل اأ�س��بوع 

حلث النا�ض على القراءة.
 الدكت��ورة �س��بعاد تنوي زيارة القري��ة ويف ذهنها 
م�س��اريع اأخرى كاحلديقة التعليمية اخل�رصاء التي 

تنوي جلب خمططاتها معها.
 يق��ول ح�س��وين "ات�س��ل بن��ا العدي��د م��ن املثقفني 
لرف��د املكتب��ة ب��كل جديد كم��ا اأننا �س��نبداأ بخطوة 
اأخرى تتعلق بتوفري القرطا�س��ية والو�سائل احلديثة 

كاحلا�سبات لتعليم الأطفال اللغة النكليزية".
 ومن اأج��ل تكامل امل���رصوع بداأ ح�س��وين بالتوجه 
لزج ن�ساء القرية يف ممار�سته ويوؤكد ،طرحت فكرة 
التوعية الن�س��وية على بع���ض املقربني مني فبداأت 
باأزواج �سقيقاتي وطلبت ان يكون للن�ساء وطالبات 
املدار���ض ن�س��يب يف البي��ت الثق��ايف وتخ�س��ي�ض 
يومني اأ�سبوعيا ليكون مبثابة مركز ترفيهي ثقايف 

له��ن فالقرية بحاجة اإىل جمتمع مفكر ومنتج خاٍل 
من التمييز بني الرجل واملراأة.

 تقول �سعاد عبد المري وهي ربة بيت ت�سكن القرية 
املثالية "ا�سعر ان اأبنائي �سين�ساأون يف بيئة نظيفة 
و�س��حيحة "كما اأن ن�س��اء القرية اأ�سبحن يخرجن 
للتجمعات ويح�رصن الندوات والور�ض التي تقيمها 

منظمات املجتمع املدين.
 وتوافقه��ا �س��حى ع��ادل )18 عاما( وه��ي طالبة 
اإذ تقول ،�س��ابقا مل تكن القرية تهت��م بالفتيات اأما 
اليوم فالو�سع خمتلف لأننا نلقى الهتمام خا�سة 
يف جمال تثقيف املراأة فانا اجتمع مع �س��ديقاتي 
يف املرك��ز الثق��ايف اأي��ام اجلمعة وال�س��بت لتبادل 

الأفكار والرفيه والدرا�سة اأحيانا.
يفكر ح�س��وين يف �س��نع �س��يارة كهربائية �سديقة 
للبيئة لي�س��تخدمها اجلميع وب�سعر مالئم و�ستكون 
الأوىل عل��ى  التجرب��ة  منوذج��ا لالحتف��ال وتع��د 
م�ستوى العراق، لكنه يحبذ عدم الك�سف عن )اأ�رصار( 
�س��ناعة ال�س��يارة الكهربائي��ة، على الرغ��م من اأنه 
ب��داأ ب���رصاء اأجزائه��ا من مال��ه اخلا�ض ويو�س��ح ، 
"و�س��عت الت�ساميم الأ�سا�سية لها، �ستكون �سيارة 
�س��ديقة للبيئ��ة ت�س��ع نفري��ن، �س��اأكمل كل �س��يء 
بنف�سي و�ساأ�ستعني ببع�ض ال�سباب كي يكون العمل 
جماعي��ا واجعله��م ي�س��عرون باأنه��م اأنتج��وا ه��ذه 

ال�سيارة باأنف�سهم".
 يعتمد ح�س��وين عل��ى خراته الوا�س��عة يف املعامل 
وال�س��يارات والأجهزة اللكرونية، وكان قد اأ�س��هم 
يف اخ��راع جهاز مل�س��لحة �رصكة اإ�س��بانية يعمل 
على حتديد الأعطال يف البنايات ال�ساهقة يف دبي، 

ويحمل احلرف الأول من ا�سمه.
 وحتى ل ت�سطدم القرية بعقبة املخالفة القانونية 
قامت بتاأ�س��ي�ض منظمة جمتمع مدين حتمل عنوان 
"ال�َس��ِبل للتنمية الجتماعية والبيئية"، و�س��تكون 

الدكتورة �سبعاد ع�سوا موؤ�س�سا يف املنظمة.
 ويوؤكد ح�س��وين "نحن نعمل على ا�ستثمار التوا�سل 
اخلارج��ي لفائدة القرية فقد زارت املنظمة الدولية 
الدمناركي��ة )CCPA( القري��ة ووع��دت باإن�س��اء 

مدر�سة ريا�سية ل�ستيعاب ن�ساطات ال�سباب".
 قرية الب��و ناه�ض واحدة من جمموعة قرى ممتدة 
عل��ى نه��ر الديواني��ة ال��ذي �س��مي ب�"ال�َس��ِبل" التي 
تعن��ي اجلريان ال�س��ل�ض، ويبدو اأن ع��دوى التجربة 
ب��داأت بالنتقال لأماكن اأخرى، فح�س��وين يقول اإن 
بع�ض القرى تطلب منه امل�س��اعدة يف و�س��ع خطط 
للت�س��جري والعالم��ات املرورية، كم��ا منعت اإحدى 
القرى التدخني، وهناك من ي�س��األه: كيف اأبداأ بن�رص 

اأفكارك اجلميلة يف قريتي؟.
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