
  وليد �شاب بغدادي يف الع�رشين من عمره, طالب يف كلية 
�شاب  فهو  الأطفال,  مالب�س  لبيع  دكان  ولديه  الرتبية, 
اأخالقه,  و�شمو  نف�شه  لطيبة  يعرفه,  من  كل  يحبه  طموح, 
بزي حمت�شم, ف�رشقت  فتاة جميلة  لدكانه  يوم جاءت  ذات 
كرب  للدكان  اأتت  وكلما  فيها,  كلمته  التي  اللحظة  من  قلبه 
تعلقه بها, وعندما �شئل عنها وعن اأهلها ازداد تعلقه جلميل 
اأن  ما �شمع, فالكل ي�شيد باأخالقها وب�شمعة عائلتها, فقرر 

يخطبها, وفاحتها بعزمه:
اأيام  اأجمل  اأهلي لكم ليخطبوك يل, ونعي�س معا  - �شاأر�شل 

العمر.
قالت بح�رشة وحزن �شديد

- ل اعتقد اأن اأهلي �شيقبلون؟
تعجب من ردها, واأ�شابه الذهول؟ فقالت له:

- اأهلي ل يعطون البنت ال لبن العم, فان ابن عمي "ناهي" 
علي!

باإحباط  ي�شعر  خرجت من عنده, وبقي مت�شمرا يف مكانه, 
تقدير حبيبته  اأن يكون  نيته ع�شى  ينفذ  اأن  لكن قرر  كبري, 

خاطئا, فاأر�شل اإليها اأهله, لكن هنالك كانت املفاجئة!
ب�شبب  عليها"  "ناهي  عمها  ابن  اأن  بحجة  اأبوها  رف�س 
وليد  اأ�رش  لكن  الأمل,  بخيبة  اأهله  وعاد  عائلية,  خالفات 
اأهله احل�شول على ر�شا  على الرتباط بهذه الفتاة, حاول 
من  يقرتب  من  كل  بقتل  وهدد  رف�س  لكنه  الفتاة,  عم  ابن 
باب بيتها. عندها مل يجد اأهل ال�شاب وليد ال اإجباره على 
الفتيات اجلميالت, كي  ن�شيان حبه, وخريوه بني عدد من 
يختار اأحداهن للزواج, لكنه كان ل يرى ال من �رشقت قلبه, 
بقي اأهله يحاولون ويجربون اإر�شال الوفود الع�شائرية, لكن 
الذي  ال�شديد,  النوع  من  وليد  ع�شق  كان  جدوى.  دون  من 
فكره,  وا�شغل  كيانه  قلب  فقد  بعنوان مر�س,  يقرب و�شفه 
وجعله يعي�س كاملجنون, فاإما الفوز باحلبيبة واأما املوت, 
مع مرور الأ�شهر وهو ل يتقدم خطوة, كان يعاين من قلق 
يعي�س,  اليوم  باأي  يعرف  ل  اأ�شبح  انه  حتى  كبري,  وخوف 
ودكانه,  درا�شته  ترك  وجريانه,  اأهله  مع  م�شاجراته  كرثت 
ويديه  �شاحب  وجه  غرفته,  يف  جال�شا  يق�شيه  وقته  اغلب 
مت  الذي  امل�شئوم  اليوم  ذلك  اىل  الإجهاد.  ب�شبب  ترتع�شان 
فيه زفاف حبيبته على ابن عمها, فجن جنون وليد, �رشخ 
لكن  الزفاف,  موكب  ليعرت�س  لل�شارع  خرج  و�شتم,  و�شب 
اأهله منعوه, يف نهاية املطاف اأطلق النار على راأ�شه, لينهي 
ق�شته التي ماتت بفعل النهوة. الق�شة ت�شري اىل مو�شوعني 
اأ�شا�شيني وهما "النهوة" و " الع�شق املميت" وهما عار�س 

خميف على حياة املجتمع.
 النهوة

ميكن تعريف النهوة : عرف ع�شائري قدمي جداً يق�شي مبنع 
هذا  ّكن  وميمُ الع�شرية,  عن  غريب  برجل  الزواج  من  الفتاة 
الفتاة بغية تزويجها  بالنهي على  العم  اأو  العم  ابن  العرف 
اأوجدته  مو�شوع  وهو  النهوة"   " مو�شوع  اأقاربها.  باأحد 

الأعراف الع�شائرية, والذي يعطي احلق لبن العم للتحكم يف 
م�شري ابن عمه, بخالف اأحكام الدين والقانون, والتي بقيت 
حياة  يف  فكرية  طفرة  حتقق  عدم  ب�شبب  املفعول  �شارية 
احلروب  كم  بعد  ح�شلت  التي  النكو�س  وحالة  املجتمع, 
والأحداث اجل�شمية, والتي اأعادة تاأهيل حكم الع�شرية, بعد 
اأن حتولت الدولة لكيان ه�س, فكان اللجوء للع�شرية يف حل 
امل�شاكل اأمر �شائد. وحل م�شكلة النهوة يعتمد على احلكومة, 
هو  القانون  من  وجعلت  قوية,  احلكومة  كانت  ما  فمتى 
وتتحول  الع�شرية,  دور  ينح�رش  عندها  الكل,  وفوق  ال�شائد 
احلياة للتنظيم والعدل اأكرث, وتختفي كل �شور الظلم ومنها 

النهوة.
 الع�شق املميت

ميكن  الذي  احلب  من  النوع  هذا  هو  املميت,  الع�شق 
ت�شخي�شه بان حالة مري�شة, فاحلب الطبيعي ل يلغي دور 
دليل  بالنتحار  للتفكري  يدفع �شاحبه  الذي  واحلب  العقل, 
النهزامية وال�شعف وعدم القدرة للتكيف مع الواقع,  فربط 
نعم  وناق�شة,  �شعيفة  روؤية  هو  واحد  ب�شخ�س  امل�شتقبل 

اأن يدافع عن حبه, لكن بعقالنية ولي�س  يجب على العا�شق 
ال�شديدة  الياأ�س  والنتحار موؤ�رش خميف عن حالة  بجنون, 
دوما  يجب  الطبيعي  والإن�شان  املنتحر,  على  ت�شيطر  التي 
اأن يبحث عن حلول وعن بدائل, وان يفهم طبيعة العوار�س 
التي  وان ي�شعى دوما لتحقيق ن�رش جديد, بدل النهزامية 
لكن  موروثة  وتقاليد  اجتماعي  املنتحر  هي عرف  ميثلها 
القانون ين�شف املراأة يقول املحامي علي تكليف ال�شالمي 
" اإن النهوة هي عرف اجتماعي وتقاليد ع�شائرية موروثة 
ومن حق املراة ح�شب القانون اأن تقيم دعوى على ال�شخ�س 
العراقي  القانون  باأن  م�شيفًا   , عليها  بالنهي  يقوم  الذي 
ين�شف حق املراأة يف الختيار دون خ�شب اأو اإكراة , م�شرياً 
الوعي  لنمو  نتيجة  بالإنح�شار  بداأت  الظاهرة  هذه  اأن  اىل 
�شلطة  نفوذ  وازدياد  املدنية  املظاهر  و�شيادة  املجتمع  يف 

القانون .
الولد اأي�شًا قد يكون �شحية هذا العرف

 " اأحد �شيوخ الع�شائر ممن ل يوؤمنون بهذه الظاهرة   يقول 
لي�س الفتاة تكون وحدها ال�شحية اأحيانًا بل الولد اأي�شًا قد 

الزواج  على  يجرب  اإذ  الع�شائري  التقليد  هذا  �شحية  يكون 
تكون  وبذلك  كبري  وبفارق  �شنًا  تكربه  قد  التي  قريبته  من 
حياتهم غري م�شتقرة و�شبه م�شتحيلة , موؤكداً باأن هذا العرف 
ينت�رش يف املناطق الريفية ويف بع�س الع�شائر ولي�س كلها 
التي ينح�رش الزواج فيها داخل الع�شرية وتتخري البنت اأما 
�شبب  الأمر  وهذا  زواج  دون  البقاء  اأو  اأقاربها  من  الزواج 

الكثري من امل�شاكل بني الزوجني وبني الع�شرية نف�شها .
واقعة حقيقية

يف فرتة من الفرتات ال�شابقة نهى عم فتاة على بنت اأخيه 
عليها  اأجرب  لكن  الفتاة  بهذه  يرغب  مل  الإبن  لكن   لإبنه 
واأ�شبحت حياتهم  تتفاقم  بينهما  امل�شاكل  وبداأت  فتزوجا 
منفذ  عن  يبحث  فاأ�شبح  معًا  العي�س  وم�شتحيلة  تعي�شة 
يخرج منه ومن هذا التقليد املوروث الذي منعه من الزواج 
فبعدما   , م�شتقبل حياتهم  ير�شم معها  كان  الذي  بحبيبته 
اخلطاأ  فعالج  فيه  هو  الذي  الو�شع  من  التخل�س  عن  عجز 
بغلط ل يختفر فقام بحرق زوجته وهي نائمة اأقول اهلل اأكرب 

على هذه العقول واىل اأين �شن�شل بهذه الأفكار

البغدادية  المثال  باب  ويف  بغداديات  �شل�شلة  يف 
ال�شعبية كانت لنا كلمات عن املثل البغدادي امل�شهور 
وال�شناعة  العمل  يعني  وال�شغل  ناجي  ابو  �شغل 
التي  املعاين  من  وغريها  وال�شبب  والنتاج  والفعل 
م�شطلح  فهو  ناجي  ابو  اما  �شغل  كلمة  حتت  تنطوي 
اىل  النكليز   دخول  تاريخ  منذ  بغداد  اهل  ا�شتخدمه 
القرن  من  متاخرة  �شنوات  وحتى   1917 �شنة  بغداد 
ال�شم  وهذا  وبريطانيا  النكليز  عن  كناية  الع�رشين 
يلقبون  لقب  فهو  لنكليز  املعروف  ال�شم  غري  هو 
ان  ابتداء  كان  املثل  وا�شل  بها  يدعون  وكنية  به 
بالدقة  ميتاز  النكليزي  والعمل  والقول  ال�شناعة 
واجلودة او الدقة او ان ما مت اجراوؤه وما ح�شل كان 
القول  النكليز ل بل ذهب املتطرفون اىل  ال�شبب فيه 
و�شببه  النكليز  وراءه  العامل  يح�شل يف  �شيء  كل  ان 
اذا  قال  غاندي  املهامتا  الهند  قائد  ان  النكليز حتى 
وراء هذه  النكليز  فان  البحر  �شمكتان يف  تخا�شمت 
ال�شائد  العام  املفهوم  ميثل  وهذا  ال�شمكية  اخل�شومة 
بذلك  فاملق�شود  ناجي  ابو  قيل  فاذا  البغداديني  لدى 
املق�شود  فان  �شام  العم  بغداد  يف  قيل  واذا  النكليز 
يعني  امل�شقوف  بغداد  يف  قيل  واذا  المريكان  هو 
بذلك الرو�س وان تراجعت هذه الكلمات واختفت هذه 
اللقاب والعبارات وال�شبب وراء ت�شمية امل�شقوف هو 

ال�رشقية  الرا�شي  من  جزءا  دخلوا  الرو�س  اجلنود  ان 
اهل  وكان  العاملية  باحلرب  خانقني  قرب  للعراق 
مو�شكو  اىل  ن�شبة  بامل�شقوف  ي�شموهم  املناطق  تلك 
ناجي  ابو  ت�شمية  وراء  ان  قيل  وقد  رو�شيا  عا�شمة 
وا�شتخدام هذا اللقب والكناية لالنكليز اقوال وروايات 
بع�شها يرى ان املق�شود بذلك هو ال�شيد ناجي ر�شا 
جادر الذي كان ملتزما اي م�شتاجر ارا�شي اجلادرية 
�شابقا والذي كان حمل اعجاب امل�س جريوترود بيل 
العراق  يف  الربيطاين  احلاكم  و�شكرترية  م�شت�شارة 
ووراء  العراقية  الدولة  يف  ال�شا�شي  الدور  �شاحبة 
ان  اذ  العراق  يف  والدارة  ال�شيا�شة  رجال  من  كثري 
دجلة  نهر  يف  الزورق  تركب  كانت  عندما  بيل  امل�س 
ناجي  جد  جادر  اىل  ن�شبة  اجلادرية  منطقة  ويف 
وترجلت  زورقها  فاوقفت  ناجي  ال�شيد  �شاهدت  ر�شا 
ما  غالبا  كانت  لذلك  به  واعجبت  معه  وتكلمت  عنه 
ال�شيد ناجي وانها  ترتدد على منطقة اجلادرية لرتى 
وراء تر�شيحه لرئا�شة بلدية الكرادة وجعله ع�شوا يف 
اول  وهو   1924 ل�شنة  العراقي  التا�شي�شي  املجل�س 
الد�شتور  م�شودة  على  املوافقة  توىل  عراقي  برملان 
العراقية  الربيطانية  واملعاهدة  النتخابات  وقانون 
ال�شادر  تراثية  بغداديات  موؤلفنا  يف  كالم  لنا  وكان 
جادر  ر�شا  ناجي  ال�شيد  عن   2015 �شنة  بغداد  يف 
خا�شة  عالقة  هنالك  ان  وهل  بيل  بامل�س  وعالقته 
�شنة  توفيت  بيل  امل�س  ان  يثبت  التاريخ  لكن  بينهما 

1929 دون ان تتزوج بعد رجوعها من لندن اىل بغداد 
ل�شاحة  املجاورة  امل�شيحية  املقربة  يف  دفنها  ومت 
الطريان يف بغداد لذا قيل ان كل ما يقال عن ابو ناجي 
ارا�شي  ملتزم  جادر  ر�شا  ناجي  ال�شيد  به  املق�شود 
اجلادرية والرواية الثانية تقول ان ابا ناجي هو تاجر 
يهودي وكانت له دار فخمة وحديقة كبرية مطلة على 
نهر دجلة وان امل�س بيل اعتادت ق�شاء �شاعات الع�رش 
يف حديقة هذه الدار وانها كانت تتكلم مع �شاحب الدار 
ومع �شيوفه حيث تنقل لهم اخبار احلكومة الربيطانية 
وم�شاريعها ومع ما يح�شل يف بغداد وموقف احلاكم 
بغداد  يف  والدارة  ال�شيا�شة  رجال  من  الربيطاين 
احلاكم  �شيتخذها  التي  والجراءات  العمال  وماهية 
يهوديا  بغداديا  تاجرا  هذا  ناجي  ابو  وكان  النكليزي 
ا�شحابه  اىل  والتقوميات  والكلمات  القوال  هذه  ينقل 
وا�شدقائه فينت�رش اخلرب يف بغداد ويقال بناء على ذلك 
ان اخبار ابو ناجي دقيقة و�شحيحة لنه ي�شتقيها  من 
امل�س بيل اي ان كل خرب ل بد ان يكون �شحيحا ودقيقا 
طاملا انه �شدر من ابي ناجي يف بغداد وقد قال ال�شاعر 

عبود الكرخي :-
يا م�شايف يا معايف هم رجع طاري الر�شايف

لو ابو ناجي يحبه جان رزقه اليوم وايف
ولقد تربع لتمثيل ال�شخ�س وو�شفه بانه ابو ناجي على 
نهاية  وحتى  ال�شنني  لع�رشات  البغدادية  المثال  قمة 
القرن الع�رشين مثال لل�شواب وال�شداد والدقة واجلودة

كردي  عراقي,  �شاعر   1926 �شبتمرب  اأيلول   26 يف  بغداد  يف  ولد 
بنت  فاطمة  والدته  الكردية.  اللغة  يف  �شامخ  يعني  وا�شمه  الأ�شل 
يف  العرب  �شيخ  من�شب  ي�شغل  كان  الذي  احليدري  اأفندي  اإبراهيم 

اإ�شتانبول 
العائلة احليدرية 

عائلة كبرية  العراقي, وهو من  اجلي�س  كان �شابطا يف  بلند  والد 
جبال  و�شل�شلة  اأربيل  بني  ما  العراق  �شمال  يف  يقطن  كان  اأغلبها 
الزعيم  احليدري  جمال  اأي�شا  برز  العائلة  هذه  ومن  ال�شليمانية, 
ال�شيوعي املعروف والذي قتل يف انقالب الثامن من �شباط فرباير 
عام 1963 مع اأخيه مهيب احليدري. وهناك اإىل جانب بلند الأخ 
الأكرب �شفاء احليدري وهو �شاعر بداأ كتابة ال�شعر بالطبع قبل بلند 
كان  هذا  و�شفاء  العراق,  يف  مطبوعة  عديدة  �شعرية  دواوين  وله 
خيمة  بن�شب  للقيام  به  ذهبت  متمردة,  وجودية  بنزعة  يت�شف 
�شوداء يف ب�شاتني بعقوبة لغر�س ال�شكنى فيها, وهناك يف بعقوبة 
بدوره  الذي  مردان  ح�شني  امل�رشد  الوجودي  ال�شاعر  على  تعّرف 

عّرفه على بلند.
املناف�شة بني بلند و�شفاء 

كان  فعندما  وا�شحة,  مناف�شة  و�شفاء  بلند  الأخوين  بني  كانت 
اأي�شا, وعندما  بلند مالكما  �شبيل املثال مالكما كان  �شفاء على 
بلند  ا�شم  ظهر  العراقي  ال�شعر  �شاحة  يف  احليدري  �شفاء  ا�شم  برز 
وكان  العربي.  والعامل  العراق  يف  و�شهرة  حظوة  وينال  ليتجاوزه 

�شفاء يكتب ر�شائل لبلند ويخربه باأنه غطى عليه وانه حطمه  
حياة م�شطربة  

يف بداية حياته تنقل بلند بني املدن الكردية ؛ ال�شليمانية واأربيل 
 1940 العام  يف  اجلي�س.  يف  ك�شابط  والده  عمل  بحكم  وكركوك 
انف�شل الوالدان. وملا توفيت والدته التي كان متعلقا بها كثريا يف 
العام 1942 انتقلت العائلة اإىل بيت جدتهم والدة اأبيه. مل ين�شجم 
بلند يف حميطه اجلديد وقوانينها ال�شارمة فحاول النتحار وترك 
من  وخرج  التفي�س,  ثانوية  يف  املتو�شطة  يكمل  اأن  قبل  درا�شته 
ال�شاد�شة  يف  وهو  املبكر  املراهقة  �شن  يف  ت�رشده  مبتدءاً  البيت 

ع�رشة من عمره.
�شمح لبلند ان ي�شري يف جنازته.  1945 ومل يمُ تويف والده يف عام 
نام بلند حتت ج�شور بغداد لعدة ليال, وقام باأعمال خمتلفة منها 
كتابة العرائ�س )العر�شحاجلي( اأمام وزارة العدل حيث كان خاله 
داوود احليدري وزيرا للعدل وذلك حتدي للعائلة. بالرغم من ت�رشده 
كان بلند حري�شا على تثقيف نف�شه فكان يذهب اإىل املكتبة العامة 
ل�شنني ليبقى فيها حتى �شاعات متاأخرة من الليل اإذ كّون �شداقة 
مع حار�س املكتبة الذي كان ي�شمح له بالبقاء بعد اإقفال املكتبة. 
العربي والنقد والرتاث وعلم  انتقائية, فدر�س الأدب  كانت ثقافته 
لفرتة  الوجودية  وتبنى  الفل�شفة  وقراأ  بفرويد  النف�س وكان معجب 
ثم املارك�شية والدميقراطية, عالوة على قراءته لالأدب العربي من 

خالل الرتجمات. وتويف بلند �شنة 1996 يف م�شت�شفى بنيو
موؤلفاته 

  خفقة الطني- �شعر—بغداد 1946 
اأغاين املدينة امليتة- �شعر- بغداد 1951 

جئتم مع الفجر- �شعر- بغداد 1961 
خطوات يف الغربة- �شعر- بريوت 1965 

رحلة احلروف ال�شفر- �شعر- بريوت 1968 
اأغاين احلار�س املتعب- �شعر- بريوت 1971 

حوار عرب الأبعاد الثالثة- �شعر- بريوت 1972 
زمن لكل الأزمنة- مقالت- بريوت 1981 

عاشق في زمن النهوة
بغداد ــ اسعد عبدالله عبدعلي

 بغداد ــ طارق حرب 

ُتَعدُّ  العراق،  جنوبي  فيِ  الأهوار  بيئَة  اإنَّ  القوليِ  فيِ  مغالًة  ل 
الطبيعية  النباتات  اأنواعيِ  ْن  ميِ لكثرٍي  حمميات  طويلة  عقود  منذ 
املحلَية  الطيوريِ  َعْن  ف�ضاًل  والداجنة،  الربية  واحَليوانات 
ي �ضاهم بزيادةيِ مقومات الن�ضاط القت�ضادي  واملَهاجَرة، الأمر الَّذيِ
عهٍد  اإىل  تغطي  الإجمالية  ها  م�ضاحتيِ كانت  ي  َوالَّتيِ ها،  مناطقيِ فيِ 
اأدنى  األف كيلومرت مربع بال�ضتناديِ اإىل  ْن )15(  قريب ما يقرب ميِ
منذ  يعي�ضون  الَّذين   - اأهليها  ممار�ضة  ولعلَّ  املعلنة.  التقديرات 
الأ�ضماك  �ضيديِ  لفعاليتي   - احلياة  اأ�ضلوبيِ  فيِ  خا�ضا  منطًا  القدم 
ملوارديِ  الداعمة  الأن�ضطة  تلك  مقدمةيِ  فيِ  الرز  َوزراعة  َوالطيور 
الأمن  مرتكزات  تعزيزيِ  فيِ  امل�ضاهمةيِ  اإىل  بالإ�ضافةيِ  الدخل،  بناء 
مائية  ت�ضكل اكرب م�ضطحات  ي  الَّتيِ الأهوار  اأنَّ منطقة  اإذ  الغذائي، 
ْن مناطقيِ البالد فيِ اإمكانيةيِ  ها ميِ فيِ ال�ضرقيِ الأو�ضط، تتفرد َعْن غرييِ
ما  ذاتيًا،  العي�ش  متطلبات  وبقية  الغذاء  ْن  ميِ �ضاكنيها  حاجةيِ  �ضد 
ْن املتخ�ض�ضني تعي�ش بعزلٍة َعْن املجتمعاتيِ  جعلها بح�ضب الكثري ميِ
ْن  املدنية. وي�ضاف اإىل ذلك م�ضاهمتها الفاعلة فيِ تغذيةيِ حميطها ميِ

امل�ضتوطناتيِ الب�ضرية.
وذي  الب�ضرة  حمافظاتيِ  فيِ  متتد  ي  الَّتيِ العراقية  الأهوار  كانت 
املن�ضرم،  القرن  �ضبعينيات  حتى  بعافيتها  موجودة  ومي�ضان  قار 
عملية  اأكربيِ  اإىل  اأهوارنا  بتعر�ش  البدء  اأعوامها  �ضهدت  ي  والَّتيِ
َما  التاريخ؛ لأ�ضباٍب عدة تاأرجحت  جتفيف وتدمري بيئي �ضهــــده 
َبنْيَ عوامل حتمل جنبة اقت�ضادية مثل ا�ضتخراج النفط اأو عوامل 
م�ضاحـــــــات  اختفاءيِ  اإىل  اأف�ضى  َما  واأمنية،  وع�ضكرية  �ضيا�ضية 
�ضا�ضعـة منهــا وحتولها اإىل اأرا�ٍش جرداء قاحلة. وميكن القول اإنَّ 
مناطَق الأهوار �ضهدت تناق�ضًا تدريجيًا فيِ اإطالقاتيِ املياه بنهرّي 
منا�ضيبه  انخف�ضت  ي  الَّذيِ الفرات  نهر  َول�ضيَّما  اخلالدين،  العراق 
بداأْت  َواأهلها  الأهوار  حمنُة  اأنَّ  اإل  جدًا،  متدنية  م�ضتوياٍت  اإىل 
َعَلى خلفيةيِ قيام  املا�ضّي  القرنيِ  ْن  ميِ التا�ضع  العقد  اأعواميِ  فيِ مطلعيِ 
النظام ال�ضابق بتعمد جتفيفها فيِ اأعقابيِ النتفا�ضة ال�ضعبانية عام 
ْن خالليِ  تغيري جمرى املياه اأو حب�ضها عنها، اإذ مل يتبقى  1991م ميِ
امل�ضت�ضرقني  قبليِ  ْن  ميِ اإليها  اأ�ضري  مثلما  الأر�ش  عَلى  الله  جنةيِ  ْن  ميِ
مناطقها  انح�ضرْت  اأْن  بعد  الإجمالية  ها  م�ضاحتيِ ْن  ميِ  )4%( �ضوى 
التغيريات  اأب�ضع  اأحد  حدوثيِ  اإىل  اأف�ضى  َما  جتفيفها،  نتيجة 
اإىل خمتلفيِ  �ضاكنيها  لأغلبيِ  الق�ضرية  الهجرة  بفعليِ  الدميوغرافية 
كانوا  اأْن  بعد  العي�ش  لقمةيِ  َعْن  بحثًا  ومناطقها  البالد  مدن  مراكز 
احَليوانات  الزراعةيِ وال�ضيد وتربيةيِ  ى  َعليِ هم  يعتمدون فيِ معي�ضتيِ
ْن ال�ضكان،  ي توؤمن لهم اإنتاجيِ الألبان وم�ضتقاتها. اأما َما تبقى ميِ الَّتيِ
املعي�ضية  حياته  منط  تغيرييِ  اإىل  اآنفًا  الظروفيِ  ظليِ  فيِ  عمد  فقد 

والإنتاجية.
احلكمة  بفحوى  تاريخها  املرتبط   - الأهوار  جتفيف  جرميَة  اإنَّ 
ال�ضومرية ال�ضهرية حيثما تغمر املياه الأر�ش ينمو اخلري وتخرج 
ْن ال�ضدةيِ بحيث اأنَّها اأزالت  اأجنحة ال�ضعادة اإىل الوجود - كانت ميِ
ال�ضبخ  يعلوها  اأر�ٍش  اإىل  وحولتها  الطبيعة،  بقاع  اأجمل  �ضحريِ 
والق�ضب  واجلامو�ش  وال�ضمك  والطري  الإن�ضان  هجرها  اأْن  بعد 
البيئية واأهمها فيِ  الأنظمة  اأكرب  اأحد  َعْن تدمرييِ  والربدي، ف�ضاًل 

ال�ضرقيِ الأو�ضط وغربي اآ�ضيا 

مبدعون
من العراق  حكاية المثل الشعبي البغدادي... شغل أبو ناجي

بلند الحيدري 

جريمة
 تجفيف األهوار 

لطيف عبد سالم العكيلي

أقالم حرة

الغزالية اىل اىل اخلطوة اجليدة  لفت عدداً من اهايل 
لرفع  حملة  العا�شمة  امانة  باتخاذ  تتمثل  والتي 
وطالب   . الغزالية  يف  النفلة  ا�شواق  يف  املتجاوزين 
حملة  من   الغزالية  منطقة  يف  البلدية  من  الهايل 
حافالت  �شائقي  نظر  تلفت  ان    51 زقاق   681
الزقة  يف  املفرطة  �رشعتهم  من  التخفيف  النفايات 
اىل  التنبهات  اطالق  و�رشورة   , ال�شكنية  والفرع 
وجودهم يف املنطقة لعالم املواطنني كي لترتاكم 
ال�شكنية وبالتايل ت�شوه منظر  النفايات يف املناطق 

العا�شمة بتلك املناظر املتخلفة .

الرطبة  منطقة  يف  املواطنني  من  لفيف  اكد    
امل�شوؤولني يف وزارة الدفاع والداخلية وكل من له 
�شلة بالمن تزايد حوادث امنية على طريق الرطبة 
على  املتواجدين  املنت�شبني  على  اخلطورة  وتزايد 

احلدود والتي تعترب من البقع المنية احلرجة .
تظهر  وهمية  �شيطرات  هناك  ان  املواطنني  وقال 
خارجيني  ا�شخا�س  ملجموعة  واخرى  اونة  بني 
للجي�س  الع�شكرية  البذلت  يرتدون  القانون  عن 
اجلنود  بقتل  قيامهم  وبالتايل  العراقية  وال�رشطة 

والع�شكريني  .
وطالب الهايل احلكومة ال�شتعجال يف بتخلي�س 
املنطقة  وتاأمني  الرهاب  دواع�س  من  املنطقة 
امام �شاكنيها وتوفري ارتال ع�شكرية توؤمن للجي�س 
من  بالكامل  املنطقة  حترير  و  املتواجد  العراقي 

فلول الرهاب واخلاليا النائمة 

أهالي الغزالية يشكون سرعة 
سائقي حافالت النفايات 

سيطرات وهمية 
في الرطبة 

المواطن و المسؤول
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