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بــــاب بغــــداد الـكـبـري ومــــدخـل دجلــتهــــا

عبد الكريم العبيدي

االف األنهار يف البصرة وتشكو الظمأ!
النفط واألسلحة واألغنام والتمور واألسماك ..التهريب شمل كل شيء.

يف سبعة أيـام عجاف ،حتطمت
كافة اسـطواناتي الرتاثية اليت
حفظتـها ،على مـدى أكثر من
أربعني عامـ ًا لـ(فينيسا الشرق
ولـؤلـؤة اخللـيج وعني العـراق
ومـينــاء املعمــورة ..وبصـرة
الــبحـــــارة وابــن ســرييــن..
واألعجـوبـة واآليـة واملعجـزة
واالحــدوثــة ..وبــاب بغــداد
الكبري ومـدخل دجلتها) ،وألن
(اهلل ال يـسـتحـيي مـن احلق)،
فلـن أســتحـيـي مـن وقــــار
شيخـوخـة االسطـوانـات اليت
حتـطمت علـى (جثث العـشار
والــــزبـري وأبـي اخلــصـيـب
والقرنة وشط العرب) ،وال من
بصـرة امللح واخلـراب ،املهمـلة
واملنـسيـة كلهـا ..فوسـط هذه
الفـوضـى والغـربـة والـدمـار
يـنــبغـي لـنــــا مجــيعــــ ًا أن
نتواضع!!.
عاجل ..عاجل
اخلراب يف البيـوت ويف األحياء
والــشــــوارع واألرصفـــة ،ويف
أعمــدة الكهـربــاء واحملطـات
واملــــولــــدات ..واخلــــراب يف
املـدرســة واملعهـد واجلـامعـة
والـتـعلـيـم والـرتبـيــــة ،ويف
األســـــواق والــــســـــاحـــــات
والــتقــــاطعـــات ويف احملـــال
الـتجـــاريـــة والـــدكـــاكـني
واألكــشـــاك ،ويف الــسـيـــارات
والـقطـارات والكـراجـات ،ويف
األنهـر الـصغرية والـكبرية ،ويف
دور الــسـيـنـمـــا والـنـــوادي
والقـــاعـــات واملــســـارح ،ويف
الصحف واملكتبات واالحتادات،
ويف الـتجـمعـــات واجملـــالــس
البلدية ويف األقضية والنواحي
والـقصبـات ،ويف املسـتشفـيات
واملـستـوصفـات الـصحيـة ،ويف
املــــؤســـســــات والــــدوائــــر
احلكـــومـيـــة ،ويف بـنـــايـــة
احملافظة نفسها!!
هل يكفـي هذا؟ ..اخلـراب هو
وجه احليـاة الـبصـريـة ،لـون
اخلطـى واألحـاديـث والنكـات
واهلمـس ،ولــون الـتهـكمــات
واحلوارات ،وجرس الـ 24ساعة
يف اليوم الواحد!
(ال ماي ..ال كهرباء!)
من كــراج البـصـرة املـوحـد
(كـراج بغـداد) تبـدأ الغـصة..
مــرارة وأمل وحسـرات تنـتهي
بـصدمـة ..السـيارات قـدمية،
تـتصـارع يف اشـتبـاك مقـيت،
والــوجــوه كــاحلــة متـعبــة،
واخلـطى وئـيدة ،شـبه خمدرة
الـــدكـــاكـني ،داخـل الكـــراج
(سبعينية) بالية ،ال تعثر فيها
علـــى أي حـــاجـــة مهـمـــة،
واملطاعم قذرة غري شهية مثل
األكالت اليت تـقدمهـا ..صورة
مبكـرة جــدًا لألمل ستحـيلك
إىل أخرى أشد مرارة..
قــال لي ســائق التـاكـسي :مـا
الذي ستـفعله مبدينـة ميتة؟
نهـشـتهـا احلـروب ،وطـواهـا
اإلهـمال والنـسيان والـتخريب
والـنهب والـدمــار ..انظـر إىل
الشوارع مـن حولك ..انظر إىل
النفايـات وطفح مياه اجملاري،
انظـر إىل النفـايـات احملـطمـة
وإىل أعمـدة الكهربـاء ،انظر إىل
حمطـات املياه املـسكربـة( ..ما
عـدنا ال مـاي وال كهـرباء) وال
بـانزيـن وال خدمـات كنـا وما
زلـنـــا يف جحـيـم ..مـن ظلـم
وبـطش وإرهـاب إىل الـبطـالـة
والــوعــود والـتهــريـب ..حنن
منـسيـون مـن زمن (مـدحت
باشا)!!
صدمة أخرى
الطــريق إىل العـشـار يقـرص
ذاكـــرتـي ،يلـــسع طفـــولـيت
ومراهـقيت ،أقاومـه من دومنا
جدوى ،أشعـر برغبة يف البكاء
اخلفـي ،ولكن اهلـواء الـسـاخن
جيفف مشـاعري( ..الباحورة)
علـى األبـواب ،قـال الـســائق،
والبـاحـورة هي مـوسـم نضج
التمـور ،وتكـون فيهـا احلرارة

علـى أشدها ،والرطـوبة تصهر
األجـساد والـوجوه ..مل أعـثر
علـى جـانـيب الطــريق علـى
(عثـرة) حـداثـة واحـدة ،بل
علـى العكـس ،كنت أحـاول أن
أطـلي الـبنــايــات احملــطمــة
بـأشكـاهلـا القـدميـة جـداً ،كي
أتعرف عليها (!) ..صرخت :ما
ال
هـذا ،وأنا أشاهد حـطام ًا هائ ً
وأحـــاول (أن أعـيـــده سـريته
األوىل )..نهـاية الـظاملـني ،قال
السائق وأضاف ..هذه مديرية
األمـــن (!) معـقل الـــــرعــب
والتعـذيب واملوت ..ومـا هذه،
صرخـت مرة أخرى ،فأجابين
الـسائق :مبنى احملافظة!! قبل
مغادرتي الـسيارة قـال السائق
مودعاً :أخـشى أن ال حتاصرك
(الـشــرجيــة)! ،ابتـسـمت له
وشعـرت بـبصـراويـة لـذيـذة
تبلل غـربيت ،وأنـا أستـذكـر
(شرجـيات) عـديدة قـدمية،
(رياح جنوبيـة شرقية رطبة
وحارة جداً).
ثـم انغـمـــرت يف صـــدمـــات
العشار ،الـواحدة تلو األخرى..
سـيـنـمــــا الكــــرنك :هـيـكل
كـونكـرييت حمـطم ،رمبـا هـو
آخـــر أفالمهــا إىل األبــد ،كـم
شــاهــدنــا أفالمــ ًا فـيهــا ،يف
ستينيـات وسبعينيـات القرن
املـاضي؟ وكم سـاعات لـذيذة
سرحت من أعمارنا يف قاعاتها
الكبـرية؟ ..هنـا يف سـاحـة (أم
الربوم) كانت طفولتها كلها ،يف
أيــام األعـيــاد واملـنــاسـبــات
املكـتظـة (بـالـدنبلـة ودوالب
اهلــوا والفــرارات واملــراجـيح
ولفــــات الفـالفل والـبـيــض
والسنـبوسة) .ومـن هذا املكان
ال يف أزقــة
نـضـيع نهــارًا كــام ً
وسيـنمـات وأســواق العـشـار
الـكـثـرية ..كـنــــا حـيـــــاته
املصنوعة من هلونا وضياعنا!
يقــول مــواطـن مـن سكـنــة
البصرة القـدماء :يف هذا املكان
كانت توقـد النار حتت القدور
الكبرية جداً ،يف أيـام املناسبات
الدينيـة ،وكانت تقـام الوالئم
واملوائـد العامرة لعـامة الناس
يف كـل منــاسبــة علــى مــدى
العام ،ولـذلك مسيت أم الربوم،
أي أم القـدور الكـثرية اململـوءة
بالطعام دائماً!.
مل يـبق من هـذه الــوالئم وال
من هـويـة الـسـاحــة شيء..
الباعـة وبسطاتهم وجنابرهم
حجبـوا كل شـيء ،والنفـايـات
كست أرضيتهـا بأبشع املناظر،
مل يبق سـوى امسهــا ومتثـال
العـامل الـذي يتـوسطهـا وهو
ميسك مبطرقته بقوة!
أول حفرة لقذائف احلروب
ال تـســأل أهـل البـصـــرة عن
خـــرابهـــا ،لـن تـــرى ســـوى
الدموع ..أحـاديثهم بكاء أزلي
ونـربات صــــوتهـم احلـــزيـن
واملتـميـز خيـرق أسـئلـتك أو
حيـيلها إىل رثاء ..سـيحيطونك
باحلـفاوة والطيبـة والتواضع،
ولـكنك لن تصطـاد بارقة أمل
يف أجوبتهم ،فهم يتحدثون عن
مـوت يتجدد( ،عـن حمفوظة)
يــرون أنهـا أصـبحت بــاليـة،
وإنك ستـدونهـا يف دفرتك من
دومنـا جدوى ..لـقد عـزلتهم
العقـود املاضيـة كلها ،بإهـماهلا
وظلـمهــا وجـربوتهــا ،وصــار
الـواحـد مـنهم علــى قنـاعـة
مطلـقة بأن (العراق) ال يعرف
بـصرته ،ضـيعها وضـيع أهلها،
فهـم أوىل الضحـايـا دائمـاً ،أول
النكبـات الوطـنية املتعـاقبة..
هم دائمـ ًا أول حفـرة لقـذائف
احلـروب ،وآخر ملـسة إعمـارية
مزيفة.
يقــــــول نـــصــري عــــــادل/
بكـالوريـوس اقتصـاد( ،عاطل
عـن العـمل)! (أوه ..مـــاتـت)
الفـيحاء اليت تـسأل عنهـا منذ
عقـــود ..أنـت اآلن يف زيـــارة
لقربهـا (!) ولن جتد فيه سوى

ذكريـاتك ومـشاعـرك ،فبـعد
دقـــائق سـيـنقــطع الـتـيـــار
الكهــربــائـي وحيل الـظالم يف
العـشـار ،وهــذه هي صــورته
املعـاصـرة الـيت سرتاهـا علـى
أضـواء الفـوانيـس والالالت يف
احملال والـدكاكني والبـسطات،
وستهــدر بعـد قـليل أصـوات
املــولــدات يف كل مكــان ،فـهي
معــاملنــا احلضـاريـة بعـدمـا
ضــاعـت أو نهـبـت معــاملـنــا
الثقــافيــة والفـنيـة واآلثـار
(والنفط)! كل البصرة حطام،
أما إثـر القصف الـصاروخي أو
إثـــر مـــوجـــات الــنهـب (!)
واإلهمــال فكل مـا تـراه هـو
هيـاكل فارغـة ..صدقين حنن
نلهو بـالوعـود واآلمال كمـا لو
إنهــا كلمــات متقـاطعـة (!)..
انظـر ،هــذه حبرية مـن ميـاه
اجملـاري يف وسط أهـم شارع يف
العـشــار (شــارع أم الربوم) ،ال
يـوجـد لـدينـا متنـزهـات وال
حدائق وال متـاحف ،اخلدمات
شبه معـدومـة يف كل مـرافق
ال
احليـاة ،هذا إذا كـنت متـفائ ً
(!) فــالفـوضــى والتجـاوزات
غـــزت األرصفــة والــشــوارع
واألسواق واألراضي ،أمـا اجلهة
احملــــاسـبــــة يف إجــــازة (!)
واملسـؤولون اجلـدد مل نلـمس
مـنهـم أي شـيء بــاسـتـثـنــاء
الوعود (!) فـقد مت اختيارهم
بــدافع القــرابــة والـقبـليــة
واملصـاحل اخلـاصـة وهـذا هـو
الوباء اجلـديد الذي انتشر من
أول وهلـــة بــسـبـب الفـــراغ
الــسيــاسـي والفــوضــى ،.أمــا
البطالة يف البصرة فقد وصلت
إىل أكثـر مـن مليـوني عـاطل،
وأنا واحد منهم (!).
بعــد انـتهــاء دقــائق احلــوار،
انقـطع الـتيـــار الكهــربـــائي
بالفعل فتحـول الشارع إىل قبو
مظلم واصطـدم املارة بعضهم
بـبعـض وتعــالـت األصــوات،
وســرعــان مــا بــدأت أضــواء
الفـوانيـس والالالت تـتسـرب
بـبــطء مـن الـــــدكـــــاكـني
والبسطـات ،فهرب املتـسوقون
علـى دوي املـولـدات (وعـزل)
العشار فجأة!
سوق اهلنود
العـشــار يف الـنهـــارات يبــدو
ال وكئيـباً ..املهفات يف كل
خام ً
مكـان ..كل بـائع بيـده مهفـة
ويـبــــدو مــثل شــبح وســط
دكــانه ..الـشــوارع تغــرق يف
فوضـى السـيارات ،واألرصـفة
حمتلــة دائمـاً ..أمـا واجهـات
احملــال التجـاريــة فبــاليـة أو
حمطمـة ..ال جديـد أبدًا يف أي
بقعـــة أو زاويـــة مـن زوايـــا

العشار!!
ذهبت إىل سوق املغايز فغرقت
يف ظـالمه ..مل أمـيــــز مــنه
شـيئــاً ..حمــاله ودكـــاكيـنه
مـظلمـة ،والبـاعـة /األشبـاح
ومهفــاتهم ووجــوههم مسـة
متكـررة تأخـذك من قـبو إىل
قبـو ..احملال من الداخل حارة
جـدًا واملعـروضــات فيهـا غري
واضحـة بسبب االنقـطاع شبه
الـدائم يف التـيار الـكهربـائي..
ســوق اهلنــود (مــات)! فقــد
هـويته ،دكـاكـينه حتـولت إىل
مكــاتب قـرطــاسيـة وحمـال
جتـاريـة وبـسـطـات عـطـور
وإكـسسـوارات .مل يعـد العـابر
يعـطس لعـشرات املـرات وهو
يتخـطى ذلـك السـوق الذي ال
يتجـاوز طـوله بضعـة أمتـار!
أخريًا رحلت (هنـدية) السوق،
ورحل الكـاري احلــار والفلفل
اجملفف والـبهــارات والـكمــون
والفلفل األسـود والـزعفـران
وحبة احللوة واهليل.
عربت نهـر الـعشـار بصعـوبـة
بـسبـب كثــرة البـاعـة علـى
األرصفــة وجــانيب الـشــارع،
وزحـام الـسيـارات الـبطـيئـة
دائـم ًا (!) ..وتـسللت بـهدوء يف
فــروع ســوق (حنــا الـشـيخ)
فوجدته فارغ ًا متاماً ،والظالم
خييـم على حمـاله التجـارية..
ثم جتــولت يف شـارع الــوطن
وشارع الصيـادلة ..احملال شبه
مغلقه ،أما املفتوحة منها فقد
فقــدت بــريقهــا الـسـبعـيين
وماتت..
ظمأ يف مدينة األنهار!
صـــدق أو ال تــصــــدق ،ففـي
البـصــرة اآلالف مـن األنهــار،
أوهلــا شـط العــرب وثــانـيهــا
فروعه العديـدة ،الكبرية منها
والـصغرية ،أبـرزهـا :العـشـار
واخلورة والرباط واخلندق.
أمـا الصغـرية منهـا فـأبـرزهـا:
املنــاوي والسـراجي ومحـدان
وأبـو اخلصيـب واخلورة ونـهر
خــوز الــشهـري والـرباضعـيــة
واملغرية وكردالن وكـرمة علي
ونهــر حـســان واملــاجــديــة
واهلـارثــة والصــاحليـة ونهـر
جاسـم (نهر الدم) والدعيجي،
ومثة آالف من األنهـر الصغرية
األخرى يف عموم البصرة.
وعلـى الـرغـم من وفــرة كل
هذه األنهـر اليت تكفي شعـوب ًا
بـأكمـلها ،إال أن أهـالي البـصرة
يــشكــون مـن ظمــأ مـــزمن،
وميـارسـون طقـوسـ ًا غـريبـة
وعجـيبــة من أجـل احلصـول
علـــى قـطـــرة مــــاء! صحف
الـبصــرة تتحــدث كثـريًا عن
رصـــد اآلالف مـن الـــدوالرات

لصـرفها علـى حتسـني شبكات
ميـاه الشـرب ،ونصب العـديد
من حمطات التحلية يف مناطق
الـبصـرة املختلفـة ،إال أن واقع
احلــال ،امللمـوس واحملـسـوس
والـصــارخ ،يــشـري إىل صــورة
مغايـرة متامـ ًا هلذه اآلالف من
الــدوالرات وأسبــاب إنفــاقهـا
املعلن وغري املعلن!!
فـاألسـواق مـزهـوة بـأنـواع
املاطورات اإليـطالية والكورية
والـصينية و(العـربية)( ،سعر
املاطور  25.000ألف دينار) ،وال
يـكاد خيلـو منهـا بيت بـصري
واحـد ،بل صـار بيـنهمـا ألفـة
وصحبـة لـيليــة ونهـاريـة..
فعــوائـل البـصــرة مجـيعــاً،
الغنيـة والفقـرية تسـتيقظ يف
آخر الليل ،أو يف الساعات األوىل
مـن الفجـر ،بـانـتظـار عـودة
الـتيــار الكهـربــائي املـقطـوع
(بـالـدقـائق والـسـاعـات) .ال
يـوجـد مـا يـسمـى بـالقـطع
املربمج وفق صـرعات (القـائد
الرمز) سابقاً!
وما إن يـتوهج أول مـصباح يف
بيــوتهـم معـلنــ ًا عن وصـول
(سيادة الكهـرباء) ،حتى يهرع
اجلميع حنـو مفاتيح الـكهرباء
لتشغيل ماطوراتهم اليت غالب ًا
مــا ختـيب ظـنهـم (بعـضـهم
يـسهر ،أو ينام جبـانب املاطور،
وآخــرون يــشغلــون .أثـنــاء
انـقطـاع الـتيــار الكهـربــائي،
ليفـوز قبل غـريه بسحـب املاء
حال وصول الكهرباء!
صدام ..صدام!
ويف كل بيـت بصـري عـربـة
(خــردة) خمـصـصــة حلـمل
(اجللكانات والدبات والتنكات)
ويـدور حوهلـا احلوار احملـموم
والـشجارات واملـساومـات ..من
ميـأل لنا (املاء احلـلو) اليوم؟!..
من يـسقي العـائلـة؟ والـ(من)
هــذه هي سجــال أزلي يــؤلف
طقـس ًا نهاري ًا مزمناً ،وفيه من
املـزايـا والـشـروط مـا يفـوق
املــأكل واملـلبـس ،وطـبعـ ًا مـا
يـتعـــدى القــراءة والـتـــأمل
ومتابعة أخبار املشهد السياسي
وشــؤون الـســاعـــة واحليــاة
عموماً!!.
وال بـد أن خيـرج من كـل بيت
طـفل أو شـــيخ أو (امــــــرأة)
صبـاح ًا وظهـرًا ومسـاءاً ،وهو
يدفع عربة حمملة خبليط من
األواني الغريبة ،حبث ًا عن (ماء
حلــو)! من إحـدى الـتنـاكـر
العـديدة ،الثابتـة أو املتحركة،
يف الشـوارع والتـقاطـعات أو يف
داخل األحيـاء ،فـإذا مل يعثـر
علـى إحــداهن ،عـاد غــاضبـ ًا
ومـتــوتـــراً ،و(يلعـن صــدام

والبـصـــرة ،واحليـــاة اليت آل
إليها!؟
ويف حـي ( 5مـيل) املـــزدحـم
بالـسكان ،شـاهدت الـكثري من
العــوائل تـسـحب مـاء الـنهـر
امللـوث باملـاطورات ،وشـاهدت
بـعضهم يـسحب املـياه امللـوثة
(مـيـــاه الـصـــرف الــصحـي)
ويستخـدمها ألغـراض الطبخ
والغــسل وسقي احلـديقـة (!)
يقول أحد سكنة احلي :اضطررنا
إىل استخـدام هذه امليـاه بسبب
شحة (املاء احللو) (!!)
الكثـري من املطـاعم يف العـشار
تـسـتخـدم مـاء الـنهــر (نهـر
العـشار) مبـاشرة ،بعـد سحبه
بـاملاطورات ،يف غـسل الصحون
وأرضيات املطاعم والطبخ!
شاهدت أكثر من سيارة حوضية
تـسحب املــاء من شـط العـرب
(!).
مشـروع البـدعــة (ميت) وال
يفي بـالغـرض ،واملاليني اليت
صـــرفـت علــيه شفـطـتهـــا
اجليـوب ،والنفـوس الضعـيفة
يف عهد الطاغية!
الطــريف ،والطـريف حقـ ًا أن
الـكثـري من أهــالـي البـصــرة
مـصـاب بـالـتهــاب اللــوزتني
بــسـبـب (مـص) املــاطــورات
صبــاحــ ًا وظهــرًا ومـســاءً..
وفجراً!
أمـا األمــراض النـامجــة عن
التلـوث فقــد أصبحت عـاديـة
ومألوفة!
اختالس
يـتحــدث الـكثـري من أهـــالي
الـبصـرة ،بعـضهم أسـاتـذة يف
االقـتصاد عن ظاهرة التهريب
املـنـتــشـــرة بــشـكل واسع يف
البـصـرة ،وابـرزهــا تهــريب
النفـط املكـرر (احملـسـن) عن
طـريـق اخلليج العـربي ،وعرب
جـزيـرة ميـشيت اإليـرانيـة،
بكميـات كبرية منـذ عام 1991
وحتى اآلن (!) ..وأشاروا إىل أن
هناك مكاتب سرية متخصصة
تعقــد الصفقـات ،وتـستـأجـر
البـواخـر وتضع األسعـار وفق
نـظــام الــســـوق ،والفــائـض
والطلب.
يـتحدث أهـالي البـصرة أيـض ًا
عـن سرقـات واختـالس أموال
كـبـرية ،وعـملـيـــات نــصـب
واحتيـال يف مجيـع مؤسـسات
الدولـة ،وخاصـة أثنـاء محلة
(اإلعمـار) األخرية بعد سقوط
النظـام ..وقـد وصل األمـر إىل
خـزائن القـوات الـربيطـانيـة
املرابطـة يف القصر الرئاسي يف
البصرة ،حيث حتدثت صحف
البـصــرة عن اخـتفــاء مـبلغ
قـدره  850ألف دوالر مل يعثـر

منهـا حتى اآلن سـوى على  115إىل الـــدول اجملـــاورة ،مـــا زال
ألف دوالر ،اكتـشفت خمبـأة يف يعـــاني مـن اإلهمــال وعــدم
أحـد األمـاكـن داخل حــدائق الـرعـايـة ممـا أدى إىل انـتشـار
حــشـــرة دوبـــاس الـنخـيل
القصر!
وحشـرة احلمرية ،الـيت تقضي
تهريب األغنام
ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم يف على مثاره بشكل كلي ،والسبب
البصرة باتت حديث الناس يف عـدم وجود محالت املكـافحة،
الشـوارع واملقاهي والـسيارات ،وعدم حصـول الفالحني على
واألسبـاب كما يعرفـها القاصي املـبيـدات الالزمـة إضـافـة إىل
والـدانـي هي بـسـبب تهــريب تـوقف الطـريان الزراعـي الذي
األغنــام واملـــواشي إىل الــدول كـان يتعاون مع قـسم الوقـاية
اجملــاورة ،إضــافــة إىل ارتفــاع الزراعـية يف مـديريـة زراعة
األعالف وشراء املاشية بالعملة البصـرة برش البسـاتني ،علم ًا
أن (سلـطــة الـتحــالف) متـنع
الصعبة من قبل اجلزارين.
أساتـذة يف االقتـصاد أوضـحوا حتلـيق الطـائـرات الـزراعيـة
لي أن انتشار األمراض وانعدام حلــد اآلن بــرغـم احملــاوالت
الــرعــايــة الـصـحيــة وتــرك الكـثرية والـدعـوات املقـدمـة
أصحاب املواشي ملهنتهم بسبب إليهـا الـيت تنـاشـدهـا بـرفع
املخـاطـرة واجملـازفـة بـرؤوس (احلــصــــار) عـن الــطـريان
أمواهلـم يف مثل هذه الظروف ،الزراعي!
إضــافــة إىل امـتنــاع أصحــاب *ظـاهرة التـصحر (يف مـدينة
معـــامل األلـبـــان مـن شـــراء األهـــوار واألنهــار والـنخـيل)
األلبــان من أصحـاب املــواشي تـستفحـل ووصلت إىل مقـرات
تسـبب يف ظاهرة ارتفاع أسعار الصـروح العلـميـة ..جـامعـة
البصرة ،ال أشجار وال أزهار وال
اللحوم!
خـضــرة ..طــرقهــا مرتبــة..
أكالت شعبية
للـبصرة هويتها اخلاصة يف كل والـرعـاة جيـولـون بـأغنـامهم
شـيء ،حتـى يف أمسـاء األكالت وماشيتهـم يف بقايا (حدائقها)
الـشعبيـة القدميـة واحلديـثة ليقـضى علـى (اليـابس) مـنها
وأمســـاء األحـيـــاء واألســـواق بعد زوال (األخضر)!
*يف الـبصــرة (بصـرة أعـظم
والتمور وغريها.
فـمن أشهـر أكـالتهم القـدميـة احـتيــاطي يف الـنفـط) أزمــة
(الـكبــاب) أي مسـك اخلبــاط بنزين كبرية ..طـوابري طويلة
واملكشت( ،أي قطع صغرية من جـدًا يف كل حمطـة والسـائقون
الــسـمـك املخلــوط بــالــرز) ،رفعـوا أجـور الـنقل إىل أربعـة
واملــسمــوطــة (مسـك جمفف أضعــافهـا والــسبـب يكـمن يف
مــسلــوق بــاملــاء مـع البـصل تهريب النفط وتفجري صهاريج
والـثوم والبطـاطا) والتثخـانة النفط من قبل جمهولني.
(الرز املخلوط مبـرقة السمك) إضـافـة إىل عـمليـات اإلرهـاب
واملطبك روبـيان وهـو خليط اليت فجـرت العديد من أنابيب
من الـرز والـروبيــان املعطـر الـنفــط ،وتهـــافـت أصحـــاب
بالبهارات البصرية (اهلندية) ،املـولـدات علـى شـرء كـميـات
والـــروبيــان أمســاك صـغرية كبرية من البنزين!
التهريب ..التهريب..
تـشتهـر بهـا سـواحـل البصـرة
املـائيـة ،والصـبور شـوي ،وهي التهريـب ..مفردة ترتدد كثريًا
مسكــة حتـشــى خبـليــط من يف أحـــاديـث وحــــوارات أهل
الـطماطـة والكرفـس والبصل البصـرة يف السيـارات واملقاهي
والـثوم ويطلى جانبها بالطني والشوارع والبيوت ..والتهريب
وتـــوضع يف الـتـنـــور ،وبعــد الذي يتحدثون عنه يشمل كل
جفـاف الطني وتصدعه ،الذي شيء.
يـدل علـى نضجهـا ،تبعـد عن الـنفــط واألسلحـــة واألغنــام
النــار حتـى تفـوح رائـحتهـا ،واألبقـار واملعـدات العـسكـريـة
اليت تـدلل علـى إنهــا أصبحت الـثقـيلـــة واملـــال والـتـمـــور
واألمســـــــــــــــــاك واألســالك
جاهزة لألكل..
الـكهــربــائـيــة واحملــاصـيل
لقطات
*يف شـوارع البصـرة وأسواقـها الــزراعيــة واخلضـراوات و...
وأحيـائهـا أطنـان هـائلـة من و ...و!!
النـفايات وال يوجـد من ينقلها *شعار البصرة األول :أزمة املاء
أو يـفكـــر يف معــاجلــة هــذه والكهـربـاء! والـصنـاعــة اليت
تالقي رواج ًا كبريًا هي صناعة
الظاهرة اخلطرية!
*يندهش الزائر يف البصرة من املهفات! ففي كل بيت من (- 10
أمسـاء بعض أحيـائها القـدمية  )15مهفــة! ويف كل حمل ودكـان
املـنحوتـة من أمسـاء إنكليـزية مـــن ( !)5 - 3ويف كل دائــــــرة
وتــركـيــة وفــارسـيــة مـثل رمسيــة أو أهليــة أكثــــر من
(اخلـربـطليـة ومـكينـة ديبـو( )1000مهفة!
والـصــوفـيــة وأم الــدجــاج *أهالي البصرة غري راضني عن
وزبـريوان وزبـريتــو و  5مـيل مسـؤوليهـم ويتحـدثـون عن
وكـم الــصخـــول واجلــنكـــة (أخطـائهم وتلكـوئهم) عـلناً!!
والـــومـيب ومـنـــاوي بـــاشـــا بعـضهـم يتحـدث يف الـصحف
ال (تعـاني
واحلـوطة والرواسـة والصبخة وبـشكل واضح قـائ ً
واحليانية ومنرة أربعة ..اخل) .البصـرة من أزمة حكم تتمثل
*يف البـصرة يـوجد  14مـركز يف فقدان مؤسساتها التنفيذية
دفاع مدني موزعة على عموم والـتــشـــريعـيـــة لالنفـتــاح
احملـــافـظـــة ويـبـلغ معـــدل والتــوافـق مع روح العـصــر)
احلــرائق سنـويـ ًا حبـدود  100ويـضيف( :الـبصـرة مــدينـة
منكوبة ،ولو كانت موجودة يف
حريق!
*آثــار القـصف الـصـــاروخي بلد متحضـر جلرى احتـسابها
األمـريكي ما زالت شـاخصة يف منطقة كوارث!!).
كثري من األحـياء والـشوارع يف *(صيـدليـات األرصفة) يف كل
الـبصـرة ..وعـمليـات الـتفجري شــــارع وســــوق وزاويــــة يف
اإلرهــابيـة أخـذت حـصـتهـا الـبصـرة ..بـعضهـا نـادر جـدًا
الكامـلة يف أحاديـث املواطنني ،ويبـاع بكميات كبرية!! مصادر
خـصــوصــ ًا تفـجري مــراكــز هــذه األدويــة مـن املــذاخــر
الشـرطـة يف الـبصـرة والـزبري واملستشفيات وأغلب الباعة من
اليت راح ضحيتها العشرات من العاملني فيها!!!
القتلـى واجلـرحـى بيـنهم * 18آخــر مجـعيــة تــأســست يف
البصـرة هي مجعـية (الـدفاع
طفالً!
*خنيل البـصرة الـذي تعرض عن حقـوق مـوظفي جـامعـة
ملوجـات متعاقبـة من احلروب البـصرة) ويـسعى مـؤسسـوها
والقصف الصاروخي واملدفعي ،إىل الـنهوض بـاملسـتوى الـثقايف
إضـافـة إىل زحف املـدن عـليه والعلـمـي واالقـتـصــادي مبــا
وتهريـبه بكميـات كبـرية جدًا يتـالءم مع حقــوق اإلنـســان
لــلــــــمـــــــــــــــوظــفـــــــني!!

