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FEATURES

ما مر عهد ،واجلنوب ،ليس فيه جوع!

التهريب على قدم وساق يف ابي اخلصيب وال صالحيات للشرطة!

عبد الكريم العبيدي

لعل اقسى ما كتمته ،حتى اآلن ،هو
احلديث عن موت االشياء التي ظننتها
حية ..األشياء التي (كنت) كلما تذكرتها
بدت طرية ،وبدا انفصالي عنها اكثر
خطأً ..ولكن هذه الـ (كنت) اللعينة ،رمبا
سأطلقها آلخر مرة على ذملك اجلنوب
العجوز الذي خيروه بني املوت واملوت
فاختارهما معاً!!
اجلثة األولى!
من العشـائر تبدأ املعـاينة دائماً..
هـذه املـرة إىل ابـي اخلصـيب ،إىل
جنـــوب البـصــرة ،إىل (لـبهــا) -
البصـريـون ،هم اهـالـي البصـرة
اينـما سكـنوا ،او حلـو ،أما سـكنة
(ابـو اخلـصيـب) حصـراً ،فيقـال
عـنهم (بصـاروة ..خصيبـاويني،
مـن اللبـة)  -سـاذهـب إىل (اللبـة)
إذن ..إىل اجلنوب.
طــريق واحــد ضـيق ســأسـلكه
بـــاجتـــاه الـنخـيل واجلـــراديغ
واملــراكـب واملهـيالت ..احلــرارة
مرتفعة جداً ،فالرياح (شرقية)،
واحليـاة ،إن وجـدت ،فـسـتبـدو
أميبية ،يف اطوارها األوىل!
حتـركت الـسيـارة ببطء ،وبـدأت
أصغـي بـتلـــذذ ،مـن أول (دقـــة
هورن) إىل وقع هلجة خـصيباوية
طـازجة ،يتـحدث بها الـركاب من
حــولي ..كــان اغلـبهم يـرتـدي
دشاديش بيض ،ويعتمر الكوفية
والعقال ،وبيده مسبحة طويلة.
قـــال احـــدهـم ،وهـــو يالحـظ
صاحبه ضجرًا من شدة احلر( :تو
النـاس ،متـوز بعـد مـا يه)  /أي
اصرب ،فلم حين حر متوز!..
ولكن احلـرارة كانت هـي العالمة
األوىل اليت جتـمعنـا ،وكـان اهلـواء
ساخن ًا ورطب ًا جداً..
اجـتازت الـسيـارة شوارع العـشار
املـزدمحـة بـالـسيـارات القـدميـة
واجلـديدة وراحت تغـوص رويدًا
يف اشجـار النخيل،وبيـوت الطني،
وطقطقة اجلسور القدمية.
كـان الشـارع حيـاذي شط العـرب
من جهة الـيمني  -ال بد أن تعرف
ذلـك من كثـرة السفـن الراسـية،
اليت ال نرى منـها سوى (رؤوسها)
فقط  -شـاهـدت مـركبـ ًا يف طـور
االنشاء ..خـشبة مسيكـة مقوسة
علـى شكل نصـف دائرة تـقريـب ًا
وتتقـاطع معها اخشاب على شكل
انـصــاف دوائــر مـفتــوحــة إىل
االعلى..
ال عظيمـ ًا حلوت
كان يـشبه هيكـ ً
ضخم ..وكـان العمـال من حـوله
يغلفــون اجـــزاءه ويثـبتــونهــا
بـاملسـامري ..الحظت عـدة احياء
شعـبيـة مل أرهـا منـذ أكثـر من
ثالثة عقود ..مل يتغري منها شيء
عدا إنها بدت اكثر قدم ًا مما كانت
عليه!..
شـاهـدت السـراجي وعـويـسيـان
والـبهــادريــة ومحــدان وكــوت
الــصلحـي وحمــيله والـصـنكـــر
والــسبـيالت وابــو مغـرية ونهــر
خوز املشهـورة حبالوتها املـتميزة
والفـاخـرة (حالوة نهـر خـوز)..
وحـني وصلت إىل منطقة (الشيخ
إبـراهيم) فـوجئت إنهـا (غريت)
امسهـا بعد سقـوط النظـام  -كان
امسها (العـوية) أي العوجة ،ولكن
امسها اجلديد ،كما اخربني رئيس
اجمللس البلدي ،جاء ليقتلع أي اثر
لصدام ،حتى لو كان بسيطاً!!.
اخـرتقت الــسيـارة عـدة اسـواق
وقـرى وأنهـار وجــداول ،ورحت
اتابع بهـدوء احياء العمريية ،باب
طويل ،بـاب ميدان ،اللبـانة ،باب
سليمـان ،السـيبة( ،الـيت اشتهرت
كثريًا يف اعـوام احلرب الـعراقـية
االيـرانية) ،ثم االمسدة وجيكور،
قـرية السـياب القدميـة ،ومسقط

رأسه ،واخـريًا احلي العـسكـري..
قلت مع نفـسي ،وكـأنين فـرغت
مـن مهميت :إذن هذا هـو (كل ابو
اخلـصيب) ،بعـد ثالثني عـاماً!..
خنل واســـواق واحيــاء شعـبيــة
ومقاهٍ ..ما زال كما هو ..فقط بات
عتيق ًا جداً ،واكثر تلوثاً!!.
شهادات وفاة!
يقـــول الــسـيــــد خلف حــسـن
العاشور ،رئيس اجمللس البلدي يف
ابـي اخلصيـب ،الـــــذي تـأســـس
يف  ،2003 /4 /3أي قــبل سقـــوط
الصـنم بـستـة أيــام!! (حنن أول
جملـس بلـدي يـشكل يف العـراق،
وتألف من ( )21عضواً ،مت تعينهم
بــاالتفــاق والـرتاضي ،لــضبـط
االمـن والنـظــام بعــد هــزميــة
النظام السابق!)
واضاف (مجيعهم ميثلون احزاب ًا
دينية ،إال عـضوًا واحدًا مستقالً،
واقـول بصـراحـة ،مل يـدعمــنـا
احـد(!) زارنـا احملــافظ يف ثـاني
ايام العيـد الفائت ووعـدنا مببلغ
مالي قـدره ( )250الف دينار (!!)
ومع هـــذا مل نتـسـلم حلــد اآلن
سـوى ( )100دوالر فقط ،صـرفت
للمجلس كنثرية (!) ..ثم طالبنا
بـسيـارة واحـدة فقـط لتـسهيل
عـملنــا ،ومل حنصـل عليهـا حلـد
اآلن (!) .وطـالـبنــا بتـزويـدنـا
بـاسلحـة شخـصيـة للـدفـاع عن

انفـسنـا ومل يتم تـزويـدنـا بـاي
شيء(!).
ابو اخلـصيب ،يـضيف العـاشور،
تعاني شحـة املاء (!) ،وكل عـائلة
تــشـرتي (مـــاء حلــو Ro -مـن
الـتـنـــاكـــر واملقـطـــورات (!)..
الكهـرباء ضعيفـة جدًا (!)  -كان
التيار الكهربائـي مقطوع ًا وقتها
 أما جـسور (ابـو اخلصيـب) ،مازال اغـلبهـا حمـطمـ ًا (!) ،والـذي
حـطـمهــا هــو نـظــام صـــدام
باالضـافة إىل املهـربني (!)  -روى
لي أن شــاحنـة تــريلـة ،كــانت
حمملة بالسيارات املسروقة ،وينوى
تهريبـها إىل ايران اجتازت اجلسر
(!) ،فلـم حيتـمل وزنهـا الـثقـيل
فتحطم (!).
تهريب العراق!
اعـرتف رئيـس اجمللــس البلـدي
الــسيــد خلف حـسـن العــاشــور
بــوجــود ظــاهــرة الـتهــريـب
(الــشـــامل) عـن طـــريق (ابـــو
اخلـصيب) وقـال (إنهم يهـربـون
الـنفـط واحلـــديـــد واالغـنـــام
والطيور!) ..ثم قاطعه السيد عبد
القـــادر عبـــد الكــريـم رجب -
ال
العـضو املـستقل الـوحيـد  -قائ ً

(إنهم يهربون العراق كله(!؟)..
وبعــد (تــردد) بعـض اعـضــاء
اجمللـس ،اعرتف اجلميـع خبطورة
هـذه الظاهـرة وانتشـارها يف ابي
اخلصيب.
الـسيد عبد البـاري علي التميمي
املسـؤول االمين يف اجمللـس (ماذا
نفعل للحد من التهريب؟ ،حنن ال
منلك اسـلحة وال قـوات ،وال منلك
قـرارنـا ..القـضيــة ليـسـت من
صالحياتنا (!).
واعـرتف بقيـة اعـضــاء اجمللـس
وهم السـادة اقبـال حممـد خليل
وحسن صاحل حسن وعبد الباري
عبـد الـزهـرة الـسلمي بـانـتشـار
التهـريـب عرب (ابـو اخلـصـيب)
واكـدوا أنهم ليس بـوسعهم عمل
أي شـيء للحـد مـنه ،ألنه خـارج
عن صالحيـتهم (!) وروى السيد
حسن صاحل حـسن عن مشاهدته
لعـمليـة تهـريـب يف وضح النهـار
وقـال( :شـاهـدت بـاخـرة تقـوم
بتهريب الـنفط إىل ايران! وقمت
علــى الفـور بــابالغ الـشـرطـة،
ولكـنين فـوجـئت بـردهـم حني
قالـوا :هذه ليست من صالحيتنا
وإمنـا مـن صالحيـة الـشـرطـة
النهـريـة(!) ..ثـم ابلغت القـوات
الربيطانية فلم يأبهوا بي(!).
جسور محطمة!
اطلعـين الــسـيـــد خلف حــسـن
العـاشـور  /رئيـس اجمللـس علـى
كتاب رمسـي صادر من حمـافظة
البصـرة  -مكتب نـائب احملـافظ
لشـؤون اجملالس البلـدية ومرسل
إىل مــديــريــة طــرق وجـســور
الـبصـرة  -العـــــــدد ب 2847 - 4 -
يف  ،2004 /5 /26ويـطــالـب فـيه
املــديــريــة بــاصـــــالح وإعــادة
تـأهيل ( )36جسـرًا حمطمـ ًا منذ
سقوط النظام يف مناطق اللباني،
و(العـوجـة) ،والـصنكــر ،واحلي
العـسكـري ،وعـويـسيـان ،وبلـد
سلطـان ،وكـوت الـصلحي ،وبـاب
ميـدان ،واالعـمرييـة ،ومحـدان،
اضافـة اىل اجلسـور املشيـدة على
انهار :بيت اهلارون والصانع وباب

العريـض والعسمـاوي والقنـطرة
وغريها!!
مجلس بلدي ،ولكن!
حــديث رئيـس اجمللـس البلـدي،
واملــداخالت العـديـدة مـن قبل
اعضائه ،عن االعمـال اليت قاموا
بهـا منــذ تعيـينـهم تلخـصت يف
املـساهمة يف تـوزيع النفط والغاز
وتــوزيع عـشــرة آالف قـطعــة
أنابيب ميـاه على العوائل  -كانت
مــوجــودة يف خمــازن الــدولــة،
واملسـاهمـة يف فتـح مينـاء (ابـو
فلــوس) واحلفــاظ علــى دوائــر
الدولـة كافـة من مـوجة الـسلب
والنهب ،واملـساهمة بـازالة االلغام
مع املنـظمات االنـسانيـة ،وجرد
بيـوت املعـارضـني لصــدام اليت
هـدمهـا الـنظـام السـابق ،وجـرد
عـوائل الـشهـداء  -اكثـر من الف
عائلـة!  -إضافة إىل جـرد العوائل
العـراقية العـائدة من ايـران بعد
سقـوط النـظام الـسابق ،واقـامة
نـــدوات لتـــوعيــة املــواطـنني،
وتـسـهيل امـور دوائـر الـدولـة،
وجرد كافة املشـاكل اليت يعانيها
ابنــاء املــدينــة وتـسـليـمهــا إىل
املـنظمـات االنسـانيـة ،واالشراف
عـلى انتخابات الكثري من الدوائر

الرمسية وغريها!..
رئيس اجمللـس (اقسم) بـأن (ابو
اخلـصـيـب) خـــالـيـــة مـن بـيع
اخلـمـــور واملخـــدرات ،واضـــاف
(الكبـسلـة) مـوجـودة يف اخلفـاء
فقط!!
(خصيباويات)
البطـالة يف ابي اخلـصيب كبرية..
شـاهـدت الكـثري من العـاطلني يف
املقاهي ..احدهـم قال( :ال توجد
فـرص عمل يف ابي اخلـصيب ،وال
يف البصـرة كلها ..وإذا مـا وجدت
فهي نـادرة جـداً .وسـرعـان مـا
يكسـبها (اهل الـواسطـة)! ..آخر
قـال (الـسـراق ..اشـرتوا سيـارات
وبيوتاً ،وفتحوا دكاكني)!
اهـالي (ابو اخلـصيب) يتـجمعون
ســريعــ ًا حــول الـصحـفي حــال
علمـهم به ،وكـثريًا مـا يـرددون
(اكـتبـوا علـى املــاي ،الكهـربـاء،
الـبـطــالــة ،اخلـطف!!) ومــا أن
تسأهلم عن أميا مـساعدة جتدهم
مجيـع ًا متـهافتـني على تقـدميها
عن طيب خاطر .ال توجد يف ابي
اخلصـيب ظواهـر سلب ..اجلميع
يعـرف احـدهم اآلخـر وحيبـون
الغـربـاء ،ولكـن مظـاهـر الفقـر
واحلـــرمـــان واضحـــة جـــدًا يف
سلـوكهم واحـاديثهم ..وبـعضهم
حتــدث عـن ظــاهــرة تــســرب
االطفـال والـشبــاب من املـدارس
وتسـاءل قائالً( :املـدارس ..اشكد

املتـســـوقني قــال (عـمي كـلهه
تهـــــريـــب ..ظلــت اصــبـــــور
بــالبـصــرة!؟) ثم اضــاف( :لــو
تهريب ،لـو بيع على احملـافظات،
اصرفلهم!!).
اسئلة شبه ضائعة
اهالـي (ابو اخلـصيب) يعتـمدون
على العـشار يف تـبضعهم وقـضاء
حـاجـاتهـم الضـروريـة ،ولـذلك
فـخط الـسـري بيـنهمــا ال ينقـطع
طــوال الـنهــار ..بعـضهـم يعـمل
هنـاك ،يبيع بضاعته يف ساحة ام
الـربوم ،أو يف شــــوارع العــشـــار
االخرى ثم يعود مـسا ًء  -غالب ًا ما
تكون متـورًا  -مكانس  -مهفات...
اخل.
ال يــــوجــــد يف أبـي اخلــصـيـب
متـنزهـات وال مديـنة ألـعاب وال
مكـتبـــات وال مقهــى انـرتنت..
احليـاة تبدو بسيطـة وهامشية..
ووجوه اجلميع تبحث عن أجوبة
ألسئلة ضائعة!!
يف الطريق العـام ،ليس بعيدًا عن
مـركـز ابــو اخلصـيب ،احـرتقت
سيارة تاكـسي نتيجة خلل فين..
شـاهـدت الـسـائق حيـوم حـوهلـا
غاضباً ،ويهيل عليها الرتاب بكفيه
وقدميه من دون جدوى ..يعرف
إن النـار اكـرب من ضيق حمـاولته
ولكن!..
بـعض االهـالـي فعلــوا مثـله ،ثم
تـوقفوا واكتفـوا بإحاطـة السائق

ينــراد هله افلــوس!) ...امضـيت
ظـهرية حـــارة يف ابي اخلـصـيب،
وحني جلسـت على (تنكـة) عند
احــد بــاعــة املـــرطبــات علــى
االرصفة ،سـألته (ابـو اخلصيب)
ماذا تبقى منها؟
(النخل املشيص!) أي غري املثمر..
واضاف (خلصنـاها كلهه حروب،
حــروب!!) وبني أن العـديــد من
اهالي ابو اخلصيب القدماء تركوا
مـدينـتهم وسكنـوا يف حمافـظات
أخرى ..وحني سألته عن ظاهرة
التهريب يف ابي اخلصيب ،فوجئت
بسـرعة رده ،قـال (أوه ..ابفلس)
أي مـنتـشــرة جــداً! ..واضــاف

ومـســاءلته!! ..مل امسع ابــدًا من
مجـيع الـــواقفـني ،مبـن فـيهـم
الـســائق املـنكــوب ،تلـك اجلملـة
(الـطبـيعيـة جـداً) ،الـيت وقفت
علـى اطراف لـساني ..ايـن سيارة
االطفاء!؟
يف ابـي اخلصـيب ،يعـرف اجلـميع
على ما يبدو ،أو أنهم على قناعة
مـن ،أن احلــــرائق هـي حـــالـــة
طبـيعيـة ومـألـوفـة ،وال ينـبغي
القضـاء عليها!؟ بل جيب أن متلك
حريتها كـاملة ،لكي تكمل قانون
اهلالك يف ذلـك املكـــان ،قــبل ان
تغادره إىل مكان آخر!؟

(انـواع ..بـالبـواخـر ،بـاملهيالت،
بالرتيالت!)..
ثم ســألـته عـن املهــربـني ومن
يـتعاون معهم :فاجـاب (عصابات
وايد!) أي كثـري تساءل قـائالً( :يا
هـــــو يـكـــــدر علــيهـه بهـــــاي
الفـوضى؟!) ..ثـم دخلت يف سوق
(ابو اخلصيب) فوجدته فقرياً ،ال
يسـر النـاظريـن ..اندهـشت من
(اخـتفـــاء) امســـاك الـصـبـــور
والزبيـدي ،اليت (كانـت) مكدسة
علـى األرصفة يف مـوسم الصيف،
وتبـاع (بأفالس معدودة)! ..احد

شوق يهز دمي اليك

احلديث عن موت االمكنة يقودنا
دائمـ ًا إىل صـورتهـا األوىل ..ليـس
ذلك شـوقـ ًا وال هـروبـاً ،بل هـو
اصرار حقيقـي على فهم الصورة
اليت آلـت اليها ..الـصورة اليت هي
أمامنا اآلن ،الواقع!
ومعنـى هـذا إننـا لن نـرضـى إال
مبحـاربــة اهلالك ،إال مبعـاداته..
الحـظــوا مـعي هــذه الـصــورة،
ال أن ال
وسـاعمل بآلـية رؤييت ،آم ً
أكون خمطئاً..
(كـان يـا مـا كـان ،يف بصـرة ايـام

زمـان ..كــان شبـابهـا ،يف مـطلع
الـسبعينـيات ،كمثـال ليس غري..
يعقـدون من حـني آلخر ،هـدنة
مع بــؤسـهم املـتحــول ..كــانــوا
يستأجـرون قارب ًا (شختورة) من
مكــان جتـمعهـم اجلمـيل قــرب
متثال السـياب ،مببلغ (اسطوري)
قدره مخـسة دنـانري ،يصـنعونه
من (وقاحـة) أحالمهم (انـصاف
واربـاع دنـانري ودراهم ،خـردة)،
لـيخلقــوا أزهــى ايــامـهم  -يــوم
احليـاة  ،!!-وهـو طقـس بـسـيط
جـداً ،يتمثل بـسفرة نهـرية من
العشار إىل كازينو (ابو اخلصيب)،
رحلـة عمـرهـا سـويعــات ،ولكن
دقـائقها ال حتـصى كـانت مليـئة
(بالصفكـة البصراويـة والبصرة
مـا عـذبـت حمب ،واحيـا وامـوت
عـالعشـار ،واهلل اخيلي ..صـندوق
امني البصـرة ،وهلي سود العكل،
بيض الدشاديش.)...
(كـنـــا نــســتلقـي علــــى سقف
الـشـختــورة ،حنــدق يف الـغيــوم
اهلـاربـة ،وعلـى جـانـبينـا مئـات
اآلالف من رؤوس الـنخيل ،ومـاء
شط العرب ،الذي كنا نغرف منه
بأيدينا ونـشرب!! او نرميه على
وجوه وثياب بعضنا البعض...
ومل يـتـــوقـف احللـم بـتــــوقف
الشخـتورة قـبالـة الكـازينـو ،بل
يـنمو ويـزداد ..ندخل الكـازينو
لـننعم مع العـشرات من الـرجال
والـنــســاء االجــانـب ،مـن روس
ويـــــوغـــــسالفــيــني وجــيـك
وبولـونيني ،.وسـرعان مـا نعقد
صحبة مجيلـة معهم ،جنلس مع ًا يقـبـل الفالحـــون علـــى قـص عـــامـــاً ..كـنــت اسكـن يف حـي
نأكل ونشـرب ونتحاور ونرقص ،العثــوق قبل نـضجهــا ،أي وهي (الـعالـية) ،وكـان متعهـد التـمور
ثم نـغادر الكـازينـو مجيعـ ًا رغم (خالل) بتـضخيـم الالم  -هكـذا يـأتي إىل حملتنـا بسيـارة (لوري)
(حتذيراتهم) لنـا بضرورة السري يسمـونها وهي صفـراء  -والسبب حمملـة بـصنـاديق الـتمــور من
مبجمـوعـتني ،خــشيــة عيـون يعـود إىل أن كل األسـر الفالحيـة اجلرداغ ،فتـأخذ كل اسرة من (5
املخربين وتقاريـرهم! ولكننا مع تعتمـد عليه كغـذاء رئيـس لكل إىل  )30صندوقاً ،وتـعمل يف بيتها
هـذا ،كنـا نفرتق ثـم سرعـان ما وجبـاتهم بـسبب (فقـرهم) أوالً ،علــــى (تفلـيــس) الـتـمـــر  -أي
نتوحـد يف مسريتـنا اجملنـونة إىل وبـسـبب كـــون تنــاولـه يف تلك استخـراج النـوى منه  -ثم تعـيد
ييكور ( -جـيكور) لزيارة (منزل الـشهـور من كل عـام ميثل عـادة الصناديق يف اليـوم التالي ،أو بعد
االقـنــان) والـتجــول يف غـــرفه قدمية جداً ،اضافة إىل سبب مهم يـــومني مـع (كيــس النــوى) إىل
املظـلمة ،أو لـصعود علـى سطحه ثـــالـث وهـــو أن كـل العــــوائل املتعهد ،الستالم حـصة جديدة..
حبـذر شـديـد  -كــان يهتــز بنـا البصـريـة علـى االطـالق تعتربه وكنــا نـتقــاضــى علـــــــــى كل
بقوة!! كنا نقضي اكثر من ساعة فاكهة يوميـة ال بد من تناوهلا يف صنـدوق ( )70فلـساً(!) وجمـموع
يف حديـقته املهملة ،نـردد باعلى وجبات الفطور والضحى والغداء ما حنصل علـيه كان يعينـنا على
اصـواتنـا (غـريب علـى اخلليج .وبعد القـيلولة ،ويف العـشاء وآخر تـدبري شـؤوننـا ..وكــان املتعهـد
وشـناشيل ابنـة اجلليب ،..واقبال اللـيل يف سهــراتهم اجلـميلـة مع (يربينه الذمة) على ما نأكله من
الـتمـــر اثنـــاء عمـلنــا ،أمــا اذا
و ...شوق يهز دمي اليك ،كأن كل الضيوف!
دمي اشـتهــاء!..ال تـنكــروا نـعم وهـذا هـو مـا يـدفع الفالح علـى احـتفــظت عــائلــة جبــزء مـنه
الـعـــــــــــراق ..خــــري الــــبـالد بيعه وهـو (خالل) جلين االرباح فيعتربه سرقة!!
سكنـتموهـا!!!) ..وبعدهـا منضي مبكـراً ،بعـد عـام من الـضنك و
يف مــسـرية راجلــة طـــويلــة إىل (الفقر)!!
شط العرب وداعاً
(محـدان) ،بني بـساتـني النخيل ويـضـيـف (الفهــد) :يف مــوسـم
الكثيفـة واشجار الـسدر واهلـمبة القـصاص ،تهرع األسـر الفالحية هويـة شط الـعرب ،غـري املزيـفة
واخلـرّيـط ..وكـان أصـدقـاؤنـا مجيعـ ًا إىل قـص عثـوق الـتمـر هـي الغـــروب واللـيل واالضــواء
االجـانب يهزون رؤوسهـم اعجاب ًا ومجعهـا ،وعـزل حـصـة كـبرية املتأللـئة يف امواجه ،تلك القادمة
أمـام مجـال الطـبيعـة وهـدوئهـا منها أليام الشتاء القاسية! ،حيث من الـبواخر واملـراكب واملهيالت،
الساحر ،ويـرددون معنا (بسرا ..تتعاون االسرة على كبس التمور أو من مصـابيح التنـومة غـرباً..
بــســـرا)!  -أي بـصـــرة ..وقـبل يف تنكـات او قواطي او يف خصاف وهـوية شط العـرب هي النوارس
الـغروب ،نهـرب ببـطء من خنيل او حالنـة مصنـوعة مـن خوص والسابلة والباعة والنوادي ..ولكن
محـدان والـسـيبـة والـسـبيالت ،النـخيل ،أمــا احلصـة االكـرب من صـدام مزق هذه اهلوية بقصوره،
عم ً
ال بنصيحة السياب ،ونستأجر الـتمــور فـتبــاع علــى مــالـكي وبتمــاثيل ضحـايـاه اليت كـانت
سيـارة أجرة ،لـلعودة إىل العـشار ،اجلراديغ ،حيث يـبدأ عملهم من تشـري اليه ،إىل قـاتلهـا ،ولـيس إىل
إىل ذلك املكـان الـذي نفـرتق فيه تلك الـلحظـة ،جبـمع العمـال من (غريه)!! ،ومــا أن اخـتفــى هــو
ونــزحـف إىل بيـــوتنــا خبـطــى رجــال ونسـاء وعجـائـز وشبـاب ونظامه حـتى اختفت الـتماثيل
مذبوحة ،كأنها ال تريد أن تبتعد للعمل يف اجلـراديغ طـوال النـهار كلهــا ،واختفت اصـابع الضحـايـا
اكثـر عن رائحــة جيكـور ونهـر واجلرداغ ،يقول احلاج :هو مصنع اليت كانت تشري اليه بوضوح!!
خوز!)..
يتـم فيه ازالة العنـق من التمرة ،الـشط مل يـسرتجع هـويته حـتى
اآلن ،اتـضح املشهد ،مـشهد (أمس ثم شـقها بـسكني ،الزالـة الفصم بعـد رحيل (مستـعمرة) ..احتله
البـصرة اآلن) ..هل انـا خمطئ؟( ،النــوى) ومجعـه يف صنــاديق ،اخلمــارة وبــاعــة املـشــروبــات
ال أمتنى ذلك!!
ومن ثم كبسه بعـد اضافة اجلوز الروحـية ومـتعاطـو املخدرات و
واللــوز واهليـل ،ويتـم ذلك وفق (الكبـسلــة) ،ليـصبحــوا اسيـاده
اجلراديغ
اشتهـرت الـبصـرة بـاجلـراديغ ..درجات من حيث نوعية التمور ،اجلـدد يف (بـارهم) اجلـديـد (بـار
وهـي مصـانع كبـس التمـور ،أي وطريقة تعليبها.
الفقري)!! ،الـذي يبـدأ دوامه من
تـعليبهـا ..مصـانع اهلـية ميلـكها أمـــا الـنـــوى والعـنق ،فـيجـمع أول خيط اسود مـن الليل وحتى
بعـض أثريـاء البصـرة القـدماء ،ويـستخـدم كحطـب للتنـانري(!) ،اشعار آخر!!
إضـافـة إىل شـركـات انـكليـزيـة ويف ايام القحط الـذي حصل بعد
لقطة فاشلة!
احلرب العـامليـة الثـانيـة ،طحنه
قدمية!
اهــالـي البـصــرة وخلـطــوه مع ادهـشين وصـدمين بـائع حفنـة
ويقـول احلـاج (عبـد اهلل سلمـان الـطحني واكلوه!!  -حصل ذلك يف مـن املهفـات واملكـانـس ..عجـوز
الفهـد) أن اشهـر اجلـراديغ كـان البـصرة مـرة أخرى يف مـنتصف حنيف شـبه اعمـى جيلـس علـى
يـسمـى (بـيت األصفـر ،وشـركـة الـتسعـينيـات من الـقرن املـاضي الـرصيف ،ليعيش علـى ما يبيعه
دسـرتيك) اضــافــة إىل جــراديغ ايــام احلـصــار ،وعــرف وقـتهــا يف ذلك النهار السـاخن ..تساءلت،
اخـرى عـديـدة ..وكـان عـملهـا
وانا اقف امـامه :هل أنـا يف زيارة
مـومسياً ،يـصاحب مـوسم نضج بالطحني األسود!!
ملتحـف طبيـعي؟ ..اين الـبصـرة،
براءة ذمة
التمـور ،ابتـداءًا من شهـر ايلـول
لكــأنهــا مـصــابــة (بـــالتــدرن
تقريـباً .فقبل هذا الـشهر بكثري ،تقــول احلــاجــة أم عــادل ( )78احلضاري!؟.

