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أقدم ساعي بريد في البصرة:

مجنون خطف الرسائل مني وأستعدتها بساندويش
الجورنال – متابعة

يف حج��رة خلفي��ة �ض��يقة يف بناي��ة الربي��د
واالت�ص��االت املركزية بالع�ش��ار يوا�صل �ساعي
الربي��د �إي��اد عبد اهلل حمم��د عمل��ه اليومي بجرد
الر�س��ائل وتدقيقه��ا والت�أكد م��ن عناوينها قبل
ال��شروع يف جولت��ه اليومية عل��ى دراجة نارية
�ص��غرية متهالكة .برغ��م التعب ال��ذي يبدو على
حمي��اه وه��و
اي��اد �إال �أن االبت�س��امة ال تف��ارق ّ
ي�س��تقل دراجته بت�أنٍ موا�ص�لا عمله الذي �شغف
ب��ه من��ذ كان هاويا للمرا�س��لة حت��ى حتوله اىل
لقاء عن
�س��اعي بريد .موقع "نقا�ش" �أجرى معه ً
عمله ومتاعبه ومهنة �ساعي الربيد.
يف منت�ص��ف الت�س��عينيات تقريب��ا .يف �أول ي��وم

عم��ل يل رافق��ت �س��اعي الربي��د الق��دمي وذل��ك
الجتي��از االختب��ار �أي �أين يف �أول ي��وم و�ض��عت
قدم��ي فيه بالربي��د خرجت للتوزي��ع وكنا نقود
دراجت�ين هوائيت�ين ،وق��د تفاج���أ ب��اين اعرف
املناط��ق الأربع��ة التي �ش��ملت جتربت��ي الأوىل.
كان��ت ل��دي موهب��ة معرف��ة جمي��ع الأماك��ن
وال��شركات والدوائ��ر وكل م��ا يخط��ر يف البال.
وعندم��ا عاد ق��ال اين �أعرف املناط��ق �أكرث منه
و�س���أنوبه عن��د تقاع��ده وهو ما ح��دث .احلقيقة
�أين اكت�س��بت اخل�برة منذ كن��ت جنديا يف احلرب
العراقي��ة الإيراني��ة بالثمانين��ات ،وكان��ت لدي
هواية املرا�سلة ف�أحببت دائرة الربيد ووجدت ان

م�س��تقبلي حينذاك كان يف احل�صول على وظيفة
�ساعي بريد.
كن��ت رئي���س رابط��ة ه��واة املرا�س��لة العراقي��ة
ورئي�س رابطة العناق للمرا�س�لات العربية وكنت
�أتلق��ى ر�س��ائل كثرية م��ن �أنحاء العامل .را�س��لت
�شخ�ص��يات عاملية وعربية م�ش��هورة ،كاملمثلة
�ص��وفيا لوري��ن وتلقي��ت منه��ا ردا بااليطالي��ة.
را�س��لت الرئي�س الليبي الراحل معمر القذايف وقد
لب��ى رغبتي بح�ض��ور م�ؤمت��ر ح��ول العوملة يف
ليبي��ا عام  1987لكني كنت ع�س��كريا وممنوعا
م��ن ال�س��فر .كم��ا را�س��لت املرح��وم ال�ش��يخ فهد
الأحم��د رئي���س اللجنة االوملبي��ة الكويتية  ،وقد
هن�أت��ه مبنا�س��بة زواج��ه ،وتفاج���أ �إين كنت �أول
العارف�ين بخ�بر زواج��ه ف�أر�س��ل بطلب��ي وكنت
خائفا فلم �أذهب ،لكنه �أر�س��ل يل فيما بعد بطاقة
تهنئ��ة مكتوب��ة بخ��ط ذهب��ي .ك��دت ان �أتزوج
مرتني من �ص��ديقات باملرا�س��لة ،واحدة عراقية
و�أخرى مغربية.
املغربي��ة الت��ي توطدت عالقتي به��ا طلبت مني
ال��زواج ويك��ون زواجنا عن��د عمتها يف فرن�س��ا.
كانت فر�ص��ة جي��دة لبدء حي��اة جدي��دة وقتها.
لكن ر�س��التها التي كان يفرت�ض ان حتدد الأمور
�ض��اعت يف الربيد وتبدلت ظروف العراق ب�ش��كل
تزوجت.
�رسيع وحني ترا�سلنا جمددا كنت قد ّ
�أم��ا ال�ص��ديق ال��ذي �س��اعدين ف��كان فل�س��طينيا
مقيما يف قطر� ،أر�سل يل ما قيمته ( )400دينار
عراقي وقد �أر�سل النقود يف الر�سائل نف�سها دون
ان تفق��د .ثم �أر�س��ل يل مبل��غ ( )2000دينار كي
ا�ص��در جواز �سفر �إذ تدبر يل عقد عمل مع مكتب
بري��د الدوحة .اتفقنا على كل �ش��ي ،لكن الظروف
منع��ت ذل��ك .كن��ت �أحتفظ ب���آالف الر�س��ائل يف
�ص��ندوق خ�شبي كبري .ذات يوم فتحت ال�صندوق
ففوجئت بوجود �أفع��ى كبرية ملتفة فوق �أكدا�س
الر�سائل ،ويبدو �أنها ا�ستخدمت ال�صندوق كمكان
أم�سها ب�سوء وكانت
للعي�ش ،وقد تركتها دون ان � ّ
ت�ش��اطرين غرفت��ي الب�س��يطة ،هي يف ال�ص��ندوق
وان���أ عل��ى �رسي��ري ،وك�أنه��ا حامي��ة لكن��زي
الثم�ين من املتطفلني ،لكني بعد زواجي ونتيجة
الظروف والتنقالت من م�س��كن لآخر �إ�ض��افة �إىل
ان هوايت��ي مل تع��د مقبول��ة من زوجت��ي �أقدمنا
عل��ى �إت�لاف خزين الر�س��ائل واعتربها خ�س��ارة
�شخ�ص��ية كبرية .وقد انقطعت عن املرا�س��لة منذ
( )18عاماً .يف ال�س��ابق كان العمل مرهقا لكرثة

االنتخابات تطغى على مظاهر رمضان
الجورنال – متابعة

تزامنت التح�ضريات اخلا�صة ب�شهر رم�ضان مع
ان�شغال العراق باالنتخابات الربملانية العامة
واجلدال ال�سيا�سي حول �شكل احلكومة اجلديدة .ومع
انت�شار �صور املر�شّ حني يف ال�شوارع ،اختفت مظاهر
االحتفاء بال�شهر الف�ضيل يف مدن كثرية .والعراقيون
كانوا قد اعتادوا تعليق الزينة للرتحيب بال�ضيف
املقبل وتهيئة امل�ساجد ال�ستقبال امل�صلني� ،إىل
جانب طقو�س وعادات ع ّدة اختفت هذا العام.
اختفاء مظاهر االحتفال لي�س النقطة الوحيدة التي
ت�سب مل�صلحة رم�ضان هذا العام ،ف�أ�سعار
ال حُت َ
ال�سلع الغذائية باختالفها ارتفعت لتنغّ�ص فرتة
انتظار �شهر ال�صوم ،يف حني �سُ ّجلت �أزم��ة �سكن.
ويقول احلاج حممد �صالح من �سكان ناحية العلم (
�رشقي تكريت) � ّإن "الأ�سعار مبعظمها ارتفعت بع�ض
ّ
ال�شيء ،يف حماولة ال�ستغالل النا�س .واملعروف � ّأن
مما
العائالت العراقية تنفق خالل �شهر رم�ضان �أكرث ّ
تنفقه خالل الأ�شهر الأخرى ،حتى � ّأن بع�ضها ي�ضع
ميزانية خا�صة للإنفاق على الطعام وموائد الإفطار
التي باتت متن ّوعة �أكرث من ذي قبل".
ي�ضيف �صالح ،وه��و طبيب بيطريّ �،أن "عائالت
تف�ضل الت�س ّوق قبل حلول ال�شهر ،حتى ال
كثرية ّ
ت�ضطر �إىل اخل���روج يف درج���ات ح���رارة مرتفعة
تتجاوز الأربعني ،ال �س ّيما � ّأن رم�ضان يح ّل يف بداية
ف�صل ال�صيف" .و�إذ يلفت �إىل � ّأن "درجات احلرارة
ما زال��ت معتدلة حتى اليوم" ،يو�ضح � ّأن "حركة
الت�س ّوق غابت هذا العام يف حمافظة �صالح الدين
ب�سبب االنتخابات التي ت�شغل ال�شارع العراقي بكل
�أطيافه" .من جهتها ،ت�شري جلني الطائي �إىل �أنّه
"ميكن القول � ّإن مظاهر اال�ستعداد ل�شهر رم�ضان
معدومة �أو متوا�ضعة جداً" .هي من �سكان ال�ساحل

الأي�رس يف حمافظة نينوى (�شمال) وت�صف امل�شهد:
"مدن حمررة لكنّها مد ّمرة وال حتوي � ّأي �شيء مل ّون
غري �صور املر�شّ حني .وال جند ما مي ّهد ل�شهر رم�ضان
هذا العام" .ت�ضيف الطائي � ّأن "الو�ضع االقت�صادي
للعائالت التي ت�سكن املدن املحررة مثل املو�صل
�سيئ جداً .اجلميع هنا �إ ّما نازح من منطقته بعدما
تهدمت منازله �أو فقد عمله �أو مل يح�صل على رواتبه
�أو �أنفق ماله على �إ�صالح حماله ومنازله التي
د ّمرتها احلرب .ك ّل هذا انعك�س �سلبا على العائالت
وا�ستعدادها ل�شهر رم�ضان ،با�ستثناء الأ�رس الغنية".
وتتابع الطائي � ّأن "النا�س ما زالوا متخ ّوفني من
توتّر الو�ضع الأمني .لكنّنا على الرغم من الظروف
ال�صعبة ،عمدنا �إىل التح�ضري ل�شهر رم�ضانّ ،
ونظفنا
املنزل ورتّبناه وع ّلقنا الزينة داخله حتى ن�شعر
بروح ّية ال�شهر الف�ضيل".
جن��م وه��ي��ب �صاحب حم��ل للحلويات ،ال �س ّيما
ال��ب��ق�لاوة ،يف دي���اىل .ي��ق��ول" :بد�أنا نتهي�أ ل�شهر
رم�ضان ب�صنع احللويات املختلفة واخلا�صة بهذا
ال�شهر .فال�صائمون يقبلون على ��شراء احللويات
مثل الزالبية والبقالوة ولقمة القا�ضي ،خ�صو�ص ًا
�إذا كانت الأ�سعار منا�سبة .وقد ج ّهزنا املحل بكل
امل�ستلزمات وزدن��ا امل��واد اخلا�صة ب�صناعة تلك
احللويات" .ي�ضيف وهيب � ّأن "مو�سم رم�ضان
وف�صل ال�صيف فر�صتان للربح ال تتكرران دائم ًا ،لذا
نهتم كذلك بالع�صائر واملثلجات" .مهيمن العزاوي
وهو طالب جامعي ،ي�ستع ّد ل�شهر رم�ضان قائ ًال � ّإن
"ا�ستقباله �صار عرب تبادل التهانئ بني الأ�صدقاء
على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي� ،ش�أنه �ش�أن
املنا�سبات الأخرى� .إىل ذلك ،ف� ّإن العائالت العراقية
للتب�ضع
التوجه �إىل الأ�سواق
عموم ًا ت�ستع ّد له عرب
ّ
ّ
وت�أمني االحتياجات اخلا�صة باملائدة الرم�ضانية
وتخزينها" .ي�ضيف � ّأن "�شباب املنطقة ي�ستعدون

لبع�ض امل�سابقات يف املقاهي القريبة ولعب
املحيب�س .وهذه املظاهر تختفي مبج ّرد انتهاء �شهر
رم�ضان".
يف ال�سياق ،ي�أ�سف النا�شط �أحمد العنزي ،وهو
من �سكان �أب��ي اخل�صيب (ج��ن��وب) ،ل ّأن "مظاهر
رم�ضان غائبة هذا العام" .ويع ّول على "التقاليد
التي ما زالت حتافظ العائالت عليها يف هذا ال�شهر،
و�أه ّمها اجتماع الأ��س�رة والأق���ارب والأ�صدقاء
وت��ن� ّوع الوجبات ال�شعبية والد�سمة التي تز ّين
مائدة العائلة� ،إىل جانب تقاليد �أخ��رى ما زالت
�سارية يف مدن اجلنوب" .وي�شري �إىل "التجمعات
ال�شبابية و�صالة الرتاويح ،خ�صو�ص ًا يف م�ساجد
بلدة الزبري ،بالإ�ضافة �إىل توزيع �أطباق الطعام
بني اجل�يران ،وانتظار امل�سحراتي لي�رضب على
طبله ويوقظنا يف موعد ال�سحور ،على الرغم من
لكن
� ّأن اجلميع ي�ستخدم من ّبهات الهواتف اخلليويةّ .
ث ّمة وقع ًا خمتلف ًا ل�صوت امل�سحراتي ،ما زالت بلدات
كثرية حتافظ عليه" .وال تختلف العا�صمة بغداد عن
املدن الأخرى ،بح�سب �أو�س مروان وهو موظف يف
�رشكة �أهلية .ويقول � ّإن "االنتخابات �أف�سدت ب�شكل
لكن العائالت ما
عام اال�ستعدادات ل�شهر رم�ضانّ ،
زالت تهيئ ما يلزمها من جتهيزات وتنهي الأعمال
املعلقة قبل حلول ال�شهر املقبل" .ي�ضيف � ّأن "ث ّمة
م�ساجد ه ّي�أت باحاتها ال�ستقبال امل�صلني ولإعداد
موائد الإف��ط��ار و�سالل رم�ضان التي ت��وزّع على
العائالت الفقرية والنازحة" .من جهة �أخرى ،ي�شري
مروان �إىل � ّأن "مظاهر رم�ضانية كثرية اختفت يف
ال��ع��راق وظهرت �أخ��رى عقب االح��ت�لال الأمريكي
يف ع��ام  ،2003ف�صارت تق ّل�ص �ساعات العمل
والدوام الر�سمي �أحيان ًا مع ارتفاع درجات احلرارة،
بالإ�ضافة �إىل �سفر بع�ض العوائل املتمكّنة مادي ًا
لق�ضاء �شهر رم�ضان خارج البالد".

الر�س��ائل التي تردنا فلم تك��ن هناك املوبايالت
وو�سائل االت�صال احلديثة.
كن��ت �أوزع �أكرث م��ن ( )70ر�س��الة يف كل دفعة
وعندما �أعود للربيد �أجد العدد نف�سه من الر�سائل
�أو �أك�ثر ف�أعاود التحرك عل��ى دراجتي الهوائية.
كان ال�ض��غط �ش��ديدا علين��ا .وكن��ا نغط��ي �أن��ا
وزمالئ��ي اغلب مناط��ق الب��صرة .الآن تراجعت
�أع��داد الر�س��ائل ال�شخ�ص��ية ب�ش��كل كب�ير فهناك
قراب��ة ( )10باملئ��ة فق��ط ي�س��تخدمون الربي��د
العادي .لكن لدينا الربيد امل�س��جل وي�أتي بكرثة
وكذل��ك بريد الدوائ��ر احلكومية وه��و بريد يجب
توزيعه يوميا.

ذات ي��وم حمل��ت ر�س��الة من اجلان��ب الربيطاين
ل�صاحب معر�ض �س��يارات �أثناء الغزو الأمريكي
للعراق ،وكانت دبابة بريطانية �س��حقت �سيارته
فطال��ب بتعوي���ض ،فق��ال يل انه �إذا ح�ص��ل على
تعوي���ض ف�س��تكون يل مكاف���أة ممت��ازة و�إذا مل
يح�ص��ل على �ش��يء فح�ص��تي ال تزي��د على قدح
م��اء! وملا فتح الر�س��الة وج��د التعوي���ض ففرح
كثريا ف�أخربته ان مكاف�أتي هي من عند اهلل و�أنا
�أف�ضل قدح املاء.
�أهايل الب��صرة اغلبهم يعرفوين .ذات يوم رك�ض
خلفي طفل �أثناء خروجه من املدر�سة وهو يلوح
بكت��اب الق��راءة لل�ص��ف الثاين وي�ص��يح �س��اعي

الربيد! وعندما توقفت قال :هذه �صورتك عمو يف
كتاب القراءة .ف�ص��افحته والتقطت معه �صورة ،
وذات ي��وم اختط��ف جمنون �إحدى الر�س��ائل يف
غفلة مني وهرب بها فا�ض��طررت للرك�ض خلفه
وتقطّ ع��ت �أنفا�س��ي وهو يعرب هذا ال�ش��ارع وذاك
�إىل �أن ام�س��كه بع���ض �أ�ص��حاب املح��ال وقاموا
بتهدئته و�أقنعوه ب�إعادة الر�س��ائل بعدما اغروه
ب�س��اندوي�ش وع�ص�ير وبعد مماطلة طويلة تخلى
عن الر�س��الة وكنت �أخ�ش��ى �أن ميزقها .مل �أتوقف
ع��ن عملي ك�س��اعي بريد برغم الظروف ال�س��يئة.
كن��ت �أط��وف باملناطق حت��ى يف �س��اعات غزو
�أمريكا للعراق واندالع الفو�ضى واجلنون.

االهوار عالمهن الواسع ..حكاية امرأتين من هور الحمار جنوب العراق
الجورنال – متابعة

ام عبد الأمام وام علي
�،صيادتا �أ�سماك ماهرتان،
الأهوار عاملهن الوا�سع
اجلميل ،بني الق�صب وحتت
�سقف كوخ �صغري بقلب
هور احلمار جنوب مدينة
النا�صرية ،يطبخن الطعام
ويفرت�شن الأر�ض ،لكل منهن
�أكرث من� /100/شبكة
وزورق  ،يعرفن بالفطرة
واخلربة املرتاكمة �أماكن
ال�صيد الوفري وتوقيتات هذا
النوع من الأ�سماك �أو تلك
البيئة املائية .

وجماليات احلياة بالن�سبة لهن هي جماليات
الأه��وار ..لكن ما يقلقهن انخفا�ض منا�سيب
املياه.
تقول ام عبد االمام من مواليد  ،1953اعي�ش
يف كوخ بقلب االهوار انا و�صديقتي ام علي
منذ  /50/عاما منتهن �صيد اال�سماك ولدي /
بلم /و�شباك  ،نذهب اىل ال�صيد �صباح كل يوم
ونقوم بن�صب ال�شباك ونبقى بجوارها حتى
امل�ساء بعدها نرفع ال�شباك من املاء ونقوم
ببيع ما يرزقنا اهلل به اىل /ال�صفاطة /وهم
جمموعة تقوم ب�رشاء اال�سماك من ال�صيادين
وتنقلها اىل اال�سواق.
وت�ضيف ان" نوعية ال�شباك التي ن�ستخدمها
هي من النوعيات القدمية ويطلق عليها /
ال��غ��زل /وه���ي م��ن االن����واع املحببة ل��دى
ال�صيادين من عقود من ال�سنني ولن ن�ستخدم
طريقة ال�صيد اجلائر ،م�شرية اىل ان عامل
االه���وار مليىء باملفاجئات اال ان روحنا
انغم�ست بهذه الطبيعة اخلالبة والن�ستطيع
فراقها.
من جانبها ا�شارت ام علي من مواليد 1956
وهي الرفيقة الوحيدة الم عبد االمام "نحن
نعي�ش هنا ون�شعر ان روحنا مغمو�سة هنا يف
االهوار بح�سب تعبريها وال ن�ستطيع فراق هذه
البيئة اجلميلة التي علمتنا ال�صرب ولن نبايل
مايجري خارج هذه امل�سطحات اجلميلة.

وت�ضيف ام علي" وهي ت�شعل �سيجارتها انا
ادخ��ن منذ �صغري ول��ن ات��رك التدخني ابدا
 ،واملك �شباكا من الغزل و�شختوره/بلم/
وجماذيف لدفع ال�شختورة بها ولن ن�ستخدم
الزوارق احلديثة  ،م�شرية اىل ان االهوار تتميز
بوجود العديد من احليوانات ومنها اخلنازير
بكرثة ونحن النبايل تلك احليوانات اطالقا
بل جنري خلفهن عندما يتقربن من الكوخ
لطردهن دون ا�ستخدام �سالح .
وت��ؤك��د ان"حياتنا جميلة هنا يف االه��وار
ونحن ن�سكن ناحية الطار التابعة لق�ضاء
�سوق ال�شيوخ ولن نذهب اىل اهلنا ابدا،كما لن
يعوزنا �شيء ابدا�،سوى اننا نطالب احلكومة
بتوفري املياه وال�شيء �سوى املياه ملناطق
االه��وار  .وميتد هذا الهور من النا�رصية يف
الغرب �إىل �ضواحي الب�رصة عند �شط العرب
غرب ًا.يبلغ طوله / 90/كم وعر�ضه بني 25-
 30كم ،وكانت م�ساحته ال�سطحية الق�صوى
حوايل/3/االف كم 2يف مو�سم الفي�ضان
وتنخف�ض �إىل ح��وايل/ 600 /كم 2خالل
مو�سم اجل��ف��اف  .وت��وج��د يف ال��ه��ور �أن��واع
عديدة من الطيور امل�ستوطنة واملهاجرة مثل
الدجاج احلر واالزركي ودجاج املاء والنور�س
وكذلك توجد فيه العديد من النباتات املائيه
منها نبات الق�صب والربدي حيث تعترب هذه
النباتات �أكرث النباتات انت�شارا وكذلك توجد
العديد من الأ�سماك مثل اخل�شني وال�سمتي
وال�شلك.

مزار للمفجوعين" :أم التسعة" ..مقبرة تجسد آالم الموصل
الجورنال  -متابعة

زرت املو�صل (مدينة ما بعد داع�ش) تقودين اخلطى
كلما ُ
�إىل املدينة القدمية ،يف كل مرة اكت�شف �أن لق�صة احلرب
هناك زاوية �أخرى ،فقد وقفت على مقربة "�أم الت�سعة"
حيث ُدفن مدنيون راحوا �ضحية العمليات الع�سكرية.
قبور مرتا�صة حفرتها �أيادٍ مرجتفة من اخلوف ،وعلى
عجل يودع امل�شيعون اجلثامني لين�سحبوا اىل ال�رساديب
ب�رسعة بعيدا عن مناجل احلرب ،هكذا جرت الأمور يف
"�أم ال�سبعة" ،مقربة ال�ضحايا التي ما زالت �شاهدة على
الويالت التي جرتها �إىل املدينة "دولة اخلالفة".
حمني الظهر يحمل بيده كي�سا،
من بعيد تابعت رجال
َّ
كان يتقدم �إىل املقربة مط�أط�أ الر�أ�س ،ناور يف م�شيته
بهدوء ليتجنب وطء القبور املنت�رشة على نحو ع�شوائي.
وقف �أمام ثالثة قبور متال�صقة رفع كفيه اىل االعلى
ليقر�أ �سورة الفاحتة ثم افرت�ش ال�تراب وحيدا واخرج
علبة مياه بال�ستيكية وبد�أ ير�ش املاء عليها.
املقربة م�ساحتها نحو �ألف مرت مربع ،تتو�سط منطقة
مدمرة ،كانت حديقة قبل بدء العمليات الع�سكرية للق�ضاء
على تنظيم "داع�ش" يف اجلانب الأمين �آذار (مار�س)
 .2017يقول حممد با�سم ،ا�سكن هناك – �أ�شار اىل

دفن الع�رشات
منزله املطل على "�أم الت�سعة"،
�شهدت َ
ُ
من �أبناء املنطقة ،ن�سا ًء و�أطفاال و�شبابا و�شيبا� ،سقطوا
جراء الق�صف الذي نفذه الطريان �أو مدافع الهاون ،لقد
زرعنا احلديقة ب�أج�ساد ال�ضحايا .وي�شري اىل الرجل
اجلال�س يف املقربة وحيدا" ،هذا العجوز يدعى ق�صي ابو
ح�سني من �سكان حملة امل�شاهدة القريبة من هنا ،يزور
اقرتبت بحذر
املقربة يوميا ،م�سكني لقد فُجع ب�أبنائه".
ُ
من ابو ح�سني� ،ألقيت التحية وجل�ست قريبا منه ،احلزن
طاغ متاما على وجهه� ،س�ألته ملاذا جتل�س هنا ،ف�أجاب:
ٍ
"ه�ؤالء �أبنائي ح�سني وعلي و�سمية ،دفنتهم هنا �أثناء
العمليات الع�سكرية ،ق�ضوا بقذيفة هاون �سقطت على
منزلنا ،وكل يوم �أزورهم اقر�أ الفاحتة لأرواحهم".
نحو مئة �ضحية دفنت جثامينها يف ه��ذه املقربة
التي تغريت هويتها عدة مرات� ،سبق وان كانت مقربة
ل�سكان املدينة القدمية .يقول حممد حديد "�أجدادي
دفنوا هنا ،وعندما �سيطرة داع�ش على املو�صل� ،أمر
بنقل جثامينهم وح ّول املقربة �إىل حديقة ،وب�سبب عدم
قدرة النا�س على اخلروج من املنطقة �أثناء ايام القتال
ال�رش�س بني القوات العراقية ومقاتلي داع�ش ،ا�ضطروا
لدفن ال�ضحايا يف احلدائق وباحات اجلوامع وحتى
و�صل الأمر اىل ان يدفنوهم يف الغرف" .هنا دفناه"

ي�شري حممد با�سم وهو ير�شد حممد حديد لقرب �شقيقه
ال��ذي ق�ضى اي�ضا بقذيفة ه��اون يف ني�سان(ابريل)
املا�ضي "بعد التحرير عادت عائلتك لتنقل الرفات �إىل
املقابر املخ�ص�صة على �أطراف مدينة املو�صل" يخاطب
حممد �صاحب القرب.
ويقول "عندما ا�شتد القتال وزاد عدد ال�ضحايا من �أبناء
املنطقة ،اخرتت مكانا هنا ليكون مقربة يل ولعائلتي،
اعتقدت �أننا لن ننجو ،ف�ضاق املكان واعطيته لعائلة
من �سبعة �أفراد ق�صف منزلهم وماتوا جميعا ،دفناهم
ونحن نبكي ،عائلة كاملة �أبيدت" .حممد حديد �شقيق
ال�ضحية الذي غادر املدينة منذ عام  2015ومل يعد
اليها اال بعد طرد داع�ش منها يقول "عندما زرت املقربة
علي فاجعتي ب�شقيقي ،الكثري من العائالت فقدت
هانت ّ
ثالثة واكرث من ابنائها ،كحال جارنا ابو ح�سني" .بع�ض
العائالت نقلت رفات ابنائها من "�أم الت�سعة" و�أعادت
دفنهم يف املقابر الأخرى ،ورمبا �سي�أتي الدور على بقية
القبور ليتم نقل الرفات منها .لي�س ابو ح�سني وحده من
يكرر الزيارات اىل هذا املكان املتخم باحلزن ،على �أحد
القبور �شاهدت قطع �شوكوال وورد منثور ،وثمة �أ�سماء
مكتوبة بخط يد ومثبتة على قطع خ�شب او حجر ،انها
لل�ضحايا املدفونني هنا.

