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املدخل 
قراأت يف جملة �سومر )املجلد الرابع، اجلزء 
االول، كان����ون الث����اين 1948( مقاال للبحاثة 
اال�ستاذ يعقوب �س����ركي�س، عنوانه، الب�سرة 
هل ا�س����ل الكلم����ة اآرامي؟. وق����د انتهى املقال 

بهذه احلا�سية:
ملع����ايل اال�س����تاذ يو�س����ف غنيم����ة راأى ابداه 
بتحف����ظ يف معن����ى كلم����ة )بغداد( وه����و انها 
)بك����دادا( ومفاده����ا: مدين����ة او دار او بي����ت 
 -4 الع����رب  لغ����ة  )راج����ع  وال�س����اأن.  الغن����م 

.)80 ،27 /1926
فراجعت املجل����د الرابع للغة العرب وطالعت 
فيه راأي �س����احب املعايل اال�ستاذ غنيمة ذلك، 

وهذا ن�سه:
ويل راأي خا�س يف معنى ا�سم بغداد ولقد عّن 
يل يف ت�ساعيف بحثي منذ زمن، ومل ان�سره 
حتى اليوم، فاأذكره بكل حتفظ وتوق، الذي 
عن����دي ان ا�س����م بغ����داد اآرامي مبن����ى ومعنى 
وهو موؤلف من كلمتني من )ب( املقت�سبة من 
كلمة )بيت( عندهم، وكثريا ما تقع يف اوائل 
ا�سماء املدن مثل بعقوبات وباقوفا وبطنايا 
وباع�س����يقا وباع����ذرا وباجرم����ى وغريه����ا،، 
واللفظة الثانية )كدادا( مبعنى غنم او �ساأن 
)راجع �س 91 من معج����م دليل الراغبني يف 
لغ����ة االآراميني العمود الث����اين الكلمة الثانية 
املعنى الثاين( فيك����ون مفاد بكدادا مدينة او 
دار او بي����ت الغن����م وال�س����اأن يف اول االمر، 
وم����ن امل�س����هور ان االآراميني كان����وا فالحني 
يف هذه الديار يربون املوا�سي، وبقوا كذلك 
قرونا عديدة بعد ا�س����تيالء العرب امل�س����لمني 
على الع����راق، واين اف�س����ل هذا ال����راأي على 
التاأوي����ل الفار�س����ي وال�س����يما ق����د ورد ا�س����م 
بغداد يف االثار القدمية البابلية قبل احتالل 

الفر�س لهذه الربوع.

فاأرجو ان تب����دوا راأيكم يف هذا التاأويل النه 
اذا وافق العلماء علي����ه يكون اول من قال به 

عراقي بغدادي..

ردنا على اال�ستاذ غنيمة
ان ا�س����م )بغداد( لي�س باآرام����ي، فمن الثابت 
يف التاري����خ االن االآرامي����ني مل تط����اأ اقدامهم 
ار�����س الع����راق قبل الق����رن الثاين ع�س����ر قبل 
امليالد، على حني وجدت اثار مرقومة تربهن 
ان����ه كان على عهد املل����ك حمورابي مدينة يف 
مملكته م�س����ماة با�س����م )بكدادا( ثم ان حجرا 
م����ن حجارة احل����دود يعود تاريخ����ه اىل عهد 
امللك الك�س����ي )ن����ازي- م����ار تا�س( ق����د كتبت 
في����ه كلمة )بك����داد( وكان حكمه يف الن�س����ف 
االخ����ري من القرن الرابع ع�س����ر )ق. م( وهذا 
يوؤي����د ماقدمنا ذكره من ان ا�س����م بغداد لي�س 

باآرامي اال�سل.
وان فر�س����نا، فر�س����ا حم����اال، ان االآرامي����ني 
كان����وا يف الع����راق على عهد املل����ك حمورابي 
يف الق����رن الثام����ن ع�س����ر قبل املي����الد، وانهم 
�س����موا مو�س����عا جغرافي����ا بلغته����م االآرامية، 
فانه الي�س����ع املرء ان يت�سور ان كلمة )بيت( 
كان����ت قد اخت�س����رت فا�س����بحت )ب( ومعنى 
ذلك ان كلمة )بيت كداد( �س����ارت )بكداد( يف 
تل����ك الع�س����ور، فان اخت�س����ارا كه����ذا يتطلب 

عدة قرون حتى يبلغ متامه.
ون�سيف اىل ذلك ان هذا اال�سم، )بغداد( منذ 

عرف يف التاريخ حت����ى اليوم قد حافظ على 
�س����كله، م����ع طول تل����ك االزمنة ال�س����حيقة يف 
الق����دم، كما �سن�س����تعر�س املراج����ع التي ذكر 

فيها على ح�سب ازمانها.
ويح�س����ن بن����ا هن����ا ان نق����ول انن����ا مل جن����د 
يف الكتاب����ات اال�س����ورية- حتى الت����ي يعود 
تاريخها اىل اواخر ع�س����رهم – كلمة )بيت( 
يف ا�س����مائهم اجلغرافي����ة متحول����ة اىل )ب( 
ولذل����ك النرى من ال�س����واب اتخاذ اخت�س����ار 
اال�سماء املاألوف يف االزمنة املتاأخرة مقيا�سا 

لكلمة تعود اىل االلف الثاين قبل امليالد.
ردنا على اال�ستاذ الكرملي

ولال�س����تاذ االب ان�س����تا�س الكرملي �س����احب 
ذي����ل مق����ال  الع����رب تعلي����ق يف  لغ����ة  جمل����ة 
اال�ستاذ غنيمة، اّيد به قوله بدليلني نذكرهما 

ونردهما عليه، فاالول قوله:
وقب����ل كل �س����يء على املحقق ان يق�س����ي عنه 
قول من يذهب اىل ان الكلمة فار�سية اال�سل، 
اذ كي����ف تك����ون كذل����ك والفر�����س مل يدخل����وا 
الع����راق اال يف عهد كور�س )يف املئة الرابعة 
قبل امليالد( وبغداد معروفة بهذا اال�س����م قبل 

الفر�س مبئات ال�سنني..
فاق����ول لنق�س دليل����ه االول هذا، ان اال�س����تاذ 
الكرمل����ي لو فك����ر مليا كما فكرن����ا وفت�س عن 
احلقائ����ق كما فت�س����نا، ودقق النظ����ر يف راأي 
اال�ستاذ غنيمة كما فعلنا، لو�سل اىل النتيجة 
اىل تو�س����لنا اليه����ا حتم����ا، وحينئ����ذ اليج����د 

لنف�سه �سبيال غري ان يعد كلمة )بغداد( بعيدة 
كل البعد عن ان تكون اآرامية اال�سل، وبهذه 
املنا�س����بة اود ان اذكر ان دخول )كور�س( يف 
باب����ل كان يف �س����نة 538 )ق. م( ومل يكن يف 

القرن الرابع قبل امليالد كما ذكر اال�ستاذ.
والدليل الثاين للكرملي هو قوله:

الجرم ان البالد ال�س����امية ال�س����كان الت�س����مى 
اال با�س����م �س����امي اي ا�س����م من اال�س����ورية او 
البابلية او االآرامية او العربية، واحلال اننا 
نعل����م ان االآراميني – وهم من ا�س����ل �س����امي 
كالع����رب- قدمي����و الوجود يف دي����ار العراق، 
ف����اذا كان االم����ر على ه����ذا الوجه ف����ال بد من 
ان تكون اللفظة ارمية الو�س����ع، ولهذا نخري 
راأي �س����ديقنا البحاث����ة يو�س����ف غنيم����ة على 

راأي �سواه.. 
وانا ال اريد اطالة القول يف نق�س هذا الدليل، 
فان نظرة عجلى اىل اال�س����ماء اجلغرافية يف 
العراق تو�سح لنا تهافته وتكفي يف نق�سه.

ع����ل انن����ي ال ارى ب����دا م����ن ان اآت����ي بب�س����عة 
امثلة يف ه����ذا الب����اب، واين منتخب امثلتي 
من ا�س����ماء اماكن جغرافي����ة قريبة من مدينة 
)بعقوب����ا( او عل����ى بعد ي�س����ري منها، وا�س����م 
)بعقوب����ا( كما يرى اال�س����تاذ غنيمة – اآرامي 
اال�سل، ويف ذلك داللة على ان منطقة بعقوبا 
اآرامية، وها هي ذي اال�سماء التي اخرتتها:

خرناب����ات، معناه )عمارة املج����د، او العمارة 
املجيدة(، )امللحق1(

بهرز، 

معناه )ال�سعيد اليوم، اي ال�سعيد(، )امللحق 
)2

خري�سان، معناه )ال�سرق( )امللحق 3(
مهروت، معناه )النهر الكبري( )امللحق 4(

زرباطي����ة، معناه )عمارة اآذرب����ات(، )امللحق 
)5

بل����دروز، معن����اه )نه����ر اخلنزي����ر( او النه����ر 
اخلنزير( )امللحق 6(

الق�م الذين كان ا�سم بغداد 
بلغتهم

وبع����د ان تاأك����د لنا ان كلم����ة )بكداد( لي�س����ت 
باآرامي����ة اال�س����ل، نرجع اىل اق����وال موؤرخي 
العرب وجغرافيتهم واللغويني القدماء منهم 
لكي نوا�س����ل البحث عن  ا�س����ل اال�س����م، فقد 
ذكر هوؤالء ان كلمة )بغداد( فار�س����ية اال�سل، 
فوجدناهم م�سيبني يف ذلك النه وان مل يكن 
الفر�س يف العراق يف منت�سف االلف الثاين 
قبل امليالد، فقد �س����كن الك�س����يون العراق يف 
تلك الع�س����ور، وهم �س����عب كانت لغة الطبقة 
احلاكم����ة منه����م م����ن ف�س����يلة اللغ����ات الت����ي 
تنت�س����ب اليها اللغة الفار�س����ية، وهي ف�سيلة 
اللغ����ات الهندي����ة – االوربية.. فا�س����ماء عدد 
من اآلهتهم الرئي�سة اآرية، وكذلك ا�سماء كثري 
م����ن ملوكهم الذي����ن حكموا 576 �س����نة وهي 
املدة التي ا�س����تمر فيها �س����لطان �ساللتهم من 

عام 1749 اىل 1173 قبل امليالد.
م�س����اهري  قال����ه  م����ا  ما�س����بق  اىل  ون�س����يف 

املوؤرخني االوربيني فيهم:
ق����د اع����رتف من����ذ زمن باحتم����ال انه����م – اي 
الك�س����يني- من العن�س����ر االري، ومن املمكن 
ان نعدهم ببع�س التاأكيد ممن جتمعهم �سلة 
القراب����ة باحلكام املتاأخرين م����ن )امليتانيني( 
الذي����ن �س����يطروا على االق����وام غ����ري االرية، 
الع����راق،  �س����مال  يف  )�س����وبرتو(،  �س����كان 

الق�سد وال�ستطراد يف ا�سول معنى بغداد

 اننا مل جند يف الكتابات ال�سورية- حتى التي يعود تاريخها اىل اواخر 
ع�سرهم – كلمة )بيت( يف ا�سمائهم اجلغرافية متحولة اىل )ب( ولذلك 

لنرى من ال�سواب اتخاذ اخت�سار ال�سماء املاألوف يف الزمنة املتاأخرة 
مقيا�سا لكلمة تعود اىل اللف الثاين قبل امليالد.

ت�فيق وهبي
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وكان الك�س����يون يف ب����الد باب����ل – كم����ا كان 
امليتاني����ون- هم الطبق����ة احلاكمة اي الطبقة 
االر�س����تقراطية اال انهم، وذلك مما ال�سك فيه، 
ات����وا معهم بطبق����ة من العامة، ومل ي�س����حب 
�س����يطرتهم تبدل وال تغيري يف لغة البالد وال 

يف العن�سر ال�ساكن فيه..
موطنه����م  كان  الذي����ن  الك�س����يون،  واولئ����ك 
يف جب����ال زاكرو�����س، �س����مايل عي����الم- ذل����ك 
املوط����ن ال����ذي عرف����ه اليون����ان يف االزمن����ة 
ال�س����لوقية ب�)ك�س����يوى( اتوا اىل ب����الد بابل 
عم����اال اول م����رة، وبع����د ان ا�س����تقروا فيه����ا 
ا�س����بحوا تابع����ني لالنظمة العام����ة التي كان 
اهل البالد اال�س����ليون يعامل����ون بها، فكانوا 
جندوا مدة معينة يف اجلي�س او م�س����خرين 
يف فرق العمال، وهك����ذا تدربوا على الثقافة 
الع�سكرية ولوال ذلك مل ينالوها، ويبدو انهم 
انتهزوا الفر�س����ة يف اال�س����طراب احلا�س����ل 
ب�س����بب النكب����ة احلثي����ة، فن�س����بوا انف�س����هم 
حكام����ا يف باب����ل كما فعل املمالي����ك يف القرن 
الثامن ع�س����ر للمي����الد حني انته����زوا الفر�س 

يف بغداد عند موت احمد با�سا فجاأة.
ا�ستقاق كلمة بغداد ومعناها

لق����د ج����اء يف تقرير عن حملة امللك �س����رجون 
�س����نة )714( )ق.م( ذك����ر ا�س����ماء ا�س����خا�س 
واماك����ن ايراني����ة، منه����ا )بي����ت بك����ي( وهي 
مدين����ة ميدي����ة، وه����و اال�س����م الذي ق����ال فيه 
امل�سرت كمرون: من املحتمل انه قد ترجم اىل 
اللغة ال�س����امية فا�س����بح )بيت اىل( اي )بيت 
اال له( ا�سم منطقة ميدية، ومما يحتوي عليه 
كلمة )بك( التي كانت م����ن الكلمات االيرانية 

املعروفة منذ االزمنة الك�سية.
ويق�س����د امل����وؤرخ بعبارته، الق�س����م االول من 
كلمة )بكداد( الك�س����ية التي م����ر ذكرها، وهو 
كلمة )بك( ويف ذلك فائدة كبرية تو�سلنا اىل 
�س����حة ماذهب اليه كتاب الع����رب القدماء من 
ان ا�س����م )بغ����داد( كلمة مركبة م����ن )بغ( التي 

هي )بك( املقدم ذكرها ومن )داد(..
وبع����د ان ظهر لن����ا ان كلمة )بغ����داد( ايرانية 
اال�س����ل، وانه����ا مركب����ة م����ن الكلمت����ني، )بغ( 
و)داد( بق����ي علينا ان نبحث عن ا�س����ل تينك 
الكلمت����ني وع����ن معانيهم����ا لكي ن�س����تطيع ان 

نقف على حقيقة معنى )بغداد(.

ا�سل كلمة )بغ(..
ان )ب����غ( جاءت من الكلم����ة الهندية االيرانية 
)بهك( التي يرجع تاريخها اىل االلف الثالث 
قب����ل املي����الد، فانها كانت �س����ائعة بني االقوام 
الهندي����ة- االيرانية يف الع�س����ر ال����ذي كانوا 
ي�س����كنون فيه معا يف موطنهم الثاين، وذلك 
بع����د ان ترك����وا وط����ن الهن����ود- االوربي����ني 
املظنون، وقبل ان يفرتقوا فيحلوا يف الهند 

وايران.
وهذه الكلمة:

يف الفيدا     بهك
ويف كتابات امللوك االأخمينيني   بك

ويف االفي�ستا   بغ
وهي على اختالف ا�سكالها مبعنى )اله(.

ولفظها عند ال�سالفني، وهم اروبيون )بوكو( 
)الواو االوىل جمهولة( مبعنى )اله( اي�س����ا، 
وقد ا�سبحت عند جميع ال�سالفيني احلاليني 
وهم م�س����يحيون )بوغ( )بال����واو املجهولة( 

مبعنى )الله(..
ولي�����س م����ن اخلط����اأ ان نقول ان ه����ذه الكلمة 
الهندي����ة – االوربي����ة، كان����ت موج����ودة يف 
لغ����ة الهنود – االوربيني، وه����م يف موطنهم 

اال�سلي.
ويرى امل�س����يو ميي����ه انه اليوج����د دليل مقنع 
عل����ى ان الكلم����ة ال�س����الفية القدمي����ة )بوكو( 

التي مفادها )اله(، كانت م�ستعارة دخيلة.
ويعتق����د امل�س����رت جون�س����ن انها كان����ت قدميا 
كلمة هندي����ة – اوربية هي )بهك����و( )بالواو 
املجهول����ة( مبعنى )اله( وهي يف الفار�س����ية 
الي�س����لية  االفي�س����تية  ويف  )ب����ك(  القدمي����ة 
)ب����غ(،  الو�س����طى  الفار�س����ية  ويف  )ب����غ(، 
ويف خمطوط����ات ترف����ان: بكي�س����توم، ويف 
ال�سن�س����كريتية )بهك( ويف ال�سالفية، بوكو، 

قاي�س ذلك ب� )زيو�س بغيو�س، الفريجية(.
ومعنى كلمة )بغ( مق�س����م اخلريات، الرزاق، 
ال�س����يد، ال�س����لطان، املح�س����ن، وتوج����د كلمة 
افي�س����تية هي )هو- بغ( تفيد معنى )املتمتع 
بالن�سيب احل�سن، ويعد امل�سيو مييه حادثة 
نف�سية لغوية عجيبة ان يكون لكل من الكلمة 
الهندية- االيرانية )بهك( وللكلمة ال�س����الفية 
ث����روة،  او  )ح�س����ة  هم����ا  معني����ان  )بوك����و( 

واله(..

ا�سل كلمة )داد(.. 
ان ا�س����ل كلم����ة )داد( من امل�س����در )دا( وهذا 
امل�س����در معروف يف ف�س����يلة اللغات الهندية 
– االوربي����ة، و�س����نكتفي بذك����ر ماقال����ه فيه 
امل�س����رت ويليم�س جاك�سن يف كتابه املو�سوم 

ب�)قراءة االفي�ستا( قال:
امل�سدر اال�س����لي يف االفي�ستا هو )دا( )دث( 
ومعناه )االعطاء، الو�س����ع، اخللق، ال�سنع( 
ويف  )ده����ا(،  )دا(  ال�سن�س����كريتية  ويف 
الفار�سية القدمية )دا( ويف الفهلوية )داتن( 

ويف الفار�سية احلديثة )دادن(، انتهى..
وقد �س����يغ من هذا امل�س����در ا�س����م مفعول يف 

اال�سكال االتية:
الفهلوي����ة  ويف  )داث(  االفي�س����تية  يف 
والفار�س����ية احلديث����ة )داد( او )دات(، ويف 
االغريقية، ثيتو�س بال����واو املجهولة،، ويف 
االرمني����ة )دنت( ومعناه )�س����يء، موؤ�س�����س، 
قانون، خمل����وق، م�س����نوع( وبني اال�س����ماء 
ا�س����م مفع����ول يف �س����كل اآخ����ر ه����و، )دايتي( 

معناه )املنحة، العطية، اخلليقة(..
و�سيغة ا�سم املفعول )دات( دخلت يف اللغات 
االيراني����ة يف تركي����ب كث����ري م����ن اال�س����ماء، 

ونذكر منها ما ياأتي:
يف االفي�ستية: بغو- دات،، بالواو املجهولة 

خملوقها.  االلهة..  – �سنع 

اهور – دات= خملوق االلهة االهورات.
دثيفو – دات، بالي����اء والواو املجهولتني، = 

خملوق الديوات.
عل����م  ا�س����م  دات،  مه����ر  الفهلوي����ة:  ويف 
دات(  )م����رو-  م����ن  خمف����ف  لال�س����خا�س، 
)بال����واو املجهولة( ومعناه خملوق او عطية 
)مه����ر( اي )مر( )اله ال�س����م�س( ويقابله يف 

االيرانية احلديثة )مهرداد(..
خوت – داد، �سفة تعني )خملوقا او متكونا 
بذاته، او ابديا( ويف االفي�ستية )هو- دات( 
ويف االيرانية احلديثة ا�سبحت هذه الكلمة 

خداي ومعناها )الله( 
اوهر م����زد- دات، ومعناه )خمل����وق االله او 

عطاء الله(..
�س����يدات دات، ومعن����اه خمل����وق ال�س����يطان، 
ويف االف�س����تية )دئيفو- دات( بالياء والواو 

املجهولتني، باملعنى نف�سه.

اخلامتة
االدل����ة  ف����ان  بغ����داد  معن����ى  نذك����ر  واخ����ريا 
والرباه����ني التي تب�س����طنا يف ذكرها يف هذا 
املق����ال تثب����ت ان بغ����داد كلم����ة ايراني����ة وان 
معناها عطية االله، وقد ا�س����تعملها الك�سيون 
اول م����رة يف ب����الد باب����ل يف م�س����تهل االل����ف 
الث����اين قب����ل امليالد، والك�س����يون كم����ا يعرف 
عنهم كانت الطبقة االر�ستقراطية منهم تتكلم 
لغ����ة ارية، وكانت ا�س����ماء جماعة من ملوكهم 
والهتهم ارية �س����رفة، وق����د وردت بغداد يف 
الكتاب����ات امل�س����مارية ا�س����ما ملوق����ع جغرايف 
يف االزمن����ة التي تلت دور الك�س����يني اي�س����ا، 
وكان اخر ذكر له����ا واردا يف كتابة من نهاية 
الدور اال�سوري يف حدود القرن ال�سابع قبل 

امليالد.
وج����اءت كلم����ة بغ����داد يف االفي�س����تا مبعن����ى 
علم����ا  ا�س����ما  وا�س����تعملت  االل����ه(  )خمل����وق 

ال�س����خا�س كانوا يف االزمنة الفار�س����ية منذ 
الع�سر االخميني حتى الدور ال�سا�ساين يف 

ايران وغريها من االقطار.
وراأيناها اي�سا م�ستعملة عند االتراك ب�سكل 
)بغ����دان( ورمبا ا�س����تعملت ب�س����ورة )باتي( 
ا�س����ما ل�س����خ�س او لقبيل����ة يف الق����رن الرابع 

ع�سر للميالد.
وانا ال ادعى باأنني اول من ارتاأى هذا الراأي 
يف ا�س����ل )بغداد( ومعناها، فقد �سبقني اىل 
معرف����ة ذلك جماعة م����ن امل�ست�س����رقني، وذكر 
احدهم يف دائ����رة املعارف اال�س����المية حتت 
مادة )بغداد( ان ا�س����م بغ����داد هو ايراين بال 

�سك فيه ومعناه )عطية الله(..
واذه����ب اىل ابع����د م����ن ذل����ك فاأق����ول ان م����ن 
املوؤرخني امل�سلمني القدماء واجلغرافيني من 
كانوا قد ف�س����روا ا�سم )بغداد( تف�سريا قريبا 
م����ن احلقيق����ة، فقد ذك����روا ان بغ����داد معناها 
)عطي����ة ال�س����نم( او )عطي����ة ال�س����يطان( او 

)عطية امللك(.
ويبدو ان االلتبا�س الذي ا�س����ابهم كان �سببه 
ن�سيان معنى )بغداد( يف االزمنة التي �سبقت 
اولئك الكتاب االوائل، والنهم ق�سروا فهمهم 
لكلمة )ب����غ( الفار�س����ية على �س����نم فرتجموا 
كلمة بغداد ب�)عطية ال�س����نم(، ويحتمل انهم 
ق�سدوا بال�س����نم )الهة الفر�س(، فلما ف�سروا 
بغ����داد ب�)عطي����ة ال�س����نم( ارادوا ان يقول����وا 

)عطية الهة الفر�س(..
ومل تك����ن �س����يغة ا�س����م بغ����داد )عطي����ة االله( 
وا�س����تعمالها علم����ا م����ن االمور غ����ري املاألوفة 
يف االزمن����ة القدمي����ة، فق����د اتخ����ذ اليون����ان 
كلم����ة مقابل����ة ل�)بغ����داد( وه����ي تئ����ودور يف 
املعن����ى عينه وهو )عط����اء االل����ه( وجعلوها 
علم����ا ال�س����خا�س، ويع����رف بع�����س حكمائهم 
ب�)تئ����ودور( عا�س يف نح����و 325 ق. م، وقد 
�ساغوا اي�س����ا ا�سما المراأة ب�س����كل تئودورا 

وتع����رف به����ذا اال�س����م االمرباطوري����ة الت����ي 
حكمت يف نحو 527م.

املدع����و  ال����روم  مل����وك  اح����د  ع����ن  ويع����رف 
ع����ام  يف  �س����يد  بان����ه  )تئودو�س����يو�س( 
ا�س����ماها  الف����رات  اع����اىل  يف  مدين����ة  415م 
با�س����مه )تئودور�س����يو بولي�����س( اي مدين����ة 
تئودو�س����يو�س، فل����و ترج����م هذا اال�س����م اىل 
اللغة االيراني����ة يف الدور ال�سا�س����اين، لكان 
بغداد �س����هر، ف����ان كان معروفا ان ا�سخا�س����ا 
�س����موا با�س����م تئودور او تئودو�س����يو�س قد 
اطلق����وا ا�س����ماءهم على مدن �س����يدوها، فمن 
املرجح ان بغداد )عطية االله( اخذت ا�س����مها 

من ا�سم �سخ�س.
يف  )بغ����داد(  تقاب����ل  الت����ي  اال�س����ماء  وم����ن 
الفار�س����ية احلديث����ة م����ن حي����ث املعنى ا�س����م 
)خ����داداد( ويف الرتكية )الل����ه ويردي( ويف 
العربي����ة )عطاء الل����ه، عطية او هب����ة او هبة 

الله(..
ه����ذا وان ماقمت به يف هذا املقال مل اقت�س����ر 
فيه على تثبيت معنى ا�س����م )بغداد( وا�سله، 
ب����ل بحث����ت في����ه ه����ذه الكلم����ة املركب����ة م����ن 
جمي����ع وجوهه����ا، فتناولت كال من �س����طريها 
وا�ستق�س����يت ا�س����له وتط����وره وتراكيبه مع 
الكلم����ات االخرى، فعلت كل ذل����ك لكيال يبقى 

�سك يف املعنى احلقيقي ل�)بغداد(..
وقد تطرقت يف اثناء بحثي اىل ا�سماء اعالم 
كثرية ال�سخا�س ومواقع واىل كلمات اخرى، 
مما ل����ه عالقة باملو�س����وع، الن تلك اال�س����ماء 
والكلم����ات قد �س����ط فري����ق م����ن الباحثني يف 
تاأوي����ل معناها وتتبع ا�س����لها، وفريق اهمل 
ذلك، وقد و�سعت ما تو�سلت اليه يف املقال، 

ويف ملحقات قفيت بها املقال.
وع�س����ى ان يك����ون ه����ذا البحث امل�ستق�س����ي 
خامت����ة لالخ����ذ وال����رد يف املق����ال، واالب����رام 
والنق�����س يف اجل����دال الدائ����ر ح����ول املعنى 
احلقيق����ي لكلمة )بغ����داد( وا�س����لها اللغوي، 
فيزول به التبلبل الذي ا�س����تفحل قرونا عدة 
منذ و�سع ابو جعفر املن�سور حجر اال�سا�س 
لعا�س����مة ملكه اىل يومنا ه����ذا، ويحل حمله 

الراأي ال�سحيح والقول الثابت.
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ن ا�سل كلمة )داد( من امل�سدر )دا( وهذا امل�سدر معروف يف 
ف�سيلة اللغات الهندية – الوربية، و�سنكتفي بذكر ماقاله فيه امل�سرت 

ويليم�س جاك�سن يف كتابه املو�سوم بـ)قراءة الفي�ستا( 



العدد )1656( ال�سنة ال�سابعة االثنني )16( ت�سرين الثاين 42009

وع���دت بحق م���ن مفاخر الع���رب الكربى يف 
ال���ذي  العم���ارة والف���ن والتخطي���ط  جم���ال 
المثي���ل ل���ه يف ذل���ك العه���د. واخ���ذ اخللف���اء 
واالمراء العبا�سيون يتناف�سون ويت�سابقون 
يف بناء بغداد وات�سعت تدريجيا حتى �سمل 
العمران الكرخ والر�سافة فازدانت بالق�سور 
واملباين ال�ساخمة والريا�س الغناء وعمرت 
بامل�س���اجد اجلامع���ة ودور العل���م واملدار�س 
الديني���ة واملعاهد العلمية فا�س���حت رو�س���ة 
الق�س���اد لل���زوار والوفود ومركزا لال�س���عاع 
االر����س  م�س���ارق  يف  واملعرف���ة  الفك���ري 

ومغاربها قرونا عديدة.
وهكذا تو�س���عت بغداد وامتدت اىل اجلانب 
ال�س���رقي )الر�س���افة( فقام���ت مدين���ة جديدة 
واق���ام اخلليفة )امل�س���تظهر( �س���ورا حولها، 
وخلفه خندق، ويف داخل ال�سور دار اخلالفة 
والق�س���ور واال�س���واق وق���د بو�س���ر ببن���اء 
ال�س���ور وابوابه يف �س���نة 488ه� ومت البناء 
يف ع�س���ر اخلليفة )امل�سرت�س���د( �سنة 512ه� 

ولبغداد من بقايا �سورها ثالثة ابواب.
ب���اب ال�س���لطان وهو يف ب���اب املعظم، وباب 
الطل�س���م وهو ماي�س���مى باب )احللبة( ويقع 
يف منطقة باب ال�س���يخ وباب كلواذي، وكان 
موقع���ه بالق���رب م���ن الب���اب ال�س���رقي اليوم 
وباب الظفرية وهو الباب الو�س���طاين وهو 
غري بعيد عن جامع ال�سيخ عمر ال�سهروردي 
واملقربة املال�س���قة له.. �س���مي باب الظفرية 
ن�سبة اىل )ظفر( احد خدم اخلالفة العبا�سية 
كان يقع يف حملة الظفرية و�س���مي فيما بعد 

بالباب الو�سطاين لتو�سطه �سور املدينة.
والب���اب الو�س���طاين ه���و االث���ر ال�س���اخ�س 
الوحيد من بقايا �س���ور بغداد ال�س���رقي الذي 

�س���يد يف عه���د اخلليف���ة امل�س���تظهر )487- 
512( )1094- 1118م( ومت بناوؤه يف عهد 
اخلليفة امل�سرت�س���د و�س���مي بباب الظفرية- 
الو�سطاين- وهو موؤلف من برج عال حمزم 
بنطاق من الكتابة باخلط الن�سخي وببع�س 
الزخارف املنقو�سة على االجر ويقطعه جزء 
من اخلن���دق املائي العميق املحيط بال�س���ور 
ويف ع���ام 1917 ن�س���ف اجلي����س العثم���اين 
باب احللبة – الطل�س���م خالل احلرب العاملية 
االوىل، حي���ث كان ق���د اتخذ خمزن���ا للبارود 
وقد جاء ا�س���م هذا الب���اب احللبة لكونه بني 
يف م���كان قريب من ال�س���احة الت���ي كان يقام 
عليه���ا �س���باق اخلي���ول، ومكان���ه يف املنطقة 
الت���ي قام���ت عليه���ا حمط���ة القط���ار يف باب 

ال�سيخ ثم ازيلت للزحف العمراين.
ويف عام 1916 وعند ان�س���اء �سارع الر�سيد 
تق���رر ه���دم )ب���اب ال�س���لطان- ب���اب املعظم( 
بقاي���ا  ومات���زال  ال�س���ارع  مدخ���ل  لتو�س���يع 
ال�س���ور مال�س���قة لقاعة ال�س���عب حاليا ويف 
عام 1937 وبعد فتح �س���ارع الكفاح – غازي 
�س���ابقا- جرى هدم باب الكلواذي الواقع يف 

الباب ال�سرقي حيث �ساحة التحرير.
ويف الق���رن التا�س���ع امليالدي ان�س���اأ اخلليفة 
ه���ارون الر�س���يد مكتب���ة كبرية اطل���ق عليها 
اخلليف���ة )املاأم���ون( ابن الر�س���يد ا�س���م بيت 

احلكمة.
الق�سر العبا�سي او املدر�سة 

ال�سرابية
تقع هذه املدر�سة خلف وزارة الدفاع القريبة 
م���ن االعدادية املركزية للبين���ني حاليا، وهي 
من ابرز املعامل العبا�س���ية ال�ساخ�س���ة اليوم 
يف بغ���داد وهو بناء فخم فريد يف هند�س���ته 

وتخطي���ط عمارت���ه ويع���ود تاريخ ت�س���ييده 
اىل فرتة �س���يقة من الرب���ع االخري من القرن 
ال�س���اد�س والثل���ث االول من القرن ال�س���ابع 

للهجرة.
)دار  ان  اىل  الباحث���ني  بع����س  ويذه���ب 
امل�س���ناة( التي تن�س���ب للخليفة النا�سر لدين 
الل���ه العبا�س���ي )575- 622ه����( فيم���ا يقول 
الت���ي  ال�س���رابية  املدر�س���ة  ان  البغدادي���ون 
�س���يدها �س���رف الدي���ن اقبال ال�س���رابي مقدم 
اجليو����س يف زمن اخلليفة امل�ستن�س���ر بالله 
واملعت�س���م بالله العبا�س���يني وتذكر امل�سادر 
التاريخي���ة ان بن���اء املدر�س���ة ال�س���رابية ق���د 
اكم���ل يف �س���نة 628ه���� ويتاألف ه���ذا البناء 
العبا�سي من طابقني يحيطان ب�سحن وا�سع 
م�ستطيل ال�سكل م�ساحته )430م( ويتو�سط 
ال�س���لع ال�س���رقي ايوان كب���ري ارتفاعه نحو 
)9م( وتوجد جمموعة من احلجر والقاعات 
يف كل طاب���ق كما ان جمي���ع واجهات البناية 
مزدان���ة بزخ���ارف اجري���ة جميل���ة التكوي���ن 
تتاألف من عنا�س���ر هند�س���ية وبنائية وابرز 
ال���رواق  يف  ت�س���اهد  املعماري���ة  احللي���ات 

اجلنوبي.
-مرقد ال�سيدة زمرد خات�ن 

)ال�ست زبيدة(:
ي�س���م ق���رب ال�س���يدة زم���رد خات���ون زوج���ة 
اخلليفة امل�ست�س���يء بام���ر الله، وام اخلليفة 
النا�سر لدين الله العبا�سي، ويقع هذا املرقد 
حاليا يف مقربة ال�س���يخ معروف قرب حمطة 
ال�س���كة احلديدية وقد �سيدتهها زمرد خاتون 
قب���ل وفاتها )559- 1202م( ل�س���نة واحدة، 
وقد ابدع املعمار البغدادي يف ت�س���ميم بناء 
القبة حيث تفنن يف ا�س���تخدام االجر ب�س���كل 

مقرن�س يتدرج من اال�س���فل اىل االعلى حتى 
ينته���ي بنقط���ة عن���د قم���ة القبة ذات ال�س���كل 
املخروط���ي وقد بنيت القبة التي تعلو املرقد 
على ط���راز القباب ال�س���لجوقية، وهي قائمة 
على ثمانية ا�س���الع. وقد ن�س���ب ه���ذا املرقد 
خط���اأ اىل ال�س���يدة زبي���دة زوج���ة اخلليف���ة 
هارون الر�سيد التي دفنت مبقابر قري�س يف 

الكاظمية.
-م�سجد احلظائر )م�سجد زمرد 

خات�ن(:
يع���رف الي���وم بجام���ع اخلفافني ن�س���بة اىل 
مو�سعه ب�س���وق اخلفافني وكان بالقرب منه 
موق���ع املدر�س���ة النظامي���ة ال�س���هرية، ويقع 
هذا املج�س���د على ال�سفة ال�س���رقية من دجلة 
عند ا�سفل املدر�س���ة امل�ستن�سرية �سيد بناوؤه 
بامر م���ن زمرد خات���ون ام اخلليفة النا�س���ر 
لدين الله العبا�س���ي وقد ازيل���ت معامل بنائه 
ومل يبق منه اال املن���ارة التي تعترب من اقدم 

املنائر البغدادية.
-منارة جامع ال�سيخ معروف 

الكرخي:
تقوم هذه املنارة حاليا بجانب مرقد ال�س���يخ 
مع���روف الكرخ���ي يف اجلان���ب الغرب���ي من 
بغ���داد وهذه املن���ارة تابعة مل�س���جد اجلنائن 
�س���يدت يف عهد اخلليف���ة النا�س���ر لدين الله 
العبا�س���ي �س���نة 612- ه�1215م كما ت�س���ري 
اىل ذل���ك الكتابة املوج���ودة يف باطن احدى 
احللب���ات الزخرفي���ة املوجودة يف حو�س���ها 
وه���ذه املنارة هي من اج���ل املنائر البغدادية 
االيواني���ة  املقرن�س���ات  بك���رة  ومتت���از 
واحلليات الزخرفية عند حو�س���ها والوانها 

اجلميلة.

-جامع قمرية:
من االبني���ة ال�س���خمة التي �س���ديها اخلليفة 
امل�ستن�س���ر بالل���ه العبا�س���ي �س���نة 626ه���� - 
1228م وذلك على ال�س���فة الغربية من دجلة 
بالق���رب من ثانوي���ة الكرخ، وق���د انفق عليه 
امواال �سخمة تقدر بثمانية ع�سر الف دينار، 
وتعر����س ه���ذا املج�س���د اىل الدم���ار ب�س���بب 
طغيان دجلة، واهم ماتبقى من معامله منارته 

امل�سيدة باالجر.
*املدر�سة امل�ستن�سرية:

تق���ع يف اجلان���ب ال�س���رقي م���ن بغ���داد عن���د 
راأ����س ج�س���ر ال�س���هداء ومتت���د جبهته���ا على 
�س���فة دجلة، �سيدها امل�ستن�سر بالله اخلليفة 
العبا�س���ي ال�س���ابع والثالث���ون وانف���ق على 
ذهب���ا  دين���ار(  ال���ف   700( ح���وايل  بنائه���ا 
وان�س���ئت عليها امالك كث���رية تقدر مبليوين 
دينار تدر عليها دخال �س���نويا يقدر ب�س���بعني 
الف دينار واملدر�س���ة امل�ستن�سرية تعد اقدم 
جامع���ة يف العامل من حيث تنوع موا�س���يع 
الدرا�سة فيها اذ كان يدر�س فيها علوم القراآن 
والدين والفقه والفل�سفة واحلديث والعلوم 
التطبيقية كالطب وال�س���يدلة والريا�س���يات 

وغريها.
ظل���ت امل�ستن�س���رية عام���رة زاه���رة وموؤئال 
لط���الب املعرفة الذين كان���وا يتوافدون على 

بغداد من م�سارق االر�س ومغاربها.
تبل���غ  ال�س���كل  م�س���تطيل  املدر�س���ة  وبن���اء 
م�س���احتها )4836( مرتا مربعا ولها م�س���ناة 
حلمايته���ا م���ن في�س���انات دجل���ة ويتو�س���ط 
البناء �س���احة م�س���تطيلة يحيط به���ا طابقان 
بنائي���ان م���ن جهاته���ا االرب���ع ويف كل منه���ا 
عدد م���ن القاع���ات واحلج���ر، ويتو�س���ط كل 

بغدادنا اجلميلة، العريقة، التي نحتفل بي�مها، فيها كثري من اثار االعجاز 
العربي، واال�سالمي، منارة العامل، هكذا كانت بغداد، ي�م كان كثري من اجزاء هذا 
العامل يغط يف الظالم.
واذ نحتفل جميعا بي�م بغداد فانه ليحق لنا ان نعرف ت�اريخ وا�س�ل �س�اهد 
ودالالت احل�سارة، التي تزدهر الي�م من جديد..
قامت يف هذه املنطقة وقبل الع�س�ر العبا�سية بزمن بعيد مراكز ح�سارية مهمة، 
وماتزال االثار �ساخ�سة تدل على �سم� ما�سيها ومراحل تط�رها عرب الع�س�ر.
ففي عام )145هـ - 762م( اقام اخلليفة العبا�سي اب� جعفر املن�س�ر مدينة الكرخ، 
عرفت با�سم مدينة املن�س�ر، كما عرفت با�سماء كثرية الزوراء، بغداد، املدينة 
املدورة، دار ال�سالم، وعندما يطلق�ن على بغداد ا�سم مدينة الر�سيد، فالأنها 
بلغت مكانة مرم�قة يف عهد اخلليفة هارون الر�سيد، والتي اعتربها الباحث�ن يف 
تخطيط املدن وفن�ن العمارة االمن�ذج العظيم للمدن.

معامل بغدادية
زاهر عبداملجيد زيدان
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�س���لع ايوان فخ���م ارتفاع���ه ي���وازي ارتفاع 
الطابقني.

وق���د خ����س كل اي���وان مبذهب م���ن املذاهب 
االربع���ة تزي���ن واجه���ات وابه���اء املدر�س���ة 
البنائي���ة،  والهند�س���ية  البديع���ة  الزخ���ارف 
وكان���ت امل�ستن�س���رية ت�س���تمل عل���ى جمي���ع 
امل�س���تلزمات ال�س���رورية كامل�س���جد وحج���ر 
الدر����س وال�س���كن والطع���ام وخزان���ة كت���ب 
عام���رة ق���درت بنح���و ثمان���ني ال���ف جمل���د، 
عجيب���ة  و�س���اعة  و�س���يدلية،  وم�ست�س���فى 
وخمازن وحمام وب�ستان ومن ملحقاتها دار 

القراآن ودار احلديث.
*مرقد ال�سيخ عمر ال�سهروردي:
يق���وم يف منطق���ة ال�س���يخ عمر بج���وار باب 
الظفري���ة )الب���اب الو�س���طاين( وبالقرب من 
مقربة تعرف با�س���م مقربة ال�سيخ عمر وهي 

املقربة الوردية القدمية يف مدينة ال�سالم.
وه���ذا اجلامع يع���د من اقدم جوام���ع بغداد، 
وقبة قرب ال�سيخ �سهاب الدين بو حف�س عمر 
بن حمم���د البكري ال�س���ديقي ال�س���هروردي 
وكان عامل���ا وفقيه زمانه وعلى قربه �س���يدت 
قب���ة عل���ى ط���راز القب���اب ال�س���لجوقية وهي 
م�س���ابهة لقبة ال�س���يدة زمرد خاتون �س���يدت 
عم���ر  ال�س���يخ  وف���اة  �س���نة  يف  القب���ة  ه���ذه 

ال�سهروردي �سنة 632ه� - 1234م.
*مئذنة �س�ق الغزل- جامع 

الق�سر:
م���ن اثار بغ���دد وهي الي���وم يف قل���ب مدينة 
بغداد وذلك يف �س���ارع اجلمهورية عند راأ�س 
ال�س���ورجة يف املحلة املعروفة ب�سوق الغزل 
وكان���ت هذه املئذنة تابعة جلامع الق�س���ر او 
م�س���جد دار اخلليف���ة ال���ذي �س���يده اخلليف���ة 
املكتفي بالله العبا�س���ي �سنة 289ه� 295م.. 
اما تاريخ اعادة ت�س���ييد ه���ذه املئذنة فريجع 
اىل عام 678ه� - 1289م. يف زمن اباقاخان 
ب���ن هوالك���و، وتت�س���ف املنارة بخ�س���ائ�س 
فني���ة وعمارية خا�س���ة فمنها قاع���دة قوامها 
اثن���ا ع�س���ر م�س���لعا وحميطه���ا )64. 20م( 
ويق���وم عليه���ا ب���دن ن�س���فه اثن���اء ع�س���ري 
والن�س���ف االخ���ر ا�س���طواين وارتفاعها عن 
�س���طح االر����س نح���و 32م وي�س���م مدخلني 
ي�س���ل كل منهم���ا اىل �س���لم ي���دور يف داخ���ل 
الب���دن وباجتاه معاك����س لل�س���لم االخر وقد 
�س���يدت املئذنة باالجر واجل�س وا�س���تعملت 
مادة النورة والرماد يف بنائها وبدن املئذنة 
حمل���ى بزخ���ارف اجرية تعترب اي���ة يف الفن 
والدق���ة كم���ا ذكره���ا العالم���ة الكب���ري ج���الل 

احلنفي.
*خان مرجان:

وهو من املع���امل االثرية اجلالئرية ويقع يف 
منطق���ة جتارية مهمة يف مرك���ز مدينة بغداد 
ال�س���رقية وذلك يف مدخل �س���ارع ال�س���مواأل 
عن���د راأ����س ال�س���ورجة �س���يده ال���وايل امني 
الدي���ن مرجان حاكم بغدد يف عهد ال�س���لطان 
اوي����س ب���ن ال�س���يخ ح�س���ن اجلالئري �س���نة 
760ه� 1359م وقد ج���دد بعد االهمال وظل 
مهج���ورا حت���ى ع���ام 1935 عندم���ا متلكت���ه 
دائرة االثار والرتاث وبعد �س���يانته اتخذت 

منه مكانا لل�سياحة والراحة.
*امل�سهد الكاظمي:

م�س���هد  بغ���داد  يف  املقد�س���ة  االماك���ن  م���ن 
الكاظم���ني يف مدينة الكاظمي���ة، وهي مدينة 
قدمية وكانت قبل ت�سييد مدينة بغداد تعرف 
)بال�س���ونيزي( وه���ي ت�س���مية عربي���ة تعني 
احلي���ة ال�س���وداء ح�س���ب ماذك���ره الباحثون 
ومل���ا �س���يد املن�س���ور مدينت���ه امل���دورة جعل 
منها مقابر ال�سرته واقربائه ف�سميت مبقابر 
قري����س، وممن دفن فيها جعفر بن املن�س���ور 
واخلليف���ة االم���ني وال�س���يدة زبي���دة زوج���ة 
اخلليفة هارون الر�س���يد واالمام ابو يو�سف 

واالمام احمد بن حنبل.
ومل���ا دف���ن فيه���ا االمام مو�س���ى الكاظ���م ومن 
بع���ده حفي���ده االمام حمم���د اجلواد ن�س���اأت 
بالكاظمي���ة  عرف���ت  بل���دة  مرقديهم���ا  ح���ول 
ويق���وم فيها اليوم م�س���هد جلي���ل قوامه بناء 
الرتب���ة واالروق���ة �س���يدت �س���نة 926ه���� - 
القا�س���اين  م���ن  بزخ���ارف  وزين���ت  1515م 

وبحلة جديدة عليها نقو�س نباتية وهند�سية 
وكتابات بايات قراآنية، اىل جانب الزخارف 
املراي���ا  م���ن  املعمول���ة  والبديع���ة  القدمي���ة 
واملعادن الثمينة كما طليت بالذهب والف�سة 
من جديد وتقوم على القربين قبتان ذهبيتان 
حتف بهما اربع ماآذن كبرية ومثلها �س���غرية 
كما ا�سيفت اليها طارمات واواوين واك�ساك 

واروقة وجددت ار�سية ال�سحن باملرمر.
*مرقد ال�سيخ عبدالقادر 

الكيالين
يقع هذا املرقد يف مو�س���ع حملة باب ال�سيخ 
وهذا املرقد كان يف اال�س���ل مدر�س���ة �سيدها 
ابو �س���عيد املب���ارك بن علي املخرم���ي الفقيه 
ثم جددها وو�س���عها من بعده تلميذه ال�سيخ 
عبدالق���ادر الكي���الين الذي اق���ام فيها حلقات 
الدر����س وظ���ل عاكف���ا بها حت���ى وفاته �س���نة 
561ه���� - 1165م ودفن فيها ثم �س���يدت على 
ق���ربه قب���ة وف���ق الط���راز ال�س���لجوقي ولكن 
ال�س���لطان العثماين �سليمان القانوين هدمها 
�س���نة 941ه���� وبنى عل���ى القرب قبة �س���اهقة 
وا�س���عة وفريدة من حيث الت�س���ميم واحلق 
بالبناء مراف���ق عديدة وبالق���رب من الرواق 

تقوم منارة �سخمة غري مرتفعة.
*مرقد االمام االعظم:

م���ن امل�س���اهد اال�س���المية اجلليل���ة يف بغداد 
مرق���د وجامع االمام اب���ي حنيفة النعمان بن 
ثابت املتوفى �سنة 150ه�- 767م وكان عاملا 
وفقيه ع�س���ره وملا دفن يف هذا املو�سع الذي 
كان يعرف مبقربة اخليزران ا�سبحت حملة 
حمافطة ب�س���ور �س���ميت مبحلة اب���ي حنيفة 
وه���ي الي���وم مدينة وا�س���عة تعرف بق�س���اء 
االعظمي���ة ومرق���د االمام االعظم م���ر باأدوار 
بنائي���ة متع���ددة فف���ي �س���نة 459- 1066م 
جدد بناءه �س���رق امللك ابو �سعد اخلوارزمي 
يف العهد ال�س���لجوقي واقام بجوره مدر�سة 

للحنفية.
*جامع احليدرخانة:

يقع يف �س���ارع الر�س���يد يف املحل���ة املعروفة 
با�س���م احليدرخانة وهو م���ن االماكن املهمة 
املتبقي���ة م���ن العه���د العثماين �س���يده الوايل 
داود با�س���ا ليك���ون م�س���جدا جامع���ا ملدين���ة 
بغداد وكان االنتهاء من البناء �سنة 1242ه� 
و�س���يدت فيه مدر�س���ة وكان يف �س���نة 1920 
و�س���نة 1941 �س���اهدا عل���ى اح���داث بغ���داد 

احلافلة باملاآثر الوطنية والقومية.
*جامع االحمدية:

يعرف با�س���م جامع امليدان ن�سبة اىل موقعه 
يف �س���احة املي���دان بالق���رب من ب���اب املعظم 
ويعرف باجلامع االحمدي ن�سبة اىل م�سيده 
احمد با�س���ا كتخدا وايل بغداد �سليمان با�سا 
ال�سغري، واكمل بناءه اخوه عبدالله بك �سنة 
1211ه� كما ت�س���ري اىل ذل���ك الكتابة املدونة 
عل���ى القا�س���اين الت���ي تزين واجه���ة املدخل 
الغربي، وتوجد على امل�س���لى ال�س���تائي قبة 
�ساخمة مغطاة بالقا�ساين امللون ولها مئذنة 

زينت بالقا�ساين.
*جامع اال�سفية:

يق���ع عل���ى ال�س���فة ال�س���رقية م���ن نه���ر دجلة 
وذل���ك اىل جوار املدر�س���ة امل�ستن�س���رية من 
جهته���ا الغربية وكان هذا اجلامع دار القراآن 
التابعة للمدر�س���ة امل�ستن�سرية واهم ماتبقى 
م���ن معاملها ايوانها الكبري ال���ذي يعد اية من 
اي���ات الف���ن املعم���اري ويف العه���د العثماين 
بغ���داد  وايل  با�س���ا  داود  ب�س���يانته  ق���ام 
1232- 1241ه����/ 1817- 1826م واقي���م 
يف هذا اجلامع م�س���لى وا�س���ع تعلوه قبتان 

وبجوارهما مئذنة زينت بالقا�ساين.
*كني�سة الكلدان:

ه���ي من اك���رب الكنائ�س القدمي���ة املتبقية يف 
العراق وتعرف با�س���مها القدمي كني�سة مرمي 

العذراء )ام االحزان( وتقع يف حملة 
راأ����س القري���ة بالق���رب م���ن كني�س���ة 
ع���ام  يف  ت�س���ييدها  وكان  الالت���ني 
1898 وبع���د ع���دة �س���نوات احلقت 
بها طارمات ف�سيحة بديعة التكوين 
اذ انه���ا تق���وم على م�س���اند �س���خمة 

تتقدمها �سل�سلة اقوا�س متتالية.

*كني�سة ال�سريان الكاث�ليك:
تق���ع بج���وار كني�س���ة الكل���دان مبحل���ة راأ�س 
القري���ة قبالة منطق���ة ال�س���ورجة، وهي اول 
يف  الكاثولي���ك  لل�س���ريان  �س���يدت  كني�س���ة 
بغداد يف عام 1841ه� ودعيت با�س���م )مرمي 
الع���ذراء( وعلقت �س���ورتها فوق املذبح، وملا 
الديني���ة  الفرائ����س  ا�س���حت التت�س���ع الداء 

�سيدت كني�سة جديدة يف عام 1962م.
*كني�سة االرمن االرثوذك�س.

وتعرف با�سم كني�س���ة )مرمي العذراء( وهي 
م���ن اق���دم الكنائ����س القائم���ة االن يف مدينة 
بغ���داد وموقعه���ا يف منطقة املي���دان )مبحلة 
الك���وك ن���ذر( او حمل���ة راأ�س الكني�س���ة ويف 
اىل  الكني�س���ة  ه���ذه  �س���ارت  1744م  ع���ام 
يف  كان���ت  ان  )بع���د  االرثوذك����س  االرم���ن 
اال�س���ل للن�س���اطرة الكل���دان( وبقي���ت ل���الن 
تابع���ة لالرمن االثوذك�س بالرغم من ت�س���ييد 
كني�سة جديدة لهم يف عام 1852 م وذلك يف 
ال�س���ورجة عند راأ�س القرية و�س���ميت با�س���م 
الثالوث االقد�س وتقام فيها اليوم ال�سلوات 
واملرا�سيم الدينية اما الكني�سة القدمية فتقام 
فيها املرا�س���يم اخلا�س���ة بعد انتقال العذراء 

اىل ال�سماء وذلك مرة واحدة يف كل �سنة.
*املقاهي البغدادية:

الذين عا�س���روا العهد العثم���اين يف العراق 
يقول���ون ان املقاهي البغدادية ومثيالتها يف 
بغ���داد كان���ت قهاوي طرف اذ مل يكن ال�س���هر 
يف حملة بعي���دة باالمر الي�س���ري انذاك فكان 
رج���ال كل حملة مي�س���ون االما�س���ي حوايل 
امل���رة  القه���وة  اق���داح  يتناول���ون  �س���اعتني 
ويت�س���لون بلع���ب الط���اويل والدومين���ة اما 
يف ال�س���باح الباكر ف���كان البع�س يذهب اىل 
املقاهي اي�سا ل�سرب القنداغ، اي املاء املغلي 
بال�س���كر، ورمبا �س���رب الرنكيلة اي�سا وذلك 
قبل الذهاب اىل اعمالهم ومل يكن ال�س���اي قد 

�ساع ا�ستعماله انذاك.
تفا�س���يل  م���ن  جانب���ا  يوؤل���ف  املقه���ى  وكان 
احلياة البغدادية يف االم�س القريب والبعيد 
فه���و املكان ال���ذي ترتاده �س���رائح اجتماعية 
الذي���ن  رواده  مقه���ى  ل���كل  وكان  متنوع���ة 
تربطه���م اعتبارات اجتماعي���ة او مهنية وان 
كان ذلك اليعني بال�س���رورة اقت�س���ار املقهى 
عل���ى زبائ���ن معين���ني، وم���ن مقاه���ي بغ���داد 
يف ايامه���ا القدمي���ة والقريب���ة مقه���ى احلاج 
املرحوم خليل القي�س���ي يف �س���ارع الر�س���يد 
ومقهى الربملان يف �س���ارع الر�س���يد اي�س���ا،، 
ومقهى �سبع، وكان موقعه يف �ساحة امليدان 
ومقه���ى وه���ب وه���و االخ���ر يف امل���كان ذاته 
ومقه���ى كلر وزي���ر قرب ب���اب املعظم ومقهى 
االمني قرب متثال الر�س���ايف ومقهى عزاوي 
البلدي���ة يف املي���دان ومقه���ى البريوتي قرب 
اجل�س���ر الق���دمي، يف جان���ب الك���رخ ومقهى 

فا�سل العبيدي قرب االذاعة والتلفزيون.
ومقهى ام���وري يف كرادة م���رمي قرب جامع 
ال�س���اوي ومقه���ى ال�س���احلية ، الكرمي���ات، 
ومقه���ى ال�س���ابندر بنهاي���ة �س���ارع املتنب���ي 
ومن املقاهي امل�س���هورة اي�سا يف ذلك الوقت 
مقاهي )عقيل والعنبار( وامل�سبغة واملربعة 
وكان ل���كل مقهى مهنة خا�س���ة متيزه فمقهى 
العنبار وامل�س���بغة يعتربان بور�سة ال�سوق 
التجارية ومقهى )عقيل( يقدم لرواده اجود 
انواع القه���وة العربية ومقهى ابراهيم عرب 
يف الكرنتين���ة يرت���اده الطلب���ة وحاليا انتقل 

اىل راغبة خاتون.
وكان �س���احب املقه���ى رحم���ه الل���ه �س���احب 
نكت���ة و�سخ�س���ية اجتماعي���ة معروف���ة واىل 
ماقبل ن�سف قرن م�سى كان مقهى العزاوي، 
يف املي���دان ي�س���هر في���ه ال���رواد م���ن حمب���ي 
املقام���ات البغدادي���ة ومن املقاه���ي املعروفة 
يف بغ���داد مقه���ى الزه���اوي، اليختلف مقهى 

املقاه���ي  ع���ن  الزه���اوي 

االخ���رى اال برواده فجله���م من الدباء 
الثقافية وال�سيا�س���ية  وال�سخ�س���يات 
وم���ن هنا ج���اءت �س���هرته ويكفي ان 
ا�سمه من ا�سم ال�ساعر جميل �سدقي 
الزه���اوي، تاأ�س����س قبل ع���ام 1917 
وق���د ترج���ع اىل اك���ر من مئ���ة عام 
ويطال���ب البغدادي���ون ع���ن طري���ق 
امانة العا�سمة، والتي تعمل جاهدة 
لبغداد اجمل وانظف وكذلك وجود 
االعظمي���ة  يف  )النعم���ان(  مقه���ى 
جام���ع  ق���رب  )�س���هاب(  ومقه���ى 
االعظمي���ة. ومقهى اجلرداغ، يف 

ال�سفينة كذلك.
*ال�ساعات 

البغدادية:
يف  �س���اعة  اول  �س���نعت 

بغداد يف ع�سر )هارون 
الر�س���يد( وقدم���ت اىل 
اوربا التي ا�س���بحت 
بعد ذلك امل�س���در لها، 
ومن ا�س���هر ال�ساعات 

املوجودة يف بغداد.
-�س���اعة االمام مو�سى 

اربع���ة  ذات  الكاظ���م، 
م���دورة، وتدق  وج���وه 

واالن�س���اف  ال�س���اعات 
واالرباع.

-�ساعة احل�سرة الكيالنية 
ال�س���يد  املرح���وم  �س���يدها 

عبدالرحم���ن النقي���ب يف 
عبدالقادر  ال�سيخ  جامع 

الكيالين.
التي  الق�سلة،  -���س��اع��ة 
عام  با�سا  مدحت  بناها 

1869م.
-����س���اع���ة االع���ظ���م���ي���ة، 
املرحوم  �سنعها  ال��ت��ي 
حم�سوب(  )عبدالرزاق 
ال�ساعة  م��ن�����س��ئ  ه����و 
ال�����ب�����غ�����دادي�����ة ال���ت���ي 
ا��������س�������ت�������ه�������رت ب����ني 
ب�)�ساعة  ال��ع��راق��ي��ني 
ف��ف��ي عام  امل��ع��ر���س( 
اقيم  ع��ن��دم��ا   1932
)املعر�س  ب��غ��داد  يف 
ال�سناعي(  ال��زراع��ي 
ال�ساعة  ه���ذه  ك��ان��ت 
ال���ك���ب���رية م���ن اب���رز 
وفازت  معرو�ساته 
االوىل،  ب��اجل��ائ��زة 
وق��������د ا����س���ت���غ���رق 
ع�سر  اجن�����ازه�����ا 

�سنوات.
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ــــار يف بــغــداد؟ كــيــف راأيــــت االآث

الثاري الراحل ب�سري فرن�سي�س:

ان ماحل يف بغداد، املدينة والعا�سمة، وما ا�سابها من تبدل وتغيري خالل تاريخها الط�يل 
قل ان ن�ساهد مثيال له يف مدن اخرى ت�ساهيها يف الكرب وعظمة اجلاه وعل� املنزلة فقد �سيد 

اخلليفة املن�س�ر مدينة ال�سالم املدورة، لتك�ن عا�سمة الدولة العبا�سية يف منطقة كانت 
تنت�سر فيها منذ ازمان بعيدة القرى املزدهرة والب�ساتني املثمرة والزراعة اخل�سبة اليانعة 

والعجب يف ذلك الن هذه البقعة املح�س�رة بني النهرين العظيمني والتي تتخللها االنهار 
االخذة منهما كانت تزدحم بالنا�س ملا ت�فره لهم ارا�سيهم املعطاء من ا�سباب العي�س الرغيد. 

وما متدهم به من خري عميم.

كان���ت من جملة القرى يف ه���ذه املنطقة بلدة 
�س���غرية ا�س���به بالقرية ت�س���مى )بغ���داد( يف 
الزمن القدمي و�س���اع هذا اال�س���م حتى �س���مل 
بعدئذ مدينة املن�س���ور، ثم �س���ار هذا اال�س���م 
يطل���ق على عا�س���مة بني العبا����س حني امتد 
عمرانها على جانبي نهر دجلة، وقد ا�سبحت 
مب���رور االي���ام مدين���ة عظيمة ال���راء هائلة 
القوة وا�س���عة العم���ران تكر فيها الق�س���ور 
وتزهو الب�س���اتني واحلق���ول وتكتظ بالدور 

واال�سواق.
ومل يبق اخللفاء ووالة عهودهم او وزراوؤهم 
وقوادهم وكبار القوم �س���يئا �سمعوا بجماله 
وح�س���نه وابداعه اال وادخلوه يف الق�س���ور 
واملدار����س  امل�س���اجد  او  �س���يدوها  الت���ي 
واملار�س���تانات التي ان�س���اأوها ولكننا اليوم 
النع���ر اال عل���ى الن���زر الي�س���ري م���ن االبنية 
ان  ذل���ك  ال�س���هرية،  واجلوام���ع  التذكاري���ة 
ه���ذه املدين���ة العظيم���ة تراجع���ت القهق���رى 
ق���وة وعمرانا وتتدنى اىل درج���ة مثرية من 

ال�سعف والفقر.
كانت بغداد منذ تاأ�سي�س���ها �سنة 145ه� واىل 
ان احتله���ا املغ���ول �س���نة 656ه���� )1258م( 
وخ���الل حياته���ا الغنية باالح���داث ويف ايام 
للع���امل  الناب����س  القل���ب  و�س���يادتها  عزه���ا 
املتم���دن من �س���رقه اىل غربه ومرك���زا عامليا 
للخالف���ة  مهيب���ة  عظيم���ة  وعا�س���مة  للدي���ن 

والدولة العبا�سية.
ثم تعاقب���ت عليها النوائ���ب واملحن وتوالت 
عليه���ا الك���وارث ف���اذا به���ا لي�س���ت اك���ر من 
عا�س���مة اقليمي���ة للمغ���ول ومن ج���اء بعدهم 
م���ن احلكام الغرب���اء، ثم ام�س���ت اخريا مقرا 
وكر�سيا للوالة العثمانيني، ولكن مع كل ذلك، 
حافظت هذه املدينة احلية على خ�سائ�س���ها 
املتميزة و�سفاتها اجلميلة الناطقة مبا�سيها 
ال�س���احر وجمدها العابر و�س���يادتها الغابرة 
وم���ن املفارق���ات الغريب���ة ان يك���ون تاري���خ 
مدينة ال�س���الم وق�سة م�س���ريتها يف احلياة، 
ق�سة حروب تكاد تكون متوا�سلة ومنازعات 
وث���ورات اهلية، دع عنك ماكان ي�س���يبها من 
اوبئ���ة او يح���ل فيها م���ن جماعات، وال�س���ك 
يف ان ه���ذا كل���ه ه���و بخ���الف م���اكان يوؤمله 
موؤ�س�س���ها، ونقي�س م���ا كان يتمناه لها وهو 

ي�سفي عليها �سفة )ال�سالم(..
ان بغداد يف الواقع من اح�س���ن االمثلة التي 
ت�س���رب على تغري املدن، وعلى اثر العوامل 

العم���ران  زوال  يف  والب�س���رية  الطبيعي���ة 
واندرا����س االثار فقد ت�س���افرت عل���ى بغداد 
ك���وارث الطبيعة ويد االن�س���ان فق�س���ت على 
املع���امل وقو�س���ت ابنيته���ا الفخم���ة وذهب���ت 
بجماله���ا، ف���ان طغي���ان دجل���ة يف كث���ري م���ن 
ال�س���نني غرق حمالته���ا املاأهولة وب�س���اتينها 
الغناء، وما احدثته نريان احلرائق واحلرب 
والف���ن م���ن تدم���ري وتخري���ب، ازال االث���ار 
وطم����س معظ���م معامله���ا وا�س���اع خططه���ا، 
ومل ي�س���لم اال القلي���ل من تل���ك االبنية بل ان 
ما�س���لم من هذه االبنية �سار نهبا مق�سما بني 
االهمال واالطماع مما زاد يف ت�سدع جوانبه 
وت�س���ويه بنيان���ه ومنظ���ره و�س���ياع بع�س 
اق�س���امه ولكن مابقي م���ن االجزاء خري دليل 
على مابلغته الريازة يف الع�سر العبا�سي من 
تقدم ورقي، وما تو�سل اليه اهل العراق من 
�س���اأو رفيع يف الفن وال�س���ناعة وال�سيما يف 
الزخرف���ة والنق����س واخلط وم���ا اىل ذلك من 

فنون.
ودارت االي���ام دورته���ا وع���ادت بغ���داد اىل 
حكم اهله���ا، واآلت اموره���ا اىل ابناء البالد، 
وت�س���لمت االي���دي الوطني���ة ادارة �س���وؤونها 
ومنه���ا االث���ار فما كان ممن �س���ار ل���ه القرار 
اال املب���ادرة اىل ب���ذل ما يف الو�س���ع من جهد 
ون�ساط النقاذ البقية الباقية من ماآثر االجداد 
واملحافظة على ما�سلم من معامل رقيهم الفني 

والعمراين.
فو�س���عت اخلط���ط الالزمة لل�س���ري عليها يف 
ترمي���م املباين التاريخية املت�س���دعة واحياء 
املهج���ور منه���ا واخراجه���ا لالنظ���ار بث���وب 

ق�سيب ومظهر قريب من حالتها اال�سلية.
يتطلب ترميم االبني���ة االثارية والتاريخية، 
و�س���يانة البقاي���ا القائم���ة منه���ا توف���ر املال 
واخل���ربة الفني���ة ومواد البن���اء الالزمة، اما 
امل���ال فق���د ار�س���دت الدول���ة ب�س���خاء املبالغ 
الطائلة لهذا الغر����س اذ اعتربته من اأوليات 
الواجب���ات القومي���ة والوطني���ة، ومل تبخ���ل 
عليه باأي �سيء ت�س���تدعي ال�سرورة وجوده 
او ايج���اده، واما اخلربة الفني���ة فانها التقل 
�س���رورة عن املال بل بدونه���ا الميكن اجناز 
ما نبتغيه اذ لي�س من ال�س���هل �سيانة االبنية 
االثاري���ة يف بالدنا، النه���ا تختلف يف ازمنة 
ان�س���ائها وم�س���يدة م���ن م���واد بن���اء متنوعة 
وكل واحد منها له طرازه وريازته وا�س���كال 
زخارف���ه ونقو�س���ه مم���ا يتطلب ع���ددا وافرا 

من املخت�س���ني بهذه االعمال وايجاد العمال 
املاهري���ن املمار�س���ني لها او تدريبه���م عليها، 
وه���ذا ما دعا امل�س���وؤولني عن االث���ار اىل عقد 
دورات تدريبية خا�س���ة لهم لكي يتقنوا عمل 
مايعه���د اليهم مث���ل حفر الزخ���ارف االجرية 
بانواعه���ا والنق����س عل���ى اخل�س���ب اجل����س 
للنم���اذج اال�س���لية  تك���ون م�س���ابهة  بحي���ث 
الت���ي يع���ر عليها يف ج���دران االبنية او بني 
انقا�س���ها املرتاكمة يف داخلها، وذلك الكمال 
مايج���ب اكمال���ه من الزخ���ارف اال�س���لية او 

غريها.
فال ب���د اذا من ان يتن���اول اي عمل من اعمال 
اهمه���ا  االثاري���ة نواح���ي معين���ة  ال�س���يانة 
تنظي���ف البناء م���ن االتربة ورف���ع االنقا�س 
املرتاكم���ة وازال���ة اال�س���افات املحدث���ة في���ه 
وفح�س اال�س�س يف باطن االر�س للتاأكد من 
�سالمتها من الرطوبة واالمالح والتاآكل، لكي 
ميك���ن التعرف عل���ى اجزائ���ه املختلفة ونوع 
امل���واد امل�س���تعملة يف بنائ���ه ودر����س اخلطة 
الواجب اتباعها عند تنفيذ ال�سيانة ثم يجب 
تقوية اجل���دران لوقف تداعيه���ا وانهدامها، 
وم���ن امله���م ج���دا االعتن���اء بالطاب���ع القدمي 
للبن���اء حتى اليفقد ا�س���الته وروعته وقيمته 
الفنية م���ع احلر�س على ابقاء ال�س���كل العام 
ل���ه دون ان يوؤث���ر ذلك على متانت���ه ومقاومة 

العوامل الطبيعية التي قد يتعر�س لها.
قلن���ا قبل ه���ذا، ان���ه مل ينت���ه الينا م���ن ابنية 
الع�س���ر العبا�س���ي وما ت���اله، اال ع���دد قليل، 
وكان معر�س���ا اىل االهمال ال�س���ديد و�س���وء 
اال�س���تعمال ب���ل حت���ى م�س���اجدها اجلامع���ة 
الفخم���ة مل تبق على ماكان���ت عليه من جمال 
وات�ساع، واآل بع�سها اىل اخلراب او الزوال 
وظل االمر كذلك اىل ان توىل �س���وؤون البالد 
ابناوؤها املخل�س���ون احلري�س���ون على تراث 
االج���داد واجماده���م فتناولتها يد اال�س���الح 
والتعم���ري على النحو الذي �س���نبيته يف هذا 

املقال.
م���ن اقدم االبنية العبا�س���ية الباقية يف بغداد 
ماي�سمى يف وقتنا احلا�سر بالق�سر العبا�سي 
وهو بناء يطل على �س���فة دجلة الي�سرى يف 
الزاوية اجلنوبية الغربية من القلعة )وزارة 
الدف���اع( ولق���د تراكمت يف داخل���ه االنقا�س 
وا�س���تحدثت في���ه غ���رف وحيط���ان و�س���دت 
بع�س ابوابه ومنافذه وفتحت ابواب غريها 
عندم���ا اتخ���ذ العثمانيون ق�س���ما من���ه خمباأ 
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قبل مئة وواحد وع�سرين عاما قام املب�سر 
انط���وين نوري�س كروف���ز بزيارة اىل 

بغداد، ا�س���تغرق الطري���ق اليها من 
انكل���رتا اىل بغ���داد اربعة ا�س���هر 

قط���ع فيها 1400 ميل.. ونظرا، 
لطرافة املعلومات التي وردت 
يف كتاب���ه ع���ن بغ���داد واه���ل 
بغداد يف تلك الفرتة احلالكة، 
والفي�س���ان  اجله���ل  حي���ث 
واملجاعة ومر����س الطاعون، 
كما اقتب�س���ت �س���ورة ر�سمت 

بالي���د الح���د معامل بغ���داد، فقد 
راأي���ت ترجم���ة الق�س���م اخلا�س 

ببغداد.
غادرت البعثة التب�سريية االنكليزية 

انكلرتا والتي يراأ�س���ها املب�سر انطوين 
نوري����س كروفز يف طريقه���ا اىل بغداد يف 

البداية ا�س���تقلت يختا يعود اىل �سخ�س ا�سمه 
باجيت حي���ث �سيو�س���لهم اىل مدين���ة بطر�س 
ب���ريج لين���ني كراد ث���م يبيع اليخ���ت يف بورت 
�س���موث وكان ي�س���حب مع���ه ولديه مع �س���اب 
ايرلن���دي يدعى باثي، جون كيتو وهو �س���بي 
ا�سم ابن احد املب�س���رين الفقراء، والذي �سار 
�سديقا لكروفز وبعدها ا�سبح املوؤلف امل�سهور 
لكتاب االجنيل امل�س���ور لكوت���و، وكانت معهم 
مليديا كروفز �س���قيقة انتوين ثم االن�سة تيالور 
وال�س���يدة تايلور زوجة املقي���م الربيطاين يف 

بغداد.
كان ه���ذا يف 12 حزي���ران 1929 وبداأ اليخت 
ب���داأ  رحلت���ه م���ن كرفزن���ت اىل رو�س���يا وق���د 
امل�س���تقبل م�س���رقا، وق���د �س���لموا امره���م اىل 
املحفوف���ة  الرحل���ة  ه���ذه  يف  تع���اىل  الب���اري 
باملخاطر والتي ا�س���تغرقت من �س���انت بطر�س 
بريج لبغداد اربعة ا�س���هر لق���د عاد اىل انكلرتا 
كل من بارنيل وباجيت واالن�س���ة كروفز وبقي 
8 ا�س���خا�س ليكملوا الرحل���ة.. وكان الطريق 
الي�سدق امام ال�سدمات وامل�سكلة االخرى هو 
رك���وب اخليول من دون ا�س���رجة مما ي�س���بب 
الكث���ري من االزعاج وو�س���ائل االقامة معدومة 
وغ���ري مريح���ة ولع���دة لي���ال كان امل�س���افرون 

يتدثرون بثيابهم.

ل���ك  لذ و
ل�س���ع البعو�س حلمايته���م م���ن 

وكنا نح�سل على ماء ال�سرب من مياه االمطار، 
وهنال���ك خط���ر الل�س���و�س، وم�س���اكل الطعام 
واملحافظ���ة عل���ى اخلي���ول من ال�س���رقة مما قد 
يعط���ل �س���حب العرب���ة كل ذلك جمتمعا �س���بب 
التوق���ف عن موا�س���لة ال�س���فر، ولك���ن انتوين 
كروفز �سمد بوجه هذه العقبات جميعها لغاية 
و�س���وله نهاية الرحلة وحينها �سكر الرب على 
حمايت���ه من رحلت���ه الطويلة ه���ذه والتي قطع 

فيها 1400 ميل.
وقد و�س���ل اىل بغداد بتاريخ 6/ كانون االول 
م���ا يزعج���ه ه���و حره���ا  اك���ر  1829م وكان 
ال�س���ديد ال���ذي اليط���اق، ويف الوق���ت نف�س���ه 
اخ���ذ يتعل���م التكل���م باللغ���ة العربية، ثم �س���رع 
يف تاأ�س���ي�س مدر�س���ة ل���الوالد كذلك �س���رع يف 
تاأ�س���ي�س م�ستو�س���ف ملعاجلة اال�سنان جمانا، 
الت���ي كان���ت  ومعاجل���ة امرا����س الرتاخوم���ا 
متف�س���ية وو�س���ف النظ���ارات الطبي���ة وكانت 
احلاالت املر�سية تزداد حتى ظهر على ال�سطح 
مر�س الطاعون والفي�سان واملجاعة واملر�س 
واحل���رب االهلية او ال�س���رقات، واملحرومون 
من الزوجات واالوالد.. واملئات من امل�سردين 

من االطفال واملعوزين.
ويف و�س���ط ه���ذه االج���واء جمتمعة، 
يف  ي�س���تمر  ان  كروف���ز  ا�س���تطاع 
و�س���ط  ل���الوالد  املدر�س���ة  ادارة 
عزمي���ة الت���كل يف ج���و مملوء 
باملخاط���ر واالالم حيث معظم 
الرجال م�سمورين وقد وجد 
الل���ه  اىل  يتوج���ه  كروف���زان 
لطل���ب الرحم���ة بع���د ان هلك 
كل �س���يء على االر�س و�سعر 
العم���ل  ممك���ن  غ���ري  ذل���ك  ان 
مع ه���ذا الع���دد القلي���ل الباقي 
عل���ى االر�س وان ينفذ ر�س���الته 
التب�س���ريية الت���ي تالق���ي الكث���ري 
من العقبات وال�س���عاب، وا�س���تعان 
بالل���ه لكي يعطيه ما يحتاج اليه لهوؤالء 
يف املدر�س���ة م���ن معلمني وعامل���ني وهكذا 
ق�س���ى قراب���ة ارب���ع �س���نني يف بغ���داد وكاأنها 
ق�س���ة ملحمي���ة بطولي���ة طويلة، ولك���ن ذلك مل 
يع���ق اجلمعي���ة التب�س���ريية يف تق���دمي خدم���ة 
الل���ه، ونحن المنلك �س���يئا غري االمي���ان بالله، 
وكنت قد اعتمدت على اثنني من االنبياء االول 
النبي ايليا ونوح يف املواعظ التب�سريية التي 
كن���ت القيه���ا يف االيام االوىل، عل���ى الرغم من 

االزدراء الظاهر �سد البعثة التب�سريية.
وقد تعلم درو�س���ا من هذه املالب�س���ات وغريها 
م���ن تلك الت���ي ال تخطر على بال، وباملمار�س���ة 
ا�س���تطاع ان ينف���ذ خمطط���ه باحكام م���ن اجل 

تطبيق ر�سالته اخلدمية.
وفيما بعد ر�س���ح للعمل يف البعثة التب�س���ريية 
يف الهن���د وكان هذا الرت�س���يح قد مت يف بغداد 
م���ن قبل الكولوني���ل فيما بعد اجلرنال ال�س���ر، 
ارثركوت���ن وال���ذي كان���ت الهن���د بحاج���ة اىل 

خدماته.
وهك���ذا كان ان ق���ام بزي���ارة الهند ع���ام 1833 
وعم���ل يف عدة اماكن هن���اك وذلك بعد ان ترك 
ابنه وبقية اع�ساء البعثة التب�سريية يف بغداد 
وهك���ذا اغل���ق على ه���ذا الف�س���ل وال���ذي امتد 

ع�سرين عاما وخدماته كانت مكر�سة للهند.
 جريدة ا ملنار ـ 1966 
ترجمة حازم باك

انطباعات رحالة ومب�سر عن 
بغداد عام 1829 م

للعتاد احلربي.
فقامت دائرة االثار بعد ان تولتها العنا�س���ر 
الوطني���ة يف اواخ���ر العق���د الثال���ث من هذا 
القرن باتخ���اذ اخلطوات ال�س���رورية النقاذ 
ه���ذا االثر النفي�س من حالته املزرية، فرفعت 
الت���ي  اال�س���افات  ونف�س���ت  االنقا����س  م���ن 
المتت اليه ب�س���لة، ومن ثم �سرعت بالرتميم 
وال�س���يانة، واهتم���ت الدول���ة بذلك خا�س���ة 
يف ال�س���نني االخرية فار�س���دت املال الكايف 
الحي���اء ه���ذا البن���اء الفخ���م على م���دى عدة 

مراحل اىل ان ا�ستعاد عمرانه وجماله.
الن�س���تطيع حتديد زم���ن هذا االثر ب�س���ورة 
جازم���ة خلل���وه م���ن كتاب���ة ت���دل عل���ى زمنه 
وا�س���م باني���ه، اال انه من مقارنة �س���كل بنائه 
وزخارفه وموقعه ارجعه بع�س���هم اىل ع�سر 
اخلليف���ة العبا�س���ي النا�س���ر لدي���ن الله )يف 
عام 576ه� 1180 واعتربه اخرون مدر�س���ة 
ا�س�س���ها ال�س���رابي )�س���رف الدين اقبال( يف 

�سنة 628ه� )1230م( وهو االرجح.
واملدر�س���ة امل�ستن�س���رية مثل نا�س���ع على ما 
ا�ساب االبنية التاريخية الباقية من االهمال 
و�سوء اال�س���تعمال واال�س���تغالل والت�سويه 
فهذه البناية العظيم���ة اجلليلة الواقعة على 
ال�س���فة ال�س���رقية لدجل���ة بالقرب من ج�س���ر 
ال�سهداء بني �س���ارعي املاأمون وامل�سارف قد 
ا�س�س���ها اخلليفة العبا�س���ي امل�ستن�س���ر بالله 
يف �س���نة 625ه���� وتكاملت يف �س���نة 631ه� 
)1234م( وه���ي م�س���تطيلة ال�س���كل طوله���ا 
80/ 104م وعر�س���ها عند �س���لعها ال�سمايل 
 /80 اجلنوب���ي  �س���لعها  وعن���د  44م   /20
44م يتو�س���طها �س���حن ف�س���يح حتف به من 
جهاته االربع الغ���رف والقاعات والدواوين 
وه���ي بطابق���ني اال ان القاع���ات والدواوين 
ويبل���غ  مع���ا  الطابق���ني  بارتف���اع  وامل�س���جد 
ه���ذا االرتفاع ع�س���رة امتار تقريب���ا، وزينت 
�س���قوف الدواوي���ن وجدرانه���ا بالزخ���ارف 
النباتي���ة والهند�س���ية اجلميل���ة دقيقة احلفر 
عل���ى قطع االج���ر، وم���ن ملحقات املدر�س���ة، 
الدار املج���اورة ودار الق���راآن، ومل يبق منها 
غ���ري ابوابها احلافل���ة بالزخ���ارف االجرية، 
وبني يف الق�س���م االخر منها جامع اال�سفية 
اي���ام العثماني���ني، وزين���ت جدران املدر�س���ة 
من اخل���ارج بكتابات مزوق���ة جميلة قد تلف 
بع�س���ها وت�س���وه بع�س ماتبقى منها، وكلها 
ت�س���يد بف�س���ل اخلليف���ة امل�ستن�س���ر وتاريخ 
ان�س���ائها وا�س���تمر التدري����س فيها اىل �س���نة 

940ه� )1523م(.
ث���م ا�س���تعملت لغ���ري ذل���ك ف�س���ارت ح�س���نا 
ث���م تكية ث���م خان���ا فدائرة للمكو����س فمخزنا 
ملالب����س جنود االتراك ثم اخريا دائرة االثار 
يف اواخ���ر العق���د الرابع من القرن املا�س���ي 
بهم���ة الغي���ارى م امل�س���وؤولني حين���ذاك، كما 
اتخ���ذ االي���وان الغربي حانوت���ا لعمل الكعك 
فطم����س الدخ���ان مع���امل زخارف���ه البديع���ة، 
وا�ستحوذ الطامعون على بع�س اجزائها بل 
ان بع�س���هم نقر يف جدرانها ثغ���رات جعلوا 
منها دكاكني لبيع �س���لعهم، ف���كان ما الت اليه 
ه���ذه املدر�س���ة الذائعة ال�س���يت حاف���زا قويا 
لو�س���ع خط���ة �س���املة لتخلي����س ه���ذا االثر 
اجللي���ل م���ن ه���ذه احلال���ة واحي���اء جمال���ه 
وجم���ده فار�س���دت الدول���ة املبال���غ الالزم���ة 
لذلك واولتها ما ت�ستحقه من عناية واهتمام 
وه���اي ه���ي املدر�س���ة الي���وم ترفل ب�س���كلها 

اجلديد وت�ستعيد جمدها الغابر.

وت�س���رتك امل�ستن�س���رية والق�س���ر العبا�سي 
بالزخ���ارف االجري���ة البديع���ة الت���ي حتل���ي 
اجلدران وتزين �سقوف الدواوين واملمرات 
واقوا�س االروقة ونهي���ب بالقارئ زيارتهما 
لي�س���اهد باأم عينه رقي الري���ازة العربية يف 
زمانهما ويتمتع بروعة املنظر ودقة ال�سنعة 
وتن���وع اال�س���كال الزخرفي���ة والتنا�س���ق يف 

تركيبها وترتيبها.
ومن بقاي���ا بغدد العبا�س���يني مايعرف اليوم 
بالباب الو�س���طاين وهو اح���د االبواب التي 
كان���ت يف �س���ور بغ���داد ال�س���رقية وق���د بدئ 
باقامته يف عهد اخلليفة العبا�س���ي امل�ستظهر 
بالل���ه يف �س���نة 488ه���� )1095م( واقيم���ت 
حول���ه يف خالفة من جاء بعده م�س���ناة لتقيه 
من ت���اآكل مياه اخلندق وقد ظل هذا ال�س���ور 
قائم���ا حتى �س���نة 1287 ه���� )1870م( فهدم 
معظم���ه يف تل���ك ال�س���نة باأم���ر مدحت با�س���ا 
وايل بغ���داد الرتك���ي حينم���ا اراد تو�س���يع 
بغ���داد وتعم���ري ال�س���راي، وكان يف ال�س���ور 
خم�س���ة ابواب يط���ل احدها عل���ى النهر عند 
اجل�س���ر ولي�س ل���ه اثر االن، وتط���ل االربعة 
االخ���رى عل���ى الرب وه���ي باب املعظ���م )باب 
ال�س���لطان( يف قم�سه ال�سمايل وقد هدم �سنة 
1922م، والباب الو�س���طاين )باب الظفرية( 
والي���زال قائم���ا، وب���اب الطل�س���م وه���و باب 
احللب���ة.. وق���د ن�س���فه االت���راك �س���نة 1917 
عن���د خروجهم من بغ���داد يف اواخر احلرب 
العاملي���ة االوىل، والباب ال�س���رقي وهو باب 
الب�س���لية وكان يدعى اي�س���ا ب���اب كلواذى، 
وموقعه قرب دجلة يف الق�س���م اجلنوبي من 
ال�سور وظل هذا الباب قائما اىل �سنة 1973 
وقد هدمته امانة العا�سمة لتو�سيع امل�ساحة 
هن���اك رغ���م اعرتا����س دائ���رة االث���ار وبذلها 
ماو�س���عها من جهد للحفاظ عليه، اما ال�سور 
نف�س���ه فقد زال كما قلنا من���ه جزء يف حديقة 
وزارة الدفاع وقد رمم وا�سلح حاله ومازال 

ي�ساهد �ساخ�سا هناك.
ام���ا الباب املع���روف بالباب الو�س���طاين فقد 
تناولت���ه ي���د التعم���ري واال�س���الح واتخذته 
دائ���رة االث���ار متحف���ا لال�س���لحة القدمية يف 
�س���نة 1938 وه���و عل���ى ذلك اىل الي���وم يقع 
ه���ذا الباب على مقربة من تربة ال�س���يخ عمر 
ال�س���هروردي ويتاأل���ف من برج كبري ن�س���ف 
ا�س���طواين يرتف���ع نحو 14،50م عن �س���طح 
االر����س يعلوه عق���د مدبب وهو على �س���كل 
غرفة تعلوها قبة ويف جانبيها بابان للداخل 
واخل���ارج ويف جانبه���ا الغربي ب���اب يوؤدي 
اىل قنط���رة، وقد �س���مم هذا الباب ب�س���ورة 
جتعله منيعا من الناحية الع�س���كرية على من 

يريد مهاجمته.
ومن العمارات االثارية يف بغداد اخلان فخم 
البناء، ان�ساأه امني الدين مرجان �سنة 760ه� 
)1358(م ويقع بني �سوق البزازين و�سارع 
ال�س���مواأل ول���ه باب���ان احدهم���ا ي�س���رع على 
ال�س���وق واالخر على ال�س���ارع وه���و املدخل 
الي���ه وكان م���ن اوق���اف املدر�س���ة املرجاني���ة 
)جامع مرجان( كما ن�ست عليه الكتابة التي 
فوق اح���د البابني وق���د رممته دائ���رة االثار 
وا�س���لحته بحيث جعلته دارا لالثار العربية 
ث���م نقلت تلك االثار اىل اماكن اخرى ا�س���لح 
لعر�س���ها ويعد هذا البناء فري���دا يف عقادته 
املعقودة على اقوا�س وا�سعة العر�س ت�ستند 

اىل جدران ثخينة متينة البنيان.
جملة امل�رد 1978

ان بغداد يف الواقع من اح�سن المثلة التي ت�سرب 
على تغري املدن، وعلى اثر العوامل الطبيعية والب�سرية 

يف زوال العمران واندرا�س الثار فقد ت�سافرت على 
بغداد كوارث الطبيعة ويد الن�سان فق�ست على املعامل 

وقو�ست ابنيتها الفخمة وذهبت بجمالها.
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ا�سل ا�سم بغداد
ورد ذك���ر ا�س���م بغداد يف وثيق���ة قانونية ترتق���ي اىل زمن 
حمورابي عر عليها يف )�سبار- ويعرف موقعها اليوم بتل 
ابي جثة على بعد 50 كيلومرتا �سمال غربي بابل(.. وورد 
ا�س���م )بيالزي( على �س���اطئ نهر امللك يف اقليم بغدادي يف 
حجر م���ن احجار احلدود وهي احجار خمروطية ال�س���كل 
مق�سومة على عدة حقول وعلى وجهها ر�سوم لرموز االلهة 
وتعت���رب ه���ذه االحجار احداثا مهم���ة يف تاريخ فن النحت 
يف ب���الد وادي الرافدين يف عهد الكا�س���يني م���ن زمن امللك 
الك�س���ي ن���ازي رمارتا����س 1341 ق.م.. وج���اء اال�س���م يف 
حج���ر حدود اخر، عر عليه قرب طي�س���فون يرجع تاريخه 
اىل الق���رن الثاين ع�س���ر قبل امليالد واال�س���م الر�س واقعة 

قرب مدينة بغداد.
وورد يف اخب���ار ح���روب املل���ك اال�س���وري )ادد- ن���رياري 
الثاين( انه حارب امللك البابلي نب�ستم –اكن وكانت بغداد 
من جملة املوا�سع التي نهبها كما ان امللك اال�سوري ثكالت 
بال�س���ر ع���دد القبائ���ل االرامية الت���ي قهرها ع���ام 728 ق.م 

فذكر بينها قبيلة من�سوبة اىل موقع يدعى )بغدادو(.
يظهر مما تقدم ان ا�س���م بغداد يرتقي اىل االلف الثاين قبل 

امليالد )على اقل تقدير(..
نع���ود اىل بي���ان راأي للمرح���وم يو�س���ف رزق الل���ه غنيمة 
ال���ذي كان يف ي���وم ما وزي���را للمالية ق���ال: ان لفظة بغداد 
ارامي���ة قاله���ا ب���كل حتف���ظ مبن���ى ومعن���ى ويف راأي���ه ان 
اال�س���م موؤل���ف م���ن كلمت���ني )ب( املخت�س���ر لكلم���ة )بي���ت( 
او )بي���ث( الت���ي تق���ع يف اوائل ا�س���ماء املدن مث���ل بعقوبا 
)بي���ت عقوب���ا- بي���ت الفاح�س او املت�س���خ�س( وبع�س���يقا 
)بي���ت ع�س���يقا – بيت املح���ب(. واللفظ���ة الثاني���ة )كدادا( 

مبعن���ى غنم او �س���ان فيكون بكدادا مدين���ة او دار او بيت 
الغنم وال�س���ان، وي�س���تند يف ذلك على ان االراميني كانوا 
فالحني يف هذه الديار ويربون املوا�س���ي.. وقد رد ال�س���يد 
)رزوق عي�س���ى( يف جملة لغة العرب ل�سنة 1926 على ذلك 
مبقال حت���ت عنوان )معنى كلمة بغداد( ج���اء فيه )ملا كنت 
اح���د الكت���اب الذين نقب���وا عن معنى هذه املف���ردة يف كتب 
االقدمني واملحدثني ون�س���روا بع�س ارائهم.. ارى ان كلمة 
بغداد لي�س���ت مقت�س���بة من )بيت كدادا( وعن���دي ان بغداد 
م�س���حفة عن )ب���ل دودو( او )ب���ل دادا( ومعناها ان مدينة 
االل���ه املحبوب الن )بل( تفيد معنى )البعل( اي )االله( عند 

االقدمني ومبعنى احلبيب واملحبوب.
كم���ا ان املرح���وم توفي���ق وهبي رد على اال�س���تاذ يو�س���ف 
غنيمة بقوله ان ا�س���م بغ���داد لي�س بارام���ي الن الثابت يف 
التاري���خ ان االرامي���ني مل تط���اأ اقدامه���م ار����س العراق بل 
القرن الثاين ع�سر قبل امليالد، يف حني وجدت اثار مرموقة 
تربهن انه كان على عه���د امللك حمورابي )18 ق.م( مدينة 
يف مملكته م�س���ماة با�س���م )بكداد( ثم ان حجرا من حجارة 
احلدود يعود تاريخه اىل عهد امللك الك�سي )مارتا�س( كتب 
في���ه )بك���داد( وكان حكم���ه يف الن�س���ف االخري م���ن القرن 

الرابع ع�س���ر ق.م ويف�سر اال�س���تاذ وهبي ان بغداد يتكون 
من مقطع���ني االول )بغ- بكد( مبعنى االلهة و)داد( مبعنى 
عطي���ة يف اللغات القدمية وان اال�س���م طراأ عليه حتويرات 
عديدة اىل ان ا�س���تقر على و�سعه احلايل )بغداد( ومعناه 
عط���اء الله او هبة الله باللغة العربية و)خدا داد( يف اللغة 
الفار�س���ية و)الله ويردي يف اللغ���ة الرتكية( و)يه زدان به 

خ�س يف اللغة الكردية(.. 
اذا فا�سم بغداد قدمي يرجع اىل زمن امللك البابلي حمورابي 

)القرن الثامن ع�سر قبل امليالد(..
ا�سل ا�سم الكرخ

يقول ياقوت احلم���وي يف معجم البلدان ان )كرخايا: نهر 
كان ببغ���داد ياخذ من نهر عي�س���ى حتت املح���ول حتى مير 
ببدائثا في�س���قي ر�ستاق الفرو�سيج الذي منه بغداد نف�سها، 
قال اخلطيب: ويحمل من نهر عي�س���ى بن علي نهر يقال له 
كرخاي���ا تتف���رع منه انهار تدخل بغداد يف مو�س���ع يقال له 
باب ابي قبي�س���ة وتتفرع من كرخايا انهار عدة يف �س���وق 

الكرخ ال اثر لها االن البتة منها، نهر الدجاج.
ام���ا عن الكرخ نف�س���ها فيق���ول ياق���وت )الكرخ وم���ا اظنها 
عربية امن���ا هي نبطية، وهو يقول���ون كرخت املاء وغريه 

من البقر والغنم اىل مو�سع كذا جمعته فيه يف كل مو�سع 
وكلها بالعراق(.

اما اال�س���تاذان ب�سري فرن�س���ي�س وكوركي�س عواد فقد ذهبا 
اىل ان اللفظة يونانية اال�س���ل م���ن )كراك�س( عربت قدميا 
بكلمة كرخ وتعني مكانا م�س���يجا،، وقد عرفت بهذا اال�س���م 
امكن���ة متعددة، من ذل���ك كرخ بغداد وكرخ �س���امراء وكرخ 
باج���دا وهي مبعنى )ال���دور( و )الدير( او كل ماكان حوله 
�سور او �سياج، ومنها لفظة )اجلرخ( اي العجلة واجلراخ 

واجلرخجي وكل ذلك فيه اال�ستدارة والدروان.
ومم���ا جتدر اال�س���ارة الي���ه، ان الك���رخ كانت قري���ة قدمية 
وكانت يف بع�س مواقع كرخ العبا�سيني وكان مير بالقرب 
منها نهر )ال�س���راة( ونهر )الرفيل( الذي عرف بعد ان�س���اء 

مدينة املن�سور بنهر عي�سى بن علي العبا�سي.
ات�س���لت عم���ارة الكرخ وا�س���واقه بقرية �س���ونايا االرامية 
التي �س���ميت بالعتيقة لتقدمها ع�س���را على مدينة املن�سور 
وات�س���لت م���ن اجلن���وب مبو�س���ع الدي���ارات الن�س���رانية 
الغربي���ة ك�)دير كليلي�س���وع( والدي���ر العتيق وات�س���ل من 
اجلن���وب بقرية قطفتا من القرى االرامي���ة العتيقة وكانت 
يف حملة )امل�س���اهدة( احلالية وه���ي االر�س التي فيها قرب 
ال�سيخ معروف الكرخي، ومقربته عرفت مبقربة الدير.

وق���د ورد يف دليل خارطة بغ���داد ان )قرية الكرخ( كانت 
من اهم القرى التي تناقل املوؤرخون ا�س���ماءها من العهد 
الق���دمي وه���ي القري���ة الت���ي ن�س���بت اليها حمل���ة الكرخ 
الوا�س���عة التي ان�س���ئت غربي بغداد يف العهد العبا�سي 
حتى اخذ يعرف غربي بغداد كله با�س���م الكرخ يف الزمن 

االخري.

بغداد بني الأم�س واليوم..

ورد يف اخبار حروب امللك ال�سوري )ادد- نرياري الثاين( انه حارب 
امللك البابلي نب�ستم –اكن وكانت بغداد من جملة املوا�سع التي نهبها 

كما وان امللك ال�سوري ثكالت بال�سر عدد القبائل الرامية التي قهرها عام 
)بغدادو(. يدعى  موقع  اىل  من�سوبة  قبيلة  بينها  فذكر  ق.م   728

جمال بابان
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ا�سل ا�سم الر�سافة
يقول ياقوت احلموي )ان الر�س���افة ب�س���م اوله، م�س���هور 
ان مل يك���ن ا�س���تقاقه م���ن الر�س���ف وهو �س���م ال�س���يء اىل 
ال�س���يء كما ير�سف البناء فال ادري ما ا�ستقاقه ويقول يف 
ر�س���افة بغداد ملا بنى املن�س���ور مدينت���ه باجلانب الغربي 
وا�س���تتم بناءه���ا امر ابنه امله���دي ان يع�س���كر يف اجلانب 
ال�س���رقي وان يبني له دورا فيه وجعلها مع�س���كرا فالتحق 
به���ا النا����س وعمروها ف�س���ارت مق���دار مدينة املن�س���ور(. 
وعرفت الر�س���افة عند ان�س���اء مدينة بغداد بع�سكر املهدي 

كما ا�سلفنا.
اال ان الر�س���افة كمحلة م���ن حمالت بغداد ال�س���رقية كانت 
ق���رب تربة االم���ام ابي حنيفة )الثابت ب���ن نعمان – االمام 
االعظم( من اجلنوب وكانت م�س���ورة ولها ابواب خا�س���ة 
بها ويف�س���لها عن حمالت بغداد ال�سرقية االخرى موا�سع 

ومزارع وب�ساتني، كالب�ستان الزاهر واملخرم.

ا�س�ل بع�س اال�سماء القدمية االخرى
-االعظمي���ة: حمل���ة من حم���الت اجلانب ال�س���رقي من نهر 
دجل���ة يف �س���مال الر�س���افة )يف بغ���داد( وقد �س���ميت كذلك 
ن�س���بة اىل االم���ام االعظ���م ابي حنيف���ة النعمان ب���ن ثابت 
موؤ�س����س املذهب احلنفي الذي عا�سر املن�سور عند ان�سائه 
ملدين���ة بغ���داد ت���دل الرواي���ات التاريخية على ان مو�س���ع 
االعظمي���ة كان مق���ربة عام���ة يف الع�س���ر العبا�س���ي تعرف 
مبق���ربة )اخلي���زران( وملا ت���ويف ابو حنيفة �س���نة 150 ه� 
)767م( دفن يف هذه املقربة، ويف �سنة 459ه� بني م�سهد 
وقبة على قربه كما بني عنده مدر�س���ة كبرية، وقد �س���ميت 

املحالت الواقعة يف جوار امل�سهد با�سم )االعظمية(.
يقول العالمة ال�سيخ ها�س���م االعظمي: ان االعظمية كانت 
قب���ال مق���ربة للمجو����س وت�س���مى اي�س���ا احل�س���رية وذكر 
الكام���ل فقال ت���ويف ابو حنيفة عام 150 ه� وتوفيت �س���نة 
173ه� اخليزران ودفنت الياقوتية بنت املهدي وقد ن�سبت 

املقربة للخيزران النها زوجة خليفة ووالدة خليفتني..
-براثا: ا�سم جامع يف الوقت احلا�سر يف اجلانب الغربي 
من بغداد على �س���ارع مو�سى الكاظم قرب ج�سر ال�سرافية 
ام���ا قري���ة براثا القدمية فريتق���ي عهدها اىل ماقبل ان�س���اء 
بغداد وكان لهذا املو�س���ع �س���هرة وا�س���عة قبل اال�سالم اىل 

ان انتهى امره باندماجه مع بغداد فيما بعد.
تقع قرية براثا وجامعها التاريخي امل�س���هور يف �سدر نهر 
كرخايا وهي قرية قدمية كانت يف هذا املو�س���ع قبل ان�ساء 

بغداد.
ا�س���م براثا يف اللغة االرامية )برثي���ا( ومعناه اخلارج، او 

من )برواثا( ومعناه االق�سى واالبعد.
ان جامع براثا اليوم هو جامع املنطقة وكان يعرف مب�سهد 

العتيقة )�سونايا(.
-اخلالين: �ساحة يف بغداد يف الوقت احلا�سر على �سارع 

اجلمهورية قرب �ساحة الباب ال�سرقي.

يقول املرحوم الدكتور م�س���طفى جواد: يف خالفة الطائع 
لله العبا�س���ي )363ه� - 381ه�( ا�ستحدث باب جديد با�سم 
ذل���ك الباب )يعني باب اخلا�س���ة( وكان اخلليفة نف�س���ه هو 
الذي احدثه قال ياقوت احلموي )باب اخلا�س���ة( كان احد 
ابواب دار اخلالف���ة املعظمة يف بغداد احدثه الطائع جتاه 
دار الفي���ل وباب مكواذي واتخذ عليه منظرة ت�س���رف على 
دار الفيل وبراح وا�سع واتفق ان كان الطائع يوما يف هذه 
املنظرة فجوزت عليه جنازة ابي بكر عبدالعزيز بن جعفر 
الزاهد املعروف بغالم اخلالل، فراأى الطائع فيها ما اعجبه 
فتق���دم بدفنه يف ذلك الرباح الذي جتاه املنظرة وجعل دار 

الفيل وقفا عليه.
ويق���ول الدكت���ور م�س���طفى ج���واد: ان غ���الم اخل���الل هذا 
ه���و املع���روف قربه الي���وم بقرب ال�س���يخ اخلالين ب�س���ارع 
راأ�س ال�س���ابقة م���ن حملة باب ال�س���يخ عبدالق���ادر اجليلي 
)الكي���الين( وق���د �س���ماه بع����س النا����س حممد ب���ن عثمان 
ال�س���مان املتوف���ى �س���نة 205ه���� فا�س���ل بذل���ك الع���وام اما 
اخلطيب البغدادي فذكر ان���ه ابو بكر عبدالعزيز جعفر بن 
احمد بن يزداد بن معروف الفقيه احلنبلي وانه ولد �س���نة 
282ه�.. له م�س���نفات ح�س���نة يف فقه احلنابلة منها املقنع 
يف نحو من مائة جزء وكتاب ال�سافعي يف نحو من ثمانني 
ج���زءا وزاد امل�س���افر وكتاب اخلالف مع ال�س���افعي وكتاب 

القولني وخمت�سر ال�سنة وكتب غريها.
-ال�س���يخ معروف: حملة كبرية و�سارع ومقربة يف الق�سم 
الغرب���ي م���ن بغداد )جان���ب الك���رخ( وهناك ترب���ة وجامع 
معروف بهذا اال�س���م اي�سا ن�سبة اىل ال�سيخ معروف الذي 
هو من م�س���اهري الزه���اد، وكان معا�س���را لهرون الر�س���يد 
)170- 193ه�( وا�س���تهر عنه انه كان من جملة امل�سهورين 
بالورع يقال ان ابويه كانا ن�سرانيني فا�سلماه اىل املوؤدب 
فقال له: ان الله ثالث ثالثة، فقال بل هو الله احد، ف�س���ربه 
فهرب وا�س���لم على يد علي بن مو�س���ى )ر����س( ورجع اىل 
ابوي���ه فا�س���لما، ت���ويف �س���نة 200ه���� )816م( ودف���ن يف 
مو�سع تربته احلالية التي كانت تعرف مبقربة باب الدير، 
ولعلها �س���ميت بذلك ن�سبة اىل الدير الذي كان يف جوارها 
وهو الدير الذي يعرف �س���ابقا با�سم )دير اجلاثليق( وكان 

ي�سمى اي�سا )دير كليلي�سوع(.
ان ال�س���يخ مع���روف كان من موايل االمام علي بن مو�س���ى 
الر�سا، ولد م�س�سيحيا وقيل جمو�سيا، ثم اعتنق اال�سالم، 
وكان قد ان�س���ئ م�س���جد عند مقربة باب الدير با�سم م�سجد 
اجلنائز وهو غري م�س���جد معروف الكرخي الذي كان على 
دجلة يف حملة ق�س���ر عي�س���ى ثم خرب بغرق �س���نة 653ه� 

)1255م(.
-الكاظمي���ة: يف اجلان���ب الغربي من بغ���داد، مقابل حملة 
االعظمي���ة التي بربطها بها ج�س���ر االئم���ة الذي جعل حمل 
اجل�س���ر اخل�س���بي ال���ذي نق���ل �س���نة 1957 اىل النعمانية، 
بل���دة الكاظمي���ة احدى امل���دن املقد�س���ة يف الع���راق، حيث 
يقع فيها امل�س���هد الكاظمي الذي ي�س���م �س���ريحي االمامني 

مو�س���ى الكاظم وحممد اجلواد عليهما ال�س���الم، ويقال ان 
املن�س���ور كان اول من جعل هذا املو�س���ع مق���ربة ملا ابتنى 
مدينت���ه امل���دورة يف جواره من اجلنوب ثم �س���ارت تدعى 
بالكاظمية ن�س���بة اىل االمامني الكاظم واجلواد )ع( اللذين 
دفن���ا به���ا �س���نة 183ه���� و220 ه���� )799 و 835م( عل���ى 
التوايل، وكانت هذه الرتب ت�سمى قبل ذلك )مقابر قري�س( 
كما كانت تدعى )مقربة ال�سونيزي ال�سغري( لتمييزها عن 
مقربة ال�س���ونيزي الكبري،، التي دفن فيها ال�س���يخ جنيد.. 
واليزال الق�س���م الغربي من �س���حن امل�س���هد ي�سمى )�سحن 
قري����س( اىل الي���وم وي���روي املوؤرخ���ون ان زبي���دة زوجة 
ه���رون الر�س���يد وقد توفيت �س���نة 216ه���� )813م( وابنها 
اخلليف���ة االم���ني دفن���ا يف ه���ذه املقربة اي�س���ا ودف���ن فيها 
اي�س���ا االمريان البويهيان معز الدولة املتوفى �سنة 967م 
وجالل الدولة املتوفى �س���نة 1044م.. كما دفن فيها الكثري 

من الوزراء واالعيان وال�سادة والعلماء.

والفنــ�ن  العلــ�م  ن�ســر  يف  بغــداد  دور 
والتنمية- عرب تاريخها الط�يل

لقد و�س����لت بغ����داد يف عهد الر�س����يد واملاأمون واملعت�س����م 
واملكتفي اىل قم����ة جمدها وازدهارها، فامتدت االبنية يف 
اجلانب����ني الك����رخ والر�س����افة امتدادا كبريا حتى �س����ارت 
كانه����ا م����دن متال�س����قة، وبل����غ �س����كانها نح����وا م����ن مليون 
ن�س����مة، وا�س����بحت مرك����زا للح�س����ارة العاملي����ة والتم����دن 
اال�سالمي ومقرا للعلوم والفنون واالداب وزهت بالعلماء 
واالدباء وال�س����عراء والكتاب واملرتجمني وارباب الفنون 
وال�س����ناعات املختلف����ة فان�س����ئت فيه����ا املرا�س����د الفلكي����ة 
واملعام����ل  وامل�ست�س����فيات  الكت����ب  وخزائ����ن  واملدار�����س 
وامل�س����اهد حت����ى كان فيه����ا يوم����ذاك ع����دد غ����ري قلي����ل م����ن 
موا�س����ع الدرا�سة العاملية ومئات الكتاتيب االبتدائية عدا 
املعاهد التي ان�س����ئت لتدري�س علوم الدين يف كل م�س����جد 

من م�ساجد بغداد.
لق����د ان�س����اأ الر�س����يد جممع����ا علميا راقي����ا ودع في����ه خزانة 
وا�س����عة للكت����ب جم����ع فيها كتب����ا يف علوم خمتلف����ة بلغات 
خمتلفة مما جمعها جده املن�سور وابوه املهدي ومما عر 
عليه هو وقد �سمى هذا املجمع العلمي بيت احلكمة او دار 
احلكم����ة وكان يجتم����ع يف هذا املعهد العلم����ي املرتجمون 
والعلم����اء والكتاب واالدباء للرتجمة واملطالعة واملناظرة 
وق����د ترجمت فيه كتب كثرية يف علوم خمتلفة وقد و�س����ع 
املاأمون هذا املعه����د وافرد فيها لكل علم رواقا، فازدحم يف 
عه����ده عليه����ا العلماء وكب����ار املرتجمني ورج����ال التاأليف، 
فمن املرتجمني امل�س����هورين يوحنا بن البطريق الرتجمان 
م����وىل املاأم����ون وقد ت����وىل ترجم����ة كتب ار�س����طو طالي�س 
وترجم )حنني بن ا�س����حاق( كتب ابق����راط وغريه، فرتجم 
ابن البطريق كتاب احليوان من اللغة اليونانية الذي الفه 
ار�س����طو طالي�س وق����د ان�س����اأ املاأمون مر�س����دا فلكيا وعهد 
بادارت����ه اىل �س����ند ب����ن علي اليه����ودي الذي ا�س����لم على يد 
املاأمون وورد ا�س����م العبا�س بن �س����عيد اجلوهري كمنجم 
وكخبري ب�س����ناعة الت�س����يري وح�س����اب الفلك، وا�سم حممد 
خالد ب����ن عبدامللك امل����روروذي ويحيى بن ابي من�س����ور، 
وكان �سهل بن هارون يتوىل ادارة املعهد الفلكي وي�سرف 
عل����ى خزانة كت����ب املاأم����ون اخلا�س����ة وقي����ل ان يحيى بن 
ابي من�س����ور املو�س����لي وحمم����د بن مو�س����ى اخلوارزمي 
كان����ا من خزنة دار احلكمة املاأمونية كما كان ال�س����نوبري 
احللبي والف�س����ل ب����ن نوبخت وع����الن ال�س����عوبي وابناء 
�س����اكر وغريه����م ي����رتددون اىل ه����ذه ال����دار للمطالع����ة او 
الن�س����خ والرتجمة او التاأليف وق����د روي ان املاأمون بعث 
اىل حاك����م �س����قلية يطل����ب مكتب����ة �س����قلية الغني����ة بكتبها 
الفل�س����فية والعلمي����ة لي�س����مها اىل خزان����ة بي����ت احلكمة، 
وذك����ر ان املاأم����ون نقل من خرا�س����ان اىل بغ����داد حمل مئة 
بع����ري م����ن الكت����ب اخلطي����ة النفي�س����ة ف�س����مها اىل خزانة 
بيت احلكم����ة وكان املاأمون قد عني عناية خا�س����ة بحركة 
النق����ل والرتجم����ة فطلب من مل����ك الروم االذن يف ار�س����ال 
بع�����س علمائ����ه لرتجم����ة الكتب املفي����دة املخزون����ة يف بلد 
ال����روم فاجابه اىل ذلك فار�س����ل املاأم����ون لذلك جماعة منهم 
احلجداجد بن مطر وابن البطريق ويوحنا بن ما�س����وييه 
وحنني بن ا�سحاق وغريهم وامرهم بنقل مايقدرون عليه 
م����ن كت����ب احلكم����اء اليوناني����ني اىل العربية وا�س����الح ما 
ينقله غريهم، وقد جعل املاأمون حنني بن ا�س����حق رئي�س����ا 
لديوان الرتجمة وكان حنني يجيد اربع لغات، ال�سريانية 
والعربي����ة والفار�س����ية واليوناني����ة، وق����د نق����ل حنني اىل 
العربي����ة ع����ددا كبريا م����ن الكت����ب اليونانية وال�س����ريانية 

والفار�سية.
كان يف بغداد اكابر العلماء والفنيني واالطباء والفال�سفة 
وانق�س����مت بغداد يومذاك اىل ع�سرات املحالت لكل حملة 
�س����وارع وم�س����اجد وحمامات وكانت فيه����ا معامل خمتلفة 
منها للن�س����يج واحلياك����ة وطاحونات و�س����ركات تعمل يف 
جتارة املح�س����والت العراقية وقد ار�س����ل اخلليفة الر�سيد 
مع وفد )�سارملان ملك فرن�سا( الذي زار بغداد �سنة 192ه� 
بهدية فاخرة اىل امللك من م�س����نوعات بغداد منها �سرادق 
كب����ري م����ن احلري����ر و�س����اعة كب����رية دقاق����ة وب�س����ط ديباج 

و�سطرجن من العاج.
يقال ان عدد املعاه����د املختلفة يف عهد املاأمون بلغ ثلثمائة 
واثن����ني وثالثني معهدا كلها كانت غا�س����ة بط����الب العلوم 
والفنون، وكانت امل�ست�سفيات التي ت�سمى )البيمار�ستانات 

واملار�ستانات( مكتظة باالطباء والتالميذ.
وان ع����ددا من العلماء )وكانوا �س����بعني رجال من فال�س����فة 
العراق( الف����وا للماأمون كتاب����ا يف اجلغرافية اعان اعمال 
الدول����ة عل����ى تع����رف الب����الد واالمم الت����ي كانت خا�س����عة 
للدولة العبا�س����ية، وقام هوؤالء العلماء مب�سح االر�س وقد 
اخت����اروا لهذا الغر�س درجة من احل�س����اب البطليمو�س����ي 

وقدروا مبوجبها م�ساحة الكرة االر�سية.
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للذكريات طعم خا�س وخا�سة عندما يتحدث 
عنها ا�سحاب الذاكرة والذين يوؤرخون جانبا 
من حياتهم اخلا�س���ة او حي���اة مدينتهم التي 
يعتزون بها واليوم يتحدث �ساهد من اهلها.. 
انها منا�س���بة للذكرى ومنا�س���بة للحديث عن 

املا�سي اجلميل للمدينة اجلميلة.
ال�س���يد ام���ني املميز يع���ود بنا من خ���الل هذا 
احلوار الذي ا�ستذكر فيه بغداد القدمية كيف 

كانت وكيف عا�س البغداديون فيها..
قدام���ى  م���ن  ان���ت  املمي���ز:  ام���ني  *اال�س���تاذ 
البغداديني، فهل ل���ك ان حتدثنا عن النواحي 

االجتماعية يف بغداد ايام زمان؟
-احلياة االجتماعية يف بغداد كانت حمدودة 
اىل ابع���د احل���دود واملجتمع البغ���دادي كان 
مقي���دا بالتقالي���د االجتماعي���ة واالعتب���ارات 
الديني���ة وان جم���ال التحرر منها كان �س���يقا 
ج���دا، واحلي���اة االجتماعية كانت مقت�س���رة 
عل���ى ارتي���اد املجال����س اخلا�س���ة واملقاه���ي 
وامل�س���اجد واملنا�س���بات ال�س���عبية التي تقام 
يف االي���ام املخ�س�س���ة له���ا، وهي منا�س���بات 
ترفيهي���ة للرج���ال والن�س���اء واالطف���ال عل���ى 
ال�س���واء فلم يك���ن يف بغداد االم�س ماي�س���به 
)مدين���ة االلعاب او جزيرة بغداد ال�س���ياحية 
او جزي���رة االعرا����س وال متن���زه كالزوراء( 
بل كان���ت عندنا اي���ام املدائن و�س���يد ادري�س 
ال�س���رافية  وباجل���ة  جمي���ل  بن���ت  ورابع���ة 
وب�س���تان اخل����س كم���ا مل يك���ن عندن���ا مذياع 
ب���ل  والفدي���و،  والتران�سي�س���تور  والتلف���از 
كن���ا نق�س���ي االم�س���يات ح���ول )الق���ره كوز( 
والفوتوغ���راف وارتي���اد مقاهي الق�س���خون 
ثم جاءت الدونبلة ف�س���رنا نت�سلى بها والتي 
كان يديرها املرحوم �سالح اجلنابي يف عدد 
م���ن مقاهي بغ���داد ان مقاهي بغ���داد القدمية 
للرج���ال  االجتماعي���ة  احلي���اة  ترك���ز  كان���ت 
وكان���ت مبثاب���ة الن���واب الليلة التي ت�س���اهد 
الي���وم.. ول���ذا ك���ر عدده���ا حتى ا�س���بح يف 
كل حمل���ة من حم���الت بغداد )كه���وة( تعرف 
بكه���وة الط���رف غ���ري ان بع����س املقاه���ي قد 
ا�س���تهر اك���ر م���ن غريه���ا ومنه���ا، يف جانب 
الر�س���افة.. كه���وة �س���كر.. وكه���وة املمي���ز.. 
وكه���وة حمام املالح، وكه���وة الوقف، وكهوة 
البلدية، وكهوة عزاوي.. وكهوة مال حمادي 
يف املربع���ة.. وكه���وة البقج���ة يف املي���دان.. 
وكهوة جامع اخلفاجي وكهوة ال�سط وكهوة 
امل�سبغة وكهوة مليكة يف ال�سدرية.. وكهوة 
ح���وري يف الف�س���ل وكهوة ح�س���ن عجمي.. 
وكه���وة امني وكه���وة الزه���اوي حاليا وقرب 
امل�ستن�س���رية كه���وة عب���ود.. وكه���وة عارف 
اآغا.. وكهوة الربملان،، وكه���وة الربازيلية.. 
وال�س���ابندر مقاب���ل �س���وق ال�س���راي وكه���وة 
ابراهيم ع���رب يف الكرنتينة.. وحجازي يف 
االعظمي���ة وكهوة العب���د يف الباب ال�س���رقي 

خل���ف مدر�س���ة الراهب���ات.. ام���ا يف جان���ب 
الكرخ فقد ا�س���تهرت كه���وة العكامة.. وكهوة 
الكاري���ات.. وكه���وة املميز )اململك���ة( وكهوة 
البريوتي وكه���اوي عكيل.. وكهاوي الطرف 

االخرى.. التي الحت�سرين ا�سماوؤها!.
*وماذا عن التعليم يف تلك االيام؟.

-الناحي���ة التعليمي���ة لبغ���دد االم����س مفجعة 
فق���د كان التعلي���م مقت�س���را عل���ى الكتاتي���ب 
بالن�س���بة للذكور وعلى ماي�سمى )اال�ستة( او 
)اخلوجة( بالن�سبة لالناث حيث يدر�س فيها 
القران الكرمي وكتابة اخلط بالن�سبة للذكور 

واخلياطة بالن�سبة لالناث وال اكر من ذلك.
ويف اواخر العهد العثماين ا�س�س���ت مدار�س 
ال�س���لطاين  كمدر�س���ة  الكتاتي���ب  م���ن  اعل���ى 
واالع���دادي  امللك���ي  االع���دادي  ومكت���ب 
ومدر�س���ة  احلق���وق  ومدر�س���ة  الع�س���كري 
املهنية وهي مدر�س���ة ال�س���نائع ام���ا مدار�س 
الع�س���كرية العليا فكانت يف ا�سطنبول وعلى 
الذين يريدون اكمال درا�س���اتهم العليا �سواء 
ي�س���دوا  ان  فعليه���م  املدني���ة  ام  الع�س���كرية 
الرحال اىل هناك يف رحلة قد ت�س���تغرق عدة 

ا�سهر.
*والناحية االقت�سادية؟

-ال ادري ماذا تق�س���د بالناحية االقت�سادية؟ 
ف���اذا كان ما تق�س���ده ه���و الغن���ى والفقر يف 
بغداد ايام زمان فذلك اليتق�س���ر على العراق 
وح���ده بل يط���ول جميع البل���دان التي كانت 
حتت احلك���م العثم���اين ويف اواخر احلرب 
العاملي���ة االوىل كنا نحمل الل���ريات الرتكية 
امل���واد  بع����س  به���ا  لن�س���رتي  )بالعاللي���ك( 
الغذائية الرخي�س���ة جراء الت�سخم وهبوط 
اللرية الورقي���ة وبعد االحت���الل الربيطاين 
مل يكن الو�س���ع االقت�س���ادي اف�سل مما كان 
عليه ابان احلكم العثماين �سوى ان الروبية 

الهندية قد حلت حمل اللرية الرتكية.
وام���ا اذا كنت تق�س���د بالناحية االقت�س���ادية 
م���ا يتعل���ق ب�س���وؤون املواطن���ني م���ن ك�س���ب 
وبي���ع و�س���راء او جت���ارة او اعم���ال حرفية 
او ما�س���اكل ذلك من و�سائل ك�سب الرزق فان 
االمر يختل���ف متاما بني الي���وم وبني ماكان 
عليه الو�سع ابان العهد العثماين فلم يكن يف 
ذلك العهد من �س���رائب �سوى �سريبة العقار 
التي ت�س���مى الويركو وهي الع�س���ر من بدل 
االيجار او �س���ريبة اال�س���تهالك وهي الع�سر 
اي�س���ا من بي���ع احلا�س���الت الزراعي���ة على 
اخت���الف انواعها، وكان هنال���ك نظام البدل 
لالعفاء م���ن اخلدم���ة الع�س���كرية، والتوجد 
يومئذ �س���ريبة عقار ا�سا�س���ية وا�س���رب لك 

مثال عن كيفية متلك العقار ايام زمان.
لق���د ا�س���رتى اح���د االج���داد دارا يف بغ���داد 
�س���نة 1208 هجرية اي قب���ل اكر من مئتي 
�س���نة وكل م���اكان على البائع وامل�س���رتي ان 

يفع���اله هو احل�س���ور امام اجلهة ال�س���رعية 
الر�سمية لتثبت او�ساف وموقع العقار وبدل 
البي���ع وااليجار وي�ستح�س���ال قرارا �س���رعيا 
بذل���ك وي�س���هدا علي���ه عددا م���ن ال�س���هود من 
الوجه���اء ورجال الدين فيب�س���مون مهورهم 
او يوقع���ون على تلك الوثيقة التي تعد �س���ند 

امللكية، وينتهي االمر..
*هل لك ان تنورنا عن املعامل ال�س���هرية التي 

كانت قائمة يف بغداد االم�س؟.
-ا�س���كرك على هذا ال�س���وؤال الف�س���اح املجال 
يل لب���ث م���ايف قلبي م���ن هموم ح���ول املعامل 
الرتاثي���ة الت���ي ازيلت والتي امتن���ى اعادتها 

واحلفاظ عليها كرتاث بغدادي ا�سيل.
ان اول املعامل التي امتنى اعادتها اىل مكانها 
يف �س���احة حديق���ة املي���دان ه���و )ط���وب ابو 
خزامة( ذلك االثر البغ���دادي الذي يفتخر كل 
بغدادي ا�سيل ان راأ�سه قد د�س يف فوهة ذلك 

الطوب �ساحب املعجزات!!.

االث���ر الثاين ال���ذي امتنى اعادته اىل �س���ابق 
عه���ده واحلف���اظ عليه هو مدر�س���ة االحمدية 
التي در�س���ت في���ه درا�س���تي االولية وحفظت 
الق���راآن وتعلمت اخلط فيها ان هذه املدر�س���ة 
كانت تعرف تاريخيا )باحلجرة( وهي احدى 
حجرات املدر�سة النظامية املجاورة للمدر�سة 
امل�ستن�سرية وقد جعلت هذه املدر�سة موؤخرا 

م�سجدا با�سم امل�سجد االحمدي..
لق���د تخ���رج يف ه���ذه املدر�س���ة ع���دد كبري من 
البغدادي���ني الذين قامت عل���ى اكتافهم الدولة 
العراقي���ة وق���د ذكرتها يف كتاب���ي )بغداد كما 
عرفتها(، مبدر�س���ة ايت���ون وهارو بالن�س���بة 
لالنكليز . ان اآخر من تخرج فيها من م�ساهري 
البغدادي���ني ه���و اخلط���اط ال�س���هري املرحوم 
حممد البغدادي وكان ذلك على يد املال عارف 

اخ املال ابراهيم. رحمهم الله جميعا.
ام���ا االثر ال���ذي امتنى احلفاظ عليه و�س���مه 
اىل قائم���ة ال���دور الرتاثي���ة فه���ي دار جعف���ر 

الع�س���كري الواقعة يف حملة )ال�سور( مقابل 
قاع���ة ال�س���عب. ان جعفر الع�س���كري هو احد 
اثنني م���ن العراقي���ني اللذين ح�س���را موؤمتر 
القاهرة الذي تقرر فيه تر�س���يح امللك في�س���ل 
االول مل���كا على العراق وهو احد موؤ�س�س���ي 
اجلي�س العراقي البا�سل ذي املواقف امل�سرفة 
والغبار على �س���معته الوطنية واالخال�س���ية 
و�سخ�س���يته واخال�س���ه لب���الده وامتن���ى لو 

�سملت الرعاية عددا من الدور الرتاثية.
وهنال���ك اث���ر تراث���ي يح�س���ن االنتب���اه الي���ه 
واملحافظ���ة علي���ه وه���و اجل���زء الباق���ي م���ن 
�س���ور بغ���داد الق���دمي واملح�س���ور ب���ني قاعة 
ل���وزارة  املج���ارو  االزب���ك  ال�س���عب وجام���ع 
الدفاع وامتنى لو طالته يد ال�سيانة واخريا 
امتن���ى اعادة كه���وة املميز اىل �س���ابق عهدها 
يف اواخر القرن املا�س���ي، ان هذا املقهى كان 
الن���دوة احلقيقي���ة للمق���ام العراقي اال�س���يل 
واجلالغي البغدادي اال�س���لي وقد خلد ا�س���م 
رائ���د املق���ام العراق���ي املرحوم احم���د زيدان 
وتالمذت���ه امث���ال خليل زبار و�س���لتاغ وجنم 
الني���ار ورحمني نفطار وح�س���ن ال�س���كرجي 
ويو�س���ف بت���و واب���ن رج���وان وغريه���م من 
املو�س���يقيني املخت�س���ني باملق���ام واجلالغ���ي 
البغدادي غري ان ا�سم احمد زيدان رائد املقام 
االول وعمي���ده بال من���ازع اليرد يف الندوات 
التي تعقد حاليا حول املقام العراقي وخا�سة 
يف برنامج )�سفاف على الرتاث( الذي يديره 
)يحي���ى ادري����س( وعل���ى �س���فحات اجلرائد 
التي تعنى باخبار املو�س���يقى والغناء والفن 
العراقي القدمي على اختالف انواعه والوانه 
كاملقام���ات واملربع���ات واملوالي���د ومقاب���الت 

الفنانني القدامى واملحدثني!!.
*لقد الف���ت عدة كتب عن البالد االجنبية ماذا 

عن كتابك االخري بغداد كما عرفتها؟.
-كتاب���ي عن بغ���داد كتبته بع���د تقاعدي وهو 
يختل���ف �س���كال ومو�س���وعا وا�س���لوبا ولغة 
عن كتب���ي االخرى، فق���د كتبته اب���ان احلرب 
العراقية – االيرانية بعاطفة جيا�س���ة ورغبة 
�س���ادقة وحب اكيد لبغداد كما يكتب عا�س���ق 
ر�سالة غرام لع�س���يقته. فلذلك تراين قد بداأت 
الكتاب بالعبارة التالية )عهدا �س���ادقا اقطعه 
على نف�س���ي ووعدا �س���ادقا الت���زم به مادمت 
حيا فو الذي نف�سي بيده لن ا�ستبدل )�سكنكة( 
واح���دة م���ن احج���ارك ب���كل �س���خور الدني���ا 
وق�س���ورها.. كم���ا ختم���ت الكت���اب بالعبارة 
التالي���ة )ها انا ذا( بغ���دادي من اعماق جذور 
بغداد وم���ن �س���ميم مراحل تاريخه���ا الغابر 
واملعا�س���ر و�سام�س���ي بقية ايام عمري فيها 
واالعمار بيد الله واين الو�سي باأن ادفن يف 
ثراها الطاهر.. ان �س���اء الله ذلك وهو القائل 
�س���دقت كلمته )وما تدري نف�س ماذا تك�س���ب 

غدا وماتدري نف�س باأي ار�س متوت(..

عا�سق بغداد يتحدث عنها 

يف ح�ار اجري معه اخر ايام حياته

امتنى اعادة )طوب ابو خزامة( واملحافظة 
على اجلزء املتبقي من �سور بغداد

حمم�د هادي العب��سي
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هك���ذا كان���ت بغ���دا يف الثالثيني���ات حيث كان 
بع����س االثري���اء م���ن �س���كانها وبع����س كب���ار 
موظفيه���ا يتطلعون نحو ال�س���واحي القريبة 
لبن���اء دوره���م اجلدي���دة عل���ى ار�س���ها! فق���ام 
البن���اء يف منطقة البتاوي���ني ويف باب املعظم 

املناطق. من  وغريهما  –الكرنتينة- 

�ساحات بغداد!
وبغ���داد الع�س���رينيات والثالثيني���ات، عرفت 
بع����س ال�س���احات ذات اال�س���جار واق���دم تلك 
ال�س���احات ه���ي التي كان���ت تق���وم يف منطقة 
كان  فق���د  االحم���دي  جام���ع  مقاب���ل  املي���دان 
املي���دان م���ن ا�س���هر مع���امل بغ���داد يف اواخ���ر 
العه���د العثم���اين، واوائ���ل العه���د امللكي وقد 
ذكر احد الرحالة االنكلي���ز الذين زاروا بغداد 
يف نهاي���ة القرن الثامن ع�س���ر، انه زار منطقة 
امليدان ليال، وكانت م�ساءة بالنريان امل�ستعلة 
يف اخل�س���ب والنا�س جتمع���وا حولها يغنون 

وين�سدون وي�ستمدون الدفء منها!.
وقد اقيمت يف امليدان نافورة ماء يتجمع املاء 
املندفع منها يف حو�س �سمنتي ا�سفلها، وكان 
ذل���ك احلو�س يق���ع مقاب���ل مدر�س���ة املاأمونية 
تق���ع يف مدخ���ل حمل���ة  االبتدائي���ة، وكان���ت 
البقجة ويقع خلفها مبا�س���رة املدفع العثماين 
الق���دمي امل�س���هور با�س���م )ط���وب اب���و خزامة( 
وكان���ت الن�س���وة البغدادي���ات يزرن���ه ومعهن 
اطفاله���ن املر�س���ى، ويوقدن ال�س���موع عنده، 
ويعلق���ن قط���ع القما�س ب���ه، فق���د كان االعتقاد 
ال�س���ائد يوم���ذاك ان املدفع ل���ه )كرامات( وقد 
نقل فيما بعد اىل الباب الو�سطاين يف ال�سيخ 
عم���ر عندم���ا اقي���م املتح���ف الع�س���كري هناك، 
ونق���ل م���رة ثانية ليو�س���ع يف احلديق���ة التي 
قامت مقام احلو�س ال�س���ابق ذكره عندما نقل 
املتح���ف احلربي اىل املبنى الذي يحتله اليوم 

ق�س���ر الثقاف���ة والفن���ون، وقد و�س���عت لوحة 
تنبه النا�س اىل مكان املتحف، ونقل مرة ثالثة 
بع���د ان نق���ل املتحف اىل م���كان جديد، وتقوم 
اليوم حديقة و�س���طية �سغرية يف املكان الذي 

كان فيه املدفع – طوب ابو خزامة-!.

منطقة امليدان..
وكانت منطق���ة امليدان معروفة جدا بالن�س���بة 
ل�س���كان بغ���داد.. ومعظ���م الذي���ن يزورونه���ا 
من �س���كان املحافظات، ذل���ك ان جميع املالهي 
البغدادي���ة كان���ت تق���وم يف املنطق���ة، وكذل���ك 
)الب���ارات( واملقاهي والفنادق قبل ان تن�س���ب 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة )1939- 1945( اذ 
�سارت املالهي تنتقل �سيفا اىل اماكن اعدتها 

لها امانة العا�سمة.

وهي من املحالت ال�س���يفية املك�س���وفة وكانت 
تق���وم يف حديق���ة املعر����س بب���اب املعظم وقد 
حلت مبكانه���ا بنايات بع����س الدوائر، وظلت 
املاله���ي حتل فيها �س���يفا وتع���ود اىل اماكنها 
�س���تاء بع�س���ها يف املي���دان وبع�س���ها االخ���ر 
�س���ارت حتت���ل اماكنه���ا اجلدي���دة يف الب���اب 
ال�س���رقي وقد �س���ارت كلها يف ذل���ك اجلزء من 
بغداد، وبع�س���ها انتقلت ابعد م���ن ذلك! ولكن 

ذلك مت خالل �سنوات.

حديقة ثانية!
وبع���د ان ازيل���ت بع�س الدور وقام���ت مكانها 
حمطات بدايات انط���الق حافالت نقل الركاب 
العامة، قامت امامها من ناحية �س���ارع الر�سيد 
حديقة و�سطية، ا�ستقرت على و�سعها الراهن 

بعد تغيريات جمة..

حديقة ج�سر االحرار 
ويقوم هذا اجل�س���ر احلديدي حيث كان يقوم 
ج�سر مود وهو اجل�س���ر الذي ان�ساأه االنكليز 
يف بغ���داد بع���د احتاللهم له���ا، وكان يف بغداد 
كلها ج�س���رها الذي كنا ن�س���ميه ج�س���ر العتيك 
متيي���زا له ع���ن اجلدي���د، وملا مت بناء اجل�س���ر 
احلديدي قبيل احلرب العاملية الثانية، ان�ساأوا 
حديق���ة �س���غرية ام���ام مدخله لغر����س تنظيم 
مرور و�س���ائط النق���ل القادمة م���ن الكرخ اىل 
الر�سافة عرب ذلك اجل�سر وقد مت زرع نخلتني 
فيها �س���اهدناهما وهما لي�ستا غري ف�سيلتني ثم 

وهما اليوم من النخيل العائطة!!.

�ساحة الباب ال�سرقي 
وكما ان �س���احة امليدان تعود اىل بداية القرن 
احل���ايل فكذل���ك �س���احة الب���اب ال�س���رقي التي 
تع���ود اىل اوائل الثالثيني���ات وقد اقيمت بعد 
ان ان�س���اأت امان���ة العا�س���مة يوم���ذاك حديقة 
غازي التي �س���ار ا�سمها فيما بعد حديقة االمة 
وقد قامت احلديقة على ار�س منخف�سة كانت 

عربات )الزبل( تلقي فيها حمولتها!.

مقاب���ل تل���ك احلديق���ة كان���ت تق���وم الكني�س���ة 
االجنليكي���ة يف بناي���ة قدمي���ة هي م���ن اجزاء 
�س���ور بغ���داد، فت���م هدمه���ا عن���د فت���ح �س���ارع 
اجلمهورية الذي ا�س���مه اليوم �س���ارع اخللفاء 
فاقيم���ت حديق���ة و�س���طية – �س���احة- وبع���د 
اجراء التغيريات التي تلت اقامة ج�سر الباب 
ال�سرقي احلديدي ح�سلنا على �ساحة مالبثت 

ان حتولت اىل نفق لل�سيارات، 

اقدم عمارة!
وكان���ت عم���ارة مرجان ه���ي اول عم���ارة تقام 
االم���ة  حديق���ة  وتقاب���ل  ال�س���رقي  الب���اب  يف 
وتطل عليها كما تطل على متثال عبداملح�س���ن 
ال�س���عدون ال���ذي نق���ل اىل مكان���ه احلايل من 
مكان���ه االول ال���ذي �س���ار �س���ارعا تق���ف عل���ى 

جانبيه حافالت نقل الركاب العامة. 
ه���ذه هي �س���احات بغ���داد او حدائق ال�س���ارع 
الو�س���طية ب���ني الباب ال�س���رقي وب���اب املعظم 
وهناك بطبيعة احلال عدد كبري من ال�س���احات 
املنت�سرة يف جانب الكرخ، ويف �سارع اخللفاء 
وغ���ريه من �س���وارع بغ���داد، ااّل ان ال�س���احات 

التي ذكرناها هي اقدمها على االطالق.

جملة احل�سارة 1989

ــــــدم �ـــســـاحـــات بــغــداد ــة اأق ــس ــ� ق
من اوراق الراحل �سادق االزدي

بغداد الي�م، املمتدة 
ال�س�احي �سرقا وغربا.. 
�سماال وجن�با، بغداد هذه 
مل تكن متتد اىل ماه� اكرث 
من باب املعظم حتى الباب 
ال�سرقي ومن نهر دجلة حتى 
باب ال�سيخ حتى ال�سيخ عمر 
هذا يف جانب الر�سافة، 
اما كرخ بغداد فكان ميتد 
من اجلعيفر حتى ال�س�اكة 
ط�ال واليزيد العر�س 
على العالوي واالر�س� ملي 
وماجاورها!.

كانت عمارة مرجان هي اول عمارة تقام يف الباب ال�سرقي وتقابل حديقة المة 
وتطل عليها كما تطل على متثال عبداملح�سن ال�سعدون الذي نقل اىل مكانه احلايل 

من مكانه الول الذي �سار �سارعا تقف على جانبيه حافالت نقل الركاب العامة. 

�ساحة الفردو�س
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مدخل

�سخ�س���ية بغدادية معروف���ة لها باع طويل يف 
جم���االت البح���ث والتاألي���ف العلم���ي واالدبي 
الغزي���رة ط���وال ال���� )70( عاما املن�س���رمة انه 
العالمة حممد بهجت االثري.. الذي احت�سنته 
بغ���داد منذ م�س���افحة عينيه ن���ور احلياة اول 
م���رة يف عام 1904 يف حملت���ه القدمية جديد 

ح�سن با�سا..
ه���ذا الرج���ل البغ���دادي ال���ذي ال ن�س���يف اىل 
�س���يئا  مكانت���ه او موقع���ه االدب���ي والعلم���ي 
جدي���دا.. الن���ه غني عن التعريف فقد ن�س���اأ مع 
ن�س���وء بغداد احلديث���ة ونهل العل���م واملعرفة 
اوال م���ن كتاتيبه���ا ال�س���غرية.. وم���ن حلقات 
ت�س���هدها  كان���ت  الت���ي  واملناظ���رة  الدر����س 
جمال�س���ها االدبي���ة املعروفة.. تعل���م يف البدء 
حف���ظ القراآن الكرمي.. وم���ن ثم دخل املدار�س 
العثماني���ة املوج���ودة اآنذاك.. وعا�س���ر بغداد 
تل���ك املدينة ال�س���غرية ذات االزقة ال�س���يقة.. 
التي ت�س���تيقظ مع اأذان ال�سبح وت�سكن بعيدا 
اأذان الع�ساء حيث يلفها ظالم ليل طويل.. ومع 
تقلب الظروف التي عا�س���رت بغداد عرب هذه 
احلقبة املهمة من تاريخها اي منذ بداية القرن 
ا لع�سرين.. كان االثري معا�سرا الحداث هذه 

املدينة وتناق�ساتها ووثباتها.. 
االث���ري �س���هد احداث���ا معروف���ة م���رت ببغداد 
والع���راق.. تقهقر احلك���م العثماين.. ودخول 
ق���وات االحت���الل الربيطاين بقي���ادة اجلرنال 
"مود" عام 1917 وتاأ�س���ي�س احلكم الوطني 
يف  بالتدري����س  وم�س���اهمته   ..1921 ع���ام 
للعدي���د  وا�س���غاله  االوىل  الع���راق  مدار����س 
م���ن الوظائ���ف املهم���ة يف التعلي���م والتفتي�س 
واالوق���اف واملجم���ع العلمي.. وا�س���تغاله يف 

ال�سحافة وم�ساركته يف حركة ماي�س 1941.. 
وتعر�سه لل�س���جن والنفي من جرائها وتوليه 
بعد ث���ورة 14 مت���وز 1958 مديرية االوقاف 
العامة يف الع���راق.. ويف اجلان���ب الفكري.. 
ف���ان لالث���ري �س���والت وج���والت وا�س���حة.. 
حي���ث اغنى املكتب���ة العربية بع�س���رات الكتب 
القيم���ة يف االدب والدي���ن والتاريخ والرتاث 
والتحقيق.. ا�س���افة ملكانته ال�س���عرية.. اذا ما 
عرفنا ان هذا الرجل �ساعر موهوب ذو قريحة 

جيا�سة يف �ستى املجاالت.
م���ن خ���الل جل�س���ة الذكري���ات الطويل���ة الت���ي 
عقدناه���ا مع االثري يف بيت���ه ورغم "اعتالل" 
�سحته واعتكافه الفرا�س.. فقد اغنانا بفي�س 
ذكرياته ذات النكه���ة التاريخية والطريفة يف 
الوقت نف�س���ه خا�س���ة انه ميتلك ذاك���رة مليئة 
ب�س���تى املواق���ف واحلكاي���ات الت���ي عا�س���ها.. 
وعا�س���تها بغ���داد من خ���الل تاريخها املا�س���ي 
واحلا�س���ر.. ف���ال باأ����س اذن ان نتع���رف عل���ى 
�سورة بغداد القدمية من ا�ستذكارات ووقفات 
االثري.. فهي اذن فر�سة للجيل الذي مل يع�س 
بغ���داد القدمي���ة ان يتع���رف على مالم���ح ايام 

زمان. 
االث���ري ابن الر�س���افة.. وبالتحدي���د ابن قلب 
الر�س���افة.. حي���ث ولد يف حملة جديد ح�س���ن 
با�س���ا على مقربة من اجل�سر من امل�ستن�سرية 

العظيم���ة و�س���ب وترع���رع فيه���ا ردح���ا م���ن 
الزم���ن ي���وم كانت ه���ذه املحل���ة العريقة.. من 
اكرب حم���الت بغداد ال�س���كنية يف بدايات هذا 
القرن.. �س���األته عن الر�س���افة قب���ل )70( عاما 
والتخطيطي���ة  العمراني���ة  مالحمه���ا  واب���رز 

واالجتماعية انذاك.. فقال:� 
� حدود الر�سافة اواخر العهد العثماين.. تبداأ 
من املحل ال���ذي كان يعرف بباب املعظم حيث 
تق���وم بناي���ة وزارة الدف���اع االآن.. اذ كان هذا 
الب���اب بابا عاليا �س���خما ينفذ من���ه اىل رب�س 
املدينة اي اطرافها.. وميتد منه طريق ينتهي 
اىل االعظمي���ة واأما وراءها.. ه���ذا من اجلهة 
ال�سمالية من املدينة.. وينتهي حدها اجلنوبي 
عند اوائل �سارع باب ال�سيخ حاليا ثم تلي ذلك 
الب�س���اتني الت���ي متتد اىل الباب ال�س���رقي وما 
وراءه اىل الك���رادة وم���ا احل���د ال�س���رقي فهو 
يبداأ من باب الطل�س���م عند مقربة ال�س���يخ عمر 
ال�س���هروردي.. التي كانت تعرف يف التاريخ 
مبق���ربة )الوردية( ثم غلب ا�س���م ال�س���يخ عمر 
على اال�س���م القدمي.. وكان يحيط باملدينة اي 
جانب الر�سافة �سور وخندق.. اما ال�سور فقد 
اندر�س اك���ره يومئذ.. وبق���ى اخلندق الذي 
ميتد م���ن نهر دجلة م���ن �س���مال وزارة الدفاع 
احلالي���ة.. وقد دفن هذا اخلندق وجعل ق�س���م 
منه حديقة.. وهي متتد من جهة جامع  االزبك 

اىل قاع���ة ال�س���عب، وقد قام به���ذا الدفن اآنذاك 
امني العا�س���مة اال�سبق ال�سيد ن�ساأت ال�سنوي 
رحم���ه الل���ه.. وكان اول البادئ���ني يف العه���د 
امللكي باال�س���الحات التي ا�ستطاع ان ينه�س 

بها بقدر ما اأمدته ميزانية الدولة ال�سعيفة.

عربات "الق�ج"
ام���ا منطق���ة الر�س���افة فل���م تكن فيها �س���وارع 
تذك���ر.. وامن���ا كان���ت عب���ارة عن ازق���ة ودور 
�س���يقة واهم �س���وارعها او ازقتها �  اذا �س���ئت 
� كان )عق���د ال�س���خر( .. وكان ه���ذا هو الزقاق 
الوحيد املفرو�س بال�سخور النا�سئة.. وكانت 
ت�سري يف هذا ال�س���ارع بع�س عربات )القوج( 
الت���ي جترها اخلي���ول اذا مرت به ت�س���مع لها 
قرقع���ة عالي���ة.. وكان م���ن ال�س���يق بحيث اذا 
مرت العربة فيه ي�س���طر املارة اىل االلت�س���اق 

باجلدران او املحالت على جانبيه.. !!
ام بقي���ة االزقة فكلها ترابي���ة وكان النا�س يف 
ايام ال�س���تاء يلقون عناء �س���ديدا اذ ي�سطرون 
اىل اخلو�س يف الوحل. وكان اذا ا�ستد املطر 
وتعاظم الوحل يقوم احلمالون بحمل النا�س 
م���ن مو�س���ع اىل اآخر.. لق���اء اج���رة زهيدة.. 
وق���د بقي ه���ذا احلال قريب���ا م���ن الثالثينيات 
من القرن الع�س���رين حيث �سرع يف تبليط هذا 

ال�سارع.

اول �سارعني يف بغداد
العاملي���ة  احل���رب  اب���ان  العثماني���ون  وفت���ح 
االوىل، �س���ارعني اولهم���ا )جادة خليل با�س���ا( 
وقد �س���مي من بعد �س���ارع الر�س���يد وميتد من 
باب املعظم اىل الباب ال�س���رقي واما ال�س���ارع 
الثاين فهو �س���ارع )عقد ال�سخر( .. وميتد من 
�سارع الر�سيد عند �س���احة الر�سافة اىل ج�سر 
ال�س���هداء الذي كان يقوم على �س���فن خ�س���بية 
عائم���ة عل���ى املياه ثم ا�س���تبدلت بها �س���فن من 

حديد بعد االحتالل الربيطاين.
وقد فتح العثمانيون هذين ال�سارعني لتي�سري 
مرور جيو�سهم وو�س���ائط نقلهم احلربية اىل 

اجلنوب ملقاتلة االنكليز..

ا�س�اق.. ومقاهي.. وم�ساجد
ترى ماهي ابرز م�س���اجد.. ومقاهي وا�سواق 

وحمالت الر�سافة اواخر ايام العثمانيني؟ 
1� كان���ت الر�س���افة تزخر وال تزال بامل�س���اجد 
واجلوام���ع الكب���ار وبامل�س���اجد ال�س���غار يف 
خمتلف انحاء املدينة ا�س���هرها م�سجد ال�سيخ 
عبد القادر اجليلي يف باب ال�س���يخ، وم�س���جد 
اخلفاف���ني وه���و يف حم���ل م�س���جد احلظائ���ر 
العبا�س���ي وقد بقيت منه منارته وان�س���يء يف 
العه���د العثماين، وجامع االآ�س���فية وكانت به 
مئذنتان على جانبيه جتاه القبلة وقد ع�سفت 
ري���ح �س���ديدة عل���ى بغ���داد يف ربي���ع اح���دى 
فاأ�س���قطت  العاملي���ة االوىل  �س���نوات احل���رب 
يف جمل���ة م���ا ا�س���قطت هات���ني املئذنت���ني اىل 
حو�س���يهما، ومل���ا كان هذا امل�س���جد ق���د ارخه 
ال�س���اعر �سالح التميمي من �سعراء داود با�سا 

وايل بغداد امل�سهور بقوله: 
جعلوا تاريخه اخلريات مذ

ا�سماء تعرفها بغداد

حممد بهجت الأثري 
يحدد مالمح بغداد يف اأواخر حكم العثمانيني

ح�ار: عادل العرداوي

يف الكتاتيب كان�ا يكتب�ن على �سفائح "التنك" بدال من دفاتر ال�رق
اخل�س�مة املزمنة بني الزهاوي والر�سايف ما ا�سبابها؟

العثماني�ن  فتحهما  �سارعني  ال�سخر" اول  با�سا" وعقد  خليل  "جادة 
يف بغداد
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�سيد فيه ارخوا مئذنتان
فقد بقيتا كذلك اىل ما بعد االنتداب الربيطاين 
ف�س���ادت وزارة االوق���اف بقاي���ا اح���دى هاتني 
املئذنتني مئذنة �س���اخمة ذات حو�سني م�سرية 
بهم���ا اىل ه���ذا التاري���خ ال���ذي ارخه ال�س���اعر 

التميمي، وهدمت بقايا الثانية. 
ان�س���اأها  الت���ي  ال�س���هرية  امل�س���اجد  وم���ن 
العثماني���ون جامع احليدرخانة ال�س���هري وهو 
من ان�س���اء داود با�س���ا ف���رغ من عمارته �س���نة 
وجام���ع  الوزي���ر،  وجام���ع  هجري���ة،   1242
ال�س���اغة، وجام���ع العدلي���ة الكب���ري، وجام���ع 
العاق���ويل، وجام���ع املي���دان، وجامع ال�س���يخ 
عم���ر ال�س���هروردي، وجام���ع ال�س���يد �س���لطان 
عل���ي، وجامع الف�س���ل، وجام���ع القبالنية يف 
جوار املدر�س���ة امل�ستن�س���رية، وجامع الكهية، 
وجام���ع املرادية، وغريها عدا م�س���اجد اخرى 

ا�ستحدثت يف ذلك العهد. 
2� ا�س���واق الر�سافة ا�س���هرها يف اواخر العهد 
العثم���اين، �س���وق البزازين و�س���وق ال�س���اغة 
وكان حمل���ه يف خ���ان جغ���ان )جغلة( ث���م نقل 
بع���د العه���د العثم���اين اىل حملة جديد ح�س���ن 
با�س���ا وجع���ل ل���ه باب���ان احدهم���ا م���ن �س���وق 
ال�س���راي، و�س���وق الغزل، و�س���وق ال�سورجة 
وهو اعظم ا�س���واق الر�س���افة ومركز جتاري 
خط���ري، و�س���وق ال�س���فافري اي )ال�س���فارين( 
و�س���وق املي���دان و�س���وق ب���اب االغ���ا و�س���وق 
اله���رج، وهما اثن���ان احدهم���ا ال�س���وق املمتد 
خلف املدر�سة امل�ستن�س���رية وينتهي عند خان 
جغان، وال�سوق الثاين يف حملة امليدان ويقع 
يف جن���وب جامع املي���دان )االحمدي( وما زال 

قائما. و�سوق الدهانة وال�سدرية وغريها. 
3� املقاه���ي يف كل ح���ي م���ن احي���اء الر�س���افة 
مقه���ى خا����س باأه���ل احلي وق���د يوؤم���ه املارة 
املتعبون للراحة واال�س���تجمام و�سرب القهوة 
وال�س���اي وتدخ���ني )الناركيل���ة( وا�س���هر هذه 
املقاه���ي يومئذ: قه���وة عزاوي وهي �س���توية 
و�س���يفية وكان���ت يف الغالب مرق�س���ا وحمال 
للط���رب وه���ي تقاب���ل امل�س���جد االحم���دي يف 
جنوب���ه، وقهوة �س���بع وتق���ع عل���ى مقربة من 
قهوة ع���زاوي اىل جهة الغرب وكان بها ملعب 
امللع���ب �سخ�س���ان  يت���وىل  )القراق���وز( وكان 
تركيان احدهما ا�س���مه )حاج ج���واد( والثاين 
)ر�ساد( ثم قهوة ال�سط على نهر دجلة وكان بها 
م�س���رحان للرق�س �ستوي يف الداخل و�سيفي 
يف ال�سطح، ومقهى العبد خارج ال�سور مقابل 
�س���احة الن�س���ر االآن وكانت مرتادة النا�س يف 
اي���ام الربي���ع خا�س���ة كاملتن���زه لوقوعه���ا يف 
براح وا�س���ع وحواليها الب�ساتني التي ت�سوع 
بروائح القداح فيتناولون فيها �سراب )النبع( 
ويق�سون فيها ام�سيات جميلة للغاية يوؤمونها 
ركبان���ا وم�س���اة. ه���ذه املقاه���ي الت���ي كان���ت 
تخت�س باللهو. وما عداها كان بريئا من اللهو 

والرق�س وهي كثرية. 
4� حم���الت بغداد: ا�س���هرها حملة باب ال�س���يخ 
الع�س���ر  يف  )االزج(  ب���اب  م���ن  ج���زء  وه���ي 

العبا�سي التي كانت تعد مدينة بنف�سها وحملة 
ال�س���نك  الدهان���ة وحمل���ة  ال�س���درية وحمل���ة 
وحملة عكد الن�س���ارى وحملة الق�سلة وحملة 
العاقويل وحمل���ة احليدرخان���ة وحملة جديد 
ح�س���ن با�س���ا وحملة امليدان وهاتان املحلتان 
كانتا مركزين مهمني ي�س���كنهما معظم موظفي 
الدولة الكبار واالغني���اء وفيها بيوتات كبرية 

وا�سطبالت لبع�س هذه البيوت. 
ام���ا املباين الت���ي ا�س���تحدثها العثمانيون منذ 
والي���ة مدح���ت با�س���ا فهي الق�س���لة وال�س���راي 
املج���اور له���ا والقلع���ة )وزارة الدف���اع حاليا( 
ومدر�س���ة ال�س���نايع التي اتخذت بعد تاأ�سي�س 
الدول���ة العراقية احلديث���ة دارا ي�س���كنها امللك 

في�س���ل االول.. ومل���ا بن���ى امللك ق�س���ر الزهور 
�س���غلها جمل�س���ا النواب واالعي���ان. وكان اىل 
)طرنب���ة  و  للثل���ج  معم���ل  اجلنوبي���ة  جهته���ا 
املاء( وهما من حمدثات مدحت با�س���ا اي�سا.. 
واملدر�سة الر�س���دية الع�س���كرية التي هي االآن 
االعدادية املركزية للبنني..  ومدر�س���ة االعداد 
دوائ���ر  ت�س���غلها  االآن  ه���ي  الت���ي  الع�س���كري 
وكان  العا�س���مة..  امان���ة  وبناي���ة  املحاك���م. 
يق���ال له���ا )البلدية(. ومدر�س���ة احلق���وق التي 
اقيمت عليه���ا وعلى اجزاء جم���اورة لها بناية 
حمافظ���ة بغ���داد �س���ابقا. وبناي���ة )الكرنتينة( 
الثكنة ال�س���مالية خارج ال�سور. وقد يطول بنا 
احلديث لو تناولنا جميع االحوال العمرانية، 
وما كانت عليه بغداد يومئذ اىل اوائل تاأ�سي�س 

الدولة العراقية.

البداية.. من "الكتاتيب"
ننتق���ل مع االثري اىل جان���ب اآخر من جوانب 
احلي���اة البغدادي���ة.. اال وهي بداي���ات التعليم 
وتاأ�سي�س املدار�س يف بغداد.. اذا ما عرفنا ان 
ا�سم هذا الرجل ارتبط بالتعليم واملدار�س منذ 

الع�سرينيات:
العه���د  اواخ���ر  يف  الر�س���افة  يف  املدار����س   �
العثماين انواع.. اوالها )الكتاتيب( تعلم فيها 
القراءة والكتابة واحل�س���اب، وت�س���تد العناية 
فيها بتحفيظ ما تي�س���ر من اآيات القراآن الكرمي 
وكانت بع�س هذه الكتاتيب تتوالها الن�ساء.. 
وقد بداأت تعلمي فيها يف حملتي )عقد ال�سخر( 
جديد ح�س���ن با�س���ا وكانت املراأة التي ت�سرف 
على تعليمي ت�سمى )خوجة نعيمة( ثم انتقلت 
اىل كت���اب اآخر قريب منه امتمت قراءة القراآن 
الكرمي يف ال�س���نة ال�ساد�س���ة قراءة ال حفظا..

وال ب���د م���ن ان ن�س���ري اىل اننا كن���ا نكتب على 
�س���فائح من )التنك( ويف )االلواح الريا�سية( 
ويف الورق، والكتابة باقالم الق�س���ب واحلرب 
اال�س���ود وكانت هناك مرا�س���يم خا�سة خلتمة 
الق���راآن.. كان���ت متار����س �س���ابقا.. وبعد هذه 
املرحل���ة تب���داأ الدرا�س���ة االبتدائي���ة وه���ي يف 
الغالب تتكون من ثالثة �سفوف.. يدر�س فيها 
القراآن الك���رمي واخلط العربي وعلم التجويد 
والق�س���يدة كل ذل���ك بعناية فائق���ة.. والتاريخ 
واحل�س���اب  اجلغرافي���ة  ومب���ادئ  العثم���اين 
الرتكي���ة..  واالنا�س���يد  والر�س���م  والهند�س���ة 
وكان���ت لغة التعلي���م اللغة الرتكي���ة لكون هذه 

اللغة هي اللغة الر�سمية.
وم���ن ه���ذه املرحل���ة ينتق���ل اىل مرحل���ة اعلى 
وه���ي ق�س���مان املدر�س���ة ال�س���لطانية تب���داأ من 
الرابع وتنتهي اىل ال�س���نة الثانية ع�سرة، مدة 
الدرا�س���ة فيها )9( �سنوات تقابل مدة الدرا�سة 
يف الكلي���ة.. اي انه���ا حتت���وي على ما ي�س���مى 
االآن املدر�سة املتو�سطة واالعدادية والعالية.. 

هذا يف جانب التعليم املدين. 

جملة امانة العا�سمة ت�سرين 
الثاين 1978

يف كل حي من احياء 
الر�سافة مقهى خا�س 
باأهل احلي وقد يوؤمه 
املارة املتعبون للراحة 
وال�ستجمام و�سرب 

القهوة وال�ساي وتدخني 
)الناركيلة( وا�سهر هذه 
املقاهي يومئذ: قهوة 
عزاوي وهي �ستوية 
و�سيفية وكانت يف 
الغالب مرق�سا وحمال 

للطرب وهي تقابل امل�سجد 
الحمدي يف جنوبه، 

ح����ني دخل����ت دار املعلمني االبتدائية ببغ����داد يف اواخر عام 1922، جئتها من املو�س����ل، قاطعا 
�س����طرا من الطريق بال�س����يارة، وهو املمتد بني املو�س����ل وال�سرقاط، فا�س����تغرقت �سفرتنا هذه 
نح����وا من ثماين �س����اعات، القينا خاللها االمرين لوعورة الطري����ق ورداءته فهذا الذي قطعناه 
من املو�س����ل اىل ال�س����رقاط كان غري مبلط وال�س����يارة يف ذلك احلني، اعني قبل خم�س و�ستني 
�س����نة، كانت ح�س����ب املاألوف انذاك، بطيئة ال�س����ري متخلخلة وبعد ان و�س����لنا ال�س����رقاط ركبنا 

القطار اىل بغداد، فا�ستغرق �سفرنا فيه نحوا من اثنتي ع�سرة �ساعة.
كانت بغدد يف ذلك احلني مدينة خمتلفة �سغرية الرقعة رثة املنظر، ذات بنايات زرية ولي�ست 
فيها طرق معبدة ذات ار�سفة ومل يكن فيها يومذاك غري �سارع واحد هو )�سارع الر�سيد( الذي 

كان كثري االلتواءات ف�سال عن كونه ي�سيق تارة، ويت�سع تارة اخرى.
لقد كان اجلانب ال�سرقي من بغداد وهو املعروف بجانب الر�سافة، �سغريا حمدود الرقعة فهو 
يبداأ �س����ماال من منطقة امليدان وينتهي جنوبا بالقرب من حملة )ال�س����نك( وكان نهر دجلة يحد 
الر�س����افة غربا اما من ال�س����رق فكان ينتهي عند ما ن�س����ميه اليوم ب�س����ارع )اخللفاء( او مابعده 

بقليل.
هذا مايتعلق بجانب الر�س����افة اما جانب الكرخ فكان ا�س����واأ حظا من الر�س����افة اذ ان الو�سول 
م����ن اجل�س����ر العتيق اىل منطقة ال�س����احلية وهي كانت اق�س����ى م����ا يف هذا اجلان����ب غربا كان 
حمفوفا باالهوال، لكرة مافيه من اتربة واوحال وحفر واخاديد، واذا قلنا )ال�ساحلية( فاننا 
نق�س����د بها تلك ال�س����احة التي �سيدت عليها بعد ع�سرات ال�سنني بناية كل من املتحف العراقي.. 

واملوؤ�س�سة العامة لالثار والرتاث.
وما قلناه عن �س����احة )ال�ساحلية( يف و�س����عنا ان نعممه على جميع انحاء بغداد، �سواء اكانت 

يف جانب الكرخ ام يف جانب الر�سافة.
فلم تكن حينذاك يف مدينة بغداد، طرق و�سوارع مبلطة والعمارات ت�ستحق الذكر اللهم بع�س 
اجلوامع وامل�س����اجد ذوات الطابع املعماري االآثاري كجامع مرجان، وجامع ال�سيخ عبدالقارد 
الكي����الين، وجام����ع احليدرخانة، ونحوها، ومما اذكره يف هذا ال�س����بيل، ان )الكاظمية( كانت 
متت����د بينه����ا وبني اجلانب الغربي من بغداد ارا�س زراعية وب�س����اتني ومل تكن هنالك طرق بل 
كان يتم الو�س����ول من احداهما اىل االخرى، مبركبات )كاريات( ت�سري فوق �سكة حديد ويجر 

الواحدة منها ح�سانان.
اما )اجل�س����ور( التي كانت تو�س����ل مابني جانبي الكرخ والر�سافة من بغداد فقد كان يف بغداد 
يومذاك ج�س����ران خ�س����بيان عائمان احدهما ال�سمايل ويعرف باجل�سر العتيق، وثانيهما ج�سر 
م����ود وقد ان�س����ئ هذا االخ����ري بعد االحت����الل الربيطاين للعراق، و�س����مي با�س����م اجلرنال مود 
القائد االنكليزي وكان كال اجل�س����رين يقطعان يف �س����حى كل يوم، ليت�س����نى لل�س����فن البخارية 

واخل�سبية )املهيالت( ال�سري يف النهر.
كانت مواد البناء امل�ستعملة يومذاك يف بغداد الطابوق واللنب واجل�س واخل�سب واحل�سران 
والطني والزفت، اما احلديد )ال�سيلمان( و)ال�سي�س( وال�سمنت والكا�سي فقلما كانت ت�ستعمل 

بل مل تكن معروفة!.
لق����د ات�س����عت بغ����داد اليوم عما كان����ت عليه يف اوائل الع�س����رينيات من هذا الق����رن، حتى باتت 
املقارن����ة بني بغ����داد اليوم اي يف �س����نة 1987، وبني بغدا االم�س اعني يف �س����نة 1923، امرا 

متعذرا فما اعظم الفارق بني ماكانت عليه يف اوائل الع�سرينيات وبني ماهي عليه اليوم!
لقد ات�سعت الرقعة التي ت�سغلها بغداد احلديثة، ات�ساعا مذهال عما كانت عليه باالم�س فا�سبح 
طولها املمتد يف حماذاة نهر دجلة الذي يجري يف و�س����طها، ع�سرات الكيلومرتات، كما ا�سبح 

عر�سها مبثل هذا املقدار من الكيلومرتات. 
واننا لرنى يف بغداد اليوم، مايباهى به من العمارات وا�سعة الرقعة، �ساهقة االرتفاع، وقوام 

كل عمارة طوابق متعددة كل ذلك م�سيد ببناء ر�سني وفق احدث فنون البناء.
دع عنك ما يتخلل هذه املباين من طرق معبدة، وخطوط �سريعة وحدائق جميلة وت�سجري هذا 
اىل ماهنالك من �س����احات وانفاق وج�س����ور، ومتاحف وكليات وجامعات ومالعب و�س����ينمات 
وا�س����واق ومعار�س ومط����ارات، وفنادق، ومعامل وم�س����انع، وغري ذلك من و�س����ائل العمران 

التي يتعذر علينا التنويه بها جميعا يف مثل هذه العجالة.
وما ميكن القول يف مثل هذه النبذة ان مدينة بغداد اليوم، هي غري ماكانت عليه باالم�س فهي 

واحلق يقال يف منو وتقدم وازدهار. يوما بعد اآخر..
جملة الف باء ت�سرين الثاين 1974

ماذا يق�ل عن بغداد؟

كوركي�س عواد
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13ه����/ 634م: غ���زو الع���رب لقري���ة )�س���وق 
بغداد( على عهد ابي بكر ال�سديق )ر�س(.

141ه����/ 758م: تخطي���ط مدين���ة املن�س���ور 
ق���رب  احلالي���ة  بغ���داد  غرب���ي  يف  امل���دورة 

الكاظمية. 
145ه����/ 762م: تاأ�س���ي�س مدين���ة املن�س���ور 
امل���دورة وبناء جامع املن�س���ور وق�س���ر باب 

الذهب.
149ه����/ 733م: اكمال بناء مدينة املن�س���ور 

املدورة. 
150ه����/ 767م: وف���اة االم���ام اب���ي حنيف���ة 
ودفنه يف مقربته احلالية )مقربة اخليزران( 

يف االعظمية. 
151ه�/ 768م: تاأ�س���ي�س الر�س���افة وو�سع 

اأ�س�س جامعها وق�سرها. 
183ه����/ 799م: وفاة االمام مو�س���ى الكاظم 

ودفنه يف مقابر قري�س. 
عه���د  يف  بغ���داد  ح�س���ار  813م:  198ه����/ 

االمني. 
200ه�/ 815م: وفاة ال�سيخ معروف الكرخي 

ودفنه يف مقربته احلالية )دير العتيقة(.
216ه����/ 831م: وفاة زبي���دة زوجة هارون 
الر�س���يد ودفنه���ا يف مقاب���ر قري����س )م�س���هد 

الكاظمني(.
218-221ه�/ 338-836م: ان�ساء املعت�سم 

ق�سره يف اجلانب ال�سرقي. 
219ه����/ 834م: و فاة االم���ام حممد اجلواد 
)ع( ودفنه يف مقابر قري�س )م�سهد الكاظمني 

احلايل(. 
221ه�/ 836م: انتقال اخلالفة العبا�سية من 

�سامراء.
اىل  مق���ر اخلالف���ة  اع���ادة  729ه����/ 892م: 

بغداد.
289-295ه����/ 902-908م: ان�س���اء جام���ع 

اخلليفة )اخللفاء( )جامع �سوق الغزل(. 
292ه�/ 904م: غ���رق بغداد وانهدام املنازل 

على �ساطئ دجلة. 
ح���ري  ان�س���اء   :932-908 295-320ه����/ 
الوحو����س )حديق���ة احلي���وان(، ه���دم جامع 

براثا، ان�ساء ق�سر اجلو�سق.
البغ���دادي  اجلني���د  وف���اة  910م:  298ه����/ 
ودفنه باملقربة ال�س���وينيزية )مقربة ال�س���يخ 

جنيد احلالية(. 
316ه����/ 928م: زي���ادة مياه دجل���ة وقطعها 

اجل�سور واغراق بع�س االماكن. 
320ه�/ 932م: انهدام ق�سم من �سور املدينة 

املدورة.
329ه����/ 914م: غرق املدينة املدورة وابنية 
نه���ر ال�س���راة و�س���قوط راأ�س قبة ق�س���ر باب 

الذهب.
333ه�/ 945م/ غرق املدينة املدورة وانهدام 

طاقات باب الكوفة.
334ه�/ 946م: ا�ستيالء معز الدولة البويهي 

على بغداد )بداية العهد البويهي(.
368ه�/ 978م: طغيان نهر دجلة وغرق عدة 

حمالت. 
383ه�/ 993م: ان�س���اء ج�سر �سوق الثالثاء 
يف اعل���ى دار موؤن�س املظف���ر )املحاكم املدنية 

والق�سلة(. 
ب���ك  طغ���رل  ا�س���تيالء  1055م:  447ه����/ 
العه���د  )بداي���ة  بغ���داد  عل���ى  ال�س���لجوقي 

ال�سلجوقي(.
450ه����/ 1058م: تدوي���ن تاري���خ بغداد من 

قبل اخلطيب البغدادي.
457ه�/ 1065م: تاأ�سي�س املدر�سة النظامية 

يف اجلانب ال�سرقي. 
488ه�/ 1095م: ال�س���روع يف ان�ساء ال�سور 

الكبري ملدينة بغداد ال�سرقية. 
518ه����/ 1124م: ان�س���اء اخلليف���ة الف�س���ل 
امل�سرت�س���د بالله لل���دار املثمن���ة الثانية وهي 

الت���ي جل�س فيها هوالكو بعد ا�س���تيالئه على 
بغداد. 

جام���ع  عم���ارة  امت���ام  1129م:  524ه����/ 
ال�سلطان. 

530ه�/ 1136م: ح�س���ار ال�س���لطان حممود 
ب���ن حمم���د ب���ن ملك�س���اه يف عه���د اخلليف���ة 
املن�س���ور الرا�س���د بالله وخالفة املقتفي المر 

الله. 
552ه����/ 1157م: ح�س���ار ال�س���لطان حممد 
ال�س���لجوقي لبغ���داد عل���ى عهد املقتف���ي المر 

الله. 
ال�س���رقية  بغ���داد  غ���رق  1159م:  554ه����/ 

وحمالت من اجلانب الغربي. 
561ه����/ 1165م: وفاة ال�س���يخ عب���د القادر 
الكي���الين ودفن���ه يف ب���اب احللب���ة مبو�س���ع 

تربته احلالية. 
564ه�/ 1168م: غرق بغداد ال�سرقية.

569ه����/ 1174م: غرق بغداد الغربية ومنها 
املار�ستان بجانبيها.

575ه����/ 1180م: خالف���ة اخلليف���ة النا�س���ر 
لدين الله احمد بن احل�س���ن امل�ست�سيء بامر 

الله. 
583ه�/ 1187م: هدم اخلليفة النا�سر لدين 
الله ق�س���ور ال�س���الجقة باملخرم ملحو اثارهم 

وابتداء �سمو اخلالفة. 
املدر�س���ة  بن���اء  امت���ام  2232م:  630ه����/ 

امل�ستن�سرية يف اجلانب ال�سرقي. 
635ه����/ 1237م: طغي���ان نه���ر دجلة وغرق 

بغداد بجانبها ال�سرقي والغربي.
لبغ���داد  656ه����/ 1258: احت���الل هوالك���و 
)نهاية احلكم العبا�سي وبداية احلكم املغويل 

اال�سحاقي(.
741ه�/ 1340م: ا�س���تيالء اجلاليريني على 

بغداد )انتهاء حكم االيخانيني(.
795ه����/ 1392م: ا�س���تيالء تيمورلن���ك على 

بغداد.
914ه�/ 1411م: ا�ستيالء قبيلة قره قوينلو 

الرتكمانية على بغداد.
874ه����م 1469م: ا�س���تيالء قبيل���ة اق قينلو 

الرتكمانية على بغداد.
914ه�/ 1508م: ا�س���تيالء ال�س���اه ا�سماعيل 

ال�سفوي على بغداد.
930ه�/ 1523م: ا�س���تيالء االمري ذي الفقار 
رئي�س قبيلة مو�سلو الكلهورية الكردية على 

بغداد.
936ه�/ 1529م: انقرا�س الدولة الكلهورية 
الكردية وا�س���رتجاع ال�س���اه طهما�سب مدينة 

بغداد.
941ه�/ 1534م: احتالل ال�س���لطان �سليمان 

القانوين ملدينة بغداد.
1030ه�/ 1621م: ا�ستيالء ال�سفويني ثالثة 

على بغداد.
1048ه����/ 1638م: احت���الل ال�س���لطان مراد 

الرابع ملدينة بغداد.
1068ه����/ 1657م: طغي���ان مي���اه الرافدين 

واحلاقهما ا�سرارا ج�سيمة ببغداد.
1193ه�/ 179م: ان�س���اء جامع �سوق الغزل 

احلايل يف مو�سع جامع اخلليفة العتيق.
1235ه����/ 1822م: غ���رق بغ���داد وانت�س���ار 

الطاعون فيها.
دجل���ة  مي���اه  طغي���ان  1831م:  1247ه����/ 
والفرات وانهدام اكر منازل بغداد، انت�س���ار 

الطاعون. 
1285ه����/ 1868م: ت�س���كيل بلدية يف مدينة 
بغ���داد وتعيني ابراهي���م الدفرتي اول رئي�س 

بلدية لها.
1312-1332ه����/ 1894-1914م: طغي���ان 
مي���اه دجل���ة والف���رات ع���دة م���رات واحل���اق 

ا�سرار كبرية ببغداد.
1335ه�/ 1917م: ن�س���ف االتراك لربج باب 

الطل�س���م )ب���اب احللب���ة( واحت���الل اجلي����س 
الربيطاين ملدينة بغداد )11مارت/ 1917(.

1338ه����/ 1920م: ابتداء الث���ورة العراقية 
)حزيران 1920(.

1358ه�/ 1939م: ن�س���وب احل���رب العاملية 

الثانية.
1378ه����/ 1958م: اعالن الث���ورة العراقية 
يف 14 مت���وز منها وقلب الدولة العراقية اىل 

جمهورية )عهد عبد الكرمي قا�سم(. 

عن كتاب دليل خارطة بغداد 

م�سطفى ج�اد

احلوادث املهمة يف تاريخ بغداد
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1-�س���وق حمادة: ويظه���ر ان حمادة 
كان اإم���ا مال���كًا بع�س الدكاك���ني فيما 
م�سى او كان عطارًا او نقااًل م�سهورًا 
و�س���وق حمادة اطلق على املحله كلها 
التي تبداأ من خ���ط الرتامواي مقابل 
�س���اطئ اجل���ودي اىل مقاه���ي عكي���ل 
ف���اإىل العنازي���ة ث���م خان���ات االباع���ر 
وتت�س���ل ب�س���وق اللنب وال�سيخ علي 
وقد كان ي�سكن هذه املنطقة جماعات 
من ال�س���وامرة والتكارت���ة واجلبور 
والعاني���ني  )الكيال���ني(  واجليال���ة 
والراوي���ني حت���ى اجلعيفر وت�س���تهر 
�س���وق حمادة ع���دا امل���واد التي كانت 
تباع فيه مثل بقية اال�س���واق مبقاهي 
عكي���ل وخانات اال باعر وا�س���طبالت 

اخليل.

2 - �س���وق الع���الوي )جم���ع عل���وة( 
ويبداأ من جامع ال�سيخ �سندل وميتد 
حت���ى احلدادين يف حمل���ه الدوريني 
ق���رب بي���ت م�س���طفى اخللي���ل واىل 
�سوق اجل�سا�سة يف �ساحة ال�سهداء 
ويف ه���ذا ال�س���وق ع���الوي الطع���ام 
)احلبوب( وعالوي الفرز والبزارات 
)معام���ل الدب�س( واحل���دادون الذين 
ي�سنعون لوازم الفالحني وكان ملتزم 
وم�س���وؤولها  الع���اين  �س���اكر  العل���وة 
�س���ليمان الهدبان يفرغان ال�ساحة يف 
ايام عا�س���وراء حيث تتجمع املواكب 

يف طريقها اىل بيت النواب.
-3 �سوق ال�سراي: وهي على ق�سمني 
االول يتجه بعد عبور اجل�سر القدمي 
)الق�س���لة(  احلكوم���ة  �س���راي  نح���و 
ويف راأ�س ال�س���وق املخت�سون بكوة 
الطرابي�س وهم من اليهود وا�سهرهم 
)يونا( الذي يلب�س ال�س���اية ال�سيفية 
�س���تاء و�س���يفًا ام���ا �س���وق ال�س���راي 
م���ن اجله���ة الثانية ف���اول م���ا يقابلك 
فيه���ا ال�س���يارفة )عل���ى الرج���ل( م���ع 
اكيا����س نفوذهم وخ�سخ�س���ة رياالت 
)مارياتري���زا( او املجي���دات متهي���دًا 
للدخول اىل ال�س���وق للتب�سع وكثريا 
م���ا كان���ت املع���ارك وال�س���تائم ت���دور 
ب�س���بب اخل���الف عل���ى �س���عر الل���رية 
العثمانية الذهبية او الر�س���ادية منها 
او احلميدي���ه ثم ياأتي دكان ح�س���ون 
ابو اجلنب امل�سهور مبواقفه الوطنية 

وجبنه وع�سله.
-4 �س���وق ه���رج يف منطق���ة امليدان: 
عبداحللي���م  بي���ت  ال�س���وق  يت�س���در 
عل���ى  املطل���ة  ب�سنا�س���يله  احلافات���ي 
�س���ارع الر�س���يد. وكان احلافات���ي من 
جمل���ة مرتزق���ة االوق���اف ووظيفت���ه 
بجام���ع  احلائ���ط  �س���اعات  مراقب���ة 

ال�س���راي مقابل الق�س���لة وكان معممًا 
ذرب الل�س���ان ن�س���ابه يذه���ب النا����س 
�س���ارع  عل���ى  امل�س���رف  ديوان���ه  اىل 
الر�س���يد وي���دور احلدي���ث في���ه عل���ى 
االغلب عن مثالب االعداء واخل�سوم 
املل���ك  وعي���وب  مثال���ب  وخ�سو�س���ا 
في�سل االول وحا�سيته الن احلافاتي 
مل ي�س���تفد من امللك في�س���ل �سيئا ومل 
يتقبل دعوة واحدة للع�س���اء يف �سهر 
رم�س���ان خالف���ا لبقي���ة املعمّم���ني مما 
اثار غ�س���به وا�ستياءه وبعد مراقبته 
وم�س���ايقته ونقل ما يدور يف ديوانه 
اىل احلا�سية امللكية هرب اىل ق�سره 
الكبرييف حملة ال�س���فينة باالعظمية. 
ويف �سوق الهرج هذه يباع وي�سرتى 
كل �سيء يخطر على البال او ال يخطر 
ابتداء من االموال امل�سروقة وانتهاء 
ببيع االثاث البيتية ويف هذه ال�سوق 
وبائع���و  ودكاك���ني  ومطاع���م  مق���اٍه 
اخلردة فرو�س واحلاجيات املختلقة 
رغب���ات  لتلبي���ة  ه���ذه  وكل  واف���ران 

وحاجات �سكان حملة امليدان.
-5�سوق العطاطري: وتبداأ من جامع 
مرجان ودرج���ات �س���لمه املوؤدية اىل 
�س���حنه املنخف�س كثريا عن ال�س���ارع 
ث���م دكاك���ني العطاري���ن وق���د �س���ميت 
ال�س���وق با�س���مهم اذ ينام���ون فيها ثم 
اىل �سوق ال�سابون يف زقاق ال�سادة 
ال احل�س���يني وخ���الل ه���ذه ال�س���وق 
كانت دكاك���ني اليهود الذي���ن يبيعون 
وبقي���ة  وامللب����س  حل���و  احلام����س 

احللويات باجلملة.
جام���ع  بج���وار  الغ���زل:  -6�س���وق 
وكان  امل�س���هورة  ومنارت���ه  اخللف���اء 
يباع فيها الغزل املجلوب من الن�س���اء 
البغدادي���ات كم���ا يب���اع فيه���ا القط���ن 
االبي����س واال�س���مر لعم���ل الدوا�س���ك 
ال�س���وق  يف  يك���ن  ومل  واللح���ف 
املذك���ورة ه���ذا التجمع الكب���ري لباعة 
وهواة الطي���ور واحليوانات االليفة 
الن هاوي الطي���ور كان غري حمبوب 
وال حم���رتم عن���د النا����س. كان���ت يف 
ال�س���وق ب�س���عة دكاك���ني فق���ط لبي���ع 
الطي���ور وه���ي دكاكني �س���غرية جدا 
وفتحاتها م�س���تورة بالكواين خجاًل 

من هذه املهنة.
-7�س���وق حن���ون وتب���داأ م���ن حمل���ة 
قمرب علي وتنتهي ب�س���وق ال�سورجة 
وهي ق�س���مان حن���ون الكبري وحنون 
ال�س���غري وتباع يف ال�سوقني خمتلف 
حاج���ات املاأكل وامل�س���رب. وا�س���واق 
اخ���رى مثل �س���وق ال�س���اغة و�س���وق 
عالوي ال�س���درية وع���الوي العوينة 

وغريها من اال�سوْاق. 

اأ�سواق بغداد القدمية 

   اْطلقِت اال�سماء على اال�س�اق اإما ب�سبب جتمع �سناعي 
مثل �س�ق ال�سفافري و�س�ق احلدادين و�س�ق اليمنجية اأي 
�سانعي اليمنيات )النعال( او على جتمع جتاري مثل �س�ق 

البزازين و�س�ق العطارين و�س�ق االزر وعباءات الكلبدون 
او على علم من االعالم مثل �س�ق امل�لة خانة ن�سبة اىل 

تكية امل�ل�ية و�س�ق حن�ن ومن ا�س�اق الكرخ التي كانت بها 
�سهرة عري�سة. 

رفعت مره�ن ال�سفار
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ام���ا االن ف���ال باأ����س من زي���ارة بغداد عا�س���مة 
الع���راق والتط���واف يف �س���ارع الر�س���يد الذي 
ن�س���مع ب���ه، واقلتنا ال�س���يارة م���ن النجف اىل 
كرب���الء ومل يكن الطريق اال رم���اال غري معبدة 
ثم اقلتنا �س���يارة اخرى من كرب���الء اىل بغداد 
بع���د اداء الزي���ارة ال�س���رحة ال�س���هداء وم���ن 
)ع���الوي احلل���ة( يف جان���ب الك���رخ انطلقن���ا 
من�س���ي على اقدامنا اىل �س���ارع الر�س���يد حيث 
ينتظرنا �سديق اخر يف احد الفنادق، ومل يكن 
معي �سوى حقيبة فيها بع�س الثياب والكتب.

ي�س���ل  ال���ذي  اخل�س���ب  ج�س���ر  عل���ى  وعربن���ا 
�س���احلية الك���رخ بجان���ب الر�س���افة ومل جند 
م�س���قة يف عبوره اذ كنا على وفرة من ال�سباب 
وكان اجل�س���ر غري مثقل بال�س���يارات او املارة 
فق���د كانت ال�س���يارات ان���ذاك التتجاوز ب�س���ع 
مئات يف بغداد، ومل يكن �س���كان العا�س���مة قد 
بلغ���وا امللي���ون، وا�س���تقربنا امل���كان يف فندق 
يطل على �س���ارع الر�س���يد قرب ال�س���يد �سلطان 
عل���ي ومل يك���ن يزعجن���ا �س���يء يف الفن���دق او 
ال�س���ارع فرمبا كانت ابواق ال�س���يارات القليلة 
التي متر بني حني واخر ا�س���به �سيء مبعازف 
تطل���ق ا�س���واتها يف الف�س���اء ب���ال رتاب���ة وال 

تن�سيق.
كان م�س���يفنا – وهو من اغنياء الب�س���رة- قد 
ا�س���طحب �س���يارته معه وكان �س���ائقها ب�سريا 
م���ن اولئك ال�س���واق املعروف���ني بدماثة اخللق 
فلم يبخل علينا بالتجول هنا وهناك حني كانت 
بغداد انذاك التتجاوز �س���ارع الر�سيد طوال يف 
جانب الر�سافة ومل يكن الكرخ باكرب �ساأنا من 
الر�س���افة، بل كان دونها يف ال�سعة واال�سواق 
والتجارة ودوائر الدولة، وكانت نهاية �س���ارع 
الر�س���يد عند الباب ال�س���رقي ه���ي نهاية مدينة 
بغ���داد القدمي���ة فما ان تركن���ا الباب ال�س���رقي 
وجتاوزن���ا متثال عبداملح�س���ن ال�س���عدون يف 
مكان���ه الق���دمي قليال حت���ى وقفت بنا ال�س���يارة 
عند �س���اقية مرتعة باملاء وهو ين�سب فيها من 
دجلة وعلى جانبيها مزارع اخل�س وا�ستمتعنا 
بجل�سة طيبة حول ال�ساقية وباأكلة خ�س لذيذة 

وكان ثمن الراأ�س الواحد اربعة افال�س.
مل يك���ن يف بغ���داد انذاك �س���وى ج�س���رين من 
اخل�س���ب احدهما ي�س���ل الكرخ ب�سارع املتنبي 
يف جان���ب الر�س���افة اذ ينته���ي عن���د املحاكم، 
اما الثاين في�س���ل �س���احلية الكرخ بالر�س���افة 
مث���ل الثابت االن، وج�س���ر ثالث مثلهما ي�س���ل 

االعظمية بالكاظمية.
وكانت ال�س���ركات االنكليزية قد �س���رعت ببناء 
اجل�س���رين الثابتني يف بغداد ليحال يف حملي 
القدمي���ني، وطفن���ا يف ال�س���وارع القليلة وكان 

علين���ا او على م�س���يفنا دفع ع�س���رة فلو�س او 
اك���ر كلم���ا ع���ربت ال�س���يارة عل���ى ج�س���ر وقد 
كان ه���ذا املقدار ي�س���مى )ر�س���م العب���ور( على 
ال�س���يارات وفارقت بغداد بعد يومني او ثالثة 
ثم عدت اليها يف �سيف �سنة 1940م م�ستجيبا 
لدع���وة م���ن دار االذاعة ثم عدت بعد �س���هر من 
ال�س���نة نف�سها ومل اجد ما ي�ستحق الذكر �سوى 
اجل�س���رين الثابت���ني وقد ا�س���تقرا عل���ى ذكرى 
ج�س���ري اخل�س���ب، ثم ا�س���تقر ب���ي املطاف يف 

بغداد ابتداء من خريف 1940م.
كان���ت املقاه���ي يف بغ���داد اك���ر �س���يء يث���ري 
الكب���رية  املطاع���م  منه���ا  وقري���ب  االنتب���اه 
وال�س���غرية وكانت ع�س���رة فلو����س تكفي ثمن 
غداء او ع�س���اء يف مطاعم الكرخ ال�س���غرية اذ 
مل تكن احلرب قد اثرت يف ال�سوق اال يف �سنة 
1942 ومل يك���ن ثم���ن علبة ال�س���جاير يتجاوز 
ثمانية فلو�س او ع�س���رة وكانت اجرة ال�سرير 
يف فن���دق امللوك التتجاوز خم�س���ة وع�س���رين 
فل�سا لليلة الواحدة وكان هذا الفندق يطل على 
دجل���ة يف جانب الكرخ وهو من اجمل الفنادق 
ذوات اجلو ال�س���اعري ويل فيه ماي�سغل حيزا 

من مذكرات العمر.
ومل تك���ن يف بغ���داد مب���ان عالية ان���ذاك ولعل 
اعل���ى مبنى اليتج���از ثالثة طواب���ق وكان من 
ه���ذا النوع على قلته جدا فندق يطل على دجلة 
عند �ساحة ال�سهداء من جانب الكرخ وما يزال 

عل���ى حال���ه وق���د اتخذ �س���طح ه���ذا الفندق يف 
ث���ورة ماي����س من �س���نة 1941م مق���را لثلة من 
اجلن���ود كان عليه���م مقاوم���ة الطائ���رات وكان 
علين���ا اال نب���ارح ال�س���احة لن���وؤدي ماعلينا من 
حرا�سة اولئك اجلنود وهم فوق ال�سطح حول 

مدافعهم ير�سدون طائرات االنكليز.
لق���د كنا نبغ����س هوؤالء امل�س���تعمرين ل�س���ببني 
عل���ى  جاثم���ا  كان  ال���ذي  االحت���الل  اولهم���ا 
�س���در العراق وثانيهم���ا بيعهم فل�س���طني على 
ال�س���هاينة، ولذينك ال�س���ببني انفج���رت ثورة 
ابن���اء  م���ن  الكث���ري  فيه���ا  وا�ست�س���هد  ماي����س 

العراق.
وتع���ود بي الذاكرة اىل تلك الفت���اة التي كانت 
ت�س���ري يف �س���ارع الر�س���يد وق���د غط���ت وجهها 
بالربقع اال�س���ود �س���اأن معظم الن�ساء يف بغدد 
وال�سيما الطالبات يف حني ان احدى املعلمات 
كانت توؤثر ال�س���فور على احلجاب وا�س���بحها 
كل ي���وم عل���ى ج�س���ر الك���رخ وان���ا ذاه���ب اىل 

الثانوية االهلية عند الباب ال�سرقي.
مازل���ت اذك���ر ازدحامن���ا عل���ى �س���باك التذاك���ر 
)ح���رب  لن�س���اهد  )ال�س���ينما(  دور  اح���دى  يف 
اال�ساطيل( كانت اجرة الدخول ع�سرين فل�سا، 
وازدحمنا مرة على باب الدار من دور ال�سينما 
ال�س���يفية يف الباب ال�سرقي وت�س���مى )�سينما 
غازي( مل�ساهدة فلم )ال�سابحات الفاتنات( وهو 

رق ملون وقد تزاحم معنا جنود االنكليز. 

ورمبا ا�س���تخفت بنا خطواتنا فانتجعنا ملهى 
ن�س���مع فيه ونرى وقد يك���ون )ملهى املعر�س( 
يف باب املعظم فقد كان هذا من اف�س���ل املناجع 
لق�س���اء لي���ايل ال�س���يف احلارة، لق���د ذهبت – 
حقا- تل���ك النزوات من���ذ اواخر عهد ال�س���باب 

ومل يبق منها �سوى الذكرى.
الب���د م���ن التط���ور يف حي���اة االن�س���ان وفكره 
وان�سانيته واال ملا تطور املجتمع يف ح�سارته 

وثقافته.
مل يك���ن يف بغ���داد ان���ذاك م���ن املعاه���د العالية 
�سوى كلية احلقوق وكلية الطب ودار املعلمني 
العالي���ة ام���ا االن ففيها اربع جامعات �س���خمة 
يكف���ي يف �س���خامتها ان يك���ون جلامعة بغداد 
�سبع ع�سرة كلية وغريها كمعاهد التمثيل التي 
اتاحت لنا ان نرى وجوها ت�سوغ وتعرب على 
امل�سرح ويف التلفاز وتبدع وهي يف قمة االداء 
ل���وال تخل���ف الن�س، بغ���داد التي كان���ت تقطع 
ابعادها م�سيا على االقدام يف دقائق قد الت�سل 
اىل ع�س���رين دقيق���ة �س���ارت الي���وم ا�س���عاف 

ماكانت عليه �سموخا وعمرانا وح�سارة.
قل���ت ل�س���احبي قبل لي���ال خلت، ونح���ن نعرب 
على ج�س���ر بري بني بغداد والقناة اراأيت هذه 
البح���ريات املتموج���ة باأن���وار الكهرب���اء وهي 
تتاألق على مد الب�س���ر؟ قال: وما هذا الت�س���بيه 
قل���ت هك���ذا اراها، ام���ا انت فق���د تراها �س���ماء 

هبطت بنجومها على �سطح االر�س.

لقد ذكرتني ه���ذه البحريات املتالألئة املتموجة 
بالفي�س���ان يف �س���نة 1954 م ي���وم خرجنا يف 
�سيارة ال�سحايف الراحل جربان ملكون لنطل 
على بحر هائج اليرى له �ساحل وقد ا�سطخبت 
امواجه وهي حتمل ماخف وثقل من اال�سجار 
والنوافق، اما االن فل�ست ارى اال بحريات من 
النور تتموج فيها م�سابيح الكهرباء م�ستقيمة 
ذو  ومنه���ا  االبي����س  منه���ا  م�س���تقيمة  وغ���ري 
االل���وان املتنوعة، قال: والعمارات ال�س���خمة، 
قل���ت: انها �س���خمة حقا وكثرية ج���دا ولكن ما 
�س���اأين و�س���اأنها وان���ا ال امل���ك �س���رب ار�س يف 
بغداد؟ قال: وهب انك المتلك �س���ربا افلي�س���ت 
ه���ذه العمارات قد نه�س���ت بع���بء كبري؟ قلت: 

لقد اخجلتني. 
قال: واجل�سران هل لهما ثالث ورابع و..؟

قل���ت: اج���ل ال�س���نا قد عربن���ا على اثني ع�س���ر 
ج�س���را يف بغداد؟ ثم رك�ست عيناي يف امواج 
النور هن���ا وهناك! الب���د ان احببنا بغداد فهي 

العا�سمة الكربى.
وقدميا قال ال�ساعر:

وحبب اوطان الرجال اليهم
ماآرب ق�ساها ال�سباب هنالكا..

جملة الف باء ت�سرين الثاين 
1979

ب����ح����رات م����ن ال���ن���ور!

كنا يف ف�سل الربيع من عام 1937م اي قبل ن�سف قرن بال زيادة وال نق�سان وكنت اذ ذاك 
يف النجف بني ندوة )الهاتف( وجمعيتي، الرابطة و منتدى الن�سر الاكاد افارق احداها 

اال حني ازور �سديقا او قريبا ويف ي�م من ايام ذلك الف�سل وفد �سديق من الب�سرة 
فمكث ب�سعة ايام ي�ساركني يف الن�م واليقظة ثم عر�س علي ان نزور بغداد ومل اكن 

قد راأيتها عدا حمطة القطار يف اجلانب الغربي حيث يذهب بنا القطار انا ووالدي عليه 
الرحمة من هذه املحطة اىل مدينة الكاظمية، فقد كان القطار االتي من الب�سرة ي�سل 

اىل هذه املدينة املقد�سة وقلت ل�ساحبي: 

الراحل/ ابراهيم ال�ائلي

مقاهي بغداد .. يف نهاية القرن التا�سع 
ع�سر وبداية القرن الع�سرين 

بغداد
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     يف زم���ن ال���وايل جغال���ة زادة �س���نان با�س���ا 
�س���نة 995ه�/ 1586م فتح اول مقهى يف بغداد 
يف موقع خان الكمرك املت�س���ل خلفه باملدر�س���ة 
امل�ستن�س���رية وباب���ه على الطريق امل���وؤدي اىل 
�س���وق اخلفافني وهو ال�سوق الواقع فيه جامع 
اخلفافني وبعدها فتح مقهى ثان كان ي�س���تخدم 
غلمان���ا مالحا مالب�س���هم فاخرة لتق���دمي القهوة 
وقب����س الدراه���م وهن���اك جوق مو�س���يقي يف 
املقه���ى والرتدد على املقهى اكر ما يكون ليال.. 
ام���ا يف ال�س���تاء فنهارا، وهذا املقه���ى قريب من 
نه���ر دجلة يق���ع بالقرب من جام���ع الوزير الذي 
ا�سبح موقعه االن عند رقبة اجل�سر يف اجلانب 
ال�س���رقي يف حدود �سارع املاأمون حاليا. ومهما 
يكن فاأن للقه���وة العربية ا�س���الة مميزة ونكهة 
معروف���ة وال تزال بع����س املقاه���ي العربية يف 
بغ���داد تق���دم القه���وة لزبائنه���ا جمان���ا كتقلي���د 
�س���عبي ال�س���التها، وال ي���زال حت���ى االن بائعو 
القهوة املتجولون يف �سوارع بغداد ال ي�سعون 
ا�س���عارا حم���ددة لها ب���ل ان �س���ارب القهوة هو 
ال���ذي يدف���ع ما يحل���و له وي�س���رب باعتب���ار ان 

القهوة يجب اال تباع ابدًاي. 
وكانت بغداد م�س���هورة مبتنزهاتها وجمال�سها 
االدبي���ة والعلمي���ة ومبحافله���ا التجاري���ة.. فال 
تخل���و حمالته���ا م���ن جمل����س او قه���وة يجتمع 
فيه���ا النا�س من وجوه �س���تى وانح���اء خمتلفة 
ال�س���يقة  باالحادي���ث  فيه���ا  اوقاته���م  يق�س���ون 
والفكاه���ات امل�س���لية ويحل���ون فيه���ا م�س���اكلهم 
اخلا�س���ة والعامة من جتارة وزراعة و�سناعة 
او مل���ك او عق���ار او عل���م او ادب وم���ن املقاهي 

املعروفة فيها.
مقهى اخلفافني:

م���ن املقاه���ي البغدادية ويقع عن���د مدخل جامع 
اخلفافني يف منطقة امل�سبغة بالر�سافة ويناهز 
عم���ر ه���ذا املقهى ال� 300 �س���نة ثم ياأت���ي بعدها 
مقه���ى ال�س���ط القري���ب من���ه يف نف����س املنطق���ة 
عن���د  ال�س���ابندر  ومقه���ى  البريوت���ي  واملقه���ى 
مدخ���ل �س���وق ال�س���راي وغريها.ومتت���از هذه 
املقاهي بالطراز البغدادي اال�س���يل و النقو�س 
على اخل�س���ب واالقوا����س عند مدخ���ل االبواب 
وكانت هذه املقاهي منتديات لالدباء وال�سعراء 
وكذلك التجار وال�س���اغة وارباب ال�س���ناعات. 
وق���د حف���ظ النا����س ملوؤجريه���ا ولرواده���ا م���ن 
االخب���ار والطرائ���ف واللطائ���ف ويف بع�س���ها  
واثناء الفراغ يلعب روادها ال�س���طرجن والرند 
ويف  اجلالغ���ي  حف���الت  واقام���ة  والدومين���و 
االعي���اد يتخ���ذ عم���ال بع����س املقاه���ي طريق���ة 
خا�س���ة للح�س���ول على هدايا العي���د من الرواد 

ب���اأن يحملوا قناين م���اء الورد ين���رون ماءها 
على اجلال�سني فينالون الهدايا.. 

ومتتاز العديد منها بالفعاليات اخلا�س���ة ب�سهر 
رم�س���ان املب���ارك وبلعبتيها امل�س���هورتني التي 
تتزاح���م ال�سخ�س���يات املعروفة ووجه���اء البلد 
على ممار�س���تهما يف حينه وهما لعبة ال�سينية  

واملحيب�س.
مقهى ال�سط:

ولك���ن  بالق���دم.  اخلفاف���ني  مقه���ى  بع���د  ياأت���ي 
باالهمية يك���ون االول نظرا ملوقعه املتميز على 
نه���ر دجلة وبالر�س���افة ثاني���ا لتقدميه احلفالت 
واملق���ام واجلالغي البغ���دادي والذي تفتقر اليه 

مقهى اخلفافني ملوقعه بباب اجلامع.
ومقهى ال�سط على �سكله. مرتفع ومنخف�س يف 
اجلان���ب االخر تن���زل له من ث���الث درجات على 
�س���لم ويكون من طابقني علوي و�سفلي ويعترب 
مقهي���ني ويع���ود كل واح���د منهما ملال���ك فمقهى 
ال�س���ط تعود للح���اج علي اما املقه���ى الثاين يف 

الطابق العلوي فيعود حل�سن �سفو.
كان �س���قف املقه���ى م���ن اخل�س���ب وي�س���تند اىل 
اعمدة خ�سبية اي�س���ا )الدلك( ذات طلعة امامية 
عل���ى النهر وحتتوي عل���ى النقو����س البغدادية 
وكانت مظلل���ة بااللوان ويجل����س الزبائن على 
درج���ات من طوف اللنب ويفر�س عليها ح�س���ري 
م���ن الربدي وفيه���ا 12 عامال م���ن العمال املهرة 
وتنار بوا�س���طة فواني�س م�س���توردة من املانيا 
وه���ي كبرية احلجم وال يوج���د مثلها يف بغداد 
وتعل���ق يف ال�س���قف ولها عامل متخ�س����س يف 
ت���زال احللق���ات حت���ى االن رغ���م  انارته���ا وال 
اح���رتاق املقه���ى ج���راء اح���رتاق خ���ان التم���ر 
وا�س���تعال النريان يف دور فيها وقود.. ويعترب 
مقهى ال�س���ط من املراك���ز التجارية املهمة قدميا 
على ال�ساطئ الن املوقع كان نقطة نهاية املراكب 
وال���دوب التي تنق���ل التجارة وامل�س���افرين مثل 
زبي���دة وزنوبي���ا الت���ي تع���ود اىل بي���ت لن���ج. 
والبواخر اح�س���ان وك���وت وخليف���ة وحميدي 
التي تقوم بنقل احلنطة وال�سلب باال�سافة اىل 
امل�س���افرين.. وكذلك كونه املقهى �سوقا للتداول 
بق�س���ايا البيع وال�س���راء حتى ق�سايا اخلطوبة 

والزواج واالعرا�س كانت تبداأ من املقهى. 
ومقه���ى ال�س���ط الوحي���دة الذي كان يج���از ايام 
رم�س���ان ملوقع���ه واهميته ولبعده من ال�س���ارع 
ميك���ن  وال  للمداول���ة  جتاري���ا  مرك���زا  وكون���ه 
اال�س���تغناء عنه حتى يف رم�س���ان.. كان يلتقي 
فيها وجوه بغداد املعروفة مثل عبد القادر با�سا 
اخل�س���ريي وهو �س���احب مراكب تر�س���و على 
ال�س���اطئ امام املقهى وقا�سم با�سا وح�سن با�سا 

واحل���اج علي اجللبي وعبد القادر دله �س���احب 
خ���ان دل���ه وابراهيم �س���الح �س���كر والر�س���ايف 

والزهاوي يف بع�س االوقات.
املقام اجلالغي البغ���دادي. كان من املقهى حيث 
كان متخ�س�س���ا بتقدمي عرو�س ل���رواده ولكن 
ن�سمع ا�سوات قراء املقام العراقي امل�سهورين. 
واجلالغ���ي البغ���دادي. فاأحم���د زي���دان، ر�س���يد 
جان���ب  اىل  �س���وته  ي�س���مع  وكان  القندرج���ي 
الكرخ. وذلك ل�س���فاء �س���وتهم وطاقتهم ا�سافة 
لهدوء اجلو ليال ا�س���افة اىل الق���راء املعروفني 
خ�س���وري �س���مه ويو�س���ف بت���و و�س���يد جميل 
ا�س���افة اىل عتاب���ة ع���كار وكان املق���ام ي�س���دح 
يوميا.التيات���رو � كان يقام بالطابق العلوي من 
مقهى ح�سن �سفو. فقد ا�ستهر بتقدمي احلفالت 
الراق�سة التياتروا. اذ اقت�سر املقهى االول على 
اجلالغ���ي واملقام فق���ط حيث كان يق���دم حفالت 
يومية راق�س���ة واحيانا مرتني ع�س���را وم�س���اء 
وم���ن الراق�س���ات امل�س���هورات )ط���ريه وفريدة 
وتنوورح���ل( وغريهن.. وكان املقهى يح�س���ل 
على جميع م�ستلزماتها من �ساي و�سكر ونومي 
ب�س���رة واخ�س���اب جمانا عل���ى �س���كل هدايا من 

زبائنها املو�سرين.
قهوة القلعة:

�س���يد على اطاللها بناء حديث 1954 ت�سم هذا 
املقهى هواة الطيور وجماعة كبرية من اخلر�س 
والبكم.. ويف زاوية منها ت�س���م هواة مناطحة 
االكبا�س.. وزاوية ا خرى ت�سم زمرة من هواة 
مهار�سة ديكة الك�سار.. فهواة الطيور تراهم اذا 
دخلوا يف حديث الطريان اخذ �سجيجهم يعلو 
ليربهن كل منهم على ان طيوره ا ميز واح�س���ن 
م���ن طي���ور غ���ريه واك���ر طريان���ا. والن���ه اذا 
ا�سطاد طيورا غريبة اثناء طيوره يزداد فرحة 
وابتهاجا.وكذلك هو فرح وم�س���رور الن له طري 
قد بقى طائرا ثالثة ايام بعد ان هده من بعقوبة 
او �س���هربان ث���م ع���اد اىل برج���ه يف بغداد.ام���ا 
هواة الديكة.. فمن املعروف ان الديكة الهراتية 
تتعارك حتى ي�س���يل الدم من ج�س���مها وال �سيما 
الراأ����س.. ويق���ع الدي���ك املغلوب املك�س���ور على 

االر�س ثم ياأتي �ساحبه فياأخذه.
اما اخلر�س فالكالم بينهم باال�س���ارة املعهودة.. 
فال ت�سمع منهم اال هم�س���ا كاأنهم نذروا للرحمن 
ح�س���وما.. واذا اعرت����س معرت����س من مطلقي 
الل�س���ان عل���ى احده���م ت���رى ه���وؤالء اخلر����س 
يجتمع���ون بكليته���م علي���ه وين�س���رون الخيهم 

االخر�س وهكذا.
ام���ا ه���واة مناطح���ة اخل���راف فكانت كبا�س���هم 
ببع����س  بع�س���ها  ات�س���ل  اذا  بحي���ث  تتناط���ح 

تك�سرت قرونها من �سدة ال�سرب.
كان الظرفاء يق�س���دونها بالزيارة بني اآن واخر 
لي�س���غوا لنكات هوؤالء الهواة من النا�س الذين 
ي�س���مهم �س���قف هذه القهوة.. وق���د ذهب هوؤالء 
بزوال ه���ذه القهوة والتي كان���ت تعرف بقهوة 
ال�سيد بكر او بقهوة القلعة وكانت مت�سلة فعال 
بالقلع���ة.. عل���ى اجلان���ب االمي���ن بدخولك اىل 
ال�س���ارع الفرعي املوؤدي اىل النادي الع�س���كري 

من �ساحة امليدان.
قهوة البالبل:

ه���ذه القهوة م�س���هورة مبن يرتاده���ا من هواة 
تربية البالبل.. تقع يف حملة الباردوية �س���ارع 
اجلاليل. وقلما يح�سرها من  غري �سنف هواة 
البالب���ل وحديثها ال يخرج عن دائرة الكالم عن 
الدواج���ن. وباالخ�س البالبل وانواعها وطرق 
تربيته���ا وكيفي���ة �س���يدها والتف���نن يف �س���نع 
االقفا����س وزخرفته���ا. وتفاخ���ر ه���ذا ال�س���نف 
ببالبله���م كتفاخ���ر النا����س بخيولهم ا ال�س���يلة 
العريقة يف الن�س���ب فيحفظون ا�سل البلبل من 
اأمه واأبيه كما  حتفظ ان�ساب اخليل وار�سا�سها 
وق���د يجع���ل التنازل بهم مل���ا يدور م���ن التفاخر 
ورمبا يوؤدي اىل ما ال حتمد عقباه. وكانت هذه 

القهوة باقية حلدود �سنة 1950.
قهوة االورفلية وقهوة �سعيد افندي:

كان���ت بغداد يف العهد العثماين مدينة حمدودة 
اجلوانب ال تتجاوز عماراتها ربع ما عليه بغداد 
بني �سورها ال�س���رقي.. فكنت اذا و�سلت الباب 
ال�س���رقي من بغداد مل جتد بعد  عبدان قرية كما 
يقول املثل.. الجل ذلك كان البغداديون يتخذون 
من اطراف بغداد و�سواحيها العامرة بالب�ساتني 
وامل���زارع واالنه���ار واملتنزهات يق�س���ون فيها 
اوقات الفراغ والراحة وي�ستن�سقون ن�سيم تلك 
االريا����س.. ومن املناطق التي اتخذت متنزها. 
منطقة الباب ال�س���رقي.. وكان النا�س يخرجون 
اليها ع�س���ر كل ي���وم من ايام الربيع وال�س���يف 
وال�ستاء اي�سا زرافات ووحدانا رجاال وركبانا 
ميتطون ظه���ور اجلياد العربي���ة.وكان يف تلك 
املنطق���ة حم���الن عام���ان للجلو����س.. احدهم���ا 
يدعى قه���وة االورفلية � وهذه تق���ع على جدول 
ي�سمى بجدول االورفلي � يت�سعب من نهر دجلة 
في�س���قي املزارع والب�ساتني )وقد زال اثره �سنة 
1930 وبن���ى عل���ى اطالله �س���ينما ال�س���ندباد(.
والثانية قهوة �سعيد العبد. وكان يديرها �سعيد 
العبد واوالده. وهي تبع���د عن قهوة االورفلية 
مب�س���افة 100م حتي���ط به���ا الب�س���اتني وحقول 
اخل����س وق���د �س���ميت بعد ت�س���ييد ال���دور عليها 
مبحلة ب�س���تان اخل�س ومل تك���ن القهوة منظمة 

مث���ل مقاه���ي بغ���داد وامن���ا هي ب�س���عة تخوت 
رث���ة بالي���ة عليها ح�س���ران قذرة ممزق���ة متكئة 
على حائط طوف لب�س���تان االورفلي من )ناحية 
�س���ارع ال�س���عدون احل���ايل وبالق���رب من حملة 
البتاوي���ن اليوم مقابل ب�س���تان اخل�س( وكانت 
املنطقة يومذاك ار�س���ا بلقعا اغلبها تراب تغور 
فيه االقدام وجزء قليل منها مزروع باخل�س وال 
يرتاد املقهاة احد يف النهار وامنا يوؤمها النا�س 
ع�س���ر كل يوم فيمتطون اليها �سهوات جيادهم 
لبعدها عن املدينة حاملني معهم ا�سلحتهم خوفا 

من اعتداء الل�سو�س وقطاع الطرق.
قهوة البريوين:

يف جانب الكرخ راأ�س اجل�سر القدمي.. وتعترب 
من املقاهي ال�س���يفية وهي قدمي���ة العهد وكر 
رواده���ا الريحية م�س���تاأجرها احلاج حممد من 
اهايل بريوت �س���كن الكرخ �سنة 1315 وتويف 
�س���نة 1334ه����.. ويقال ان احل���اج حممد لي�س 
لبنانيا وامنا هو عراقي �سافر اىل بريوت وعند 

عودته �سمي بالبريوتي. 
وكان يلب����س ال�س���اية واجلراوية وعماله مهرة 
ج���دا.. منه���م اجلايج���ي والتتنجي وال�س���اقي 
وابو البو�س. وكانت مفتوحة من �سالة الفجر 
حتى �س���اعة متاأخ���رة من اللي���ل والدخول اليها 
عرب ال�س���وق املعق���ود على اجلهة الي�س���رى من 
)ج�س���ر ال�س���هداء احلايل( ع���دا نزول���ك للكرخ. 
وكان���ت كافة املقاه���ي يف بغداد تاأخ���ذ عانة اي 
)4( فلو����س من روادها ما عدى رواد البريوتي 
ب���� 05( فلو����س. وق���د هدم���ت يف بداي���ة �س���نة 

.1965
قهوة املميز:

كانت يف اال�سل حديقة. وقد �سيد متويل جامع 
العادلي���ة على ق�س���م منه���ا قهوة �س���ميت بقهوة 
املمي���ز.. وه���ي تق���ع يف جان���ب الر�س���افة يف 
منطق���ة هادئة جميل���ة تطل على دجلة بات�س���ال 
ج�س���ر بغ���داد الق���دمي ومتت���د فت�س���ل بج���دار 
جامع اال�س���فية وهي من اوق���اف عادلة خاتون 
بن���ت احم���د با�س���ا وايل بغداد كم���ا انها جتاور 
املدر�س���ة امل�ستن�س���رية وه���ي قه���وة م�س���هورة 
ملوقعها وفعالياتها حيث كانت ا�س���به باملدر�س���ة 
للمو�سيقى والفنون والغناء العراقي � وا�سول 
املقام���ات العراقي���ة الت���ي متار����س فيه���ا. حيث 
يرتاده���ا م�س���اهري املغن���ني واعالم املو�س���يقى 
وع�س���اق املقام العراقي ويتبارون باال�س���وات 
واالنغام وال�س���رب على االالت املو�سيقية منها 

ال�سنطور. 
كتاب بغداد ايام زمان 
فخري الزبيدي 

مقاهي بغداد .. يف نهاية القرن التا�سع 
ع�سر وبداية القرن الع�سرين 
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الك�سالت البغدادية
بع���د انته���اء العيدي���ن )عي�����د الزغ���ري وعي������د 
اجلب���ري ( وال�س���يما يف مو�س���م الربيع يخرج 
البغدادي���ون من بيوتهم �س���باح كل يوم وملدة 
ا�سبوع وفق الروزنامة التي يحفظها كل منهم 
ع���ن ظه���ر قلب فتاأخ���ذ الن�س���اء اطفاله���ن وهم 
مبالب����س العي���د الزاهية ومعهن ال�س���ماورات 
)وه���ي جمع �س���ماور وهو جهاز الع���داد املاء 
احل���ار امل�س���تعمل يف تخدير ال�س���اي وا�س���ل 
الكلم���ة م���ن الرو�س���يه samovar ( وع���دة 
ال�س���اي والقدور الت���ي حتوي غالب���ا الدومل��ة 
او كبة احللب او العروك وغريها من االكالت 
البغدادية مع بع�س االفر�سة اخلفيفة كالزوايل 
ال�سغرية او الب�سط واملنادر وعالليك الفاكهة 
للتمتع مبباهج الطبيع���ة الزاهية التي تنع�س 
النف����س ولزي���ارة اال�س���رحة واملقامات حيث 
يتخ���ذن جمال�س���هن يف ظ���الل اال�س���جار قرب 
ال�س���واقي او يف �ساحات املزار املق�سود وفق 

تقومي الك�سالت البغدادية.
وينت�سر حيث الك�سلة باعة احللوى والكرزات 
والل���نب  )كال�س���ربت  واملرطب���ات  والطر�س���ي 
وال�س���يفون وغريه���ا ( واملاأك���والت )كاجلرك 
والبق�س���م وال�س���ميط وغريها ( وهم ينادون 

على ب�سائعم ترويجا لها 
وي�س���ري تقومي الك�س���الت اىل اخت�سا�س يوم 
ال�س���بت بزي���ارة مرق���د االمام الكاظ���م )ع( يف 
الكاظمية واالحد بزيارة مرمي بنت عمران يف 
كرادة مرمي يف جانب الكرخ واالثنني بزيارة 
مرق���دي ال�س���يخ عم���ر ال�س���هروردي وال�س���يد 
ابراهي���م والثالث���اء بزيارة مرقد ال�س���يخ عبد 
الق���ادر الكي���الين يف حمل���ة ب���اب ال�س���يخ يف 
الر�س���افة واالربعاء بزيارة مرق���د ابي رابعة 
يف االعظمية وال�س���يخ جنيد يف جانب الكرخ 
واخلمي����س بزيارة مرق���د ال�س���يد ادري�س يف 
الكرادة ال�سرقية يف جانب الر�سافة واجلمعة 
بزي���ارة مرق���د االم���ام االعظ���م اب���ي حنيف���ة 

باالعظمية.
والبد للبغاددة من ا�س���تيفاء الك�س���الت جميعا 
اثن���اء العي���د يف ا�س���بوع مو�س���ول .ويذهب 
اال�س���تاذ هادي العلوي اىل ان ا�س���ل الك�س���لة 
جمه���ول وكذل���ك املعن���ى ال���ذي ينط���وى عليه 
واغل���ب الظ���ن انها وج���دت بداف���ع الرغبة يف 
مداوم���ة امل���رح والتعط���ل ال���ذي ي�س���رتوحه 
النا����س ط���وال اي���ام اال�س���بوع .ويف جمتمع 
�س���يق يحف���ه احلرمان كال���ذي زاملت���ه بغداد 

يف القرن املا�س���ي مثل هذه النزعات تاأثريها 
القوى على االفراد 

ان حاج���ة النا����س اىل التف�س���ح واخلروج من 
ا�س���ر القي���ود االجتماعية الت���ي تكبلهم توؤلف 
عل���ى الدوام حافزا يدف���ع بهم نحو البحث عن 
مناف���ذ يتنف�س���ون م���ن خالله���ا .وهك���ذا كانت 
الي���ام العيد يف بغ���داد مبا حتمل���ه للنا�س من 
م�س���رات اهميتها البالغة وا�س���داوؤها البعيدة 
يف النفو�س وكانت الك�س���الت منا�س���بة فرعها 
البغداديون من اعياده���م تطمينا لهذه النزعة 
.ولعل اطالقهم ا�سم )الك�سلة (على هذه االيام 
م���ا يوؤيد ه���ذا الظ���ن او يقرب���ه من ال�س���واب 
وامتاما للفائدة توفرت على تخليد الك�س���الت 
البغدادية الت���ي ادركها االنطفاء بعد ان زحف 
العمران اىل �س���واحي بغداد واأزال ب�ساتينها 
الكثيفة التي كان يوؤمها البغاددة يف ك�سالتهم 
م�س���لطا اال�س���واء على ما يكتنفه���ا من جذور 

ت�سرب بعيدا يف اعماق تاريخنا االجتماعي 
مرمي بنت عمران 

ان ال�سريح املوجود يف و�سط ناحية الكرادة 
يف بغداد ين�سب اىل ال�سيدة مرمي بنت عمران 
والدة ال�س���يد امل�س���تح التي اطلق ا�س���مها على 

الكرادة 
واملرج���ح ان ه���ذا القرب مثوى امراأة �س���احلة 
م���ن ن�س���اء العهد العثم���اين ا�س���مها مرمي وقد 
التب����س االمر عل���ى النا�س ف�س���اع بينه���م انها 
ال�س���يدة العذراء بينما العذراء مل تزر العراق 

وال عهد لها بالكرادة 
وقد �س���اهدت هذا القرب بتاري���خ 1967-9-1 
فوجدت امامه �س���احة تبلغ م�س���احتها حواىل 
ال���ف م���رت مرب���ع يحي���ط به���ا �س���ور م�س���يد 
بالطاب���وق واال�س���منت ارتفاعه مرت ون�س���ف 
ل���ه ب���اب حديد عر�س���ه ح���وايل ع�س���رة اقدام 
وارتفاعه ارتفاع ال�س���ور ، وقد �سيدته وزارة 
االوقاف �سنة 1958 كما عملت من املراأة التي 
لديها مفاتيح الباب وق���د اخربتني _حفظها 
الل���ه _ ان هذه االر�س قد ا�س���رتاها )احلاج 
ح�سن اخلزعلي ( وح�سبها وقفا لل�سيدة مرمي 
وان املت���ويل احل���ايل لهذا الوق���ف هو )جميد 
بن نعمة ( ويف ار�س ال�س���احة ثماين ع�س���رة 
نخل���ة وثالث ا�س���جار كالبتو�س وينت�س���ر يف 
ارجائه���ا العاق���ول وبع����س اال�س���جار الربية 
ويف اجلهة الي�س���رى منها غرف���ة متداعية بال 
�سقف م�ساحتها 4×5 م )20 مرتا مربعا (وقد 
ت�س���دعت جدرانها االربعة وظهر جليا للعيان 
ان بناء من ال�سكنك والطني مملوجة باجل�س 

ويف و�س���ط هذه الغرفة قرب مرمي وهو عبارة 
ع���ن جمموع���ة من املرم���ر تراكم بع�س���ها على 
البع�س بال تنا�س���ق وقد احيطت ببقايا �سياج 
خ�س���بي اكلته االر�س���ة بعد ان غطيت بقما�س 
اخ�س���ر مل���اع حديث ال�س���نع .وعن���د خروجي 
من ه���ذا امل���زار �س���ادفتني اح���دى الكراديات 
وبادرتن���ي بقوله���ا ...انخيه���ا ت�����ره هي���ه اأم 

النطيات.
ابــ� رابعــــة

ومنه���م م���ن ي�س���ميه اأم رابع���ة او رابع���ة بنت 
جمي���ل ومذه���ب الدكتور م�س���طفى ج���واد ان 
بالقرب من جامع الر�س���افة مق���ام قرب عبدالله 
العلوي ومو�سع هذا القرب يعرف اليوم باأ�سم 
)اب���ي رابع���ة (و)اأم رابع���ة ( وه���و يق���ع على 
م�س���افة قليلة من �س���رق �س���ارع االمام االعظم 

بازاء منعطف ال�سريح امللكي 
وال�س���بب يف ن�س���بته اىل اأم رابعة ان ال�سيدة 
�س���م�س ال�سحى �س���اهلبني االيوبية بنت عبد 
اخلال���ق بن ملك�س���اه بن �س���الح الدين زوجة 
االم���ري ابي العبا����س احمد بن املعت�س���م بالله 
العبا�س���ي ث���م زوج���ة ع���الء الدي���ن عط���ا ملك 
اجلوين���ي وايل الع���راق واالح���واز وكان���ت 
ق���د ان�س���اأت عند هذا امل�س���هد رباطا لل�س���وفية 
ومدر�س���ة �سميت باملدر�س���ة الع�سمتية ويفهم 
من ا�س���م املدر�سة ان هذه ال�س���يدة كانت تلقب 
بع�س���مة الدي���ن اى ذات الع�س���مة وملا توفيت 
�س���نة 678 ه����� دفن���ت يف الرتب���ة الت���ي بنتها 
بجوار مدر�س���تها عند م�س���هد عبدالله املذكور 
.ويف �س���نة 685 ه����� توفي���ت ابنته���ا رابع���ة 
العبا�س���ية بنت االميال احم���د ودفنت يف تربة 

والدتها فرابعة واأم رابعة مدفونتان هناك
وقد زرت قرب ابي رابعة بتاريخ 1968-3-15 
ويق���ع يف االعظمي���ة حملة الن�س���ة عل���ى بعد 
500 م���رت تقريبا من الطريق الذي يلي عمارة 
ف���اروق اجلدة يف داخل البيت املرقم 63 وهو 
بي���ت ب�س���يط م�س���يد بالطاب���وق واجل�س ذو 
طابق واحدوبابه خ�س���بي يتاأل���ف من فردتني 
.ويفت���ح باب ال���دار على ممر مك�س���وف طوله 
حوايل ع�س���رة امت���ار وي���وؤدي اىل باب حديد 
حديث ال�س���نع م�س���بوغ بلون اخ�سر وفتحه 
ال���ذي  ال���دار )نعم���ان م�س���عود(  يل �س���احب 
ورث قيموم���ة رابع���ة بنت جميل ع���ن اجداده 
وقد ابرز ايل ورقة م�س���جلة عليها ا�س���ماوؤهم 
هذا ن�س���ها )مهدي ونعمان اوالد م�س���عود بن 
حممود بن احمد بن حبيب بن فيا�س بن نافع 
بن عمرية ب���ن ابراهيم بن على بن بطر�س بن 

احم���د بن �س���هيد العبي���دي (.ويف�س���ي الباب 
احلدي���دي اىل ممر )طوله حواىل �س���تة اأمتار 
وعر�س���ه ح���واىل مرتي���ن (مبن���ى بالطاب���وق 
واجل�س وق���د عقد �س���قفه على �س���كل اقوا�س 
ويف منت�س���ف اجلدار االي�س���ر م���ن املمر باب 
خ�س���بي واحد يف و�سطه �س���فان من م�سامري 
نحا�س���ية دائرية ال�س���كل قط���ر الواحد حواىل 
اربعة اجنات ويف كل �س���ف خم�س���ة م�سامري 
ثبت الباب باجلدار باأطار خ�س���بي ويف اجلهة 
البعي���دة م���ن اجل���دار حلق���ة قطره���ا خم�س���ة 
اجن���ات تقربي���ا فوقه���ا �سل�س���لة حديدطوله���ا 
ح���واىل قدم واح���د وتتاألف م���ن ثالثة زردات 
)حلقات ( والغرفة مربعة ال�سكل طول �سلعها 
حوايل اربعة امتار و�سقفها معقود على �سكل 
)عرقج���ني (ن�س���ف ك���رة بالطاب���وق واجل�س 
ويف كل ج���دار �س���باك مرب���ع ال�س���كل مغط���ى 
باأطار خ�س���بي )قيم (مربعات �سغرية وار�س 
الغرفة مبلطة بالطابوق ومفرو�س���ة بح�س���ري 
اخلو�س والكمبار ويف و�سط الغرفة �سندوق 
م���ن اخل�س���ب اجل���اويل ارتفاعه ع���ن االر�س 
حواىل م���رت وهو مغطى بقما�س اخ�س���ر ملاع 
)كرمي �س���ن (وفيه يرقد ال�سيخ حماد الدبا�س 
بن م�س���لم الذي يعتقد ال�س���يد نعمان انه زوج 
رابع���ة بن���ت جمي���ل .اما ق���رب رابع���ة فهو يف 
داخل اجلدار املقابل ملدخ���ل الغرفة وقد اثبت 
على اجلدار �سباك خ�س���بي مربع ال�سكل طول 
�س���لعه حواىل قدمني وهو مق�سم اىل مربعات 
�س���غرية وفوقه توج���د رازونه �س���غرية فيها 
�سخرة على هيئة �سبه منحرف وحجمها ميالأ 
الكفني وقد اخربين ال�سيد نعمان انها مكتوبة 
بحروف �س���غرية ولكني مل امتكن من روؤيتها 
. كما اخربين باأن عددا من الزائرين االجانب 
بيعه���ا  رف����س  ان���ه  ،اال  �س���رائها  يف  رغب���وا 
العتق���اده لقابليتها على �س���فاء )وجع البطن (

اذا و�س���عت على مكان االمل .ه���ذا وقد انريت 
الغرفة موؤخرا مب�سباح كهربائي 

ال�ســـيد ادري�س 
مل اأجد م�س���درا او جذرا تاأريخيا ملزار ال�سيد 
ادري�س الذى يقع يف الكرادة ال�سرقية .وانني 
ق���د زرته �س���باح ي���وم 31-3-1968 فوجدته 
بن���اء جديدا يق���ع يف �س���ارع فرع���ي يبعد عن 
ال�س���ارع الع���ام )ال���ذي يرب���ط اجل�س���ر املعلق 
مبف���رق الك���رادة داخ���ل (بح���وايل 500م يف 
و�س���ط مقربة ا�س���المية عامة يحت�سنها �سياج 
ون�س���ف يف  م���رت  ح���واىل  ارتفاع���ه  حدي���ث 
و�س���طه باب عر�س���ه حواىل ثالث���ة امتار كتب 

على مدخله يف لوحة بي�ساء م�ساحتها قدمان 
مربعان ماهذا ن�سه:

)ب�س���م الل���ه الرحمن الرحيم ،ان الله الي�س���يع 
اأج���ر م���ن اح�س���ن عمال ق���ام بت�س���يد ال�س���ياج 
اخلارج���ي ملق���ربة االم���ام ال�س���يد ادري�س يف 
ال�سهر التا�سع �س���نة 1963 األ�سيد احمد جفال 
البج���ري وم���ن يعمل مثق���ال ذرة خ���ريا يره ( 
ويوؤدي الباب اخلارجي بعد قطع ع�سرين مرتا 
تقريبا على ار�س مبلطة بالكونكريت عر�سها 
حوايل ثالثة امتار اىل بناء عال مربع ال�س���كل 
طول جبهته حوايل ثالثني مرتا ويف و�س���طه 
مدخل امل���زار ويف كل من جانبي���ه )ليوانان ( 
جللو����س الزائرين وتفتح الباب على م�س���لى 
يحي���ط بغرفة القرب من جمي���ع اجلوانب .اما 
غرفة القرب فعليها قبة عالية مك�سوة بالقا�سان 
االزرق ويف و�سطها �سندوق خ�سبي ارتفاعه 
حوايل مرتين وعر�س���ه ثالثة امتار م�س���بوغ 
بالل���ون اجلوزي وار�س���ه مبلط���ة باملوزائيك 
وق���د قام بتجدي���د مقام ال�س���يد ادري�س علوان 
عي�س���ى الكوزل )وه���و من اه���ايل الكاظمية (
على نفقته .وراأيت قيم املزار وهو )عبداالمري 
عي�س���ى ( فوجدت���ه يف ال�س���بعني م���ن عم���ره 
يرتدي د�سدا�س���ة و�س���رتة وعلى راأ�سه )غرتة 
ي�س���ماغ (ويتوكاأعلى ع�سا واجلدير بالتنويه 
ان يف �س���احة املق���ربة وخلف �س���ريح ال�س���يد 
ادري����س غرف���ة م�س���يدة بالطاب���وق واجل����س 
اتخذت مغ�س���ال للموتى ....ويف تلك ال�ساحة 
اي�س���ا عدد من اال�س���جار وثماين ع�سرة نخلة 
.وقدقي���ل يل اأن )ال�س���يد ادري����س (كان �س���يدا 
�سريفا بلغ من تدينه وتقواه حدا جعل النا�س 
يتهافتون على ك�س���ب وده والتربك به ويقول 
اال�س���تاذ يون�س �س���عيد ان احد املوؤلفني تن�سم 
اخبار �س���ري املت�س���وفة فاأخربين ان ادري�س���ا 
ه���ذا كان رئي�س���ا للخياطني فلما ت���ويف اعتزم 
اخلياط���ون اال�س���تمرار على مواالت���ه بزيارة 
قربه يف كل �س���نه .فكانوا يحج���ون اليه وهم 
بكامل مالب�س���هم اجلديدة املزرك�سة مبا كانت 
جت���ري علي���ه �س���نن االزي���اء يف ذل���ك الوق���ت 
فتعقبه���م اجلمهور اىل ه���ذه الزيارة معجبني 
بوفائه���م المامه���م وبزينة مالب�س���هم املتميزة 
عن �س���ائر االزياء هذا وع�سى ان يوفق غريي 
للوق���وف عل���ى ج���ذر تاأريخي لل�س���يد ادري�س 

رحمه الله 

عن كتاب بغداديات اجلزء الثالث

بغداديات عزيز احلجية

اماكن اللهو يف بغداد
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اعالنات ايام زمان

وال���كاري او الكاري���ات ه���ي اللفظة ال�س���عبية 
الت���ي �س���اعت يف بغ���داد،، وا�س���لها ق���داد اي 
)الرتامواي( وتعني املركبة التي مت�س���ي على 
�س���كك ممتدة م���ن احلدي���د، وقد اتخ���ذت لنقل 
ال���ركاب من الكاظمي���ة اىل الكرخ، وقد �س���مته 
جري���دة الزوراء التي �س���درت يف بغ���داد عام 
1869 ترامنوي وا�س���لها من الفرن�س���ية ترين 
وي اىل طري���ق القط���ار ام���ا اه���ايل الكاظمية 

فكانوا ي�سمونها )عرباين بغداد(..
وكان���ت هذه العربة موؤلف���ة من طابقني يجرها 
ح�س���انان يف االيام العادي���ة، وكانت يومذاك 
�س���ائعة اال�ستعمال يف ا�س���طنبول ويف بع�س 

املدن االوربية.
ولكي ننقل القارئ الكرمي اىل عهد البغداديني 
ب�)الكاري���ات( يج���در بن���ا ان نع���ود اىل ماقبل 
اكر من قرن.. يوم �س���عر الوايل مدحت با�سا 
)الذي امتدت واليته لبغداد من عام 1869 اىل 
1872.. ان و�سائط النقل مازالت بدائية التكاد 
تلبي حاجات النا�س الذين كانوا يتطلعون اىل 
مايخفف عنهم عناء ال�سري واالنتقال بوا�سطة 
احليوان���ات من بغ���داد للو�س���ول اىل االمكنة 
النائية او زيارة املراقد املقد�سة يف �سواحيها 
كبل���دة الكاظمي���ة التي يوؤمها الكث���ري من زوار 
العتبات املقد�س���ة من انحاء البالد اال�س���المية، 
وقرر تاأ�س���ي�س �س���ركة م�س���اهمة تتوىل ان�ساء 
�س���كة ترامواي بينها وبني بغداد حيث اأ�س���هم 
يف راأ�سمالها عدد من �سكان بغداد والكاظمية، 
وار�س���ل مدح���ت با�س���ا اىل م�س���انع بريطانيا 

يطلب منها املواد واالدوات الالزمة.
و�س���ار العمل يف امل�س���روع بنج���اح الباأ�س به، 
وعندم���ا اكتم���ل امل�س���روع وب���داأت العرب���ات 
جترب ذه���ل النا�س ملنظرها، وقي���ل ان احدى 
عجائز الكرخ ابدت اذ ذاك ده�ستها حيث قالت: 
ب�س عل���ى املوت مايكدرون! كم���ا ذكر الدكتور 
علي ال���وردي يف كتابه )ملح���ات اجتماعية من 

تاريخ العراق احلديث(.
وكانت ال�س���كة يف اول االمر ت�س���ل اىل بداية 
ال���دور م���ن اجلعيفر، فارت���اأت ال�س���ركة متديد 
ال�س���كة يف داخل الكرخ اىل مقربة من اجل�سر 
ت�س���هيال لل���ركاب وكان���ت ه���ذه ال�س���كة تنتهي 
بنهاية �س���وق اال�سرتابادي يف الكاظمية حيث 
خ�س����س له���ذه العربات م���راآب مازال���ت اثاره 
وا�س���حة حتى هذا اليوم وقد زرت هذا املراآب 
قبل فرتة وجيزة على امل ت�س���ويره الغرا�س 
دكاك���ني  اىل  حت���ول  وق���د  فالقيت���ه  التوثي���ق 

وافران.
م�سري الكاريات..

يرب���و  االوىل  ال�س���نة  يف  ال�س���ركة  رب���ح  كان 
عل���ى الع�س���رين باملئة م���ن راأ�س امل���ال، وظلت 
ال�س���ركة مط���ردة النج���اح اىل ان رف���ع مدحت 
با�س���ا ا�س���تقالته م���ن الوالية وغ���ادر بغدد عام 
1872 فبداأت ال�سركة منذ ذلك احلني ت�سري يف 
طريق التدهور تدريجيا ك�ساأن اغلب امل�ساريع 

العثمانية.
وق���د ذك���ر املرح���وم عبدالك���رمي الع���الف يف 
)بغ���داد القدمية( ان ادارة هذا امل�س���روع ظلت 

�س���ائرة بانتظام حتى �س���نة 1941 حيث تقرر 
ت�سفية اعمال ال�سركة وانتهى امل�سروع بعد ان 
ا�ستعي�س عنه بال�سيارات الكبرية وال�سغرية 
التي تول���ت نقل الركاب م���ن الزائرين، بيد ان 
املوؤرخ ال�س���يد عبدالرزاق احل�سني يذهب اىل 
ان �س���كة م�سروع الرتامواي رفعت عام 1974 
وهو الراأي االقرب اىل ال�سواب النني ادركت 
الكاري���ات يف مدين���ة الكاظمي���ة يف منت�س���ف 
االربعينيات يوم كنت طفال، هذا ف�س���ال عن ان 
جريدة �سوت االهايل ال�س���ادرة بتاريخ 27- 
7- 1945 ن�س���رت خ���ربا مف���اده ان االزدح���ام 
ق���د ا�س���تد يف االونة االخ���رية عل���ى ترامواي 
الكاظمية ب�س���بب كرة الوافدين اىل العا�سمة 
م���ن الريف وغريه، اذ ا�س���بحت جموع غفرية 
م���ن الرج���ال والن�س���اء واالطف���ال وال�س���يوخ 
تنتظر ال�س���اعات الطويلة وتتداف���ع وتتزاحم 
كي ت�س���تطيع ركوب الرتام، ومما زاد يف هذه 
امل�س���كلة تعقيدا ان ادارة امل�سروع قد اقت�سرت 
على ت�سغيل �ساحبة واحدة يف حني كان يجب 
عليها ت�س���غيل كلتا ال�س���احبتني وعلى االخ�س 
يف ه���ذا الوق���ت الذي بل���غ فيه االزدح���ام على 

الرتامواي على ا�سده..
اجرة الرك�ب يف )الكاريات(..

حي���ث ان )الكاري���ات( كان���ت متتلكه���ا �س���ركة 
اهلي���ة، فق���د كان���ت الرقاب���ة م�س���ددة م���ن قبل 
ا�س���حابها على العاملني فيها، لذا كان اجلابي 
اليت�ساهل يف مو�س���وع االجرة وكانت ع�سرة 
فلو����س، ع���ن الراكب الكب���ري، واربع���ة فلو�س 

)عان���ة( ع���ن ال�س���بي، وكان كثري م���ن الركاب 
ين���زل م���ن الكاري جم���ربا يف الطري���ق حينما 
الميل���ك اج���رة الركوب، ومن ال�س���بية من كان 
يختف���ي يف هذا اجلانب او ذاك من العربة، اال 
انه �سرعان ما يلذعه ال�س���وط )القمجي( الذي 
يتناول���ه )اجلاب���ي( م���ن ال�س���ائق ل�)تنظي���ف( 

جوانب الكاري من ركاب القجغ..

ا�سهر من ركب الكاري من 
االجانب..

وملا كانت الكاريات هي و�سيلة النقل الوحيدة 
ب���ني بغ���داد والكاظمي���ة حين���ذاك، فق���د روت 
امل�س���ادر التاريخي���ة ان كث���ريا م���ن االجان���ب 
�س���واء كان���وا �س���ياحا ام م���ن ذوي املقا�س���د 
اال�ستعمارية، وقد ا�س���تخدموا الكاري للتنقل 
بني املدينتني وعلى �س���بيل املث���ال: فقد وطاأت 
اقدام ال�س���ائحة الفرن�س���ية املدام ديوالفوا مع 
زوجه���ا هذه العربة ودونت م�س���اهداتها اثناء 
رحلتها بكتابها املو�سوم رحلة مدام ديوالفوا، 
حيث اعطت و�سفا دقيقا ملا كانت عليه ال�سركة 

من اهمال اثناء زيارتها لبغداد عام 1881..
ومن الذين ا�ستخدموا الكاري يف التنقل اي�سا 
العميل الربيطاين امل�س���هور الكولونيل جلمن 
ال���ذي قتل���ه املرحوم ال�س���يخ �س���اري املحمود 
ابان ثورة الع�س���رين،، وذلك خالل قدومه اىل 
الع���راق عام 1907 لدرا�س���ة واقعه ال�سيا�س���ي 
لالحت���الل  توطئ���ة  يوم���ذاك  واالجتماع���ي 
االنكلي���زي للع���راق الذي وقع فع���ال ابتداء من 

ع���ام 1914 اذ ان���ه، وم���ن خ���الل وج���وده يف 
بغ���داد، ركب الرتام���واي الراب����س يف الكرخ 
راحال اىل الكاظمية، حيث حل فيها �س���يفا يف 

بيت �سائح هندي ثم رجع اىل بغداد.
ركب���ت  اخ���رى  معروف���ة  �سخ�س���ية  وهن���اك 
ال���كاري،، وه���ي العامل���ة االنكليزي���ة )اللي���دي 
دراور( الت���ي زارت الع���راق للف���رتة م���ن ع���ام 
1919 اىل 1923، ودون���ت م�س���اهداتها ع���ن 
ال���كاري، بكتابه���ا )يف بالد الرافدين.. �س���ور 
وخواط���ر( ومن جملة ما قالته عنه: ان عربات 
ه���ذا ال���رتام كان���ت واهي���ة الو�س���الت وه���م 
يحملونه���ا اك���ر مما ت�س���تطيع يف ايام حمرم 
و)الزيارة( ومير طريقه بني الب�ساتني القائمة 
عل���ى �س���فة دجل���ة.. والطري���ق يب���داأ باملقاهي 

وينتهي بها.

الكاري.. يف الرتاث الغنائي
لطامل���ا �س���هدت الكاري���ات مهرجان���ات �س���عبية 
بغدادية متثلت ب�)الك�س���الت(، اي ايام االفراح 
وامل�س���رات التي تقع بعد العيدين والتي كانت 
معروف���ة لدى البغداديني ايام زمان، حيث كان 
يوم ال�س���بت خم�س�س���ا لزيارة مرقد االمامني 
اجلوادي���ن يف الكاظمي���ة، فكنت ت���رى النا�س 
يتجه���ون، زراف���ات ووحدان���ا، ميممني �س���طر 
)�س���وب الك���رخ( حيث تك���ون ال���كاري، وهي 
جتثم على ال�سكة، على موعد معهم الحتوائهم 
وم ث���م االنط���الق به���م �س���عودا اىل الكاظمية 
لق�س���اء ي���وم بهي���ج يف رب���وع ه���ذه املدين���ة 

والعودة بهم يف اخر النهار..
ولك�سلة هذا اليوم اغنية �سعبية يرددها الكبار 
وال�سغار. والن�ساء والرجال.. تقول االغنية:

كلجن ميظلومات 
للكاظم ام�سن

عد �سيد ال�سادات
فكن حزجنن

واىل جان���ب ه���ذه املهرجان���ات كان���ت الكاري 
�ساهدا عيانا على الكثري من العالقات الغرامية 
بني ال�سبان وال�س���ابات يومذاك بحكم التجمع 
وااللتق���اء وما يتمخ����س عنهما من غزل بريء 
وغ���ري ب���ريء بني اجلن�س���ني جت�س���ده االغنية 
الرتاثي���ة )اآه ياا�س���مر اللون( الت���ي يتغزل بها 
البغ���دادي بالفت���اة الت���ي خلب���ت لب���ه وهيجت 
ناره واثارت لواعج الهوى بني جوانحه وهي 

ت�سعد )الكاري( فيقول:
�سفته راكب بالكاري

الب�س عبا زجناري
حاجيته وهيج ناري

حياتي اال�سمراين
بيد ان الفرح الغامر الذي كان يلف البغداديني 
يف التعبري عن هذا االنطالق توؤطره الب�ساطة 
العفوي���ة النابع���ة م���ن واق���ع حياته���م التي مل 
ياأخ���ذ التعقي���د احلديث �س���بيال اىل زواياها.. 
ف�س���قى الل���ه تلك���م االي���ام.. و�س���قى ذكري���ات 

)الكاريات(..

يف تراث البغداديني )ايام زمان(
 الكاريات

اغلب الظن.. ان كلمة )الكاريات( او )الكاري( مل تت�سرب اىل اذان اجليل احلايل، وال غرو يف 
ذلك، فان هذه املفردات كانت ت�سنف ا�سماع اجليل القدمي، جيل اجدادهم وابائهم البغداديني 

ايام زمان مبا تثريه يف نف��سهم من ذكريات جميلة عطرة.. ي�م مل تكن بغداد ترتدي احللل 
الق�سيبة الباهرة كما هي الي�م.. ي�م كانت طرقاتها م�حلة، و�س�ارعها مرتبة العهد لها 

باال�سفلت او التبليط، وم�ا�سالتها الربية الداخلية واخلارجية مق�س�رة على حي�انات 
الرك�ب املاأل�فة.

فخري حميد الق�ساب
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جان دارك يف بغداد

الي���وم اخلام����س م���ن ايل���ول �س���نة  يف 
1898 اعلنت مدر�س���ة القدي�س يو�س���ف 
عطلته���ا  بغ���داد  يف  الكرملي���ني  لالب���اء 
ذل���ك  يف  البغدادي���ون  وكان  ال�س���نوية، 
اليوم ينتظرون من طالب هذه املدر�س���ة 
قيامه���م بتمثي���ل م�س���رحية ج���ان دارك، 
الول م���رة، باللغ���ة الفرن�س���ية، وبرعاية 
الراه���ب ه���رني التماير رئي�س ا�س���اقفة 
بغداد الالتني.. وكانت م�سرحية �سعرية 
ذات خم�سة ف�س���ول وقبل بداية العر�س 
�س���اهد احلا�س���رون القن�س���ل الفرن�سي، 
وال�سيد عبد ي�سوع خياط بطريرك طائفة 
الكلدان، والقن�سل الرو�سي و�سكرتريه 
اخلا����س، ونخب���ة جت���اوزت املئتني من 
اعي���ان بغداد و�س���راتها وافا�س���لها، وقد 
ا�س���تاأثر الط���الب املمثل���ون بالت�س���فيق 
بع���د ان اج���ادوا متثي���ل ادواره���م، وهم 
يرتدون االزياء التاريخية التي �س���اعت 
م���ن  االول  الن�س���ف  اإب���ان  فرن�س���ا  يف 
القرن اخلام�س ع�س���ر، وقد وفق املخرج 
يف ابراز امل�س���اهد �س���من ديكور ينا�سب 
بع����س  واع���رتف  امل�س���رحية.  اج���واء 
االجان���ب احلا�س���رين برباع���ة املمثل���ني 
العراقي���ني وال�س���يما الطال���ب ف�س���ويل 
ج���اين توتوجن���ي ال���ذي ادى دور جان 
دارك بنجاح وتوفي���ق )ويبدو ان بغداد 
يومذاك مل تب���ح للطالب���ات الظهور على 
امل�س���رح( وق���د عرفن���ا م���ن ب���ني املمثلني 
الطاب البري ا�سفر الذي قام بدور �سارل 
ال�ساد�س ملك فرن�سا.. وجربائيل مارين 
بدور مندوب اورليان و�سركي�س برتين 
ب���دور ابزاب���و دي باكري وتوفي���ق توما 
ب���دور رميون دارك وق�س���طنطني داود،، 
ب���دور )رئي����س ا�س���اقفة رن����س( وجميل 
ميخا ب���دور )بتفور( ورزوق داود بدور 

)الهري(..
انغ���ام  امل�س���رحية  ف�س���ول  وتخلل���ت 
مو�سيقية اداها عازفو العود والقانون.. 

فاألف حتية لهوؤالء الرواد!..

-2-

هم�م )احلقائق( يف بغداد

يف اوائ���ل الع�س���رينيات من ه���ذا القرن 
جري���دة  يف  امل�س���رتكني  بع����س  متاك���ر 
وماطل���وا  البغدادي���ة،  )احلقائ���ق( 
�س���احبها وحمرره���ا اال�س���تاذ ابراهي���م 
ادهم الزهاوي يف دفع بدائل ا�س���رتاكهم 
ومل ي�س���اأ ه���ذا الرج���ل ان ي�س���تبك معهم 

يف ن���زاع.. او يت�س���اغب فيم���ا الطائ���ل 
وراءه،، ف���الذ باال�س���تاذ العالمة ال�س���يد 
م�س���تنجدا  االلو�س���ي  �س���كري  حمم���ود 
يطلب م�س���اعفته يف هذا البالء الطارئ، 
ومعاونت���ه يف ا�س���تبدال وكي���ل لع���وب 
بوكي���ل ثق���ة.. يلت���زم بتوزي���ع اجلريدة 
على امل�س���رتكني وجمع بدائل ا�سرتاكهم 
وقد باح لهم بهمومه �س���من ر�سالة اراها 

جديرة بالن�سر.. هذا ن�سها:
ح�س���رة الع���امل الكام���ل نخب���ة ال�س���اللة 
الطاهرة الو�س���ي زاده.. ف�س���يلة ال�سيد 

حممود افندي �سكري حفظه الله.. 
اهدي ح�س���رتكم وافر ال�سوق، واخ�س 
االح���رتام  مبزي���د  الك���رمي  مقامك���م 
والتك���رمي، وارج���و الل���ه ان تكونوا يف 
خري وعافي���ة، ونعمة من الله وافية.. ثم 
ابدي حل�س���رتكم انني بعث���ت اليكم قبل 
االن كتاب���ا رجوتكم في���ه التكرم باالفادة 
احلقائ���ق  جري���دة  ن�س���خ  يف  مت  عم���ا 
اجل���اري تقدميها با�س���مكم ال�س���ريف مع 
التنبيه عل���ى ان من يلزم بتح�س���يل قيم 
اال�س���رتاكات من ح�سرات الذوات الذين 
ار�س���لت �س���نداتهم طي ذلك الكتاب، وقد 
تب���ني يل من عدم ت�س���ريف ل���الن بجواب 
م���ن ح�س���رتكم ان ذلك نا�س���ئ ع���ن دوام 
وب���ث  التدري����س  بوظائ���ف  ا�س���تغالكم 
العل���وم الت���ي هي قوام ه���ذا الدين، وان 
تدعوك���م  كان���ت  وان  اخالقك���م  م���كارم 
بقبول رجائي يف امر التوكيل من جهة، 
ااّل ان���ه توجب على �س���يادتكم تاأخري امر 
التدري����س م���ن جهة اخ���رى، وه���ذا امر 
مي�س حق���وق العلم.. وحي���ث بلغني من 
بع����س ح�س���رات االخ���وان ان ح�س���رت 
الي���د  ل���ه  الكتب���ي  افن���دي  عبدالرحم���ن 
الط���وىل واملعرف���ة التامة مبا ي�س���تدعيه 
توكيل اجلرائد، وانه اعز املن�سوبني اىل 
ح�س���رتكم، فلذا تالحظ يل ان ا�ست�س���ري 
�س���يادتكم يف احالة توكيل اجلريدة على 
ح�سرته حتت مالحظة ح�سرتكم، وبناء 
على ه���ذا قد حررت اخلط���اب املعرو�س 
طي هذا اىل ح�س���رته فان حت�سن لديكم 
ه���ذا االم���ر، وراأيتم ان فيه زي���ادة ترقي 
اجلريدة وتعميم ن�سرها.. ارجو التكرم 
بت�س���ليم اخلط���اب اىل االفن���دي املوم���اأ 
اليه، واملذاكرة معه ب�س���اأن بذل الهمة يف 
�سوؤونهما، فقد بلغني عن ح�سرته انه من 

ذوي الهمم العالية والغرية الوطنية.
وعل���ى كل ح���ال، ف���ان وجود ح�س���رتكم 
هو ال�س���بب االقوى حل�س���ول املق�س���ود 

وزيادة، دمتم ودام ف�سلكم افندم..
�ساحب امتياز وحمرر احلقائق

ابراهيم ادهم

جملة بغداد اذار 1964

ورقتان بغداديتان
يف مكتبتي اخلا�سة �سبائر من وريقات قدمية �ساء ه�اي ان 

احزمها ب�ثائق مربومة �سنا مب�سريها وبني هذه ال�ريقات لقط 
مما ي�ستاهل احلياة واالنت�سار.. الن اغلب النا�س يجهل�ن دفينها، 

وي�ؤنقني ان يح�م القارئ معي على ورقتني من تلكم اال�سمامة، 
احداهما جلان دارك يف بغداد، واالخرى تت�جع الحدى اجلرائد 

البغدادية العتيقة، ودونكم هاتني اجل�لتني..

عبد احلميد العل�جي
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اعالنات ايام زمان
تاريخ مدينة.. و�سدى الطفولة واملكان والتاريخ

بغــــــــداد
Baghdad

ر�سيد اخلي�ن 

ولعل اأول من و�سع ا�سم »بغداد« عنوانًا لكتابه هو 
الكاتب العبا�سي ابن طيفور )ت 280هـ( »تاريخ 

بغداد« ومل ي�سلنا منه غري ع�سر املاأمون، وفيه 
ما فيه من اخبار الق�سور واملجال�س وما بني الطبقة 

املثقفة والعامة.

العريق���ة  امل���دن  �س���اأن  �س���اأنها  بغ���داد،  اأغ���رت 
االأخ���رى، الكتاب والباحثني، ذل���ك مبا تبواأته 
م���ن مكان���ة تاريخية وح�س���ارية خالل جمدها 
خم�س���ة  بع���د  عل���ى  ومو�س���عها  العبا�س���ي، 
وثالثني كيلومرتًا عن املدائن، عا�س���مة الدولة 
ال�سا�س���انية الأك���ر م���ن خم�س���ة ق���رون، وهي 
واح���دة م���ن االأثر البابل���ي، ففيها اآثار ا�س���افة 
اىل وجوده���ا كمدينة قب���ل ان يخط ابو جعفر 
امل���دورة  املن�س���ور ويبن���ي بكرخه���ا مدينت���ه 
الع���ام 145ه����. فه���ي حم�س���ورة ب���ني اثري���ن 
مهم���ني يف تاري���خ الع���راق، زق���ورة عقرقوف 
�س���ماال واي���وان املدائن جنوبًا، كذل���ك ارتادها 
العرب امل�س���لمون عند فتحه���م للكوفة واملدائن 
والب�س���رة، ووجدوا فيها �س���وقًا عرفوه اأهلها 
ب�س���وق الثالثاء، ووجدوها مزدحمة باالأديرة 
واملعابد، غري ان جمدها العبا�س���ي، بق�س���وره 
و�س���فنه ودوره العلمي���ة وجمال�س���ه الفكري���ة 
واأ�س���واقه هيم���ن عل���ى تاريخه���ا، فتظه���ر يف 
التاريخ حا�س���رة عبا�س���ية منذ التاأ�سي�س، وما 
ذكر عن ا�سمها وو�سفها، قبل الزمن العبا�سي، 
كان���ت ا�س���ارات متناث���رة يف معاج���م البل���دان 
واملدن فح�س���ب. يف »بغداد.. مالمح مدينة يف 
ذاك���رة ال�س���تينيات« )بريوت، املرك���ز الثقايف 
العرب���ي، 2001( ي�س���يف جم���ال حي���در كتابا 
جديدا لبغداد، �س���رد فيه تاريخها املعا�سر، مع 
عودة اأ�س���ولها القدمية كلما اقت�س���ت احلاجة، 
متخذًا م���ن االأمكنة البغدادية دلياًل يف �س���رده 
املمت���ع، غ���ري ان���ه مل يخرج ع���ن اط���ار ذاكرته 
ال�سخ�س���ية، وه���ذا ه���و اجلدي���د يف الكت���اب، 
ول���وال مراعاة ذلك الأ�س���بح كتابه رقمًا اآخر يف 

مكتبة بغداد العامرة.
ولع���ل اأول م���ن و�س���ع ا�س���م »بغ���داد« عنوان���ًا 
لكتاب���ه ه���و الكاتب العبا�س���ي اب���ن طيفور )ت 
280ه����( »تاريخ بغ���داد« ومل ي�س���لنا منه غري 
ع�س���ر املاأمون، وفيه ما فيه من اخبار الق�سور 
واملجال����س وما ب���ني الطبقة املثقف���ة والعامة، 
ور�س���ائل املاأمون بخ�س���و�س امتحان الفقهاء 

والق�ساة يف ما ُعرف مبحنة خلق القراآن.
اأما اأهم واأخ�س كتاب تراثي حول بغداد، ما زال 
يحتفظ بحيويته االأدبية الو�س���فية، هو كتاب 
»الر�س���الة البغدادي���ة« الأبي حي���ان التوحيدي 
)ت 414ه����(، والأن يف الكتاب ما فيه من قر�س 
وثلب لوجهاء الع�س���ر اآث���ر التوحيدي توقيعه 
با�س���م ابي املطهر حممد بن احمد االزدي، وان 
تل���ف �س���فحته االوىل جع���ل اآدم متز ي�س���دره 
با�س���م »حكاية ابي القا�س���م البغ���دادي«، الذي 
ي�س���بح بطل الرواية. والكتاب مبجمله عبارة 
عن م�س���اهدات التوحيدي ببغداد ليوم واحد، 
و�س���فنها وجواريه���ا  فيه���ا جمال�س���ها  ح�س���ر 

ومغنياته���ا وم���ا يح���دث يف ق�س���ور وزرائه���ا 
وق�ساتها، ويظهر ق�سم من الر�سالة مقارنة بني 
ا�س���فهان، التي كرهها التوحي���دي وبني بغداد 
الت���ي اأحبها، وال ُين�س���ى كت���اب »تاريخ بغداد« 
للخطيب البغدادي )463 ه�(، الذي اأرخ لبغداد 
عرب اعالمها من خمتل���ف الطبقات، وهداية به 
كت���ب ابن ع�س���اكر »تاريخ دم�س���ق« فيم���ا بعد، 
ث���م توال���دت تواري���خ امل���دن عرب �سخو�س���ها. 
ويذكر البن اجلوزي )597ه�( الفقيه احلنبلي 
املع���روف، ف�س���له يف الكتاب���ة عن بغ���داد، فقد 
�سنف فيها »مناقب بغداد«، جمع فيه اأقوال من 
ذمها ومن مدحها، وحدود العراق وهي �سرته 

و�سرة الدنيا اآنذاك.
ويف الع�سر احلديث زودت مكتبة بغداد بكتب 
الرحال���ني االأجان���ب، ومذكرات ابنائه���ا، منها 
»بغ���داد كم���ا عرفتها« الأم���ني املمي���ز، و»بغداد« 
و»خارط���ة  مكي���ة  وحمم���د  ج���واد  مل�س���طفى 
بغداد« مل�س���طفى جواد واأحمد �سو�س���ة، وكان 
ال�س���اعاتي،  ج���واد  لناج���ي  »بغ���داد«  اآخره���ا 
منطلق���ًا م���ن ذكريات���ه ال�سخ�س���ية والعائلي���ة 
كت���اب  ان  غ���ري  واملجال����س،  املحل���ة  بح���دود 
»بغ���داد يف الع�س���رينيات« لعبا����س البغ���دادي 
جاء مف�ساًل ملحالتها وجمال�سها وطرقها ودور 
الرتفيه واملكتب���ات اىل ج�س���ورها وجمانينها 
و�س���قاواتها، كان كتاب���ًا معلوماتي���ًا كتب بلغة 
ب�سيطة بعيدًا عن اال�سلوب االأدبي والروائي، 
لذا ظهرت مقدم���ة الروائي عبد الرحمن منيف 
زائدة يف قوامه، فالذي يقراأ املقدمة ال يجد لغة 
م�س���رتكة بينها وبني بغ���داد والكتاب، ومنيف 
مل يكن بغدادي���ًا حتى يتعاطف مع اأمكنتها، بل 
كان زائرًا يف �س���يافة �سيا�سية من قبل احلزب 

احلاكم.
�س���جل جمال حي���در ذاكرة بغداد ع���رب طفولته 
و�س���باه و�س���بابه متخ���ذًا م���ن االأمكن���ة، كم���ا 
ا�س���لفنا، رواية ودلي���اًل، كتبها باأ�س���لوب اأدبي 
م�س���وق، يتابعه القارئ خطوة خطوة، ينظر، 
وعينه يف الكتاب، ميينا و�س���ماال ملحال �سارع 
الر�س���يد ومقاهي���ه ويرتق���ب تط���ور االأمكن���ة 
م�س���رات  عن���د  يق���ف  مل  وحا�س���رًا،  تاريخ���ا 
الطفول���ة وال�س���با ب���ل اعط���اء مل�س���ائب بغداد 
حي���زًا ال يفق���ده الرومان�س���ية ومتع���ة العي����س 
ببغداد. قال حي���در يف احزان مدينته: »تاريخ 
مكت���ظ باحلرائ���ق والفي�س���انات واالمرا����س 
واحلروب التي اأراقت �سيواًل قانية« ويلخ�س 
ل���ك كتاب���ه بالعب���ارة: »�س���اأقودك اىل املدين���ة 
العجيب���ة بغداد، املمتدة يف اأ�س���رة زمنية بني 
عقدي���ن«، انه���ا الع�س���رون عام���ًا التي عا�س���ها 
جمال حي���در بكنف مدينته، فق���د هجرها وهو 
يف طلع���ة ال�س���باب، ويكت���ب عنه���ا وه���و يف 

مقدمات الكهولة، متذكرًا تفا�سيل دقيقة، وظل 
متوا�س���اًل مع احلارة واملدر�س���ة واال�س���دقاء 
واملقه���ى، يب���داأ م���ع ال�س���خو�س م���ن بدايتها، 
عبا�س���ية كان���ت اأو عثماني���ة، لي�س���ل مع���ه اىل 
النهاية، �س���ديق ميوت ومقهى يقتلع و�س���ارع 

يغلق وغري ذلك من النهايات.
اأوج���د حيدر عن طريق ال�س���رد الروائي �س���لة 
م�س���وقة بني املا�سي واحلا�سر، فال مير مبرقد 
ال�س���يخ عبد القادر الكي���الين )ت 561 ه�( دون 
ع���ودة �س���ريعة اىل الع�س���ر العبا�س���ي، ع���ودة 

ال تثق���ل الكت���اب بالتاري���خ والرواي���ة، ليطنب 
عند �س���اعة برج املرق���د، فينتزع من �س���فحات 
التاريخ انها �س���نعت يف مدين���ة بونة الهندية 
القريب���ة من بومباي، و�س���يد له���ا عبد الرحمن 
النقي���ب، نقي���ب ا�س���راف بغ���داد واأول رئي�س 
وزراء عراق���ي، برج���ًا عالي���ًا. وحينما يتحدث 
عن �س���ارع الر�سيد، جادة خليل با�سا �سابقًا، مل 
ين�س احزان الوايل املذكور موؤ�س����س ال�سارع، 
وه���و مرمي���ًا بحي من احي���اء ا�س���طنبول بعد 
تف�س���خ الدولة العثمانية، حزنه ب�سبب ا�سقاط 

ا�سمه من ال�سارع، اخرب عن ذلك تاجر بغدادي 
زار الوايل ال�سابق يف اأواخر حياته.

مل ي���رتك املوؤل���ف زاوية م���ن زواي���ا ذاكرته اإال 
وي�س���بها يف كتاب���ه معلوم���ات طري���ة كون���ت 
ت�س���كياًل جمياًل بني االأدب والتاريخ مب�س���راته 
واأحزانه، وان غابت تفا�س���يل اأخرى من كتاب 
»بغ���داد..« فعذر موؤلفه ان �س���ندوق الذاكرة مل 
يحوه���ا، والطفول���ة مل تفق���ه عليه���ا، فهو يرى 
بغداد الي���وم »مدينتني، مدينة ع�س���تها تنب�س 

يف الذاكرة« وما كتبه كان نب�سًا من الذاكرة.
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وكان النا����س يف زمان ياقوت احلموي يف 
اوائ���ل الق���رن ال�س���ابع الهجري ي�س���مونها 
بع����س  مذك���ورة يف  فرا�س���ة، وه���ي  درب 
ح���وادث بغ���داد ومنها حريق �س���نة 467ه� 
وحريق �س���نة 551ه� وحريق �س���نة 560ه� 

ويف اخبار �سنة 700ه�.
وي���كاد املرح���وم اال�س���تاذ م�س���طفى جواد 
املن���ارة  ان  اىل  االدل���ة  ع���وز  ل���وال  ميي���ل 
املقطوعة هي من بقايا مدر�سة خواجا امام 
الدي���ن االفتخاري حاكم بغ���داد التي بناها 

يف درب الفرا�سني يف ذلك احلني.
وت�سري الوثائق املوجودة انه كان هناك ما 

ي�سمى ال�سوق اجلديد.
وت���دل وقفية مرج���ان التي كانت ن�س���ختها 
م���ن ن���وادر خزانتن���ا ونفائ����س مكتبتنا ان 
ال�سورجة كانت يف زمان مرجان يف القرن 
الثام���ن عبارة عن ا�س���واق وخان���ات، وقد 
بن���ى مرج���ان فيها لنف�س���ه بع����س اخلانات 
ووق���ف ع���ددا م���ن الدكاك���ني يف ال�س���وق 
اجلديد، والخي اال�ستاذ املحقق ناجي علي 
حمفوظ درا�سات نفي�سة حول خطط بغداد 
وتراثه���ا عموما، وله ابح���اث ممتعة حول 
املدر�س���ة املرجانية وخان مرجان ومنطقة 
ال���رواق خا�س���ة، وهو مهتم بدرا�س���ة ن�س 

الوقفية منذ مدة طويلة
وانا اذهب اىل ان ال�سورجة تعود اىل عهد 
منظ���رة الريحانت���ني وال�س���وق امل�س���هورة 

املعروف بالريحانيني.
كان ال�س���وق اجلدي���د ال���ذي كان مباذي���ان 
الريحاني���ني- عام���را بالدكاك���ني واملخازن 
واخلان���ات، وق���د حافظ���ت ال�س���ورجة اىل 
الثالثينيات على ت�سريحها القدمي فاخلطة 
كم���ا كان ي�س���ميها النا����س وهي ام���ام باب 
جام���ع مرج���ان هي التي كانت ت�س���مى باب 

بدر اجلديد.
واح���ب ان انبه هن���ا ان جامع مرجان لي�س 
جامع���ا ب���ل ه���و املدر�س���ة املرجاني���ة التي 
ا�س�س���ها ام���ني الدي���ن مرجان �س���نة 758ه� 
وامن���ا �س���ماه النا�س جامعا النه���م تعودوا 

ال�س���الة يف م�س���لى املدر�س���ة املذكورة يف 
االزمنة املتاأخرة.

ومن مع���امل ال�س���ورجة املعروفة )ال�س���وق 
ال�سغري( و)قهوة اخلطة( و)خان الدجاج( 
وحمام ال�س���ورجة.. و�س���وق البقاخلانة،، 
و�س���وق املنا�س���ل و�س���وق التمارة و�سوق 
و�س���بيل  ال�س���ورجة  وع���الوي  الفاكه���ة 
جامع �س���وق الغزل وتاريخ تاأ�سي�س���ه �سنة 
1269ه� و�س���لطان حموده و�س���وق الغزل 

وحتت التكية..
ومن املع���امل القريبة خان خم���زوم وبنجه 
عل���ي وجامع بنات احل�س���ن واحل�س���ني بن 
روح وه���و م���ن اع���الم بغ���داد يف القرن���ني 
الثال���ث والراب���ع الهجري وقد تويف �س���نة 

326ه� وغريها..
وقد كانت ال�سورجة متتد بني اخلطة وهي 
ال�ساحة اأمام باب جامع مرجان وال�سدرية 

حاليا..
وم���ن اه���م مراف���ق ال�س���ورجة الفلكلورية 
�س���وق العطارين، الذي ي�سميه عامة بغداد 
�س���وق العطاطري،، ومن البيوتات العربية 
العراقية القدمية التي كانت ت�سكن ال�سوق 
والتزال تعمل فيه ال�س���ادة احل�س���نية بيت 
العط���ار وفروعه���م وال�س���يما ال�س���ادة بيت 
1234ه����  �س���نة  املتوف���ى  عي�س���ى  ال�س���يد 
اوائ���ل  يف  بغ���داد  وردوا  وق���د  1819م 
الق���رن الثام���ن للهج���رة و�س���كنوا ح���وايل 
ال�سوق يف القرن التا�سع، وت�سري الوثائق 
املوجودة يف منازلهم يف �س���وق العطارين 
يف الق���رن العا�س���ر الهج���ري وق���د ت���ويف 
جدهم ال�س���يد حممد العطار �س���نة 1171ه� 
1757م والتزال الدربونة املن�س���وبة اليهم 
قائمة، وهكذا زقاق ال�سيد عي�سى الذي ظل 
النا����س يتربك���ون بالطاق ال���ذي كان ميثل 
يف مقدمته طرف ال�س���ورجة وي�س���مخونه 
باحلناء حتى عهد قريب، وكانوا يق�سمون 
به كما ا�سرت اىل ذلك غري مرة وعند تقدمي 
ال�سيد عبدالرزاق احل�سيني موؤرخ العراق 

خ�سو�سا.

كان العطارون – كما حدثني العم اال�س���تاذ 
الل���ه  اط���ال  حمف���وظ  بقاءه، حمم���د 

وامل���واد  العقاق���ري  يحفظ���ون 
الطبي���ة واالدوي���ة واحلاجات 
م���ن  اكيا����س  يف  العطاري���ة 
م�س���دودة  واخل���ام  القما����س 
بخي���وط تعلق على م�س���امري 
ال���دكان  ج���دران  يف  مثبت���ة 
ف���اذا اراد العط���ار �س���يئا جر 

الكي�س.
ث���م دخل���ت اجل���رارات م���ن 
م���ن  والقواط���ي  اخل�س���ب 
التنك وال�سي�س من الزجاج 

يف الع�سرينيات.
كان العطارون ي�ستعملون 
الدره���م  االوزان  م���ن 
مثق���ال  ون����س  واملثق���ال 
و�ست دراهم وربع ون�س 
ربع وثالثة ارباع واوقية 
وحق���ة  اوقي���ة  ون����س 
وج���ارك  حق���ة  ون����س 

ورطل و )من(..
اما الدرهم فهو جزء من 
)400( ج���زء من احلقة 
اال�ستانبولية وهو ثلثا 
املثق���ال او 16 قرياط���ا 
ارب���ع  ه���و  والق���رياط 
حبات او اربع قمحات 
الدره���م  وي�س���اوي 
يف النظ���ام الع�س���ري 
اي  غ���رام   )3،20(
غرام���ات  ثالث���ة 

وخم�س الغرام.
واما املثقال فهو 24 
والق���رياط  قرياط���ا 
او  احلب���ة  ه���و 
وي�ساوي  احلم�سة 
ون�س���ف  درهم���ا 
الدره���م او )4،80( 

غرام يف النظام الع�سري اي اربعة غرامات 
واربع اخما�س الغرام.

ومما كانوا 

يبيعونه احل�س���ائ�س والعقاقري واالع�ساب 
وب���زر  البيدم�س���ك  ب���زر  مث���ل  والب���زور 
اخل�سخا�س وبزر الريحان وبزر ال�سفرجل 
وماء  الكت���ان  وبزر 
والعروقات  الورد 
وهي ماء الكيورة 
البيدم�س���ك  وم���اء 
وماء  الطل���ع  وماء 
وم���اء  الهندب���اء 
ل�س���ان الث���ور وماء 
وم���اء  ال�سف�س���اف 
وده���ن  ال�س���اترك 
اخلروع ودهن اللوز 
البخ���ور  وان���واع 
وال�س���مع وال�سابون 
والطي���ب  والعط���ر 
واحلوايج  والروائح 
ت  ا ر ا حل���و ا و

والبهارات.
وكان العطارون يلفون 
باتق���ان  احلاج���ات 
ومه���ارة يف كاغد مربع 
ي�س���مى  م�س���تطيل  او 
كاغد ل���ف يطوى ويظفر 
وهي لفة خا�س���ة ت�سمى 

)لفة عطارية(..
الت���ي  الو�س���فة  وكان���ت 
الطبي���ب احلكيم  يكتبه���ا 
و  للعط���ار  الق���دمي 
ل���ه  التاب���ع  ال�س���يدالين 
ت�سمى ن�سخة وكنا ن�سميها 
يف بغداد راجيته اذا كانت 
من طبي���ب دكتور، والتزال 
م�س���تعملة  الكلم���ة  ه���ذه 
معروف���ة متداولة يف بع�س 

االو�ساط ال�سعبية..
ثم تو�سيع �س���وق العطارين 
اي���ام  يف  ال�س���ورجة  يف 
وايل بغداد ناظم با�س���ا �سنة 

مذكرات وذكريات   
عن �سوق ال�سورجة قدميًا وحديثًا

بغداد مدينة عظيمة قدمية معجزة مده�سة، يف كل �سرب منها بركة ظاهرة وكنز خمفي، 
وهي او�سع من ان تفي الكتب والدرا�سات واملقاالت بذكر �سفاتها وحما�سنها ومن معاملها القدمية 
واثارها الباقية.. )�س�ق ال�س�رجة( الذي ميثل طرفا من )درب فرا�سة( يف حملة الفرا�سة التي 

حافظت على ا�سمها العبا�سي اىل عهد قريب فقد ذكرها )فيلك�س ج�ن�س�ن( يف كتابه �سنة 
1846م. وحملة الفرا�سة هذه من االمكنة القدمية التي بقيت من الع�سر العبا�سي وتعرف بع�س 

اجزائها الي�م مبحلة الد�ستي واالمام طه وما يليها، وهي من�س�بة اىل فرا�سة م�ىل اخلليفة 
املهدي ابن املن�س�ر، وكان من ال�الة يف بالد امل�سرق وكانت حملة الفرا�سة ت�سمى )فرا�سا( اي�سا 

وقد �سماها النا�س حملة الفرا�سني..

ح�سني علي حمفوظ يف �سبابه

ح�سني علي حمف�ظ
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1328ه� - 1910م.
ويف ي���وم اجلمعة 27 رجب �س���نة 1330ه 
1911م اواخ���ر عه���د ال���وايل جم���ال ب���ك 
احرتق خان احلاج عبدالعزيز واكلت النار 
جانبي �سوق العطارين وامتدت اىل جامع 
مرجان ودامت نحو ا�سبوع وبقيت اثارها 
مايزي���د على �س���هرين وقد خمنت خ�س���ارة 
احل���اج عبدالعزيز بقراب���ة )22000( لرية 
وه���و مبل���غ كبري ج���دا فق���د كان النا�س يف 
بداي���ات الق���رن الع�س���رين اذا ع���ربوا ع���ن 
البزاز بالغنى وال�س���عة قال���وا ما يف دكانه 

يقدر مبائة لرية..
ام���ا تكالي���ف دكان العط���ار الب�س���يط فق���د 
كانت 97 روبية وع�سر عانات، وفيها قيمة 
امليزان وال�سناديق واملداده واجلامعينات 
�س���نة  يف  وذل���ك  وغريه���ا  والقواط���ي،، 

1346ه� 1928م..
هذا وقد حفظ املرحوم الوالد ال�س���يخ علي 
حمف���وظ ا�س���ماء 144 م���ادة م���ن العقاقري 
وه���ي  واملركب���ات  واالع�س���اب  واالدوي���ة 
العط���ار  يجمعه���ا  الت���ي  امل�ستح�س���رات 
ويركبها واملفردات وهي املواد االولية من 
العقاقري وذكر ا�س���عارها يف 3 �سوال �سنة 
1346 اذار 1928م اي قب���ل مايزي���د عل���ى 
ن�س���ف قرن وذلك يف الدفرت الكبري، ودون 
اي�س���ا ع�س���رات املواد التي كانت تباع عند 
العطاري���ن يف ذل���ك الوق���ت، ومنه���ا انواع 
ال�س���ابون اخلم�س���ة الرئي�س���ية الت���ي كان 
الع�س���رينيات  يف  ي�س���تعملونها  البغ���اددة 
كما حفظ تكاليف احلياة وا�س���عار اال�سياء 
احلاج���ات وامل���واد اال�س���تهالكية اليومي���ة 
مل���دة تبل���غ )3886( يوما اعتب���ارا من يوم 
اجلمع���ة 28 ربي���ع االول، �س���نة 1345ه���� 

ت�سرين الثاين 1926م.
اىل 20 ربي���ع االول �س���نة 1355ه���� متوز 
ع�س���رة  اح���دى  ف���رتة  وه���ي  1936م، 
الروبي���ات  الهندي���ة  بال�س���كة  �س���نة وذل���ك 
والقرو����س،، حت���ى جم���ادي االخرة �س���نة 
1352ه� وبالعمل���ة العراقية ابتداء من 10 
جم���ادي االخ���رة 1352 ه� ت�س���رين الثاين 

1933م.
ومن اثاره الباقية من تراثه بع�س الر�سائل 
االدبي���ة واملرا�س���الت وجمموعة الق�س���ائد 
واملو�سحات التي ان�سدها �سعراء الكاظمية 
والنج���ف وبغ���دد يف املو�س���م االدبي الذي 
عق���د يف دارن���ا مبنا�س���بة زواجه يف �س���هر 
و�س���جل  1922م  1340ه����  �س���نة  رج���ب 
البن���اء �س���نة 1339ه���� والدف���رت  تكالي���ف 
الكب���ري، وبع����س الوثائ���ق واالوراق ومن 
اهمها قائمة مفردات العطار �س���نة 1928م 
وق���د حققته���ا وعلقت عليها وقدمت للن�س���ر 
يف العدد القادم من جملة )الرتاث ال�سعبي( 

النفي�سة الرائدة.
ان���ا ال ان�س���ى ال�س���ورجة �س���نة 1937 فق���د 
ام�س���يت فيه���ا يوم���ا مازلت اتذك���ر بهجته 
ومتعته و�س���روره، وهو من االيام املبهجة 
ج���دا يف طفولتي ورحم الله حممد �س���الح 
الب���ري زوج عمت���ي ال���ذي ا�س���عدين بتل���ك 

الزيارة. 
وال بد من اال�س���ارة اىل التحقيق ال�سحفي 
الطري���ف امل�س���ور ال���ذي ن�س���رته جري���دة 
اجلمهوري���ة يف اوا�س���ط 1983 فقد عرف 
بحا�سر ال�سورجة ونقل عن الفا�سل االديب 
ال�س���يد غ���ازي العب���ودي كات���ب التحقي���ق 
بع����س املعلوم���ات كم���ا اثب���ت اراء اخرين 
من الف�س���الء واين ليبهجني ويفرحني كل 

�سطر وكتاب عن بغداد والعراق العظيم.
وهناك �س���ورة ورق���ة من انف����س الوثائق 
البغدادي���ة القدمي���ة وقفي���ة مرج���ان ال���ذي 
ي�س���ميها  الت���ي  املرجاني���ة  املدر�س���ة  بن���ى 
النا����س غلط���ا جام���ع مرجان �س���نة 758ه� 
خ���ان مرجان ال���ذي مت بناوؤه �س���نة 760ه� 
ويعرف بخان االورمتة اي اخلان املغطى، 
الع���راق ي�س���مون خ���ان  النا����س يف  وكان 
التج���ار التيم، وتاريخ وقفية مرجان 4 ذي 
احلجة �سنة 758ه� 18 ت�سرين الثاين �سنة 

1357م..

وخان مرجان واملدر�س���ة املرجانية من اهم 
املباين التاريخية الباقية اىل االن يف بغداد 
وق���د نق�س���ت وقفية املدر�س���ة يف امل�س���لى، 
وهنالك كتابة منقو�س���ة فوق باب املدر�س���ة 
وف���وق خ���ان مرجان بخ���ط احم���د النقا�س 
املعروف من خطاطي بغداد وامل�ساهري يف 

القرن الثامن الهجري. 

وق���د ان�س���اأ مرجان كذلك م�ست�س���فى �س���ماه 
دار ال�س���فاء ن�س عليه يف الوقفية املنقورة 
يف باب اخلان، وكانت دار ال�س���فاء يف باب 
الغربة وهو باب �س���ارع امل�ستن�سر كما قال 
املرحوم الدكتور م�سطفى جواد وقرر انها 

يف مو�سع قهوة ال�سط على نهر دجلة.
وتذكرن���ا ال�س���ورجة اي�س���ا كت���اب )جتارة 
الع���راق قدميا وحديثا( وه���و بحث تاريخ 
اقت�س���ادي طري���ف كن���ت اطلع���ت عليه يف 
1949/1/11م وه���و م���ن طرائف موؤلفات 
الباحث العراقي املرحوم اال�س���تاذ يو�سف 
رزق الله غنيمة املتوفى �سنة �سنة 1950م.. 

وهو �س���احب كتاب نزهة امل�ستاق وازهار 
واثمار ون�سر الدفني وغريها، وله درا�سات 
ومقاالت وابح���اث ممتعة، وكت���اب جتارة 
الع���راق ه���ذا عبارة عن �س���ت حما�س���رات 
القاه���ا يف املعه���د العلم���ي يف بغداد �س���نة 
1922م ون�س���رتها مطبعة الع���راق يف تلك 

ال�سنة.

كم���ا تذكرن���ا ال�س���ورجة عالق���ات الع���راق 
التجاري���ة م���ع اخللي���ج العرب���ي وال�س���يما 
البحرين والهند، وق���د كان جدنا من طرف 
الوال���دة املرحوم ال�س���يد ج���واد البغدادي 
امللقب )ابو الدولة( �س���يخ جتار اللوؤلوؤ يف 

القرن الثاين ع�سر الهجري..
وكان ي�س���كن يف بيته���م الق���دمي ال���ذي كان 
اباوؤه واجداده ي�سكنونه منذ القرن الثالث 
للهجرة وكان مب�س���رعة الق�س���ب يف حملة 
ق�س���ر بني املاأمون ما ب���ني النواب احلايل 
املبني �سنة 1348ه� وراأ�س اجل�سر العتيق 
ج�سر ال�سهداء يف الكرخ.. يف حملة ال�سيخ 

ب�س���ار االن وق���د غرق���ت مراكب���ه يف البحر 
يف الرب���ع االخري م���ن القرن الثامن ع�س���ر 

امليالدي و�ساعت امواله يف اخلليج..
وغادر بغداد وا�س���توطن )الغوا�سر( قرب 
)بلد(، وملكه���ا ومكث فيها واعقب واجنب 
وكان يدعى هناك ال�س���يد ج���واد البغدادي 
وهو جد ال�س���ادة بيت ابي ال���ورد الوردية 

يف الكاظمية وبلد وبغداد ا�س���رة اال�س���تاذ 
الدكتور علي الوردي م���ن علماء االجتماع 
الراح���ل  الت�س���كيلي  والفن���ان  املعروف���ني 
املرح���وم النح���ات خلي���ل ال���ورد والعالمة 
الق�سا�س املن�سي ال�سيد ح�سن ابو الورد.. 

وغريهم..
ان���ا ارجو ان تت���اح يل ع���ودة اىل بيوتات 
بغ���داد التجاري���ة وال���رتاث التج���اري يف 
يف  والعطاري���ن  التج���ار  واه���م  الع���راق، 
التاري���خ ولع���ل م���ن املفي���د االن اال�س���ارة 
اىل بع����س البيوت���ات التجارية امل�س���هورة 
يف بغ���داد يف القرن املا�س���ي الت���ي ذكرها 

املرحوم ال�سيد ابراهيم ف�سيح بن ال�سيد.. 
�سبغة احليدري البغدادي يف �سنة 1286ه� 
- 1869م وا�ستدراك بع�س مافاته من بعد، 
اما البيوت احلديثة واملعا�سرة فهي كثرية 
جدا حتتاج اىل تتبع واحاطة وا�ستيعاب.

ومن هذه البيوتات التجارية وتلك:
بيت ابو التمن- بيت االزري – ا�سكندر – 
ا�سفر- االعرجي- اليا�س عي�سى – االمام- 
االورف���ه يل- الربزنل���ي- الب�س���ام- الباجه 
جي – التحم�سجي- التوكمه جي – ثنيان 
 – – اجلرجفج���ي  – ج���الل  – جرجي����س 
احل���اج خال���د – احل���اج �س���عيد البق���ال – 
ح�س���ني النج���م – احل�س���يني – احل���الوي 
اخلا�س���كي-  احلنين���ي-  حنابا����س-   –
اخل�س���ريي- الدامرج���ي – الدركزنل���ي – 
دل���ه – ال���راوي- الرح���ال -رف���ه – الريزه 
يل – الزيبق – الزبري – زيني – �س���لطان 
حموده – �س���ميكة- �س���ند- ال�سوز- ال�سيد 
ح�س���ن البغدادي- ال�س���يد عي�س���ى- ال�سيد 

يحي���ى- ال�س���ابندر- ال�س���اجلي )�س���اجلي 
مو�س���ى(- ال�س���بيبي- ال�س���وكة- ال�سفار- 
 – طوي���ق  الطالق���اين-  ال�س���احي- 
الع�س���ايف  العزي���ز-  عرمو����س-  الع���اين- 
– عط���ا- عطار- العطار- الغنام- فرهاد- 
الق�س���ابجي  الق�س���طيني-  القاميقج���ي- 
املخزومي-  كزبرخان-  كبة-  – القمجي- 
املدل���ل- املرايات���ي- املزرقجي- امل�س���اط- 
ن�س���ر  مين���ة-   – مكي���ة  املعلمج���ي- 
الل���ه- ها�س���م- هالل- الوتار – يو�س���ف – 

جربة- وغريهم..
وم���ن ن���وادر العطاري���ن يف خت���ام املقال���ة 
ماي���روى عن احلاج م�س���طفى ال�س���كرجي 
العط���ار الق���دمي القدي���ر فق���د ا�س���ن وك���ف 
ب�س���ره فكان ينقر القوطية وتطن ويعرف 
مافيها من ال�س���وت!! واخر كان عطارا يف 
الف�س���وة مبحلة الدباغخان���ة يف الكاظمية 
كان مكفوف���ا كذل���ك ولكن���ه كان مييز الوان 

اخليوط وخمتلف اال�سياء باللم�س!.

جملة افاق عربية مت�ز 1977

انا ل ان�سى ال�سورجة �سنة 1937 فقد ام�سيت فيها يوما مازلت اتذكر بهجته 
ومتعته و�سروره، وهو من اليام املبهجة جدا يف طفولتي ورحم اللـه حممد �سالح 

البري زوج عمتي الذي ا�سعدين بتلك الزيارة. 

تكاليف دكان العطار الب�سيط فقد كانت 97 روبية وع�سر عانات، وفيها قيمة امليزان 
وال�سناديق واملداده واجلامعينات والقواطي،، وغريها وذلك يف �سنة 1346هـ 

1928م..
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ب����داأ ت�س����ييد ال�س����ارع يف اأي����ار )ماي����و( من 
ب����ك  روؤوف  ا�س����تدعى  حي����ث   ،1916 ع����ام 
اجلادرجي رئي�����س البلدية )�س����قيق الزعيم 
الوطني كامل اجلادرجي(، اأ�س����حاب الدور 
التي �س����يخرتقها ال�سارع لالّتفاق معهم على 
مبال����غ التعوي�����س التي �س����تدفع لهم. عملية 
اإن�ساء ال�سارع كانت جتري بطريقة عجيبة، 
اإذ ج����يء بحبلني طويلني مّدا فوق �س����طوح 
ال����دور لتحدي����د م�س����احة ال�س����ارع وطوله. 
ويق����ال اإن م����رور اأحد احلبلني ف����وق اإحدى 
الدور كان يعني نزول الكارثة على اأ�سحاب 
تلك الدار. وكثريًا ما كان احلبل يتحّول من 
دار اىل اأخ����رى ح�س����ب قيمة الر�س����وة التي 

تدفع اأو النفوذ الذي ي�ستخدم. 
تعّر�س����ت اأعمال االن�ساء اىل مع�سالت عّدة 
اأهّمها: رفات اإمام طه )موقع متثال ال�ساعر 
مع����روف الر�س����ايف حالي����ًا( وج����دار جامع 
احلي����در خان����ة. ومّت نق����ل الرف����ات يف جنح 
اللي����ل اىل �س����لمان ب����اك، يف حني ا�س����تطاع 
القائمون على امل�س����روع هدم جدار اجلامع 

لي����اًل، ليتعامل النا�س �س����باح الي����وم التايل 
م����ع االأم����ر الواق����ع، كذلك ا�س����طدمت عملية 
اإن�ساء ال�س����ارع باأمالك املتنّفذين واالأجانب 
لالمتي����ازات  وفق����ًا  باحلماي����ة  امل�س����مولني 
االأجنبية، لهذا كرت التعّرجات على امتداد 

ال�سارع. 
مّت اإجناز ال�س����ارع يف مّدة وجيزة ن�س����بّيًا، 
وجرى افتتاحه يف ذكرى اإعالن الد�س����تور 
ع����ام 1916،  م����ن  يف 23 مت����وز )يولي����و( 
واأُطلق����ت علي����ه ت�س����مية )خليل با�س����ا جادة 

�س����ي( ودّون ذلك يف قطعة زخرفية و�سعت 
على جدار جامع �س����يد �سلطان علي. وظّلت 
اللوح����ة معّلق����ة حت����ى خم�س����ينيات الق����رن 
املا�سي. وظّل ال�سارع حتى دخول االإنكليز 
بغ����داد يف 11 اآذار )مار�����س( 1917 مليئ����ًا 
باحلفر يعل����وه الرتاب، وب����داأ االإنكليز اأول 
عهدهم بتعبيد ال�سارع واأطلقوا عليه ت�سمية 
)ال�سارع اجلديد(، بينما �سّماه البغدادّيون 
)اجل����ادة العمومي����ة( ث����م �س����ّمي )ال�س����ارع 
الع����ام( ليطل����ق علي����ه اأخ����ريًا ا�س����م )�س����ارع 

الر�س����يد( تيّمن����ًا با�س����م اخلليف����ة العبا�س����ي 
هارون الر�سيد الذي عا�ست بغداد يف عهده 
ع�س����رًا ذهبيًا من جانب، وكاحلًا معتمًا من 
جان����ب اآخر. وقد روى اأح����د البغداديني اأنه 
زار خلي����ل با�س����ا يف ا�س����طنبول يف اأواخر 
عم����ره، فوجده ممتع�س����ًا حلذف ا�س����مه من 

ال�سارع معاتبًا البغداديني على ذلك. 
اعتب����ارًا من �س����احة التحرير يفتح ال�س����ارع 
بواب����ات املا�س����ي م����ع حم����ال اجلقمقج����ي 
لت�س����جيل االأ�س����طوانات، لك����ن لي�س����ت ثّم����ة 

مو�س����يقى وال مغّنون، واملحّل �س����ار مكتبة 
اأر�سيفية الأندر االأغاين العراقية والعربية. 
اأخ����رى للحلوّي����ات والكناف����ة، ث����م  متاج����ر 
مدخل ل�سينما )اخليام( ومقهى �سمر. يقابل 
املدخل بناية قدمية لدائرة االأحوال املدنّية. 
وميتد ال�س����ارع مع تعّدد املتاج����ر وعيادات 
وا�س����توديوات  وال�س����يدليات  االأطّب����اء 
للمالب�����س  اأنيق����ة  وخم����ازن  الت�س����وير 
اجلاه����زة. ث����م مدخ����ل �س����ينما )روك�س����ي( 
اأن  غ����ري  امل�س����ّبكة،  احلديدي����ة  ببواباته����ا 
ال�س����ينما انزوت حا�س����رًا وحت����ّول املدخل 
اىل معر�����س للمتاج����ر الت����ي انت�س����رت على 
جانبيه. ثّمة زقاق �س����غري يقودك يف اجتاه 
مبنى �سحيفة )التاآخي( التي حتّول ا�سمها 
اىل )العراق( يف ال�سبعينيات بقرار ر�سمي 

ال يخلو من �سوفينية وا�سحة املعامل. 
وتت����واىل املتاج����ر عل����ى جانب����ي ال�س����ارع: 
البل����داوي لالأربطة، زاوية �س����غرية لرواف 
م�س����ّن، عّدت����ه ب�س����يطة لي�س اأكر م����ن اإبرة 
متماي����زة  خي����وط  وجمموع����ة  وك�س����تبان 

�سارع الر�سيد ..يف الذاكرة 

ذاكرة بغداد منذ مئة عام.. مل تعرف بغداد �سارعًا حقيقيًا يف العهد العثماين. كان �سارعها االأول وال�حيد ه� 
�سارع النهر الذي �سّيده ال�ايل ناظم با�سا يف عام 1910. واإثر انت�سار ال�ايل خليل با�سا يف مدينة الك�ت عزم على 

اأن يك�ن اأول من ي�سّيد ال�سارع االأول يف جانب الر�سافة من بغداد لت�سهيل و�س�ل القنا�سل االأجانب. الذين 
كان�ا ي�سكن�ن على �سفاف نهر دجلة يف الباب ال�سرقي وكبار ال�سخ�سيات البغدادّية التي تقطن يف حمّلتي 

احليدر خانة وباب ال�سيخ، اىل ال�سراي، مقّر احلك�مة. وخلف قرار ال�ايل العامل ال�سخ�سي الذي غدا �سائعًا 
لدى ال�الة العثمانيني، رغبة يف جماراة م��سة التحديث واإطالق اأ�سمائهم على اأي اإجناز مهما كان هام�سيًا.

جمال حيدر

بداأ ت�سييد ال�سارع يف اأيار )مايو( من عام 1916، حيث ا�ستدعى روؤوف 
بك اجلادرجي رئي�س البلدية )�سقيق الزعيم الوطني كامل اجلادرجي(، 
اأ�سحاب الدور التي �سيخرتقها ال�سارع لالّتفاق معهم على مبالغ التعوي�س 

التي �ستدفع لهم. عملية اإن�ساء ال�سارع كانت جتري بطريقة عجيبة.
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االأل����وان وزبائ����ن )على قد احل����ال(. رواف 
مع اأبنائه يرتق الثقوب مبهارة. ياأتي فندق 
ال�س����ندباد، بناء قدمي وم�س����تطيل يطّل على 
�ساحة ال�س����نك، ثياب غ�سلت توًا معلقة على 

�سرفات الغرف املطّلة على ال�سارع. 
يخ����رتق ال�س����ارع حمّلة )املربع����ة( بجامعها 
�سيد �س����لطان علي الذي مّت ت�سييده يف عام 
1892، وق����د حتّولت املحّلة يف �س����بعينيات 
الق����رن املا�س����ي اىل الب����وؤرة االأك����رب لتجّمع 
����ت  اخت�سّ فيم����ا  بغ����داد،  يف  امل�س����ريني 
متاج����ر املحّل����ة يف االأع����وام االأخ����رية ببيع 
الع����دد اليدوّية وم�س����ّخات امل����اء واالأدوات 
الزراعي����ة. رائح����ة ال����نب امل�س����تورد جتربك 
على اال�س����تدارة نح����و )الربازيلية(، املقهى 
االأك����ر ا�س����تقراطية يف فو�س����ى املكان. يف 
االجتاه ذاته يلفحك الهواء املربد الأ�س����واق 
)اأورزدي باك( الع�س����رية. يقال اإنها �س����ركة 
فرن�س����ية اختارت بغداد مكانًا الأحد فروعها 
خارج االأرا�سي الفرن�سية. الطابق االأر�سي 
الع�س����ر  ال�س����نوات  يف  حت����ّول  لالأ�س����واق 
االأخرية اىل مراآب لل�سيارات، فيما حتّولت 
للمتاج����ر  االأخ����رى اىل خم����ازن  الطواب����ق 

املجاورة. 
�س����ينما )الوطني( املح�س����ورة ب����ني املتاجر 
االأ�س����واق،  تقاب����ل  الرخي�س����ة  واملطاع����م 
فيلم����ان بتذك����رة واحدة، مغام����رات طرزان 
يف اأدغال اأفريقيا، رعاة بقر يف �سراع دائم 
م����ع الهنود احلمر، يف حني تعر�س �س����ينما 
)الر�س����يد( املحاذي����ة له����ا االأف����الم العربي����ة 
القدمية، توليفة عجيبة من احلب واالأغاين 

والوفاق الطبقي والنهايات ال�سعيدة. 
�س����احة حافظ القا�س����ي، التاجر البغدادي، 
يف  الر�س����يد،  �س����ارع  ا�س����تمرارية  تقط����ع 
ا�س����توديو  االأنفا�����س.  ال�س����رتداد  حماول����ة 
)ار�س����اك( اىل اجلانب االأي�س����ر من ال�سارع 
ال����ذي ميت����د يف اجت����اه مرق����د )اأبو �س����يبة( 
املثقل����ة بوابته ال�س����غرية باأقفال اأ�س����حاب 
النذور. وثّمة مداخل متعّددة تو�سج �سارع 
الر�س����يد ب�س����ارع النه����ر، ومن اأهّمها �س����وق 
امل�ستن�س����ر مبتاجره املرتا�س����فة واملحمّية 

ب�سقف من االأجر من م�ساقط ال�سم�س. 
يوا�س����ل ال�س����ارع امتداده ليالم�س �س����ارع 
البن����وك، حيث تنت�س����ب العمارة االأعلى يف 
�س����ماء بغداد اآنذاك التي �سّيدها عبد الهادي 
الدامرجي يف عام 1948، وهي من �س����بعة 
طواب����ق نّفذها املهند�س نيازي فتو. بنايات 
�س����اهقة متعّددة الطوابق تتواىل فيما بعد. 
وموّظف����ون  حم�س����ورة  وم�س����ارف  بن����وك 
بهيئات وقورة وجداول ح�س����ابات ال نهاية 

لها. 
�س����ارع  م����ن  يب����داأ  املتنب����ي  �س����ارع  مدخ����ل 
الر�س����يد. رقعة �س����غرية وغابة من املكتبات 
����ة اىل جانب����ي ال�س����ارع وتفّرعاته:  املرتا�سّ
مكتب����ة النه�س����ة، مكتب����ة الرتبي����ة، مكتب����ة 
والع�س����رات  االأهلّي����ة،  املكتب����ة  ال�س����طري، 
غريها. �سّمي ال�سارع �سابقًا ب�)االأكمكخانة( 
وتعن����ي املخب����ز يف اللغ����ة الرتكي����ة، وذل����ك 
لوج����ود الف����رن الكب����ري اخلا�����س باجلي�س 
العثم����اين يف بغ����داد. وكان موق����ع الف����رن 
مقابل مقهى )ال�س����ابندر( الذي اأُغلق اأبوابه 
اأخريًا اإثر التفجري االرهابي الذي ا�ستهدف 
ال�سارع وزبائنه، يف حماولة لفر�س العتمة 
واجلهل على �س����عب اّت�سف ب�سغف القراءة 
واملعرفة. وثّمة بعد خا�س ب�س����ارع املتنبي 
يرجع تاريخه اىل ع�س����رات االأعوام، تبلور 
يف اإقامة املزاد العلن����ي لبيع الكتب النادرة 
يف اأي����ام اجلمع. ويف اأعوام ما�س����ية زحف 
املثّقفون اىل ال�س����ارع ليعر�س����وا مكتباتهم 
اخلا�سة على اأر�س����فته للح�سول على لقمة 
عي�س، اأ�س����بحت ه����ي االأخرى ع�س����رية يف 

زمن النظام البائد. 
وكانت مكتبة )املثنى( لقا�سم حممد الرجب 
تعت����رب من ك����ربى مكتب����ات �س����ارع املتنبي، 
ويعود تاريخ تاأ�سي�سها اىل بدايات احلرب 
العاملية االأوىل، وت�س����م ثالث ع�س����رة غرفة 
حتوي اأنف�س اأ�س����فار احلكم����ة. وقد التهمت 
الن����ريان يف نهاية الت�س����عينيات م����ن القرن 

الفائ����ت حمتوياته����ا الثمين����ة، اإث����ر حري����ق 
حتيط ب����ه هال����ة م����ن الغمو�س وال�س����كوك 

وااللتبا�سات. 
ي�س����تمر ال�س����ارع لي�س����ل �س����وق ال�سفافري، 
اأح����د اأق����دم االأ�س����واق البغدادّي����ة املع����روف 
ب�س����ناعة وبيع التحف النحا�سية. حّدادون 
اأ�سّداء يطرقون النحا�س بتوا�سل. طرقات 
ت����راث  االأ�س����فر  املع����دن  ج�س����د  يف  حتف����ر 
اأ�س����وات  العجيب����ة.  وتفا�س����يله  الع����راق 
املطارق تتوا�س����ل وتالحق املارة. وتذهب 
االأمثال ال�سعبية ال�سائعة اىل غلبة اأ�سوات 
الفو�سى على كل االأ�س����وات. �سجيج فريد 

غائ����ر يف عمق اأربعة ق����رون، حيث تتوارث 
حرف����ة ال�س����فار م����ن جي����ل اىل اآخ����ر بثبات 
و�س����ّرية. ومنذ تلك االأعوام ما زالت االأكّف 
ال�س����ود والوجوه القا�سية تعزف �سمفونية 
الط����رق باإيقاعات متنافرة حينًا ومتنا�س����قة 

حينًا اآخر. 
ال�ساعر العراقي معروف الر�سايف ينت�سب 
�س����اخمًا بهندامه االإفرجني، حمّدقًا �س����وب 
الك����رخ، كاأن����ه يدع����و العراقي����ني م����ن كلت����ا 
ال�س����ّفتني اىل الوح����دة والتعاي�����س. متثال 
الر�س����ايف يحّد من امتداد �س����ارع الر�س����يد. 
يف ذلك امليدان ال�س����غري يقف ال�س����ارع على 
عجل، يريح اأنفا�سه قلياًل ليوا�سل م�سريته 
نحو �س����احة املي����دان. ومن االأ�س����واق التي 
ميّر بها �س����ارع الر�سيد �س����وق الهرج، وهي 
ال�سوق االأكر فو�سوّية يف جانب الر�سافة 
م����ن بغ����داد. اأي����ام اجلم����ع متور يف �س����ارع 
ال�سوق ال�سّيق، والعيون تتطّلع اىل ب�سائع 
عف����ا عليها الزم����ن. ما من ل�����س مل ميّر على 
�سوق الهرج العارم بكّل امل�سروقات. توافه 
غابرة ال نفع فيها ملتقطة من رحم املا�سي: 
اآالت كهربائية، حتف، اأ�س����طوانات، اأ�س����ّرة 
قدمي����ة، حقائ����ب، مفاتي����ح �س����دئة، مالب�س 
م�س����تعملة، كتب وجماّلت، وب�سائع اأخرى 
ت�س����هر عناده����ا الدائ����م يف وج����ه كل جدي����د 

ومعا�سر. 
تتوا�س����ل املتاج����ر. �س����ربت احل����اج زبال����ة 
املح�س����ّوة  الكب����رية  الزجاجّي����ة  باأواني����ه 
ب�س����راب الزبي����ب ال����ذي يق����ّدم مرتافق����ًا مع 
اجلنب االأبي�س، ياأتي على اجلانب االأي�س����ر 
من �سارع الر�س����يد، يقابله كعك ال�سيد الذي 
تاأ�ّس�����س يف عام 1906، ثم امل�س����ّور االأهلي 
عل����ى  املوّزع����ة  الفوتوغرافي����ة  و�س����وره 
الواجهة ل�سخ�سيات العهد امللكي بوقارهم 
امل�س����طنعة  والب�س����مة  هندامه����م  وُح�س����ن 
املر�س����ومة بدّق����ة عل����ى ال�س����فاه. ث����م ينتهي 
ال�س����ارع باأن يفتح ذراعيه لي�س����تقبل �ساحة 

امليدان بكل موّدة وحميمّية. 
�س����احة امليدان، اخلطوة االأخرية يف م�سار 
�سارع الر�س����يد، �س����احة كبرية تدور حولها 
كل يوتوبيات الهو�س املغّلف بحكايا الرغبة 
يف اأزّقة �س����رابية تعّج بالباحثني عن املتعة 
املحّرم����ة. يف منت�س����ف ال�س����تينيات مل تكن 
)امليدان( واأطرافها املحاذية حتمل ال�سمات 
التي عرفت بها قدميًا، مل تكن �س����وى اأطالل 
م����ن من����ازل مائل����ة لله����دم وواجه����ات كئيبة 
خّلفتها االأزمان الغابرة. حا�س����رًا اّت�س����عت 
ال�س����احة بعدما اأزيلت تلك املنازل وحتّولت 

اىل �سوق فو�سوّية للمالب�س امل�ستعملة. 
الذاك����رة العراقية ما زالت ت�ستح�س����ر حفلة 
اأم كلث����وم يف �س����الة فن����دق )اله����الل( الذي 
كان يحت����ّل اإح����دى زواي����ا ال�س����احة، كذل����ك 
احتفت �س����ينما )رويال( الت����ي افتتحت يف 
ع����ام 1924 بعرو�����س فرق يو�س����ف وهبي 
وج����ورج اأبي�����س وفاطم����ة ر�س����دي. ويع����ّد 
�سارع الر�س����يد اإمرباطورية تعّج باملقاهي: 
)البلدي����ة(، )اأم كلث����وم(، )ح�س����ن عجم����ي(، 
)الزه����اوي(، )الربمل����ان(، )�س����ط الع����رب(، 
)الربازيلية( و)�س����مر(. الكثري من االأحداث 
اجل�س����ام يف تاريخ العراق املعا�سر �سهدها 
ال�س����ارع، حي����ث انطلقت من جام����ع احليدر 
خانة ع�س����رات التظاهرات امل�س����اندة لثورة 
الع�س����رين �س����د االحتالل الربيط����اين، اىل 
جان����ب م�س����ريات وتظاه����رات اأخرى خالل 
العهد امللكي مطالبة باحلّرية واال�س����تقالل، 
كما �س����هد ال�س����ارع حماولة اغتي����ال الزعيم 
الوطن����ي عبد الكرمي قا�س����م يف عام 1961، 
ا�سافة اىل املواجهات املحتدمة بني اأن�سار 
اجلمهوري����ة وبني قطع����ان احلر�س القومي 
�س����ّيئ ال�س����يت يف 8 �س����باط )فرباي����ر( من 
عام 1963. و)الر�س����يد( ان����زوى بعيدًا منذ 
العقوب����ات االقت�س����ادية التي ُفر�س����ت على 
نظام �س����ّدام، ونال ن�س����يبه من ا�س����طراب 
االأحوال. )الر�س����يد( وطن يف �سارع دومنا 
من����ازع، جم����ع ب����ني ذراعيه االأح����داث االأهم 
التي �سّكلت مالمح تاريخ العراق املعا�سر. 

   

و�سائط التنقل بني 
احياء بغداد القدمية 

كمال لطيف

كان����ت  بغ����داد  النق����ل يف  و�س����ائط  اإّن   
ب�سيطة ب�ساطة �سوارعها واأهلها الذين 
طبعوا على الب�ساطة يف زيهم وعاداتهم 
وتقاليده����م.. لهذا فاإن طبيعة و�س����ائط 
النق����ل ترتب����ط بحج����م املدينة ون�س����اط 
النا�س فيها.. فبغداد كما ي�سفها البع�س 
)بيت ميتد من باب املعظم �س����مااًل حتى 
�س����يد �س����لطان علي جنوبًا ومن ال�سيخ 
عم����ر �س����رقًا حتى ع����الوي احلل����ة غربًا 
و�سكانها عائلة واحدة موحدة العادات 
ت�س����كل ك�س����التها يف حملة باب ال�س����يخ 
وبني �سعيد والف�سل ا�ستعدادًا � للهالل 
املعمري����ن  بع�����س  ب����اك.  �س����لمان  يف   �
يتذك����ر: ان مدحت با�س����ا خ����الل جولته 
يف بغداد اأمر بتبليط �س����وق البالجنية 
وهو اليوم �س����ارع � املاأمون � وقد جرى 
تبليطه � بچالميد � من ال�سخر لذا اأطلق 
عليه � عكد ال�س����خر � كما بداأ مب�س����روع � 
الرتمواي � بني بغداد والكاظمية وجعله 
�س����ركة م�ساهمة ا�سرتك فيها جماعة من 

�سكان بغداد والكاظمية.
الع����الف:  الكات����ب عبدالك����رمي  ويذك����ر 
ان ال�س����ركة نظم����ت ادارة للنق����ل وظلت 
 1941 �س����نة  حت����ى  بانتظ����ام  �س����ائرة 
وبجانب ه����ذه الوا�س����طة املتطورة يف 
نق����ل النا�س كان����ت العرب����ات والربالت 
يف  تتج����ول  اخلي����ول  جتره����ا  الت����ي 
�س����وارع بغداد واأزقتها وكانت القوافل 
الربي����ة تتاأل����ف م����ن البغ����ال واحلم����ري 
واخلي����ول وي�س����مون ه����ذه املجموع����ة 
ال�سائرة � الكروان � اأما البدو في�سمونها 
� ال�س����عن � والك����روان يكون من �س����منه 
خ�س����بية  غرف����ة  وه����ي  روان(  )تخت����ة 
مربعة جمهزة بفرا�س حتمل من االمام 
واخلل����ف.. اأم����ا القج����ارة فه����و الهودج 
امل�س����تور بالقما�����س الذي يق����ي الراكب 

حرارة ال�سم�س .
بعدها ظهرت عربات الركوب � الالندون 

� والرب�س����قة � وكانت منطقة باب املعظم 
واحلم����ري  اخلي����ول  لوق����وف  منطق����ة 
الت����ي كان ي�س����تاأجرها الذي����ن يرغبون 
يف الذه����اب اىل االأعظمي����ة ث����م حتولت 
املنطق����ة اىل )طواي����ل لعرب����ات الركاب 

وخيولها(.
اأم����ا دخ����ول ال�س����يارات فقد ج����اءت بعد 
االحت����الل الربيطاين للع����راق.. فكانت 
يف بغداد اأربع اأو خم�س �س����يارات فقط 
االأوىل عرب����ة النقيب وعربة ابن جميل 
وعرب����ة ن�س����رت با�س����ا مفت�����س اجلي�س 
وبع�س القنا�س����ل كانت لها عربات ذات 
دوالب����ني يجرها ح�س����ان واحد يجل�س 
فيها القن�س����ل وبجانبه زوجته لغر�س 

النزهة.
اأح����د االأغني����اء كان ميتل����ك  ويذك����ر ان 
�س����ركة للموا�س����الت بني تركيا وبغداد 
فيه����ا مركب����ة يجره����ا ع�س����رون حم����ارًا 
وي�س����تغرق قطع امل�س����افة �س����هرًا واحدًا 
بعدها ظهرت البا�س����ات اخل�س����بية وقد 
ت�س����ببت يف حينه����ا يف االزدح����ام مم����ا 
حمل احلكومة على و�سع �سرطي مرور 
لتنظيم ال�س����ري ي�س����مى )نوبج����ي( كان 
يرتدي غط����اء راأ�س فيه � اليت � ا�س����افة 

اىل مالب�س خا�سة.
كم����ا كان هناك الرب����ل.. ففي عام 1920 
ا�ستورد اأحد العراقيني ع�سرة ربالت من 
الهن����د ويف عام 1940 اأخذ البغداديون 
ي�س����نعون العرب����ات باأنف�س����هم وكان����ت 

اأجرة الركوب ثالثة قرو�س.
وكان �س����رطي امل����رور يعاق����ب �س����احب 
املركبة اذا جتاوز عددهم العدد املطلوب 
ويعاقب كذلك اذا و�س����ع فانو�سًا بدون 
ا�س����اءة ومن ا�سهر رجال املرور جندي 
بريط����اين يدع����ى � اأب����و دي����ا �.ويف 20 
ت�سرين االأول �سنة 1926 مت مرور اأول 
�س����يارة عراقي����ة اأال وه����ي �س����يارة امللك 

في�سل االأول. 

كانت مكتبة )املثنى( 
لقا�سم حممد الرجب 

تعترب من كربى 
مكتبات �سارع املتنبي، 
ويعود تاريخ تاأ�سي�سها 

اىل بدايات احلرب 
العاملية الأوىل، وت�سم 

ثالث ع�سرة غرفة حتوي 
اأنف�س اأ�سفار احلكمة. 
وقد التهمت النريان 

يف نهاية الت�سعينيات 
من القرن الفائت 

حمتوياتها الثمينة، 
اإثر حريق حتيط به هالة 
من الغمو�س وال�سكوك 

واللتبا�سات. 
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وازاء ذلك تندثر اال�س���ماء التي كانت اعالما 
لتل���ك املواقع ورمبا ظلت ه���ذه االعالم على 
ذات علميته���ا فل���م تندثر او تتب���دل ولكن ما 

كانت قد �سميت به زال كل الزوال..
فف���ي بغ���داد الي���وم حمل���ة يق���ال له���ا حملة 
)ال�س���ابوجنية( كان���ت فيه���ا اه���راء لبي���ع 
االعالف ل���دواب اجلي�س واالهايل وا�س���ل 
الت�س���مية "ال�س���ماجنية" ن�س���بة اىل كلم���ة 
الت���نب بالرتكية وال  "�س���مان" الت���ي تعني 

�سيء من ذلك فيها اليوم!
وحملة اخرى تليها يقال "البارودجية" وهم 
�س���انعو الب���ارود وبائعوه ثم خفف اال�س���م 
ف�سار بارودية، ول�س���قها حملة "املجارية" 
الذين كانوا يكارون على دوابهم فتكون من 
هن���اك اال�س���فار او نقل االحم���ال، والوجود 
له���م الي���وم يف ه���ذا امل���كان ومثله���ا حمل���ة 
)الفاطرخان���ة( الت���ي تعن���ي بالرتكية مكان 

البغال..

ويف بغ���داد حمل���ة )�س���بابيغ االل( الذي���ن 
كانوا يعملون يف �س���باغة االقم�س���ة باللون 
االحم���ر ثم �س���اروا يعمل���ون على �س���باغة 
االقم�س���ة والثياب باللون االزرق اي النيلي 
وال وجود لهم اليوم اذ زالت هذه ال�س���ناعة 
او  ال�س���باغني  ه���وؤالء  اي���دي  ارى  وكن���ت 
ال�س���بابيغ على اللفظ البغدادي � قد ت�سبعت 
بلون النيل فما كان ينفع فيها الغ�سل ابتغاء 

ازالة ال�سبغ الذي ت�سبعت فيه..
احل���رف  عل���ى  الدال���ة  املح���الت  وم���ن 
وال�سناعات حملة )ال�سبع طالن( التي تعني 
باعة اال�س���فاط و�سانعيها او جالبيها، اخذا 

من ا�سل اللظ "�سبت �ساطان" بالرتكية..
ومنه���ا حمل���ة )اجل�س���مجية( للعاملني على 
تنظي���ف الباللي���ع واملراف���ق اذ الكلم���ة م���ن 
"ج�س���مة" اي ع���ني وه���و ح���رف  الرتكي���ة 

معروف يف اكر من لغة �سرقية..
ودربونة )ال�س���اقي( لي�س فيها اليوم �س���قاء 

واحد الن اعمال ال�س���قا زالت منذ حني بفعل 
و�سول املاء اىل بيوت ال�سكان باالنابيب.

وحملة "االتون" كان فيها معمل او اكر من 
معمل ل�سنع الزجاج وقد جاءت اال�سارة اىل 
هذه ال�س���ناعة يف بع�س امل�سادر البغدادية 

املكتوبة منذ القرن املا�سي.
وحملة "الدوكجية" حملة ل�س���نع املغازل اذ 
كانت املنا�س���ج يف باب ال�س���يخ تعد باملئات 

والدوك هو املغزل.
الق���زاي احلري���ر  الق���زازة حلاك���ة  وحمل���ة 
يحكون من���ه اجلزازي جم���ع )جزية( وهي 

كالغطرة.
"البولنجي���ة" املخ�س�س���ة ل�س���نع  وحمل���ة 
الربادع واحل�سانيات وكانت هناك ا�سواق 
خم�س�س���ة ل�س���ناعات وحرف معين���ة منها 
فيه���ا  يعم���ل  كان  الت���ي  احلي����س(  )�س���وك 
�س���انعو احلي����س حرفته���م واحلي�س جمع 
حيا�س���ة وهي نوع م���ن االحزمة يتحزم بها 

الب�سو الزبنات وال�سايات.
في���ه  ت�س���نع  �س���وق  )اليمنجي���ة(  و�س���وك 
)اليمني���ات( احلم���ر الت���ي ه���ي ن���وع مم���ا 

تتحذى النا�س به وتنتعل.
هنالك �س���ناعات حرفية ادركناها وادركتها 
النا����س منه���ا "الب�س���امة" الت���ي يتعاطاه���ا 
الب�سامة، وكان لها �سوق رائجة وعرفت بها 
بيوت يف بغداد وكل ملقب بلقب الب�سام هو 

من اال�سر التي كانت حترتف هذه احلرفة.
ان كل �س���ناعة حرفية لها ادواتها اخلا�س���ة 
به���ا، فمن مهمات حاجات الب�س���ام ان تكون 
له "تزكاه" خ�سبية، )وهذه حمرفة من د�ست 
كاه اي حمل عم���ل اليد( وتكون عليها جبنة 
تغط���ي م�س���احتها اذ يب�س���ط عليها الب�س���ام 
قط���ع اخل���ام التي يراجع يف �س���اأن ب�س���مها 
بالنقو����س املنقورة على "كالي�س" خ�س���بية 
يق���ال لها "جب���ات" احدتها "جب���ة" وجتاب 
ه���ذه من خارج الع���راق وعند بدء التب�س���م 

بها ت�سرب على ما ي�سبه "اال�سطمبة" التي 
تكون حمربة باحلرب اال�س���ود الذي ي�س���نع 

خ�سي�سا الغرا�س الب�سم. 
ثم تغ�س���ل االقم�س���ة املب�س���ومة باملاء البارد 
وي���زول  املنقو����س  النق����س  بذل���ك  فيثب���ت 
املل���ح وال يتم���زق القما�س م���ن فعل االمالح 
احلارقة ول�س���نع �س���بغة الب�س���م م���ن مادة 
�س���دفية ال�س���كل يقال له���ا "الورك" م�س���افا 
اليه���ا م�س���حوق البوت���از والزجن���ارة النية 
وال�سناذر مبقايي�س يعرفونها وي�ساف اىل 

ذلك قدر من الكثرية املذابة باملاء البارد.
وكن���ت يف ال�س���غر ارى الب�س���امة يعملون 
عملهم يف ب�سم )اجلواتي( _جمع جتاية( 
اي ع�س���ائب الن�ساء، وكذلك يف ب�سم البقج 

و�سرر اللحفان ووزرات احلمام. 
ويف اي���ام احل���رب العاملي���ة الثاني���ة اي يف 
االربعينيات ن�س���طت �س���ناعة الب�سام هذه 
اذ كان���وا ينق�س���ون على اخل���ام االبي�س ما 

ي�سلح ان يكون ي�سماغا للرجال. 
لي����س يف بغداد اليوم ب�س���ام واحد اذ زالت 
هذه احلرفة منذ عقود كثرية رغم انها حرفة 

تعاطاها امل�سلمون واليهود. 
ويف كرب���الء م���ا ي���ربح انا����س يحرتف���ون 
الب�سم وكنت راأيت بع�سهم ي�ستعمل احلرب 

االحمر يف ختم االكفان خا�سة..
�س���ناعة  انقر�س���ت  الت���ي  ال�س���ناعات  م���ن 
اال�س���طوانات ال�س���معية وه���ي الت���ي كانوا 

ي�سجلون عليها االغاين بجهاز خا�س. 
تكون اال�س���طوانة ال�سمعية ا�سبه بالكال�س 
الزجاجي وتكون مفتوح���ة من جهتيها فاذا 
اكم���ل العام���ل �س���بغها م���ن ال�س���مع ويكون 
طوله���ا اق���ل م���ن الف���رت وعر�س���ها اق���ل من 
اال�س���بع ال�سغرى اي اخلن�س���ر فاذا ركبت 
على جه���از "الفنغراف" امكن ملن ي�س���اء ان 
ي�س���جل عليه���ا ما ي�س���اء با�س���تعمال "اكنة" 
خا�س���ة ثم يع���ود في�س���تمع اىل ت�س���جيالته 

زجاجية. "باكنة" اخرى 
وكان لدي هذا اجلهاز وعدد من اال�سطوانات 
ال�سمعية وكان بع�سها م�سجال عليه اكر من 
مقام عراقي للمغني امل�سهور احمد زيدان.. 
لقد و�سفت هذه اال�سطوانات و�سفا يطابق 
ما كان عندي منها.. اذ هناك جهاز اكرب مما 
عندي وا�سطوانات بحجم اكرب مما و�سفت 
وم���ن هنا ج���اء ا�س���م اال�س���طوانة فلما بدل 
�س���كلها اىل �س���كل قر�س راح القر�س يحمل 

ا�سم اال�سطوانة دون تبديل..
ام���ا "الكندكارية" فه���ي احدى ال�س���ناعات 
احلرفية التي �س���اهدتها ايام ال�س���غر وكنت 
اراه���ا يف �س���وق ال�س���فافري فاأظ���ل االح���ق 

اعمال حمرتفيها االحظ حتركاتهم.
ان )الكندكاري���ة( جم���ع )كن���دكار( اي الذي 
ي�س���هر النحا�س ويتخذ منه قطعا ولوحات 
تع���د ال�س���تعمال ال�س���فافري اذ كان���ت الواح 
ال�س���فر تنقطع عن ال�سوق فكانوا ي�سرتون 
القدور وال�س���واين وغريها من القرا�سات 
و"اخل�س���الة"  واملرتوك���ة  النحا�س���ية 
في�س���بونها يف كورة خا�س���ة ثم يخرجونها 
م���ن الك���ورة قطع���ة حم���راء نارية �س���خمة 
فيلقونه���ا عل���ى االر�س باملالق���ط والعنابري 
فيتداع���ى عليه���ا عدد مع���دود من ا�س���حاب 
املط���ارق ذات اال�س���كال املتنوع���ة وهم قيام 
فيطرقونه���ا فتتم���دد وتت�س���ع حتى ت�س���بح 
بكرة مع���اودة الط���رق عليها قر�س���ا كبريا 
ي�س���به اقرا����س النحا����س امل�س���توردة م���ن 

اخلارج.
كتل���ة  عل���ى  املتتاب���ع  الط���رق  ا�س���لوب  كان 
النحا�س امل�ستخرجة من الكورة ي�ستهويني 

كثريا فالبث عاكفا انظر ذلك.
ان هذه ال�س���ناعة انقر�ست من بغداد نهائيا 

البغداديــني عنــد  احلرفيــة  ال�سناعــات 

ال�سيخ جالل احلنفي

من امر كثري من 
ال�سناعات واحلرف ان 
تروج رواجا ظاهرا ثم 
ت�ؤول اىل ك�ساد ظاهر 
اي�سا. 
وقد ادركنا ذلك يف 
ايامنا بفعل التط�ر 
ال�سامل الذي عر�س 
الح�ال اال�س�اق وطراز 
حياة النا�س وقيام االلة 
مقام اليد يف ال�سناعة 
والزراعة و�سائر اعمال 
املتك�سبني من ذوي 
االعمال الي�مية، بل 
ا�ساب ذلك نظام احلياة 
يف البي�ت وتناول 
الكثري من ا�سباب معاي�س 
ال�سكان. وانا لنجد يف 
كتب احل�سبة القدمية 
ا�سماء حرف و�سناعات 
كثرية ال نعرف منها 
الي�م �سيئا اذ عر�س لها 
الزوال الكثـر من �سبب 
عار�س، منه املعل�م ومنه 
املجه�ل.
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منذ حني، وقد خرجت انا والزميل العلوجي 
اىل احللة فكرب���الء بحثا عن الكورة لرناها 
فن�سفها ولكن كورة )الكندكارية( واعدادهم 

الكثرية كانت قد زالت قبل ذلك.
وقي���ل لن���ا ان الك���ورة تبنى عل���ى دكة وذاك 
بان يعقد عليها باجل�س والطابوق ثم تقور 
يف ار�س���يتها الداخلي���ة حف���رة  على �س���كل 
"النجانة" وي�سيح جدارها الداخلي بدقيق 
العظ���ام املخل���وط مب���ي الط���ني اي الط���ني 
االحم���ر املخم���ر ويك���ون للك���ورة منفاخان 
يت�سالن بالكورة من خلفها بوا�سطة انبوب 
من �س���فر يقال له "بلوغ" وت�سع الكورة من 
القر�س���ات املذاب���ة ما يبل���غ احيان���ا الثالثة 
امن���ان.. وكان ايقاده���ا يت���م بحطب الطرفة 

وال�سوك.. وذاك فتحة امامية فيها..
وم���ن ادوات الكندكاري���ة القوال���ب الطينية 
تتخ���ذ م���ن الط���ني االحم���ر تفخ���ر فتك���ون 
كالقحوف ي�س���ب فيها ذائ���ب النحا�س ولهم 
)جواكي���ج( �س���تى ال�س���روب لها ا�س���ماوؤها 

اخلا�سة وا�ستعماالتها اخلا�سة كذلك..
واحل���رف  ال�س���ناعات  يف  ا�س���رت  وق���د 
البغدادي���ة اىل ان مالك هذه ال�س���ناعة احد 
ع�س���ر عامال �س���تة يطرقون وال�س���ابع يوقد 
الك���ورة ويقال له "كلط���او" واثنان ينفخان 
يف الكري وهم���ا "الهوادارية" وهناك عامل 
يق����س زوائد الكل���ه وحتاريفه���ا والكلة هي 

القر�س املطروق عليه..
ول���كل جاك���وج مهم���ة ول���كل م���ن ذلك ا�س���م 
وم�سطلح من ذلك جاكوج بالة بتفخيم الباء 
والالم ويكون ال�س���رب بهذا اجلاكوج على 

و�سط القر�س.. واخر يقال له �سي�س بك..
وكذلك كانت لل�س���فافري )جواكيج( خا�س���ة 
به���م منه���ا "الدبحلي" و "ال���زي قد" والزي 
منه���ا  الت���ي  اخلا�س���ة  �س���نادينهم  "وله���م 

"املخليمة" وغريها..
ولق���د كانت ل�س���ناعة ال�س���فر وال�س���فارين 

دولة دالت منذ حني اال ما قل ومل يدل..
الق���دور  ت�س���نع  ال�س���فافري  �س���وق  كان���ت 
والط�س���ون وال�س���واين وقابات ال�س���وربة 
واالنكريات و�س���فاري الهري�س���ة و�سفاري 
ال�س���كرجية  وباتي���الت  والكماك���م  الدب����س 
وركي���ات احلمام وهذه من حاجات الن�س���اء 
و �س���طول االب���ار والط���اوات واجلفاج���ري 
وامل�س���فيات واجلمجات وال�س���فر طا�سيات 
وال�س���ماورات  الدوندرم���ة  وقواط���ي 
واالباري���ق  والتكني���ات  والتب�س���يات 
والقراوي���ن  واللكن���ات  وال�س���لبحيات 
والياديات وحماالت ال�سموع واميال املاآذن 

وغري ذلك.
فلما ج���اءت قدور الفافون وم���ا اليه توقفت 
�سوق ال�سفافري عن كثري من اعمالها وكذلك 
�س���عفت اعمال "املبي�س���جية" الذين ترتبط 

�سناعتهم ب�سناعة ال�سفافري.
ان �س���ناعات كثرية قد �س���عفت منها �س���نع 
الكواريك وال�سجغات واملحجرات اخل�سبية 
وكرا�سي احلباب وال�سربلغات واجلوادين 
واملياج���ني والتكم والدلكات وما ذكرناه من 
�س���ناعة النجارين تليها �س���ناعة اجلراريغ 

التي انك�سرت �سوكتها اليوم.
وانقر����س جان���ب مهم م���ن اعم���ال البنائني 
الذي���ن كان فيهم من يطوي االبار التي زالت 

اليوم من بغداد وانقر�س بناتها االولون. 
وادركن���ا م���ن ا�س���حاب احل���رف املحرتف���ة 
الالزمة العمال البناء ال�ساربني على خ�سانة 

اجل�س اذ كان يباع خملوطا باحل�سى..
وادركت روا�س���يك ال�سطوح بالطني االحمر 
املخل���وط بالت���نب ويبقون���ه عل���ى جانب من 
قارع���ة الطري���ق اياما حتى يختم���ر.. وندر 
الي���وم كوا�س���ي�س الطاب���وك الذي���ن كان���ت 
مهمتهم ق�س الطابوق باملنا�سري على ا�سكال 
متنوع���ة منه���ا املثل���ث والكال���وك واملرب���ع 

والقينا�س. 
وتوقف���ت اعم���ال املقرن�س���جي واملداواجي 
والداروز والفاجور والرار والهزار، وفقدت 
م���ن عامل الت���داول ت�س���ميات وم�س���طلحات 
كثرية منها يف ا�س���ماء الطابوق الو�سطاين 
وجب���ل  وال�س���مات  واملاطل���ي  والبابل���ي 

�س���طيحي واحل�س���ري واال�س���كنك واملحري 
واحلجار طبك وال�سد وال�سبط والال�س.

ومل يع���د الرم���اد م���ادة بن���اء وال النورة وال 
ال�س���منت وذي���وع  بع���د ظه���ور  ال�س���اروج 

ا�ستعماله.
ومم���ا �س���عف م���ن امر بع����س ال�س���ناعات، 
�س���ناعات الفخارين الذين كانت ل�سناعتهم 
اال�س���واق العامرة فل�سنا جند اليوم اجلرار 
املن�سوبة، التي قال فيها �سارب املثل "الف 
�س���ربة تنك�س���ر واجل���رة من�س���وبة" ومثل 
ذل���ك ماكو بدار احلرة غ���ري الكوز واجلرة" 
وال م���ا كان يق���ال ل���ه الطربال���ة والفنطا�س 
وال الب���واكات الت���ي كان���ت تو�س���ع حت���ت 
احلب���اب فيجتم���ع اليه���ا امل���اء ال�س���ايف من 

الناكوط النازل من قعر احلب.. ان ذلك كان 
ل���ه مذاق عند ارت�س���اف ر�س���فات ب���اردة منه 
وكان���وا يتخريون ه���ذا املاء ل�س���نع اجلاي 
النه ا�س���فى م���ا يكون م���ن املاء ال�س���ايف.. 
وم���ن زم���ن بعيد انقر����س التنك ال���ذي ورد 
يف املث���ل امل�س���روب للخائ���ب التع�س احلظ 

اذ قالوا ملثله. 
"اخذ لك تنك واحلكم" والتنك غري التنكية 
اذ تك���ون فوهته �س���يقة ال ين�س���كب منها ما 
فيها من املائدة ب�س���هولة كما ان التنك ميكن 
�س���ده بخيط وربطه اىل االمتعة ال�سخ�سية 
الت���ي حتمل على ال���دواب وم���ا انقر�س من 

هذه الكوازيات اجلدع والربكان.
م���ن ال�س���ناعات البغدادية القدمية �س���ناعة 

اال�سباغ كانت تطلي بها الب�ساتيك واخلمام 
والفناطي�س واالجنانات واجلا�س���ات فمنها 
ال�سبغ اال�سفر الذي ي�سنع من رمل امل�سهد 
والقالي والتوتياو طحني ال�سعري والكزيز 
االبي�س اي ك�س���ارة الزجاج ومنها ال�س���بغ 
االخ�س���ر ال���ذي ي�س���نع من الكل���و الذي هو 
حم���روق اال�س���نان ورم���ل امل�س���هد والكزيز 
ال�س���فر  ت���راب  وه���و  والتوف���ال  االبي����س 

وطحني ال�سعري. 
وكانت �س���ناعة )التنانري( �س���ائعة ورائجة 
اذ تق���وم يف بي���وت كث���ري م���ن النا�س خلبز 
اخلب���ز و�س���ي اللح���وم وتك���ون �س���ناعتها 
بجل���ب ال���رتاب االحم���ر النق���ي وكان ذل���ك 
كثريا يف االر����س البغدادية خ���ارج املدينة 
في�س���عون الرتاب يف جف���رة يف االر�س ثم 
ي�س���كبون عليه املاء ف���اذا مرت علي���ه اربعة 
ايام اختمر الط���ني فيخلطونه بالتنب الناعم 
وياأخ���ذون مبعاجلت���ه بالدعك ث���م يقطعونه 
اىل قطع �سغار مت�ساوية احلجم كاأنها �سنك 
العجني ثم ي�سنعون من كل قطعة حبال فاذا 
اجتمعت لهم عدة حبال ب���داأوا فلفوا احلبل 
عل���ى االر����س ث���م اداروا علي���ه حب���ال ثانيا 

وفوق الثاين اداروا ثالثا وهكذا.
وكان���ت النا�س يف بغ���داد تتخ���ذ الكوارات 
جم���ع كوارة خل���زن احلبوب وهذه ت�س���نع 

�سنع التنانري وقد انقر�س ذلك.
ومن ال�س���ناعات الت���ي كان لها وجودها يف 
اال�س���واق �س���ناعة اجلكاي���ر التي ي�س���تعان 
عل���ى �س���نعها بن�س���اء يف بيوتهن يتك�س���نب 
بتزبني ا�سابع اجلكاير وو�سع التن فيها.. 
وله���ذه ال�س���ناعة م�س���طلحات وا�س���ماء ال 
يعرفه���ا النا�س الي���وم.. منها لفظ���ة البقجة 
وهي ع�سرة اطواب والطوب ع�سرة ا�سابع 
واال�س���بع خم�س���ون انبوبة ورقي���ة.. منها 
جكاير عرب.. وجكاير اللف وكان املدخنون 
ي�سعون جكايرهم يف علب معدنية اوجلدية 
ال�س���ركات ف�س���ارت ت�س���نع  حت���ى ظه���رت 
اجلكاي���ر يف علب ورقية اغنت املدخنني عن 

تلك القواطي.
وكان���ت يف بغ���داد �س���وق يق���ال له���ا �س���وق 
)اجلبغجي���ة( مكانه���ا عن���د جام���ع الوزي���ر 
القائم على كتف اجل�س���ر القدمي ت�س���نع فيه 
اجلبغ���ات الت���ي كانت ي�س���تعملها املدخنون 
قدميا وهي ق�س���بة تبل���غ مرتا يف الطول او 
نحوه وقد انقر�س���ت يف بغداد ولكن �س���يئا 
منها ما يزال موجودا يف املو�سل ي�ستعمله 

�سيبة القوم.
واالبت���الء بالت���ن ج���ر اىل �س���ناعات منه���ا 
�سناعة ال�س���بالن والنواركيل وجر ذلك اىل 
اكت�س���اف طرائق �س���تى لتزي���ني النواركيل 

وجتميلها.
و�س���نعوا من التن ما ي�س���مى الربنوطي 
وال�سويكة وجر هذا كذلك اىل اتخاذ علب 
ذات رونق وزينة لو�سع الربنوطي فيها. 
معن���اه  الرتكي���ة  م���ن  لف���ظ  والربنوط���ي 
ح�س���يئة االنف )برون اوت���ي( وهو مادة 
ت�س���نع حمليا وذلك بجلب كمية من التن 
م���ن الن���وع الك�س���كني اي احل���ار الال�س���ع 
فينطح���ن ناعم���ا ثم يخم���ر في�س���ود لونه 
بعد التخمري ثم ي�س���عون عليه �س���يئا من 
العطور فيت�س���مى الربنوطي باأ�سم العطر 
الذي عطر به ومن هاتيك العطور البنف�سة 

والقداح والرازقي.
وم���ن �س���انعيه م���ن يخم���ره بنقي���ع ثفالة 
الورد وزجن���ارة احلديد وهذه من بع�س 

طرق الغ�س يف ال�سناعة.
وكان���ت للربنوطي �س���وق يقال لها �س���وك 
الربنوط���ي على ان���ه موجود ل���دى معظم 

باعة اجلكاير.
ومن انواعه الق�س والبنايف والفرن�ساوي 

والكوزين والب�ساور..
ومم���ا انقر�س م���ن هذه املكيف���ات ما يقال 
له ال�س���ويكة او تن �س���نون وهو ي�س���نع 
من تن النواركيل الهندي خا�س���ة اذ يدق 
باجل���اون ثم يخم���ر مبا ءالن���ورة والكلو 
م���دة ا�س���بوع ويظلون ير�س���ون عليه هذا 
امل���اء.. يبدو ت���ن ال�س���ويكة ا�س���فر فاقع 

اللون لطيف املنظر يقتنيه م�ستعملوه يف 
علب او قناين �س���غرية تكون يف جيوبهم 
ياأخ���ذون م���ن ه���ذه امل���ادة بني ا�س���ابعهم 
�س���يئا ي�سريا يد�س���ونه يف منطوى ال�سفة 

ال�سفلى فيلبث فيها بع�س الوقت.
واذا كن���ت �س���غريا ا�س���رتيت من���ه كمي���ة 
د�س�س���تها كلها يف فمي ظنا مني انها �سيء 
ي���وؤكل فوجدتن���ي �س���قطت عل���ى االر����س 
ونه�س���ت واذا بالنا�س يف ال�سوق يهبون 

ملعاجلتي وال اتذكر ما كان بعد ذلك.
ومن ال�س���ناعات التي كان���ت معروفة يف 
بغداد �س���ناعة الكفف النهرية والكفف او 
الكفاف من و�س���ائط النقل النهري وكانت 
كث���رية احلرك���ة يف دجل���ة تنق���ل االحمال 
والثمار واحل�س���و وغري ذلك وت�سنع من 
احللفة املخروزة باخليوط ثم ي�سعون لها 
روط الرمان وغريه وهي اغ�س���ان رفيعة 
كال�س���يور يخيطونه���ا يف مواق���ع معين���ة 
منا لكفة لتكون ا�س���العا له���ا ثم يقريونها 
بالق���ري اال�س���ود بعد خلطه مبادة مت�س���كه 
عن ال�س���يالن ثم يدهنون ذلك بال�سريج ثم 
ينزلون الكفة اىل النهر بوا�سطة القواليز 

وهي اخ�ساب لها فعل العتالت.
والكفف انواع منها نوع ال تت�سع الكر من 
ثالثة ا�س���خا�س ومن الكفف "احل�س���ان" 
وحتم���ل هذه م���ا يزن طغارين كما تت�س���ع 
حلمل ثالثة خيول اذ تكون م�ساحة قاعها 
خم�س���ة امتار يف اربع���ة اما ثخن جدارها 

فانه فوق ال�سرب.
وقد انقر�س���ت �س���ناعة الكفف واالرتزاق 
وم���ن  ذل���ك  اىل  احلاج���ة  النع���دام  به���ا 
ال�سناعات ال�سعبية التي انقر�ست �سناعة 
ال�س���ابون وطريقتها ان يذوبوا ال�سخوم 
ثم يخلطون ذلك بالتيزاب والتلك واجللو 
بن�س���ب يعرفونها ثم ي�سبون ذلك اخلليط 
الذائب على البارية فاذا جمد قليال قطعوه 
اىل قطع قلما كانت مت�س���ابهة يف حجم او 
طول وعر�س ي�س���تعملون هذا ال�س���ابون 
يف غ�سل املالب�س وي�سمونه �سابون �سحم 
وهو ا�س���د �س���البة من احلجر وكنت ارى 
�س���ناعته يف بع�س البي���وت مبحلة حمام 
املالح وكثريا ما تل�سق به ذرات ترابية.. 
ام���ا �س���ابون البنو�س���ة وكان يب���اع ل���دى 
العطارين فانه يكون بطول �سربين تعلق 
ال�س���ابونة بخيط يف مقدمة دكان العطار 
واح�سب النا�س كانت ت�سرتي منها اجلزء 

الذي هو يف حاجة اىل ا�ستعماله..
ثم ظهر �سابون �سما�س لغ�سل املالب�س يف 
ايام احلرب العاملية الثانية �س���رنا ن�ساهد 
ال�س���وابني امللونة ذات العطر الفواح مما 

كان ي�ستورد من خارج العراق.
من ال�س���ناعات احلرفية ل���دى البغداديني 
احلياك���ة التي كانت تتناول �س���تى امناط 
املن�س���وجات مم���ا ي�س���تعمل للفر�س ومما 
ي�س���تعمل للمالب����س وكان م���ن ا�س���هر ذلك 
االزر الت���ي عرف���ت منها منا�س���ج ومغازل 
كثرية جدا يف باب ال�س���يخ اذ كانت االزر 
من اك�سية الن�ساء ثم �سارت االزر خا�سة 
بن�ساء اليهود ثم انتهى امر االزر وحاكتها 
وهي من اغلى الوان احلرير واح�سب ان 
لقب القزازة يتناول هوؤالء اي�س���ا وقد مر 

الكالم على �سيء من ذلك..
وكانت حياكة ح�س���ران اخليزران �سائعة 
يح�س���نها احلاك���ة وكث���ريا م���ا كن���ا نراهم 
يتخ���ذون اماك���ن م���ن الط���رق املطروق���ة 

بالنا�س حلياكة احل�سران. 
واخ���ريا لقد ترك���ت �س���ناعات عديدة يف 
بغ���داد ب�س���ماتها يف الق���اب ا�س���ر كث���رية 
م���ا زال ابناوؤه���ا واحفاده���ا يعرف���ون بها 
وال�س���كرجي  والكباجن���ي  كاجلرجفج���ي 
والعط���ار  واالزري  ج���ي  والتكم���ه 
وال�سفار والنقا�س واحلداد والقنديلجي 
والبن���اء  والنج���ار  وال�س���ندوقجي 

وغريهم.

جريدة االحتاد حزيران 1986

هنالك �سناعات حرفية ادركناها وادركتها النا�س 
منها "الب�سامة" التي يتعاطاها الب�سامة، وكان لها 
�سوق رائجة وعرفت بها بيوت يف بغداد وكل ملقب 
بلقب الب�سام هو من ال�سر التي كانت حترتف هذه 

احلرفة.

ان �سناعات كثرية قد �سعفت منها �سنع الكواريك 
وال�سجغات واملحجرات اخل�سبية وكرا�سي احلباب 

وال�سربلغات واجلوادين واملياجني والتكم والدلكات 
وما ذكرناه من �سناعة النجارين تليها �سناعة اجلراريغ 

التي انك�سرت �سوكتها اليوم.



العدد )1656( ال�سنة ال�سابعة االثنني )16( ت�سرين الثاين 282009

  قيل اأن بغداد كانت �سوقًا يق�سدها اأهل ال�سني 
بتجارتهم فريبحون الربح الوا�س����ع وكان ا�سم 
ملك ال�سني بغ- فاإذا ان�سرفوا اىل بالدهم قالوا 
بغ����داد اأي ه����ذا الربح ال����ذي ربحوه م����ن عطية 
املل����ك اأي ملكه����م بغ )كل م����ا ذكر اأع����اله مقتب�س 
من معجم البلدان مادة بغداد(. ويقول االأ�س����تاذ 
عل����ي ظري����ف االأعظم����ي يف تاأريخه )خمت�س����ر 
تاريخ بغ����داد القدمي واحلديث( ب����اأن بغداد من 
امل����دن الكلداني����ة القدمي����ة وكان����ت عام����رة قب����ل 
املي����الد بنح����و األفي �س����نة وق����د اأي����دت الكتابات 
الت����ي وجده����ا الباحثون عل����ى كثري م����ن االآجر 
القدمي بلفظ )بل دودو( وعلى بع�س����ه )بغدادو( 
اأو بغدان����و ومعنى بل دودو مدينة االآله يف لغة 
ال�س����ريانيني الكل����دان ويق����ول الظاه����ر اأن هذه 

الكلمة حترفت اىل بغداد.

اجل�س�ر
كان يوج����د ج�س����ر واح����د يرب����ط جانب����ي بغداد 
وهو الذي راأ�سه يف ظهر جامع االآ�سفية )املوله 
خان����ه( ق����رب امل�ستن�س����رية والراأ�����س االآخر يف 
جانب الكرخ بني قهوة البريوتي وقهوة العكامة 
ومو�سعه يف حمل اجل�سر القائم االآن وامل�سمى 
)باجل�سر القدمي( كان قائمًا على 24 زورقًا يقال 
للواحد منها ج�س����ارية طوله 220 مرتًا تقريبًا، 
وج�سر اآخر ي�سل االأعظمية بال�سفة التي يذهب 
اىل الكاظمية وثم ج�س����ر اآخ����ر يف جنوب بغداد 
يف حمل ق�س����بة كلواذي القدمية تقريبًا ي�س����مى 
ج�س����ر قراره وال يوجد غري ذلك وملتزم اجل�سر 

اأو ناظره يقال له )عزب اغا�سي(.
ال�سرايع

مل����ا كانت املب����اين يف بغ����داد مت�س����لة بالنهر من 
الق����دمي كان����ت بينها فرجات ميك����ن النزول منها 
اأو للعب����ور اىل اجلان����ب  اىل النه����ر لال�س����تقاء 
االآخ����ر وكل واح����دة م����ن ه����ذه ت�س����مى �س����ريعة 
الر�س����افة عدده����ا )14(  فال�س����رايع يف جان����ب 
الي����ك هي: م����ن ال�س����مال اىل اجلنوب، �س����ريعة 
املجيدية وهي خارج ال�س����ور، و�سريعة البقجة 
وه����ي بني مكتب ال�س����نايع والنادي الع�س����كري 
و�س����ريعة الق�س����لة وه����ي بينه����ا وبني املدر�س����ة 
االإعدادي����ة الع�س����كرية و�س����ريعة اجل�س����ر وهي 
بجانب اجل�سر القدمي و�س����ريعة امل�سبغة وهي 
بني امل�ستن�س����رية وقهوة ال�س����ط و�سريعة خان 
التم����ر وهي جن����وب خ����ان الدفرتدار و�س����ريعة 
املحكم����ة ال�س����رعية والذه����اب اإليه����ا م����ن داخل 
املحكمة و�سريعة الغالبية و�سريعة بيت النواب 
والذهاب اإليها من جانب اورزدي باك، و�سريعة 
بيت الباجه جي اأو العمار وهنا اأن�س����ئ اجل�سر 
الث����اين موؤخرًا، و�س����ريعة ال�س����يد �س����لطان علي 
وهي يف اجلهة اجلنوبية منه، و�سريعة املربعة 
اأو امل����ال حم����ادي وهي اأ�س����فل م����ن الت����ي قبلها، 
و�سريعة كرد ال�سيخ والذهاب اإليها من ا�ستقامة 
�س����ارع الكيالين، و�سريعة ال�س����نك وهي مقابل 
�س����ارع ال�س����نك و�س����ريعة الفناهرة وه����ي تقابل 

حملة الفناهرة.
ويف جانب الكرخ )10( وهي �س����ريعة اجلعيفر 

يف اآخر الكرخ من ال�سمال وبعدها �سريعة خ�سر 
اليا�س بجانب م�س����جد خ�س����ر اليا�س و�س����ريعة 
القمرية بجانب جامع القمرية و�سريعة )الدمري 
خان����ه( و�س����ريعة بي����ت الن����واب بجان����ب ال����دار 
املن�سوبة اىل اآل النواب و�سريعة بيت االآيلجي 
و�س����ريعة راأ�س اجل�س����ر بجانب اجل�سر القدمي 
و�سريعة ال�سيف باآخر ال�سوق املنتهي بامل�سجد 
ال�سغري و�سريعة ال�سواكه والكرميات فتجد اأن 
ال�س����رايع يف الكرخ اأقل مما يف الر�س����افة وذلك 
الأن �س����فة الكرخ عالية جدًا ثم ق�سر امل�سافة بني 

اأول الكرخ واآخره.
املحالت

ذكرنا اأ�سماء املحالت مرتبة على حروف املعجم 
وهي اإما با�سم ع�سرية اأو جامع اأو معبد اأو مرقد 
اأو �سوق اأو جماعة ينتمون اىل بع�س البالد اأو 
�س����نف من اأ�س����حاب االأعمال اأو عل����م خا�س اأو 

طبيعة االأر�س وهي جانب الر�سافة:-
اآل اأبي �سبل، اآل اأبي مفرج، اإمام طه، باب االأغا، 
ب����اب ال�س����يخ، بارودية، بني �س����عيد، تبة الكرد، 
حت����ت التكي����ة، ت�س����ابيل، ت����وراة، جديد ح�س����ن 
با�س����ا، جوبة، حاج فتحي، حم����ام املالح، حنون 
�س����غري، حن����ون كب����ري، حي����در خان����ه، خالدية، 
خان الوند، د�ستي، دكان �س����ناوة، دهانه، راأ�س 
ال�ساقية، �ست هدية، �سراج الدين، �سنك، �سور، 
�سوق عبيد، �س����وق الغزل، �س����ويدان، �سيد عبد 
الله، �س����بابيغ االآل، طاطران، ط����وب، عاقوليه، 
عزات طواالت، عزة، عمار �س����بع اأبكار، غالبية، 
فرج الله، ف�س����ل، فناه����رة، قاطرخانه، قراغول، 

قرة �س����عبان، ق�سل، قمر الدين، قنرب علي، قهوة 
�س����كر، كبي�س����ات كوالت، مربعة مهدية، ميدان، 

هيتاويني، ينكيجة، ويف جانب الكرخ:-
باب ال�س����يف، تكارته، جامع عط����ا، جامع غنام، 
جعيفر، خ�س����ر اليا�س، دوريني، را�س اجل�س����ر، 
�ست نفي�سة، �سوق اجلديد، �سوق حمادة، �سوق 
العجيمي، �س����واكة، �سيخ ب�س����ار، �سيخ �سندل، 
�س����يخ علي، ع����الوي احلل����ة، فحام����ه، فالحات، 

كرميات، امل�ساهدة.
ال�س�ارع

يوجد �سوارع باملعنى اأو العر�س اأو اال�ستقامة 
و�س����ارع  املي����دان  �س����ارع  اإال  الي����وم  املتعارف����ة 
ال�س����راي و�سارع �سيد �س����لطان علي وكل ما هو 
بعر�س����ها وامتداده����ا ويطل����ق عليه اأ�س����م العقد 
والدرب اأي�س����ًا مثل عقد الق�س����ل وعقد ال�س����خر 
وعق����د اخلن����اق وغ����ريه واأكرها لي�س لها اأ�س����م 
اأو لها اأ�س����ماء خمتلفة كل ي�سميها با�سم ين�سبها 
اىل اأح����د �س����اكنيها والغري نافذ ي�س����مى دربونه 
طال����ت اأم ق�س����رت والط����رق كله����ا غ����ري منتظمة 
وال م�س����تقيمة واأكرها �س����يق ومعوج و�س����بب 
ال�س����يق يقال عدم االأمن ولكني اأرى �سببه احلر 
ال�س����ديد يف ال�س����يف والربد يف ال�س����تاء وعدم 

وجود تنظيم يف البلديات.
الب�ساتني

كان يوج����د ب�س����اتني يف الق�س����م اجلنوب����ي م����ن 
بغداد داخل ال�س����ور بني جامع ال�س����يد �س����لطان 
علي والباب ال�س����رقي وفيها النخيل على االأكر 
وقليل من الفواكه وبع�س اخل�س����راوات وهذه 

اأهمه����ا الكمالي����ة واجلوبه جي واو�س����ته عبا�س 
والنقي����ب الأو ال�س����رداحية والنق����ره واكريبوز 

واملندالوي والبكري وغريها.
االأ�س�اق

االأ�س����واق يف بغداد كثرية منه����ا جمتمعة وهي 
املهم����ة منر ب����ك فيها بالرتتيب ف����اأول ما نبداأ من 
�س����وق ال�س����راي وهو يبت����دئ من تالقي �س����ارع 
الق�سلة ب�س����ارع االكمكخانه )املخبز الع�سكري( 
وفي����ه بائعو الكتب فنقطع����ه اىل اجلنوب فتجد 
على ي�سارك �سوق ال�سراريج )ال�سراجني( وهو 
ذو �س����عب كالقي�سريية له باب يقفل وباب ثانية 
على ال�س����ارع اخللفي ثم ت�س����تمر يف ا�ستقامتك 
فت�س����اهد �س����وق اجلبوقجي����ه قدمي����ًا ث����م �س����ار 
للقوندرجي����ه فتقطع����ه ف����رتى عن ميينك �س����وق 
بائع����ي القرطا�س����ية الذاهب اىل منف����ذ له يخرج 
اىل اجل�س����ر ثم ت�س����تمر فرتى �سوق املوله خانه 
وفي����ه البقال����ون وعن ي�س����ارك �س����وق الدنكجيه 
وفي����ه يج����ري تق�س����ري )تهبي�س( التم����ن )االأرز( 
وفي����ه جت����ار التوت����ون يخ����رج اىل �س����وق ب����اب 
االآغا وت�س����تمر يف ا�س����تقامتك فرتى عن ميينك 
�س����وق راأ�س اجل�سر اأو �سوق ال�سيان ينتهي يف 
راأ�س اجل�سر وله باب هناك وفيه تباع ال�سبالن 
والكاه����ي وبع�س م����واد ال�س����راجه ويوجد من 
�س����وق راأ�����س اجل�س����ر �س����وق اآخر يت�س����عب منه 
وي����وازي ا�س����تقامتك االأوىل وينتهي يف �س����وق 
الكمرك الذي �سن�سل اإليه من اال�ستقامة االأوىل 
اأي�س����ًا وي�س����مى �س����وق داني����ال ويف ه����ذا تباع 
املالب�س وبع�س املواد القدمية والق�س����م االأخري 

منه القريب من �سوق الكمرك ي�سمى �سوق هرج 
وهو يعمل فيه املزاد لالأمتعة امل�ستعملة وت�ستمر 
يف ا�س����تقامتك االأوىل فتخ����رتق �س����وق اخلردة 
فرو�سية ويف و�سطه اىل ميينك منفذ اىل �سوق 
دانيال يقابل باب خان املوا�سلة )امل�ستن�سرية( 
فيه ومت�سي فتقطع بقية �سوق اخلردة فرو�سية 
فياأتيك �سوق الهرج القدمي وهو يف وقتنا الذي 
ن�س����فه في����ه ي�س����مى �س����وق العباجية تب����اع فيه 
العبي والعقل واالأرز واالأبري�س����م والقز للن�ساء 
وي�س����مى �س����وق ال�سيخلية اأي�س����ًا ويف اأول هذا 
ال�س����وق منفذ اآخر على اليمني اىل �سوق دانيال 
وعلى الي�سار �سوق اآخر يدور بعد خطوات اىل 
اليم����ني بزاوية قائمة تاركًا باب جامع القبالنية 
يف راأ�س الزاوية وي�ستمر فيوازي �سوق الهرج 
الق����دمي وه����ذا ي�س����مى �س����وق القبالني����ة وتباع 
في����ه املفرو�س����ات باأنواعها الزوايل والدوا�س����ك 
واللح����ف واحل�س����ران وم����ا اأ�س����به فيك����ون هنا 
ثالثة اأ�س����واق موازية لبع�سها وكلها تنتهي يف 
�س����وق الكمرك ال����ذي يتعامد معهم ف����اإذا خرجت 
من �س����وق اله����رج الق����دمي يكون �س����وق الكمرك 
اىل اليمني واىل الي�س����ار فبعد اأن تقطع م�س����افة 
ق�س����رية اىل جه����ة الي�س����ار جت����د اأمامك �س����وقًا 
متعام����دًا مع����ه وي�س����تقيم م����ع �س����وق القبالنية 
ي�س����مى �س����وق اجلوخ����ه جي����ه واإذا اإجتهت اىل 
ميين����ك بع����د خروجك من �س����وق اله����رج القدمي 
وقطع����ك م�س����افة قليل����ة يف �س����وق الكم����رك هذا 
يكون عن ميينك منتهى �س����وق دانيال ثم م�سافة 
اأخ����رى قليل����ة اأي�س����ًا تراه ي����دور بزاوي����ة قائمة 
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اىل الي�س����ار فذاك �س����وق ال�س����ياغ اأواًل ثم �سار 
للخفاف����ني ف�س����وق اخلفاف����ني و�س����وق اجلوخه 
جيه متوازيان ومتباع����دان يكتنفان خانًا كبريًا 
لل�س����اغة ي�س����مى خان جغان فلنمر ب����ك اأواًل يف 
�س����وق اجلوخ����ه جيه وه����و تباع في����ه االأجواخ 
خا�سة ومعها اأقم�س����ة اأخرى حريرية فعند اأول 
مرورك به جتد على ي�س����ارك �س����وق ال�س����فافري 
متعامدًا معه يخرج اىل �س����وق ب����اب االآغا وبعد 
�س����طر من �س����وق اجلوخه جيه جتد اىل الي�سار 
�س����وق القزازين وبعد قليل �سوق اخلرابة وهو 
خرب مرتوك ال �سيء فيه ويقابل هذا عن اليمني 
�س����وق ي�سمى �س����وق الزجنيل ل�سل�سة كانت يف 
مدخله وبعد قليل اىل اليمني اأي�سًا �سوق اأو�سع 
م����ن االأول وهم����ا خا�س����ان باخلفاف����ني وفيهم����ا 
احلم����ر  اليمني����ات  ي�س����نعون  الذي����ن  ال�س����ناع 
وكالهم����ا يخرجان اىل �س����وق ال�س����ياغ املذكور 

�سابقًا.
الث����اين منهم����ا  ث����م جت����د ع����ن ي�س����ارك مقاب����ل 
املحلي����ة  املعم����والت  وفي����ه  اجلاي����ف  �س����وق 
والبريم����ات  واملنا�س����ف  والب�س����تماالت  الب����ز 
خط����وات  ب����ه  فتم����ر  وغريه����ا  والعرقجين����ات 
فينعك�س اىل ميين����ك بزاوية قائمة ويخرج اىل 
�س����وق البزازين الذي �س����ناأتي اإليه من ا�ستقامة 
ث����م ن�س����تمر يف �س����وق  �س����وق اجلوخ����ه جي����ه 
اجلوخ����ه جي����ه وهناك �س����وق ال����زرور تباع فيه 
اخلي����وط واالأزرار والقياط����ني احلريري����ة التي 
ي�س����تعملها اخلياطون للزبنات والدمريات وما 
اأ�سبه وبعد اخلروج منه �سرنا واإياك يف �سوق 
البزازين وهو اىل مييننا واىل ي�سارنا وقبل اأن 
منر به يقابلنا �س����وق الطمغة وفيه تباع اجللود 

والكواين وغريها.
وفي����ه خم����زن كبري جعل مرك����زًا مللت����زم الطمغة 
وهو يخرج اىل �س����وق القي�سريية فلنرتكه االآن 
ونرجع فنم�سي يف �سوق البزازين اىل الي�سار 
اأواًل فن�س����ادف خمرج �س����وق اجلاي����ف، قيل اإن 
�س����بب ت�سمية هذا ال�س����وق باجلايف قد تكد�ست 
في����ه اجلنائ����ز ب�س����بب الطاع����ون الكب����ري ال����ذي 
�س����يجيء ذكره يف مادة )الطاعون يرافقه غرق 
بغداد( عن ي�س����ارنا وبعد قليل �سوق ال�سرافني 
عن ميينن����ا وهذا يخرج اىل �س����وق القي�س����رية 
وي�س����مى اأي�س����ًا �س����وق البا�س����ا ثم خمرج �سوق 
القزازين عن ي�س����ارنا )وهو يتعام����د من نهايته 
بنهاي����ة اأخيه الذي ذكرناه عندما كنا يف �س����وق 
اجلوخه جي����ه( فاالأول خا�س بعم����ل الهميانات 
وه����ذا الثاين بعم����ل احلي�س وهم����ا نوعان من 
االأحزمة وبعد قليل ن�س����اهد باب القي�س����رية عن 
ميينن����ا ولها ب����اب يغلق واآخر ينفذ اىل �س����وقها 
من خلفها وبعد باب القي�س����رية مب�س����افة ياأتيك 
�س����وق اخلياط����ني عن الي�س����ار وي�س����مى �س����وق 
املرادي����ة اأي�س����ًا يقابل����ه ع����ن ميين����ك ب����اب خ����ان 
االأورمته ثم منر بق�س����م اآخر من �سوق البزازين 
اأو�س����ع من االأول ي�سمى �سوق العري�س فنخرج 
اىل اأول �س����وق ب����اب االآغا املتعام����د معه والذي 
ميتد اىل الي�س����ار وميتد �س����وق اآخر اىل اليمني 
تباع فيه امل�س����امري واالأدوات النجارية االأخرى 
ثم نتيا�س����ر وي�س����مى �س����وق العطاط����ري ويقابل 
�س����وق العطاطري منتهى �س����وق القي�سرية ويف 
نقط����ة اإت�س����ال ه����ذه االأ�س����واق الثالث����ة توج����د 
ب����اب جام����ع مرجان فلنع����د بك واأن����ت خارج من 
�س����وق اجلوخه جيه وم�س����تقبل �س����وق الطمغة 
)يف �س����وق البزازين( فتذه����ب اىل ميينك فرتى 
�س����وق الكبابجيه وفيه يباع ال�سواء واملاأكوالت 
االأخ����رى اجلاهزة ويخرج اىل �س����وق ال�س����ياغ 
باإ�س����تقامة  ه����ذا  الكبابجي����ة  �س����وق  وي�س����تمر 
خمرتق �س����وق ال�س����ياغ اىل �س����ريعة امل�س����بغة 
فاإذا تو�س����طت يف نقطة تالقي �سوق الكبابجية 
و�س����وق ال�س����ياغ وجعلت �س����ريعة امل�سبغة عن 
ميين����ك و�س����وق الكبابجيه عن ي�س����ارك فحينئذ 
يكون ال�س����ياغ خلفك فيقابلك �سوق ال�سررجية 
وهو يعمل فيه االأ�سرة من �سعف النخل فتقطعه 
ومنه اىل �س����ارع اىل الي�س����ار يذهب اىل �س����وق 
القي�س����رية و�س����وق القي�س����رية ه����ذا تب����اع فيه 
الكت����ب  جمل����دو  وفي����ه  والربنوط����ي  الك����واين 
والدفاتر وغريها وي�س����مى �س����وق ال�سحاحيف 
)املجلدي����ن( وينته����ي عن����د ب����اب جام����ع مرجان 
بقي علينا اأن ن�س����ف لك �س����وق ب����اب االآغا وهو 
اإذا اإنتهي����ت من �س����وق العري�س وجعلت �س����وق 

البزازين خلفك فاأم�س����ي اىل ي�س����ارك جتد �سوق 
باب االآغا وهو اأق�س����ام فاأول ق�سم منه هو �سوق 
اال�سكه جيه تباع فيه اليمنيات والقنادر العتيقة 
بعد تعمريها ثم �س����وق احلدادي����ن ثم التنكجية 
وترى منتهى �س����وق ال�س����فافري عن ي�س����ارك ثم 
�س����انعي الربجن ثم منتهى �سوق الدنكجيه على 
ي�س����ارك اأي�سًا ثم �س����وق احليدر خانه ويف هذا 
االأخري اأ�سياء خمتلفة كاأنه �سوق خا�س باملحلة 
ثم ينفذ بعد �سارع طويل �سيق اىل �سوق الهرج 
الذي يف امليدان فرنجع االآن اىل �سوق العري�س 
ون����ويل ظهرن����ا �س����وق البزازين ثم من�س����ي اىل 
مييننا وبعد اأن نخرتق ال�س����وق ال�س����غري الذي 
تباع فيه امل�س����امري نقابل جام����ع مرجان فيكون 
ع����ن ميينن����ا منته����ى �س����وق القي�س����رية فنذهب 
اىل الي�س����ار وندخ����ل يف �س����وق العطاطري تباع 
في����ه اأنواع العطارة ثم ياأتيك �س����وق ال�س����ورجة 
وهو للخردة فر�س����ية ثم �س����وق البقال خانه فيه 
تب����اع الفواكه ث����م حمام ال�س����ورجة ع����ن ميينك 
وت�س����تمر فتدخل يف �س����وق املناخ����ل ثم علوتني 
للحب����وب متقابلت����ني ث����م �س����وق التم����ارة وه����و 
للتمر واخل�س����راوات ثم عالوي ال�سورجة على 
كال اجلانب����ني ويكون ع����ن ميينك �س����وق الغزل 
وفيه منارة �س����وق الغزل القدمي����ة وهي جلامع 
الق�س����ر الذي مل يبق منه �س����وى ق�سم قليل دعي 
بجامع اخللفاء وت�ستمر يف طريقك فرتى �سوق 
الدهان����ة وفي����ه بائع����ي ال�س����موع وال�س����كرجية 

)بائعو احللويات(.
وبقي من االأ�سواق املهمة �سوق امليدان وهو اإذا 
وليت ظهرك �س����وق ال�سراي وم�سيت يف �سارع 
الق�س����لة جت����د بابه����ا عن ي�س����ارك يقابله����ا دائرة 
البلدي����ة االأوىل ث����م ت�س����تمر فتجد جامع ح�س����ن 
با�س����ا ع����ن اليمني وب����اب ال�س����راي عن الي�س����ار 
وباب ق�سلة ال�س����بطية اأمامك فتدور حينئذ اىل 
اليم����ني بزاوي����ة قائمة ما�س����يًا خم�س����ني خطوة 
اأو اأك����ر ثم ت�س����تمر فت����دور نحو الي�س����ار وهذا 
ه����و �س����وق امليدان وفي����ه املطاع����م وبع�س باعة 
اخل����رداوات وغريها وبعد مدخل �س����وق الهرج 
على ميينك تدور اىل الي�س����ار اأي�سًا وتنتهي يف 
�س����احة امليدان ويف الق�سم االأخري هذا منه تباع 
بع�����س املاأك����والت واحللوي����ات واأ�س����ياء اأخرى 

خمتلفة.
وعدا ه����ذه االأ�س����واق توجد اأ�س����واق كثرية يف 
بع�س املح����الت تزودها مبا حتتاج����ه من املواد 

ال�سرورية للبيت هذا كله يف جهة الر�سافة.
واأم����ا يف جهة الكرخ فيوج����د كثري من العالوي 
للحب����وب يف جه����ات ع����الوي احلل����ة وال�س����يخ 
�سندل وال�سيخ معروف وتوجد اأ�سواق اأخرى 

متفرقة يف املحالت فيها كل ما يحتاجه البيت.
وق����د م�س����ينا يف تف�س����يل االأ�س����واق اأك����ر م����ن 
اأي م����ادة اأخرى يف ه����ذا الف�س����ل الأهميتها اأواًل 
ولوج����ود اخلانات وبع�����س اجلوامع فيها حتى 
اإذا ذكرن����ا اجلوام����ع واخلان����ات يف مادتيهم����ا 

نكتفي بذكر حمل وقوعهما من االأ�سواق فيمكن 
القارئ الو�سول اإليهما ب�سهولة.

احلمامات –وهي متفرقة يف بغداد
حمام البا�سا يف �سوق امليدان.

حمام حيدر يف حملة راأ�س القرية.
حمام القا�سي بجانب املحكمة ال�سرعية.

حم����ام الكم����رك عن����د الدخ����ول اىل الكم����رك من 
�سوته.

حم����ام الكهيه يف حملة دكان �س����ناوه قرب جامه 
الكهية.

حمام ال�سورجه يف �سوق ال�سورجه.
حمام ال�سيد يف حملة �سراج الدين.

حمام التيلخانه بجانب دائرة الربيد والربق.
حمام الكيجه جيه يف �سوق االآغا.

حمام بنجه علي يف �سوق باب االآغا.
حمام املالح يف املحلة امل�سماة به.

حمام عويد يف حملة املربعة.
حمام تاجه يف حملة حاج فتحي.

حم����ام الراع����ي اأدركن����ا خرائب����ه يف حملة قهوة 
�سكر قرب الفناهرة.

حم����ام اخل�س����ته خانه بني ال�س����راي واخل�س����ته 
خان����ه الع�س����كرية التي هي نادي ع�س����كري االآن 

وقبل اأن تنتقل اىل املجيدية.
حمام عفيان يف حملة الف�سل.

حمام الف�سوة يف حملة باب ال�سيخ قرب ف�سوة 
عرب هذا كله يف جانب الر�سافة.

حم����ام اأي����وب وحم����ام �س����امي وحم����ام اليتي����م 
)بالت�سغري( يف جانب الكرخ.

املجازر
م����ا كان يوجد جم����زرة باملعن����ى املفه����وم اليوم 
بل قد خ�س�����س حمال متع����ددة خارج الدور مما 
يل����ي املقابر يف كال اجلانبني الر�س����افة والكرخ 
وعليها مراقبة باال�سم وبع�س الوالة كان ي�سدد 
باملراقب����ة فتاأتي الذبائح ممهورة فاإذا ا�س����تبدل 
ذل����ك ال����وايل اأهمل����ت والبلدي����ة ت�س����تلم ر�س����وم 

الذبيحة اأو تعطيها بااللتزام على االأكر.
الدور والدكاكني ونحوها

كان يوجد يف بغداد 18017 دارًا و3244 دكانًا 
و11 دكان����ًا كب����ريًا )مغ����ازة( و124 عل����وه و11 
�س����كرخانه و34  �س����يدلية و68 م�س����بغة و20 

كتابًا لالأطفال و4 لوكندات )مطاعم(.
اأماكن احلك�مة

املجيدية وكانت م�ست�س����فى ع�س����كريًا وقبل ذلك 
كان����ت )مل����ت باغجه �س����ي( وقبلها ق�س����ر الإقامة 
نا�سر الدين �س����اه عند زيارته بغداد وقبلها كان 
ق�سرًا للوايل جنيب با�سا الذي توىل احلكم من 

�سنة 1258 اىل �سنة 1264.
الدكرم����ان.. املطحن����ة الع�س����كرية تق����ع �س����مال 
املجيدي����ة على �س����احل دجلة وه����ي كانت جتهز 

الطحني للجي�س.
االأكمكخان����ه.. املخبز الع�س����كري تقع يف منتهى 
�س����ارع بجانب مدخل ال�سراي اخلا�س بالكتبيه 

فيها اأفران يعمل فيها اخلبز )ال�سمون( للجي�س 
من قبل �سرية تن�سب اىل فوج االأعماالت.

ال�س����راي.. يقع بات�س����ال الق�س����لة الع�سكرية من 
�س����مالها على �س����احل دجلة وهو مربع م�ستطيل 
ال�س����كل، املب����اين فيه عل����ى اجله����ات االأربع ذات 
طابق����ني والفوقاين له طارمه اأمام الغرف قائمة 
على دعامات خ�س����بيه ولها حمجر خ�س����بي يطل 
على ال�ساحة الو�سطية فيمكنك اأن متر باجلهات 
الربع ال حاجز مينعك من الو�س����ول اىل النقطة 
التي حتركت منها واأمام اجلبهة التي تطل على 
النهر من جهة ال�س����احة الو�سطية خرجة مدورة 
ولها حمجر ودرجان من اجلهتني خا�سة لقراءة 

الفرامني واالأدعية لل�سلطان وما اأ�سبه.
الق�س����لة.. وه����ي يف جنوب ال�س����راي على النهر 
اأي�س����ًا اأطول من ال�س����راي مبرة ون�سف تقريبًا 
ذات طابق����ني اإال م����ن جهة النهر فمك�س����وفه ويف 
و�س����ط ه����ذه اجله����ة �س����اعة كب����رية قائم����ة فوق 
مناره التحمي�س خانه.. وفيها يجري حتمي�س 
القه����وة تقع قبال باب جامع املوله خانه ويوؤخذ 
عل����ى القهوة ر�س����وم اأي اأج����رة حتمي�س ولي�س 

للقهواتية اأن يحم�سوا القهوة يف حمل اآخر.
املطبخ الع�سكري.. وهي البناية املت�سلة ببناية 
البلدية االأوىل من �س����مالها اىل حد جامع ح�سن 

با�سا.
املدر�س����ة االإعدادية الع�س����كرية.. وه����ي البناية 
الت����ي تطل عل����ى دجلة جنوبي الق�س����لة يف�س����ل 
بينهما �س����ارع ي����وؤدي اىل النهر وهناك �س����ريعة 

املكتب اأو �سريعة الق�سلة.
�س����ارع  منعط����ف  يف  تق����ع  ال�س����بطية..  ق�س����لة 
ال�س����راي مع �س����وق املي����دان اأي يف �س����رق حرم 
ال����وايل وله باب اأخ����رى خلفيه توؤدي اىل جامع 

النعمانية.
املعامل

يوج����د م����ن املعام����ل )العبخانه( معمل الن�س����يج 
)الدبخانه( معم����ل دباغة اجلل����ود )البوزخانه( 
معم����ل الثل����ج )الدكرم����ان( املطحنة الع�س����كرية 
ه����ذه هي التي ت����دور باملح����ركات وكله����ا عائدة 
للحكومة اأما معامل الطابوق والكوازة ودباغة 
احللوي����ات  ومعام����ل  االأعظمي����ة  يف  اجلل����ود 
وهذه ال ت�س����مى معامل حيث ت����دار باليد ولي�س 

باملحركات وال يوجد غري ذلك.
امل�سارف )البنوك(

ال�سهن�س����اهي  البن����ك  فق����ط  بن����كان  كان يوج����د 
االإيراين اأفتتح يف 28 ذي القعدة �سنة 1307ه� 
املوافق 16 مت����وز 1890م، والبنك ال�س����لطاين 
العثم����اين اأفتتح يف 12جمادى االأوىل 1310ه� 

املوافق 1 كانون االأول 1892م.
املطاعم

كان يوج����د ثالث����ة اأو اأربع����ة مطاع����م يف �س����وق 
املي����دان ت�س����مى لوقنط����ه يف حالة ب�س����يطة جدًا 
ال اأث����ر للنظاف����ة فيه����ا وع����دا ذلك يوج����د دكاكني 
الكب����اب املنت�س����رة يف اأك����ر االأماك����ن ومركزها 

املهم هو �سوق الكببجيه املعروف اىل االآن بهذا 
االأ�سم وحمل اآخر بال�سابوجنية واالأخري اأكر 
�س����هرة عند اأهل بغداد وبع�سهم ي�سف االأطعمة 
امل�س����هورة يف بغ����داد بقول����ه )خب����ز ب����اب االآغ����ا 
وطر�س����ي خان جغ����ان وكب����اب ال�س����ابوجنية( 
وهي اأف�س����ل املطاعم ملن يري����د اأن يتغدى خارج 

بيته.
املدار�س

املعلم����ون     وه����ي:   احلكوم����ة  مدار�����س  اأواًل 
التالميذ

- املدر�سة االإعدادية الع�سكرية    17          122
- املدر�سة االإعدادية امللكية        7           30

- املدر�سة الر�سدية الع�سكرية     15         533
- املدر�سة الر�سدية امللكية         5          120

- مدر�سة ال�سنايع                   5           58
- املدر�سة احلميدية لالأطفال      2           120

- مدر�سة جديد ح�سن با�سا        2            94
- املدر�سة العثمانية                1           55

- مدر�سة الف�سل                   2            113
- مدر�سة الكرخ                    1            76
- مدر�سة االأعظمية               1            30

وتوج����د  1311ه�����،  �س����نة  يف  كان����ت  هك����ذا 
مدار�����س للفرق املختلف����ة من الن�س����ارى عددها 
8 ومعلومه����ا 27 وتالميذه����ا 1440 ومدار�����س 
لليه����ود منها االليان�س االإ�س����رائيلي معلموها 5 
وتالميذه����ا 150 ونحو 20 مدر�س����ة اأخرى يف 
املعابد اليهودية معدل تالميذ كل منها 20 وهي 

كالكتاتيب عندنا.
واأما املدار�س الدينية وعددها 27 يف امل�س����اجد 
فكان����ت عام����رة وطالبه����ا كث����ريون ول����كل منه����ا 
مدر�س خا�س يتقا�سى راتبه من االأوقاف وكان 
االإقبال كبريًا على هذه املدار�س الأن ق�سمًا كبريًا 
من االأهايل كان يدر�س فيها تخل�سًا من اجلندية 
فكان����وا يوؤدون االمتحان طيلة ال�س����ت �س����نوات 
الت����ي يطلبون فيها للتجنيد ف����اإذا اأدوه عفوا من 
اجلندي����ة ث����م األغى االمتح����ان واأ�س����تعي�س عنه 
باإبراز �س����هادة الدوام من املدر�س فقط فكان من 
هوؤالء يتعني ق�ساة ومدر�سني ووعاظ وخطباء 

ومعلمني يف املدار�س الر�سمية وغريها.
وكان يوج����د كتاتي����ب كثرية منت�س����رة يف اأكر 
كان  وبوا�س����طتها   34 عدده����ا  بغ����داد  م�س����اجد 
النا�����س يتعلم����ون الق����راءة والكتاب����ة وقواع����د 
احل�س����اب الب�س����يطة وين�س����رفون اىل اأعماله����م 
وم����ن اأراد منهم الدخ����ول يف مدار�س احلكومة 
دخل، واأ�س����هر الكتاتيب ه����ي كتاب مال اأحمد بن 
احل����اج فلي����ح يف �س����وق اجلوخ����ه جي����ه وكتاب 
احل����اج ح�س����ن يف م�س����جد جني����ب الدي����ن خلف 
الر�سدية الع�سكرية وكتاب املال حممد بن احلاج 
فلي����ح يف جام����ع ال�س����يخ عب����د الق����ادر الكيالين 
وكت����اب املال جابر يف م�س����جد ح����ادي بادي يف 
الهيتاوي����ني وكتاب ال�س����يد ح�س����ني احلافظ يف 

جامع احلاج فتحي وغريها.
ال�سقايات- )ال�سبيلخانات(

كان يف بغداد �س����قايات ل�س����رب املاره يف اأماكن 
كثرية اأوقفها اأ�سحابها اأمام اجلامع اأو امل�سجد 
اأو منفردة- وح�س����نًا فعلوا- فاأم����ا االآن فلم يبق 

منها اإال ال�سيء الي�سري.
ومنها �س����قاية م�س����جد النقيب يف حملة ال�س����نك 
وجامع ال�س����يخ عبد القادر الكي����الين، واإذا اأراد 
االآن االإن�س����ان ت�س����كني عط�س����ه فم����ا علي����ه اإال اأن 
يجل�س يف قهوة وي�س����رب ال�ساي والقهوة رغم 
اأنف����ه ويدفع ثمنه����ا كل ذلك ليك����ون له احلق يف 

�سرب املاء.
وال�سقايات التي كانت موجودة يف الزمن الذي 

نحن ب�سدده هي:
يف جام����ع فتح����ي، جام����ع ال�س����يخ عم����ر، جامع 
الكهي����ه، جامع نازنده خاتون، م�س����جد النقيب، 
جام����ع النعماني����ة، جام����ع ال�س����يخ عب����د الق����ادر 
الكيالين، جامع اخللفاء، جامع االأزبك، م�س����جد 
الت�س����ابيل، جامع �سراج الدين، م�سجد ال�سيف، 
وجامع معروف الكرخي، واالأخريان يف الكرخ، 
وهذه التي كانت م�س����تعملة، واأما املرتوكه فهي 

كثرية جدًا اإذ كان اأغلب امل�ساجد فيها �سقايات.

عن كتاب مراحل احلياة يف بغداد 
يف الفرتة املظلمة.. تاأليف حممد 
روؤوف طه ال�سيخلي
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اطلق على �س���وقنا ا�سم )�سوق ال�سراي( الأنه 
ي�س���ل العابري���ن من اجلان���ب الغربي لدجلة 
عل���ى اجل�س���ر الق���دمي الوحي���د ال���ذي يربط 
الر�س���افة بالك���رخ. للو�س���ول اىل )�س���راي( 
اذ  االخ���ري  عهده���ا  يف  العثماني���ة  الوالي���ة 
كانت دوائره���ا جمتمعة يف رقعة واحدة من 
مق���ر ال���وايل العثماين اىل مرك���ز اجلندرمة 
والربي���د واملحاكم والبلدية وحتى املدر�س���ة 
االعدادي���ة الوحيدة اآنذاك )املركزية( وكانت 
الق�س���لة التي �سيدها الوايل مدحت با�سا عام 
1869م مقرا للوايل والدوائر التابعة له.    

هي ذاتها البناية اجلديدة التي �سغلها احلكم 
الوطني عام 1921م ي�سم لها ابنية جماورة 
ومتقارب���ة... مث���ل دار املل���ك في�س���ل االول 
)ق�س���ر الثقاف���ة والفن���ون حالي���ا( وجمل����س 
ال���وزراء. ووزارة الدف���اع وتوابعه���ا الت���ي 
�س���ملت التجنيد ونادي ال�س���باط وال�س���جن 
املركزي وم�ست�س���فى املجيدي���ة )اجلمهوري 
الحقا( ولع���ل وزارة اخلارجية هي الوزارة 
الوحي���دة الت���ي خرج���ت ع���ن مبنى الق�س���لة 
مب�س���افة.... حي���ث كان���ت بنايته���ا يف ب���اب 
املعظ���م، وهكذا يبدو �س���وق ال�س���راي بداية 
ه���ذا الق���رن وكاأن���ه ال�س���ريان ال���ذي يرب���ط 
احلي���اة االجتماعي���ة الهادئ���ة اله���ل بغ���داد 
بدوام���ة دوائر الدولة والوظائف وال�س���لطة 
مقرتن���ة  ت�س���ميته  فكان���ت  وال�سيا�س���ة... 
ذاك  يك���ن حت���ى  بوظيفت���ه اجلغرافي���ة ومل 
الوق���ت ق���د امتلك �سخ�س���ية �س���وق املكتبات 
والوراق���ني، بل كان �س���وقا معنيا باخلدمات 
واملراجع���ني  املوظف���ني  باأعم���ال  املرتبط���ة 
لدوائ���ر احلكومة ف�س���غل حوانيت���ه عدد من 

احلذائني والطرابي�سيني وال�سراجني وباعة 
العدد الع�س���كرية واخلوذ وكت���اب العرائ�س 
وال�س���اعاتية. وع���دد م���ن باع���ة الكمالي���ات 
والعط���ور واالربط���ة )واغلبهم م���ن اليهود( 

ومطعم وباعة مرطبات ومقهى... 
تفا�سيل يف ال�س�رة 

الع�س���رينيات  يف  ال�س���راي  �س���وق  ادرك���ت 
وفي���ه م���ن احلواني���ت قراب���ة ت�س���عني حمال 
ويبلغ طول���ه زهاء 130مرتا ومل���ا كانت تلك 
احلواني���ت خمتلف���ة يف ملكيته���ا لذلك كانت 
عمارتها غري مت�س���ابهة كما ان م�ساحتها غري 
مت�ساوية و�س���قوفها متباينة االرتفاع اال ان 
اغلبها كان���ت )معقودة( بالطاب���وق وابواب 
املحال خ�س���بية ك�س���ائر اال�س���واق التجارية 
اآنذاك. كما كان لل�س���وق مدخل يف كال طرفيه 
ب���اب للدخ���ول واخ���ر للخ���روج، ويحر�س���ه 
حار����س م�س���وؤول ع���ن ام���ن حم���ال وحف���ظ 
امواله���ا وه���و مع���ني م���ن احلكوم���ة وعل���ى 
�س���احب كل حم���ل ان يدف���ع له اجرا �س���نويا 
قدره)10روبيات( وا�س���تطيع ان اأوؤكد انني 
ال اتذكر حادثة �سرقة تعر�س لها احد حمالت 
هذا ال�س���وق منذ مار�س���ت مكتبتنا )االهلية( 

اعمالها يف اوائل الع�سرينيات.
يومي���ا  فيمار�س���ها  التنظي���ف  خدم���ات  ام���ا 
موظف���و البلدي���ة، ومع ان ار�س���ية ال�س���وق 
مل تك���ن مبلط���ة اال انه���ا كان���ت نظيف���ة دائمًا 
ويق���وم اح���د ال�س���قائني وا�س���مه )خ�س���ري( 
بر�س ار�سية ال�س���وق باملاء �سباحا وع�سرا 
وخ�سو�س���ا ايام ال�س���يف احل���ارة، وله منا 
اجر ا�س���بوعي ال يتج���اوز )2 عانة( علما ان 
العانة تعادل 16/1 من الروبية من كل حمل 

لذلك كانت احلرارة داخل ال�سوق معتدلة واذ 
مل تكن الكهرباء معروفة حينذاك فان االنارة 
تتم بوا�س���طة الفواني�س املعروفة، و�س���قاية 
ا�س���حاب املح���الت ورواده���م واملتب�س���عني 
فيقوم بها احد ال�س���قائني وا�س���مه )ح�سون( 
وه���و ي���روي عط�س ال�س���اربني بامل���اء املثلج 

�سيفا وبالكا�سات النحا�سية الالمعة.
يرتب���ط �س���وق ال�س���راي عرب مدخ���ل خا�س 
بجام���ع الوزي���ر امللح���ق ب���ه �س���وق موقوف 
اخت�س �س���اغلوه بال�س���راجة وه���و مبوازاة 
�س���وق ال�س���راي وفي���ه خ���ان لتج���ار م���واد 
االحذي���ة وخم���ازن تع���ود لبع�س ا�س���حاب 
احلواني���ت، وفي���ه مدخ���ل ل�س���وق ال�س���اغة 
ي�سمى �سوق ال�ساهبندر وكان معظم �ساغليه 
من اليهود، وق���رب مدخل اجلامع يقع مطعم 
)احل���اج ر�س���يد( ال���ذي كان يتمي���ز بج���ودة 
ال�س���راي  �س���وق  حواني���ت  اغل���ب  طعام���ه، 
�س���غلها حين���ذاك �س���ناع االحذي���ة واجللود 
والبع�س ميار�س ك���ي الطرابي�س وبيعها اذ 
كان الطربو�س يقرتن بقيافة )االفندية( وهم 
موظف���و احلكوم���ة كما يلب�س���ه رج���ال الدين 
بعد ا�س���افة العمة البي�س���اء له واخل�س���راء 
املزرك�س���ة  وال�س���فراء  العلوي���ني،  لل�س���ادة 
)الك�س���يدة(  وامل�س���ماة  اال�س���فر  بالربي�س���م 
لكث���ري م���ن التج���ار املتاأنق���ني، وكان هن���اك 
بع����س �س���ناع )ال���كالوات( امل�س���نوعة م���ن 
الوبر والقديفة.. وقد حتول بع�س من ابناء 
اولئ���ك احلرفيني اىل حرف���ة املكتبات بعد ان 
حافظوا عل���ى القابهم املقرتن���ة مبهن ابائهم 
امثال ابراهيم ال�س���دايري وحممود قالبجي 

وعزيز القديفي... 

وقد تعهد با�س���ترياد ال�سدارة يف عهد في�سل 
االول ال قن���رب اغ���ا املرحومان مه���دي وعبد 
ال���رزاق وعلي، وكذلك املرحوم احلاج ر�س���ا 
وه���و اقدم م���ن ادركته يف �س���وق ال�س���راي، 
كم���ا كان هناك خم�س���ة خياط���ني ثالثة منهم 
لالألب�سة ال�س���عبية واثنان لالألب�سة احلديثة، 
وفيه خمت�س���ون ب�س���ناعة اللوازم اجللدية 
للع���دد الع�س���كرية كم���ا كان في���ه م���ن يعم���ل 
ال�س���داير الع�س���كرية والعالمات والنيا�سني 
وم���ن املفارق���ات ان يك���ون هن���اك حانوت���ان 
متقابالن يف اآخر ال�سوق ميار�سان بيع الكبة 
مع ال�س���ربت وي�س���اء احلظ ان ينال احدهما 
�س���هرة وا�س���عة واقب���اال كب���ريا وكان لرج���ل 
ا�سمه)ر�س���يد( يزدحم عليه القا�سدون طوال 
النهار، بينما مل ينل املحل املقابل ن�سيبه من 
اولئك القا�سدين مع ان املجهز لكليهما واحد 
ميار�س �سنعته يف بيته ثم ياأتي بها لكليهما 
يوميا، وقد نال ر�سيد �سهرة وا�سعة فاقرتنت 

به )كبة ال�سراي( البغدادية ال�سهرية.
املكتبات يف �س�ق ال�سراي 

م���ن ب���ني اوؤلئك احلرفي���ني والباع���ة، ادركت 
املكتب���ات العربي���ة االتي���ة : املكتب���ة العربية 
للمرح���وم نعم���ان االعظمي تاأ�س�س���ت �س���نة 
املرح���وم  ل�س���احبها  والع�س���رية  1912م، 
حممود حلمي افتتحت �سنة 1914، ومكتبة 
ال�س���رق للمرح���وم امل���ال خ�س���ر، والرابع���ة 
املكتب���ة االهلية للمرحوم والدي ال�س���يد عبد 
االم���ري احليدري، انتقلت م���ن الكاظمية اىل 
�س���وق ال�س���راي �س���نة 1922م واتذكر كتبيا 
اآخ���ركان يتعاط���ى بي���ع الكت���ب الرتكي���ة هو 
ال�س���يخ حممد.. كانت مكتباتنا تلك تتعاطى 

بيع الكتب العربية �س���واء كانت خمطوطات 
او مطبوع���ات كانت ترد يف ب���ادئ االمر من 
اال�س���تانة وايران والهند وقليل منها يرد من 

م�سراو ال�سام.
املكتب���ات  ب���داأت  الع�س���رينيات  ف���رتة  ويف 
الكت���ب  تهيئ���ة  باأجت���اه  تن�س���ط  االرب���ع 
العربي���ة وت�س���تورد من م�س���ر بال���ذات، كل 
ح�س���ب امكانياته���ا وقدراته���ا و�س���التها مع 
ال���رواد الذي���ن اخذوا بالتوافد على ال�س���وق 
ليح�س���لوا على ما يريدون م���ن كتب ترد من 
اخل���ارج ومم���ا يتجم���ع فيه من كت���ب قدمية 
وم�ستعملة من البيوت واملكتبات ال�سخ�سية 
املوروثة،لذلك ن�س���طت حركة ت���داول الكتب 
وب���داأت طالئ���ع العلماء واملثقفني وال�س���باب 
املتطل���ع اىل املعرفة واملتعط����س اىل القراءة 
والثقاف���ة احلديث���ة الت���ي ب���داأت تط���ل علينا 
من م�س���ر والبالد العربي���ة االخرى، وكانت 
ان�س���ط تلك املكتب���ات هي )املكتب���ة العربية( 
التي تكاد تكون املتخ�س�س���ة بالكتب الدينية 
والرتاثي���ة مبختل���ف موا�س���يعها، يليها يف 
النهج مكتبتن���ا االهلية، بينم���ا تبنت املكتبة 
الع�سرية ا�س���ترياد الكتب امل�سرية احلديثة 
للمج���الت  عدي���دة  وكاالت  عل���ى  وح�س���لت 
الت���ي تول���ت ن�س���رها دار اله���الل الآل زي���دان 
امل�س���رية، فكانت تلك املج���الت مثل املقتطف 
واله���الل... وال�سيا�س���ة ملحمد ح�س���ني هيكل 
وجمل���ة االزه���ر وغريها جت���د اقب���اال كبريا 
ل���دى الق���راء العراقيني وال�س���باب منهم على 
وج���ه اخل�س���و�س، فت�س���ابقوا اللته���ام تلك 
الثقافة اجلديدة بالن�س���بة لهم مل���ا متتعت به 
حركة النه�س���ة الثقافية امل�س���رية من تطور 

�سفحات من تاأريخ املكتبات والكتبيني يف �سوق ال�سراي

�سم�س الدين احليدري

هل يحق ل�س�ق ال�سراي ان يك�ن ال�ريث 
احلقيقي )ل�س�ق ال�راقني( يف بغداد 
القدمية؟.. بغداد املجد احل�ساري 
ال�سامخ حيث تخرج فطاحل العلماء 
والفال�سفة وال�سعراء والن�ساخ�ن 
وال�راق�ن الذين كان لهم الف�سل يف 
خمتلف العل�م واالآداب والتاأليف. فبعد 
احلقبة الط�يلة التي نالتها بغداد من 
الك�ارث والنكبات، كادت تندر�س ا�سارات 
احل�سارة والفكر من وجه هذه املدينة 
العريقة وما زخرت الثقافة اال�سالمية 
والعربية فيها من معارف وم�ؤلفات 
وم�سادر ر�سينة. 
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يف عهد نابليون وا�س���رة حمم���د علي الكبري 
اىل  االأوىل  البعث���ات  عل���ى  �س���جعت  الت���ي 
اوربا،بينم���ا كان الع���راق يع���اين يف نف����س 
الفرتة م���ن ج���ور االحتالل العثم���اين حيث 
ال�س���الطني  م���ن  ي�س���رتي والت���ه منا�س���بهم 
ويت�س���ابقون يف ار�سال خرية �سباب العراق 
اىل ح���روب الدول���ة العثماني���ة يف القفقا�س 
وغريه���ا م���ن احل���روب الت���ي يلفه���ا اجلوع 
واملوت وقلة االمكان���ات والتجهيز، واعرف 
�س���تة اخوة ار�سلوا �س���من ذلك اجلي�س فيما 
كان يعرف ب� )ال�س���فر برلك( مل يعد منهم بعد 
حني �س���وى اثن���ني ناال من االعي���اء واملر�س 

ماال يو�سف... 
ويف �س���نوات اوا�س���ط الع�س���رينيات ب���داأت 
تفتت���ح مكتب���ات جديدة يف �س���وق ال�س���راي 
يف حني انح�سر بع�س من حمالت احلرفيني 
لتحل حمله���ا املكتبات امثال املكتبة الوطنية 
للمرحوم عب���د احلميد زاهد التي انتقلت من 
النجف، ومكتبة الطلبة والتجدد وال�سبيبة، 
وم���ا ان طل���ت علينا الثالثيني���ات حتى كانت 
حرف���ة املكتب���ة قد اخ���ذت حيزا وا�س���حا من 
ال�سوق وخ�سو�سا بعد ان�سحاب اليهود من 
مهنهم و�س���فر الكث���ري منهم، ليتحول �س���وق 
ال�س���راي اىل مرك���ز كتب���ي كب���ري يف بغ���داد 
وخا�س���ة بعد ان بداأ تداول الكتب املدر�س���ية 
وكان معظمه���ا م�س���ريا او�س���وريا اذ مل تكن 
املناهج العراقية قد هياأت لها كتبا عراقية اال 
يف موا�سيع قليلة لذلك ا�سبح ال�سوق مركز 
جتمع للطالب يف موا�سم الدرا�سة وتبع ذلك 
ظهور حمال القرطا�سية ولقد اقرتن تو�سيع 
املدار�س والدرا�س���ة بن�س���اط احلكم الوطني 
ال���ذي �س���عى لن�س���ر املدار����س بع���د ان كانت 
قليلة ج���دا وال تتنا�س���ب مع نفو����س العراق 
اي���ام احلك���م العثماين فاملدار����س تفتح وفقا 
مل�س���يئة احلكام والدرا�س���ة متخلفة واملناهج 

تتبع رغبة احلكام. 
االعظم���ي  نعم���ان  املرحوم���ان  كان  وق���د 
وحمم���ود حلمي هما اول من بداأ ال�س���فر اىل 
القاهرة ليجلب كل يف اخت�سا�س���ه ملكتبتهما 
ما ي�ستطيع ليطور ا�سترياد الكتب وينوعها 
يف بغ���داد ام���ا وال���دي ال�س���يد عب���د االم���ري 
احليدري فقد بداأ با�سترياد الكتب من الدول 
العربي���ة م���ن دون ان ي�س���افر وبال���ذات م���ن 
مكتب���ة احللبي واملكتبة التجارية يف م�س���ر 
واملكتبة الها�سمية يف ال�سام وتنوعت الكتب 
امل�ستوردة بني كتب الرتاث واالدب وال�سعر 
والدرا�س���ات الدينية واملدر�سية، ومبثل هذا 
الن�س���اط اجلديد ا�سبح �سوق ال�سراي مركز 
لقاء وح�سور ثقايف ي�س���م االديب والطالب 
للكت���اب  والعا�س���ق  ال�سيا�س���ي  و  والفقي���ه 
واملت�س���به ب���كل اولئ���ك !! ون�س���تطيع القول 
ان �س���وقنا ا�س���بح يف نهاي���ة الع�س���رينيات 
وريثا �س���رعيا ل�سوق الوراقني الذي حتدثت 
القدمي���ة  بغ���داد  يف  امل�س���ادروالكتب  عن���ه 
ال���ذي كان اجلامعة االوىل ومركز اال�س���عاع 
ذل���ك الع�س���ر. وفر����س  الفك���ري االه���م يف 
�س���وق ال�سراي نف�س���ه ليكون مركز اال�سعاع 
الفكري واجلامعة العراقية االوىل يف القرن 

الع�سرين.

  �سم�س الدين احليدري 
عطلت املعاناة التي عا�سها العراق بعد انهيار 
احلكم العبا�س���ي اثر نكبة بغداد عام 656ه� � 
1258م ن�س���اطه وازده���ار ح�س���ارته الت���ي 
كان���ت قد بلغت من الرقي ما جعلها ت�س���تعيد 
الريادة احل�س���ارية التي احتلتها بالد مابني 
النهري���ن عل���ى م���ر التاأريخ، بي���د ان االر�س 
التي انتجت تلك احل�س���ارة كانت تتجدد مع 
كل حمن���ة حتل به���ا، وهكذا ا�س���تعاد العراق 
ريادته يف التوا�سل احل�ساري من نخب من 
العلماء واملبدعني الذين غذوا الفكر واملعرفة 
بجيل م���ن العباقرة واملفكري���ن الذين مازال 
الع���امل يتح���دث عن نبوغه���م وف�س���لهم على 
العل���م واالن�س���ان ومل يقنط���وا ومل يياأ�س���وا 
ومبا تي�س���ر لهم من �سبيل ا�س���تمرار الثقافة 
والتاأليف ف�س���جلت مراجع الكتب ووم�سات 
املتنوع���ة  املوؤلف���ات  م���ن  العدي���د  الفهر�س���ة 

املوا�س���يع والعل���وم الت���ي انتج���ت يف تل���ك 
الف���رتة، ولع���ل املرح���وم ) عبا����س العزاوي 
( كان واح���دا مم���ن �س���جل يف مو�س���وعته ) 
تاريخ الع���راق بني احتالل���ني ( و) التعريف 
باملوؤرخ���ني ( و) تاري���خ االدب العرب���ي يف 

العراق ( وغريها الكثري من تلك الكتب    
وان كان ق���د فات���ه ذك���ر كت���ب عدي���دة اخرى 
م���ن كتب الفقه والتف�س���ري والكالم كما انه مل 
يورد كتبا اخرى لطوائف غري م�س���لمة ظلت 

وفرية .
وعل���ى الرغ���م من تل���ك احل���روب والكوارث 
فقد احت���ل الكتاب العراق���ي مكانة بارزة يف 
معظم مكتب���ات العامل بجدارة والتزال هناك 
املاليني من كتب عراقية منت�س���رة يف ا�سقاع 
االر����س من نتاج الفك���ر العراقي وعلى مدى 

مئات ال�سنني . 
الطباعة يف العراق 

يف عام 1833م ويف عهد املماليك ا�ستوردت 
اول مطبع���ة يف بغ���داد با�س���م ) مطبع���ة دار 
ال�س���الم ( يف عهد داود با�سا وقد طبعت عدة 
مطبوعات منها )كل�سن خلفاء ( امل�سمى دوحة 
ال���وزراء باللغ���ة الرتكي���ة وان�س���ئت مطابع 
اخرى اوردها ادناه مع �سنة تاأ�سي�سها وجهة 

التا�سي�س :� 
- مطبع���ة كرب���الء �س���نة 1856م طبعت كتبا 

فقهية وادعية مع مقامات االلو�سي . 
- مطبع���ة االدب���اء الدومينكان يف املو�س���ل 
درب  ريا�س���ة  كت���اب  طبع���ت  1856م  �س���نة 

ال�سليب . 
- مطبع���ة كام���ل التربيزي يف بغ���داد طبعت 

كتاب تاريخ القرماين بالطباعة احلجرية . 
- املطبع���ة الكلدانية �س���نة 1863م يف بغداد 

�ساحبها ال�سما�س روفائيل. 
- مطبع���ة الوالي���ة 1869م يف بغداد الوايل 

مدحت با�سا طبعت جريدة الزوراء . 
- مطبع���ة الفيل���ق 1869م يف بغ���داد الوايل 

مدحت با�سا � من�سورات ع�سكرية . 
- مطبعة الوالية 1875 املو�س���ل- حت�س���ني 

با�سا وايل املو�سل- �سحيفة املو�سل.
- مطبع���ة كرك���وك 1881 كرك���وك- في�س���ي 
با�س���ا- جريدة كرك���وك. املطبع���ة احليدرية 
1881 عبد الوهاب نائب الباب العايل كتاب 
بحرال���كالم. - مطبعة بيخ���ور 1884 بغداد 

احلاخام يهودا بيخور الكتب العربية
- مطبع���ة ال�س���ريان 1889 املو�س���ل بعث���ة 

ال�سريان اليعاقبة كتاب فاكهة اخللفاء. 
- مطبعة الب�سرة 1889 الب�سرة جلبي زاده 

حممد علي جريدة الب�سرة. 

- مطبعة دار ال�س���الم 1889 بغ���داد ابراهيم 
الع���رب  اح���وال  يف  االرب  بل���وغ  با�س���ا 
لاللو�سي وهي التي طبعت اخلط ال�سلطاين 

والد�ستور العثماين. 
- مطبعة دنكور 1902 بغداد احلاخام عزرو 

دنكور. 
- مطبع���ة ال�س���اهبندر 1907 بغ���داد حممود 
حي���در  لل�س���يد  املف�س���ل  العق���د  ال�س���اهبندر 

احللي. 
- مطبع���ة النجف 1909 النجف جالل الدين 

احل�سيني �سحيفة احلبل املتني. 
جم���الت  بغ���داد   1909 االداب  مطبع���ة   -

و�سحف. 
- مطبع���ة حمف���وظ 1910 املو�س���ل عي�س���ى 

حمفوظ �سحيفة نينوى.
بغ���داد  الدخي���ل 1910  �س���ليمان  - مطبع���ة 

�سليمان الدخيل �سحيفة الد�ستور. 
- مطبع���ة ال�س���نائع 1911 كركوك مدر�س���ه 

ال�سنائع مناذج حكومية. 
-مطبعة عبد الله الزهريي �سحيفة العرب. 

لقد ورد ت�سل�سل هذه املطابع يف كتاب تاريخ 
الطباع���ة يف الع���راق ملوؤلف���ه �س���هاب احم���د 
احلمي���د وهي تغطي فرتة تتج���اوز الثمانية 
عقود تعر�س فيها ماليني من العراقيني للفناء 
عن طري���ق احل���روب والك���وارث والتهجري 
واالمرا�س حتى ا�س���بح عدد �س���كان العراق 
عند انح�س���ار اال�س���تعمار العثماين و�سطوة 
ملي���وين  ح���وايل  الربيط���اين  اال�س���تعمار 
ن�س���مة ومع ذلك الميكن جتاه���ل الكتب التي 
طبعت يف اخلارج وو�س���لت الينا من مطابع 
اال�ستانة وطهران والهند والقاهرة وبريوت 

و�س���ري  والرتاج���م  التاري���خ  يف  ودم�س���ق 
العلم���اء والفهر�س���ة والب���د من اال�س���ارة اىل 
تنوع ا�س���اليب الطباع���ة املحلية واخلارجية 
الت���ي كان���ت طباع���ة حجري���ة قب���ل ان تدخل 
اال�س���اليب املتطورة ن�س���بيا يف �سناعة وفن 

الطباعة. 
ال�راق�ن وحمرتف� بيع الكتب 

ترتبط الوراقة بالثقافة ولي�س من امل�سادفة 
ان يكون الوراقون القدماء من ف�سالء النا�س 
ومثقفيه���م والبع�س ممن ل���ه باع يف املعرفة 
والتاألي���ف حيث ترك غري قلي���ل منهم مراجع 
ومو�س���وعات وموؤلفات بقيت �ساخ�سة على 
مدى قرون طويلة وملا تزل وعن الفرتة التي 
نتحدث عنها وهي اواخر القرن التا�سع ع�سر 
واوائل القرن الع�س���رين م���ن تاريخ العراق 
فا�ستطيع التاأكيد ان ممار�سي الوراقة كانوا 
يف الغالب من الف�سالء الذين الفوا كثريا من 
الكتب ومبوا�س���يع خمتلف���ة وكانت مكاتبهم 
التي انت�سرت يف امل�ساجد املعروفة وباحاتها 
كاحل�س���رة  بغ���داد  يف  خا�س���ة  واواوينه���ا 
الكيالنية وجامع ابي حنيفة وال�سيد �سلطان 
علي ا�س���افة اىل ال�س���حن الكاظمي ال�سريف 
الذي �س���مت اواوينه العديد من باعة الكتب 
واملواع���ظ  واالدعي���ة  كامل�س���احف  الديني���ة 
مكات���ب  م���ن  وبع�س���ًا  والعب���ادات  والفق���ه 
التاري���خ واالدب واغلب تلك الكتب مطبوعة 
بالطريق���ة احلجري���ة وه���ي م�س���توردة م���ن 
اال�س���تانة والهند وايران وبريوت ودم�س���ق 
ا�سافة اىل مطبوعات بغداد والنجف خا�سة 
يف الفرتة التي توفرت فيها املطابع احلديثة 
التي بداأ ا�ستريادها عام 1830م ويف جوامع 

بغداد انت�سر العديد من املكتبات وخ�سو�سا 
يف اجلوام���ع الت���ي �س���مت حلق���ات الدر�س 
والوع���ظ حي���ث كان لعلم���اء بغ���داد القدامى 
الف�س���ل بالتاألي���ف والتدري����س مثل اال�س���رة 
االلو�س���ية العريقة بالعلم واملعرفة و�سيخها 
تف�س���ري  �س���احب  االلو�س���ي(  الثن���اء  )اب���و 
روح املع���اين. وجنل���ه )خري الدي���ن نعمان( 
واوالده���م.  �س���كري(  واال�س���تاذ)حممود 
وق���د نوه���ت جملة )لغ���ة العرب( ع���ن بع�س 
تاأليفهم ومطبوعاتهم.وقد وجدت يف الكتب 
التي تركوه���ا باال�س���افة اىل موؤلفاتهم التي 
طبعت على ح�س���ابهم يف اال�س���تانة وبريوت 
ودم�س���ق.كتبا اخ���رى وبكميات كب���رية اكاد 
اج���زم انها كانت بق�س���د ت�س���ريفها وبيعها، 
فقد �س���ادف ان ا�سرتيت جمموعة كبرية من 
الكتب عام 1953مكتبة جامع مرجان وجدت 
ب�س���منها كتبا باجلملة مثل)كتاب التوحيد( 
لالمام جعفر ال�س���ادق)ع(، و)اال�س���تدراكات 
عل���ى مقام���ات احلري���ري( الب���ن اخل�س���اب، 
وكتاب)غاية ال�س���وؤال يف �س���رية الر�س���ول( 
ملوؤلف���ه عب���د البا�س���ط احلنفي، وال�س���حيفة 
العلوي���ة لالم���ام عل���ى)ع( واجلن���ة الوافي���ة 
وكالهم���ا ادعيه مطبوعة بالطباعة احلجرية 
يف ايران...مم���ا يوؤكد ان مثل هذه اال�س���رة 
العريق���ة بالتدري�س والتاأليف كان الكثري من 
اعالمها واجنالهم قريبني من الوراقة وعاملها 
وادابها. وقد اورد اال�س���تاذ عبا�س العزاوي 
يف كتابه)تاري���خ االدب العربي يف العراق(
عن مثل ه���ذه النماذج للوراق���ني املوؤلفني او 
املوؤلفني الوراقني مثل ال�سيخ ح�سن القفطان 
وه���و وراق يف اح���د اواوي���ن ال�س���حن يف 
النجف اال�س���رف وموؤلف العدي���د من الكتب 
العربية. كما ان جدي املرحوم ال�س���يد كاظم 
احلي���دري واخ���اه ال�س���يد عب���د الك���رمي ابنا 
العالمة ال�س���يد ح�س���ني ال�س���يد حي���در .كانا 
من علماء بغ���داد ووراقيها. حيث كان لالول 
بع����س املوؤلف���ات واملجاميع اخلطي���ة وترك 
خمطوطة ابتداأ فيها بتف�س���ري القران الكرمي 
اال ان االج���ل مل ميهله الجناز مثل هذا العمل 
الكب���ري حيث ت���ويف وهو ابن 39 �س���نة عام 
1885. وق���د ذك���ره العالم���ة ال�س���يخ حمم���د 
ح�سني كا�س���ف الغطاء يف كتابه)املثل العليا 
يف اال�س���الم( هو ووالده ال�س���يد ح�سني يف 
مقام العلماء الذين ادركهم يف بغداد. كما ان 
اخ���اه ال�س���يد عبد الكرمي كان ق���د احتل مقام 
ابي���ه يف )دواخانه(املرحوم ال�س���يد ح�س���ني 
ال�سيد حيدر.وكان له مقام وزعامة يف بغداد 
و�س���ارك يف ن�س���اطات دينية ووطنية مهمة. 
وان�س���اأ عل���ى ح�س���ابه اخلا�س ح�س���ينية يف 
حمل���ة الدهانة. كانت مرك���زا مهما من مراكز 
اجتم���ع  بغداد.وق���د  يف  الوطني���ني  ن�س���اط 
املرحوم امللك في�سل االول به عند جميئه اىل 
العراق ودعاه ليكون من االعوان واخلا�سة 
ملا بينهما من ن�س���ب ح�س���ني ها�س���مي.اال ان 
الرجل رجاه ان يكتفي منه بالدعاء والتاأييد 
يف حكمه لل�س���عب بالعدل وامل�س���اواة. ولعل 
الكث���ري مم���ن عا�س���وا تل���ك االي���ام يذك���رون 
ت�س���ييعه املهي���ب عن���د وفات���ه �س���نة 1944م 
حي���ث حمل على الروؤو����س اىل الكاظمية من 
قبل االف النا�س ليدفن يف ح�س���ينية العائلة 
هناك.لق���د كانت ممار�س���ة االخوي���ن االنفني 
حلرف���ة الوراقة اواخر القرن التا�س���ع ع�س���ر 
ويف �س���وق ال�س���راي وان مل ت���دم طويال اال 
انه���ا كانت خري م���رياث لوالدي ال�س���يد عبد 
االم���ري احلي���دري عندم���ا ان�س���رف اىل هذه 

احلرفة فيما بعد والتي نعتز بها.
وخال�سة القول ان الوراق مل يكن جمرد بائع 
وم�س���رت للكتاب ب���ل له دور مهم يف م�س���رية 
الكت���اب وانتقائ���ه ون�س���ره ب���ني الدار�س���ني 
الذي���ن تنتظرهم االمة وتام���ل منهم كل تقدم 
وازدهارللعل���م واملعرفة و�س���من ه���ذا الفهم 
احل�س���اري للعلم تعددت قوميات املدر�س���ني 
والدار�س���ني وتبادلوا االنتفاع والف�س���ل يف 
اكت�ساب العلم ون�سره فباال�سافة للعرب كان 
هن���اك اكراد وترك وفر����س وهنود نهلوا من 
العل���م وافادوا وا�س���تفادوا يف بغ���داد منارة 

العلم واحل�سارة .     

عطلت املعاناة التي عا�سها العراق بعد انهيار احلكم 
العبا�سي اثر نكبة بغداد عام 665هـ ـ 1258م 
ن�ساطه وازدهار ح�سارته التي كانت قد بلغت من 
الرقي ما جعلها ت�ستعيد الريادة احل�سارية التي 

احتلتها بالد مابني النهرين على مر التاأريخ، بيد ان 
الر�س التي انتجت تلك احل�سارة كانت تتجدد مع كل 

حمنة حتل بها.
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ملحق اأ�سب�عي ي�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى

 لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س التحرير 

التحرير : علي ح�سني
 الت�سميم : ن�سري �سليم     الت�سحيح اللغ�ي : ي�ن�س اخلطيب

بغداد .. ا�سطورة الزمان
يف التاري����خ قليل����ة هي امل����دن التي ا�س����بحت 
مث����اال للكم����ال، وو�س����لت اإىل اق�س����ى ح����دود 
اخليال والده�س����ة، مدن خالبة، مدن �سحرية، 
مدن عا�ست ع�س����ورا ذهبية مثلت ارقى مثال، 
ورمبا دخلت جمال اخلرافة يف جوانب عديدة 

من اطوار تاريخها.
بغداد من هذه املدن فمنذ تاأ�سي�سها اخذت بكل 
اال�سباب، التي جعلت منها مدينة ال تتكرر يف 
التاريخ، بغ����داد جمال�س العلماء وال�س����عراء، 

بغ����داد املتوج����ة باجل����دل والفل�س����فة والنحو 
والفقه، وحركات الت�س����وف والزهد، وحركة 
الرتجم����ة واملرتجم����ني، واحل����ركات الفكري����ة 
املت�س����ارعة واملبدع����ة عل����ى �س����احتها، بغ����داد 
الف ليلة وليلة، وحكايات �سهرزاد و�سهريار، 
ال�س����ندباد  وحكاي����ات  اخلالب����ة،  ولياليه����م 
ورحالته ال�س����بع، بغداد ال�سعاليك والبهاليل 
واحلرفيني والوراقني وال�س����طار والعيارين، 
نبع من حيوات متداخلة متجان�س����ة متنافرة، 

اال انه����ا يف نهاي����ة املط����اف بغ����داد مبنائره����ا 
املطلي����ة بالبيا�����س، واالخ�س����ر والكا�س����اين، 
وب�س����اتينه  دجل����ة  اخلال����د  بنهره����ا  وبغ����داد 
وطي����وره وزوارقه، بج�س����ورها وعيون املها 

بكرخها ور�سافاتها.
بغداد التي اجتمعت على �ساحتها، انواع �ستى 
م����ن فن����ون احل�س����ارة، واجتمع����ت وتوحدت 
حت����ت رايته����ا اجنا�����س خمتلف����ة، وغريها من 
النعوت واالو�س����اف، نبع حيوات ال ين�سب، 

بغ����داد الواف����د عليه����ا ال يري����د ان يبارحه����ا، 
واخلارج منها تنه�سه احل�سرة والندم، وتبقى 
ترن يف خياله مثل لرية من الذهب اخلال�س.

بغ����داد الت����ي حتتف����ل يف عيده����ا ه����ذه االي����ام 
وهي تنف�س عن نف�س����ها تعب ال�سنني ومرارة 
االيام ..املدى تقدم ملحبي بغداد وع�ساقها هذا 
امللح����ق اخلا�س من ذاكرة عراقية وهو يحمل 

عبق الذكريات و�سدى ال�سنني 
ذاكرة عراقية


