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رواد الكتابة يف التراث الشعبي العراقي

وثق االوائل للريف واملدينة العراقية..االوابد ،والطبيخ واخليول واحلامم
اشهر كتب الفولكلور العراقي االوىل

جميل صدقي الزهاوي

رفعت عبد الرزاق محمد

على الرغم من الدراسات الكثيرة
التي تناولت اليقظة الفكرية يف
العراق احلديث واعالمها ممن كان له
الدور الرائد يف انبعاث هذه النهضة
بعد قرون من التقهقهر الفكري بكل
اشكاله منذ ان أفل جنم احلضارة
العربية االسالمية بعد سقوط
اخلالفة العباسية على يد املغول
سنة 1258هـ اال يف حاالت فردية نادرة
خارجة عن املسار العام غير ان هذه
الدراسات جتنبت اشكاالً اخرى من
االنتاج الفكري ولم تشر اليها اال
ملاماً ومن ذلك دراسة املأثورات
الشعبية وعوائد العوام ولغتهم
وغيرها من املوضوعات التي
سميت فيما بعد بعلم الفلكلور
وتوزعت دوافع اهتمام طائفة من
كتاب اليقظة الفكرية االولى يف
الكتابة عن التراث الشعبي فاجلانب
اللغوي دفع بعض الكتاب الى دراسة
اللغة العامية وتراثها الشعبي من
امثال واكنايات وشوارد لغوية
مختلفة كمدخل لدراسة تطور
االلفاظ واستخدامها لدى الناس
واجلانب الديني دفع اخرين لدراسة
تراث الطوائف الدينية وطقوسها
املتنوعة بينما كان اجلانب التاريخي
دافعاً لعدد من اولئك الرواد ويظهر
ذلك يف اثارهم البلدانية وقد جهد
اخرون يف جمع جوانب من التراث
الشعبي تقليداً لالجانب من رحالة
واثاريني وسياسيني او بطلب منهم.
ولــم يـكــن اه ـتــمـ ـ ــام اول ـئــك االعالام بـ ـ ــالــتـ ـ ــراث
الشـعبي نـابعـاُ من تـرف فكـري او عـبث فقـد كـان
ـابع ـ ـاً مـن وعـي ـت ــاريخـي بـت ــسجــيل مـ ــا ميـكـن
ـن ـ ـ
ـت ــسجـيـله مــن ذلك الـت ــراث اض ــاف ــة اال ان كـب ــار
امل ــؤلفـني يف تلـك الفـت ــرة ق ــد س ــاهـمـ ــوا يف ذلك
ـ
ب ـشـكل ـف ــاعل وح ـسـبـنـ ــا ان ن ــذك ــر هـنـ ــا العالم ــة
الــشيـخ محمــد شكـري االلــوسي واالب انــستـاس
مـاري الكــرملي والـشـاعــرين الكـبيـرين الـرصـايف
والزهاوي.
وميكـن القـ ــول ان رواد الـت ــراث الــشعـبـي االوائل،
كـانوا ال يـعرفـون تعـريفـاً لهـذا التـراث كمـا عرف
فيـما بعد ،لكثـرة ما يختلط مبـفهومه من معان
متضـاربة ،وال يبـدو ان امر الـتعريف كـان موضع
اهـتمــامهم ،فـاغـلب محــاوالتهم كــانت تـوثـيقيـة
(تـسـجيـليــة) للـحيــاة الــشعـبي ــة ،وان سمــوهــا يف
كـثير مـن االحيان بـالعامـية ،لعل ذلك مـرده الى
ان تــراثـنـ ــا العــربـي االسالمـي يــزخــر مبــا سـمــاه
القـدامــى ادب العـامــة وال يجـوز -بـأي حـال -ان
نضع تقييمـاً جلهود هؤالء الـرواد وفق املقاييس
احل ـ ـ ـ ــديـ ـ ــث ـ ـ ـ ــة ،بـعـ ـ ـ ـ ــد ان اصـ ـبـح ــت ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
ـ
الفــولـكلــوريـ ــة علـم ـاً قــائـم ـاً ب ــذاته وي ــدرس وفق
اســس مـنهجـيــة يف جـ ــامع ــات العــالـم ومعــاهــده
كافـة حتى اخذت دول العالم بـالسعي الى انشاء
املـراكز الفـولكلوريـة وجمع مـواد التراث الـشعبي
ودراستها إظهاراً ملقـومات شخصية اي شعب من
الشعوب واحلفاظ على هذا التراث من الضياع.
ويظهـر ان الدعـوة بالـعنايـة باجلـانب االدبي من
الـتــراث الــشعـبـي سـبقـت كل احمل ــاوالت للعـنــايــة
ـأث ــورات الــشعـبـي ــة االخ ــرى واالدب الــشعـبـي
ـامل ـ ـ
ـب ـ ـ
وف ــن ــونه الـتـي متـ ــس شغـ ــاف قل ــوب الـن ــاس بـكل
مـكوناتهم وشـرائحهم ،ظهرت اهميـة غداة كتبت
جمهـرة من أدبـاء العـرب عن االمثـال والكنـايـات
الــشعـبيـ ــة التـي تعــد مـن اهم مــوضــوعــات االدب
الشعبي وتطـور االمر بهم الـى الكتابـة عن اللغة
الـشعـبيــة (العــاميــة) نفـسهــا ومن املــؤكــد ان مــا
قـدمـه محمــد عمــر البـاجــوري يف كتــابه (امثـال
املـتـكلـمـني مـن عـ ــوام املــصـ ــريـني) سـنـ ــة 1311هـ
ونعــوم شـقيـ ــر يف كتــابـه (امثــال العــوام يف مـصــر
والـسـودان والـشــام) سنــة 1313هـ وكتـاب العالمـة
ـم ــد تـيـمـ ــور الـ ــشهـيـ ــر ( االمـث ـ ــال العـ ــامـيـ ــة
اح ـ
املـصــريــة) وغـيــرهــا كـ ــان مفـي ــداً لكـت ــاب العــراق
ـأخ ــريـن ،وسـنـ ــذكـ ــر فـيـم ــا بع ــد ان مح ــاوالت
امل ــت ـ ـ
عراقية سبقت هؤالء بسنوات.
واذا ـك ــان اكـثـ ــر مـ ــا وصلـن ــا مـن آث ــار ال ــرواد الـتـي
تعنى بتراث املدن العراقيـة الرئيسية سوى النزر

واليــسيــر الــذي ق ــدمه –علــى اهـميـته -سـلمــان
الـ ــدخيـل عن احــوال االعــراب يف جنــد وادبــائهــا،
فـالـنقـص الفــادح يف كتــابه احـوال الــريف الـذي
ميثل نسـبة كبـيرة من عـدد سكان العـراق آنذاك،
ـشه ــد اهـتـمـ ــامـ ـ ـاً حقــيقـيـ ـ ـاً بجــمع ت ـ ــراثه
لـم ـي ـ ـ
وت ــسجــيلـه وحف ـظـه لالجـيـ ــال الـتـ ــالـيـ ــة اال يف
ـ
الع ـشــريـنـيــات مـن القـ ــرن الع ـشــريـن حـيـث اخــذ
بعـض كتـاب املــدن بجمع مـا يـسمعـونـه من ذلك
االدب ،ونذكر هـنا اجلهد الذي بـذله الشيخ عبد
املولـى الطـريحي واالستـاذ عبـد الرزاق احلـسني
ـش ــريـنـيـ ــات مـن القـ ــرن املـنــص ــرم لــم يكـن
يف العـ ـ
تصــوراً دقيقـاً يف حـقيقـة االمـر بـأن الــريف كـان
ميثل كيـاناً مـنغلقاً علـى نفسه او مـحافظـاً على
ـاه ــر ح ــي ــاته االجـتـمـ ــاعـي ــة او ال ــروحـي ــة يف
ـظ ـ ـ
م ـ
مقــابل االنفتـاح الــذي تعيـشه املـدينـة فـالهجـرة
مـن الريـف الى املـدينـة بقيـت مظهـراً اجتـماعـياً
واقعيـاً منـذ اوائل القـرن العـشـريـن حتـى يـومنـا
هـذا وان استـفحلت يف مـنتـصف القـرن وتــسللت
الى املـدن والى نـسيجهـا االجتـماعـي الكثيـر من
ـع ــوائـ ــد الـ ــريف وشـمـ ــائـله وادابه غـي ــر ان ت ــأخ ــر
االهـتمــام بتـراث الـريف الـشعـبي ميـكن تفـسيـره
بــالثقـافـة الـسـائـدة بـني كتــاب العصـر ومــؤرخيه،
ـظ ــرة الـطـبقـيـ ــة واالجـتـم ــاعـي ــة
ـاف ــة ـال ــى الـن ـ
اض ـ ـ
ـ
ـخلف ــة ومـن املالحـظ ان كـتـ ــاب ال ـسـي ــد عـب ــد
املـت ـ
ـال ــرزاق احل ـسـنـي الـ ــرائـ ــد (االغـ ــانـي ال ــشعـبـي ــة)
الـصادر بـبغداد سـنة 1929م يـعد نقـطة مهـمة يف
ذلك اضـافـة الـى الـعنـايــة الفــائقـةالـتي ابـداهـا
االب انـستـاس مـاري الكــرملي يف تـسجيـل بعض
صـ ــور االدب الـ ــشعـبـي يف ال ــريـف وهكـ ــذا ظه ــرت
بوادر جهود فولكلـورية رائدة على يد رعيل اثرى
املكـتبـة العـراقيــة وفتح افـاقـاً جـديـدة يف الـبحث
عـن كنــز ثمـني من املـأثـورات الـشعـبيـة اجلـديـرة
بــالـتحقـيق والــدراســة وسـنـقف وقفــات قـصـيــرة
واخرى طـويلة علـى جهود عـدد من رواد الكتـابة
يف الـتـ ــراث الـ ــشعـبـي يف الع ــراق ممـن تقـص ــد يف
جـمع ـه ــذا ال ــت ــراث عـن وعـي بـ ــأهـمـيـته وه ــويـته
ـال ــوطـن ــي ــة وتـ ــأصـيـله بقـ ــدر االمك ــان مل ــا يـضـيف
للـبحــوث الــى اجلـيل الـتــالـي مـن فــوائــد كـبـيــرة
وخدمات جليلة وآفاق رحبة.
لق ـ ــد ـق ـ ــدم هـ ـ ــؤالء الـ ـ ــرواد لـلجــيل الــت ـ ــالــي مــن
ـ
الـ ــب ـ ــاح ـثــني يف الــتـ ـ ــراث الـ ـ ــشع ـبــي م ـ ــادة غ ـنــي ـ ــة
ونصـوصـاً مجهـولـة وآثـاراًَ لم تـسلم يف الـسنـوات
الالحقـ ــة من يـ ــد النــسيــان واالنــدثــار ،ولعـل من
سنــة الــوفــاء ان نــشيــر الــى كــوكبــة مـن االسمــاء
الالمعـة يف اجلـيل الثـانـي ،جيل مـا بعـد مـا بعـد
الـرواد ،ممن خـدمـوا املـكتبــة الشـعبيـة العـراقيـة،
وك ـتـ ــب ــت لهـ ــم شهـ ـ ــرة ذائعـ ـ ــة واص ــبحــت كــت ــبهــم
متـداولـة بـني اجلمـيع وبعــد ان اصبح االهـتمـام
ـال ـ ــشع ـبــي ـ ـ ــات له ج ــمه ـ ـ ــور واسع م ــن القـ ـ ــراء
ـب ـ ـ ـ
وامل ـتـ ــت ــبعــني ،فــمـ ــنهــم:عــبـ ـ ــاس الع ـ ــزاوي وعــب ـ ــد
الل ـطــيف حـبـيـب ،وهـ ــاشـم الــنعـيـمـي ،ويـ ــون ــس
سعـيد ،وعلـي اخلاقـاني ومحمـود العبطـة ،وفؤاد
جـميل،وعبد احلميـد العلوجي ،وجالل احلنفي،
ـط ــا ـت ــرزي ـب ــاشـي ،وعـبـ ــد اللـطـيف ال ــدلـيـثـي،
وع ـ
ـش ــربـتـي ،وعـ ــزيـ ــز جـ ــاســم احلجـيـ ــة،
ال ـ ـ
وه ــادي ـ
ـ
وعبودالشاجلي ،وعبد احلسن السوداني ..،الخ.
واخيــراً قبـل ان ننــوه بجهــود طــائفــة المعــة من
رواد الـكتابة يف الـتراث الشعبـي يف العراق ،نوجه
دعــوتنــا لتــأسيـس مـركـز وطـني عــراقي مـتكـامل
للتراث الشعبي العـراقي ،تشترك يف جمع مادته
ودعـمه املــؤسـســات الـثقــافيــة كــافــة وان تفـتح له
ـف ــروع يف محـ ــافــظـ ــات العـ ــراق لع ــرض وتـب ــويـب
تراثنا الـزاخر ،مساهمة يف دعم الـهوية الوطنية
العــراقيــة يف عهــد نحــسبه جـديــداً يف كل شيء/
وما ذلك على اخمللصني بكثير.
احمد حامد الصراف ()1985-1900
ولـد يف كـربالء يف اسـرة قـيل عنهـا انهـا بكتـاشيـة
الـطــريقـة ،وانـتقل مع اســرته الــى بغـداد فــدخل
مـدارسهـا وتخـرج يف مـدرسـة احلقـوق سنـة 1936
بـنقل خـدمـاتـه منهـا الــى القـضــاء فتــدرج حتـى
اصـبح ـق ــاض ــي ـاً شهـيـ ــراً محـ ــامـيـ ـاً ق ــدي ــراً ،اهـتـم
ـب ــالــبحـث عـن الــصـ ــوفـيـ ــة والــطـ ــرق االسالمـيـ ــة
النـادرة فأصـدر كتـابه الـذرائع عـن الشـبك وقبله
وت ـ ــرجـمــته عـن رب ـ ــاعـي ـ ــات اخلـي ـ ــام وله
دراســته ـ
مخطـوط كبيـر بأسـم (االوابد الـعراقـية) نـوه به
يف مقـاالته التـي نشـرهـا يف مجلـة (لغـة العـرب)
يف ـال ـ ـس ـن ـتــني اخلـ ـ ــامـ ــسـ ـ ــة والـ ــس ـ ــادس ـ ــة م ــنه ـ ــا
ومـنهـ ــا:اوابـ ــد ال ــشه ــور،اواب ــد ال ــوالدة ،االي ــام يف
ـتق ـ ــدات،الـ ـ ــدراويـ ــش ،العــي ـ ــاف ـ ــة عــن ـ ــد ع ـ ــوام
املعـ ـ
الع ــراقـيـني ،وكـ ـ ــان يعـنـي بـ ــاالواب ـ ــد املعــتقـ ــدات
ـ
الشعبية.
االب انستاس ماري الكرملي ()1947-1866
شهــرته اكبــر من ان نـشيــر اليهـا يف هـذا املـبحث
ـس ـ ــريع ،غـيـ ــر ان آثـ ــاره عـن الـتـ ــراث الـ ــشعـبـي
ال ـ ـ
ـ
تـستغرق مجلدات كـبيرة ،كما ان مـجلته الذائعة
(لغـ ــة العـ ــرب) يف مـجلـ ــداتهـ ــا الـت ــسعـ ــة (-1911
 )1931زاخـرة بــاملبــاحث الـشعـبيـة اخملـتلفـة ممـا
يجـعلهــا معـينـ ـاً ال ينــضب لـلبــاحـثني يف اجلـيل
الـ ــت ـ ــالــي ،وممـكــن الــتع ـ ــرف عل ـ ــى مجــمل اث ـ ــاره
الق ــائـمـ ــة الــنفـيــس ــة الـتــي جه ــد
ـعه ــا يف ـ
وم ــواق ـ
ـ
االستاذ كـوريس عواد يف اعدادهـا يف كتابه القيم
ـس ـ ــت ـ ـ ــاس مـ ـ ـ ــاري الــكـ ـ ـ ــرمـل ــي ،ح ــيـ ـ ـ ــاتـه
(االب ـان ـ ـ ـ
ومــؤلفــاته)الـصــادر بـبغ ــداد سنــة  ،1966ونــود ان
نذكر ان آخر كتـاب صدر له هو (ديوان التفتاف)
بعنـايـة االستـاذ عـامـر رشيــد السـامـرائي ،وصـدر
له يف بيـروت سنـة  ،2003وهو مجـموعـة حكـايات
شعـبيــة جمـعت لـه من افــواه النـســاء من اجلـيل
املاضي.
جميل البغدادي ()1953-000
مقـرئ املقـام العـراقي الـشهيــر ،له مخطـوط عن
املقـام العراقي وطـريقة ادائه نـشر بعـض فصوله
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ج ــريـ ـ ــدة (الفــتح) سـنـ ــة  1939وهـي جـ ــريـ ــدة
يف ـ
جـديرة بالـتنويه ،اصدرهـا الشيخ جالل احلنفي
وع ــن ــوان كـتـ ــاب الـبغ ــدادي (املق ــام ــات الع ــراقـي ــة
حسب فصول اجلالغي البغدادي).
جميل صدقي الزهاوي ()1936-1863
الع ــراقـي الكـبـي ــر ،له بعـض االهـتـم ــام
ـاع ــر ـ
ـش ـ ـ
الـ ـ
بالتـراث الشعبـي ضمنه بعض آثـاره النثـرية فله
رسالة مخطوطة بأسم (إشراك الداما) ،والداما
لع ــب ــة شعـب ــي ــة تقـ ــوم علـ ــى اعـم ــال الـفك ــر ك ــانـت
شـائعـة بني طبـقة مـن اجملتمع وقـد وصفـت هذه
الرسـالة املفقـودة بأنهـا تضم ( )1500لـعبة مـنها
( )1000لعـبــة مـن م ـسـتـنـبـطــات الــزهــاوي .ومـن
مقـاالته "احلمـام القالب وتـولــده" نشـرهـا يف آب
 1908من مجلة (املقتطف) يف القاهرة بني فيها
انـواع احلمـام الـداجن لـدى العـراقـيني نقـال عن
احلمام الزاجل :وهـو بغدادي قد قلّ االن وجوده
واكـثــره اخــذ الـ ــى الهـنــد واوربــا ،وقــد صــادف ان
بعـضه قفل طـائــراً من بـالد الهنـد الـى بـرجه يف
بغـداد من غيـر ان يعـرف الطـريق من قبـل ولوال
نقل الـثقــات مـ ــا نقلـت اخلـبــر ..ومـنه ــا القالب،
وهذا الـصنف يغـالي به العـراقيـون منـه االبيض
والفضي واالزرق الصـابوني والعنـبري والنجاري
والـؤمـادي والـسمـاوي والــدميـري والــزجني وهـو
ـق ـسـمـ ــان مـ ـ ــوصلــي وبغـ ــدادي وميـتـ ــاز امل ـ ــوصلـي
بـتــصفـيق اجلـنـ ــاحـني اذا ك ــان يف الـبـيـت وانه اذا
تقلـب سمـعت له فــرقعـة شـديـدة وقــد جلـب منه
الكثـير الـى بغـداد وضرب بـالبغـدادي حتـى صار
جل حمـام بغـداد القالب يـصفق مـثله ويقـال ان
بـعض املــوصليــات قفل طـائـراً الـى بلـده املـوصل
من بغداد بعد جلبه يف اقفاص على الكلك.
ـتح ــدث بـ ــالــتف ـصــيل عـن احلـمـ ــام الـقالب
ثـم يـ ـ
وصفاته وتقلباته عند الطيران ويحاول ان يجد
تفـسيـراً لـذلك ومن اجلـميل ان مجلـة املقـتطف
علـقت علـى املقـال مبـا يـلي :لقـد راقـت لنـا هـذه
املق ــالـ ــة مـن وجهـني االول انهـ ــا اعلـمـتـنـ ــا انه ال
ـ
تزال يف بغـداد يف هذا العـصر انـاس يلهـون بهذه
املالهــي احملـللـ ـ ــة ال ـتــي تفــكه الــنفـ ــس وت ــط ـ ــرب
القلـب فلـم يخـيـم لـيل الـظلـم علــى الـبالد كـمــا
يصـورهـا قــوم ،والثـانـي ان حضـرة الكــاتب ارتـأى
رايـ ـ ـ ـاً وجـ ــيه ـ ـ ــا يف اصل احلــمـ ـ ــام الـقالب الـ ـ ــذي
لوسمع به دارون او خطـر على باله الحله محله
من الوجاهة.
ومن املقــاالت الطـريفـة للـزهـاوي ،مقـال نـشـرته
مجلـة (الهالل سنــة  )1896يف سنتهـا اخلـامسـة،
تضـمن مـا اخـتبـره الـزهــاوي بنفــسه من جتـارب
اجـراهـا علــى اخليل ،قـدم لهـا بحـديـث قيـم عن
اهتمـام العـرب بـاخليـول وتـوارد قبـائل شمـر الـى
املـوصل وبغداد وقبـائل عنزة الـى كربالء وغيـرها
البـت ــي ــاع اخلـيـ ــول ،وقـ ـ ــال ان املهـ ــار ابـن الـ ـسـنـ ــة
والــسنـتني الـ ــى ثالث بعـش ــرين ريــاالً ال ــى مئـتي
ريال امـا النجيب واجليد فيصل الـى مائة جنية
الـ ـ ــى ثالث مـ ــائـ ــة ،وي ـضــيف الـ ــزهـ ــاوي ان جتـ ــار
اخل ــي ــول مـن بغـ ــداد واملـ ــوصل ي ــذهـب ــون به ــا مـن
ه ــن ــاك الـ ــى بالد الهـنـ ــد بح ــراً وق ــد يـبـلغ بعـض
الـسـنني عـدد مــا ينحـدرون به تلـك البالد عـشـرة
االف مهــر اكـثــرهــا مـن اخلـيل العــربـي ــة العـتــاق
وينـ ــدر ان يبـيعــوا ال ــرمك الن الع ــرب ال يبـيعــون
اصايل اخليول يف الغالب.
ثم يـفصل الزهـاوي مشـاهدته عن انـواع اخليول
والــسبــاق والــرهـ ــان ،وكيـفي ــة تنـظـيم اول ســاحــة
على يد محمد فاضل باشا الداغستاني.
خلف شوقي الداودي ()1939-1896
مــن كـ ــت ـ ــاب الـ ــصحـ ـ ــاف ـ ـ ــة العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة ومــن رواد
ـم ــةاالدبـيـ ــة ،اصـ ــدر مـجل ــة ب ــأسـم (شــط
ال ــت ــرج ـ
العــرب) ثم اصـدرهـا جـريـدة انـتقـاديــة فكــاهيـة
الذعـة ،واشتـهر مبقـاالته املوسـومة (عـراق شلون
يـســوبك تــرقي) والـتي كـتبهــا بلغـة عــاميــة علـى
لـســان هنــدي يف اجليــش البـريـطــاني وميـكن ان
نعد قـصته (الفـلقة) الـتي نشـرها علـى حلقتني
يف مجلــة (النـشءاجلـديــد) سنـة  1928تـسـجيالً
ملـشـاهـدتـه من الـكتـاتـيب بـبغـداد وذكـريــاته وقـد
ـاسل ــوب ق ـص ـصـي سـ ــاخ ــر ،لـيـ ــوثق لـن ــا
ـبه ــا ـب ـ ـ
كـت ـ
صفحــة جــديــدة مـن احلـيــاة الــشعـبـيــة يف وقـت
مبكر .
الدكتور داود اجللبي ()1960-1879
ولد ونـشأ يف عـائلة مـوصلية اشـتهرت بتعـاطيها
الـطب وقــد تخـرج يف كـليـة الـطب يف اسـطـنبـول
سنـة  1909وبعـد تـأسـيس الـدولـة تـولـى منـاصب
طـبيــة كـبيـ ــرة حتـ ــى انتـخب ن ــائب ـاً وعـين ـاً ،اهـتم
بـالتــراث الشـعبي وانـتخب يف عـدد من اجملـاميع
العلـميـة العــراقيـة حقق ونـشــر كتــاب (الطـبيخ)
حملمـد بن احلـسن الكـاتـب البغـدادي سنـة 1934
وهو كتـاب جامع لالكالت العـراقية الـبغدادية يف
ـص ــر الع ــب ــاسـي وله ايـضـ ـاً بحـث نــش ــره سـن ــة
الع ـ
 1935عــن (االثـ ـ ـ ــار االرامــي ـ ـ ــة يف لـغ ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوصـل
العامية).
داود فتوّ الصيدلي ()1921-1865
ولد يف املـوصل يف اسرة مسـيحية معـروفة وتعلم
الـصيـدلـة وعـمل بهــا وله بعـض العنـايـة بــاللغـة
العــاميــة ،نـشــر مـنهــا شـيئ ـاً قلـيالً وبـقيـت اوراقه
اخملـطـوطـة لـدى اســرته ونـشــرت له مجلــة (لغـة
الع ــرب) يف سـنــتهـ ــا الـثـ ــالـث ـ ــة  1913مقـ ــاالً عـن
ـ
ـم ــات الكــرديــة يف العــربـيــة املــوصلـيــة) هــو
(الـكل ـ
مستل من كتابه (بغية املشتاق الى لغة العراق)
رزوق عيسى ()1945-1885
من أسرة مسيحية موصلية سكنت بغداد ،ودرس
امل ــدارس األجنـبيــة ثـم عهــد الـيه ب ــالتــدريـس
يف ـ
فـيهــا اصـ ــدر مجل ــة (العلــوم) سـن ــة  ،1910وبعــد
االحتالل البـريطـاني عُـني يف وظائف عـديدة اال
أنـه استقـال وعـاد الــى التـدريـس ،واصــدر مجلـة
(املـؤرخ) سنـة  1932وضع مـؤلفـات عـديـدة بـقيت
ـط ــوطـ ــة لـ ــدى اسـ ــرته حتـن ال ــى مـن يـنفـض
مخ ـ
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ـنه ــا ـت ــراب الـن ـس ــي ــان ألهـمـيــته ــا الـتـ ــاريخـي ــة
عـ ـ
واالدب ــي ــة ،ووجه عـنـ ــايـته ال ــى الـت ــراث الــشعـبـي،
فكـتب الـشـيء الكـثي ــر عن عــادات اهل بغــداد يف
مـجلـ ــة (لغـ ــة العـ ــرب) ومـجلـ ــة (ن ــشـ ــرة االحـ ــد)
ومجلـة (املـؤرخ) كمـا كتـب فصـوالً قيمـة عن اثـار
العــراق الــشعـبـيـ ــة وبعـض العــادات الــشعـبـيــة يف
مجلـ ــة (النـجم) الـتي اصــدرهــا القــس سلـيمــان
الصـائغ يف املـوصـل ،وله فيهـا معـركـة قلـميـة مع
ال ــدك ــت ــور داود اجللـبـي حـ ــول كـت ــاب االخـي ــر عـن
ـ
االثار االرامية يف لغةاملوصل العامية.
ويف مجلــة (لغــة العـرب) الـتي نـشــر العـديــد من
املبـاحث عن مفـردات عوام العـراق ومنـذ االعداد
االولـى منهـا بـدأ يـنشـر فصــوالً من كتــابه "بغيـة
ال ــى لغــة دار الــسالم" وشـيـئ ـاً عـن أسـمــاء
االنــام ـ
محالت بغــداد ان مقــاالت وبح ــوث رزوق عيـســى
الــرائــد جــديــرة بــاجلـمع والـتحقـيق الهـمـيـتهــا
التاريخية واللغوية والفولكلورية.
سليمان الدخيل (ت)1944-
ولد يف القصيم من بالد جند وله صلة مصاهرة
باالسـرة السعويـة احلاكمـة ،هاجر الـى الهند ثم
الـى البصـرة قبل ان يهبـط بغداد واالقـامة فـيها
ـم ــال دراسـته فـيهـ ــا علـ ــى ي ــد ع ــدد مـن كـب ــار
واك ـ
العلمـاء ،ويعـد اول جندي مـارس الصحـافة كـما
وصفه املــؤرخــون الــسعــوديــون ،اذ اصــدر بـبغــداد
جــريــدة (الــريــاض) سنــة  1911ثم اصــدر مجلــة
بع ــد سـنـتـني ب ــاملــش ــارك ــة مع صـ ــديقه
(احل ــي ــاة) ـ
ابــراهيـم حلـمي الـعمـر الـصحفـي الكـبيــر وعلـى
الـرغم من دخولـه الوظيفة االداريـة يف احلكومة
العــراقيـة فقـد عـانــى الفقــر والبــؤس يف سنـواته
االخيــرة فــاضـطــر الــى بيـع كتـبه ومخـطــوطــاته
الـى االب الكــرملي ،وقــد صنف عــدداً من الكـتب
التاريخية عن البالد النجدية.
آث ــاره يف الـتـ ــراث الـ ــشعـبـي كـتـ ــاب (الـعقـ ــد
ومـن ـ
املتاللي يف حساب االلي) املطبوع يف بومبي سنة
،1911ام ــا كـتـ ــابه (الـبحـث عـن اع ــراب جن ــد وم ــا
ـ
يتعلق بهـم .فهو مجموعة اشعار عـامية ملشاهير
شعـراء جنـد ،يـضم  138قـصيـدة بـدويــة الربعني
شــاعــراًَ جنــدي ـاً ،طـبع مــؤخــراً ( )2003بـتحقـيق
الدكتور مهدي عبد احلسني النجم.
شكري الفضلي ()1926-1882
مـن االدبـ ــاء الـكـ ــرد ،ولـ ــد وعـ ــاش يف بغـ ــداد وقـ ــد
تعرض لالضطهاد السياسي يف عهد االحتاديني
االتـراك ،ونـشــر بحـوث ـاً يف مجلــة (لغــة العـرب)،
ويف مجالت وجرائـد اخرى وبقـيت اثاره متـفرقة
لـم يقـ ــدر لهـ ــا اجلـمع والـنــشـ ــر فق ــد تـ ــويف بع ــد
ـم ــرض عـضـ ــال كـتـب فــصالً مهـمـ ـاً عـن االمـث ــال
الكردية يف مجلة (لغة العرب) سنة 1913
عبد احلميد عبادة ()1930-1891
من اسـرة بغـدادية قـدمية سـكنت محلـة الفضل،
درس يف مـدارس بغداد الـدينيـة ،ودخل الوظـيفة
كاتـباً يف احملـاكم الـشرعـية وقـد عرف بـأهتمـامه
التـراثي ،ولعل كـتابه (العقـد الالمع بآثـار بغداد
وامل ـســاجــد واجلـ ــوامع) الــذي طـبع مـحقق ـاًَ مـن
ال ـ ــدكــتـ ـ ــور عــم ـ ــاد عــب ـ ــد الـ ــسالم رؤوف مــن
قــبل ـ
التـحف التــاريخيـة الـنفيـسـة اذ حتـدث فـيه عن
مـسـاجـد بغـداد ومـدارسهــا العلـميـة وسقـايـاتهـا
ومـراقـدهـا ومقـامـاتهـا وتكـايـاهـا يف اوائل القـرن
ـامل ــاضـي ـب ــشكـل تف ـصــيلـي ت ـضـمـنـه الكـثـي ــر مـن
املعلـومــات عن املـأثـورات الـشعـبيـة لـيحفـظ لنـا
ج ـسـيـمـ ـ ـاً قــبل ان يـ ــأتــي علــيه االنـ ــدثـ ــار
ـراث ـ ـاً ـ
ـت ـ ـ
والـن ـسـيـ ــان واالهـمـ ــال ،وله كـت ــاب اخـ ــر بعـن ــوان
(منــدائيــو او الصــابئـة االقـدمــون) طبـع ببغـداد
سنــة  1927واعيـد طـبعه أخيــراً يف لنــدن بعنـايـة
الـدكتـور رشيـد اخليـون وتضـمن تسجـيالً لبعض
املأثورات الصابئية الشعبية.
عبد الستار القراغولي ()1961-1906

أديب ومـرب عُــرف بصـالته االدبيـةالـواسعـة وقـد
اصبح مـديراً ملعارف بغـداد لسنوات عـديدة ،نشر
يف سنــة  1935كتــابه الــرائــد (االلعــاب الـشعـبيــة
الحـداث العراق) وهـو من الكتب النـادرة يف بابه،
ولـه كتـ ــاب عن (تـ ــاريخ القــراغــول) طـبع مــؤخــراً
بـتحقيق الدكتور عمـاد عبدالسالم رؤوف (بغداد
 )2005تضمن مشاهد تراثية وشعبية مختلفة.
عبد الكرمي العالف ()1969-1894
شـاعر وكـاتب معـروف نظـم بالفـصحى والعـامية
وله اهتمـام بالـتراث الـشعبي الغـنائـي،ولد ونـشأ
ودرس يف بغـداد ونـظم الـشعــر منــذ فجــر شبــابه
ودخل الوظيفـة يف اعمال مختلفة حتى تقاعده
اص ــدر مجلـ ــة بـ ــأسـم (الفـن ــون) سـن ــة  1934وق ــد
ـ
االغ ــانـي الـ ــشعـبـيـ ــة الـتـي قـ ــدمـت
ن ـظـم م ــئ ــات ـ
بـأصوات اشهـر املغنني واملغنـيات يف العـراق حتى
قارنه البعض بـالشاعر الكبير احمد رامي اصدر
من الـكتب:الطـرب عنـد العرب سـنة  1945وقـيان
بغــداد سـنـ ــة  1969وبغ ــداد القــدميــة سـنــة 1960
ومق ـ ــاالت كـلهـ ـ ــا شع ـبــي ـ ــة يف مـجالت وج ـ ــرائ ـ ــد
ـ
مختلفـة ومن اثـاره مجـاميع من االدب الـشعبي
صدرت بأسم (املوال البغدادي) و(موجز االغاني
العــراقيــة) و(مجمـوعـة االغــاني واملغـنيـات) وقـد
اجنــز االستـاذ جـميـل الطـائـي كتـابه عـن حيـاته
واثره وهو قيد الطبع.
عبد اللطيف ثنيان ()1944-1867
اديــب وصـحـفــي مـ ـ ـشـه ـ ـ ــور ،اص ـ ـ ــدر ســن ـ ـ ــة 1909
جــريــدته الــذائعــة (ألــرقـيب) فـتع ــرض ملالحقــة
االحت ــاديـني االتـ ــراك ،وعــني يف الع ــشـ ــريـنـيـ ــات
ـ
ـدي ــراً لالوقـ ــاف بـبغـ ــداد ثـم انـتخـب ن ــائـبـ ـاً يف
ـم ـ ـ
اجمللـس النيابي ،وقـد نشرت مجلـة (لغة العرب)
ـجل ــدهـ ــا اخلـ ــامـ ــس سـنـ ــة  1927بعــضـ ـاً مـن
يف م ـ
مقـدمــة كتـابـة عـن االمثـال العــاميــة البغـداديـة
ال ــذي نــشـ ــرت بعــض فــصـ ــوله مـجل ــة (ال ـصـبح)
ـ
لصاحبها نهـاد الزهاوي يف الثالثينيات والكتاب
لم يــزل مخـطــوط ـاً وقــد جـمع فـيه ثـنيــان 6417
مـثالً مع ملحـق لالمثــال البــذيئـة ،وقـد ذكــر لي
املـرحـوم حـكمــة البـدري امـني مكـتبـة الـدراسـات
الـعليــا بجــامعــة بغـداد ســابقـاً ان الـكتــاب بخـط
مؤلـفه كان بحوزة االستاذ كـوركيس عواد وانتقل
ـال ـ ــى مـك ـتـ ــب ـ ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـعلــيـ ـ ــا ال ـتــي الــت
مـخـ ــط ـ ـ ــوط ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا –حلـ ـ ـســن احلـ ــظ -ال ـ ـ ــى دار
اخملطوطات العراقية.
ولثنيان كتاب اخر بعنوان (قاموس العوام يف دار
الـسالم) نـشــر االستـاذ عـامــر رشيـد الـسـامــرائي
بتحـقيقه صفحـات منه سنـة  2001ببغـداد ،وقد
اثير حـول هذا الكتـاب الكثيـر من النقـاش حول
قـضيـةاعـتمــاد عبــد اللـطـيف ثـنيــان علــى كتـاب
اخــر للـسـيــد محـمــد سعـيــد مـصـطفــى اخللـيل
الذي كان له االهتمام بجمع الفاظ العامة.
الشيخ عبد املولى الطريحي ()1975-1899
ولـد يف الـنجف يف اسـرة علـميـة معـروفـة ،اصـدر
سنـة ( )1927مجلة (احليـرة) وهي مجلة تـراثية
لـم تعمر طـويالً ،وهو مـن رواد الكتابـة يف التراث
الشعبي العراقي وقـد خلدت مجلة (لغة العرب)
مجموعة من بحوثه الشائقة عن الشعر العامي
واالغــانـي يف مـنــطق ــة الفــرات االوسـط جــديــرة
بــالـتحقـيق والـتنــويه ،وقــد ذكــر مــؤرخ ــوه ان من
مـؤلفــاته اخملطـوطـة :تـاريخ اداب اللغـة العـاميـة
ـدارج ــة ،وشـ ــرح مـ ــوالـيـ ـاً ابـن اخلـلف ــة ،ون ــوادر
ـ
ال ـ
ـ
النـساء ،واالمـثال الـشعبيـة جنـوبي العـراق ،وقد
ص ــدر له سـنــة  1950كـتــاب (فــدعــة ال ـشــاعــرة او
ـ
خـنسـاء خـزاعـة) وكـتب مقـدمـة ديـوان (سنجـاف
الكالم) للشاعر الهزلي حسني القسام.
علي اخلاقاني ()1979-1911
اديب وكاتب جنفي اصـدر يف االربعينيات (مجلة
البيـان) من اجملالت االدبيـة والتراثـية النـاجحة
واصــدر واعــد مـجمــوعــة مـن الكـتب املــوس ــوعيــة
مثل (شعـراء الغـري) و(شعـراء احللـة) و(شعـراء
بغ ــداد) ويف االدب الـ ــشعـبـي اصـ ــدر :مـنــتخـبـ ــات
ـ
ـوذي ــات الكـبــرى ،وشــاعــرات ث ــورة الع ـشــريـن،
االبـ ـ
وتـبقــى مــوســوع ــة (فنــون االدب الــشعـبي) يف 12
جزءاً كنـزاً حافالً بنـصوص كثـيرة ومختـلفة من
االدب الـشعبـي بكل انـواعه القـدميـة واحلــديثـة،
ومـن حقه ان يقــول بعـد صـدور هـذه املـوسـوعـة:
فق ــد اصـبح ــن ــا مـطـمـئـنــني بحفـظـن ــا ه ــذا
ـل ــذا ـ
التـراث الـذي عــاد ميـســراً للتــائقـني اليه ،حـيث
اسـ ــت ــطعــنـ ـ ــا ان نـ ـ ـســتـ ـ ــدرك ج ــمع ه ـ ــذا الــت ـ ــراث
باالضـافة حفظـاً للبقيـة الباقيـة منه ،وقد رأيت
اله ــزيع االخـيـ ــر مـن حـيـ ــاته دفـت ــراً م ــدرسـيـ ـاً
يف ـ
كـبيــراً جمع فـيه الكـثيــر من العــادات والتقــاليـد
الــشعـبـيــة يف جـنــوبـي العــراق يف القــرن الـتــاسع
ـش ــر ،وقـ ــد نـ ــشـ ـ ــر بعــض فــص ـ ــوله عــن العـ ــاب
ـع ـ ـ
االطفال يف التراث الشعبي سنة.1964
كاظم الدجيلي ()1970-1884
درس يف بغـ ــداد ،والزم كبــار عـلمــائهــا كــاالل ــوسي
وحـسن الصـدر واالب الكـرملـي ،وغشـي مدارسـها
الكـبيـرة فـأصـبح وجه ـاً أدبيـاً مـرمـوق ـاًُ ،وعنـدمـا

صـ ــدرت مـجلـ ــة (لغـ ــة الع ــرب)سـن ــة  1911اصـبح
مـديـراً لهــا ودبج فيهـا من املقـاالت والبحـوث مـا
هـو جـديـر بـالـتنــويه وحـري بــالتحـقيق ،انـتمـى
ملـدرسـة احلقـوق وتخـرج فيهـا وعمل يف اخلـدمـة
اخل ــارج ــي ــة لفـتـ ــرة طـ ــويل ــة ،وك ــشع ــره املــتف ــرق
ـ
واخملطوط بقيت اثاره لم تر النور .ذكر من كتب
عنـه ان من كتـبه اخملطـوطـة :حلـةالفـرت ،اشعـار
االعــراب ،االغــانـي العــراقـيــة،االســر الـبغــداديــة،
االمثـال العراقية،املـصطلحات العراقـية ،سنمات
االعـ ــراب احلـ ــالـيـني ،االحــتف ـ ــاالت املقـ ــدسـ ــة يف
العــراق امــا كتــابـه عن (الـسفـن العــراقيــة) فقــد
نـشــرت مجلــة (لغــة العــرب) يف سنــواتهـا االولـى
فصـوالً مهمـة منه ،وهي جـديـرة بـاجلمع ،تنـاول
فـيهــا :اسـمــاء الــسفـن وادواته ــا واهلهــا واسـمــاء
الرياح عند اهل السفن ودرجات عملهم فيها.
الشيخ محمد رضا الشبيبي ()1965-1889
ال ــب ــاحـث والــشـ ــاعـ ــر والـ ــوزيـ ــر والـن ــائـب وعــض ــو
اجملـامع العلمـية الـعربـية كـتب فصـوالً قيمـةعن
لهجــات اجلنـوب ( )1960ونـشــر رحلـته يف بـاديـة
ال ـسـمـ ــاوة سـنـ ــة  1964والــتق ــط الفـ ــاظ الـعهـ ــد
ـ
املغـولي التـي بقيت يف لهجـة العراقـيني ونشـرها
برسالة.
الشيخ محمد سعيد ال مصطفى اخلليل (-000
)1927
اديب عـراقي عُـرف بظـرفه حـتى وصـف بأنـه كان
ـف ــاكهـ ــة مجـ ــالـ ــس بغ ــداد ،غـي ــر انـه الزم مجلــس
العالمــة الـشـيخ مـحمــود شكــري االل ــوسي ،وقــد
بدأ منـذ فترة مبكـرة بجمع األلفاظ العـامية يف
بغداد وكان اهتمامه االول كما نقل عنه العامية
الف كتـاباً عن األلفـاظ العامـية وامثـالهم ،وذكر
آخرون ان عبد اللطيف ثنيان اعتمده يف جهوده
التي مرت بنا.
الشخ محمود شكري االلوسي ()1942-1857
مـن اشهـ ــر اعالم الـيقــظ ــة الـفك ــريـ ــة يف الع ــراق
احلــديث ،واحـد اركــان قيـامهـا ،وقــداشتهـر عـاملـاً
واديبـاً ومـؤرخـاً ولغـويـاً كـبيـراً وهـو اشهــر من ان
نعــرف به يف هــذا العــرض الـســريع وقــد ت ــوزعت
اثـ ــاره علـ ــى العلـ ــوم االسالمـيــة اخملـتلف ــة وعلــوم
العـربية واملـباحث التـاريخية والبلـدانية وغـيرها
ـنه ــا كـثـيـ ــراً مـن الف ــوائ ــد مـن الـت ــراث
وق ــد ضـم ـ
ـ
ـال ــشعـبـي ومـنهـ ــا كـتـ ــابـه الكـبـي ــر (بل ــوغ االرب يف
معــرفــة احــوال العــرب) يف ثالثــةاجــزاء املـطبــوع
سنـة  ،1896غيـر ان قـائمـة اثـاره تـشيـر الـى ان له
ـك ـ ــت ـ ـ ــاب :امـ ــثـ ـ ـ ــال الـعـ ـ ـ ــوام يف دار ال ـ ـ ـسـالم ،وهـ ـ ـ ــو
مخطـوط ،ورسـالــة صغيــرة بعنـوان (شـذرات من
طيب الـباديـة) ورسالـة صغـيرة بـاسم (االنفع يف
الـردع عن زيـارةاملــدفع) ويعنـي به ردع النـاس عن
زيـارة مـدفع ابـو خـزامه ،ويف مـراسالته مع اعالم
عصره الكثير من املطالب الشعبية النادرة.
معروف الرصايف ()1945-1875
شاعر الـعراق الكبيـر ،اشتهر عمـره كشاعـر كبير،
وذكــر معــاصــروه ان الــشعــر اقل مــواهـبه فــاثــاره
الـنثـريـة تـدل علــى عبقـريـة فكـريـة ال نـظيـر لهـا
فق ــد ـك ــان ـب ــاحـثـ ـاً ولغـ ــويـ ـاً واديـبـ ـاً ،ومم ــا يخـص
ـ
مـوضــوعنـا ان الـرصـايف اهـتم بـدراســة العــاميـة
الـبغــداديــة دراسـ ــة عمـيقــة ،وعلــى الــرغـم من ان
هـذا االهتمـام من مـظاهـر بحثـه اللغوي فـأن ما
تــركـه لنــا يعــد شـيئ ـاً نـفيـس ـاً ،يقــول :اذا اردت ان
تعــرف مـ ــا هي عــواطف الـســواد االعــظم مـن كل
وم ـ ــا هــي عـ ـ ــاداتهــم ال ـتــي جـ ـ ــروا عل ــيه ـ ــا
ام ـ ــة ،ـ
ـ
واف ــك ــارهـم الـتــي يفـكـ ــرون بهـ ــا وامـثـ ــالهـ ــا الـتـي
ـيل ــون بهــا فــأنـظ ــر يف كالم وادبـيــات ع ــوامهــا،
مي ـ
وهكـذا اشـار الـرصــايف يف اكثـر كـتبه الــى التـراث
الـشـعبـي اللغـ ــوي ،غيــر انه كـتب رســالــة بـعنــوان
(دفع الـهجـنـ ــة يف ارتــضـ ـ ــاخ اللـكـنـ ــة) طــبعـت يف
اسـطـنـبــول سـنــة  1913تـنــاول فـيهــا طــائفــة مـن
الع ـ ــربــيـ ـ ــة ال ـتــي اس ــتع ــمل ــت يف لغ ـ ــة
االلف ـ ــاظ ـ
ـ
الدواوين العثمـانية مثل :اسـتحصال،استمالك،
حتريـر ،شفـرة تأمـني ،وضمن كـتابـه االلة واالداة
وم ــا يـتـبـعهـمـ ــا مـن املالبــس وامل ــرافـق والهـن ــات)
ـ
الــذي صــدر سـنــة  1980بـتحقـيق االسـتــاذ عـبــد
احلـميـد الـرشــودي ،لم يجـد الـرصــايف غضـاضـة
ذك ــر الكـثـيـ ــر مـن االلف ــاظ الع ــامـي ــة يف ه ــذا
يف ـ
املعجم ،كما فعل سابقوه من اهل املعاجم.
غيــر ان اشهـر مــؤلفــاته يف مـوضــوعنـاهــو كتــابه
اخملطـوط (دفع املراق عن كالم اهل العراق) وقد
نــشـ ــرت مجلـ ــة (لغ ــة الع ــرب) بعـض اقــس ــامه يف
اع ــداد مــتفـ ــرقـ ــة مــن اجملل ــد الـ ــرابع والــس ــادس
ـ
 1928-1926غيـر ان الـرصـايف –ولـيته لـم يفعل-
اوقـف النشـر وعنـدما اصـدر صديـقه نوري ثـابت
جـريـدته الـذائعـة حبـزبـوز سنـة  1931بـدأ بنـشـر
اقـسـام اخــرى وهي اخلـاصـة بــاالمثـال الـشعـبيـة
وفقدت مخطوطةالكتاب بعد وفاة نوري ثابت.
الدكتور نابليون املاريني ()1925-000
اخ ــو االب الكـ ــرملـي ،عـمل طـبـيـبـ ـاً يف بغــداد
هــو ـ
واهتم بدراسـة (حبة بـغداد) فنشـر بعض بحوثه
فيهـا ،غير انه كتب يف مجلـة (املشرق) البـيروتية
يف سنتهـا الرابعـة ()1901مقاالً بعنـوان :ما ورثه
اهل العــراق عن االشـوريـني والكلــدانيـني العتـاق
وله كـتـ ــاب نـ ــادر يف فـ ــوائ ــده طــبع سـن ــة  1889يف
ب ــي ــروت ـب ــأسـم (تـنـ ــزه العـبـ ــاد يف بغ ــداد) ضـمـنه
الكـثيـر مـن املطـالـب التـي يعنـى بهــا البــاحث يف
التراث الشعبي.
نرسيسيان االرمني ()1914-000
مـن الـ ــرواد اجملهــولـني ،وال نعــرف عـنه س ــوى انه
عـمل م ــت ــرجـمـ ـاً لـ ــدى قـنــصل انـكلـت ــرا يف بغ ــداد
ووجـد مصلـوباً يف سـراديب بـيت لنج سـنة ،1914
وقــد رأيـت مخـطــوطـته بـعن ــوان (امثــال ع ــراقيــة
ومصرية وسورية) يف دار اخملطوطات العراقية.
نرسيس صائغيان ()1953-1878
من املــؤرخـني العــراقيـني املنــسيـني،اهتـم بتــاريخ
االسـر املـسـيحيـة وانـسـابهــا وله كتــاب عن تـاريخ
االرمــن يف العـ ــراق ،غـي ـ ــر ان له م ــسـ ــاهـمـ ــات يف
ال ــت ــراث الـ ــشعـبــي علـ ــى صـفحـ ــات مـجلـ ــة (لغـ ــة
العـرب) مثل :نظـرة يف املقامـات العراقـية ،نـظرة
ـيل ــة احلـ ــاشـ ــوش ،والـثـيـ ــاب االفـ ــرجنـيـ ــة يف
يف لـ ـ
العراق ،وبعض االلفاظ واالسماء االرمنية.
يوسف رزق اهلل غنيمة ()1950-1885
ـب ــاحـث مـ ــرمـ ــوق ووزيـ ــر ون ــائــب مع ــروف اشــته ــر
بـكـ ــت ـ ـ ــابه الـ ـ ـ ــذائع (نـ ـ ــزهـ ـ ــة امل ـ ـشــتـ ـ ــاق يف ت ـ ـ ــاريخ
يه ـ ــودالعـ ـ ــراق) غــي ـ ــر انه ن ــش ـ ــر يف اوائـل الق ـ ــرن
ـ
ـش ــريـن مقـ ــاالت قـيـم ــة يف مـجل ــة (املــش ــرق)
العـ ـ
الـب ــي ــروتـيـ ــة مــثل :االمـثـ ــال العـ ــامـيـ ــة يف الــبالد
العــراقيــة نبــذة فكــاهيــة عن اخلـرافـات العــاميـة
التــرحـيب بــاملــولــود عنــد بــراهمــةالـهنــود دخــول
القهـوة الـى اوربـة،ونـشــر يف مجلـة (لغـة العـرب)
بحـثـ ـ ـاً عــن االلفـ ــاظ االرامـي ـ ــة يف لغ ـ ــة العـ ــراق
الع ــام ــي ــة ومـن اجلـمــيل ذك ــره ان جنـله الـ ـسـي ــد
ـ
حـارث غـنيمـة اصـدر كتـاب ـاً عن سيـرة ابيه واثـارهُ
(بغداد .)1990
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