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الشواكة... لوحة بغدادية سكنت ضفاف دجلة

على �شاطئ دجلة يف جانب 
الكرخ، مازالت تلك املحلة 

البغدادية املوغلة يف القدم، 
ت�شارع ما طالها من خراب 

وفو�شى خربت معاملها 
العمرانية الرتاثية، فلم تبق 

البيوت على حالها، وال �شوارع 
املحلة ال�شيقة )الدربونة(، وال 
ا�شواقها او خاناتها، اهلها من 
امل�شلمني والن�شارى واليهود 

وباقي الديانات والقوميات 
فرقهم الزمان

 فل��م تعد ن�ساء املحلة جتل�س على دكات البيوت 
حتكي ع��ن ق�س�س الع�س��ق او كرام��ات االولياء 
ال�ساحل��ن، رجالها هج��روا املقاهي وجمال�س 
واحلدي��د  اال�سمن��ت  بي��وت  وا�ستوطن��وا  االدب 
ب��دل �سنا�سيله��ا اخل�سبي��ة الزاهي��ة الت��ي كانت 
تظل��ل �سوارعه��ا ال�سيق��ة، اطف��ال املحلة غابت 
�سحكاته��م عن االزق��ة، واختف��ت ن�سائم )حلفة 
ال�س��وك( الت��ي كانت تزي��ن �سبابي��ك البيوت يف 
املحلة التي امتهنت بي��ع )ال�سوك( يف بداياتها، 
حمل��ة التج��ارة وال�سيا�س��ة وثق��ت يف ذاكرته��ا 
ت من معاملها  اأح��داث 100 عام مرت بها وغيرّ
الكث��ي، بع��د ان كان��ت لوح��ة بغدادي��ة ا�سيل��ة 
�سكن��ت �سف��اف دجل��ة وامت��دت جذوره��ا يف 
التاري��خ و�س��وال اىل الع�رص العبا�س��ي، اكت�سبت 
اهميته��ا ب�سمها معامل �سيا�سية وا�سواقا كثية، 
اهله��ا امتهن��وا �سيد اال�سم��اك و�سناعة )البلم( 
و�سالل )اخلو�س( امل�سنوع��ة من �سعف النخيل 
والنق�س على اخل�سب وجت��ارة االجبان واحلنطة 
وال�سعي، فاملحلة كانت تعي�س اكتفاًء ذاتيا رغم 

الظروف ال�سعبة التي عا�ستها على مر ال�سنن.

اأ�سل ت�سميتها
يع��ود ا�س��ل ت�سمي��ة املحلة اىل منت�س��ف القرن 
التا�س��ع ع���رص، اثر ���رصاء عائل��ة )بي��ت �سوفة( 
الت��ي ت�سك��ن املحلة جمي��ع كمية )ال�س��وك( من 
)الدراب��ة( وهم ا�سخا�س كان��وا يحملون ال�سوك 
يف عرب��ات ويطوف��ون ب��ه يف حم��الت بغ��داد 
لبيعه كحط��ب لوق��ود خمابز البي��وت، و�ساروا 
)بي��ت �سوفة( هم م��ن يبيعون )ال�س��وك( البناء 
املحلة واملناطق املج��اورة، فتغي ا�سم العائلة 
اىل ال�سواك��ة ن�سبة اىل املهنة التي امتهنوها يف 
بي��ع جذور اال�سجار وال�سوك اىل مطابخ وخمابز 
البي��وت التي كان��ت ت�ستخدمه كوق��ود، ولتربيد 
اله��واء يف ف�سل ال�سيف بعد ان ي�سدوه باأ�سالع 
م��ن الق�سب واحلبال وير�س��وه باملاء وي�سعونه 

على ال�سبابيك.

اأهل املحلة
احل��اج مه��دي االلو�سي )اب��و كرمي( م��ن مواليد 
1927 حتدث عن ذكرياته يف املحلة، فهو ولد 
فيه��ا ومازال ميتهن بيع احلب��ال و�سباك ال�سيد 
يف حمل��ه ال�سغ��ي يف �س��وق ال�سواك��ة اذ يق��ول 
»حمل��ة ال�سواك��ة تقع عل��ى اجلان��ب الغربي من 
�ساط��ئ دجلة وجتاورها حمل��ة الكرميات وباب 
ال�سي��ف وال�ساحلي��ة والع��الوي، وه��ي حملة ال 
تهداأ وال تنام حت��ى يف �ساعات الليل املتاأخرة، 
فمطاع��م )الباج��ة( و)الكب��اب( كان يزدحم بها 
املحل��ة حت��ى منت�س��ف  الرئي���س يف  ال�س��ارع 
ثمانينيات القرن املا�سي، ويف بداية �ستينيات 
الق��رن املا�سي كان��ت ال�سواكة م��ن اأهم مداخل 
بغ��داد للقادم��ن اليه��ا م��ن حمافظ��ات و�س��ط 
العراق وغرب��ه، ففيها كانت اأ�سهر ثالث عيادات 
لالطباء اأمثال، )توفي��ق حممد و�ساكر ال�سويدي 
و�سربي حداد وحنو جلود، وفهمي االطرقجي (.
 وا�س��اف االلو�س��ي ان يف منت�سف الثالثينيات 
مت بن��اء ال�سف��ارة الربيطاني��ة يف املحلة وبنيت 
حوله��ا العديد من بيوت ال�سا�سة والتجار ومنها 
بي��ت املرحوم )توفي��ق ال�سوي��دي( رئي�س وزراء 
الع��راق يف العه��د امللك��ي، وكذل��ك دار الطبي��ب 
)�سندر�س��ن( الذي كان الطبي��ب اخلا�س للعائلة 
املالك��ة، ام��ا �س��وق ال�سواك��ة فهي مات��زال من 
اأه��م اأ�س��واق بغ��داد يف جان��ب الكرخ من��ذ اأكرث 
م��ن 50 عام��ا، وكانت )لل�سواك��ة( ح�سة كبية 
م��ن اال�سماء الالمع��ة يف عامل االدب والفن ممن 
عا�س��وا فيها لف��رات طويل��ة يف املحل��ة امثال 
ال�ساع��ر )ح�س��ن امل��ال، وعب��ود الكرخ��ي، وعبد 

االمي الناه�س(".
وم��ن االأ�رص املعروف��ة اي�سا يف حمل��ة ال�سواكة 
اأ���رصة خمتاره��ا احل��اج حمم��د علي ب��ن احلاج 
كاظ��م، وكان من اأحفاده اأبطال ريا�سة �سباحة 

امل�سافات الطويل��ة الفقيدان جعفر حممد �سالح 
يف  ماه��را  العب��ا  كان  اذ  ال�سام��ل  الريا�س��ي 
الك��رة الطائرة وك��رة ال�سلة وال�ساح��ة وامليدان 
و�سقيق��ه �س��ادق البط��ل العراق��ي يف �سباح��ة 
امل�ساف��ات الطويل��ة التي كانت تب��داأ من ناحية 
الرا�سدي��ة �سمايل بغداد و�س��وال اإىل ج�رص امللكة 

عالية)اجلمهورية( يف الباب ال�رصقي.
ما دمنا نتحدث عن الريا�سة، فالبد من الوقوف 
عن��د رئي�س احتاد كرة ال�سل��ة االأ�سبق الفقيد علي 
ال�سف��ار، مدر�س الريا�سة يف العديد من مدار�س 
)اإعدادي��ات وثانويات( بغداد، الذي غادر احلياة 
�سيف عام 2012، ف�سال عن ر�سمي عبد احل�سن 
بطل العراق يف �سباق �سباحة امل�سافات الطويلة  
ع��ام 1958 واحلائ��ز عل��ى املرتب��ة الثانية يف 
�سباق) كابري – نابويل( باإيطاليا �سنة 1959، 
ويعد هذا ال�سباق من اأ�سهر ال�سباقات يف ريا�سة 

�سباحة امل�سافات الطويلة.
ابو زينب �ساحب حم��ل لبيع التحفيات االثرية، 
حت��دث ، قائاًل "هذا املحل ورثته عن اأبي بعد اأن 
ورثه ه��و االآخر عن جدي، له ذكريات كبية يف 
ه��ذا املحل كان جمعًا لال�سدق��اء حتى �ساعات 
متاأخ��رة م��ن الليل، لكن بع��د االح��داث االأمنية 
االأخية قل قدوم النا�س والزبائن لهذه املنطقة 
كونه��ا اهلمت من قبل امان��ة بغداد ال نعرف ما 
ال�سب��ب مع اإنها تعد م��ن املناط��ق االأثرية نظراً 
لقدمه��ا واإحتوائها على عدد من البيوت االأثرية، 
لك��ن �س��وء االهتم��ام به��ا ادى اىل ع��دم اقب��ال 
النا�س اليها خا�سة بع��د االنفجارات التي حلت 
به��ذه املنطق��ة كونه��ا منطقة �سعبي��ة كثي من 
النا���س هدم��ت بيوتهم االأثري��ة ومل تعمل وزارة 
االث��ار وال�سياح��ة عل��ى ت�سييدها الإبق��اء معامل 
بغداد موج��ودة بل اغلب املنازل مهدمة وتعاين 

من االهمال".
ام��ا ابو جناة يعمل يف �سناع��ة �سال�سل الق�سب 
يف منطق��ة ال�سواك��ة يقول اأن "منطق��ة ال�سواكة 
زحف��ت اإليه��ا احلرك��ة العمرانية الت��ي ازدهرت 
املا�س��ي  الق��رن  وثمانيني��ات  �سبعيني��ات  يف 
حي��ث اقتطع��ت منها م�ساح��ة كبية اأثن��اء �سق 
�س��ارع حيف��ا الذي ق�س��م املنطق��ة اإىل ن�سفن.. 
وكذل��ك زحفت العمارات ال�سكني��ة احلديثة التي 
ثم اإن�ساوؤها يف �سارع حيفا التي جعلت ال�سواكة 
احلالية اأ�سغر بكثي مما كانت عليه يف ال�سابق، 

لكنه��ا مع ذل��ك بقيت حمتفظ��ة بدورها القدمية 
واأ�سواقه��ا الت��ي تزده��ر فيها العدي��د من املهن 
ال�سعبي��ة الت��ي اأ�سبح��ت يف طريقه��ا لالندث��ار 
ب�سب��ب التط��ور ال�سناع��ي الذي �س��اد العامل يف 

العقود االأخية".
واأ�سار اأي�سًا، اإىل اأن "قرب املنطقة من نهر دجلة 
�سج��ع على ازدهار احلركة التجارية فيها، حيث 
كان معظم البغدادين ي�ستقلون الزوارق النهرية 
يف تنقالته��م، لهذا جند اأن هذه املنطقة كانت ال 
تن��ام الأن العاملن فيها يبق��ون يف العمل حتى 

�ساعات متاأخرة من الليل".
اب��و حمي��د �ساح��ب اك��رب مقه��ى �سعب��ي و�سط 
ال�سواك��ة ق��ال "اأ�سب��ح املقهى ملي��ئ بال�سباب 
العاطل��ن عن العم��ل.. منطقة ال�سواك��ة ي�سكنها 
ن�سيج م��ن املجتمع العراقي فالعادات والتقاليد 
ل�سكان بغداد نابعة من العادات العربية االأ�سيلة 
وهي ال�سبب الرئي�سي لبقاء هذه املنطقة �سامدة 
حل��د االآن عك�س ما حدث لكثي من مناطق بغداد 
ال�سعبي��ة حيث و�سل��ت اإليها الور���س ال�سناعية 
الرئي�س��ي وراء  ال�سب��ب  الت��ي كان��ت  ال�سغ��ية 
هج��رة �سكانه��ا اإىل مناطق اأخ��رى.. اإن املنطقة 
الي��وم تعاين من اإهمال وا�س��ح يف جمال تقدمي 
اخلدم��ات للمواطنن وخا�سة م��ا يخ�س اأمانة 
بغ��داد التي م��ع االأ�سف ما زال��ت تهمل املناطق 
ال�سعبية القدمي��ة يف العا�سمة والتي متثل رمزاً 
من رموز بغداد، حيث نعاين من ان�سداد املجاري 
وطفح املياه االآ�سن��ة اإذ اأ�سبحت املنازل مهددة 
بال�سقوط الأن تاري��خ اإن�سائها قدمي جداً، كما اإن 
وزارة ال�سياح��ة واالآث��ار اأهمل��ت بع���س البيوت 
الت��ي خ�س�ستها اأمانة بغداد كبيوت تراثية، فقد 
حتولت هذه البي��وت اإىل اأماكن لرمي النفايات، 
االأم��ر ال��ذي �س��وه منظر ه��ذه البيوت كم��ا �سوه 

املنطقة نف�سها"

حملة الكرميات
كان��ت ايام بني العبا�س )رقة(تعرف ب�)رقة ابن 
دح��روج( والرقة ه��ي االر�س الت��ي يطفح اليها 
املاء يف ايام الفي�سان .وكان يف الرقة ب�ساتن 
وم��زارع كم��ا ورد يف االخب��ار، وكانت كل هذه 
املوا�سي��ع والب�ساتن م��ن مقاطع��ة )بادوريا(

الكب��ية التي كانت ت�سقى بنهر عي�سى من فرعه 
الكب��ي الذي ميتد اىل جنوب بغ��داد ال�رصقي اىل 

م��ا يلي اجل���رص املعلق احل��ايل وال��دورة. وكان 
فيه��ا ق��رى منه��ا النخا�سي��ة ن�سب��ة اىل بع���س 
النخا�سن واحلارثية ن�سبة اىل رجل من االعيان 
ا�سم��ه احلارث. وذكر موؤل��ف اجلدول ال�سفي من 
البحر ال��ويف خمطوط الورقة 90 ان قلعة حتمل 
ا�س��م الزرك�س��ي كان��ت قائم��ة يف نهاي��ة القرن 
الثام��ن للهج��رة الثال��ث ع���رص للمي��الد وكانت 
له��ا اركان وا�سواق فدمر كل ذلك تيمورلنك عند 
احتالله بغ��داد  بعدها عرفت �رصيع��ة الزرك�سي 
حيث مل يرد ا�سم هذه ال�رصيعة يف قائمة حمالت 
بغداد التي اعده��ا الكوماندوز فليك�س جونز يف 
منت�س��ف القرن الثالث ع�رص ويف قائمة با�سماء 
االولي��اء الك��رام املدفون��ن ببغ��داد ترتقي اىل 
القرن احلادي ع�رص للهجرة ال�سابع ع�رص للميالد 
وردت ا�س��ارة اىل قرب ال�سيخ حممد الزرك�سي يف 
اجلان��ب الغرب��ي ومل يح��دد مو�سع��ه باكرث من 
ذل��ك وا�س��ار عبد احلمي��د عبادة اىل حمل��ة بهذا 
اال�س��م يف اجلان��ب الغربي من بغ��داد وقال هي 
حمل��ة الكرمي��ات الي��وم ومل��ا بنى كاظ��م با�سا 
ق���رصه املع��روف يف الرب��ع االخ��ي م��ن القرن 
التا�س��ع ع�رص �سم الزرك�سي م��ع قبور اخرى اىل 
غ��رف ق�رصه فرك��ت الت�سمية ملحل��ة الزرك�سي 

والزرك�سي من العلماء وي�سمونه الزركجي.
ام��ا ق���رص كاظ��م با�س��ا ال��ذي دخ��ل في��ه ق��رب 
الزرك�س��ي فقد انتقلت ملكيت��ه اىل ورثته ومنهم 
الفرن�سي��ن  امل��ال  روؤ�س��اء  ا�سح��اب  اأح��د  اىل 
ث��م ا�سرت��ه احلكوم��ة الربيطانية �سن��ة 1918 
وحولت��ه اىل دار للمندوب ال�سامي الربيطاين يف 

ال�سفارة بريطانية ومازالت كذلك. 

ن�ساطها االقت�سادي
رم�س��ان ح�س��ون )62( عام��ا يعم��ل بق��اال يف 
�س��وق املحل��ة ا�س��ار اىل:" الن�س��اط االقت�سادي 
ال��ذي كان��ت متار�س��ه املحل��ة يف خم�سيني��ات 
الق��رن املا�س��ي، فب�سب��ب وقوعها عل��ى �ساطئ 
دجل��ة، كانت )الدوب( تنق��ل املنتجات الزراعية 
واحليوانية من مدن �سامراء وبيجي وحمافظات 
الو�سط واجلن��وب، اذ كانت �رصيع��ة ال�سواكة من 
اأه��م املرا�س��ي الت��ي تكت��ظ بالبائع��ن وجت��ار 
احلنط��ة وال�سع��ي وال�سمن والرز، كم��ا اأن اأنواعا 
م��ن ال��دواب كاملاعز واالأغنام اي�س��ا كان ينقل 
لبيعه��ا  الكب��ية(،  )ال��دوب  بوا�سط��ة  بع�سه��ا 

للجزارين او مربي االغنام".
 وبنرّ ح�سون: ان اأكرث ما كانت تاأتي به )الدوب( 
م��ن �سام��راء وتكري��ت واحلويج��ة ه��و الرق��ي 
والبطي��خ وباق��ي اخل���رصاوات والفواكه، ف�سال 
ع��ن احلنط��ة وال�سع��ي وال�سم��ن، كم��ا ا�ستهرت 
بع���س العوائل يف حمل��ة ال�سواكة مبهن حمددة، 
كبي��ت م��رزوق البن��اء، ال��ذي كان خمت�س��ا يف 
بناء البيوت بطرازها البغدادي اخلا�س، وهناك 
اي�س��ا بي��ت النج��ار ن�سب��ة اىل االأ�سط��ة ح�س��ن 
النجار الذي ي�سمم �سنا�سيل البيوت ويبنيها من 
اخل�س��ب، فيما اخت�ست عوائ��ل اخرى من املحلة 
بامله��ن احلرفي��ة، كاآل ال�سفار وبي��ت النقا�س، 
فهوؤالء كانت لديه��م دكاكن �سغية ميار�سون 
فيها تبيي�س )النحا�س( والنق�س عليه ثم حتولوا 
اىل �سناع��ة ال�سال�س��ل احلديدي��ة وادوات �سي��د 
ال�سم��ك، لك��ن ا�سماء امله��ن ظل��ت مال�سقة لهم 

حتى يومنا هذا. 

تنوع فكري
كانت حملة ال�سواكة حتوي مراكز �سيا�سية مهمة، 
كمدر�س��ة املل��ك في�س��ل وال�سف��ارة الربيطاني��ة 
وبي��ت رئي�س الوزراء نوري ال�سعي��د، والأهميتها 
م��ن الناحي��ة اجلغرافية يف مدينة بغ��داد كانت 
املحل��ة مركزا جتاري��ا مهما جذب الي��ه التجار 
وال�سا�س��ة من مناطق عراقي��ة خمتلفة، حتى ان 

العراقين
 من القومي��ة الكردية والديان��ة اليهودية كانوا 
يف  املحل��ة  �س��وق  يف  البارزي��ن  التج��ار  م��ن 
خم�سيني��ات الق��رن املا�س��ي، ال�سي��خ عب��د اهلل 
وه��ب اجلناب��ي )66( عاما، ام��ام م�سجد �سابق 
ب��نرّ يف حديثه "ان حمل��ة ال�سواكة من املناطق 
البغدادية املهم��ة، فهي كانت م�رصحا ملداوالت 
احلكومة واعمالها م��ن خالل وجود بيت رئي�س 
ال��وزراء نوري ال�سعيد ومن ث��م توفيق ال�سويدي 
وال�سف��ارة الربيطاني��ة وبيوت ال��وزراء ووجهاء 
البل��د، وخ��الل �سن��وات احلرب العاملي��ة اتخذت 
احلكومة الربيطانية من احدى البنايات القريبة 
ملنطقة ال�ساحلي��ة مركزا للعالقات العامة كان 
يت��وىل مبختلف الو�سائل، ن���رص الدعاية جليو�س 
احللفاء يف االنت�سار على النازية ومنها عر�س 
االف��الم ال�سينمائي��ة على البناي��ة، حتى اغلقت 
بع��د احل��رب وا�سبح��ت ملهى ث��م فندق��ا با�سم 

ليل��ة وليل��ة، ومل تكن املحلة مغلق��ة على نف�سها 
ب��ل كان��ت حت��وي اأطياف��ا وقومي��ات متنوعة، 
والف��وارق االجتماعي��ة مل تك��ن مب�ست��وى عال، 
وكان العالق��ات االجتماعي��ة يف جان��ب كب��ي 
منه��ا اإن�ساني��ة وتعاطفية، والكث��ي من موظفي 
البالط امللكي والوزارات كانوا من عوائل فقية 

او متو�سطة من ابناء املحلة".
 وا�س��اف اجلناب��ي قائال "عن��د تاأ�سي�س اجلي�س 
العراق��ي كان اأك��رث م��ن 10 �سب��اط م��ن ابناء 
املحلة �سم��ن ت�سكيالت��ه، وبها اي�س��ا ا�ستهرت 
عي��ادات االطب��اء وال�سيادلة الت��ي كان عددها 
طبي��ة  عي��ادات  ث��الث  يتج��اوز  وال  حم��دودا 
املح��الت  �س��كان  واغل��ب  فق��ط،  و�سيدليت��ن 
املجاورة ومناطق اخرى يف بغداد كانوا ياأتون 
للمحل��ة للت�س��وق او للت�س��ايف واحل�س��ول عل��ى 
الع��الج، كم��ا كانت توج��د يف املحل��ة اكرث من 
6 خان��ات كبية ي�ستخدمه��ا التجار يف تداول 
الب�سائ��ع وامل�سريات مع امل��دن واملحافظات 

العراقية االخرى«.  

قرية 
الباح��ث الراث��ي رائ��د ال�سم��ري او�س��ح قائ��ال 
"حمل��ة ال�سواك��ة ه��ي يف اال�سل حمل��ة القرية 
الغربية التي كان��ت ت�سم حملة الكرميات وباب 
ال�سي��ف وال�سواك��ة وحم��الت اخرى م��ن منطقة 
ع��الوي احلل��ة ب��دًء م��ن �س��ارع حيف��ا احل��ايل 
حمل��ة  تال�سقه��ا  وكان��ت  ال�ساحلي��ة  باجت��اه 
الدوري��ن وراأ�س اجل���رص، ومل تكن بغداد يف ذلك 
الوق��ت م�سممة عمرانيا ب�س��كل يحدد م�ساحات 
املحالت وحدودها ب�سكل دقيق، وقبل االحتالل 
الربيطاين للعراق ع��ام 1917 مل يكن يف بغداد 
االرّ ج�رص واحد، هو اجل�رص القدمي الذي يقوم على 
جنائ��ب دوب، فاأقام االنكليز ج�رصا جديدا يقوم 
عل��ى جنائ��ب اح��دث، وكان اف�س��ل م��ن اجل�رص 
ال�ساب��ق. وفتح��وا ال�سارع يف ار���س ال�ساحلية، 
وق��د حل حم��ل اجل�رص الق��دمي ج���رص حديدي ما 
زال قائم��ا، يع��رف الي��وم با�سم ج���رص ال�سهداء، 
وح��ل ج�رص حديدي اآخر هو ج���رص االحرار حمل 
ج���رص مود الذي �سمي ن�سب��ة للجرنال االنكليزي 
)�ستانل��ي مود( الذي دخل اىل بغداد يف 11 اآذار 
�سن��ة 1917 ، وكان ل��ه متثال يق��ع على مقربة 
من ب��اب ال�سف��ارة الربيطاني��ة الرئي���س، واأقيم 
فيم��ا بعد متثال للمل��ك في�سل االول يف ال�ساحة 
القائم��ة عن��د ملتقى �س��ارع ال�ساحلي��ة ب�سارع 
امللك الذي يبداأ من مبنى االذاعة و�سارع �سالح 
الدين املتج��ه نحو ال�سواكة وق��د اطلق على تلك 

ال�ساحة فيما بعد ا�سم جمال عبد النا�رص«. 
 وا�ساف ال�سمري: 

"كان��ت املحلة االأكرث نف��وذا و�سهرة ت�ستحوذ على 
اج��زاء م��ن مناط��ق اخ��رى قريب��ة منه��ا، اذ يوجد 
يف حمل��ة )القري��ة( او ال�سواك��ة مو�س��ع عل��ى نهر 
دجل��ة يعرف بق�رص املاأم��ون، واأي�سا يوجد م�سجد 
)ال�سيف( ال��ذي اأعاد ترميمه ال��وايل العثماين داود 
با�س��ا، ويف ه��ذا امل�سج��د يوج��د ق��رب االم��ام )ابي 
احل�س��ن اال�سعري( لك��ن الروايات تختلف يف �سحة 
عائدي��ة الق��رب لال�سع��ري، ويجاور امل�سج��د حمام 
اجل���رص ومقه��ى البيوتي، لكن ه��ذه ال�سواخ�س مت 
هدمه��ا يف زم��ن حكوم��ة عب��د ال�سالم ع��ارف يف 
العام 1964، وبنيت حملها مديرية التقاعد العامة 

التي مازالت موجودة االآن".

تراث من�سي
مل يب��ق م��ن ال�سواك��ة غ��ي �سوقه��ا ال��ذي تغ��يت 
دروبه ومعامله التي بعرثته��ا الع�سوائيات، واأغلب 
بيوتها و�سان�سيلها هدم��ت وحتول الكثي منها اىل 
دكاك��ن وور���س للنج��ارة او احلدادة، ام��ا �ساطئ 
املحل��ة ومر�س��ى زوارقه��ا فه��و االآخ��ر مل يعد كما 
كان مزدحم��ا بال�سلع والب�سائع والباعة، وما بقي 
في��ه ب�سع��ة �سيادي��ن ال ميار�س��ون اأعماله��م كما 
كان��وا يف ال�ساب��ق وزادت عليه��م اأعب��اء وتكاليف 
العم��ل والكثيين منهم هجروا املحلة وذهبوا اىل 

مناطق ومدن اأخرى.

إعداد ــ فاطمة عدنان


