
تكاد ال تخلو مائدة افطار اهايل وا�شط من الق�شطة 
املحلية )قيمر العرب( عل��ى الرغم من تعدد انواع 
م�ش��تقات احللي��ب املعلب��ة وامل�ش��توردة، وفيم��ا 
متي��زت احدى ق��رى املحافظة باإنت��اج هذا النوع 
م��ن االطعم��ة، طالب خمت�ش��ون ب���رورة ان�شاء 
معم��ل لتعلي��ب منتجات االلب��ان لال�شتف��ادة من 
كميات احلليب املنتجة يف هذه القرية التي اخذت 
ت�شمي��ة }الذهب االبي�ض{ لتميزها باإنتاج مادة 

احلليب.
املذاق املميز

 احل��اج ب�ش��ر القري�ش��ي )64 عام��ا( يق��ول : " ان 
عائلت��ه اعت��ادت يف �شب��اح كل يوم عل��ى تناول 
م��ادة الق�شطة امل�شنعة حملي��ا والتي يطلق عليها 
ت�شمي��ة "قيم��ر العرب"، م�شرا اىل ان��ه على الرغم 
م��ن حتذيرات االطباء من تن��اول القيمر الحتوائه 
على ن�شبة كب��رة من الدهون والتي تعترب العامل 

الرئي�ض يف ارتفاع �شغ��ط الدم، لكنني ال ا�شتطيع 
مقاوم��ة مذاقه املميز"، م�شيفا ان "اغلب العوائل 
اعتادت عل��ى تناول قيمر العرب يف ال�شباح على 
الرغم من تعدد انواع الق�شطة املعلبة وامل�شتوردة 
يف اال�ش��واق احللي��ة وغ��الء ثم��ن قيم��ر الع��رب 
الحتياج��ه اىل كمي��ات وفرة من احللي��ب الد�شم 
ب��ان  الدقيق��ة يف �شناعت��ه{ موؤك��دا  والعناي��ة 

)الكاهي( ال يحلو تناوله اال مع قيمر العرب.
 او�ش��ح حام��د جبار )مدر�ض(: " بان��ه على الرغم 
من التحذي��رات التي تطلقه��ا وزارة ال�شحة بعدم 
تن��اول االطعم��ة املك�شوف��ة وغر املعلب��ة، اال ان 
اغل��ب منت�شب��ي تل��ك ال��وزارة يتناول��ون )قيم��ر 
الع��رب( وال يحب��ذون بديال عنه"، م�ش��را اىل ان" 
مدين��ة الك��وت ت�ش��م حاليا حم��ال خا�ش��ة لبيع 
م�شتقات احلليب امل�شنعة حمليا مثل قيمر العرب 
والل��ن اخلاث��ر واجل��ن والزبدة{، مبين��ا ان تلك 

املحال جمازة من قبل وزارة ال�شحة.
مث��ل  " ان هن��اك منا�شب��ات خا�ش��ة  وا�ش��اف: 
اغل��ب  الر�شمي��ة ت�شتع��د فيه��ا  االعي��اد والعط��ل 
العوائ��ل الوا�شطية لتناول قيمر العرب مع الكاهي 
�شمن طقو�ض عائلية فريدة من نوعها وكذلك يوم 
اجلمع��ة باعتباره عطل��ة ويوم جتم��ع العائلة يف 
البي��ت، داعيا اىل ت�شجيع املواد الغذائية امل�شنعة 
حمليا مع اال�راف املبا�ر من قبل وزارة ال�شحة 

على مراحل �شناعتها".
 قرية الذهب االأبي�ض

عل��ى بعد 20 كم �شمال الك��وت وعلى �شفاف نهر 
دجلة تغفو قرية البتار والتي متت ت�شميتها بقرية 
الذه��ب االبي���ض لك��رة انتاجه��ا مل��ادة احللي��ب 
و�شناع��ة م�شتقاته م��ن بينها الق�شط��ة واالجبان 

واللن اخلاثر والزبدة باأنواعها.
قائممقام الكوت حامد ال�شعيد قال :

" ان قري��ة البت��ار والت��ي ت�شم��ى بقري��ة الذه��ب 
االبي���ض المتيازه��ا باإنت��اج كمي��ات كب��رة من 
احللي��ب، ميكن لها ان تلع��ب دورا كبرا يف تنمية 
ال�شناع��ة املحلية من خالل انتاج الق�شطة وباقي 
م�شتق��ات احللي��ب اذا م��ا توف��رت له��ا االمكانات 
اىل  م�ش��را  للتعلي��ب"،  الأن�ش��اء م�شن��ع  املادي��ة 
ان" دائرت��ه قدمت اىل جمل���ض املحافظة مقرتحا 
الذه��ب  الطاق��ة االنتاجي��ة يف قري��ة  ال�شتثم��ار 

االبي�ض".
واو�ش��ح: " ان املقرتح املق��دم للمجل�ض ك�شف عن 
امكاني��ة ان�شاء معم��ل لتعليب احللي��ب وم�شتقاته 
لال�شتف��ادة م��ن الكمي��ات الكبرة مل��ادة احلليب 
املنتجة يف القرية من جهة، وا�شتثمار امل�شاحات 
املزروع��ة باالأع��الف احليوانية من جه��ة اخرى، 
ف�ش��ال ع��ن ا�شتثم��ار االي��دي العامل��ة يف القرية، 
وذل��ك  لوج��ود عائ��الت بجمي��ع افراده��ا تق��وم 
برتبي��ة احليوان��ات وزراع��ة االع��الف و�شناع��ة 

م�شتقات احلليب بجميع انواعه".
وا�شاف ال�شعي��د: " ان اهايل قرية الذهب االبي�ض 
كان��وا يف اوائ��ل ال�شبعينيات من الق��رن املا�شي 
الك��وت،  ي�شكن��ون مناط��ق متفرق��ة م��ن مدين��ة 
ونتيجة المتالكهم قطعانا من املا�شية، من بينها 
اجلامو���ض واالبق��ار وباقي احليوان��ات، طالبتهم 
االدارة املحلي��ة وقتذاك بالتخلي ع��ن املا�شية او 
مغ��ادرة املدين��ة، االم��ر ال��ذي اجرب تل��ك العوائل 
التخ��اذ قري��ة البت��ار موطن��ا لهم، والت��ي اتخذت 
ت�شمي��ة قري��ة الذهب االبي���ض فيما بع��د"، م�شرا 
اىل ان االر���ض الت��ي اتخذته��ا العوائ��ل يف قري��ة 
الذه��ب االبي���ض موقعا لها، تعد مل��كا �رفا لها 

بح�ش��ب قرار التمليك ال�شادر من وزارة املالية اثر 
مراجعات ا�شتغرقت عدة �شنوات". 

 التعاون بني الرجل واملراأة
ويرى احد �شكان القرية ويدعى )ابوري�شان(:

فري��دا  اإمنوذج��ا  االبي���ض  الذه��ب  قري��ة  }تع��د 
للتع��اون ب��ني الرج��ل وامل��راأة، من خ��الل تبادل 
االدوار والقي��ام مبهام معينة من��ذ �شاعات الفجر 
االوىل ولغاي��ة نهاي��ة اليوم{، موؤك��دا بان }�ر 
جن��اح القرية ودميومة احلياة فيها متوقفان على 

التعاون اجلاد بني الرجل واملراأة".
واو�شح : "بان االأعمال موزعة بني الرجل واملراأة، 
حيث يقوم الرجل بعملية الزراعة لتوفر االعالف 
للحيوان��ات، فيما تق��ع م�شوؤولية حل��ب اجلامو�ض 
واالبق��ار و�شناع��ة م�شتق��ات احللي��ب وبيعها يف 
اال�ش��واق �شم��ن م�شوؤولي��ة امل��راأة واحيانا اخرى 
توف��ر متطلب��ات املن��زل وعملية تربي��ة االطفال 

والطب��خ والتنظيف{، و�ش��كا من جتاهل احلكومة 
املحلية لالإنت��اج الر من مادة احلليب يف القرية، 
داعيا اىل }�رورة االهتمام احلكومي من خالل 
توفر معم��ل للتعليب او مركز ت�شويقي ملنتجاتنا 
الت��ي �شتكون رافدا اقت�شادي��ا مهما اذا ما توفرت 

الظروف املنا�شبة لها".
  مراحل �شناعة م�شتقات احلليب

تقول احدى ن�شاء القرية وتدعى احلاجة ام حممد: 
" ب��ان عملي��ات حت�ش��ر احللي��ب وم�شتقاته متر 
بع��د مراحل ابت��داء من عملية )حل��ب اجلامو�ض او 
االبق��ار( و�شوال اىل �شناعة القيمر واجلن واللن 
اخلاث��ر والزبدة وعملية الت�شوي��ق وبيعها" م�شرة 
اىل" اننا نبا�ر بعد الظهر بعملية حلب اجلامو�ض 
والبق��رات لتهيئة احلليب الالزم، ومن ثم ميكن �شد 
متطلب��ات الزبائن من م��ادة احلليب الطازج، ويف 
حال انتاج م�شتق��ات احلليب، نبا�ر بو�شعه على 

النار لغليه".
وا�شاف��ت: " ان��ه يف ح��ال اردن��ا �شناع��ة م��ادة 
الق�شط��ة نقوم بتربيد احلليب بعد الغلي با�شتخدام 
الثل��ج وبع��د م��رور ح��وايل ارب��ع �شاع��ات نق��وم 
برفع الق�شط��ة املتجمعة باأعل��ى احلليب، وبعدها 
ن�ش��ع قلي��ال م��ن )اخلرة( عل��ى احللي��ب املتبقي 
وي��رتك لفرتة نحو ث��الث �شاع��ات للح�شول على 
م��ادة اجلن، ام��ا �شناعة الزبدة فه��ي عبارة عن 
م�شتخل���ض امل��ادة الد�شم��ة يف الل��ن الرائب بعد 
اخفاق��ه جيدا ولف��رتة من الزم��ن{ مو�شحة بان 
م��ن ال�روري اختيار وقت الع�ر للح�شول على 
احللي��ب لتك��ون عملي��ة حت�شر وانت��اج م�شتقات 
احلليب يف امل�ش��اء الأنهما يحتاجان اىل جو بارد 
خ�شو�ش��ا يف االج��واء احل��ارة خ��الل ال�شي��ف، 
مطل��ع  يف  للمواط��ن  املنت��وج  لي�ش��وق  وكذل��ك 

ال�شاعات االوىل من اليوم الثاين طازجا"

 
 كم��ا اأن ق��رب هذه املناط��ق واإطاللتها عل��ى نهر دجلة 
جع��ل بع�ض �شكانها يعتم��دون مهنة �شي��د اال�شماك اأو 
نق��ل املواطنني اىل جه��ة النهر االخرى وه��م )الباّلمة( 
او)املعربجي��ه( بالتعب��ر ال�شعب��ي ال��دارج، ا�شاف��ة اىل 
عمله��م ب�شنع احلبال و�شباك �شي��د ال�شمك وم�شتلزمات 
ال�شي��د االأخرى ومنتجات فخارية اخرى وما زال بع�ض 

حمال بيع هذه املواد موجوداً يف �شوق ال�شواكة 
ال�شهر ..عيادة نزيهة الدليمي يف "مو�شكو 

ال�شغرى" 
ما اأن تنتهي من ال�شوق وتعرب اأزقة ال�شواكة حتى تدخل 
حملة الكرميات املمتدة بني ج�ر االحرار وبني ال�شفارة 
الربيطاني��ة.. ج���ر االأح��رار كان ي�شم��ى بج���ر )مود( 
ن�شب��ة لل�شابط الربيطاين الذي ق��اد حملة احتالل بغداد 
ث��م اأطلق علي��ه ج�ر املل��ك في�شل عندما ت��وىل في�شل 
االأول حك��م الع��راق.. ث��الث مناط��ق ما زال��ت بيوتاتها 
وط��راز  القدمي��ة  ب�شنا�شيله��ا  لل�شق��وط  اغلبه��ا  االآيل��ة 
عمارته��ا حتك��ي ق�ش���ض وجع عراق��ي قدمي امت��د منذ 
تاأ�شي�شها قبل اكر من قرن اىل االآن. اختلفت التف�شرات 
ع��ن معن��ى )ال�شواك��ة( لك��ن اغلبه��ا ي�ش��ر اىل اأن ه��ذه 
املنطق��ة ا�شتهرت ببي��ع ال�شوك وبقاي��ا �شيقان اال�شجار 
-اأي  لكنه��ا  الطيني��ة  اخلب��ز  تنان��ر  يف  ال�شتخدامه��ا 
ال�شواكة- وهي وباب ال�شيف والكرميات �شميت )مو�شكو 
ال�شغرة( ونعتقد اأن ال�شبب هو التوجه الوطني للغالبية 
م��ن �شكانها الفقراء ممن نزحوا اليها مع التجار ليقوموا 
باأعمال اخلدم��ة وتفريغ احلنط��ة وال�شعر واخل�روات 
وبقي��ة املنتجات التي حتملها ال�شف��ن الب�شيطة )الدوب( 
كما انهم انتموا مبكراً اىل احلزب ال�شيوعي العراقي ومن 
اوائ��ل ال�شيوعيني الذين ولدوا ون�ش��اأوا يف هذه املناطق 
الثالث قا�شم ناجي حمندي و�شامي جليل ور�شيد عبا�ض 
ال��رتف وغرهم، كما كانت ماأوى لع��دد من ال�شيوعيني 
الهارب��ني من حمافظاتهم من بط���ض االأنظمة املتعاقبة 
وكان��ت عي��ادة الدكت��ورة نزيه��ة الدليم��ي يف ال�شواكة 
ت�شتقبل فيها املر�ش��ى وتعاجلهم باملجان يف الغالب.. 
ويقال اإنها �شميت )مو�شكو ال�شغرة( كونها كانت ت�شم 

اقوى التنظيمات ال�شيوعية..
عمو هاين عا�شق دجلة

مل يب��ق من �شكان ال�شواكة اأو باب ال�شيف والكرميات اإال 
القليل القليل جداً، ورمبا ابرزهم عمو هاين الذي يتداول 
ا�شم��ه اجلميع وبرغم تع��ب ال�شنني ف��اإن ذاكرته حتتفظ 
بذكري��ات ع��ن بداي��ات ال�شواكة وكي��ف كان مواطنوها 
م��ع �شكن��ة باب ال�شي��ف ي�شتقبل��ون ال�شف��ن القادمة من 
اجلن��وب املحملة باحلب��وب، يف ح��ني اأن حمولة ال�شفن 
القادم��ة من �شام��راء واملو�ش��ل الرقي والبطي��خ.. عمو 
ه��اين اعت��اد ق�شاء اغل��ب الوقت يف مقه��ى �شغر يطل 
عل��ى نهر دجل��ة ي�شتذكر معان��اة النا�ض وه��م ي�شحبون 

)ال��دوب( باحلب��ال وعل��ى ظهوره��م.. اعت��اد اأن يناجي 
النه��ر يف جلو�ش��ه وهو يتحدث ع��ن اب��رز العوائل التي 
�شكن��ت املنطق��ة وغادرتها مثل عائل��ة حممود �شبحي 
الدف��رتي الذي تزوج �شقيق��ة  املرحوم كامل اجلادرجي 
موؤ�ش���ض احل��زب الوطن��ي الدميقراط��ي وبي��ت االوقاتي 
ومنه��م املرح��وم ال�شهي��د ج��الل الدين االوقات��ي قائد 
الق��وة اجلوي��ة اإبان ث��ورة الراب��ع ع�ر من مت��وز وبيت 
ال��درة ومنهم العقيد عبد الباق��ي كاظم اول مدير �رطة 
يف العهد اجلمهوري وبيت ال�شاوي وبيت الوادي وعائلة 
امل��وىل، ومنه��م العمي��د  حميد امل��وىل اأحد ث��وار الرابع 
ع���ر م��ن مت��وز1958  واعتق��ل يف 1963 ث��م هاجر 
اىل ال�شوي��د وم��ات يف الغربة وغرهم م��ن ال�شخ�شيات 

الوطنية والتقدمية..
 بيوت تراثية من دون رعاية

واأن��ت تتج��ول يف بقاي��ا حمل��ة ب��اب ال�شي��ف وانته��اًء 
بالكرميات م��روراً بال�شواكة الب��د اأن ي�شرتعي انتباهك 
منظر البي��وت القدمي��ة ب�شنا�شيلها وابوابه��ا وجدرانها 
القدمي��ة بع�شه��ا م��ا زال قائم��ًا ت�شكنه عوائ��ل بع�شها 

�شكن��ت املنطقة حديث��ًا، وبيوت اأخ��رى �شقطت وتهدمت 
لكنه��ا م��ا زال��ت باقي��ة ت�شكو ظل��م االهم��ال.. يف نف�ض 
الوق��ت ال��ذي جتد بيوت��ًا تراثية تع��ود اىل دائ��رة االآثار 
مثل بي��ت ال�شويدي وغ��ره.. يف دول العامل التي حترتم 
تراثه��ا، هنالك اهتمام باملناط��ق القدمية وحتولها اىل 
مناط��ق ج��ذب �شياح��ي ت�شتقط��ب ال�شّي��اح يف حني اأن 

مناطق بغداد الرتاثية ت�شكو االإهمال.
وان��ت تدخ��ل ال�شوق م��ن ب��اب ال�شيف جتد حم��ااًل لبيع 
احلب��ال و�شباك ال�شيد )والتبلي��ة( التي ت�شتخدم ل�شعود 
النخ��ل، يف بداية ال�شوق جتد حمل غالب هادي ال�شمري، 
من اهايل ب��اب ال�شيف اال�شليني الذي ورث هذه املهنة 
م��ن اجداده عندم��ا كان��وا يعتمدون عل��ى حرفيتهم يف 
�شناعة احلبال من الياف النخيل باالعتماد على ايديهم 
قبل اأن تدخل املكائ��ن يف �شناعة بع�ض هذه االدوات.. 
وقد اتخذ ال�شيد غالب بيتًا قدميًا تكاد �شنا�شيله وجدرانه 
اأن تت�شاق��ط كمحل لبيع ب�شاعته .. وي�شتهر ال�شوق اأي�شًا 
باخل���روات وبيع املنتج��ات احليواني��ة وجن العرب 
والقيم��ر، وهنالك روايات ت�ش��ر اىل انه كان يف ال�شابق 

ي�ش��م بحدود اربع��ني ق�شابًا م��ن ا�شهرهم �شل��وم الذي 
اغتي��ل ع��ام 1961 وع�شف��ور.. كما ال يفوتن��ا اأن نذكر 

علوة ال�شمك امل�شهورة.
مقهى املطربني وامللهى الليلي

املقابل��ة  املقه��ى  يف  اجللو���ض  عبا���ض  ال�شي��د  اعت��اد 
ملنطق��ة باب ال�شي��ف ويفتخر انه ولد ه��و ووالده وجده 
يف ال�شواك��ة الت��ي تع��د من مناط��ق بغداد القدمي��ة جداً 
وم��ن القالئل الذي��ن ما زالوا ي�شكنونه��ا برغم ان الكثر 
الكث��ر م��ن اهلها ق��د غادره��ا، واعت��اد اأن يتحدث عن 
مع��امل املنطق��ة وطيب��ة اأهله��ا ويت��اأمل عندم��ا يتهمهم 
البع���ض باالبتع��اد عن قي��م الدين ك��ون املنطقة كانت 
ت�ش��م مله��ى ليلي��ًا وحم��ااًل لبي��ع امل�روب��ات ولق��رب 
املنطق��ة م��ن االذاع��ة والتلفزيون وتواج��د مطربني يف 
املقه��ى املقابل ملحلة الكرميات مثل ح�شري ابو عزيز 
وداخل ح�شن ونا�ر حكيم و�شاحب �راد رحمهم اهلل.. 
فه��ذه املناطق اجنب��ت حمامني و�شع��راء وادباء واطباء 
و�شباط��ًا، وم��ن الذين تفتخ��ر بهم ال�شواك��ة املال عبود 
الكرخ��ي ال�شاعر املعروف كم��ا اأن اأ�شل الفنان حمودي 

احلارث��ي من باب ال�شي��ف ولي�ض من العي��ب اأو املخجل 
اأن يك��ون بع�شه��م يرتاد املاله��ي اأي�ش��ًا.. ويفتخر باأن 
بي��ت اوائل خمت��اري ال�شواكة حممد عل��ي كاظم  وكذلك 
بي��ت خمتار ب��اب ال�شيف القدمي احم��د �شكر كان املكان 
الذي يلجاأ اليه النا�ض لف�ض نزاعاتهم وا�شتقبال الغرباء 
و�شيافته��م.. واإن اهلها مب��ا فيهم النازح��ون اليها من 
اجلن��وب اأو الف��رات االأو�شط اأو غرها كان��وا مثال الكرم 
وااللف��ة والطيبة وتتمثل فيهم القيم البغدادية اال�شيلة.. 
ويذكر البع�ض اأن الق�شاب كان يف ال�شابق يجوب االأزقة 
لبي��ع اللح��م كما هو ح��ال بائعة الل��ن وكان ابن رجب 
يبي��ع )كرو�ض( البقر يف عربته لي�ش��رتي منه النا�ض من 
�شكنة باب ال�شيف وال�شواكة والكرميات بخم�شني فل�شًا..
دعبول البالم بني اأبرز �شخ�شيات ال�شواكة

وم��ن ال�شخ�شيات امل�شهورة دعبول الب��الم الذي ا�شتهر 
بنكات��ه وق��د مث��ل �شخ�شيت��ه الفن��ان املرح��وم يو�شف 
الع��اين يف م�رحي��ة )ال�ريع��ة( وكتب��ت عن��ه الكاتبة 
ام��ل بورتر ابنة ال�شابط الربيط��اين بورتر الذي جاء مع 
االحت��الل.. وكان دعبول البالم �شديق��ًا لرئي�ض الوزراء 
نوري �شعيد وتويف ع��ام 1971..كان من اأحفاد خمتار 
حمل��ة ال�شواك��ة حممد عل��ي �شباحني، مل�شاف��ات طويلة 
وريا�شي��ني، فاملرحومان جعف��ر حممد �شالح و�شادق 
ا�شته��را بالريا�ش��ة وال�شباح��ة وكانت جت��ري �شباقات 
ال�شباح��ة من منطق��ة الرا�شدية و�ش��واًل اىل ج�ر امللكة 
عالي��ه ج�ر اجلمهوري��ة يف الباب ال�رق��ي حاليًا.. اأما 
ال�شق��اوات فكان��وا كما يحك��ي البع�ض عنه��م ميتازون 
باحلمي��ة والغ��رة وحماي��ة املنطق��ة ومنه��م املرحوم 
عبا���ض �شكر ال��ذي قتله غيلة عبد الرحم��ن ابو عوف يف 
1963 لت�شفية ح�شاب قدمي حيث كان عبا�ض قد ام�شك 
عبد الرحمن و�شلمه مع �شالحه اىل ال�رطة عام 1961 
كم��ا ا�شي��ع وقته��ا وكذل��ك املرح��وم �شيد كاظ��م احلاج 
�شه��اب وكان اآخ��ر ال�شق��اوات ويعمل غوا�ش��ًا وقد انقذ 

العديد من الغرق..
 ق�شائد مليعة عبا�ض عمارة 

 اذا كان هنال��ك م��ا تفتخ��ر ب��ه حمل��ة الكرمي��ات، فهو 
ال�شاع��رة مليع��ة عبا�ض عمارة، التي ول��دت عام 1929 
وعا�ش��ت يف املحل��ة م��ع عائلته��ا ال�شابئ��ة املندائيني 
وعمه��ا �شائغ الف�شة امل�شهور زه��رون .. بداأت ال�شاعرة 
كتابة ال�شعر وهي يف �شن مبكرة وكانت تر�شل ق�شائدها 
اىل �شاعر املهجر ايليا ابو ما�شي وكان �شديقًا لوالدها 
ون���رت جمل��ة ال�شم��ر اللبناني��ة اول ق�شائده��ا وهي 
بعم��ر الرابع��ة ع���ر ودر�ش��ت يف بغ��داد وتخرج��ت من 
دار املعلم��ني العالية وعا�رت من ال�شع��راء بدر �شاكر 
ال�شي��اب ون��ازك املالئك��ة و�ش��درت له��ا ع��دة دواوين 
وكرمته��ا احلكومة اللبنانية اإبان احلرب االهلية بو�شام 
االرز تقدي��راً ملكانتها االدبي��ة ومل تت�شلم الو�شام ب�شبب 
احل��رب وكتبت )على اي �شدر اأحط الو�شام ولبنان جرح 

بقلبي..(

للصباح طعم آخر به..  

كيمر العرب.. وجبة إفطار العراقيين المفضلة  

جولة في الذاكرة..  محالت باب السيف والشواكة والكريمات 
حكايات وجع عراقي..

الكوت ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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ثالث مناطق من بغداد الكرخ 
القدمية ارتبطت ببع�ضها 

حتى ال تكاد تكتب عن واحدة 
حتى جتد نف�ضك م�ضطرًا 

للعودة اإىل االأخرى.. حيث 
وّحد اأهلها املكان وخ�ضائ�ص 

م�ضرتكة بني �ضاكنيها 
يف العادات والتقاليد 

والتوجه والعمل الذي كان 
يعتمد قدميًا على تفريغ 

حمولة الب�ضائع واحلبوب 
واخل�ضروات من مناطق 
العراق املختلفة بوا�ضطة 

مركبات النقل النهري 
الب�ضيطة التي كانت �ضائدة 

امل�ضماة بـ)الدوب( التي كانت 
تر�ضو يف باب ال�ضيف )هيئة 

التقاعد الوطنية( حاليًا..
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