
يف �سل�سلة بغداديات ويف باب �سخ�سيات ن�سوية بغدادية 
كانت لنا حما�رضة يف احدى املجال�س الثقافية البغدادية 
145هـ بدءا ممن  الن�سوة منذ تا�سي�س بغداد عام  عن تلك 
ظهرن يف بداية التا�سي�س وهن ال�سيدة ريطة بنت اخلليفة 
ابن  تزوجها  التي  ال�سفاح  العبا�س  ابي  االول  العبا�سي 
املن�سور  جعفر  ابي  ابيه  حياة  يف  املهدي  اخلليفة  عمها 
يف  يدفن  قر�سي  اول  ريطة  ال�سيدة  وتعترب  قبلهم  وتوفيت 
مقابر قري�س اي مقربة الكاظمية فقد مت دفنها قبل وفاة 
عمها جعفر االكرب ابن اخلليفة املن�سور عام 150هـ لذلك 
فان هذه املقربة كانت ت�سمى مبقربة ريطة ومت ت�سميتها 
البغدادية  وال�سيدة  الكاظمية  قري�س ومقربة  الحقا مبقابر 
الثانية التي ا�ستهرت يف بداية التا�سي�س هي البانوقة بنت 
اخلليفة املهدي والتي توفيت اي�سا بعد مدة قليلة جدا من 
البدء ببناء بغداد حال حياة والدها اخلليفة املهدي ودفنت 
يف مقربة االعظمية حيث كانت هذه املقربة ت�سمى مقربة 
ف�سميت  الر�سيد  هارون  ام  اخليزران  دفن  البانوقة وحلني 
ومقربة  االعظم  االمام  مبقربة  و�سميت  اخليزران  مبقربة 
االعظمية لذلك فان مقابر قري�س او مقربة ريطة كانت يف 
حملة احلربية ولي�س كما يطلق عليها خطاأ التبانة او باب 
التنب او قطر بل ن�سبة اىل حرب بن عبد امللك قائد �رضطة 
الر�سافة  حملة  يف  دفنت  والبانوقة  املن�سور  جعفر  ابو 
التي حتولت فيما بعد اىل منطقة االعظمية وكانت البانوقة 
اثرية جدا لدى جدها املن�سور وابيها املهدي فهي االخت 
الكربى للخليفة الهادي واخلليفة الر�سيد ولعلية والعبا�سة 
و�سليمة وقد و�سفها احد املوؤرخني فقال رايت املهدي قد 
دخل الب�رضة وابنته البانوقة بينه وبني �ساحب ال�رضطة 
عليها قباء ا�سود متقلدة �سيفا ترتدي نطاق الغلمان ورايت 
يف �سدرها �سيئا من ثدييها وقد رفع قباوؤها نهودها وقد 

جزع املهدي والدها عند وفاتها جزعا مل ي�سمع مبثله .
اجلالئري  ح�سني  ال�سلطان  بنت  ال�سلطانة  دوندي  وكانت 
ال�سيدة البغدادية الوحيدة التي حكمت بغداد لوحدها عام 
الظاهر  امللك  تزوجت من  اجلمال  وكانت عظيمة  813هـ 
بغداد  حلكم  عمها  العادة  جي�سا  معها  ار�سل  الذي  برقوق 
اجلالئرية  العائلة  ابناء  من  الكثريين  قتل  تولت  وقد 
813 ودعي لها يف املنابر  للو�سول اىل حكم بغداد عام 
و�رضبت العملة با�سمها وا�ستمرت يف احلكم اىل ان ماتت 

موتة طبيعية عام 819هـ
ع�سوات  احدى  �سعيد  مديحة  هي  بغداد  يف  ممثلة  واول 
وبعدها   1927 �سنة  امل�سكلة  للتمثيل  ال�سبلي  حقي  فرقة 
الن�ساء هن جميلة وحورية ومن  اثنتان من  الفرقة  دخلت 
مثقفات بغداد االختان ملك ونزهت رزوق غنام ال�سحفي 
امل�سهور �ساحب جريدة ومطبعة جورنال العراق املوؤ�س�سة 
وكانت   1932 �سنة  الطب  كلية  ملك  1929 ودخلت  �سنة 

اول طالبة بغدادية تدخل الكلية .

املن�سور  بنت  االكرب  جعفر  بنت  زبيدة  البغدادية  وكانت 
اخلليفة  وهو  خليفة  اجنبت  التي  الوحيدة  البغدادية  االم 
الوحيد من بني 37 خليفة عبا�سي الذي كانت امه بغدادية 
اخللفاء  وجميع  الر�سيد  هارون  ابن  االمني  اخلليفة  وهو 

االخرين ولدوا المهات غري بغداد.
و�سهدت بغداد وجود ثالثة ملكات هن امللكة حزمية زوجة 
امللك في�سل االول وامللكة نفي�سة زوجة امللك علي وامللكة 
عالية ابنة امللك علي وزوجة امللك غازي وام امللك في�سل 

الثاين .
وهناك ثالثة خاتونات يف بغداد هن زمرد خاتون زوجة 
القرب  �ساحبة  النا�رض  اخلليفة  وام  امل�ست�سيء  اخليلفة 
املقرب  يف  معها  دفن  والتي  الكرخ  مقربة  يف  امل�سهور 
ال�سيدة عائ�سة زوجة احد والة بغداد العثمانيني لذلك غنى 
.. عي�سة بنت  اطفال بغداد طلعت ال�سمي�سة على قرب عي�سة 
�سارة  هي  الثانية  واخلاتونة  باخلرخا�سة  تلعب  البا�سة 
خاتون ابنة احد والة بغداد العثمانيني التي ع�سقها الوايل 
امالك  �ساحبة  كانت  حيث  الهند  اىل  وحلقها  با�سا  ناظم 
كثرية منها امللك العقاري الكبري جنوب بغداد وقبل �سدة 
مع�سكر الر�سيد والثالثة امل�س بيل خاتون م�ست�سارة احلاكم 
االنكليزي الذي كان لها العراقي ناجي ر�سا جادر مكانة 

معينة والتي لقبت فيما بعد ملكة ال�سحراء .
زوجة  هيام  االمرية  هن  بغداد  يف  امريات  ثالثة  وهنالك 
االمري عبد االله و�سقيقة �سيخ ع�سرية ربيعة وعزة وراجحة 
ا�سم  اىل  ا�سمها  ا�ستبدلت  واالوىل  غازي  امللك   اخوات 

الف�سل  اهل  من  �سخ�س  من  تزوجت  والثانية  ان�ستا�سيا 
ا�سمه عبد اجلبار حممود كان طيارا وا�سح فيما بعد تاجرا 

لالدوية . 
هارون  اخت  علية  هن  م�سهورات  مغنيات  ثالثة  وهنالك 
االية  وغريت  طل  وا�سمه  اململوك  ع�سقت  التي  الر�سيد 
)فان مل ي�سبها فطل( عندما نهاها الر�سيد عن ذكر ا�سمه 
واخللفاء  املامون  عا�رضت  التي  عريب  الثانية  واملغنية 
بعده واملغنية عبيدة الطنبورية التي اتقنت املو�سيقى على 

الطنبور والذي يقرتب من الكيتار واجادت الغناء .
وهنالك ثالثة قهرمانات يف بغداد هن ام مو�سى �ساحبة 
دينار  الف  الف  ثروتها  بلغت  والتي  الر�سائل  ديوان 
والقهرمانة ثمل التي كانت جتل�س يف املظامل والقهرمانة 
زيدان التي كان لها �سجن خا�س ت�سجن فيه كبار موظفي 

الدولة العبا�سية زمن اخلليفة املقتدر .
وهنالك اربع �سيدات بغداديات كانت ا�سماوؤهن من اوائل 
بغداد  يف  االبتدائية  املدار�س  على  تطلق  التي  اال�سماء 
ال�سري  زوجة   1893 خ�سوري  �سالح  لورا  ال�سيدة  وهن 
ايلي خ�سوري وال�سيدة راحيل التي بنى لها ابوها مدر�سة 
م�سعودة  ال�سيدة  وهنالك  لذكراها  تخليدا   1909 �سنة 
�سيدة  وهنالك   1947 يو�سف  وم�سعودة   1939 �سليمان 
ال�سيدة  با�سمها هي  م�ست�سفى  تا�سي�س  بغدادية وحيدة مت 
الذي  خ�سوري  �سالح  عزرا  ال�سيد  والدة  خ�سوري  رمية 
املال  ا�سحاب  من  يعترب  والذي  لورا  لل�سيدة  زوجا  كان 
اللوردات  لورد يف جمل�س  العامل وح�سل على من�سب  يف 

امهات  كن  التي  اجلواري  من  العديد  وهنالك  الربيطاين 
ام  ومراجل  الر�سيد  ام  كاخليزران  العبا�سيني  اخللفاء 
املامون و�سغب ام املقتدر وخمارق ام امل�ستعني و�سجاع 

وقراطي�س ام الواثق .
وكان هنالك ثالثة بغداديات حكمن بغداد من وراء احلاكم 
الر�سمي وهن اخليزران ام اخلليفة الهادي والر�سيد و�سغب 

ام املقتدر وعادلة خاتون .
وهنالك ثالثة �سقاوات من الن�ساء البغداديات هن فطومة 
ام خنجر و�سعاد نافورة و�سبيحة ك�رضى وخديجة ديدي 
الدليل  يف  ا�سمهن  ورد  الالتي  البغداديات  ال�سيدات  ومن 
�سعيد  امت   1936 ل�سنة  العراقية  اململكة  يف  الر�سمي 
الن�سوي ورباب الكاظمي ابنة عبد املح�سن  التعليم  مديرة 
ورفيعة  البيتية  الفنون  مديرة  توفيق  وخريية  الكاظمي 
ون�سلة  املعلمات  دار  مديرة  حت�سني  ومديحة  اخلطيب 

احلكيم مديرة الدار �سنة 1933 .
البغداديات  للطالبات  اخلارج  اىل  بعثة  اول  وكانت 
مائدة  هن  طالبات  اربع  �سمت  لبنان  اىل   1934 �سنة 
ومن  مظفر  وقمر  غنام  ونزهت  ق�سرية  وزكية  احليدري 
ا�سماء  الع�رضين  القرن  يف  البغداديات  املثقفات  اوائل 
وبوليان ح�سون �ساحبة  الن�سوي  النادي  رئي�س  الزهاوي 
اول جملة ن�سوية �سنة 1924 با�سم جملة )ليلى( وخريية 
نوري رئي�سة نادي املعلمات وماري وزير �سكرترية نادي 

النه�سة .
املالية  هن  بغداد  يف  م�سهورات  ماليات  ثالث  وهنالك 
ال�سيخ  باب  يف  ا�سماء  واملالية  خانة  احليدر  يف  قنبورة 
ن�ساء  ثالث  هنالك  وكانت  ال�سدرية  يف  بهية  واملالية 
عائ�سة  هن  بغداد  موؤرخ  578هـ  النجار  البن  �سيخات 
الواعظ وفرجة الظفري و�سفية احلراين وهنالك خطاطات 
خاتون  و�ساحلة   1910 خاتون  حافظة  هن  بغداديات 
م�سهورات  �ساعرات  ثالث  وهنالك   1877 النق�سلي 
زمن  اجلارية  وعنان  الر�سيد  اخت  علية  هن  بغداديات 
بغداديات  واقفات  وهنالك  املتوكل  زمن  وف�سيلة  الر�سيد 
اوقفن امالكهن للخري منهن �سفية خاتون وعائ�سة خاتون 
ورازقية  خاتون  وو�سحة  ح�سني  احلاج  بنت  وح�سنة 
الدولة  نهايات  يف  خاتون  وا�سيا  خاتون  وعطية  خاتون 
العثمانية وهنالك ثالثة مت�سوفات بغداديات هن ام زينب 
البغدادية وفاطمة بنت عبا�س ومرمي بنت عبد اهلل وهنالك 
مدر�سة  بنت  التي  بنف�سة  منهن  مدار�س  ان�سان  بغداديات 
ومدر�سة  امل�ست�سيء  اخلليفة  جارية  وهي  االزج  باب  يف 
الب�سريية  واملدر�سة  النا�رض  اخلليفة  والدة  خاتون  زمرد 
التي بنتها  حظية اخلليفة امل�ستع�سم واملدر�سة الع�سمتية 
التي بنتها �سم�س ال�سحى زوجة اجلويني وهنالك مدر�سة 
خاتون امل�ستظهرية ومدر�سة نائلة خاتون ومدر�سة نازندة 
خاتون ومدر�سة نابي خاتون والدة �سارة خاتون وزوجة 
البغداديات  ال�سيدات  يف  والكالم  الكبري.  با�سا  �سليمان 

يطول .

العراقيون  عا�سه  الذي  الكبري  التطور  من  بالرغم   
وخالل  االخرية  احلرب  عقبت  التي  الفرتة  خالل 
والتي  اجلديدة  وال�سلع  للب�سائع  الع�سوائي  اال�سترياد 
جذبت انتباه النا�س،تعي�س الكثري من املهن التقليدية 
يف العراق اأيامها بالرغم من حتول اأنظار املواطنني 
نحو ما هو ارخ�س ثمن واأقل جوده متا�سيًا مع احلياة 
املت�سارعة . فجيل اليوم قد ال يعرف وال يتذكر الكثري 
من املهن، فيما جيل القرن املا�سي ما زالوا يعي�سون 
ذكريات املهن اجلميلة ويحنون الأيامها اخلوايل، ويف 
هذه  بع�س  �سورة  نقرب  ان  نحاول  اال�ستطالع  هذا 
املهن ونتحاور مع من تبقى من اأ�سحابها ونتعرف 

على اأ�سباب انح�سارها .
ال  الأنهم  خمتلفة  وجوههم  ا�ستطالعنا  ف�سيوف 
يت�سابهون، وهذا اأمر عادي الأن ال اأحد يف هذا العامل 
“اأبو  بني  يجمع  ما  لكن  التواأم،  حتى  االآخر،  ي�سبه 
�سامل”، ال�سفار و”عي�سى التميمي”، النداف و” جا�سم 
عمرها  انتهى  مهن  احرتافهم  “الرواف،  على  حممد 
واأ�سبحت  املا�سي،  من  جزءا  و�سارت  االفرتا�سي، 
بينهم  الوحيد  والرابط  جوع،  من  تغني  وال  ت�سمن  ال 
القيام  يعرفون  وال  به،  يقومون  ما  يحبون  اأنهم  هو 
بعمل اآخر غري الذي يحرتفونه، ورغم كل هذه الظروف 
و من هنا  املهن،  اأبدا لرتك هذه  ا�ستعداد  لي�سوا على 
�ستنقر�س  التي  مهنهم  عن  احلديث  جميعا  يبدوؤون 

بعد حني.
ان  ما  الذي  ال�سفار”  �سامل  “ابو  مع  كانت  بدايتنا 
القدمية  االأ�سواق  احد  يف  الواقع  حملة  من  اقرتبنا 
اأدواته وهي تر�سم  بداأنا ب�سماع �سوت طرقات  حتى 
وتعيد  النحا�س  على  ونقو�سات  زخارف  با�ستحياء 

ال�سنوات اجلميلة مبا متثله من ب�ساطة احلياة  جمال 
“ابو  يقول  التقدم.  زحمة  يف  و�ساعة  اختفت  التي 
يف  املهن  اقدم  من  واحدة  ال�سفار  :”مهنة  �سامل” 
قرون  منذ  النا�س  بها  وعمل  امتهنها  حيث  العراق 
الوقت  ذلك  يف  ال�سناعات  واهم  اف�سل  من  وكانت 
الطبخ والبيت واجلمال  للنا�س م�ستلزمات  التي توفر 
البالد”.  اأمراء  وق�سور  بيوتهم  به  يزينون  الذي 
عراقتها  على  املهنة  هذه  حافظت  :”لقد  وي�سيف 
بعد  قريب  وقت  حتى  عليها  واالقبال  وا�سولها 
كل  لها  تندفع  مفتوحة  �سوق  اىل  البالد  حتولت  ان 
وقوانني،  �سوابط  دون  والرديئة  اجليدة  املنتجات 
مما ا�رض بالكثري من املهن واحلرف الرتاثية واملهمة 
ثمن  االرخ�س  امل�ستور  على  املواطنني  اقبال  ب�سبب 
واملهنية  بامل�سمون  االهتمام  دون  التوفري  وال�سهل 
الذي يتفنن به �سانع  الفن  ال�سناعة وروعة  وجمال 

النحا�س يف مهنته”.
ونقل “ابو �سامل” العتب للجهات احلكومية والنقابات 
مهنة  اأهمالها  يف  ال�سياحية  واملوؤ�س�سات  ال�سناعية 
مفردات  من  جزء  ال�سابق  يف  كانت  التي  ال�سفار 
ال�سياحة العراقية التي يت�سابق ال�سياح والزائرين على 
اقتنائها ونقلها اىل بلدانهم، اما اليوم فتجد اال�سواق 
املهن  وا�سحاب  مهجورة  املجال  هذا  يف  املخت�سة 
االخرية  ايامهم  يق�سوا  ان  يحاولن  ال�سن  كبار  من 
بني ادواتهم القدمية فيما ابناءهم واحفادهم هجروا 
الو�سع  مع  تتما�سى  اخرى  اعمال  واتخذوا  املهنة 

اجلديد. 
اما الندافة مهنة االجداد او مهنة الفقراء كما ي�سميها 
اأ�سحابها  ويهجرها  وتختفي  تنح�رض  بداأت  البع�س 
وبداأ  جمهوره  زاد  الذي  االجنبي  املنتج  حل�ساب 

يا�ستهوي الكثريين يف هذه االأيام .

الرتاث  من  تعترب  املهنة  هذه  ان  من  الرغم  وعلى 
وتنح�رض  بريقها  تفقد  بداأت  لكنها  القدمي  العراقي 
عاطلني  اىل  �سناعها  من  العديد  وحتول  حمالتها 
يعتا�سون على بع�س االعمال الب�سيطة التي ترد اليهم 

من هنا وهناك .
عليها  النا�س  اقبال  تراجع  �سبب  على  اكرث  وللتعرف 
حمل  التميمي” �ساحب  “عي�سى  مع  وقفة  لنا  كانت 
ندافة والذي قال :”مازالت االيادي تطرز وتتفنن يف 
�سنع االفر�سة برغم كل التحديات وم�ساعب الزمان 
“عي�سى” اأن  والتطور الذي �سهدته هذه املهنة ويرى 
من  هم  والتقاليد  بالعادات  املتم�سكة  العوائل  بع�س 
العر�سان  جتهيز  على  ويحر�سون  االفر�سة،  يقتنون 
عراقية  بيد  ت�سنع  التي  باملفرو�سات  اجلديد  والبيت 
م�ستلزمات  من  جزء  ويعتربوها  بها  يتفاخرون 

بيوتهم وجمالها”.
ب�سبب وجود  باالنح�سار  اأخذت  املهنة  :”ان  وا�ساف 
ب�ساعة اجنبية لكن بع�س املواطنني عادوا من جديد 
وعدم  �سوءها  االجنبية  الب�ساعة  اثبتت  ان  بعد  الينا 

جودتها”.
وتابع “:ال يخلوا بيت من البيوت العراقية من فرا�س 
ال�سابق ننجز مواعيدنا  اأ�سكاله وكنا يف  الندافة بكل 
فيما  علينا  النا�س  واقبال  الزحام  �سدة  من  باال�سهر 
اليوم قد ننجز عمل واحد كل ا�سبوع او ا�سبوعني وهو 

امر ال ي�سد متطلبات احلياة واملعي�سة لنا”.
واأختتم “عي�سى” حديثه معربًا عن خ�سيته باأن تلفظ 
بها من  االهتمام  لعدم  االأخرية  اأنفا�سها  املهنة  هذه 
دول  جتارب  من  واال�ستفادة  ال�ساأن  ا�سحاب  قبل 
�سعرت باندثار مهن تراثية فقامت بتخ�سي�س رواتب 
البقاء يف مهنتهم وعدم  اجل  �سهرية ال�سحابها من 

ن�سيانها من االجيال احلالية . 

هو عبد احل�سن املفوعر بن عبد اهلل بن �سدخان بن طوير�س 
 1338 ال�سوداين ))1920م -  بن جبارة بن حممد املفوعر 
1427 هـ((. �ساعر �سعبي واأديب وباحث  هـ(–)2006 م - 

م�ستق�س ،ق�سى جّل اهتماماته باالأدب ال�سعبي العراقي.
حياته ودرا�سته:

حمافظة  يف  الكحالء  ق�ساء  يف  البحاثة  مقاطعة  يف  ولد 
مي�سان. ون�ساأ وترعرع من رعاية اأبيه ، وملا بلغ ال�سابعة من 
عمره اأر�سله والده اإىل الكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة والقراآن 
الكرمي . ويف العام التا�سع تويف والده وبقي بني عائلة كلها 
اإناث مكونة من اأمه واأخواته اخلم�سة فتوىل رعايته �سيهود 
العجيل �سيخ ع�سرية ال�سودان واأجرى له معا�س اأبيه الذي كان 
يتقا�ساه من حا�سل قطعة ار�س تعرف بـ )احلبل ( تزرع رزا 
يف منطقة ) الفوادية ( ـ م�سقط راأ�س ال�ساعر . وعا�س حتت ظل 
ال�سيخ �سيهود اإىل اأن تويف عام 1351 هجري ، فكفله ال�سيخ 
حامت ال�سيهود العجيل ، وقد عكف على درا�سة القراأن الكرمي 
يف قريته وختمه على يد خاله اخلطيب احل�سيني مال را�سي 
احلمدي وتعلم اللغة العربية من دون معلم. ويف �سن الثانية 
ع�رضة بداأ بقر�س ال�سعر ال�سعبي واجتمع بال�سعراء ال�سعبيني 
من اأبناء ع�سريته ، و�سار يرا�سل ال�سعراء باملدن واالأرياف ، 
اإىل  انتقل   1955/8/7 ،. يف  ا�سمه منذ ذلك احلني  وا�ستهر 
 ، واالأدباء  بال�سعراء  وات�سل  ع�سريته  اأفراد  مع  و�سكن  بغداد 
وا�ستغل يف تربية بغداد الر�سافة وظل كذلك اإىل عام 1975 
بعد اأن اأكمل ) 20 ( �سنة خدمة واأحال نف�سه اإىل التقاعد بناًء 
وكانت   . والدرا�سات  البحوث  كتابة  اإىل  وتفرغ  طلبه  على 
وفاته ببغداد 30 /2006/11ونقل ودفن يف النجف. ومن 
احل�سن  عبد  الفلكلوري  والباحث  ال�ساعر  ان  بالذكر  اجلدير 
مط�رض  ال�سهيد  امل�رضحي  الفنان  من  كل  والد  هو  املفوعر 
ووالد   2006 عام  االرهاب  ايادي  اطالته  الذي  ال�سوداين 
ال�ساعر واالعالمي علي املفوعر اأهم الكتاب الذين كتبوا عن 
املفوعر منهم االأ�ستاذ عامر ر�سيد ال�سامرائي الذي كان يعمل 
احلنفي  جالل  وال�سيخ  زمنه  يف  العام  للثقافة  عامًا  مديراً 
الكنني وال�سيخ علي اخلاقاين  األعماري عبد احلميد  واالأ�ستاذ 
، وجعفر اخلليلي، وحممود العبطة، والكاتب عبد االأمري جعفر 

،وغريهم.
كتبه املطبوعة:

نفـقة  ) طبع على   1965 العمارة  ال�سعبية يف  االألعاب   - 1
كتب   )  10  ( الثقافية  ال�سل�سلة   ، واالإر�ساد  الثقافة  وزارة 

مقدمته الفولكلورية االأ�ستاذ عامر ر�سيد ال�سامرائي (.
1967 2 - ال�ساعرة الزريجية فدعة 

1968 اأبو الغم�سي اخلزاعي   - 3
1990 4 - العادات والتقاليد الع�سائرية يف العمارة 
2006 5 - الن�سب واالأدب لع�سرية ال�سودان الكندية 

خمطوطاته :
- االأمثال الريفية يف العمارة ويف جنوب العراق ) 3 اأجزاء (.

- احلياة العامة يف اأرياف العمارة ) 3 اأجزاء (.
- ال�سعر العامي وال�سعراء القدامى.

- االأنغام ال�سعبية ) جزءان(.
- الطبابة يف االأدوية والكتابة.

نساء في ذاكرة تأريخ بغداد.. أم السلطان وأول ممثلة عراقية!
بغداد ــ  طارق حرب 

انتصار السعداوي

ان التغيريات التي ح�سلت يف ن�ساأة اللغة العربية ، هي نف�سها 
التي ح�سلت اأي�سا على اللغة الآرامية ، فهي اأي�سًا تفرعت اىل 
لختالط  بل   ، بها  الناطقة  القبائل  لكرثة  ل   . متباينة  لهجات 
ناطقيها باملجتمعات املجاورة اأكرث من اختالط الأقوام العربية 
، وهو ما اأ�سفى على اللغة الآرامية األوانا جديدة مل تاألفها يف 
 : القدم  لهجتني منذ  لالآراميني  ان  بزوغها، ومما هو معروف 
الوىل ــ اللهجة ال�سرقية : وت�سمل لهجات بالد الرافدين عامة 
. الثانية ــ الآرامية الغربية : وت�سمل لهجات �سورية وفل�سطني 
النطق  كيفية  اىل  يعود  اللهجتني  بني  والفرق   . �سينا  وطور 
ال�سيغ  واجتاه   ، الدخيلة  الألفاظ  من  الأعجمي  نوع  واىل 
منذ  خطّية  اآثارًا  تركت  منهما  لهجة  وكل   . وغريها  الأدبية 
اأقدم الع�سور ، وقد در�سها خرباء اللغات ال�سامية ال اأنهم مل 
ي�ستطيعوا اىل الآن و�سع كتاب يف قواعدها واأ�سولها . ولكن 
اذا قارّنا الن�سو�ص الأثرية الكثرية املكت�سفة مبا هي عليه يف 
اللغة مل يطراأ عليها تغيري  اأن هذه  الآن ، جند  الآرامية  اللغة 
 . الوىل  اللهجات  اأ�سول  اىل  التو�سل  ميكن  ما  وهو   ، كبري 
القرن  من  ابتداءا  الآرامية  اللغة  خرباء  عليه  �سار  ما  وهذا 
الرابع امليالدي اىل الع�سور املتاأخرة ، فرتكوا جملدات هامة 
حتري  يف  الهامة  املعاجم  وو�سعوا   ، واأ�سولها  قواعدها  يف 
لهذه  الكثرية  اللهجات  ن�سوء  اأ�سباب  اأما   . األفاظها ومفرداتها 
امتزج  التي  ال�سعوب  وكرثة   ، انت�سارها  �سعة  فهي   . اللغة 
وبالد  ال�سمالية  واجلزيرة  ال�سام  بالد  �سملت  فقد   ، اأهلها  بها 
بلدان  اىل  ثم  ومن   ، �سرقًا  فار�ص  بالد  حدود  اىل  الرافدين 
اأرمينيا واليونان واآ�سيا ال�سغرى �سماًل ، وحدود بالد العرب 
جنوبًا . ومل يكن من املمكن حفظ هذه اللغة من الت�س�سي اىل 
املتكلمة  ال�سعوب املختلفة  لهجات �ستى بح�سب كل �سعب من 
بها ، وعليه نرى فروقًا جّمة بني لهجاتها حتى ل يكاد املتكلم 
هذان  ول   ، ال�سام  بلهجة  املتكلم  يفهم  ان  مثاًل  نينوى  بلهجة 
اأثبتته  ي�ستطيعان ان يفهما املتكلم بل�سان فل�سطني ، وهذا ما 
اىل  الآرامية  اللغة  وتتفرع   . ال�سامية  اللغات  خرباء  اأبحاث 

لهجتني رئي�سيتني ، وهما ب�سكل خمت�سر:
ان اللهجة الآرامية ال�سرقية هي اللهجة الف�سحى النقية التي 
 . الأم�سار  ، وما جاورها من  بابل  ما يف بالد  يومًا  انت�سرت 
وهي التي تعّلمها اليهود يف ال�سبي اأيام نبوخذ ن�سر ب�سبعة 
اجلالء  من  رجوعهم  بعد  معهم  واخذوها  امليالد،  قبل  قرون 
 ، متباينتني  لهجتني  اىل  تفرعت  عينها  اللهجة  هذه  اأن  ال   .
لغة  والثانية   ، اخلا�سة  لغة  وكانت  الف�سحى  وهي   : الأوىل 
العامة: ومتازجها األفاظ وا�سطالحات غريبة كثرية . وي�سمي 
الكتاب املقد�ص هذه اللهجة عامة ) اآرامية ( . و�سماها ربانيوا 
اليهود )�سريانية( ودعاها العهد اجلديد العربانية . واأهم هذه 
اللهجات املتفرعة عن اللهجة ال�سرقية يف بالد بابل هي اللهجة 
املندائية )وهي لهجة ال�سابئة املندائيني يف بالد �سومر وبابل 
 ، البابلي(  التلمود  بها  كتب  والتي   ، فار�ص  بالد  يف  وكذلك   ،
بها  ال�ساميات  خرباء  ويلحق   ، املندثرة  املانوية  واللهجة 

اللهجة النبطية اي�سًا .

مبدعون
من العراق في ظل االستيراد العشوائي.. مهن تقليدية قديمة ولكنها تقاوم االنقراض 

عبد الحسن المفوعر السوداني

لغة واحدة ، 
أم لغتان ؟ 

بقلم : عضيد جواد الخميسي

أقالم حرة

ال�سيد رئي�س جمل�س حمافظة ذي قار
ال�سيد م�سوؤول جلنة اخلدمات يف جمل�س حمافظة 

ذي قار
ال�سادة اع�ساء املجل�س ممن ي�سكنون ناحية الغراف

حتت �سوط احلر ال�سديد و�سيام �سهر الطاعة والغفران 
لنا  تربز  املتوا�سل  وانقطاعها  الكهرباء  �سدت  ومع   ..
م�سكلة جديدة مل تكن باحل�سبان وهي ماء اال�سالة حيث 
ان املاء الي�سلح ال لل�رضب وال للغ�سل حتى كون املاء 
االمرين  ونذوق  نعاين  اننا  حيث  طيني  هو  نراه  الذي 
يف عملية ت�سفية املاء للغ�سل فقط واما ق�سية ال�رضب 
فقد اقلع الكثري من ابناء الناحية عن ماء اال�سالة كون 
ماء  ياأتي  االحيان  بع�س  ففي  با�ستمرار  متلون  املاء 
بازة  تكون  حتى  كبرية  فيه  ال�سب  ن�سبة  ولكن  �سايف 
عند تذوقك املاء او تكون ماء يحوي الطني وال ندري 
انقطاعه يف بع�س  ؟ ف�سال عن  ال�سبب من ذلك  ماهو 
الربع  اخرى  واحياء  ال�سعب  حي  وخ�سو�سا  املناطق 
�سهر  بداية  مع  تكاثرت  احلاالت  هذه  ايام  اوثالث 
معدودة  بايام  الكرمي  ال�سهر  قبل  بالتحدي  رم�سان 
من  نرجو  لذا   ،،،،، حمدد  �سيء  من  ت�سكو  منطقة  وكل 
�سيادتكم يف �سبكة احلق ان تو�سل �سوتنا للم�سوؤولني 
يف املحافظة وخ�سو�سا ماذكرت اعاله وفقكم وفقكم 

اهلل لكل خري خدمة البناء املحافظة

�سكى عدٌد من املواطنني يف بغداد ارتفاَع ا�سعار ال�سلع 
الغذائية تزامنا مع �سهر رم�سان، يف حني اكد اخرون 

ان ارتفاَعها لن ي�ستمَر مدة طويلة. 
رمبا تفتقد �سفرة االفطار عند بع�س العوائل البغدادية 
من بع�س من هذه املواد الغذائية، فاخل�سار والفاكهة 
تكتمل  ال  التي  االخرى  املتطلبات  وباقي  واللحوم 
لتواجه  ا�سعارها  ارتفعت  دونها  من  االفطار  �سفرة 

بع�س العوائل �سعوبة يف احل�سول على تلك املواد.
ا�سعار املواد  ارتفاع  وفيما يوؤكد ا�سحاب املحال ان 
االقبال  ان  مبينني  طويلة،  لفرتة  ي�ستمر  لن  الغذائية 
يف  ا�سهم  رم�سان  �سهر  خالل  بكرثة  التب�سع  على 

التاأثري على اال�سعار.
وقد اليقت�رض االمر عند ارتفاع ا�سعار ال�سلع الغذائية 
الكهربائية  الطاقة  فانقطاع  رم�سان،  �سهر  خالل 
والتقلبات االمنية التي يعي�سها املواطن امران اخران 
ي�سافان اىل قائمة امل�ساكل التي تواجه املواطن يف 

هذا ال�سهر.

ماء إسالة ناحية الغراف 
ماء أم طين !

األسعار نار في رمضان .. 
أين الدولة؟

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Wed. 31 May. 2017 issue no 356
االربعاء 31 آيار 2017 العدد 356


