
ال�شباب  اكرث  وتفرغ  ال�شيفية  العطلة  بدء  مع 
يتاأخذ بع�شهم �شطح البيت مكانا للعمل رغم �شدة 
الطيور  يقتتلون برتبية  اأنهم  اال  ال�شيف  احلرارة 

وهناك من اتخذها �شبيال للعي�ش .
اجلريان  فبع�ش  اجلار  قيمة  اليقدر  منهم  لكن 
اليرتاحون ملجاورة املطريجي النه يق�شي اكرث 
اوقاته على ال�شطح العايل وهذا مامينع بناتهم او 
امهاتهم وزوجاتهم  من ن�رش الغ�شيل كونه اغلب 
الوقت فوق ال�شطح ومي�شك ع�شاه ويقوم بالتلويح 

وال نن�شى ال�شفري ورمي احل�شى على الطيور.
وناالحظ يف العراق اأن تربية الطيور �شهدت اقبااًل 
من العاطلني عن العمل ما يدل على انها اأ�شبحت 
ال�شيما  العاطلني  لدى  �شعبية  االكرث  الهواية 
تزعج  الهواية  ان  من  الرغم  على  منهم،  ال�شباب 
الكثري اال انها تبقى اأقل �رشراً على املجتمع اذا 
يف  ال�شلبي  وتاأثريها  البطالة  خطورة  عرفت  ما 

دفع ال�شباب اىل االنحراف عن جادة ال�شواب.

اجلريان  بع�ش  حق  من   ، فا�شل  �شعد  يقول   
االنزاج منا ملقيًا بال�شبب على بع�ش املطريجني 
تربية  هواية  وا�شتغلوا  امليدان  هذا  دخلوا  الذين 
اأو  اجلريان  بنات  اإىل  النظر  الختال�ش  الطيور 
التلفظ بعبارات غري الئقة، يف حني اأن املطريجية 
احلقيقيني الذين توارثوا هذه الهواية لي�شوا بذلك 

ال�شوء الذي اأ�شيع عنهم.
ويف لقاء مع علي ح�شي �شاحب حمل بيع الطيور 
يقول..  وا�شعارها  الطيور  انواع  عن  الينا  حتدث 
الف�شي  منها  كثرية  وهي  الطيـــور  انـــواع  ان 
والبدرنكك  واال�شفر  واالحمر  واالزرق  واال�شعل 
والكومريل وكورنك واالورفلي االبي�ش واملكتف 
واورفلي  اواال�شفر  باالحمر  واملكتف  باال�شود 
وامل�شكي  وامل�شكي  والعمربيل  والرمادي  حمام 
دكات واالالج )بتفخيم الالم(وغريها من االنواع  
الطري  الطري  وعمر  نوع  اال�شعار ح�شب  وتختلف 
منها على �شبيل املثال الزوج االحمر يبلغ )60( 

اكرث  اىل  �شعرها  ي�شل  طيور  وهناك  دينار  الف 
م�شيفا   ، الزوج  ل�شعر  دينار  الف   )500( من 
�شوق  من   لوزمها  وجميع  الطيور  ب�رشاء  اقوم 
ذي  اخللفاء  جامع  من  بالقرب  الكائن  الغزل 
�شارع  يف  الغزل  �شوق  مبنارة  امل�شهورة  املنارة 

اجلمهورية بالقرب من ال�شورجة ببغداد.
ان  الطيور  مربني  احد  عبا�ش  �شالم  يوؤكد  فيما 
تربية الطيور بحاجة اىل خربة الزمة فاأننا نبني 
بالطابوق  البيت  �شطح  اعلى  يف  خا�شا  قف�شا 
ونعمل  الثالث  جهاته  من  اجل�ش  او  والطني 
بابه من جريد النخل الذي يباع جاهزا ون�شقفه 
ح�رش  عدة  عليها  يفر�ش  ثم  القوغ  باملرادي 
�شطوح  كر�شق  املخمر  احلري  بالطني  ير�شقها 

املنازل .
وكانت االبراج عبارة عن قف�ش تتكون ا�شالعه 
احد  هو  الرابع  و�شلعه  النخل  جريد  من  الثالثة 
خ�شبية  بالواح  وي�شقف  البيت  �شطح  جدران 
�شيفا  بالكواين  الربج  ،ويغطى  بالطني  تر�شق 
  . الربد  او  احلر  �شدة  من  الطيور  لوقاية  و�شتاء 
وهناك ابراج اي�شا تبنى من احلديد والبي ار�شي 
ويختلف حجم الربج باختالف عدد الطيور التي 

يجنيها ذلك املطريجي.
�شهادة  ان   ... يقول  حممد  عامر  جانبه  من 
املطريجي غري مطلوبة يف املجتمع منذ القدم، بل 
�شلوكياته  عن  ال�شائد  االنطباع  ب�شبب  مرفو�شة 
الكاذب،  االإميان  و  الكاذب  الق�شم  يف  ومبالغته 
من اأجل ادعاء وحتقيق غر�ش يف نف�شه كامتالك 
ب�رشقات  وقيامهم  الغري  من  اقتن�شه  قد  طري 
اجلريان مما ت�شكل ظاهرة �رشقة اجلريان اكرث من 

%70 من قبل املطريجية .
بغداد  يف  ال�شعبية  املناطق  اأهايل  ودعا 
متار�ش  ان  اىل  االإعالم  و�شائل  واملحافظات 
دورها بتوعية �شبابنا نحو بناء البلد عرب قنواتها 
االإعالمية، وال نن�شى باأن احلكومة هي امل�شوؤولة 
ال�شباب  من  الهائلة  الرثوة  هذه  �شياع  عن 
يف  هوؤالء  زج  فباإمكانها  العمل  عن  العاطلني 
العمل ، بعد اأن يتم بناء وترميم وتاأهيل املعامل 
الدولة  وعلى  ج�شيمة  م�شوؤولية  وهذه  واملن�شاآت 
اأن تعي خطورة اآفة البطالة التي اأرهقت �شبابنا، 
وان تعمل على انت�شالهم من واقعهم االأليم لكي ال 
يكونوا فري�شة لالإرهاب القادم من خارج احلدود.
يحظون  ال  الطيور  مربي  ان   ، ماجد  اأبو  ويقول 
الالئقة  الت�رشفات غري  ب�شبب  املجتمع  باحرتام 
يطلقون  عندما  ال�شيما  قبلهم  من  ال�شادرة 
عن  ف�شال  عاٍل،  وب�شوت  اأحلان  بعدة  ال�شفري 
ال�شكنية  املنازل  اأ�شطح  فوق  اأغلبهم  تواجد 
االحراج  و  االزعاج  ي�شبب  ما  طويلة  ل�شاعات 
للجريان.  اما املواطن ابو علي  ، يقول ان تربية 
العمل ما  العاطلني عن  اقبااًل من  الطيور �شهدت 

يدل على انها اأ�شبحت الهواية االكرث �شعبية لدى 
البطالة  تدفع  ال�شباب منهم،قد  العاطلني ال�شيما 
اىل جعل الع�رشات من ال�شباب يتجهون اإىل تربية 
الفراغ  اأوقات  لق�شاء  املختلفة  والطيور  احلمام 
املادي  الربح  عليهم  تدر  مهنة  يتخذونها  وقد 
من  خمتلفة  اأ�شناف  برتبية  يقومون  بعدما 

احلمام بهدف بيعها للراغبني يف �رشائها .
 ويتحدث ابو ها�شم 60 عاما ، الذي ي�شكن اإحدى 
النا�ش  معظم  اإن   ، بغداد   يف  ال�شعبية  املناطق 
)املطريجي(  ملجاورة  يرتاحون  وال  يرغبون  ال 
العايل  الدار  �شطح  على  اأوقاته  اأكرث  مي�شي  الأنه 
ثمني  �شي  ي�شاهد  عندما  حيان  بع�ش  ويف 
الظهور  من  اجلريان  ن�شاء  مينع  و  ب�رشقتة  يقوم 
ارتياد  اأو  املك�شوفة..  الدار  يف  بحرية  واحلركة 
ال�شطح لغر�ش ن�رش الغ�شيل اأو الأية حاجة اأخرى.

يف حني يرى ا�شتاذ علم االجتماع دكتور فا�شل 
ملن  م�شيئة  ح�شارية  غري  عادة  ..هي  يقول 

املمار�شة  وهذه  للجريان  ا�شاءة  وفيها  ميار�شها 
جتلب  عليها   تطبعوا  الذين  ال�شبيان  لبع�ش 
لهم   واالرها�شات  امل�شاكل  من  الكثري  لعوائلهم 
الذي  ال�شاذة عند  الهوايا  لت�شتمر  هذه  وال�رشهم 

ميار�شها حتى بعد كربه بالعمر ..
امل�شلية  اللعبة  هذه  ميار�ش   الذي  واملطريجي 
وحتى  الدرا�شية  حياته  يف  وفا�شل  ك�شول  هو 
اهتمامه  كل  لي�شب  ال�رشيف  العمل  ممار�شة  عن 
االموال  بذخ  من  النزيهة  غري  التعامل  بهواية 
م�شينة   افعال  وممار�شة  لل�رشقة  ت�شطره  التي 
الذين  وخا�شة  النا�ش  مع  امل�شاكل  خلق  وكذلك 
هي  وكثري   طيورهم  ك�رشقة  �شاكلته   على   هم 
ال�شذوذ  التي تالقيها ا�رشته جراء هذا  امل�شاعب 
نف�شه  على  للجناية  ال�شخ�ش  هذا  يندفع  ما  بعد 
كاالنحراف  الهواية  هذه  على  تعوده  خالل  من 
وكثري  منحرفة  �شلوكية  يف  وامل�شي   اخللقي 
وان   ، املطريجية  لهوؤالء  امل�شيئة  اخلطايات  هي 

مايكون  عادة  الهوايا  هذه  ميار�ش  الذي  ال�شاب 
القانون اليقبل  ابناء منطقته وحتى  منبوذا من 
�شهادة املطريجي  وهذا دليل وا�شح على �شلوكية  
املطريجي  ال�شيئة  وبدوري ان�شح  اولياء امور 
يراقبوا   ان  الطيور   تربية   يف  ال�شالعني  هوؤالء 
املجال  ف�شح  وعدم  امل�شينة  ابنائهم  ت�رشفات 
لهم  تولد  التي  اللعبة  هذه   مبمار�شة   لهم  
الكراهية  وامل�شاكل مع �شكان منطقته كما يجب 
على ال�شلطات االمنية مراقبة هوؤالء  ومنهم هذه 
ال�شلوكية  باجبارهم  مبمار�شة مهنة عمل �رشيفة 
التعليم االلزامي حتى يجرب  لهم وكذلك  تفعيل  
�شلوكيات معيبة  الطفل باالبتعاد عن مثل هكذا 
اال�رشة  على  اقت�شادية  تاثريات  ولها  اجتماعيا 
�شلطات  قبل  من  االعالمية  التوعية   وكذلك 
كل  على  العقوبة  ت�شديد  مع  املحلية  احلكومات 
البع�ش من هوؤالء  املنحرفني  من ميار�شها الن 

يوؤثرون �شلبا على جريانهم .

 
عادات  تتذكر  املا�شي  القرن  اجيال  مازالت   
احلياة  مدنية  عليها  اتت  اجتماعية  وتقاليد 
ب�شببها  تال�شت  كبرية  بتغريات  وتطورها 
موروثات اجتماعية كانت �شائدة منذ ثالثينيات 
القرن املا�شي وحتى نهاية الثمانينيات، اذ يقول 
 : احلاج ر�شن حمود الفكيكي �شاحب حمل بقالة 
كان احلمام البغدادي ملتقى اجتماعيا تختفي فيه 
النظافة  على  فوائده  والتقت�رش  الطبقية  الفوارق 
التي  االجتماعية  النوادي  ي�شبه  كان  بل  فقط، 
وحتى  واال�شرتخاء  التعارف  جل�شات  فيها  تتم 
ممار�شة بع�ش املواهب كالغناء، كما كان بع�ش 
اعمالهم  ميار�شون  ال�شعبي  بالطب  املعاجلني 
امل�شنعة  الدويتهم  ويروجون  احلمامات  داخل 
عبء  اي  ت�شكل  احلمامات  اجور  تكن  ومل  حمليا، 
مادي حتى على الفقراء الن اجورها  رخي�شة وال 
كلفة فيها �شوى ملن يريد ان ي�شرتي ال�شابون من 
احلمام او يدفع للـ )مدلكجي( الذي توازي اجرته 
اجرة دخول احلمام ملا يقوم به من جهد يتطلب 
واع�شاب  ع�شالت  مع  التعامل  يف  فائقة  خربة 
االج�شاد الب�رشية املتعبة. غني كاظم وي�شي )55( 
ال�شال�شل احلديدية يف  عاما �شاحب حمل ل�شنع 
عندما  طفولته  ايام  ا�شتذكر  ال�شيخ  باب  منطقة 
ال�شيد( منت�شف   اىل )حمام  والده ي�شطحبه  كان 
تقريبا  ل�شاعتني  احلمام  يف  ويجل�ش  �شهر  كل 
يتبادل فيها االحاديث مع اال�شدقاء قبل واثناء 
بع�ش  يف  يرافقها  التي  ال�شالة  يف  اال�شتحمام 
املرات اداء لطقو�ش دينية كقراءة اآيات من الذكر 
وبع�ش االدعية اخلا�شة ب�شحة اجل�شد، حتى انه 
كان يحفظ بع�ش الن�شو�ش ليقراأها على ا�شماع 
الذهاب  وكان  واملدر�شة،  املحلة  يف  ا�شدقائه 
لدى  واال�شتجمام  الراحة  اوقات  من  للحمام  
تتخ�ش�ش  التي  البغدادية  املحالت  ون�شاء  رجال 
التي  الن�شائية  عن  الرجالية  احلمامات  فيها 
عن  وبعيدة  منزوية  خمارجها  ماتكون  غالبا 
االنظار كنوع من احل�شمة للمراأة، ويبني وي�شي ان 
اجورا رخي�شة  كانت  احلمام  االغت�شال يف  اجور 
لل�شخ�ش  )درهم(  فل�شا  اخلم�شني  والتتجاوز 
الواحد حتى نهاية �شتينيات القرن املا�شي و�شعر 
واغلب  فلو�ش،   10 اوالدار�شني  ال�شاي  )ا�شتكان( 
االغت�شال  ادوات  معهم  يجلبون  كانوا  الزبائن 
كال�شابون واملنا�شف والبع�ش القليل ي�شرتي ما 

يحتاجه من �شاحب احلمام.
العام  مواليد  من  فرحان  فرج  هدية  احلاجة  اما 
يف  ن�شكن  كنا   1965 العام  يف   : قالت   1945
من  الن�شاء  حمامات  وكانت  املهدية  منطقة 
والزواج  اخلطوبة  اتفاقات  لعقد  االماكن  اف�شل 
�شالة  ويف  امهاتهن  يرافقن  ال�شابات  فالبنات 
مفاتن  بكل  اطالع  على  الن�شوة  كانت  احلمام 

بخدمة  املتعلقة  اجل�شدية  و�شحتهن  العرائ�ش 
الن�شاء  ان بع�ش  الزوج واملنزل واالجناب، حتى 
حمامات  يف  يجدن  اخلاطبة(  دور)  ميتهن  ممن 
ويف  اعمالهن،  ملمار�شة  االماكن  اف�شل  الن�شاء 
جتل�ش  كانت  بالن�شاء  اخلا�ش  الف�شل  حمام 
املرحومة)�شنية( التي حتفظ ا�شماء بنات املنطقة 
من  زواج  يف   وت�شاعد  قلب  ظهر  على  و�شبانها 
ف�شل  بعد  تتزوج  ان  تريد  من  او  العمر،  فاتهن 
كان  احلمام  ان  فرحان  وبينت  االول،  زواجها 
النظافة وهي  يوؤدي خدمة اجتماعية كبرية غري 
الق�شاء على العنو�شة مابني بنات و�شبان املحلة، 
ولي�ش يف منطقة الف�شل وحدها بل يف بقية اغلب 
الن�شاء  بع�ش  ان  حتى  االخرى،  بغداد  مناطق 
كانت تذهب اىل حمامات اخرى يف جانب الكرخ 
كحمام )كهية( التي متتهن اي�شا مو�شوع التو�شط 
حت�شل  املال  من  مبلغ  مقابل  الزيجات  عقد  يف 
على ن�شفه يف اخلطوبة ون�شفه االخر بعد الزواج 
وهو ال يتعدى دينارا واحدا. يف حني يرى  ناجي 
النه�شة  منطقة  مذكور �شاحب حمام  يف  خلف 
تفا�شيل  عن  حتدث  امل�شافرين  نقل  كراج  قرب 
يف  وعملها  املا�شي  القرن  يف  احلمامات  عمل 
وقتنا احلا�رش قائال: كنا منلك حماما كبريا يف 
وكان  االطفاء  بالقرب حمطة  ال�شيخ عمر  منطقة 
يدها  الدولة  1967 حيث و�شعت  العام  ذلك يف 
احلمام  ازالة  وقررت  متلكها  التي  االر�ش  على 
الذي كان موجودا منذ اربعينيات القرن املا�شي 
احلمام   لت�شخني  امل�شتخدم   الوقود  كان  حيث 

احلمامات  ا�شحاب  كان  اذ  احلمري،  )روث(  هو 
احليوان  هذا  ف�شالت  من  كبرية  كميات  ي�شرتون 
من باعة الطابوق واجل�ش الذين يطلق عليهم ا�شم 
)النكاكيب( وهم  ا�شخا�ش ميتلكون اعدادا كبرية 
)الروث(  احرتاق  عملية  من  وين�شاأ  احلمري،  من 
ا�شحاب  كان  الزرقة  اىل  مييل  الرماد  من  نوع 
اىل  ويبيعونه  اكيا�ش  يف  يجمعونه  احلمامات 
االن�شائية  املواد  تبيع  التي  )ال�شكلة(  ا�شحاب 
ليقوموا بخلطه مع  مادة )النورة( ليتكون خليط 
متجان�ش ي�شاهي اال�شمنت يف قوته، وبني مذكور 
ان النفط اال�شود كان النوع الثاين من الوقود بعد 
�شيوع تداوله يف اال�شواق يف بداية اخلم�شينيات ثم 
تطور االمر اىل ماهو عليه االن يف ا�شتخدام مادة 

الكهربائية   ) )للواقدات  الكاز  او  االبي�ش  النفط 
وا�شار  الوقود،  من  النوع  هذا  على  تعمل  التي 
كان  احلمامات  يف  امل�شتخدم  املاء  ان  مذكور 
م�شدره االبار اجلوفية التي حتفر داخل احلمامات 
التي مل تكن  املياه  انابيب  ان توجد خطوط  قبل 
ثالثينيات  بغداد يف  مناطق  اىل جميع  مو�شولة 
يتم  احلمامات  مواقع  كانت  اذ  املن�رشم  القرن 
اختيارها يف مناطق تتوافر فيها املياه اجلوفية 
لغر�ش  االر�ش  �شطح  من  قريبة  م�شافات  على 
الت�شخني  داخل حو�ش  ونقله  املاء  توافر  �شهولة 
وباقي اق�شام احلمام الثالثة وهي ) ق�شم التعرق( 
االغت�شال  وق�شم  حاليا  بال�شاونة  ي�شمى  اوما 
اللذان يكونان ا�شد حرارة وكثيفي البخار و�شالة 

)املنزع( التي ت�شلها حرارة قليلة النها تتعر�ش 
وخروج  دخول  ب�شبب  الباردة  الهواء  تيارات  اىل 
اىل  ا�شار  الواحد   عبد  منعم  املوؤرخ  الزبائن.   
ا�شهر واقدم احلمامات يف بغداد يف جانبي الكرخ 
والر�شافة، اذ اكد ان بع�ش احلمامات مثل )حمام 
ال�شيخ �شندل يعود  الذي يقع يف عالوي  �شامي( 
امليالدي  ال�شاد�ش ع�رش  القرن  اىل  ان�شائه  تاريخ 
بجوار  يقعان   اللذين  و)اجل�رش(  ايوب(  و)حمام 
)م�شهد بنات احل�شن( ي�شل عمرهما اىل اكرث من 
يف  يقع  الذي  اجلعيفر  حمام  وكذلك  عام  مئتي 
جانب الكرخ، مبينا ان )حمام حيدر( يف الر�شافة 
�شوق  مقابل  علي(  بنجه  و)حمام  و)ال�شورجة( 
و)حمام  االغا  باب  يف  كجو(  و)حمام  ال�شفافري 
يف  يون�ش(  و)حمام  الهرج  ال�شوق  قرب  البا�شا( 
الر�شافة  يف  احلمامات  ا�شهر  من  امليدان  حملة 
الزبائن من جانب  انها كانت جتذب بع�ش  حتى 
�شهرة  التقل  اخرى  حمامات  اىل  ا�شافة  الكرخ، 
عن �شابقاتها  كحمام املالح الذي �شميت املحلة 
وحمام  عيفان،  وحمام  الكهية   وحمام  با�شمه 
كان  الذي  ال�رشعية  املحكمة  بجانب  القا�شي 
و�شخ�شياتها  واغنياوؤها  بغداد  جتار  يرتاده 
جتذب  احلمامات  بع�ش  كانت  كما  املهمة، 
)ال�شيد( يف باب  ا�شحاب املهن واحلرف كحمام 
�شوق  الغزل يف  �شوق  و)الراعي( يف حملة  ال�شيخ 
)بكتا�ش  )كيجه جيلر( وحمام  العطارين وحمام 
خان(،  وبني عبد الواحد ان اكرث من 150 حماما 
بغداد  يف  االجتماعية  احلياة  م�شهد  من  اختفت 
بعد ان تعر�شت اىل االزالة  والهدم ب�شبب حركة 
العمران يف املدينة، ففي جانب الكرخ كان حمام 
وحمام  حيفا  �شارع  عليه  دخل  الذي  )�شامي( 
اجل�رش)ويق�شد به اجل�رش العتيك اأو ج�رش ال�شهداء( 
الذي �شار مكانه �شاحة لوقوف ال�شيارات تابعة 
لدائرة التقاعد العامة وحمام )اأيوب( اأو ما اأ�شموه 
معامله  من  بع�ش  مازال  املتيم،الذي  حمام 
الر�شافة عرب  اما يف جانب  اأهمل.  لكنه  حا�رشاً 
نهر دجلة من جهة ج�رش الباب املعظم، وباجتاه 
�شاحة امليدان، كان هناك حمام يون�ش، الذي يقع 
على مقربة من مركز �رشطة باب املعظم حاليا، 
وعند �شوق )هرج( كان يوجد حمام البا�شا الذي 
مل يبق منه حاليا �شوى قبته وحل بديال عنه بناء 
دائرة  قرب  حمام  ياأتي  ثم  العقاري،  امل�رشف 
الربيد التي كانوا ي�شمونها البغادلة )التيل خانه( 
مقابل  ويقع  خانه(  تيل  بـ)حمام  �شمي  ولذلك 
امليدان  �شاحة  من  القريبة  املركزية،  االعدادية 
يف منطقة  الق�شلة. اأما خلف االعدادية املركزية، 
الع�شكري،  امل�شت�شفى  قرب  حمام  هناك  فكان 
وامل�شت�شفى كان ي�شمى )اخل�شتخانة( و�شمي على 
حمله  وحل  هدم  الذي  اخل�شتخانة،  حمام  ا�شمه، 
نادي ال�شباط الع�شكري وتلك الرقعة تقع بالقرب 

من بيت احلكمة حاليًا.
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�كرث من ع�شرة �آالف حمام 
كانت موجودة يف بغد�د كما 
قدرها �ملوؤرخ �ليعقوبي يف 

�لقرن �لثالث �لهجري )955م(، 
ثم تناق�ص عددها يف �لقرن 

�ل�شاد�ص لي�شل �ىل �لفي حمام 
فقط، ��شل كلمة )حمام( من 

)حمى( باللغة �لعربية وتعني 
�حلر�رة �ملفرطة، وملا ��شتهرت 

به �حلمامات من درجات حر�رة 
عالية الي�شتطيع �ن يتحملها 

جميع �لزبائن، و��شبحت 
�حلمامات جزء� مهما من حياة 

�لبغد�ديني منذ بد�يات �لعام 
ملتقيات  ��شبحت  �ذ   1914
ت�شبه �ل�شالونات �الجتماعية 

�لتي يجري فيها �لتعارف 
و�لتحدث عن جمريات �الحد�ث 

�خلا�شة ب�شوؤون �حلياة 
�لثقافية و�القت�شادية �وحتى 

�ل�شيا�شية، فاغلب �لبيوت ال 
توجد فيها حمامات كما يف 
وقتنا �حلا�شر وكان ف�شل 

�ل�شتاء ي�شهد �قباال �أكرث على 
حمال �الغت�شال و�لنظافة �لتي  
كانت تنطلق منها �غلب مو�كب 

�عر��ص �أهل �ملدينة.

5


