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إعتنت الدٌانات السماوٌة بمسؤلة طهارة الجسد سواء كان تنفٌذا لما ورد فً الكتب السماوٌة من فروض او 

وٌبدأ الغسل او . النظافة فً أي وقت كان أو نتٌجة ألشعور بالحاجة الى. فً أحادٌث أألنبٌاء والفقهاء
اما غسل عموم الجسد فٌكون تلبٌة لفرض . الوضوء عند المسلمٌن بالكفٌن والوجه ولكافة أجزائه ولألطراف

وٌكون ذلك أسبوعٌا او شهرٌا ؛ بحسب توفر . دٌنً معروف او للحاجة الى تنظٌفه من أألوساخ المتراكمة
وقد ٌحتاج البعض من الناس الى غسل جسده وتنظٌفه . لة الطقس وبرودتهالماء ، مع أألخذ باإلعتبار حا

والبد هنا من . ٌومٌا ؛ وهم ألعمال والصنائعٌون العاملون فً التعدٌن والسباكة والمجاري ومن على شاكلتهم
وٌعتبر الصٌف والربٌع . ومإخرا ألصوبات( المواگد)توفر الماء ومستلزمات التدفئة شتاء كالمناقل و

 .لخرٌف من المواسم المناسبة لإلستحمام عموماوا
 

أما الفئات أإلجتماعٌة الفقٌرة ذوات المداخٌل المتدنٌة فهً غٌر قادرة على أإلستحمام المعتاد شتاء إال فً    
وٌكون ذلك . أألعٌاد او فً المناسبات الدٌنٌة او أإلجتماعٌة الخاصة ؛ او کلما توفرت لدٌها أإلمكانٌات

وٌعتبر . كما كان ٌسمى أٌامئذ ؛ إذ أن أسعاره لٌست باهضة( السوگ)الحمام العمومً او حمام  بالذهاب الى
لكن األمر ٌكون أكثر ٌسرا فً المواسم المناخٌة . ذلك حدثا وتغٌرا مهما فً حٌاة المستحم لعدة أٌام قادمة

ماء إعتٌادي او ساخن ( مشربة -مسخنة )او ( جربة)او ( پٌپ) إذ ال ٌتطلب ذلك أكثر من . المعتدلة كما قلنا
؛ تلك المادة الطٌنٌة الرقٌقة التً لها القدرة ( طٌن خاوة)او ( رگً)وقطعة صابون ( طاسة)و( طشت)؛ و

التً ٌمكن إستبدالها بـ ( المنشفة)و( الچٌس)هذا فضال عن اللٌفة و. على إمتصاص أألوساخ والدهون
ون بالقرب من نهر دجلة او ألسواقً الكبٌرة كالتً كانت تمر اما اولئك الذٌن ٌسكن(. الپشكٌر)او ( الخاولً)
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فً اربعٌنٌات القرن الماضً ؛ فكانوا من أصحاب ( گهوة إبراهٌم عرب)؛ وقرٌبا من ( الكرنتٌنة)فً منطقة 
اما الفئات أإلجتماعٌة المتوسطة اوالموسرة فلهم حماماتهم الخاصة فً قصورهم او بٌوتهم . الحظ السعٌد

والبد لنا هنا من أإلشارة الى تقلٌد جمٌل ٌإكد على روح األلفة . جهٌزا جٌدا كما هً الحال الٌومالمجهزة ت
لدعوة العوائل التً التمتلك حمامات ؛ لإلستحمام فً ( الطرف)والمحبة ؛ وهو مبادرة العوائل الموسرة فً 

اللطٌفة ونوادر ( السوالف)حماماتها وإكرامهما بالطعام ؛ ومشاركة الداعً لها بتناول الشاي وتبادل 
 (. الطرف)ألقصص وشإون 

 
ثم أخذ . وكان فً مدٌنة بغداد فً ثالثٌنٌات وأربعٌنٌات القرن الماضً عدد كبٌر من الحمامات العمومٌة

وسبب ذلك معروف وهو إهتمام المواطنٌن ببناء حماماتهم الخاصة . ٌتناقص فً عقد الخمسٌنٌات وما بعده
الذي كان ٌحصل على الماء من بئر محلٌة مالحة ؛ وحمام ( حمام المالح)الحمامات ؛ ومن أهم . فً منازلهم

 .الشورجة وحمام حٌدر وحمام ٌتٌم وحمام الجسر وحمام الباشا وحمام القاضً وغٌرها 
 

من المواضٌع األثٌرة الى نفوس أولئك الذٌن ٌعشقون التراث البغدادي ( حمامات السوگ)وٌعتبر موضوع    
من . فقد أشتهرت تلك الحمامات بتقالٌدها المتوارثة وطقوسها الجمٌلة التً تلزم الجمٌع بمراعاتها .أألصٌل

كما . ذلك مثال أن العوائل المحافظة لم تكن لتسمح للصبٌة بالذهاب الى الحمام إال بمعٌة أحد أفرادها البالغٌن
إلى غٌر ذلك مما ٌتعارض مع قٌم وتقالٌد . بمصاحبة أمهاتهم إلى حمامات النساء!( الكبار)الٌسمح لألطفال 

وهنا نجد . وكثٌرا ما تحصل مشادة بٌن ناظرة الحمام ووالدة الطفل المسكٌن. المجتمع البغدادي المحافظ
زبونات الحمام تنقسمن على فرٌقٌن ؛ فرٌق ٌتعاطف مع الطفل ووالدته وفرٌق آخر ٌصر على المنع تقوده 

لكنها مإلمة ؛ إذ تحاول أألم ومن معها إثبات أن الطفل الٌدرك تماما ما وقد تحصل مشاهد هزلٌة . الناظرة
ولكً تحاول إثبات براءته نراها تندفع بعصبٌة لترفع . حوله ؛ وال ٌنظر بعٌن زائغة الى العورات

: ) للكشف عن عورته أمام الجمع الغاضب وهً تصرخ فٌهن ومشٌرة الى الطفل المرعوب ( دشداشته)
إنتً عمٌة ؛ لعد هو هذا : ) وترد علٌها الناظرة بنبرة عالٌة. ؟..(!هو ولٌدي رجـّال...زٌنشوفن بعٌونچن 

 . ؟..(!جـــاهل
 

 :وتنقسم بناٌة الحمام الى عدة أقسام هً
عالٌة او ( دچة)وٌمثل القسم الذي ٌستقبل فٌه صاحب الحمام الزبائن وهو ٌجلس بوقار على  :ألمنزع .  1 

( دچة)؛ ومن ثم ٌضعونها على ( البقچة)ث ٌبدأون بخلع مالبسهم وحفظها فً كرسً مرتفع قلٌال ؛ حٌ
او العامل بتغطٌة ولف ما دون حزام الزبون بـما ( الصانع) وهنا ٌتقدم (. الكروٌتات)أإلستراحة الرئٌسة او 

أو ( جزدانه) وغالبا ما ٌسلـِّم الزبون الوجٌه. ؛ ثم ٌدنً من قدمٌه القبقاب( الوزرة)او ( بالپشطمال)ٌسمى 
وكذلك مقتنٌاته الثمٌنة كالساعة . الذي ٌحفظ فٌه نقوده الى صاحب الحمام لٌإمنها فً الخزانة( ِهمٌانه)

والواقع ؛ فؤن قلة هم الذٌن كانوا (. الوْرَورْ )الثمٌنة ومفتاح البٌت و( التتن)وعلبة ( السبحة)والمحابس و
وكثٌرا . ؛ ورواد الحمام ٌعرف بعضهم بعضا فً أألغلب أألعمفقد كانت الدنٌا ٌومئذ آمنة نسبٌا . ٌفعلون ذلك

ما ٌتحول الحمام الى ملتقى لألهل وأألصدقاء لتبادل أآلراء وأألفكار حول أوضاع المحلة ومشاكل المدٌنة 
فقد روى لً صدٌق ؛ حٌث كان موجودا فً أحد الحمامات بؤنه سمع . أإلقتصادٌة أوأإلجتماعٌة أو السٌاسٌة

وكان (. صالح جبر)قد كلف بتشكٌل الوزارة خلفا لـ ( السٌد محمد الصدر)و العائد الى الحمام بان من الرادٌ
فجرى نقاش جاد وودي . رجال حكٌما ووقورا وهو بعمته السوداء ولحٌته المخضبة المشذبة( الصدر)السٌد 

شك أن كثٌرا منا ٌتذكر وال . المحافظٌن ؛ ٌقودهم صاحب الحمام( أألفندٌة)بٌن شبان ٌسارٌٌن وبٌن بعض 
كان زاخرا بالحراك السٌاسً وبالمظاهرات والوثبات الدامٌة التً إشترك فٌها الشعب كله على  84بؤن عام 

... موطنً)فكانت أناشٌد . مختلف قومٌاته وطوائفه ومذاهبه المتحابة المتصالحة ؛ وكذلك أحزابه المختلفة



هذا الوطن الجمٌل الواحد أرضا وشعبا منذ فجر . اء العراقتصدح فً أجو( نحن الشباب لنا الغد)و( موطنً
 .التؤرٌخ والذي ما عرف الصراعات السٌاسٌة او الدٌنٌة الدموٌة قط

 
القدم )الكنٌف او )وٌضم . وهو القسم الذي ٌسبق الصالة الرئٌسة ؛ أي الُمستحم ( :دوا الحمام)قسم .  2 

وهو (. دوا الحمام)ٌر المرغوب فٌه ؛ وذلك بإستعمال اي المرحاض وأمكنة خاصة إلزالة الشعر غ( گاع
(. كبرٌتٌد ألزرنٌخ)و( الجٌر الحً)وٌتكون من خلٌط من النورة . مسحوق ٌباع لدى العطارٌن والصٌدلٌات

فٌجلس الزبون بالقرب من الحنفٌة لٌضٌف قلٌال من الماء . ولهذا المسحوق  القدرة على إزالة الشعر بسرعة
ومما تجدر اإلشارة الٌه هنا بؤن هذا القسم الذي ٌتسم بالدفء . عمل منه عجٌنة رقٌقةالى المسحوق ؛ فٌ

؛ وهً الصراصر الحمر المعروفة ؛ وبخاصة فً الحمامات ( للمردان)والرطوبة ٌكون فً الغالب ملجؤ 
د أن وبع. وقد تفسد متعة بعض الزبائن الذٌن ٌتقززون من مشاهدتها وهً تحوم وتتطاٌر حولهم. القدٌمة

ٌغطً الزبون مناطق الشعر بهذه العجٌنة مع الدعك الخفٌف علٌه أن ٌنتظر برهة من الزمن لٌجد الشعر وقد 
لها خاصٌة سمٌة ( الزرنٌخ)فمادة . من بعض المشاكل او المحاذٌر( دوا الحمام)وقد ال ٌخلو . أزٌل تماما

وي البشرة الحساسة او ممن ٌعانون لذلك ٌنبغً أإلحتراس عند أإلستعمال ؛ وخصوصا من قبل ذ. معروفة
لذلك نرى بعض الزبائن ٌزفرون . ٌعد من المواد الكاوٌة( ألجٌر الحً)كما أن . من الخدوش والطفح الجلدي

 .وٌتؤوهون من الحرقة ومن الجو الخانق للمكان
 
لبا مبتدأ فً طا 84فقد كنت عام . ومن الطرائف التً تتعلق بالصراصر لعلً أذكر هنا هذه الطرفة اللطٌفة 

. الكلٌة حٌث طلب منا أستاذ علم الحٌوان أن نحضر معنا فً الدرس التالً عددا من الصراصر لتشرٌحها
؛ الواقع بالقرب من محلة ( حمام المالح)لكنه ٌتسم بالجرأة واللباقة  الى ( الطرف)فبعثت بشاب صغٌر من 

ألذي كان شخصا فً غاٌة ( أحمد)المرحوم ألسٌد ولقنته بالعبارات التً ٌنبغً قولها لصاحب الحمام . الفضل
؛ سؤلته ما الذي حصل له مع ( الشٌشىة)وحٌن عودة الشاب بالصراصر ؛ وقد حفظها فً . الطٌبة والظرف

لكْن ما داْر . آنً إبن إسطة جواد البنا أرٌد اصٌد چم  صرصر: عمً أحمد: گلْت له: ) فقال لً(. الحممچً)
... گراٌبً تلمٌد بالكلٌة ورادوها منه: گلْت له. ؟!شتسوي بٌها إبنً : ، فگال لًوِعدْت الحچاٌة . لً بالْ 

وٌن المال عارف : أشو عمً أحمد إلتفت على الحاضرٌن وصاح : ) وأردف الشاب قائال!( ٌتعلم علٌها 
 .؟...( !بعد لوٌش ٌحفظون قرعان. ؟...!خلً ٌجً ٌشوف إشدٌعلمون ولدنا بالِمدارس 

 
 وٌتؤلف من باحة تحٌط بها أروقة وأمكنة خاصة ألحواض . وهو الصالة الرئٌسة للحمام :الُمستحم.  3

( دچة)وٌتوسط الباحة . ألثانٌة للماء البارد\اإلستحمام الحجرٌة وحنفٌتان لكل حوض ؛ أحداهما للماء الحار و
أٌضا ما ٌسمى وٌوجد هنا (. المدلكچٌة)حارة ٌجلس علٌها الزبائن للتعرق ؛ او إلستخدامها من قبل 

الماء المغلً ؛ حٌث ٌغطً جوها البخار ( صفرٌة)او ( قزان)وهً قبو صغٌر قرٌب من (. الجهنمٌة)
فٌخرج منها وهو ٌلهث من . او آالم العظام أألخرى( الروماتٌز)وعادة ما ٌدخلها من ٌشعر بآالم . الكثٌف

 . سخونة المكان وقلة أألوكسجٌن
 

( الصانع)المعدنٌة لٌنادي على ( الطاسة)أإلستحمام ٌطرق على الحوض بـواسطة وبعد أن ٌنتهً الزبون من 
بواحد آخر جاف ولف ( وزرته او بشطماله)فإن كان زبونا عادٌا أبدل (. جاكْ )الذي ٌهرع الٌه وهو ٌصٌح 

ة أما إذا كان ممن ٌجلبون معهم تجهٌزات أإلستحمام الخاصة بهم فؤنه ٌذهب بسرع. جسمه بمناشف الحمام
حٌث ٌستقبله ( الكروٌتة أي القنفة)او ( الدچة)وعادة ما ٌجلس الزبون على . المجزي( البخشٌش)لجلبها لقاء 

 وهنا ٌهرع (. أنعم هللا علٌكم)؛ فٌجٌبهم ( نعٌما)الحضور بعبارة 
 



 
 
 

؛ وخصوصا   أللذٌذ الذي ٌعد من مستلزمات ما بعد أإلستحمام( إستكان چاْي الدارسٌن)لٌقدم الٌه ( الچاٌچً)
 . لمقاومة نزالت البرد( المربعانٌات)فً موسم الشتاء وفً 

 
الجسم فٌعد من ابرز متطلبات اإلستحمام ؛ وخصوصا للموسرٌن ( تكٌٌس)لـ ( المدلچً)اما إستدعاء    

ة والحدادٌن وأمثالهم ممن تستدعً أعمالهم الشاقة التوجه الى الحمامات لٌل( التكمچٌة)والوجهاء او إسطوات 
 .الجمعة للتخلص من مخلفات اعمالهم من السخام والفحم وثفل المعادن

أسالٌبه البارعة وفنونه الطرٌفة للتؤثٌر فً نفسٌة المستحم ولكسب مرضاته ؛ وذلك بإزالة ( للمدلكچً)و    
؛ ثم دحرجتها وجمعها من أجزاء ( فتاٌل)وبرمها بخفة على هٌئة ( چٌس الحمام)أوساخ الجسم بواسطة 

ظهر والكتفٌن لٌضعها أمام أعٌن المستحم وفً الجزء األمامً من الجسم لٌثبت مهارته فً التدلٌك ؛ ال
الخفٌفة التً ٌقوم بها ؛ من ( البهلوانٌة )على أن ال ننسى الحركات . ذي إعتبار( بخشٌش)ولٌحصل على 

ًِّ الرأس ؛ قبٌل تقلٌب المستحم ظهرا على بطن وبطنا على ظهر وعلى الجنبٌن ؛ وشد ألذراع ٌن والساقٌن ول
كل !. مفاصل الفقرات بإعتبارها دلٌل العافٌة وعودة أألمور الى نصابها الطبٌعً ( طقطقة)لٌسمع الزبون 

وتنتهً العملٌة بدعوة . ؟( ...!أحسنت أسطة ؛ بارك هللا بحٌلك)هذا والزبون ٌتؤوه وٌردد عبارت اإلستحسان 
وٌتوقف مقدار (. حمام الصحة والعافٌة)و( ً عمً او حجً او أخًعواف: ) الى الزبون قائال( المدلكچً)
( الطقطقات)ومن عدد ( البهلونٌة)ورصٌده من الحركات ( المدلكچً)على براعة ( البخشٌش)
 ؟(...!الفتاٌل)و
 

العرٌس الى الحمام من قبل أهله وأصدقائه المقربٌن وذلك ( عزٌمة)ولعل من بٌن التقالٌد البغدادٌة الطرٌفة 
وإمطاره بالعبارات والحركات الشبابٌة الساخنة ( لبهذلته) فتكون هذه المناسبة فرصة ( . الدخلة)بٌل لٌلة ق

. فماذا عساه ٌفعل والمناسبة فرٌدة وسعٌدة ؟. وألتً كانت مؤلوفة ٌومذاك ؛ وهو فً غاٌة الخجل والقنوط
 .وإن ما ٌفعلونه به هو من باب المعابثة والمزاح والمحبة ؛ لٌس إال

 
. ؛ فالذهاب الى الحمام ٌتطلب منهم سلوكا وطقوسا معٌنة( الطرف)المعتبرون من قبل أبناء ( أألشقٌائٌة)اما 

. ومستلزمات أإلستحمام( البقچ)فهم عادة ما ٌكونون محاطٌن بعدد من أصحابهم ومرافقٌهم الذٌن ٌحملون 



على خصورهم وقد دسوا فٌها ( صاتالحٌا)فتراهم ٌدخلون متبخترٌن وهم ٌشدون أألحزمة العرٌضة او 
وحٌن ٌدخل . ؛ إن كان الموسم شتاء( الفروة)او ( الچاكٌت)او ( الدمٌري)او الخناجر تحت  ( الَوراورْ )
الى الحمام وٌلقً بالسالم على الحاضرٌن ؛ ٌنهض ناظر الحمام من مكانه لٌستقبلة بالترحاب ( الشقاوة)

ولَِم ال . ملل البعض أآلخر وهم ٌردون على التحٌة بؤحسن منهاوالمهابة ؛ بٌنما ٌنهض بعض الزبائن وٌت
 .آخر معتد( شقاوة)ٌوما ما لتؤدٌب ( بشقاوتهم) والحضور قد ٌحتاجون الى أإلستنجاد 

 
( چاٌخانات)و( گهاوي)وهً ال تختلف عن أجواء ا. وأجواء الحمام العامة لٌست دائما سمنا على عسل 
وهنا تبدأ . ممن ٌتصفون بالرعونة وقلة أألدب( شقاوة)قد ٌزوره أحٌانا ف. الحبلى بالمفاجآت( أألطراف)

فٌؤخذ الزبائن بقطع أحادٌثهم المسلٌة  فجؤة والتسلل من الحمام ؛ الواحد بعد اآلخر ، . أجواء الحمام بالتوتر
حٌث . اء شرهبتقدٌم أفضل الخدمات الى هذا الزائر الثقٌل إتق( الچاٌچً)بٌنما ٌقوم صاحب الحمام والصانع و

؛ ثم ٌقف ٌنتظر بوجل ( جٌس)جدٌد وصابونة ولٌفة و( پشطمال)وإخراج ( الدوالب)ٌهرع الصانع بفتح 
ألتفه أألسباب كً ٌزوغ ( عركة)وكثٌرا ما ٌفتعل . ثٌابه إستعدادا لإلستحمام( الشقً الدعً)حتى ٌنزع هذا 

 (.البخشٌش)من دفع أألجرة و
 

الحمامات الذٌن ٌرون بؤنهم ٌتمتعون بؤصوات جمٌلة  فتراهم ٌذهبون ومن طرٌف ما ٌذكر عن بعض زبائن 
الى الحمام فً أوقات خلوه النسبً من الزبائن ؛ لٌال او فجرا ؛ لٌجربوا حناجرهم بقراءة مقام او غناء 

لكنه سرعان ما ٌصاب . فٌخرج من الحمام وعلى وجهه إبتسامة رضا لكونه إجتاز أإلختبار بنجاح(. پستة)
 .أمل حٌن ٌعٌد التجربة فً المنزل بخٌبة

 
ٌّة)والحمام لدى البعض من الناس  فهو ٌرٌد أن ٌري الناس مالبسه (. العنطزة)مناسبة للتبختر و( الگور ممش

اللٌهً او )أوالعباٌة ( الدمٌري)او( الصاٌة الپتة)أو ( الزبون)الجدٌدة التً سوف ٌدشنها أول أٌام العٌد مثل 
أم ( القندرة الروغان)أو( الٌمنً أألحمر)الٌشماغ أألنكلٌزي والعرقچٌن او  شغل النجف ؛ او( الچوخ

 (.الجزة)
 

فلها ؛ هً أألخرى ؛ قصصها وحكاٌاتها المثٌرة التً تشكل بحد ذاتها فصال هزلٌا ( حمامات النسوان)أما 
وقبل الولوج . التً ٌغلب على سكانها الجهل والتخلف والفقر( أألطراف)وخصوصا فً . ممتعا قائما بذاته

على الذهاب الى الحمام كعائلة بمفردها أو كمجوعة ( النسوان)فً الموضوع ٌنبغً أن نذكر بؤنه بعد إتفاق 
( البقج)من العوائل التً ترتبط بعالقات سابقة حٌث تبدأن بإعداد مستلزمات الحمام  التً تحفظ بـ 

الطٌن )و( المراٌة)والمشط وحجر الحمام و( مجٌس الحما)واللٌفة و( ألركٌة)وهً الصابونة و( العاللٌك)و
والٌمكن أن (. الكرزات)و( المٌوة)؛ وكذلك المناشف ومالبس نظٌفة او جدٌدة ؛ وبعض أألطعمة و( خاوة

والكحل ( السبداج)و( الدٌرم)؛ وهً الحنة و( السفط)التً تحفظها فً ( الزواكة) تنسى المرأة مستلزمات 
وفص ( منگاش)الشهٌرة ٌومذاك ؛ ومكص و( ٌحة ماركة بنت السودانشٌشة ر)والخطاط وُحمرة الخد و

 .  شب ؛ وأحٌانا خٌط الحفافة ، وخصوصا بالنسبة للعراٌس والصباٌا
 

؛ وعلى حٌن غرة ؛ إندالع المشاجرات الفجائٌة التً تبدأ ( حمام النسوان)وكان من أخطر ما ٌحصل فً 
وتبادل التراشق بـ ( الملش)و( الكفش)ً أحٌان كثٌرة تتطور الى وف(. الفشار)أوال بتبادل أإلهانات والشتائم و

( العركات)أما سبب إندالع تلك . وسواها( القرواٌن)وحجر الحمام وربما التضارب بالطوس و( القباقٌب)
او قد ٌكون (. باٌت)فغالبا ما ٌكون مرجعه التنافس على الماء وأألحواض او وجود أألطفال او تنفٌذا لثؤر 

حٌث تبدأ المعركة . لغٌرة والحسد ؛ وخصوصا إذا كانت المستهدفة إمرأة ٌافعة وجمٌلة ومتغطرسةبسبب ا
شاٌفة روحها ... شوفنها الهاْي المعنطزة : ) بتعلٌق من إحدى النسوة الغٌورات المنفلتات وبصوت مسموع



ظ  لخصوبة خٌال القراء وأترك مالحق العبارات واأللفا. ؟( !وكل الناس مو بعٌنها....شوفة وشاٌلة خشمها
وعلى الفور تتدخل الناظرة التً تختار عادة من . وتسود الفوضى فً المستحم( العركة) حتى تبدأ . الكرام

ولچن ؛ ِتسكتْن لو : )لتبدأ اولى الخطوات التحذٌرٌة بؤن تصرخ فٌهن( الجعنكٌات)بٌن النسوة القوٌات و
(. شرانٌا)حمام الرجال الذي كان ٌوما ما شخصا منفلتا و( صانع)هذا هو ( برهوم)و. ؟...(.!أصٌح برهوم 

حتى تحصل همهمة بٌنهن ؛ ومن ثم ٌسود المكان صمت ( برهوم)وما أن تسمع النسوة المتخاصمات إسم 
الذي ال ٌتورع عن إقتحام المكان وإطالق ( البرهوم)فبعضهن قد سمعن عن تجارب مرٌرة مع هذا . مطبق

عادات السائدة بٌن هإالء النسوة السرعة فً نسٌان ماحدث وقلب صفحة جدٌدة ومن غرٌب ال. لسانه القبٌح
وهن سعٌدات ومنتشٌات على أصوات ( الدچة)حٌث نرى المتخاصمات وقد جلسن على . خالل دقائق

؛ حٌث ( بالوصل او الخرگ)وقد لفت من أصٌبت منهن كدماتها وجروحها ( الخواشٌگ واإلستكانات)
( النومً الحلو)و( گخبز العرو)و( الكلٌچة)لحدٌث عن شإونهن الخاصة وتبادل ٌؤخذن بتبادل أطراف ا

ولعل السبب فً سرعة تناسً أألحقاد وغلبة !. ؛ وكؤن شٌئا لم ٌحدث ( الكرزات)و( تٌن إرجاوْ )و( الرمان)و
روح العفو بٌن هإالء النسوة ؛ وهن جزء من الشعب العراقً الطٌب ؛ هو أن سٌرتهن وأخالقهن التً 

 . جبلت على الفطرة النقٌة ؛ لم تلوثها وتفسدها أدران السٌاسة وأحابٌل الدٌن المسٌس
 

وفً الختام ؛ البد أن نذّكر القراء الكرام بؤن هناك قسما آخر من أقسام الحمام المهمة وهو الخاص بإعداد 
وكانت طرٌقة تسخٌن . اوٌقع هذا القسم خارج بناٌة الحمام ومالصقا له(. الطّمة)وتجهٌز الماء الحار وهو 

قاقً)الماء من الطرق البدائٌة التً تتطلب مجهودا وتعبا وعرقا من قبل القوامٌن علٌه ؛ وهم الوقادون و ( السِّ
كما ٌسمى أحٌانا من أإلصطبالت وسواها الى ( الفشقً)الذٌن ٌنقلون روث الحٌوانات او ( النگابون)و
مواد البناء ؛ حٌث كان ٌستعمل ( ِسكالت)اد المتخلف منها الى إلستعماله وقودا ؛ ومن ثم نقل الرم( الطمة)

فً غاٌة الصعوبة والتعب ؛ ( النگابٌن)وكانت مهمة . الحٌة( بالنورة)بعد خلطه ( كمونة للطابوگ)فً البناء 
حتى وصفوا من ٌمارس عمال شاقا . ٌشاركهم فً ذلك الحمٌر والبغال التً تقع علٌها مهمة النقل المزدوج

من نهر دجلة ( السقاقً)أما الماء فكان ٌإتى به من قبل (. ِمثْل زماْل الطّمة ؛ راٌْح ْمحمِّل وجاْى مَحمِّل)بؤنه 
وبعد إنتشار خدمات . وكثٌر من الحمامات كانت تحصل على الماء من أآلبار المحلٌة. او السواقً القرٌبة

. جرى تزوٌد الحمامات بالماء بواسطة األنابٌب ؛ أي إسالة الماء كما كان ٌطلق علٌها البغادة ؛!( الرسالة )
! ؛ وهو مصدر رخٌص من مصادر الطاقة المستدٌمة الذي إفتقده العراقٌون هذه أألٌام ( الروث)كما أستبدل 

 .وأخٌرا بالنفط أألبٌض الذي ولدت مع ظهوره أزمة الطاقة( البنكر سً)؛ بالنفط أألسود او زٌت 
 

ًّ ( للطمة)البد أن نذكر بعض الفوائد الثانوٌة وقبل آن ننهی حدٌثنا هذا  اللذٌن ( الشلغم والشوندر)وهو ش
وصف ( الشلغم)كان البغادة ٌحبون أكلهما ؛ وخصوصا أٌام البرد القارس ؛ حٌث أطلق البغادة على 

وقد لفوه ( إلنجانات)وكان الباعة ٌحملونهما على رإوسهم  بؤألطباق او السالل او . الصدر( درمان)
وكان . لقماش او اللباد لإلحتفاظ به ساخنا ؛ فٌدورون به فً أألسواق وأألزقة حتى ساعة متؤخرة من اللٌلبا

مبعثا لتعلق الزبائن بهما كؤكلة تراثٌة محبوبة ( الشلغم والشوندر)وجود طبقة رقٌقة من الرماد الذي ٌغطً 
بؤن بعض اخوتنا من أبناء الموصل إعتادوا وٌنبغً أن ال ننسى هنا أٌضا . لها طعمها ومذاقها المدخن اللذٌذ

 . لشٌه( الطمة)التً تحوي اللحم المقدد اللذٌذ الى الحمام لدسه فً  ملة ( ُبرماتهم)أن ٌؤخذوا 
 

هذا غٌض من فٌض مما كان ٌحصل فً الحمامات العمومٌة أٌام الزمن البهٌج الجمٌل ؛ وما إجتهدت    
التراث البغدادي أألصٌل ؛ وتلك العادات العراقٌة الجمٌلة  (سفط)الذاكرة الغاربة فً إسترجاعه من 

المتوارثة التً رعاها العراقٌون بمهجهم وحفظوها بٌن جوانحهم ؛ حتى صحوا على زمجرة رٌاح التغٌٌر 
 .التً عصفت بؤنماط حٌاتهم ومسخت تقالٌدهم األصٌلة وعاداتهم الطٌبة فً زمن قصٌر



ٌنا هو أسباب تعرض العراق إلى سلسلة محكمة ومتواصلة لمخططات لكن الذي إستعصت مغالٌق إدراكه عل
شرٌرة إستهدفت محو تؤرٌخه وآثاره الخالدة دون سائر أقطار الوطن العربً التً تشاركه هذا التؤرٌخ 

ففً ظرف نصف قرن من الزمان تعرضت كنوزه أألثرٌة الى النهب والتهرٌب والتشوٌه وكذلك . الغنً
بل وقد جف نبع العراق حتى من المفكرٌن والسٌاسٌٌن . موسٌقٌة ألتً إندثرت او كادتفنونه المعمارٌة وال

والكتاب وأألدباء والمإرخٌن والموسٌقٌٌن الكبار الذٌن ساهموا فً إغناء حٌاتنا بنتاجاتهم الرائعة فً ذلك 
فنحن لو . ه وفقرهالزمن الجمٌل ألذي ما ٌزال طعم أجوائه اللذٌذة تحت أضراسنا حتى اللحظة ؛ على بساطت

أجرٌنا مقارنة سرٌعة بٌن العراق الٌوم وبٌن المغرب اوتونس اومصر مثال فً مضمار الحفاظ على التراث 
أما المقارنة مع تركٌا . ؛ نجد أن هناك بونا شاسعا ال حدود له( الحمامات العمومٌة)المحلً ؛ وخصوصا 

ها الجمٌلة أومتاحفها العرٌقة أوفنها المعماري الفرٌد فؤنا ال أرٌد هنا أن أتحدث عن موسٌقا. فهً غٌر واردة
الذي غزا ( الحمام التركً)لكننً اود أن أشٌر فقط الى . ؛ وكٌف أصبحت من أهم مصادر دخلها القومً

 .المرفق( الفدٌو)أألقطار المتقدمة وقد إرتدى حلة فً غاٌة الجمال وأإلبداع ؛ كما ٌشاهد فً 
 
ودي أن أشٌر ؛ وأأللم ٌعتصر قلبً ؛ بؤن من قام بتنفٌذ تلك المخططات الشرٌرة وفً ختام هذا الحدٌث ؛ ب  

او إشترك فٌها هم مواطنون عراقٌون ؛ وبعضهم مسإولون ؛ قد إحتضنهم هذا البلد ورعاهم ولم ٌبخل علٌهم 
خرائب فكان جزاإه هذا الخراب الشامل الذي لف الوطن من شماله حتى جنوبه ؛ فؤحاله الى . بخٌر او فضل

 .وأطالل ٌنعق فوقها البوم
 
 

 أكادٌمً عراقً مغترب * 
 

                                                                                                         
                                                      

http://www.youtube.com/watch?v=3PjoFdKaY24 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3PjoFdKaY24

