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اء تلعفر  يبـاع فيه الفحم وحبوب ا
الـفــخـاريـة  صــاحـبه احلــاج سـعـيـد
ـطل احـمــد الـعـبـيــدي . وفي ظـهـره ا
عـلى شـارع غـازي عـدة دكـاكـ تـعود
إلى صانعي احلقائب احلديدية التي
كــانت تــسـتــخــدم في الـســفــر وحـفظ
البـس في الــبــيـــوت  ويــســمــون ( ا
التـنكـجيـة ) وهم سيـد علي الـهادي 
وسيـد محمـد وأخيه سـيد نافع أوالد
ســيـــد عـــبـــدالـــله  وإبـــراهـــيم عـــلي
التـنكـجي . يلي اخلـان توالـيت عام 
ثم دكــان جـــاسم اإلســكــافي  ودكــان
عـبــدالـلـه اجلـوادي اخلــيـاط  ودكـان
ثلث الشكل محمد صالح اجلـايجي ا
. يــلـيه زقــاق مــائل يــؤدي إلى سـوق
الــقــهــوجـيــة والــســراجــ في سـوق
ــكـان يـواجــهـنـا الـســراي . في هـذا ا
دكــــان مـــرتــــفع حتـــتـه ســـرداب كـــان
يـــشــغــله اخلــيــاط لـــويس حــلــبــيــة 
واشـــغــله من بــعـــده مــحــمــود ذنــون
وبيليات احلديدية . التنكجي بائع ا
ر ـعصرة  يليه زقاق يـسمى زقاق ا
حالـياً خـلف مصـرف الرافـدين / فرع
يدان فيه مـعصرة للـسسمسم الذي ا

يصنع منه الراشي .
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بعـد الـزقاق دكـاكـ كان يـشـغل عدداً
منها عـزيز فتحي الـوكيل الوحيد في
الــعــراق لـدراجــات ومــكـائن خــيــاطـة
احلدباء قبل أن ينتقل إلى قرب مركز
السراي  شغلـها من بعده داود بائع
القهوة ورؤوف اخلـياط وجميل بائع
الــصــور واإلطـارات  وبــهــنــام ( أبـو
نعـوم ) بائـع الزجـاجيـات والشـربات
الـفـخاريـة الـتي كـان يـحـتـفظ بـها في
الـسـرداب حتت الـدكـان . هدمـت هذه
الدكاكـ وشغل اجلـديدة الـتي بنيت
مــحــلــهــا ســعــدالـــله الــتــكــاي وكــيل
راديـوات بـوش . وفي مـكـان مـصـرف
الــــرافـــدين احلـــالـي دكـــان إبـــراهـــيم
عـفــاص ويـعـمـل (جـنـكــرجي) يـصـنع
الهاونات النحـاسية ويصب القوالب
وأزرار الــدومــيـــنــة ( الــبــوالت )  ثم
دكان بـائع الـنقـول إسـماعـيل خـليل 
ودكـــان عــزيــز الــبــســـطــجي  وبــائع
النقول غائب  والتتنجي هاشم البك
ـيــدان لــلـحــنــطـة .  ثم بــاب عــلــوة ا
وصل تـضررت وفي معـركـة حتريـر ا
ابــنــيـة شــارع غــازي كـافــة واخــتـفت
مـحـتـويـات اخملـازن والـدكـاكـ الـتي
حــطّــمت أبـوابــهــا نـتــيـجــة الــقـصف
ـــدفــعـي والــصـــاروخي أو لـــغــرض ا
الـتــفـتـيش ويــعـمل أصـحــابـهـا عـلى
ـالـهم اخلـاص ونأمل من تـرميـمـها 
الــدولــة تـعــويــضـهم عـن بـضــائــعـهم

الثمينة وخسائرهم الكبيرة.

) . ثم يـــأتي زقـــاق يـــؤدي إلى ســوق
ن الـســراي في مـدخــله الـعــلـوي األ
عيادة الـطبـيب كمـال يونس شريف 

وفي مدخـله األيسـر مخـزن ريفولي –
وكيل قمـصان ألفـا لصاحـبه عزالدين
مـحـمـد كـركــجي . ثم وكـالـة سـيـكـايـر
أبــو عــكــال لــصــاحـــبــهــا كــريــكــور 
وصـيـدلـيـة نوئـيل آجلـي التـي بيـعت
إلى جنـــيب حــمــيـــد الــرزّو وســمــيت
صــيـدلـيــة جنـيب  فــوق الـصـيــدلـيـة

عيادة الطبيب األرمني كربيت .
يـلي الــصـيـدلـيــة دكـان احلـاج هـاشم
يحـيى الرحّـو أول مـستـورد لأللبـسة
ـوصل  ثم مـجـمـوعـة اجلـاهـزة في ا
من اخليـاطـ ومصـلـحي السـاعات 
قص الذهـبي لصاحبها مالّ خياطة ا
نذير  وخياطة مـحمد وخليل اخوان
 وجمـال محمـد شيت وحـميد مـحمد
بائعا كهـربائيات  ونذيـر بشير بائع
سـاعـات  واخلـيــاطـ جنـيب هـنـدي
وجـمـيل زلّــو وحـنـا غـريـبـة ونـيـشـان
وسيد عبد البـدراني  وتنتهي بدكان
عــبـد الــسـاعـاتـي الـصــغـيـرة مــصـلح
الساعات  يلـيه زقاق مائل يعود إلى
ســـوق الــســراي . في جـــهــة الــزقــاق
واجهة للشارع دكان فتحي عبدالله ا
القوندرجي وحميد البقال  واخلياط
عـــبـــد الـــسالم احلــــبـــار ومن بـــعـــده
اســتــأجــر الـدكــان عــبــد الـرحــيم مالّ
خــضــر بــائع قــمــاش وقــمـصــان  ثم
اخلـيـاط صـديق مــحـمـد عـلي .   يـلي
ـــؤدي إلى ذلـك الـــزقــــاق الـــرئـــيـس ا
البـاب اخلـلـفي جلامع عـبـدال وسوق
السراج  وفي مدخله األيسر دكان
إبـراهــيم اجلـادرجـي اخلـيـاط  يــلـيه
دكــــانـــا عـــبـــد وذنـــون أوالد شـــهـــاب
احلمامي بائعي راديوات منيرفا  ثم
خـيـاطة عـبـد الـسـتار وعـبـد اجلـبار 
وخـزعل جـبـر الـسـاعـاتي  واخلـيـاط
مـــهــدي صـــالح حـــطــاب واســـتــأجــر
الدكان مـن بعده زكي عـبد الـساعاتي
. فـوق هـذه الدكـاكـ مـعـمل صـاحبه
احــمـــد الـــنــجـم يــصـــنع فـــيه حـــبــراً
لــلـــمــطــابع وأقــراصــاً لــصــبغ كــاالت
الـريـاضـة وطـبـاشـيـراً لـلمـدارس . ثم
افـتـتحت عـيـادة لـلـطبـيـبـة النـسـائـية
الح  واتـخذت بـعد شفـيـقة يـحـيى ا
ذلك مـقـهى تـراثـيـاً صـاحبـه أبو داؤد
ــــة ألحـــمـــد يـــقــــدم األغـــاني الــــقـــد
ـوصـلي وإسـمــاعـيل الـفـحـام . يـلي ا
الدكاكـ دكان شيت مـحمد الـتتنجي
وشــغـله من بــعـده ولــده احـمــد بـائع
الـــنــقــول  ثم دكــان عـــبــد ســلــيــمــان
الساعاتي . يليه خان بابه من اجلهة
ـعـاكـسـة لـلـشـارع كـان يـسـمى خـان ا
(الــعــفــريــة) إذ كــان يــقــصــده أهــالي

افتـتحت سـنة 1949م وفوقـها عـيادة
الــطــبــيب عـبــد الــوهــاب حــديـد ومن
بعده الطـبيب محمـد ياس أم أغا
. وبعـد الصـيدلـية دكـان صديق غزال
مـــصـــلح الـــراديـــوات  ودكـــان غــا

عــنــائي مــصـلح الــراديــوات أيــضـاً 
ودكان بهنـام الشيخ خيـاط القمصان
 حــيث يـنــتـهي شــارع غـازي بــدكـان
يـــشــغــله مـــخــزن الــدرهم لـــصــاحــبه
إبراهيم السـيد حامد الـذي كان يبيع
األدوات الكـهـربائـيـة التـي ال يتـجاوز
ســعــرهــا درهـمــاً فــقط (أي خــمــسـ
فـلــسـاً ) . نــعـود أدراجـنــا إلى بـدايـة
ن الــشـارع فــنـقف عــنــد اجلـانب األ
حـيث ركن خـان حــمّـو الـقـدّو لـنـصف
عالم في اجلـهة اليـمنى من الشارع ا
. فــقـد كــان يـشــغل الـطــابق الـعــلـوي
خلــان حــمّــو الــقـدّو أوتــيل الــسالم (
فـنـدق )  وكـان مشـغـوالً قـبل ذلك من
ــة بــاعـــة الــزوالي اإليــرانــيــة الــقــد
اجلـــيـــدة . حتت الــــفـــنـــدق دكـــاكـــ
محمود عـبد الله اخليـاط وحميد أبو
اجلـرز (الــنـقــول ) ومـحالت مــحـمـود
الــســـمــان وإخــوانه لــبــيع األقــمــشــة
دخل بالـكيـلو . أمـام هذه الـدكاكـ ا
الـــرئــيـس لــســـوق الــســـراي  وعــلى
ــدخل دكـاكـ اجلـهــة الـيــسـرى من ا
صـغـيـرة تـقع عـلى شـارع غـازي تـبدأ
بدكان محمد اخلوشي بائع الفواكه 
ـرطـبـات ) وعـزت أبـو الــدونـدرمـة ( ا
ومـحمـد احلـاج صـالح الـقـوندرجي 
ونافع اللوس بائع الساعات ويونس
الــيـاس اجلــايــجي  يـلــيه خــضـوري
حـلـوبـة بـائع األحـذيـة وشـغل الـدكان
من بـــعــده جنــيب جــقــمــاقــجي بــائع
ومــــصـــلح الـــدراجــــات  خـــلف هـــذه
الـدكاكـ بـيت تـوفيق جـلـمـيران  ثم
دكان مـحـمد الـبغـديـدلي (البـغدادي )
بائع لـعب األطفـال الذي تـسود دكانه
الـفـوضى وجتـد بـضاعـته عـلى شـكل
كــومــة كـبــيــرة  وكـان يــبــيع شـرائط
ة بالذراع  األفالم السينمائـية القد
ويـصلح زجـاج الـنظـارات الـشمـسـية
بحـمي إطـارهـا عن طـريق إدخاله في
ة (مـصباح ) . ـبة قـد عنق زجـاجة 
ــزاج دائم وكــان ســمــيــنــاً عــصــبي ا
ازحـونه الـشـجار مـع األوالد الذيـن 

فيسمعهم أقذع الشتائم.
فـوق دكان الـبـغـدادي عيـادة الـطـبيب
مارسـيل بيو  يـليـها دكان شـاكر أبو
الشربت  ودكان صالح أبـو النايلون
واســتـــأجــرهـــا من بــعـــده عــبـــدالــله
الـتــتـنـجي  ثـم سـالم احـمــد الـقـطـان
بـائع الــسـكـايـر األجـنــبـيـة  ويـونس
الساعاتي مصلح الساعات  ويرتدي
األخيران الـفيس األحمـر ( الطربوش

اجلــادر ويـعــمل في إدارتـهــا مـحــمـد
علي السلمان  واستأجر هذا الدكان
ـــقــاول احلـــاج رؤوف الــشـــهــواني ا
والـكـهـربــائي . وكـان فـوق الـدكـاكـ
ـــارة الــذكــر في الــطـــابق الــعــلــوي ا
مــقــهى ومـلــهى حــيّــو األحــدب الـتي
تـــتـــكــون من قـــســـمــ األول مـــلــهى
والــثـاني مــقــهى يـطـل عـلى الــشـارع
ــثـقـفـون من وغـيــر مـسـقـوف . كـان ا
وظـفـ والضـبـاط في أثنـاء احلكم ا
الــعـــثـــمــانـي يــرتـــادونه بـــأزيـــائــهم
الرسـمـية أحـيـاناً  وكـانت تـغني في
ــغـــنــيــات ــلــهـى مــجـــمــوعــة مـن ا ا
القـادمات مـن مصـر وسوريـا ولبـنان
مــثل مـديـحــة نـاطق ورمــزيـة حــمـيـد
وبـديـعـة جمـال وكـاتـريـنـا وسـامـية 
غـنـية سـلطـانـة يوسف . فضـالً عن ا
ـقــهى في اخلـمـسـيـنـيـات هـدم هـذا ا
وأقــيـمت مــكـانـه عـمــارة من خـمــسـة
طــوابـق تــعــود إلى الـــوجــيه جنــيب
اجلادر  شغل الطابق األرضي البنك
العربي ودائـرة جتنيـد وبنوك أخرى
. وشغـلت الطـوابق العـلويـة مديـرية
وصل حيناً  ثم فندق ومن معارف ا
بعـده قـسم داخـلي للـطالب  وأخـيراً
دائـرة حكـومـيـة . يلي الـعـمـارة دكان
اخلــيــاط نــاصـيـف درزي ومن بــعـده
اسـتأجـر الـدكـان نـفسه اخلـيـاط عـبد
الـــغــــني اجلـــادرجي وفـي الـــطـــابق
العـلوي شـقة احملـامي عبـدالله لـيون
الــــــذي تـــــــوفـي في حـــــــادث قـــــــتل 
واسـتـأجـر الـشـقـة من بـعـده اخلـياط
السيـد عبـد البدراني الـذي تخصص
البس الـــعـــســكـــريــة فـي خــيـــاطـــة ا
لـلـضـباط . بـعـد اخلـيـاط عـبـد الـغني
زقاق قصـير غيـر نافذ فيـه بيت حمّو
ن دكــان مـــحــمــود  فـي جــانـــبه األ
صـغــيـر لـصــبـاغـة األحـذيــة صـاحـبه
سالم  يليه دكان قاسم محمد جاسم
الـتـتــنـجي  ثم دكـان حــسـ الـبـقـال
ــدخل الــرئــيس لـســوق الــصــيـاغ وا
الـذي يـقع في بـدايـته الـيـسـرى دكان
اخليـاط محـمد الدبـاغ وأخيه أديب .
يقابله في اجلهة اليمنى دكان خضر
ـقـاول وبــائع الـراديـوات  أحـيــدب ا
يليه دكان اخلياط سـتراك توماسيان
 ثم دكـــان احلالق جنم وابـــنه عـــبــد
الــعــزيــز وابن أخــيـه عـبــد الــلــطــيف
احلالق . يــلـيـه مـدخل حــمــام الـعالء
داخل زقـاق قــصـيـر يـنــحـرف يـسـاراً

مؤدياً إلى سوق الصياغ . 
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كـــان هـــذا احلـــمـــام من احلـــمـــامــات
ديـنـة يـديره ة فـي ا الـتـراثيـة الـقـد
شهاب احلـمامي  وله بـاب ثان يطل
عـــلى شـــارع غــازي  هـــدم في أوائل
اخلمسينـيات وبنيت مكـانه قيصرية
لــبــيع الـقــمــاش . وفي مــكـان الــبـاب
األول للحمام افتتحت عيادة للطبيب
ســـالم قـــاسم اجلـــلـــبي فـي الــطـــابق
الــعـــلـــوي وحتــتـــهـــا دكــان خلـــيــاط
القـمصـان شاكـر محـمود . بـعد زقاق
احلمام دكانا بـائعي الراديوات غا
عــبــد اجلــبــار وهــاشم مــحــمــد عــلي
الـــقــزاز  واخلـــيـــاطــان زكـي يــونس
ووعـــدالــلـه مــحـــمــد عـــلي  ثم دكــان
مـحــمـد عـزيــز الـصـبـاغ بــائع مـكـائن
اخلـياطـة والـكـهربـائـيـات والزوالي 
وفوق هـذه الـدكـاك مـقـهى األخوان
لـــــصــــاحـــــبــــيـه شــــيـت وإبــــراهـــــيم
واسـتــأجـره من بـعــدهم احـمـد بـاري
بـاسم كازيـنـو احلـدباء  وهـو مـقهى
صـيفي وشـتـوي . ثم دكـاكـ بـائعي
ومصلحي الراديوات صبري مطلوب
واحـمــد نـوري  ويـقـال أن صــيـدلـيـة
ــوقع في مـــطــلــوب كـــانت في هـــذا ا
اخلـمـســيـنـيـات ثم نــقـلت إلى بـغـداد
وصل 1959م . فوق هذه بعد ثورة ا
الـــدكـــاكـــ بــيـت تــوفـــيق تـــويي ذو
الـــكــشك اجلـــمــيـل . يــلي الـــدكــاكــ
ذكـورة زقـاق يؤدي إلى بـاب حـمام ا
العالء لـلنسـاء ثم إلى سوق الـصياغ
. وبــعـــد الــزقـــاق صــيـــدلــيـــة وجــيه
لـصاحـبـها مـحـمـد وجيه احـمـد التي

ـــعــرض قـــاسم . يـــلــيه دكـــان واسع 
الــســاعــات الـســويــسـريــة لــصــاحـبه
جـارالـله الـسـاعاتـي . ثم زقـاق مغـلق
ن مـكـتـب احملـامـيـ في مـدخــله األ
ــفـتي غــربي احلــاج احـمــد وقــاسم ا
ـقر الـرسمي حلـزب االستقالل وهو ا
ـلـكي  ثم بـيـوت بدري  في الـعـهـد ا
وصـالح جـلــمـيـران  وحـسـ عـبّـو 
وفـي صــدر الـــزقـــاق بـــيت عـــبــدالـــله
الــكـــركـــجي  وعـــلى الـــيـــســار بـــيت
إسمـاعيل الالوند . بـعد الـزقاق دكان
واسع لشـركة طـبارة وعـبود  _وكالة
سـيــكـايـر غـازي لـصـاحــبـيـهـا مـحـمـد
وفـاضل أوالد عـبـد الـعـزيـز رحـاوي 
وفوقه مـكـتب احملامي جـرجـيس فتح
الــله ومن بــعــده الـطــبــيب عــبـد اإلله
اجلــوادي . ثم دكـان خــلــيل إبــراهـيم
التتنجي وفوقه عيـادة الطبيب بشير
يـونس الدبـاغ . يـليـه دكان مـصـطفى
صـــالح الـــســاعـــاتي وكـــيل ســـاعــات
شـهــرزاد وشـيـروان  وشــغل الـدكـان
من بــعـــده عــصــمت الــســاعــاتي  ثم
دكـان محـمـد صـباغ األحـذيـة  ودكان
مـحـمـد مـرعي بـائع الـشربـت  ودكان
سـعـيـد قـاسم مـصلـح الراديـوات  ثم
دكـان ســيـد شــريف الـكـهــربـائي ومن
بــعـــده وعـــدالـــله الـــســـاعـــاتي بـــائع
الساعات  ودكان صـبحي جقماقجي
دافئ الـنفطيـة وفوقه عيادة مصلح ا
مركب األسنان احلـاج محمد يونس 
وأخــيــراً مـحــمــد إسـمــاعــيل صـاحب
مخزن محمد لبيع الراديوات وإيجار
وبيـع مكـبـرات الصـوت الـتي اختص
ـنـاسـبات بـنـصبـهـا وتـشغـيـلـها في ا
واالحــتــفـــاالت  وكــان اسم ( مــخــزن
ـكـبرات . مـحـمـد ) يـكـتب في جـوف ا
بـعـد مـخـزن مـحـمـد زقـاق ضـيق غـير
نــافــذ يــتــصــدره بــيت عــبــد الــفــتـاح
الصمدي  وعلى الـيم بيت ومعمل
لعـمل احللـويات لـفتـحي الشـكرجي 
ثم بـــيت احـــمــد طـــاقـــة دالل بــاشي 
ـطــبــعــة الــعــصـريــة لــصــاحــبــهـا وا
عـبــداألحـد إبـراهـيم . وعــلى الـيـسـار
بـــيت احلـــاج عــــلي عـــبــــد الـــرحـــمن
العـبـيدي  ثم بـيع الـبيـت إلى محـمد
الــكـركـجـي  ومن بـعــده بـيت مــحـمـد
الــبــغــدادي الــذي يــقــابل دكــانـه هـذا
ن الـــزقــاق . في مـــدخل الـــزقــاق األ
وفي الطـابق الـعلـوي عيـادة الطـبيب
الــعــســكــري حــســام الـديـن تـوفــيق .
ويـلي الزقـاق مـخزن حـسن لـصـاحبه
حـــــسن احلـــــاج طه الـــــدبـــــاغ بـــــائع
ومصـلح الراديـوات ومؤجـر مكـبرات
الــصــوت  ثـم دكــان اخلــيــاط احــمــد
الــســـلــمــان وفــوقه عــيــادة الــطــبــيب
اجلـراح عــبـد الـرحـمن مــحـمـد عـلي 
ودكان عبد الله لصباغة األحذية  ثم
اخلـــــيـــــاط غــــا احـــــمـــــد زيـــــتــــو 
والـسـاعــاتي عـبـد الـعــالي  والـبـقـال
ســــلـــيـــمــــان . ثم يـــأتـي زقـــاق واسع
نــســبـيــاً يــربط شـارع غــازي بــشـارع
الــنـجــفي  في مـدخــله األيـســر دكـان
احلاج يـونس احلاج طه الـدباغ بائع
ومــصـــلح الـــطــبـــاخـــات الــنـــفــطـــيــة
ــــزات) وأجـــــهــــزة اإلنــــارة (الــــبـــــر

(اللوكسات ) . 
…b¹dł WF³D

وفي داخل الــزقــاق مـطــبــعـة جــريـدة
فــتى الــعــراق لــصــاحــبــهــا إبـراهــيم
اجلـلـبي ويـعــمل مـعه ولـداه مـحـمـود
اجلـــلــبي واحـــمــد ســامـي اجلــلــبي .
وعـلى امـتداد هـذا الـزقـاق وتـفـرعاته
كـانت مــجـمـوعـة كـبــيـرة من الـبـيـوت
الــسـكـنــيـة . بـعــد زقـاق جــريـدة فـتى
العـراق مخـزن عبـد الكـر اليـوزبكي
لـــبــيع الـــزجــاجــيـــات والــفــرفــوري (
ــلـون )  ودكـان الـزجــاج الـصــيـني ا
عــــبــــد فــــتــــحي احلالق  ثـم اخملـــزن
احلـديث لـصـاحـبـيه األخـوين مـحـمـد
عـــلي وعـــبــد الـــرزاق عــزمي الـــلــذين
انـتـقال إلى بـغـداد واسـتـأجـر الـدكـان
احملامي خـيري مـحمـد صالح الـدباغ
صاحب مـخزن الـدباغ . تـليه الـشركة
العـصريـة لـلدبـاغة لـصاحـبهـا جنيب

ـئـة فقط أبـدوا اسـتـعدادا لـتـناول ا
وجبات مصنـوعة من طعام كان في

همالت. طريقه إلى سلة ا
مـن الــطــبــيــعـي أن ال يــقــدر قــطــاع
الــضــيــافـــة وحــده عــلـى مــعــاجلــة

مشكلة هدر األغذية.
واد إذ يـجب على جـمـيع منـتـجي ا
الـغـذائـيـة وجتـار الـتـجـزئة واألهم
من كل ذلك الـعـائالت - وهي أكـبـر
هدرة - أن يلعبوا مصدر لألغذية ا
دورا مــهــمــا بـــحــسب اجلـــمــعــيــة
اخلـيـريـة الـبريـطـانـيـة "ويـسـت آند

ريسوسيز أكشن بروغرام".
ومع ذلـك يـــقـــول هــــارديـــنغ إن كل
مسعى بسيط سيسهم في حل هذه
ــشــكـلــة وتــوجــد طــرق ووسـائل ا
ـكن لــصـنـاعـة األغـذيـة أن كـثـيـرة 

تساهم بها.
ويضيف: "باستطاعتهم اتباع طرق
طـبخ تـفـصـيـلـيـة أكـثـر وإرسال أي
ـــكن طــبـــخه إلى مـــراكــز شيء ال 
لـصـنع األسـمـدة أو إيـجـاد طـريـقـة
ــنــتــجـات أخــرى لالســتــفــادة من ا
ستعملة الثانوية أو األجزاء غـير ا
من األطــعــمــة أو الـتــبــرع بـبــقــايـا
األطـعـمة إلى اجلـمـعـيات اخلـيـرية
تـاجر ـطـاعم وا كـما تـفـعل بعض ا

الكبرى.
ويـتـابع هـارديـنغ قـائال: "سـتـحـتاج
لـــثـــانــيـــة واحـــدة كي تـــتــأمل 'هل
اسـتــنـفـدتُ تــمـامـاً كل االحــتـمـاالت
كـوّنات ـمكـنة لـلتـعامل مع هـذه ا ا

من الطعام? 'قبل أن ترميه".

الـتـوجه نـحـو سـالل الـقـمـامـة مـنـذ
تأسـيسها فـي يونيـو/ حزيران عام
 2016مع أنه ال يــزال عـلى الـشـركـة
أن تـصــارع الـتـصــورات الـسـلــبـيـة
ــصــاحــبــة لــلــتــعـامـل مع الــغـذاء ا

الفائض.
ويـضـيف: "حـدث حتـول في ذهـنـيـة
الـــنــاس لــكـن أغــلــبـــهم ال يــزالــون
يشعرون بريـبة. فالغالـبية العظمى
ــتـــحــدة ال يــزالــون ــمــلـــكــة ا في ا
ـــهـــدر يـــنــــظـــرون إلى الـــطــــعـــام ا
بـــاعــتـــبــاره فـــضالت من صـــحــون
النـاس. لكن معـنا لـيس األمر كذلك
على اإلطالق". تـعتـقد تـريش كادي
احملــلـــلــة االقــتــصــاديــة في مــجــال
األغـذية لـدى شركـة "منـتيل" أيـضاً
أن فــائض األغــذيــة ال يــزال يــنــظـر

إليه بصورة سلبية.
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ـستـهلـكون بـقوة وتـقول: "يـطالب ا
الــشـركــات أن تـعــالج مــسـألــة هـدر
األغـذيــة لـكن ذلك ال يُـتـرجم حـالـيـاً
في سلـوكيـاتهم وال يـزال علـينا أن
نــرى إن كــانت الــنــزعــة ســتــصــبح
اعـتــيـاديـة لـدى اجلـمـيع في الـوقت

القريب".
وتـــشـــيـــر كــادي إلـى مــسـح لــآلراء
قامت به شركة "منتيل" ظهر فيه أن
ن يتناولون طعامهم ئة   77في ا
خارج بـيوتـهم أو يشـترون وجـبات
سـريـعـة يـتـفــقـون عـلى أنه يـنـبـغي
ــطــاعم االلــتـزام بــتــقــلـيص عــلى ا
ـهـدر لـكن  17في كــمـيـات الـغـذاء ا

ـــســـتـــهـــلــكـــ عـــلـى جتـــنـــبـــهــا ا
ويــسـاورهم الـقـلـق حـول جـودتـهـا
لـكـني أعتـقـد أن ذلك يتـغـير حـالـيا.
كـــمـــا إن عـالمـــات جتـــاريــــة مـــثل
عالمـتــنـا تـبـيّـن إمـكـانـيــة صـنـاعـة
مـنـتجـات ذات مـذاق رائع" مـشـيرة
إلى أن شـــركــتــهــا قـــد حــازت عــلى

جوائز عديدة.
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في احلـــقـــيــقـــة حـــتى الـــشـــركــات
الكبرى لتجارة التجزئة تتبنى هذه
الـنـزعـة حـيث تعـرض مـتـاجـر مثل
"تــيـســكـو" و"أســدا" لــلـبــيع حـالــيـاً

خضراوات وفواكه مشوهة.
ويـتــجه آخـرون نــحـو مـنــحى آخـر
ـشـكـلـة مــثل اسـتـخـدام ـعـاجلــة ا
تـطـبـيق إلـكــتـروني أطـلـقـته شـركـة
ـاركية "تـوو غود تو التـقنيـات الد
غو". إن هذا التـطبيق هو واحد من
بـــ تـــطــبـــيـــقــات جـــديـــدة تـــتــيح
لـلمـسـتهـلكـ شـراء أغذيـة متـوفرة
ــــقـــاهي ـــطــــاعم وا لـــلــــبـــيـع من ا
واخملـابـز احملـلـيـة بـأسـعـار زهـيـدة

جداً. 
وتعـمل هـذه الشـركة مع أكـثر من 6
ـا فيـها "يو! آالف شركـة لألغذية 
سوشي" وشـركة "إكسـماوث كوفي"
وتـديـر عـمـلـيـاتـها فـي سـتـة بـلدان
ـتـحـدة وسـويـسرا ـمـلـكـة ا مـنهـا ا

انيا. وأ
ــؤسس يـــقــول كـــريس ويـــلــسـن ا
ـشـارك لـتـلك الـشـركـة إن الـشـركة ا
خـلّصت مـليـوني وجبـة غذائـية من

ـــــــوز ومــــــــخـــــــلل وكـــــــاتــــــــشب ا
اخلـضـراوات. وتـتـوفـر مـنـتـجـاتـها
ــــا في ذلك لـــدى  500مــــتــــجــــر 
"ويـتـروز" و"سيـلـفريـدجـز" ومتـاجر
مستـقلة. وحسب دوسن فـإنها منذ
بـدأت الشـركة أصـبح الـناس أكـثر
وعــيـا بــقـضـايــا نـفــايـات الــطـعـام
وأكــثــر انــفــتــاحــاً في مــا يــتــعــلق

بتناول الفائض من األطعمة.
وتضـيف دوسن: "تـعوّد الـكثـير من

استـقـالت جيـني دوسن كوسـتا من
وظـيـفـتـهـا في مـجـال االقـتـصاد في
عام  2011وأقـامت شـركـة "رووبـيـز
إن ذا ربل" عــلى أمـل أن تـقــدم "حالً

عملياً" للمشكلة.
وتستخـدم هذه الشركة الـبريطانية
اخلـــضــــراوات والـــفـــاكــــهـــة غـــيـــر
زارع فـي بريـطـانـيا ـرغـوبـة من ا ا
لــتـصــنع مـنــهــا تـوابل مــثل نـكــهـة
الــبـصل الــوردي والــفــلــفل احلـار

—ËbN*« ÂUFD « WKJA  W'UF* …b¹bł WOŽ«bÐ≈ ‚dÞ
5łU²;« 5Ð izUH « ŸÒ“uð W¹dO)«  UOFL'«

الـــراديــوات الــتي يــعـــرضــونــهــا من
احلـجم الـكـبـيـر وتـعـمل بـالـكـهـرباء 
ـتر وكان ارتـفـاع القـد مـنهـا يـبلغ ا
وقــد يـحـتــوي عـلى جــهـاز كــرامـفـون
لـتـشـغــيل االسـطـوانـات . ومن أنـواع
هـــذه الــراديـــوات : مـــاركــونـي ـ بــلي
بــونت ـ ســيـرا ـ فــيـلــبس ـ كــرونـدك ـ
نورمـنـده ـ باي ـ بـوش ـ مـنيـرفا 000
الخ . يتناول هذا البحث ما كان عليه
شـــارع غــــازي فـي األربـــعــــيــــنــــيـــات
واخلــمــســيـنــيــات  مــذكـراً بــأســمـاء
األعالم األوائل الـــذين عــمــلــوا فــيه 
ــة واألسـمـاء وعــرض مـهــنـهم الــقـد
الـــتي أطــلـــقت في تـــلك احلــقـــبــة من
الـزمن . وألجل ذلك الـتقـيـنـا عدداً من
ــعـــمـــرين الـــذين عـــمـــلــوا فـي هــذا ا
الـــشـــارع وحـــصـــلـــنــــا مـــنـــهم عـــلى
مـعلـومـات قيـمـة أغنت الـبـحث فضالً
عن ذكـريات الـطـفولـة ومـنهم الـسـيد
احملامي خيري الدباغ والسيد خيري
جلميران والسـيد بهاء الدين كركجي
والــســيـــد مــحــمـــد إســمــاعـــيل عــلي
العبيدي والسيد زكي عبد الساعاتي
والـسـيـد صالح سـيـد مـجـيـد رحمـهم
الـله جـمـيـعاً بـرحـمـته الـواسـعـة.  لو
أردنــا الــدخـول إلـى شـارع غــازي من
اجتاه ساحة صقـور احلضر احلالية
 فيـكون اجلـانب األيسـر للـشارع هو
ن اجلــانـب الــغــربـي  واجلــانب األ
هـو اجلـانب الــشـرقي . كـان الـنـصف
األول من اجلــانـب األيــســر لــلــشــارع
ـنـطـقـة الـواقـعـة خـلفـه يـتكـون من وا
ـسـاحـة . بـيــوت سـكـنـيـة مـخــتـلـفـة ا
وتـتكـون الـواقعـة مـنـها عـلى الـشارع
تلك التي حتولت فيـما بعد إلى شقق
للمحـام والتجـار وعيادات لألطباء
 مـن دكـــاكـــ فـي الـــطــــابق األرضي
فـوقـهـا غــرف لـلـسـكن . في الـواجـهـة
طـلـة على الـشارع غـرفـت بـارزت ا
يربـطهـا كوشك ( شـرفة ) في مـقدمته
ســيـاج حــديـدي ( مــحـجل ) جــمـيل .
وهـذه الــغـرف والـكــوشك مـبــنـيـة من
األخـــشــــاب ومـــغــــلـــفــــة من اخلـــارج
بـصـفـيح خـفـيف من الـزنك ( الـتـنك )
ومزينـة بزخارف خـشبيـة من أشرطة
اخلشب الـرفيع . ويـبدو مـنظـرها من
اخلارج جـميالً جـداً  لـكن مقـاومتـها
لألمطار والـتقـلبات اجلـوية ضعـيفة
إذ انـهارت مـعـظـمهـا في وقت قـصـير
نــسـبــيـاً . نــبـدأ بــوصف احملالت من
بداية شـارع النجـفي متجـه يساراً
نـحو شـارع غـازي حيـث دكان مـحـمد
احلاج جاسم الـتتنجـي (بائع التبغ )
 وفوقه مكـتب حمّو الـقدّو للـتجارة 
يـــلـــيه دكـــان اخلــيـــاط يـــونس ذنــون
وفوقه مكـتب احملامي فخـري اخليرو
 ثم دكــان مـصـلـح الـراديــوات احـمـد
عــبــد احلـــمــيــد  وإلى جــانــبه دكــان
احلالق مــحــمــد عــلي ودكــان احلالق

بـرع فيـهـا عـدد من اخلـيـاط األرمن
بـــعـــد ظـــهـــور زي ( األفـــنـــديـــة ) في
الــعــشــريـــنــيــات . كـــان اخلــيــاطــون
القدامى يخيطون اجلاكيت ( السترة
) والـــبــنــطــلــون والــزخــمــة (الــيــلك)
لألفـــنـــديـــة  والـــزبـــون والـــصـــايـــة
والزخمة واجلاكـيت ( للباش بوزغ )
من غير األفندية . وقد يرسل اخلياط
قــيـــاســات الــزبــون أو الــصــايــة إلى
خـــيـــاط مـــتـــخـــصـص في خـــيـــاطـــة
الزبونات في قـيصريـة اخلياط في
سوق الـسراي مقـابل جامع الـباشا .
ويـقــوم الـزبـون بـشــراء الـقـمـاش من
اخلــيـــاط نـــفـــسه أو من قـــيـــصـــريــة
ســبــاهي بـزار أو قــيــصـريــة الــسـبع
أبـواب . وكـان اخليـاطـون يـخـيـطون
كـذلك الـزي الـعــسـكـري لـلـضـبـاط من
الــــقـــمـــاش اخلـــاكي (الـــقـــهـــوائي) 
ويكتبون علـى قطع محالتهم ( ملكي
ـ عــســكــري ) . وكــان هــنـاك عــدد من
اخلـيــاطـ مـتــخـصـصـون بــخـيـاطـة

القمصان لألفندية .
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أما اآلن فـقد اختـفت هذه احملـال بعد
شـيـوع اسـتعـمـال األلـبـسـة اجلـاهزة
(ماتت اخلـياطـة) كمـا يقـول العـامة .
وكان أول مسـتورد لهـا احلاج هاشم
يحيى الـرحّو في الشارع ذاته . وفي
الــوقت الـذي بــقـيت فــيه مـحــال بـيع
السـاعات وتصـليـحها  فـإننـا نلحظ
زيـادة في عـدد مـحالت بـيع األجـهـزة
الكهربائيـة من راديوات وتلفزيونات
والعاب الـكتـرونية. واخـتفت وكاالت
بيع السـكاير وبائـعو التـبوغ ( الت

) بــانـتــقـالــهم إلى ســوق الـبــورصـة.
كان بائعو الساعات يبيعون ساعات
يـدويــة ومـنـضـديـة وســاعـات كـبـيـرة
تعـلق عـلى احلائط  جـميـعـها تـعمل
بالـنصـب أو اإلمالء ( التـكويك )  إذ
لم تكن الساعات األوتوماتيكية التي
تــعــمل بــالــبـطــاريــة مــعــروفـة . ومن
أنـــــواع هــــذه الــــســــاعــــات : ارداث ـ
ـا ـ اومـيــكـا ـ مـونــديـا ـ تـيــكـسـا ـ او
جـــنــيف ـ مـــوريس ـ زنــيث ـ فـــلــكــا ـ
ـصـلحـون فـان مـعظم . أمـا ا لـوجن
دكـاكيـنـهم كـانت مـسـاحتـهـا ال  تـزيد
عن متـر مربع فـيه منـضدة وكرسي .
أمـــا بــــائـــعـــو الــــراديـــوات فــــكـــانت

في  عـــام 1926م افــــتـــتـح شـــارع في
ـوصل وذلك في عـهـد مـركـز مـديــنـة ا
لك فيصـل األول  وأطلق عليه اسم ا
ولــده الـــوحــيــــد ( غــازي ) لــيــخــفف
االزدحـام في شـارع نـيـنـوى. إذ يـبدو
أن شارع الـنـجـفي الضـيق الـذي فتح
قـبـله بـعـدّة سـنـوات لم يـؤمن الـغـاية
أعاله . سمـي بشـارع الـثورة بـعد 14
تـمـوز 1958م  لـكن الــنـاس اعــتـادت
على تسمية الشارع بغازي حتى اآلن
. كــان عـرض الــشـارع فـي الـبــدايـة ال
يــتــجــاوز اخلــمـســة أمــتــار ويــسـمح
ــــرور عــــجـــلــــتــــ فـي اجتــــاهـــ
مــخــتـلــفــ و تــوسـيــعه في ثالث
مــــــراحـل حــــــتـى وصل إلـى عــــــرضه
احلـالي الـبـالغ عـشـرة أمـتـار  ويبـلغ
طـوله  200م . كــان مــرور الــعــجالت
فـيه حــتى الـثـمـانـيــنـيـات بـاجتـاهـ
متـعاكـس  ثم جـعل السـير بـاجتاه
واحـد من سـاحـة الـسـراي إلى شـارع
نـيـنوى حـيـنـاً  ثم من شـارع نـيـنوى
إلى ساحة السراي كما هو عليه اآلن
ـسـافة . وحتـاول الـبـلـديـة تـوسـيـعه 
خـــمــســة أمـــتــار أخـــرى من اجلــانب
ــــنع جتــــديــــد ـن / الــــشــــرقـي  األ
ــنــهــارة  وهـذا ــة ا األبــنــيــة الــقــد
ــعــالم ســـيــؤدي إلى إزالـــة جــمــيـع ا
الــتـــراثــيــة الـــتي تـــمــيـــزت بــوجــود
الكوشـكات ( الشـرفات ) اجلمـيلة من

هذا اجلانب .
يـــعـــد شــارع غـــازي من أهـم شــوارع
ــديـــنـــة بــعـــد شـــارع نــيـــنــوى  إذ ا
ـنطـقـة الـتـجـاريـة  ويربط يـتـوسط ا
بـ أهم شـارعـ فـيـهـا هـمـا شـارعـا
نـيـنـوى والعـدالـة . وتـمـر فـيه يـومـياً
معـظم وسائط الـنقل ويـزدحم بأعداد
كـــبــيــرة مـن الــنــاس الــذيـن يــبــغــون
الـشــراء من سـوق الــسـراي أو سـوق
الـصاغـة أو شـارع الـنـجـفي . أشارت
دراسة أعدتـها كلـية التـربية ـ جـامعة
وصل في الـثمانـينـيات إلى أن عدد ا
احملال الـتجاريـة في هذا الـشارع بلغ
(  ( 80مــعـــظــمــهــا لــبــيع وتــصــلــيح
الـســاعـات واألخـرى لـبــيع وتـصـلـيح
األجهزة الـكهـربائيـة الصوتـية فضالً
ـعـلوم . ومن ا عن عـدد من اخليـاطـ
اضي أكـثر أن هذا الـشارع كـان في ا
تـخـصـصـاً فـي مـهـنـة اخلـيـاطـة الـتي

كـونـهـا صـاحلـة لألكل تـمـامـاً تـعـد
ــســبـبــات لـذلك جــمـيــعـاً مـن تـلك ا
الـهدر. كـما يقـول النـشطـاء في هذا
اجملــال إن هــذه الـنــفــايــات لــيـست
مـرفوضـة أخالقـياً ولـكنـهـا تتـسبب
ــيـاه وتـؤدي إلى أيــضـاً في هـدر ا
تـفـاقم مشـكـلـة االحتـبـاس احلراري
ي حيث أن الـغـازات الدفـيـئة الـعـا
تـنـبـعث بـكـمـيـات أكـبـر من مـكـبـات

تراكمة دوما. النفايات ا

"هدر لـلمال". وتـشمل أطبـاق مطعم
"بـ آنـد ويت" سَالطات مـصـنـوعة
مـن أجــــزاء غـــــيــــر طـــــبـــــيــــعـــــيــــة
للخضروات مثل سيقان القرنبيط
وعــــجـــ مــــصـــنــــوع من بــــقـــايـــا
خـــضـــراوات مـــقــطـــوعـــة وزيــوت
مصنوعة من رؤوس األعشاب التي
عادة ما تـرمى كفضـالت عند إعداد

طاعم. الطعام في ا
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ويصنع هاندلينغ أيضاً سماده من
قــــشــــور اخلـــضــــراوات وبــــقــــايـــا
ـا الــعــصــائــر الــبــاردة لــفـواكـه ر
فــقـدت جــزءا من شـكــلــهـا الــكـامل
وحـــتى الــــصـــابـــون مـن مـــنـــقـــوع
القهـوة. ويقول: "من بـ أولوياتي
الـتـقـلــيل من الـطـعــام الـفـائض في
مـــطــاعـــمي إلـى درجــة أن ال يـــكــاد

لدينا أي شيء منها".
ويـعـد "بـ آنـد ويت" مـجـرد مـطعم
من بـ عــدد مـتــنـام من الــشـركـات
الــســاعــيــة إلى مــعـاجلــة مــشــكــلـة
النفايـات الغذائية الـتي تبلغ نحو
ــنــتــجــة بــغـرض ثــلث األطــعــمــة ا
االسـتـهالك الـبـشـري اسـتـناداً إلى
مــنــظـمــة األغــذيــة والــزراعـة لأل
تحدة. ويعادل ذلك  1.3مليار طن ا

سنوياً في جميع أنحاء العالم.
ــــفــــرط إن اإلنـــــتــــاج الـــــغــــذائـي ا
ـنـتـجات ـقـيّـدة لـبـيع ا واألنظـمـة ا
ــشـوهـة" أو تـلك الـتي الـغـذائـيـة "ا
تـغـيّـر لونـهـا قـلـيال أو الـنـفـور من
الـبقايـا السـليـمة مـنهـا بالرغم من
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في الظاهر يبدو أن مقهى "ب آند
ويت" مـخـتـلف وغيـر اعـتـيادي. إنه
مــقـهى ومـطـعم مـأكـوالت بـعـيـد عن
األنــظــار يــقع في زقــاق مــرصــوف
بـــاحلــصـى بــالـــقـــرب من مـــحـــطــة

"ليفربول ستريت" في لندن.
غـــيــر أن األطـــعــمـــة الــتـي أبــدأ في
تـنـاولـهـا هـنــا بـلـهـفـة - وهي عـلب
ـأكـوالت شـهـيـة زجـاجـيـة مـلـيـئـة 
مـثل اخلضـراوات اخمللـلة وحـلوى
ـزيّـنـة في الـشـيـكـوالتـة الـنـبـاتـيـة ا
أعالهــا بــقــطع الــتـوفــو الــدســمـة-
جـمـيــعـهـا مـصـنــوعـة من مـكـونّـات

كانت ستُرمى في سالل القمامة.
وهي ليـست من مخـلفـات أو بواقي
ا ستـهلكون وإ مأكوالت تركـها ا
من أجـــــــزاء مـن خـــــــضـــــــراوات لم
تـســتــغل جــيـدا في مــطــابخ بـعض

طاعم األخرى. ا
وقـد افـتـتح آدم هـانـدلـيـنغ مـطـعـمه
"بـ آنــد ويت" في شــهــر يـونــيـو/
حــزيــران لالســتــفــادة مـن الــطــعـام
ـطـعم ـطـبخ الـتـابع  الـفــائض من ا
يقع بـاجلوار وهو مـطعم "ذا فروغ

إي ."1
ـتـأهـل لـنـهـائي وأراد هـانـدلـيــنغ ا
بـرنـامج مسـابـقات "كـبـير الـطـهاة"

أن يـسـاهم في تـقـلـيـص قـرابة 199
ألـف طن مـن فــــضـالت األطــــعـــــمــــة
ـــطـــاعم ـــتـــولـــدة ســـنــــويـــاً من ا ا
الـبـريـطـانـيـة والـتي يـحس أنـها ال
تـضـر بـالـبـيـئـة فـقط بل هـي أيـضاً
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