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 باستعمال المناجل لحصاد الحنطة والشعير وقد بدأت هذه المهنة بالتالشي منـذ             î–aì¨aZ‡@  .أ 

 ).الدراسة الميكانيكية( قدوم الحاصدات التي تجرها الحيوانات ثم قدوم الحاصدات

 وهن النسوة الالتي يعملن تحت يد الحواصيد بجمع شمالت الحصاد وتكديـسها             pa‹àÌ¾aZ@  .ب 

 .بالغمور تهيأة لنقلها بالشخر

وهو الذي ينسج الحصران من مادة الحلفاء كما يعمل الغارة التي توضع على              :ïu—¨a@  .ج 

 .ل زنابيل نقل المواد البنائيةظهر الحيوانات لنقل الغالل ومواد البناء وكذلك عم

وهي من أقدم المهن في الموصل وتمتهنها عوائل كثيرة الزالت تعتز بهذه            : òËbi‡Ûaë@Îbi‡Ûa@  .د 

التسمية وكانت الدباغة بالمواد النباتية منها قشور الرمان التي تجفـف وتطحـن بالـدنك او                

 ويشتري القرويون مـادة     .المدار وكذلك مادة العفص التي تنمو اشجاره في المنطقة الشمالية         

لنقل المـاء   ) الجربة(من العطارين ويستعملونها في دباغة جلود االغنام لعمل القربة        ) الدباغ(

واالحتفاظ به منعاً لتلوثه بالغبار وتربط القربة تحت بطن الجمل او الحمـار ويبقـى المـاء           

ة رج اللبن الخـراج     لتخثير الحليب وعمل اللبن تم تجري عملي      ) الشجوة(بارداً، والشكوة او    

) العكة(واالحتفاظ بالسمن بجلد مدبوغ يدعى ) السمن الحيواني(الزبدة التي يصنع منها الدهن  

كما يقوم صانعوا الفراوي بدباغة جلود الطليان بنوعين من انواع الدباغ اضافة            . لحفظ الدهن 

 المواد النباتية ومنها    الى ان هناك معامل دباغة تستعمل المواد الدباغية الكيمياوية اضافة الى          

شركة الدباغة الفنية وشركة الدباغة العصرية وشركة دباغة الحاج يونس تسبق دبغ الجلـود              

عملية تنظيفها من الحمط وهو ما يعلق بجلود االغنام من مخلفات ويسمى من يقـوم بهـذه                 

اعز و العملية الحمطاني اضافة الى قيام اشخاص بنزع صوف جلود االغنام و شعر جلود الم       

اال ان ورود االحذية بكميات هائلة من الصين وغيرها جعلت مـن غيـر              . يسمى المالش   

المجدي لمعامل االحذية ومصنعيها يحجمون عن صناعتها حيث يتعذر منافـسة المـستورد             
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ولهذا فان معامل الدباغة متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر وستنقرض المهنـة اذا مـا                

 .ليه استمر الوضع على ماهو ع

الذي يقوم بقص االحطاب من الغابات ونباتات االحطاب على نـوعين الطرفـة             : lbİ¨a@  .ه 

والغرق وتنقل من الغابات الى سوق الموصل او بغداد بالطوف او الكلك او العبرة وكثيـراً                

من العوائل لحق بهم تسمية بيت الحطاب نسبة الى عملهم وانقرضت المهنة باعتماد النـاس               

 .في الخبازة والطبخمشتقات النفط 

وهو مربي الخيول العربية األصيلة لالتجار بها او الستعمالها في سباقات الخيول            : æbČ—¨a@  .و 

والرهان وهناك عديد من العوائل الموصلية التي كانت تمتهن هذه المهنة ويعتزون بها مثـل               

يرهم اال بيت الحاج طالب وال حافظ وبيت توحلة وبيت البودش والراوجي وبيت النجيفي وغ   

ان صعوبة القيام باعاشة الخيول وغالء االعالف ادى الى ترك المهنة وبقـي الـسيد عبـد                 

العزيز النجيفي هو الوحيد في الموصل الذي يحتفظ بأعداد كبيرة مـن الخيـول االصـيلة                

اسـتطاع زراعـة    ) جديدة حـال  ( والمهجنة ساعده في ذلك مرور مشروع الزاب من قريته        

علفية الخضراء العاشتها كما بقي اشخاص معدودون ممن لديهم ثالث او           الحبوب والنباتات ال  

اربعة رؤوس من الخيل مثل وليد العاني وحميد عالوي واخرين، كما انقرضت مهنة السايس 

 الذي يقوم برعاية الخيول تبعاً لتقلص تربيتها

 قريب اال   هو الذي يشتري ويبيع التبغ وكانت المهنة رائجة ومربحة الى عهد          : ï−ìmìnÛa@  .ز 

ان قدوم السكائر االجنبية قضت او كادت تقضي على هذه المهنة ويسمى بائع ومروج التبغ               

ـ   وهو بائع متجول يجلب التبغ بانواعه من المنطقة الكردية وكـذلك           ) التتان( في االرياف ب

عرفت قرية كرسي العائدة الى سنجار بجودة تبغها وكانت في الموصل صـناعة الـسكاير               

اضافة الى ان النـساء     ) سرحان(و) السبعاوي(ناعة رائجة وال زلنا نتذكر سكائر       اليدوية ص 

 .ويبعنها الصحاب الدكاكين) المزبن(يصنعن السكائر

لزراعة الرقي والخيار واللوبياء والترعوز على حافات االنهر خـالل          : ÚëŠb“Ûa@ïÇŠaß@@  .ح 

رئيس جامعـة   (لشاروك  موسم الصيف وسميت عائلة الشاروك والد الدكتور زهير عبد اهللا ا          

 .المتهانها هذه المهنة وانقرضت هذه الزراعة للمشقة التي تتطلبها )الموصل األسبق

من العمال الذين يعملـون فـي       : òîÇaŠÛa@òzÜ—¾a@À@æìßbØÈÛaë@æìÛbà¨aë@æì bî©a@@@@@@  .ط 

موسم الحصاد على الحاصدات هم المذكورون وال يمكن االستغناء عن عملهم فالخياط الذي             

بخياطة اكياس الحبوب حال امتالئها ووضعها على المحل المخصص لها في الحاصدة            يقوم  

وكلما تجمع لديه ثالثة او اربعة اكياس ووصل الى محطة يفتح باب البلم وتنـزل األكيـاس                 

ليأتي دور الحمال وعكامين اثنان لرفع االكياس وتحميلها على الشاحنة واستمر هذا الـسياق              

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل
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 المزودة بخزان وبرينـة تقـوم بتفريـغ         ١٩٨٢ديثة بحدود عام    حتى جاءت الحاصدات الح   

على ظهر الشاحنة ولما وجد المزارعون هذه اآللية قاموا بتحوير حاصداتهم ) الفل( الحبوب

القديمة وجعلوا لها خزاناً وبرينة وانتهى دور العمل اليدوي في الحصاد وبقي سائق الحاصدة              

 .ن فيها فقطوالميكانيكي وطباخ المصلحة هم العاملو

 الذي يشتري ويبيع العفص وقد كانت تجارة العفص من اهم المعامالت التجاريـة              bÐÈÛaZ™  .ي 

في الموصل جنباً الى جنب مع تجارة الصوف والجلود والحبوب وتصدير مادة العفص الى              

الدول االجنبية حيث تدخل في صناعة االدوية اضافة الى كونها مادة تستعمل فـي دباغـة                

دوراً في انتهاء   ) ١٩٣٠ و ١٩٢٩، ١٩٢٨(ن للركود االقتصادي العالمي لألعوام      الجلود وكا 

هذه التجارة عالمياً حيث خسر تجار الموصل الكثير من اموالهم بعد ان صـدروا العفـص                

 .وتوقف البيع وجاءت الحرب العالمية الثانية لتبور هذه التجارة

ط الحرير المنتجة من دودة القز      الذي يعمل في نسج خيو     ŒaÔÛa@ëa@ð‹í‹¨aI@ïvàî’‹icH@@@@  .ك 

وانقرضت هذه المهنة في الموصل لورود األقمشة الحريرية المصنعة وصعوبة المهنة فـي             

تربية الدودة وانحصرت التربية في بالد الشام في جبل لبنان وحلب وكذلك في ايران حيـث                

 .يدخل خيط الحرير في حياكة السجاد اليدوي الصنع الغالي الثمن

 وهو الذي يقوم بزراعة المخضرات داخل المدينة وبين بيوتها السكنية وكـان             :ïu@òvÔjÛa@  .ل 

اهالي المحالت السكنية يذهبون الى هذه البساتين لشراء ما يحتاجونه يومياً من المخـضرات       

يزرعها شيت البقجة جي ويروي بستانه من       ) بقجة(لغرض الطبخ ولدينا في محلة الخاتونية       

م تقريباً ويرفع الماء بالناعور الذي يدوره حيوان كما ان في محلة            ٥بعمق  ) الديلي(ماء البئر   

متعددة وكذلك في منطقة نبي اهللا يونس يوجد العديد من          ) بقجات(الدواسة والطيران والدندان    

هذه البساتين اال انها انقرضت بسبب توسع العمران واستعمال االراضي للسكن وغيرها من             

 .االغراض

 من الشوائب تهيئة لبيعها او لبـذارها بواسـطة االيـدي    :È“Ûaë@òİä¨a@òîÔämð†bíübi@@  .م 

العاملة الرجال والنساء على حد سواء وال يخلو سيف حبوب او علوة من هـوالء العمـال                 

والنساء الكرديات يشكلن نسبة كبيرة من العامالت بهذه المهنة وخاصة في علوة الحنطة في              

 السبعينات الى ان جاءت مكائن التصفية والتي ال باب الطوب وبقيت هذه المهنة الى منتصف

يخلو سيف كبير منها، فانقرضت هذه المهنة بعد ان كانت العديد من العوائل تعتاش على هذا                

المورد وكان العمل يستغرق شهور الصيف والى الخريف وكانت السرادات والغرابيل ذات            

يقة لألغنام ثم استعيض عنها بالشبكات      االطارات الخشبية والشبكة التي تنسج من االمعاء الدق       

) السـسي (السلكية هي التي تستعمل في فرز الشوائب الخشنة مثل السنابل غير المنفرطـة و             

 الباحث محمد توفيق الفخري
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والتي تبقى في اعلى السراد ثم تتم غربلة الحنطة التي سـقطت تحـت الـسراد                ) العكيدة(و

أمـا  . عشاب االخـرى  بواسطة  الغربال البعاد البريبرة او الكنديرة او الزيوان وحبوب اال          

تعفير الحبوب فقد كانت تتم بوضع الحنطة او الشعير داخل برميل مثبت على مساند بـشكل                

مائل يخترقه قضيب حديدي بشكل وتر في نهايته على شكل الهندر لتدوير البرميل وتوضع              

تمنع ) Diathene M(الحنطة في فتحة في جانب البرميل وتوضع مادة التعفير التي تسمى 

او مرض ابو صفار وكان هذا العمل مـن االعمـال           ) الصدأ(بة الزرع بمرض التفحم     اصا

اليدوية الخطرة على الصحة الحتواء مادة التعفير على الزئبق الذي قـد يـصيب العامـل                

اصابات قاتلة في الكلى والعيون وقد استعيض عن هذه الطريقة بمكائن حديثة لتعفير الحبوب              

 .ما أدى الى انقراض هذا العمل اليدويوردت في منتصف السبعينات م

شـجرة  ( الذي يصنع ويبيع السالل من االغصان الرفيعـة لـشجرة الطرفـة او            : ÞýÛa@  .ن 

كما تصنع من سيقان الحنطة وكانت السالل هي احدى مستلزمات البيت وينشر            ) الصفصاف

تعمل هذا النوع   ويس) السغاد(فيها الخبز حال خبازته وينقله الخباز الى السوق لبيعه و يسمى            

من السالل القصاب المتجول في االزقة ويضع السلة على رأسه كما ينـشر االهـالي فيهـا                 

البصل لالحتفاظ به لفصل الشتاء وينشر فيها الزيتون االسود ويعرض للمطر حتى تـذهب              

المرارة منه كما تصنع السالل لغرض تربية النحل قبل قدوم الصناديق الخاصة بذلك وكـان               

عناب المتجولين المنحدرين من الجبال لبيعها في القرى يضعون االعناب فيها علـى             باعة اال 

ظهر البغال اما السالل المصنوعة من سيقان الحنطة فهي على اشكال مختلفة منها الكبيـرة               

الـذي  ) الخبز الرقاق (الحجم يوضع فيها الطفل الرضيع ومنها مستديرة الشكل فيوضع فيها           

 السالل ماهو للزينة ويعلق في جدران الغرف وكانت حمـام العليـل             يخبر بالتنور ومن هذه   

مركزاً لتصنيع هذا النوع من السالل اال ان اختالف طرز الحياة قد ألغى استعمال السالل و                

 .استعيظ عنها باألواني البالستيكية وغيرها

لنيـر   من محاريث التي تجرها الحيوانات والغبارة ومجموعة ا        –òîÇaŠÛa@paë†þa@ïÈãb@@@@ .س 

للحراثة  والشخرة والجرجر الذي يدرس الحاصل الزراعي والمذرات الذي يذرى بها لفصل             

التبن عن الحبوب وقد انتهى دور هذه االدوات بقدوم الـساحبات والحاصـدات الزراعيـةو          

 .انقرضت المهنة

 والتي اختص بصناعته اهالي بعشيقة لتـوفر        õa‹›©a@òj¨aë@æìníÛa@oíŒ@æìib–@ÝàÇ@@@@@  .ع 

ولغالء الزيتون وقلـة    العشرين  الثمرتين فيها وبقيت هذه المهنة الى تسعينات القرن         اشجار  

 .فقد انقرضت هذة الصناعة وبقي المغشوش من صابون الزيت) الحبة الخضراء(اشجار 

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل
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 من ادوات الطعام مثل القصعة التي يعجن فيها الطحين ثم يـرق             –òîj“©a@ïãaëüa@aìÈãb@@ .ف 

رق بها الخبز والمالعق وكل ما يتعلق بالطبخ والطعام والغرابيل على ظهرها والنشابة التي ي 

في المناطق الجبلية التي كانت من نواحي ) الغجر( او) القرج(وهذه المهن التي يمتهنها النور 

 .الموصل واقضيتها وانقرضت هذه المهنة بتوفر االواني النحاسية والفافون والبالستيكية

 الخشبية والدالء من الصفيح لرفع الماء من االبار لسقي           المصنوع من القطع   ŠìÇbäÛa@ÝàÇ@@ .ص 

المزروعات وتدور أجزاؤه بالحيوان وقد انقرض عمل الناعور والسقاية بهذه الواسطة مـع             

ورود مكائن الديزل واخر ناعور شاهدته هو ناعور البقجة التي يديرها شيت البقججي فـي               

انشاء شارع الفاروق الحديث حيـث كـان        محلة الخاتونية وقد انتهى عمل هذا الناعور بعد         

 .صاحب البقجة يأخذ الماء من ساقية الشارع المذكور ويروي بها بستانهما

وهو الشخص او االشخاص الذي يوكلون على مراقبة البيادر ايام الحصاد ودرس            : òäz“Ûa@  .ق 

المحصول باستعمال الجرجر ثم تذريته وتطول علمية الحصول على الحبوب ثالث اشهر او             

كثر فيظطر المالكون لألراضي لتشغيل اشخاص مؤتمنين لحين تصفية الحبوب وتـسميتها            ا

بين الفالح والمالك وقد انقرضت هذه المهنة منذ قدوم الحاصدة التي تنهي تصفية الحبـوب               

ويأخذ كل من المالك والفالح حصته من الحاصدة مباشرة وقد سميت العديد من العوائل بهذه               

 .التسمية

RH a@ë@Ò‹¨apý–aì¾aë@ÝÔäÛbi@ÕÜÈnm@Ûa@åè¾ 

 .صاحب العربة التي تجرها الخيول او مايسمى الحوذي باللغة الفصحى: i‹ÈÛaäïv  .أ 

وهو صاحب الكلك او العبرة من وسائل النقل النهري التي كانـت وسـيلة سـائدة                : ÚýØÛa  .ب 

 .وانتهت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي

ذي يوضع على ظهر الحيوانات ليـستطيع الحيـوان حمـل           الذي يخيط البالن ال   : ï−ýjÛa  .ج 

 .الحموالت دون ان يتأثر ظهره

الجمل باالجرة لدى متعهدي النقل وهناك عوائل أخذت هذه     ) اناخة(الذي يعمل على    : ÚaÛa  .د 

الكنية اال ان انحسار عمل الجمال للنقل او استخدامها في البرخانات أدت الى انقراض هـذه                

 . الجمال في الوقت الحاضر هم الذين يقومون باناخة جمالهمالمهنة واصبح مربي

وادخالها داخل االزقة   ) البلكات( على ظهور الحيوانات وتسمى      õbäjÛa@†aìß@ÝÔã@ð‡èÈnß@@@  .ه 

 .الضيقة في المدينة القديمة واستعيض عنهم بسواق الدنبرات

التـصاالت   وموزع البرقيات وقد انقرضت هذه الوظيفة بفعل قدوم وسـائل ا         íÛa@ïÇb‡@  .و 

 الحديثة وكان لبعض دوائر الدولة سعاة لتبليغ منتسبيها في بيوتهم باسـتحقاقهم العـالوة او  

 الباحث محمد توفيق الفخري
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التربية فيما بعد لكثرة اعـداد      -وخاصة لمنتسبي المعارف  ) البشراوية(الترفيع ويأخذ الساعي    

 .المعلمين والمدرسين

 الجمل ويجلس عليها    التي توضع على ظهر   ) االقتاب( وهو الذي يصنع     –Ýiüa@lbnÓa@Éãb@@@  .ز 

الراكب وتربط بها الحموالت ايام كان الجمل واسطة نقل مهمة وكان هناك سـوق يـسمى                

 .احد اسواق الموصل القديمة يعمل فيه اصحاب المهنة المذكورة) القتابين(سوق 

الذي يثبت النعل الحديدي بحوافر الخيول والبغال والحمير وقد تقلصت المهنـة            : äjÜÈäÛa‡@  .ح 

االعتماد على الحيوانات في الحراثة والنقل بينما كانت المهنـة رائجـة سـابقاً              بسبب عدم   

 .وسميت العديد من العوائل باسم هذه المهنة

كانت الدولة العثمانية وبعدها الحكومـة  ) القايغات(  الوحيد ذو§a@ŠìjÇ@Šìua@à›nß›  .ط 

م بجباية االجور عن    الوطنية تقوم  باجراء مزايدات سنوية لمتضمني الجسر ويقومون بدوره         

 .المواطنين عن عبورهم و مواشيهم الجسر وقد كان من اخر المتضمنين سعد اهللا اغا التوحلة

تعني البغـل وهـذه     ) قاطر(وهو متعهد النقل على ظهر البغال حيث ان كلمة          : ïu‹ bÔÛa@  .ي 

عمـل  المهنة موجودة في المنطقة الجبلية الوعرة التي ال تتمكن وسائط النقل االخرى مـن ال              

ويقوم هوالء بنقل المنتوجات الزراعية في الجبال مثل العفص واالعناب والزعرور والتـين             

 .والحبة الخضراء والسسي وغيرها كثير

وهو متعهد النقل البري على شكل قوافل ومنها ما يعد اسطوالً لكثـرة عـدد                : اريچالم  .ك 

ع ايران وباكستان وافغانـستان     الجمال واالثقال التي ينقلها المتعهد وخاصة الذاهبة للتجارة م        

وقد اشتهرت عوائل موصلية معروفة بهذه المهنة منهم بين الـصواف           ) طريق الحرير (على  

المعروفين وغيرهم وقد بدأت المهنة بالتناقص بعد قدوم وسائط النقل الميكانيكية وكان طريق             

االكالك اال ان   الموصل بغداد البري من الخطوط المهمة حيث ان الذاهب الى بغداد يذهب ب            

 .العودة تكون بقافلة بغداد الموصل على الجمال والبغال لالشخاص والبضائع على حد سواء

SH pbß‡©bi@ÕÜÈnm@Ûa@åè¾a@ë@Ò‹¨a 

كانت شوارع الموصل وأزقتها في العهد العثماني وبداية العهد الـوطني تنـار             : ïvjàÜÛa@  .أ 

النفط وايقادها مساءاً واطفائها صـباحاً  بالفوانيس ويوكل أشخاص من قبل البلدية على ملئها ب  

 .وانتهت هذه المهنة بقدوم مولدات الكهرباء التي جلبتها البلدية في ذلك التاريخ

 متجول ويمتهن هذه المهنة االكراد وكان يـدور علـى البيـوت ليكـسر           −k“‚@Šb×@Šb@@  .ب 

انقرضت هذه المهنة االخشاب الكبيرة ليجعلها قطعاً يمكن استعمالها في المدافئ او للطبخ وقد 

 .بتوفر المدافئ والطباخات النفطية

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل
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الذي يقوم بتسخين مياه الحمامات الشعبية بمادة روث الخيـول ومخلفـات        : æb‚‹ØÛa@†bÓë@@@  .ج 

الحيوانات االخرى وانقرضت المهنة بتوفر مشتقات النفط حيث ان صاحب الحمام يـستطيع             

 كصر وابن الكـصيرة طـال وابـن         تسخين الماء بنفسه والمثل الموصلي يقول ابن الطويلة       

 .التميري صار وقاد بالكرخان

الذي يصنع الشموع من شمع خاليا العسل وغيرها من المواد وقد كانت من وسائل           : Êbà“Ûa  .د 

االضاءة الرئيسية اال انه انحسر استعمالها في الوقت الحاضر على اعياد مـيالد االطفـال               

 .وليالي الحروب الشديدة السواد

الذي تعينه البلدية لحماية االسواق والمنازل من السراق ليالً ) الحارس الليلي(وهو  :ïvØjÛa  .ه 

ويقوم اصحاب المحالت في الوقت الحاضر لتشغيل حراس ليليين لمحالتهم بـدل الحـراس              

 .الحكوميين

 الذي يتجول في الربيع بين العوائل الذاهبة للتنزه الى Éöbië@Éãb–IpaŠa‹ÐÛa@HëI@paŒa§aH@@  .و 

دينة قرب باشطابيا وقره سراي وقصر الحاج توفيق الفخـري وارض المنطـرد             اطراف الم 

 . والمحالت السكنية في مدينة الموصلوغيرها من المتنزهات الشعبية والمهرجانات العفوية

الذي يدور في االزقة حامالً القوس لندف القطن لألهالي لعمل المفروشات الدواشك   : Òa‡äÛa  .ز 

نقرضت هذه المهنة بقدوم االسفنج والبطانيات وبقية المفروشات        وااللحافات والوسادات وقد ا   

 .المصنعة والمستوردة 

 في حاالت مرض او عدم كفاية حليب االم األطفال بإرضاعالتي تعاون  :òÈš‹¾a@ëa@òía‡Ûa  .ح 

وكانت العوائل تختار المرضعة لوليدها بعد الوقوف على مواصفاتها من نواحي عديدة خوفاً             

 وغيرها كثير من المواصفات حيث      األطفالراض الوراثية ومنها العصبية الى      من انتقال االم  

 .ان الرضاعة شرعاً لها حقوقها 

 وكان هناك رجل واحد في الموصل لديه دكان صغير في نهاية            ïãaëþa@|Ü—ßIðŠìÏ‹ÐÛaH@@@  .ط 

شارع النجيفي من جهة ساحة صقور الحضر يقوم بخياطة الجايدانات الفرفوري المتصدعة            

أي الصيني القديم وقد اندثرت هذه      ) الجيني(ة األواني الخزفية وخاصة القديمة من نوع        وبقي

 .الصنعة في الوقت الحاضر

ويقطع القطع الكبيرة   ) المقلع(وهم الذين يقومون باستخراج المرمر او الحالن من          åíŠbÔäÛaZ  .ي 

ان كل العمل يجري   الى االحجام المطلوبة بالمنشار الكبير ويقوم بزخرفة القطع وتعريشها وك         

يدوياً وبشكل فني جميل وقد انقرضت هذه المهنة بقدوم المكائن الضخمة بمعداتها التي تقوم              

وبقي جزء  ) بيت النقار ( بالتقطيع والخراطة والسنفرة وكانت هناك عوائل عديدة تسمى نفسها        

 توفيق الفخريالباحث محمد
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لغائر وللنقـار   بسيط من المهنة هو عمل شواهد القبور والكتابة عليها بالخط النافر او الخط ا             

م يتقابل على استعماله اثنان لتقطيع القطع الكبيرة        ٢عدده الخاصة منها المنشار الكبير بطول       

الى شرائح وكذلك القدوم والشوكة ونقل المرمر والحالن من مقلعه الى اقرب مكـان علـى                

محل البناء يجري بواسطة الطنبر المفتوح الجوانب الذي يجره حصان واحد وهناك عربـة              

قوية ورفيعة نسبياً لنقل القطع بعد تقطيعها وهناك المنقرة لرفع الدنكة او االعمدة ووضـعها               

في محلها من البناء اضافة الى االدوات التي يستعملها النقار في الزخرفـة والتعـريش وال                

التي يعتمد في عمله عليهمـا فـي رسـم          )المسطرة(و  ) الزاويةالحديدية(يستغني النقار عن    

 .عديل االطراف بموجبهماالخطوط وت

) بالـدمير (الذي يصنع االزرار من الخيوط على شكل كـراة لالرديـة المـسماة              : ðŠŠÛa  .ك 

وقد بقي اثنان او ثالثة خياطين يخيطون هذا        ) الخرج(والدشاديش ذات التطريز الذي يسمى      

 .النوع من المالبس

اصل في المرافق القديمـة     وهو الذي يقوم بازالة االستعصاء الح      : aäÛaIÒb−@Ûa@@‹íbèİH@@  .ل 

م او اكثر مثبت في رأسها قطعة حديدية مدببة يدخلها فـي            ٤بوخزها بواخزة خشبية بطول     

أعلى قبة المرافق التي كانت اعتيادياً في الطابق الثاني من البيوت الموصلية والمطلة علـى               

نزحهـا بالـسطل    االزقة وينهي االستعصاء اما اذا كان السبب امتالء المرافق فيقوم النزاح ب           

وينقلها بخزان محمول على الطنبر الذي  يجره الحيوان وقد انحسرت هذه المهنة التي كـان                

يقوم بها رجال من اهالي الموصل لحساب النزح الميكانيكي بالسيارات الحوضية التي يقودها 

 .رجال من تلكيف وباطنايا

ين واالحتفاظ بالثلج لوقـت      وتكديسه في حفر وتغطيتها بالتبن والط      «Þbj§a@åß@wÜrÛa@É@@@@  .م 

الصيف ويباع لتبريد الماء ورأيت االكراد في جبل سر عقرة يقومون بهـذا العمـل سـنة                 

م ويتكلم أهلنا ان الثلج كان يصلهم الى الموصل قبل تأسيس معامـل الـثلج وقـدوم                 ١٩٦٦

 .لثلجالثالجات الكهربائية وقد انقرضت هذه المهنة في الوقت الحاضر لتوفر البدائل لصنع ا

وهي مهنة جمع الضرائب على الواردات فـي المحاصـيل الحقليـة             : Úýènüa@Šìßdß@  .ن 

والصناعات الخفيفة وكان تواجد المأمورين في االسواق الشعبية فـي النـواحي واألقـضية              

واسواق بيع وشراء الحيوانات وقد انقرضت هذه المهنة منذ آواخر العهد الملكي ومنهم ايضاً              

 ).انحصار التبغ() الريجي(مأموري 

) المهـد (بشكليها  ) عقادة( بمادة الجص والنورة على شكل       òîÜ–ì¾a@Ò‹ÌÛa@lbjÓ@ŠbàÈß@@@@@ .س 

الذي قام باعـادة بنـاء      ) الحاج حازم (ولم يبق في الموصل اال معمار واحد هو         ) العقجين(و

قباب بيت مصطفى التوتونجي البيت التراثي والذي يعمل بأجرة يومية لدى دائـرة االثـار               

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل
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تراث كما يعمل على اعادة بناء بيت الحاج امين بك الجليلي وال يستطيع بناء اخر العمل                وال

هذا لما تحتاجه من مهارة وخبرة متراكمة وحرفية عالية حيث ال يمكن اصالح أي خطأ بعد                

 .البناء وقد انقرضت المهنة بابتعاد اهل الموصل عن البناء بهذه الطريقة

الذي يقوم بالبيع والشراء بالمقايضة كأن يقوم ببيع االعناب وفواكـه           : ï§‡j¾aI@òÛ†bj¾aH@@@  .ع 

الجبال بالحنطة والشعير او اية سلعة ينقلها الى منطقة غير متوفرة ويأخذ سلعة متوفرة فـي                

تلك المنطقة وقد كانت هذه التجارة الى وقت غير بعيد اال ان توفر وسائل النقـل أدت الـى                   

 .ارةانقراض هذا النوع من التج

وقد اختص رجال هذه العائلة برفع العلم ذو اللون االخضر ايذاناً للـصالة              :’áÜÈÛa@Þbî@  .ف 

يوم الجمعة والسير امام جنازة احد السادة االشراف ورفعه على منارة جامع النبي جرجيس              

ايذاناً بحلول وقت االفطار في رمضان وقد زالت هذه المظاهر وانقرضت المهنـة بحلـول               

 .التي تؤذن للصالة واالفطارمكبرات الصوت 

 وهو الذي يقوم بطالء االواني النحاسية بمادة النشادر والقـصدير             bîi@@¾a@µÇaìI@@‘ý×H  .ص 

و انقرض هذا العمل مع انقراض عمل االواني النحاسية وكان هؤالء االشخاص يتجولون في              

مله القرويون مـن    يستع ويتجولون في القرى لطالء ما    ) بياض مواعين (أزقة المدينة وينادون    

 .االواني النحاسية ومنها القدور الكبيرة لتسخين الحليب التي يستعملها مربوا االغنام والجاموس

 باباً ولكل باب من أبواب السور بواب يفـتح          ١٣كان لسور الموصل     : ï¡bÔÛa@ëa@laìjÛa@@  .ق 

عهد العثمـاني   الباب عند الصباح ويقفله عند الغروب وال يسمح لعبور األبواب وقبل نهاية ال            

 .بقليل أزيلت األبواب وهدم السور وبيعت احجار السور الى الحجارين

الذي كان يجلب الماء من النهر الى دور المواطنين والجوامع والمساجد والـسبيل             : õbÔÛa@  .ر 

من جلود االبقار والجاموس على ظهور الحيوانات وقد انقرضت         ) الراوية(خانات باستعمال   

 .م١٩٢٤ة بتأسيس اسالة الماء عام المهنة بقيام البلدي

كانت الدولة العثمانية تعهد الـى       :òíßüa@òîÇaŠÛa@ïšaŠüa@Šb“Çc@åà›nß@ëa@ânÜß@@@@@@@ .ش 

من الفالحين في االراضي الزراعية المفوضة      ) الرقبة(بعض االشخاص بجمع حصة الدولة      

 حقـه متابعـة     بالطابو وتجري بينهم مزايدة والذي يتعهد بدفع المال الى الدولة يكون مـن            

تحصيل عشر الحاصل الزراعي من االهالي وقد ألغيت هذه الطريقة بزوال الدولة العثمانية             

واصبح على مالك االرض دفع الضريبة الى خزينة الناحية التي تعود قريته لها ويقوم بدوره               

باستالم عشر الحاصل من الفالحين وقد كانت تجري مزايـدات ومنازعـات حاميـة بـين                

ين على االلتزام وبالنتيجة فان الدولة العثمانية هي الرابحة ويأتيها الحاصل دون عناء     المتنافس

 .وبدوم موظفين قد يتالعبون بالتحصيل

 الباحث محمد توفيق الفخري
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ديـوان خانـة او     (ويقدمها في مجالس العوائل الموسرة    الرجل الذي يعد القهوة     : ïuìèÔÛa@  .ت 

ء ويتفـاخرون بـأن     وقد كانت الموصل تزخر بدواوين ومجالس النخبة واالغنيـا        ) سالملق

القهوجي فالن مضى عليه كذا سنة يعمل في نفس القهوة وجاغي أي بيت اعداد القهوة وقـد                 

انقرضت هذه المهنة والمجالس الحالية يقوم اهل البيت باعداد وتقديم القهوة اال ان هذا التقليد               

جي اليزال معموالً به في بعض مضايف شيوخ العشائر وخاصة في جنوب العراق والقهـو             

يقوم مقام صاحب الدار بتقديم وتكريم الضيوف في حالة غياب صاحب المضيف وهو رجل              

  .مؤتمن على ما يسمعه ويشاهده من حضور المجلس

TH ñŠbvnÛbi@ÕÜÈnm@Ûa@åè¾a@ë@Ò‹¨a@ 

 يمتهن هذه المهنة العديد من أهالي الموصل وعملهم ينصب على تسمين ذكور             pbãb‚ÛaZ@  .أ 

 لبيعها في دير الزور او في حلب او في الالذقية حسب السوق وقـد               االغنام والسير بها براً   

استمر االتجار باالغنام بهذه الطريقة الى فتـرة قريبـة الـى ان وردت عربـات القطـار                  

المخصصة لنقل الحيوانات التي تذهب الى سوريا مع قطار طوروس ثم بعد ذلك بدأت تجارة 

 .حصار االقتصادي الذي فرض على العراقاالغنام بتهريبها بالسيارات وخاصة ايام ال

UH     ïöbäÛa@ÝàÈÛbi@ÕÜÈnm@Ûa@åè¾a@ë@Ò‹¨a 

 من األعمال النسائية يقمن بغسل الصوف لحساب التجـار وكانـت لكـل              Òì—Ûa@pübË@  .أ 

 ١٩٣٥عـام   ) حصة المعـروف    (مجموعة امرأة مسؤولة تسمى المعالنة واشتهرت منهن        

 .وغيرها

 العمل النسائي تقوم به النسوة الكرديات بنزع قشرة الـشلب           وهو نوع من   : ×kÜ“Ûa@pbÏý@  .ب 

عن حبة التمن ولدي بحث منشور في مجلة موصليات حول الموضوع وقد انقرضت هـذه               

 .المهنة في الموصل العتماد االهالي على االرز المستورد الجاهز للطبخ

ائية التي ترتـديها    لها حيث تأتي العباءة النس    ) الشيراز( وعمل   ‚òîöbäÛa@paõbjÈÛa@ò bî@@@  .ج 

نساء الموصل على شكل قطعة قماش سوداء مستورد بعالمات ومناشئ مختلفة وكان القماش             

ونوع اخر مصنوع محلياً في معمل نـسيج        . الفرنسي هو األشهر وعليه عالمة ثالث ليرات      

الحاج يونس وتقوم نساء خياطات بتفصيل وخياطة العباءة وعمل الشيراز لها وعلى مقـاس              

ة صاحبة القماش وقد انقرضت هذه المهنة في الوقت الحاضر حيث ان نساء الموصل              االمرأ

واصبحن يلبسن الحجاب والجلباب الذي يشبه لباس الجبة التي         ) والبوشية(تركن لبس العباءة    

في العهد العثماني والـذي     ) االفندية(يرتديها رجال الدين وهو نفس اللباس الذي كان يرتديه          

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل



 

)١١( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UYH@O@@ô†b»ïãbrÛa@QTSS@ç@O@Šbíe@RPQR@â@ @

وفي الوقت الحاضر يأتي جلباب النساء جاهزاً ثم تخيطه معامل الخياطة او        ) الساكو(يسمونه  

 .مستورداً

المستدير او المستطيل وهـو مـن       ) الطاغ( وبقية المفروشات يدوياً على      Ñ’a‹“Ûa@í‹İm@  .د 

االعمال النسائية حيث كانت نساء مشهورات بهذه الحرفة يقمن بتطريز أطقم كاملة لجهـاز              

 .مفروشات المستوردة وبأسعار مناسبة فقد انقرضت هذه المهنةالعرسان ومع قدوم ال

وهي من الحرف النسائية تقوم النساء والبنات بحياكة الخيوط        : ýînãa‡Ûaë@pbíëüa@ò×bîyp@@  .ه 

بأشكال مختلفة تهيئة لخياطتها بالمالبس النسائية والمفروشات وانقرضت هذه ) البيز(بالسنارة 

 .ردية المستوردةورود انواع وأشكال األالحرفة ِب

سرمه (  على بعض المالبس باستعمال خيوط الذهب والفضة والتي تسمى         òibnØÛaë@í‹İnÛa@  .و 

وتطرز على مالبس الطفل تهيأة للختان او بعض مفارش الحمام للعرسان وللفوطة            ) وكلبدون

االطار ) الطاغ(وكان التطريز يجري بحصر القماش على       . التي يضعها الرجل اثناء الحالقة    

مستدير الذي يحمل باليد او المستطيل ذو االرجل والذي تجلس المرأة وتقدمه الى جـسمها               ال

حسب الحاجة وقد انقرضت هذه المهنة حيث الجدوى اقتـصادية منهـا لـورود البـضائع                

 .المشابهة المستوردة او المطرزة بواسطة المكائن الحديثة

حاطة بيت الشعر للبدو المتنقلـين   هو الحجاب الذي يصنع من قبل النساء ال     lŠÛaIÖaë‹ÛaH@@  .ز 

من العرب واالكراد مربي االغنام ونظراً لقلة عدد االغنام بسبب التصحر واعتماد اصحاب             

االغنام على الخيام المصنعة فقد انقرضت مهنة عمل الرواق المصنوع من اعواد القصب او              

ز ويكون ارتفاعها   االعواد الرفيعة من نبات الصفصاف او الطرفة وتنسج بخيوط شعر الماع          

متر واحد او اكثر وعليها نقوش هندسية هي جزء من جمع االعواد الى بعضها وكانت تباع                

 .لدى باعة الصوف وشعر الماعز

 وكانت هذا العمل رائجاً في خمـسينيات  oäàÛa@‘bî×a@ÙîØÐm@åß@òîÓŠë@‘bî×a@ÝàÇ@@@@  .ح 

ن موجودة كان البقالون     القرن الماضي حيث لم تكن اكياس النايلو        وحتى سبعينات  وستينيات

ال يستطيعون االستغناء عنها لبيع المواد المعيشية داخلها وقد انقرضت المهنة بتوفر انـواع              

االكياس الحديثة وقد امتهن هذه المهنة نساء ريفيات قادمات للمعيـشة مـع عـوائلهن فـي                 

 .الموصل

ل الجنوب وكن يقمن باثارة     بلغة اه ) النائحة او الندابة  (او  ) الجاينة(او  ) اللطامة (ð†a‡ÈÛaZ@  .ط 

عواطف اهل المتوفى وكان يعمل في هذه المهنة احد الرجال في الموصل يلـبس مالبـس                

 .وانقرضت هذه المهنة تدريجياً) مكاوي(النساء ويقوم بهذا العمل في وفيات اليهود و يدعى

 الباحث محمد توفيق الفخري
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VH @ òîöa‰ÌÛa@òÇbä—Ûbi@ÕÜÈnm@Ûa@åè¾a@ë@Ò‹¨a 

وهو متضمن او صاحب الرحـا التـي         : ïuby‹ÛaIï−bß‹×‡Ûa@H@‹§a@ëa@@•a‹ØÛa@ëa@•a@@  .أ 

تعمل على قوة جريان المياه وقد بقيت الرحوات تعمل الى منتصف الخمسينيات من القـرن               

الماضي في بعض القرى حيث هي أفضل واسهل واسطة لطحن الطحين وجـرش الـشعير               

وك مخترقاً جبـل    ويملك أهلنا ثمانية رحى منصوبة على روبار باندوايا القادم من جنوب ده           

القوش عند قرية باندوايا ويمر بقرى عديدة منها باورسان والعميري والبقاق ومشرفة وجكان             

وكانت الرحى تؤجر الى بيت العراقي العائلة المعروفة في الموصل بمبالغ طائلة حيـث ان               

جير كل اهالي قرى عديدة يطحنون حبوبهم فيها ولدي سندات االيجار مذكور فيها مبالغ التـأ     

 ه تم استبدال الطواقم القديمة بطـواقم وردت مـستوردة  سـميت أطقـم                ١٣٢٣وفي سنة   

 .وقد انقرضت هذه المهنة لقدوم الطواحين التي تعمل ميكانيكاً) افرنجية(

 بالماكنة التي تعمل يدوياً ويدور في االزقة يعرض قيامه بهذه الخدمة وقـد              ÝËÛa@•a‹u@@  .ب 

 سلق الحنطة وعمل البرغل فقد اعتمد االهالي على شراء          انقرضت هذه المهنة بترك االهالي    

 .البرغل ومشتقاته من االسواق المستورد منه والمحلي الصنع

 والتي استعيض عنها من قبـل ربـات البيـوت           òn’‹Ûa@ÉîİÔm@òä×bß@kyb–@@@òíë‡îÛa@Z@@@  .ج 

 .بشراء الشعرية الجاهزة

لحجم نسبياً مثل الحنطة     من الحنطة الكبيرة ا    òîj¨a@ÝàÈí@ð‰Ûa@Ùã‡Ûa@kyb–I@bØ“ØÛaH@@@@@@  .د 

االيطالية والحندولة وسن الجمل واالوكرانية وغيرها والدنك كما هو معروق عبـارة عـن              

تدور حول محور مثبت على حجارة كبيرة اخـرى دائريـة           ) مقطع اسطوانة (حجرة كبيرة   

مطروحة بشكل افقي وتوضع فوقها الحنطة لتدور عليها الحجرة العمودية وكانت تدور بربط             

وان بعمود يتوسط الحجرة واستعيض عن الحيوان بمحرك كهربائي وقد انقرضـت هـذه              حي

المهنة بتوفر الحبية التي تنتج محلياً او مستورداً كما ان الدنك ال يعمل الحبية فقط وانما كان                 

يعمل على طحن قشور الرمان الجافة وثمرة العفص لعمل مادة الدباغ تستعمل لدباغة الجلود              

كما ان الدنك يقوم بطحن الملح الخشن الذي يأتي من حقول الملح الموجـود              . اتيةبالمواد النب 

وجعله صالحاً الستعمال الطبخ والمائدة وكان اصحاب الدنك في الموصل          ) بوارا(في منطقة   

في ) اسوفي(قرب منارة الحدباء وبيت     ) داني(في محلة الشفاء وبيت     ) ايوب(معروفين منهم   

 .منطقة خزرج وغيرهم

وكـان مـاء الـورد       )االمبيق(  من تقطير زهرة الجنبد باستعمال جهاز      ä–@@@†ŠìÛa@õbß@òÇb  .ه 

يستعمل في تطييب رائحة البدن والمعجنات وغيرها من االستعماالت وقد انقرضت المهنة او      

 .تكاد بورود انواع من الروائح والنكهات المستوردة 

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل
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WH ‡î—Ûa 

بة وقد كـان الكثيـر مـن اهـالي          المدر) السلوقي(الذي يصيد بكالب الصيد      :bî—Ûa†  .أ 

الموصل يزاولون هذه المهنة وآخرهم شخص يسكن خرائب الباب العمادي في اوائـل             

الخمسينيات من القرن الماضي وقد اندثرت هذه المهنة حتى في االرياف وقد كان بعض              

 .كبار عوائل الموصل يزاولون هذه الهواية ومنهم سليمان بك الجليلي

بنصب شباكهم ليالً ويكمن وراء حائط يشيده مـن االوحـال           : –Ú†ŠìÛaë@ÁjÛa@aë†bî@@@  .ب 

ويبقى الليل بطوله منتظر دخول الطيور المائية تحت الشبكة والمكـان           ) ةچالنو(تسمى  

المفضل لنصب الكمين هو قرب مصب مجاري المياه القادمة من المدينة لتـصب فـي               

يا الطعام وكان افضل مكان النهر وتحمل معها الحنطة اثناء غسلها من قبل الخبازين وبقا

 لنصب هذه الكمائن قرب مجرى الماء القادم من دكة بركة ويصب شمال قصر االمارة             

 .ونظراً للظروف االمنية فقد امتنع الصيادون من مزاولة هذه المهنة) قره سراي(

ويبيعه بأسعار خيالية في اسـواق      ) الصقر(الذي يصيد الطير الحر    ):اقرجيچ(ŠbØ—Ûa@@@  .ج 

 يدربه على الصيد ويصطاد به طائر الحبـارة او الغـزال او االرنـب وقـد                 الخليج او 

انقرضت المهنة للظروف االمنية واهم مناطق الصيد هي البادية الشمالية وقـد سـميت              

 .بعض القرى في المنطقة باسماء المهنة مثل مرقب الطير والصكار

XH òîã‡È¾a@pbÇbä—Ûa@ë@Ò‹¨a 

للبرغل وقـدور الحمامـات     ) السليقة(رة منها قدور عمل     الذي يعمل القدور الكبي   : ï−aÔÛa  .أ 

الشعبية وقدور الحمامات للمساكن وكان البعض منها يوضع اسفل الحمام لتسخين ارضـيتها             

في بيوت الذوات واالغنياء وحمل هذا اللقب بعض عوائل الموصل مثـل            ) جهنمية(وتسمى  

 ).يعقوب قزانجي المسيحيين(بيت 

) سـوفاجي (وكان يطلق عليهم اسـم      : pa†‹ØÛaë@ÒìîÛa@ïÈãb–@@µ×bØÛaë@‹ubä©aë@@@@ .ب 

وانقرضت المهنة او تكاد بانحسار استعمال السالح االبيض وبقيت السيوف لـدى مقتنيهـا              

اما تـصنيع   ) الجوهر(كتراث ومنها ذات قيمة وغالية الثمن وكذلك الخناجر من نوع الدبان            

ة وبأسعار معتدلة اليستطيع مـصنعها      السكاكين فقد انقرض لتدفق انواع السكاكين المستورد      

 .يدوياً من مظاهاة المستورد بالجودة واالسعار المتدنية

 و هو الذي يقوم بصناعة االواني النحاسية من صواني و قدور و اواني الذي كان                bzäÛa‘@  .ج 

العوائل الموصلية تستعملها في الطبخ و تقديم الطعام وقد انقرضت المهنة بقـدوم االوانـي               

 .من الفافون وااللمنيوم و االواني المستوردةالمصنوعة 

 الباحث محمد توفيق الفخري
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 وهو صانع الهاون و االدوات االخرى من مادة البرنج و قد انقرضـت المهنـة             ïu‹Øä§a  .د 

 .لعدم استخدام هذه االدوات

باللغة التركية والجقه سي باللغة الكردية وهو الذي يقوم بتصنيع بعض االسلحة : ïvÓbÔà§a  .ه 

 واالتجار بها وبقيت المهنة رائجة في الموصل ونواحيها واخر          النارية وتصليح العاطل منها   

جمقاقجي هو السيد جاسم والسيد يحيى وقبلهم اسعد عسكر وفتحت ورشـات اخـرى فـي                

التسعينات من القرن الماضي بشكل رسمي بل بيعت االسلحة بموافقة الدولة اال ان االحتالل              

 .قد منع كل هذه النشاطات

YH @òîÏbÔq@åèß 

الرجل الذي يقرأ القصص المشهورة في المقاهي الشعبية وقد انقرضت هـذه            : æì‚@ò—ÔÛa@@  .أ 

 .المهنة بقدوم المذياع والحاكي وبعدها جهاز التلفاز ولم يعد للقصة خون مكاناً في المقاهي

الذي كان يقوم بعرض الصور المتحركة لالطفال حينمـا كانـت           : –bîã‡Ûa@Öë‡ä–@kyb@@@ .ب 

لتنزه ووصول جهاز التلفاز الى كل بيت بل اصبح لكـل  العوائل تذهب في ضواحي المدينة ل 

 . في بعض العوائل الميسورةDVDطفل 

QP@HòÓ‹Ðn¾a@pbÇbä—Ûa@ë@åè¾a 

 .الرجل الذي يقوم بفرد الغزل وتسديته تهيأة له للحياكة وعمل الحائك :ð‡¾a  .أ 

ن قـدوم    معظم االقمشة والمفروشات وخيام البدو خرجت من بين ايدي الحائك اال ا            Ùöb¨a@ .ب 

المالبس واالقمشة المصنعة ميكانيكاً وتوطن البدو وقدوم الخيام العصرية للمتنقلين منهم قـد             

 .انهى عمل المسدي والحائك اال ان اسماءهم بقيت عنواناً لعوائلهم واحفادهم لحد االن

اللقى الفخاريات من اقدم االواني التي صنعها االنسان منذ ما قبل التاريخ وتدل عليها : ŒaìØÛa  .ج 

االثرية اال ان المهنة انقرضت بفعـل قـدوم االوانـي النحاسـية وااللمنيـوم والزجاجيـة                 

والسندان لزراعة االزهار والبرنيـة      )الكوز(والبالستيكية ومن هذه االواني الجرة والشربة       

بلغة اهل بغداد لحفظ دهن الحر واللحم المكبوس والمخالالت والكـشك وابريـق         ) البستوكة(

والكـوارات لحفـظ    ) صناع التنانير ( منهم. ناء ماء الطيور الداجنة وغيرها كثير     الوضوء وا 

و قد انقرضت المهنة    ) الدفيي( والمدفئة الطينية ) الرقاق(الحبوب بانواعها وحفظ خبز التنور      

او تكاد بفعل استعمال االهالي للتنانير التي تعمل بالغاز التي يستعملها حتـى اهـل الريـف           

 في بيوت الموصل) المؤونة( بانتهاء عادة تخزين الحبوب ومشتقاتها وانقرضت الكوارة

الذي يصنع البارود ويبيعه للحجارين لتفجير االحجار الكبيرة الستخراجها مـن            :ð†ëŠbjÛa@  .د 

المقالع وقد انقرضت هذه المهنة بعد حصر بيع البارود بالجيش وحـضر التعامـل بـه اال                 

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل
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رات المسرفة والشفالت المدولبة التي تقـوم بقلـع         بتراخيص للحجارين وكذلك لقدوم البلدوز    

وتحميل االحجار الكبيرة على الشاحنات كما ان هناك اشخاص يقومون باعـادة الـضروف              

الفارغة لالعتدة باعادة ملئها بالبارود وتبديل الكبسولة وعمل النبلة من الرصاص ومن عمل             

اصابع يده بهذا العمل كما ان      بهذه المهنة الخطاط محمد صالح الشيخ علي وبترت بعض من           

عملهم وبيعهم البارود وسميت عائلتهم ببيت المحـروق         االخوان حسن وحسين احترقا اثناء    

لهذا السبب وكذلك بيت سامي محمود البارودي واخوانه والعميد المهنـدس محمـد شـيت               

  المتهان اهلهم صناعة وبيع البارود وهنالك غير ما ذكرت مـن           ٢٠١٢البارودي ت شباط    

 .العوائل تمتهن نفس المهنة

وهو الذي يقوم بوضع النقوش المختلفة على االقمشة المحلية الصنع باستعماله           : ïvà—jÛa@  .ه 

اختام متعددة االشكال منها على شكل سمكة او طائر او زهرة ووضع الخـتم فـي الـصبغ                 

بيعـت  وختمه على القماش االبيض المصنوع من القطن عادة وقد شاهدت هذه االختام التي              

في محل محمد احمد الخياط في منطقة خزرج وقد انقرضت المهنة بقدوم االقمشة الميكانيكية             

 .الصنع

وهي من جلـد الجـاموس      ) الوطنية(وتسمى  ) كالخف(الذي يعمل االحذية الشعبية     : ÒbÐ©a  .و 

المدبوغ والمصبوغ باالحمر الناري وكان اخر من يرتديها هم اهل الريف وقد اختفت هـذه               

ة منذ ما يقارب االربعين سنة حيث ارتدى الجميع االحذية االعتيادية المعروفـة وقـد            االحذي

انقرضت هذه المهنة وانقرض مصنوع الوطنية نسبة الى انها محلية وليست اجنبيـة مـادة               

 .وصناعة

مـن  ) بنـة چال(او ) اللباد(الذي يصنع المفروشات المحلية التي تسمى الكجاية او  : ïvvØÛa@  .ز 

صقة وتدق بأداة تسمى الدقاقة وكانت تظهر عليها بعض النقشات بادخـال            الصوف ومواد ال  

الصوف ذو االلوان البنية او السوداء من ضمن الصوف االبيض وقد عرفت الكثيـر مـن                

بان في تل عبطة نسبة الـى       چالعوائل ممن امتهنوا هذه المهنة واطلقت المهنة على منطقة ال         

 .اهالي تلعفرصناع هذا النوع من المفروشات وهم من 

صناعة السراجة من اقدم واهم الصناعات محلياً حيث يقوم الصناع بخياطة الجلود       : xa‹Ûa  .ح 

وجعلها اسرجة توضع على ظهور الخيول وكان هناك سوق مختص بصنعها وبيعهـا هـو               

سوق السرجخانة وقد انحسرت المهنة بسبب قلة استعمال الخيول في التنقل وقدوم الـسروج              

الرسنة االجنبية الصنع  فأنقرضت المهنة ونستطيع ان نقول ان سراجاً واحـداً             واللجامات وا 

بقي لتصليح السروج هو سراجة الموصل لصاحبها فتحي جاسم النافولي في منطقة المنصور        

 ).وادي حجر(

 الباحث محمد توفيق الفخري



 

)١٦( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UYH@O@@ô†b»ïãbrÛa@QTSS@ç@O@Šbíe@RPQR@â@ @

وقد انقرضت هذه المهنة بهجرة الصاغة اليهود بعـد ان          : @ïÜ¨a@òËbî–ïãaëþaë@@òî›ÐÛa@@@  .ط 

ة بصناعة اوانـي تقـديم المكـسرات والجكليـت وحـامالت الكـؤوس              كانت المهنة رائج  

واالستكانات وعلب السكاير ومالعق وشوكات الطعام ومالعق الشاي واآلنية التي يوضـع            

اضافة الى الحلي من اسـاور وقـالدات واقـراط    ) الصينية(فوقها كؤوس الماء او الشربت    

اج للرجال فقط وكان يهود عقـرة       ومحابس وقد انحسرت المهنة وبقي منها عمل حلقة الزو        

بارعين في صياغة اغماد خناجر الدبان وتباع المتبقية منها في الوقت الحاضر باسعار عالية              

 .تهيأة لتهريبها

هو الذي يخيط جلود حيوان يسمى الصنصار يعيش في الجبـال الـى بعـضها               : ïv×‹ØÛa  .ي 

خياطته هو بان يكون الجلد     ثمين لندرة هذا الجلد وطريقة       )كرك( ويعمل منها معطف نسائي   

الى الداخل والفرو الى الخارج ويبطنه من الداخل ببطانة من القماش وقد انقرض هذا النوع               

من الحيوان لكثرة اصطياده وهناك الكثير من العوائل في الموصل تسموا بهذه الحرفة مثـل               

 .بيت الضابط الصيدلي امين الكركجي

كانت السباحة فـي نهـر        :ìè“¾a@æìbİÌÛaë@æìybjÛaë@òybjÛa@@@@òÜu†@‹èã@À@æëŠ@@@  .ك 

دجلة هواية شعبية يمارسها حتى اطفال الموصل اال ان هناك محترفون وسـباحون مهـرة               

 المدنية والعسكرية كمـا ان هنـاك محترفـون    واألنديةيشاركون في سباقات الفرق الشعبية      

ياه اصـبحت   للغطس والتفتيش عن جثث الغرقى وبعد انشاء سد الموصل وغمر حوضه بالم           

يستطيع السباحون مزاولة السباحة فيه حيث ان البرودة تؤدي الى تـشنج             مياه النهر باردة ال   

العضالت ولهذا فقد انقرضت السباحة في النهر هواية وحرفة ومهنة حيث كان ابطال هـذه               

  .الرياضة مسجلون في نوادي الجيش والشرطة واالندية االخرى بشكل احترافي

  

 المهن والحرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض في الموصل


