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 لوحة بغداد المدورة للفنانة وداد االورفلي

درست الفن والخدمة االجتماعية في الجونير كوليج في بيروت، وتركته في السنة  . ۱۹۲۹مواليد مدينة بغداد عام ي من وداد مكي أالورفلالسيدة 
سنوات في مرسم الدكتور خالد الجادر في   ٤درست  .كلية الملكة عالية، وتخرجت بدرجة أولى قسم الخدمة االجتماعيةالرابعة وأكملت الدراسة في 

 .۱۹٦۰كلية الملكة عالية وتخرجت من معهد الفنون الجميلة فرع الفنون التشكيلية قسم المسائي سنة 
عملت كمسؤولة للدعاية واإلعالن  ،وسائل اإليضاح لرسم وسائل إيضاحية للمدارسست مادة الرسم في مدرسة الثانوية الشرقية عينت في مركز درٌ  

عملت في مديرية التراث الشعبي كمسوؤلة للمتحف واجرت دراسة ميدانية شاملة لتوثيق مهنة الصفارين و حرفة  ،في أكبر معمل ألبان في العراق
 .الطرق

شاركت في و ۱۹٥۷شاركت في معرض نادي المنصور عام  ،لفنانين التشكيليين العراقيينفي جمعية ا عضو و ،عضو في نقابة الفنانين العراقيين
 .أقامت عدة معارض شخصية داخل العراق وخارجه ،اغلب المعارض داخل العراق وخارجه
لعراق ملتحقة بزوجها حميد غادرت ا، ۲۰۰۳وتركتها بعد ان سرقت أبان أحداث احتالل العراق عام د بغدا /أسست قاعة أالورفلي للفنون التشكيلية

 عباس العزاوي وتنقلت بين عدد من الدول والعواصم، ألمانيا ونيويورك وباريس وعمان وإسبانيا والسودان وتونس ولندن واطلعت على المتاحف
 . وأخيرا استقرت في مدينة عمان ،والكلريات في هذه البلدان

 
حول في مسيرتها الفنية حيث كان لمشاهداتها للحضارة األندلسية بكل زخرفتها وأبداعها تأثير نقطة ت ۱۹۷۳كانت زيارتها إلى أسبانيا األندلس عام 

فجرت لديها رغبة في تغيير أسلوبها الواقعي في الرسم والتحول إلى عالم تعبيري جعل من أعمالها الالحقة أحتفالية …مباشر على وداد الفنانة



 
 

سنوات وهي تفتش عن وداد وعن أسلوب  ۳سلوبها من الواقعية إلى اسلوب الفنتازيا بعد توقف وغيرت ا) مدن الحلم(مبهجة وغريبة تمثلت في 
 .وعند عودتها للوطن أقامت معرضاً بأسلوبها الجديد الذي يختلف عن األساليب الدارجة،مميز

 
العمل مكون من أربع قطع مربعة الشكل أبعاد كل  ،في بغداد، واستغرق إنجازه أشهر عديدة ۱۹۹۹قامت الفنانة برسم هذا العمل في عام 

 .سم )  x ۲٤۰ ۲٤۰( أبعاد العمل الكلية هو. على قماش الكانفسوتم رسمه من مادة الزيت  سم )  ٦۰x٦۰(قطعة هو
ء منه لذلك فأن وحيث انه لم يكن موقعا بعد االنتها ۲۰۱۸حي الجامعة الى ان تم جلبه الى عمان في  -دالفنانة في بغدا دارالعمل في ظل 

منطقة أم أذينة وبحضور أبنتها الكبيرة السيدة عباسة وابنها الوحيد -في شقتها في عمان ۲۰۱۸-نيسان  -۲٤الفنانة وقعت العمل بتاريخ 
 .السيد عباس العزاوي

 

                
  

 تغليف اللوحة في دار الفنانة لغرض شحنها الى عمان                           الفنانة وداد االورفلي توقع لوحة بغداد في عمان 
 

جمهوريّة العراق، ويبلغ عدد سكانها وفق إحصاءات عام ألفين وثالثة عشر، ما يقارب الثمانية ماليين نسمة، مدينة بغداد هي عاصمة 
أسماء عديدة، منها اسم دار السالم،  عليها  دينة هي ثاني أكبر مدن الوطن العربي من حيث التعداد السكاني، وقد أطلقوتعتبر هذه الم

  .وأيضاً مدينة السالم، ووادي السالم، ومدينة المنصور، ومدينة الزوراء
 

0Fللمهندس المعماري محمد مكية " بغداد "وقد ورد في كتاب 

 »بغداد« اسم بيان في وحديثا قديما المؤرخون اختلف " مايلي حول تسمية بغداد ۱
 قال من ومنهم الشمس، إله أي داد، بعل« إنه قال من ومنهم بعل، معسكر«  ومعناه البابلية باللغة »جاد بعل« أصله إن قال من فمنهم معناه، وتعيين

 بختنصر عهد على حدث أله إلى هؤالء ويذهب. »الفتك معناها أرامية كلمة »داد«و الكلداني اإلله اسم »بل«و بلداد،« أصله وإن كلدانى إنه
 بابلي االسم بأن يقول من ومنهم ،»بل« الصنم باسم وسميت لفرهظل تخليدا القرية  هذه فأنشا. بأعدائه فيها ظفر عظيمة ملحمة) م.ق ٥٦۲  -٦۰٤(

 وأن األصل أرية بغداد كلمة أن الباحثين بعض ويرى الغنم؛ بيت أي كدادا، بيت« أصله وأن الميالد قبل عشر الثامن القرن في حمورابي عهد من
 أصل إلى ويرجعونها عادتهم على يفسرونها والفرس. »عطية اإلله« ومعناها الميالد قبل الثانى األلف مستهل في مرة أول استعملوها الكشيين
 - ٥۳۲( أنوشروان كسرى أنشأه بستان اسم وهو »داد أي باغ« أو أعطاني، بغ الصنم أي ،»دادي بغ« أو دادويه بستان أي »داد باغ« هو فارسي
 من الوافرة بأرباحهم بالدهم إلى انصرفوا إذا الصين تجار فكان »بغ« الصين ملك اسم كان: وقيل باسمه، القرية فسميت البقعة هذه في) م٥۷۹
 . االحتمال عن وأبعدها األقوال أضعف وهو الملك، عطية من الربح هذا أي ،»داد بغ« قالوا بغداد سوق

م كمقر رسمي للحكومة ۷٦۸-۷٦۲عام  منصورأبو جعفر المدينة بغداد المدورة هي المقر االصلي لبغداد ، بناها الخليفة العباسي أن 
 في كتابه هندسة مدينة بغداد ذكر المهندس محمد مكية وعن . هو مدينة السالم العباسياسمها الرسمي في العصر   العباسية

 من حمل في بلد كل إلى وكتب والحفارين، والحدادين النجارين من والفعلة والصناع والمساحين والذراعين والبنائين المهندسين المنصور أحضر"
 أن وطلب إنشاءها يريد التي الحصينة المدينة صورة لهم فمثل والصناعات، المهن ألف من أصناف مائة فحضره البناء، من شيئا يفهم ممن فيه

 فامتثلوا النار، فيه وتوقد نفط عليه ويصب القطن حب الخطوط تلك على يوضع أن فأمر مهندسة بخطوط له فخطت العين، رأي باالختطاط يراها
  .رسمها وعرف فتحققها فيها والنار تشتعل حسب الخطوط فتأملها فيها النار واضطرمت أمره

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9


 
 

 

 صورة تخيلية لمدينة بغداد المدورة
 

 بن هللا عبد هم المهندسين من أربعة »البلدان« كتاب في اليعقوبي قول حسب على بنائها على وأشرفوا وهندسوها المدينة تصميم وضعوا الذين وكان
1Fيوسف بن كثيروالحجاج بن وشهاب الوضاح بن وعمران محرز

 أصحاب المنجمين والطبري الفزاري محمد بن وإبراهيم نوبخت بحضرة ۲
 وجعلها والمساجد والحمامات والحوانيت كاألسواق ومرافقهم الناس مساكن وهي المدينة أرباض في أرباعا البناء عمل المنصور قسم ثم الحساب،

 ست والدرب بالسوداء ذراعا خمسين الشارع عرض ويكون واسعة يتالحوان تكون أن وأمر، محدودة مفوضة أرض أى قطيمة جمع وهي قطائع،
2Fذراعا عشرة

 جميعا وأمرهم ومحلة، ناحية كل في به يكتفى ما والحمامات المساجد من والدروب واألسواق األرباض جميع في يبنوا أن وأوعز ،،۳
 وأهل الناس ولسوقة وينزلونها يبنونها أرضا التجار اقطع كما معلوما ذرعا مساحة الدولة ورجال والجنود القواد أقطعها التي القطائع من يجعلوا أن

 من قطيعة كل لصاحب يصير ما مبلغا ربع كل أصحاب واعطى المهندسين من رجال ربع بكل للقيام وقلد أرباع أربعة األرباض وقسم البلدان ،
  .ربض ربض في األسواق لعمل ما ومبلغا الذرع

 عربيا كان الحجاج هذا أن وذكر الكوفة أهل من معاونين مع) أرطأة بن الحجاج( أرطأة أبو هو بغداد خط الذي المهندس أن البغدادي الخطيب وذكر
 له والراوين له والحافظين النبوي الحديث علماء أحد بالهندسة علمه مع وكان .جامعها قبلة ونصب بغداد هندسة بأكثر قام وقد. كوفيأ نخعيا قحطانيا

 ولي وهو فيها حكم التي البالد الى المهدي ورافق المهدي ابنه بطانة من جعله ثم المنصور، جعفر ألبي مصاحبا سريا شريفا وكان به والمحدثين
  .واليا بها المهدي وكان بها وتوفي )مدينة ايرانية ( الري ك العهد

 ممن فكان بالهندسة والمعرفة واالمانه والفقه والعدالة الفضل ذوي من قوم باختيار أمر المنصور إن: السالم  مدينة بناء خبر في الطبري وقال
 . ثابت بن النعمان حنيفة وأبو أرطاة بن الحجاج لذلك حضر

 في يجعلوا ان وامرهم ربض كل في واألسواق للحوانيت قدره وما آصحابه من معه ولمن الذرع من رجل لكل يصير ما الربع اصحاب كل الى وقع
 البلد أهل أو ينزله الذي والرجل فيه النازل القائد باسم درب كل يسموا وان المنازل بها يعتدل ما النافذة وغير النافذه والدروب السكك من ربض كل

  ".المدينه بناء في رجل ألف خمسون يوم كل في يعمل كان انه) الذهب مروج( في المسعودي وذكر  .يسكنوه الذي

 وال هجرية ۱٤٥ سنة االولى لجمادي م الموافق۷٦۲ سنة) اغسطس(آب شهر باوائل مدينته ببناء المنصور وابتدأ"كما ورد في كتاب محمد مكية 
  .الصيف أشهر من شهر في اختياراً  البناء يبدأ ان العراق في جارية العادة تزال



 
 

 مائتي زهاء أي رطل مائتا منه الواحدة نزوو ذراع في ذراع قياسه الذي المربع التام اللبن بضرب المنصور أمرو" وذكر مكية في كتاب بغداد  
 بعض في جاء وقد رطل، مائة منه الواحدة ووزن ذراع نصف العرض وفي ذراع الطول في قياسه الذي المنصف اللبن وبضرب كيلوغرام
 وكذلك وغيره اللبن ضرب في منها الماء ألخذ آبار وحفرت. بيانه سيأتي كما رطال ۱۱۷ كان العظام اللبن من الواحدة، اللبنة نزو أن التواريخ

 كسرى إيوان ينقض أن المنصور حاول وقد باآلجر، مبنيا كان وأقلها باللبن مبنية كانت المدينة منشأت أكثر ألن أجرا، ليكون اللبن طبخ في شرع
 بخهوط لبنه ضرب من أكثر والنقل النقض نفقات أن فوجد ذلك وجرب مدينته إلتمام بغداد موضع إلى أجرهما وينقل فيها األبيض والقصر بالمدائن

. لكذ عن فاعرض المدينة قرب  

 هندسي بإحكام القناة وجرت الفرات من ياخذ نهر من ماءه يستمد المدينة إنشاء قبل مشتقا كان نهر وهو كرخايا نهر من قناة مدت قيلو
 بعد اشتقت القناة أن لنا والظاهر المدينة، إرواء على الكالم فى ذلك إلى وسيشار الطين، وبلٌ  اللبن ولضرب للشرب المدينة داخل إلى

 ".إليها المشار اآلبار حفر إلى احتاجوا ما اإلنشاء أثناء في عملت قد كانت ولو. المدينة بناء من الفراغ

 الخطر من واألمان بالسالمة تفاؤال »السالم مدينة«و »المنصور مدينة« المدينة هذه سميت قد"كما ذكر المهندس مكية في كتابه 
 وسميت المنصور، مدينة به يراد فانما »المدينة« لفظ أطلق وإذا. الكريم القرآن من مقتبس اسم وهو »السالم دار« تسمى وقد والعدوان،

 على ليست أي الخارجة األبواب عن مزورة هذا بعد ذكرها اآلتي الداخلة األبواب جعل عمرها لما المنصور ألن »الزوراء« أيضا
 إنشاء على النفقات وكانت. بعضهم قول في القبلة، عن مزورا جامعها كون أيضا ويؤيد المعنى، هذا يؤيد الصفة هذه واشتقاق. سمتها
 ".ظاهرة مبالغة وفيها درهم مليون ۱۸ كانت إنها وقيل درهما وثمانين وثمانمائة ماليين أربعة وحدها المنصور مدينة

 :السالم مدينة وصف

 مثل مدورة المنصور جعفر أبو انشأها التي السالم مدينة كانت "وكما يلي ورد في كتاب بغداد للمهندس محمد مكية وصف مدينة بغداد 
 المقاومة مرافق جميع فيه جبارا حصنا إأل هي تكن ولم. األشورية الحصون ومثل  والمدائن الحضر كمدينة قبلها قديما أنشئت مدن عدة
 اي مربعا ذراعا) ۲۱،۹۱٦،۲۳۸( تبلغ أنها هو ومساحتها المدينة سعة في األقوال وأصح والمصابرة، العيش وأسباب الحصار عند

 وطول مترا) ۲٦۱٥( أو ذراعا) ٥۲۸۳( المدينة محيط قطر طول يكون هذا وعلى مشارة،) ۲۱۲٦( أو مربعا مترا) ۲٦۲،۳۱٤،٥(
 .مترا) ۸۱۳۲( أو ذراعا) ۱٦٥۹۷( األبعاد هذه بحسب الدائرة

 المتعامدين بالطريقين المدينة فصارت قسمين، المدينة يقسم بينهما والطريق متقابالن مامنه بابين كل كبار أبواب أربعة للمدينة وجعل 
 باب« أحيانا وسمي »خراسان باب« سمي الشرقي فالباب تقدم، كما أيضا أرباعا أرباضها عمارة كانت ولذلك أرباع أربعة المتقاطعين

 الغرب من خراسان باب ويقابل. خراسان في كانتا الدولة إنشاء وخطة العباسيين ثورة وألن خراسان طريق إلى يؤدي كان ألنه »الدولة
 من ويقابله. البصرة جهة إلى مؤد ألنه »البصرة باب« المدينة جنوب في وكان. السالم مدينة من الغرب في الكوفة لوقوع »الكوفة بأب«

 .»الشام باب« الشمال

 وباب الشعير وباب قطربل وباب األنبار وباب حرب وباب التبن كباب منها، ذكرناه ما  غير عدة أبواب ذكر بغداد أخبار فى ويرد 
 التي المنصور مدينة ألرباض ومداخل وطرقا منافذ األبواب هذه وكانت. الغربي الجانب أبواب من الكرخ وباب المحول وباب الحديد
 .اآلن معروفة غير وهي عصور عدة قبل األسماء هذه ذهبت وقد أنفأ، إليها أشرنا

 العمارة عن مفصول كأنه »الفصيل« تسمى الدفاع لحركات أعدت البناء من خالية أرض بينهما تفصل اثنان سوران باللبن للمدينة وبني
3Fالمدورة الشرفات مع األعظم السور ارتفاع فكان. النصف يقارب بما اآلخر من أعلى أحدهما والسوران. العمارة عن للسور فاصل أو

٤ 
 ذراعا والستون اصبعا وعشرون مائة بقياسهم السوداء الذراع وطول السوداء، بالذراع ذراعا ستين) الداخلية األبواب إلى األقرب وهو(

 خمسون أسفل من عرضه وقيل أمتار عشرة نحو أي ذراعا عشرين أسفله من السور عرض وكان التقريب، وجه على مترا ثالثين تساوي
 خمسا أعاله في يصير حثى ثلثيه وبعد ثلثه بعد االرتفاع في يقل عرضه وكان الراجح، وهو مترا وعشرين خمسة نحو أي ذراعا

 العظام اللبن من لبنة ألف وستون واثنتان مائة السور أسواف من ساف كل في يوضع وكان مترا، عشر اثني زهاء أى ذراعا،  عشرينو
 . ذراع في ذراع ومساحتها كيلوغراما، ۱۱۷ زهاء أي رطال، عشر وسبعة مائة منه لبنة كل وزن الذي المربع الجعفري باسم المعروف

 . غيرها من أسهل بالمنجنيق وهدمها الحصار في اللبن أسوار نقب فإن اللبن، من كونه وسماكته السور هذا ضخامة في والسبب



 
 

 باب وبين برجا، وعشرون ثمانية الداخلية األبواب من بابين كل بين برجا، ۱۱۳ عدتها وأبراج مدورة شرف األعظم السور على وكان
 من فكان الصغير، السور وهو الخارج، السور أما. أذرع خمس السور فوق برج كل وارتفاع برجا، ۲۹ خاصة الكوفة وباب البصرة

 ". مترا عشر سبعة نحو أي ذراعا، وثالثون خمس وارتفاعه ذراعا عشرين نحو أسفله في عرضه األعظم كالسور اللبن

 وهو والصاروج باآلجر مبنية المدينة جهة من عالية محكمة مسناة وله عميق عريض خندق المدينة حول وحفر"ورد في كتاب بغداد كما 
 من يأتي نهر من ماءه يستمد وكرخايا كرخايا، اسمه  نهر من ماءها تأخذ قناة من الماء فيه وأجري واللون القوة في كاالسمنت بنائية مادة

 ". الفرات

 لضخامته، رجال جماعة إال يفتحه وال منها الواحد الرتاج يغلق ال الحديد من رتاجات مدينته ألبواب المنصور وجلب"ذكر كتاب بغداد  و
 خراسان باب فرتاج رمحه، الثاني يثني أن وال العلم األول يميل أن غير من الطويل بالرمح والرامح بالعلم منه يدخل الفارس كان فقد

 القسري هللا عبد بن خالد عمل من وهو الكوفة من به جيء الكوفة باب ورتاج الفراعنة، عمل من الشام من به جيء قد كان الخارجي
 أرتجة من رتاج فيه وضع انه فيظهر البصرة باب أما. األبواب أضعف وكان الشام لباب رتاجا هو وعمل الملك عبد بن هشام أيام واليها
 . بزندورد تعرف كانت واسط بإزاء مدينة على وجدها الحجاج وكان الحجاج أبواب وهي واسط من بجلبها المنصور أمر خمسة

 بالقرون الشرق في العظيمة الحصون أمنع من كانت أنها للقارى، يظهر المنصور لمدينة التحصينية االستحكامات وصف من قدمنا ومما
 )"مدينة المنصور المدورة انظر صورة (. وضخامة وفخامة وهندسة عمارة وأعجبها الوسطى

 

 :وجامعه) الذهب قصر( صرالمنصورق

 قصر« سماه باآلجر قصرا الوسطى الرحبة في مدينته وسط في المنصور بنى "ن قصرالمنصور وجامعه وقد تحدث كتاب بغداد ع
 اربعمائه في ذراع أربعمائة في ذراع أربعمائة القصر مساحة وكانت. واسعا مسجدا بلصقه وأنشأ »الذهب باب« بابه وسمى »الذهب

 . عشرون وعرضه ذراعا ثالثون طوله إيوان القصر صدر في وكان مائتين، في مائتين المسجد ومساحة



 
 

 وفوق مثله مجلس اإليوان سطح وعلى ذراعا عشرون اإليوان وارتفاع عشرين في ذراعا عشرون مساحته مجلس اإليوان صدر وفي
 . ذراعا عشرون القبة عقد أول إلى اإليوان وارتفاع الخضراء، القبة المجلس

 ثمانين الخضراء القبة رأس إلى األرض من السمك فصار«: البغدادى الخطيب قال ذراعا، ستون الخضراء والقبة المجلس وارتفاع
 . »لنفسه ديوانا قصره في المنصور واتخذ رمح يده في فارس عليه فرس تمثال القبة رأس على وكان ذراعا،

 منها أسطوانة كل كانت الخشب من أساطين المسجد ألروقة وجعل الخطيب، ذكر كما والطين اللبن من المنصور أنشأه فقد المسجد أما
 من ملفقة األسطوانات تلك كانت فقد الجامع منارة عند كانت ستا أو أسطوانات خمس إال الحديد وضبات والغراء بالعقب معقبتين قطعتين
 . بها ويحتمي فيها ليصلي فيه مقصورة لنفسه وبنى األساطين خشب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، بريطانيافي  جامعة ليفربولالمعمارية في  الهندسة، وأكمل فيها دراسته األولية ثم درس م1914/هـ 1332عام  بغداد، ولد في عراقي معماري، مهندس (Mohamed Salih :باإلنجليزية)محمد مكية (- ۱

في  جامعة كمبردج، من كلية كينغز في م1946، وحصل على شهادة الدبلوم في التصميم المدني من الجامعة نفسها، أما شهادة الدكتوراه فقد حصل عليها عام م1941حيث نال درجة البكالوريوس عام 
ثم انتقل الى بريطانيا حيث  مكية لالستشارات المعمارية والتخطيط ةفي العام ذاته وأنشأ شرك بغداد، وعاد إلى ))ارة في منطقة البحر المتوسطتأثير المناخ في تطور العم((، وكان موضوع أطروحته بريطانيا

 .توفي هناك 
بن مطير الحكيم المترجم المشهور المذكور في اخبار الحكماء للقفطي وغيره وقد عاصر الرشيد والمامون في حين لقد وهم بعض الباحثين في تعيين شخصية الحجاج بن يوسف فظنوه الحجاج بن يوسف  - ۲

 .لفتان ان المقصود هذا الحجاج بن أرطأة الذي ذكره الطبري والخطيب البغدادي وهما شخصيتان مخت
  تساوي الذراع حوالي نصف متر - ۳
 . الشرفات جمع شرفة وهي نتوءات من البناء تكون على حافة السور العليا وحافة سطوح الدور للزينة واالطالع من حولها - ٤
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The Story of Circular Baghdad City 
By Iraqi artist Widad Al-Orfali 

 

 
 

Circular Baghdad Painting By Widad Al-Orfali  

Widad Mekki AlOrfali was born in Baghdad in 1929. She studied art and social services at the junior 
 College in Beirut, left in her fourth year and completed her studies at Queen Alia College in Baghdad. 
She graduated first in social services department .She studied for 4 years at Dr. Khaled Al-Jader studio 
in Queen Alia College and graduated from the Institute of Fine Arts Evening Section of Fine Arts 
Branch in Baghdad 1960. 
 She  taught painting at the AlSharqia High school and was appointed at schools illustration center to 
draw different explanatory illustrations , she was in charge of media and advertising  at the largest dairy 
factory in Iraq. She worked in the Directorate of Folklore as a museum director and conducted a 
comprehensive field study to document the profession of copper craft men and other road crafts. 
A member of the Iraqi Artists Association, a member of the Association of Iraqi Plastic Artists, 
participated in the exhibition in Mansour Club in 1957 and participated in most exhibitions inside and 
outside Iraq, and held several personal exhibitions inside and outside Iraq. 
She left Iraq with her husband Hamid Abbas al-Azzawi and moved between a number of countries and 
capitals, Germany, New York, Paris, Oman, Spain, Sudan, Tunisia and London , visited the museums 
and galleries  in these countries, 
Established in 1983, Al-Orfali Art Gallery-Baghdad which continued to establish and sponsor 
exhibitions of art and other cultural activities until 2003 due to the the occupation of Iraq, she had to 



 
 
close the gallery in Baghdad and settled in Amman-Jordan to devote her time to her art work and 
participate in social and culture activities of the Iraqi community in Amman. 
 
Her visit to Spain and Andalusia in 1973 was a turning point in her artistic career. Her observations to 
the Andalusian civilization, with all its ornament and creativity, had an impact 
on Widad the artist, where it created in her the  desire to change her realistic style in drawing  into a 
more decorative expressionist world  which has more the Characteristics of  Abbasid Baghdad and the 
Eastern Islamic style gives it the imagination of the stories of the Thousand and One Nights and the 
cities of the East with a beautiful aesthetic character, making her subsequent works a festive and exotic 
celebration, The Dream Cities series, which marked a transition in her style from realism to fantasy after 
a three-year stoppage in which she searched for a unique style, and upon returning to Iraq, staged an 
exhibition in her new style, which is different from the usual styles. 
 
 The artist painted this painting titled  (Baghdad-The circular city) in Baghdad in 1999, and it took 
several months to complete it. The work consists of four square pieces. The dimensions of each piece is 
120 x 120 cm and was drawn in oil on canvas. The total working dimensions is 240 x 240 cm. 
The work remained in the artist's house in Baghdad - the university district, until it was brought to 
Amman in 2018 and since it was not signed at the time after its completion, the artist signed the work on 
April 24, 2018 in her apartment in Amman - in Umm Uthaina and in the presence of her eldest daughter 
Abbasa and her only son, Mr. Abbas Al-Azzawi. 
 

 

                
  

           Widad Orfali signs the Baghdad painting in Amman                        Packaging the painting at the artist's     
                                                                                                                                     house to ship it to Amman Artist  

 
The city of Baghdad is the capital of the Republic of Iraq, its population is estimated to be about eight 
million in 2013. It is the second largest city in the arab cities in terms of population. It has many names, 
including Dar el Salaam, Madinit Al-Salam, Wadi Al-Salam, Al-Mansour and Al-Zawra. 

 
In the book "Baghdad" written by architect Mohammed MakkiyaP0F

1
P ,it mentioned about naming  Baghdad, 

as follows  :Historians have differed in the past and recently in the statement of the name" Baghdad "and 
the definition of meaning, some of them said that the origin« Baal Dad »in Babylonian meaning    
«Camp Baal», some said  « Baal Dad »is the sun god, some of whom said the phrase was Chaldean . 
Other historians say that the name is from the Babylonian era of Hammurabi in the eighteenth century 



 
 
B.C.it origin "bat kdada" meaning "sheep house". Other researchers believe that the word "Baghdad" is 
of Aryan origin and that the keshyeen first used it at the beginning of the second millennium BC, 
meaning "the gift of God." The Persians interpret  it to a Persian origin which is "bag dad" meaning 
"dawoda orchard "or "dag dadi ".  
 
The city of circular Baghdad is the original headquarters of Baghdad, built by the Abbasid caliph Abu 
Jaafar al-Mansur in 762-768 A.C,as the official headquarters of the Abbasid government ,its official 
name in the Abbasid era is the city of peace (Madinit al-salam). The engineering of Baghdad City was 
also mentioned by Engineer Mohammed Makiya in his book 
"Al-Mansour brought engineers, builders, surveyors, workers, carpenters, blacksmiths and  diggers, and 
wrote to every country seeking for those who understand something in construction. One hundred 
thousand arrived of various types of professions. He described to them  the city he intends to build and e 
and wanted to see a sketch of it ,he then  ordered cotton seeds  to be placed on the sketch  lines  and 
poured oil on them , then set fire to it, they obeyed and fire was set in accordance with the lines  The 
kalif observed the flames and visualized the city .  
  

 

An imaginary picture of Bagdad Circular city 
"Every day, 50,000 men were working in the construction of the city," Masoudi said. 
As stated in the book of Muhammad Makkiya "Al-Mansour started building his city in August in 762, 
corresponding to the first Jamadi in 145 AH and is still ongoing in Iraq to start construction in a month 
of summer months. 
Description of the city of peace: 
In Baghdad's book, Engineer Muhammad Makiya described the city of Baghdad as follows: "The city of 
peace established by Abu Jaafar al-Mansur was like several cities that had been established before, like 
the city of Hadar and the cities and like the Assyrian fortresses. (21,816,238) square feet (5,314,262) 
square meters or (2126) reference, and this is the length of the circumference of the city (5283) arm or 
(2615) Meters and the length of the circle according to these dimensions (16597) cubits or (8132) meters. 
 The city had Four doors with a road between each two doors facing each that divides the city in two 
parts so  the city was divided into four sections,. The eastern part was called Bab Khurasan. Khorasan. 
And the door of Khorasan from the west «the door  of Kufa» since of Kufa is to the west of the city of 
peace. At the south of the city «Bab Basra» because it leads to the province of Basra. And opposite it to 
the north «Bab al-Sham». 



 
 
On the Great Wall there were circular balconies and 113 towers. Between each of the two interior doors 
there were twenty-eight towers, and between the door of Basra and the door of Kufa, especially 29 
towers, and the height of each tower above the wall was about 2.5m  .As for the outer wall, which is the 
small wall, it was of clay ,like the great wall, its length at the bottom  was about 10m ,and its height was 
about 17.5 meters . 

As stated in the book of Baghdad : A deep trench was dug around the city and has a high fence built on 
the city side built with bricks and a material  like cement in colour and strength .Water  ran in this trench 
brought from a channel which gets  its water from a river named Karkhaya, and Karkaya derives water 
from a river coming from the Euphrates" . 

The book of Baghdad also  talks about the Palace of Mansur and his mosque : Al- Mansour  built in the 
middle of his city a palace called (gold palace) and his  door was called ( gold door) . A large mosque 
was built beside the palace , the area of the place was two hundred by two hundred meters and the 
mosque area one hundred by one hundred meters 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
                  Alansour Palace (The gold Palace ) and Mosque  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mohamed Salih Makkiya, an Iraqi architect, was born in Baghdad in 1332 AH / 1914. He completed his primary studies and studied architecture at the 
University of Liverpool in Britain. He received his bachelor's degree in 1941 and a diploma in design. He received his Ph.D. in 1946 from King's College, 
Cambridge University, UK. His thesis was "The Impact of Climate on the Development of Architecture in the Mediterranean Region". He returned to 
Baghdad in the same year and established Makkiya for The architecture and planning Consultations, he later moved to Britain where he died there. 
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