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• هيأة التحرير

كلمُة الَعدِد
   اإلفتتاحية

    احلمُد هللِ الذي َسَمَك الّسامَء وبناها، وَدحا األرَض وطحاها، والّصالُة والّسالُم عىل رسوِل اهللِ األكرم طه، وعىل آلِه َذوي 
الُعال واملَْعَلم، والَفْضِل واملَْغَنم، وبعُد..

    مّما الشّك فيه أّن لإلنساِن ارتباطًا وُعلقًة بمحّل سكناه، ارتباٌط جيّرُه إىل حيث ينتمي ليجَد ذاَته، وهذا االرتباط ُيثرُي يف 
  ز طاقاتِه الوجودّية، ومشاعَرُه، ُتاَه ذلك املكان الذي ارتبَط به... وُيطالعنا التأريخ يف سرية النبّي األكرم اإلنسان وحيفِّ
وِر الغامِر  ملّا َرَحَل ِمن مّكَة ُمكرهًا... وكذلك بذلَك الّشعوِر بالسرُّ   النبيَّ  بذلك الّشعور الكبري باحُلزِن الذي اعرتى 

الذي َطفحْت به أساريُرُه الكريمُة ملّا عاَد إىل مّكة بعد الفتح..
من هنا، فإّن لشواخص البلِد، وما يضّمه ويتضّمنه من معامَل تراثّيٍة، وطريقٍة يف العمراِن والبناِء أثرًا كبريًا يف تأكيد حضور 

الّذات، وبلورة الّزخم النفيّس بأصالة االنتامء.  
َه بمدى أمّهّية املحافظة عىل الطابع العاّم        ونحُن يف هذه اإلطاللة بكلمِة عددنا الّثامن من جمّلتنا )اخلطوة( الغّراء، نودرُّ أْن ننوِّ
للطبيعة العمرانّية للمدينة؛ ألّن هذه الطبيعة ُتعدرُّ جزءًا من الّنسيج االجتامعّي والّثقايّف للمنطقة، فِمَن احليِف أْن ُيستبدَل 
بسهولٍة بطرائِق البناء احلديثة، وبمستوياٍت كثريٍة وعاّمٍة تكاُد تشمُل مرافق املدينة كاّفة، فهناك مناطُق ما تزال شواُرعها 
ُتثرُي يف املتنّقل فيها مشاعر االنتامء والّذكريات اجلميلة التي تضّمها، فالبّد من خضوع عملّية البناء إىل حمّدداٍت  وأزّقُتها 
عاملّيٍة؛ لكي تكوَن املناطُق متناسبًة مع نسيجها االجتامعّي وبعدها التأرخيّي الذي مّرت به، فبلداُن العاملِ اليوم رشقًا وغربًا، 
الرتاثّية بام حيفَظ عمراهنا وصبغتها اخلاّصة، فالطابوُق املستخدم، والتصاميم  باّتاه املحافظة عىل مدهنا  تسرُي سريًا حثيثًا 

الفّنّية، وطريقة البناء، مقتضياٌت ثابتٌة الُبّد مْن أْن ُتلحَظ يف عملّيات الرّتميم والبناء، التي يعرفها املختّصوَن جّيدًا.
ومّما ُيطالعنا يف هذا املجال تلك املاّدة القانونّية من بنود امليثاق اخلاّصة بإحياء املدن، إْذ تنصرُّ عىل أّنه: »جيُب أن ُيراعي العمل 
املعارص يف املباين املحّلّية، واملجاميع واملستوطنات، قَيمها الثقافّية)احلضارّية(، وشخصّيتها التقليدّية، ويسعى إىل التقدير 
واحلامية النّاجحة للموروث املحيّل، والذي يعتمُد عىل مدى انخراط ومساندة املجتمع، واالستعامل املستمّر والّصيانة«، 

وغري ذلك مّما هو مسطوٌر يف حمّله، مّما ُيرجى لُه أْن ُيفّعَل عىل أرض الواقع. 
إّن التغيري اجلذرّي للعامرِة سواء يف مدينتنا البرصة، أْم يف غريها من مدن عراقنا العزيز، وباخلصوص يف مدنِنا املقّدسة، 
ُل خطرًا عىل البنية الّثقافّية واالجتامعّية املستقبلّية لتلك املدن، فالعزُم واألمُل  كالّنجف وكربالء والكاظمّية وسامّراء، ُيشكِّ
نفوِس أجيالِنا  التاريِخ وعراقته حارضًة يف  الّنظر بذلك؛ لكي تكوَن بصمُة  لُيعيدوا  اِث؛  بالرترُّ البرِص  معقوداِن عىل ذوي 

القادمِة.
وأخريًا -وليس آخرًا- نقول:

ِ ْهٍد بْل ِمنرَ الِغيرَ ُه  *****   ال ِمْن تقادِم عرَ يرَْشُكو اْليرَْومرَ ُغْربترَ اثرَ لرَ إنرّ الترّ
واهلل ويّل الّتوفيق.

البناُء الرتاثّي والعمارُة الب�صرّيُة اإىل اأين؟
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أخبار املركز
.وحدة اإلعالم

مركز تراث البصرة يضّيف الدكتوَر املغرتَب قصي الشيخ عسكر 
والشيَخ أسعد الدكسن، يف ندوة حوارية عن الرتاث العلمي ألسرة 

آل الدكسن البصرية

املقدسِة  العّباسيِة  العتبِة  املعارِف اإلسالميِة واإلنسانيِة يف  التابُع لقسم شؤوِن  البرصة  تراث  نّظَم مركُز 
ندوًة ثقافيًة حواريًة، وضيف فيها كاّلً من: الدكتور قيص الشيخ عسكر والشيَخ أسعد الدكسن، وقد جاءت 
الندوُة التي أدارها الشيُخ ياسني اليوسف وحرضها مجٌع من املثقفني حتت عنوان: )إطاللة عىل تراث أرسة 

آل الدكسن البرصية(.

اسُتهلَّت الندوُة بتالوٍة مباركٍة 
م  قدَّ الكريم،  القرآن  من  آليات 
مقدمة  اليوسُف  الشيُخ  بعدها 
الكريم  باحلضور  فيها  رّحــب 
َدكــم  عــوَّ فيها:  وقـــال  لــلــنــدوة، 

إقامة  عىل  الــبــرصِة  تــراِث  مركُز 
ُتراثية؛  ثقافيٍة  ندواٍت  هكذا  مثل 
هذه  تــراث  عىل  الضوِء  لتسليط 
القدم،  يف  املوغلة  العريقة  املدينة 
دينية،  شخصياٍت  تضييف  وعىل 

أدبية،  أو  ثقافية،  أو  علمية،  أو 
من  ــوٍع  ــوض م عــىل  ــذًة  ــاف ن تفتح 
ــصُّ جــانــبــًا من  املــوضــوعــاِت خي
أو  املِعطاء،  املدينة  هذه  جوانب 
يسلِّط الضوَء عىل تراِث أرسٍة من 
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أ
رابخ

اأُلرَسِ البرصيِة التي تركت بصامٍت 
واضحًة عىل تاريخ هذه املدينة.

السرية  من  بعضًا   َ بيَّ بعدها، 
الشيخ  قــي  للدكتور  الــذاتــيــة 
أديٌب  اليوم  عسكر، وقال: ضيُفنا 
من  صغريٍة  قريٍة  يف  ُولد  وروائــيٌّ 
)هنر  قرية  ــي  وه ــبــرصة،  ال ــرى  ق
جاسم( عام )1951م(، وتدّرج يف 
م األكاديميَّ إىل أن حاز درجة  ُسلَّ
اإلسالمية  اجلامعة  من  الدكتوراه 
وكاتٌب  ــٌي  وروائ أديــٌب  لندن،  يف 
وناقٌد حصيٌف، محَل حبَّ البرصة 
يف قلبة أيام غربته وسفره وترحاله 
به  استقرَّ  حتى  املهجر،  دول  يف 
باب، لكنه ما  املطاُف يف مدينة الضَّ
وعطر  اجلنوب،  عَبَق  حيمُل  يزاُل 
أهِل  وهلجَة   ، الــعــراقــيِّ اجلنوب 

اجلنوب العذبة اجلميلة.
منها  املؤلفات،  من  الكثري  له 
القمُر(،   يطلُع  تّنوَمتي  )مــن   :
والقمر(،   الشمس  يف  و)رحــلــة 
و)صيف العطور اخَلرساء(، وهي 

بعض جماميعه الشعرية.
يف  ــا  م )يشٌء  ـ  أيــضــا  ـ  ولـــه   
ــم(،  ــاس ــنــقــع(، و)هنــــر ج املــســت

و)الشمُس تقتحُم مدينَة الثلوج(، 
و)آخر رحلة للسندباد(، و)املوتى 
األعامل  من  والكثري  يزحفون(، 

األخر .
بعدها، بدأ الدكتوُر قي كلمته 
ما  عىل  املركَز  هذا  أشكر  قائاًل: 
يقوم به من أعامٍل كبريٍة، وعىل ما 
ُيصدره من مؤلفاٍت جديرٍة بحفِظ 
مكانتِها  وحفِظ  البرصِة،  ــراِث  ت
بي املدن، والسيام  أن هذه املدينة 
التي  املدن  أقدم  من  هي  العزيزة 
اإلسالم،  بعد  أسست  أو  نشأت 
وان كانت هلا جذوٌر قبل اإلسالم.

عن  نتحدث  عندما  وأضــاف: 
أن  جيب  البرصة،  يف  الدكسن  آل 
املرحوم  األرسة،  هذه  بعميد  نبدأ 
الدكسن،  حسن  حممد  الشيخ  
معروفٌة  علمية  شخصية  ــو  وه
واألدبــيــة؛  الدينية  األوســـاط  يف 
اهلل،  مــال  بن  حممد،  الشيخ  فهو 
حمسن،  بن  أمحــد،  بن  طاهر،  بن 
البرصيِّ  ياسي  بن  حبيب،  بن 
، ينتهي نسبه إىل أمحد بن  األسديِّ

فهد احليل األسدي.
يف   ،)#1296( عـــام  ــــَد  ُول

يف  خمتلفة  حمطاٌت  وهناَك  البرصة، 
حياته: األوىل: والدته يف البرصة، 
األرشف  النجف  إىل  انتقاله  ثم 
لدراسة العلوم الدينية؛ فقد درس 
بن  عيل  الشيِخ  يد  عىل  اخلطابَة 
أملِع خطباِء  الذي كان من  عياش، 
العالمة  يد  عىل  ودرَس  عــرصه،  
الغطاء  كاشف  رضا  حممد  الشيخ 
ودرس  األصــول(،  )معامل  كتاَب 
ــىل يد  ـــار( واحلــكــمــة ع ـــف )األس
العالمة الشيخ نعمة اهلل الدامغاين، 
وانضمَّ إىل حلقة الشيخ عيل الشيخ 

باقر اجلواهري.
النجُف  ألقى  قائاًل:  وأضــاف 
عىل  وظــاللــه  بمعارفه  األرشف 
والعلوم  والفقه  واألدب  الشعر 
اإلسالمية، وال جتد مبدعًا مل يتأثر 

بصورة مبارشة ببيئة النجف.
حديثه:  يف  عسكر  ويضيف   
لبنان  من  وأدباء  بعلامء  التقيت  أنا 
النجُف   عليهم  َعَكس  وسوريا 

ثقافَته العلميَة واألدبية.
مــؤلــفــاٌت  للشيخ  وكــانــت 
ـــة  ـــروض ــا: )ال ــه ــن ــــدٌة، م ــــدي ع
بالعربية  وقصيدتان  الدكسنية(، 
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الفصحى: واحدة يف رثاء الرسول 
حممد  ،  وأخرى يف رثاء  اإلمام 

. احلسي
ـ )املخزُن  أيضًا  ـ  ومن مؤلفاته 
(، وله كشكول يف األدب  الدكسنيُّ
أخُر  مؤلفاٌت  وهناك  واألدبـــاء، 

تشمل أبوابا متنوعة من العلم.
وله خمطوطة عبارة عن منظومة 
نظمها  الرياضيات،  قــواعــد  يف 
مالك  ابــن  كألفية  بيت  بــألــف 
أهنا  وأعتقد  النحو،  قــواعــد  يف 
لكن  الشيخ،  مؤلفات  أهم  كانت 
رغَم  بعُد  ُتطبع  مل   ، ـ  لألسف  ـ 
أبناء  ببعض  االتــصــال  ــاواليت  حم

. الشيخ
ــُة األخـــــرى يف  ــط ــح ــــا امل  أّم
يف  ــوده  وج مرحلُة  فهي  حياته، 
الشيخ خزعل  رة بدعوة من  امُلحمَّ
املحمرة  أمري  آنذاك، وكان  أمريها 
يستشريه يف األمور الدينية، وأطلق 
عليه اسَم )الدكسن(؛ لوجه الشبه 
بي  القامة  وِقرَص  الصوت  ة  قوَّ يف 
البندقية  ــي  وب اهلل  رمحــه  الشيخ 
يف  االســم  هذا  فشاع   ، الدكسنية 

األوساط الدينية واالجتامعية .
فلم  بالقناعة،    ــاز  إمــت  

ومل  ســيــايس،  منصب  يف  يرغب 
إىل  وعاَد  دنيوية،  أموٍر  يف  يدخل 
الدعيجي(،  )قرية  رأســه  مسقط 
يومنا  إىل  معروفًة  حسينيًة  وشّيد 
الدينيَة  أنشطَته  يؤّدي  ، وبقَي  هذا 
وجــوده  خــالل  من  واالجتامعيَة 
الدائم  اتصاله  عن  فضاًل  فيها، 
املعروفي  واملجتهدين  بالعلامء 
عن  ينقطع  ومل  الوقت،  ذلــك  يف 
النجف وبيئته العلمية، عىل الرغم 
نائية  قرية  يف  يسكن  كان  أنه  من 
تقع عىل احلدود العراقية اإليرانية.

عن  قي  الدكتوُر  ث  حتــدَّ ثم 
عسكر،   الشيخ  سرية  من  جانٍب 
والــذي  )1927م(،  سنة  املتوىف 
اجليش  يف  للصالة  إماٍم  أوَل  كان 
يد  عــىل  ُشــّكــل  مــا  بعد  العراقي 

درَس  قائاًل:  العسكري،  جعفر 
يف  الدينيَة  العلوَم  عسكر  الشيُخ 
النجف األرشف ، وكان قريبًا من 
األدب ـ أيضًا ـ  وأذكر أنني عندما 
زرت )مكتبة البيان( يف  بغداد عام 
يف  طالبًا  كنُت  حينام  )1971م(، 
أعطاين  األوىل،  اجلامعية  املرحلة 
جلدي  قصيدتي  اخلاقاينُّ  الشيُخ 
الشيخ عسكر، ولكن ـ مع األسف 
ـ  فقدهتام يف ما بعد ، وقد عاتبني 
حممد  الكبري  الشاعر  ــك   ذل عىل 
قابلته  عندما  اجلــواهــري  مهدي 
بيته يف دمشق عام )1990م(،  يف 

وذكرت له ذلك.
وجود  أن  قي  الدكتوُر  وبّي 
العراقي  اجليش  يف  عسكر  الشيخ 
منطقة  ويف  للجامعة  إمــام  بصفة 

جانب من الندوة
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حفيظة  أثـــار  ــدًا،  ــدي حت بنجوين 
الدكسن؛  حسن  حممد  الشيخ 
باعتبار أن اجليش وقتها كان ذاهبًا 
الــعــراق،  شــامل  يف  الــكــرد  لقتال 
منصبه،  من  االستقالة  منه  فطلب 
فاستقال، وعاد إىل قرية الدعيجي 

. التي بقي فيها إىل أن تويف
جانب  عن  الدكتور  ــّدث  وحت
من سرية والده الشهيد  الشيخ عبد 
الرؤوف قائاًل: والدي من مواليد 
عام )1924م( ، والتحق باخلطابة 
بطلب من السيد نارص أبو العيس؛ 
الدكسن،  حفيد  أنت  له:  قال  إذ 
قــارئــًا  تــكــون  أن  عليك  فيجب 
اخلطابَة،  م  تعلَّ ــذا،  وهب حسينيًا، 
حياته،  أيام  أواخر  ويف  ودرَسها، 
وأنا  الوجهاء  بعَض  قابلُت  عندما 

والدي  بأن  أخــروين  سوريا،  يف 
قبل  ـ  األخرية  حياته  أيام  يف  اهتمَّ 
ببناء  ـ  بإعدامه  السلطُة  تقوم  أن 
ــارة  وزي واملساجد،  احلسينيات 
عىل  الشباب  وتشجيع  العوائل، 

ارتقاء املنر احلسيني.
التي حرضها  الندوُة  وشهدت 
أدباء ومثقفون وأساتذة جامعيون 

واألسئلة،  املداخالت  من  الكثرَي 
الشيخ  عليها  االجابة  يف  شــارك 
ــاًل عن  ــض ــن، ف ــس ــدك ــد ال ــع أس
الدكتور  قّدمها  التي  اإلجــابــات 

قي الشيخ عسكر.

املحارض الدكتور قي الشيخ عسكر

أ
رابخ
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ــذه الــنــدوة  ضــّيــف املــركــز يف ه
محدان،  أمحد  محيد  الدكتوَر  االستاَذ 
من  مهمٍّ  جانٍب  عن  حتــّدث  ــذي  ال
وهي  البرصة،  يف  الصحافة  تاريخ 
اخلياُر  ووقــع  الساخرة،  الصحافة 
( أنموذجًا  َعة اهلنديِّ عىل جريدة )ُمَرقَّ
خالل  محدان  وبّي  الصحافة،  هلذه 
الندوة  أن الصحافة يف العراق بدأت 

والسيايس  االجتامعي  -بمفهومها 
1908م،  عام  تقريبًا  والتعليمي- 
الصحافة  عىل  تضييق  هناك  وكــان 
الكثري  هناك  فكان  العام؛   هذا  قبل 

من الرشوط والضوابط.
يمكن  ال  انه  إىل  -ايضا-  وأشار 
بـــدون وجــود  أن تــكــون صــحــافــٌة 
مل  )1843م(  لعام  أنه  وَبيَّ  تعليم، 

يف  للتعليم  عامة  مدارس  هناك  يكن 
العراق، وأنَّه كان عبارة عن  كتاتيب 
يرتبط  منها  وقليل  أهلية،  بعضها 
املطابع  تاريخ  اىل  وأشــار  بالدولة، 

أ
رابخ

االسالمية  امل��ع��ارف  ش���ؤون  لقسم  ال��ت��اب��ع  ال��ب��رصة  ت���راث  م��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي  ل��ل��ن��دوات  اس��ت��م��رارًا 
)ج��ري��دة  ع��ن��وان:  حت���َت  ح���واري���ًة  ث��ق��اف��ي��ًة  ن����دوًة  امل��رك��ُز  أق���ام  امل��ق��دس��ة،  العباسية  العتبة  يف  واالن��س��ان��ي��ة 
ال��ع��ث��اين( ال��ع��ه��د  يف  ال��ب��رصة  ص��ح��اف��ة  م��ن  أن���م���وذج  يف  دراس����ة  1909م/1912م:  اهل���ن���ديِّ  ��َع��ة  ُم��َرقَّ

:  دراسٌة يف أمنوذج من صحافة  َعُة اهلنديِّ ُمَرقَّ
البصرة يف العهد العثمانيِّ

املحارض/ أ.د. محيد امحد محدان
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وعملها يف العراق، وأشهر الصحف 
من  وغريها  البلد  يف  والصحفيي 

املواضيع اهلامة يف جمال الصحافة .
)مرقعة  تسمية  ســبــب  وعـــن 
الدكتور  قــال  االســم  هبــذا  اهلندي( 
اجلريدة  اسم  إن  محــدان:  امحد  محيد 
غريب نوعًا؛ ما وذلك يرجع إىل كون 
البرصة ميناًء، وامليناء يعمل فيه الكثري 
من اجلنسيات، ومنهم: اهلنود، وكان 
العامُل اهلنديُّ يلبس مالبس غالبًا ما 
املجلة  صاحب  وأراد  مرقعة،  تكون 
فساّمها  الناس  من  جملته  تقتب  أن 

»مرقعة اهلندي«، وهذا االسم غريب 
يف القرن التاسع عرش، وهناك الكثري 
من األسامء الغريبة يف جمال الصحافة 
و»احلامر«،  الشوارع«،  »كناس  مثل: 

و»التنكيت والتبكيت«.
  فهذه التسميات غريبة، ولكنها 

وامثاهلا كانت رائجة يف تلك املدة.
و»مرقعة اهلندي« التي صدرت يف 
البرصة بتاريخ احلادي والعرشين من 
شهر ترشين الثاين لعام »1909م« مل 

يكن عنواهنا بدعة يف عامل الصحافة.
يف  متنوعة  كانت  املرقعة  وكانت 

اهلندي  العامل  أن  كام  مواضيعها، 
كل  من  عًة  مرقَّ مالبس  يلبس  كان 
املثل  يــقــول  كــام  أو  قطعة،  قــامش 
كل  »من  الــدارج:  العراقي   الشعبي 
يتامشى  اسم ساخر  رقعة« وهو  زيج 
وسياسة اجلريدة  الفكاهية الساخرة . 
أدارهــا  التي  الــنــدوُة   وشهدت 
األســـتـــاذ الــدكــتــور  حــســي عيل 
قّيمة  ومداخالت  أسئلة  املصطفى 

من قبل احلضور.

بداية افتتاح الندوة وجانب من احلضور
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التي  ــدوات  ــن ال سلسلة  ضمن 
التابع  البرصة  تــراث  مركز  ينظمها 
االسالمية  املــعــارف  ــؤون  ش لقسم 
العباسية  العتبة  يف  واالنــســانــيــة 
املقدسة، أقام املركُز ندوًة ثقافيًة حتت 
عنوان: )الكتاب واملكتبات ودورمها 
فيها  ضّيف  املجتمعات(،  ثقافة  يف 
األستاُذ غازي فيصل محود، صاحب 
)دار املكتبة األهلية للتوزيع والنرش( 
َدور  عــن  فيها  ث  ــدَّ حت الــبــرصة،  يف 
املكتبات يف ثقافة املجتمعات بشكل 
وأشاد  خصوصًا،  البرصة  ويف  عام، 
البرصة  ري  وُمفكِّ علامِء  بإسهاماِت 
املتعاقبة،  التارخيية  الفتات  خالل 
من  العديَد  أنجبت  البرصَة  أنَّ  مبينًا 
أّدت  وقد  الفكر واألدب،  رجاالت 

املجالُس األدبيُة دورًا مهاًم يف توسيع 
يف  والثقايف  الفكري  النشاط  دائــرة 
املــدارس  دور  عن  فضاًل  البرصة، 

وخزائن الكتب.
أدارها  التي  الندوة  وشهدت   

الكثرَي  السعد  عامر  الدكتور 
ــالت  ــداخ ــن األســئــلــة وامل م

بخصوص واقع املكتبات يف البرصة، 
وتأسيس املكتبة األهلية، ومؤسسها 
من  ورّوادهــا  محود،  فيصل  املرحوم 
 ، والشخصيات  ــاء  واألدب الشعراء 
تعود  إذ  املكتبة؛  تأسيس  عام  مبينًا 
لعام )1928م(،  وُأسست من قبل 
الذي  محود،  فيصل  احلاج  املرحوم 
من  الرغم  عىل  بالكتب  مولعًا  كان 
يكتُب،  وال  يقرأ  ال  أميا  كــان  أنــه 

الـــقـــراءَة وتـــعـــلـــم 
من  خالل عمله والكتابَة 

املكتبي.
وكذا سّلَط الضوَء عىل الظروف 
ت هبا املكتبة؛ إذ كانت دكانًا  التي مرَّ
الستة  مساحته  تتجاوز  ال  صغريًا 
ملكاهنا  انتقاهلا  قبل  مربعة  أمــتــار 

مركُز تراث البصرة يّضيُف االستاَذ غازي فيصل 
محود يف ندوة ثقافية
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احلايل، ويف املنطقة نفسها، وأضاف: 
املدينة يف  ر باالنتقال إىل مركز  مل نفكِّ
بمنطقة  مّنا  اعتزازًا  العشار  منطقة 

البرصة القديمة .
 وقد أجاب األستاذ املحارُض عن 
مجيع األسئلة واملداخالت التي أغنت 

اجلزيَل  شكره  قّدم  بعَدها،  الندوَة، 
من  املتميز  اإلبداع  هذا  عىل  للمركز 
التي  املتنوعة،  اإلصـــدارات  خالل 
تعنى باجلوانب التاثية ملدينة البرصة 
فقرة  جــاءت  اخلتام،  ويف  العريقة، 
م درُع  التكريم من قبل املركز؛ إذ ُقدِّ

غازي  لألستاذ  شكر  وكتاُب  املركز 
يف  املتميزة  جهوده  عىل  محود  فيصل 

جمال الكتب واملكتبات. 
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وفٌد من مركز تراث البصرة حيضر املسابقة القرآنية 
يف الدير

  ــراء ــزه بــدعــوة مــن مــركــز ال
املسابقة  حلضور  الدير  يف  الــقــرآين 
الثانية  السنوية  املدرسية  القرآنية 
اخلاصة بطالبات املدارس املتوسطة، 
البرصة  تراث  مركز  من  وفٌد  حرَض 
ــارف  ــع ــع لــقــســم شــــؤون امل ــاب ــت ال
العتبة  يف  واإلنــســانــيــة  االســالمــيــة 
العباسية املقدسة هذه املسابقة؛ إيامنًا 

القرآين  العمل  دعــم  بــرضورة  منه 
كان  وقــد  املحافظة،  يف  وتشجيعه 
ملراسل جملة )اخلطوة(  لقاٌء مع مدير 
ناحية  يف  القرآين     الزهراء  مركز 
الدير، احلاج األستاذ عيل رايض، قال 
فيه : هدُفنا من إقامة هكذا مسابقات 
هــو خــلــُق أجـــواٍء قــرآنــيــٍة يف مجيع 
الطاقات  عىل  ــالع  واالطِّ ــدارس،  امل

املوجودة فيها، ثّم زّج  هذه الطاقات 
يف  نقيمها  التي  القرآنية  الدورات  يف 
أيام العطلة الربيعية أو الصيفية، وقد 
من  الكثرَي  ذلك  خالل  من  نكتشف 
الطلبة  من  اجلميلة  املبدعة  الطاقات 
إىل  تأهيلها  يمكن  التي  والطالبات، 

مراحل متقدمة يف األداء القرآين.
رايض:  ــيل  ع احلـــاج  ــــاف  وأض
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جملُّة )تراُث البصرِة( احملّكمُة تستأنُف اجتماعاتها 
الّدوريّة  

عىل  الثانية  للسنة  تقام  املسابقة  إن 
مــدارس  عرش  وبمشاركة  الــتــوايل، 

ضمن حدود ناحية الدير.
رايض  احلــاجُّ  تقدم  اخلتام،  ويف 
البرصة  تراث  ملركز  اجلزيل  بالشكر 
لألنشطة  وتشجيعه  حضوره  عىل 
تغطيته  وعىل  املحافظة،  يف  القرآنية 

االعالمية هلذه املسابقة. 

)تراث  جمّلة  حترير  هيأُة  َعقدْت 
الدورّيَة  جلسَتها  املحّكمة  البرصة( 
يف  املركز  مقّر  يف  وذلَك   ،)74( رقم 

حي الغدير.

من  مجلًة  األعــضــاُء  ناقش  ــْد  وق
املجّلة  حتكيم  نيل  حوَل  املالحظاِت 
يف  املختلفة  اجلــامــعــات  قــبــل  ــن  م
البرصة،  جامعة  ضمنها  من  العراق 

األمور  وبعَض  األوىل،  وأعــدادهــا 
التي ختّص مجلًة من أنشطة املركز.
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ــراث  ــِز ت ــرك ــن م صـــدِر ع
كتاب  من  الثاين  اجلزِء  البرصة 
والوطن(،  العقيدة  )شهداء 
السلسلة  ضمن  كتاب  وهــو 
سرية  تستعرض  التي  التوثيقية 
البرصة.  من  األبطال  الشهداء 
والعمُل جاٍر عىل إصدار اجلزء 

الثالث من هذا الكتاب.
وصدر ـ أيضا ـ اجلزُء االوُل 
تاريخ  يف  )بحوث  كتاب  من 
الدكتور  للعالمة  اإلســـالم(، 
اهلل(،  )حفظه  العيداين  حممود  
والعمُل جاٍر عىل إصدار اجلزء 

الثاين من هذا الكتاب.

 وصدر -ايضًا- عن  مركز 
السابع  العدد   ، البرصة  تراث 

من جملة اخلطوة الثقافية.
ــة  ــالث وكــــــذا صــــــدرت ث
سلسلة  مـــن  ــــروشــــورات  ب
بتوثيق  اخلاصة  اهلدى  منارات 
وهي  ــرصة،  ــب ال يف  املــســاجــد 

السابع ــا  ــدده ع يف  ــوة  ــط اخل جمــلــة 

كتاب: بحوث يف تاريخ االسالم/ اجلزء األول
كتاب: شهداء العقيدة والوطن /  اجلزء الثاين

َصَدَر عن مركِز تراِث البصرة
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َصَدَر حديثًا
العتبة  عــن  حــديــثــًا  ــدر  ص
كتاب  ــة   ــدس ــق امل الــعــبــاســيــة 
العرب(،  لغة  جملة  يف  )البرصُة 
ـــداد مركز  إع مــن  والــكــتــاب 
لــدار  التابع  ـــتاث،  ال إحــيــاء 
املخطوطات يف العتبة العباسية 

املقدسة.

أربعة  عىل  مرتٌب  الكتاُب 
األوُل  الفصُل  جــاء  فصول، 
حتت عنوان: )البرصة: أسامؤها 
بيان  وأقضيتها(، واشتمل عىل 
البرصة، وأسامئها،  لفظة  معنى 

وأشهر املدن والبطائح فيها.
وأما الفصُل الثاين، فقد محل 

جامع )أبو اخلصيب( املعروف 
بجامع السيد الصايف 

وجامع )اجلنينة(.
جعفر(  الشيخ  )جــامــع  و 

سائر   توثيق  عىل  جار  والعمل 
اجلوامع يف البرصة.

عنوان: ) أهنار البرصة(،  تناول 
التي  ــبــرصة  ال رشحـــًا ألهنـــار 
العرب(،  )لغة  جملة  يف  وردت 
العرب(  شط  )هنر  وأشهرها: 
الشهري، املمتدِّ من قضاء القرنة 
واملشتمل  البحر،  يف  مصبه  إىل 
عىل أهنار متفرعة كثرية ، وأهنار 

ــرب ــع ال ــة  ــغ ل ــة  ــل ـــرصة يف جم ـــب ال ـــاب:  ـــت ك
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بدعوة من قسم علوم القرآن 
للعلوم  التبية  كلية  يف  الكريم 
البرصة،  جامعة  يف  االنسانية 
حــرَض وفـــٌد مــن مــركــز تــراث 
شــؤون  لقسم  التابع  الــبــرصة 
واالنسانية  االسالمية  املعارف 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف 

اجلهة الغربية من شط العرب.
أمـــا الــفــصــل الــثــالــث من 
بعَض  تضمن  فقد   ، الكتاب 
ومنها:  التارخيية،  املقتطفات 
ـــرصة،  ـــب ال إىل  ــــرحــــالت  ال
توماس  املست  رحلة  ومنها: 
سنة  خالل  الريطاين  هوويل 
ومنها:  1788م(،   -1787(
أفراسياب  التارخيية آلل  الفتة 
املدن  ومنها:  اجلزائر،  وخراب 
للبرصة،  التارخيي  البعد  ذات 

وهي األبلة والزبري.
األخري،  الرابع  الفصل  أما 

الشهريَة  األخباَر  تناول  فقد 
فيها من  البرصة وما يدور  عن 
أحداث من عام )1911م( إىل 

عام )1931م(.
الكتاب  أن  بالذكر  اجلدير 
لكم(،  )إختنا  سلسلة  ضمن 
وهي سلسلٌة علميٌة تراثيٌة تعنى 
املقاالت  بعض  نــرش  بــإعــادة 
والتارخيية  واألدبــيــة  العلمية 
املجالت  بطون  يف  املــوجــودة 
التي   ، القديمة  ــات  ــدوري وال
العلامء  بعض  بــأيــدي  ُكتبت 
مهاًم   مصدرًا  وُتعدُّ  والباحثي، 

للباحثي واملحققي والقّراء.
الرابع  اإلصــدار  هذا  ويعد 
ــورة،  ــذك امل السلسلة  ضمن 
البرصة،  مدينة  عن  ويتحدث 
التي تعّد من أشهر مدن العراق 
الصناعية  الناحية  من  وأقدمها 
ــة  ــي ــراف ــغ ــة واجل ــي ــران ــم ــع وال
عىل  خيفى  وال  والسكانية، 
اآلن  إىل  نرش  ما  أن  الباحثي 
من التاث البرصي غيٌض من 

فيض؛ لكثرته وانتشاره.

مركُز تراِث البصرِة حيضُر ندوًة قرآنيًة يف كليِة 
الرتبيِة للعلوم اإلنسانية
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أقامها  التي  القرآنية،  الندوة 
وتفسريه  القرآن  علوِم  مركُز 
العباسية  للعتبة  التابع  وطبعه، 
جامعة  مع  بالتعاون  املقدسة، 
القرآن  علوم  قسم   / البرصة 

الكريم يف قاعة مدينة العلم.

ف  لتعرِّ ــدوُة  ــن ال وجـــاءت 
عن  مــؤَلــف  أفــضــِل  بمسابقة 
منهج  ــق  وف الكريم  ــرآن  ــق ال
الثقلي ، وبّي املحارُض، فضيلُة 
الزبيدي  الدين  ضياء  الشيخ 
املسابقة،  هـــذه  ــن  م اهلــــدَف 

وحماورها، ورشوطها.
الندوُة  شهدت  وقد  هــذا، 
التي حرضها مجٌع من األساتذة 
البرصة  جامعة  من  والطالب 
القيمِة  املداخالِت  من  الكثرَي 

حوَل القرآن الكريِم وعلوِمه.
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          مركز تراث البصرة يشارك يف دورة ختصصية 
حلفظ وصيانة املخطوطات 

يف إطار حرصه عىل 

الرتاث  وصيانة  حفظ 

املخطوط، وبدعوة من 

العتبة العلوية املقدسة

تراث  شارك وفٌد من مركز 
شؤون  لقسم  التابع  البرصة 
واالنسانية  االسالمية  املعارف 
يف  املقدسة  العباسية  العتبة  يف 
حلفظ  األوصــيــاء  »سيد  دورة 
الثالثة«،  املخطوطات  وصيانة 
الــشــؤون  قسم  أقــامــهــا  الــتــي 

ــة  ــة / شــعــبــة خــزان ــفــكــري ال
العلوية  العتبة  يف  املخطوطات 
الــدورة  ت  واستمرَّ املقدسة، 
وشملت   ، ـــام  أي سبعة  ملــدة 
دروسًا نظرية يف خياطة وجتليد 
عمليًا  وتطبيقًا   ، املخطوطات 

لتلك الدروس .
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البرصة  ــراث  ت مركز  ــام  أق
املعارف  شــؤون  لقسم  التابع 
ــة يف  ــي ــان ــس ــة واالن ــي ــالم االس
العتبة العباسية املقدسة، جملسًا 
للفاجعة  اســتــذكــارًا  للعزاء، 

األليمة لشهادة بضعة الرسول 
  ــراء  ــزه ال فاطمة  ـــرم  االك
املناسبة  هبذه  املنر  ارتقى  وقد 
سامحة الشيخ مرتىض املدوح .  

سامحة الشيخ مرتىض املدوح . 

جملس العزاء 

مبناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السالم 
مركز تراث البصرة يقيم جملس عزائه السنوي
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م���رك���ز ت����راث 
ال��ب��رصة ي��واص��ل 
توثيق  يف  مح��ل��ت��ه 
ش���ه���داء احل��ش��د 

الشعبي املقدس
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يف  التوثيقي  الكادر  أن  ُيذكر 
ميدانية  بــجــوالت  يــقــوم  املــركــز 
بمعدل ثالث جوالت يف األسبوع 

يلتقي من خالهلا بعوائل الشهداء 
ليوثق  املــقــربــي  ــهــم  ــائ وأصــدق
سريهم الذاتية ومواقفهم البطولية 

الزمر  ضد  القتال  جبهات  يف 
االرهابية.

املركز من خالل  وقد أصدر 
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أجزاء  ثالثة  التوثيقي  العمل  هذا 
العقيدة  ــداء  ــه ش  « كــتــاب  ــن  م
والوطن«،  وثالثة أجزاء من دليل 

ومها   ، املصور   » الشهادة  نسيم   «
الزمنية  احلقبة  هلذه  يوثقان  كتابان 

املهمة من تاريخ العراق .
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نرش  يف  بارٌز  دوٌر  للمكتبات 
املجتمع؛  ــاط  أوس بي  الثقافة 
هلذا  تؤدهيا  تعليمية  رسالة  فلها 

الغرض.
ــبــرصة من  ــدُّ مــديــنــُة ال ــع وُت
فيها  انترشت  التي  اهلامة  املدن 
منذ  واخلاصُة  العامُة  املكتباُت 
الكبري  القسم  وبقي  بعيد،  زمن 
هلذا  وضعه   عىل  حمافظًا  منها 

اليوم .

* وحدة اإلعالم
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ــــات  ــــــان مــــن أولــــوي وك
عــمــل مــركــز تـــراث الــبــرصة 
املعارف  شــؤون  لقسم  التابع 
العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
مكتبة  فتح  املقدسة  العباسية 
للباحثي  مرجعًا  تكون  شاملة 
يمكن  ما  وجتمع  والدارسي، 
الــبــرصي،  ـــتاث  ال مــن  مجعه 
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بالكتب، واملخطوطات  املتمثل 
ــة، والــــدوريــــات،  ــس ــي ــف ــن ال
البرصية  والــصــور  والوثائق، 

النادرة .
األخوة يف وحدة  لذا، عمل 
تلك  جلمع  جاهدين  املكتبة 
مظاهنا  مــن  املعرفية  ــروة  ــث ال
خالل  من  وجودها،  وأماكن 
زيارة معارض الكتب يف داخل 
املكتبة  لرفد  وخــارجــه؛  البلد 
الكتب  بأنواع  للمركز  الفتية 
التواصل  وكـــذا  واملـــصـــادر، 
املكتبات  أصحاب  مع  الدائم 
لالطالع عىل كل جديد يف عامل 

الكتاب.
وسيبذل املركز أقىص جهوده 
يف سبيل رشاء مثل هذه الكتب 
طباعة  وسيعيد  والــدوريــات، 
عدد من الكتب يف صورة أكثر 

مكتبُته  لتضم  ومجـــااًل؛  قبواًل 
كلَّ ما كتب عن البرصة ، وكذا 
تأسيسه  منذ  ـ  املــركــز  استلم 
بعنوان  الكتب  مــن  الكثري  ـ 

إهداءات عن طريق مؤلفيها.

 وكذا يعكف األخوة يف هذه 
الوحدة عىل إنشاء مكتبة رقمية 
الذي  الباحث  خدمة  يف  تكون 

يرتادها .
عىل  املكتبة  وحـــدة  تعمل 
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املكتبة،  عمل  وتنظيم  إدارة 
وخيرج  يدخل  ما  كل  ومراقبة 
من اإلصدارات، وكذلك تقوم 
الكتب  بأرشفة وفهرسة  املكتبة 
باملركز،  اخلــاصــة  ــق  ــائ ــوث وال

معتمدة  عاملية  فهرسة  ضمن 
ورقيًا وإلكتونيًا.

يف  ــرٌي  كــب دوٌر  وللمكتبة 
الكتب  معارض  يف  املشاركة 

التي يشتك فيها املركز.

الــبــرصة  تـــراث  مــركــز  إن 
يتطلع اىل أن تكون مكتبُته رافدًا 
البرصة  عن  الكتابة  يــروم  ملن 

ودراستها.
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.ياسني يوسف اليوسف

معامل

جامع )أبو الخصيب( المعروف 
بجامع السيد الصايف

املكانية  املحطات  من  حمطٌة 

حياة  ي��م��أ  وم��ن��زل  ل��ل��ع��ب��ادة، 

وهم  والرجاء  باألمل  املؤمنني 

حياهتم  من  أش��واط��ًا  يقطعون 

فيه  تعاىل،  اهلل  اىل  التقرب  نحو 

وعطرها  اجلنان  بنسيم  يتزودون 

الصالح  عملهم  فيه  يغرسون   ،

ويسقونه بالطاعات والعبادات، 

هي دوٌر وبيوٌت أمر اهلل أن ُترفع 

بيوت  إهنا  اسُمه،  فيها  وُيذكَر 

اهلل، ومنها جامع )أبو اخلصيب( 

يف البرصة  .

املوقُع وزمُن التأسيِس
اخلصيب(  )أبـــو  جــامــع  يعد 
الصايف(  السيد  جامع  بـ)  املشهور 
يف  املهمة  الــبــرصة  جــوامــع  ــد  أح
ــد يف  قــضــاء أيب اخلــصــيــب، شــيِّ
عىل  املــنــرصم  الــقــرن  ثالثينيات 
سليامن،  باب  لنهر  الغربية  الضفة 
وسعف  البواري  من  بناؤه  وكان 
النخيل وجذوعها، وبقي ملدة سنة 
مركز  إىل  حتول  ثم  هناك،  أقل  أو 

القضاء يف مكانه اليوم.
ابنا احلاج عبد اهلل صالح  ترع 
صالح(  اهلل  عبد  وحممد  )ياسي 

وسمي  لــبــنــائــه،  أرض  بقطعة 
ويف   ، اجلعفرية(  جامع   ( بـ  وقتها 
املحسني  أحد  ترع  األربعينيات، 
اإلسالمية  ـــران  إي مجهورية  مــن 

. ياسني يوسف اليوسف
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بإعادة بنائه، فأعيَد بناؤه  باستخدام 
احلديد واخلشب والطابوق. 

دوُر العلاِء يف املسجِد
يف  فــاعــل  دوٌر  للعلامء  ــان  ك  

القزويني  مهدي  كالسيد  املسجد، 
كانت  إذ  اهلل(؛  )رمحــه  الكاظمي 
الزمن،  مــن  لفتة  بيده  التولية 
البرصة،  مركز  اىل  انتقاله  وبعد 
آلت التولية اىل السيد حممد حسن 
إمامًا  فكان   ، اهلل(  )رمحه  الصايف 
ومتوليا للمسجد يف ذات الوقت، 
يؤم  اجلامع  يف  أشهر  ستة  فُيقيم 
الدينيَّ  دوَره  ويــامرس  املصلي 
يف  أشهر  وستة  فيه،  واالجتامعي 
مسريته  إلكامل  األرشف  النجف 
جوار  إىل  انتقل  أن  إىل  احلوزوية، 
ربه بداية السبعينيات، ولطول املدة 

التي قضاها السيد إمامًا للمسجد، 
ُسمي اجلامع باسمه )جامع السيد 
به  يعرف  الــذي  االســم  الصايف، 

اجلامع اىل هذا الوقت.
بعد وفاة السيد الصايف رمحه اهلل 
ليستمر  متوٍل،  بدون  اجلامع  بقي 
التسعينيات  زمن  اىل  الوضع  هذا 
آلت  حيث  املــنــرصم؛  القرن  من 
خلف  كاظم  ــاج  احل إىل  التولية 
ــاجُّ يديُر  الــديــوان، ومــا يــزال احل

شؤوَنه ويلّبي احتياجاته .

أئمُة الصالِة
املسجد  ــذا  ه يف  ــالَة  ــص ال أمَّ 

ساحة العالمة املرحوم السيد حممد حسن الصايف

املتوىف بتاريخ 28 مجادي االوىل 1392ه� املوافق 10/ 1972/6م
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الغروي،  الشيخ  من:  كلٌّ  املبارك 
الذين  الكرام  املشايخ  أحد  وهو 
األرشف،  النجف  مــن  جـــاءوا 
يعود  أن  قبل  قصرية  لفتة  وبقي 
النجف مرة أخرى، بعده جاء  إىل 
رمحه  الصايف  حسن  حممد  السيد 
املــوســوي،  قاسم  والسيد   اهلل، 
املوسوي،   يوسف  عيل  والسيد 

وهو إمام اجلامع الراتب اليوم.
املساجد  بي  الوثيق  وللتابط 
البيت  أهــل  ــر  وذك واحلسينيات 
حممد  الــســيــُد  ــــَس  أسَّ فــقــد   ،

للخدمة  اهلل( موكبًا  الصايف )رمحه 
خاصٌة  بنايٌة  له  وُبنيت  احلسينية، 
باسم  املؤمني  تــرعــات  مــن  بــه 
اخلصيب(،   أيب  ــايل  أه )حسينية 
كربالء  مدينة  يف  املخيم  ــرب  ق

املقدسة.

أنشطُة اجلامِع
 ُتعدُّ صالُة اجلامعة واجلمعة من 
أبرز أنشطة املسجد اليوم؛ إذ تقام 
يوسف  عيل  السيد  بإمامة  الصالُة 
املسجد  يتبنى  ــذا  وك املــوســوي، 
 البيت أهــل  مناسبات  إحياء 

من الوالدات والوفيات، وكذلك 
لألطفال  القرآنية  الدورات  إقامة 
يف أيام العطل الصيفية، إضافًة اىل 
تعليمهم األحكام الرشعية، وعقد 
الندوات التثقيفية يف شهر رمضان 
ــارك، وكـــذا ُأســســت حــوزة  ــب امل
)1995م(   عــام  رجالية  علمية 
يوسف  عيل   السيد  إرشاف  حتت 
ال  علوم  بنرش  تعنى  املــوســوي  

حممد ‘.

زّواُر اجلامِع واملؤذنون
من  الــكــثــرُي  اجلـــامـــَع  زار 
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منهم:  العلامئية،  الشخصيات 
الصايف  احلكيم  عبد  عيل  السيد 
السيد حامد  والعالمة  اهلل،  حفظه 
السويج )رمحه اهلل( ، وغريمها من 

الشخصيات املرموقة.
وعـــلـــت أصــــــواُت الــكــثــري 
يف  بــاألذان  حناجُرهم  وصدحت 
املال  منهم:  الصايف،  السيد  جامع 
بندر  خلف  كاظم  واحلاج  قاسم، 
للجامع،  احلايل  املتويل  الديوان، 

ن ملدة )30( عاما. الذي أذَّ

الطراُز العمراينُّ
تقدر  مساحة  عىل  املسجُد  ُبني 
بـ )950( متا مربعا، من ضمنها 
املغتسل  من  اجلــامــع،  ملحقات 
من  قبُته  وُزخرفت  واحلــاممــات، 
الداخل بزخارف إسالمية، وكتب 
من  إبتداًء  املقدسة،  األسامء  عليها 
لفظ اجلاللة وانتهاًء باسم صاحب 
مقدمه  ــتاب  ل ــا  أرواحــن الــزمــان 
الكريس  بآية  ُأّطرت  الفداء، وكذا 
فيه  جتانس  مجيل  إسالمي  بخط 
بشكل  واألصفر  األزرق  اللونان 

رائع َيرسُّ الناظرين.
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.هاين نمر عجمي

نوافذ

واكب اإلنسان منذ نشأته 

من  الكثري  هذا  يومنا  إىل 

النباتات، فمنها ما انقرضت 

تطورت  ما  ومنها  سالالهتا، 

اعتاد  حتى  األزمان،  عرب 

رؤيَتها، وباتت مألوفة لديه، 

حياته،  من  جزءًا  فأصبحت 

عرف عنها الكثري، وتفنَّن يف 

االستفادة منها.
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عرفها  التي  النباتات  تلك  ومن 
االنسان عىل وجه العموم والبرصيُّ 
تلك  النخلُة،  اخلصوص:  وجه  عىل 
أو  جتاهُلها  يمكن  ال  التي  الشجرة 
ومكانتها  فوائدها  عن  النظر  غضُّ 
عند  صارت  حتى  البرصيي،  عند 
ومن  للعطاء،  ورمزًا  عنوانًا  الكثري 
أجوبة  نعرف  أن  بنا  حريًا  كان  هنا، 

اآليت من األسئلة:
ماذا كانت النخلة تعني لإلنسان 

منذ القدم؟
يف  وقدسية  مكانة  هلا  كان  هل 

األديان الساموية وغري الساموية؟
وأنواعها،  صفاهتا،  ماهي 

وفوائدها؟
الضوء  تسليط  من  البد  وعليه، 
وغريها  كلها  األسئلة  هذه  عىل 
الوافية،  اإلجابات  واستحصال 
لنتمكن من معرفة جانب من تاريخ 
هذه الشجرة املباركة وما امتازت به.

املجتمعات  يف  الّنخلة  مكانة 
اإلنسانّية منذ القدم 

يف  مهّمًة  مكانًة  الّنخلة  تبوأت 
القدم؛  منذ  اإلنسانّية  املجتمعات 
والبابليون  الّسومريون  هبا  اهتّم  إذ 
غاية  ورعوها  كثريًا  واآلشوريون 
االهتامم  هذا  عن  وورد  الرعاية، 
التاث  كتب  يف  عديدٌة  إشاراٌت 

والتاريخ القديم.
أشكااًل  االهتامم  هذا  اختذ  وقد 
البابلّيي  عند  الّنخلة  فكانت  عّدة، 
الداخلّية  املعابد  ردهات  ُتزّين 
امللوك،  وعروش  املدن  ومداخل 
وأدخلوها يف ترشيعاهتم؛ إذ قنَّنوا يف 
حلامية  قانونّيًة  مواَد  محورايب  رشيعة 
ت  نصَّ فقد  ورعايته؛  الّنخيل  زراعة 
إحدى مواّد هذه الرشيعة عىل تغريِم 
بغرامة  واحدًة  نخلًة  يقطع  َمن  كلِّ 

( من الفّضة. قدرها )نصف َمنٍّ
عىل  القدماء  عند  األمر  يقترص  مل 
تعّدى  بل  فقط،  بالّنخلة  االهتامم 
ذلك إىل تقديسها؛ فكان اآلشوريون 
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يقّدسون أربعة أشياء إحداها النخلة، 
والّثور  املحراث  هي  الباقية  والّثالثة 
عىل  عالوة  هذا  املقّدسة،  والّشجرة 
ساللة  من  األعالم  أسامء  بعض  أنَّ 
إىل  واضحًة  إشارًة  تشري  الّثالثة  أور 
يف  األقدمي  عند  الّنخيل  قدسّية 

العراق.
كافة  كثريًا يف  النخلة  جُمِّدت  وقد 
األديان الّساموّية؛ فُذكرت يف الّتوراة 
معرفة  شجرَة  بوصفها  واإلنجيل 

. اخلري والرشَّ
القدماء  الفينيقّيي  إنَّ  وُيقال: 
يعبدون عشتاروت عىل شكل  كانوا 
)اشمريا(،  التوراة  يف  ُتسّمى  نخلة 
  أي: الّسارية، وإنَّ نبي اهلل عيسى
دخوله  عند  ذراعيه  بي  فسيلًة  َل  مَحَ

مدينة القدس كرمز للّسالم.
الكريم  القرآن  يف  النخلة 

واألحاديث الرشيفة
ويف القرآن الكريم، كانت النخلة 
أكثر شجرة ورد ذكرها يف كتاب اهلل؛ 
وعرشين  واحد  يف  ذكرها  جاء  فقد 
وقد  الكريم،  القرآن  من  موضعًا 
فصلها اهلل دائاًم عن الفاكهة والّزروع 
كّفة،  يف  دائاًم  فجعلها  واألعناب، 
وبقية الّزروع واألعناب والفاكهة يف 

كّفة أخرى.
األحاديث  يف  ذكرها  جاء  وكذا 

النبوّية الرّشيفة يف موارد كثرية.
الشبه بي النخلة وبي اإلنسان

تشبه الّنخلة بصفاهتا اإلنسان إىل 
مشتكة  قواسم  هناك  إنَّ  إذ  ما؛  حدٍّ 
منتصب،  جذع  ذات  فهي  بينهام؛ 
إالَّ  تثمر  وال  واألنثى،  الذكر  ومنها 
إذا ُلقحت، وإذا قطع رأسها، ماتت، 
قويٍة،  لصدمٍة  قلُبها  ض  تعرَّ وإذا 
هلكت، وإذا ُقِطَع سعُفها، مل تستطع 
بالليف  مغّشاة  والنخلة  تعويَضه، 

الّشبيه بشعر اجلسم يف اإلنسان.
حساب عمر الّنخلة 

الّنخلة  عمر  نحسب  أْن  ويمكن 
)الكرب(  عدد  معرفة  خالل  من 
درجات  ثالث  كلَّ  فإنَّ  فيها؛ 
الّساق  عىل  بعضها  فوق  )كربات( 
عمر  من  واحٍد  عاٍم  حساب  تعني 

الّنخلة.
أنواع النخيل وفوائدها منذ القدم

كثريًة،  أنواعًا  قدياًم  للنخيِل  إنَّ 
يف  الّنخيل  من  األنواع  هذه  وملعرفة 
نراجع  أْن  يمكننا  القديم،  العراق 
املؤّرخ  ذكر  فقد  املسامرّية؛  املصادر 
بـ  املعروف  هريودوتس  اليوناين 
القرن  يف  عاش  الذي  الّتاريخ(  )أيب 
نخل  معظم  أنَّ  امليالد  قبل  اخلامس 
يؤكل،  جّيدًا  مترًا  ُينتُِج  كان  بابل 
فكان العراق أكثر بالد العامل نخياًل، 

والبرصة أكثَر مناطق العراق نخياًل؛ 
إذ تعتر البرصة بلد التمر، فهي أهم 
مركز لزراعته يف العامل، وكذا تشتهر 

بجودة أصناف متورها.
األساَس  القوَت  الّتمور  وتعدُّ 
قيمٍة  ذات  فهي  القدم؛  منذ  لإلنسان 
نسبٍة  عىل  حتتوي  إذ  عاليٍة؛  غذائّيٍة 
تزيد  قد  التي  الّسكريات،  من  عاليٍة 
عن 75% من وزهِنا اجلاف، وحتتوي 
أيضًا عىل كمّياٍت كبريٍة من األمالح 
ذات  النادرة  والعنارص  املعدنّية 

األمهية الغذائّية الكبرية.
أنواع الّتمور يف البرصة 

البرصة،  يف  الّتمور  أنواع  ا  أمَّ
، وهو ثمرٌة مستطيلُة  فمنها: احلاّلويُّ
نضجها،  عند  اللون  ذهبّية  الّشكل، 
لوهنا  قصرية،  ثمرته  واخلرضاويٌّ 
إىل  ومتيل  النضج،  عند  خمرّض  أصفر 
واد عند اكتامل نضجها، والّسايُر  السَّ
عند  رفيعٌة  احلجم  متوسطة  ثمرته 
العنق، لوهنا أصفر عند الّنضج وبني 
 ، الّزهديُّ ا  أمَّ تكاملها،  عند  غامق 
لوهنا   ، بيضويٍّ شكٍل  ذات  فثمرته 
واجلبجاب،  الريم  وهناك  أصفر، 
عادًة  ُر  ُتصدَّ التي  الّتمور  من  ومها 
)جاّفًة(، وُتسّمى حمّليًا باسم )اخلالل 
ثمرته  فلون   ، الّديريُّ ا  أمَّ املطبوخ(، 
إىل  يميل  الّنضج،  بدء  عند  أمحر 
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الّسواد عند تكامله، وهو من الّتمور 
وهناك  بطبيعتها،  تقريبًا  اجلافة 
الّشكل  بيضوّية  وثمرته   ، الرحيُّ
بدء نضجها  عند  أصفر  لوهنا  كبرية، 
ومتامها، وهو من أهم وألّذ الّتمور يف 
أخرى،  كثرية  أنواع  وهناك  العراق، 
واملكتوم،  واألرشيس،  كاخلستاوي، 

وغريها. 
فوائد النخلة )الشجرة املباركة(

الوحيدة  الّشجرة  هي  النخلة  إنَّ 
التي ال يتساقط ورقها، وهي الّشجرة 
أجزائها  كّل  يستعمل  التي  الوحيدة 
يف  تستعمل  فاجلذوع  استثناء؛  بدون 
واألبواب،  املنازل  سقوف  صناعة 
عىل  بسيطٌة  جسوٌر  منها  وتعمل 
األهنار الّصغرية، أّما أنصال الّسعف 
التي  بعد إزاحة اخلوص منها، وهي 

لصنع  فتستعمل  اجلريد،  ُتسّمى 
األطفال،  ومهاد  البسيطة،  الكرايس 
تعبئة  وأقفاص  الّطيور،  وأقفاص 

الّتمور والفاكهة.
بكاملها  الّسعفة  وتستعمل 
تسقيف  يف  األشواك  من  جمّردًة 
باحات البيوت وتسييجها، ويف أكثر 
وحواجَز  وقودًا،  تستعمل  األحيان 

بي البساتي.
الّسعف  )وريقات  اخلوُص  ا  أمَّ
األخرض(، فيستعمل بالّدرجة األوىل 
واحلرصان  التمر،  خّصاف  نسج  يف 
واملكانس،  واملراوح،  الّصغرية، 
والقّبعات،  اليدوّية،  واحلقائب 
وعلفًا  األثاث،  مقاعد  وحشو 

للموايش.
ويصنع من الّليف نوع من احلبال 

وكذلك  شّتى،  أغراض  يف  تستعمل 
يف حشو مقاعد الكرايس، ولفِّ طينة 
قلعها  عند  اخلرضة  دائمة  شجريات 

من املشتل ونقلها إىل البساتي،.
األبيض  اجلزء  وهو  اجلاّمر  ا  وأمَّ
من قلب النخلة فإّنه يؤكل طازجا أو 

ل أو نوع من احللوى. يصنع منه خملَّ
أكله،  عىل  فعالوة  الّطلع،  وأما 
)ماء  ُيسّمى  مقّطر  ماء  منه  يستخرج 
عند  األمعاء  لعالج  يستعمل  لقاح( 
ب  الرشُّ ماء  به  ُيعّطر  وقد  البعض، 

أحيانًا.
العرجوُن  يستعمل  وأخريًا: 
املنزلّية،  األدوات  بعض  لصناعة 

كاألطباق، واملكانس.
والفوائد  االستعامالت  فهذه 
واحدٍة،  شجرٍة  يف  ها  كلُّ انحرصت 
النخلة  إستحّقت  كّله،  هذا  وألجل 
االحتام والتقدير واالهتامم الشديد.
قديم  تاريخ  هلا  كالّنخلة  فشجرٌة 
جدًا يصل إىل زمن آدم عليه السالم 
إىل  نشأته  منذ  باإلنسان  إرتبطت 
احلياة  تطّورات  وواكبت  هذا،  يومنا 
وسلمه،  حروبه  وعاشت  معه، 
تستحق  وأفراحه،  مآسيه  وشاركته 
املباركة(،  )الّشجرة  لقب  بجدارة 

. وهي كذلك بحقٍّ
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نوافذ

ال�سيبة قبل خرابها:

 ق�سة ح�سارة

ال�ّسيبُة َقْبَل َخرابِها:

 ق�ّسُة ح�سارة
.وليد املحمد
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بالطيبة  السيبة  أهل  امتاز  وقد 
والسخاء، حتى متيز السيباوي بطيبته 
وهدوئه، ورسمت عىل مالحمه تلك 

السمة فاطمأن إليه الناس.
كام  ليس  قديم  تاريخ  للسيبة 
بثالثينيات  ابتدأ  أنه  البعض  يعتقد 
وجود  عدم  ورغم  املنرصم،  القرن 
املصادر التارخيية التي تناولت تاريخ 
الكتابة  عدم  بسبب  املناطق  تلك 
عنها، ااّل أنَّ هناك اشارات ومالمَح 
يمكن أن تدلنا عىل ذلك التاريخ، 

عام  بريوت  طبعة  اللغة  يف  املنجد 
1986م.

كل  وذهب  جرى  املاء:  ساب 
مذهب 

املطر  ُسُيوب:  مجع  الَسْيُب: 
اجلاري :العطاء :املال

السيب: مجع سيوب: جمرى املاء.
موضع  السيبة  تعني  وهبذا، 
العطاء  أو  وجريانه،  املاء  انسياب 

واخلري الكثري .
التسمية،  يف  اآلخر  الرأي  أّما 

السيبة من مناطق البرصة اجلنوبية التي تقع عىل ضفاف شط العرب ، بني مدينة البرصة وقضاء الفاو، 

وتبعد عن مدينه البرصة حوايل 48كم جنوبًا، عرفت قبل احلرب العراقية اإليرانية بطبيعتها الساحرة، 

ومجالية مناظرها اخلاّلبة، وبأهنرها التي جتري منسابة بني أذرع أراضيها اخلصبة، وكثرة أشجار نخيلها، 

األخرى  الفواكه  وأشجار  (و)الربيم(،  و)الربحي  )الساير(  مثل:  هبا،  اشتهرت  التي  التمور  وأنواع 

كالتفاح والعنب، وغريها.

جماورة  قديمة  مدن  وجود  ومنها: 
واملحمرة،  عبادان،  مثل:  هلا، 
وكذلك سكن بعض العشائر ذات 
االصول العربية القديمة مثل بني 
كعب وبني أسد واملطور وغريهم. 

السيبة وتسمياهتا
-عىل  السيبة  تسمية  أصل  إن 
يف  معناها  من  جاء   – اآلراء  بعض 
الذي  )ساب(  فعل  من  وهو  اللغة، 

يعني يف اللغة: )جرى(.
قاموس  يف  املعنى  هذا  ورد  وقد 
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من  مشتقة  التسمية  أنَّ  فهو 
التي  )سيب(  الفارسية  الكلمة 
تعني)التفاحة(، لكثرة أشجار التفاح 
فكان  إيران،  من  ولقرهبا  قديام،  فيها 
االيرانيون يأتون إليها ألخذ التفاح، 
وأطلقوا عليها أسم )أرض التفاح(.

السيبة  عىل  أطلق  كذلك 
اخللد  )جنة  منها:  أخرى  تسميات 
اخلالبة  لطبيعتها  و)الفيحاء(؛   ،)

الساحرة.
التسمية،  أسباب  تعددة  ومهام   
فإهنا تعني -بالنهاية- اخلرَي والعطاَء 
اجلاري،  كاملاء  الناس  عىل  وأنسيابَه 

وهذا ما كان ينطبق عىل واقع السيبة 
من كل هذه املعاين.

املوقع اجلغرايف للسيبة
تقع ناحية السيبة عىل ضفاف شط 
خط  بي  الغربية  اجلهة  من  العرب 
 ،)48( طول  وخط   )30( عرض 
متًا  كيلو   48 بحوايل  تبعد  وهي 
عن مركز املحافظة، وتبلغ مساحتها 
وبمساحة  دوناًم،   )40377( الكلية 
دوناًم   )27291( للزراعة  صاحلة 
وأما حدودها االدارية، فمن الشامل 
يفصل  الذي  قاووس،  هنُر  حيدها 
ناحية السيبة عن مقاطعة كوت بندر 

وحيدها  البحار،  ناحية  إىل  التابعة 
رشقًا شُط العرب، أما غربًا، فيحدها 

شط البرصة.
وتضم السيبة عدة مقاطعات .
السيبة من أقدم النواحي يف 

البرصة 
يف  النواحي  أقدم  من  السيبُة  تعد 
حمافظة البرصة، إذ أنشئت إداريًا منذ 
1921م،  عام  العراقية  الدولة  قيام 
قائمقامية  باسم  ذلك  بعد  وعرفت 
السيبة، ومن خالل الوثائق الرسمية 
عن  البرصة  جامعة  طرحتها  التي 
تاريخ البرصة االداري، التي َرَسَمت 

بناية مركز ناحية السيبة يف الستينات
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مالمَح احلدود اإلدارية للواء البرصة، 
بينت هذه الوثائق أن لواء البرصة يف 
يتكون  إدارية  العثامين كوحدة  العهد 
املركز  قضاء  هي:  أقضية،  ثالثة  من 

)البرصة(، وأبو اخلصيب، والقرنة .
وكانت السيبة حينها ناحية تابعة 
بعد  لكن،  اخلصيب،  أيب  لقضاء 
بعد  وخاصة  الريطاين،  االحتالل 
يف  تغريات  حدثت  1921م،  عام 
ملؤثرات  تبعًا  االدارية  التشكيالت 
واجتامعية؛  وطبوغرافية  اقتصادية 
من  يتكون  البرصة  لواء  أصبح  فقد 
العرب،  شط  وهي:  أقضية،  ثالثة 
ذكر  ما  حسب  والسيبة،  والقرنة، 
)التاريخ  كتابه  يف  محيد  قحطان 
السيبة  أن  أي:   ،) للبرصة  االداري 
قائمقامية  وسميت  قضاء،  أصبحت 
يدعى  مقام  قائم  أول  وكان  السيبة، 

)مكي الرشبتي( .
1933م،  عام  منتصف  ويف 
قضاء  إىل  تابعة  ناحية  اىل  حتولت 
يف  النظر  أعيد  أن  بعد  اخلصيب  أيب 
مرة  البرصة  يف  االدارية  التشكيالت 
أخرى؛ نتيجة العوامل التي ذكرناها 
تتبع  صارت  إذ  التغري  أسباب  يف 
كانت  أن  بعد  اخلصيب  أيب  قضاء 

لقضاء  مركزًا  1932م  عام  حتى 
السيبة. 

عدد سكاهنا
التعداد  كان عدد سكاهنا حسب 
حوايل  1965م  عام  يف  السكاين 
)26( ألف نسمة، وبعد سني قليلة 
ألف   )30( إىل  ليصل   العدد  ازداد 

نسمة.
ويف السبعينيات، وعىل أثر التطور 
االقتصادي، ازداد نمو السكان فيها 
ألف   )65( سكاهنا  عدد  بلغ  وقد 
لعام  السكاين  التعداد  حسب  نسمة 

1977م.
فإن  التعدادات،  هذه  قبل  وأما 
األعداد كانت تقريبية، فقد كان عدد 
سكان السيبة حوايل )2500( نسمة 
فقد  بعده،  ما  وأما  م،   1900 سنة 
نتيجًة  ونقصانًا  زيادة  العدد  اختلف 
الشديد  الفتك  اىل  السكان  لتعرض 
أو  الطاعون   : ،مثل  األمراض  من 
نتيجة  زيادًة؛  أو  الكولريا، واحلرب، 
احلياة  جماالت  يف  احلاصل  التطور 

املتعددة.
االيرانية  العراقية  احلرب  وبعد 
شدة  بسبب  السيبة  يف  أحد  يبق  مل 
ثم  فيها،  حصلت  التي  املعارك 

بعد  فشيئًا  شيئًا  اليها  احلياة  عادت 
 ، م   2010 عام  ويف   ، 2000م  عام 
ألف   )11( هلا  السكاين  التعداد  بلغ 
املسجلي  سكاهنا  عدد  وأما  نسمة، 
االحوال  دائرة  سجالت  يف  حاليًا 
)160( فبلغ  السيبة،  املدنية/نفوس 

ألف نسمة، وبلغ عدد العائدين  اىل 
نسمة  ألف   )15( االصيل  وطنهم 
رًا، خارج  وما زال العدد الباقي مهجَّ

الناحية. 
احلياة االقتصادية

معيشتهم  يف  السيبة  أهل  اعتمد 
ها  عىل الزراعة بالدرجة األوىل، وامهُّ
بساتينها  ُل  تشكِّ إذ  النخيل؛  زراعة 
العرب من  املمتدة عىل ضفاف شط 
الدورة  منطقة  حتى  اخلصيب  أيب 
ثلث  يقارب  ما  البحار(  )ناحية 

النخيل يف البرصة .
النخلة وزراعتها من  وتأيت أمهية 
زراعتها،  قد ساعدت يف  البيئة  كون 
لزراعة  وخصبة  جيدة  أرض  فهي 
املالئم  جوها  عن  فضاًل  النخيل 
أغلب  تسد  منتجاهتا  أن  عىل  عالوة 
النخلة  الناس، فال يشء يف  حاجات 

ال يستفاد منه.
املعتف  االحصائيات  وحسب 
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عدد  كان   1953  -1952 عام  هبا 
نخيل البرصة وحدها )7671339( 
قديام  )التمور  كتاب،  حسب  نخلة، 
وحديثًا  ص53(، وكان يشكل ثلث 

نخل العراق . 
فيه  السيبة  ناحية  نخل  وكان 

)2529761(نخلة.
 %8 حتتل  السيبة  كانت  وبذلك   
وتقريبًا  العراق  نخيل  جمموع  من 

8،18% من جمموع نخيل البرصة .

أن  فمعروف  التمور  انتاج  أما 
انتاج  يف  األوىل  املرتبة  حيتل  العراق 
التمور يف العامل، وكان معدل انتاجه 
وكانت  طن  ألف  السنوي)400( 
بي  االوىل  املرتبة  حتتل  البرصة 
حمافظات العراق، وكان انتاجها يبلغ 

130 الف طن سنويًا.
وكان من اشهر اصناف التمور يف 
البرصة يف السيبة الرحي واحلالوي 
والديري  الدهن  وأم  والسعمران 

هذه  جتاوزت  حتى  والزهدي 
األصناف أكثر من ستي صنفًا.

أهنارها  بكثرة  السيبة  إشتهرت 
وتشعبها لسقي أراضيها، فضاًل عن 
صيد  وكان  فيها،  األسامك  تكاثر 
االسامك من املهن الرائجة يف السيبة، 
للناس  مادّي  مصدر  ثاين  شكل   إذ 

بعد النخيل.
ومن أنواع أالسامك فيها : الرزم، 
والبني، والشانك، واحلمري، إضافة 
وهي:   اليها،  املهاجرة  االسامك  اىل 

الصبور.
وهناك صناعات شعبية اشتهرت 
الصناعات:  هذه  ومن  السيبة،  هبا 
صناعة ماء اللقاح من طلع النخيل، 
النخيل،  متر  من  الدبس  وصناعة 
هذه  وكانت  احلرصان،  وصناعة 
االستهالك  حاجة  تسد  الواردات  
اسواق  يف  املتبقي  يباع  بينام  املحيل، 

البرصة والعشار والزبري. 
املقايضة  عمليات  هناك  وكانت 
باملنتوجات  التمر  مبادلة  وهي  أيضًا 
الزراعية يف مناطق البرصة األخرى، 
ومنها: مبادلة التمر بالرقي والبطيخ 
مع أهل القرنة واملدينة، وكذلك مع 

أهل الزبري .
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احلياة االجتاعية 
بالطيبة  السيبة  أهل  امتاز 
مواطنو  وُيعدُّ  السلمي،  والتعايش 
البعيد  للمجتمع  أنموذجًا  السيبة 
تشهد  مل  واالحقاد،  الضغائن  عن 
األمَن،  ص  ختُّ مشاكل  أية  مدينتهم 
فقد تعايشوا بسلم، ومل يضع أحدهم 
يف  ويشتكون  احلسبان،  يف  الطائفة 
مواسم  ويف  واالعياد  االحتفاالت 

جني التمور .
السيبة  أهايل  عاش  وقد   
وكانت   ، واحدة  كأرسة  وعائالهتم 

خالفاهتم حتل فيام بينهم .
من  فرٌد  ُقتل  أن  حيدث  ومل 
او  عليه  أعتدي  أو  املنطقة  أفراد 
من  آخر  شخص  قبل  من  حقه  عىل 
العكس  -عىل  بل  املنطقة،  أبناء 
متحابي  سكاهنا  كان  ذلك-  من 
متعاطفي متساحمي، يساعد بعضهم 
اآلخر، حيث جيتمعون يف الدواوين 
ويتزاورون،  معًا،  والساحات 

وحيرثون االرايض سويًة.

املدارس التي كانت يف السيبة
مدارس  السيبة  يف  يكن  مل   
حكومية قبل سنة 1930م ، وانام كان 
هناك كتاتيب )ماليل( لتعليم األوالد 
القرآن  طريق  عن  والكتابة  القراءة 
أما بعد عام 1930 م، فقد  الكريم، 
أنشئت عدُة مدارس يف املنطقة، حتى 
ابتدائية،   مدرسة   )27( عددها  بلغ 

و)5( مدارس ثانوية.
)مدرسة  املدارس  أقدم  وكان 

مالك مدرسة السيبة االبتدائية سنة 1950 م

ُأّسست  التي  االبتدائية(  السيبة 
عام1930م.

املراقد واملزارات يف السيبة 
يف  ومزارات  مراقد  عدة  هناك 
السيبة، أمهها: مرقد الصحايب الشهري 
زيد بن صوحان العبدي ، ومرقد 
عقيل  بن  عبداهلل  احلسني  أبو  مري 
ومرقد  عقيل،  بنت  فاطمة  وأخته 
املطوعة،  يف  عيل   بن  صالح  السيد 
ومرقد سهل بن عبد اهلل، ومرقد سيد 



•43 جمادى الآخرة #1438

اخلورة،  منطقة  يف  املوسوي  هاشم 
ومرقد سيد رجب الرفاعي يف منطقة 

حميلة، و مرقد سيد مرتىض .
خراب السيبة ودمارها

شأن  -شأهنا  السيبة  تعرضت 
إىل   - االخرى  احلدودية  املناطق 
العراقية  احلرب  يف  واخلراب  الدمار 
– االيرانية التي دامت ثامين سنوات، 
والبنى  النخيل  بساتي  تدمري  فتم 

التحتية بكاملها .
هجرها  احلرب  تلك  أثر  وعىل 
أهلها إىل املناطق االخرى، ومل يرجع 
إليها إال القليُل؛ بسبب قلة اخلدمات، 
عىل  عالوة   ، يطوهلا  الذي  واألمهال 
ما تعانيه من نقص اخلدمات وإرتفاع 

نسبة امللوحة يف أهنارها، الذي سبََّب 
قتَل املزروعات واحليوانات .

القرار ومن  نناشد أصحاب  لذا، 
احليف  يرفعوا  أن  السيبة  أمُر  هيمهم 
ينصفوها؛  وأن  املنطقة  هذه  عن 
املميزات  من  االستفادة  لغرض 
ناحية  من  هبا  تتميز  التي  احلضارية 
االقتصادية  والثروات  املوقع 
البلد  روافد  إحد  لتكون  االخرى؛ 
واملحافظة، ولتعود اىل سابق عهدها.
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ضيف اخلطوة 

ضيفنا يف هذا العدد شخصيٌة برصيَّة،  مغرتٌب أبدع يف غربته، وعاد 

إىل أرض الوطن بعد غياب دام قرابة ربِع قرن من الزمن، من خرجيي 

البرصة، حصل عىل شهادة  احلقوق يف جامعة  األوىل من كلية  الدفعة 

واملاجستري  الدبلوم  فأكمل  القاهرة،  إىل  ذهب  بعدها  البكالوريوس، 

َس يف جامعات متعددة يف ليبيا  والدكتوراه يف جامعة عني شمس، وَدرَّ

واجلزائر واألردن وسلطنة عان، ثم عاد إىل العراق من غربته.
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.حاوره: والء سباهي



أو  والديت  موطن  أزور  كنت  اجلمهورية،  منطقة  إىل 
أطالل البيت الذي ولدت فيه قرب جامع املعقل وأنا 
يف العارشة من عمري، أي: إنَّ عالقتي باملكان عالقة 
وثيقة وقوية جدًا، وهذه العالقة بقيت مستمرة حتى 

بعد هجريت خارج العراق. 

الخطوة: لو تكرمت وحدثتنا عن التدرج العلمي 

من مرحله االبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
بدأت دراستي االبتدائية يف مدرسة املنصور، التي 
بعض  أن  اهلل  وأمحد  إليها،  وأحنُّ  أعشقها  أزال  ال 
إىل  العائلة  سكن  إنتقال  وبعد  باقية،  تزال  ما  آثارها 
العزة،  األبتدائية يف مدرسة  أكملت  اجلمهورية،  حملة 
وأما املراحل الدراسية األخرى، فقد أكملتها يف ثانوية 
العشار، وأما بالنسبة للمرحلة اجلامعية، فقد درست 

الكتب،  من  الكثري  كتب  هذه  الطويلة  رحلته  ويف 
املركَز  زار  وقد  باملنجزات،  غزيرة  العلمية  وسريته 
جملة  فارتأت   ، حوارية  ثقافية  ندوة  يف  حمارضة  إللقاء 
اخلطوة أن تغتنم فرصة وجوده لتجري معه هذا اللقاء 

ضمن سلسلة حواراهتا يف باب )ضيف اخلطوة(.
ضيفنا هو الدكتور عيل القرييش من جامعه بغداد، 

فأهال وسهال به:

الخطوة: من هو الدكتور علي القريشي بإيجاز؟

املعقل،  مواليد  من  القرييش،  عيل  حسن  عيل  أنا 
الطفولة  منذ  هبا  وارتبط  مدينته  عشق  ممن  البرصة، 
الطفولة  مرابع  إىل  حين  االنسان  كان  وإذا  والصبا، 
واملدينة األوىل عندما يتقدم بالسن، فأنا شيخ يف طفولتي 
البرصة  غادرنا  وعندما  املكان،  مجاليات  مستوى  عىل 
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إىل  انتقلت  ثم   ، البرصة  احلقوق يف جامعة  كلية  يف 
والدبلوم  املاجستري  لدراسة  )1972م(  سنة  بغداد 
العام والدبلوم اخلاص والدكتوراه يف حقل التبية، 

بعد أن غريت ختصي ودرست العلوم التبوية.
يف  مرص  يف  والدكتوراه  املاجستري  أمتمت  وقد 
جامعه عي شمس، بعدها غادرت مرص إىل اجلزائر 
القادر  عبد  األمري  جامعة  يف  كتدرييس  وعملت 
سنوات  ثالث  أمضيت  ثم  اإلسالمية،  للعلوم 
السلفي،  التيار  بسبب  شديدة  معاناة  فيها  عشت 
من  فخرجت  لالعتقال،  تعرضت  حتى  وحوربت 
عرش  من  أكثر  فيها  أمضيت  التي  ليبيا،  إىل  اجلزائر 
سنوات، ألنتقل منها إىل األردن، ليستقر يب املقام يف 

ُعامن قبل رجوعي إىل بلدي العراق.  

التي شارك  المهرجانات  أهم  : ماهي  الخطوة   

فيها الدكتور علي القريشي؟
املهرجانات،  الكثري من   يف احلقيقة شاركُت يف 
األمة  )وحدة  عنوان  حتت  اجلزائر  يف  أمهها  كان 

وحرضه  جديد(،  بن  الشاذيل  زمن  يف  ووسطيتها 
شخصيات مميزة كثرية. 

الخطوة: ماهي أهم نتاجاتكم ومؤلفاتكم المنشورة ؟

بجامليات  املرتبطة  الذاتية  السرية  من  نوعًا  كتبت 
األول:  نصي،  خالل  ومن  الرحالت،  وأدب  املكان 
وقد  املنفى(،  من  عائد  خلجات  )البرصُة:  بعنوان 
ُنرِشت يف جملة العريب الكويتية عام )2000 م( ، وعندما 
ُصدمت،  أعرفها،  التي  البرصة  غرَي  البرصَة  شاهدت 
ته جملة العريب   وكتبُت نصًا من اثنتي عرشة صفحة َنرَشَ

أيضًا  وبعض املجالت األخرى يف العراق.
كتابًا  نبي  بن  مالك  عن  كتبُت  فقد  املؤلفات،  أما 
وكتبت  نبي(،  بن  ملالك  االجتامعي  )التغري  بعنوان 
واالسالمية،  العربية  اجلامعات  يف  العلوم  توطي  عن 
واألمن  اإلعالم  وعن  اآلخر،  ودراسة  الغرب  وعن 
خمطوط  كتاب  يل  وكذا  العراقية،  احلالة  يف  واإلرهاب 
والتأويل(،  النص  الديني:  معقول  الال   ( بعنوان 
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)اخلصوصية  بعنوان:  الطبع  قيد  كتاب  يل  وكذلك 
غري  وهناك  االسالمي(،  اإلطار  يف  التبية  يف  والعاملية 

هذه النتاجات. 

الخطوة: ما هو السبب في تغيير االختصاص من 

القانوني إلى التربوي؟ 
حقوقيا،  أكون  أن  قبل  تربويًا  نفيس  وجدت  أنا 

والفكر التبوي التغيريي أقرب إيلَّ من أي يشٍء آخر.

الدكتور  شغلها  التي  المناصب  هي  ما  الخطوة: 

علي القريشي خالل مسيرته العلمية؟ 
َعِملُت رئيس قسم يف جامعة عمر املختار، ثم رئيسا 
ليبيا،  يف  نارص  جامعة  يف  النفس  وعلم  التبية  لقسم 
وعملت يف جامعه بغداد يف مركز دياىل للتاث العلمي.

خارج  أخرى  اهتمامات  لديكم  هل  الخطوة: 

التخصص؟ وما هي الكتب التي تقرأونها ؟ 
بالنسبة لالهتاممات األخر خارج التخصص ، لدي 
منذ  تركتها  لكن،  والزخرفة،  باخلط  قديمة  اهتاممات 
والقضايا  اإلسالمي  بالفكر  انشغايل  بسبب  بعيد  زمن 
التبوية التي تكون ضمن اختصايص، فقد أخذت كل 

وقتي تقريبًا. 

الخطوة: هاّل تحدثنا ـ دكتور ـ  عن أهم الشخصيات 

البصرية التي ما زالت عالقة بذاكرتكم وتأثرتم بها .
عالقة  زالت  ما  التي  البرصية  الشخصيات  أما 
بذاكريت وتأثرت هبا، فكثرية، لكن من تربينا عىل أفكاره 
كثريًا،  به  وتأثرنا  نفوسنا  يف  طيبًا  أثرًا  وترك  وخطاباته 

فهي شخصية العالمة السيد أمري حممد القزويني )رمحه 
اهلل( ، فقد كان املعلم األول بالنسبة يل، وكنت أحرض 
جمالسه باستمرار، ولكوين من مواليد املعقل وممن نشأ 
يف هذا احلي، فقد كان السيد عبد احلكيم الصايف ـ إمام 

جامع املعقل ـ ذا شخصية رائعة مجيلة مؤثرة.  

العباسية  العتبة  بمبادرة  رأيكم  هو  ما  الخطوة: 

المقدسة بتأسيس مركز يعنى بتاريخ البصرة وتراثها؟
مبادرٌة رائعة جدًا، ويف مكاهنا، وعمٌل رائٌع خلدمة 
ـ   وماتزال  ـ  كانت  فالبرصة  اإلسالم،  وخدمة  التاث 
واالهتامم  تارخييًا،  املهمة  اإلسالمية  املراكز  أحد  متثل 
التاريخ  صاحبة  الثرية  الغنية  فهي  جدًا،  رضوري  هبا 
العديد  واحتضنت  أنجبت  العريق،  والتاث  الطويل 
العلمية واألدبية والفكرية، فجدير  الشخصيات  من  
العتبُة  فعلت  وحسنًا  وتراثها،  بالبرصة  هنتم  أن  بنا 
وأسست  البرصة  نحو  توجهت  إذ  املقدسُة  العّباسيُة 
هذا املركز املبارك، وأنا اعتر هذا العمل خطوة ذكية 
هبذه  االهتامم  إذ  املقدسة؛  العباسية  العتبة  من  رائعة 
التاث،  مستوى  عىل  سواء  واجلميلة،  العريقة  املدينة 
اإلبداع  مستوى  عىل  أم  الدين،  مستوى  عىل  أم 
والشخصيات املوجودة يف املدينة ، وجملتكم )اخلطوة( 

جملة رائعة ومجيلة. 
وفقكم اهلل لكل خري. 

اخلطوة: يف اخلتام، ال يسعنا  إال أن نتقدم لكم 
وندعوه  املباركة،  جلهودكم  والتقدير  باالمتنان 

تعاىل لكم بمزيد املوفقية والتقدم.
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. عيل سلان
ُتَعدُّ صنعُة إعداد )خبز البورك( أو ما يسمى بخبز الصاج أو 

خبز اهلندي من الصناعات القديمة املتوارثة عن اآلباء واألجداد 

يف البرصة، صنعٌة حافظت عىل وجودها وحضورها رغم اندثار 

الكثري من الصناعات واحلرف واملهن الشعبية األخرى؛ نتيجة 

استرياد السلع من خارج البلد، وعدم دعم املنتوج املحيل.
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الرغم  املهنة عىل  أن هذه  إال 

حضورها  عىل  حمافظتها  من 

ألن  االنقراض؛  خطر  تصارع 

صار  إنام  امتهنها  ممن  البعض 

بآبائه  رُه  ُتَذكِّ ألهنا  هبا  متعلقًا 

مصدر  تكون  أن  قبل  وأجداده 

 ، ونفسه  عياله  وقوت  رزقه 

هويته  الصنعة  هذه  فأصبحت 

احلال  هو  كام  هبا،  يعرف  التي 

حسي  قربان  حممد  اىل  بالنسبة 

صناعة  خمبز  صاحب  اهلندي، 

العشار  منطقة  يف   البورك  خبز 

يف حملة البجاري؛ فهو قد ورثها 

عن أبيه اهلندي األصل البرصي 

حيث  هبا  عمل  الذي  املسكن، 

يف  بعد  الصنعة  هذه  تعرف  مل 

األكالت  من   ألهنا  البرصة؛ 

البرصية،  املائدة  عىل  الدخيلة 

أو  اهلند  من  جذورها  إن  فقيل: 

من العثامنيي األتراك .

البورك  خبز  صناعة  كانت 

البيوت  داخل  يف  سابقا  تتم 

وكانت   ، النفط   أو  الفحم  عىل 

هذه  يف  العاملة  األيادي  أغلب 

الصناعة من النساء ، ثم يتم بيعه 

يف السوق بعد إعداد اخلبز ، وأما 

املهنة  هلذه  أصبح  فقد  اليوم، 
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معامل خاصة هبا يف مجيع بلدان 

الرافدين  بالد  ومنها  العامل، 

خصوصًا،  والبرصة  )العراق(، 

بالعديد  تشتهر  التي  املحافظة 

بينها  ومن  الشعبية،  املهن  من 

فقد  البورك؛  خبز  صناعة  مهنة 

مائة  من  أكثر  اىل  عمرها  وصل 

حممد  ممتهنيها  أبرز  ومن   ، عام 

قربان حسي، املعروف بمحمد 

اهلندي.

يتم  إذ  وامللح؛  املاء  عىل  عالوة 

لتكوين  الثالثة  املواد  خلط هذه 

معينة  زمنية  فتة  تتك  عجينة 

بعدها  العمل  يمر  ثم  لتتخمر، 

بمراحل ثالث: 

األوىل: مرحلة التقطيع : أي: 

تقطيع العجي )التشنيك(. 

أي:  الفتح:  مرحلة  الثانية: 

باآللة  وفرشه  العجي  فتح 

اخلاصة بذلك )الشيبك(.

األدوات وطريقة العمل 

بسيطة  املهنة  هذه  أدوات 

كلفة  اىل  حتتاج  وال  وبدائية 

هي  فأدواهتا  كبري،  مال  ورأس 

شكل  عىل  حديد  من  قرص 

دائرة يسمى بالصاجة، وفرن نار 

) بريمز( يعمل عىل الغاز.

خبز  مادة  اىل  بالنسبة  وأما   

األبيض  الطحي  فهي  البورك، 

الصفر،  طحي  يسمى  الذي 
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 الثالثة: مرحلة اخلبز: بوضعه 

عىل الصاجة اخلاصة وتقليبه.  

ثالثة  اىل  الصنعة  هذه  حتتاج 

 ، العجي  هييئ  عامل  عاّمل: 

وثالث   ، العجينه  يفتح  وآخر 

يعمل عىل خبزه.

األطعمة التي يدخل خبز البورك 

يف هتيئتها

البوك يف صناعة  يدخل خبُز 

بعض اأَلَكالت املشهورة، مثل: 

نات  املعجَّ وبعض  السمبوسة، 

كالبقالوة،  احللويات،  من 

وامللفوف )الَرم( .

أشهر  هي  والسمبوسة 

خبز  يدخل  التي  االطعمة 

عىل  وهي  هتيئتها،  يف  البورك 

أنواع حسب حشوهتا، فالبعض 

وبعض  باللحم  يكون  منها 

باملاش  واألخرى  اخلضار، 

وبعض اخلضار، وثالثة بالبطاطا 

وبعض اخلضار، ورابعة خملوطة 

من هذه األنواع.

وما  البورك  خر  أصبح  وقد 

األطعمة  من  هتيئتة  يف  يدخل 

ال  ما  مجلة  من  اليوم  الرسيعة 

البرصية،  العائلة  عنه  تستغني 

وال مطاعم البرصة وحوانيتها.
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يف    � سابقًا   � العراق  كان 
زراعة  يف  األوىل  الدول  مصاف 
الزراعية  املحاصيل  وتصدير 
 ، التمور  جمال  يف  وخصوصًا   ،
اعتادًا  عليها  يعتمد  كان  وقد 
 ، البالد  اقتصاد  دعم  يف  كبريًا 
الوحيدة  تكن  مل  التمور  أن  إال 
 ، الزراعية  للقائمة  رها  تصدُّ يف 
بل كان لزراعة عرق السوس يف 
ينافس  يكاد  واسع  جمال  العراق 

التمور يف انتشاره ، فكان العراق 
قبله  وما  املايض  القرن  بداية  يف 
زراعة  يف  العامل  بلدان  أغنى  من 
إىل  باإلضافة  السوس  عرق 
كانت  حيث   ، وتركيا  إيران 
السوس  عرق  أشجار  تنترش 
 ، العراق  مناطق  من  العديد  يف 
اجلبال،  سفوح  عىل  وخصوصًا 
ومنطقة  الرسويب،  السهل  ويف 

األهوار، وعىل ضفاف األهنار.

أحد موارد دعم اقتصاد البالد سابقًا
.عبد العزيز مسلم

مهن وحرف
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األجنبية  الرشكات  إهتام 
بعرق السوس

انتشار  الشجرة  هلذه  كان  وقد 
كانت  إذ  البرصة؛  مدينة  يف  واسع 
الرشكات  اهتامم  حمط  البرصة 
)1888م(  عام  ففي   ، األوربية 
األمريكية  الرشكات  بعض  قامت 
فيها  يوجد  التي  املناطق  بمسح 
هتيئته  عىل  فعملت   ، السوس  عرق 

وتصديره إىل البلدان األوربية.
هي  الرشكات  هذه  أشهر  ومن 
وقد   ، وعيسو(  )زرلندي  رشكة 
بتصدير  الرشكة  هذه  ختصصت 

املتحدة  الواليات  إىل  السوس  عرق 
يف  ُيستخَدم  كان  حيث   ، األمريكية 
بالتبغ  خُيلط  أن  بعد  السكائر  لفائف 
أرباحًا  الرشكة  هذه  حققت  وقد   ،

اء تصدير هذه املادة. طائلة من جرَّ
الرشكات  هذه  تأكدت  أن  وبعد 
عرق  من  كبرية  كميات  وجود  من 
عام  يف  قامت  العراق،  يف  السوس 
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الستئجار  رشكة  بإنشاء  )1934م( 
حمافظة  يف  السوس  عرق  أرايض 
وتقطيعه،  الستخراجه،  البرصة؛ 
وكبسه، ثم تصديره ، وبدأت عملها 
ويف   ، )1935م(  عام  البرصة  يف 
أمريكيٌة،  رشكٌة  ُأنشئت  العام،  نفس 
وهي رشكة )ماك أندرويز فوربس(، 

استئجار  عىل  ـ  أيضًا  ـ  عملت  التي 
عرق  عىل  حتتوي  التي  األرايض 
الرشكة  هذه  حققت  وقد  السوس، 
ثم   ، كبرية  أرباحًا  األخرى  هي 

فتحت هلا فروعًا يف بغداد.
ميكانيكي  معمل  آخر  وكان 
البرصة  يف  السوس  وكبس  لتقطيع 

القرن  من  السبعينيات  فتة  خالل 
هنر  ضفة  عىل  يقع  وكان  املنرصم، 
قبل   ، احلكيمية  منطقة  يف  الرباط 
جلهاز  مقرًا  موقعه  ليكون  يندثر  أن 

املخابرات.

باعُة رشاب عرق السوس يف 
البرصة 

يشكل  السوس  كان  وفيام 
 ، عاملي  باهتامم  حتىض  مربحة  جتارة 
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جيوبون  السوس  رشاب  باعُة  كان 
وهم  البرصة،  يف  الشعبية  األسواق 
اسطوانات  ظهورهم  عىل  حيملون 
ويلفتون  السوس،  برشاب  معبأة 
نحاسية  أقداح  بقرقعة  املارة  انتباه 
اليوم  أصبحت  املهنة  هذه  أن  إال   ،
من املهن التاثية املندثرة ، إال بعض 
فتة  بي  تراهم  قد  هبا  املتمسكي 
منطقة  بشوارع  يتجولون  وأخرى 
العشار وعىل كورنيش شط العرب، 
التاثية  اسطواناهتم  حيملون  وهم 
من  رغبات  ُيلّبون   ، ظهورهم  عىل 
تشتهي نفُسه أن يرشب هذا الرشاب 

اللذيذ.

فوائد عرق السوس
من  العديُد  السوس  ولعرق 
يدخل  وكذا   ، الصحية  الفوائد 
متعددة؛  دوائية  استخدامات  يف 
فيستخدم يف عالج انخفاض السكر 
يف الدم ، والضغط العام، واإلجهاد، 
وأمراض الكىل واملثانة ، ولتقليل أمل 
والتشنجات  والروماتيزم  املفاصل 
كام   ، والصداع  واحلمى  العضلية 
عالج  عىل  السوس  عرق  يعمل 
اهلضمي  اجلهاز  وأمراض  مشاكل 

القولون  ومشاكل   ، والتنفيس 
ألمراض  به  وينصح   ، واإلمساك 
اهلوائية  القصبات  والتهاب  الربو 
واحلنجرة ، وله فوائد أخرى عديدة.
بعض  فإن  تقدم،  ما  عىل  عالوة 
املزارعي يقوم بتحويل عرق السوس 
حتلل  سهولة  باعتبار  نبايت؛  سامد  إىل 
السوس وغناه بالعنارص التي تساعد 

النبات عىل النمو.

هذه  السوس  عرق  ندرة 
األيام

وجود  بات  األخرية،  اآلونة  ويف 
بسبب  البرصة  يف  نادرًا  النبات  هذا 
ما   ، رها  وتصحُّ األرض  ملوحة 
أفقدنا موردًا اقتصاديًا تارخييًا مهاًم ، 
بينام ما زالت بعض املحافظات ينمو 
طبيعية،  بصورة  السوس  عرق  هبا 
حمافظة  يف  بكثافة  مشاهدته  ويمكن 

دياىل ويف الصويرة.
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)خــيــنــان( الــفــواكــه واخلــرض 

َعالوي  ـ  اآلن  ـ  ُتسّمى  التي  هي 

الــفــواكــه واخلـــرض، والــعــالوي: 

مجع  و)اخلينان(:  ــَوة(،  ــْل )َع مجع 

ُيطلق  اخلان  أنَّ  واملعروف  خان، 

املسافر  يرتاده  الــذي  املكان  عىل 

ـ  البرصة  يف  ولكن،  فيه،  للمبيت 

مكاٍن  كلِّ  عىل  ُيطلق  صار  ـ  اآلن 

البيع  لغرض  املوادُّ  فيه  خُتزن  كبرٍي 

أو اأَلمانة، إْذ يمكن لكلِّ صاحب 

أمانًة  اخلــان  يف  يضَعها  أْن  ــواّد  م

مقابل أجور، مثل: )خان البغاّدة( 

)حسقيل  وخان  املقام،  سوق  يف 

اريــف(،  )الــرصّ سوق  يف  فرايم( 

احات التي ُتوضع فيها املواد  ا السَّ أمَّ

األمطار  عن  بـ)اجلتي(  ُتغّطى  التي 

ــيــف(،  )الــسِّ فُتسّمى  والــّشــمــس، 

بيت  وسيف  كري(،  )الذِّ سيف  مثل: 

وتستعمل  اخلندق،  يف  )هندرويت( 

للحبوب والتمر. 

ا )اخلينان( التي كانت موجودة  أمَّ

عىل  فكانت  واخلرض،  الفواكه  لبيع 

.بقلم االستاذ كريم  عالوي 

فلكلور
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من  كبرية  )خمــازن(  سقائف  شكل 

االسم  هبــذا  وُسّميت  )اجلينكو(، 

اجلهة  يف  تقع  وكــانــت  )اخلــيــنــان(، 

الكورنيش،  شــارع  لبداية  املقابلة 

املــوســوّي(  مهدي  )الــســّيــد  وحمــّل 

الفواكه  إلنـــزال  ُتستعمُل  رشيــعــٌة 

النقل  بواسطة  ُتنقل  التي  واخلرض، 

املائي )األبالم واملهايل( من جنوب 

البرصة وشامهلا، التي كانت مشهورًة 

توافر  لعدم  واخلرض؛  الفواكه  بكثرة 

وسائط النقل الّري.

ويف بداية هنر العّشار مقابل مجعية 

الّتمورـ مكان مدينة األلعاب حالّيًا ـ 

كانت هناك دائرة تابعة للاملّية ُتسّمى 

تؤخُذ  رضيبٌة   : والــُعــرْشُ )الــُعــرْش(، 

مركز  إىل  الداخلة  املزروعات  عىل 

النقل  بواسطة  )املحافظة(  املترّصفّية 

املائي، وكان هناك مركز رشطٍة تابٌع 

وسائط  لتفتيش  الــَكــامرك  لرشطة 

النقل املائي التي يشّك يف وجود مواّد 

ممنوعة فيها، ووجود الرّشطة ـ أيضًاـ 

املالّية من استحصال  يمّكن موّظفي 

)العرش(.

وأمام اخلينان ساحٌة، فعند إنزال 

النقل  وسائط  من  واخلرض  الفواكه 

الّساحة،  هذه  يف  أوال  ُتوضع  املائي 

العلنّية،  باملزايدة  البيع  عليها  وجُيرى 

كان  واخلرض  الفواكه  تلك  وبعض 

ودياىل  واحلّلة  بغداد  من  هبا  يؤتى 

اخلان  وصاحب  القطار،  بواسطة 

ُيرسل سّيارة )لوري( مع عاّمل اخلان 

التي  املــواّد،  تلك  لنقل  املحّطة  إىل 

تصل الّساعة العارشة صباحًا.

بــاجّتــاه  ــًاـ  ــض أي ـ  ــّســاحــة  ال ويف 

يف  بور  الصُّ أســـامُك  ُتــبــاع  الَكمرك 

كبريٍة  بكمّياٍت  ُيصطاد  إْذ  يف؛  الصَّ

بور  الصُّ بيع أسامك  ـ وكان  ـ حينذاك 

دائــرة  مكان  يف  الــزراعــّيــة،  للمواّد 

ــة الــقــديــمــة ومــا  ــّي ــدن األحــــوال امل

إىل  املقام  جرس  من  ومتتدُّ  جاورها، 

النهر  عىل  وكانت  الكمرك،  خمازن 

•57 جمادى الآخرة #1438



كمّيٍة  عىل  العلنّية  باملزايدة  جيــري 

كبريٍة منه من قبل الداّللي، يف حي 

أنَّ القسم البلدّي بالعّشار أخذ حيّذر 

بفرض  بور  الصُّ ــامك  أس أصــحــاب 

ال  الــذي  بور  الصُّ تركوا  إذا  غرامة 

بور  احة، وكثرِة كمّيِة الصُّ ُيباع يف السَّ

ماّلكي  بعض  جعل  ثمنِه،  وُرخص 

احة  السَّ إىل  ــرصًا  ع يأتون  النخيل 

ويشتون ما ال ُيباع؛ الستعامله سامدًا 

نذكَر  أْن  ــدَّ  والب بساتينهم،  لنخيل 

أصحاب اخلينان: 

عائلة  ال��رمح��اين:  آل  خ��ان   -1

وهلا  البرصة،  يف  معروفٌة  الــرمحــايّن 

مكانتها املحتمة، وعائدّية اخلان إىل 

محاين(، وكان احلاجُّ  احلاج )سلامن الرَّ

البرصة،  يف  حمبوبًة  معروفًة  شخصّيًة 

اآلخرين،  مع  ويتبادهلا  النكتة  حيبُّ 

صاحب  األزدّي(  )صــادق  ــان  وك

حمّلة )قرندل( البغدادّية يتبادل النكتَة 

معه، ويف هذا الشأن، كان األزديُّ قْد 

صاَغ نكتًة نسبها إىل احلاج )سلامن(، 

إىل  سفره  من  عاد  قْد  احلــاج  وكــان 

تركيا، فشاهده األزدّي، وقال له: أبو 

محيد، ماذا رأيَت يف تركيا؟ فقال أبو 

حّتى  رأيُت شيئًا عجيبًا،  جميبًا:  محيد 

كّي يف تركيا، وأنا  األطفال تتكّلم التُّ

هبذا العمر ال أعرُف شيئًا منها!

بغداد،  إىل  العائلة  انتقال  وعند 

ما،  مباراٍة  إليها إلجراء  وعند ذهابنا 

كانوا يدعوننا لوليمة غداء مع بعض 

• جمادى الآخرة   58#1438



املدرسة،  زمالء  من  الفريق  أعضاء 

مع  ظلاًم  السّتار  عبد  ابُنه  ُأعِدم  وقْد 

التّجار.

جاء  َكار:  الصَّ سلان  خان   -2

الغرض،  هلــذا  بغداد  من  الصّكار 

وهو شخصّيٌة هلا مكانُتها يف البرصة، 

املصارعي  ــن  ِم ــان  ك إّنـــه  ــال:  ــق وُي

وبــدايــة  العرشينّيات  يف  ــطــال  األب

املنرصم،  الــقــرن  مــن  الثالثينّيات 

والّصّحة  القّوة  نادي  جاء  وعندما 

اإليراين إىل البرصة سنة )1946م(، 

مصارعي  ــي  ب نــــزاالت  وجــــرْت 

ساحة  عىل  اإليرايّن  والنادي  البرصة 

)سلامن   َ َحــرضَ املركزّية،  اإلعدادّية 

الصّكار( تلك النزاالت.

ال��ّس��ّي��د ع��ب��د األم��ري  3- خ���ان 

اهلاشمّي  الّسّيد  ــان  وك اهلاشمّي: 

ــة يف  ــروف ــع ــات امل ــّشــخــصــّي مــن ال

يف  بجوارنا  يسكن  وكــان  البرصة، 

اجلّبة  يرتدي  وكان  البّجاري،  حمّلة 

والد  وهــو  )الّسيدّية(،  والكشيدة 

اهلاشمّي(  املنعم  )عبد  الــدكــتــور 

االختصايّص املعروف يف القلب.

4- خ��ان احل���اج ك��ح��ل: والــد 

)الريايّض عبد عيل(، و)غازي(.

َي  ُسمِّ األعوج:  صالح  خان   -6

جسمه،  يف  ــاٍج  ــوج الع األعــــوج؛ 

جّتار  بي  مهّمٌة  مكانٌة  له  وكانت 

البرصة.

البلداوّي:  نارص  احلاج  خان   -7

واألستاذ  )فيصل(،  املرحوم  والــد 

)سليم(.

وتوفيق:  عيسى  احلاج  خان   -8

انفّكت  طويلٍة،  لفتٍة  رشيكان  ومها 

احلكومة  َهدمت  عندما  رشاكُتهام 

ـــاج )تــوفــيــق( والــد  اخلــيــنــان، واحل

هو  سارع  الذي  )ناجي(،  الّريايض 

و)هادي( ابن احلاج )عيسى( لرشاء 

كأس البّقالي.

علوان:  عّباس  احل��اج  خان   -9

ُل خان من جهة جامع املقام. وهو أوَّ

10- خان احلاج )وادي(.

احلاج  أّن )حّساين  أذكَر  أْن  وأودُّ 

توفيق(،  ــاج  احل و)نــاجــي  وادي(، 

مجعوا  وغريهم،  الرمحايّن(،  و)أمحد 

وقّدموه  )كأسًا(،  واشــتوا  مبلغًا، 

كرة  بطولة  إلقامة  االحتاد؛  نادي  إىل 

القدم بي ِفرق البرصة.
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فلكلور

القتال  وسائُل  َدت  تعدَّ

فمنها:  السني،  مرِّ  عىل 

والرماح  كالسيوف  املادّية، 

املعنوّية،  ومنها:  وغريمها، 

كاألسلحة النفسية والفكرية 

ولكلِّ  والثقافية.  )العقلية( 

 ، اخلاصُّ أسلوُبه  سالٍح 

وأدواُته،  الواضُح،  وتأثرُيه 

ورجاُله.

إعداد: حسني عبد الوهاب
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نأخذ  األسلحة  تلك  ومن 
للكالم؛  موضوعا  التاثيَّة  املاديَّة 
ح  موشَّ تاريخ  من  به  تتمتُع  ملا 
باألصالة والعراَقة، ومن آثاٍر تدلُّ 

عىل الشجاعة.
املثمرة،  كالدوحة  واملوضوع 
كثرية  وثامرها  وارفٌة،  أغصاهُنا 
منها  غصنًا  نأخذ  لعّلنا  يانعة، 
من  حيويه  ملا  الكتابة؛  يف  للرشوع 
األنفس  حياكي  وتراث  ذكريات 
ويناغمها، وما هيمنا أمره ونريد أن 
موروثات  هو  عليه  الضوء  ُنسّلط 
من  األسلحة،  من  البرصة  مدينة 
تلك  لبعض  ومسمياٍت  أنواٍع 

األسلحة.
ومن هذه األسلحة: 

1� )الفالة(
األسلحة  من  )الفالة(  ُتعّد 
قصبة يتجاوز طوهُلا املَت، ُيَثبَُّت يف الدفاعية، التي تتكون ـ عادة ـ من 

مخسة  ذو  حديدي  معدٌن  رأسها 
نتوء  رأس  كل  هناية  يف  رؤوس، 
إخراجه  يصعب  لكي  معاكس، 
بعد أْن ينُبت يف اللحم إال بعد أْن 

يتك رضرًا كبريًا يف اجلسم.
أهوار  يف  )الفالة(  صناعة  يتم 

وذلك  البرصة؛  شامل  )اجلبايش( 
لوجود قصِب الرديِّ فيها، الذي 
يف  استعامله  يمكن  ما  خري  يعد 

صناعة هذا السالح.  

2� )املكوار(
فهو  الثاين،  السالح  أّما 
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ال��ربن����و

ورور

املكوار

)املكوار(، الذي ُيعّد ـ هو اآلخر ـ 
من األسلحة الدفاعية الشخصية، 
الوسط  يف  استخدامه  يكثر 
األرياف،  يف  الفالحي  االجتامعي 
الشعبية  املوروثات  من  ويعدُّ 

األصيلة.
من  ـ  عادة  ـ  )املكوار(  يتكون 
عصا غليظة تنتهي بكرة صلبة من 
القار )اجلري(، التي ختلف أثرا بالغا 
رضبة  تؤدي  قد  إذ  االنسان؛  عىل 
أو  اإلنسان،  رأس  بشج  واحدة 

ترديه قتياًل.

3� األسلحة النارّية
تطورت  الزمان  تطور  ومع 
السيف  زمن  وانتهى  األسلحة، 
الفالة  وكذلك  واخلنجر، 
األسلحة  زمن  وجاء  واملكوار، 
تأريخ  حتديدًا  ُيذكر  ومل  النارية، 
القديمة  النارية  األسلحة  دخول 
عشائر  إىل  سّيام  وال  العراق،  إىل 
دخوهَلا  البعُض  ويقدر  اجلنوب، 
عرش  التاسع  القرن  يف  العراق  إىل 

امليالدي.
النارية  األسلحة  مجلة  ومن 
يف  تتواجد  كانت  التي  التاثية 

اجلنوب:

َنو(  أ� )الرَبْ
وهي من األسلحة اخلفيفة التي 
األسلحة  تاريخ  يف  الصدارة  هلا 
وهلا  أملانيا،  يف  ُصنعت  النارية، 
ثالثة أنواع:  القصرية، واملتوسطة، 

والطويلة.
َنو( عرش رصاصات  حتمل )الَرْ
النوع من  يزال هذا  )فشكة(، وال 
األسلحة مما يستخدمه البعض إىل 
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الفالة

اجلعارة

آخرون  منها  وجعل  احلايل،  وقتنا 
هلا  ملا  دواوينهم،  هبا  يزّينون  زينة 

من تاريخ. 

ب � )أم عبّية(
وهي بندقية غري آلية تستوعب 
فيها  توضع  واحدة  رصاصة 
يف  تدخل  التباس،  بواسطة 
حجرهتا، ثم تطرق بواسطة الزناد، 

فتنطلق منها الرصاصة.

صفح،  )أم  املخروطة   � ج 

الباشية(
التاثية  البنادق  من  وهي 
القديمة جدًا، حتوي حجرًة للعتاد 

تستوعب مخس رصاصات.

د� )اجلعازة(
أنواع األسلحة  أقدم  وهي من 
ـ للصيد  ـ أحيانا  النارية، تستخدم 
من  الشاملية  واملناطق  األهوار  يف 
البرصة، حيث يتم طحن البارود، 
كرات  مع  حجرهتا  يف  يوضع  ثم 

حديدية )الصجم(.

ه� � مسدس الدّوار
الَبْكرة(،  )أبو  حمليا  ويسمى 
)الِوْرِوْر(،  سابقًا  عليه  ويطلق 
الشخصيات  كباُر  يقتنيه  كان  وقد 

وشيوُخ العشائر.
األحداث  بعض  أعطت  وقد 
هلذه  العراق  هبا  مر  التي  التارخيية 
تقدر  ال  معنوية  قيمة  األسلحة 
موروث  من  حتمله  ملا  بثمن؛ 

حضاري.
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بزيارة  فه  ترشُّ بعد  خراسان، 
واملراقد    الرضا  اإلمام  مرقد 

األخرى املنترشة يف بالد إيران.
كاشف  الشيخ  عودة  طريق  يف 

الغطاء من إيران إىل العراق سلَك 
مشهر(  )خرَّ رة  املحمَّ مدينة  طريَق 
إىل  وصل  وقبلها  البرصة،  إىل 
يف  خمرت  ثم  بالباخرة،  الكويت 

.أمحد وادي املوسوي

أوراق تارخيية

 ومن أبرز من زارها يف املايض: 
الشيُخ  العظمى  اهلل  آية  سامحة 
الغطاء  كاشف  آل  احلسُي  حممد 
من  عودته  طريق  يف  رسه  قدس 

ز، مدينُة العلم والعلامء يف املايض واحلارض،  البرصُة حارضُة الَعراقة والتميُّ

ت بالكثرِي من األحداث املختلفة، ومنها: زيارة  وعىل امتداد تارخيها العتيد مرَّ

مراجع الشيعة اإلمامية )قدست أرسارهم الرشيفة( هلا ، فقد ترشفت أرُض 

البرصة املعطاء بزيارة عدٍد منهم.
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الظهر  بعد  وصلت  أن  إىل  اخلليج 
رة، وهنا،  شطَّ الَعَرب قريَب املحمَّ
الباخرة  عىل  الزوارُق  هتافتت 
الشيخ  لسامحة  املستقبلي  حتمُل 
رة، وكان يف مقدمة  من أهايل املحمَّ
السيُد  التقيُّ  الورُع  املستقبلي 
السيد  املرحوم  ابن  عيل  حممد 
علامء  من  وهو  الغريفي،  عدنان 
الشيَخ  ومحلوا  البارزين،  املحمرة 

بالزوارق  وعائلَته  الغطاء  كاشَف 
املرحوم  دار  ونزلوا  رة،  املحمَّ إىل 
احلسينية،  جنب  جاسم  احلاج 
هبم  يصيل  أيام  ثالثَة  هناك  وبقي 
مرتي  بأهلها  وخطب  مجاعة، 
جاء  وبعدها  مرات،  ثالث  أو 
اصطحب  عبادان  من  كبرٌي  وفٌد 
الشيَخ كاشَف الغطاء معه، وبات 
إىل  بعدها  عاد  هناك  واحدة  ليلة 

املحمرة.
يف  الثالثة  األيام  ميض  وبعد 
سامحُة  سافر  املحمرة،  مدينة 
معه  وخرج  البرصة،  إىل  الشيخ 
مشيِّعي  املحمرة  أهايل  من  مجٌع 
عي إىل احلدود، ليجد الشيُخ  ومودِّ
قد  والعشار  البرصة  أهَل  هناك 
سامحة  وفيهم  الستقباله،  جتمعوا 
قدس  املظفر  املهدي  عبد  الشيخ 
رسه ، وبعد االستاحة يف احلدود، 
رجع أهايل املحمرة، وسار الشيُخ 
مع البرصيي، فوجد أهايل البرصة 
قد مألوا الفضاَء وساحَة التّنومة، 
علامء  مجيُع  وفيها  اخلياَم،  ونصبوا 
من  والشيعة،  السنة  الفريقي: 
وفيهم  واألصوليي،  حمدثيها 
القزويني  مهدي  السيد  العالمة 
حبيب  والشيخ   ، رسه  قدس 
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ويعرِّ  وغريمها،   ،القريني
احلسي  حممد  الشيخ  سامحة 
استقبال  عن  الغطاء  كاشف 
أن  ويمكن  بقوله:  له  البرصيي 
يقال: إنه مل يبق يف البرصة والعشار 
أحٌد مل خيرج ممَّن يستطيع اخلروج.

كاشف  الشيخ  زيارة  عن 
الفيحاء  البرصة  إىل    الغطاء 
السيد  العالمة  سامحُة  حتدث 
كتابه  يف  احلسيني  ُشرَّ  عباس 
عىل  موشحا  ونظم  )املوشور(، 

سبيل  مكتبة  إدارة  هيئة  لسان 
صديقه  لتحية  البرصة؛  يف  الرشاد 
كاشف  الشيخ  سامحة  املرور 
يف  بالبرصة  مروره  عند  الغطاء 
النجف،  إىل  خراسان  من  طريقه 
فيتحدث سامحة السيد عباس شر 
عن إقامة استقبال عظيم واحتفال 
الشيخ  قام  وبدوره،  للشيخ،  كبري 
خطابي  بإلقاء  احلسي  حممد 
رائعي بالبرصة، أحدمها يف جامع 
جامع  يف  والثاين  بالعشار،  املقام 

أيب  )بجامع  املعروف  الباشا  حملة 
منارتي(، وكان ذلك يف شهر ذي 

احلجة احلرام سنة )1353هـ(.
يف  الشيخ  سامحة  أشار  وقد 
شكوى  إىل  الرائعي  خطابيه 
املحرومي  وتظلم  املظلومي 
احلفالت  إقامة  حالة  يف  بالبرصة 
مما  والقصائد،  اخُلَطب  وإلقاء 
يستبطن الشكوى من كثرهتا، فدفع 
هذا السلطَة بالبرصة ـ وعىل رأسها 
)حتسي  البرصة  مترصف  يومئذ 
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احلفالت  إقامة  منع  إىل  ـ  عيل( 
وإلقاء اخلطب والقصائد.

شرَّ  عباس  السيُد  ويكمُل 
إلقاء  يتيرس  مل  ملّا  إنه  قائال:  حديَثه 
امليمونة  املناسبة  بتلك  املوشح 
الغطاء  كاشف  الشيخ  وجود  يوم 
البيان  جملة  نرشته  فقد  بالبرصة، 

النجفية بعد مدة طويلة يف إحدى 
املناسبات.

ويتحدث سامحة السيد عباس 
عن عالقته بسامحة الشيخ كاشف 
الود  عىل  القائمة  املتينة  الغطاء 
أجاَز  ولقد  والتبجيل،  واالحتام 
السيَد عباس إجازة عالية نحو سنة 

)1360هـ(، وكانت بينهام رسائُل 
علميٌة وأدبيٌة ما زالت موجودة.

حممد  الشيخ  بزيارة  وتيمنًا 
للبرصة،  الغطاء  كاشف  احلسي 
السيد  موشح  من  مقطعا  نورد 
)حتية  املوسوم  عنه،  شر  عباس 

القادم(، يقول:

وثيقة خطية مرسلة 
الــعــالمــة  ــاب  ــن ج اىل 
احلكيم  عــبــد  الــســيــد 
موعد  تبي   الصايف
الشيخ  اإلمــام  وصول 
حممد حسي ال كاشف 

الغطاء اىل البرصة

وسهال أه���ال  االس����الم  حكيم  ��ح��اُءي��ا  ف��ل��ق��د أزه�����رت ب���ك ال��ف��ي

���ورًا ��ي��ك هب��ج��ًة وح���ب ���اح���اُم���ِل���َئ���ت ف ���ي ���ط���ًة وارت ���ب وه����ن����اًء وِغ

ن��ورًا وج��ِه��ك  أغ��رِّ  ِم��ْن  وهب��������اًء وَرون������ق������ًا وَص����الح����اواكتست 

رسورًا َعلينا  فيها  ���راح���اواس��َت��َم��ْل��َت  ���رِش مت���ط���ُر األف ���ب دي����م ال

���س���اء حم���اّلً ��ت م���ن ال ط���أط���أْت رأَس���ه���ا ل���ه اجل������وزاُءواس��ت��ق��لَّ
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 َ يف أواخر ذي احلّجة من عام )35ه�(، وقيل: أوائل عام )36ه�(، عنيَّ

اإلماُم أمرُي املؤمننَي عيلٌّ  عثاَن بَن ُحنيف بن وهب األنصارّي واليًا عىل 

الطربّي: )وملّا دخلْت  قال  اهلل بن عامر بن كريز،   البرصة خلفًا عن عبد 

ق عيلٌّ عّاله...عىل األمصار، فبعث عثان بن حنيف عىل  سنة )36ه�(، فرَّ

البرصة()1(. 

أوراق تارخيية

.د. طارق حممد حسن
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مالمُح ِمن شخصّية عثاِن بِن 

ُحنيٍف ومواقفه

أعالم  من  حنيٍف  ابُن  كان 

النبّيوأتقيائهم،  أصحاب 

مع  بعُدها  واملشاهُد  ُأُحدًا  َشِهَد 

ثاقٌب  رأي  له  وكان    النبّي 

ـ  سابقًا  ـ  ويّل  وجتربة،  ومعرفٌة 

مساحة أرض العراق وجبايتها، 

الّسابقَي  مجلة  من  ُعّد  وقْد 

األّولَي الذيَن رجعوا إىل اإلمام 

ومَن  أصحابه،  ومن   ، عيّل 

نبيِّهم  منهاج  عىل  مَضوا  الذيَن 

يبّدلوا،  ومل  وا  يغريِّ ومل   ،

من  َوُعدَّ  مَعه،  اجلمَل  وشِهَد 

طة اخلميس. وهو ِمَن االثني  رَشَ

عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر. 

حتّول بعد معركة اجلمل للّسكن 

يف الكوفة، وتويّف هبا)2( . 

ُحنيف  بن  لعثامن  كان  وقْد 

ي  التصدِّ يف  ٌف  مرشِّ موقٌف 

إىل  يتعّرض  ما جعله   للّناكثي، 

أبشع صنوف التعذيب واإلهانة 

قال  وموقفه،  معتقده  سبيل  يف 

»وقدم  تارخيه)3(:  يف  اليعقويب 

عيلٍّ  وعامُل  البرصة،  القوُم 

وَمْن  فمنَعها  ُحنيف،  بن  عثامن 

َمعها ِمَن الّدخول، فقاال: مل نأِت 
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حلرٍب وإّنام جئنا لصلٍح، فكتبوا 

بينهم وبينه كتابًا أهّنم ال حُيِدثوَن 

كّل  وأّن   ، عيلٍّ قدوم  إىل  حدثًا 

صاحبِِه،  ِمْن  آمٌن  منهم  فريٍق 

بن  عثامن  فوضع  افتقوا،  ثمَّ 

حليَته  فنتفوا  الّسالح،  ُحنيف 

وشارَبه وأشفاَر عينيه وحاجبيه، 

ما  وأخذوا  املال،  بيَت  وانتهبوا 

الّصالة،  وقت  حرض  فلاّم  فيه، 

وَجَذَب  والّزبري،  طلحُة  تنازع 

حّتى  صاحبه،  منهام  واحٍد  كلُّ 

وصاح  الّصالة،  وقُت  فاَت 

يا  الّصالة  الّصالة،  الّناس: 

عائشة:  فقالت  أصحاب حمّمد! 

ُيصيّل حمّمُد بن طلحة يومًا وعبُد 

فاصطلحوا  يومًا،  الزبري  بن  اهلل 

عىل ذلك!!«.

وقد ذكر خليفة يف تأرخيه أهّنم 

الشمس،  زالت  حّتى  تواقعوا 

ووىّل  اليقظان:  أبو  »قال  قال: 

بن  عثامَن  يومئذ  البرصة  عيل 

: وسار  قال  حنيف األنصاري. 

حتى  معهام  ومن  والزبري  طلحة 

إليهم  فخرج  الزابوقة،  أتوا 

عثامُن بن حنيف، فتواقعوا حتى 

اصطلحوا  ثم  الشمس،  زالت 

يكفوا  أن  كتابا  بينهم  وكتبوا 

القتال ...«)4(.

عيٍل   املؤمنني  أمري  موقُف 

 مّما حصل لعثاِن بِن حنيٍف 

يف البرصة

»فلاّم أتى عليًا اخلُر، ساَر إىل 

بُن  عثامُن  ولقَيه   ....  ، البرصة 

حنيف، فقال : يا أمرَي املؤمنَي، 

أمرد!  فأتيُتك  حليٍة  ذا  وّجْهَتني 

وقّص عليه القّصة«)5(. 

  ويف الكافئة)6(: »رووا أّنه

بذة خُر طلحَة  ملّا بلغه وهو بالرَّ

َجَبَلة  بن  ُحكيم  وقتلهام  والزبرَي 

ورضهبام  الّشيعة،  من  ورجااًل 

وقتلهام  حنيف،  بن  عثامن 

املال(،  بيت  )حّراس  الّسبابجة 

إّنه أتاين  قام عىل الغرائر، فقال: 

أّن  جليل،  ونبٌأ  ع،  متفظِّ خٌر 

البرصة،  وردا  والزبري  طلحة 

رضبًا  فرضباه  عاميل  عىل  فوثبا 

حًا، وُترك ال ُيدرى أحيٌّ هو  مرِّ

الّصالح  العبد  وقتال  مّيت!  أْم 
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من  عّدة  يف  َجَبلة  بن  ُحكيم 

رجال املسلمَي الّصاحلَي، لقوا 

ببيعتهم، ماضي عىل  اهلل ُموفي 

خّزان  الّسبابجة  وقتلوا  هم!  حقِّ

للمسلمَي،  الذي  املال  بيت 

غدرًا!  وقتلوهم  صرًا،  قتلوهم 

فبكى الّناُس بكاًء شديدًا، ورفع 

يدعو  يديه    املؤمنَي  أمرُي 

هم اْجِز طلحة وزبري  ويقول: اللَّ

واخلفور  الفاجر،  الظامل  جزاء 

الغادر«. 
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عنُه  القراءات  وَروى  الّرؤايس، 
لؤلؤي، وهارون  أمحُد بُن موسى الُّ
بن  وسهل  الّنحوي،  موسى  بُن 
يوسف، وُعبيد بن عقيل، وُشجاع 

بن أيب نرص.
ن�صــــــــــــاأُتُه

قديُمها  ـ  املصادُر  تسعْفنا  مل 
وحديُثهاـ  يف إعطاِء صورٍة مكتملِة 

م�صايُخه

أيب  عن  ُعمر  بُن  عيسى  أخَذ 
بِن  اهللِ  وعبِد  العالء،  بِن  َعمرو 
وروى  احَلرَضمي،  إسحاق  أيب 
والَعّجاج  البرصي،  احَلسن  عن 
بن رؤبة، وعبِد اهللِ بِن كثري، وابن 

يِصن. حُمَ

.د. عبد احلسني املبارك

تالمذُته

كلٌّ  ُعمر  بِن  عيسى  عن  روى 
أمحد  بن  واخلليل  األصمعي،  ِمَن 
إماُم  عنُه  أخذ  كام  الفراهيدي، 
معارصيه  ومن  سيبويه.   النُّحاة 
بن  يونس  منه:  أفادوا  الذين 
األخفش،  اخلّطاب  وأبو  حبيب، 
جعفٍر  وأبو  األنصاري،  زيٍد  وأبو 

حنوي من البصرة

هو أبو َعمرو، وقيل: أبو ُسليان، عيسى بُن ُعمر الّثقفي النحوي البرصي، كان 
من  كان  وقيل:  اليهم،  فُنسبء  ثقيف  يف  ونزَل  املخزومي،  الوليد  بن  خالد  موىل 

ثقيف، وهو من ُولد احلكم بن عبد اهلل األعرج الذي روى احلديث.
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وثقافتِِه  نشأتِِه  عن  اجلوانب 
مولده،  تأريخ  د  حُيدَّ فلم  األوىل؛ 
عن  معلوماٍت  عىل  نحَصل  مل  كام 
يف  نشأ  أّنُه  نعرُف  أّنا  غري  أرسته، 
باِت السياسيَة  البرصة، وشِهد التقلُّ
العرص  يف  االجتامعيَة  والتبّدالِت 
اهتامم  من  سنراُه  والذي  األموي، 
ودرايتِِه  واللغة،  بالنحو  جل  الرَّ
نستبعده،  ال  العربّية  بأساليب 
ُعمر،  بِن  عيسى  ِمن  نستغرُبُه  وال 
فلم يكن النحو يف عرصه مستقاًل 
شكَّ  ال  ومّما  اللغوية،  العلوم  عن 
يف  لغة  بالُّ النحو  امتزاج  أّن  فيه 
 ، طبيعيٌّ يشٌء  مي  املتقدِّ دراسات 
عن  اللغوي  البحث  فاستقالل 
يف  إاّل  يتِمَّ  مل  النحوية  الدراسات 

مرحلٍة متأخرة.
كتايَب  عن  قيل  ما  فُرغم  لذا، 
من  و)اجلامع(  )اإلكامل(  عيسى 
عن  يفصُلهام  ال  بالّنحو،  اّتصاٍف 
نشأت  التي  اللغوية  الدراسات 
آنذاك, وإن مْل يكن لدينا دليٌل ماديٌّ 
لضياع  هذا  قولنا  يف  إليه  نستند 

مصّنفات عيسى.
لقد عاش عيسى بن عمر عقدًا 

ظالل  يف  عمره  من  عقد  ونصف 
انتهى  أن  بعد  العباسية  اخلالفة 
ويف  املرشق،  يف  األمويي  أمُر 
مدينة البرصة مركز الّثقافة العربّية 
الّدراسات  ومنبع  األصيلة، 
بأبى  هنا  التقى  إذ  اجلاّدة،  لغوية  الُّ
بن  اهلل  وعبد  العالء،  بن  َعمرو 
واحلسن  احلرضمّي،  إسحاق  أيب 
وغريهم،  والعّجاج،  البرصي، 
وسيبويه  اخَلليل  به  التقى  وكذا 

واألصمعي.
شملت  فقد  دراسته،  أّما 
والتفسري،  القرآنية،  القراءآت 
والنحو،  واحلديث،  واللغة، 
عرفناُه  فقد  ونقده،  الشعر  ورواية 
ِشعر  يف  ناظرًا  النابغة  لشعر  ناقدًا 

مة، وغريمها.  الفرزدق، وذي الرُّ
ولولعه بالقراءآت أثٌر حمموٌد يف 

ِكِه � � � � ومّح����اديا طالَب النحوِّ أآل فاب َع���م���رٍو  أيب  ب��ع��َد 
علمه يف  إسحاق  أيب  والناديواب��ِن  املشهِد  يف  وال��زّي��ن 
اٌه لعيسى وهل ي����أيت هل���م ده�����ٌر ب���أن���داد عيسى وأشب
تنسه ال  النَّحويُّ  ��ُس  ال���واديوي��وُن ��َة  ح��ّي ��اًل  ��ي خ��ل وال 

إحاطته هبا، وال نستبعد أن يكوَن 
عّزز  قد  الكريم  للقرآن  حفُظه 
عنده،  والتوجيه  النقد  ملكة  من 
وإدراك  العرض،  يف  براعَته  قّوى 
يف  دّقته  من  وزاد  بينها،  الفروق 

التحليل واملناقشة .
اأقوال العلماء فيه

ذكر  لعيسى  خ  أرَّ َمن  أغلب 
أنَّه كان فصيحًا ذا تعقيد يف كالِمه 
ه  عدَّ وقد  فيه،  الغريِب  إىل  يميل 
بِن  َعمرو  أيب  طبقة  من  ريايفُّ  السِّ
العالء، كام فعل ذلك الِقفطي بعد 
أهل  قّراء  من  »كان  عنه:  قال  أن 
البرصِة ونحاهتا، وكان عاملًا ....«.

املبارك  بُن  حييى  ينَسه  ومل 
أساتذِة  بذكِر  أشاد  حينام   اليزيديُّ 

النحو:
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بن  ُمعي:»عيسى  بُن  حييى  وقال 
عمر برصي ثِقة«.

أّما ياقوُت، فقد وصَفه بأنَّه عامُل 
مشهوٌر  والقراءة  والعربّية  النَّحو 
ابُن  عنه  هذا  مثل  وذكر  بذلك، 
الطيِّب  أبو  وصَفه  كام  األنباري، 

لغويُّ بالفصاحة. الُّ
وفاُتــــــــــه

سنة  َعمرو   بن  عيسى  مات 
تسع وأربعي ومائة للهجرة يف أيام 
املنصور، قبل أيب عمرو بن العالء 
ِشبه  وهو  سّت،  أو  سني  بخمس 
خي يف حتديد سنة  إمجاع عند املؤرِّ
قواًل  يوطيُّ  السَّ ذكر  فقد  وفاتِه؛ 
بعام  وفاَته  بموَجبه  حّدد  آخر 
مخسي ومائة، وهي روايٌة مل يذكر 
الّسيوطيُّ سنَده فيها، وكان سبُب 
وِسقام  آالٍم  من  انتاَبه  ما  وفاتِه 
إّياه،  هبرية  ابن  عامل  إيذاء  نتيجة 

وهو ما سنشرُي إليه فيام بعد. 
فاُته م�صنَّ

لعيسى  أنَّ  الِقفطي  ذكر 
مصّنفًا،  وسبعي  نيِّفًا  ُعمر  بِن 
كبريان  تصنيفان  ومنها  ُعدمت، 

واآلخر  )اإلكامل(  أحدمها  اسم 
هو  اجلامع  إنَّ  وُيقال:  )اجلامع(، 
وحّشاه،  فيه  زاد  ِسيبويه،  كتاُب 
منه  مسائل  عن  مشاخَيه  وسأل 
أشكلت عليه فُذكرت له فأضافها, 
أمحد  بِن  للخليِل  أحرَضه  ملّا  وإنَّه 
 ليقرأُه عليه، عرَفه اخلليل، وأنشد:

ه كلَّ مجيعًا  ��ح��ُو  ال��نَّ غرُي ما أحدَث عيسى بُن ُعَمر ب��ط��َل 
)جامٌع( وه��ذا  )إك���اٌل(  وقمر ذاك  شمٌس  اس  للنَّ فُها 

بِه  ُيشار  بام  اجلامع  إىل  فأشاَر 
)هذا(،  لفظة  وهي  احلارض،  إىل 
أبا  إنَّ  »وُيقال:  الِقفطي:  وأضاف 
األسود مل يضع من النَّحو إاّل باب 
الفاعل واملفعول فقط، وإّن عيسى 
األكثر،  عىل  كتابه  وضع  عمر  بن 
ى ما شذَّ من  وبّوبه، وهّذبه، وسمَّ

األكثر لغات«.
السالفة  الرواية  نفَس  وذكر 
سيبويه  »إّن  بقوله:  خلكان  ابُن 
اجلامع  أي:  ـ  الكتاب  هذا  أخذ 
كالم  ِمن  عليه  وحّشى  وبسَطه  ـ 
بالبحث  كُمل  وملّا  وغريه،  اخلليل 
كتاُب  وهو  إليه،  ُنسب  والتحشية 

سيبويه املشهور«.
وسيبويه  اخلليل  ة  قصَّ ذكر  ثمَّ 
عيسى  فارق  ملّا  سيبويه  إنَّ  قائاًل: 
أمحد  بَن  اخلليل  والزم  عمر  بن 
سأله اخلليُل عن مصّنفات عيسى 
صّنف  سيبويه:  له  فقال  عمر،  بن 
نيِّفًا وسبعَي مصّنفًا يف النحو، وإن 
وأتت  مجَعها،  اليسار  أهل  بعَض 
ومل  هبا،  فذهبت  آفة  عليها  عنده 
يبَق ِمنها يف الُوجود سوى كتابي، 
وهو  )اإلكامُل(  اسمه  أحُدمها 
واآلخر  فالن،  عند  فارس  بأرض 
الكتاب  هذا  وهو  )اجلامُع(، 
عن  وأسألك  فيه،  أشتغل  الذي 
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ساعًة  اخلليل  فأطرَق  غوامضه، 
اهلُل  رِحم  وقال:  رأسه،  رفَع  ثمَّ 

عيسى. وأنشد البيتي .
عن  قال  فقد  ياقوت،  أّما 
الكتابي: »وهذاِن كتاباِن ما علمنا 
أحدًا رآمها وال عرفهام، غري أنَّ أبا 
أهّنام  كتابه  يف  ذكر  لغوي  الُّ الطيِّب 
د  مبسوٌط وخمترٌص، وذكر عن املرَّ
إحدى  من  أوراقًا  قرأُت  قال:  أّنه 
ابُن  وذكر  عمر.  بن  عيسى  كتايَب 
سّمى  أّنه  غري  الكتابي،  النديم 
قال:  ثمَّ  )املكمل(،  بــ   ) )اإلكامل 
مذ  الكتابي  هذين  الناس  وفقد 
أحٍد  إىل  تقع  ومل  الطويلة،  املّدة 

علمناه, وال أخر أحٌد أّنه رآمها«.
النديم  ابُن  يكوَن  أن  وحيتمُل 
من  خَرمها  استقيا  قد  وياقوت 
رواية الّسريايف حي قال: »وهذان 
رأيُت  وال  إلينا،  وقعا  ما  الكتابان 

أحدًا يذكُر أّنُه رآمُها«.
وِمثُل ذلك قال به أبو الركات 
األنباري، وكذا ذكر الّسيوطي قول 
»وكانا  فيه:  وزاد  الف  السَّ د  املرَّ
إذن  فهام  إىل األصول«،  كاإلشارة 

مل يكونا الكتابي الوحيدين اللذين 
وصال إىل علم املتقّدمي من علامء 
سبقتهام  ولكن  لغة،  والُّ الّنحو 
النَّحو  أصول  مجيع  يف  حماوالٌت 
واللغة، حتى جاء عيسى بن عمر 
وصّنف كتابيه معتمدًا يف ذلك عىل 

األصول التي سبقه فيها غريه .
أنَّ  األقوال  تلك  من  يّتِضح    
منها  يِفد  مل  عمر  بن  عيسى  ُكتب 
عدا  واللغة  للنَّحو  الدارسون 
اخلليل وسيبويه؛ إذ مل نجد هلا أثرًا 
بعد ذلك, وكذا نحن ال نملك من 
الدالئل األكيدة ما جيعلنا نقّرر أنَّ 
ألّننا  )اجلامع(؛  هو  سيبويه  كتاَب 
ال نعرف عن كتايَب عيسى بن ُعمر 
إاّل اسميهام وبعض آراء ُعمر التي 
نقلها سيبويه، وعن هذه املالحظة 
كتاب  اعتمد  سيبويه  أنَّ  نقّرر 
عيسى )اجلامع( أساسًا يف تصنيف 
بالنقل  سيبويه  رّصح  فقد  كتابه؛ 
عيسى  أقوال  كانت  وإن  عنه، 
)الكتاب(  يف  هبا  ح  املرصَّ النَّحوّية 
مل تتجاوز الّسبعة أقوال، أّما روايته 
قبُل،  ِمن  إليها  أرشنا  فقد  عنه، 

مّرة،  وعرشين  اثنتي  بلغت  وأهّنا 
وقد فّند الدكتور مهدي املخزومي 
)اجلاِمع(  إّن  تقوُل  التي  املَزاعم 
هو نفُسه كتاب سيبويه، فقد قال: 
غري  يف  وجوٌد  للجامع  كاَن  »لو 
عنها  ث  َلتحدَّ اعمي،  الزَّ أذهان 
اخلليل،  أصحاب  ِمن  الدارسون 
وأصحاب سيبويه, ولوكاَن اجلامع 
هو أساُس الِكتاب، ملا كان لرواية 
)الكتاب(  يف  عيسى  عن  سيبويه 

وجٌه«.  
عيسى  أنَّ  م  نسلِّ مل  وإن  ونحن 
سيبَويه  شخصّية  يف  ظهر  عمر  بن 
أّنه  ننكر  ال  أّننا  إاّل  الكتاب،  يف 
غري  الّنحو،  يف  مًا  مقدَّ إمامًا  كان 
عن  اخللود  يف  احلّظ  حيالفه  مل  أنَُّه 
طريق املصّنفات، كام حالف غرَيه 
ناَل  فقد  هذا،  ومع  مصّنفاهِتم،  يف 
إعجاب املؤّرخي والّنحاة األوائل 

الذين احتذوا حذَوَه يف القياس.
احلكم  أّن  قّدمت:  مّما  ويظهر 
عىل ظهور آراء عيسى بن عمر أو 
كتاب  يف  ببعضها  الترصيح  عدم 
سيبويه ال ينفى املزاعم التي حاول 
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بل  تفنيدها،  املخزومي  الدكتور 
جتعُلنا نتساءل :

مصّنفات  اختفت  ملاذا  1ـ 
عيسى بن ُعمر عن الوجود؟

رّصح  قد  سيبويه  كان  إذا  2ـ 
بالنَّقل عن عيسى بن عمر يف  نفُسه 
الِكتاب، فهل يف هذا إثباٌت للفصل 

بي )الكتاب( و)اجلامع (؟
3ـ ما الذي ُيوحيه قول سيبويه: 
هذا  وهو  )اجلامع(،  )واآلخر 

الكتاب الذي أشتغل فيه ...(؟
مكانُته العلمية

كان  عمر  بن  عيسى  أنَّ  ذكرنا 
يف  العالء  بن  عمرو  أيب  طبقة  من 
يف  األوىل  الطبقة  وهي  النحو، 
النحو التي وضعت للنحِو حدودًا 
ال  نحوهم  كان  وإن  وأحكامًا، 

ينتظم أبواب الّنحِو ومسائله.
والثالثة الذين يشّكلون الطبقة 
عبد  ُهم:  ـ  نعرف  كام  ـ  األوىل 
)117هـ(،  إسحاق  أيب  بن  اهلل 
وأبو  )149هـ(،  عمر  بن  وعيسى 
وكان  العالء)154هـ(،  بن  عمرو 
مًا كأستاِذه عبد اهلل بن  عيسى مقدَّ

ابُن  عنه  يقوُل  الذي  إسحاق،  أيب 
ومدَّ  النَّحو  َبَعَج  من  »أّول  ساّلم: 

الِقياس والعلل«.
   ومل تواتِه هذه القدرُة والدرايُة 
باملسائل اللغوية والّنحوية إاّل بعَد 
فقد  العرب؛  للغاِت  وتتّبٍع  دراسٍة 
يسهُر  الكتابِة،  كثرَي  دؤوبًا  كان 
الليَل من أجل أن يعالَج موضوعًا، 
وقد  ُلغويَّة،  أو  نحويَّة،  أومسألٍة 
أكتُب  كنُت  »لقد  نفِسه:  عن  قال 

باّلليل حّتى ينقطع سوائي«.
عر  بالشِّ عارفًا  عيسى  وكان 
من  الَعرب  وأساليب  واّللغة 
شديد  ومن  وغريهم،  الشعراء 
النابغة  من  موقفه  عر  بالشِّ اهتامِمه 
الشعراء،  وبعض  الّذبياين 
مة، والعّجاج،  كالفرزدق، وذي الرُّ

وغريهم. 
    وقيَل عنُه: إّنه كاَن يطعُن عىل 
منهم،  املشاهرَي  وخُيّطئ  العرب 
أشعاره  بعض  يف  النابغة  مثل: 
األصمعي  عن  روي  ومّما  وغريه، 
عمر  بن  عيسى  قال  قال:  أّنه 
أفصُح  أنا  العالء:  بن  عمرو  أليب 

أبو  له  وقال  عدنان،  بن  معدِّ  من 
ُتنِشد  تعّديت، فكيف  لقد  عمرو: 

هذا البيت؟: 
ا      تستُّ الوجوه  خيبأَن  ُكّن  قد 
أو  للنّظار  بدأَن  حي  فاليوم 

)بَديَن(؟ 
له  فقال  عيسى)بدأن(،  فقال 
بدا  يقال:  أخطأت،  عمرو:  أبو 
إذا  يبدأ:  وبدأ  ظهر،  إذا  يبدو: 
رَشع يف اليشء، والّصواب: )حي 
أبو  قصد  وإّنام  للنّظار(،  َبَدْوَن 
عمرو تغليطه؛ ألّنه ال ُيقال يف هذا 
بل:  َبَدْيَن(،  وال  )بدأَن  املوضع: 

)َبَدْوَن(.
الّرواية؛  هبذه  م  ُنسلِّ ال  ونحُن 

الحتاملي: 
أّوهُلا: أنَّ ابَن خّلكان انفرَد هبا 

دون سواه.
أيب  تلميذ  عيسى  أّن  وثانيها: 
عمرو، وليس من اخُلُلق أن يتبّجح 

بمثل هذا القول بي يَدي ُأستاذه.
أنَّ  نعلُمه  الذي  أّن  غري 
الواسع  الّطريق  كان  األصمعي 
عمر،  بِن  عيسى  عن  الرواية  هلذه 
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األصمعي  يذكر  مرجعًا  نجد  فال 
دون أن يورَد له رواية عن عيسى 
بن عمر، فاألصمعي تلميُذ عيسى 
مل  هذا،  ومع  إليه،  والطريق  الّبار، 

ورة. يذكر الّرواية بمثل هذه الصُّ
أن  يمكن  أخرى،  جهٍة  ومن 
ابن  وصلت  قد  الرواية  تكون 
للواقع،  خمالفٍة  بصورة  خّلكان 
فُربَّام جرت مفاتشٌة بي أيب عمرو 
بن العالء وتلميذه عيسى بن عمر، 
أو  استعالٍء  عن  ينِمُّ  ما  حيصل  ومل 
عمر  بن  عيسى  جانب  من  تبّجح 
العالء،  بن  عمرو  أيب  شيخه  مع 
نقاًل  يوطي  السُّ إليه  أشار  كالذي 
أبو  »وحّدثنا  القايل:  أمايل  عن 
حاتم،  أبو  حّدثنا  ُدريد:  بن  بكر 
يقول:  األصمعي  سمعت  قال: 
جاء عيسى بن عمر الثقفي ونحن 
فقال:  العالء،  بن  عمرو  أيب  عند 
بلغني عنك  ما يشٌء  أبا عمرو،  يا 
جتيزه؟ قال: وما هو؟ قال: بلغني 
أنك جتيز )ليس الطيُِّب إاّل املِسُك( 
بالرفع، قال أبو عمرو: ُذهب بك 
الناس،  أبا عمرو! نمت وأدلَج  يا 

ليس يف األرِض ِحجازيٌّ إال وهو 
ينِصب، وال يف األرض متيميٌّ إال 

وهو يرفع«.
اإ�صتعماُله للغريب

عيسى  عن  حتّدث  من  أغلب 
يف  تقعرٍي  صاحَب  كان  أّنه  ذكر 
فيه؛  للغريب  واستعامٍل  كالمه، 
فقد كان يعِدل عن سهل األلفاظ 
يقول  كام  والغريب،  الوحيشِّ  إىل 
عىل  مثٍل  وخري  األنباري:  ابُن 
هبرية  بن  يوسف  مع  قّصته  هذا 
املؤّرخي،  معظُم  إليها  أشار  التي 
أنَّ بعَض جلساء خالد  وفحواها: 
استودعه  قد  القرسي  اهلل  عبِد  بن 
وديعة، فنمى ذلك إىل يوسف بن 
بالعراق  اإلمارة  تقّلد  الذي  عمر، 
منها،  اهلل  عبد  بن  خالد  خلع  بعد 
بالبرصة  واليه  إىل  يوسف  فكتب 
عمر  بن  عيسى  إليه  حيمَل  أن 
وأمَر  وباحلداد،  به  فدعا  مقّيدًا، 
الوايل:  له  قال  ُقّيد،  فلاّم  بتقييده، 
ال بأس عليك، وإّنام أرادك األمري 
القيِد  باُل  فام  قال:  ولده،  لتأديِب 
مثاًل  الكلمة  هذه  فبقيت  إذن؟! 

بُن  يوسف  به  أتى  فلاّم  بالبرصة، 
فأنكر،  الوديعة،  عن  سأله  عمر، 
فلاّم  بالّسياط،  فرُضب  به  فأمر 
ا  أهيُّ فقال:  جِزع،  الّسوط،  أخذه 
يف  أئيابًا  إاّل  كانت  إن  األمري، 
فرفع   ، عّشاروك  قبَضها  أسيفاط 
حّتى  به  ووّكل  عنه،  وط  السَّ
أخذت الوديعة منه، وأدركه جَراء 
ُيداِويه  فكان  الّنَفس،  ضيٌق  ذلك 
يف  يضُعه  وسّكر  يابٍس  بأجاٍص 
عن  ُسئل  وقد  به،  ما  فيسكن  ِفيه 
من  هذا  أصابني  فقال:  ذلك، 
بُن  ُعمر  رضبني  الذي  الرّضب 
ُهبرية، فعاجلته بكلِّ يشء فام رأيُت 
هذه  وكانت  هذا،  من  أصلح  له 
العّلة التي سّببها له ابُن هبرية سببًا 
آآلمها  محل  فقد  بعد,  فيام  وفاته  يف 
ينتاُبه من  الرّصع  َة ُعمره, فكاَن  بقيَّ

حٍي آلخر.
محلها  التي  اهلموم  ثقل  ومع 
وّطن  ما  ينَس  مل  ُعمر،  بن  عيسى 
القول  فصيح  من  عليه  نفسه 
وغريب الكالم، فّمام ذكره القفطي 
بن  عيسى  »سقط   : خلكان  وابن 
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عليه  واجتمع  له،  محاٍر  عن  عمر 
الناس، فقال: ما لُكم تكأكأُتم عيلَّ 
إفرنقُعوا  ِجنَّة،  ذي  عىل  تكأكؤُكم 
يف  كان  بينام  أّنه  وُيروى  عّني«، 
حوَله  الّناُس  وداَر  وقع،  الّسوق 
وهم يقولون: مرصوع، مرصوع، 
من  أفاق  فلاّم  ذ،  ومعوِّ قارئ  فبي 
فقال  ازدحاِمهم  إىل  نظر  غشيتِه، 
هذه املقالة, فقال بعُض احلارضين: 

َتُه تتكّلُم باهلندّية. يَّ إّن جنِّ
قائاًل:  األصمعي  عنه  وحّدث 
عيسى  العالء  بن  عمرو  أبو  »لقي 
حالك؟  كيف  فقال:  عمر،  بن 
فام  قال:  مثالة؟  إال  تزداُد  ما  قال: 
هذه املعيوراء التي تركض؟ يريد: 
يقال:  تركب،  التي  احَلمري  هي  ما 
معيوراء، ومشيوخاء، ومعبوداء«.

يشمل  أن  املصادفاُت  وتشاُء 
األعالم  أسامء  حتى  الغريُب 
يف  عيسى  هبم  يستشِهد  الذين 
معرض حديثه؛ فقد قال ابن قتيبة: 
األصمعي  عن  سهل  )حّدثني 
يدع  ال  عمر  بن  عيسى  كان  قال: 
إىل  وخاصم  ليشٍء،  اإلعراب 

بالل بن أيب بردة يف جارية اشتاها 
بعُض  يذهَب  ألن  فقال:  ُمصابة، 
حقِّ هذا أحبَّ إليه من أن يلحن! 

فقال له: ومن يعلُم ما تقول؟
فقال: إبن طرنوبة.

 فليس بالسهل معرفة ما يريُده 
هذه،  مقولته  من  عمر  بن  عيسى 
ولسنا نعرف من هو )ابن طرنوبة( 

الذي يعلم ما يقوُله عيسى .
تظهر  بالغريب  عيسى  وعناية 
باهتاممه بالّرواية وذكر سنِده فيها، 
االستشهاد  ِمن  ُيكثر  األغلب  ويف 
ضالته  فيه  جيد  الذي  الشعر  يف 
الشعراء  إىل  ونسبته  الغريب،  من 
ما  وإيضاح  هبم،  التقى  الذين 
قصد من بعض املفردات يف أشعار 
»وأنشدين  د:  املرَّ ذكر  مي،  املتقدِّ

التُّوزي عن األصمعي:

فقال األصمعي: سألُت عيسى 
بن عمر عن التناصف، فقال: هو 
يف  األنف  مثل  العينان  تكون  أن 
أخرين  األصمعي:  وقال  احُلسن، 
بن  عمرو  وأبو  عمر،  بن  عيسى 
مة  الرُّ ذا  سمعُت  قال:  العالء 
ما  بني فالن  أّمة  اهلل  )قاتل  يقول: 
املطُر  كان  كيف  قلت:  أفصحها، 

عندكم؟ فقال: ِغثنا ما شئنا(.
أيضًا:  األصمعي  وقال 
ورضع  يرَضُع،  الّصبيُّ  رضع 
عيسى  وأخرين  قال:  يرِضع، 
تنشد  العرب  سِمع  أنَّه  عمر  بن 
لويل: السَّ مّهام  البن  البيت   هذا 

ٌغ لِّ فمب ناصٌح  رسوٌل  ذا  عّني عليه غري قبل الك��اذب َمن 
غرَض امُلحبِّ إىل احلبيب الغائِب إيّن غرضت إىل تناصف وجِهها
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اللغويّي  نجد  ما  وكثريًا 
لغوية  الُّ دراساهِتم  يف  يستشهدون 
إىل  شعٍر  أو  قوٍل  من  ُنسب  بام 
سامع عيسى بن عمر عن العرب، 
ذكر  فقد  روايته؛  يف  اجتهاده  أو 
ساّلم  ابن  عن  نقاًل  يت  السكِّ ابن 
بن  عمرو  أبو  قال  اجُلمحي: 
املال،  يف  )بالّضم(  وَلة  الدُّ العالء: 
قال:  احَلرب،  يف  )بالَفتح(  وَدولة 
كلتامها  عمر:  بن  عيسى  وقال 

تكون يف احلرِب واملَال سواء.
القاسم  بن  حُمّمد  وَذَكر 
خترُج  الذي  والَيَتن:  األنباري: 
بن  عيسى  قال  يديه،  قبل  ِرجالُه 
يشٍء،  عن  ّمة  الرُّ ذو  سئل  ُعمر: 
الَيَتَن؟  تعرُف  هل  السائل:  فقال 
قال نعم، قال: فكالُمك هذا َيتن: 

أي: مقُلوب.
ومل يِقف عيسى ابن عمر ـ إمام 
ما  لكلِّ  املتقبِّل  موقف  ـ  الّرواية 
يقوُله الَعرب دون أن يعرَف وجوَه 
الكالم واستعامالته، بل نراُه يسأُل 

ينقل  َثمَّ  وِمن  ويتعّلم  وحياوُل 
فنحن  وهلذا،  سِمعها،  كام  واية  الرِّ
فيد  أبو  قال  روايته.  إىل  نطمئِنُّ 
العّجاج  ِصهُر  أخريِن  دويّس:  السَّ
العّجاج،  عن  ـ  فصيحًا  وكان  ـ 
وقاَل لُه عيسى بُن عمر: قد عرفنا 
الّربع، فام اهلبع؟ قال: إنَّ مصايف 
مان،  الزَّ آخر  يف  تنتج  إّنام  اإلبل 
هتبع،  حتى  تلحق  مل  أتبعتها،  فإذا 

واهلبع: إتعاُب اليدين يف امليش .
درايته  إىل  قبُل  من  أرشنا  وقد 
بشعر النابغة ومعرفته به، وكذلك 
قال  فقد  ّمة؛  الرُّ ذي  بشعر  اهتاممه 
ّمة شعرًا . عن نفِسه: أمىل عيلَّ ذو الرُّ
والذي يمِعُن الّنظر يف شواِهده 
جيده  العريب،  للشعر  واستقرائه 
حميطًا إحاطًة تاّمًة بغريبِه ونواِدره، 
آرائه  معظَم  استقى  أنَّه  كام 
من  سمعه  مّما  واللغويَّة  النحويَّة 
فقد  عراء،  الشُّ وخاّصة  العرب، 
ُينشد: الِعجيل  النَّجم  أبا   سِمع 

بالغي امُلعجمة، يريد )لعلنا( .
بأساليب  عارفًا  عيسى  وكان 
القبائل؛  عند  العريب  االستعامل 
فهو يتحّرى عن االستعامل الشائع 
يف قبيلة أو قوٍم ليأخَذه عنهم، جاء 
زيد:  أبو  »قاَل  العرب:  لساِن  يف 
أهُل احِلجاز، وُهذيل، وأهل مّكة 
ال ينرون، وقف عليها عيسى بن 
عمر، فقال: ما أخذ من قول متيم 
النر،  أصحاُب  وهم  بالنر،  إاّل 
وأهُل احِلجاز إذا اضطروا نروا«. 
عمر  ابُن  عيسى  لنا  حِفظ  وقد 
وغرائبها،   اللغة  نوادر  من  كثريًا 
حافظة،  قّوة  ذلك  عىل  ساعدُه 
من  غريه  تواِت  مل  ونباهة  وِفطنة 
خيتصَّ  مل  وحفظه  املتقّدمي، 
إىل  تعّداه  بل  فحسب،  عر  بالشِّ
عنه   األصمعي  رواية  ففي  النثر؛ 
قالت  بُن عمر:  )قال عيسى  قال: 
وا  تبكي عليه:  ًا وهي  تأبَّط رشَّ أمُّ 
يل،  بِزمِّ ليس  الليل،  إبن  وا  إبناه، 
يل،  بالذَّ يرضب  للقيل،  رشوب 
ليس  إبناه  وا  اخليل،  كمقّرب 

يا وهم يرِضعوهنا وا   لنا الّدن أفاويق حتى ما يُدرُّ هلا ثمُل وذمُّ

. نرسُله  الرِّهان  يف  لغنا  أغد 
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ِمن  ه هفوف،  حشًى  تُلفُّ بَعلفوف 
ُصوف«.

يت  كِّ السِّ ابُن  ذلك  فرسَّ  وقد 
أي:  الليل(،  إبن  )وا  قوهُلا  فقال: 
يل(،  بِزمِّ )ليس  غارات،  صاحب 
رشوب  )وال  بضعيف،  أي 
هبّياف  هو  ليس  أي:  للقيل(، 
النهار،  نصف  رشب  إىل  حيتاج 
يقول:  بالذيل(،  )يرضب  وقوهلا: 
إذا عدا صفق برجليه يف إزاره ِمن 
من  )حشى  وقوهُلا:  عدِوه،  ِة  ِشدَّ
اٍر  بخوَّ هو  ليس  يقول:  صوف(، 
أجوف، واهلوف: ِمن اهَليف، وهي 
ة، وقوهلا: )بملفوف(،  يح احلارَّ الرِّ
ياح فال  ه الرِّ أي: اجلايف امُلِسن تضمُّ

يغزو وال يركب .
رفيَّة  وال�صَّ ة  النَّحويَّ اآراِئــِه  من 

وقراءاآته

عن  نعرُفها  أدلَّة  لدينا  ليس 
يف  دّوهنا  التي  النَّحوية  األصول 
الّسبعي،  جتاوزت  التي  مصّنفاتِه 
)اجلامع(  كتاَبه  حتى  وال  بل 
و)اإلكامل( الَّلذين مل يِصل أحُدمها 
للهجرة،  الثالث  القرن  إىل  بتاممه 

د  املرَّ قرأها  أوراق  بعض  سوى 
دون أن يذكَر ما قرأُه منها، ونحن 
يف دراستنا آلرائه النحوية ال نملك 
إاّل أن نقوَل كام قال األقدمون: إنَّه 
صاحُب قياٍس يف العربّية، عنى به 
به أستاذه عبد اهلل بن أيب  كام عنى 
وإنَّ  قبُل،  من  احلرضمي  إسحاق 
لُصنع  أداًة  القياس  اصطناع  فكرة 
قد  أصولِه  من  وأصاًل  النَّحو، 

داعبت أذهاهنام .
نغضَّ  أن  اليسري  من  وليس 
كان  الذي  عيسى  نحو  قيمة  ِمن 
وكيف  سيبويه،  عهد  إىل  مشهورًا 
اخلليل  شيُخ  وهو  ذلك  يكوُن 

ذا  يكن  مل  أنَّه  معًا؟! غري  وسيبويه 
د بكتاٍب حيِمُل  حظٍّ كتالمذتِِه لُيخلَّ
اسَمه يف املكتبة العربّية اآلن، ولكنَّ 
ورواياتِِه  النَّحوّية  أقيستِِه  بعَض 
سيبويه،  كتاب  دخلت  لغوية  الُّ
خ له أو  واستشهد هبا بعض من أرَّ
ر للّتصنيف يف الدراسات  َمن تصدَّ
جنِّي،  وابن  كاجلوهري،  اللغوية، 
وابن  عبيدة,  وأيب  يت،  كِّ السِّ وابن 
لغوي، وابن  الُّ الطّيب  ُدريد، وأيب 

يوطي، وغريهم. املنظور، والسُّ
آرائه  ِمن  اشتهر  ومّما 
سيبويه:  َذَكرها  التي  الّنحوّية 
األحوص: بيت  يف   قوله 

عليها م��ط��ٌر  ي��ا  اهللِ  الُمس���الُم  وليَس عليَك يا َمطُر السَّ
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فقد قرأه )يا مطرًا( يشبَّه بقوله 
َن وطاَل  يا )رجاًل(، وجعله إذا ُنوِّ
قاَل سيبَويه: »ومل نسَمع  كالنَِّكرة، 
عربّيًا يقوُله، وله وجٌه ِمن القياِس 
ن وطاَل كالنَّكرة«، ومّما نقَله  إذا ُنوِّ
تصغري  ُدريد:»ومريء  ابِن  عن 
بذلك  .أخر  مرؤون  ومجع  مرء، 

عيسى بن عمر«.
اآليات  لبعض  توجيهه  أّما 
صاحَب  وجدناُه  فقد  القرآنية، 
قراءٍة خاّصة ربَّام خالَف فيها كثرٌي 
من  متأّتية  وخمالفته  القّراء،  من 
قياساته الدقيقة واالطالع الواسع 
عىل لغة القوم، قال عنه ابن قتيبة: 
إّن  إال  القراءة،  أهل  من  »هو 
عليه  أغلب  كان  عر  والشِّ الغريَب 

.»...
من اأ�صهر قراءاآتــــــــــــــــــــــه

 ،َلَساِحَراِن َهَذاِن  إِْن  1ـ 
بن  عمرو  أيب  مع  عيسى  إّتفق 
عىل  حبيب  بن  ويونس  العالء 
ا  إهنَّ قالوا:  فقد  املذكورة،  الصورة 
يزيدون  كام  )هذاِن(  هكذا  ُكتبت 
واللفظ  الكتاب؟  يف  وينقصون 

أنَّه  اخلّطاب  أبو  وزعَم  صواب. 
بني كنانة وغريهم  سِمع قومًا من 
اجّلرِّ  موضع  يف  اإلثني  يرفعون 

والّنصب.
َطِب: كان عيسى  اَلَة احْلَ 2ـمَحَّ
يقول: مّحالَة احلطب، نصب، يقول 

:هو ذمٌّ هلا.
 :الّزانية والّزاين فاجلدوا  3ـ
أبو  قال  بالّنصب،  عيسى  قرأها 
»وهذا  ِجّني:  بن  عثامن  الفتح 
أي:  مضمٍر،  بفعل  منصوٌب 
إجلدوا الّزايَن والّزانيَة، فلاّم ُأضمر 
بقوله:  فرّسه  الناصُب،  الفعُل 
مائَة  منهام  واحٍد  كلَّ  فاجلُدوا 
هذا  يف  الفاء  دخوُل  وجاز  جلدٍة، 
وال  األمر،  موضُع  ألنَّه  الوجه؛ 

جيوُز زيدًا فرضبُته؛ ألنَّه خر«.
 بالُبُخِل النَّاَس  ويأُمُروَن  1ـ 
أليَس  بضمتي، كذلك قرأ اآلية 

تي أيضًا. ُبح بقريب، بضمَّ الصُّ
 كبارا مكرًا  وَمَكُروا  2ـ 

قرأها عيسى بالّتخفيف.
رائٌد  عمر  بن  فعيسى  وبعُد، 
من رّواد البحث اللغوي األصيل، 

الكبار،  البرصة  علامء  من  وعامٌل 
اخلليج  يف  هدر  صوٍت  وأّول 
وجنان  فصيٍح،  بلساٍن  العريب 
أن  ِمن  العرب  لغة  عىل  غيوٍر 
لنا  وليس  الدخيل،  لكنُة  تشوهبا 
تناثر  ما  بعض  مجع  إاّل  قّدمنا  فيام 
للقارئ  ليتبّي  عيسى؛  آراء  من 
العريّب مقداُر أفضاله عىل عربّيتنا، 
ومل يكن ما ُسقنا ِمن أمثلِة ونوادَر 
جل ِمن علٍم  عيسى كلَّ ما كان للرَّ
ـ  قّدمنا  ـ كام  لدنيا  ودراسة، فليس 
أشتاَت  ويُلمُّ  أقواله،  جيمُع  كتاٌب 
يف  متناثرًا  وجدناه  ما  غري  غريبه 
ورواياهِتم  األقدمي  مصّنفات 
عَفت  كثرٍي  ِمن  قليٌل  وهو  عنه، 
اهلُل  ورحم  الزمن،  عوادي  عليه 

عيسى بُن عمر بقدر ما أفاد .
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 الشيخ عيل الغزي



السمحاُء  الرشيعُة  أحلت  مما 
التي  األسامك  هو  البرش  لبني  أكله 
تعرف  التي  القرشة  وهو  فلس،  هلا 
احليوان،  بدن  تكسو  )الصدف(،  بـ 

ويمكن أن تنفصل عنه)1(.
لكن بعض حيوانات البحر يشتبه 
ال؛  أم  األسامك  من  كوهنا  يف  حاهلا 
نظرا اىل أن شكلها أقرب ما يكون اىل 

الديدان، كالروبيان الذي عرف عن 
وكان  قديام.  له  أكلهم  البرصة  أهل 
يدور حديث يف أوساطهم عن حلية 
األكل وعدمها، ولذا، عمد رجل من 
اإلمام  اىل  معه  محله  اىل  البرصة  أهل 
الصادق  ليسأله عنه ، وهو ما ورد 
يف كتاب )املحاسن (؛ إذ نقل أنه محل 
رجل من أهل البرصة األربيان اىل ايب 

عبد اهلل  ، وقال له : إن هذا يتخذ 
)الربيئا(،  له  يقال  يشء  عندنا  منه 
ويابسا  رطبا  ويؤكل  أكله،  يستطاب 
وطبيخا . وإن أصحابنا خيتلفون فيه، 
فمنهم: من يقول : إن أكله ال جيوز ، 
  ومنهم من يأكله؟ فقال له اإلمام
: كله؛ فإنه جنس من السمك، ثم قال 

: أما تراها تتقلقل يف قرشها؟!)2(.

حلية أكل الروبيان

احللقة السادسة
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ويف مفاد احلديث أمور:
لغة  الفصيح يف  أوال : إن االسم 
)األربيان(،  هو  للروبيان  العرب 
يف  )الروبيان(  بـ  سمي  إنام  لكنه 
الذي  نفسه  وهو  اجلارية)3(،  اللهجة 
)القريدس(  بـ  املرصيون  يسميه 
أو  )الكنري(  بـ  وااليطاليون 
ال  مائي  حيوان  وهو  )اجلنري(، 

فقاري قرشي . 
أن  البرصيُّ  الرجُل  بيَّ  ثانيا:  
عليه  جتري  يصطاد  أن  بعد  الروبيان 
معروفا  ناجتها  يكون  معينة  عملية 
العملية  تلك  ولعل  )ربيئا(،  باسم 
ليكون  وصدفاته  أرجله  قص  هي 
إما وهو حلم  يأكل،  حلام خالصا، ثم 
األرجل  إزالة  بعد  خالص  طري 
واألصداف عنه ، وإما جيفف فيأكل 
فيؤكل  يطبخ  أو  جمفف،  حلم  وهو 
َف  َعرَّ هنا  من  ولعله   . مطبوخا 
من  )نوع  بأهنا  )ربيئا(  الـ  بعضهم 
من   .... العراق  أهل  يتخذه  األدام 

صغار السمك()4( .

وجاء يف كتاب العي أن القلقلة : 
شدة الصياح واإلكثار يف الكالم)5(. 

القلقلة: شدة   العرب:  ويف لسان 
اضطراب اليشء أو حتركه)6(.   

هوامش
)1( منهاج الصاحلي، للسيد حممد 
املسألة  ص209،  ج2،  احلكيم،  سعيد 

.1
ج2،  للرقي،  املحاسن،   )2(

ص478، 499.
للسيد  الصاحلي،  منهاج   )3(
املسألة  ص291،  ج3،  السيستاين، 
البحرين،  جممع  وينظر:    .828
ج14،  العرب،  ولسان  ص7،  ج2، 

ص307.
)4( معجم األعشاب

)5( العي، ج5، ص 26.
ج11،  العرب،  لسان   )6(

ص567.

أن  ـ  أيضا  ـ  البرصي  بّي  ثالثا: 
البرصي  الوسط  يف  خالفا  هناك 
وكشف  الروبيان.  أكل  حلية  حول 
حليته  يف  االختالف  إن  هذا  بيانه 
بي  وجعله  للروبيان  محله  سبب  هو 
رأيه  لريى  السالم  عليه  االمام  يدي 
فيه، ومل يكتف ببيانه؛ من أجل قطع 

الشك وااللتباس.
بحلية    االمام  إجابة  رابعًا: 
بأكله،  أمره  الروبيان من خالل  أكل 
مبينا له الوجه واألمارة يف حليته، أما 
من  نوع )جنس(  فألنه  احللية،  وجه 
أمارة )عالمة( ذلك،  األسامك، وأما 
صوت  تسع  حتركه  عندما  أنك  فهي 
ملا  سمك؛  فهو  وقلقلتها،  أصدافه 
له  سمك  وكل  الصدف،  من  حيمله 
صدف فهو حالل األكل ، فالروبيان 

حالل األكل .
يف  بيَّ    اإلمام  إن   : خامسًا 
حلية  يف  العامة  القاعدة  الرواية  هذه 
أكل السمك، فقال : أما تراها تقلقل 
يف قرشها ؟! أي: هلا صدف وفلس.  
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�صاحة اأم الربوم 1910م
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الأ�صواق القدمية يف الزبري

ج�صر �صارع الكويت يف الب�صرة اثناء التاأ�صي�س:  1967م

•85 جمادى الآخرة #1438



فريق الب�صرة قبل مباراته مع املنتخب املجري على ملعب �صركة نفط الب�صرة 1959م

فريق امليناء يف مباراة مع فريق عبدان �صنة 1954م
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الق�صلة )الثكنة الع�صكرية(يف الب�صرة 1906م

�صكك احلديد يف الب�صرة يف عهد الأحتالل الربيطاين يف مطلع القرن الع�صرين
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 العالمة ال�صيد حممد �صرب احل�صيني
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 املغفور له حجة ال�صالم وامل�صلمني ال�صيد حممد ال�صيد احمد ال�صويج
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وثيقة  درا�صية قدمية  لالعب الب�صري الكبري   كرمي عالوي    تعود لتاريخ 1942م
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بع�س ال�ّصواح اثناء زيارتهم جلامع وخطوة الأمام علي  يف الب�صرة
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ال�صركة العامة ملوانئ العراق

نهر الع�صار وتظهر �صركة نفط الب�صرة �صابقًا
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و�صيلة مائية لنقل الب�صائع يف اأحد فروع نهر الع�صار

م�صهد يظهر فيه زوارق النقل وبع�س ال�صفن التجارية يف �صط العرب
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أعالم

هكذا وصفه آغا بزرك الطهراين وذكره يف طبقات أعالم الشيعة 

أئمة احلديث وشيوخ  وأدرج مؤلفاته يف موسوعته)1(، هو أحد 

رواة  وأحَد  العلم،  واسَع  أخبارياًّ  كان  البرصة،  يف  الشيعة  علامء 

السري واألحداث واملغازي، أمهَله املؤرخون الُقدامى واملحدثون 

مع ما له من العلم الغزير والفضل السابق يف ميادين رواية احلديث 

واألخبار، فالكثري من كبار علامء املسلمي قد هنلوا من علمه. 

.أرشف عبد احلسن
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عن  اإلسالمية  واملعارف  العلم 

عرصه،  علامء  أكابر  من  مجاعة 

بن  جعفر  عن  احلديث  وأخــذ 

حممد بن عامرة عن جابر بن يزيد 

عن  ـ  أيضا  ـ  وروى   ، اجلعفيِّ

وعن   ، الضبيِّ بكار  بن  عباس 

عيل  بن  زيد  بن  عيسى  بن  أمحد 

بن احلسي بن عيل بن أيب طالب 

، وعن غريهم . 

التدريس  لــكــريس  تــصــدر 

مجاعٌة  عليه  وختــرج  والفتوى، 

األخباري  عنه  ــروى  ف كــثــريٌة؛ 

عبد  أبــو  اجلليل،  العامل  إنــه 

دينار  بن  زكريا  بن  حممد  اهلل، 

ــوىل بني  ، م ــاليبُّ ــغ ــبــرصيُّ ال ال

سنة  املصادُر  تذكر  مل  غالب)2(، 

القرن  ُولــد يف  أنــه  إال  ــه،  والدت

وأخذ  تتلمذ  اهلجري،  الثالث 
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عبد  أمحــد  ــو  أب الشيخ  الشهري 

وأبو   ، اجللوديُّ حييى  بن  العزيز 

سعيد احلسن بن عيل العسكري، 

ـــُد بــن إبــراهــيــم بــن معىل  وأمح

عبد  بن  أمحد  والشيخ   ، القميُّ

كتاب  مؤلف  اجلوهريُّ  العزيز 

وغريهم  وفـــدك(،  )السقيفة 

الكثري . 

ذكره النجايش والعالمة احليل 

فقاال: »...كان هذا الرجل وجها 

بالبرصة،  أصحابنا  وجــوه  من 

العلم،  ــع  واس أخباريا  ــان  وك

وصنف كتبا كثرية...«)3(، ونقل 

)جامع  كتابه  يف  األردبييلُّ  عنه 

الرواة(، ج 2، ص 114. وذكره 

السيد اخلوئي يف معجمه، ج 17، 

يف  النديم  ابــُن  َقه  ووثَّ ص94، 

 ،121 ص  )الفهرست(،  كتابه 

فقال : )كان ثقة صادقا(، وذكره 

امليزان(،  )لسان  يف  حجر  ابــن 

ج5، ص168 قائال: »وثقه ابُن 

حّبان، وهو ضعيف«، أما سبب 

تضعيفه من قبل ابن حجر، فهو 

تشيعه . 

كثرية  كتبا  الــغــاليبُّ  صنف 

منها  يبقى  ومل  معظُمها  ــِقــَد  ُف

بطون  يف  متناثرة  روايات  سوى 

كتاب  مؤلفاته:  ومن  الكتب، 

اجلمل  كتاب  الكبري،  اجلمل 

الكبري،  صفي  كتاب  املخترص، 

كتاب  املخترص،  صفي  كتاب 

مقتل احلسي ، كتاب النهر، 

كتاب األجواد، كتاب الوافدين، 

  املؤمني  أمري  مقتل  كتاب 

كتاب   ، زيد  أخبار  كتاب   ،

أخبار فاطمة ومنشؤها ومولدها 

اجليل،  كتاب  عليها،  اهلل  سالم 

التوابي،  وكتاب  احلرة،  كتاب 

وعي الوردة)4( .              

من  الكثري  ــاليبُّ  ــغ ال روى 

البيت  أهل  فضل  يف  الروايات 

 ومكانتهم، نذكر منها: 

ــام  »إن بــســنــده:  رواه  مــا  1ـ 

ألن  فــاطــمــة  فــاطــمــة  سميت 

من  أحبها  من  فطم  تعاىل  اهلل 

النار«)5(.

2ـ ما رواه بسنده: »ملّا ُأجرَى 

املاُء عىل قر احلسي، نضَب بعد 

أربعي يوما، وانمحى أثُر القر، 

فجاء أعرايبٌّ من بني أسد، فجعل 

يأخذ قبضة قبضة ويشّمه، حتى 
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وبكى،  احلسي،  قر  عىل  وقع 

مــا كان  بــأيب وأمـــي،   : ـــال  وق

ثم  ميتا.  تربتك  وأطيب  أطيبك 

بكى، وأنشأ يقول: 

َأرادوا لُيخفوا قَره عن عدوه 

عىل  دلَّ  القر  تــراب  فطيُب   *

القر«)6(.

سنة  زكــريــا  بــن  حممد  ــويف  ت

)298هـ( .                   

نكون  القليلة  األسطر  وهبذه 

عىل  ما  شيئا  الضوء  سلطنا  قد 

العلامء  أولئك  من  برصي  عامل 

حَقهم  غــبــن  ــن  ــذي ال ــــذاذ  األف

ــرجــال،  املــؤرخــون وعــلــامء ال

بطون  يف  مكانَتهم  يبينوا  ومل 

الكتب والروايات، ال ليشء إال 

النتامئهم إىل مدرسة أهل البيت 

والرواية عنهم،  السالم،  عليهم 

احلقيقة  أن  إال  فضلهم،  وبيان 

حاول  مهام  إخفائها  يمكن  ال 

احلقائق،  يطمسوا  أن  املبغضون 

فالشمس ال حُتَجُب بغربال.

هوامش

)1( الذريعة اىل تصانيف الشيعة، آغا بزرك الطهراين، ج1، ص275 . 

)2( بنو غالب : من القبائل العربية الشيعية املعروفة بالبرصة، وهم بطن من بني النرض بن 

كنانة العدنانية. ينظر: حسن األمي، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص273  .

)3( رجال النجايش، ص 346- 347؛ خالصة األقوال، للعالمة احليل، ص259  .

)4( مستدركات أعيان الشيعة، حسن األمي، ج6، ص273  .            

)5( علل الرشائع، الشيخ الصدوق، ج1، ص177- 178؛ معاين األخبار للشيخ الصدوق، 

ص64  .  

)6( ترمجة االمام احلسي عليه السالم، إبن عساكر، ص 408 . 
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اعالم

ولد أبو علي احلسن بن اهليثم يف سنة )354 هـ /965م( يف مدينة البصرة ، يف فرتة 
 ، اإلنسانية  احلضارة  يف  املسلمني  واملفكرين  العلماء  إلسهامات  الذهيبَّ  العصرَ  ُتعدُّ 

وإحتافها بإبداعات العلم يف خمتلف اجملاالت.
عرف ابنُ اهليثم بالبصريّ نسبة اىل مسقط رأسه يف مدينة البصرة آنذاك، وعرفه 
تبحره  )alhazen( ، ولكثرة  باسم  والفلك  بالبصريات  املختصني  الغرب من  علماءُ 

.) tolemaeus secundus( )مبختلف املعارف، لقبوه بـ )بطليموس الثاني

.د. عبد اجلبار عبود احللفي
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عـــاش ابـــن اهلــيــثــم يف فــتة 
ذلك  يظهر   ، سيايس  اضطراب 
التي  التاريخ  كتب  خــالل   من 
أشار  فقد  البرصة؛  عن  حتدثت 
بالبرصة  الفتن  أن  إىل  األثري  ابُن 
عىل  كانت  والديلم  األتراك  بي 
فقد  ــتة؛  ــف ال تلك  يف  أشــدهــا 

البرصة  يف  االتــراك  موقع  قوي 
ومضوا  منها،  الديلم  فأخرجوا 
عيل(  بن  )بختيار  مع  األبلة  اىل 
و)األبلة  الدير(   )هنر  وهنب   ،
ولذلك،  السواد،  من  وغريها   )
يف  املخطوطات  من  الكثري  فقد 

زمانه، وكذلك بعد وفاته  .

الرصفة  والعلوم  اإلس��الم   
وابن اهليثم

املحمدية  الــرســالــة  نــزلــت 
رمحــة  ـ   أســـاســـًا  ـ  ــة  ــف ــرشي ال
إاِلَّ  ��َن��اَك  َأْرَس��لْ َوَما  للعاملي؛ 
البرشية  وإنقاذ   ،لِْلَعامَلنَِي ًة  َرمْحَ
والبدع  والضاللة  اجلهل  من 
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بصورة  ـ  فالبرشية  واخلرافات، 
خاصة  العربية  واجلزيرة  ـ  عامة 
متخلفة  بيئة  يف  تعيش  كانت   ،
والسحر  الشعوذة  اىل  تستند 
وعبادة  القبائل  بي  واالقتتال 
وبدأ  االسالم  فجاء   ، األصنام 
بإخراج هذه األمة من ضالالهتا 
املهينة  األعـــــامل  ـــذه  ه ـــن  وم

لإلنسان . 
العلامء  من  الكثرُي  نبغ  وقد 
العلوم  خمتلف  يف  املسلمي 
فيه  كانت  ــت  وق يف  الــرصفــة، 
من  بيئة  يف  األوربية  الشعوب 
مدهنا  بــي  ــال  ــت ــت واالق اجلــهــل 
وأمرائها عىل املدن ، حتى جرى 
نقُل العلوم االسالمية العربية اىل 
أوروبا يف العرص الوسيط، الذي 
القارة  تلك  شعوب  فيه  بدأت 
 ، العلمية  النهضة  بمحاوالت 
فقد كانت تباشري عرص النهضة 
العلامء  قد استندت اىل مؤلفات 
الذين  املسلمي،  والفالسفة 

خيلق  مل  الكون  هــذا  بــأن  آمنوا 
وإنام  خرافية،  بصورة  أو  جزافًا 
سبحانه  )اهلل  هو  مدبر  له  كان 
وتعاىل(، وله موازين حتفظه من 

االهنيار واخللل . 
األملانية  املسترشقة  وكانت 
اشــادت  قد  هونكه(  )زيغريد 
العلمية يف  اهليثم  ابن  بمنجزات 
تسطع  العرب  )شمس  كتاب 

عىل الغرب( .  
كتاب املناظري

لعل أشهر كتب ابن اهليثم هو 
مؤلفة )املناظري(، الذي أّثر تأثريا 
بالغًا يف دراسات علامء أوربا يف 

الَبرَصّيات. 
سبعة  يف  ــاُب  ــت ــك ال ــع  ــق وي
 ، الَبرَصيات  علم  يف  جملدات 
 401( عامي  بي  بتأليفه  قــام 
و)411هــــــ  /1011م(  هــــ 

/1021م( .  
معروف  دين  رجل  قام  وقد 
الالتينية  اىل  بتمجته  أوروبا  من 

ــاين عرش  ــث ال ــرن  ــق ال ــة  هنــاي يف 
امليالدي ،  وقد كان هلذه التمجة 
الغربية  العلوم  يف  األثر  عظيُم 
الثاين عرش  القرن  وتطورها منذ 
من  عرش  السابع  القرن  حتى 

امليالد.
مستمرًا  اهليثم  ابن  أثر  بقي 
احلضارة  يف  الَبرَصيات  علم  يف 
 ( كتابه  ترمجة  بفضل  الالتينية 
 optica( حتت عنوان ) املناظري
 thesaurus alhazenh

العامل  طبعه  وكذا    ،)  arabhs

العام  يف  فــر(  ريــز  فريدريش   (
 ( هو  مثري  عنوان  حتت  )1572م( 
الكنز البرصي ( ، ) الكتب السبعة 
األول:  )املجلد   ،  ) العريب  للهنرن 
وقد   ،) والشفق  الغيوم  صعود 
أعامل  يف  الكتاب  هذا  أثر  ظهر 
استشهد  الذي  باكون(  )روجر 
ــامل  أع يف  ــك  ــذل وك  ، بــاســمــه 
أسهم  وكذا   ، كيبلر(  )يوهانس 
التطور  يف  ــة  ــح واض ــورة  ــص ب
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واستقالل األشعة داخل احلزمة 
الضوئية . 

علم  يف  كتبه  تــرمجــت  ــد  وق
والَبرَصيات  واهلندسة  الكون 
اىل  الوسطى  العصور  ــالل  خ
الالتينية والعرية ، وغريمها من 

اللغات . 
علم  يف  عماًل   )23( وكتب 
، وأكثر من )20( عماًل  الفلك 
يف الرياضيات ، و)14( عماًل يف 

علم الَبرَصيات . 

املصادر 
 ، اهليثم  إبــن   ، املناظري  كتاب   -1
www. Ai mostaf.  ، خمطوطة 

. com
ـــالم  اإلس  ، راشــــد  رشــــدي   -2
الفرنسية:  ، ترمجه عن  الدقيقة  والعلوم 
 ، الفكر  عــامل  جملة  الــســخــاوي،  نبيل 
املجلد )16(، العدد الثاين )1992م(. 

3- زغريد هونكه ، شمس العرب 
فــاروق  ترمجة:   ، الغرب  عىل  تسطع 
بــريوت،   ، الدسوقي  وســامك  بيضون 

)1969م( .   

الكبري للمنهج التجريبي . 
عامل  أوَل  اهليثم  ابــن  يعد 
ــام بــثــورة يف ) الــَبــرَصيــات (  ق
اىل  ـ  بالرضورة  ـ  توصل  عندما 
وقد  وجتريبي،  ريــايض  برهان 
القديمة  املذاهب  برفض  رشع 
إذ  البرصي؛  بالشعاع  اخلاصة 
العي  بأن  القائَل  الفرَض  َفنَّد 
اإلشعاعات  من  خمروطًا  تبعث 

املستقيمة ، ووضع بدال عنه مبدأ 
املعروف  االنتشار،  قاعدة  أو 
 ، البرصيات  علامء  لــدى  اآلن 
املستقل  ــادي  امل الوجود  وأكــد 
لــلــضــوء، ووضـــع يف )حــدود 
انتشار  قاعدة   ) اهلندسية  املناظر 
الضوء عىل خطوط مستقيمة يف 
َف بصورة  كل االجّتاهات ، وَعرَّ
الشعاع  مفهوَم  سليمة  علمية 
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معنية   ) اخلطوة   ( أن  مع 
نجد  ــال  ف  ، ــرصة  ــب ال ـــتاث  ب
خطاها  تــقــتن  أن  يف  ضـــريًا 
ــاك (،  ــن بــخــطــوة )ه  ) )هــنــا 
ولعل يف تراث اآلخر ما ُيثري 
ذلك  وُيفيد، وعسانا يف ضوء 
مشتكات  عــن  نكشف  أن 
فال  يكن،  ومهام  وتداخالت، 
خيلو األمر من فائدة ، ال سيام 
أستاذ  الرسالة  صاحب  أن 
قدير ، ومؤرٌخ امتحنت الكتابُة 

يراعه يف عدد من الكتب القّيمة 
واملقاالت  الرصينة  واألبحاث 
العربية   ( باللغتي:  املتنوعة 

والروسية ( . 
جميد  ـــاظـــم  ن ـــور  ـــت ـــدك ال
منذ  ُيقيم  بــرصيٌّ  الــديــراوي 
زمن طويل يف )سانت بطرس 
للمركز  مدير  وهــو   ،) بــورغ 
للدراسات  الــرويس  العريب 
هناك ، وقد سبق ملركزناـ  مركز 
استضافه  أن  ـ  البرصة  تــراث 

مجع  حرضها  ثقافية  نــدوة  يف 
مــن الــبــاحــثــي واملــؤرخــي 
واألكــاديــمــيــي، ومــن حسن 
الديراويَّ  الدكتور  أن  احلظ 
هذا  مــن  ابــتــداء  لنا  سيكتب 
الشعوب  تــراث  عــن  الــعــدد 
 ، البرصية  عيونه  تلتقطه  بام 
جديدًة  نافذًة  هذه  وستكون 
نخطوها  حمــمــودًة  وخــطــوًة   ،
أن  أمل  عىل  ــدود،  احل خــارج 

ينتفع هبا قراُء خطوتنا .   

من خارج العراق   
عيون بصرية تتتبَُّع تراث الشعوب 
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ــــة )ن����ق����ل ال���ك���س���وة  ــــوح ل

لوحات  أفضل  إحــدى  امل��ق��دس��ة( 

ماكوفسكي  قسطنطي  الــرســام 

بوصف  اجلديرة  )1839ـ1915م( 

تفصييل ، إىل هذا احلد أو ذاك ، أمهية 

هذا الوصف تأيت من كون املشهد مل 

يؤخذ من عندنا، إنام من حياة غريبة 

نقصد  البعيد  الرشق  من   ، متامًا  عنا 

بعض  الرسام  عــاش  حيث   ، مرص 

فإنه   ، القراء  تذكر  ما  وإذا   ، الوقت 

عاد من هناك وبحوزته احتياٌط فنيٌّ 

 ، كامل  لوحات  معرض  مع   ، هائٌل 

شاهدها أهايل بطرسبورغ يف قاعات 

)مجعية تشجيع الفنون (.

مُل كسوة الكعبة ومزامرُي الدراويش  حَمْ

بريشة الرويس )ماكوفسكي( 
ترمجة وحترير: ناظم جميد محود
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لوحة  تسمية  ينبغي  أنه  الشك 

عمل  كأهم  املقدسة(  الكسوة  )نقل 

يف  ماكوفسكي  قسطنطي  للرسام 

اللوحة  هذه   ، مرص  يف  إقامته  أثناء 

عليها  إشــتــغــل   ، ــاس  ــق امل ــرية  ــب ك

قسطنطي ماكوفسكي عدة سنوات ، 

وهنا، البد من رشح موضوع اللوحة 

ومشهدها . 

عند املرصيي تقليد سنوي، هو: كل 

إىل   ) املقدسة  )الكسوة  إرسال  يتم  عام 

الكعبة برفقة قافلة احلجاج ، ويرأس 

خديويٌّ  الكسوة  هذه  حَمَمل  قافلة 

ميزة  يمنحه  الــذي  األمــر   ، مــرصيٌّ 

خاصة ، هيبها له السلطان.

يتم جتهيز الكسوة يف قلعة القاهرة 

، بعد ذلك ترسل إىل مسجد احلسي 

، ويف هذا املكان الرشيف جتري 

وبكلمة   ، أطرافها  وتذييل  خياطتها 

هذا   ، لألرسال  متامًا  جتهز  واحــدة: 

كبري  الحتفال  مناسبة  يعد  احلــدث 

وسط املسلمي .

إيــبــريس يف  يصف جــيــورجــي  

املراسم  هذه  )مرص(  الشهري  مؤلفه 

عىل  احلجاج  جتهيزات  وكل  املمتعة 

النحو اآليت:

يف  يقيمون  الـــذي  الــوقــت  يف   

ــالم ـ  ــس ــي عــلــيــه ال ــس مــســجــد احل

وبحامس ـ بخياطة الكسوة ، تتجمع 

أسفل  امليادين  يف  ـ  ــدًا  روي ــدًا  روي ـ 

هناية  مــع  احلــجــاج،  قافلة  القلعة 

للرحيل  مستعدٌّ  الكلُّ  شعبان  شهر 

احلجاج  أســامُء   ، ُرزمــت  الكسوُة   ،

 ، القافلة  قائد  قائمة  يف  ُأدرجـــت 

كلُّ   ، ُجّهزت  واخلياُم  املعيشة  متويُن 

احلقائب ُحزمت ، والتقويُم يشري إىل 

أن أوان الرحيل حان . 

 ، احلج  إىل  القافلة  توجه  يوم  يف 

واقفٌة  القاهرة  كلُّ   ، الصباح  ومنذ 

القلعة  من  الشوارع   ، قدميها  عىل 

الــنــرص مكتظة  ــاب  ب ذاهتـــا وحــتــى 

وعىل   ، مغلقٌة  احلوانيُت   ، بالناس 

املوكُب  يسري  حيُث  الطرقات  امتداد 

الناس  رؤوس  مــئــات  ـــُة  رؤي يمكُن 

ــات  ــاّمم احل ــذ  ــواف ن ــن  م ع  تتطلَّ وهــي 

السكنية،  والبيوت  واملساجد  العامة 

يتدافعن  ـ  كبرية  وبأعداد  ـ  النساء 

كل  من   ، الفضوليي  حشود  وسط 

مزاُج  السوداُء،  العيوُن  تلمع  ُعليَّة 

كل  يف  يسود  والبهجِة  االحــتــفــاِل 

يسمع  اجلــهــات  كــل  ومــن  ؛  مكان 

لتكن  بالدنيا،  )صحتك  التحيب: 

)وأنت  بسيط:  والرد   ،) أبدًا  معاىف 

أيضًا ( .

الولُع  القاهرة  سكان  طبيعة  من   

واآلن  الشديد،  والفضوُل  بالفرجِة 

حيث  املباركة  للبواعث  هذا  س  يكرَّ

قيمة  يمثل  ال  أنه  ولو   ، املَحَمل  أن 

وليس   ، امللكية  للعزة  رمــز  ســوى 

اليشء  ولكن  متامًا،  ديني  أصل  له 

يف  مميز  باحتفاء  حيظى  أنــه  املذهل 

أوساط املسلمي .

 ومن نتيجة هذا، أنه قام برحالت 

عيون  يف  وأصبح  احلجاج،  مع  كثرية 

الكل فرضًا مقدسًا ، وليس مسه ـ فقط 

ـ جيلب الركة،  وإنام حتى جمرد التأمل 

باحتفال  موكُبه  ـ  ــاًم  دائ ـ  وخُيتم  فيه، 

مهيب جيذب له اهتاممًا عامًا .

اجلند،  يفتتحها  املناسبة  هــذه   

الــطــّبــالــون، الــراكــبــون عــىل اجِلــامل 

من  كامٌل  وقطيٌع   ، الشاخمة  العالية 

احلجاج  أمتعة  مــع  احلمل  دواب 

وغــريهــا،  خــيــام   ، جلدية  ـــرب  وِق

مغّلف  مقّدس  ِسّجاد  مع  وكذلك 
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وحمزم بعناية . 

والعبو  ونواقيسها  اإلبل  رزان��ة 

الشيش 

وكأن  املوكب  هذا  إىل  النظر  يبدو 

وتفتخر   ، مميزة  برزانة  تترصف  اإلبل 

قوا عليها من نواقيس ، صبغوها  بام علَّ

بــرتــقــايل، وزيــنــوهــا بسعف  بــلــون 

أثناء  يف  برشاقة  تتاميل  فتاها  النخيل، 

حركتها ، عىل أحدها توجد خزانة احلجاج 

مغطاة بجوخ أمحر، أنشأهتا احلكومُة لتغطية 

يمتد  املوكُب   ، العامة  القافلة  نفقات 

لالنتظار  يضطرُّ  وأحيانا   ، أفواجًا 

لبضع دقائق، ليظهر فوج جديد ، ويف 

سقاُة  يطفىء  الفاصلة  الفتات  كل 

عطَش  احللو  ــرشاب  ال وبائعو  املــاء 

الظامئي ، أما املصارعون واملبارزون 

الذين  الشيش(،  )العبو  بالسيف 

يرتدون رساويل جلدية فقط، يعدون 

لتسلية  مرسحية  ومبارزات  معارك 

الناس ، غري أن هذه األلعاب تتوقف 

بعد حي؛ ألن الدراويش املصطفون 

واملزامري  الطبول  مع  يقتبون  بأخوة 

وهـــم مــنــفــعــلــون، وبــصــيــحــاهتــم 

بخفة  يلهبون  اإليامئية  وحركاهتم 

تصبُح  وتدرجييًا،  احلشود،  عصبيَة 

هبجُة الناس عالية.

حممل  يظهر  وعــنــدمــا  أخــــريًا، 

مع  آخران  يتلومها  مجلي  بي  يتاميل 

احلكومة  مفويض  ــراء(،  األم )قافلة 

بعثة  ــؤون  ش إدارة  عن  املسؤولي 

احلج ، ثم يظهر دليُل احلجاج الذي 

البادية  يف  اجلميع  مقدمة  يف  يسري 

حشٌد  ويتبُعه   ، الطريق  عىل  ويدهلم 
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الدراويش  الضباط  كامٌل خمتلٌط من 

، ومثل  الناس  املدينة ومسيّل  وأهايل 

اإلبل ُزينت ـ أيضا ـ اخليوُل واحلمرُي 

والسعف  وبالرايات  ـ  العيد  يف  كام  ـ 

واألغصان اخلرضاء . 

وزغــاريــد  واهلـــودج  الطربوش 

النساء 

مشاٍة  أفـــواُج  تسرُي  القافلة  مع 

)ستها  اجلميل  ـــا  زهيِّ يف  وخيالة 

الرسمية( مع أسلحة جديدة براقة ، 

حتظى بمشهد مؤثر، ومع هذا، ختدم 

ـ أيضًا ـ كحرس أمي ألهم جزء من 

املوكب، ووراءها يسري قائُد الرشطة 

 ، اخليول  عىل  بالقّواسي  املــحــاُط 

وخلَفه عىل فرس مزينة بتألق رئيُس 

القافلة مع ثالثة كتبة ، وأخريًا اإلمام 

املؤمن ، ومع األخري التحقت صفوٌف 

مديدٌة من الدراويش ينتمون إىل فرق 

متعددة ، تتميز إحداها عن األخرى 

رافعي  يسريون  ؛  )الطربوش(  بلون 

الرايات مثل العاملي يف الورش هلم 

شعاراهتم وأعالمهم . 

الذين  املارة  من  الطويُل  الصفُّ 

ليس  األوبــاش  خمتلُف  معهم  يتحد 

يتقدمه   ــّدد  حم حشد  كــلُّ  هنــايــة،  لــه 

اهتامُمه  ينعشون من َضُعَف  عازفون 

يتهادى  وفــجــأة،   ، املشاهدين  من 

الذي  املشاهد  مسامع  إىل  بعيد  من 

املهرجان  ترك  يف  ويفكُر  صُره  نفذ 

اصــطــدام  ـــرة  زجم ــَر  ــدي ه يشبه  ــا  م

ها،  وتكرسُّ بالصخور  البحر  أمواج 

األصــوات  أن  ويقتنع  يسمع  هــو 

 ، نحوه  تتجه  والصخب  املتداخلة 

وبالقدر الذي يقتب منه تصبح أكثر 

يميز  تراه  وأخــريا،  وقــوة،  وضوحًا 

صيحات  الضجيج  ذالــك  بي  من 

ومن  املحمل(،  )املحمل،  املعجبي 

حينها، تسمع من حوله ومن كلِّ ثغر 

هذه الكلمة فقط.

آالف العيون تتوجه صوب هناية 

َصَخب  ظلِّ  ويف  هناك،  من  الشارع 

املحمُل  بخفة  يتاميل  الشعب  هبجِة 

عىل ظهر مجل يتحرك ببطء، وها هو 

بالناس  اجلهات  مجيع  من  حماطا  يمرُّ 

ينالوا  أن  لعل  للمسه؛  الظمأى 

الركة.

السجاَد  الناُس  يمدُّ  النوافذ  من 
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وعر  أطراَفها،  املحمُل  يمسَّ  لكي 

هذا التالمس جينون الركاِت، وتلك 

األفواه التي ال يمكن إحصاؤها تتلو 

الصلوات ، ومع هذه الضجة التنبيه 

ختتلط  بعيد  رعــد  بـــدويِّ  الشبيهة 

نغامت زغاريد النساء.

كلُّ هذا االنشغال ألجل هوادج 

كلُّ  قديمة،  بأشكال  فارغٍة  بسيطة 

هذا ألجل صندوق مربَّع مع سطح 

ترى  مرقش  بسجاد  مغّطى  منحدر 

القرآن  من  بآيات  مواشاًة  أطراُفه 

الوقت  هــذا  يف  الديني  االنفعال   ،

لو  حتى  أنه  غري  األقىص،  ه  حدَّ يبلُغ 

االنصياع،  إىل  مّياال  املشاهد  كــان 

ـ  يعيده  املقتبتي  اهليأتي  منظر  فإن 

اليمي  فإىل  الصواب؛  إىل  ـ  وبرسعة 

من وراء املحمل ـ وعىل ظهر اجلمل 

ـ يظهر عىل مهل رجٌل برجٍل واحدٍة 

حارَس الرأس، أشعث ، يلوُح شعُره 

 ،) اجلامل  )شيخ  هو  هذا   ، اهلواء  يف 

هذا  مثل  يف  عــام  كــلَّ  يظهر  ــذي  ال

املجتمع،  يف  الالئق(  )غري  الشوب 

ويقوم برحلة مع احلجاج، يعقبه أبو 

)رفقائه(،  بصحبة  القطط  شيخ  أو 

ذوات األطراف األربعة، ومعه خيتتم 

املوكب يف مثل هذا املنظر املوصوف.

 ، النرص  باب  إىل  املوكب  يتوجه 

أخريًا، خيرج من املدينة، تبدأ القافلة 

اخليام  يف  تــرتــاح  أن  بعد  الرحيل 

بعد  وتتوقف   ، أيام  ثالثة  أو  يومي 

مسرية أربع ساعات يف النهار للراحة 

عند )بحرية احلجاج (؛ حيث يلتحق 

تلك  ملُء  ويتم   ، الرّحالي  آخر  هبا 

القائُد  يعطي  وأخريًا،  باملاء،  الِقرب 

األمَر بالتوجه نحو الرشق، إىل حيث 

بحُر رمال صحراء اجلزيرة العربية.

وثالثي  سبعة  احلــجــاُج  يقيض 

يومًا يف الطريق، لكي يبلغوا يف هناية 

املقدسة، ويف أقىص  املطاف األماكن 

ثالثة  انقضاء  بعد  يمكن  األحــوال، 

من  استقباهُلم  مغادرهتم  عىل  أشهر 

جديد عائدين إىل القاهرة . 

تلك  يف  احلجاُج  يشارك  مكة  يف 

هناك  تؤدى  التي  املقدسة  املراسيم 

مع وصول القافلة ، ويف العارش من 

العامل  كلُّ  حيتفل  احلجة،  ذي  شهر 

عيد   ، لــه  عيد  بأعظم  اإلســالمــي 

اخلراف  مون  يقدِّ عندها  األضحى، 

مكة،  قرب  عرفات  جبل  عىل  قربانًا 

وجيب عل كل حاج أن يصيل ويدعو 

جلميع املؤمني باخلري ، يف هذا اليوم 

ُتنحر خراٌف كثرية، حتى الفقري جيمع 

آخر قرش يملكه ليشتي به خروفًا 

يذبحه يف مثل هذا اليوم، ويأكله عىل 

وخالل  األربعة،  العيد  أيام  امتداد 

اإلسالمية  الرمحة  وفق  وعىل  ـ  هذا 

 ، بالفقراء  هيتم  الــكــلُّ  ـ  اخلالصة 

وهكذا،   ، شعبيٌة  موائُد  هلم  وُتنظم 

مل  واحــد  مسلم  ولو  يوجد  يكاد  ال 

حلم  قطعة  عىل  اليوم  هذا  يف  حيصل 

خروف مطبوخة. 

املصدر

ــة،  ــي ــعــامل ــة املــــصــــورات ال ــل جم

 )9( عــدد  1880م(،  ــاط  )23شــب

الثانية عرش ،ج 23،  )581(، السنة 

ص )179(.
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أدب

ال شكَّ أن دوستويفسكي ُيعدُّ 
من األدباء الذين أبحر صيُتهم عُر 
اآلفاق، وقد مأل السامء، ولسنا هنا 
بصدد دراسٍة تارخييٍة حلياته وسريته 
أعامله  رسد  بصدد  وال  الذاتية، 
عنوان  حتت  ُطبعت  فقد  األدبية؛ 
)األعامل األدبية الكاملة( بإرشاف 
)نتوورك ـ إيطاليا 1985م(، التي 
عن  بعيدًا  توضع  ال  أن  ــويص  ن
ما  فيها  ليس  إذ  األطفال؛  متناول 
من  قصة  سنتناول  ولكننا   ، يــرضُّ
قصة  إهنا  الرائقة،  الرائعة  قصصه 

ج(. )امُلَهرِّ

توصيف:
حيمل الغرابَة يف هيئته والظرافة 
ـ  أيضًا  ـ  والطرافة يف روحة، وهو 
مراقٌب جيٌد نحتاج أن نكون مثله، 
فريسته  يرقب  صقر  عيني  حيمل 
عيناه  تدور  املزعج(،  )الشخص 
املغناطيس  كإبرة  اجلمهور  نحو 
أن ال  .. ولكن، عليه  البوصلة  يف 
خُيِلُّ  ذلك  ألن  السخرية؛  خيشى 

هبمته األساسية. 

حتذير: 
ال  أن  مهرجًا  نفسه  َب  َنصَّ ملن 
اآلخرين؛  استهزاءات  من  ينزعج 
وعليك  اللطامت،  تلّقي  فوظيفُته 
ال  أن  ـ  حمتفًا  مهرجًا  كنت  إن  ـ 
وال  انزعاٌج  وال  رفعٌة  فيك  يكون 
عنك  يدرأ  ذلك  كل  ألن  خوٌف؛ 
وجهه  يف  تلمح  ولكنك  اخلسَة، 

الطيبة، وهي التي تتحكم فيه. 

ت������ض������اد :
املهرجي،  من  الكثري  إىل  أنظر 
يضحك الناس يف أطر معينة، وما 

.ابو حممد
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ينفعل  أطره،  حدوَد  يتجاوزوا  إن 
ذلك  يريد  وكأنه ال  ويزجمر غضبًا 
.. إن يف ذلك تناقضًا واضحًا... .

ناشٌئ  التضادَّ  بأن  مقتنٌع  إنني 
عن بقية باقية من كرامة وحساسية 

عميقة خفية لديه.

تساؤل :
الوضاعُة  تكون  أن  يمكن  هل 
للامل  جملبًة  احلياء  وعدُم  واخلسُة 
واالستعطاء؟ وهل أنه مضطر إىل 
ذلك؟ وهل أن ذلك من طبيعته أو 

أن هناك جنبة تصنُّع؟! 
ــي  ــت ـــي املـــســـاحـــة ال ــــا ه وم

يستخدمها إلضحاك اجلمهور؟
نفكر  القصة،  هذه  نقرأ  حينام 
 – شخصية  بــي  ــقــارن  ون مليًا، 
وبي  ميخائيلوفتش(  ـــب  )أوزي
إهنا  الكوميديي،  املمثلي  سائر 

نحكم  ــم  ث منها،  البــد  مــقــارنــة 
ال  ــم  إهن ال،  ال،  فــائــقــة،  بــرسعــة 
بمساحة  فهو  الصنعَة،  جييدون 
وجهه الضّيقة جيعلك ترى اخلجَل 
الكاذبَة،  الغطرسَة  واحلياَء، وترى 
من  يصاحبه  وما  الغضَب  وترى 
والوجَل،  اخلــوَف  وترى  امحــرار، 
بأنه ذو قيمة وليس  وترى اإلقناع 
بذي قيمة ، كلُّ هذا تراه يطوُف يف 
وجهه رسيعًا كومض الرق، وأين 

هذه األشياء فيهم.

احلكم : 
املهرج  عىل  نحكم  ال  أن  علينا 
النبل  ــن  م فــيــه  فـــإن  ــاءة؛  ــدن ــال ب
عن  نتوقف  جيعلنا  ما  ــرشف  وال
هنالك  نعم،  األحكام،  هذه  مثل 
ضعٌف واحٌد كان يدّنيه أنه مستعد 
يرتكب  ألن  ـــارة  إش أول  ــدى  ل
حقارة، طبعا عن طيب قلب، وال 
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ليشء إال أن يرسَّ اآلخرين.
هل  حارضا:  التساؤُل  ويبقى   
واخلوُف  اخلارجيُّ  مظهُره  ُبه  يعذِّ

الداخيلُّ يف الوقت نفسه؟ 
ويبقى التضادُّ الذي يبعُث عىل 
نضحك  إننا   والشفقة،  الضحك 
عىل موقف سّطرته مواهُبه دون أن 

ه. ننظر إىل ذلك كلِّ
إن  يميِّز  أن  يستطيُع  ــل  وه
طيِّبوَن  أنـــاٌس  يضحكون  مــن 
يضحكوَن من موقف هزيل ال من 

شخصه هو؟
ـــلِّ هــذه  ــاءُل مــع ك ــس ــت ثــم ن
التضحيات ، غري أن نعيله ونحميه 

أو نضحك ما الذي يريده منا؟ 
اجلواب: ... ال يشء . 

لذلك  ـ  يكون  أن  يمكن  وهل 
من  الكلمُة  تعنيه  ما  بكلِّ  شهيدًا  ـ 
معنى كام حيلو  لـ ..دوستو يفسكي 

.. أن ينعته أو أهنا مبالغة ... ؟
املهرُج  قاله  مــا  أروع  ولــعــلَّ 
ونحن  أمنا،  »الوطُن  حفلته:  يف 
نتشبُث  فنحن  لذلك،  أبناؤها، 
وسعنا  ما  اللبُن  يدرُّ  الذي  بثدهيا 

التشبث«. 
 .. إنه درس يف األخالق  نعم، 
ماذا جيب أن يكون رأينا يف الناس 

بعد ذلك...؟ 
وهناك نقطتان حموريتان انطلق 
منهام )دوستو يفسكي( يف قصصه 

ورواياته . 
1� املرأة )األم( . 

)عىل  ج��دي��د  م��ن  ال���والدة   �2
جرِف حتٍف ثم نجا( .

النقطة األوىل:
عنَده  تشكُل  املــرأُة  كانت  فقد 
أن  العجيب  ومن  خــوٍف،  عقدَة 

ألنه  بالذات؛  عقدته  هذه  تكون 
اقتحم أعامقها يف كل أعامله بجرأة 
كانت  وقد  أحــد،  فيها  جياريه  ال 
حبِّه  عن  تكلم  التي  الوحيدَة  أمه 

الصادق هلا . 
خوُفه  متثَّل  القصِة  هــذه  ويف 
وزنفيا(،  تيود  )ماريا  بشخصية 
الشخصية  هذه  يف  يبحث  وكأنه 
يروي  وصار  املهرج،  أحبها  التي 

قصته معها بقوله :  
مع  حبائيل  بــدأت  »وعندئٍذ، 
بقصائد  أجيئها  ــذت  أخ الفتاة، 
مؤثرة حاولت أن أظهرها بمظهر 
وأطلق  املضحك،  املسيّل  الرجل 
من صدري آهاٍت، وأقول هلا: إن 

قلبي يذوب حبًا وهياماً  .. .«.
وقد تضمن هذا النص ما قاله 

يف حق أمه : 
أكون  كيف  عرفت  ملا  »لوالها 
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يشء  كلَّ  يل  تقرأ  كانت   .. قارئا 
 ، احلقيقيَة  البرشيَة  النفَس  يصُف 
تأخذين  كانت  مريض  وأنا  حتى 
أشعار  من  يل  وتقرأ  صدرها  إىل 
أحسب  وال   ، وتبكي  )بوشكي( 
أحدا يف هذه الدنيا أسعده اهلل بأمٍّ 

كأّمي«. 

 النقطة الثانية : 
يوم اخلامس عرش من ديسمر 
أخرجوه  حي  )1849م(،   عام 
قد  كان  ( وجمموعة  هو و)بتايش 
حماولة  بتهمة  عليهم  القبُض  ألقي 
 .. القيرصي،  احلكم  نظام  قلٍب 
 .. بــاإلعــدام،  عليهم  حكم  وقــد 
لنا  دوستويفسكي جمريات  يروي 

أحداث ساعة تنفيذ احلكم .
اإلعدام  فصيلة  أمام  »أوقفونا 
نعُشه،  مــّنــا  رجـــٍل  ــلِّ  ك وخــلــف 

النار،  أطلقوا  الضّباط:  ــاح  وص
لكنَّ الرصاَص مل ينطلق، ومل يسقط 
صياح  سمع  عندما   ، منا  ــد  أح
ضباط جاء مرسعا عىل جواده وهو 
يقول : أوقفوا اإلعدام ...، أوقفوا 

االعدام بأمر القيرص« .
بي  الفاصلُة  الدقيقُة  كانت 
القادِم  وصياِح  البنادق  تصويِب 
الزمن  من  قــروٌن  ام  وكأهنَّ بالعفو 
فاقدين  مرعوبي،  فيها  كّنا   ،...
شياطُي  بأرواحنا  تعبُث  الوعي، 
نسياَن  أستطيع  ليتني   ،... اليأس 
ذهني  يف  تسري  التي  اللحظة  تلك 

مثل رسيان الدم يف جسدي . 
اللحظة  تلك  اللحظة،  تلك 
التي  االرتــكــاز  نقطة  هي  كانت 
شخوص  معظم  منها  انطلقت 

روايايت«. 
املهرجح  شخصية  ومــنــهــا: 

فأحدنا كهذا املهرج، جياري قصته 
يف متهيد طويل، يتصور أنه دون ما 
هناية، وحينام يطالب بابتداء قصته، 
تكون قد وصلت هنايُته، فال ينفعه 
أمور  بالبحث بجدية عن  التظاهُر 
يرى أنه قد أمهلها، يف وقت وجب 
تنفع  ال  نعم،  هبــا،  يــأيت  أن  عليه 

الفرص الضائعة عندئذ ... .
ــزل،  إهنــا خلط بــي اجلــد واهل
هزل  بعده  ليَس  جدٌّ  املوت  حلظة 

. ...
قهٌر ال يوصُف، تذهب معه كلُّ 
قهقهاِت اآلخرين التي امتألت هبا 

أرجاؤنا ... .
غري  وهو  اإلنسان  يولد  نعم، 
وهو  ويــمــوت  للحياة،  مستعد 
اجلانُب   ... للموت،  مستعد  غري 
أنك ال  احلياة هو  املخيُف يف هذه 

تعلم متى الرحيل ... .   
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. الشيخ الدكتور حممود العيداين
قلنا يف القسم املاضي من هذه السلسلة: إن أبرز أسباب اخلطأ يف استعماالت 

حروف اجلرّ من قبل املتكلمني، أربعة، وهي:

1� تغيرُي حروف اجلّر
2� إسقاُط حروف اجلّر

3� زيادُة حروف اجلّر
4� إدخاُل حروف اجلّر عىل غري جمرورها األصيل

اجلّر  اخلطأ يف حروف  األول، وهو  السبب  األول من  القسم  املقالة  املايض من  القسم  وذكرنا يف 

شذرات بصرية يف اللغة واالدب

َ
ََّ

ُُ

ُ

القسم الثاني
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بحرف،  ــرٍف  ح إبـــدال  بسبب 
لتصل النوبة اليوم إىل ذكر اخلطأ 

بسبب  إبدال ظرٍف بحرف.
ومن أمثلة ما نحن فيه:

أـ »َمع«
العطف  واو  حمل  »مع«  حتل 

خطأ كثريا، من قبيل:
فريُقنا  »إختصَم  يقولون:  1ـ 

مع الفريق اآلخر«.
»تـــبـــاَرْت  ويــقــولــون:  2ـ 
مدرسُتنا مع املدرسِة املجاورة«.

زيٌد  »إجتمَع  ويقولون:  3ـ 
مع بكر«.

4ـ ويقولون:» تزامَل بكٌر مع 
أمحد يف السفر«.

زيٌد  »تشاجَر  ويقولون:  5ـ 

مع جريانه«.
أخي  »إشتَك  ويقولون:  6ـ 

مع زميله«.
ربُّ  »تعانَق  ويقولون:  7ـ 

البيت مع ضيِفه«.
8ـ ويقولون: »تقابَل عيلٌّ مع 

زيد«.
والصحيح:  خطأ،  والــكــلُّ 
ُ استعامِل »واو العطف« يف  تعيُّ

مجيع العبارات املتقدمة.
َت« ب ـ »حَتْ

حتَت  »موضوُعك  يقولون: 
حتَت  و»النتيجُة  الـــدراســـة«، 
ــث«، و»املـــســـألـــُة حتــَت  ــح ــب ال
و»الــقــضــيــُة حتَت  ـــة«،  ـــداول امل

الدرس«.

وكلُّ ذلك تأثٌر بتمجة اجلملة 
»It is under Study«من 

اللغة اإلنجليزية إىل العربية.
زيٌد  ـــَع  »َوَق يقولون:  وكــذا 
و»إشتى  عواطِفه«،  تأثري  حتَت 
حتَت تأثرِي اإلغراء أو العرض«، 
 « اإلنجليزية  باجلملة  تأثر  وهذا 
.»It is under influence

قوهلم:  القبيل:  ــذا  ه ــن  وم
ـــشـــاء«،  ـــَت اإلن »الــــعــــامرُة حت

و»الطريُق حتَت التميم«.
ــيــة  الــعــرب إىل  واألقـــــــرب 
الفعل  أو  اجلــرّ  حرف  استعامل 
»موضوُعك  فيقال:  املضارع؛ 
»ُيــــْدَرُس«  أو:  ــة«،  ــدراس ال يف 
أو  ـــة«،  ـــداول امل يف  ــُة  ــأل ــس و»امل
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»ُتتداَول«، وكذا: »َوَقَع يف تأثري 
البحث«،  يف  و»النتيجُة  فالن«، 

أو »ُتْبَحُث«.
بتأثري  »إشــــتى  ـــقـــال:  وي

اإلغراء«.
ج ـ »َحْوَل«

ــًة  دراس ــُت  م ــدَّ »َق يقولون: 
و»كتبُت  املـــوضـــوع«،  حـــوَل 
و»داَر  املسألة«،  ــوَل  َح تقريرًا 
نقاٌش حوَل القضية«، و»تكلمنا 
حوَل  و»تناقشنا  السفر«،  حوَل 

البحث«.
وكل ذلك خطأ، والصحيح: 
استعامل حرف جر يتناسب وما 
» قدمُت  فيقال:  املتكلم،  قصده 
و»كتبُت  املوضوع«،  يف  دراسًة 
و»داَر  املــســألــة«،  عــن  تــقــريــرًا 
ْمنا  و»تكلَّ القضية«،  يف  نقاٌش 
و»تناقشنا  السفر«،  يف«  »أو  عن 

يف البحث«.
دـ »ِعْنَد«

النحَو«،  عنَده  »َقرأ  يقولون: 

الفاحتة«، و»القارُئ  عنَده  و»َقرأ 
عنَد فالن يستفيُد كثريا«.

ذلــك:  مجيع  يف  والصحيح 
فيقال:  »عــــىل«؛  ـــّر  اجل حـــرف 
عليه  و»َقرأ  النحو«،  عليه  »َقرأ 
فالن  عىل  و»القارُئ  الفاحتة«، 
تعاىل:  ــال  ق ــريا«.  ــث ك يستفيُد 
َوُقْرآنًا َفَرْقَناُه لَِتْقَرَأُه َعىَل النَّاِس 
 .َتنِزياًل ْلــَنــاُه  َوَنــزَّ ُمْكٍث  َعــىَل 

»اإلرساء: 106«.
َيَتامَلك  مل  »فــالٌن  ويقولون: 
نفَسه عنَد سامع اخلر«، و»زيٌد ال 
يتاملُك نفَسه عند احلزن«، و»هو 

يتاملك نفَسه عنَد الغضب«.
الــفــعــل  إن  ــح:  ــي ــح ــص وال
وال  متعديا،  ليس  »يــتــاملــك« 
هذه  يف  »عــن«  استعامل  من  بد 
مل  »فــالٌن  فيقال:  مجيعا؛  املــوارد 
يتامَلْك عْن سامع اخلر«، و»زيد 
و»هو  ــزن«،  احل عن  يتاملُك  ال 

يتاملُك عن الغضب«.
إرادة  عنَد  ــَزَل  »َن ويقولون: 

رغبة  عنَد  و»نــزل  أبــيــه«، 
رغبة  عند  و»نزل  صديِقه«، 

اجلمهور«.
احلرف  استعامل  والصحيح: 
إرادة  عىل  »نزل  فُيقال:  »عىل«؛ 
أبيه«، و»نزل عىل رغبة صديقه«، 

و»نزل عىل رغبة اجلمهور«.
عنده  »أودعـــُت  ويقولون: 
صديِقه  عنَد  ـــوِدع  و»ي مــاال«، 
املرصف  عند  و»أودْعــنــا  قلام«، 

نقودا«.
الــفــعــل  إن  ــح:  ــي ــح ــص وال
مفعولي؛  إىل  يتعدى  »َأْوَدَع« 
و»يوِدع  مااًل«،  »أْوَدْعُتُه  فُيقال: 
صديَقه قلام«، و»أودْعنا املرصَف 

نقودا«.
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اخلليل  »الــعــي«،  كتاب  1ـ 
د.  حتقيق:  الفراهيدي،  أمحد  بن 
إبراهيم  ود.  املخزومي  مهدي 
الثقافة  وزارة  الــســامــرائــي، 
العراقية،  باجلمهورية  واإلعالم 

1985م.

عمرو  سيبويه،  كــتــاب  2ـ 
السالم  عبد  حتقيق:  عثامن،  بن 
للنرش،  سحنون  دار  هـــارون، 

تونس، 1411هـ.
امللك  عبد  األصمعيات،  3ـ 
حتقيق:  األصمعي،  قريب  بن 

ــد الــســالم  ــب ــر وع ــاك ـــد ش أمح
هارون، بريوت.

عمرو  والتبيي،  البيان  4ـ 
صعب،  دار  اجلاحظ،  بحر  بن 

بريوت، 1968م.

املصادر:

•115 جمادى الآخرة #1438



.الدكتور عبد اجلبار احللفي  

ٌت بصريَّة حمالاّ

ٌ
ٌ

ََ

َ

َ
ََ

َ

ََ َّ

ّ

ّ

ختفُق رساجيُف القلب، وتبتلُّ ثنّياهُتا لرؤية النهر، هو كالدون اهلادئ والدانوب 

الطِي  ببيوَت  املزدمَحتي  َتيه  ضفَّ عىل  استنبَت  الفقَر  لكنَّ  هادئًا،  جيري   ، والسي 

عاّمل   ، ة  املصفرَّ ساكنيها  وجوه  عىل  أخاديَد  الدهُر  حفَر   ، واألكــواِخ  والقصِب 

الغرابيل يف قرص الشيخ خزعل )املتوك(، وبائعون متجولون للحلوى واخلضار . 

اهلنود(  )شارع  عن  يسمعون  هنا 

وما فيه من سلع ، بالنسبة حلياهتم 

تعدُّ فوَق كاملية ، لكنهم ال يصلون 

بروائح  املزكوم  السوق  ذلك  اىل 

البخور والتوابل! 

جمرًى  ــُع  راب هو  الليل(  )هنــري 

مائيٍّ خيتُق مدينَة البرصة ـ املركز ـ 

ابتداء من هنر العشار صعودًا نحو 

مكانيٌة  بقعٌة  الليل(:  ــري  )هن

ــريٌة مــقــفــلــٌة، كــأهنــا حـــدوٌد  ــغ ص

حمروسٌة بمخافَر ومراصَد ومدافَع 

ملقاطعة عثامنية نائية ، فغالبيُة البرش 
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شامهلا.

اجلنوب  من  الليل(  )هنري  حتد 

 ، الدّوار  وجرُسها  الرباط  منطقُة 

ومن   ، العرب  شطُّ  الرشق  ومن  

ومن   ، والدورُة  احلكيميُة  الغرب 

الشيخ  ــرُص  ق الــرشقــي  اجلــنــوب 

خزعل .

َيت حملُة )هنري الليل( باسم   ُسمِّ

ذلك املجرى ، وأما املجرى نفسه 

االسم  هبذا  سمي  فقد  )النهر(، 

مع  خيتبئون  كانوا  بي  املهرِّ ألن 

النهر  جنبات  يف  لياًل  بضاعتهم 

عندما تطاردهم رشطة الكامرك.

جــاءت  التسمية  إن  وقــيــل: 

التي  األخشاب  لصوص  أن  من 

األجنبية  التجارية  السفن  حتملها 

يف شط العرب كانوا يندفعون نحو 

ه(  )جينكوَّ الصفيح  بزوارق  النهر 

حمملًة بام رسقوه بحثًا عن خمبأ، ويف 

كلتا احلالتي هو )خمبأ(.

 وقال آخرون: إن التسمية إنام 

هي من جهة تسامر بعض األهايل 

تيه.  لياًل عىل ضفَّ

العثامين،  العهد  يف  النهُر  ُشــقَّ 

يديمُه  مغلٌق  مــائــيٌّ  ــرًى  جم وهــو 

املزارعون  منه  ينتفع   ، واجلزُر  املدُّ 

خاصة  البساتي،  أصحاب  من 

بعُض  املحلَة  يسكن  إذ  هنايته؛  يف 

ــن عــشــائــر الــعــامرة  املــواطــنــي م

والــنــارصيــة وبــيــوتــات الــبــرصة، 

من  أول  هــي  االخــــريُة  والــفــئــُة 

لدى  كفالحي  املنطقة  استوطن 

املــالــك آنـــذاك، املــرحــوم احلــاج 

أيضًا  ، وهم  )يوسف مجيل محزة( 

ومنهم  وبقالون،  حماّل  أصحاب 

العامل واحلرفيون، وأما اآلخرون، 

يف  ينُشطون  موسمّيون  عامل  فهم 

فيام  ـ  ومنهم  التمر،  جني  موسم 

يف  يعملون  غرابيل(  )عامل  ـ  بعد 

منذ  خزعل  الشيخ  قــرص  سيف 

أواخر األربعينيات ، ينهضون قبل 

وعندما   ، املدينة  فجر  يستيقظ  أن 

نسمع   ، وجهه  عن  الصبُح  يسفر 

ستينيات  أوائــل  يف  الصبية  نحن 

املــنــرصم أصـــواَت دوّي  الــقــرن 
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)الغرابيل ( الرتيب ، وحي ينحدر 

الــذهــبــي نحو  الــشــمــس  ـــرُص  ق

أكواخهم  اىل  يــعــودون  الــغــرب، 

مثلام تعود الطيور إىل أعشاشها . 

نسمع  كنا  الــلــيــل،  ُعــمــق  يف 

منطقة  يف  الطحي  ماكنة  صــوَت 

نفسها  عــن  تعلن  اخلــنــدق(،   (

وكان  جنوبية،  الريح  تكون  حي 

بصوت  ـ  أحيانا  ـ  يمتزج  الصوت 

) البحارة اخلليجيي( وهم يغنون 

كورنيش  عىل  الراسية  أبوامهم  يف 

شط العرب: ) هوليا ... هوليا ... 

هوليا (.

الشاعر  الصديق  بــيــُت  ــان  ك

حيث  بيتنا  قبالة  النجاح(  )كاظم 

كنا نسكن )هنري الليل( ، كان  هو 

باملدرسة  االلتحاق  يف  سبقني  قد 

يف   ) التميمية  )مدرسة  االبتدائية 

التحقت  فعندما  )العطريية(؛  حملة 

يف  هو  كــان  األول،  بالصف  أنــا 

كنا   ، اخلامس  أو  الرابع  الصف 

ســـريًا عىل  ــة  ــدرس امل اىل  نــذهــب 

األقدام ملسافة تزيد عن ستة كيلو 

متات.

غريٌب  أمٌر  حدث  )1957م(  عام  يف 

يف ) هنري الليل (، وربام مل حيدث قبل هذا 

فقد  بأكملها؛  للمدينة  بعده  حيدث  ولن 

رست باخرة صينية وسط الشط قبالة فم 

النهر، وعرض بحارهُتا عىل األهايل رشاء 

ما يصطادون من سالحف بـ) 10 فلوس( 

لكل سلحفاة ، وكان ذلك ثمناً مغرياً.

إىل  ونساء  رجــااًل  الناس  هرع 

التي  السالحف  عن  بحثًا  النهر 

يف  ـ  مبالي  غري  النهر،  هبا  يزخر 

أرجلهم  ينتظر  بام  ـ  احلملة  بداية 

قصب  وعيدان  زجــاج  بقايا  من 

صفيح،  وشظايا  ثابتة،  سميك 

عرشات   ، جارحة  أخرى  وأشياء 

استقرت  السالحف  من  اآلالف 

ثالثة  وخــــالل    ، الــزنــابــيــل  يف 

السالحف  يمسكون  كانوا  أيــام، 

 ) )اخلشني  السمك  ويتحاشون 

أحد  من  النهر  خال  )احلمري(،  و 

)السالحف(،  وهي  متامًا  ساكنيه 

بعد ذلك بأشهر قليلة ، مات عدد 

ــزاز(،  ــك )ال بمرض  األهـــايل  مــن 

ومل  اإلعاقة،  إىل  آخرون  وعرض 

تظهر السالحف يف النهر بعد ذلك 

احلدث إال بعد شهور عدة .  

الليل(  )هنري  غرائب  من  لعل 

الغرب  حرائَق  سبقت  حرائَقه  إن 
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ففي  عامًا؛  بخمسي  األمريكي 

احلرائق  كانت  اخلمسينيات  هناية 

تشبُّ فجأة يف األكواخ والرصائف 

من  اجلنوبية  اجلهة  عىل  اهلاجعة 

رمادًا،  فتحيلها  البدوية(،   ( النهر 

مت  كيلو  مسافة  اىل  احلرائق  متتد 

كانت  أهنــا  الغريب  ومــن  ــواًل،  ط

تقع يف وقت هبوب الريح الشاملية 

األحــيــان،  مــن  كثري  يف  الرسيعة 

اإلطفاء  ســيــارات  تــأيت  وعندما 

يقف  آنــذاك  بأجراسها،  مقرقعة 

احلريق  إمخاد  عن  عاجزًا  بعضها 

وعصف  ــاح  ــري ال ــة  رسع بسبب 

بالضبط  يعرف  أحد  ال   ، اللهب 

من هم مسببو احلريق . 

مل تدخل سيارة نقل للركاب اىل 

)هنري الليل( إال يف عام )1958م( 

يوسف  املرحوم  استبدل  عندما   ،

مكبس  مالك  ــو  )وه محــزة  جبل 

التمور واألرايض التابعة للمحلة( 

املقوسة  1941م(  )دوج  سيارته 

بسيارة جديدة )بونتيك 1958م( 

، فيام اشتى أخرى ملسؤول مكتبه 

عرشة  بمبلغ  األهايل  لنقل  جعلها 

فلوس للراكب الواحد . 

)هنري الليل( اليوم جمرد حكاية 

يف  مضت  شتائية  ليلة  يف  رُسدت 

حي  يف  األحياء  من  الكبار  ذاكرة 

ـ  احليانية  ـ  السالم  عليه  احلسي 

اختفى  والنخُل   ، ُطمر  قد  فالنهر 

من  املمتد  الطويل  ــارُع  ــش وال  ،

املحلة اىل احلكيمية تالشت معامله 

وحدوده .
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 رواة البصرة ورواياتهم عن أهل البيت

بحُر بُن ُكثري السّقاء، البرصّي، أبو الفضل)1(، وهو بحر السقاء، وسمى أباه ابُن سعد 
، َوُيْكَنى َأَبا اْلَفْضِل، َوَكاَن َضِعيًفا،  اُء اْلَباِهيِلُّ قَّ )ُكنيز( بدل )كثري( قائاًل: »َبْحُر ْبُن ُكَنْيٍز السَّ
أيضًا)3(، وكذا  ابن معي، وضعفه  «)2(، وكذا  امْلَْهِديِّ ِخاَلَفِة  يِف  َوِماَئٍة  ِستِّنَي  َسَنِة  يِف   َ َوُتُويفِّ

ضعفه غريمها)4(.

أن  والظاهر  كتابه،  عىل  العتامدهم 
اعتمد عىل  كتابًا  له  أن  إىل  من ذهب 

رواية الصدوق له)8(. 
لكنه غري تام؛ إذ مل يثبت أن بحر 
مل  ــذا،  ل ـ  ــاًل  أص كتاب  لــه  كثري  بــن 
يذكره النجايش والشيخ يف فهرست 
قبل  من  معتمدًا  ليكون  ـ  املصنفي 

األصحاب. 
ــب خــامتــة  ــاح ـــد حــــاول ص وق

املستدرك إثبات وثاقة بحر من خالل 
الصادق  اإلمــام  أصحاب  من  كونه 
عليه السالم الذين قيل بوثاقة أربعة 
اخلوئيَّ  السيَد  لكنَّ  منهم)9(.  آالف 

 استظهر عدم متامية ذلك)10(. 
ما رواه بحر

وقد نقل عن بحر عدُة روايات، 
وهي:

.الشيخ عيل الغزي

ــُخ يف  ــي ــش ــــره الـــرقـــيُّ وال وذك
من    الصادق  ــام  اإلم أصحاب 
من  هناك   ، نعم  ذم)5(،  أو  مدح  غري 
ألن  ممدوحًا؛  أو  ثقًة  كونه  اىل  ذهب 
مشيخة  يف  إليه  طريقا  للصدوق 
يف  الــصــدوُق  ذكــر  وقــد  الفقيه)6(، 
معتمدة  كتب  عن  يروي  أنه  مقدمته 
أن  يقتيض  ممــا  ل)7(،  املــعــوَّ وعليها 
املعتمدين؛  الرواة  من  كثري  بن  بحر 

) )
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ة د شجرُة النبوَّ 1�  آُل حممَّ
البن  املوضوعات  يف  روي  ما 
أمحد،  بن  »إسامعيل  عن  اجلــوزي 
ابن  محزة  أنبأنا  مسعدة،  ابن  أنبأنا 
عدي،  بن  أمحد  أبو  أنبأنا  يوسف، 
ــوازي،  األه عيل  بن  احلسي  حدثنا 
حدثنا يعمر بن سهل، حدثنا مصعب 
عن  السقا،  بحر  حدثنا  مقدام،  بن 
جوير، عن الضحاك، عن الراء بن 
صىل  اهلل  رسول  »قال  قال:  عازب، 
آَل حممٍد  إن  ]وآله[ وسلم:  اهلل عليه 
وموضُع  الرمحة،  وآَل  النبوة،  شجرُة 
ومعدَن  املالئكة،  وخمتلَف  الرسالة، 

العلم«)11(.
عىل  القوم  قلوب  يف  ضغائن  2ـ 

 أهل بيت النبي
أمري  االمام  )فضائل  يف  روي  ما 
املؤمني ، عن »حممد بن سليامن، 
قال: »حدثنا حممد بن عيل بن عفان، 
قال:  عطية،  بن  احلسن  حدثنا  قال: 
بن  يونس  عن  األرقــم،  أبــو  حدثنا 
خباب، عن ابن ]حارض[، عن أنس 
بن مالك، قال: خرجنا مع رسول اهلل 
أنا وعيل إىل رجل من األنصار،   
يا   : ــيلٌّ ع فقال  بحديقة[،  ]فمررنا 

احلديقة،  هذه  أحسن  ما  اهلل،  رسول 
يف  حديقتك   : اهلل  ــول  رس قــال 
مررنا  ]حتى  منها،  أحسن  اجلنة 
بسبع حدائق، كل ذلك يقول عيل: يا 
احلديقة،  هذه  أحسن  ما  اهلل،  رسول 
اجلنة  يف  حديقتك  النبي:  عليه  فريد 
اهلل  رســول  أخــذ  ثم  منها[،  أحسن 
عيل:  فقال  فبكى،  عــيل،  بعنق   
قــال:  يبكيك؟  مــا  اهلل،  رســـول  يــا 
يبدوهنا  ال  أقوام  قلوب  يف  الضغائن 

لك حتى تفقدوين«.  
بن  عيل  بن  حممد  »حدثنا  قــال: 
عفان، قال: حدثنا احلسن بن عطية، 
بحر  عن  ــم،  األرق أبــو  حدثنا  قــال: 
يزيد  عن  ضمرية،  ابن  عن  السقاء، 
عن  مالك،  بن  أنس  عن  الرقايش، 
النبي، ]وساق احلديث املتقدم إىل 
أن قال:[ قال عيل: يف سالمة من ديني 
سالمة  يف  نعم،  قال:  اهلل؟  رسول  يا 

من دينك، قال: إذا أصر«)12(.
3� ُحْسُن اخُلُلق

من  »عــدة  عن  الكليني  رواه  ما 
اهلل،  عبد  أيب  بن  أمحد  أصحابنا، عن 
عن  عيسى،  بن  محاد  عن  أبيه،  عن 
السقا،  بحر  عن  اهلل،  عبد  بن  حريز 

يا   : اهلل  عبد  أبــو  يل  »قــال  قــال: 
، ثم قال: أال  بحر، ُحْسُن اخُلُلق ُيرْسٌ
أحد  يدي  ما هو يف  بحديث  أخرك 
قال:  بىل،  قلت:  املدينة؟  أهل  من 
جالس  يوم  ذات    اهلل  رسول  بينا 
لبعض  جارية  جاءت  إذا  املسجد  يف 
بطرف  فأخذت  قائم،  وهو  األنصار 
تقل  فلم   ،النبي هلا  فقام  ثوبه، 
شيئا،    النبي  هلا  يقل  ومل  شيئا، 
ــرات،  م ــالث  ث ــك  ذل فعلت  حتى 
فقام هلا النبي يف الرابعة وهي خلفه، 
فأخذت هدبة من ثوبه، ثم رجعت، 
فقال هلا الناس: فعل اهلل بك وفعل، 
حبست رسول اهلل  ثالث مرات، 
يقول  هو  وال  شيئا،  له  تقولي  ال 
إليه؟  حاجتك  كانت  ما  شيئا،  لك 
قالت: إن لنا مريضا، فأرسلني أهيل 
يستشفي  ]لـ[  ثوبه،  من  هدبة  آلخذ 
فقام،  رآين،  أخذها،  أردت  فلام  هبا، 
وهو  آخــذهــا  أن  منه  فاستحييت 
يراين، وأكره أن أستأمره يف أخذها، 

فأخذهتا«)13(.
4� ثالثٌة من َرْوٍح اهلل

الفقيه  يف  ــدوق  ــص ال رواه  ــا  م
بسنده عن )بحر السقاء عن أيب عبد 
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فأمَّ  القرآن  تعلم  رجٌل  الناس:  يفزع 
به قوما يطلب به وجه اهلل عزَّ وجل 
يوم  كل  يف  نادى  ورجٌل  عنده،  وما 
وليلة مخس مرات للصالة يطلب به 
وعبٌد  عنده،  وما  وجل  عزَّ  اهلل  وجه 
طاعة  عن  الدنيا  رقُّ  يمنعه  مل  مملوٌك 

ربه عزَّ وجل«)16(. 
املؤمن  أخيه  عن  َج  َف��رَّ من   �7

كربًة
والتهيب  التغيب  يف  روي  ما 
عن »حممد بن أمحد بن عيل السمسار، 
خرشيذ  بن  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  أنبأ 
قولة، أنبأ محزة بن احلسن السمسار، 
أبو  ثنا  اخلطيب،  كثري  بن  أمحــد  ثنا 
منصور احلارث بن منصور، ثنا بحر 
السقا، عن األعمش، عن أيب صالح، 
اهلل  صىل  النبي  عن  هريرة،  أيب  عن 
َس  َنفَّ عليه ]وآله[ وسلم، قال: »من 
َس اهلُل عنه  َنفَّ عن أخيه املسلِم كربًة، 

كربًة من ُكَرب اآلخرة«)17(. 
8� بيع احليوان اثنني بواحد

خالفيات  خمترص  يف  روي  مــا 
السقا،  كثري  بن  »بحر  عن  البيهقي 
عن أيب الزبري، عن جابر: هنى رسول 
اهلل عليه ]وآله[ وسلم عن  اهلل صىل 
بيع احليوان اثني )بواحد( نسيئة، ومل 

ير به بأسا يدا بيد«)18(. 

عز  اهلل  روح  من  إن   « قال:    اهلل 
بالليل، وإفطار  التهجد  وجل ثالثة: 

الصائم، ولقاء االخوان «)14(.
5� السواك

ُد  ما روي يف حلية األولياء عن َأمْحَ
َثَنا  َقــاَل:»  ُيوُسَف،  ْبِن  إِْبَراِهيَم  ْبُن 
ْبُن  ُمْسِلُم  َثَنا  َقاَل:  اَء،  َزَكِريَّ ْبُن  ُد  مَّ حُمَ
إِْبَراِهيَم، َقاَل: َثَنا َبْحُر ْبُن َكثرٍِي، َقاَل: 
ُجَبرْيٍ،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َساٍج،  اْبُن  َثَنا 
اهلُل  َريِضَ  َطالٍِب،  َأيِب  ْبِن  َعــيِلِّ  َعْن 
َتَعاىَل َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ 
ُطُرُق  َأْفَواَهُكْم  إِنَّ  َم:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل 

َواِك«)15(.  ُروَها بِالسِّ اْلُقْرآِن، َفَطهِّ
يوم  املسك  6� ثالثٌة عىل كثبان 

القيامة 
عن  األولــيــاء  حلية  يف  روي  ما 
ثنا مكي  بن حييى،  بن حممد  إبراهيم 
بن عبدان، ثنا عبد اهلل بن حممد الفراء، 
ثنا احلارث بن مسلم املقري، ثنا بحر 
السقا، عن احلجاج بن فرافصة، عن 
األعمش، عن عطاء، عن ابن عمر، 
أنه قال: »لو مل أسمعه من رسول اهلل 
مرة  إال  ]وآله[ وسلم  اهلل عليه  صىل 
ما  مرار  سبع  عد  حتى  ومرة،  ومرة 
به، سمعت رسول اهلل صىل  حدثت 
 « يــقــول:  وسلم  ـــه[  ]وآل عليه  اهلل 
القيامة  يوم  املسك  كثبان  عىل  ثالثة 
حي  يفزعون  وال  احلزن،  هيوهلم  ال 

9� الشكُّ يف نقصان الصالة
 : قائاًل  السنن  البهقي يف  رواه  ما 
»أخرنا أبو بكر بن احلسن القايض، 
قــاال:  عــمــرو،  أيب  بــن  سعيد  وأبــو 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، 
الــدوري،  حممد  بن  العباس  حدثنا 
األنصاري،  اهلل  بن عبد  حدثنا حممد 
حدثنا إسامعيل املكي، عن الزهري، 
ابن  عن  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  عن 
شيئا  عمَر  أذاكر  كنت  قال:  عباس، 
الرمحن  عبد  علينا  فأتى  الصالة،  من 
بن عوف، فقال: أال أحدثكم حديثا 
سمعته من رسول اهلل صىل اهلل عليه 
]وآله[ وسلم؟ قلنا: بىل، قال: أشهد 
اهلل صىل  اهلل لسمعت رسول  شهادة 
إذا  يقول:  وسلم  ــه[  ]وآل عليه  اهلل 
النقصان  من  شك  يف  أحدكم  كان 
يف  يكون  حتى  فليصل  صالته،  يف 
رواه عبد  الزيادة. وكذلك  شك من 
بن  إسامعيل  عــن  ــارك،  ــب امل بــن  اهلل 
مسلم املكي، ورواه ـ أيضا ـ بقية بن 
الوليد، عن بحر بن كثري السقاء، عن 
سفيان  عن  روي  وكذلك  الزهري، 

بن حسي، عن الزهري«)19(. 
10� ما يلبسه املحرم

ما روي يف تاريخ بغداد باإلسناد 
عن»بحر بن كثري السقاء، عن عمرو 
بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن 
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عباس، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 
عليه ]وآله[ وسلم: إذا مل جيد املحرم 
اإلزار، فليلبس رساويل، وإذا مل جيد 

النعلي، فليلبس اخلفي«)20(. 
11� زكاُة الفطرة

عن  ــة  ــراي ال نصب  يف  روي  مــا 
كتاب  يف  املستدرك  كتابه  يف  احلاكم 

حدثنا  كثري،  بن  بحر  عن  الفضائل، 
الزهري، عن عبد اهلل بن ثعلبة، عن 
أبيه، عن النبي : أنه فرض صدقة 
الفطر عىل الصغري والكبري صاعا من 

متر، أو مدين من قمح)21(. 
12� من أكرم أمريًا

يف  الــغــرائــب  ـــراف  ط روي  ــا  م

أكرم  من  اهلل:  رسول  »قال  حديث: 
   . ــلَّ ــزَّ وج أمـــريا فــإنــام يــكــرم اهلل ع
عنه،  الزبري  أيب  حديث  من  غريب 
د به الليُث بن سعد، عن إبراهيم  تفرَّ
بن أعي، عن بحر السقاء، عنه«)22(.
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قراءة يف كتاب

.العالمة الدكتور حممود العيداين

Gazetteer of the Persian Gulf Oman And Central Arabia 
القسم الثاين

ل من هذه السلسلة: أّدى تزايُد أمهيِة اخلليج بعد سنة )1899م(  قلنا يف القسم األوَّ

ص تارخييٍّ وجغرايفٍّ هلذه  إىل ظهور احلاجة لدى الريطانيي املستعمرين إىل وجود ملخَّ

املنطقة يستخدمه املسؤولون السياسيون الريطانيون عىل حد اّدعائهم؛ إذ بدأ مجُع موادِّ 

هذا الدليل التارخيي واجلغرايف للخليج وعامن ووسط جزيرة العرب يف سنة )1903م(.
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االنتباه  ــدر  جي ممــا  إن  وقلنا: 
تعرض  إنه  الكتاب:  هذا  يف  إليه 
سيام  ال  العراق  من  خمتلفة  ملناطق 
البرصة التي تعتر خليجية، بنظرة 
إعداد  تستهدف  كانت  بريطانية 
العسكريي  من  لعاّمهلا  الكتاب 
بحيث  وغريهم؛  والدبلوماسيي 
ُيَعدُّ مرجعا هلم يساعدهم عىل فهم 
التعامُل  فيسهُل  وسكاهنا؛  املنطقة 

معهم.
كام قلنا: إننا سنتقيد بام ورد يف 
ذلك  يف  فإن  حرفّيا؛  الكتاب  هذا 
طبيعة  فهم  يف  العظمى  الفائدة 
نظرة الريطانيي إىل املسلمي واىل 

الشيعة بوجه خاص.
املتقدم  القسم  يف  انتهينا  وقد 
عام  الكالم  من  السلسلة  هذه  من 
)مسائُل  بعنوان  املؤلف  عنونه 
عىل  اإلسالمية  باملذاهب  متعلقٌة 

وجه عام(. لنبدأ اليوم الكالم عاّم 
تارخييٌة  )وقائُع  عنوان  حتت  ذكره 
تفرسِّ نشوَء الطوائف اإلسالمية(، 
وهو األمر األهمُّ مما ورد يف القسم 

م. املتقدِّ
وقد جاء يف هذا الكتاب ما هو 
إىل  التطرق  من  باهلدف  ترصيح 
املؤلف  قال  إذ  املذاهب؛  مسألة 
املناسب  من  يكوُن  )ربَّام  ه:  َنصُّ ما 
املجال  هذا  يف  القارَئ  نعطَي  أن 
التي  ــوادث  احل عن  قصريًة  نبذًة 
الطوائف  نشوء  سبُب  إليها  ُيعزى 
أنَّ  ــام  وب الرئيسية.  اإلســالمــيــة 
يف  وقــع  احلــــوادث  هــذه  معظَم 
معرفتها  أن  وبــام  اخلليج،  أقطار 
ُب فهَم موضوِع أماكِن الشيعة  ُتّقرِّ
سة عندهم، والذي سنتطرقه  املقدَّ
فيام بعد، فإنَّه يبدو من امُلثمر َطْرق 
هذا املوضوع(. )ج6، ص3365(

ونعود لنؤكد عىل ما تقدم، من 
نقل عي الكالم الوارد يف الكتاب، 
ونؤكد عىل قرائنا أن ينتبهوا ملا ورد 

فيه من مصطلحات.
جاء يف الكتاب:

1� خالفة أيب بكر وعمر وعثان 
)632� 656م(

حممد  النبي  بعد  اخلالفَة  توىل 
بكٍر والُد عائشَة زوجة  أبو  )ص( 

النبي عليه السالم.
بكر عمُر، وهو  أبا  وقد خلف 
يف  وُأنِشئت  للرسول،  آخُر  صهٌر 
عهده املدينتان املهمتان: )البرصة( 
)644م(  عــام  ويف  و)الــكــوفــة(، 

أغتيل عمر.
َ عمُر قبل موته جملسا  وقد َعيَّ
ليختاروا  ــاص  ــخ أش ســتــة  ــن  م
اخلليفة من بينهم، وقد وقع اختياُر 
ــن عفان  ب ــىل عــثــامن  املــجــلــس ع
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القرار  هذا  ولكنَّ  اخلالفة،  ليتوىل 
الكثريين، خاّصة عيل  مل ينل رضا 
فتنة  وقعت  وقد  والزبري،  وطلحة 
انتهت بقتل عثامن يف عام )656م( 

بعد حكم دام اثنتي عرشة سنة.
2� خالفة عيل )656� 661م(

ثم أتى عيلٌّ خلفا لعثامن، ولكنَّ 
طلحَة والزبرَي الذين وقفا مع عيل 
دا  يف معارضته عثامن رسعان ما مترَّ
عائشُة  إليهام  ت  انضمَّ وقد  عليه، 
االثنان  ــزم  ُه وقــد  النبي.  أرمــلــُة 
بالبرصة  اجلمل  معركة  يف  وُقتال 
الــقــديــمــة. ووقــعــت عــائــشــُة أمُّ 

املؤمني أسريَة عيل.
ــَن مــعــاويــُة  ــل ـــك، أع بــعــد ذل
لدمشق،  حاكام  ــان  وك احلـــرَب، 
اخلليفة  عم  أبناء  من  أمــويٌّ  وهو 
املعركة  أثر  وعىل  عثامن،  املقتول 
من  قريبا  ِصّفَي  يف  وقعت  التي 
وبناء  الفرات،  هنر  عىل  ــة(  )الــرقَّ
عــيل،  ــاع  ــب أت أغلبية  رغــبــة  ــىل  ع

وُعرضت  الــقــتــال،  أوقــف  فقد 
ومل  للتحكيم،  القائَدين  اّدعاءات 
جازمة  التحكيم  ــراءات  إج تكن 
مسيطرا  بقي  عليا  ألن  وفاصلة؛ 
فاز  بينام  العراق،  عىل  األقل  عىل 

معاوية باخلالفة اإلسمية.
3� ظهور اخلوارج

َظَهرت يف هذه األثناء يف العراق 
طائفٌة ُعرفت باخلوارج، تدعو إىل 
تكون  )دينية(،  ثيوقراطية  دولــة 
فيها كلُّ األعامل واملسائل خاضعًة 
للدين، وقد نارص اخلوارُج اخلليفَة 
معاوية،  ضدَّ  األمر  بادئ  يف  عليا 
رًة  الذي كانت سياسته الدنيوية منفِّ
بعد  عيلٍّ  عىل  دوا  مترَّ م  أهنَّ إال  هلم، 
مشاورات تلت صّفي؛ حيث بدا 
هلم أن سياسة عيل ال تقل إيغاال يف 

الدنيوية عن سياسة خصمه.
بأيدي  عيلٍّ  اخلليفة  إغتيال   �4

اخَلوارج )661م(
وكان ذلك عىل أيدي اخلوارج.

وت��ن��ازل��ه  ح��س��ن  خ��الف��ة   �5
)661م(

احلسن  أبناء:  ثالثَة  عيلٌّ  ترك 
انتخَب  وقــد  وحمــمــد.  واحلــســي 
ليكون  ابــَنــه احلــســَن  ــاُع عــيل  ــب أت
ذلك  عن  أحجَم  ولكنَّه  حاكام، 
معاوية  قــّوات  مع  النزاع  بسبب 
عن  تنقطع  مل  والــتــي  قــة،  املــتــفــوِّ

اإلغارة عىل العراق.
مع  معاهدًة  احلسُن  عقد  وقد 
ــان  األم بفضلها  ــال  ن ــي  ــوي األم
َحَسنا  ومعاشا  ــه،  ــارب َأق جلميع 
امُلطالبة  عن  تنازله  مقابَل  لنفسه 
ــاس،  األس هــذا  وعــىل  باخلالفة، 
صيف  ملعاوية  الكوفُة  خضعت 
احلسُن  واستقرَّ  )661م(.  عــام 
أو  ثامين  بعد  مات  حيُث  باملدينة 
زوجته  إن  ويقال:  سنوات،  تسع 

َمته بإيعاز من بني أمية. سمَّ
ل��ل��ع��راق  احل��س��ني  غ����زو   �6

)680م(
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باخلالفة  حمتفظا  معاويُة  إستمر 
اإلسمية بال منازع حتى موته عام 
وخليَفته  ابنه  ولكنَّ  )680م(، 
يقودها  كــان  حركًة  ــَه  واج يزيَد 
لعيل،  الــثــاين  اإلبــــن  احلــســي، 
بتشجيع من رجل طموح هو عبُد 
اهلل بن الزبري، الذي مل يكن خملصا 

للقضية التي يدافع عنها.
وبيشء من التدد، قبل احلسُي 
ليكون  العراق  سكان  من  دعــوًة 
أرســل  ولــذلــك،  عليهم،  حاكام 
د له  ابن عمه مسلَم بن عقيل ليمهِّ

الطريق.
ــُد اخلــطــَر  ــزي ولــكــي يــقــابــل ي
اهلل  عبيَد  عمه  ابــَن  نقل  اجلديد، 
إىل  البرصة  حكومة  من  زيــاد  بن 
عىل  القبُض  ذلك  وتبَع  الكوفة، 

مسلم وقتُله.

القتال  بدأ  للقتال ضده. وعندها، 
يف شكل نزال فردي أمام معسكر 
ُحِفَر  بخندق  أحيط  الذي  احلسي 
املهامجة  القوة  قيادُة  وكانت   . ليال 

بيد )ِشْمر(. 
بعد  إىل  املــعــركــة  إســتــمــرت 
إصطدمت  النهاية،  ويف  الظهر، 
وجنده  احلسُي  وُذبِــَح  اجلموُع، 
رجال  سبعي  من  أكثر  موت  بعد 
بي  ومــن  الفردية،  املــبــارزات  يف 
املذبوحي: أُخ احلسي ألمه ]هكذا 
)عباس(،  مجــة[  ــتَ امُل النسخة  يف 
ُأرسَل  وقد  احلسي،  أبناء  وأحــُد 
ومنها  الكوفة،  إىل  احلسي  رأُس 
غري  من  جسده  وبقَي  دمشق،  إىل 

دفن حتى اليوم التايل.

م احلسُي  ويف هذه األثناء،  تقدَّ
من مّكة إىل حدود العراق، حيث 
م بفرقة من اخليالة  قوبل يف أّول حمرَّ
(؛  )احُلرُّ يدعى  إمرة شخص  حتَت 
ليقوَده إىل الكوفة، ولكنَّه مل يفعل.

أرسل  م،  حمــرَّ من  الثالث  ويف 
عبيُد اهلل من الكوفة )4000( من 
اجلند وضعوا أنفَسهم بي الفرات 
ــي بــكــربــالء،  ــس ومــعــســكــر احل

وبذلك قطعوه عن النهر.
ت  وتال ذلك مفاوضاٌت استمرَّ
حتى التاسَع من الشهر؛ ألن عبيَد 
اهلل أرصَّ عىل استسالم احلسي من 
غري قيد أو رشط. ويف صبيحة يوم 
السبت )10 حمرم 61هـ(، املوافق 
عام  أكتوبر  مــن  الــعــارش  لليوم 
صف  إىل  احُلــرُّ  إنضمَّ  )680م(، 
ــَل  ُأرس قــد  كــان  أن  بعد  احلسي 
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إرث قراني

. د. نزار املنصوري
التي  االسالمية  األمصار  من  وجيزة  بفتة  متصريها  بعد  البرصُة  أصبحت 

اشتهرت  فقد  وتطورها؛  القرآنية  الدراسات  نشأة  يف  الصدارة  دور  هلا  كان 

بعض  الستيطان  القرآنية؛  والدراسات  والرأي  بالرواية  التفسري  مدرسة  بأهنا 

69هـ(،  )ت  عنه  اهلل  ريض  الدؤيل  األسود   كأيب  فيها)1(،  والتابعي  الصحابة 

الذي قام بتنقيط املصحف نقط إعراب، فكان له الفضل يف ظهور علم النحو 

ل من وضع النحو. ه العلامء أوَّ يف البرصة، وهلذا، َعدَّ
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دور  ننسى  ال  أن  ويــنــبــغــي 
عباس  ــن  ب اهلل  عــبــد  الــصــحــايب 
 70 أو  هـ   69 )ت  عنه  اهلل  ريض 
نفوس  عىل  أثر  من  تركه  وما  هـ( 
حينام  وعلامئها  البرصة  مفرّسي 
أيب  بن  عيل  لإلمام  إمــارهتــا   َويِلَ 
طالب ، وكان يلقي دروسه يف 
التفسري يف مسجد البرصة اجلامع، 
الثقافة  مراكز  أهم  من  يعد  الذي 
أهل  تلّقى  ؛فقد  حينذاك)2(  فيها 
اهلل  عبد  عن  القرآن  قراءة  البرصة 

بن عباس.
وقد تلقى القراءة عن الصحابة 
هبا،  إعتنوا  التابعي،  مــن  عــدد 
ــوا أســـاتـــذة ُيـــقـــِرؤون  ــح ــب وأص
وجوَه  ويعلِّموهنم  القرآن،  الناس 
ـــراءات، ومـــن هــــؤالء: أبــو  ـــق ال
الرياحّي  مهران  بن  رفيع  العالية، 

البرصي. )3( 
ــس  ــــن  أن ـــــال الـــربـــيـــع ب وق
العالية،  البرصي)4(أنه قرأ عىل أيب 
قال: »وقرأ أبو العالية عىل أيبِّ بن 

كعب«.
وكذلك تلقى رفيع بن مهران، 
عن  القراءة  الرياحي  العالية  أبو 

ابن عباس)5(؛ فقد كان ابن عباس 
)6( ــارة  اإلم دار  رسير  عىل  يرفعه 
عندما كان واليًا لإلمام عيل  يف 
البرصة، وكذلك لرفيع  رواية عن 

ابن عباس)7( .
من  الكريم  للقرآن  كــان  وملــا 
أهل  نــفــوس  يف  عظيمة  مكانة 
ــه؛  ــرصة، أقــبــلــوا عــىل دراســت ــب ال
ويوضحون  معانيه،  يسّجلون 
بمستوى  يتمّتعون  وهم  أساليبه، 
والــقــراءة  اللغة  يف  رفيع  علمي 

واإلعراب.
ه،  كلَّ القرآن  تناول  من  ومنهم 
فبذل جهودًا كبرية يف فهم ألفاظه، 
وتفسري آياته، وذكر قراءاته، وبيان 
تفاسرَي  ذلــك  يف  مؤلَّفا  إعــرابــه، 
التاجم.  كتب  تذكر  كام  كاملًة 

ومن أشهرهم:
ال��ب��رصي  ت��ف��س��ري احل��س��ن   *

)ت110ه�(. مطبوع.
أبو  مهران،  بن  رفيع  تفسري   *
)ت  الــبــرصي  الرياحي  العالية 
أنس  بن  الربيع  رواه   ،)8( 93هـــ( 
عنه)9(، من أول سورة اإلرساء إىل 
ودراسة  مجع  الناس،  سورة  آخر 

الوثان،  اهلل  عبد  ــورة  ن وحتقيق: 
عام  نوقشت  ماجستري  رســالــة 
العربية  اململكة  يف   ، هـ(   1413(

السعودية. 
عبد  الطالب  تقدم  وكــذلــك 
لنيل  اللوح  عودة  محدان  السالم 
درجة الدكتوراه يف التفسري وعلوم 
والرشيعة  العلوم  القرآن من قسم 
والعلوم  الكريم  القرآن  جامعة  يف 
نوقشت  السودان،  يف  االسالمية 
يف شهر نيسان من عام )1995م(.

حاول الباحث يف هذه الدراسة 
العالية  أيب  تفسري  وتوثيق  مجــع 
صاحب  حياة   دراســة  خالل  من 
فيها،  عاش  التي  والبيئة  التفسري، 
عرصه،  يف  التفسري  وخصائص 
واملنهج  اعتمدها،  التي  واملصادر 
يف  وأثره  التفسري،  يف  اتبعه  الذي 
اعتمد  وقــد  الالحقة.  التفاسري 
الباحث يف دراسته عىل استخراج 
العالية  أيب  تفسري  مرويات  ومجع 
عرشة  وأمهها  مصادر،  عــدة  من 
مقدمة  يف  أوردها  رئيسية  تفاسري 
حسب  بتصنيفها  قام  إذ  الرسالة؛ 
ترتيب اآليات والسور يف القرآن.
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األسود  أليب  القرآن،  تنقيط   *
الدؤيل )ت69ه�()10(.

أنــس  ــن  ب ــع  ــي ــرب ال تفسري   *
تفسريه  إعتمد عىل  )ت139هـــ(. 
ـــ(  )ت310ه الطري  جعفر  أبو 
وابــن  البيان،  جامع  تفسريه  يف 
أيب حاتم )ت327هـــ( يف تفسريه 
التفسري   ــذا  وه العظيم.  الــقــرآن 
عيل  بن  الرمحن  عبد  ودراسة  مجع 
رسالة  عن  عبارة  وهو  العبادي، 
ماجستري تقدم هبا إىل جامعة امللك 
 1408( سنة  الرياض  يف  سعود 
زاهر  الدكتور  إرشاف  حتت   ، هـ( 

بن عواض اللمعي.
ميزان  ص��ال��ح،  أيب  تفسري   *
عنه  نقل  )ت#100(،  البرصي 

فرات الكويف يف تفسريه )11( .
هند،  أيب  ب��ن  داود  تفسري   *
ابن  أيب حممد )ت140ه���(، ذكره 

النديم)12( .
يسار  ب��ن  الفضيل  تفسري   *
اإلمام  عن  145ه���(  )ت  النهدي 
  أيب جعفر حممد بن عيل الباقر
، يروي عنه عيل بن إبراهيم القمي 

يف تفسريه )13( .
بن  مهام  بن  إساعيل  تفسري   *
عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ميمون، 
أيب مهام، يروي عنه عيل بن إبراهيم 

القمي يف تفسريه، والعيايش)14( .
احلجاج  ب��ن  شعبة  تفسري   *
البرصي )82-  الواسطي  األزدي 

160ه�(. ذكره السيوطي)15( .
معاين  يف  ب��الغ��ي��ة  مل��ح��ات   *
بن  سعيد  احلسن،  أليب  ال��ق��رآن، 
)ت  األوســط  األخفش  مسعدة، 
سنة  القاهرة  يف  مطبوع  215هـ(، 

1403هـ.
لألخفش  ال���ت���ام،  وق���ف   *

األوسط. ذكره ابن النديم)16( .
القرآن،  يف  واجلمع  الواحد   *
مسعدة،  بن  سعيد  احلسن،  أليب 

األخفش األوسط. مطبوع.
احل��س��ن،  أليب  ال���اّلم���ات،   *
ذكره  األوســط.  األخفش  سعيد، 

ابن النديم)17( .
احلسن،  أليب  امُلَعىل،  تفسري   *
ُمَعىّل بن حممد البرصي، من القرن 
الثالث،  يروي عنه عيل بن إبراهيم 

القمي  يف تفسريه، ذكره النجايش  
. مجعه وحققه: نزار املنصوري)18( 

.
اهلل  لعبد  واملنسوخ،  الناسخ   *
بن عبد الرمحن، األصم املسمعي، 
رجــالــه،  يف  ــايش  ــج ــن ال ذكــــره 
الناسخ  يف  ألف  من  أول  ــال:  وق

واملنسوخ)19( .
عثامن،  أليب  امل��ازين،  تفسري   *
بكر بن حممد املازين )ت248هـ(، 

ذكره السيوطي يف البغية)20( .
عثامن  أليب  القرآن،  غريب   *
بن بكر بن حممد املازين، قاله فخر 
الدين يف تفسري غريب القرآن)21( .
* احلروف يف معاين القرآن إىل 
حممد  العباس،  أليب  ط��ه:  س��ورة 
285هـ(،   -210( د  املرَّ يزيد  بن 

ذكره احلموي)22( .
ال���ق���رآن، ويــعــرف  م��ع��اين   *
العباس،  أليب  الــتــام،  بالكتاب 
حممد بن يزيد بن عبد األكر الثاميل 
ذكــره  د،  ـــرَّ امل الــبــرصي  األزدي 

احلموي )23( . 
* إعراب القرآن، أليب العباس 
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د، ذكره احلموي )24( .  املرَّ
واختلفت  ألفاُظه  اتَّفقت  ما   *
العباس  أليب  ال��ق��رآن،  يف  معانيه 

د، ذكره احلموي )25( .  املرَّ
أليب  يتم،  مل  القرآن،  غريب   *
دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر، 

)223- 321هـ()26( . 
* لغات القرآن، أليب بكر حممد 
بن احلسن ابن دريد، مل يتمه، ذكره 

ابن النديم)27( . 
ويسمى:  ال��ص��ويل،  تفرس   *
آقا  ذكره  القرآن،  علم  يف  الشامل 

بزرك الطهراين)28( . 
أيب  ب��ن  ع��يل  اإلم���ام  تفسري   *
عبد  ـــد،  أمح أليب   ،   ط��ال��ب 
)ت332هــــ(،  اجلــلــودي  العزيز 

ذكره النجايش )29( . 
* التنزيل عن ابن عباس، أليب 
ذكره  اجللودي،  العزيز  أمحد، عبد 

النجايش)30( . 
* التفسري عن ابن عباس، أليب 
النجايش)31(  ذكره  اجللودي،  أمحد 

 .
ابن  عن  واملنسوخ  الناسخ   *

عباس، أليب امحد اجللودي، ذكره 
النجايش)32( . 

عن  ع��ب��اس  اب���ن  ت��ف��س��ري   *
اجللودي،  أمحــد  أليب  الصحابة، 

ذكره النجايش )33( . 
أليب  الفاحتة،  س��ورة  تفسري   *
العامري  عــيل  فــارس  مصعب، 

البرصي )34( . 
* تفسري سورة الكوثر، ملحمد 

بن ياسي.
* مباين البيان يف معاين القرآن، 
ملهذب الدين، أمحد بن عبد الرضا 

)ت1090هـ(.
أليب  امل�������اوردي،  ت��ف��س��ري   *
حبيب  بن  حممد  بن  عيل  احلسن، 

املاوردي البرصي )ت450هـ(.
دع��ام��ة،  ب��ن  ق��ت��ادة  تفسري   *
البرصي  السدويس  اخلطاب  أيب 

)ت118هـ( )35( .
عطاء  ب��ن  واص���ل  تفسري   *

البرصي )ت 131ه�( )36( . 
* تفسري حممد بن سالم بن عبد 
اهلل بن سامل اجلمحي البرصي )ت 

131ه�( )37( . 

إبراهيم  بن  إساعيل  تفسري   *
)ت  البرصي  األس��دي  مقسم  بن 

193ه�( )38( . 
* غريب القرآن، ملؤّرج بن عمر 
بن منيع بن حصي السدويس، أيب 

فيد البرصي )ت195هـ(. )39( . 
بن  س��الم  بن  حييى  تفسري    *
)ت  البرصي  زكريا  أيب  تغلب، 

200هـ( )40( . 
املستنري  ب��ن  حممد  تفسري   *
امل���ع���روف ب��ق��ط��رب ال��ب��رصي 

)ت206ه�( )41( . 
املثنى،  ب��ن  معّمر  تفسري   *
الــبــرصي  التميمي  عــبــيــدة  أيب 

)ت211هـ( )42( . 
بن  ع��ب��ادة  ب��ن  روح  تفسري   *
العالء بن حسان القييس، أيب حممد 

البرصي )ت250هـ( )43( . 
تفسري حممد بن حييى بن أيب   *

حزم البرصي )ت253ه�( )44( . 
* تفسري حممد بن عمر بن سعيد 
الباهيل البرصي )ت300ه�( )45( . 
* تفسري مقاتل بن سليان )ت 

150ه�(. مطبوع.
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الُقّراء والقراءات
األسود  أيب  بن  حرب  أيب  عن 
أبو  »مجع  قال:  أبيه،  عن  الــدؤيل، 
تدخلو  ال  فقال:  القراء،  موسى 
ــقــرآن. قــال:  عــيلَّ إال مــن مجــع ال
ثــالثــامئــة،  ـــاء  زه عليه  فدخلنا 
أهل  قــراء  أنتم  ــال:  وق فَوَعَظنا، 

البلد ـ يعني: البرصة« . )46( 
وكانـ  أيضًاـ  من قراء الصحابة 
عنهم  البرصة  أهــُل  تلّقى  الذين 
وقد  عباس،  بن  اهلل  عبد  القرآن 
عدد  الصحابة  عن  القراءة  تلّقى 
اعتنوا  البرصة  من  التابعي  من 
ُيــقــِرؤون  أســاتــذة  وأصبحوا  هبا 
وجوه  ويعلموهنم  القرآن،  الناس 

القراءات. ومن هؤالء:
عامر بن عبد قيس، وأبو العالية 
إسحاق،  بن  اهلل  وعبد  الرياحي، 
ــرو، وعــاصــم  ــم ــن ع وعــيــســى ب

اجلحدري، ويعقوب احلرضمي.
 ومن غري التابعي

عامر  بن  العالء  بن  عمرو  أبو 
بن العريان التميمي املازين املقرئ 
)ت70- 154هـ(، النحوي، قال 
إسمه  القراءة،  »صاحب  الذهبي: 

القرآن  قرأ  العريان،  وقيل:  زين، 
وجمــاهــد،   جــبــري  ــن  ب سعيد  ــىل  ع
العالية  أيب  عــىل  ــرأ  ق ــه  إن وقــيــل: 
وقال  البرصي.  رفيع  الرياحي، 
أعلم  عمرو  أبو  كان  عبيدة:  أبو 
وكان  والعربية،  بالقراءات  الناس 
ووجوهها،  العرب  أرشاف  من 
معي:  ابن  وقال  الفرزدق.  مدحه 

ثقة« )47( .
الليثي،  عــاصــم  ــن  ب ونـــرص 
النحوي  البرصي  الدؤيل  ويقال: 
أيب  عىل  القرآن  قرأ  )ت89هــــ(، 
قرأ  األسود  وأبو  الدؤيل،  األسود 
عىل عيل بن أيب طالب ، وكان 
يسند إىل عيل بن أيب طالب  يف 
رأي  عىل  وكــان  والنحو.  القرآن 

اخلوارج، ثم تركهم )48( . 
الرقايش،  اهلل  عبد  بن  وحطان 
قرأ  الــبــرصي،  الــســدويس  يقال: 
قرأ  األشــعــري،  موسى  أيب  عــىل 
البرصي، وسمع من  عليه احلسن 
عيل ، مات سنة نيف وسبعي 

للهجرة)49( . 
أبو رجاء العطاري، عمران بن 
البرصي )ت105هـ(، وحييى  تيم 

سليامن  أبــو  الــعــدواين،  يعمر  بن 
البرصي )ت قبل 90هـ( ، وحييى 
أخذ  املصحف،  ــط  نــقََّ مــن  أول 

العربية عن أيب األسود )50( . 
املنذر  أبو  سليامن،  بن  وسالم 
ــبــرصي ثم  ــم، ال ــواله املــــّزي، م
الكويف، املقرئ النحوي، املعروف 
)ت  يعقوب  شيخ  بــاخلــراســاين، 
171هـــــ(، صـــدوق، وكــان يؤم  
بجامع البرصة، وكانت قراءته عىل 

عاصم بالبرصة )51( . 
البرصي  املتوكل  بن  ــوب  وأي
حاتم  أبو  قال  املقرئ،  الصيدالين 
املتوكل  بن  »أيــوب  السجستاين: 
من أقرأ الناس وأرواهم لآلثار يف 

القرآن«)52( . 
يعقوب  ـ اإلمام  أيضًا  ـ  ومنهم 
حممد  أبو  احلرضمي،  إسحاق  بن 
البرصة  أهل  قارئ  )ت 205هـ(، 
باحلروف  أعلم  وهــو  عــرصه،  يف 
وعلله  ــقــرآن  ال يف  ــالف  ــت واالخ

ومذاهبه )53( . 
سعيد  بـــن  ـــــوارث  ال ــد  ــب وع
العنري،  عبيدة  ــو  أب الــتــنــوري، 
املقرئ  احلافظ  البرصي  موالهم، 

• جمادى الآخرة   132#1438



َده  وَجوَّ القرآن  قرأ  )ت 180هـ(، 
عىل أيب عمرو بن العالء البرصي، 

وجلس لإلقراء )54( . 
أبو  املــؤمــن،  عبد  بــن  وروح 
صاحب  املقرئ،  البرصي  احلسن 
235هـ(،  )ت  احلرضمي  يعقوب 
حّبان  ابن  وثَّقه  دًا،  جمــوِّ متقنًا  كان 

 . )55(

احلسن  أبو  يزيد،  بن  ــم   وروي
211هـــ(،  )ت  املقرئ  البرصي 
ُيقرئ  كان  القدر،  كبري  ثقة  كان 
بمسجده ببغداد بنهر القاليي )56( . 
ــبــرصي)57(،  ال قــرة  بن  وروح 
وحممد بن وهب بن  حييى الثقفي، 
بن  وحممد   ،  )58( البرصي  بكر  أبو 
الثامر  بكر  أبــو  نافع،  بن  ــارون  ه
أهل  مقرئ  310هــــ(،  بعد  )ت 
بن  نرص  بن  وأمحــد   ،)59( البرصة 
بكر  أبو  املجيد،  عبد  بن  منصور 
)ت373هــ(،  البرصي  الشذائي 
أبو  قال  املشهورين،  القراء  أحد 
بالضبط  »مشهور  الــداين:  عمرو 
بصري  بالقراءة،  عــامل  واإلتــقــان، 
بن  حممد  بن  وعيل   ،  )60( بالعربية 
املقرئ  اهلاشمي،  داود  بن  صالح 

الرضير )ت 368هـ(، شيخ القراء 
بن  وعيل   ،  )61( وبقيتهم  بالبرصة، 
أبو  خشنام،  بن  إبراهيم  بن  حممد 
املقرئ  املالكي،  البرصي  احلسن 
)62( ، وعيل بن إسامعيل بن احلسن، 

املقرئ  البرصي،  عيل  أبو  األستاذ 
أحد  باخلاشع،  املعروف  القطان، 
عىل  بمكة  قرأ  بــاألداء،  اعتنى  من 
قنبل،  صاحب  حممد  بن  بكر  أيب 
وبأنطاكية عىل األستاذ إبراهيم بن 

عبد الرزاق« )63( 
أبو  عــيل،  بن  أمحــد  بن  وحممد 
النجار،  الــبــرصي،  الباهيل  بكر 
385هـ  سنة  يف  حيًا  كان  املقرئ، 
احلسي،  بن  السالم  وعبد   ،  )64(

أبو أمحد البرصي املقرئ، اللغوي، 
405هــــ(،  )329ـ  بــغــداد  نزيل 
عارفًا  صدوقُا  كان  اخلطيب:  قال 
للقرآن،  قارئًا  أديبًا  بالقراءات، 
وقال: سمعت أبا القاسم عبيد اهلل 
يقول: كان  الرقي األديب  بن عيل 
أحسن  من  البرصي  السالم  عبد 
الناس تالوة للقرآن، وكان سمحًا 
وليس  السائل  جاءه  وربام  سخيًا، 
معه يشء يعطيه، فيدفع إليه بعض 

وخطر  كثرية  قيمة  هلا  التي  كتبه 
مقرة  يف  ودفن  بغداد  كبري. سكن 
الشونيزي( )65( ، وأمحد بن عيل بن 
حممد بن حييى بن الفرج، أبو نرص 
البغدادي،  ثم  البرصي،  اهلاشمي 
ــاري،  ــب ــاهل ـــروف ب ـــع املـــقـــرئ امل
وبالعاجي الفريض )ولد سنة 396 

هـ وكان حيًا حتى 483هـ)66( . 
القراءات

قراءة اإلمام عيل بن أيب طالب 
بن  العزيز  عبد  أمحــد،  أليب   ،
وقـــراءات   . اجلـــلـــودي)67(  حييى 
عبد  أمحـــد،  أليب  ــاس،  ــب ع ـــن  اب
بن أمحد اجللودي  العزيز بن حييى 
النجايش)68(،  ذكره  )ت332هـ(، 
بن  نرص  عمرو،  أليب  والقراءات، 
األزدي  اجلهضمي  نرص  بن  عيل 
ابن  قاله  )ت250هـــــ(،  احلافظ 
عبد  أليب  والقراءات،  النديم)69(، 
اهلل، أمحد بن حممد بن سيار الكاتب 

)ت256هـ( ذكره النجايش)70( . 
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)1( موسوعة البرصة احلضارية: 
املوسوعة الفكرية.

)2( املصدر السابق.
االمام  مهران،  بن  رفيع  هو   )3(
املقرئ، احلافظ )ت 93هـ(، املفرس، 
أحد  البرصي،  الرياحي  العالية  أبو 
ــن عـــيل، وأيب،  ــــالم، ســمــع م األع
وثَّق  وقــد  عباس،  ــن  واب ذر،  وأيب 
وأبو  زرعة  أبو  احلافظان  العالية  أبا 
حاتم، وكان بالشام مع أيب ذر، وقال 
احلسن البرصي: »رجل مسلم، يأمر 
باملعروف، وينهى عن املنكر، أوىص 
أعالم  سري  عيل«.  آل  يف  ماله  بثلث 

النبالء: 428/4 رقم 588.
)4( هو: الربيع بن أنس البكري، 
قال  139هـ(.  )ت  البرصي  احلنفي 
أبو  ــال  وق ثقة«،  »بــرصي  العجيل: 
سعد:  ابن  قال  و  )صدوق(،  حاتم: 
»هرب من احلجاج فأتى مرو فسكن 
ابن  وذكــره  سندور،  هلا:  يقال  قرية 
بكر  أبو  وقــال  الثقات«،   يف  حبان 
بن أيب دواد: »ما ت يف سجن مرو، 

الذهبي:  وقال  سنة«،  ثالثي  حبس 
ــوام«.  أع تسعة  مسلم  أبــو  »سجنه 
ابــن معي:  »قــال  ابــن حجر:  وقــال 
أيضًا:  وقــال  فيفرط«،  يتشيع  كــان 
»صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع«. 
سعد:  ــن  اب طبقات  يف:  عنه  انظر 
حبان:  البــن  الثقات   و   ،373/9
وســري   ،13447 رقـــم   349/3
أعالم النبالء: 407/5 رقم 1045، 
رقم   671/3 ـــالم:  االس وتــاريــخ 
 64/3 التهذيب:  وهتذيب   ،2361
التهذيب:  وتقريب   ،1944 رقــم 

.293/1
ــالء:  ــب ــن ال أعـــــالم  ـــري  س  )5(

.430-429/4
)6( املصدر ا لسابق.

)7( هتذيب الكامل: 252/10.
)8( طبقات املفرسين للداودي: 

.147/1
)9( كشف الظنون: 441/1.

حجر:  ــن  الب ــة،  ــاب اإلص  )10(
103/3 رقم 4328.

)11( تأسيس الشيعة: 325.
)12( الفهرست: ص 36.

إبراهيم:  بن  عيل  تفسري   )13(
ص 384. سورة اإلرساء، آية 71.

آل  ــق:   ــاب ــس ال ــدر  ــص امل  )14(
عمران: اآلية 125.

)15( اإلتقان يف علوم القرآن.
)16( الفهرست: ص 39.

)17( املصدر السابق: ص 38.
 418 النجايش:  ــال  رج  )18(

رقم 1117.
 217 النجايش:  ــال  رج  )19(

رقم 566.
)20( البغية:  1/ 463.

)21( تفسري غريب القرآن: ص 
.7

)22( معجم األدباء: 121/19.
)23( املصدر السابق.
)24( املصدر  السابق.
)25( املصدر السابق.

الـــســـابـــق:  املــــصــــدر   )26(
.136/18

هوامش
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)27( الفهرست: ص 38.
تصانيف  إىل  الــذريــعــة   )28(

الشيعة.
)29( املصدر السابق.
)30( املصدر السابق.
)31( املصدر السابق.
)32( املصدر السابق.
)33( املصدر السابق.

)34( نسخة منه يف مركز البرصة 
للدراسات والبحوث.

ــن  ــرسي ــف امل طــبــقــات   )35(
للداودي: 44/2.

ــن:  ــرسي ــف امل ــات  ــق ــب ط  )36(
.356/2

)37( املصدر السابق: 151/2.

)38( املصدر السابق: 140/1.

)39( املصدر السابق: 340/2.
)40( التفسري مطبوع يف جملدين 
الصافات  إىل  النحل  ســـورة  مــن 
املعهد  شيل  هند  الدكتورة  بتحقيق 
االعىل ألصول الدين جامعة الزيتونة 

تونس، 2004 م.
ــن:  ــرسي ــف امل ــات  ــق ــب ط  )41(

.326/2
النحو: 167  )42( جهود علامء 
نقاًل عن موسوعة البرصة احلضارية 
يف  البرصة  دور  الفكرية  املوسوعة 

التفسري للدكتور عبد الستار حامد.
ــن  ــرسي ــف امل طــبــقــات   )43(

للداودي: 173/1.
)44( املصدر السابق.

)45( املصدر السابق:  217/2.
)46( حلية األولياء: 237/1.

ــالم  االس تــاريــخ  أنــظــر:   )47(
ــــ(  )141-180ه وفيات  للذهبي 
ص: 320 طبعة دار الكتب العلمية 

ط 1.
بالوفيات:  الــوايف  أنظر:   )48(
القراء  ومعرفة   ،30 رقم   44/27

الكبار للذهبي: 39.
)49( معرفة القراء الكبار: 25.

)50( املصدر السابق: 37.

)51( املصدر السابق: 79.

)52( املصدر السابق: 89.

)53( املصدر السابق: 94.
)54( املصدر ا لسابق: 97.

الكبار:  ــقــراء  ال معرفة   )55(
.126

)56( املصدر السابق.

)57( املصدر السابق.
)58( املصدر السابق: 146.
)59( املصدر السابق: 151.

)60( املصدر السابق:  180.
)61( املصدر السابق: 181.
)62( املصدر السابق: 188.
)63( املصدر السابق: 189.
)64( املصدر السابق: 190.

وتاريخ   السابق،  املصدر   )65(
بغداد: 58/11 رقم 5739.

)66( املصدر السابق: 248.
)67( املصدر السابق.

 240 النجايش:  ــال  رج  )68(
رقم 640.

)69( الفهرست: 38.
رقم  النجايش: 80  )70( رجال 

.192

•135 جمادى الآخرة #1438



قــاعــدٍة  جمـــرَد  ــرصُة  ــب ال تكن  مل 
اإلســالمــيــة  للجيوش  عــســكــريــٍة 
لتحرير  العرب  جزيرة  من  القادمة 
للعلم  منارًة  أصبحت  بل  العراق، 

واألدب والفنون.
لقد أراد هلا قادُة الفتوحات العربية 
إال  عسكرية،  قاعدة  جمرَد  تكون  أن 
للعلم  قاعدًة  تكون  أْن  إال  َأَبْت  أهنا 
واألدب والتاريخ والفلسفة والفقه، 
احلضارات  عنارُص  امتزجت  وفيها 

وهندية  فــارســيــة  ــن  م املختلفة، 
من  رافــــدًا  فأصبحت  ويــونــانــيــة، 
روافد الفكر اإلنساين، وحَي كانت 
واجلدل،  النقاش  جمالُس  فيها  تقاُم 
الكالم،  بعلم  يسمى  ما  فيها  ظهَر 
وكانت  ومدارسها،  مساجدها  عر 
تلَك املجالُس النقاشيُة تضمُّ املسلَم 
والصابئَي  واليهودَي  واملسيحَي 

واملجويَس والدهرَي.
مشعَل  املدينُة  هذه  محلت  وهكذا، 

.غريب دوحي

شاعر وقصيدة
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من  العديَد  وأنجبت  قرونًا،  احلضارة 
شتى  يف  والفالسفة  ــاء  واألدب العلامء 
أختها  سبقت  ــا  أهنَّ حتى  املــجــاالت، 
مضامري  ــن  م الــكــثــري  يف  ــة(  ــوف ــك )ال
املعرفة، وأصبح الرجاُل الذين ظهروا 
فيها نجومًا المعة يف سامئها، تستيضء 
بأفكارهم الشعوُب التي انضوت حتت 
آنذاك،  اإلسالمية  العربية  الدولة  لواء 

وإىل يومنا هذا.
شعراء  الشعر  مــيــدان  يف  وظــهــر 

نؤاس،  وأيب  برد،  بن  كبشار  بارزون، 
وغريمها، وإىل جانب هؤالء، كان هناك 
بالشعراء  نسميهم  أن  يمكن  شعراء 
عليهم  تسلط  مل  الــذيــن  املغمورين 
قد  سريهتم  أن  غري  الكافية،  األضواء 
بعضًا  وذكرت  األدب  كتب  تداولتها 
وطرائفهم،  وأخبارهم  أشعارهم  من 
ومن هؤالء الشعراء: الشاعر البرصي 

)اخلبز أرزي(.

من هو اخلبز أرزي؟
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هو  عــنــه:  األدب  كتب  تــقــول 
أبو  وكنيته:  البرصي،  أمحد  بن  نرص 
القاسم، املعروف باخلبز أرزي؛ ألنَّه 
بمربد  األُرزَّ  خيبز  َخّبازًا  يعمل  كان 
املصنوع  هذا  األرز  وخبز  البرصة، 
مستعماًل  يزال  ال  األرز  طحي  من 
وخاصة  اجلنوبية  العراق  مناطق  يف 
وعىل  والبرصة،  والنارصية  العامرة 
األخص يف قراها وأريافها، ويسمى 
كانت  إذا  )السياح(  باسم  ـ  شعبيًا  ـ 
)الطابك(  وباسم  رقيقة،  خبزته 
ُل  ويفضِّ سميكة،  اخلبزُة  كانت  إذا 
السمك  مع  أكَله  املناطق  هذه  أهايل 
اخلبز  هذا  تناوُل  وينترُش  املشوي، 
القرنة  قضاء  يف  البرصة  شــامل  يف 

وكذلك املَدْينة.
عاش شاعرنا يف العرص العبايس، 
ورغم كونه ال جييد القراءة والكتابة، 
بشعر  اشتهر  مبدعًا  شــاعــرًا  كــان 
يصنع  وهو  أشعاَره  يلقي  الغزل، 
عليه  فيزدحُم  بيعه،  أثناء  أو  اخلبَز 
ويــطــربــوا،  ــه  ل ليستمعوا  ــاس  ــن ال
ألشعاره  ليستمعوا  يأتون  وأحيانًا 
خالل  من  اخلبز  بصنع  يقوم  وهــو 
املتطاير من السعف. كانت  الدخان 
قصائده تنساب عذبة شجية، فتتسخ 

الدخان  يلوثها سواد  مالبسهم حيث 
فنشوة  ــم؛  هل حيصل  بــام  مبالي  غــري 

الشعر تذهب عنهم كل يشء.
يف  مبثوثة  ونــوادر  ملح  ولشاعرنا 
شعراء  من  إنه  ويقال:  األدب،  كتب 
عيل  اإلمام  أنصار  من  وكان  اليتيمة، 
بن أيب طالب . تويف عام )317هـ 

-939م(.
شاعر  صديق  أرزي  للخبز  كــان 
برصي هو )ابن لنكك(، وكان يتدد 
عىل دكانه ليسمع شعره، وقد اعتنى به 
ومجع أشعاره، إال أن سفره إىل بغداد 

أضاع أكثَر أشعار اخلبز أرزي.

اخلبز أرزي يتبادل الشعر مع ابن 
لنكك

هو  لنكك  ابــن  البرصي  الشاعر 
وكنيته  جعفر،  بــن  حممد  بــن  حممد 
)أبو احلسن(، وكان من أدباء البرصة 
ممن  يكن  مل  وإن  زمانه  يف  املعروفي 
عرصه  شعراء  سائر  منزلة  اىل  يرتقي 
اهلجاء  أخــذ  فقد  املتنبي،  وخــاصــة 
من  ونــه  يــعــدُّ النقاد  وكـــان  سبياًل، 
قليلة  امُلجون. وكانت أشعاره  شعراء 
وقصرية يف آن واحد، ومع ذلك، فإن 
الناس،  ألسنة  عىل  جرت  أشعارا  له 

كقوله يف البيت املشهور:
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نا في ُب  ْي والَع زماَننا  هجانا)1(َنعيُب  إذًا  الزمان  نطق  ولو 

وهــو  دكـــانـــه  يف  يـــومـــًا  أرزي  ــز  ــب اخل ــه  ــَب ــاح ص لــنــكــك  ابـــن  زار 
وبسبب  بــيــضــاء،  مــالبــس  ــدي  ــرت ي لنكك  ابـــن  ـــان  وك ــز،  ــب اخل يصنع 

ــال: ق أن  إاّل  مــنــه  كـــان  ــام  ف األســـــود،  ــون  ــل ال إىل  حتــولــت   الـــدخـــان 

���رُط ُح��بٍّ الصحاِبلِ��ن��رٍص يف ف���ؤادي ف كلِّ  عىل  به  أنيُف 
���خ���ورًا ��رن��ا َب ��خَّ ��ب ���ن���اُه ف ���ي ياِبأت للث ِر  املدخِّ عِف  السَّ من 
نرصًا وظننُت  ��ادرًا  م��ب ذه��ايبفقمُت  أو  ط���ردي  ب���ذاك  أراَد 
حسنٍي أب��ا  أراك  متى  ثيايبف��ق��ال:  سخْت  اتِّ إذا  لُه:  فقلُت 

ـــا: ـــه ـــي ــــــــال ف ــــــــرد عــــلــــيــــه شـــــاعـــــُرنـــــا بــــقــــصــــيــــدة ق  ف

��ي ب��أل��ف��اٍظ ع���ذاِبمنحُت أبا احلسنِي صميَم ُوّدي ��ن ��َب ف��داَع
��ٍب ��ْي ��اُب��ه ك��ق��ت��رِي َش ��ي ���ى وث بابأت الشَّ ك��َرْي��ع��اِن  ل��ُه  ��ُع��ْدَن  َف
ْرٍس لُِع عندي  ُجلوَسه  الثياِبظننُت  بَتمسيِك  لُه  َفُجْدُت 
حسنٍي أبا  أراَك  متى  ثيايبفقلُت:  سخْت  اتَّ إذا  َفجاَوبني: 
��ِه خري ��ي ���ه ف ْم ُيْكنى الَوِصُّ أبا تراِب؟!)2(ف���إْن ك���اَن ال���رتفُّ فِل

)1( معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب(، احلموي: 6/ 2620.
)2( وفيات األعيان: 5/ 379. الوايف بالوفيات: 27/ 35. تاريخ بغداد: 13/ 

300. معجم األدباء: 2/ 478.

هوامش
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:
الوطن.

ِزيد يف إكرامه بخّط اسمه   ورّبام 
األمة  تلك  تاريخ  حيكي  جدار  عىل 
املادي  التكريم  من  آخر  بنوع  أو   ،

املحدود الزائل .
السامويُّ  الــربــاينُّ  التكريُم  ــا  أَم  
وَمن آمن به، فإّنه من نوع آخر ، بل 
ألّنه  يوَصف؛  أو  ُيعَقل  أن  فوَق  هو 
فوَق أنواع التكريم والتقدير والعطاء 
للشهيد  الرباين  التكريم  فإنَّ  ها؛  كلِّ
املضّحي بنفسه يف سبيل اهلل والعقيدة 
عّمن  العدم  ِصفة  بنفي  يبدأ   ، ة  احلقَّ

فوَقها  مــا  بالنفس  التضحيُة 
غايِة  أقىص  بالنفس  ــوُد  واجل يشء، 
وتعّقَلها  شاعٌر  قاهلا  مقولٌة  اجلــود، 
بمن  يفتخُر  وكلٌّ  سوي،  إنسان  كلُّ 
اآلخرين،  سبيل  يف  بنفسه  يضّحي 
مبادئ  مــن  حيمُله  مــا  سبيل  ويف 
سامية، والكلُّ يكرم إنسانا كهذا عىل 
الغرب  بالد  ففي  اخلاصة؛  طريقته 
ذلك  يكون  ــالم،  اإلس عن  البعيدة 
امت  امُلجسَّ َنصب  شكل  عىل  التقدير 
للدور  إجــالاًل  مثال؛  املنحوتات  أو 
سبيل  يف  بالروح  والتضحية  البطويل 

وجل،  عّز  اهلل  سبيل  يف  نفَسه  أفنى 
احلياة  لذة  عن  َبُعد  من  يراها  والتي 

األبدية وطعِمها هنايَة احلياة، 
وهناك نيُل الدرجة العظيمة عند 
الفائزين  مع  والكوُن  وبارئه،  خالقه 
الدائم،  بالنعيم  ين  واملبرشَّ املفلحي، 
ورضوان اهلل األكر، واخللود األبدي 
اهلمِم  أصحاُب  تفهمه  ما  وهذا 
وتعقله،  الكريمة  والنفوس  العالية 
عاهدوا  ما  صدقوا  الذين  والرجال 
البطولية  بتضحياهتم  فسّطروا  اهلل، 
صور  أروع  املشهودة  وشجاعتهم 

دة
ها

ش
ج ال

اري

.الشيخ مدرك احلسون
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غاية  ــىص  وأق ــداء،  ــف وال التضحية 
املعرفة  درجــــات  ـــىل  وأع اجلــــود، 
عشقه  يف  والذوبان  الرباين  والعشق 
يكوَن  أن  الطبيعيِّ  ومــن   ، وحمبته 
موىل  ــاب  األطــي هـــؤالء  مقدمة  يف 
عليه  املــؤمــنــي  ـــرُي  أم ــن،  ــدي ــوح امل
يف  ــٌع  رصي وهــو  قاهلا  فقد  الــســالم؛ 
فهو  الَكعبة(،  َوَربِّ  )ُفــْزُت  حمرابه: 
ويف  األمر  هذا  يف  وقدوهُتم  قائُدهم 

كلِّ أمر هو خري.
املؤمني  ــري  أم ــاُء  ــن أب هــم  ــا  وه  
ما  أغــىل  ـ  اليوم  ـ  يعطون  ومواليه 
وَيْصُدقون   ، اهلل  سبيل  يف  يملكونه 

العهد الذي أعَطوه .
الشهيد  الصادقي:  هؤالء  ومن 
السعيد: صباح عبد اهلل أمحد القطراين 
الغيارى.  البرصة  شهداء  من   
لّبى نداء املرجعية والتحق بساحات 
للدفاع  وأطفاَله  عائَلته  تاركًا  القتال 

عن أرضه 
ومقدساته، ُولَِد عام )1389هـ/ 
)شط  قضاء  ـ  البرصة  يف  1969م( 
منطقة  ـ  الثانية(  )اجلزيرة  العرب(ـ  
اهلل  حباه  متزوج  وهو   , )الفريوزية( 

بأربعة أوالد وبنتي.
 ،  حياًة بسيطًة   عاَش صباٌح 
درَس يف مدرسة )الصقر( اإلبتدائية 
إىل  وانــتــقــل  ــه(،  ــوب ــي )ال منطقة  يف 
متوسطة )الفداء( التي تركَها لظروفه 
معارضًا  كان  إذ  القاسية؛  املعيشية 

شارك  الصّدامي،  الطاغويت  للنظام 
سنة  املــبــاركــة  شعبان  انتفاضة  يف 
)1991م(، وتعرَض ملحاولة اعتقال 
حينها، فهاجَر إىل اجلارة إيران، وبقي 

فيها ثالث عرشة سنة.
الناس،  بي  حمبوبًا  صباٌح  كــان 
ينسى  ال  النفس،  غنيَّ  احلــال،  فقرَي 
قبل  يطعُمهم  كان  واأليتاَم،  الفقراَء 

أن ُيطعم أوالَده .
الشهيد من مؤّسيس موكب  كان 
)عبد اهلل الرضيع(، الذي تأسس  
وهو  خدامه،  وأحد  )2009م(  سنة 
الشعائر  فيه  حتيى  خدمٌي  موكٌب 

احلسينية.
محل يف روحه مّهًة عالية واندفاعا 
دعــوة  جمــيء  بعد  خصوصًا  قــويــا، 
يقول  كــان  فقد  الكفائي؛  اجلــهــاد 
شيئًا  َم  وأقدِّ أذهَب  أن  جيب  لعائلته: 
ترتقي  لكي  واملقدسات؛  للوطن 

. مكانتي عند اهلل وأهل البيت
نوع  من  بوالدته  عالقته  كانت 
كان  إذ  ــه؛  وصــُف يمكن  ال  ــاص  خ
باجلبهة  اإللتحاَق  أراد  ام  كلَّ يقصدها 
الذمة  وبراءَة  الرضا  طالبا  واجلهاد، 

منها، مقّبال رأَسها ويَدهيا.
منها:  عديدة،  معارك  يف  شــارَك 
محرين  ــال  وجــب تــكــريــت،  معركة 
منطقة  يف  وشــــارك  وســـامـــراء،   ،
ــور(،  ــب ــع ال ــب )الــضــابــطــيــة(، و)س
حيث  )الــصــقــالويــة(،  يف  ـــريًا  وأخ

 /  7( بتاريخ  استشهاده  حمل  كانت 
أثناء  الثالثاء،  7 / 2015م( يف يوم 
أحُد  أصيب  إذ  س؛  املقدَّ الواجب 
أصدقاء  من  وكان  اجلهاد،  يف  رفاقه 
إليه  الــذهــاب  عىل  ــأرّص  ف منطقته، 
برصاصة  شهيدًا  فوقع  إلسعافه، 
عىل  سقَط  رقبته،  يف  أصابته  قناص 

ال بدمه الطاهر. أثرها شهيدا مرمَّ
بعض  عن  القصَص  نسمُع  كنا 
احلروب، حيث يضّحي أحد املقاتلي 
بنفسه يف سبيل أحد رفاقه، وُأنتجت 
د ببعض األشخاص  أفالٌم كثرية متجِّ
الذين آثروا عىل أنفسهم يف ساحات 
احلرب، وقرأنا تقاريَر صحفيًة تفَخر 
ببعض من مات يف سبيل حياة غريه، 
إال أن اهلل وحده يعلم بمقدار صدِق 
والتقارير،  واألفالم  القصص  تلَك 
بل املقطوع به هو أن الكثري منها ـ إن 
خيالية  قصص  جمرد  ـ  أغلبها  يكن  مل 

ليس هلا أية مصداقية وال واقعية.
احلشد  يف  أبطالنا  قصُص  ــا  وأّم
ها حقيقٌة ناصعٌة ال  الشعبي، فإهنا كلَّ
يأيت  أن  ريب،  وال  شك  أيُّ  يشوهبا 
رفيقه  لينقَذ  املجهولي  املؤمني  أحد 
ال  لكي  جثته  ليخيَل  أو  املــوت،  من 
أن  هبا،  فيمّثلوا  األرجــاس  بيد  تقَع 
جراُحه  واألُب  والزوُج  اإلبُن  خيفَي 
سببا  فيكونوا  حمّبوه  يراها  ال  لكي 
اإللتحاق  عن  تأخريه  حتى  أو  ملنعه 
يتك  أن  ــرشف،  وال العزِّ  بجبهات 
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اهلل  إال  وايل هلم  عياَله ال  ما  شخٌص 
فيكم«،  خليفتي  »اهلل  قائال:  تعاىل 
يبيَع شخٌص جمهول ال يعرفه إال  أن 
مالبَسه  معدودون  وأشخاص  اهلل 
الشخصية ليدفع لسيارة األجرة التي 
مل  يقتَض شابٌّ  أن  اجلبهة،  إىل  تقله 
يتمكن  ما  العمر  من  العرشين  يبلغ 
القاطع،  إىل  النقل  أجرة  دفع  من  به 
أن  العمر  مقتبل  يرفض شاب يف  أن 
يتزوج إال من احلوريات يف اجلنة، أن 
عرشين  من  أكثر  عاش  إنسان  يتك 
سنة يف الغرب الدنيا وما فيها ليأيت إىل 
العراق الذي مل ير فيه إال اإلضطهاد 

والظلم والضيم ليدافع عنه.
القصص وآالٌف غرُيها  كلُّ هذه 
األيــام،  هذه  يف  أمامنا  تقع  رأيناها 
أهنا  لوال  َقها  لنصدِّ نكن  مل  قصٌص 

إهنا  أعُيننا،  وأمــام  زماننا  يف  وقعت 
قصص حِسبنا أهنا خيالية ، حِسبنا أهنا 
الفتح  انتهت حروب  ال تقع بعد أن 
املصطفىوحروب  النبي  زمــن 
صفي واجلمل والنهروان زمن أمري 
املؤمني ، حِسبنا أهنا انتهت ولن 
  نراها أبدا بعد عاشوراء احلسي
، حسبنا أن ذاك الزمن قد وىّل إىل غري 
الدنيا أجدبت من  رجعة، حسبنا أن 
كام  انقرضوا  وقد  الرجال،  هــؤالء 
املخلوقات،  من  أجناس  انقرضت 
ذلك  من  تلد  فلن  عُقمت  الدنيا  أن 
لن  التاريخ  أن  األبطال،  من  اجلنس 
يكتب  لن  وأنــه  ــؤالء،  ه بمثل  يمرَّ 

عنهم أبدا.
ــفــتة مــن األبــطــال  ال ــذه  ويف ه
بأبطال  وإذا  والتضحيات،  واإليثار 

احلشد الشعبي يأتوك من كّل مكان،  
من  وقرية،  وناحية  منطقة  كّل  من 
باسمها  سمعنا  قــد  نكن  مل  ــرى  ق
الدنيا  تفخر  أبــطــاٌل  رجــاٌل  حتى، 
رجاٌل  يقعدوهنا،  وال  يقيموهنا  هبم، 
والتضحية  اإليثار  منهم حتى  خيجل 
يف  رأيتهم  اذا  كنت  رجاٌل  والفداء، 
مناطقهم ويف أعامهلم قبل أن يلتحقوا 
باجلبهة، مل تكن لتحتمل أبدا أن كّل 
البأس،  هذا  وكل  الشجاعة،  هذه 
وكل هذه التضحية، وكل هذا اإليثار 
منهم،  سيصدر  والصمود  والفداء 
قبل احلرب،  رأيتهم  إذا  رجال كنت 
وجدهتم بعيدين عن كّل ادعاء، عن 
وانتظار  توقع  كّل  عن  افتخار،  كّل 
أخالقهم،  يف  بسطاء  الــغــري،  مــن 
يف  مأكلهم،  يف  ملبسهم،  يف  بسطاء 
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يف  حتى  بسطاء  أعامهلم،  يف  بيوهتم، 
ُف هلم،  فون وال ُيتَكلَّ منطقهم ال يتكلَّ

يألفون ويؤلفون.
رجال اذا رأيتهم،قلت يف نفسك: 
حسبت  إذ  اخلطأ  غاية  خمطئا  كنت 
هم  فــهــؤالء  وحسبت،  وحسبت 
جند املصطفى، هؤالء هم أبطال 
الزهراء والكرار واحلسن ، هؤالء 
  وشجعانه،  هم مغاوير احلسي 
هؤالء هم أوالد مدرسة أهل البيت 
، هؤالء فخر التاريخ والزمان عىل 
 ، الرغم من بعدهم عن املعصوم
ببساطة: هؤالء هم جند إمام الزمان 
، يا من تسأل كيف سيكون جند 
سيكون  هكذا  أنظر،  الزمان؟  إمام 

.جند إمام الزمان
بل  املـــوايل،   الشيعي  أهيــا  إفــرح 

فهؤالء  اإلنسانية،  أيتها  إفــرحــي 
بيننا  يعيشون  يزالون  ال  موجودون، 
جمهولي  كانوا  وإن  نعرفهم،  مل  وإن 
علية  من  يكونوا  مل  وإن  بيننا،  متاما 
يكونوا  مل  وإن  يسموهنم،  كام  القوم 
من محلة الشهادات العليا كام يطلقون 
عليهم، وإن مل يكونوا تكنوقراط كام 
يريدهم هذا أو ذاك، هؤالء هم جنود 

إمام الزمان  وكفى بذلك فخرا.
هنيئًا هلؤالء الشهادة، ال ندري ما 
نقول، أنقول: تليُق بكم الشهادة، أم 
أنكم تليقون هبا؟! أنقول : هنيئا لكم 
اجلنة، أم هنيئا للجنة بكم؟! ال ندري 
ما نقول، وليعذرنا اجلميع عىل ذلك، 
هؤالء،  عظمة  من  مبهوتي  زلنا  فال 
مبهوتي  هــؤالء،  فداء  من  مبهوتي 
إيثار هؤالء، مبهوتي أن وجدنا  من 

إنسانا هبذه اإلنسانية.
وعىل قدر فرحتنا وفرحة التاريخ 
وحرقتنا  وحزننا  أملنا  يكون  هبؤالء، 

أمثاهلم؟!  سنجد  أين  هؤالء،  لفقد 
لكي  الزمن  من  ننتظر  أن  جيب  كم 
الناس؟!  هؤالء  بمثل  الدهر  جيمعنا 
هؤالء؟!  مثل  من  اهلل  سيخلق  وهل 

من يدري؟!
يف  خلقتنا  أن  نحمدك  اللهم 
معهم،  اجتمعنا  حيث  الزمن  هذا 
ونشكرك أن جعلتنا من حمبيهم، اللهم 
لك املنة أن جعلتنا نعرف هؤالء، أن 
احلمد  عظيم  ونحمدك  لنا،  عرفتهم 
أن جعلتنا سببا من أسباب التعريف 
وإيثارهم  تضحياهتم  ونرش  هبــؤالء 
هبم  عرفتنا  فكام  اللهم  وبطوالهتم. 
اآلخــرة،  يف  هبــم  فعرفنا  الدنيا  يف 
اخللد،  جنات  يف  معهم  واحــرشنــا 
سالٌم عليكم أهيا الشهداء املدافعون 
وأرضِهم  ورشفِهم  مقدساهتم  عن 
وعن إنسانية اإلنسان, السالم عليكم 
عليكم،  السالم  التاريخ،  فخر  يا 
فيها  التي  األرض  وطــابــت  طبتم 
دفنتم، أرقدوا بسالم يف جنات اخللد 

أهيا األبطال.
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شكَره  َنها  ضمَّ بغداد،  جامعة  يف  األستاذ  القرييش،  عيل  الدكتور  من  كريمٌة  رسالٌة  وصلتنا   -
وتقديَره جلهود أرسة حترير جملة اخلطوة، وقّدم للمجلة جمموعة مقتحات قيِّمة.

البرصة وأرسة حترير جملة  القرييش عىل تواصله مع مركز تراث  الدكتور عيل  شكرًا لألستاذ  	•

اخلطوة ، وكذا نشكره عىل هذه املقتحات الكريمة التي من شأهنا تطوير عمل املجلة واالرتقاء هبا، 

وسوف تعرض مقتحاتكم ـ قطعا ـ عىل أرسة حترير املجلة لألخذ بام يتناسب وضوابط املجلة، مع 

التقدير واالمتنان.مع فائق وّدنا وتقديرنا.........................................هيأة التحرير

شكر وإعجاب
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رسالة من األستاذ الدكتور  شاكر حنتوش، من جامعة البرصة / كلية الزراعة
جاء فيها: 

السادة أعضاء أرسة حترير جملة اخلطوة املحرتمون 
السالم عليكم.... 

إهنا  فيها:  أقول   ، القصرية  الرسالة  هذه  البرصي  بالتاث  تعنى  التي  الغراء  ملجلتكم  أكتب  أن  يسعدين 
املجلة الوحيدة التي تعتني وتدون هذه التاث الضخم الذي يمتد عمره اىل مئات السني.بوركْت جهوُدكم 

املبدعُة، واهلُل يوفُقكم ملا فيه اخلري للبرصة وتراثها ....

وذكر الدكتور شاكر يف رسالته مجلة من املقرتحات، منها :

املدينة فقط، بل يمتد اىل أقضيتها ونواحيها وقراها، هلذا، من  البرصة ال ينحرص بداخل  أن تراث   -
املستحسن شمول تراث هذه املناطق أسوة بتاث املدينة . 

هناك ِحَرٌف تراثيٌة تنترُش يف القرى واألرياف ُيَفضل توثيُقها؛ خدمًة ملدينة البرصة .   -
مجُع بعض منتجات احِلَرِف اليدويِة يف متحٍف؛ للحفاظ عىل هذا التاث الذي حيترض بسبب هجرة   -

أصحاب املهنة ، فضاًل عن الكتابة عن أصحاب هذه احلرف ... . 
مجُع تراث البرصة يف موسوعة تضم عددا من املجلدات ، كلُّ جملد يعنى بتاٍث معٍي، كأدب وشعر   -

مشاهري الشعراء واألدباء ، احلرف اليدوية ، تاريخ جامعة البرصة،  وهكذا .
ُح املناطَق التارخييَة والتاَث واحلرَف اليدوية .  وضُع خارطة ملدينة البرصة توضِّ  -

ختصيص بعض املواضيع يف جملتكم للنخيل ومشاكله وما يتعلق به من أمور.  -

وافر  بشكر  ونتقدم  املجلة،  مع  التواصل  هذا  لك  نشكر  املحرتم.  حنتوش  شاكر  الدكتور  األستاذ    *

جلنابكم عىل هذه املقرتحات الفنية اجلميلة القيمة، ونقول: إن ما ذكرته من مقرتحات هو من ضمن أهداف 

مركز تراث البرصة، وقد َوَضَع �  منذ تأسيسه �  خطَة عمل لذلك، وهو يسري وفق هذه اخلطة ، وأمُلنا كبرٌي 

بتعاونكم معنا من أجل حتقيق هذه األهداف املشرتكة.

وفقكم اهلل خلدمة برصتنا احلبيبة وعراقنا الغايل ....................................هيأة التحرير 

آراٌء وُمْقرَتَحات
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• مدير التحرير

اإلتفاتة
م�سك اخلتام

َيرسُّ جملة اخلطوة الثقافية أن تفتتح صفحة جديدة من تأرخيها- وإن مل يكن هذا التأريخ 
م إىل قّرائها  طوياًل - وهي تسري نحو التقدم بخطًى واثقة بخوضها يف ركام املايض ، وُتقدِّ
الِكرام عددًا جديدًا آخَر من أعدادها الفصلية، وهو العدد »الثامن«، الذي يشابه إىل حد ما 
سائر األعداد السابقة من حيث األبواب واملنهج، إال أنه يتمّيز عنها بتنوع مواضيعه؛ إذ إنه 
سّلط الضوء عىل مواضيع تراثية جديدة أخر بعضها مل يبحث فيه من قبل، وسيّطلع القارئ 
العزيز من خالهلا عىل اجلهد والنشاط الفكري الذي بذله مركز تراث البرصة من أجل إحياء 
تراثنا البرصي العريق يف زمن بات االهتامم فيه بالتاث مسألة مهمة وملحة، خصوصًا مع 
تارخيهم  عن  لُتبعدهم  الشباب  لفئة  التمييع  حاالت  بعض  تتضمن  التي  احلداثة  موجات 

وجذورهم، وتكاد تستويل عىل خمتِلف جوانب حياهتم، لتنسيهم تراثهم وتارخيهم .
لذا، كان سر غور التاريخ والعودة اىل اجلذور ليس باألمر اهلّي فهو من امليادين العلمية 
ضخاًم  تراثًا  متتلك  مدينة  يف  خصوصًا  واملثابرة،  اجلهد  من  الكثري  هبا  العمل  يتطلب  التي 

وكبريًا كمدينة البرصة .
 وعىل هذا نستثري احلمية التاثية والتارخيية للمهتمي هبذا اجلانب من العلوم من أفراد 
استخراج ومجع  أجل  اجلهود من  وتتظافر  الصالت،  لتتعمق  بحثية؛  ومؤسسات ومراكز 
املناطق والدول، وما يوجد منه  العديد من  – مع األسف- موزعًا عىل  بات  الذي  تراثنا 
يف مدينتنا البرصة ال يشكل إاّل النزر اليسري منه، فإن عدم تظافرها يعّد تقصريًا جتاه تراثنا 

املغّيب. 
األمر اآلخر الذي تود جملتنا االشارة اليه يف »التفاتة« هذا العدد هو أن تشكر القراء الكرام، 
وباألخص من يتواصل معها لتحقيق أهدافها بتسليط الضوء ونفض الغبار عن تاريخ البرصة 
وترأثها وإبراز الصفحات الرائعة واجلوانب الالمعة يف جماالت العلم واملعرفة، التي عمدت 
وتلك  الصفحات  هذه  لتكون  وتغييبها؛  طمسها  عىل  الزمن  من  سني  عر  الظاملة  األنظمة 

اجلوانب موضع فخٍر واعتزاز ألبناء البرصة تضاف اىل مفاخرها الكثرية.
واحلمد هلل رب العاملي.
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.باب املكتبة العباسية يف البرصة يعود تارخيه لعام #1339 
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