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غالبا،  املأجورة  التارخيية  املصادر  قبل  من  بمكيالني 
ومدينُة البرصة وأهُلها ناهلم قسٌط وافر جدا من هذا 
للواقع  م  املنظَّ املدروس  الظلم، والتعّدي، والتشويه 

واحلقيقة. 
ويف هذا السياق، تأيت جملُتنا املتواضعُة )اخلطوة(، 
عىل  يقُع  دوٍر  عظيِم  بعَض  تؤّدَي  أن  لتحاول 
والباحثني  واملحّققنَي،  واملنصفنَي،  املهتّمنَي،  مجيع 
بعَض  علَّ  الضوء  بإلقاء  وذلك  احلقيقة؛  عن  بحق 
فينّقى  ينقشُع،  التزوير  وبعَض  يرتفُع،  الشبهات 
ـ من شوائِب  الرتاُث ولو من بعض ما شاَبُه ـ عمدا 

الَظَلَمة والطواغيت عىل مّر األزمان.
األهداف  هذه  حتقيق  نحَو  ماضيٌة  املجلَة  إّن 
مجلة  يف  ـ  أخذت  فقد  األوىل؛  أعدادها  منذ  السامية 
أهدافها ـ هذه املهّمَة احلّساسَة اخلطريَة بكلِّ ما أوتَيت 
املواقِع  إضاءِة  عىل  جاهدًة  تعمُل  فهي  قّوة؛  من 
هلذه  ر  املزوَّ والتاريِخ  البرصَي،  اث  الرترُّ يف  املعتَِمِة 
املدينة املظلومة؛ لتنوير قّرائها بحقيقة ذلك الرتاث، 

ومْن مجلة هذه اأَلضواء، موضوٌع غايٌة يف األمهّية،  
ما يزاُل يلقي بآثاِره عىل الواقِع، ويرتُك انطباعًا سلبيًا 
التارخيّيِة  املصادِر  خالِل  من  البرصَة  يقرُأ  من  لكلِّ 
واقعيٍة  بقراءٍة  ذلك  متحيِص  دوِن  ومن  فحسب، 
حتليليٍة؛ إذ مل ُتقرأ البرصة من قبل البعض هبذه القراءِة 

املطلوبة.
كلرُّ من له ذرُة إنصاف أصبَح واقفا عىل الكمِّ اهلائل 
من التزويِر، والبهتاِن، والكذِب، واالفرتاِء يف الرتاِث 
الرتكة  تلك  خلفته  ما  وعىل  ة،  عامَّ بصورة  التارخيي 
العديد:  الَعديد  عىل  والتعّدي  التجّني  من  السوداُء 
األسباِب،  لشّتى  ومدنا؛  وبلدانا،  ومجاعات،  أفرادا، 
لكل  انكشف  وقد  والتأويالت؛ كيف  والتوجيهاِت، 
ذي عينني أنَّ صفحاِت التاريِخ ُكتبت بأيدي مأجورٍة، 
ألجلهم  وتنافق  والطواغيت،  احلّكام  أرجَل  تقّبل 

ر هبا الوقائع. آلخر قطرة حرب تزوِّ
ويف بعض األحيان، قد ُتظلم مدينٌة، أو ال ينصُف 
والكيل  للتاريخ،  اخلاطئ  الفهم  بسبب  شخٌص، 

اخلط�ة(  )جملة  جمّلُتكم  حتاوُل  كثريٌة  اأ�ص�اٌء 
اأو طريقًا  اإلقاَءها هنا وهناك، علَّها تنرُي نقطًة هنا، 
ما�صيًا،  الب�صرَة  يقراأون  وهم  الكرام،  للقّراء  هناك 

وحا�صرًا، وي�صت�صرف�نها م�صتقبال.



السياسية،  إصالحاته  اىل  انرصف  حني  البرصة،  يف 
واالقتصادية، واإلدارية فيها، بعد حرب اجلمل. 

منهجيَّا،  واعيًا،  موقفًا  نشهُد  اليوَم  نحن  وها 
عقائديًا، مرشفا ألهل البرصة؛ فها هم يلتّفون حوَل 
مرجعّيتهم البصريِة املؤيَّدة بنرص اهلل تعاىل، فيبذلوَن 
دفاعا  وفداًء؛  وطاعة،  سمعًا،  رخيصًة؛  أرواَحهم 
اختالف  عىل  وأهله  للوطن  وحفظًا  احُلُرمات،  عن 
ـ مع إخوهتم من خمتلف  َفَطَووا  طوائفهم وأدياهنم، 
واإلرهاب،  والسواد  لم  الظرُّ صفحَة  ـ  العراق  بقاع 
والعرِض،  واحُلرماِت،  بالديِن،  أراد  من  وَأرَجعوا 

سوءا، حارسًا، خائبا، منكرسا، نادما.
صورٌة  اليوم،  البرصة  شهداء  قوافل  هي  وها 
والسمِع  والصمود،  البصريِة  صوِر  من  ناصعٌة 
عىل  هبا  اهلل  من  التي  احلكيمِة،  للمرجعية  والطاعِة 

اإلنسانية مجعاء.
تلَك بعُض ُصوٍر قليلٍة ذكرناها، والصوُر كثرية، 
متأّنية،  واعيًة  نظرًة  التاريخ  اىل  النظر  ولكْن، برشط 
ال جترترُّ املايض، بل توقُفه، وحتاكُمه وفق آلّيات بحٍث 
وحتقيٍق صحيحٍة مناسبٍة، وعىل ضوٍء من املوضوعية، 

والبعد عن العاطفة.
إىل  اجلميع  وأيدي  بأيدينا  يأخَذ  أْن  تعاىل  نسأُله 
بعِض  رفُع  فيه  ما  وإىل  مَجعاء،  اإلنسانّية  خرُي  فيه  ما 
الّظلِم، واحليِف، والتزويِر، والبهتاِن، الذي واجهته 
سميُع  إّنه  التاريخ،  مرِّ  عىل  والبرصّيون  البرصُة 

الدعاء.
  

.هيأة التحرير

الزاخر باملحامد واملفاخر، واململّو باملواقف اإليامنية 
الشجاعة.

ُتكم مسؤوليَة دحِض الشبهاِت،  وكذا مل تغفل جملَّ
البرصي؛  الرتاث  بوجه  وآخر  حني  بني  تثار  التي 
قّرائنا،  ذلك أن كشَف احلقائق، ووضَعها بني أيدي 

من مجلة أوىل األولويات التي تنشدها املجّلة.
عرَض  ة  املجلَّ حماولُة  تأيت  السياق  هذا  ويف 
الصوِر الناصعة، واملواقِف النبيلِة، يف تاريِخ البرصة 
ف؛ حيث نرصهُتا ألمري املؤمنني، اإلمام عيل بن  املرشِّ
إذ  اجَلَمل؛  َحرب  يف  الِفتنة،  وأد  يف   ، طالب  أيب 
ف يف هذه  كان ألهِل البرصِة املوقف العقائديرُّ املرشِّ
موا النرُّصَح  ألصحاب اجَلمل بالكفِّ  احلرب؛ فقد قدَّ
الفتنة، والرجوع اىل صف اإلسالم واملسلمني،  عن 
ولزوِم العافيِة،  باّلتي هي أحسن، وحنَي مل يزَدد أهُل 
من  َل  أوَّ البرصيون  كان  وعنادا،  باطاًل  إال  الباطل 
َوَضَع السيَف يف أعناق اخلارجني عىل إمام زماهِنم، 

وعىل اإلسالم.
نرصة  يف  ُتنسى  ال  مواقُف  البرصِة  ألهِل  وكاَن 
  مَعه  الشهداء  موا  قدَّ فقد  ؛  احلسني  اإلمام 
مُتَزَج  بأن  إال  يرَضوا  ومل  اخلالدة،  كربالء  طفِّ  يف 
دماُؤهم بدم أهل بيت العصمة والّطهارة؛ دفاعًا عن 

احلّق، وَصونًا للُحُرمات.
كان  املواقف،  هذه  البرصة  لرجال  كان  وكام 
لنسائهم مواقُف ال تقلرُّ شأنًا عن ذلك؛ فهذه مارّيُة 
باإلمام  املتمثل  احلّق،  نرصة  يف  مدرسٌة  ُة  العبديَّ
ُة،  ُة اأُلخرى: ليىل النهشليَّ احلسني ، وهذه البرصيَّ
إقامته  عند  املؤمنني  بأمري  الزواج  رشَف  نالت  التي 
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مدينة  اهلل  اعزه  الصايف  امحد  السيد  سامحة  زار 
السيد  االعىل  الديني  املرجع  عن  مبعوثًا  البرصة 
املياه  أزمة  ملتابعة  السيستاين أعىل اهلل مقامه الرشيف 

فيها واجياد احللول الناجعة هلا .
الديني  املرجع  الصايف وكيل  السيد أمحد  وكشف 
عن   ،السيستاين احلسيني  عيل  السيد  األعىل 
العليا  الدينية  املرجعية  التي كلف هبا من قبل  املهمة 

يف النجف االرشف .
بث  فيديو   مقطع  يف  الصايف  السيد  سامحة  وقال 
يوم اجلمعة، )7/ أيلول/ 2018( ، وحصلنا عليه: 

»جئت إىل البرصة بتكليف من سامحة املرجع األعىل، 
السيد عيل احلسيني السيستاين ، بعد أن تفاقمت 
أمرنا   السيستاين »السيد  أن  مؤكدًا  املياه«،  ازمة 
الدينية  املرجعية  أموال  من  املياه  مضّخات  برشاء 

العليا، وهو قليل بحّق املدينة«.
وأضاف: »املهمة التي جئت هبا هي حمددة، واحلمد 
هلل وصلنا إىل نقطة مهمة سوف يظهر أثرها يف األيام 

القليلة القادمة«.
تستحق  البرصة  »مدينة  أن  إىل  سامحته   وأشار 
حقيقية  مشاكل  من  تعاين  لكنها  اخلدمة،  من  الكثري 

يزور البصرة بمعية وفد من الخبراء ويتابع ميدانيًا 
أزمة الماء فيها

وكيـــــــــل
ومبعوث
المــــرجع 
الدينـــــي
األعلـــــى 
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متهالكة،  التحتية  »البنى  أن  مبينًا  سطحية«،  ليست 
وحتتاج إىل إرادة حقيقية لبنائها من قبل احلكومة، من 

خالل قطع دابر الفساد«.
ل احلكومُة يف َحلِّ  وشدد الصايف بالقول: »فلتعجِّ

مشاكل البرصة، إذا كانت هناك إرادات جدية«.
يومًا،  عرش  مخسة  مدة  البرصة  يف  سامحته  وبقي 
أزمة  ميدانيًا  ويتابع  املدينة،  يف  باملسؤولني  يلتقي 

 ،  )2018-9-17( االثنني  عرص  وأعلن  املياه، 
ُكلِّف  التي  األزمة  حلل  مهمته  انتهاء  موعد  عن 
15( قبل  األعىل  الديني  املرجع  قبل  من   هبا 
بمعّية  سامحتُه  شّخص  أن  بعد  البرصة،  يف  يومّا   )
اخلرباء األسباب الرئيسة هلذه األزمة، التي تفاقمت 
اىل حدٍّ كبري يف املحافظة، فيام دعا أهايَل املحافظِة إىل 

املطالبة بحقوقهم، والضغط عىل الدولة. 
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حصلنا  فيديوي  تسجيل  يف  الصدد  هذا  يف  وقال 
االخوة  مع  أنجزُتا  هبا،  ُكّلفُت  التي  »املهمة  عليه: 
أخرى،  بجهات  تتعلق  أموٌر  هناك  ولكن،  اخلرباء، 
من  ليست  وهي  هبا  ل  أتكفَّ أن  املعقول  غري  ومن 

اختصاصنا«.
هذه  خالل  معنا  كان  الذي  »الفريق  أن  وأضاف 
العمل«،  ملراقبة  سنة  ملدة  البرصة  يف  سيبقى  املهمة 
املرشوع، وأجرينا  ملراقبة  مضيفًا: »وضعنا كامرياٍت 

مسحًا جويًا عليها«.
وأكد وكيُل السيد السيستاين »أعزه اهلل«، بحسب 
البرصة،  يف  مياه  مضخة   )25( »نحو  أن  الفيديو، 
دخلت يف اخلدمة، وأن الطاقة اآلن جيدة جدًا، لكنَّ 
هذا ال يعني أن املاء سيصل إىل كل مناطق املحافظة؛ 

بسبب التجاوزات عىل خطوط نقل املياه«.
املشاكل  »بعض  أن  إىل  الصايف  السيد   وأشار 
نتاج  ألهنا  القصرية؛  الفرتة  هبذه  حتل  أن  يمكن  ال 

تراكامت عىل مدار )15( عامًا«، مبينًا أن »أزمة املياه 
عن  الغائبة  اجليدة،  واملتابعة  اإلدارة  أزمُة  فاقمتها 

مشاريع املياه يف البرصة«.
»التجاوزات  أن  عن  املرجعية  وكيل  وكشف 
من  دار  حاجة)700(  تغطي  أن  ممكن  واحدة  جلهة 
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القضاء  عىل  وشّددنا  املعنية،  اجلهات  وكّلفنا  املياه، 
عليها«، مشريًا إىل »إن املتجاوزين عىل شبكات املياه 

يمتصون مياه وقوت وخريات الناس يف البرصة«.
وسائل  بعض  عىل  أشيع  ما  سامحته  ب  وكذَّ
اإلعالم، بالنسبة إىل املبلغ الذي ُصف حلّل األزمة، 

وقال: »املبلغ الذي ُذكر يف اإلعالم عن رصف )50 (
مليون دينار فقط غري دقيق«.

املياه،  مشكلة  قضاء  عىل  »حراك  وجود  ورأى 
املاء الصالح للرشب«، مطالبًا  وهناك أحياٌء وصلها 
أهايل البرصة بـ»رفع املظلومية عن أنفسهم«، وقال: 
تسعى  أن  فيها  بَمْن  املدينة  وعىل  مظلومةٌل  »البرصُة 

جاهدة لرفع املظلومية عن نفسها«.
القانونية  بالطرق  التصدي  من  »البد  أيضًا  وتابع 
حقهم،  وأخذ  احلكومة،  عىل  للضغط  والعقالئية 
بالقول:  إياهم  داعيًا  صحيح«،  غري  والسكوت 

»َأْحِرجوا الدولَة لكي تستحصلوا حقوقكم«.
يوم  يف  البرصة  دخل  الصايف  السيد  أنَّ  ُيذكر 
ايلول   -17( يف  وغادرها   ،)2018  – )2-أيلول 
2018(، مع بقاء عدد من اخلرباء ملتابعة ما ُأنجز من 

أعامل تساهم يف حل اأْلزمة.
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مع  واملعريف  العلمي  والتبادل  التواصل  أجل  من 
املراكز البحثية والتحقيقية خارج العراق، يواصل وفد 
مجهورية  اىل  العلمية  زياراته  املقدسة  العباسية  العتبة 
رئيس  ترأسه  الذي  الوفد  وكان  االسالمية،  ايران 
فضيلة  واالنسانية،  االسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
الشخصيات   من  عددًا  زار    ، اهلاليل  عامر  الشيخ 
الدينية البارزة يف مدينة قم املقدسة، ومشهد املقدسة، 
َلع  واطَّ املهمة،  االيرانية  املدن  من  وغريها  واصفهان، 
التحقيق  آليات  وعىل  املنجزة،  التحقيقات  آخر  عىل 
بإْطالع  الوفد  وقام  املحققني،  لدى  الدقيق  العلمي 
زارها  التي  والبحثية  التحقيقية  واملراكز  الشخصيات 
مدينة  يف  بالرتاث  اخلاصة  التحقيقية  املشاريع  عىل 

وفد العتبة العباسية المقدسة
 يواصل زياراته العلمية في جمهورية ايران االسالمية 

البرصة، وكربالء، واحللة.
واملؤسساُت  واملراكُز  الشخصياُت  أبدت  وقد 
التحقيقية كامل استعدادها للتعاون مع العتبة العباسية 
املقدسة  يف مشاريعها التحقيقية، يف مجيع ما من شأنه 

خدمة احلقيقة والرتاث.
االصدارات  آخر  الزائر  الوفد  أهدى  وكذا 
الشخصيات  اىل  املقدسة  العباسية  للعتبة  التحقيقية 
العتبة  دور  وبنّي  التحقيقية،  واملؤسسات  واملراكز 
العباسية املقدسة اجلاد يف إحياء الرتاث، بتوجيه املتويل 
الرشعي للعتبة العباسية املقدسة،  سامحة السيد أمحد 

الصايف )دام عزه(، وجهوده العلمية .
الشخصيات  من  العديَد  الزيارُة  شملت  وقد 
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ايران  مجهورية  يف  العلمية  احلوزة  يف  الدينية 
والثقافية،  التحقيقية  املؤسسات  وبعض  االسالمية، 

التي ُتعنى بجمع الرتاث وحتقيقه. 
ومنها: 

.املرجع الكبري، آية اهلل العظمى،  الشيخ الوحيد 
اخلراساين حفظه اهلل.

لطف  الشيخ  العظمى،  اهلل  آية  الكبري،  .املرجع 
اهلل الصايف الكلبايكاين حفظه اهلل.

.املحقق، آية اهلل، السيد أمحد املددي حفظه اهلل 
.سامحة السيد جواد الشهرستاين حفظه اهلل 

.آية اهلل، الشيخ جعفر السبحاين حفظه اهلل
اهلل/  حفظه  الشهرستاين  عيل  السيد  .سامحة 

مشهد املقدسة
الربوجردي  السيد  العظمى  اهلل  اية  .مؤسسة 
الربوجردي  العلوي  السيد   / حممد  ال  علوم  لنرش 

حفظه اهلل
الشيخ  املقدسة  قم  يف  الشيعة  تراث  .مؤسسة 

رضا املختاري 
.مكتبة العالمة املجليس/السيد حسن الربوجردي 
.مركز فاطمة املعصومة يف قم املقدسة / الشيخ 

هادي القبييس

.مؤسسة نور
.سامحة السيد حممد حسن آل قارون املوسوي .

.سامحة الشيخ حيدر املسجدي.
.اية اهلل، السيد هادي النجفي / مدينة اصفهان.
املتخصص  الواثقي،  حسني  املحقق  .الشيخ 

بتاريخ مكة واملدينة
.مكتبة الشيخ جمد الدين املحاليت / شرياز.



التابعة  الشعائر،  مؤسسة  من  بدعوة 
اهلل  آية  الكبري،  الديني  املرجع  ملكتب 
 ،السيد حممد سعيد احلكيم  ، العظمى 
التابع  البرصة،  تراث  مركز  من  وفد  حرض 
لقسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية 
املهرجاَن  املقدسة،  العباسية  العتبة  يف 
انطالَق  ُيعلن  الذي  السادس،  السنويَّ 
اخلالدة،  األربعني  لزيارة  املليونية  املسرية 
وهي  العراق،  جنوب  من  نقطة  أقىص  من 
منطقة )رأس البيشة(، التابعة لقضاء الفاو، 
وصواًل اىل كربالء الشموخ، وحتت الشعار 
ضمن  النحر«،  اىل  البحر  »من  السنوي 

كرنفاٍل سنويٍّ مل يشهد له مثيل.
عز  السيد  سامحة  املهرجان  حرض  وقد 
الكبري  الديني  املرجع  نجل  احلكيم،  الدين 
وثلة   ،احلكيم سعيد  حممد  السيد   ،
املؤمنني؛  من  غفري  ومجع  الدين،  علامء  من 

إلحياء هذه املناسبة العظيمة.

12

مركز تراث البصرة
يشارك المؤمنين في انطالقتهم 

»من البحر الى النحر«
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مركزُ تُرات الَبصرة يقيُم دورًة في أساسّيات اللغة 
العربيِة، وَضْبِط النّص

ضمَن َسعيه املتواصل،  وأهدافِه املرسومِة  لتطوير 
البرصة،  ُتراث  مركُز  أقام  املعرفية،  منتسبيه  ُقُدرات 
التابُع لقسم شؤون املعارف االسالمية واالنسانية يف 
العتبة العباسية املقدسة، دورًة يف أساسّيات وقواعد 
، ملّدة عرشة أيام، ابتدأت   اللغِة العربيِة، وضبط النصِّ
مضيِّفًا  املركِز،  مّقر  يف  )2018/6/30م(،  بتاريخ: 

فيها االستاذ )أبا عيّل األنصاري( .
وبني االنصاري يف حديث له قائاًل:

عدة  عىل  اشتمل  خاصًا  منهجًا  أعددنا 
دروس مهمة يف أساسيات وقواعد النحو 
الرصف،  من  املمنوُع   ( منها:  العريب، 
 ، ِكتابة اهلمزة  وعالماُت الرتقيم، وموارُد 
واأَلعداُد وكيفيُة كتابتها وقرَاءهتا، وغرُيها 
عىل  ٌم  مقسَّ املنهَج  أَن  علاًم  املواضيع،  من 

لُها  عرشِة دروس، بمعّدل  ساعة ونصف يوميًا، يتخلَّ
فرتُة االسرتاحِة .

ًة ومواظبًة عىل احلضور من  وأضاف: َوَجدنا جديَّ
ِقبل منتسبي املركز، ونرجوا هلم التوفيق.

الدورُة  هي  الدورة،   هذه  أّن  بالذكر،  واجلدير 
مُها املركُز هلذا الغرض، لرفع وتطوير  الثانيُة التي ينظِّ

كفاءة منتسبيه .
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لقسم  التابع  البرصة،  تراث  مركز  وفد  َحَضَ 
العتبة  يف  واالنسانية  االسالمية  املعارف  شؤون 
 ،)2018  -7-28( السبت  يوم  املقدسة،  العباسية 
والُكّتاب  اأُلدباء  احتاد  يف  ًة،  حواريَّ صباحيًة  جلسًة 
عامُر  الدكتوُر  األستاذ،  فيها  ُضّيف  البرصة،  يف 
السعد، إللقاء حمارضة بعنوان »أثُر اجلوانب النظريَّة 

واإلجرائية لتحليل اخِلطاب يف مقاربة األدب«.
و بني الدكتور السعد خالل حمارضته أمهية حتليل 

مركزُ تُراث الَبصرة
في  صباحيًَّة  َجلسًة  يحضرُ 
في  والُكّتاب  األُدباِء  اتحاد 

الَبصرة

اخلطاب، ومفهومه، وأثره عىل وعي املتلّقي.
وقد شهدت اجللسُة  التي أدارها الشاعُر األستاذ  
األسئلة  من  الكثرَي  الرضا،  عبد  صالح  حممد 

واملداخالت.
سلامن  الدكتور  االحتاد،  رئيُس  ن  ثمَّ وقد  هذا، 
التعاون  واستمراَر  املركِز،  وفِد  حضوَر  كاصد 
املشرتك  بني املركز واالحتاد؛ خدمًة للبرصة وُتراثها. 
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َمركزُ تُراث الَبصرة 
قين  يحضرُ مهرجانًا لتكريم الَطَلبة المتفوِّ

من مؤسسة اليتيم الخيريَّة

تحَت ِشعار
) َفْرحٌة تدوُم ألحالٍم فوَق النُُّجوم (

فرع  اليتيِم اخلرييَّة /  سة  وبدعوٍة كريمٍة من مؤسَّ
اهلل،  آية  الكبري،  املرجع  برعاية  تعمل  التي  البرصة، 
السيد حممد سعيد احلكيم ، حَض وفُد من مركز 
تراث البرصة، التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالمية 
واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة، يوم السبت : 
الطلبة  لتكريم  مهرجانًا   ،) م   2018  /  8  /  4  (
قني، من مؤسسة اليتيم اخلريية يف البرصة، ُأقيم  املتفوِّ

عىل قاعة املعهد النفطي يف البرصة.
من   )104( تكريَم  املهرجاُن  َن  تضمَّ وقد  هذا، 
ل املهرجاَن، الذي اسُتِهلَّ  الطالب والطالبات، وختلَّ

احلكيم،  املرجِع  نجِل  كلمُة  احلكيم،  الذكر  من  بآي 
الدين  عزِّ  السيد  واملسلمني،  االسالم  حجة  سامحة 
احلكيم )أعزه اهلل(، عالوًة عىل العديد من الفقرات 

املتنوعة.
ما  ترعى  البرصة،  فرع  اليتيم/  مؤسسة  أنَّ  ُيذكُر 

يقرب من )8000( يتيم، وأرملة.
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َمركزُ تُراث الَبصرة 
، الشيَخ إبراهيَم العاملّي يستقبُل الباحَثَََ

التابع لقسم شؤون  الَبرصة،  ُتراث  استقبَل مركُز 
العباسية  العتبة  يف  واالنسانية  االسالمية  املعارف 
شهر  من  والعرشين  السابع  الثالثاء  يوم  املقدسة 
الدكتوَر  الشيَخ،  لعام )1439هـ(،  املبارك،  رمضان 
التبليغ  ملهمة  العراق  يزور  الذي  العاميّل  إبراهيم 

الديني يف شهر رمضان املبارك.
 َ َعربَّ املركز،  ووحدات  أروقة  يف  جولته  وأثناء 
الباحث يف الدراسات القرآنية، والرشيعة، والقانون 
ورسوره  إعجابه  عن  العاميل،  الدكتور  االسالمي، 
بام وجده من جهد كبري يف مركز تراث البرصة، مَتّثل 
بكثرة اإلصدارات العلمية القيمة، التي فاقت عامل 

الزمن عىل حد وصفه حفظه اهلل .

العامليُّ  واأ�شـــــــــــــــــــــــاف 
على  العه  اطِّ خــــــــــالل 
عمـل وحدات املركز: اإن 
اأمنوذٌج  املركز  هـــــــــــذا 
يرُحَتذى بــــــــــه يف العمل 

الرتاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي .

البرصة  تراث  مركز  يف  العاملوَن  شكر  بدورهم، 
ضيَفهم عىل هذه الزيارة، متمّنني له طيَب االقامة يف 
تقديُم  واللقاء  الزيارة  خالل  تَّم  وكذا  العراق،  بلدِه 

بعِض إصدارات املركز هديًة اىل الشيخ الضيف.  
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الباحُث، واملتخ�ص�س يف �ص�ؤون الأديان
ال�صيُد وليد البعاج، يهدي بع�س نتاجاته العلمية للمركز

ت�ا�صاًل منهم مع )مركـز تراث الب�صرة(،  
طلبُة الدرا�صات العليا  يهـدون ُجهَدهم 

العلميَّ الـى املـركز

الباحُث  البرصة،  تراث  مركَز  زار 
وليد  السيُد  األديان،  شؤون  يف  واملتخصُص 
وأنشطته  املركز  عمل  عىل  للتعرف  البعاج 

املختلفة يف جمال الرتاث البرصي.
إمكانيَة  اجلانبان  تبادَل  اللقاء،  وخالل   
البرصّي  الرتاَث  خيدم  ملا  املشرتك  التعاون 

اأَلصيل.
البّعاُج   السيُد  أهدى   اللقاء،  ختام  ويف 
لتأخَذ  للمركز؛  العلمية  نتاجاتِه  من  جمموعًة 
للباحثني  مصدرًا  مكتبتِه  ُرفوف  ضمَن  مكاهَنا 

والدارسني .  
بدوره، قاَم مركُز ُتراث البرصة بإهداء السيد 

الضيف بعضًا من إصداراته. 

العليا  الدراسات  طلبة  من  العديُد  يزاُل  ما 
يَن  يف تواصلهم مع )مركز تراث البرصة (؛  مستمرِّ
اجلامعية؛  وأطارحيهم  رسائلهم  بإهداء  وذلك 
م(،   2018  /  6  /  26( الثالثاء  يوم  تقدم  إذ 
بإهداء  لزم(،  حممد  )رائد  األستاذ  الباحث، 
 –  1899 السعد  كبايش   ( بـ  املوسومة  رسالته 
1929 م( ) دراسة تارخيية (  اىل املركز؛ لتأخذ 
للباحثني  مصدرًا  مكتبتِه،  رفوِف  ضمن  مكاهَنا 

والدارسني .  

18



 بحمِد اهللِ تعاىل، َعقدْت هيأُة حترير جمّلة )تراث 
تراث  مركز  عن  تصدر  التي  املحّكمة،  البرصة( 
االسالمية  املعارف  شؤون  لقسم  التابع  البرصة، 
واالنسانية يف العتبة العباسية املقدسة، يوم الّسبت 
شّوال/   /29( املوافق:  )2018/7/14م(، 
1439هـ(، جلستها الّدورّية الـ)107(، وذلَك يف 
مقّر املركز، وقْد مّتْت مناقشة مجلٍة مَن األمور املهمة  

املتعّلقة باملجّلة.
حتكيَمها  املجلُة  ُمنحت  ذاته،  السياق  ويف 
جامعة  من:  كلٍّ  حتكيم  نيِلها  فبعَد  الّسادَس، 
وكربالء،   وميسان،  وبابل،  وواسط،  البرصة، 
الرّشوَط  املحّكمُة،  البرصة(  )تراث  جمّلة  استوفت 
جامعة  يف  املعتمدة  املحّكمة  للمجاّلت  العلمّيَة 
املثّنى، ونالت حتكيَم اجلامعة، واعتامدها للرّتقيات 

العلمّية. 

مجّلة )تراُث البصرِة(

المحّكمة تستأنُف اجتماَعها 
الّدورّي
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َصَدَر َحديثًا
إسهاماُت البصرّيين في الدراساِت القرآنيِة

حّتى نهايِة الّدولِة األموّية

ُصدورُ العدد )الثاني عشر( من

 مجلة الخطوة

كتاٌب يُضاُف إلى إصدارات الَمركز الَجديدة 

تراث  مركز  عن  صدَر  َتعاىل،  اهللِ  َبحمِد 
البرصة، التابِع لقسم شؤون املعارف اإلسالمية 
واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة ،اإلصداَر 
الثالث من موسوعة البرصة الصغرية، بعنوان: 
القرآنية  الدراسات  يف  البرصّيني  )إسهاماُت 
 ) تارخيية  دراسة   - األموّية  الّدولة  هناية  حّتى 
يبني   ،  ) مردان  حسن  )عالء  الدكتور  تأليف   ،
الكتاب الدوَر الذي أسهَم به البرصّيون يف علوم 

القرآن ومعارفه ، منذ متصريها سنة ) 14هـ( .

بحمد اهلل وتوفيق منه  تعاىل، صدر العدد 
)12( من )جملة اخلطوة (. 

ونلفت نظر القارئ العزيز أنه يمكن تصّفح 
أعداد جملة »اخلطوة«، ومجيع إصدارات املركز، 

mk. iq من خالل زيارة املوقع االلكرتوين
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لقسم  التابع  البرصة،  تراث  مركز  عن  صدر  تعاىل،  اهلل  بحمد 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف  شؤون 
 ( كتاب  الفكري،  الرتاث  حمور   ، البرصة  تراث  موسوعة  ،ضمن 
األوائل يف البرصة )14 هـ - 656 هـ /635م – 1258م(، تأليف 

أ.د )سلمى عبد احلميد حسني اهلاشمي (.
يوضح الكتاُب استقصاًء للريادة والسبق يف املنجز احلضاري يف 

البرصة، من التمصري اىل سقوط الدولة العباسية.

التابع لقسم  البرصة،  بفضل اهلل تعاىل، صدر عن مركز تراث 
العتبة العباسية املقدسة  شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف 
كتاب  الفكري،  الرتاث  حمور  البرصة،  تراِث  موسوعة  ضمن   ،
(، )اجلزء االول (،  البيت  البرصة ورواياهتم عن أهل  ) رواُة 

تأليف الشيخ )عيل سعدون الّغزي ( . 

لقسم  التابع  البرصة،  تراث  مركز  عن  صدر  تعاىل،  اهلل  بفضل 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف  شؤون 
عبد  البرصي  )املحدث  كتاب  برصية(،  )أعالم  سلسلة  ،ضمن 

العزيز بن حييى اجللودي(.
صف  البرصة،  أعالم  من  لَعَلٍم  دراسة  عن  عبارة  والكتاب 
والتصنيف  ودراسته،  احلديث،  رواية  يف  ُعمره  من  وافرًا  ِقسطا 

والتأليف يف خمتلف فنون العلوم.
الذاتية،  الدراسة عىل ثالثة فصول: األول: يف سريته  وجاءت 
الفصل  وأّما  العلمية، ومروياته، وطرق سامعه،  آثاره  والثاين: يف 

الثالث، فقد تناول احلركة العلمية يف عرصه.

) األوائُل في الَبصرة ) 14 هـ - 656 هـ / 635م – 1258 م ( 

)    رواُة البصرة ورواياتهم عن أهل البيت  [

المحدث البصري عبد العزيز بن يحيى الجلودي
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بيوٍت  وبناِء  تأسيِس  عىل  األدياِن  مجيُع  َدَأَبت   
ِة هبا، ومْل  وأماكَن مُلامرسة شعائِِرها وطقوِسها اخلاصَّ
يبتِعْد الديُن االسالميرُّ عن هذا املَنحى؛ فقد َشّيدت 
الّرائدِة،  اجَلواِمِع  من  جمموعًة  اإلسالمّيُة  احلضارُة 
الُعلوم  نرش  يف  واملهمرُّ  البارُز  الّدوُر  هلا  كان  التي 
به  قام  َعمٍل  ُل  فأوَّ االسالمَية؛  واألخالق  الّدينّية، 
َة اىل املدينِة هو  الرسوُل حممٌد  بعد هجرتِه  من مكَّ
ل يوٍم،  َس عىل الّتقوى من أوَّ بناُء مسجِده، الذي ُأسِّ
الكثرُي  ُشيِّد  إْذ  ؛  واستمرَّ هذا األمُر اىل عرِصنا احلايلِّ
من املساجِد يف مجيِع أنحاِء املعمورِة، ومنها العراُق، 
البيت  أهِل  ِة  وأئمَّ واملرسلنَي  باألنبياِء  ترّشَف  الذي 

.
بانتامئِها  ومتّيَزت  ُعِرَفْت  التي  امُلُدِن  من  والبرصُة 
ووالئِها آلِل النبّي، فَتجُد فيها الكثرَي من املساِجِد 

بذكر  عامرًة  ـ  زالت  وما  ـ  كانت  التي  واحلسينّياِت، 
 . اهلل

جامُع  هو  الرّتاثّيِة  واجلوامِع  املعامِلِ  تلك  ومن 
)ُكوت احُلّجاج(.

ُس وَسَنُة التأسيس المؤسِّ

)1919م(،  عام  يف  احلّجاج  ُكوت  جامُع  َس  تأسَّ
كٌل  وهم  احلّجاج،  عائلِة  ِكبار  من  جمموعٍة  يِد  عىل 
من: احلاج صالح، واحلاج مهدي، واحلاج يوسف، 
َيت عائلُة احلّجاج  واحلاج جميد، واحلاج مكي، وُسمِّ
مجيع  من  اج  احُلجَّ جتّمع  إىل  نسبًة  الّتسمية  هبذه 
املحافظات يف تلك املنطقة، حيث كانت العائلُة تقوُم 
بضياَفتهم، وِمْن بعدها يذهبون ألداء مناسك احلّج، 
ُتعدرُّ  حيث  نفِسه،  املكان  إىل  يأتون  عوَدهتم،  وبعَد 

جامُع ُكوت الُحّجاج...
 شمٌس تشعُّ بالضياِء والعطاء

إعداد : هاين نمر عجمي
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اجلامُع  واكتسب  مغاَدَرهتم،  قبل  للحّجاج  اسرتاحًة 
تسميَتُه من العائلة، واملنطقة نفسها، فالكوُت تعني: 

سابقًا  ُتسّمى  وكانت  غريَة،  الصَّ املنطقَة 
)ُكَويِّْت( أو )ُكوت(.

وبُمرور  ني،  الطِّ من  ُبني  اجلامِع  تأسيِس  عند   
نني ُجّدد بناؤه من الّطابوق، وأضيَفت إليه مساحٌة  السِّ
ٌة من بعِض املحسنني من )عائلة احلّجاج(، وما  إضافيَّ

يشاهد اليوم من بناء يعود اىل عام )2000م(.

الَمساحُة والَموِقع

وفيه  )400م2(،  بحدود  املسجِد  مساحُة  تقّدُر   
مأذنٌة صغريٌة ُأعيَد بناؤها عام )2012م(، يبلُغ طوهُلا 

ثامنيَة أمتاٍر، وبقطِر مرٍت واحٍد، وفيها مدرٌج حديديٌّ 
التأسيِس  ُمْغَتَسٌل قديٌم بقَدم  الّداخل، وللجامِع  من 

والبناء .
َس اجلامُع يف َوقٍت ال يوجُد فيه أيرُّ جامٍع يف  وتأسَّ
وعىل  الدينيَّة،  عائر  الشَّ وإحياء  الة  الصَّ ألداء  املنطقة 
يف  املصّلني  وتعّرض  واملضايقات،  املَنع  من  الّرغم 
اجلامع إىل االعتقاالت واملضايقة، التي كانت يف زمن 
الّنظام البائد، إالَّ أنَّ املسجَد كان ـ وما زال ـ مستمرًا 
السابق  النظام  اعتقلهم  وممَّن  العزاء،  إقامة  عىل 
وأعدمهم عىل سبيل املثال ال احلرص: الشهيد: تركي 
نعيم حاجم، والشهيد: سّتار جّبار، وغريمها )رمحها 

اهلل( كثري . 
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األنشطُة الدينيَُّة والثقافّية

الّثقافّيِة  األنشطِة  من  العديُد  اجلامع  يف  ُتقاُم 
خالَل  احلسينّيِة  املَجالِس  إقامُة  منها:  والّدينّيِة، 
وإحياُء  املبارِك،  رمضاَن  وشهَر  احلراِم،  حمّرٍم  َشهِر 
الّذكِر  جمالِس  وإحياُء   ، األئمِة  والدِة  مناسباٍت 
بقراءة األدعيِة والّزياراِت، فضاًل عن إقامِة الّدوراِت 
الفقهّيِة، والعقائدّيِة، والدروِس احلوزوّيِة، ودروِس 
خُمتلفٍة،  ٍة  عمريَّ لفئاٍت  أقيمت  وقد  القرآن،  تعليِم 
الرّشعي  الّتكليف  تثقيفّيٌة حلملة  َنَدواٌت  ُتعقُد  وكذا 

للبنات البالغات.
بعنوان  مَجعّيًة  يضمرُّ  أنَّه  اجلامِع  َأنشطِة  وضمَن 
الُفقراء  ُمساعدة  عىل  تعمُل   ،) احلسني  )يتيمة 
للعالج،  املحتاجنَي  واملرىض  واأليتاِم  واملساكنَي 

يِد  ومدِّ  واج،  الزَّ عىل  امُلقبلني  باِب  الشَّ ومساعدِة 
اىل  بحاجة  تكون  التي  فة  املتعفِّ للعوائل  الَعون 
متّول  وهي  )2010م(،  سنة  منذ  ُأسست  املساعدة، 

ذاتيًا بدعم جمموعٍة من َأهل اخلري.
جمموعًة  َحَوت  مكتبًة  تأسيَسه  منُذ  اجلامُع  ضمَّ 
املسجِد  ض  لتعررُّ مجيعها؛  ُفِقَدت  الُكتب،  من  كبريًة 
آثارِه  مجيُع  َقْت  ورُسِ البعثّي،  الّنظام  زمن  يف  للَعَبث 
َست فيه مكتبُة  ُأسِّ ومقتنياته، وبعد سنة )2004م(، 
من  العديَد  ت  وَضمَّ  ،املجتبى احَلَسن  اإلمام 
الّدينّيِة، والفقهّيِة، والعقائدّيِة، واالجتامعّيِة،  الُكُتب 
فضاًل عن مصاحِف القرآِن الكريِم، وكتِب األدعية.
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ُخطباُء الجاِمع وزّوارُه

العديِد  خالِل  من  الّدينّيِة  املناسباِت  اجلامُع  َأحيا 
والّسّيد  الّسبتي،  حامد  الّشيُخ  منهم:  اخُلطباء،  من 
الرّشع،  العزيز  عبد  أمحد  والّسّيد  اخلراسان،  حاتم 

وغريهم.
أمثال:  الّدينّية،  الّشخصّيات  من  العديد  وزاره 
والّشيخ  شرّب،  عصام   والّسّيد  شرّب،  عّباس  الّسّيد 
والّشيخ  األسدّي،  نور  األسديّ، والّشيخ  خلف 
حسني الدكسن، والّسّيد عبد الّرزاق احللو، وغريهم.

ة الَجماعة التوليُة وأئمَّ

تعاقَب عىل ِخْدمة املسجِد َعَدٌد من املتوّلني، كانوا من 
اجلامع  توىّل  الّسنني  وبمرور  نفسها،  احلّجاج  عائلة 
أحُد الّسادة، وهو املرحوم الّسّيد طاهر احللو، وكان 

له دوٌر يف هذا املسجد.
القرن  الّثامنينّيات من  وبداية  السبعينيات  وخالل 
املايض، أّذن يف اجلامِع املرحوُم احلاُج نعيم، واملرحوم 
شاكر  فتحي  واملرحوُم  األسدّي،  سليم  احلاج 
األسدّي، ويتوىل اخلدمة واالدارة فيه احلاج قحطان 

رشيف احلّجاج.
الّناس  إرشاد  يف  كبري  دوٌر  اجلامعة  وإلمام 
صالُة  ُأقيمْت  الّنظام،  ُسُقوط  فبعَد  وتوعيتهم؛ 

اجلامَعة بإمامة الّسّيد يعقوب البطاط، وبعدها بإمامة 
نجله الشهيد الّسّيد مسلم البّطاط، واليوَم ُتقام بإمامة 

الّسّيد حمّمد محزة املوسوي.
من  اجلامُع  له  ض  تعرَّ ما  كلِّ  من  الّرغم  وعىل 
ملرتاديه  واعتقاالٍت  ورّسقٍة  وخّتريٍب  مضايقاٍت 
باملصّلني،  عامرًا  اليوَم  يبقى  البعثّي،  الّنظام  خالل 
الّسنوات  خالل  شهدُه  الذي  بالتطّور،  وزاخرًا 
لم ال يمكن أْن يدوَم مهام طال وقُتُه،  األخرية، فالظرُّ
َنرش  عىل  وتعمُل  باملؤمنني،  عامرًة  اهلل  بيوُت  وتبقى 
ُر فكَر اإلنسان، وُتنرُي درَبُه،  اأَلخالِق احلميدِة، وُتطوِّ
واملحّبة،  واملساعدة،  الّتواصل،  عىل  املؤمنني  وحتثرُّ 
وقضاء حوائج املحتاجني، وهذا ما دعا إليه اإلسالُم 

احلنيف.  
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مْل تصُدر جريدُة )األوقات الَبرصّية( إال بعَد أن حلَّت بدياًل عن النرشِة املعروفِة آنذاك: )َبرَصة تاْيْمس(، 
األمريّية(، وفرِض  املطبعُة   ( ِة  الواليِة احلكوميَّ بعد مصادرِة مطبعِة   ، الربيطاينِّ قيادُة االحتالِل  َأصَدَرتا  التي 
السيطرِة عىل املطبعتنِي األهليتنِي املعروفتنِي يف البرصِة،   التابعتني ـ سابقا ـ  اىل الواليِة احلكوميِة التي ابتاعْتهام 

فيام بْعد .

الربيطانيَة،  االحتالِل  قّواِت  أنَّ  به  م  املسلَّ وِمن 
ـ  الثاين  ترشين  )22ـ  يف  البرصة  ملدينة  احتالهلا  إّبان 
االحتاليلِّ  َبرناجَمها  ِضمِن  من  ـ  ت  َأعدَّ 1914م(،  
عن   واإلعالِن   ، سياستِها  لبياِن  منشوٍر  -إصداَر 
بإصداِر  ذلك  َد  حتدَّ فقد  وفعاًلـ   ، وقراراهِتا  أوامِرها 
جريدِة االوقاِت البرصّيِة، التي شاَب األعداَد األوىل 
من إصدارها العديُد من التخبرُّط، واالرتباُك، وعدُم 
املدروِس  غرُي  والنرُش  االرجتال،  وفساُد   ، التنظيِم 
احلربيِة،  األحداِث  مع  تناسبًا  القليلِة؛  صفحاهِتا  يف 
خالِل  من  اجلامهرييِة  الفعِل  وردوِد  والعسكريِة، 
بعَد  سيام  ال   ، واملتسارعِة  املفاجئة،  االحداِث 
جديدٍة  قواٍت  ودخوِل   ، الرتكيِة  القّواِت  انسحاِب 

هتا وآلتِها العسكرّية . اخرى بُعدَّ
األمر  هذا  اىل  االحتالل  سلطُة  انتبَهت  وهنا،   
عاقدًة  الوضَع،  تستدِرك  فراَحت   ، والقلق  الراهن 

عادل عيل عبيد

جريـدُة
 )الأوقـات الب�صرّية( 
)basrah times(

ومعروٌف أنَّ نرشة َ)برصة تايمس( كانت تصُدُر 
أغلُب  وكان  واالنجليزّيِة،  العربيِة،  باللغتني: 
فقد  مهاّمها،  أّما  ْز،  روْيرَتْ َوكالة  من  تأيت  أخبارها 
ُسُلطاِت  وأوامِر  وبياناِت  قراراِت  بَنرْشِ  َدت  حتدَّ
العسكريِة  الفّعالّياِت  آلخِر  وعرٍض  االحتالِل، 
اجَلَبهاِت،  أخباِر  وعرِض  القتاليِة،  والنشاطاِت 
ولو بطريقٍة رسيعٍة؛ َأَماًل منها ببثِّ حالِة االستقراِر 

املعنويِّ ملقاتليها .
باللغِة  أعدادًا  لتصدَر  النرشُة؛  هذه  َعت  توسَّ ثمَّ   
وبعَد  )1917م(،  عام  حتى  بصفَحَتني  الفارسيِة 
اسِم  حتَت  تصُدُر  صارت   ، العريبِّ قسِمها  استقالِل 
منها   ُل  األوَّ العدُد  َصَدَر  وقد  الَبرصّيُة(،  )األوقاُت 
يوم )24-11-1914م(،  وقد استفادت من جتربِة 
اجلريدِة التي سَبَقتها، التي كانت تصُدُر حتَت ُعنوان  

)ما َبنَي النَّهَرين( .
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عزَمها عىل هذا االصداِر الغريِب عىل أهِل البرصِة، 
من  ُئ  وهيدِّ األهايل،  مشاعَر  ُيَدْغِدغ  راَح  الذي 
االلتزاِم  بضورِة  وخماطبتِه   ، البرصيِّ الشارع  َغَليان 
الربيطانيِة   القّواِت  مع  والتعامِل  واهلدوِء،  بالسكينِة 
ُمعاناِة  إىل  تنظُر  التاج  سياسَة  وأنَّ  سلمّية،  بُطُرٍق 
منها  ُحرم  التي  مطالبِه،  اىل  واالستجابِة  الشعِب، 
، اىل غرِيها من الشائعاِت التي  أثناَء االحتالِل العثامينِّ

َرهتا سلطُة االحتالِل من خالِل هذه اجلريدة . مرَّ
هبذِه  تنهَض  أن  الربيطانّيُة  القّواُت  حاوَلت  لقد 
ِة  بالعمليَّ ُتسهُم  التي  املفاِصِل  من  وجتعَلها  اجلريدِة، 
ٍة مؤثِّرٍة  ، فراحْت تبحُث عن شخصيَّ ِة هلا  االحتالليَّ
من أفراد قّواهتا املسلحِة، مّمن لديِه التجربُة والدرايُة؛ 
ضابٍط  اختياُر  فتمَّ   ، اخلطرِي  الدوِر  هبذا  ليضطلَع 
اسُمه )ليونيل برانسون ( إلدارة هذا العمل ، السّيام 
الصحفيِة  جتربتِه  اىل  يشرُي  الضابِط  هذا  تاريَخ  وأنَّ 
بإصداِر َنرشات دورّية يف وحَدته، فضاًل عن أنشطتِه 
َقها  حقَّ التي  املتعددِة،  ومهاراتِه  االخرى،  االعالميِة 
َأصدَر  أْن  لُه  سبَق  قد  كان  إذ  اهلند؛  يف  وجوده  اّبان 
االلعاِب  يف  َمهاراتِه  عن  )1913م(،  العام  يف  كتابا 
)األكروباتيك(،  وحركات  اليِد،  وخفِة  السحريِة، 
 ، طفولته  يف  يامرُسها  كاَن  التي  اهلوايُة  وهي 
الَوحداِت  بنِي  من  هبا  ُعرف  بل  هبا،  متأثرًا  وكاَن 
العسكريِة التي تنّقل بينها  ، األمُر الذي انتبَهت إليِه 
انتدبتُه  التي  الربيطانّيُة،  العسكرّيُة  االستخباراُت 
الَبرَصِة  بُشيوِخ  ، ولالّتصاِل  ُصْفوفها  ِضمَن  للَعَمل 
راته،  بري ،  وهو ما ذكَره بمذكَّ الباديِة والزرُّ يف َمناطِق 
يف  الَعسكريَة  اخلدمَة  ترَك  ُه  أنَّ سياقها  من  يقررُّ  التي 

هوايتِه  ملزاولة  وتفّرغ   ، الربيطاينِّ اجَليِش  ُصفوِف 
االستعراضّية هذه ، وأنَّ االختياَر َوقَع َعليه من ِقَبل 
مهاّم  لتويّل  البرصِة  يف  الربيطانيِة  العسكريِة  القيادِة 

إصداِر جريدِة األوقات يف البرصة . 
النشيُط هبذه  الضابُط  فقاَم هذا  له،  ط  وتمَّ ما ُخطَّ
املطبعِة،  إعداد  خالل  من  وجٍه؛  أكمِل  عىل  املهّمة 
العاملنَي  بعِض  وجتنيِد  واحلروِف،  والكليشاِت، 
والفنينَي يف املَطابع ، وقد تمَّ ذلَك بعَد زيارتِه ملخازِن 
إحدى َمطابِع الرشكاِت الطباعيِة االملانيِة يف الَبرَصة 
الربيطانيُة  القواُت  استخدمتها  التي  )هيدْلربغ(، 
املالئِمَة  احلروَف  وجَد  وحيَنها،   ، هلا  ومقرٍّ  كملجأ 
لطبِع جريدتِه، االمُر الذي عَكَس مهارَته من خالِل 
واستخداِمها  املالبِس،  ملكوى  ضاِغَطٍة  استخداِم 
ضمَن العملّية الطباعيِة األوليِة يف حينها . إاّل أنَّ هذا 
عة  األمَر جعَل الطباعَة األوىل )التجريبية( غرَي مشجِّ
وجَد  وفعال،   ، اخرى  مطبعٍة  عن  يبحُث  فذهَب   ،
واّتفق مع صاحبِها  العّشاِر،  مطبعًة قديمًة يف منطقة 
من  واحٍد  أسبوٍع  وخالَل   ، األول  العدِد  إلصدار 

االتفاِق مع صاحِب املطبعِة.
اجَلريدِة  من  األّوَل  العدَد  )برانسون(  َبَعَث  َوَقد 
السياسيِة  الشخصّياِت  وَبعِض  بريطانيا،  ملِك  اىل 
برضا  الَعَدُد  وقوبَل   ، املََلكيِّ البالِط  يف  املعروفِة 
َبْعِض  مع  طبعُته،  هلم  ُأرسل  من  َبعِض  وُموافقة 
َبعِض  من  َمها  َتَسلَّ التي  حاِت،  وامُلقرَتَ الّتنوهياِت 
املَعنّيني، التي كاَنت حَتمُل اقرتاحاٍت لَتطويِر اجَلريدة 

.
َصدَر العدُد االوُل من اجَلريدة باحَلجم االعتياديِّ 
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واحدٍة،  وبَصفحٍة  العراقيِة،  الُصُحف  يف  املَعروِف 
زٍة  بَعموٍد باللغِة االنجليزيِة، وعموٍد اكرَب باللغِة  معزَّ
احلربيِة  األخباِر  من  جمموعٌة  العدَد  وختّلَل   ، العربيِة 
العلِم  رفِع  احتفاليِة  عن  رئيٌس  وخرٌب  القصريِة، 
باحتفاِل  الَبرَصة،  يف  احلكوميِة  البنايِة  عىل  الربيطاينِّ 
ت  اصطفَّ التي   ، العموميِّ اجليش  من  الفرِق  بعِض 
جرِس  من  االيمِن  اجلانِب  يف  مستقيٍم  خطٍّ  عىل 
منتصف  أي:  عرشة،  الثانية  الساعة  ويف   ، العشاِر 
القائُد  )ارتربارت(،  السري  اجلنراُل  حَض  النهاِر، 
الوكيُل  السري )ب. كوكس(،  ومعّيته  للجيش  العامرُّ 
)فراي(،  واجلنرال  )دالمني(،  واجلنرال   ، السيايسرُّ

كانوا مجيعا أمام اجليِش، بحضوِر مجهوٍر كبري .
ه اىل أرشاِف  مع بياِن القيادِة العسكريِة، الذي وجِّ
<اىل   : اآليت  نصه  يف  وجاء  البرصِة،  مدينِة  وعموِم 

أرشاِف وعموِم أهاليها الكرام :
بريطانيا  دولَة  أنَّ  العموِم  لدى  معلومًا  فليكْن 
ماليني  املسلمني  من  تبعٌة  هلا  القديم  من  الُعظمى 
وأزيد  حتى  األخرى،  الدول  تبعة  من  أزيد  عديدة، 
من املسلمنَي الذيَن من تبعة احلكومة العثامنّية . وكام 
انجلرتة  دولة  إّن  والعاّم،  اخلاّص  لدى  معلوٌم  هو 
احلكومة  اىل  وصديقًة  حُمبًة  بالسابق  كانت  املعظمَة 
أعلن  عندما  قالئل،  أشهٍر  من  ولكْن،  العثامنّية، 
حكومة  اوروبا،  ُدول  من  بعٍض  بني  فيام  احلرب 
ال  لكي  العايل  الباب  عىل  أّصت  العظمى  بريطانيا 
يوافق  ما  ألّنه  احلارضة؛  املحاَربة  يف  تركيا  تتداخل 
َدت  أكَّ فقد  املناسبِة،  وهبذِه  العثامنّيني.  ملصالح  ذلك 
هلا أنه اذا مل تتدخل تركيا يف هذه املحاَربة ، فإنَّ دولة 

الدوِل  املتحاّبني من  العظمى مع أصدقائها  بريطانيا 
دون هلا يف بقاِء استقالهلا وسالمتِها . ولكن، مع  يتعهَّ
أصغت  وال  التفتت،  ما  العثامنيُة  احلكومُة  األسف، 
؛  اخُلصوص  العظمى هبذا  بريطانيا  دولِة  نصائِح  اىل 
ا كانت قد انخَدَعت بواسطِة حيِل ودسائِس  حيُث أهنَّ
املانيا، حّتى ظهرت منها حركاُت امُلخاصمِة العديدِة، 
َمعها  لتكوَن  العظمى  بريطانيا  دولَة  أجرَبت  التي 
بحالة احَلرب . أّما اآلَن، فإنَّ دولَة بريطانيا العظمى 
قد استوَلت عىل الَبرَصة مِتامًا ، ولو أّنه يوجُد حماربٌة 
أدنى خصومٍة  لنا  ما  ولكْن،   ، العثامنيِة  احلكومِة  مع 
شاء  وإن   . أبدا  الكرام  األهايل  نحو  قصٍد  سوِء  وال 
ألجل  وحماميهم  احلقيقيني،  أصحاهَبم  سنكوُن  اهلُل 

حمافظِة صواحلهم . 
اآلَن ما بقَي أثٌر للحكومة العثامنيِة هبذِه األطراف 
بريطانيا  دولة  بريُق  تأّسَس  فقد  وعوضها،  أبدًا، 
يف  تتمتَّعون  لواَئها  حتَت  بقيتم  أنتم  التي  العظمى، 
َبحابِح احلريِة والعدالِة يف أموِركم الدينيِة والعلامنّية . 
واآلَن، فقد أعطيُت أمرًا شديدًا اىل جنودي املظّفرِة؛ 
لكي يعاِملوا األهايل عىل وجه العموِم بغايِة االحرتاِم 
عليهم،  املفروضِة  وظائِِفهم  إجراِء  يف  والصداقِة 

فَعليكم أْن تعاملوهم باملثل. 
وبالنهاية، لكُم احلريُة التامُة للمعاطاِة بانشغالِكم 
يف  كام  االعتياديِة  وظائِفكم  واجراِء  َالعادِة،  َحسب 

السابق . 
ويل َأَمٌل وطيٌد عىل أّن جتارَة البرصِة ستداِوُم كام يف 

السابق وأزيد>.
ت اجلريدُة بالصدوِر بصفحٍة واحدٍة حتى  استمرَّ
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1915م(،  )15آذار  بتاريخ  الصادِر   ،)85( العدد 
علاًم   ، وانجليزية  عربيٍة،  بصفحتني:  صَدَر  الذي 
والفارسيَة،  العربيَة،  اللغَة  يتقُن  كاَن  )برانسون(  أنَّ 
عن  فضال  وااليطاليَة،  االملانيَة،  وجييُد   ، واألوردّية 

لغته األم . 
فضال  الفارسّيِة،  بطبعتِها  اجلريدُة  َصَدَرت  وقد 
عن طبعة باالنجليزيِة، وبواقع ثالثِة آالِف نسخٍة يف 
التي يمتلُكها هذا الرجُل،  اليوم . ونظرا للمهاراِت 
االستفادِة  يف  االنجليزيُة  االستخباراُت  فّكَرت  فقد 
الرسائِل  فُنقل اىل مكتِب مراقبِة  اللغويِة؛  من خربتِه 
أمَر   ) سون  )اييل  الرائُد  وتوىل   ، العسكرّي  والربيِد 
اذا  ؛  العراِق  نظرا خلربتِه يف  اجلريدِة؛  االرشاِف عىل 
ٍر  ما عرفنا أّنه صاحُب الكتاِب املعروِف )رحلُة متنكِّ
اىل بالِد النهرين(، لتحل بدياًل عنه )امييل لوريمر(، 
اجلريدِة  ادارَة  َمت  تسلَّ التي  الرشقيِة،  اللغاِت  خبريُة 

يف )22شباط 1916م(. 
أداَء  َنت  حسَّ قد   ) )لوريمر  السيدَة  أنَّ  وُيذكُر 
 ، هلا  زيتيٍة  طبعٍة  إضافِة  خالِل  من  وذلَك  اجلريدِة؛ 
 ، السابقة  للمطابِع  أخرى  طباعيًة  مكائَن  وإضافِة 
انجليزيٍة،  نسخٍة   )4000( اىل  الطبِع  ِنسِخ  وزيادة 

و)1000( نسخٍة عربّيٍة وفارسّية .
نوعيًة  نقلًة  )لوريمر(  َزمن  يف  اجلريدُة  َقت  وحقَّ
القسِم  يف  وخصوصا  واملوضوِع،  الطباعِة  جماِل  يف 
َ دوُرها يف معاجلتِها ألمِر انحساِر  العريبِّ ، ولقد تبنيَّ
اجلريدِة  َصَفحاِت  تقليِص  وقِت  يف  وشّحته  الورِق 
األمُر   ، لإلعالناِت  صفحتنِي  إضافِة  اىل  فعمدت   ،
 . اجلريدِة  إخفاِق  من  مرحلًة  فيه  تداَرَكت  الذي 

وقد َحَرَصت هذه املرأُة عىل توثيِق أعامهلِا وفعالّياهِتا 
كانت  وقد  لندن،  يف  والدهِتا  اىل  وإرساهلا   النرشيِة، 

عىل َشكِل مذّكرات .
نسخًة   )2420( اىل  اجلريدة  توزيُع  وصَل  وقد 
وصار  وفارسيٍة،  عربيٍة  نسخة   )850( و  انجليزيٍة، 
طول  عىل  تنترُش  وَمكاتُب  ومتابعون،  قّراٌء،  هلا 
جمموعًة  اجلريدة  إدارُة  اعتَمَدت  ثّم   ، البرصِة  مركِز 
التي  اللغاِت  ُيتقنوَن  ممَّن  َواملندوبنَي،  املراسلني  من 

تتعامُل معها اجلريدُة، وبسعٍر رمزّي .
الدّراجاِت  باستخداِم  اجَلريدِة  َتوزيُع  كان  ولقد 
والزبري،  عيل،  كرمِة  مناطِق  اىل  وخاصة  البخاريِة، 
الساعَة  أنَّ  عىل  البرصِة  أهايل  َد  .،وتعوَّ  .. واملعقل 
التي  اجلريدِة،   بيِع  موعُد  هو  يوم  كلِّ  من  الثامنَة 

أصبَح هلا قّراؤها.
اجلنوِب،  َمناطِق  اىل  اجَلريدة تصُل  أعداُد  َوكانت 
يف الناصّيِة، والّساموِة، من ِخالِل قطاِر الَبرصِة، ومن 
خالِل نقِلها بالسيارات اىل العامرِة . وُيذكُر أنَّ من بني 
أهّم من َكَتَب وحّرَر اجلريدَة مها )جون فيلّبي(، الذي 
ُعرف باسم احلاج عبد اهلل فيلبي، و)غريرتود بيل(، 
وآخريَن، كتبوا فيها مواضيَع، وأرشفوا عىل أعمدٍة، 

ومقاالٍت، وحتقيقاٍت َقصرية .
َخ الراحَل )حامد عيل البازي(،  ُر هنا أنَّ املؤرِّ واتذكَّ
كان حيتفُظ بُنَسخ من هذه اجلريدة ، فضاًل عن ُنَسٍخ 
احتَفَظ هبا الفناُن البرصيرُّ املعروُف البدوّي ، ولكّننا 

ديد . اآلن نفتقُد أعداَدها األكثَر، ولأَلَسِف الشَّ
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ْتُه يف تاريِخ الثَّقافِة العربيِة اإلسالميِة، بل َحّتى يف الثَّقافِة العاملّيِة؛ َفَقد  ُعِرَفت الَبرَصُة بَدوِرها الَكبرِي، الذي أدَّ
املسلمنَي،  َوَخَرَج منها فطاحُل علامِء  العلامِء، والُفقهاِء، واأُلَدباء،  بَحَركِة  تُعجُّ  كاَنت مساجُدها ومدارُسها 
وكباُر فقهائِهم. وما هذا إاّل لُعمِق تارخِيها، وكثرِة مكتباِتا وخزانات الكتِب فيها،  ويف مقالِنا هذا، نريُد أن 
: ِعنا ـ َتُضمُّ َط الضوَء، ونشرَي اىل َنامذَج من َأنواِع املكتباِت البرصيِة يف العصوِر االسالميِة،  وهي ـ َحسَب تتبُّ ُنسلِّ

أشاَر  ، وقد  زمانِنا  ُيعلم يشٌء عنها يف  ضاَعت، وال 
البّشاريرُّ املقديسرُّ إىل هذِه اخِلزانِة يف كالمه عن مدينِة 
)رام ُهرُمز(؛ حيُث يقوُل: <وهبا داُر ُكُتٍب كالتي يف 
البرصِة، والداران اخّتَذمها َأَحُد وزراِء َعُضِد الدولِة، 
وفيهام إجراٌء عىل من َقَصَدمها، ولِزَم القراءَة والنَّْسَخ، 

، وأكثًر ُكتبًا>. إاّل أنَّ ِخزانَة الَبرَصِة َأكرُب، وَأعمرُّ
َمقاماِت  يف  اخِلزانِة  هذه  ِذكُر  ـ  أيضا  ـ  َوَرَد  َوَقد 
)احللوانّية(؛  باملَقامة  املَعروفِة  املَقامِة  يف   ، احَلريريِّ

َمكَتباُت 
الَبصَرِة 

في
الُعصوِر 
اإلْسالمّية

إعداد: 
د.َسلامن ُجودي داود

اًل: الَمكتباُت العاّمة أوَّ
من املكتباِت العاّمِة التي َظَهَرت يف الَبرَصة ِخالَل 
بالَبرَصة،  الوقِف  ِخزانُة  هي   ، اهلجريِّ الرابِع  الَقرن 
عىل  اخلزانُة  هذه  َحَوت  وقد  الَبرَصة.  ُكُتِب  داُر  أو 
النديِم،  البن  صاحُبها  ذكَرها  التي  الكتِب،  َنفائِس 
اأَلشجاُر  املؤلَّفات:  تِلَك  ومْن  له،  معاصًا  وكاَن 
والنباُت، كتاُب وصُف َهواِء ُجرجان، كتاُب صوُت 
قد  الكتَب  هذه  أنَّ  ويذكُر  الّنفِس،  وسياسُة  العلِم 
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كتب  دار  )أي:  ُكتبِها  داَر  ُت  َحَضْ  ...« فقال: 
بنَي، وُملتقى القاِطننَي  البرصة(، التي هي ُمنتدى املتأدِّ
َم عىل  منهم وامُلغرِتبنَي، فَدَخَل ذو حليٍة كثٍة ورثٍة، فسلَّ
اجُلاّلس، وجلَس يف ُأخَريات الناِس، ثّم َأخَذ يبدي 

ما يف وطابه، ويعجُب احلارضيَن بفضِل خطابِه«.
مكتبِة  عن  جليًة  صورًة  يعكُس  النّص  هذا  إنَّ 
التي   ، اهلجريِّ اخلامِس  الَقرِن  خالَل  العاّمِة  البرصِة 
كانت منتدًى، وكان الجتامِع أهِل املدينِة، فضاًل عاّم 
ُمُه من َخَدماٍت جليلٍة لكلِّ طالِب علٍم ومعرفٍة،  تقدِّ
وملا تعتِمُدُه من ُطُرٍق وأساليَب ممتعٍة ومرِشقٍة خالَل 
هذه  وكانت  فيها.  تعَقُد  التي  والقراءاِت  املناقشاِت 
فيها  يشتغُل  َمْن  إىل  وإعاناٍت  رواتَب  ُتعطي  املكتبُة 
من الّطَلبة ، ومّما ُيذكر عن هذه املكتبِة: أهّنا ُأحِرَقت 

سنة )483هـ(.

ثانيًا: الَمكَتباُت الخاّصة
املكتباِت اخلاصِة  ما ييل وصٌف موجٌز ألبرِز  ويف 
التاريِخ  كتُب  َذَكرهْتا  التي  البرصِة،  يف  القديمِة 

والرتاِث ، وهي :
ِجْستايَن 1ـ ِخزانُة أيب حاتم السَّ

الَبرصِة،  ساكني  مْن  عثامن،  بن  حممد  بُن  سهُل 
وُيَعدرُّ إمامًا يف ٌعلوم الٌقرآِن، واللغِة، والشعِر، صنََّف 

ُكتبًا عديدًة، وقد  انتهى إلينا منها:
رين. 1ـ كتاُب املعمِّ

2ـ كتاُب اأَلْجناد.
3ـ كتاُب النَّْخل.

قاَل  868م(،  ـ  )255هـ  سنِة  َأواسِط  يف  وُتُويّفَ 

رًا فيه«. بعُض ُمرتمجيه: »إنَّه كاَن مّجاعًا للكتِب، متبحِّ
2ـ خزانُة ابِن ُدَريد

دريٍد  بابِن  املعروُف  االزدّي،  احلسن  بن  بكر  أبو 
ونقِد  اللغِة  يف  عرِصِه  علامِء  أشهِر  من  البرصّي، 
837م(،  ـ  )232هـ  سنَة  البرصِة  يف  ُولَد  الشعِر، 
ومات ببغداَد سنة )321هــ  933م(، وكانت خزانُته 
هاِت اأَلسفاِر يف اللغِة، واألدِب، والّشعر. حافلًة بأمَّ

3ـ خزانة احَلَبيّش بن معزِّ الدولة البوهيّي
عىل  حتَتوي  وكانت  )357هـ(،  سنة  ُصودَرت   

مَخسَة عرَش ألِف جمّلد.
4ـ خزانُة أيب َخليفَة يف الَبرَصة

صاحُب هذه اخلزانِة من أهِل املائِة الرابعِة للهجرِة، 
وقد مجَع ُكُتَبها يف داِره يف الَبرصة.
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5ـ مكتبُة القايض أيب َفَرج بِن أيب الَبقاء
سالِف  يف  بالَبرَصِة  اشتَهَرت  مكتبٍة  ثالُث  وهي 
َأبو الَفَرج بن أيب  الزماِن، وهي التي أوَقَفها القايض 
هذه  انتَهت  وقد  للِهجرِة،  اخلامِس  القرِن  يف  الَبقاء 
املكتبُة بسبِب حريٍق شبَّ فيها عام )499( للِهجرة.

6ـ  ِخزاَنُة اأَلصَمعّي
املعروف  قريب،  بن  املَلك  عبُد  سعيد،  أبو 
باألصَمعّي، ُولَد يف البرصة عام )122هـ ـ 740م(، 
وُتُويّف عاَم )217هـ ـ 832م(، يف أّيام ُحكم هاروَن 
 )48( مؤلَّفاته  من  النديِم  ابُن  أحىص   ، العبايسِّ
هو  ذكَره  ما  ِخزانتِه  َسَعِة  عىل  دليٍل  وخرُي  مصنَّفا، 
ِة، قال يل:  قَّ عنها بقولِه: »ملّا خرْجنا مَع الرشيد إىل الرِّ
هْل محلَت َمعَك َشيئًا من ُكتبك؟ فقلُت: َنَعم، محلُت 
ثامنيَة عرَش  فقلُت:  فقال: كم؟  محُله!،  َخفَّ  ما  منها 
ْلَت َكْم كنَت  فَت، فلو ثقَّ ُصندوقًا، فقال: هذا ملا خفَّ

حتمُل؟ فقلُت: أضعاَفها، فَجَعَل يعجُب«.
7ـ ِخزانُة اجلاِحظ

مل يشتهر َأَحُد أدباِء العربيِة اشتهاَر أيب عثامَن، عمرو 
ـ868م(،  )255هـ  سنة  املتوّف  اجلاحظ،  بحر،  بن 
وُتعدرُّ كتبُه من أثمِن ما وصَل إلينا من ُتراِث األقَدمني، 
كاَن كثرَي االّطالِع والنظِر يف الُكتب، يكرتي الكتَب، 
للعلِم  حمّبُته  فكانت  وجيمُعها،  ويقتنيها،  ويطالُعها، 
كُتُبه  تراَكَمت  حّتى  األمثال،  مضَب  والكتِب 
واملعرفِة،  العلِم  من  شّتى  بُصنوٍف  مكتبُته  واكتألت 
بن  الوهاب  عبد  القاسم،  أبو  اسمه  وّراٌق  له  وكاَن 

عيسى، الوراقّي، البغدادّي.
8ـ ِخزانُة أيب عمرو بِن الَعالء

 ، املازينرُّ الويان،  عاّمر،  بن  العالِء  بُن  زياُد  وهو 
النحِو واللغِة، وَأَحُد  البرصِة يف  أهِل  إماُم  البرصّي، 
ـ  )154هـ  سنة  الكوفة  يف  مات  السبعِة،  الُقّراء 
إىل  بيَته  مألت  َأهّنا  فيقال  ُكتبِه،  ِخزانُة  أّما  670م(، 

َك، فأحّرّقها))1((. قِف، ثم تنسَّ السَّ
يف  ُة  العباسيَّ املكتبُة  أو  أْعيان،  باش  آِل  مكتبُة  9ـ 

البرصة  
أعيان  باش  آِل  بأرسِة  خاّصٌة  عائليٌة  مكتبٌة  هي 
العباسّية، وهي تضمرُّ جمموعًة من الكتِب املخطوطِة 
واألدبيِة  العلميِة  الدورّياِت  إىل  إضافًة  واملطبوعِة، 
الكتِب  هذِه  بني  ومن  لغاٍت،  ِة  بعدَّ املطبوعِة 
الكتِب  وأندِر  َأقدِم  من  بعٌض  واملخطوطاِت 

املخطوطِة واملطبوعِة بالعامل.
ثالثًا: مكتباُت املّدارس

َست يف َمداِرِس الَبرصة،  من أبرِز املكتباِت التي ُأسِّ
هي:

1ـ مكتبُة املَدَرَسِة النظامّية
1066م(،  ـ  )459هـ  سنة  بعد  إنشاؤها  وكان 
القرِن  منتصَف  امُلْلِك،  نظاِم  الوزيِر  يد  عىل  وذلك 
اخلامِس اهلجرّي، والظاهُر أهّنا قريبٌة من املَرَبد، ومن 

ِة املجاورِة لقرِب طلحَة بِن ُعبيِد اهلل التميمّي. املحلَّ
2ـ مكتبة مدرسة أيب عباس اجلرجاين

)482هـ-1089م(،  سنة  قبَل  إنشاُؤها  وكاَن 
وترَجَم  الشافعيِة،  َطَبقاِت  يف  الِح  الصَّ ابُن  ذكَرها 
امحد  بن  حممد  بن  امحد  العباِس،  أيب  سها  ملدرِّ
وشيِخ  الَبرصِة،  قايض  األديِب،  الفقيِه  اجلرجايّن، 

الشافعيِة، املتوف سنة )482هـ(.
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3ـ  مكتبُة مدرسِة أيب الَفَرِج الَبرصّي
1105م(،  ـ  )499هـ  َسَنة  قبل  إنشاُؤها  وكاَن 
أنشأها قايض البرصِة، حممُد بُن عبيد اهلل، البرصّي، 
الدين  مجاُل  وذكَرها  )418-499هـ(،  الشافعّي 
االسنويرُّ يف َطَبقاته، وذكر أهّنا كانت يف غاَيِة احُلسن 

.)242/1(
ر باْتكني 4ـ مكتبُة َمدَرَسة أيب املظفَّ

)630هـ-1232م(،  َسَنة  قبَل  إنشاُؤها  وكاَن 
ر،  املظفَّ أبو  األمرُي  أنشأها  للحنابلِة،  مدرسٌة  وهي 
املتوف سنة   ، الناصيرُّ  ، الروميرُّ اهلل،  بُن عبد  باتكنُي 
)640هـ ـ 1242م(، وذلك عنَد واليتِه البرصَة، من 
باتكنُي  وكان  )630هـ(،  سنة  حتى  )607هـ(  سنة 
حمّبًا للعلِم والعلامِء، واهتمَّ بتجديِد مدارِس الَبرصِة، 
زمانه، وكاَن  العلُم يف  وانترَش  الُكُتَب،  فيها  وأوقَف 

العلامُء يقصدوَنه من مجيِع اآلفاِق، فريُفُدُهم.
ر باتكنْي الطبّية 5ـ مكتبُة مدرسِة أيب املظفَّ

وكان إنشاُؤها قبَل سنِة )630هـ-1231م(، ُذكر 
ر، باتكنَي أنشأ بالبرصة مدرسًة ُيقرأ فيها  أنَّ أبا املظفَّ
ر بيامرستاَن )مستشفى(، وكان قد  ، وعمَّ علُم الطبِّ
التي  الوحيدُة  الطبيُة  املدرسُة  وهذه  ل،  وتعطَّ َخِرَب 
، وال يعرُف من  تمَّ الُوقوُف عليها يف العرص العبايسِّ

َأخباِرها غرُي إنشائِها.
6ـ مكتبُة مدرسِة ابِن ُدَوْيَرة

)652هـ-1254م(،  َسَنة  قبَل  إنشاُؤها  وكاَن 
بُن  احلسُن  عيّل،  أبو  بالَبرَصِة،  احَلنابلِة  شيُخ  أنشأها 
املتوف  الزاهُد،  امُلقرُئ،   ، البرصيرُّ ُدَوْيَرَة،  بن  أمحد 

سنة )625هـ(.
البناِء،  استقالُل  املدارِس:  هذه  َخصائِِص  ومْن 
واتِِب  واهلندسُة، وإيقاُف الوقوِف عليها، وتقديُم الرَّ
امللتحقِة  املكتباِت  يف  والعاملنَي  والطلبِة  سنَي  للمدرِّ

هبا.

املصادر
متاٌح  البرصة،  مكتباُت  املالكي،  وجمبل  الوردّي  زكي  1ـ 

عىل املوقع:
h t t p : / / w w w . m k t a b a . o r g / v b /

29725=showthread.php?t
نشأهُتا،  االسالم:  يف  املكتباُت  محادة،  ماهر  حممد  2ـ 
مؤسسةالرسالة،  بريوت:  ط2،  ومصائُرها،  وتطوُرها، 

1978م، ص232.
املكتباِت يف  تاريِخ  اجلواهري، من  3ـ خيال حممد مهدي 

البلدان العربية، دمشق: وزارة الثقافة، 1992م، ص414.
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ُنرَشت  ِصه،  ختصرُّ جَمال  يف  عّدٌة  نظرّياٌت  لُه 
من  جمموعًة  ألَّف  وخارِجه،  العراِق  داخَل 
قاربت  األبحاِث،  العديَد من  َوَكتَب  الُكتب، 
َة واخلمسني بحثًا ، فضاًل عن ذلك، لديه  الستَّ
آماٌل كبريٌة يف سبيل تطوير الواقِع الزراعيِّ يف 
العراق عمومًا والبرصة بشكل خاّص، إرتأت 
العَدد،  هذا  يف  ضيَفها  يكوَن  أن  )اخلطوُة( 
األستاُذ،  الَبرَصة،  جامعة  يف  التدرييسرُّ  إّنه  

الدكتوُر، شاكر حنتوش عّداي. 
اخلط�ة : ال�صالُم عليكم دكت�ر،  هاّل بيَّنتم 

لقّراء جمّلتكم )اخلط�ة( باإيجاز من ه� 

الدكت�ر �صاكر حنت��س عداي؟ 
ومرحبًا  وبركاته،   اهلل  ورمحة  السالم  وعليُكم 
بكم،  باختصار: أنا الدكتور شاكر حنتوش عّداي، 
جت  من ثانوّية الُقرنة عام  من مواليد )1953م(، خترَّ
من  البكالوريوس  شهادِة  عىل  حاصٌل   ، )1971م( 
َلَقب  الَبرَصة عام )1975م(،  حصلُت عىل  جامعة 
حصلُت  بعدها  )1976م(،  عام  باحث(  )مساعد 
التحقُت  ثمَّ   )1980م(،  سنة  يف  دراسية  بعثة   عىل 
بالكلّية الوطنّية للهندسة الزراعية يف إنجلرتا يف السنة 
ص هندسة  بتخصرُّ املاجستري  نفسها، وأهنيُت مرحلة 

ِحواٌر علميٌّ هادٌئ 
مع

الأ�صتاذ، الدكت�ر، �صاكر حنت��س

.حاورُه: والء سباهي
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يف  وذلك  مكائن،  َتصميم  فرُع   الزراعية،  املكائن 
انتقلُت إىل جامعة لندن،  عام )1982م(، بعد ذلك 
وحصلت عىل شهادة الدكتوراه عام )1986م( ، ثم 
ُعدُت إىل العراق، والتحقُت بجامعة البرصة  يف نفس 

السنة، وحصلُت عىل لقب االستاذ عام )2001م(.

 اخلط�ة : ما هَي اأهمُّ البح�ث  والنظرّيات 

العلمّية املن�ص�رِة وغرِي املن�ص�رِة  للدكت�ر 

�صاكر؟
لدّي ستٌة ومخسون بحثًا علمّيًا ُنرش بعُضها خارَج 
اآلالِت  ختّص  نظرّيات  مخُس  لدّي  وكذا  العراق، 
الزراعيَة، ُنرشت داخل العراِق وخارَجه، واحلقيقُة: 
إّن هذه النظريات هي نظرياٌت رياضّيٌة أكثر مما هي 
تطبيقّية، ويستفيد منها طلبُة الدراسات العليا؛ ألهّنا 
فتعّلم  الزراعيِة،  املكائِن  تصميم  عىل  تساعُدهم 

الطالَب  كيَف يعمُل؟ وكيف يصمم؟

 اخلط�ة : ما هَي اأهمُّ  امل�ؤلَّفاِت املن�ص�رة؟
الفرتِة  خالَل  ْفتها  الَّ الُكتب  من  جمموعٌة  لديَّ 
اخلمسَة،  نظرّيايت  بجمِع   قمُت  حيُث  السابقِة، 
ُس اآلن يف  يدرَّ والكتاُب  كتاٍب واحٍد،  وجعلُتها يف 
الُعليا، وهناَك جمموعٌة من  جامعة بغداد للدراسات 
َطهران، وجامعة خوزستان  ُس يف جامعة  تدرَّ كتبي 

يف إيران.
باإلضافة إىل ذلك،  لدّي عّدة  كتٍب: أحُدها عن 
َمت يف قسم املكائن، منها:  اآلالت احلديثِة، التي ُصمِّ
 Theory of agricultural(   ،باللغة االنجليزية
الدراسات  لَطَلبة  س  ُيدرَّ وهو   ،)machines

والصني،  أمريكا،  اىل  منه  قسٌم  ُأرسَل  وقد  العليا، 
وايران، وتركيا.

والكتاب االخر، هو معّداُت استصالِح األرايض 
ع يف اجلامعات  واملعّدات الثقيلة، ُطبَع يف بريوت، وُوزِّ

العراقية  وغري العراقية.
بعنوان  األولية  للدراسات  ص  كتاٌب خمصَّ ولديَّ 

كاُت االحرتاِق الداخيّل(. )حمرِّ
وهو  )2016م(،  عام  صدر  األخري  والكتاب 
ساحبات  أداء  )ميكانيك  بعنوان  بجزأين   كتاب 
زراعّية(، فيه جزٌء خمصٌص لَطَلَبة الدراسات األولّية 
ٌص لَطَلَبة  للمكائن الزراعيِة،  واجلزُء اآلخر منه خمصَّ

الدراساِت العليا للامجستري والدكتوراه . 

اخلط�ة : ما هي املنا�صب التي �صغلها الدكت�ر 

�صاكر حنت��س خالل م�صريته العلمية؟
شهادة  عىل  وُحصويل  بريطانيا،  من  ُرجوعي  بعَد 
واآلالت  املكائن  لقسم  رئيسًا  ُعينت   ، الدكتوراه 
يف  القسم  يف  الوحيَد  التدرييسَّ  وكنُت  الزراعية، 
التدريسّيون  بدَأ  أو سنتني،  وبعَد سنة  الوقت،  ذلك 
بالوفود اىل القسم، وكان عدُدهم قلياًل آنذاك،  بعد 
ذلك، ُعّينُت عميدا لكلّية الزراعة  للفرتة بني عامي 
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)2005( و)2014م(، بعدها، تفّرغُت للتدريس.

 اخلط�ة : هل لديُكم مطالعاٌت للكتب، اأو 
كم؟ �صِ اهتماماٌت اخرى خارَج تخ�صُّ

الشعر  هي  قراءهتا  وأحبذ  أقرأها  التي  الكتُب 
أو  للبحرتي،  أو  للمتنّبي،  أقرُأ  ما  وغالبًا  العريّب، 

لغريمها من فحول ُشعراء العرب . 

اخلط�ة : ما ه� راأُي الدكت�ر  بال�اقِع الزراعيِّ 

يف الَب�صرة ؟
عاَمة  العراِق بصورة  الزراعيرُّ يف  الواقع  احلقيقُة: 
أّما يف  يف وقتنا احلارض متخّلٌف بصورٍة كبريٍة جّدا، 
البرصة، فاحلال أسوأ؛ بسبب ما حدث من احُلروب 
من  احلروُب  هذه  فته  خلَّ وما  بالبلد،  ت  مرَّ التي 

فات. خملَّ
وكذا بسبب ارتفاِع نسبِة امللوحِة يف املياِه، وإمهاِل 
الفالِح، وغريها من األمور، هلذا كله، واقع الزراعة 
بالدول  مقارنة  كثريًا   متأخٌر  ـ  الشديد  لألسف  ـ 

املجاورة فضال عن الدول املتقدمة.

اخلط�ة : ق�صُم املكائِن والآلِت الزراعّيِة من 

الأق�صام املهّمة، فما ه� تاأثرُيه على ال�اقِع 

الزراعيِّ يف الَب�صَرة؟
ر كثريًا يف جماِل استخداِم   يف احلقيقة: إنَّ العامَل قد تطوَّ
فقديام،  الزراعِة؛  الزراعيَّة يف جماِل  واملكائِن  اآلالِت 
كان املزارُع يستخدُم االدواِت البدائيِة املعروفِة، وأّما 
َر األمر كثريًا، وأصبحت احلاصداُت  اليوم، فقد تطوَّ

ـ  نحن  أما  رِة،  املتطوِّ االلكرتونّية  باألجهزة  ُتدار 
البدائّيَة يف  الطرَق  ـ الزلنا نستخدُم  لألسف الشديد 
جهُل  هو  ذلك  يف  والسبب  للزراعِة،  الرتبِة  حتضرِي 
 ، احليويِّ القّطاع  هبذا  الدولِة  اهتامِم  وعدُم  الفالح، 
ومن خاللكم، أناشُد اجلهاِت الرسميَة، وخصوصا 
للفالحني  تطويريًة  دوراٍت  تقيَم  أن  الزراعِة،  وزارَة 
واملختّصني يف جماِل الزراعِة؛ لرفع كفاءاهتم، وزيادة 
الزراعيَّة، مما يساهُم يف  باملكائن  خربهتم ومعرفتهم  

تطوير الزراعة يف البلد.

 اخلط�ة : هل لديكم اهتماٌم  بُتاِث َمدينة  

اث ؟ الَب�صَرة؟ وماذا يعني لكم هذا التُّ
مل  البرصيَّ  الرتاَث  أنَّ  جدًا  ـ  أيضًا  ـ  املؤسف  من 
تارخييًة  مدينًة  البرصة  كون  الكايَف؛  االهتامَم  يلَق 
عريقًة، وهناك جوانُب تراثيٌة يف طريقها اىل االندثار، 
يف  مزدهرًة  كانت  وقد  مثاًل،  اليدويِة  كالصناعاِت 
عىل  يِفدون  الذين  السّواُح  وكان  الفرتات،  من  فرتة 
هذه  من  نامذَج  بلداهنم  اىل  معهم  يأخذون  البرصة 

الصناعات.
العلامء  من  الكثري  هنالك  آخر،   جانب  ومن 
البرصيني األجالء يف املايض مل يسلَّط عليهم الضوُء، 
امٌت؛ ختليدًا هلم؛  و جيُب أن ُيذكروا، بل تقام هلم جمسَّ
بعلومهم ومعارفهم،   لإلنسانية من خدمة  موه  قدَّ ملا 
وأرى أن يشّيد متحٌف كبرٌي  يف البرصة، جُيمع فيه كلٌّ 
تراِث البرصِة بمختلف جوانبه؛ لكي تّطلَع األجياُل  

عىل تاريِخ وتراِث مدينتِها العريق.
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ُم شكري للعتبة العباسية املقدسة؛  ومن هنا، أنا أقدِّ
وآمُل  البرصة،  وعلامء  البرصة،  برتاِث  الهتاممها 
البرصة،  برتاث  متخصٌص  متحٌف  هناك  يكون  أن 
وعندما يزور السائح االجنبيرُّ أو العراقي من خارج 
البرصة هذه املدينَة، يذهب هلذا املتحف، ويّطلُع  عىل 

هذا الرتاِث الغنيِّ الكبرِي هلذه املدينِة العريقة.

 اخلط�ة :  لديكم براءاُت اختاٍع كثريٌة، فهال 

تكلَّمُتم عن هذا امل��ص�ع بع�َس ال�ّصيء؟
يف احلقيقة: إن التصاميَم التي حصلُت عىل براءاِت 
ِة املوجودِة   اخرتاٍع فيها، جاءت نتيجَة املشاكِل الزراعيَّ
يف ُتربِة  البرصِة؛ فقد تأّثَرت البرصُة كثريًا بامُللوحة، 
املشكلة،  ُصنا من هذه  وحتتاُج اىل اخرتاِع أجهزٍة ختلِّ
فقمنا بتصميِم حمراٍث يعمُل عىل حلِّ املشكلِة؛ وذلك 
بعد  الرتبِة،  سطِح  حتَت  خنادَق  عمِل  خالِل  من 
أعامٍق  اىل  الرتبَة  فيفّكُك  املناسبِة،   الظروِف   توفرِي 
كبرية،  بصورٍة  األمالِح  إنزاِل  عىل  ويساعُد  كبريٍة، 
فعملنا عىل تصميم املحاريِث العميقِة املرّكبة، وفاحتة 
املصممُة يف  السواقي  فاحتُة  كانت  أن  بعد  السواقي، 

اخلارج ال تستطيع أن خترتَق الرتبَة الصلبَة.
منا آلًة يمكُنها الوصوُل إىل أعامٍق كبريٍة  وكذا صمَّ
تصميم   عىل  نعمُل  احلايل،  الوقت  ويف  الرتبِة،  من 
وتسميِد  الّسواقي،  فتِح  بعملية  تقوُم  حديثة  آالٍت 
الرتبة يف حالة الزراعة، وقد أعطت إنتاجًا كبريًا جدًا.

احِلراثِة  عىل  تعمُل  مرّكبًة،  حديثًة  آلًة  وصممنا 
الوقِت، تقوُم  العميقِة واحلراثة السطحيِة، ويف ذات 

كبريًا  إنتاجًا  أعطتنا  وقد  وخلطها،  األسمدة،  بَنرش 
مقارنًة بالّطرق التقليدية؛ فقد جربناها يف زهرِة عّباِد 

الشمِس.
عىل  فيها  نعتمُد  كثريٌة   مشاريُع  لدينا  واحلقيقة: 
ممتازٌة  إمكانياٌت  لنا  تتوفر  مل  إذ  الذاتّيِة؛  اإلمكانّيات 
هذه  من  الرغم  وعىل  أكثر،  إبداٌع  لنا  يكون  حّتى 
آلًة   )35( نصّمم  أن  استطعنا  البسيطة،  اإلمكانيات 
زراعيًة، وبعضها يستخدم  اآلن من ِقبل الدراسات 
العليا يف أبحاثهم، ومن ِقبل طالب املراحِل األولّية 

يف جتارهبم. 

 اخلط�ة : كلمٌة اأخرية 
هذا  يف  املقّدسُة  العباسيُة  العتبُة  تتوَسَع  أن  أمتّنى 
املَجال بصورة َكبرية، وهي املعروفة بنشاطها يف كلِّ 
جمال، وأشدرُّ عىل أيادي القائمني والعاملني يف َمرَكز 
عهم عىل أن يستمّروا  يف  توثيق  ُتراث الَبرَصة، وأشجِّ
ُتراِث َمدينِة البرصِة؛ حتى يكون نرباسًا  كلِّ نواحي 

لألجيال القادمة.
اخلطوة: شكرا لكم جناب الدكتور عىل إتاحتكم 
ونتمنى  انشغاالتكم.  كثرة  من  الرغم  عىل  الوقت 
جماالت  جمال عملكم، ويف كل  التوفيق يف  كل  لكم 

حياتكم.
لكم  ه  كلرُّ الشكُر  بل  حنتوش:  شاكر  الدكتور 
كل  لكم  وأمتّنى  الثمينة،  الفرصة  إتاحتكم هذه  عىل 
املعطاء،  املدينة  هلذه  وخدمتكم  عملكم،  يف  التوفيق 

مدينة البرصة العزيزة علينا مجيعا.
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نُتابُع مَعكم ـ أيُها األعّزاُء ـ في هذه الَحلقة ذكَر بعِض التسمياِت الَقديَمِة، 
التي كانت تُستخدمُ في البَصرَة، ومنها:

العّشار،  يف  العّرادي(  )حمّمد  احلاّج  داِر  وباُب 
وعىل الباِب نقوٌش لَبعِض احليوانات، ونقوٌش ُأَخر.

وهذان البابان موجودان إىل يومنا هذا.
ذاِت  البيوت  أبواب  إىل  اإلشارة  من  بدَّ  وال 
وكان  الواحدة،  )الصّفاگة(  أو  )الصّفاگتني(، 
ُيسّميها  اآلخر  والبعض  هكذا،  ُيسّميها  البعض 

التَّْسِمياُت الَقديمُة في البصرة
بقلم: كريم عالويالحلقُة الخامسُة

اأَلبواب: 
اِج،  بعُض َأبواب البيوِت القديمِة من اخَلَشِب الصَّ

ويف الباِب نقوٌش حَمفورٌة.
ومن أبواِب البيوت املعروفة قديام: 

عليه  العّشار،  يف  الَبدر(  )كاظم  احلاّج  بيت  باُب 
نقوٌش آلياٍت قرآنّيٍة، وتيجاٍن، ونقوٌش خمتلفة.
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ِمن  قطعتان  الباب  وعىل  الواحدة(،  و)الطاّلگة  )الطاّلگتني(، 
الباب،  عىل  مثّبتة  األوىل:  )الربنج(،  ُيسّمى  الذي  النحاس 

جانٍب  ِمن  ولكن،  األوىل،  فوَق  مثّبتٌة  املطرَقَة،  ُتشبه  والثانية: 
خص  واحٍد، ومكاهُنا يف أعىل الباب؛ بنحٍو تصل فيه يُد الشَّ

مغلقًة،  الّداَر  وجيُد  الّدار،  إىل  شخٌص  يأيت  وعندما  إليهام، 
يقرُع الِقطعة األوىل التي يف األعىل، ويضهبا بالثانية التي 

صوٌت  فيخرُج  متتاليٍة،  مّرات  ثالَث  أو  تني  مرَّ أسفلها 
َيسمُعُه َمن يف الدار، فيخرُج أحُدهم ويفتُح الباب.

عن  ُأِخَذا  ْگطاگة(،  )الطِّ القطعتان  هاتان  وتسّمى 
(، وهو )الطرق(، وما زالت موجودًة عىل أبواِب  )الطقِّ

بعض البيوِت القديمة.
ع )املَجاز(، وعند الدخول  ُيسّمى مدخل الباب أو املوزِّ

مْن  احُة  والسَّ البيت،  غرُف  هبا  حُتيُط  ساحًة  جتُد  بيٍت،  إىل 
دون سقٍف، ومساحتها َحسَب َسَعة الّدار، والّساَحة ُتسّمى 

در  )باحة الّدار(، ويف بعض الباحاِت الكبرية ُتزَرع شجرُة السِّ
ودار  بالعّشار،  احللفّي،  داود  احلاج  دار  باحة  مثل:  )النبق(، 

إبراهيم احلاج عيسى، يف العّشار، ودار حسني الّشيخ خزعل، يف 
البرصة، ُقرَب املَحكمة الَقديمة.

مدخِل  بعرض  َسقٌف  يوجُد  الّساحة  أضالع  أحد  امتداِد  وعىل 
تصلها  ال  التي  الطارمة  هذه  وحتَت  )الطارمة(،  ُيسّمى  احة  السَّ

هتيئِة  مثل:  البيت،  ألهل  اليوميرُّ  العمُل  يكون  واملطُر،  مُس  الشَّ
ْشِت، واجُللوِس فيها  املواّد املطلوبة للطبخ، وغسِل املالبِس بالطَّ

صيفًا، وغرِي ذلك.
املثبَُّت  املاء(،  ُمنعزٍل من الطارمة يوجُد )ِحبرُّ  ويف جانٍب 

عىل ِمشَبٍك من اخَلَشب.
ويف وسط الّساحة توجد )البالوعة(، التي تنجرف إليها 

مياُه األمطار.
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واجَهة  عىل  بابني،  ذو  )َكْنتور(  الغرفة  ويف 
ا البيوُت غري امليسورة احلال،  كلِّ باٍب مرآة، أمَّ
فكانت تستعمُل صندوقًا مصنوعًا من اخلشِب 
يف  النّجاريَن  سوق  يف  ُيصَنع  الذي   ، العاديِّ

العّشار، قرب جامع املقام.
الّدار فتحٌة  ـ يف بعض ُغرف  أيضًا  ـ  ويوجُد 
وكانت  )الرازوَنة(،  عليها  ُيطلق  ّباك  الشرُّ ُتشبُه 
بُقضبان  ُتستبَدل  أْن  قبَل  جاج،  بالزرُّ ر  تؤطَّ
أو  كبريٍة،  ِمرآٍة  لوضع  هذه  وُتستعمل  احلديد، 
كنُت  شخصّيًا  وأنا  الّصغرية،  احلاجاِت  بعِض 

أستعمُل واحدًة لوضع ُكُتبي املدرسّية.
غرفة  ُتسّمى  الطابقنِي  ذواِت  البيوت  ويف 

الّشناشيل املفروشة للجلوس )األريس(.
ويف  )الَكيل(،  من  )الچيل(  املخزن  ُيسّمى 
ّكر،  والسرُّ والّشاي،  ز،  الررُّ خُيزن  الُغرفة  هذه 
هن، وتنكة التمر، واخلالل  والّطحني، وتنكة الدرُّ

بيُت  فنقول:  )احُلْجرة(،  ُتسّمى  والغرفة 
ُفالٍن فيه أربُع أو مخُس ُحَجر.

يوانّية(،  )الدِّ ُتسّمى  االستقبال  وغرفُة 
التي ما زالت ُتستعمل حّتى أّيامنا هذه، هذه 
الغرفة حسب ُمّطط البيت تكون عادًة منعزلًة 

عن العائلة )احَلَرم(.
لشخٍص  ٌص  ُمصَّ فهو  املنام،  رسيُر  ا  أمَّ
احلديِد،  ِمن  كان  فإذا  لشخصنِي،  أو  واحٍد، 
ُيسّمى )َقْرُيوَلة(، وإذا كاَن ِمن اخَلَشب ُيسّمى 
يُر لشخصنِي، فُيسّمى  )َتَت(، وإذا كان السَّ
)أّم  الچوربايات  أنواع  وأفضُل  )ُچوْرباَية(، 

الّرّماَنة(.
ويف الُغرفة صندوٌق كبرٌي ُيستورُد من اهلند 
املالبس  مَع  يضُع  والبعُض  املالبس،  حلفِظ 
حّتى  وكس(؛  )اللُّ صابونات  من  عددًا 

تكتسَب املالبُس رائحتها.
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يرّي، وبستوگة املعجون،  الدِّ املطبوخ، والتمر 
مبات،  واللَّ والفوانيس،  املجّففة،  والبامية 

واهلاون، واجلاون، والّطشوت.
اخلشب  من  ُصندوٌق  يوجُد  الُغرفة  ويف 
وُيسّمى  ب،  والرشرُّ األكل  )مواعني(  حلفظ 
)الّصندقچة(،  يها  ُيسمِّ والبعُض  )الّسّحارة(، 
طوُله  اج،  الصَّ من  صغرٌي  صندوٌق  وهناك 
قدٌم، وعرضه )4/3( قدم، وارتفاعه )2/1( 
و)الُفلوس(،  هب،  الذَّ فيه  حُيفظ  تقريبًا،  قَدم 
وأشياُء ُأَخر ثمينة، ويوضع يف أسفل صندوِق 

املالبس، وُيسّمى ـ أيضًا ـ )الّصندقچة(.
)َموِقد(،  مجُع  )املواقُد(:  توجد  املطبخ  ويف 
املطبِخ  احَلَطب، وُقرَب سقِف  نار  للطبخ عىل 
ويف  )البادگري(،  ُتسّمى  خان  الدرُّ خلروج  َفتحٌة 
بعض البيوت يوجد بادگري يف غرفٍة تنام فيها 
العائلة ُظهرًا يف فصل الّصيف؛ لدخول اهلواء 

منها؛ لعدم وجود مراوح حينذاك. 
ُتسّمى  فكانت  )املراحيُض(،  أّما 

)اأَلَدب(، أو )اخَلْلوة(. 
صغريٌة  غرفٌة  توجُد  ار  الدَّ سطح  ويف 
أمتار  سّتة  أو  مخسة  تتعّدى  ال  مساحُتها 
مرّبعة تقريبًا حلفظ فرش النوم صيفًا، ُتسّمى 

)البيتونة(.
ُيسّمى  ُمنعزٌل  ممرٌّ  هبا  البيوت  وبعض 
هليز(، أّما بيوُت أطراف املدينة، فبعُضها  )الدِّ
وإذا  وفة(،  )الطرُّ ُيسّمى  الّطني  من  سياٌج  له 
كان الّسياج ِمن الَقَصب، فُيسّمى )اخُلّص( 

، وللحديث تتمة.
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يف �َصنة )870( للهجرة، املُ�افقة ل�صنة )1466( للميالد، بعد ُحروٍب �صديدٍة، َوَقعت الَب�صرُة حتت َ�ُصلطة 
ُكمان، من َقبيلة )اآْق ُق�ُي�ْنل�( )اخَلروف  )اخلروِف الأَبَي�س(؛ اإذ ق�صى )ح�صن الط�يُل(، من اأَُمراء التُّ
واأنهى  والب�صرَة،  بغداَد  حتتلُّ  كانت  التي  الأ�ص�د(،  )اخلروف  ُق�ي�نل�(  )َقَرْه  َقبيلة  على  الأبي�س( 

وج�َدهم ب�ص�رة كاملة.
واإليك التفا�صيل:

سنة   قويونلو  اآلق  أماَم  ساحقٍة  هبزيمٍة  ُمنَي  أنَّه  إال 
)1467( للميالد.

وإليَك بعَض التَّفصيل 
ويل  َحَسن بيك الطَّ

هو أبو النَّرص، حسن بيك، ابن أمري عيل، ابن عثامن 
قتلغ بيك، إبن حاجي بيك، أوُل ُملوك آق قويونلو، 
كان شجاعًا، سمحا، طوى بساَط ُقدرة مريزا جهاْن 

بعَد الَخروِف اأَلسود:

 الَخروُف األبيُض يأكُل الَبصرة
سلامن كريم

)آق  األبيض(  اخَلروف  )قبيلُة  قويونلو  آق 
قويونلو(،  )أالْغ  أو  قويونلو(،  )آالْق  أو  قويونلو(، 
من  قبيلٌة  قيل،  كام  األبيض(  )اخلروف  قبيلُة  هم 

الرتكامن َقضت عىل َقبيلة )اخلروف األسود(.
عرفت دولة  )قره قويونلو( أوَجها وبلغت أقىص 
اتِّساعها أثناء عهد َجهاْنشاه، الذي استطاع أْن ُينهَى 
والَبرصة،  بغداَد  عىل  ويتسلطَن  التيمورّيني،  خطَر 
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لُه  إليه، وذكَر  أتى  بآٍت  قليلٌة، وإذا  وحواليه رشذمٌة 
هذا  يف  يكبَسك  أن  عىل  عازما  كان  بيك  حسن  أنَّ 
َق ذلك، وأرسَل إىل حسن بيك يقوُل  املوضع، فصدَّ
تريد  كنت  الذي  م  التهجرُّ وهذا  الفعاُل،  هذه  ما  له: 
بباله،  مل خيُطر ذلك  أنَّه  باهلل  له  فأقسم  به؟!  تقوم  أن 
قه، وساَر إليه، فنزَل بربيَّة  ومل يكن ليفعله، فلم ُيصدِّ
يف  فمكَث  باجلبال،  بيك  حسن  منه  ن  وحتصَّ موش، 
وكانت  الثلج،  ووقوِع  الشتاء  ُقبيل  إىل  الربيَّة  تلك 
ُأَمراَءه  فأمَر  املسالك،  صعبَة  رديئًة،  جباٍل  أرَض 
باالنسحاِب، والرجوع يف الربيع، فاسَتْصوبوا ذلك، 
فَرحلوا،  الليل،  من  الرحيِل  إجازَة  العسكَر  فأعطى 
ومكث قاعدا يف خيمته مع أوالده، ومعه نحُو ألٍف 
جالٌس  اجلبل  خلَف  الطويُل  وحسُن  اأُلمراء،  من 
باملرصاد، واجلواسيُس تنقُل األخباَر إليه. فُأخرب بأنَّ 
ه  فتوجَّ قليلٌة،  رشذمٌة  إال  تبَق  ومل  َرحلوا،  العساكَر 
إال  شاه  َجهان  مجاعُة  أحسَّ  وما  إليهم،  بعسكره 
والعسكُر قد أحاَط هبم، كلرُّ هذا وجهان شاه نائٌم ال 

جيرُسُ أحٌد عىل إيقاظه.

ب )بامللك النّوام(، ومل يكن  وكان جهان شاه يلقَّ
وقد  ليال.  وينتبُه  هنارا  يناُم  كاَن  ولكّنه  النوم،  كثرَي 
اعتاَد ذلك منُذ سنني، ومل يرُتك عادَته، ينتبُه، فيأكُل، 
ويرشُب، ويسكُر وينام، فينتبُه، وهكذا كان عىل هذه 
الوترية أربعني سنة. مل يذكر اهلَل بَشَفة وال لسان، ومل 
يومًا، ال يف خلوة، وال يف عيان. كلرُّ هذا  يسُجد هللِ 
وأباد  البالَد،  أخرَب  فاسٍد  وفكٍر  وجوٍر،  ُظلٍم،  مع 

العباد.
 ، مريزا  حممدي  شاه:  جهان  ولدي  عىل  ُقبَض 
ال  رأسه  عىل  هرب  فقد  هو،  وأما  يوسف،  ومريزا 
بالسيف  فضَبه  بفارس،  فالتقى  ه،  يتوجَّ أيَن  يعلم 
يف  وجعَله  رأَسه،  فحزَّ  الَفَرس،  من  ألقاه  رَضبة 
خِمالٍة، وركب فرَسه، وأخذ سلَبه، ثمَّ أرسَل الرأَس 
 ( السبت  يوم  حلب  إىل  فُأدخل  مرص،  ُسلطان  إىل 
يوم  ُقتل  قد  (، وكان  هـ  األوىل سنة 872  7 مجادى 
االثنني )5 ربيع األول سنة 872 هـ.(، فكانت مدُة 

ُحكمه إحدى وثالثني سنة.

شاه وأوالِده من َصفحة الوجود، فتسلطَن عىل َأران، 
وأرمن، واذربيجان، والعراَقني )البرصة والكوفة(، 

وفارَس، وكرمان، وانتظمت األمور يف عهده.
أنَّه  حتى  خاصًا،  احرتامًا  للصفوَيني  يكنُّ  كان 
السلطان  البنه،  وابنَته  ُجنيد،  للشيخ  اخَته  ج  زوَّ
سلطنته  يف  هبم  وقوَي  ُأخته،  ابنَة  ج  وتزوَّ حيدر، 
أن حكم  بعد  للهجرة،  أوان وفاته سنة )882(  إىل 

)12( سنة، ليحكم بعده ابُنه، السلطان خليل، الذي 
كان حيكُم فارَس يف حياة والده. 

الطويل مع جهان شاه وقضاؤه  ُة حسن  قصَّ وأما 
ة نقوالت يف ذلك، منها: عليه، فقد ُذكرت عدَّ

ما أورده يف تاريخ )الغياثي(؛ إذ ذكر أنَّ َجهان شاه 
كاَن يف بريَّة من براري آذربيجان أّيام الربيِع، مصاقب 
العسكر عنه،  ق  تفرَّ )الطويل(، وقد  بالد حسن بك 
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األنبياء  سرية  يف  الصفا  روضة  تاريخ  1ـ 
ناصي(،  الصفاي  )روضة  واخللفا  وامللوك 
تصحيح  حممود،  مري  شاه  خاوند  بن  حممد 
انتشارات  طهران،  كيانفر،  مجشيد  وحتشية: 
أساطري، الطبعة الثانية، 1385 هـ . ش. ج8، 

ص6331ـ 6332.
مرتىض  زاده  نظمي  خلفا،  گلشن  2ـ 
أفندي، نقله اىل العربية: موسى كاظم نورس 
عضو مجعية املؤلفني والكتاب، ساعد املجمع 
العلمي العراقي عىل طبعه، مطبعة االداب، ، 

النجف االرشف، 1971م، ص176ـ 179.
3ـ  تاريخ منتظم ناصي، حممد حسن اعتامد 
رضواين،  حممد  اسامعيل  مصحح:  السلطنه، 

  . ايران،1363    هـ.ش  هتران،  كتاب  دنياي 
ج2، ص714ـ 715.

البحرين  وجممع  السعدين  مطلع  4ـ 
الرزاق  عبد  الدين  كامل  )بالفارسية(، 
احلسني  عبد  الدكتور  اهتامم:  به  السمرقندي، 
انساين  علوم  پژوهشگاه  نارش:  نوائي، 
مطالعات  مؤسسه  فرهنگي،  ومطالعات 
ش،   . هـ   1372  ، هتران  فرهنگی  وحتقيقات 

ج4، 954ـ 967. 
احتاللني،  بني  العراق  تاريخ  موسوعة  5ـ 
العربية  الدار  املحامي،  العزاوي  عباس 
األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  للموسوعات، 

2004م، ج3، ص180. 

ويف سنة )872 ( للهجرة تبدد ملك جهان شاه، 
ُحكومُة  انقرضت  وبموته  الطويُل،  حسُن  واستوىل 

القره قويونلو يف بغداد والبرصة.

امل�صادر:
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االحتالل  أّياَم  البرصُة  ت  َمرَّ

يف  غايٍة  سوداَء  بأّيام  الُعثامينِّ 

واألمراُض،  والفاقُة،  فالفقُر،  السواد؛ 

طبيعيًة  أمورا  كانت  والنهُب،  والسلُب،  والرسقاُت، 

جّدا يف تلَك األّيام.

األّيام  تلَك  بعِض  يف  النسبيِّ  باألمان  َنعَمت  ا  أهنَّ إال 

تطبيق  يف  جّدا  صارمنَي  والٍة  بوجوِد  وذلك  أيضا؛ 

هنا  نذكر  عليها،  للخارجني  حماربتهم  ويف  القوانني، 

هذا  يف  جدا  فاعٌل  حضوٌر  هلام  كان  هؤالء  من  واليني 

املجال:
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األول: المتسلِّم )بكر آغا( أبو الذانات 
)1816م(

األمان  من  البرصُة  به  نعَمت  ما  التاريُخ  يذكُر 
ُم هو حاكُم املنطقة  ميها، وامُلَتَسلِّ عىل يد َأحَد ُمَتسلِّ
اأَلدنى رتبًة من امُلحاِفظ والوايل، وهو )بكر آغا(، 
الصارمة  مواقِفه  نتيجَة  )1816م(؛  سنة  وذلك 
الربيطاينرُّ  الرّحالُة  ذكر  فقد  القانون؛  خمالفة  إزاء 
باكنكهام مما رآه حني مروره بالبرصة: أنَّ حوادَث 
هذه  َعَرب  بني  شائعًة  كانت  واإلغارة  الَقرصنة 
املناطق، بحيُث ال يستطيُع أحٌد أن خيرج من بيته 
يف  الرشطة  قّوات  أنَّ  إال  الّشمس،  ُغروب  بعد 
وكانت  التنظيم،  َحَسنَة  كانت  املتسلِم  هذا  عهِد 
معنوّياهُتا جيدًة بصفة عاّمة، ولذلك، غدا مأمونا 

زيارُة أيِّ ُجزء من املدينة لياًل أو هنارا.
يف  جتواله  يف  رسوره  جيُد  الرجل  هذا  وكان 
الشوارع، ويف انحداره بأحد الزوارق يف اجلداول، 

را، ال يصحبه أحٌد سوى عبٌد َحَبيّش.  متنكِّ

طريقُة الذانات الناجعة
ولقد أصدَر هذا املتسلُم أوامَر تقيض بَحظر مَحل 
الح من ِقَبل األعراِب الذين يدخلون املَدينة،  السِّ
وتنفيُذ  ُمهابة،  حُمرتمة  حكومته  غدت  ولذلك، 
أوامره عاّما، وإذا ما صادَف أن َعَثَر وخادُمه أثناء 

األوامَر،  تلَك  خيالفوَن  أشخاٍص  عىل  جتواهلام 
إىل  التايل  اليوم  يف  ونقَلهم  عليهم،  القبَض  ألقى 
الربيطايّن  املعمل  من  مقربٍة  عىل  املِْلح(  )ِجرس 
كانت  اجُلمهور،  عىل  ُيعَرضوا  أن  وبعد  آنذاك، 
ة ساعات،  ُتدقرُّ آذاهُنم بمسامرَي عىل اأَلعمدة لعدَّ
الباشا،  َقرْصِ  أمام  الواقعة  الساحة  إىل  ينقلون  ثم 
ثم  اجللدات،  مئات  وجُيلدون  الَقْمح،  سوق  يف 
عىل  وهم  هبم  وُيطاُف  وشوارهُبم،  حِلاُهم  حُتلق 
هذه احلالة يف املدينة، ثم ُيطلق رساُحهم، بعد أن 

ة أخرى. يتعهدوا بعدم عبور أسوار املدينة مرَّ
دت األمَن يف املدينة  ومع أن هذه الشدة قد وطَّ
وَقَعت  فقد  مبارشة،  هلا  امُلجاورة  املناطق  ويف 
البرصة  بني  الطريق  يف  كثريٌة  سلٍب  َحوادُث 

والُقرنة، وبينها وبني )الدبَّة( يف اجلنوب. 

الثاني:  الوكيل، الوالي حسين فخري 

باشا )أبو الجواني( )1904م(
التعليم  َحَسَن  فا،  مثقَّ شاّبا  احلاكُم  هذا  كان 
والرتبية، ضابطًا عسكريًا رفيَع املستوى؛ فقد كان 

بُرتبة )أمري لواء أركان حرب(.
وقد قام بنشاطات وفعاليات غريبة يف البرصة؛ 
يأمُن  ال  بحيث  وقته  يف  األوضاُع  كانت  فقد 
الناُس عىل أرواحهم وأمواهلم ليال وال هنارا؛ إذ 
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كان األرشاُر يقتلون الشخصيات امُلحرتمة اآلمنة 
وكانوا  ِجهارا،  هنارا  وأسواقها  املدينة  شوارع  يف 
يغريوَن عىل البيوت فيسلبوهنا ما فيها، فقام هذا 
أوضاع  عىل  بالسيطرة  العالية  اهلمة  ذو  الشاب 
أسبوع  ة  مدَّ يف  تنظيٍم  َأحَسَن  مها  ونظَّ املدينة، 
واحد، بحيث مل يكن يف ظنِّ أحٍد أنَّ من املمكن 

القياُم بذلك يف هذه املدة القصرية.

طريقة الجواني الناجعة
باشا  فخري  حسني  الوايل  طريقة  عن  وأّما 
يف  الرشيرة  واأَلعامل  األرشار  من  ص  التخلرُّ يف 
البرصة اىل األبد، فقد كانت بأْن يتعقب األرشار 
تها وقراها  بنفسه ليال وهنارا يف شوارع املدينة وأزقَّ
العسكر والرشطة، فيعاقبهم  القريبة مع مجع من 

بام اقرتفوه من اجلرائم. 
وقد جلأ هذا الوايل إىل القسوة البالغة يف جريمة 
يذكرونه  أهُلها  إذ كان  الَبرصة،  َحدَثت يف  بشعة 
وقد  األكياس(.  )رجُل  أو  اجلواين(  )أبو  باسم 
أكياس  داخل  املجرمني  بربط  َأمر  أنَّه  ُزعم 

وإلقائهم رّسا يف النهر. 
إال أنه مل يدم حكُم هذا احلاكم أكثر من ثالثة 

أشهر. 
البرصة  أهل  عنق  يف  الوايل  هلذا  إن  واحلّق: 

به  أحّسوا  الذي  األمُن  بقي  إذ  عظيام؛  معروفا 
عبُد  الشيُخ  خ  أرَّ وقد  للمثل.  األيام مضبا  تلك 
البرصة  أهل  أكابر  من  )وهو  أعيان  باش  اهلل 
الرفيع(  الذوق  أصحاب  ومن  فيها،  واملعروفني 

تاريَخ حكومته )1322(، فقال: 
»وقد َحَصَل اأَلماُن بُحكم َفخري«.

المصادر

1ـ رحلتي اىل العراق، للرحالة الربيطاين جيمز 
ساعد  التكريتي،  طه  سليم  ترمجة:  بكنكهام، 
املجمع العلمي العراقي عىل طبعه، مطبعة أسعد، 

بغداد، 1969م، ج2، 295ـ 260.
ج.  ج.  التارخيي(،  )القسم  اخلليج  دليُل  2ـ 
حة أعّدها قسم  لة ومنقَّ لوريمر، طبعة جديدة معدَّ
نفقة  عىل  طبع  قطر،  دولة  أمري  بمكتب  الرتمجة 
قطر،  دولة  أمري  ثاين،  آل  محد  بن  خليفة  الشيخ 

ج4، ص2214.
3ـ تاريخ البرصة، للمريزا حسن نرصة الوزارة، 

بالفارسية، ص67.
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لوٍم �شّتى، من الريا�شّيِة، والطبيعّيِة، والأدبّيِة، والدينّيِة، وكانْت لهرُ حافظٌة  هو عامٌل يف عرُ
غريبٌة قلَّما توجد يف مثِله من اأَهِل زمانه، وكاَن على جاللِته يباحثرُ حتى املبتدئنَي من 

الب العلم. طرُ

شذراٌت من سيرة
 الَفقيه السيد ناصر البحرانّي

البصري

امللوك  حتى  عمومًا  الرّشق  ُقلوب  أزّمة  َمَلَك 
ديانٍة،  مع  الّزعامة،  يف  توفيٌق  له  وكاَن  واحلكام، 
ِة  أهبَّ إلظهاِر  وتقوى  وعبادٍة،  ورصانٍة،  وأمانٍة، 

الِعلم. 
إنَّه السيُد ناص، ابُن السيد أمحد، ابن السيد عبد 
بالسادة  نسُبه  يّتصل  البرصّي.   ، البحراينرُّ الصمد، 
آل شباَنة، الذين ينتهون بنسبهم اىل اإلمام موسى 

بن جعفر )عليه السالم(. 
وآُل شبانَة بيٌت كبرٌي من ُبيوت الرشِف والعلِم 
والرياسِة قديٍم يف البحرين، وقد َبرز منهم الكثرُي 

من العلامء الفضالء واألدباء. 
)1260ه (،  سنة  بالبحرين  ناٌص  السيُد  ُولد 
ُمرتىض  الشيخ  َبحَث  َوَحَض  الّنجِف،  إىل  هاَجَر 
أبيه  من  وطلب  به،  الشيُخ  فُأعجب  األنصارّي، 
مقدار  ولو  لالشتغاِل  األرشِف؛  النجِف  يف  إبقاَءه 
مهدي  الشيخ  عىل  النجف  يف  َج  خترَّ وقد  سنتني. 

، والشيِخ رايض النجفّي.  اجلعفريِّ
أهلها  من  الطلُب  وكان  للبرصِة،  ساَفر  ثم 
بالبقاء عنَدهم؛ إذ كانت مؤهالُت رُجل اإلصالِح 
متوّفرًة فيه، وهكذا، أصبحت شخصيُته الشخصيَة 

.أرشف عبد احلسن
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والرئيَس  البرصِة،  عامَل  فكان  البرصة،  يف  الوحيدَة 
وَمرجعًا،  َعَلاًم  فيها  وأقام  نواحيها،  ويف  فيها  املطاَع 
األمراُء  له  وَخَضَع  والدنيا،  الدين  زعاَمة  هبا  وناَل 
أمَره  وامتثَل  والسالطنُي،  امللوُك  وهاَبه  والوزراُء، 
للفضيلِة  رصينًة  قاعدًة  وكاَن  والداين،  القايص 
حديُث  وسريتِه  أحاديثه  صدى  وإن   ، احلقِّ وحتقيِق 
االستقامة  َأمثلة  من  مثاٌل  ألنه  وسيبقى؛  األندية، 

والَعدالة.
وامللِح،  احلافظة،  وقّوة  الذكاء،  يف  آيًة  وكان 
واهليبِة،  والوقاِر،  والعظمِة،  اجلاللِة،  مع  والنوادِر، 
السريِة،  حمموُد  جليُسه،  يملرُّ  ال  امُلعارشة،  وُحسِن 
شاعرًا،  واملرتّدديَن،  والغرباء،  الفقراء،  إىل  حمسٌن 

أديبًا )1(.

سريتِه  وُحسَن  عظمَته  بإعجاٍب  الناُس  ويتناقُل 
اهلل  يف  تأخذه  ال  كان  وكيف  اهللِ،  بذاِت  وخشوَنته 
فالحًا  أنَّ  املؤمننَي  َبعِض  عن  ُنقل  حّتى  الئم،  لومُة 
يوٍم  البرصِة، وذات  فقريًا رضَبه أحُد اإلقطاعّيني يف 
فانتفَض  السيِد،  لزيارة  الثريرُّ  االقطاعيرُّ  هذا  جاَء 
السيُد غاضبًا، واقتصَّ منه لذلك الفقري، فام كان من 

هذا الثريِّ إال أْن يعتذَر ويقبَِّل يَد السّيد.
الشيخ  وبنَي  بيَنه  املراسَلة  من  داَر  ما  نقرُأ  وعندما 
الشخصيِة  هذه  عظمَة  نعرف   ، الشبيبيِّ جواد  حممد 
الشيخ  الكبرُي،  املصلُح  وذكَرُه  االجتامعّي.  ونفوِذها 
كاشف الغطاء يف هامش ديوان )ِسْحِر بابل(، فأطراُه بام 
رر البهيَّة(، فقال : نزيُل  هو أهُله)2(، وذكَره صاحُب )الدرُّ

البرصة، وعامُلها، والرئيُس املطاُع فيها ويف نواحيها. 
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ُة مؤلفات، منها: خصائُص امُلؤمنني)3(، وقاَل  له عدَّ
املصنفات  من  »للسيد  البدرين(:  )أنوار  صاحُب 
واملتكّلمني،  احُلكامء  قواعد  عىل  التوحيد  يف  كتاٌب 
وله منظومٌة يف اإلمامة، وال سيام يف يوم الَغدير، ولُه 

قصائُد جيدٌة يف رثاء االمام احلسني )عليه السالم(، 
وهي قصائد بليغة«)4(. 

التي أنشدها عن واقعة  الرائعة       ومن قصائده 
ُة، التي قال فيها:  كربالء: قصيدُته البائيَّ

الطلُب لنا  وافى  َوقْد  ُنيُب  ل  ُمقِتُبِلْ  الأمُر  َوِمّنا  ُنَ�يّل  َوَكْم 
ُيْقِعُدنا الِعزِّ  ِطالِب  عن  الذي  واليَلُبماذا  ْمُر  ال�صُّ وفينا  فينا  واخليُل 
َطُهَرْت لنا  اأعراٌق  الذلِّ  عن  َيُب=تاأبى  الرِّ �صاحاِتها  على  تلّم  فال 
غارَبها يْرَق  ْل  َفَمْن  املَعايل  واحَل�َصُبهي  اُح  ال��صّ �َصُب  النَّ ُيْجِدِه  ْل 
َبَدًل َوْجِهه  َعْن  ى  الثَّ ِبَبطِن  َتُباأَْكِرْم  الرُّ دوِنها  من  رتبًة  َتَنْل  ْل  اإْن 
م�عظًة الذلِّ  َعْي�ِس  َترِك  يف  الَعَجُبكفاَك  اأْبناِئِه  ففي  ف�ِف  الطُّ ي�ُم 
با�ِصَب مْن اخَلَبُبُقْطُب احُلروِب اأَتى َيط�ي ال�صَّ �صرِيها  اأدنى  النَّجاِئِب  ف�ِق 
َعزمَيَته يل�ي  ل  الديِن  ِحمى  َ�ُبَيحمي  النُّ َتعتاُقه  ول  الن�صرِي  فقُد 
َعْزَمَته هِر  الدَّ �صروُف  َتثني  الُكَرُبَوَكيَف  ُتك�َصُف  �صناها  ِمْن  التي  وهي 
بَطلعِته الدنيا  ُت�صرُق  مَبْن  والَعَرُباأَْخِلْق  الُعْجُم  داَن  لعلياُه  وَمْن 
َيبعُثه قاَم  فيها  الِعبادِة  َرَغُبُركُن  ول  َخ�ٌف  ل  ِة  املحبَّ داعي 
ُمَتَعة احُلّب  حمّيا  كا�س  ذاَق  احُلُجُبقْد  وانزاَحِت  الِغطا  زاَل  َوَعنه 
ُمرحتاًل الطفِّ  مِلَحاين  اأْن�َصُه  َجُبَلْ  النُّ ُة  واملهريَّ الُق�ُد  به  َت�صري 
َجحاِجَحٍة يف  عليها  اأناَخ  ب�احّتى  َغ�صِ اإذا  اجلّلى  عنَدهم  َته�ُن 
باأ�ُصُهُم امل�َت  يروُع  غاٍب  الُغُلُباأُ�ص�ُد  ال�غى  اأ�صُد  لهم  تق�ُم  ول 
قتيَلُهُم ياأْدي  ل  الهاِم  �ُصِلب�اال�صارُب  ما  يرَتّد  ل  ال�ص��ِس  وال�صالُب 
ب�صاعقٍة ترمي  الَ�غى  يف  ُحُباأمياُنهم  َتْخَجُل ال�صُّ ِمْن َحياها  ويف النَّدى 
اأنف�َصهم فيه  وباع�ا  ُح�صينًا  َيِجُبوا�َص�ا  ما  فيه  وا  واأدَّ وواَزروه 
خلَفُهُم هُر  الدَّ ووّل  ت�ّل�ا  �َصَبُبحّتى  ول  َحْبٌل  للُعلى  بقي  وما 
منفِردا اهلِل  ر�ص�ِل  �صبُط  ُحُبوظلَّ  �صُ ول  حتمي  دوَنه  اإخَ�ٌة  ل 
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به ال�صماُء  الأر�ُس  �َصَمت  دًا  �صيِّ ُهُبيا  ال�صُّ بها  احَل�صبا  َتغِبُط  واأ�صبَحت 
منجِدًل الب�غاِء  على  ملقًى  تبَق  ُباإْن  ُ التُّ َف�َقك  َت�صفي  اجِل�ْصِم  َع  مب�صَّ
كربَتها َجّليت  قد  َجالٍء  اللَهُبَفُرّب  بَك  منها  َخبا  َهيجا  وربَّ 
َح�ُصَنت مثَلما  طابْت  املدايُح  ُدُبفيَك  النُّ با�صِمَك  وفاَهْت  املراثي  فيَك 
�صاحبًة بِط  ال�صِّ بعَد  املعايل  ُم�ْصتَلُباأرى  احُل�ْصُن  ومنها  ال�ج�ُه  منها 
تها جدَّ العلياُء  تنزُع  ل  الَعَطُبوكيَف  به  اأودى  قْد  الدين  ومفخُر 

ب.  وله خزانُة ُكُتب كبريٌة، ولكن، مل يبق هلا أثٌر؛ إذ تويّف ومْل يعقِّ
وقد تويف يوم اجلمعة، )22( رجب، سنة )1331( للهجرة، يف البرصة، وُعمره أكثُر 

من سبعني سنة، وُنقل إىل النجِف األرشِف يف الفرات)5(.
وقال فيه السيُد جعفر احليّل عدَة قصائد مثبتة مشهورة. 

َخ وفاَته السيُد حسن بحُر العلوم بقوله: أرَّ

حممٍد بيِت  اآِل  نا�صُر  لَُّدالي�َم  ُمَ النعيِم  بجّناِت  ْخ   اأَرِّ
 

السيد  عنه  عربَّ  كام  حممٍد  بيِت  آِل  ناص  القليلَة عن  األسطَر  هذه  نختم  البيت  وهبذا 
مؤلَّفات  من  مه  قدَّ وما  جمتمَعه،  فيه  خدم  صالٍح  َعَمٍل  من  م  قدَّ بام  العلوم،  بحر  حسن 
وأشعار يف نرصة احلقِّ وأهله، وحيقرُّ لنا أن نفتِخَر ونعتزَّ بتِلَك الّشخصّيات الَبرصّية املليئِة 

، التي أغَنت الرتاَث يف كاّفة ميادينه.  بالعطاِء الفكريِّ

)1(أدب الطف، جواد شرب، 8/ 255-251.

)2(سحر اببل وسجع البالبل، السيد جعفر احللي النجفي، 286.

)3(الذريعة، آقا بزرك، 9/ 466.

)4(أنوار البدرين، الشيخ علي البالدي البحراين، 239.

)5(ُدفن يف إحدى غرف الساابط يف الصحن احليدري الشريف، 

وهي حجرة السيد حممد خليفة.
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كوِن  مسألُة  هي   ، البصريَّ الجمهور  شغلت  التي  المسائل  من 

األنساِن مختارًا في فعلِه، ولُه االستطاعُة عليه، بحيث له أن يفعله، 

وله أن يتركه، أم إنّه ال اختيار وال استطاعة له إزاء فعلِه، وإنه مجبوٌر 

مختارًا،  مستطيعًا،  كان  ولو  األفعاِل؟  من  منه  صدر  ما  صدوِر  على 

َل لإلرادة االلهّية فيه، أم ال؟  َض إليه الفعل كله، بحيث ال َتدخُّ فهل ُفوِّ

وإذا تدّخلت اإلرادُة اإللهيُة، فهل تسُلُب اختياَرُه، أم تبقيه؟

-الحلقة التاسعة-

الشيخ عيل الغّزي

عن  احلديث  دوران  منشأ  أّن  والظاهُر 
البرصّي،  الوسط  يف  املسائل  هذه  مثل 
العلم،  عنهم  ُعِرَف  ممن  مجاعة  نشوء  هو 
قتادة  وتلميذِه   ،)1( البرصيِّ كاحلسن 
يرى  كان  مّمن  السدويس)2(،  دعامة  بن 
فرتة  يف  أصبَح  حتى  بالقدر،  القول  صّحة 
اجلمهور  عىل  العام  الطابع  الفرتات  من 
البرصّي، هو أهنم يقولون بالقدر، كام دلت 
عىل ذلك معتربة أيب مسوق، قال: »سألني 
أبو عبد اهلل  عن أهل البرصة، فقال يل: 
ما هم؟ قلت: ُمرجئٌة، وقدريٌة، وحروريٌة، 
فقال: لعن اهلل تلك امللل الكافرة املرشكة، 

التي ال تعبد اهلل عىل يشء«)3(. 
إجابة  دقة  يف  نالحظه  ما  اجلميل  ومن 
أهل  يلعن  مل  فهو  ؛  الصادق  اإلمام 
حرمة  عن  باالبتعاد  عليهم  ويدعو  البرصة، 
الفاسدة،  العقائد وامللل  اهلل، وإنام لعن تلك 
عز  اهلل  إىل  العباد  أفعال  تنسُب  كانت  التي 
عز  منه  بقدٍر  منهم  صدرت  وإهنا  وجل. 
ترى  كانت  إهنا  أو  القدرية،  وهم  وجل، 
ينفع مع  أنه ال يرضُّ مع اإليامن معصية، وال 
يؤمنون  ألهنم  امُلرجئة؛  وهم  طاعٌة،  الكفر 
بالرجاء مع اإليامن وإن ارتكبت املعايص، أو 
إهنم خرجوا عىل أمري املؤمنني ، وُسّموا 
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بذلك ألنه كان منشؤهم بـ)حروراء(، وهي قرية عىل 
مقربة من الكوفة)4(.

واالستطاعة  القَدر  عن  ُر  التصوُّ هذا  محَل  وقد 
الصادق  اإلمام  عنه  وسأل  البرصة،  أهل  من  رجٌل 
، وذلك يف ما رواه الكليني ، يف صحيح عيل 
بن احلكم، عن رجل من أهل البرصة، قال: »سألت 
أبا عبد اهلل  عن االستطاعة، فقال: اتستطيع أن 
َون؟ قال: ال. قال: فتستطيع أن تنتهي  تعمل ما مل ُيكَّ
َن؟ قال: ال. فقال ابو عبد اهلل: فمتى أنت  عام ُكوِّ
 :مستطيع؟ قال: ال أدري، قال: فقال أبو عبد اهلل
آلة االستطاعة، ثم مل  إن اهلل خلق خلقًا فجعل فيهم 
ض إليهم، فهم مستطيعون للفعل، وقت الفعل،  يفوِّ
يف  يفعلوه  مل  فإذا  الفعل،  ذلك  فعلوا  إذا  الفعل،  مع 
ملكه، مل يكونوا مستطيعني أن يفعلوا فعاًل مل يفعلوه 
ه يف ملكه أحٌد،  ؛ ألن اهلل عز وجل أعزَّ من أن ُيضادَّ
كانوا  لو  قال:  جمبورون؟  فالناس  البرصي:  قال 
ض اليهم؟ قال:  جمبورين كانوا معذورين، قال: فُفوِّ
فيهم  فعاًل، فجعل  َعَلَم منهم  قال:  فام هم؟  قال  ال، 
أكثر الفعل، فإذا فعلوه، كانوا مع الفعل مستطيعني، 
: أشهد أنه احلق، وإنكم أهل بيت النبوة  قال البرصيُّ

والرسالة«)5(.
ويف مفاد احلديث عدة أمور، وهي:

البرصيِّ  بني  احلواُر  هذا  يكون  أن  يبعُد  ال  أواًل: 
واإلمام الصادق قد جرى يف موسم احلّج حيث 
 ،البيت بأهل  الناس  التقاء  عىل  العادة  جرت 
يف  وقوعه  وحيتمل  دينهم،  معامل  عن  وسؤاهلم 
  الكوفة، يف الفرتة التي استقر هبا اإلمام الصادق

الرجل  الذي يروي عن  بقرينة إن أيب مسوق  فيها؛ 
البرصي هو من أهل الكوفة)6(.

وهي  اإلستطاعة.  عن  كان  البرصي  سؤال  ثانيًا: 
يف  املقدسة  الرشيعة  يف  وردت  التي  املفاهيم  من 
إذ كانت استطاعة  مبحثني: أحدمها:  مسائل احلج؛ 
ت عىل ذلك  املطلق رشطًا يف وجوب احلج، كام نصَّ
من  البيت  ِحج  الناس  عىل  الكريمة:وهلل  اآلية 
تعني:  وهي   ،97 عمران:  آل   سبياًل إليه  استطاع 
فهي  النفس،  عىل  األمن  مع  والبدنية،  املالية  القدرة 

مسألة رشعية فرعية.
واآلخر: مبحث قدرة املكلف واختياره، وهل أن 
له اإلرادة يف فعله يف ما صدر عنه من األفعال، وأهنا 
بمحض إرادته واختياره؟ وهي من املسائل العقائدية 

املرتبطة بالعدل االهلي.
وسؤال البرصي وإن كان بظاهره عن اإلستطاعة 
أي  عن  سؤاله  منطوق  يف  حيّدد  ومل  مطلق،  بشكل 
دار  الذي  احلوار  خالل  من  ولكن،  يسأل،  استطاعة 
بينه وبني اإلمام ، ُيستكشُف أن سؤاله كان عن 
اإلستطاعة بمعنى: اختيار املكلف يف فعله، وعدمه، 

فهو يسأل عن مسألة عقائدية.
ثالثًا: إنَّ االمام الصادق  يف مقام إجابة الرجل 
فكان  األجابة،  واضحة  أسئلة  ثالثة  سأله  البرصي 
األول: هل أنه يستطيع أن يعمل ويوجد غري املقدور 
التي مل توجد اصاًل؟ فأجابه  او املستحيل، كاألشياء 
البرصي بحكم فطرته، وبصريته بنفسه، وطبيعة بني 
يوجد  مل  ما  إجياد  يستطيع  ال  إنه  عام:  بشكل  البرش 

أصاًل.

53 العدد 13/ ربيع االول 1440هـ -تشرين الثاني2018



وجود  عن  يمتنع  ان  يستطيع  أنه  هل  والثاين:   
انثى،  أو  ذكرًا  يمتنع عن كون مولوده  خارجًا، كأن 
البرصي  فأجابه  سمراء،  أو  بيضاء،  برشته  كون  أو 

كذلك بأنه ال يستطيع.
السؤال  خالل  من    له   َ َبنيَّ أن  بعد  والثالث: 
األول والثاين املساحة التي ال يمكنه أن يؤثر فيها فعاًل 
أو تركًا، سأله  عن املجال الذي له أن يؤثر فيه، 
فيستطيع الفعل، أو الرتك، وهنا، مل يستطع البرصي 

أن جييب.
أمور،  ثالثة  وأجوبتها  الثالثة  األسئلة  هذه  ويف 

وهي:
األسئلة  طرح  طريقة  اعتامد  إنَّ  األول:  األمر 
هي  اإلجابة،  تفهيمه  مقام  يف  السائل  عىل  الواضحة 
من الُطرق الرقيقة والسيعة يف ايصال املعلومة؛ ألهنا 
تلفُت نظَر السائَل اىل ما هو بدهييٌّ وفطريٌّ جيده كلُّ 
انسان من قرارة نفسه، إىل أن يوصله من خالل تلك 
البدهييات التي يعرفها السائل ويعرتف هبا اىل اإلجابة 

املطلوبة والصحيحة.
ال  عام  الثالثة  األسئلة  مضمون  إنَّ  الثاين:  األمر 
أنَّ  يدل عىل  قد  يستطيعه  يكون، وما هو كائن، وما 
اىل  يميل  أو  يقول  ممَّن  السائل  أن  فهم    اإلمام 
اهلل )عز وجل( خلق اخللق،  بالتفويض، وان  القول 
ض إليهم العمل، من غري ان يتدخل يف ارادتم  وفوَّ

وقواهم بعد ذلك.
 ولذا َعَمَد  اىل بيان أنَّ هناك أمورًا ال يستطيع 
العبد أن يعملها أو ينتهي عنها، وهي التي ال يمكن 
عىل  االنسان  يقدر  وال  وجدت  التي  أو  توجد،  أن 
تغيريها، مما يعني: أنَّ األمر مل يكن منوطًا بالعبد هبذه 

السعة الوسيعة.
البرصيِّ  امتناُع  يكون  أن  يبعد  ال  الثالث:  األمر 
عن اجابة السؤال الثالث ال من باب االمتناع عام ال 
  يعرف له جوابًا، بل ألنه اراد ان يعرف من االمام
تلك املساحة التي يكون العبد فيها ومعها مستطيعًا، 
صفة  له   َ وَبنيَّ معه،  متاشى    اإلمام  نجد  ولذا، 

العمل الذي يكون العبد معه مستطيعًا.
رابعًا: َبنيَّ له  معنى استطاعة العبد وحدودها 

باخلطوات اآلتية:
أ/ أن اهلل )عز وجل( خلق اخللق فجعل فيهم آلة 
االستطاعة، وهي ما حيتاجه االنسان يف انجاز عمله، 
كالعني،  واألعضاء،  والقدرة،  واالرادة،  العلم،  من 

واليد، واألرجل.
ال  الفعل،  عىل  القدرة  البرش  بني  إعطاء  إّن  ب/ 
يعني: ترك األمر اليهم، وأهنم يفعلون ما يشاؤون من 

دون تدخل لإلرادة اإلهلية.
ج/ إن آلة االستطاعة التي اعطاها اهلل )عز وجل( 
صدور  قبل  بالفعل  مستطيعًا  منه  جتعل  ال  لإلنسان، 
عىل  والقابلية  القدرة  له  حينئٍذ  هو  وانام  منه،  العمل 
حينام  ومستطيعًا  قادرًا  بالفعل  ويكون  فقط،  الفعل 

يبارش بالعمل.
يف  عماًل  العبد  يعمل  مل  إذا  )ج(:  عىل  يرتتب  د/ 
ملك اهلل )عز وجل(، فهو مل يكن مستطيعًا بالفعل؛ 
استطاعة  ُيعمل  مل  فهو  العمل،  منه  يصدر  مل  ألنه 
بإجياد العمل، وانام مجدها، والزم ذلك: ان من يمتنع 
بامتناعه هذا مضادًا هلل )عز  يكن  مل  اجياد عمٍل،  عن 
وجل(؛ ألّن من ُيضاّد االخر إنام ُيضاّده بام يستطيعه 
غرَي  يكون  العمل،  إجياد  عن  بامتناعه  وهو  بالفعل، 
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مستطيع بالفعل، وانام له قابلية االستطاعة فقط.
ومن الواضح إنَّ ما يقّدمه  من إجابة، هي من 
 يف هذه املوارد  ُأثريت عنه  التي  األجوبة الدقيقة 
دقيق جدًا،  تفصييلٍّ  معنًى  ترتكز عىل  وأمثاهلا، وهي 
اىل  تكون  ما  أقرب  بنظرة  احلالة  عمق  فيه  يصف 
وان  وفلسفته،  بالفعل  تتعلق  التي  الفلسفية،  النظرة 
االستطاعة عىل الفعل ليست هي القدرة عليه من غري 
تفعيل هلا بإجياده خارجًا، وإّنام االستطاعة هي القدرة 
املكلف  من  الفعل  يصدر  حينام  تكون  وهي  لة،  امُلفعَّ
الفعل  مع  و)كانوا  الفعل(،  ومع  الفعل،  )وقت 

مستطيعني(.
توجد  ال  فبالدقة  وتركه،  الفعل،  عدم  مع  واما   
استطاعة ُمفّعلة، وإّنام املوجود بالفعل هو عدم تفعيل 

قابلية القدرة واالستطاعة، فال استطاعة بالفعل.
يكون  ال  فهو  بالفعل،  مستطيعًا  يكون  ال  ومن 
َك العبد آلة االستطاعة، بل  ضدًا وندًا ملن جعل وَملَّ
األمر سيكون أكثر حّجًة عىل العبد حينام يكون تركه 
له بعد ان اعطاه اهلل  اذ ال عذر  للعمل ترك عصيان؛ 

)عز وجل( القدرة عىل الفعل.
اإلمام  عن  الدقيقة  اإلجابة  تلك  وبعد  خامسًا: 
سأل  بالفعل،  العبد  استطاعة  مساحة  حتديد  يف   

البرصيُّ اإلماَم  ثالثة أسئلة، وهي:
أ/ هل الناس جمبورون؟.

 استحالة ان   َ انه ملا َبنيَّ ولعلَّ منشأ سؤاله هو 
للفعل،  تركه  يف  وجل(  )عز  هلل  مضادًا  العبد  يكون 
ان  البرصي عن  لعله احدث تصورًا حمتماًل يف ذهن 
ببيان    فأجابه  الناس حينئٍذ سيكونون جمبورين، 
أثٍر فاسد ال يمكن االلتزام به لو ُفِرَض القول باجلرب، 

وهو أن يكون الناس معذورين يف ما يصدر عنهم من 
أفعال سيئٍة؛ ألهنا مل تصدر عنهم باالختيار، والعقاب 
عىل  والعقالء-  العقل  –بحكم  والثواب انام يرتّتبان 
االفعال التي تصدر عن اختيار، وأما ما ال اختيار هلم 

فيه، فهم معذورون من جهته، فال يستحقون عقابًا.
مالكًا آللة  العبد  ُنِفى اجلرب مع كون  أْن  بعد  ب/ 
فعله؟  اليه  ض  ُفوِّ أنه  يعني  هذا  فهل  االستطاعة، 
كام  السبب،  له  ُيبني  ان  غري  من  بـ)ال(،    فأجابه 

فعل مع إجابة السؤال األول.
هو  للسبب،    بيانه  عدم  منشأ  أنَّ  والظاهر 
فيه  نفى  حيث   ، كالمه  من  تقدم  ما  عىل  تعويله 
التفويض رصحيًا، مبينًا للسبب فيه، وهو استحالُة أن 

يكون العبد مضادًا هلل )عز وجل( يف ملكه.
مفوض  وال  جمبورين،  يكونوا  مل  اذا  هم  ما  ج/ 
اهلل،  من  القدرة  آلة  بأن    فأجابه  فعلهم؟  اليهم 
واستخدامها منهم، فاألمر منزلٌة بني منزلتني، وحينئٍذ 
، أدرك البرصيُّ سالمة إجابة اإلمام  فقال: أشهُد 

ِة والرسالِة. ، وأنَّكم أهُل بيِت النبوَّ أّنه احلقُّ

1-ُينظر: سري أعالم النبالء: 580-563/4.
1-الطبقات الكربى: 229/7.

3-الكايف: 387/2/ج13 وُينظر: العلل: المحد بن 
حنبل: 519/1/ج1220.

ورسائل  و139   43/1 والنَِّحل:  امللل  4-ُينظر: 
الرازي: 68/1 و184/13  املرتىض: 2:190 وتفسري 

ومشارق الشموس: 390/2.
5-الكايف: 161/1/ج2.

6-ُينظر: رجال النجايش: 1175/437.

املصادر
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 عن لاعِراق سنة                  :
ٍّ

مشاهداتُ برطياين

 للرحالة االجنلزيي املرعوف  جاكسون

إعداد: وحدة التراثيات

استراحٌة في البصرةِ

باِح الي�ِم الثامَن َع�َصَر من ُحزيران، وبعَد اأن َقَطْعنا  اأقلْعنا يف ال�صاعِة اخلام�صِة من �صَ
َفْر�َصَخني)1(  اثننِي، َر�َصْ�نا ثانيًة يف ال�صاَعة التا�صعٍة. ويف ال�صاعِة الثالثِة والن�صِف بعَد 
، وقد اأُوقْفنا خالَل الطريِق من ِقَبل  الّظهِر، اّتهُت نحَ� الَب�صَرة بّرًا برفقِة دليٍل عربيٍّ
اجُلنِد، ولكنَّ دليلي كاَن ُيقنعهم على الدوام باأنَّه قد �ُصمَح يل باملُرور دون ُم�صايَقٍة، وقد 
ّكان كان�ا ينظروَن اإيلَّ بَده�َصٍة، ومن امل�ؤّكد اأّن البع�َس منهم ل َيَر  بدا اأنَّ كثريًا من ال�صُّ
مْن قبُل اأحدًا من الأوروّبّيني؛ لأنَّ هذا اجلزَء من الطريِق الذي �صلكناه ل يُكن بالطريِق 
الذي اعتاَده امل�صافروَن، ول يُكن هناَك اأحٌد ي�صتطيُع اأْن ي�صافَر فيه على َظهِر ج�اٍد، 

ه. قاطعًا ذلك العدَد الكبرَي من الَقَن�ات التي تعت�صُ

)1797م(
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َحُسَن  مبهٍج،  منظٍر  ذا  اجتزُته  الذي  الريُف  كاَن 

من  الواسعُة  فالغاّلُت  خضاُره،  وعُظم  ارواؤه، 

النرُّضوِج،  عىل  أوشَكت  قد  والرزِّ  والشعرِي  احلنطِة 

الفواكِه واخلضاواِت هائلًة،  يف حنِي كانت كمّياُت 

ُد مدينُة الَبرصة هبذه املوادِّ من املناِطِق املجاورِة  وتزوَّ

منها  كبريًة  كمياٍت  والعرُب  ُك  الرترُّ ويستهلُك  هلا، 

بالنسبة إىل اأَلغذية اأُلخرى.

أمياٍل،  عرشِة  زهاَء  سريى  يف  َقطعُت  أن  وبعَد 

الساعِة  يف  البرصِة  يف    )2( اإلنجليزيَّ املعمُل  بلغُت 

السادسِة والنصف.

وهنا حصلُت عىل جواٍد ودليٍل، فركبُت من جديٍد، 

املقرِّ   ، )ماركيل()3(  نحو  مبارشًة  البرصة  من  واجتهُت 

الربيطاينِّ  املقيِم  الريفيِّ للمسرت )صمويل مانستي(، 

هناك. 

ويقُع هذا املوقُع عىل ُبعِد ثالثِة أمياٍل فوَق املدينِة، 

وهو قائٌم عىل ِضفاِف النهر.

خالَله  رحُت  أسبوعًا،  ماركيل  يف  مكثُت  وقد 

ُب كلَّ دالئِل املجاملِة والضيافِة؛ فقد كاَن املسرت  أجرِّ

مانستي يشغُل منصَب املقيِم بجدارٍة عظمى، وحيظى 

فرصُة  له  هتّيأْت  مْن  كلِّ  باحرتاِم  ـ  استحقاٍق  عن  ـ 

مسلَك  حركٍة  كلِّ  يف  مسلُكه  وكان  إليه.  ِف  التعررُّ

إىل  َم  َقدَّ ولذلك،  احلقيقّي،  اإلنجليزّي  )اجَلْنتِْلامْن( 

احلكومِة خدماٍت جليلًة جّدًا 
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رِب احلارضِة)4( ؛ بأْن ألقى القبَض عىل  خالل احلَّ
البِعثاِت الفرنسّيِة، ومنَع فرنسا من حتقيِق أيِّ اّتصاٍل 

هلا باهلنِد عن طريق الرّب.
البرصِة،  بزيارِة  أقوُم  هناَك  إقامتي  خالَل  وكنُت 
ويمتدرُّ  بالسّكان،  ٌة  مكتظَّ جّدًا،  واسعٌة  مدينٌة  وهي 
َحَسنًا  تزويدًا  ٌد  مزوَّ وهو  امليَلني،  زهاَء  فيها  السوُق 
َلع؛ فهو حيوي األدويَة من خمتلِف األنواِع، والتي  بالسِّ
جُتَلُب إىل هنا بِسعٍر معتدٍل رغَم قيمتها امللموسِة يف 
أوروبا ،كام أنَّ للنقوِد هنا قيمًة أكرَب مّما هلا يف البلدان 

األخرى.
والناُس  وغاليٌة،  نادرٌة  األوروبيُة  واملصنوعاُت 
سواها؛  ما  عىل  اإلنجليزّيِة  املصنوعاِت  لون  يفضِّ
السعِر  ِضِعف  من  بأكثَر  تباُع  قد  فأقمشُتنا وساعاُتنا 

الذي تباُع به يف إنجلرتا.
حتى  النهِر  ِة  ِضفَّ من  املدينِة  أسواِر  طوُل  يبلُغ 
من  وطوهُلا  أمياٍل،  أربعِة  زهاَء  الكربى  الصحراِء 

الّشامِل حّتى اجلنوِب نحُو ثالثِة أمياٍل، وقد ُشيَِّدت 
ـ بالطبع  اللبن بصفٍة رئيسٍة، وهي  هذه األسواُر من 
ـ ال تستطيُع املقاومَة، وعىل األخص بوجه املدفعّية، 
جّدًا  َضئياًل  عددًا  املدافِع  هذِه  من  شاهدُت  ولقد 
املدينِة،  يف  منها  عرشًة  الحظُت  ولكّنني  الريِف،  يف 
نز، غري أّنه ال يوجُد سوى  ومعظمها مصنوعُة من الرُبُ
حتّطَمت  وقد  للعمل،  صاحلٍة  منها  ثالثٍة  أو  اثننِي 

ِضها للّشمس. مركباهُتا إىل إرٍب بسبِب تعررُّ
ُة مساجَد وجوامَع ذاِت منائَر،  ويف املدينِة تقوُم عدَّ
فٌة  البناِء، وبعُض هذه اجلوامِع مغلَّ وكثرٌي منها مجيلُة 
وقد  فريدًا،  مظهرًا  يعطيها  الذي  ِج،  املزجَّ بالكايش 
ُأنشئت ُمعظُم البناياِت العاّمِة، كاملساجِد، واجلوامِع، 
املعمَل اإلنجليزيَّ  الطابوِق، ولكنَّ  واحلامماِت، من 

ُيَعدرُّ اآلَن أحسَن األبنيِة يف املَدينة.
توجُد داخَل اأَلسواِر عّدُة أماكَن خاليٍة مل تُقم فيها 
َض للَحريِق،  أّيُة أبنيٍة، ويظهُر أنَّ البعَض منها قد تعرَّ
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من  ـ  العموم  عىل  ـ  تتألَُّف  حيُث  الثاين،  الطابِق  يف 
البنايِة  بداخِل  حتيُط  متواصلٌة  أعمدٌة  تسنُدها  رْدهٍة 

ها تقريبًا.  كلِّ
واسعاِن،  ممّراِن  البناياِت  هلذه  يكوَن  أن  واملعتاُد 
لألجانِب  ُيسمُح  حيُث  الصالِة،  إىل  يؤّدي  أحُدمها 
إىل  يؤّدي  والثاين  بدخوهلا،  وغرِيهم 
ألحٍد  يسمُح  ال  حيث  احلريِم، 

بدخولِه عدا أفراِد العائلة.

 )1( الفرسُخ يعادُل ثالثَة أميال. املرتِجم.

: املكاَن الذي   )2( يقصد املؤلُِّف باملعمل اإلنجليزيِّ

)نيبور(  الرحالُة  ذكر  وقد  فيه،  الُسُفُن  ُح  تصلَّ كانت 

األملاينرُّ يف كتابه عن العراق سنة ) 1756م(، أنه يوجد 

يف البرصة معمل إنجليزيٌّ وآخُر فرنيس. املرتجم.

وهي  )معقل(،  لكلمة  ُف  املحرَّ االسُم  )3(هو   

املعقِل  باسم هنِر  َيت  ُسمِّ للبرصِة، والتي  احلاليُة  الناحيُة 

املشهوِر هناك، وتقوم فيها مؤّسساُت املوانئ. املرتجم.

 )4( يقصد املؤلُف هبذه احلرب، احلرَب التي كانت 

نابليون  غزا  أن  بعد  وفرنسا؛  إنجلرتا  بني  آنذاك  قائمة 

فلسطنَي؛  األّول مرَص واحتّلها، واستوىل عىل جزٍء من 

التاِج  دّرِة  اهلنِد،  إىل  للوصول  منه  حماولة  يف  وذلك 

الربيطاينِّ يف سنة )1799م(. ولقد باءت حماولُة نابليون 

تلَك بالفشِل؛ بعد اهلزيمِة التي أحاقْت بأسطولِِه عىل يِد 

األسطوِل الربيطاينِّ يف مياِه البحِر األبيِض املتوّسِط، عند 

سواِحِل افريقيا الشاملية. املرتجم.

ٍة جدًا، وقد ُبنيت معظُمها  واملنازُل متشاهبٌة بصفٍة عامَّ
باآلُجر.  ُأنشئت  منها  ضئيلٍة  أقساٍم  عدا  باللبن 
ليست  وهي  الّنخِل،  ُجذوِع  من  أخشاهُبا  وتتألف 
التي  احلالِة  ذاِت  ويف  رٌة،  مدوَّ بل  الّشكِل،  مربعَة 
ُجلبت فيها من الَبساتنِي؛ فهي ناعمٌة اسفنجيٌة، وال 
واألخشاُب  جدًا،  السميكُة  فاجلدراُن  طوياًل؛  ُر  تعمِّ
الرقيقُة، هي التي تؤلُِّف املادّة األساسيّة الوحيدّة يف 

البناء.
َوسقوُف املنازِل ُمَفْرطحٌة، حماطٌة بُجدراٍن واطئٍة، 
َفصِل  خالَل  السّكاُن  يناُم  السقوِف  هذه  وعىل 

َنَظر  لق. ويبدو كلرُّ منزٍل يف  الطَّ الّصيِف يف اهلواِء 
األورويبِّ أشبَه بالّسجِن؛ ألنَّ النوَر ال ينفُذ إليه 

من الشارِع؛ وذلك النعداِم النوافِذ فيه. 
من  هناَك  وليَس  مربَّعًا،  املنزُل  ويؤلُف 

وتقوُم  وجرياهِنم،  السّكان  بني  اّتصال 
ُغَرٍف،  عّدُة  املرّبِع  هذا  داخِل  يف 

األرِض،  حتَت  يقُع  بعُضها 
عندما  الناُس  إليها  يلتجُئ 

بسبِب  التعُب  ينتاهُبم 
الشمِس  حرارِة 

يف النهار.
أّما املطبُخ 

واملاُء واخليوُل، 
يف  ها  كلرُّ توضُع  فإهنا 

، أّما الصالُة  الطابِق األريضِّ
الضيوَف،  فيها  يستقبلوَن  التي 

واحلريُم، والغرُف األخرى، فإهّنا تكوُن 
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َبينام عمُر بُن أيب ربيعَة يطوُف بالبيت، 
إذ رأى امرأًة تطوُف به، فأعجَبْته، َفَسأَل 
َمها  فكلَّ الَبرصة،  من  هي  فإذا  َعنها، 
إليَك  وقالت:  إليه،  تلَتِفت  فلْم  ِمرارا، 
موِضٍع  يف  اهلل  َحَرم  يف  فإنَّك  عّني؛ 
َوَمَنَعها  عليها،  ألحَّ  فلاّم  احُلرمة،  َعظيِم 
وقالت  هلا،  حَمَرما  أَتْت  واف،  الطَّ من 
َفَحَضَ  املَناِسَك،  َأِرين  معي  تعاَل  له: 
َمَعها، فلاّم رآها عمُر بُن أيب َربيعَة، َعَدَل 
َبْدٍر  بِن  ْبِرقان  الزِّ بشعِر  فَتمثََّلت  َعنها، 

عدّي: السَّ

الدين،  كامل  الكربى،  احليوان  حياة  املصدر: 

حممد بن موسى بن عيسى، الدمريي، دار النرش: 

ـ  لبنان، 1424 هـ  ـ بريوت،  العلمية  الكتب  دار 

حسن،  أمحد  حتقيق:  الثانية،  الطبعة  2003م، 

ج1، ص299.

ئاُب على َمْن ل ِكالَب لُه َتعدو الذِّ

اري ال�صّ املُ�ْصتاأ�ِصِد  َمرِب�َس  وَتتَّقي 

ُة احَلكيَمة ُة الب�صريَّ احلاجَّ
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اأَلغا: السّيُد الفاضل، وهو َلَقٌب فاريسٌّ وُتركَي.
كاَن  مهام  جاِج  الدَّ َأكَل  َيسَتسيُغ  ال  األغا  املعنى: 
َلُة يف الَبرَصة  جاج هو األكلُة املفضَّ َطبُخه جّيدًا، والدَّ

خاّصة.
عىل  وُيغَلُب  يده،  عىل  يؤخُذ  ل  للمغفَّ ويَضب: 

َأمره، وخُيدُع بالّتعظيم الكاذب، واالحرتام املزيَّف.
اجَلالوزة  َأَحُد  هو  هذا،  قاَل  َمْن  َل  أوَّ إنَّ  وقيل: 
البرصة،  يف  األتراك  منَي  امُلَتَسلِّ َأَحد  من  بني  املقرَّ
ُم هو احلاكم األدنى رتبًة من امُلحافظ والوايل؛  وامُلَتَسلِّ
م أكثَر من ِظّله، وقد  إذ كان هذا التابُع ُمالزمًا للمتسلِّ
استطاَع أْن ُيسيطَر عليه، وينطَق بِِلسانِه حّتى إذا ُدعَي 
الوليمة،  أصحاَب  يأمُر  الذي  هو  كان  وليمٍة،  إىل 
والرشاِب،  عاِم،  الطَّ يف  املتسّلم  َرَغباِت  هلم  شارحًا 
واجللوِس، وما أشبه ذلك، فُيرسعون لتلبيِة ما أمَرهم 
به، ولكّنه كاَن عىل جانٍب عظيٍم من الذكاء والدهاء، 
يرغُب  التي  اأَلَكالت  يف  لنفسه  يستأثُر  كان  بحيث 

هبا، وحَيِرم املتسلَم منها.
بَلَقب  ُب  يلقَّ املتسلمني  هؤالء  من  الواحد  وكان 
)آغا(، فإذا َأعَجَبهـ  مثاًلـ  نوٌع من احَلْلوى، قال معلنًا: 

اإِلَغا
         َمْا 

    َياِكْل
                     ِدَجْاْج

اإِلَغا
         َمْا 

    َياِكْل
                     ِدَجْاْج

ُد األغا باإلجياب، ثم  ياكْل َحالوة«، فيؤكِّ »اآلغا ما 
يقُع هذا اخلادُم باحَلالوة أكاًل واستئثارًا. 

ُم فيها  َ َفطن التابُع إىل أنَّ أكثَر الدعوات كاَن ُيقدَّ ثمرُّ
ُن الناُس يف َطبِخه وحتِشَيته، فأراَد أن  الدجاُج، وَيَتَفنَّ
ةـ  والدجاُج  حيرَم األغا منه؛ ليستأثَر به، فأعلَن ذاَت مرَّ
عىل رأِس املائدِة ـ قائاًل: األغا ما يأكْل ِدجاج، َفَنَظَر 
م يستطِلعون  أصحاُب الدعوِة لألغا باستغراب كأهنَّ
ُق عىل ما فاَته من  رأَيه، فأومَأ برأسه إجيابًا وهو يتحرَّ

 . طعام شهيٍّ
ال  أن  اآلغا  سيِّده  عىل  التابُع  هذا  َحَكَم  وهكذا، 
هو،  أّما  ذلك،  بعَد  الوالئِم  مَجيِع  يف  الدجاَج  يذوَق 
رون  فكاَن الدجاُج من نصيبه، ثمَّ أصبَح الناُس يتندَّ
هبذه العبارِة، وُيطلقوهنا يف أحاديثِهم وأسامِرهم حّتى 

أصبحت مثاًل.

ُل لِعْب، والثاين تاِعْب الأوَّ

املعنى: إذا تساَبَق إثنان لنيِل غايٍة، أو بلوِغ َهَدف، 
اًل يكوُن هو الكاسُب، أو هو الذي  فالذي يدرُكه أوَّ
الثاين ومن  أّما  اللعبَة،  ربِح  الذي  الالعب  َمثَّل دوَر 
يأيت بعَده، َفهؤالِء بالدرجِة الثانيِة، وال َيظَفُر الواِحُد 

منهم بَغرِي التََّعب.
لُه  ُيكتب  وال  غرَيه  يزاحُم  للُمجدِّ  ويضب: 

الَفوُز، بل يكوُن نصيُبه التَّعُب فقط.

اأمثال �صعبية

اعداد: وحدة اإلعالم
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أمحد مال عبد اهلل أمحد، أول ُمعّلم يف مدرسة الزبري، من مواليد 1882م.
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.بمناسبة رحيل الشيخ كاشف الغطاء قصيدة للسيد عباس شرب
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أساس جس الرباط.

ساحل ايب أخلصيب 1974.
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احلوض اجلاف لتصليح السفن يف املعقل.

جس البرصة القديم 1945.
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الصفحة االوىل من مطوطة احلسد ومايصنع باالنسان ملهذب الدين.
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الصفحة االخرية من مطوطة احلسد وما يصنع باالنسان ملهذب الدين.
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.اىل السيد عبد احلكيم الصايف  وكالة املرجع السيد حمسن احلكيم
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. اىل السيد عبد احلكيم الصايف  وكالة من املرجع السيد آيب احلسن االصفهاين
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السفينة الطبية ) إيلوريا (ترسو عىل ضفاف شط العرب عام 1915.

الكعبي وعىل يمينه عبد  امللك فيصل األول وعىل يساره االمري خزعل  تارخيية جتمع  صورة 
الصانع اول مترصف للواء البرصة/ من ارشيف االستاذ مهدي اخلزاعي
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طلبة معهد املعلمني يف اخلمسينات/ من ارشيف مديرية تربية البرصة

كشافة مدرسة املحمودية يف قضاء ايب اخلصيب يف البرصة/ من ارشيف مديرية تربية البرصة.
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 إحتفاٌل تأبينيٌّ يف ذكرى رحيل اإلمام، الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء
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من  ومجع    الصايف  احلكيم  عبد  والسيد  القزويني،  حممد  أمري  السيد  جتمع  نادرة  صورة 
املؤمنني يف مناسبة دينية يف البرصة  - الصورة من ارشيف السيد عبد الوهاب الصايف

السيد عبد  أرشيف  البرصة، حصلنا عليها من  الغطاء يف  الشيخ كاشف  نادرة الستقبال  صورة 
الوهاب الصايف
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الصفحة االوىل من مطوطة االنشائيات للحريري 

jpg.مقر احلاكم العثماني في البصرة

مقر احلاكم العثامين يف البرصة
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صفحات أخرى من مطوطة االنشائيات للحريري 
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 الصفحة االوىل من مطوطة هنذيب املنطق ملحمد بن نصار اجلزائري
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 صفحة اخرى من مطوطة تذيب املنطق ملحمد بن نصار اجلزائري
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ساحة أسد بابل، ومنطقة الداكري، وجس املقام يف العشار عام 1970.
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ميناء املعقل يف منطقة مخسه ميل عام 1973م.
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من الِفكِر الشيعيِّ 
البصريِّ المغيَِّب: 

)ابُن  العّباسيِّ  الُحكِم  إباّن 

أبي داَحَة )1( أُنموَذجًا(

م. د. نضال حممد قمرب/جامعة البرصة

قه  ِعه، وتفورُّ بغزارتِه، وتنورُّ البرصيرُّ  الرتاُث  ُعرَف 
الفكريَّ  تراَثه  أنَّ  إاّل  احلضاريِة،  املياديِن  مجيع  يف 
حثيثٍة  وبجهوٍد  هلم،  واملتملقنَي  احُلّكاِم  أيدي  نالْته 
من  السيام   ، لسياستِها  امُلعارض  الفكِر  إقصاِء  يف 
عىل  لطِة  السرُّ جمهوُد  يقْف  مْل  بل   ، الشيعة  املفّكريَن 
اإلقصاِء والتهميِش والتغييِب ، وانَّام أوجَدت طبقًة 
قَلَمه  َس  كرَّ ممَّن  جعلتهم  واملصنِّفنَي  الُكّتاِب  من 

خلدمِة َمصاحِلهم . 
غم من ُجهوِد السلطِة املركزيِة إّباَن احُلكِم  وعىل الرَّ
واستبعاِد  تشذيِب  يف  األموي  قبله  ومن   ، العبايسِّ
، السيام  العناِص الفكريِة الرائدِة يف املجتمِع البرصيِّ
املعارِض لسياستِه العشوائيِة، غرِي املرتكزِة عىل أسٍس 
وثوابَت اسالميٍة صحيحٍة ، إاّل أنَّ البرصَة مل ختُل من 
َخبايا  من  َبعضًا  كَشَفت  التي  الشخصياِت،  تلَك 
اإلجراميِة،  اجلوانِب  َبعِض  عىل  ووَقَفت  السلطِة، 
من  ومناصهيم    البيِت  آَل  طال  ما  منها  التي 

شيعتهم .
صات العلميِة  كاَن لعلامِء البرصِة يف خمتلِف التخصرُّ
االثُر البارُز يف إغناِء احلركِة الفكريِة االسالميِة ، كام 
ينفي النظرَة السائدَة التي تقول بأنَّ البرصة »عثامنيٌة، 
تدين بالكّف ، تقوُل: ُكْن عبَد اهلل املقتوَل، وال تكْن 
ُم  عبَد اهلل القاتَل«، وبأنَّ رأهيا من رأي أيِّ ُسلطٍة تتسلَّ
عبِد  بِن  رأُي حمّمِد  هَو  كاَن هذا   ، فيها  األموِر  ِزمام 
َل  اهلل بن العّباس، مؤّسِس الدعوِة العباسيِة، ولقد مثَّ
رأُيه بعَد ذلَك سياسَة العباسينَي جتاَه أهِل البرصِة؛ يف 
للسلطِة  والتنكيِل؛ إلخضاعها  الكّف  اعتامِد سياسِة 
ِخالِل  فمن  َدقيق؛  غرُي  وصٌف  وهَو   ، املركزيِة 
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استقراٍء عامٍّ مُلجَمِل األحداِث التارخييِة التي َوَقَعت 
ُ عكُس ذلك، وقد أوضحْتُه مواقُفها  يف الَبرَصِة، يتبنيَّ
ِة، سواٌء ضدَّ  املستمرَّ ثوراهِتا  للسلطِة؛ عرَب  املعارضُة 
األموَيني، أم العباسّينَي، هذا من جانب ، ومن جانب 
التارخييِة  والشواهِد  ِة  األدلَّ من  ـ  ايضًا  ـ  هناك  اخر،  
املدينِة،  هذه  يف  واألدياِن  الطوائِف  َع  تنوَّ يربهُن  ما 
ُع  الذي الزاَل مستمّرًا اىل وقتِنا احلارِض، فساَد التشيرُّ
يف الَبرَصة يف خُمتلف ُعصوِرها، ولعلَّ الشخصيَة التي 
احلقبِة  اّبان  عاَشت  التي  عنها،  احلديِث  اىل  نعِرض 
ريَن  العباسيِة، ما يدلُِّل عىل تشّيِع البرصِة؛ بظهوِر مفكِّ
منها، سامهوا ـ اىل حدٍّ بعيِد ـ يف َنقِل وإحياِء موروِث 
اِل بيِت النبّوِة ، َعرَب ما صنَّفوه عنهم من ُعلوم .      

عن  املقاِل  هلذا  اختياُرنا  جاَء  املنطلِق،  هذا  ومن 
بوضوٍح  يظهر  برصيًا،  أنموذجًا  َتعِرُض  شخصيٍة 
كوهنا  مصنَّفاهتا؛  من  الكثرِي  اِخفاِء  يف  لطِة  السرُّ عمَد 
تها  قلَّ عىل  ترمجُته  اّتَسمت  حّتى  املذهِب،  شيعيَة 
بالِقرَص واالجياِز ، ذلك هو ) ابُن أيب داَحَة(، وهو من 
وحبِّها  عها  بتشيرُّ ُعرفت  التي  البرصيِة،  الشخصّياِت 
ِة  ، واسُمه: إبراهيُم بُن سليامن بن  آلِل بيِت النبوَّ
ألبيِه  جاريًة  كانت   : وقيل   ، ه  أمرُّ وداَحُة   ، داِحَة  أيب 
ْته فُنسَب إليها ، وهو موىل آِل طلحَة بن عبد اهلل،  ربَّ
ُفه  ، ومنهم من يقول: املديّن، فيحرِّ أبو إسحاق ، املزينرُّ

، ويكّنى بأيب إسحاق.
الِفقِه، والكالِم، واألدِب، والشعر ،   كان عاملًا يف 
ُعرف بالروايِة عن اإلماِم أيب عبد اهللِ، جعفِر بِن حممد 
الصادِق  ، َوَوَصَفه اجلاحُظ بأّنه من مشايِخ الشيعِة 
، وبأنَّ له مصنفاٍت وكتبًا مل يَر منها شيئًا عىل الّرغم 

من ُمعاصته له، وعىل ما يبدو، إنَّ اجلاحَظ كاَن من 
تالميِذه؛ لروايته عنه ، ورّبام يكون )ابُن أيب داحَة( قد 
َنْته  أخفى مصنَّفاتِه عن العاّمِة والسلطِة تقّيًة؛ ملا تضمَّ
من سريِة األئمِة املعصومني ؛ إذ ساَر الشيعُة اّبان 

تلَك الفرتِة عىل )مبدأ التقية( .
ابُن  أنَّ أستاَذه  ، وبام  َوفاة  تاريِخ  لُه عىل  نقْف  ومل 
أيب ُعمرٍي ُتويّف عام )217هـ( ، واجلاحَظ الراوي عنه 
تويّف عام )255هـ( ، فهو من متكّلمي القرِن الثالِث، 

فكان حيًا قبل )209هـ(. 

رواياُته : 
إال  املصادُر  لنا  حَتَفظ  مل  أنَّه  إىل  مسبقًا  أرشنا  لقد 
يف  أغلُبها  صبت  التي  الرواياِت،  من  القليَل  النزَر 
 ، عىل الّرغِم من أنَّ له مصنفاٍت  البيِت  اِل  سريِة 
وكتبًا كثريًة حسَب قوِل اجلاحِظ، تلك التي مل يَر منها 
ثمَّ  َبًة عمدًا،  ـ كانت مغيَّ يبدو  ما  ـ عىل  ، والتي  شيئا 
داحَة  أيب  ابُن  التي عاَشها  الفرتَة  أنَّ  ، السيام  ُفقدت 
واجلاحُظ متثُِّل مرحلًة كانت الدولُة العباسيُة يف أوج 
طها ، ولعلَّ ابَن أيب داحَة قد أخفى كتَبه  هِتا وتسلرُّ قوَّ
تلَك؛ كوهَنا متضمنًة فضائَل أهِل البيِت  وأخباِرهم .
ِل شعِر رثاٍء خاصٍّ  وكلرُّ ما ورَد عنه هو إشارُته ألوَّ
باإلماِم احلسنِي بِن عيلٍّ ، وهو قوُل عقبَة بِن عمرو 

، من بني سهم بن عوف بن غالب : السهميِّ
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واأنتم احَلياِة  يف  ت  َقرَّ الَعنُي  ن�ُرهااإذا  فاأْظَلَم  نيا  الدُّ يف  َتخاف�َن 
ِبَكرَبال احُل�َصنِي  َقرِب  َعلى  َغزيُرهاَمَررُت  ُدم�عي  ِمن  َعَليِه  َففا�َس 
ِل�َصجِ�ِه واأَبكي  اأرثيِه  ِزلُت  وزفرُيهاَفما  َدمُعها  َعيني  وُي�صِعُد 
َع�صاِئبا احُل�َصنِي  َبعِد  ِمن  ُقُب�ُرهاوَبَكيُت  جاِنَبيها  ِمن  ِبِه  اأطاَفت 
ِبَكرَبال الُقب�ِر  اأهِل  َعلى  َيزوُرها�َصالٌم  �َصالٌم  ي  ِمنِّ َلها  وَقلَّ 
حى وِبال�صُّ الَع�ِصيِّ  ِباآ�صاِل  وَمْ�ُرها�َصالٌم  ياِح  الرِّ َنكباُء  ُت�ؤَّديِه 
قرِبِه زّواِر  ال�ّفاُد  َبِرَح  وَعبرُيهاَول  ِم�ْصُكها  َعليِهم  َيف�ُح 

وكذا َنقَل عن اإلماِم الصادِقخربًا عن مصرِي 
بني  اىل  ستؤوُل  وأهنا  األموّينَي،  بعِد  من  احُلكِم 
قاَل  حمّمد  بَن  جعفرا  أنَّ   : داحَة  ابِن  »عن  العّباِس: 
لعبِد اهللِ بِن احلسن : إنَّ هذا األمَر ـ واهلل ـ ليَس إليك 
، وال إىل ابَنيك ، وإّنام هو هلذا  ـ يعني: السّفاَح ـ ثم 
هلذاـ  يعني املنصوَرـ  ثم لِوْلِدِه ِمن بعده ، ال يزاُل فيهم 
َر الصبياُن ، ويشاوروا النساَء،  فقال عبَد اهلل  حّتى يؤمَّ
: واهللِ يا جعفُر ، ما أطَلَعَك اهلُل عىل غيبِه ، وما قلَت 
هذا إال َحَسدًا البني ، فقاَل: ال واهللِ ما حسدُت ابَنك 
يت  ، وإن هذا ـ يعني أبا جعفر ـ يقتُله عىل َأحجاِر الزَّ
فوف ، وقوائُم فرِسه يف املاء  ، ثمَّ يقتُل أخاُه بعَده بالطرُّ
، ثمَّ قاَم ُمغِضبًا جيررُّ رداَءه ، فتبَعُه أبو جعفر، فقال : 
َأَتدري ما قلَت يا أبا عبد اهلل ؟ قال : إي واهلَل َأدريه ، 

وإنَّه لكائن )2(«.
   إذ يروى جانبًا من اجتامِع مجاعٍة من بني هاشم 

يف منطقِة األبواِء، وفيهم إبراهيُم بُن حممد بن عيل بن 
عبد اهلل بن العباس ، وأبو جعفر املنصوُر ، وصالُح 
بُن عيل ، و عبُد اهلل بن احلسن ، وابناه: حممٌد وإبراهيم 

، وحممُد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثامن.
لبني  االجتامع  هذا  يف  جرى  الذي  فاحلديث 
ِقَبِل  للمستقبِل من  االستقرائيَة  الرؤيَة  يظهُر  هاشم، 
بني  كوِن  يف   ، الصادق  حممد  بن  جعفِر  اإلماِم 
العباِس سيتوّلوَن زماَم احلكِم بعَد بني أمّيَة ، مشريًا 
املتأيّت  سلطاهِنم  حلفِظ  سياستِهم  اىل  ـ  ذلك  بعَد  ـ 
ة والتنكيِل، والسّيام يف إقصاِء العناِص العلوّيِة،  بالقوَّ
ومنهم: عبُد اهلل بن احلسن وابناه: حممد )ذو النفس 
الزكية(، وابراهيُم، ثّم هناية حكِمِهم عىل يِد الِغلامِن 
املستقبليُة  الرؤيُة  تلك  حتّقَقت  وبالفعِل،   ، والنساِء 

لإلمام، َوحَدثَ ما كاَن متوقعا .  
وكذا َنَقَل عن اإلماِم املعصوِم أيب عبد اهلل، َجعفِر 
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َزها االماُم بآياٍت  بِن حممٍد الصادق  موعظًة  عن اجتناِب الكبائِر ، عزَّ
ْر َعْنُكْم  َتنُِبوا َكبائَِر ما ُتْنَهْوَن َعْنه ُنَكفِّ : إِْن جَتْ قرآنيٍة؛ من قوله عزَّ وجلَّ

 .)3( َسيِّئاتُِكْم وُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرياًم
إلينا عن )ابِن أيب داحَة( صاحِب املصنَّفاِت،       هذا كلرُّ ما وصَل 
َعّباسيٍة  َنتيجة سياَسٍة  إاّل  ، وما كاَن ذلَك    الصادِق  وتلميِذ االماِم 
خالِل  فمْن  اآلخِر،  الفكِر  بإقصاِء  الفكِر  تضييَق  حاَوَلت  متسلطٍة، 

دراسِة سريتِه نستخلُص اآليت :
غِم من ُمصنَّفاتِه الكثريِة، مل يقْف عليها حّتى معاصوه ،  1ـ عىل الرَّ

وهي إشارٌة احرتازيٌة واضحٌة، قائمٌة عىل احَلَذر من الّسلطة . 
ُة املَصادر املرَتمِجة لسريتِه، التي اتََّسَمت باالختصاِر أيضًا ، دليٌل  2ـ ِقلَّ
 . اخُر عىل سياسِة التنكيِل، والبطِش، واإلقصاِء للموالنَي آلِل البيِت
غم من مصنَّفاتِه الُكُثر ، وهو أمٌر ال يتناسُب  ُة رواياتِه عىل الرَّ 3ـ ِقلَّ
ـ ايضًا ـ مع ما ُذكر َعنه؛ من غزارِة العلِم واملكانِة التي حظَي هبا ، وهَي 
الفكريِة  العناِص  وتتبِع  ُمراقبِة  يف  آنذاك  لطة  السَّ َدور  يف  رأَينا  تثبُت 

املتميِّزِة، والتضييِق عليها .

)1( إبراهيُم بُن سليامَن بن أيب داحة املزيّن ، موىل آِل َطلحَة ، 
 ، الفقِه ، والكالِم  البرصّيني يف  أبو إسحاق: كان وجَه أصحابِنا 
واألدِب، والشعِر ، قاله النجايشرُّ ، والشيُخ ، وزاَد : ُذكر أنَّه روى 

الشيَخ قال :  إاّل أنَّ   .ُ ، ونقَل ذلَك العالمة  عن أيب عبد اهلل 
احلّر  البيت(،  )آل  الشيعة  . وسائُل  داود  ابُن  »ابن داحة«، وكذا 

العاميّل، ج 30 ،  ص 296.
)2( بحار األنوار ، العالمُة املجليّس ، ج47، ص160.

)3(  سورة النساء ، اآلية 31.

هوامش
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د. نزار املنصوري البرصي 

إيجازُ الَمقاِل في َمْعِرَفِة الرِّجال

مخطوطة

القسم الثاني

أَضواٌء على َذخاِئِر َنفاِئِس الَمْخطوطاِت الَبْصِريَّة

وصُف َمخطوَطة )إيجازُ الَمقال( :
جال له ـــ اأي: لفرج اهلل ــ فه�  قال املريزا عبد اهلل الأفندي: واأّما كتاُب الرِّ

ة ، والثاين يف العاّمة،  ُل يف اخلا�صّ كتاٌب كبرٌي ِجدًا ، وه� م�صتمٌل على ِق�صمني : الأوَّ

على نهِج كتاِبنا هذا ــ يق�صُد ريا�َس الُعَلماء ـــــ ولكْن، اأَورَد فيه ُكلَّ َرطٍب وياب�ٍس، 

َره وَمْن َقبَلُه على ما �صِمعَت، واإل الآَن  ن عا�صَ وَذكَر فيه جميَع اأَح�اِل الُعلماِء ممَّ
ل يتَِّفق يل مطالعُته.)1(
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املريزا  كالَم  بعَدإيراده  اخلوانساريرُّ  وقال   

مصّدٌق  وهو  َأعاله:  َم  املتقدِّ اأَلَفندي  اهلل  عبد 

جاِل؛  يف ما قاَل يف حقِّ كتاِب الرجِل يف فنِّ الرِّ

 ، الّطوِل  هذا  مع  الفائدِة  عن  ِه  خللوِّ وذلك 

وكثرِة ما الطائَل حتَته فيه من احَلشِو والُفضول 

رًا،  ، من َنحو َضبِطه مجيَع االسامِء املعروفِة مكرَّ

كتاٍب  أو  َخرٍب  يف  اسُمه  ُذكر  من  كلِّ  وترمجَة 

واألراذِل،  األخامرة،  قبيِل  من  كاَن  وإْن   ،

فيه  َترَك  ما  أّنه  ، حتى  ، واألنصاِب  واألزالِم 

ترمجَة شمِر بِن ذي اجَلْوَشن امللعوِن ، وقاَل يف 

ا  أهيرُّ فانظر  أبيِه،  عن  يروي  أّنه  ترمجتِه:  ِضمِن 

ملعرفِة  تنبَّه  ثمَّ   ، املَقال  هذا  َمالَحِة  إىل  العاقًل 

يف  وانظر  جال،  بالرِّ احلقِّ  دوَن  باحلقِّ  الرجاِل 

ُكلِّ ما تراُه من املؤلَّفات اىل ما قاَل، وال تنظْر 

اىل َمْن قال.

كالَم  أيََّد  اخلوانساريَّ  إنَّ  اًل:  أوَّ قلُت:    

املريزا عبد اهلل األفندّي يف حقِّ املؤلِّف يف قوله: 

»أورَد فيه كلَّ َرطٍب ويابٍس«.

ثانيًا: نقُد اخلوانسارّي للمؤلف بسبب ذكره 

ترمجة ِشمر.

يف  ِشمٍر  َترمجة  يف  املؤلُف  قاَله  ما  وإليَك 

امُلعجمة،  الشنِي  بكرِس  :ِشْمر:  املقال«  »إجياز 

اجَلوَشن،  ذي  ابُن  الراء،  قبَل  امليِم  وسكوِن 

قاتُل احُلسني بِن عيلٍّ صلواُت اهللِ عليهام، ولَعَنُه 

بايّب، بضمِّ الضاِء املعجمِة، من  اهلُل تعاىل ، الضرُّ

باب بِن كالِب بِن ربيعة بِن عامر بِن  بني الضرُّ

َصعَصَعة ، روى عن أبيه َلَعَنه اهلل .

فقد  قدحا؛  وليَس  لكتابِه  مدٌح  هذا  أقوُل: 

ِة  املهمَّ اأَلذكاِر  من  وهذا  لِشمر،  لعَنُه  ذكَر 

يذُكر  مل  املؤسُف   ، اخلوانساريِّ عقيدِة  لدى 

فيه  قاَل  الذي  الكتاِب  حماسَن  اخلوانساريرُّ 

كلَّ  فيه  »أورَد   : األفندي  اهلل  عبد  املريزا 

ذكَر  املؤلَف  أنَّ  الكتاِب  َرطب«؛ فمن حماسِن 

َسَنَة  ِذْكِرِه  اىل  باإلضافة  عاَصهم  َمْن  تراجَم 

َوفاِة َمن مل ُتذكر يف َمكاٍن آخر ، باإلضافِة اىل 

النسخة،  هذِه  بكتابتِه  الشيعيِّ  للرتاِث  حفِظه 

عنها  أغفَل  كثريٍة  حماسَن  اىل  باإلضافِة 

اجلنات(،  َكَتَب )روضات  الذي  اخلوانساريرُّ 

مكررًا  كتاَبه  اليعترب  فلامذا  ٌر،  مكرَّ أيضًا  وهو 

اجلزائريِّ  حممد  بن  اهلل  فرج  كتاَب  ويعترُب 

مكررًا ، وعاَب عليه َضبَطه لأَلسامء، ومل ينُظر 

الرواة«،  أسامء  َضبط  يف  االشتباه  »إيضاح  اىل 

الذي أفرد له العاّلمُة احليلرُّ كتابا.

يف  َترجَم  أنَّه  اخلوانساريِّ  من  والعجُب 
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كتابه البِن َحَجٍر ويصُفه بالفاضِل البارِع الكامِل 

التهذيب«)2(،  »هتذيُب  كتاَبه  ويمدح  اجلامِع، 

 ، للَمّزّي  الكامل«  لـ»هتذيب  خمترٌص  هو  الذي 

أهِل  إلصحاِب  بالَعداء  مشهوٌر  َحَجٍر  وابن 

البيِت ، واملتحّصُل: مل ُينصْفه ساحَمُه اهلُل وَغفَر 

َله.

الشيعِة  فضائَل  كتابِه  بداية  يف  املؤلُِّف  َذَكَر   

والرواياِت الواردَة فيهم، بعَد ذلَك ذكَر الِفَرَق، 

منها: املعتِزلة ، والواِصَلة، والصفاتيَّة ، والُغالة ، 

واخَلوارج ، والسوفْسطائّية.

ُق  يتعلَّ وما  احلديِث  حوَل  فصٍل  ذكِر  وبعَد 

َنِد واملَتِن واجلرِح والتعديِل .  بالسَّ

ِذكِر  يف  فصٌل:   ، الرواة  نِسبِة  يف  فصٌل:  ذكر: 

ووفاهِتِم،  أعامِرهم،  وسنيِّ   ، البيِت  أهِل 

  وأماِكنِهم ، وعّدِة أوالِدهم ، من رسول اهلل

. اىل املهدي

والكتاِب،  األصِل،  بياِن  تعريِف  يف  َفصٌل: 

والنَّواِدِر.

نَُسُخ إيجاز الَمقال:

برقم  بطهران،  َمِلك  مكتبة  نسخُة   ]1[
)3601(، املجلد الثالث والرابع ، تأريخ النسخ: 

السبُت، الثالُث من مجادى األوىل )1083هـ( ،يف 
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)450( ورقة ، كام ذكر يف فهرسها )1 / 60(.)3(

َمِلك،  مكتبة  يف  ـ  أيضًا  ثانيٌةـ  نسخٌة   ]2[
املؤلُِّف  الناسُخ:   ، الثاين  املجلد   ،)3603( برقم 

)د.ت(، يف )464( ورقة ، كام ُذكر يف َفهرسها )1 
)4(.)60/

برقم   ، بقم  املرَعيشِّ  السيِّد  مكتبة  نسخُة   ]3[
 /1 )عكيس  َفهرس  يف  ذكر  كام   ، عكيس   )87(

)5(. )91

السيِّد  مكتبة  يف  ـ  أيضًا  ـ  ثانيٌة  نسخٌة   ]4[
، برقم )88( عكيس ، كام ُذكر يف َفهرس  املرعيشِّ

)عكيس 1/ 92( .)6(

َطهران  جلامعِة  املركزّيِة  املكتبِة  نسخُة   ]5[
َفهرس  يف  كام   ، عكيس(  ف  ـــــ   4222( برقم   ،

فيلمها )3/ 23(.)7(

]6[ نسخُة َمركِز إحياِء املرياِث اإلسالميِّ بقم 
، برقم )2654( ، من حرف امليم اىل آخر الكتاب 

، تأريخ النسخ: عرُص املؤلِِّف ، يف )399( ورقة 
)8(.

املنصورّي،  نزار  خزانِة  يف  منه  نسخٌة   ]7[
رقم  بطهران،  َمِلك  مكتبة  ُنسخة  عن  رُة  املصوَّ

أيب  بن  حممد  ترمجة  اىل   ،  )3603( و   )3601(

ُعَمري .

)1(رياض العلامء:338/4.
)2(روضات اجلنات: 345/1.

)3( دنا:323/2 رقم7757.
)4( املصدر السابق: رقم 37760.
)5( املصدر السابق: رقم37758.
) 6( املصدر السابق: رقم 37761.
)7( املصدر السابق: رقم 37759.
)8( املصدر السابق: رقم 37762.
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علميًة  حركًة  الَبرصُة  َشِهَدت 
األوىل  اإلسالمية  القرون  يف  واسعًة 

آنذاَك،  عليها  املتعارف  الُعلوم  أغلِب  يف 
الَواليات  يف  اأُلخر  املدارَس  تنافُس  وأخذت 

املدينِة،  ومدرسة  الكوفِة،  مدرسِة  مثل:  اإلسالمّية، 
املدرسة  ُعلامء  عند  كبريًا  حيِّزًا  التاريِخ  علُم  وَأَخَذ 
ة والتحقيِق، شأُنه شأُن  البرصّية، وأخَذ يتصُف بالدقَّ
علم احلديث، فأنجبت علامَء يف هذا املجاِل، أخذوا 
عىل عاتقهم توريَخ احلياِة آنذاَك باجّتاهاتا كاّفة، حّتى 
خارَج احلدوِد االسالمّية، ومن هؤالء العلامء الذين 
البرصيُّ  املؤرُخ  املعطاِء،  البرصة  رحم  من  خرجوا 

الشهرُي )املدائنّي(.

: المؤرُِّخ: أبو الَحَسِن المدائنيُّ
عطاٌء من َرِحِم الَبصرة

حسني عيل اّيوب

هرُ ون�شاأترُه: اإ�ْشمرُ
عبد  بن  حمّمد  بن  عيلرُّ  هو   ، املدائنيرُّ
احَلَسن،قريشرُّ  بأيب  ويكّنى  سيف،  أيب  بن  اهلل 
الوالء؛ فهو موىل ُسْمرَة بِن عبد الرمحِن بِن حبيِب بِن 
عبد شمس، ُولَد سنة )135هـ(، يف مدينة البرصة1، 
وإليها  املدائن2،  إىل  انتقَل  ثم  فيها،  أنَّه شبَّ  ع  وُيتوقَّ
الدولِة  عاصمِة  بغداَد،  إىل  منها  انتقل  حتى  ُنسب، 
سنة  القعدة  ذي  يف  وفاته  حتى  آنذاك،  العباسيِة 
العسقالين، والذهبيرُّ  ابن حجر  )224هـ(3، ويقول 
بأنَّه مات سنة أربع أو مخس وعرشين ومائتني، عن 
ُه  ح احلمويرُّ وابُن األثري أنَّ ثالث وتسعني سنة،  ورجَّ
والدته  بلحاظ  ومائتني4؛  وعرشين  مخسة  سنة  مات 
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ووفاته، فاملجموع هو )88ـ89( سنة، وهذا يتناقُض 
قارَب  أو  عاما  والتسعني  الثالثة  ناهَز  عمره  أنَّ  مع 
املائَة، واألقرب ما ذكره  الطربيرُّ وابُن كثري، من أنَّه 
املصادر  أكثر  مع  يتوافُق  ألّنه  )228هـ(5؛  سنة  ُتويفِّ 
التي  تشري اىل أنَّه تويّف عن عمِر ثالثٍة وتسعني عامًا، 

أو قارَب املائة.
اىل  البرصِة  من  انتقالِه  تاريَخ  املصادُر  تذكُر  وال 
هنا  التي قضاها  والفرتَة  بغداد،  اىل  منها  ثم  املدائِن، 

وهناك.
بن  إسحاق  حممد،  بأيب  بغداد  يف  املدائنيرُّ  إلتقى 
 ، إبراهيم6، شاعر اخللفاء والوزراء يف الَبالِط العبايسِّ
منُه  استفاَد  فقد  لذا،  جدا،  له  بني  املقرَّ من  وأصبح 
اىل صلته  املصادُر  علمّيا، ومادّيا، واجتامعيا، وتشرُي 
باملأمون،  مجعته  لقاءاٍت  عّدِة  ِخالل  من  باخُللفاء 
ولكن، بالرغم من ذلك، مل يكن له أيرُّ نشاط سيايسٍّ 

ُيذكر7.

اأ�شاتذته ومواردرُه:
مشاخيه،  أكرُب  وهو  خالد،  بِن  َة  قرَّ عن  َسِمَع 
احلكم،  بن  وعوانَة  أسامَء،  بن  وجويريَة  وشعبَة، 
وابِن أيب ِذْئب ، ومبارك بن فضالة، ومحاد بن سلمة، 
ى العلَم عن َعـَدد من ُعلامِء  وسالم بن مسكني8، وتلقَّ
خيه، وعىل رأسهم أستاُذه  القرِن الثاين اهلجريِّ ومؤرِّ
باألخباِر،  العامُل  َحفص،  بُن  ُسَحيم  الَيْقظان،  أبو 
واألنساِب، واملآثِر، واملثالِب، املتَوّف سنة )170هـ(.9
جمالَس  وارتاَد  منَي،  املتكلِّ َحَلقاِت  َحَضَ  وكذا   
َدت جوانُب  َعت ثقافُته، وتعدَّ ، فتنوَّ املأموِن العبايسِّ
االجتامعيِة  احلياِة  نحَو تصويِر  عنايَته  ه  فوجَّ معرفته، 
اهلجرّيني،  والثاين  األوِل  القرننِي:  يف  واإلسالميِة 
أخباِر  وحفِظ  واخلاّصة،  العاّمة  َأحداثِهام  وتسجيِل 
ورواُته،  تالمذُته  َفكُثر  فيهام،  البارزيَن  األعالِم 
احلارث  بُن  وأمحُد  ار،  بكَّ بن  الزبرُي  أشهرهم:   ومن 
َخْيَثمَة، وأبو زيد، عمُر بن  بُن أيب  از، وأبو بكر  اخلرَّ
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والنسِب،  التاريِخ،  علامِء  من  ُهم  وكلرُّ  ، النمرييرُّ شبَة 
واحلديِث، واأَلَدب10.

اأرُ�شلوبرُه يف ِكتابِة التاريخ:
واستخدَم  واضحًا،  سهاًل  املدائنيِّ  أسلوُب  كاَن 
طابعًا  أعطاها  مما  الرواياِت،  يف  احِلواِر  أسلوَب 
مِن، واملسافاِت،  علميًا أدبيًا شائقَا، وأهتمَّ بُعنرُص الزَّ
وكذا  اجلغرافيِة،  األماكِن  وحتديِد  اأَلشياِء،  وأوائِل 
يف  الصلِح  ومعاهداِت  والشعِر،  بالُقرآِن،  استشهَد 

كثري من رواياتِه؛ إلثباِت خرٍب أو نفيِه. 
تِها  وشموليَّ رواياتِه  بَسَعِة  املدائنيرُّ  َل  شكَّ لقد 
إىل  لنقلها  األخبارّية؛  املدرسة  يف  تطورًا  جمتمعًة 
من  اعتباُره  يمكُن  وهكذا  التارخيية،  املدرسة 
بفّعالّياِت  اهتمَّ  أّنُه  عرفنا  ما  إذا  األوائِل؛  خني  املؤرِّ
األمِة، وحماولتِه ربَطها بالتاريخ العامليِّ بشكٍل بدائّي، 
خنَي، الذين ظهروا من  لذا، اعتمَد عليه عاملقُة املؤرِّ
والطربيِّ  279هـ(،  )ت  كالبالذريِّ  مبارشًة،  بعِده 

)ت 310هـ(.
من  خربًا   )37( املدائنيِّ  عن  الطربيرُّ  روى  وقد 
أخباِر يوِم اجَلَمل11. و هو يذكُره بُكنيته )أيب احَلَسن(.
اأَلخبار  من  عددًا  عنه  احلديِد  أيب  ابُن  نقَل  وكذا 

واألشعار التي  ختصرُّ يوَم اجَلَمل12.
 و نقَل املجليسرُّ ثالثَة أخباٍر عنه، أحُدها نقاًل عن 

ابِن أيب احَلديد13.
من   ، املدائنيرُّ حممد  بُن  عيلرُّ  احلسن،  أبو  أخرَج 
طريِق عبِد اهلل بن جنادَة خطبًة ملوالنا أمرِي املؤمننَي، 
ِل َمْن باَيَع ،  منها قوُله: »بايَعني هذاِن الرجالِن يف أوَّ
َتعلموَن ذلَك، َوَقد َنَكثا، وَغَدرا، َوهَنضا إىل الَبرصَة 
 ، بيَنكم  بأَسكم  َوُيلقيا   ، مجاَعَتكم  قا  ليفرِّ بعائِشَة؛ 
وال   ، رابيًة  واحدًة  أخذًة  َعِمال  بام  فخذمها  اللهمَّ 
مْتهْلُهام  وال  عثرًة،  هلام  ُتِقْل  وال  عًة،  َصْ هلام  ُتنعش 
ام َيطُلبان حّقًا تَركاه، َوَدمًا َسَفكاه ، اللهمَّ  فواقًا؛ فإهنَّ
إيّن أقتضيَك َوعَدك؛ فإنَّك ُقلَت ـ وقوُلك احلقرُّ ـ: ملَن 
ُبغَي َعليه لينرصنَّه اهلل، اللهمَّ فأنِجز يل موعَدك، وال 

َتِكْلني إىل نفيس، إنَّك عىل ُكلِّ يشٍء قدير14«.
ًة خصبًة  َل مادَّ وهو هبذا النتاِج العلميِّ الزاخِر شكَّ
الرتاِث  من  الكثرَي  َحفظت  الالحقنَي،  خنَي  للمؤرِّ

واحلوادِث االسالمّيِة املهّمة.
اآثاره العلميَّة:

يظهُر عند املدائنيِّ االجتاُه نحَو مَجِع أوسَع، وتنظيٍم 
من  األخباَر  يأخُذ  فنراُه  التارخيّية؛  للرواياِت  أوف 
 ، السابقنَي، مثل: أيب خْمنف، وابِن إسحق، والواقديِّ

وقد َكَتَب بأسلوِب األخبارّيني.
جاوَز  مديٍد  بُعمٍر  املدائنيِّ  عىل  اهلُل  أنعَم  وقد   
التي  الضخمُة،  املكتبُة  هذِه  أثِره  من  كاَن  التسعنَي، 
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فنوِن  يف  ر  بالتبحرُّ لـُه  تشهُد  التي  للناس،  أخرَجها 
التأليِف والروايِة، واَتَسَم علُمه باإلحاطِة والشموِل؛ 
النَّديم يف )الفهرست( ما يربو عىل  ابُن  لـُه  َذكَر  فقد 
مع   ،16 احلمويرُّ ياقوت  وتابعه  مصّنفًا15،   )239(
ورسالٍة  كامٍل  كتاٍب  بني  ما  بينهام،  يسرٍي  اختالٍف 

خمترصٍة، وصنَّفها حسَب موضوعاهِتا.
فمنها: يف أخباِر النبيِّ وعهوِده، وُكُتبه إىل امللوِك، 
وأزواِجه،  ورساياُه،  ومغازيِه  وُخطبِه،  وفتوحاتِه، 

َوُرُسله إىل األمصاِر.
ومنها: يف أخباِر ُقريٍش، وزعامئِها، وفضائلها.

وِكناُهم،  وتسميتِهم،  اخُللفاِء،  أخباِر  يف  ومنها: 
وأعامرهم.

ِة،  الردَّ كحروِب  والوقائِع؛  األحداِث  يف  ومنها: 
من  فيها  برَز  ومن  وغريها،  والنَّهروان،  واجلمِل، 

الزعامء والقادة. 
ومنها: يف الُفتوحات اإلسالمية. 

وأرشاِفهم،  وبيوتاهِتم،  الَعَرِب،  أخباِر  يف  ومنها: 
وبعِض قبائِلهم.

ه  أمِّ إىل  ُنسـب  َوَمْن  الشعراء،  أخباِر  يف  ومنها: 
ِشعرًا  قاَل  وَمْن  َمَرضه،  يف  بشعٍر  متثََّل  َوَمْن  منُهم، 
ي به، وَمْن َنِدَم منهم عىل املديِح، وَمْن َنِدم عىل  فُسمِّ

عراء بعضهم عىل بعض.  اهلِجاء، ويف تفضيِل الشرُّ

التعازي، واألوائِل، واأَلَكلة، واخليِل،  ومنها: يف 
ومفاخرِة العرِب والعجِم.

الفاطمّيات،  كتاُب  وله  النساِء،  أخباِر  يف  وكتبه 
وخصَّ مكَة واملدينَة ُكاًل منهام بكتاب.

.17 وكذا ألََّف كتابًا يف مقتِل اإلماِم احلسني 
احلسِن  اإلماِم  شعَر  فيه  مجَع  كتابًا  ألََّف  وكذلك 
ايدينا،  بني  ٌر  متوفِّ املخطوط  وهذا   ، امُلجتبى 
ُجهدًا  بذَل  املدائنيَّ  أنَّ  مقّدمته  ِخالل  من  ونالحُظ 
املصادِر  يف  والبحِث  األسفاِر  عناَء  وحتّمَل  كبريًا، 
اإلماِم  شعِر  مجِع  أجِل  من  آنذاَك  عليها  املتعارِف 

احلسِن السبِط  من ِشفاِه الناس.
 ثمَّ إّنه توّسَع أكثَر ممَّن سبَقه يف اأَلخِذ من رواياِت 
الًبرَصة،  مدينِة  وعْن  اخلوارِج،  عن  خاّصة  الَبرصة؛ 
املدائنيرُّ  فجاَء  النهر،  وراء  وما  خراساَن  فتوِح  وَعن 
احلوادِث  عن  سَلَف  مّمن  توازًنا  وأكثَر  أوف  بأخباٍر 
واملوضوعاِت التي تناوهلا، حّتى قال أبو العباس  بُن 
: َمن أراَد أخباَر اجلاهلّية، فعليه بُكُتِب  حييى النحويرُّ
بُكُتب  فعليه  اإلسالِم،  أخباَر  أراَد  ومن  عبيدة،  أيب 

املدائني. 
مل يصل إلينا من هذا املوروِث العلميِّ الواسع غرُي 
رسالٍة  نرَشها عبُد السالم هارون، وهي )املردفات 
من نساء قريش(، وتقُع يف إحدى وعرشيَن صفحًة 

91 العدد 13/ ربيع االول 1440هـ - تشرين الثاني 2018



ُحّقق  الذي  التعازي،  وكتاُب  ِط،  املتوسِّ الَقطع  من 
الصفار،  مرهون  ابتسام  املحّققني:  ِقَبل  مْن  بجزأين 

وبدري حممد فهد، سنة )1979م(.18
اختالف علامء الرجال يف االخذ عنه:

يف  عجبًا  كان  إنه  وقالوا:  الرجاِل،  علامُء  مدَحه 
الَعَرِب،  وأياِم  واألنساِب،  واملغازي،  السرِيِ،  معرفِة 
قا يف ما ينقُله، عايل اإلسناد، وإنه كاَن عاملًا بأّيام  مصدَّ

الناِس، صدوقًا يف ذلك.
 وقاَل عنه حييى بُن معني19: »ثِقٌة، ثِقٌة، ثقة«20.

بالقويِّ  ليس  وقال:  ذلَك،  َعديٍّ  بُن  وخالَف 
إال  له  وليس  أخباٍر،  صاحُب  إنه  قاال:  احلديث،  يف 
اخلطيُب:  وذكر  املسَنَدة،  الروايات  من  جدًا  القليُل 
قالبة:  أبو  قال   : النعيميِّ أمحد  بِن  عيّل  بخطِّ  قرأُت 
ن هذا،  ثُت أبا عاصم النبيَل بحديٍث، فقاَل: عمَّ حدَّ
فإّنه َحَسن؟ قلُت: ليس له إسناٌد، ولكْن، حدثنيه أبو 
احلسن  أبو  اهلل،  سبحاَن  يل:  فقال   ، املدائنيرُّ احلسن 

إسناد21. 
داود،  ابُن  ذكرُه  الشيعِة  الرجاِل  علامِء  بنِي  ومْن 
ثالثِة  يف  ذكره  وقد  املذهب.  عاّميرُّ  إنه  عنه:  وقال 
اخلاصِّ  القسِم  يف  األول:  كتابه.  من  مواضَع 
الفصِل  يف  والثاين:  واملجهولني22،  باملجروحني 
العاّمة23، والثالث: يف باب  اخلاصِّ بذكِر مجاعٍة من 

عفاء24. ِكنى الضرُّ
 و من ذلك يتبني رأي ابُن داود فيه.

حممد  بن  »عيلرُّ  قال:   ، الطويسرُّ الشيُخ  وذكَرُه   
يف  حسنٌة  كثريٌة  ُكُتٌب  ولُه   ، املذهب  عاّميرُّ   : املدائنيرُّ
السرّي، ولُه كتاب مقتل احلسني بن عيل ، وكتاُب 
بُن  أمحُد  بذلك  أخربنا   . املؤمنني  ألمرِي  اخَلَوَنة 
عبدون ، عن أيب بكر الدورّي ، عن ابِن كامل ، عن 

احلارِث بن أيب أسامة ، عنه25«.
، قال: »عيلرُّ بُن حممد املدائنيرُّ  وذكَرُه العالمُة احليلرُّ

، عاّميرُّ املذهب26«.
وقال:  الشيِخ،  عن  نقال  اخلوئيرُّ  السيُد  وذكره 

»وطريُقه إليه جَمهول27«.
وفاته:

بثالِث  موتِه  قبَل  الصوَم  َد  رَسَ أّنه  احلارُث  ذكَر 
الصوَم  رسد  أنَّه  والذهبيرُّ  احلمويرُّ  وذكَر  سنني28، 
 ، مطبعيٌّ خطٌأ  هذا  وربام  سنة29،  بثالثني  َموته  قبَل 
وأّنه كان قد قارب مائة سنة، فقيَل له يِف مَرضه : ما 

تشتهي؟ فقاَل: أشتهي أْن َأعيش.
ُتويّف املؤرُخ البرصيرُّ يف منزِل صديِقه، أيب حممد، 
إسحاق بن إبراهيم، عن عمر ناهِز الثالثة والتسعنَي 

عامًا.
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الق�صيدة  من دي�ان »ظالل اليام« من نظم 
امل�ل�د يف دم�صق  العطار  ان�ر  ال�ص�ري  ال�صاعر 
وهي  1972م،  عام  واملت�يف  م،   1908 عام 
ال�صاد�س  العدد  الد�صت�ر،  جريدة  يف  من�ص�رة 
لل�صنة الول، عام 1951م، وجريدة الد�صت�ر 
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ِعزُّ  فيها  التحرير  ورئي�س  المتياز  �صاحب 
الدين الرئي�س، واملدير امل�ص�ؤول ه� كاظم عبد 

الكرمي ال�صامر .

البصرة: ُبنُدقيَُّة الَعَرب 
قصيدٌة للشاعر األستاذ 

أنور العطار
إعداد ياسين اليوسف

والرواء املاِء  مدينُة 
راء كل  باحلسِن  فتنِت 
الفضاْء قيثارة  والغناْءوهجت  الشعِر  بأعذِب 
العيوِن جيري الشُط ملُء 
ترِب وَذوب  جُلني  َذوب 
شعِر وأيُّ  سحٍر  َصَفاْءفأيُّ  من  شئَت  وأيَّام 
اخللوِب الفاتِن  والزورُق 
طروِب َناغٌم  جمداُفُه 
حتميِه من هجمِة القضاْءحامت عىل جريِه قلوِب
ترامى هنا  ها  أرشعٌة 

الق�صيدة

هياما شوقها  من  ترّف 
محاما دعا  محاٍم  وبالبكاْءرِسب  حينًا  بالشدو 
دروب أم  تلك  أأهنر 
سلسلها شطك العجيب
حبيب هبا  حبيبًا  ناْءالقى  كل  شمل  وقّربت 
جيري وهو  املاء  تعانق 
لعرب صبا  عربًا  وانساب 
الوفاْءيسي به الوجد حني يسي عىل  مقيم  وهو 
يا معقل اجلود والسخاء
واالخاء احلب  وموئل 

اعداد:ياسني اليوسف
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الدالل ساقها  فتنة  أم 
اخليال حاكها  قصة  بأحكم الصوغ واألداْءأم 
كم فنّي الروح يف سناها
رؤاها يف  الفكر  وغلغل 
محاها يف  القلب  الشعر يف سخاْءوأسعد  وغرد 
أنخلك احللو أم قصائد
غّنى هبا الكوُن وهو مائد
وسائد أم  تلك  أغفت عليها رؤى السامْءمراوح 
باللحون نشوان  الليل 
واجلو قد غاب يف الفتون
والبهاْءوالبرش يطفو عىل الشجون الفن  برصة  يف 

فغنِّ  اهلوى  قلب هذا  يا 
التمني سدرة  وهذه 
حلن بألف  مليًا  اللقاءفاصدح  فرحة  يف  وجّن 
يا مهبط الوحي واجلالل
واخليال الشعر  ومسح 
الغوايل املنى  مطاف  انتهاءويا  وال  ابتداء  بال 
قد طاب يف حسنها غنائي
ندائي باسمها  وقد حال 
فنائي سحرها  يف  والرواءولّذ  املاء  برصة  يا 

الصفاء رحيانة  أهلِك  واالباْء  املروءاَت  أهُل 
محاك يف  األرحييات 
نداك من  والعبقريات 
ثراك عىل  حيبو  والعالْءواملجد  العِز  آية  يا 

مستحبه  أنت  حديقة 
األحبه ُمستوطن  وأنت 
ويمسح اليأس بالرجاْءينسى الذي جال فيك كربه 
ترقرق احلسن يف العيون
وائتلق احلب يف اللحون
الفتون من  طيف  يغري بني اهللك بالبقاْءومر 
هذا احلمى اخلريِّ اخلصيْب
الغريْب ظلِه  يف  يأنس 
حبيب به  يشء  يعب من سلسل الشفاْءوكل 
اجلامل صاغها  أصورة 
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اأَلحنف بُن َقيس

، اأب� َبْحر، �َصَكَن الَب�صرة، والأَحنف لقٌب له حَلَنِف كان بِرجله)1(. الأَحنف بُن قي�س، التميميُّ
ني بن َحْف�س بن ُعبادة بن النّزال بن مّرة بن ُعبيد  اإ�صمُه: ال�صّحاُك بُن َقي�س بن معاويَة بن ُح�صَ
ُه من بني قرا�س من باِهلة، ولدْته  بن ُمقاِع�س بن عمرو بن َكعب بن �َصعد بن َزيِد َمناِة بن متيم، واأمُّ

ه: �صُ وه�اأحنُف، فقالت وهي ترقِّ

رجله  يف  َحَنٍف  ل�ل  مثله)2(.واهلل  احلّي  يف  غالٌم  كان  ما 
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كان سّيَد قوِمه، وكان أعورًا، دمياًم، قصريًا)3(، 
روي عن عبد امللك بن عمر انه قال: »َقِدَم َعَلْيَنا 
اأَلْحَنُف الُكْوَفَة َمَع ُمْصَعٍب، َفاَم َرَأْيُت ِصَفًة ُتَذمرُّ 
اِكَب  ْأِس، ُمرَتَ إاِلَّ َرَأْيُتَها ِفْيِه، َكاَن َضئِْياًل، َصْعَل الرَّ
 ، َقِن، َناتَِئ الَوْجَنِة، َباِخَق الَعنْيِ اأَلْسَناِن، َمائَِل الذَّ
إَِذا  َفَكاَن   ، ْجَلنْيِ الرِّ َأْحَنَف   ، الَعاِرَضنْيِ َخِفْيَف 
حكياًم،  داهيًة،  وكاَن  َنْفِسِه«)4(.  َعْن  َجاَل  َم،  َتَكلَّ
التابعنَي بالبرصة)5(،  حلياًم، عاقاًل، وُيَعدرُّ يف كباِر 
العاّمة)6(،  والتعديِل من  اجَلرِح  أئمِة  ووثَّقه مجيُع 
أصحاب  يف  رجاله  يف  الطويسرُّ  الشيُخ  وذكَره 
النبي األكرم ، واإلمام احلسن ، من غري 

مدح اوذم)7(.
شارك اأَلحنُف يف فتح فارَس يف زمِن ُعثامَن، 
واسُتخلف عىل خراسان مّدة)8(،وجتنَّب املشاركَة 
  املؤمنني  بأمري  التحَق  لكنَّه  اجَلَمل،  يف واقَعة 
زياد  بن  إىل  كتَب  معاويَة  أنَّ  وُروي  صّفني،  يف 
فكتَب  ِه،  َفَولِّ اهلنِد  لَثغر  يصلُح  رجاًل  »انظْر  أن 
اأَلحنُف  لذلك:  يصُلحان  َرُجلني  قبيل  انَّ  إليه 
إليه  فكتب  اهلذيّل،  َسَلَمة  بن  وسناُن  قيس،  بُن 
معاوية: بايِّ َيوَمي اأَلحنِف ُنكافية: أبُخْذالنه أمَّ 
ه سنانًا،  املؤمننَي، أم بسعيه علينا يوَم ِصّفني؟ فوجَّ
ف،  َ فكتب إليه زياد: إنَّ اأَلحنَف قد َبَلَغ مَن الرشَّ

ه  واحِلْلم، والسؤدِد، ما ال تنفُعه الَوالية، وال يضرُّ
العزُل«)9(.

ما  منها:  ِحوار،  من  بأكثر  معاوية  َمَع  َودخَل 
إىل  َوفَد  َقيس  بَن  اأَلحنَف  »أنَّ  من  الكيشرُّ  رواه 
معاويَة وجاريَة بنِ ُقدامَة، واحلباب بِن يزيد، فقاَل 
معاويُة لأَلحنف: أنَت الساعي عىل أمرِي املؤمننَي 
املاء  والوارُد  عائشَة،  املؤمننَي  أمِّ  وخاذُل  ُعثامَن، 
ما  ذا  ِمْن  املؤمننَي،  أمرَي  يا  فقال:  بصّفني؟  عىلَّ 
عثامن،  املؤمنني  أمرُي  أّما  ُأنكر.  ما  ومنُه  أعرُف، 
مّنا  والداُر  باملدينة  حرصمتوه  ُقريش  معرَش  فأنتم 
واالنصاُر  املهاجروَن،  ه  َحرَصَ وقد  ناِزحة،  عنُه 

عنُه بَمعزل، وُكنتم بني خاذٍل وقاتل.
وأّما عائشة، فأيّن خذلُتها يف طول باٍع، ورحِب 
ب، وذلَك أين مل أِجد يف كتاِب اهللِ إاّل أْن تقرَّ  رِسْ

يف بيتها.
حيُث  وردُت  فإيّن  بصفني،  املاَء  ورودي  وأّما 

أردَت أن تقَطَع رقاَبنا َعَطشًا.
معاويُة  َأَمَر  ثمَّ  الناُس.  َق  وتفرَّ معاويُة،  فقاَم 
وألصحابِه  ِدرهٍم،  ألِف  بخمسنَي  لألحنِف 
َعه: ما حاجُتك؟  بِِصَلة، وقاَل لأَلحنِف حني ودَّ
فإن  وارزاَقهم،  َعطّياهتم  الناس  عىل  تدّر  قال: 
الطاعِة،  سليمُة  رجاٌل  مّنا  أتاك  املَدَد،  سألَت 
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ظالمة احلباب  مـرياث  ومـيـراُث َحـرٍب جـامٌد لَك ذايُبهاأتـاأكـل 

اأْوَرَثا ُمعاِوَي  يا  َوَعّمي  تــراثــًا فـيـخـتاُر الـتـراَث اأقارُبهُب�َك 

ٍة عـرفـَت من امل�ل القليُل حاليُبهولـ� كـاَن هـذا الـديـُن يف جاهليَّ

�َصاِرُبْهَوَلْ� كاَن هذا الأمُر يف غري ُملِكُكْم ِباملَاِء  َغ�ّس  اأو  لأّدْيَتُه 

اأب�َك الذي مْن َعبد �َصْم�ٍس ُيقارُبه)10(فـََكـْم مـْن اأٍب يل يا ُمعاوي ْل يُكن

شديدُة النكاية. 
وقيل: إّنه كان يرى رأَي العلويَّة. 

َوَوَصَل احلباَب بثالثنَي ألِف ِدرَهٍم، وكان يرى 
رأّي األموّية، فصاَر احلباب إىل ُمعاويَة، وقال: يا 
اأَلحنَف ورأُيه رأُيه مخسنَي  املؤمننَي، تعطي  أمرَي 
ألف  ثالثني  رأيي  ورأيي  وتعطيني  درهٍم،  ألِف 

درهم؟!
فقال  ديَنه،  هبا  اشرتيُت  إين  حّباُب،  يا  فقال: 
احلباُب: يا أمرَي املؤمننَي، تشرتي مني أيضًا ديني! 
فامتَّها له، وأحْلَقُه باأَلحنف، فلم يأت عىل احلباب 
معاويَة،  إىل  بعينه  املاُل  وُردَّ  مات،  حّتى  أسبوٌع 

فقاَل الفرزدُق يرثي احلباب:

ُتُويّفَ اأَلحنُف يف الكوفة يف دار عبيد اهلل بن أيب 
َوالية  َسنة )67هـ(، وقيَل: )71هـ(، يف  َغَضنَفر 

برِي عىل الِعراق)11(. ُمصعِب بِنِ الزرُّ

 من�ذٌج من روايات الأحنف:
دوق: »أشعُث بُن سوار،  ما ُروي يف َأمايل الصَّ
 ، ِ عن اأَلحنِف بن َقيس، عن َأيب ذرٍّ الِغفاريِّ
قال: كّنا ذاَت َيوم ِعنَد َرسول اهلل  يف َمسجِد 
معارَش  قال:  إذ  أصحابه،  من  نفررُّ  ونحُن  ِقبا، 
رجٌل  الباِب  هذا  من  عليُكم  يدخُل  أصحايب، 

هو أمرُي املؤمنني، وإماُم امُلسلمني، قال: فَنَظروا، 
وكنت يف َمن َنظر، فإذا نحُن بعيلِّ بِن أيب طالب 
فاستقبَله،   ، النبيرُّ  فقاَم   َطَلع،  وقد   
وعانَقه، وقبَّل ما بنَي َعينيه، وجاَء به حّتى أجَلَسه 
فقال:  الكريم،  بوجِهِه  علينا  أقبل  ثم  جانبه،  إىل 
هذا إماُمكم من َبعدي، طاعُته طاعتي، ومعصيُته 
معصيتي، وطاعتي طاعُة اهلل، ومعصيتي معصيُة 

اهلل عّز َوَجّل«)12(.
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)1( أسد الغابة، ألبن االثري: 1 /68 / 51.
)2( الطبقات الكربى، ابن سعد: 7 /93.

)3( الثقات، للعجيل: 212 / 49.
وقد   .94  / الذهبي: 4  النبالء،  أعالم  ِسرَيُ   )4(
ْأِس،  َعُل: ِصَغُر الرَّ فرّس الذهبيرُّ مفرداته، قائال: »الصَّ
ُكلُّ  ُتْفَتَل  َأْن  َواحَلَنُف:   ، الَعنْيِ اْنِخَساُف  َوالَبَخُق: 

ِرْجٍل َعىَل َصاِحَبتَِها«.
)5( االستيعاب، ابن عبد الرب: 1 / 144 -145 

.160/
الثقات،  ينظر:  والعجيل،  سعد  البن  مضافًا   )6(

التهذيب،  تقريب   .1803/  55/  4 حبان:  البن 
 / التهذيب:1  هتذيب   .288  /96 البن حجر:1/ 

.356 / 191
)7( رجال الشيخ: 26 / 61 و93 / 918.

)8( تاريخ االسالم، الذهبي: 2 /180.
)9( عيون األخبار، الدينوري: 1 / 330.

)10( رجال الكيش:304 /145.

)11( سري أعالم النبالء: 4 / 96.
)12( أمايل الصدوق: 634 / ح 7.
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رحلة من بومباي إلى البصرة والعودة إليها 1916 – 1917م(

َترَجمُة وتعليق:........الدكت�ر ُمنذر اخُل�ر.

النا�صر:_بان�راما اخَلليج، املنامة، البحَرين.
الطبعة:___الأول 1989م، البحَرين.
َعدُد ال�صفحات:______200�س.

ح�ل الكتاب
�س امللخَّ

بومباي  من  رحلة  النخيل:  )أرض  كتاب  ثُل  يمِّ
إىل البرصة والعودة إليها 1916 ـ 1917م(، عرضًا 
ت من بومباي يف اهلند اىل البرصة  تفصيلّيًا لرحلة امتدَّ
َوصٍف  مَع  1917م،  1916ـ  عام  إليها  والعودة 
شامٍل ملوانئ وُشعوب اخَلليج العريّب، وَشّط الَعَرب، 

 ،)C.M. Cursetjee( سي أم كْرِسْتجي : المؤلف: الرّحالُة الهنديُّ
بكالوريوس في اآلداب من جامعة أكسفورد البريطانية.

وأحواهِلم، وتارخِيهم، وعاداهِتم.
ل امُلفصَّ

بانوراما اخلليج ضمَن ِسلسلَة  نرشت مطبوعاُت 
النخيل:  )أرض  كتاب  املنطقة  برُتاث  ة  املهتمَّ َأعامهلا 
 1916 إليها  والعودة  البرصة  إىل  بومباي  من  رحلة 
كرْستجي(،  أم.  )يس.  اهلندي  للكاتب  1917م(،  ـ 
الذي زاَر منطقَة اخلليج أثناَء احَلرب العامليَّة األوىل، 
مالحظاتِه  ن  ودوَّ 1916-1917م،  يف  وبالدقة: 
يف  املنطقة  عن  جّدا  َدقيقًة  وتفاصيَل  الشخصيَة 
ل مّرة ُمرتمجًا من اللغة  كتابه املذكور، الذي ُنرش ألوَّ
اإلنجليزّيِة إىل اللغِة العربّية، وذلَك َبعَد ميضِّ سبعنَي 
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عامًا عىل تأليِفه.
ُيمثِّل هذا الكتاب وثيقًة تارخييًة ثمينًة عن مايض 
فيها  السائدَة  األوضاع  عن  هامًة  وشهادًة  املنطقة، 
لرحلٍة  تفصيليًا  عرضًا  م  يقدِّ أنه  عىل  عالوة  آنذاك. 
العراق  يف  البرصة  إىل  اهلند  يف  بومباي  من  ت  امتدَّ
وُشعوب  ملوانئ  شامٍل  وصٍف  مع  إليها،  والعودة 
وعاداهِتم،  وتارخِيهم،  وأحواهِلم،  العريّب،  اخلليج 
 ، املعايشِّ ووضِعهم  وأخالِقهم،  ملالبِِسهم،  وحتى 
حافاًل  سجاّل  ُيعدرُّ  بذلك  وهو  واالجتامعي، 
نة  مدوَّ وثيقًة  يمثُل  وكذا  وامُلعايناِت،  بامُلشاهداِت 
وتارخيها،  شعوهبا،  وتقاليِد  املنطقة،  ُتراث  عن 

وجغرافيتها. 
التارخييَّ  الظرَف  فإنَّ  تقّدم،  ما  مَجيع  إىل  إضافًة 
احلرب  فرتة  وهو  الرحلُة،  هذه  خالَله  متَّت  الذي 
ومليئًا  وحّساسًا،  َدقيقًا،  َظرفا  ُيعدرُّ  األوىل،  العاملّية 
باملتغرّيات عىل مستوى املنطقة وما حوهلا، مّما أضفى 

عىل هذه الوثيقِة التارخييِة أمهيًة خاّصة.
الُكتب  من  أخرى  ِجهٍة  من  الكتاُب  ُيَعدرُّ  وكذا 
اخلليج  بانوراما  مطبوعاُت  استطاعت  إذ  النادرة؛ 
ُجهد  بفضل  النادرة  النسخة  هذه  عىل  احلصوَل 
اث يف منطقتنا، الذي َعثَر  وتعاون َأَحد املهتّمني بالرترُّ
دفة، أثناَء َبحثه عن الُكتب الَقديمة  عىل الكتاب بالصرُّ

يف إحدى امُلُدن اهلندّية.
اخلور،  منذر  الدكتوُر  هبا  قاَم  فقد  الرتمجُة،  وّأما 
وهو حامل شهادة الدكتوراه من اجلامعات الفرنسّية، 
وفنّيات  وأساليبها،  اإلنجليزية،  باللغة  والضليُع 

حماوراهتا؛ إذ قام عىل مدى عاَمني برتمجة هذا الكتاب 
ترمجًة دقيقًة بمواصفاٍت فنيٍة أدبيٍة مَجيلة.

استكامِل  يف  كبريًا  جهدًا  املرتجُم  بذَل  وكذا 
عن  اإلهباِم  ورفِع  الِكتاب،  يف  الواردِة  املعلوماِت 
الكتاَب  هبا  زيَّن  لطيفٍة،  كثريٍة  هبوامَش  منها،  كثرٍي 
األماكِن،  بأسامِء  ت  اهتمَّ دة،  متعدِّ أماكَن  يف 
بتوضيِح  وكذا  الِكتاب،  يف  الواردِة  والشخصياِت 
هبا  استشهَد  التي  الكثريِة  االستشهاداِت  بعِض 

املؤّلُف، وهي كثرية.
والكتاُب فيه حماسُن كثريٌة تفوَق كثريًا ما فيه من 
لالستدالِل،  كَمرجٍع  يصلُح  وهو  َضعف،  نقاط 
املعلوماِت،  واستقاِء  واالقتباِس،  واالستشهاِد، 
اليها  َيرجُع  كوثيقٍة  يصلُح  وهو  عديدة،  نواحَي  من 
ق بظروِف، وأوضاِع،  املختّصون واملهتّمون يف ما يتعلَّ

ٍة من تاريِخ منطقِة اخَلليج. وأحواِل مرحلٍة مهمَّ
قيمٍة  ذو  الكتاَب  فإنَّ  م،  تقدَّ ما  مَجيع  عىل  عالوًة 
والتارخييِة،  األدبّيِة،  النواحي  من  كبريٍة  علميٍة 
يف  يضُعها  التي  املَعلومات  لَغزارة  نظرا  واجلغرافيَّة؛ 
الراقي  األديبِّ  واالبداِع  ِجهة،  من  القارئ  ُمتناول 
عىل  بارزًا  مثااًل  ُيعدرُّ  بحيُث  أخرى،  ِجهة  من  جّدًا 
ْحالت(، وليَس من امُلستبعد أْن ُيعتَمد هذا  )َأَدب الرِّ

ساٍت علميٍة َكثرية. الكتاب وثيقًة من ِقبل مؤسَّ
لة رؤيِة الكاتِب   والكتاُبـ  يف هناية األمرـ  هو حمصَّ
الدينّية،  وقبلّياته  ُمنطلقاته  من  ينطِلق  الذي  اهلندّي، 
عوب  والفكرّيِة، والسياسّية، ونظرتِه اخلاّصة إىل الشرُّ
استالُب  نقطٍة  من  أكثر  من  لنا  ويّتضح  اأُلخرى، 
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، رغم ثقافته الواسعِة يف رؤيتِه لدور  الكاتب الفكريِّ
يمكُن  ما  وهي  آنذاك،  األخرى  والشعوب  بريطانيا 
من  ٍة  عدَّ فقراٍت  يف  عليه  الوقوُف  احَلصيف  للقارئ 

هذا الكتاب.

من�ذج من ال�ارد يف الكتاب عن الب�صرة
وْلَنذُكر بعَض النامذِج مّما ذكرُه الرّحالُة عن الَبرصة 

يف رحلته:

1ـ ت�صدير الب�صرة املاء ال الك�يت
كتابه،  يف  اهلنديرُّ  الرحالُة  له  ض  تعرَّ ما  مُجلة  من 
يف  جيري  كان  الذي  النظيِف  الَعذب  املاء  مسألُة 
مرَّ  حينام  فقال  منه،  املنطقة  واستفادِة  الَعَرب،  َشطِّ 
البرصة  من  يومّيًا  الرّشب  مياُه  »ُتستوَرد  بالُكويت: 
يف  املدينة  يف  وتوَزُع  بصهاريج،  دٍة  مزوَّ قوارَب  يف 
ُف الصفيحُة  صفائِح معدنّيٍة، أو يف ِقَرٍب جلدّية. تكلِّ
يعادهلا«.  ما  أو  واحدة  )آنة(  الواحدُة  القربُة  أو 

الكتاب املرتجم، ص134.

2ـ املقارنة بني الب�صرة واخلرط�م
»من  قائال:  واخُلرطوم  الَبرصة  بني  املؤلُف  قارَن 
املعروف أنَّ مدينَة اخُلرطوِم الواقعة عىل النيل االدنى، 
مرُض  فيها  يتفّشى  موبوءًة،  ُبقعًة  املايض  يف  كانت 
كانت  كام  الرملّية،  الِقفار  وسَط  ومنعزلة  املاَلريا، 
شِة، املتنازعِة،  ضحّيًة لتناُفس الَقبائل املحلّيِة، املتوحِّ
بة، واملثريِة للقالِقِل والفتِن، وكانت  اجلاهلِة، املتعصِّ
نة.  ِصالهتا منقطعًة متامًا عن كافة أشكاِل احلياِة املتمدِّ
ويف خالل تسعَة َعرَش عاما، منُذ أن شهَدت أمرُّ درمان 
اخُلرطوم  لت  حتوَّ املهدّيني،  ملصري  اخلتاميَّ  الفصَل 

متطورٍة،  مجيلٍة،  مدينٍة  إىل  الربيطاينِّ  احُلكم  حَتَت 
ومزدهرٍة، تستحقرُّ ـ عن َجدارة ـ االسَم الذي ُأطلق 

عليها اآلن، وهو )مدينة َجنائِِن ِمرْص(. 
َل َمدينُة  َة سبٌب حيوُل دون أْن تتحوَّ وليس هناَك ثمَّ
، والتي تعاين  الَبرصة، الواقعُة بصورة مماثلة عىل الشطِّ
من اإلمهاِل، والسمعة السّيئة؛ نتيجَة َسَنواٍت طويلٍة 
من اجُلمود، واحُلكم السيِّئ، إىل مدينٍة ُمزدهرٍة، تُدبرُّ 
اخُلرطوم؛  مدينَة  بذلك  فتنافُس  جديدٌة،  َحياٌة  فيها 
أن  املرُء  ُع  يتوقَّ كام  ووصلت  األموُر،  سارت  إذا 
تسرَي، وتصل إليه يف ظلِّ األوضاِع اجلديدِة السعيدِة 
املرتجم،  الكتاب  هناك«.  االَن  تستقررُّ  بدأت  التي 

ص175.

3ـ البعبع الربيطاين يف الب�صرة
التالية مبارشة؛  الصفحة  يقوُل يف  نفُسه  والكاتُب 
التي  األرايض  يف  الربيطانّيني  سياسِة  من  فا  متأفِّ
يصُل  َمكان  كلِّ  »ويف  بلُده:  اهلنُد  ومنها  حيتّلوهنا، 
ـ  الربيطانّية  باهليبِة  حتاُط   ، الربيطاينرُّ احلكُم  اليه 
أن  يمكنك  الذي  املخيُف،  الشبُح  أو  الُبعُبُع،  ذلَك 
ـ هالٌة من القدسّية، وهذا ما حدَث  تسّميه كام تشاُء 
جيري  َدٌة  مشدَّ أوامُر  َصَدَرت  فقد  الَبرصة؛  يف  االَن 
دارة  تطبيُقها حاليا برَصامة، وتقيض بإعطاء حقِّ الصَّ
، جنديا كان أم مدنّيًا، تابعًا  وأولويِة السبِق لألورويبِّ
أهايل  ِقبل  أم مرؤوسًا، وذلك من  رئيسًا  متبوعًا،  أم 
أو من  القوِم  ِعْلية  اأَلصلّيني، سواٌء كانوا من  الباِلد 
أدناهم. وأصبحت )التوبّية(، أو خوذُة الفّلني، رمزًا 
ط واجَلرَبوت. بارزًا للسيطرة األجنبية، وشعارًا للتسلرُّ
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وإذا أراد اثنان أو ثالثة من الربيطانّيني أن يسريوا 
ة الضيِّقة،  جنبًا إىل َجنب ـ كام يفعلوَن عادًة ـ يف األزقَّ
ب عىل العريبِّ أو أيِّ شخٍص آخَر من األهايل  فيتوجَّ
والُغرباء أن يتخىّل عن الطريِق، ويلزَم جانَب اجلدار. 
ها  جيررُّ َعَربة  يف  األكابِر  هؤالِء  بعُض  جاء  وإذا 
حصاٌن، وجاءت يف اجلهة املقابلة عربٌة أخرى حمّملٌة 
العربة األخرية أن  الرجال من األهايل، فعىل  ببعض 
الطريَق ملرور هؤالء )األصحاب(  َف، وتفسَح  تتوقَّ

األجالِء لَكي يمّروا أوال.
وجنوب  ِشامل  بنَي  املوِصل  اجِلرس  َطَريف  وعنَد 
من  األهايل  ملَنع  ُحراسا؛  اجلنوُد  يقُف  الَعّشار، 
حينام  العريِض  األوسِط  أو  الرئييسِّ  املمرِّ  استخدام 
 ، أورويبٌّ )صاحٌب(  فيه  العبور  وشك  عىل  أو  يعرُب 
األهايل أصحاِب  املتعايل، وعىل  الرفيُع  الكياُن  ذلك 
يرتّيثوا،  أن  السابقنَي،  ومالكيها  األصليني،  البالد 
ويزدمحوا يف الرشيط الضّيق ملمرِّ امُلشاة اخلشبيِّ عىل 
كال جانَبي اجِلرس، حتى جيتاَزه )الصاحُب( االورويبرُّ 
مشيته  يف  خيتاُل  وهو  هنديا،  ـ  انجلو  شخص  أي:  ـ 

ية.  املرتوِّ
احلصاِن،  َعربِة  صاحِبِ   ، احُلوذيِّ عىل  ُب  ويتوجَّ
، صاِحِبِ قاِرب الَبَلم، حتت طائلِة العقاِب،  والنويتِّ
املستأجِر  هذا  ملثِل  الركوِب  أولوّية  َيمنحا  أن 
ها راكٌب حميلٌّ  ، حّتى وإن كانت مركبُته حيتلرُّ االورويبِّ

من أبناء الباِلد...«. الكتاب املرتجم، ص176.

4ـ التعاي�س ال�صلمي بني الأعراق املتن�عة يف 
الب�صرة

أم  )يس  وصُف  فيه،  نحُن  ما  يف  النظَر  َيلفت  مّما 
الناس  الَبرصة من  كرستجي( يف كتابه ما شاهَده يف 
ومتعّددي  املتنوعنَي  ُسّكانه  إىل  بالنسبة  »أّما  بقوله: 
يمثُِّل  القّطاَع  هذا  بأنَّ  القوُل  فباإلمكان  اأَلجناس، 
متحفًا متحركًا شاماًل لأَلعراق اآلسيوّية؛ فكلرُّ َنوع 
إىل  َحضَموت  من  ِة  الساميَّ الشعوِب  من  َوِصنٍف 
اهلنِد،  الشاِم، ومرَص، ومن  َبغداَد وما وراءها، ومن 

وكوهات، وكابّل، هلم حضوٌر هنا. 
بالنسبِة  البرشيَّة  بنامِذِجها  والعّشاُر  البرصُة  ومتثُل 
للطالِب الدارِس لعلِم اإلنساِن حقاًل واسعًا ومتكاماًل 
للدراسة والَبحث؛ فإّنك تشاهُد هنا، وتتزاحُم أثناَء 
امليَش عرصًا، من الَعَرِب، من َحَض ومن َبْدو، ومَع 
والُفرس،  والزنوِج،  واألرَمِن،  واليهوِد،  األتراِك، 
َمناطق  السهوِل، والقادمنَي من  القاِدمنَي من مناطِق 
اجِلبال الَوعرة، والبلوش، والكابولّيني، والسورّيني، 
بنِي  ومن  والَغَجر،  واملرصّيني،  واألكراد،  واهُلنود، 
هؤالِء مجيعًا يتميَّز املاَليل، والصوفّيون، واألرمنّيون، 
وَن املسيحّيون، بَأغطيِة  واحلاخامّيون الَيهود، واملبرشِّ

رؤوِسهم، وأزيائِهم«. الكتاب املرتجم، ص169.

5ـ نظرة الب�صري ال الربيطاين املحتل
تقدم  ما  بعد  املؤلِّف  قاله  ما  أكثَر  الالفت  ومن 
البرصيني  نظرة  يبني  بام  مبارشة،  السابقة  الفقرة  يف 
إىل هذا  اآلَن  الربيطانيني: »وقد ُأضيف  املحتّلني  اىل 
سبيِل  عىل  جديٌد  صنٌف  الَبرَش  من  املتبايِن  احَلشِد 
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ع، صنٌف جديٌد يتمثَُّل يف الُوجود املألوف  زيادِة التنورُّ
ببذالهتم  املتمّيزيَن  واهلنوِد،  الربيطانَينَي  للعسكرَيني 
نظامّيني،  وجنوٍد  جمنَّدين،  من  الكاكّية،  الَعسَكرية 
ويتسّلطوا  ليحكموها،  البالِد  هذِه  إىل  جاءوا  الذين 
الوثنّيني(،  والكّفار  واألتراِك،  )اليهوِد،  هؤالء  عىل 
َحَسنًة،  معاملًة  األهايل  معاملَة  يعتزموَن  حيُث 

وجيعلوهم يتحّملون املسؤولّية. 
ٍش  مشوَّ بباٍل  البرصة  يف  العريبرُّ  ينظُر  ما  وغالبًا 
يمّرون  البرِش  بني  من  األسياَد  )هؤالء  يرى  حينام 
وكربياٌء يف قيافتهم، وحتدٍّ يف ُعيوهنم(، إال أنَّ العريبَّ 
القاطنني  السّكان  بني  األكثريَّة  عنرَص  ل  يشكِّ الذي 
شخصًا  بكونه  يتميَّز  الشّط،  أنحاِء  مجيِع  ويف  هنا 
حساسًا ونافَذ البصرية، لكّنه غرُي عميلٍّ بأيِّ حاٍل من 
اأَلحوال، فرُسعان ما هيتُف قائال: ال حوَل وال قوَة 

مًا من أيِّ تغيري يف طبيعِة األمور. إال باهلل؛ تربرُّ
فإنَّه  الغريبَة،  اجلديدَة  السلطَة  يألُف  وحينام 
سيحَمُد اهلَل عىل هذه النعمِة التي أسبَغها عليه؛ ألّنه 
سريى ويتعلُم قيمَة السواعِد القويِة، والعقِل املبدِع، 
الذي يوعُد بتحويِل )الصحراء إىل جّنة(، ُخصوصا 
أين  من  يسأل  أو  ُمعتقداته،  يف  أحٌد  ل  يتدخَّ مل  إذا 
ة  املودَّ َقَدر من  يكسب ماله. فهو مل ختالطه قّط أدنى 

نحو الرتكّي.
االَن، وأصبحت  إزاحُته  متَّت  قد  العثامينَّ  أنَّ  وبام 
فليَس  الربيطانّيني،  أيدي  يف  واقعًة  اخلالفِة  عاصمُة 
هناَك ثّمة سبٌب حيوٌل دون أن يصبَح العريبرُّ مواطنّا 
مساحِة  نصِف  فوَق  متتدرُّ  التي  لالمرباطورّية،  حمبوبّا 

الكرِة االرضّيِة املأهولِة بالسّكان. 
د أقداَمه  فقط إذا استطاع احلكُم الربيطاينرُّ أن يوطِّ
السليم،  والذوِق  واللباقِة  بالفطنِة  البالِد  هذِه  يف 
والتقليِل ـ شيئا فشيئا ـ من َعجَرفة االعتداِد بالنفِس، 
جتلُب  التي  الغطرِسِة،  وصلِف  التعايل،  وُعنُجهّيِة 
األذى والضَر إىل الربيطايّن، وجتعُله ـ رغَم ِخصاله 
يف  والبغضاِء  للكراهيِة  ُعرضًة  ـ  العديدِة  احلميدِة 
بأن  االهليُة  العنايُة  حَبْته  التي  البلداِن،  من  الكثرِي 
املرتجم،  الكتاب  َيَديه«.  بني  أمانًة  اليِه  هبا  َعِهَدت 

ص169ـ 171.

6ـ الطي�ر واحلي�انات يف الب�صرة 
وصف )يس أم كرستجي( يف كتابه ما شاهده من 
الطيور واحليوانات يف البرصة وصفًا مجيال،  أنقُل لك 

بعضا منه هنا: 
 ، الربيِّ البطِّ  من  عديدًة  أرسابًا  شاهدُت  »وقد 
 . اجَلداُول...  حوَل  ترسُح  جاج،  والدَّ  ، واألوزِّ
 ، عٍة من البطِّ الربيِّ وتزخُر هذه املناطُق بأصناٍف متنوِّ
وطيوِر الشناقِب، والَقطاِة، وغريها من الطيور املائيِة، 
ة  عدَّ شاهدُت  ولقد  للصيد...  الصاحلة  والطيور 
... كام شاهدُت... اجلاموَس  أرساٍب من البطِّ الربيِّ
... َل اجلسم... كام شاهدُت يف الشطِّ الضخَم املرتهِّ

أعدادا من احلداء، والنسور... .
...وهو  هبا  خاصٌّ  مجيل  طائٌر  البرصة  يف  يوجد 
الُغراُب األبيُض اجلميُل الكبرُي احلجم...أّما الطرائُد 
الشط،  من  قريٍبٍ  مكان  أيِّ  يف  توجد  فال  الكبرية، 
واخلنازيُر  آوى  وبناُت  الثعالُب  تشّكل  قد  ولكن، 
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الربيَُّة صيدا وفريًا لصّياد َجسور«، الكتاب املرتجم، 
ص139ـ 140.

7ـ البلم الع�صاري
وصَف )يس أم كرستجي( يف كتابه البَلَم الذي رآه 
نتحدث  »دعنا  بقوله:  الَعَرب  العّشاِر وشّط  يف شّط 
وهو  موجزا،  وصفًا  يستحقرُّ  فهو  الَبلم؛  عن  االن 
رة  قارُب الرّكاب يف البرصِة وشطِّ الَعرب من املحمَّ
إىل الُقرنة. وقد وصفه السري برييس سايكس خطأ...

الَبَلَم  أنَّ  د  املؤكَّ ة...ومن  الِقفَّ َيشبه  او  َطوف...  بأنه 
ـ عىل  بل  بالّطوف،  بَطوٍف، وليس شيئا شبيها  َليَس 
العكس من ذلكـ  إّنه أمجُل مركٍب مائٍي صغرٍي قد يراه 
ل داخَل املَرفأ، أو  املرُء يف أّي مكان، سواٌء عند التنقرُّ
عنَد االبحار يف النهر. ويبدو يل أنَّ لكلمة َبَلم صدًى 
يف كلمة )فلم(، وهو اسُم قارٍب صغرٍي يستخدُم يف 
ِح الَقْعر، يصُل  املياه الداخلّية، عبارة عن قارٍب مسطَّ
طوُله إىل عرشيَن َقَدما أو أكثَر، وُقطُره من َقَدمني إىل 
َثالثة أقدام، له طرفاَن مستدّقاِن، ينحنيان ويتقّوسان 
أو  نان  ملوَّ ومها  الَكبش،  بقرون  أشبه  الداخِل  إىل 
األمحُر  وقعُره  الرماديرُّ  بدُنه  ُصبَغ  وقد  مطلّيان، 
القاين ـ عىل نحٍو مجيٍل ـ بألواٍن خفيفٍة متناسقة، منها: 
واألخُض  واألبيُض،  الفاتُح،  واألخُض  األزرُق، 
الوسط، صاحلٌة  مقاعُد وثريٌة مرحيٌة يف  الداكُن، وله 
أو  ة  تعلوها مظلَّ ثالثة عليها،   أو  جللوس شخصني 

غطاء واق من أشّعة الشمس. 
وعند االبحار عكَس التّيار نحَو أعىل الشّط، قرَب 
الشاطئ، يقوُم اثناَن من البّحارة يقفان يف أّول وآخر 

البلم بتسيرِي أو دفِع القارِب بواسطة الَعصا الطويلِة، 
وعنَد االبحاِر يف اجتاه جمرى الّنهر نزوال من الشّط، 
ينساُب  ترِكه  أو  توجيِهه  أو  بتجديِفه  يقوماِن  فإهّنام 

لوحِده مع التّيار. 
إن  اللوِن،  الداكِن  اجَلندول  قارب  وهو أمجُل من 
أكثر  التسيري والتجديف، وهو  يُكن أسهَل منه يف  مل 

َشَبها بقارب القايِق االسطنبويل. 
هذه  األبالم  َقوارب  من  ألفني  من  أكثُر  ويوجُد 
الشّط،  جمرى  امتداد  وعىل  العّشار،  مياَه  جتوُب 
النقل  أَلغراِض  وذلَك  اجَلداول؛  وأدنى  أعىل  ويف 

باأُلجرة. 
رة  ولدى كلِّ رجل ميسوِر احلاِل يف البرصة واملحمَّ
قارٌب أو قاربان من األبالم؛ وذلك ألغراض امُلتعة 

والرتفيه. 
بلٍم  قارِب  َمتن   عىل  راكبًا  تكوَن  أن  امُلمتِع  ومن 
يف الشّط صباحًا أو مساًء خالل فصل الشتاء اجلميل 
بالبرصة؛ فحركُته هادئٌة، وشيِّقٌة، ووديعة. أما األبالم 
األكرب حجام إىل حدٍّ ما، والتي بإمكاهنا أن حتمَل من 
َعرشة إىل ِعرشين راكبا، فُتستعمل ُعموما ألغراِض 
«. الكتاب  نقل الرّكاب بني املَوانئ الرئيسّية يف الشطِّ

املرتجم، ص165ـ 166. 
بومباي  من  رحلة  النخيل:  )أرض  كتاب  أخريا: 
إىل البرصة والعودة إليها 1916 ـ 1917م(، كتاٌب 
ثمنٌي مجيٌل جدا، ثرٌّ بام حواه من املعلوماِت املتنوعِة 
اجلّذابة، بحيُث يستحقرُّ من كلِّ برصيِّ مهتمٍّ االطالَع 

َعليه.
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الوطِن  عن  الدفاِع  رحلُة  هي  وإنّما  َخيالّية،  ليَسْت  القّصُة  هذه  تنويه: 

)أبو منصور(، من  الحيُّ عبد اهلل فرحان  الّشهيُد  التي عاشها  والمقدساِت، 

مواليد البصرة )1969م(.

َشوُق اللِّقاِء
عبد العزيز مسلم



َحلَّ  الذي  ِمن  أكثُر  البالِد  يف  َحلَّ  هل  يَتهاَفتون!  الّناَس  أرى  مايل  حصَل؟  ماذا 
باألمس؟ هل َدَخَل الدواعُش إىل َقلب بغداد؟

الّزيارِة  مراسِم  ألداِء  الوافدِة  املليونّيِة  احُلشود  تلَك  َوسط  يتساءل  اهلل(  )عبد  بينام 
ْت مسامَعه كلمُة أحدهم: إهّنا الفتوى... فتوى الدفاع الكفائّي.  الشعبانّيِة، صكَّ

ا صاعقٌة قْد نزلْت عليه من الّسامء، مل يتاملْك  لدى َسامِعه هذه الكلمَة، ُذِهَل، وكأهنَّ
َعينيه حّتى اغرورقتا بالّدموع؛ إْذ لطاملا كاَن ينتظُر هذه الّلحظَة بفارِغ الصرب. مل حيتمل 
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لوداع  تسارعْت  أقداُمه   .. الغريِّ أرِض  يف  امُلكث 
مواله اأَلمري، معاهدًا إّياه عىل بذِل الّنْفِس من أجِل 

الّدفاِع عن مرقِدِه ومراقِد أبنائِه امليامني.
املنظُر  ذلَك  َأدَهَشه  اأُلم،  موطنه  إىل  رجوعه  عند 
َحرِشها،  نحو  مّتجهٌة  وكأهّنا  الّناُس  إْذ  العجيُب؛ 
رأى الّشيَخ الكبرَي يتسابُق مع الّشاّب والّصغري نحَو 
بقّوته  الّشباَب  يتحّدى  وبعَضهم  ع،  التطورُّ مراكز 
البدنّية املصَطنَعة، بعَد أْن حاولوا منعه من االلتحاق 
بجبهات القتال لكرَب ِسّنه. يف تلك الّلحظاِت املفعمِة 
واقعِة  إىل  اخلياُل  به  أخَذ  االندفاع،  وذروِة  باحلامِس 
اليتيمة: »أال  الغريَب ومقولته  ، وتذّكَر مواله  الطفِّ
سّيدي  نفسه:»أين  يف  فقال  ينرصنا؟«،  ناٍص  ِمن 
وموالي ِمن هؤالِء األنصاِر األفذاذ، الذين حيُجبون 
ضوء الّشمس كثرًة؟«، ثّم أيقن أّن يوم الطّف عاَد ِمن 
األبطال  د، وهؤالء  قْد جتدَّ النرُّرصة  نداَء  جديد، وأنَّ 
هم َمن استجابوا، وهم َمن سيكشفون الكرب عن 

. وجِه احلسنِي
كربالء  خاصِة  إىل  احلشود  مع  اهلل(  )عبد  انطلَق 
مبارشًا  هتديدًا  ل  تشكِّ كانْت  إْذ  الّصخر(؛  )جرف 
ها اخلرباُء العسكرّيوَن  ملقّدساتنا، تلَك املنطقُة التي يعدرُّ
وكثافِة  أرِضها،  لوعورِة  قتااًل؛  األماكِن  أصعِب  من 
 ، نخيِلها وأشجارها، ما يزيُد من فرصة اختباِء العدوِّ
باملرصاد،  هلم  كانوا  جماهدينا  لكنَّ  مناوراتِه،  وكثرِة 
البقاِع  عن  اإلمكان  قدَر  العدّو  إبعاَد  هم  مهرُّ وكاَن 

. الطاهرِة ملراقِد أهِل البيِت األطهاِر
األصوات،  مَجيع  وَخرسْت  املعارك،  احتَدَمْت   
تلك  ويف  ُحسني(.  يا  بـ)لّبيك  اليقني  صوُت  إاّل 

الّلحظاِت، انتابه شعوٌر مل يألْفه من قبُل، يرتاوُح بني 
الَفرحة والِغبطة، وكأّنه ُيقاتُل يف ِركاب احُلسني ؛ 
َة  غم مْن أّن رائحَة املوِت متأُل املكان، فإنَّ لذَّ إْذ عىل الررُّ

القتاِل مألْت قلَبه َفرحًا ورُسورًا.
َأطول،  كاَن  املجاهدين  وَصرُب  املَعركة،  أَمُد  طال 
والَفتُح،  اهلل  نرُص  فجاَء  َفر،  الظَّ يكوُن   ِ الّصرب  ومَع 
ِمشواَر  ولكنَّ  اأَلبطال،  لصالح  املعركُة  وُحسمْت 

اجلهاِد مل حُيسم بعُد؛ إْذ إّنه يبدو طوياًل.
بعُض  عانْت  الّتحريِر،  رحلِة  امتداِد  إىل  ونظرًا 
العائالِت ِمن َشَظِف العيِش؛ إْذ مْل تشمَّ رائحَة الّطعاِم 
منُذ أْن بدأْت معركُة تِكريت، فكاَن نداُء اإليثار ِمن 
رئِة اجلهاِد وحنجرِة املروءِة واإلباِء العراقيِّ الوالئّي: 
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»شباب، أنتم أتباُع اإلماِم عيلًّ ، واليوُم يوُمكم«، 
غرفُة  كاَدْت  حّتى  مؤونته،  إىل  منهم  كلٌّ  فسارَع 
هوا إىل تلَك  املؤونِة تفرُغ من َطعام املجاهدين، وتوجَّ
وه هلم، ورسعاَن ما سالْت  العوائِل، حيِملون ما أعدرُّ
النِّساِء  وجوَه  رأوا  أْن  بعَد  بغزارٍة؛  البواسِل  دموُع 

ة اخلوِف واجلوع. واألطفاِل شاحبًة من شدَّ
وملّا أْن رأوا حرارَة تلَك الّدموع، ُدهشوا ِمن ذلَك 
عوا  املنظر، فتقّلبت الوجوُه، وتبادلت النظراِت، ورَشَ

متهامسني: 
عن  وماذا  الّدموع؟!  وملاذا  البكاء؟!  هذا  ملاذا 
ن مّنا  الكالم الذي سمعناُه عن الّذبح والّسبي إْن متكَّ

هؤالء؟! 
أقربائِه  بَأحِد  واّتصَل  هاتَفه،  أحُدهم  أخرج 

الّنازحني إىل الّسليامنّية خيربه بام حصل، قائاًل: 
يبجون  وا  وظلَّ َأكل،  وجابونَّه  وصلونَّه،  يعة  »الشِّ

ق ذلك منه. علينا!!!«، فلْم ُيصدِّ
خُتيِّم  التي  الّدخان  ُسُحُب  يوٌم جديٌد يصحُبه  بدأ 
نوٍع آخر، ومعركٌة أخرى،  قتاٌل من  إّنه  املكان،  عىل 
إىل  بيٍت  من  القتاُل  أصبَح  املفتوح،  للقتال  وداعًا 
لركوب  َتستعدرُّ  الّرجال  غرفٍة،  إىل  ُغرفٍة  وِمن  َبيٍت، 
األهل  لوداع  االتصاالُت  تكثََّفت  املنايا،  رُسوج 

واألحّبة، إهّنا )بيجي( العصّيُة كام يزُعمون.
اجلدار،  هذا  َخلَف  تسترَت  أْن  حاوْل  »جهاُد، 
أَلَحد  املجاهديَن  َأَحد  تعاىل من  نداٌء  نفَسك«،  إحِم 

ُزمالئه. 
جواب  وهذا  صاّحة؟!«،  هي  الّشهادة؟!  »وينها 

صاص. )جهاد( الرّسيع شقَّ دويَّ املعركة وأزيَز الرَّ
قلَب  قّناٍص  رصاصُة  اخرتقْت  األثناء،  ويف    
اجلدار، مل تبعْد عن رأس )جهاد( سوى بضع أصابع.
 - جهاد: »أْحَول.. أْعمى.. ما تشوف؟! شبيك.. 

ما تعرف تصّوب باهلدف؟!«.
نريد  وما  َبطل،  إنته  »جهاد،  املجاهدين:  أحد   -
َسِهْل  صيد  نفَسك  ختيلِّ  ال  مثلك،  َبطل  نخرْس 

للجرذان«. 
هشة واالستغراب عاّم  ُتثري الدَّ فياهلا ِمن رّدِة فعٍل 

حيملُه هؤالء األبطال يف مكنوهنم!
     وبعد معارَك شديدِة الوطيِس خاَضها األبطاُل، 
أخذْت أرواُح الّشهداء حُتلِّق يف الّسامء، الواحدة تلَو 
األخرى، ونال )جهاد البيضايّن( ما كان يتمّنى، ويف 
اليوِم نفِسه التحَق به الّشيُخ )حمّمد جليل الّصاحلّي(، 

و)عيل عبيد اجلورايّن(، وعدٌد من األبطال.
الطاهرُة  جثاميُنهم  وبقيْت  الّشهداء،  عدُد  ازداَد 
ام باَدَر أحٌد  يف امليدان، ال يمكُن الوصوُل إليها، وكلَّ

النتشاهلا، َسَقَط بقرهبم.
 ويف اليوِم التايل، هاَم صرب )عبد اهلل( املكتوم، ومل 
م  وتقدَّ آمره،  ِمن  اإلذن  فطلَب  أكثر،  امُلْكَث  حيتمل 
اىل جهة اجلثامنِي الطاهرةِ، وكاَن عازمًا عىل َسحبهم 
َأَحُد  املهّمة  هذه  يف  راَفَقه  شهيدًا،  هبم  االلتحاِق  أو 
َف  اأَلبطال، وهو )عيل كامل العبادّي(، الذي ناَل رَشَ

الّشهادة فيام بعد.
كلرُّ  اجلدران،  َأَحِد  بمحاذاة  املجاهدان  ساَر   
َنحَو  ما  وتقدَّ اجلدار،  َجوانب  من  جانبًا  َأَخَذ  واحٍد 
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التقيا يف هنايته، فأصبَح كلٌّ منهام قادرًا  اهَلَدف حّتى 
عىل َكشِف ِجَهِة صاِحبِه، وإذا بعيلٍّ صارخًا: »إنتبه، 

خلفك عدٌد من الّدواعش«.
مل يتأّخر حلظًة بعد سامعه هذه اجلملة حّتى التفَّ 
أْن  له  شاَء  الَقَدر  لكّن  الّنار،  بإطالق  وهمَّ  َعليهم، 
كومة  يف  به  وترمي  ناسفٌة،  عبوٌة  قدميه  حتت  تنفلق 

نٍة. أرشاٍك مسنَّ
القضاء  ه كان  أّن مهَّ ماذا حصل؟ سوى  مْل يعرف 
َورأى شخصًا  َغيبوبٍة،  َدَخَل يف  عناء.  اللرُّ عىل هؤالء 
بني  رأَسه  واضعًا  القرفصاء،  جلسة  جيلس  نورانّيًا 
غيبوبته،  من  أفاَق  عليه،  باديٌة  احُلزن  وآثاُر  ُركبتيه، 
ك نفسه، َفَلم يستطْع، كاَن مقيَّدًا بتلك  حاَوَل أْن حُيرِّ
األرشاك، أخَذ لساُنه يْلَهُج بكلمتني لطاملا اعتاد َعىل 
حسني..  يا  »لبَّيك  املواجهة:  ساحات  يف  إطالقهام 
َوجهه  من  تسيُل  الّدماَء  أنَّ  شعَر  زهراء«،  يا  لبَّيِك 
وإذا  وَجَهه،  َس  لتستقرَّ يف معدته، حتسَّ فَمه  وتدخُل 
أسناُنه  منطفئتان،  عيناُه  مالحَمه،  أخفْت  قْد  الّدماء 
كأنَّ  رأسه،  يف  استقّرْت  الّشظايا  من  الكثرُي  حمّطَمة، 
واسُم  ابتسَم،  باأُلفق،  الحْت  قْد  الّشهادِة  بشائَر 
الّشهادة ُيداعب قلبه: »إهلي، حان وقُتها، فاآلَن هي 
.» ل يا ربِّ .. عجِّ ل يا ربِّ عندي أحىل من الَعَسل، عجِّ

ُهدَي إىل أمٍر رّبام يزيُد من فرصته بَقطف الّشهادة، 
وأَخَذ  حسني«،  يا  »لبَّيَك  صوته:  بأعىل  هيتُف  َأَخَذ 
من  قريٌب  اآلن  »أنا  نفسه:  يف  قال  ملّيًا،  رها  يكرِّ
ويكرُه  نفسه،  يف  الغيَظ  ُيثري  الّنداء  وهذا  العدّو، 
سامَعه، فأيرُس ما يصدر منه هو قطع عنقي، وبذلك 
أناُل مرادي، ويف الوقِت ذاتِه، تكون آخر كلمٍة جتري 
عىل لساين يف هذه الّدنيا هي ذكر سيِّدي وموالي أيب 

.» عبد اهلل احلسني
ويف األثناِء، َشَعَر بَأَحدهم َيسحُبه خارَج اأَلرشاك.

إهلي، َهل اقرتَب لقائي بك؟
ه: إصرْب يا َبَطل، أنَت   وإذا به يسمع صوَت َمن جيررُّ
بَخري، والعدورُّ قْد َرَحَل إىل اجلحيم، أنَت اآلَن بأمان.
إىل  ومحلوُه  املجاهدون،  ُأخوُته  َعليه  إجَتَمَع   
اإلسعاف، وإذا بِه يسمُع صوَت ولِده )عبد الكريم(، 
فجاَء  مرٍت،   )500( سوى  عنه  واجُبه  يبعد  ال  الذي 

يصيُح بصوٍت عاٍل:»رفعت راسنا يا بطل«.
لكونِه  َكبِده؛  َفلذة  َصوِت  بسامع  قلُبه  ارتاَح 
أقعدْته  أْن  بعَد  بداًل عنه،  سُيكمُل مشواَره اجلهاديَّ 
اإلصاباُت البليغُة التي َرَسَمْت أوُسَم َفْخٍر وعزٍّ عىل 
وأخوته  هو  َسّطرها  لبطوالٍت  معامَل  ولتغدَو  َبَدنه، 

األبطال، ُتبرُصها األجيال.
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الشاعرة محيدة قاسم العسكري

)َقَمرٌ َمطَلُعه اإِلباُء(
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َحْرُف َرفَّ  امْلََعايِن  ِقَمِم  َزْحُف َعلى  اخَلَلَجاُت  ِبها  لَقاِفَيٍة 
اْنثياٍل داُء  اأَ�صْ ْب�ِس  النَّ َلْهُفوَح�ْصُب  َيْقف�ُه  الَّذي  الَّلْهِف  ِمَن 
ِلْجِتياٍح َظْهٌر  ْيِح  الرِّ َقْطُفَوَكفُّ  َحاَن  ِاْن  امْلَدى  باأَْفَكاِر 
ُمْفَعَماٍت  ، ناِبَل  ال�صَّ ْعُف ِلَتْجَتِنَي  �صِ اُق  اْلُع�صَّ  ، َهاَماِتَها  َعَلى 
اْلَق�ايف ُمَهُج  ُبُل�ُغها  ؟ َفكْيَف  َوَحفُّ   ، ُبْعًدا  َناأَْت  اَءاٍت  َف�صَ
ِمداٍد يف  َغْر�ٍس  ُكلُّ  �صفُّوُزْغٌب  واْهتزَّ   ، َدَعا  َداٍع  ِاذا 
ُروؤاُه يف  ا�ْصِتَعاًل  َوَكفُّ ِلَيْبتِكَر   ، واِقُدُه  اْلَعبا�ُس  ِاِذ 
َوْفَرا اْلَكْيَل  َ�اُد  اجْلَ يِه  َيْجُف�ُيَ�فِّ َلْي�َس  اأْن  اآياِتِه  وِمْن 
ُجْ�ٍد ُكلَّ  َوَفاًء  َنه  ْرُفُيَ�زَّ �صِ وامْلُْلُك  ا  الَف�صَ لََّكُه  مُيَ
اْرِت�اٌء اَك  َكفَّ امْلَاِء  فُّ َمِلْيَك  ُت�صَ ِبُهما  َدى  النَّ اأْنهاُر  و 
�َصْيٍل ُكلَّ  َيْذَخُر  ْعِر  ال�صِّ َيْهُف�َوَبْرُق  حيُث  ِق  املَُعتَّ ْ�ِق  ال�صَّ ِمَن 

ِفيِه  اأَنَت  ِبَرْو�ٍس  َيْحَظى  َيقُف� ِلَكْي  ْو�ِس  الرَّ َوَوْرُد   ، َو�َصاَمُتُه 
ُذراُه ِمْن  َباِرْك  الَكفَّ  َنْزُفَفُمدَّ  �ِد  اجْلُ يِف  الَِّذي  َك  ِباأّْخَم�صِ
ْت َت�َصظَّ �ُصُهٌب  َها..  َوْم�صُ  ، ّف َلآِلَئ  حُتَ ْنَ�اٍر  اأَ �ُصْطاآِن  ِبِذي 
َولِئي َيْنِظُمُه   .. اْلَعْهِد  ِاْلُف وِعْقُد  ْف�ِس  ِللنَّ ِبِه  �َصْمٍت  ِاَل 
ِبَغْرَثى َطَمٌع  اجَلنى  اأْرِي  َطْرُف وِمْن  دُّ  مُيَ ماُك  ال�صِّ حيُث  ِال 
ُذَراَها َحتَّى  وؤى  الرُّ َفَتَل  َعفَُّفَتًى  والثَّ�ُب  ُن�ْصَجها  َواأَْتَقَن 
ِدَماًء ِالَّ  ا  الف�صَ َلِب�َس  ؟ َفهْل  َي�ِصفُّ  َمْنهُلها  اْلأَْقماِر،  َعَن 
ِاَباٌء َمْطَلُعُه  ا�ُس  الَعبَّ َو�َصْيُفُهَ�  َعْزٌم  الُعَلى  ِغْمِد  ويف 
�ُصُم�ٍّ يف  �ِصْفٌر  اْلاَلَءاُت،  ُف�ُهَ�  َت�صْ قِّ  احْلَ َمَراَيا  َمَراِجُعُه 
َنْهٍج ْفِ�  �صَ َعْن  اْلَقَذى  َن�ْصُفُيراِوُدُه  َفْهَ�  ا  اْنِتَفا�صً َفَيْذُروُه 
�َصْيٍل ِبُرْغَم  َفاَف(  �َس)ال�صِّ اْعَتَ ؟  هِ�  َو�ُصْخُف  اأَْطغاُهم  ْغياِن،  الطُّ ِمَن 
َعْر�ٍس َف�َق  اأَِمرًيا  لََّكها  َخْطُف مَتَ َوامْلَ�ُت  َما  الظَّ اأَْنِف  على 
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�ُصُج�ًدا َطْلَعِتِه  ِعْنَد  ْت  َوَغْرُفَوَه�صَّ َمَدٌد  اأنَّها  ْت  وَظنَّ
َو�ْصًكا اْلأَفياَء  ُدوَنَك  َيِئفُّ َوَقاَلْت   .. َياأَْبى  اْلَفتى  َوَلِكنَّ 
ْت َتَردَّ ُدنيا  ِمْن  اأَِبيِه  ُغْلُف َكاأُفِّ  َفْهَي  ِاْثًما  �ْصِن  احْلُ ُدُه�َر 
اًما اْعت�صَ دِّ  ال�صَّ ِاْبَرَة  َل  ُف�َو�َصكَّ ِلرَيْ اْلُ�ْثَقى  اْلُعْرَوِة  ِبَحْبِل 
�َصَذاَها َمْ��ُصْ�ٌم  اْلَفْ�ِز،  َعْرُفِثياَب  ْفَحاُت  ،َوالنَّ ِل  اْلَف�صْ ِدَماُء 
َت�ْصُم� ِلْلعدِل  َتْلِ�َيَحَة  َوَت�ْصُف� َفَيا  َيْطَغى  َمْن  َعنْيَ  َوَتْفَقاأُ 
ْت َقدَّ َوْطَفاَء  ًة  يَّ ُحرِّ خ�ُف َويا  يعروك  ما  الَهْيَهاِت  ِمَن 
َوَفاًء واِكفِة  ِثَماُر  َوْرُف َلأَْنَت  َواْلَغْر�ُس   ، ِوِاْك�ِصرُياْلَبَقا 
َحْتًما ْيَثاِر  اْلِ ِاْيُق�َنَة  �اويا  َوَعفُّ َدُق�ا  �صَ َل  اْلُ ْلِب  �صُ َوِمْن 
ُحْكٍم ِمْراآِة  يف  اْلِفْكُر  ُت�ِصفُّ َراآََك  َجْ�ٍر  يف  قِّ  احْلَ ا�َس  ِق�صَ
�َصماًء يا  الَه�ا�ِصِم  َقَمَر  َطفُّ وَيا  فِّ  الطَّ ِلدْمِع   ، اأُُفٌق  ِبها 
ُن�ًرا ْجَماِت  النَّ ُمْقَلَة  َوَطْيُفُت�صاِك�ُس  َعْنَها  َجى  الدُّ َفَيْنَداَح 
َ�ى َر�صْ اهلِل  يف  ْت  َق�صَ ًا  َكفَّ َر�ْصُفويا  ْرياَن  ال�صِّ ِبها  اأَْلَ�ى  َوما 
َكايا احْلَ ،اأَْجِنَحُة  اْلِفْتياِن  َتِرفَُّفَتى  ِاْذ  اْلُبُط�َلُة  ُتَهْدِهُدَها 

ُمرٌّ َوْه�  ِدْرًعا  رْبَ  ال�صَّ ُفَلِب�ْصَت  ِن�صْ رِب  ال�صَّ َمْعنى  َمْعناَك  ِبال 
�َصْيٍف َحْتَف  ُخلًدا  اآَخْيَت  اأَْنُف لقد  ِمنَك  امْلََناَيا  اأْرَدى  َوَقْد 
َفْخَرًا املَْجِد  ُروُح  �صُ �صاَءْت  اأْلُف فاأِْن  َفهَ�  ِا�صٌم  منَك  كَفاها 
َبْحًرا َت�ُص�ُق  ال�َفاِء  ِدمَيَ  َحْتُف ويا  َام�ِس  َفَراها  ِلأَكباٍد 
ُح�َصنٍي يف  ًا  ُطرَّ املاَء  ؟ َتَرْكَت  َتِعفُّ  ِايثاًرا  اأ�صَبْهَت  َفَمْن 
َبْحٌر اُه  كفَّ الَّذي  ذاَك  َوَعْطُف �ِص�ى  ِرْفٌق  َق�َصماِتِه  َويف 
ا َعِليًّ َيْعِرُفُه  ْعِر  ال�صِّ مرُي  َزْحُف �صَ َكاَن  ِاْن  اْللَِّقا  َعالَمُتُه 
)َطه( ِلـ  َفًا  حُلُ ى  اْنرَبَ ْهَجِتِه  ُف مِبُ َوَع�صْ ِدَقٌة  حُمْ الأَْه�اُل  ِاِذ 
ُدُم�ٌع َرَكَعْت  الذي  اأنت  َلْهُفَويا  واْلفْر�ُس  ِذْكِرِه  َقِريَنَة 
ُخ�ُص�ًعا ْكَرى  الذِّ اَدِة  �َصجَّ َتِلفَُّعَلى  َكِم�صَبَحٍة  يَبُته  ُم�صِ
اْللَّيايل ُهُدِب  ُدَجى  يف  َيِحفُُّتَهلُِّل   ، َمْنَبُعَها  اهلِل  َوُن�ُر 
َجلِّي التَّ راِب  حِمْ ِعنَد   ُ َوْطُفُتَكربِّ َوْهَي  اْنِهماًرا  ِلُتْغِدَقنا 
ًا َحجَّ فِّ  الطَّ َنْحَ�  ْمُت  مَيَّ َلتُكفُِّاذا   ، ُدُم�ٌع  َفتْلِبَيِتي 
اأُواٍر َعْن  َقاَيِة  ال�صِّ َبَطَل  ،َوَرْهُف َف�َصْل  َجْمٌر  ِبَها  َمَ�اِقُدُه 
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ُحْزٍن ُبْرِج  َعْن  لَت�َصْل  ِكْتُف َوَلِكْن  ا�ِس  اْلعبَّ ِمَن  َوَمْرَقاُه 
ُجْ�ًدا الُبْغ�ِس  �ِصهاُم  اْفَت�َصْت  ُجْرُف ِاِذ  ُثمَّ  ا  رْبً �صَ امْلَاُء  َفماَت   
ُجُذوًرا َنَبَتْت  الَِّتي  َوْقُف َوَراَيَتُه  َفْهَي  ٍد  جَمْ �ُصُرَفاِت  َعلى 
مَينٍي يف  َفَخاٌر  َتِرفُّ ِجَنايُتَها  َح�ْصٍر  ِال  ُظالَمُتها 

َوْطاأً  ْزُن  احْلُ َحناُه  قْد  َوَذْرُف َوَظْهٌر   ، َكِبٍد  ِبذي  َعْط�َصى  َعلى   
َوِحيًدا ِقْرٍن  ِبال  ُزْلَفى  َكْهُفَعلى  ْمُع  والدَّ اْلأَ�صى  ُيراِوُدُه 
َوَقْيٍد  ، �َصْبٍي  ..َعلى  ُثْكٍل  اأَيغف�؟َعلى   ، �َصْفٍك  ..َعلى  َهْتٍك  َعلى 
َعليِه اأ�َصٍف  ِمْن  ْرُف  احْلَ َخ�ْصُفَيُن�ُح  الأَْرواِح  يف  احُلْزِن  وَمرُّ 
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الُفرات  لنهِر  الُيمنى  ِة  الضفَّ عىل  تغفو  كبريٌة  قريٌة 
األسفِل، من َتوابع َقضاء املَْديَنة، عىل بعد حوايل )6( 
األطراف  ُمرتامي  تلٌّ  ُطها  يتوسَّ غربًا،  مرتات  كيلو 
اجُلُزر  َجزيرٍة كبريٍة، حماٌط بمجموعٍة من  عىل َشكل 
ِة  املمتدَّ والبساتنِي  الزراعّية،  واأَلرايض  الصغريِة، 
ة هور احَلاّمر،  عىل شاطئ الفراِت، املتالشية عند حافَّ
ُع  يتفرَّ الُفراِت،  هَنِر  من  ٌب  متشعِّ كبرٌي  هَنٌر  ُلها  يتخلَّ
منه جداوُل كثريٌة، حيفرُّ هبا بساتنُي كثيفٌة من الّنخل 
والفاكهة، ويتَّخُذ السّكان من اجلزيرِة الكبريِة واجُلُزِر 
مكانًا  النَّهر  َتي  حافَّ عىل  عِة  املوزَّ األخرى،  الصغريِة 
املحاّل،  هذه  يف  حالّيا  الساكنُة  والعشائُر  لُسكناهم، 
هي: السادُة آُل َشبيب، وُعبادة، والبخاترُة، والسادُة 

الغوالُب، والنوايش، وبعٌض من ُأرسة املظّفر.
َأهنارها،  أكرِب  اسِم  من  اسَمها  القريُة  َأَخَذت 
ُد  املسَمى )هنر صالح(، وال يوجُد مصدٌر مسنٌد يؤكِّ
سبَب اقرتان النهر باسم صالح، عدا بعِض الرواياِت 
الذين  امُلْنَتِفِق،  اىل  انتساَبه  رّجَحت  التي  الشفاهيِة، 
من  ِل  االوَّ العقِد  أواخِر  منُذ  اجلزائِر  منطقَة  سادوا 
الَقرن الثامن عرش للميالد، إال إنَّ الدالئَل املتوافرَة 
هنر  اسُم  ورَد  إذ  الرأي؛  ذلَك  صواِب  عدَم  ُد  تؤكِّ

د .حسام طعمة نارص 
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سَبقت  التي  التارخيّيِة،  املصادِر  بعِض  يف  صالح 
خمطوطُة  أقدمها:  ومْن  املنطقة،  اىل  املنتفِق  ُوصوَل 
عبد  ملؤلفها  الفرضّية(،  ِح  رَشْ يف  املرضّيُة  )السريُة 
عيل بن رمحة اهلل احُلَويزي، التي كَتبها يف َعهد األمري 
ض فيها لذكِر هنر صالح  عيل باشا أفراسياب، وتعرَّ
وذكرها  1628م(،  )1038هـ/  عام  أحداث  يف 
يف  املشعشعيرُّ  املوسويرُّ  خان  عيل  السيد  ـ  كذلك  ـ 
أّلفها يف حدود سنة  التي  يَّة(،  املكِّ حلُة  خمطوطتة )الرِّ

)1124هـ/1712م(.
كانت هنر صالح حمطَّ أنظاِر األقوام التي تعاقبت 
السكَن يف منطقة الُفرات اأَلسفل؛ نظرًا لوجود التلِّ 
املرتفِع من األرض عىل ما جياوره من مناطق منبسطٍة 
تغمرها املياُه، وموقِعِه املطلِّ عىل الُفرات من جانٍب، 
تلٌّ  إنَّه  وُيعتَقد  اآلخر،  جانبِها  من  اهلوِر  حاّفة  وعىل 
عثَر  إذ  اأَلقوام؛  تلَك  أرساَر  ترابه  حتَت  خيتزُن  أثريٌّ 
فيها السكاُن املحليون عىل ُأُسِس بناء وقطع فخارّية 
مفرُده  )يعرف  اليشن  من  واحدٌة  هي  ورّبام  قديمة، 
وسط  يف  املنترشِة  املرتفعِة  التالِل  أو  إيشان(،  حمليًا 
مندرسٍة  ملدٍن  بقايا  وهي  األهوار،  حافات  وعىل 
ترجُع يف تارخيها اىل العرص احلجرّي القديم. وقد ال 
ختتلُف يف ذلك عن تلِّ )أبو الصالبيخ(، الذي أّكدت 
السالالِت  بداياِت  اىل  عودَته  األثريُة  التنقيباُت 

السومريِة.
النظِر يف هذا اجلانِب اىل ما أشاَر  والبد من لفِت 
القديم(،  )العراق  كتابه  يف  رو  جورج  ُخ  املؤرِّ إليِه 
من  وسكاهِنا   )kaldu( كلدو  دولة  وجود  من 
هناية  يف  امللحقُة  األثريُة  اخلريطُة  وتبني  الكلدانيني، 

115 العدد 13/ ربيع االول 1440هـ - تشرين الثاني 2018



الكتاب أهّنا تقُع يف موِضِع املدينة احلايّل، وربام يكون 
يف  الرئيسِة  االستيطاِن  مراكِز  أحَد  صالح  هنِر  تلرُّ 
اآلثاريِة  ساِت  املؤسَّ نتمّنى من  ما  كلدو، وهذا  دولة 

املختصِة الوقوَف عليه. 
إنَّ موضع هنر صالح ـ ونظرًا مليزاته السالفة ـ ظلَّ 
 ، االسالميِّ بالعرص  مرورًا  القديمِة،  العصوِر  طيلَة 
وتلك  اجَلزائر،  منطقة  يف  السكايّن  للجذب  مركزًا 
األمهيُة تفرّسُ لنا ما ذهب إليه اخلليفُة العبايسرُّ الناُص 
لدين اهلل يف اخّتاذه مقّرًا إلمارة وىّل عليها ابَن عليان 
الطائّي، ويستدلرُّ بذلك عىل أّن هنر صالح كانت يف 
العبايسِّ مركزًا سكانّيًا ال يمكن إغفاُله، حاَز  العهِد 
مقّوماِت إقامِة إمارٍة تابعة لسلطِة اخلالفِة، خضعت 
لسلطاهنا مناطُق اجلزائر األخرى، حتى حدود إمارة 
أقطَعها  التي  صالح،  هنر  من  الرشق  اىل  عنرت(  )هنر 
ربيعَة،  قبيلِة  من  عامر  بِن  ملخزوِم  العبايسرُّ  اخلليفُة 
النواَة احلضّيَة لظهور مدينة  ومّثَلت كلتا اإلمارتني 
)املَْدْيَنة( احلالّية، بعَد أن توىل أمراؤها تنظيَم شؤوِن 
اخلالفِة  سقوِط  وبعّد  منهام،  لكلٍّ  التابعِة  املناطِق 
ض مدِن العراِق  العباسيِة )656هـ/1258م(، وتعررُّ
األخرى،  األقوام  من  أعقبهم  ومن  الّتتار  هَلجامت 
إمارة ربيعة يف  إمارُة آل عليان يف ِحلٍف مع  دخلت 
هنر عنرت؛ للتناِص، وعدِم اخليانة، ويبدو إن أرسة آل 
عليان أصبحت أكثَر سطوًة وشأنًا يف قيادهتا للقبائل 
العربية يف اجلزائر لصدِّ اهَلَجامت األجنبية، وعن ذلك 
انتصار  )1439هـ(  سنة  أحداث  يف  املقريزيرُّ  يذكر 
َعَرب  بـ)أمري  يصفه  الذي  عليان،  بن  فضل  األمري 
قبيلة  وهي  قوينلو(،  )القره  جيِش  عىل  الِعراق(، 

حاكِم  أسبان  بقيادة  الرتكامنية(  األسود  )اخلروف 
بغداد، ويف هذا إشارٌة إىل سيادِة أمراِء هنر صالح عىل 

عموِم مناطِق اجلزائِر يف تلك املّدة.
عرش  السادس  القرن  من  الثاين  النصف  خالَل 
اجلزائِر  أهايل  قيادِة  يف  عليان  آُل  برز  للميالِد، 
البرصة  بجيشهم  قصدوا  الذين  العثامنينَي،  ملقاومِة 
سجااًل  احلرُب  استمّرت  وقد  )1546م(،  عام  يف 
اجلزائر،  يف  حاٌل  للعثامنّيني  يستقرَّ  ومل  اجلانبني،  بني 
إقليميٍة  وكان ألمراء هنر صالح صالٌت مع أطراٍف 
عىل  مساعدهتم  يف  عليها  االعتامد  حاولوا  ودوليٍة، 
الصفويون،  ومنهم:  ديارهم،  من  العثامنيني  إخراج 
بُن  املطّهر  وكذلك  والربتغاليون،  واملشعشعيون، 
ن آلل  رشف الدين، إماِم الزيديِة يف اليمن، الذي َأمَّ
عليان عالقاٍت طيبًة مع بلداِن اخلليج العريّب، وأظهَر 
ذلَك قدرَة تلك اإلمارة عىل استغالِل حالِة الرصاِع 
الدويّل  والرصاع  العثاميّن(،  ـ  )الصفوّي  االقليميِّ 
املركزيِة يف طرد  العثاميّن( ألجِل قضيتها  ـ  )الربتغايّل 
اىل  ـ  كذلك  ـ  وأشاَر  أرضها،  عىل  األجنبيِّ  الوجود 
امتلكت  لدهيا،  وعسكريٍة  سياسيٍة  زعاماٍت  وجوِد 
قدرًة عاليًة من التدبري الدبلومايّس والعسكرّي أّهَلها 

لبناء ذلك املستوى من العالقات.
جّهزها  التي  الكبريُة  احلمالُت  دت  أكَّ لقد 
العثامنيوَن إلخضاع إمارِة آِل عليان، ومن أبرزها محلة 
هة ضدَّ  اسكندر باشا اجلركيس، مقداَر الضغوِط املوجَّ
موقُع  أتاَح  ورّبام  البرصة.  واليِة  يف  العثامينِّ  الوجوِد 
هنر صالح البعيُد نسبيًا عن مقّرات القواِت العثامنيِة 
ألمرائها،  األهواِر  حاّفة  وعىل  والفتحّية  املْدينة  يف 
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يف  واالختباء  االنسحاِب  وسهولَة  املقاومِة،  قيادَة 
البعيدِة،  األعامِق  تلك  مقّراٍت هلم يف  وبناِء  أعامِقها، 
التي َصُعَب عىل العثامنّيني الوصوُل إليها، فضاًل عن 
إنَّ ما متيَّزت به مناطُق األهوار؛ من االكتفاء الذايّت يف 
الغذاِء واالحتياجاِت الضوريِة للعيِش، أفشَل كثريًا 
تؤِت  مل  لذا،  عليان،  آل  حماَصة  العثامنّيني يف  خطَط 
اّتفاق  إبرام  الرغم من  ُأُكَلها عىل  باشا  محلة اسكندر 
للصلح بني اجلانبني، وبقيت إمارُة هنر صالح تتزّعم 
العثامينِّ  الوجود  أركان  وتقضرُّ  اجلزائِر،  يف  املقاومَة 
يف والية البرصة هبجامهتا املتواليِة عليها، وكان ذلك 
عيل  العثامين  الوايل  ت  إضطرَّ التي  العوامِل  أبرز  من 
شؤوهنا  وتسليم  البرصِة،  والية  عن  للتخيّل  باشا 

املتنفذة  املحلّية  الشخصيات  من  وهو  ألفراسياب، 
يف الوالية.

حكومة  مع  النسبي  وفاقهم  من  الرغم  عىل 
صالح  هنر  يف  عليان  آُل  بقي  البرصة،  يف  أفراسياب 
يمّثلون هتديدًا واضحًا هلا؛ انطالقًا من نزعتهم نحو 
االستقالل، وطمَح االمرُي عيل أفراسياب اىل كسب 
الذين  اجلزائِر،  أهايل  مع  املواجهة  لتجنرُّب  وّدهم؛ 
العثاميّن،  الوجود  ُمقاومة  يف  ببطوالهتم  ُعرفوا  طاملا 
عدم  إظهار  من  صالح  هنر  أمراَء  يمنع  مل  ذلك  لكّن 
عام  يف  سعوا  إهنم  بل  أفراسياب،  حلكومة  االنقياد 
بن  اهلل  عبد  مع  باالتفاق  إسقاطها  إىل  )1626م( 
مقّره  كان  الذي  البرصة،  بادية  أمري  املنتفقّي،  مانع 
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عام  يف  إعالهنم  عن  فضاًل  كويبدة(،  )قلعة  يف 
أفراسياب،  )1633م( اخلروَج عن سلطة عيل باشا 
وعدم االنصياع حلكومة البرصة، الذي دفَع األخرَي 
اىل جتهيز محلٍة عسكريٍة كبريٍة قصدت مقرَّ اإلمارة يف 
احلويزيرُّ  أجزَل  فاصلٌة  معركٌة  ودارت  صالح،  هنر 
البنادِق  مطِر  من  االرُض  قائاًل:»ُملئت  وصفها  يف 
البارود  دخان  من  ثوبًا  السامُء  ولبست  والسهاِم، 
أثخَن من برود الغامم«، أضطرَّ عندها األمري نعمُة اهلل 
اجلزائُر  خضعت  أن  بعد  االنسحاب،  اىل  عليان  بن 
خامتَة  الواقعُة  تلك  وكانت  أفراسياب،  آِل  لسلطة 
التاريِخ الطويِل إلمارة آل عليان يف هنر صالح، التي 
بوصفها  أمهيتها  املَْدْيَنِة  بفقدان  إيذانًا  سقوطها  كان 
أفراسياب  باشا  عيل  عمل  أن  بعد  اجلزائر؛  حارضة 
عىل حتويل االهتامم بإجتاه الُقرنة وإعادة بناء قلعتها، 

وتسميتها بالعلّية نسبة إليه. 
مل تكن إمارُة هنر صالح ذاَت دوٍر سيايسٍّ فحسب، 
كباَر  استقطبت  وثقافيًة  علميًة  حارضًة  كانت  بل 
 ، العلميرُّ جهُدهم  خيفى  ال  الذين  واملشايخ،  العلامء 
أهِل  كلمِة  توحيد  يف  املعنويِّ  دورهم  عن  فضاًل 
اجلزائِر، وشحِذ مَهِمهم لإلقدام عىل مقاومة العدوان 
اخلارجي، ويستوقُفنا يف هذا السياق رسالُة أمرِي هنر 
اجلركيّس،  باشا  اسكندر  اىل  عليان  بن  عيل  صالح 
التي جاءت ردًا عىل رسالِة التهديِد التي بعثها األخرُي 
بعَض  املقام  هذا  يف  ونورُد  اجلزائِر،  عىل  محلتِه  إّبان 
مقتطفات منها: »العجُب، العجُب، هتّددون الليوَث 
بالتيوِس، والسباَع بالضباِع، والكامَة بالقراِع، خيوُلنا 
يامنّية،  وأسياُفنا  مرصّية،  وترُسنا  برقيٌة،  سوابُق 

ورماُحنا خطّية، وأكتاُفنا شديدُة املضارب، وسلطاُننا 
إذا  ليوٌث  فرساُننا  واملغارب،  املشارِق  ذكُره يف  شاَع 
جلوُدنا،  ودروُعنا  َطلبت،  إذا  وعقباٌن  ركبت، 
ومجُعنا  تفَزع،  ال  قويةٌّ  قلوُبنا  صدوُرنا،  وجواشُننا 
الوعد،  أهُل  فنحُن  عندنا هتديٌد؛  ع، وقوُلكم  يروَّ ال 
هيوُلنا  ال  احلميد،  العزيِز  بقّوة  الوعيد  أهل  وانتم 
ترجيف...وأّما  منكم  ُيرِجُفنا  وال  ختويٌف،  منكم 
فأعلموا  كالرمال،  وعدُدنا  كاجلبال،  قلوُبنا  قولكم: 
إّن القّصاب ال هيوُله كثرُة الغنم، وكثرُي احَلطب يكفيه 
م...تريدون مّنا الطاعَة؟ ال سمٌع لكم  َ قليٌل من الضَّ
وال طاعة، وتزُعمون... واهللِ، ما كان كتاُبكم هذا إال 

كرصيِر باب، أو كطننِي ذباب...«.
 تظهر رسالُة ابن عليان، التي كتبها قايض اإلمارة، 
فيَع من اللغة؛ ملا  الشيُخ حممد بُن احلارث، املستوى الرَّ
فيها من براعِة األلفاِظ، وجزالِِة املعاين، وقوة العبارِة 
العلِم  وجوه  من  وجهًا  يعكس  وهذا  وبالغتهاِ، 
واملعرفِة املنترشِة يف ربوِع تلك اإلمارة وتوابعها من 
أخرجت  التي  ملدارسها  ونتاجًا  اجلزائر،  مناطِق 
األرس  من  وعددًا  واالدب،  العلم  أهل  من  الكثري 
العلمية املعروفة يف النجف االرشف يف وقتنا احلايل، 
املظفر،  ُأرسة  من  وبيوتات  اجلزائرّي،  ُأرسة  أمثال: 
حممد  الشيخ  ذرية  من  وهم  اهلل،  فرج  آل  وأرسة 
اهلل  نعمُة  السيُد  وكان  الذكر،  السالِف  احلارث  بن 
اجلزائرّي، الذي ُولد ونشأ يف قرية الصباغّية الواقعة 
عىل الضفة اليرسى لنهر الفرات، وكانت قبُل إحدى 
لستة  صالح  هنر  يف  أقام  قد  عليان،  ال  إمارة  توابع 
أشهر أو أكثر، وذكر عن ذلك يف خامتة كتابه )األنوار 
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<أخيارًا،  بأهنم  صالح  هنر  أهل  واصفًا  النعامنية(، 
عن  منزهني  االيامن،  أهل  من  وعلامؤها  صلحاء، 
هم إلينا إحسانًا كاماًل... النفاق واحلسد، فأحسَن كلرُّ

لنا َمسجدًا جامعًا، وكان من األول يصيّل فيه  وبنوا 
النبي  عبد  الشيخ  املجتهدين،  خامتة  األجّل،  شيخنا 
أّنه ُولد  اجلزائرّي«، الذي ذكرت عنه كتب الرتاجم 
والدته،  تاريخ  يعرف  )ال  اجلزائر  منطقة  يف  ونشأ 
عن  اإلجازَة  وأخَذ  1612م(،  1021هـ/  تويف 
، ووصف بـ)سلطان  الشيِخ االعظِم، املحقق الكركيِّ
اجلزائِر  أهِل  إذ عاَص مقاومَة  املحققني واملدققني(؛ 
للعثامنّيني، وكان ملا حاَزه من مقاٍم رفيٍع ورشٍف مؤيٍد 

تأثرٌي يف جمتمعه وحميطه.
هنِر  يف  االجتهاِد  بمرتبِة  العلامِء  أكابِر  وجود  إّن 
دينّيٍة  مدارَس  وجوِد  عىل  التزاميٌة  داللٌة  فيه  صالح، 
تؤكد  التعليم،  من  عاٍل  مستوًى  عىل  واسعٍة  وطبقٍة 
من  العلِم  لطالِب  استقطاٍب  مركَز  كانت  القريَة  إّن 

ُعموم مناطِق اجلزائر.       
اجلهاديِّ  تارخيها  عَبَق  تتنفُس  صالح  هنُر  بقيت 
رمزًا ملقاومة الظلم، ومشعاًل للحريِة؛ إذ محل أبناؤها 
اجلهاِد  رايَة  املنرصِم  القرن  من  الثامنينيات  عقد  منُذ 
منهم،  الكثرَي  وسجَن  فأعدَم  البعِث،  نظاِم  بوجِه 
الشعبية  االنتفاضة  الفاعلة يف  فضاًل عن مشاركتهم 
آذار 1991م(، وعقَب قمِع  يف شعبان )1411هـ/ 
لت القريُة واألهواُر املحيطُة  االنتفاضِة يف املدِن، حتوَّ
هبا اىل مالٍذ آمٍن لقياداهتا، وعادت ألداِء دوٍر مشابٍه 
قيادَة  أبناؤها  َم  تزعَّ إذ  عليان؛  آل  زمِن  يف  لدوِرها 
حِة ضّد نظاِم البعث، وتعّرض سّكاهُنا  املجاميع املسلَّ

احلكومُة  جّهزت  إذ  التعسفّية؛  السياساِت  لشّتى 
محالٍت عسكريًة كبريًة للقضاِء عىل الفصائِل املسّلحِة 
القّوات  مع  املواجهاُت  حصلت  ما  وكثريًا  فيها، 
دفَع  مما  أبنائِها  وثباُت  إصاُر  وكان  فيها،  النظامّية 
، ومنِع  احلكومَة اىل فرِض سياسِة احِلصاِر االقتصاديِّ
صالح  هنر  يف  للحياِة  الضوريِة  االمداداِت  وصوِل 
وضاعَفت  هبا،  املحيطة  األخرى  األهوار  ومناطِق 
من إجراءاهِتا باّتباِع سياسِة االرِض املحروقِة، وقطع 
املسامة  الرتابّية،  السّدة  بإنشاء  عنها؛  احلياة  رشيان 
رشق  مرتات  كيلو   )3( حوايل  بعد  عىل   )712(
مركز قرية هنر صالح باجتاه قضاء املْدينة، وهي جزٌء 
احلكومُة؛  اّتبعتها  التي  االهواِر،  جتفيِف  سياسِة  من 
كبريٍة  مكائَن  بوضِع  االهوار؛  سّكان  عىل  للتضييق 
املياِه من ِجهة هنر صالح اىل اجلهة األخرى،  لتفريِغ 
للمحاصيِل  جسيمًة  أرضارَا  سّبب  الذي  األمر 
تعدرُّ  التي  والسمكيِة،  احليوانيِة  والثروِة  الزراعيِة، 
إليها  احلياِة  ولبعِث  صالح،  هنر  لسّكان  احلياِة  عامَد 
القوات  مع  املواجهة  اىل  أبناؤها  إندفع  جديد،  من 
ودارت  الرتابية،  السدة  بحامية  املكلفة  احلكومية 
رحى معركٍة قويٍة ليلة العارش من شباط )1993م(، 
متكن فيها املهامجون من السيطرة عىل السدة الرتابية 

بعد استشهاد سبعة منهم.
التهجرِي  سياسِة  اّتباع  اىل  بعدها  احلكومُة  جلأت 
يف  االخرى  واملناطق  صالح  هنر  لسّكان  القرسيِّ 
من  خمتلفٍة  بقاٍع  يف  أهُلها  فانترش  )1993م(،  عام 
أبنائها  من  بالقليل  ليس  عدٌد  وهاجر  العراِق،  مدن 
اىل خارج العراق؛ جتنبًا لبطِش السلطاِت احلكوميِة، 
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فهي  مساكُنها،  أّما  الطويلِة،  ]األسواق[  البازاراِت 
القنواِت  عدِد  بسبِب  صغريٍة؛  جمموعاٍت  عىل شكل 
من  هم  كلرُّ والسكاُن  املكان،  تشُطر  التي  الصغريِة 
يف  يتاجرون  الذين  التّجار  بعض  ومنهم  الَعَرب، 

الورش املحلية«.
دانفيل  اجلغرايف  الفرنيس  الرّحالة  أّما 
)Danville(، الذي مرَّ يف طريق هنِر الفراِت قادمًا 
من بغداد عام )1779م(، فلم يفّصل يف اإلشارة إىل 
أشار  إْذ  صالح؛  هنر  بذكر  واكتفى  اجلزائِر،  منطقة 
الفرات  لنهر  الكثرية  التفرعات  بني  <من  بالقول: 
األهنار  بقية  عن  يتميز  هنر   ... اليمنى  اجلانب  عىل 
ومعروف بتسميته، ذلك هو )هنر صالح(، أي )هنر 
السالم والتحية( ، الذي يتجه نحو اجلنوب الرشقّي، 
منطقة  اجتيازه  عند  عريض  بمجرى  طريقه  ويشقرُّ 

مستوية جدًا«.
قريٍب  وقٍت  حتى  للسائحنَي  قبلًة  القريُة  وبقيت 
قبَل  املايض،  القرن  من  التسعينيات  عقِد  أوائِل  من 

تداعياِت الوضِع السيايسِّ عليها.
زاَر وفٌد من َمركز ُتراث الَبرَصة قريَة هنر صالح، 
تعريُة  بّدلتها  التي  ومعاملها،  أحواهلا  عىل  واّطلع 
وقفُة  للشعر  وكاَن  َأطالل،  اىل  وأحالتها  الزمن، 
الشاعِر،  قرحيُة  به  تبوُح  راحت  باملكاِن،  احتفاٍء 
كلَّ  تقاسيمه  من  مستحضًا  السعد،  عامر  الدكتور 
التي  قصيدُته  فكانت  ومجالِه،  وهبائِه،  املايض،  ألِق 

عن  املياه  ومنع  الفرات،  هنر  جانبي  تكتيِف  وبعَد 
األهوار، سمحت احلكومُة يف عام )1996م( بعودة 

ما تبقى من سّكاهنا اليها.
وقّدمت القريُة كوكبًة من أبنائها الذين استشهدوا 
استجابة لفتوى املرجعية العليا يف الدفاع عن العراق 

ضّد عصابات داعش التكفريية.  
فقدت  األهوار  مناطق  من  كغريها  القريَة  أّن  إال 
الطبيعيَة  وبيئتها  اخلالبة،  طبيعتها  ومجاَل  روَنَقها، 
مَنَحتها هويّتها وتفّردها عرَب تارخيها  التي  الساحرَة، 
َجذٍب  منطقَة  منها  وجعلت  القدم،  يف  املوغل 
االوىل  البدايات  منذ  السياح  إرتادها   ، سياحيٍّ
كتُب  وتذكُر  البرصة،  اىل  االجنبية  البعثات  لوصول 
ما  منها:  لدينا شواهَد عىل ذلك،  املتوفرُة  الرحالت 
 Barthelemy( كاريه  بارثيلمي  الرحالة  أورده 
من  األول  الثالثاء،  يوم  يف  زارها  الذي   ،)Carre

قافاًل  الفرات  بنهر  مروره  عند  )1674م(،  مايس 
اهلند ووجهُته حلب، فدخل هنر صالح، وألقى  من 
وصفًا  رحلته  مطاوي  يف  وذكِر  ترحاله،  عصا  فيها 
هلا قائاًل: »يف نحو الساعة العارشة صباحًا...غادرنا 
قناًة صغريًة أخذتنا اىل هنر  َوَدَخلنا  ]الفرات[،  النهَر 
صالح، وهناَك نزلُت مع بعض رفاقي األتراك، وقمنا 
تكاُد  التي  األهواِر،  وسُط  تقُع  التي  البلدِة،  بزيارة 
باألشجار من مجيع اجلهات، وأرضها  تكوُن مغّطاة 
باستثناء  خصبٌة... واملدينُة مبنيٌة بشكٍل غرِي منَتظم، 
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وسمها باألرض الطّيبة:   

األنـواِر أنـامـُل  إلــيــِك  األوتاِرُمــّدْت  بمضـارِب  فـتــنــــّعــمي 
األوطاِرَوَتســّلـقي َوْجــَد القلوِب فال أسَى مــبـتغى  وأنِت  يــدنـو، 
بِسواِرُمــّدي ذراَعـــِك، قـد أتى من عبقٍر تــَتزيَّني  لَكـــي  ســاٍع، 
جى َأهداِك بــــعَض ِمداَدِه والنجــُم أهدى ِجيَدُه فاختــاريكاَن الدُّ
باالشعاِرُحلَو الصحائِف، وانسجي ُأُلقًا لنا وفييِض  الكـــالِم،  ُدرَر 
عـــــنـدمـا مـثَل ورٍد  أرجَيــِك  باألرساِرزيّف  يـبوُح  الربـيـُع  يــأتــي 
واألهناِريا ُحــلوَة الـعـيـنـني، يا بنَت اهلوى للــطرِي  قبــلـــــــًة  يا 
مآثرًا اجلامُل  رسَم  قد  فـيــِك  باألفكاِركـم  ِحيَك  جمدِك  وقمــيُص 
ِجّنٍة يا مالعَب  نــهـَر صـالَح،  يــــا َدوَح ثاٍو،  يـــا فناَر السارييــا 
َمزاِريـا ِطـيــَب أرٍض للـنـــسيِم مغانٌم ألُف  ولألحــالِم  فــيـــهـــا 
أعجاَزُه ُمرِدفًا  لــــــــيٌل  نـــــاَء  هناِرإِْن  ـُلِو  بـح مــــرابُعها  الحــْت 
أثدائِها من  احُلسَن  كــأّن  لــباَن ، فطاَب لألنظاِرحتـــــى  َرَضـــَع الُّ
شمــــــٌس َتشعُّ مدارُس األهواِر  أكِرْم بحارضهـــــــا، ويف اآليت لنا
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هم فزاَدهُم اهلُل هدى، تّمَل باأبهى املزايا،  ُوِلَد َوُخِلَق للعطاِء، اإنَّه من فتيٍة اآمن�ا بربِّ

، َعميُق ال�لِء لأَهِل  وجمَع �صفاِت اخلرِي بني َجَنباته، فتاه ينُث الطيُب اأينما َحلَّ

البيت ،  ينحني ُحّبًا واإجالًل واحتامًا لأولد الزهراء ،  ويبدو ذلَك وا�صحًا يف  

فاته مَعُهم. �ُصل�كه وت�صرُّ

أُمراُء الجنَّة....
الشهيُد السعيُد، الشيُخ لقماُن البدران أنموذجًا
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بقلم: 
ياسني يوسف اليوسف



وتارخيها؛   أصوهلا  يف  طيِّبة   عائلة  من  ينحدُر 
غاة والظاملني،  ها ميلء باجلهاِد والكفاِح ضدَّ الطرُّ فسجلرُّ
ُصنوف  لشّتى  الكريمُة  العائلُة  هذه  تعرضت  لذا، 
الطيبُة  ُعِجنت  وأزالِمه،  الطاغيِة  َزمَن  امُلضايقات 
جليًة  واضحًة  السامحُة  وتأّلقت  الطاهرِة،  بطينتِه 
البارزَة، حيمُل  الوداعُة سمَته  الرفيِع، وكانت  بُخُلقه 
ته، جتىّل بَكثرة زيارته ملراقدهم  يف قلبه حّبًا كبريًا ألئمَّ
الطاهرة، فكاَن التكامُل يف روحه الطّيِب أمرًا طبيعيًا 

يف حياته، التي َخَتَمها بالشهادِة والفوِز العظيم.
عبد  لقامن  الشيخ  القائُد،  السعيُد،  الشهيُد،  إنَّه 

اخلض عبد النبي جوهر الَبْدران .
ُولد  يف عام )1973م(، يف حمافظة البرصة ـ 
ٌج، وله ثالثة أوالٍد وبنت، َدَرَس  قضاء املَْدْيَنة، متزوِّ
طة،  املتوسِّ َدَخَل  ثمَّ  الَبْدران،  مدرسة  يف  َة  االبتدائيَّ
وأكمَل بعدها اإلعداديَة يف إعدادية صناعِة الَبرَصة، 
َج منها، تمَّ تعييُنه يف َمعمل الصناعات  أْن خترَّ وبعَد 
الورقيَّة يف مديَنته، وبقي إىل ما قبل السقوط بأعوام 
يلّبي  ال  الوظيفة  يف  بقاَءه  أنَّ  رأى  وعندما  قليلٍة، 
طموحاتِه العلميِة، شقَّ طريَقه نحَو ُعلوم أهل البيت 
النجف  يف  العلمَية  احَلوزة  بُصفوف  والتحَق   ،
ل  طوح، وتأهَّ األرشف، فأكمَل ِدراسة املقّدمات والسرُّ
لدروِس البحِث اخلارِج، بعد أن ارتدى لباس العلامء 
عام )2005م(، يف مكتب سامحة املرجع األعىل، آيِة 

. اهللِ العظمى، السيد عيل احلسينّي السيستايّن

تلّقى العلم عىل أيدي األفاضل من العلامء، منهم: 
آية اهلل العظمى الشيخ اسحاق  الفياض ، وآية 
اهلل السيد حممد رضا السيستاين )أعّزه اهلل(، وآية اهلل 
االسالم  وحجة  اهلل(،  )أعّزه  اإليرواين  باقر  الشيخ 
اهلل(،  )أعزه  احلكيم  جعفر  السيد  واملسلمني،  
اجلواهري  فرقد  الشيخ  وحجة االسالم واملسلمني، 
)أعّزه اهلل(، وتأثر هبم، وبأخالقهم كثريًا، خصوصًا 

بُأستاذه، السيد جعفر احلكيم )أعّزه اهلل(.
وكان  جدًا،  عاليٍة  أخالٍق  صاحَب  الشهيُد  كان   
أبناء  من  للسادة  وخصوصًا  للجميع،  متواضعًا 
رسول اهلل، فكان ينحني إجالاًل واحرتامًا هلم؛ ألهنم 

.ـ حسب تعبريه ـ أوالد الزهراء
ومن  العلميِة،  احلوزِة  َأساتذة  من    كان 
وعمَل  الدينّية،    احلكيِم  االماِم  سة  مؤسَّ أساتذة 
سامحة  العظمى،  اهلل  آية   ، الدينيِّ املرجِع  مكتِب  يف 
  وشارك  الزمن،  من  ملّدٍة    الفياض  الشيخ 
سة،  يف مرشوع االستفتاءات يف العتبة الكاظمية املقدَّ
الشيخ  الكاظمية،  مدينة  يف  املرجعّية  مِمثِّل  بإرشاف 
مرشوِع  يف  وشارك  اهلل(،  )أعزه  ياسني  آل  حسني 
احلسني  االمام  أربعينّية  زيارِة  يف  احلوزويِّ  التبليِغ 
ـ  )نجف  طريق  يف  حموٍر  مسؤول    كان  إذ  ؛ 
 مرشدًا دينيًا مع قوافل احُلّجاج  كربالء(. وكان 
يلقيها  دروٌس  له   وكانت  عّدة،  ألعواٍم  واملعتمرين 
يف مسجد اهلندّي هبذا اخُلصوص، ويشهُد بإخالصه 
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جماِل  يف  وخصوصًا  والكتابِة،  التأليِف  ِغامَر  خاَض 
العقيدة، لكنَّ مؤلفاتِه مل تَر النوَر بعُد،  فضاًل عام لديه 
ـ  ولديه  األفاِضِل،  أَلساتذته  ٍة  مستمرَّ تقريرات  من 
سة أثناء  أيضا ـ دوراٌت للطلبة يف العتبة العلوّية املقدَّ

الُعطلة الصيفية.
كاَن الشيُخ الشهيُد ُعْنرصًا فعااًل يف جلنة اإلرشاد 
سات؛ فهو املسؤول  املقدَّ والتعبئة للدفاع عن عراق 
الوقت،  نفس  ويف  الطلبة،  من  املقاتلني  تفويج  عن 

يتابُع التقريرات اجلهادّية للطلبة املبّلغني.
االلتزام  عىل  أبنائه  لقامن  الشيُخ  الشهيُد  رّبى   
بالقيم األخالقية، وحبِّ أهِل البيِت ؛ لذا  كان دائاًم 
ما يصطحب أبناءه الصغاَر مَعه إىل احلوزة العلمية، 
أّنه  حّتى  املبارك،  الطريق  هبذا  حيبِّبهم  أن  وحياوُل 
أوىص أن تبقى عائلُته يف النجف األرشِف؛ من أجل 
َعليه،  ساَر  الذي  طريَقه  بعده  من  أبناُؤه  يكمل  أن 
وهو طريق احلوزة العلمية، وكان ـ أيضًا ـ  يرشُكُهم 
معه يف الدورات الصيفيِة، التي كانت تقام يف العتبة 
الفقه،  يف  دروسًا  فيها  يلقي    كان  إذ  املقّدسة؛ 

والعقائد، وَأحكام التِّالوة .
لِفعِل  الدائِم  بسعيه    لقامُن  الشيُخ  ُعرَف 
اخَلريات، فكان سّباقًا إىل حلِّ النزاعاِت التي حتصُل 
بني  العوائل والعشائِر، ومن املبادرين لرفع املشاكل، 
له  وُتذكر  املجال،  هذا  يف  مقبولٌة  كلمٌة  له  وكانت 
الكثرُي من املواقِف الطيِّبة مع عوائِل الفقراِء واأليتاِم، 
هداء واجلرحى؛ إذ كان يبذُل ما بوسعه   وعوائل الشرُّ

كلرُّ من ُوفِّق ملخالطته.
حّتى  البرصة  حمافظة  عن    الشهيد  ينقطع  مل   
دروِسه  ملتابعِة  األرشِف  النجف  يف  استقرَّ  أن  بعد 
التي  الدينية  املناسبات  يف  حيض  فكاَن  احلوزوّية، 
ُمها يف قضاِء املدينة، وعند حضوره البرصَة، كان  ُينظِّ
لتكون  األرشف؛  النجف  من  الُعلامء  أحُد  يصاحُبه 
يف  الدينيَّة  املناسبات  إحياء  يف  ـ  أيضًا  ـ  مشاركًة  له 

البرصة.
الشهيد،  بطينِة    احلسني  االمام  ُحبرُّ  ُعِجَن   
وكاَن حبرُّ الناس وقضاُء حوائجهم جيري يف ُعروقه، 
املؤمنني  من  يقصُده  ملن  بيتِه  قبل  مفتوحًا  قلُبه  فكاَن 
األربعينّية؛  الزيارة  أيام  يف  وخصوصًا  السنة،  طول 
إذ يأتيه الزائرون من داخل العراِق وخارِجه، وحّتى 
بعد استشهاده بقيت عالقُة هؤالء الزّوار ببيتِه الذي 
كربالء  يقُصدون  عندما  هلم  مأَلفًا  ـ  يزال  وما  ـ  كان 
يف  ترفرُف  تزال  ما  الطاهرة  فروُحه   ، احلسني 
املبارِك، وما يزال عشُقه مستمرًا لإلمام؛  البيت  هذا 

فالشهيد حيٌّ ال يُموت.
البدران  لقامن  الشيخ  السعيُد،  الشهيُد   شارَك     
موكب  باسم  املدينة  قضاِء  يف  َموِكٍب  بتأسيس 
سنويًااحتفاليٌة  فيه  تقام   ،الكاظم موسى  اإلمام 
الكاظم  جعفر  بن  موسى  اإلمام  استشهاد  بمناسبة 
، وماَرَس دوَره التبليغيَّ يف أماكَن متعددٍة داخَل 
املقدسة، والعتبة  الكاظمية  العتبة  غ يف  بلَّ إذ  العراق؛ 
العسكرية املقدسة، وخالَل الزيارة األربعينّية، وكذا 
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لتوفرِي احتياجاهِتِم.
ِقبل  من  الكفائيِّ  الدفاع  فتوى  صدور  بعد 
انضمَّ  األرشِف،   النجف  يف  العليا  الدينيِة  ِة  املرجعيَّ
عن  للدفاع  والتعبئة  اإلرشاد  جلنة  إىل  لقامُن  الشيُخ 
تفويج  عن  مسؤواًل  وأصبح  املقدساِت،  عراق 
َم قاطعًا يف جبهات  ة  من الزمن، ُسلِّ لبة، وبعَد مدَّ الطَّ
ويف  مبلغًا،  كونه  عىل  عالوة  مقاتاًل  فأصبح  القتاِل، 
الَعتبة  إدارَة خمازن  باجلبهة، كان عمُله  التحاقه  بداية 
العلوية املقدسة يف اجلبهاِت، واالرشاَف عىل تقسيم 

املؤنة بني املقاتلني.
شديَد  فكاَن  الشهيد؛  ُطموح  يَلبِّ  مل  ذلك  كلرُّ 
إىل  الصعود  أجل  من  جلنته  مسؤول  عىل  اإلصار 
بالرفض؛  ُيواَجه  كان  مرة   كل  يف  لكّنه  اجلبهات، 
كون اللجنة بحاجة إليه يف موقعه أكثر من صعوده، 
أّيام اخلميس  فكان يستغلرُّ أوقات تعطيَل اللجنة يف 
يف  فشارَك  القتال،  يف  للمشاركة  فيذهب  واجلمعة، 

َرها أبطاُل احَلشد الشعبّي. أغلِب األماكِن التي حرَّ
بعد أن انتقل عمُله إىل ساحات اجلهاِد، ُسلم قاطَع 
الصقالوية،  ملحور  مسؤواًل  وأصبَح  الصقالوّية، 
التي  البطوليِة،  املواقِف  من  الكثرَي  وقتها  فسّطر 
منها  وتقتبَس  القادمُة،  األجياُل  هبا  لتعلَم  ستخّلد 
السيد  املجاهُد،  لنا  نقَله  ما  منها:  والِعرَب،  الدروَس 
عيل احلسنّي )حفظه اهلل(، من أنَّ املجاهدين يف قاطع 
العدوِّ  قبل  من  شديٍد  حصاٍر  إىل  ضوا  تعرَّ الثرثار 
، وانكرست القوُة التي كانت متسَك األرَض  الداعيشِّ

الشيَخ  لكنَّ  االنسحاَب،  فحاولوا  املكان،  ذلَك  يف 
قليلٌة من  االنسحاَب، وكان معه جمموعٌة  أبى  لقامَن 
ُيغريِّ املعادَلَة وقراَر االنسحاب  املقاتلني، فحاوَل أن 
لتلك القوة، التي كانت إىل جانبهم، فنزَل من الساتِر، 
وأخَذ عاممَته بيده، وهَتَف باملجاهدين : »أيَن مسلُم 
بُن َعوَسَجَة؟ أيَن حبيُب بُن ُمظاهر؟ أيَن زهري...؟ 
أيَن َمْن كان ينادي: لّبيَك يا أبا َعبد اهلل، أيَن مْن كانوا 
جيلسون حتت املنابِر ويقولون: يا ليتنا كّنا معكم؟ أال 
والعزة؟  الرشف  تنالون  وعندها  ساعًة  تصمدون 
الكلامُت  هذه  املذّلة«،  وتنالوا  هتربوا  أن  من  أفضل 
إىل  فعادوا  االنسحاَب،  قّرروا   ممَّن  بالعديد  أّثرت 
لألعداِء،  املطبِق  احلصاِر  أمام  وصمدوا  أماكنهم، 
فقد حوَصت منطقُتهم بالكامل، فجاء أحُدهم إىل 
ملاذا ال  يا شيخ؟  تنتظر  ماذا  له:  وقال  لقامن،  الشيخ 
تنسحب؟ هل تنتظر منهم أن يأتوا ليأخذوك ويمثِّلوا 
بجثتك! قال له الشهيد: ال أستطيُع االنسحاَب؛ فإين 
إْن فعلُت ذلَك، أشعر أّنى قد خذلُت اإلماَم احلسنَي 
احلشد  من  قوٌة  جاءهتم  حتى  ثبتوا  وفعاًل،   ،
 ، العراقيِّ اجليش  من  عٍة  مدرَّ ة  بقوَّ مسنودًة   ، الشعبيِّ
نرٌص  اليوم  ذلك  يف  وحتّقَق  عنهم،  احلصار  فكرُّ  وتمَّ 

عظيٌم عىل الدواِعش.
للشيخ  فكان  باملجاهديَن،  الشهيد  أّما عن عالقة 
ُلقامن  عالقٌة طّيبٌة بجميع املجاهدين واملقاتلني 
س، وأفراِد اجليِش،  املقدَّ الشعبّي  من فصائل احلشد 
احلشد  قواطع  بني  يتجّول  ما  دائاًم  وكان  والرشطة، 
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د أحواَل املجاهدين ، فريى منهم َمْن  واجليش، ويتفقَّ
َر أجرَة السيارِة التي توصُله  كان يبيُع أثاَث منزله ليوفِّ
إىل ساحات اجلهاِد، وَمْن يرتُك خلفُه عائلًة وأطفاال 
هم بحاجة إليه فال معيَل هلم غرُيه ، فكاَن حياوُل أن 
حاجاهِتم  ليسدَّ  ما؛  بمبلٍغ  األبطال  هؤالء  ض  يعوِّ
املجاهدين  من  العديُد  بذلك  له  وشهد  الضورّية، 
رواتَبنا  نأخُذ  كنا  بعُضُهم:  قال  إذ  استشهاده؛  بعد 
 مأذونًا برصف  من الشيِخ لقامن؛ إذ كان الشيُخ 
أمواِل احلقوِق الرشعيَّة عىل املجاهدين، الذين يرى 
يتطلُب  قد  بل  املادّية،  حالتهم  وضعَف  حاجَتهم 
د  االمُر الرصَف من أمواله الشخصّية، فلم يكن يرتدَّ

يف ذلك.
قىض الشهيُد  أيامًا يف اجلهاد، وكاَن يأمُل من 
اهلُل  أنعَم  »لقد  يقول:  وكاَن  الشهادَة،  يرزَقه  أن  اهلل 
علينا يف هذا الزمان بوجوِد املرجعيِة، املتمثلِة بالسيِد 
السيستايّن، وهي ُتعترب خيمًة للعراِق، ومن يستشهد 
يف ركاِب املرجعيِة، فكأنَّام يستشهُد يف ركاِب اإلماِم 

.» احلسنِي
فأّثر  اجلهاد،  عىل  حوَله  َمْن  ُع  يشجِّ ما  دائاًم  وكان 
كالُمه بالكثريين، ودَفَعهم لاللتحاِق بجبهاِت القتاِل 
ملحاربة األعداء، وعندما استشهد الشيُخ، قالوا:  لن 
الشيخ  هيِد،  الشَّ لدِم  منا  وفاًء  اجلهاِد؛  ساحَة  نرتَك 

عنا ودفَعنا للجهاد. لقامن، فهو َمْن شجَّ
كانت الشهادُة يف سبيل اهلل الشغَل الشاغَل للشيخ 
يف  قني  املتَفوِّ الطلبة  من  كاَن  أّنه  علاًم  البدران،  لقامن 

االهتامَم  البعُض  منه  طلَب  وقد  احلوزوّيِة،  الدراسة 
بالدراسِة؛ فهو مّمن ُيرجى أن يكون له شأٌن يف احلوزة 
العلمية ، فكاَن يردرُّ ويقول: »إّن أرسَع الطُرق إىل اهلل 

الشهادة«.
السامية  والقيم  املثل  أعىل  الشهيُد  رضَب  وقد 
كثري  يف  يؤثُر  كان  أنَّه  حّتى  اجلهاِد،  ساحات  يف 
من  يعوُد  فكاَن  نفسه،  عىل  اآلخرين  األوقات  من 
ومن  الليِل،  من  متأخرٍة  أوقاٍت  يف  اجلهاديِّ  الَعمِل 
وْيعات؛ ليستعدَّ لَتَعب  املفرتض أْن يرتاَح بعَض السرُّ
هذه  حّتى  يرفُض  كان  الشهيَد  ولكنَّ  التايل،  الَيوم 
املجاهديَن  أحواَل  َد  ليتفقَّ فيخرُج  الوقتية؛  الراحة 

وحاجاهِتم.
يف  املجاهدين  أحَد  وجَد  األيام  أحد  يف  أنه  ُينقل 
حالٍة  من الربِد الشديِد،  فخلَع رداَءه، وأعطاه لذلك 
املجاهد، وكان حيرُصـ  يف كل ليلةـ  عىل أن يبيَت عىل 
احلاِل  هذا  عىل  وبقي  االسرتاحة،  مقر  يف  ال  الساتِر 
حلني استشهاِده، فقْد ُأصيَب يف باديء األمر برصاصة 
يف  الداعشينَي  القّناصنَي  أحِد  طريق  عن  صدره  يف 
البطُل  املجاهُد  سائُقه،  وحاوَل  الصقالويِة،  منطقة 
الشهيُد حسني الولياينرُّ إسعاَفه، ولكن، عنَد ُوصوله 
قبَل  فاستشهد  رأسه،  يف  القناُص  استهَدَفه  إليه، 
الشيِخ لقامن، ثمَّ ُأسعف الشيُخ، ونقل إىل )مستشفى 
الكاظمّية(، واستشهَد فيها بعد يومني من اإلصابة، 
بتاريخ )3/25/ 2016م(، بعد أن شارَك يف معارك 

بلد، وسامراء، والبو شجل، والصقالوية.
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ل يف كربالَء املقدسِة،  أوىص الشهيُد   أن ُيغسَّ
وأوىص ـ أيضًا ـ  بأن يقرأ له جملُس عزاء عىل السيدة 
وكاَن   ، احلسني  اإلمام  صحن  يف    الزهراء 
يتمّنى أن حيظى بتشييٍع كتشييِع أخيه الشهيِد، الشيخ 
وأن  االبطاِل،  احلوزِة  شهداِء  أحِد  الشمري،  هاين 
حيمل  أن  )حسن(  ولده  من  وطلب  بقربه،  يدفن 
اهلل  التشييع، وقد شاء  أثناء  اجلنازَة  صورته، ويتقدم 
تشهد  مل  األرشف  النجف  يف  كبريًا  تشييعًا  شّيع  أن 
وصاياُه،  َذت  وُنفِّ قبَله،  كبريًا  تشييعًا  العلميُة  احلوزُة 
السيُد املجاهُد  وقرأ املجلُس الذي أوىص به سامحُة 
عيل احلسنيرُّ )حفظه اهلل(، وقد اشرتَك بتغسيِل جثامنِه 
الفياض،  الطاهِر الشهيُد السعيُد، السيد عبد الرضا 
والسيد لؤي املوسوي، والسيد عيل احلسني، وصىّل 

عىل جثامنِه الطاهِر الشيُخ باقر اإليروايّن.
بعَد أن استشهد الشيُخ لقامُن ،  كانت لعائلتِه 
احلسينّي  عيّل  السيِد  األعىل،  ملرجعنا  زيارٌة  الكريمِة 
من  الثناِء  كلامِت  العائلُة  وسمعت   ، السيستايّن 
ولوعَة  امُلصاب،  َأمَل  عليهم  هّون  مما  األعىل،  املَرجِع 
إنَّ  وقاَل:  َمكانه،  من  قاَم    أنَّه  حّتى  الفراِق، 
َفخٌر  وهو  طاهرٍة،  ُنطفٍة  من  لقامَن  الّشيخ  الشهيَد 

لعائلتِه، وملنطقتِه، وللبرصِة. 
البدران؛  ُلقامن  الشيَخ  السعيَد،  الشهيَد  اهلُل  َرِحَم 

فقد كاَن ِعّزًا للعراِق، َوَفْخرًا للَبرصِة الفيحاء.
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الدكتور  االستاذ،  االنسانية،  للعلوم  الرتبية  كلية   / البرصة  جامعة  يف  التدرييس  من  رسالة  وصلتنا 
شكري ناص عبد احلسن  هذا نصها :

بسمه تعاىل 
بعد االطالع عىل جملة )اخلطوة (، الصادرة عن مركز تراث البرصة، ملسنا فيها ُبعد اجلّد واملصداقية يف 
العمل ، والرصانة العلمية، التي اّتسمت هبا املقاالُت، التي حوهتا يف طياهتا، فضاًل عن التنوع يف طبيعة 
هذه املقاالت ، ولَعلَّ الصبغة الرتاثيَة التي َعنَِيت هبا املجلُة هي أمجل ما ميَّزها؛ ملا يشكلُه الرتاُث عاّمة، 
والبرصيرُّ خاصة، من قيمة علمية، تعكس الوجه احلضاري للمجتمع، ويوّثق أواص االرتباط بني أبنائه، 

يف االعتزاز بحضارهتم وتارخيهم .
أ.د شكري ناص عبد احلسن         

الفاضل، االستاذ، الدكتور شكري ناص عبد احلسن:  رُسرنا كثريًا  هبذه الكلامت الرائعة يف حّق جملة 
)اخلطوة(،  وهي شهادة نعتزرُّ هبا كثريا، فكل الشكر والتقدير جلنابكم.

ننتظر مسامهاتكم يف رفد املجلة.
 ُدْمَت متابعًا واخًا عزيزًا، واخلطوة منكم، وإليكم .

هيئة التحرير           
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د يف البرصة، االستاذة الفاضلة انتصار  وردتنا رسالة من مديرة معهد اإلمام احلسني لرعاية الَتَوحرُّ
رياض عبد اجلبار، جاء فيها :

ينقلنا  الذي  املتفاين،  وبعملكم  جهوُدكم،  ُبورَكْت  اخُلطوة،  جملِة  كاَدر  جُلهود  والتقديِر  كر  الشرُّ ُكلرُّ 
ملايض برصتنا احلبيبة، من خالل نقل تراثها إىل واقعها احلايل، نتمّنى لكم املزيد من التألق واإلبداع، 

ودمتم ساملني. 
د  يف البرصة  مديرة معهد االمام احلسني  لرعاية التوحرُّ

                                                                                         انتصار رياض عبد اجلبار

د يف البرصة، االستاذة انتصار رياض عبد اجلبار:   مديرة معهد االمام احلسني  لرعاية التوحرُّ
تلّقينا ببالغ الرسور واالعتزاز رسالتكم الكريمة، التي حتمل املشاعر الطّيبة ملجلة اخلطوة وكادرها، ونحن يف 
م لكم بالشكر والتقدير عىل كلامتكم النبيلة ،نسال اهلل تعاىل أن يوّفقكم يف عملكم اإلنساين؛  الوقت الذي نتقدَّ

خدمة هلذه الرباعم اجلميلة من أبناء البرصة .
هيئة التحرير        

وصلتنا رسالة من رئيس مؤسسة اليتيم اخلريية، فرع القاسم/ األستاذ أمحد اجلوذري، جاء فيها:
تكم الغّراء )اخلطوة(، ووجدنا فيها كّل ما خيصرُّ الرتاث البرصيَّ األصيل. تلّقينا جملَّ

مجيِع  يف  مراكُز  هناك  تكون  بأن  ونطمح   ، البرصيِّ والرتاث   ، الشعبيِّ املوروث  مالمح  توثِّق  إهنا 
املحافظاِت حلفِظ تراِث عراِقنا احلبيِب.

من مدينة القاسم  يف حمافظة بابل، نشُكرُكم من أعامق قلوبنا، متمّنني لكم املزيَد من العطاء، آملني 
بشوٍق وصوِل أعدادكم القادمة.

أمحد كاظم اجلوذري 
رئيس مؤسسة اليتيم اخلريية / فرع القاسم

رئيس مؤسسة اليتيم اخلريية / فرع القاسم،  األستاذ أمحد كاظم اجلوذري:
ة اخلطوِة، وشكرًا لكل  تلّقينا رسالتكم الكريمة ببالغ الرسور واالعتزاِز، شاكرين مشاعَركم الطيبة جتاه جملَّ

ما تقدمونه خدمة هلذه الرشحية العزيزة، ونعُدكم   بتقديم ما يصدر من جملتكم من أعداٍد قادمة.
 تقبلوا فائق االحرتام .

هيئة التحرير  
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• مدير التحرير

ِة، املرسومِة  ٍة وثباٍت نحَو حتقيِق األهداِف املرجوَّ ونحُن يف بِدايِة عاِمنا الرابِع، ما نزاُل َنسرُي بقوَّ

من ِقبل الَعَتَبِة العّباسّيِة املقدسِة، مل حيّد من نشاِطنا، وال يفّل من عزيمتنا يشء؛ فنفُض الُغبار عن 

ُص يف  اِث، والبحث عنه، ومجُعُه، وتنقيته مما خالطه من األدران، غايُتنا، وهدفنا، واملتخصِّ الرترُّ

تاريخ مدينتنا ـ البرصة ـ وتراثِها ، واملتتبِّع له، يعلُم جيدًا أن لنا تراثًا إنسانيًا، وفكريًا، وحضاريًا، 

َة، التي جيُب علينا أن نعتزَّ ونفتخر هبا عرَب الزمان، وكام  وثقافيًا ثّرا، متنوعا، ُيّعدرُّ هويَتنا احلقيقيَّ

ة ألوانه وأشكاله يعكُس اهلويَّة احلقيقيَّة لكلِّ َبَلد، وُيَعدرُّ االهتامُم به  هو املعلوم؛ فإّن الرتاث بكافَّ

جزءًا من االهتامم باهلوّية الوطنّية االنسانّيِة، واحلفاُظ عليه حفاظًا عىل املَوروِث الفكريِّ للَبَلِد، 

َة التي يمتاُز هبا املجتمُع. َة والفكريَّ الذي يعكُس القَيَم الروحيَّ

لذا، ويف هذا السياِق، نرى أّن من الضوريِّ إطالَق مبادَرة وطنيَّة، هتدُف اىل َتوعَيِة وتثقيِف 

تِه وموروثِه الفكرّي، وتفعيِل عالقة  املواطِن يف جمال رضورة تويّل مسؤولّياتِه يف سبيِل حفِظ هويَّ

فوه لنا من ُكنوز معرفّيٍة، وربِط كلِّ ذلَك  باِب باملعامِلِ، والعلامِء، وآثاِرهم، وفكِرهم، وما خلَّ الشَّ

بالرتبيِة، وباملناهِج التعليمّيِة للبلد.

بصامُتنا  لنا  كانت  )اخلطوة(،  جملة  تنا   وجملَّ إصداراتنا،  َعرَب  الَبرَصة  ُتراث  َمرَكز  يف  ونحُن 

ِخر ُوْسعًا يف ذلك ؛ فكانت  الواضحُة يف هذا الشأن؛ َطواَل السنني املاضية، َفَلْم نْأُل ُجهدًا، ومل ندَّ

م فيها. مواضيعها ـ بحمد اهلل ـ جتذُب القارَئ  نحو املتاَبعة؛ لالستفادة مّما ُيـقدَّ

إنَّ ُتراَث الَبرَصة ينبغي أن يكون حارضًا يف ُعقول كلِّ األجيال؛ لَوْقف َموَجِة النسياِن التي 

، التي خُيشى أن متتدَّ إىل األجياِل القادمة.  تريد اجتياح هذا الرتاَث من ِقَبِل اجليِل احلايلِّ

ق األصالَة لدينا مجيعًا. ُخ لألجياِل حضارًة، وتعمِّ َتنا وثيقٌة تؤرِّ إنَّ هويَّ

واهلُل ويلرُّ التوفيق.
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