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ساعة سورين قرب هنر العشار

املعقل/
ساعة يف
البرصة العشار
بقرب هنر
سورين
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َّ
ُ
شعر  /عامر السعد

المقدمة
املدن التي متتلك جذور ًا ممتمدة يف أعامق التاريخ ،وقد َجن َْت العصور

منها أطيب الثامر ،تستهوي الكثريين ْ
يتعرفوا إليها ،ويستنطقوا تراثها،
ألن ّ
ليستقوا منه الدروس والعرب التي تفتح هلم أبواب ّ
التألق يف قادم األيام.

ّ
ولعل من غري ا ُملستحسن أن جتد عند اآلخرين أكثر مما تعرفه أنت عن

يستنري به من معلومات
مدينتك ،لذا أرتأينا أن نضع بني يدي القارئ ،ما
ُ

يسري تناوهلا رسيعة مقاربتها ،وقد أسميناها (أفانني برصية) ،و (األفانني)
ٌ
مجع مفرد ُه( :فنَن) ،ولــــهذه الكلــــمة أكـــــثر من معنى يف معاجم اللغة،
وما نقصده هنا هو (الغصن املستقيم) ،وقد يقال للخصلة من الشعر:

(فنَن)؛ تشبيه ًا هلا بالغصن ،قال أحد الشعراء يصف الرحى:
الشجر
هلا زما ٌم من أفانني
ْ

ويذكر ابن منظور يف لسان العرب ،أنه جاء يف احلديث:

« أهل اجلنّة مرد مكحولون ،اولو أفانني » أي :أولو شعور.

واملفردة (أفانني)عىل صيغة منتهى اجلموع التي هي ّ
كل مجع تكسري

بعد ألفه حــرفان أو ثــالثة أحرف ،وهي صيغة متنع االسم من الرصف،

ويقالّ :
إن مفردها (أفنان) ،وهذه األخرية وردت يف القرآن الكريم يف

قوله تعاىل:

ذواتا أفنان -سورة الرمحن  ،اآلية)48( :
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فسهاقائالً :هّإناتعني(:ذواتاألوان).
وقد ُف رّستبظلاألغصان،وهناك َمن رّ

وينقل صاحب لسان العرب عن أيب منصور قوله :

«واحد االفنان إذا اردت هبا االلوان :فن ،واذا اردت هبا االغصان

فواحدها :فنن»

وهناك من يقول جماز ًا (أفـــانني الكالم )أي (أساليبه وطرقه وأجناسه)

وانطالق ًا من هذا ،فقد اخرتنا (افانني برصية)عنوان ًا هلذه السلسلة التي

سوف تتابع اجزاؤها يف مدد زمنية قد ال تتجاوز الشهر بني جزء وآخر،
وستقوم بتقديم املعلومة مستقيمة ال لبس فيها وال التواء ،وهي بمثابة
وجبة خفيفة يكون تناوهلا ممتع ًا يسري ًا ،وال يستغرق وقت ًا طويالً.

وأخري ًا ،فإن هذه األفانني التي ارتأى إصدارها (مركز تراث البرصة)

التابع للعتبة العباسية املقدسة ،إنام مت ّثل خالص ًة ملا يف كتب الرتاث،

مع يشء من التحليل واإلفاضة عىل بعض جوانب اللغة واألدب من

أجل تنشيط القراءة ،واتساع دائرهتا وتعميق الصلة بالرتاث البرصي،
الستنطاق حمامده ،واإلفادة من كنوزه ،وقد آثرنا ان نبدأ باالسم ومسماّ ه،

مع أن هذا األمر استهوى الكثريين للكتابة فيه ،لكننا وجدناه بداية طبيع ّية

لكونه يم ّثل ّبوابة الدخول إىل ما سيأيت من التفاصيل ،ولعل فيام كتبناه
بعض اجلدّ ِة ..نسال اهلل أن نكون قد وفقنا ملبتغانا ،ومنه تعاىل نستمد
العون والسداد...
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د .عامر السعد

ُ
البصرة اسم ًا ومسمى
أهدت الينا اسامءنا ،وقد فعلت مثل هذا
من فضل اللغة علينا أهنا
ْ

مع ما حولنا ،حتى صار للوجود بكل مكوناته حضور يف واقع احلياة،

مناص لالسم عن مسامه ،فهو ا ُملشري اليه،
وآخر يف بستان الكلامت ،وال
َ
ُ
ُّ
والدال عليه ،لذا فقد غلبت يف اختيار االسامء مراعا ُة مداليلها ،ولطاملا

صار االسم موضع فخر لصاحبه ،فكم كان فرسان اهليجاء من العرب

يفخرون بأسامئهم وكم استهوت الشعرا َء أسام ٌء مجيلة ،فتغنّوا هبا يف
قصائدهم .ومل تكن املدن بعيد ًة عن ذلك ،إذ نجد لبعضها حضور ًا واسع ًا
يف القصيد ُينبيك أن وراء اسمها ثق ً
ال من املفاخر واملنجزات.

ومهام يكن ،فلالسم مّ
أه ّية كبرية يف حياتنا ،ومن املألوف أنّنا نفت ُّش

هيمنا من األسامء ،واحيان ًا ُيطلق عىل اليشء أكثر من اسم
عن معاين ما ّ
وال يكون ذلك اال ألسباب اقتضت اختيار اسم دون غريه ،ور ّبام تسمع

مسوغ ًا لذلك االختيار ،وهذا الذي حيصل غالب ًا مع
حكاية تروى لتعطي ِّ

تارخيي ،وأدوار حضار ّية وثقاف ّية.
أسامء املدن ،الس ّيام تلك التي هلا عمق
ّ

ومسمى ،تلك
يف ضوء هذا ،نرى رضورة يف احلديث عن البرصة اس ًام
َّ

وسم ْت منزلتها يف ّ
كل العصور.
التي ملع نجمها بني األمصارَ ،
فامذا تعني البرص ُة ؟؟

8

باملسمى؟؟
وما صل ُة االسم
ّ
وهل هلا أسام ٌء ُأخر؟؟

يندرج حتت اجلذر اللغوي (ب ص ر)الكثري مما يطيب من املعاين

والدالالت ،من ذلك مثالً :العلم  ،تقول برصت باليشء ،أي :علمته،

ورجل بصري بالعلم ،أي :عامل به ،ومنه قوله تعاىل:

ص ُت بام مل ي ْبرصوا به( سورة طه /اآلية )96 :
َ  -ب رُ ْ

والتعرف واإليضاح ،ومنها أيض ًا :البصرية،
ومن تلك املعاين :التأ ّمل
ّ

وتعني :الثبات يف الدين ،قال تعاىل:

 -وكانوا مستبرصين( سورة العنكبوت  /اآلية .)38 :

هذه املدلوالت اجلميلة ليست ببعيدة عن اسم البرصة ،وإن مل يكن
خذت منه معنو ّي ًا ،إذ كان املعنى املادي املحسوس هو
االسم الذي ُأ
ْ
املقصود باللفظ؛ ّ
ألن العرب عندما بنوا البرصة وجدوا ذلك املكان
(الكذان)الذي هو احلجارة الرخوة ،فقالوا :ما هذه البرصة الكذان؟

والبرصة تعني :احلجارة الرخوة التي متيل إىل البياض ،واستناد ًا إىل

اجلوهري:
يت بالبرصة ،بحسب ما أكّده علامء ال ّلغة ،فقد قال
هذا ُس ّم ْ
ّ

سميت البرصة ،وذكر ابن
البرصة حجارة رخوة متيل إىل البياض ،وهبا ّ

سيدة :أن البرصة حجارهتا جص ،كام أشار ابن شميل إىل أن البرصة كأهنا
سميت البرصة برصة هبا.
جبل من جص ،وهي التي ُب ْ
نيت باملربد ،وإنّام ّ
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وال شك يف أن نعت البرصة بالبياض يوحي بمعاين الوضوح ويتفق

الفراء من ّ
رباقة.
إن البرصة هي احلجارة ال ّ
مع هذا أيض ًا ما ذكره ّ

وممّا أشارت إليه معاجم اللغة ّ
ختتلف
أن هناك لغات يف لفظ البرصة-
ُ

فيها حركة (الصاد) ّمرة ،وحركة (الباء)مرة ،فيقال( :البصرْ ّ ة والبصرَ ة
والبصرِ ة)بتسكني الصاد وفتحها وكرسها ،كام يقال ( :ال َبرصة والبِرصة
وضمها.
وال ُبرصة)بفتح الباء وكرسها
ّ

لك ّن البرصيني اختاروا (ال َبصرْ َ ة)–بفتح الباء وسكون الصاد– اس ًام
ملدينتهم وهي اللغة العالية ،وهذا ُ
دليل عنايتهم باللغة ،وقد يقال:

(البرصتان) ،ويراد بذلك (البرصة والكوفة) ،أما النسب إىل (البرصة)،
فهو (بِ
رصي) ،قال الشاعر:
ّ
ت بِرص ّيا
بِرصية
تزوج ْ
ّ

املالح وال ّطريا
ُيطعمها
َ

ِ
البرصة ،و َبصرَّ َ القو ُم إذا أتوا إىل
ويقال للرجلَ :بصرَّ َ إذا اتى إىل
البرصة.
قال الشاعر :

ُ
مبص
القيت أين
خب َم ْن
ُ
رّ ٌ
أ رِ ُّ

ِ
صا
وكائن ترى قبيل من
الناس َب رّ َ

يب
بِقي من املفيد اإلشارة إىل أن هناك تقارب ًا لفظي ًا بني اللفظ العر ّ
(برصة) ،واللفظ يف لغات ُأخرى نحو (برصياتا)يف اآلرامية ،و (برصيا)
يف الكلدانية ،وهو ما أشارت إليه مـج ّلـة سـومر املعنية باآلثار العراقية يف
10

عددها ( 141ك )1948/2ومعناها قريب من معنى (البيوت أو حمل

األكواخ).

وهناك لفظ يف الفارسية ذكره الفريوز أبادي يف قاموسه املحيط ،وهو

(بس راه)ومعناها (كثري الطرق) ،وقال :إن هناك مدينة مغربية اسمها
ْ

معربة ،كام
البرصة .وما نراه أن هذا التقارب اللفظي ال يعني أن اللفظة ّ
يب املنبت
ال يعني أن اسم مدينتنا قد أخذ من لغات ُأ َخر ،وإنام هو لفظ عر ّ
واملنشأ ،وقد أطلقه العرب بناء عىل ما مت ّيز به املكان (املسمى)من بياض
ورخاوة يف األرض.

إن اسم البرصة الذي محلته املدينة وما زالت حتمله هو االسم الذي

اختاره املسلمون عند متصريها ،وهذا ال يعني أن هذا املكان مل يكن له اسم

أو مل يعرفه الناس قبل التمصري ،فقد ذكــرت الـمـصـادر أن هـذا الـمـكان

كـان فـي قــبـضـة الـفرس قـبـل الـمـيـالد ،وكـان اسمه (وهشتاباذأردشري)
أي :العامرة املدهشة ،واحلقيقة أن (البهشت)يف الفــــارسية يـعـنــي اجلنّة

أو الـفـردوس ،ور ّبـمـا يـكـون (بـهـشـت)هـــو معنـى (وهـشـت)نفسه،
وبـهـــــذا يـكــون مـــضمون (وهشتاباذأردشري)موطن أو فردوس امللك

أردشري ،وكثري ًا ما تُشري كتب التاريخ إىل أن يف البرصة مياه ًا متد ّفقة،
مغردة ،وأشجار ًا باسقةّ ،
وكل ذلك ُيوحي بام كانت عليه البرصة
وطيور ًا ّ

من مجال ،و ُيذكر ّ
وسموها بـ (تردم)،
أن اليونان قد
استقروا يف هذه املدينة ّ
ّ
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مدمر ،فأت ُِفكت بأهلها أي :انقلبت
وقدْ ت ّعرضت من قبل إىل زلزال
ّ
وسميت بذلك بـ (املؤتفكة).
والظاهر ّ
أن العرب أطلقوا عليها (اخلُريبة)وهو تصغري لــ (اخلربة)

بسبب ما أصاهبا من خراب طال بيوهتا ومبانيها.

وهكذا تتغري األسامء بتغري األقوام القاطنني يف املكان وهي أسامء عىل

املجليس يف بحار األنوار عن اإلمام عيل (عليه
ما يبدو قديمة – فقد روى
ّ
ّ
السالم)أن للبرصة ثالثة أسامء غري اسمها يف الزبر األول ،هي( :تدمر
واملؤتفكة واخلريبة ).

ويعتقد بعض الدارسني ّ
أن اسم (تدمر)هو قلب لكلمة (تردم)ويف

بعض اللغات ورد اللفظ بالنون ،أي( :تردن ) ،وتشري املصادر التارخيية

القديمة :إىل أن (تردم)مديـنـة مـن مــدن الـعراق ،وقد ذكر صاحب (تاج

تسمى يف
العروس)يف مادة (برص) أن ( (البرصة بلد معروف ،وكانت ّ
القديم (تدمر)و (املؤتفكة)؛ ألهنا إئتفكت بأهلها ،أي :انقلبت يف أول

الدهر)).

ويقال هلا (ال ُبصرية)( ،بالتصغري) ،إال ّ
أن البصرية يف األصل ناحية من

نواحي البرصة كان فيها قرص ومسالح للعجمّ ،
ولعل هذه الناحية هي

يسمى باخلريبة التي بينها وبني دجلة أربعة فراسخ،
املكان نفسه الذي كان ّ
يسمى الكل باسم اجلزء.
وكثري ًا ما حيدث يف لغة العرب أن ّ
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تسمت هبا البرصة (ق ّبة اإلسالم)و (خزانة العرب).
ومن األسامء التي ّ

(الرعناء)والرعناء مؤنث (أرعن)وعقل األرعن
ومن أسامئها أيض ًا ّ

وسميت البرصة بذلك؛
كثري ًا ما خيتلف باختالف احلاالت والساعات،
ّ
الختالف هوائها يف النهار الواحد.

وقد اشار الشاعر البرصي الفرزدق اىل هذا االسم عندما قال:

املرجو نــائلـه
لوال أبـو مــالك
ّ

ما كانت البرصة الرعناء يل وطنا

تسمت بالكالء ،وحقيقة األمر أن هذا
وهناك إشارات إىل أن البرصة ّ

االسم كان ُيطلق عىل حملة من حمالت البرصة ،قريبة من مرفأ السفن،

يسمى بسوق الكالء .وجتدر االشارة إىل ّ
أن الكأل يف
وكان فيها سوق ّ
اللغة يعني :مرفأ السفن .

والظاهر ّ
غدت بعض
أن هناك نعوت ًا كثرية قد نُعتت هبا البرصة ،ور ّبام
ْ

الطبيعي
النعوت أسامء هلا ،كالفيحاء ،وعني الدنيا ،وفينيسيا الرشق ،ومن
ّ
أن تُنعت املدن اجلميلة بنعوت مجيلة.
ويبدو ّ
أن (الفيحاء)من أكثر النعوت اشتهار ًا وتداوالً بني الناس،

ّ
ولعل التد ّبر يف املعاين املعجم ّية للكلمة ،يوقفنا عىل األسباب التي دعت
إلطالق هذا االسم عىل البرصة.

وما يستشف يف هذا السياق ّ
أن هناك معنيني أساسني تدور حوهلام هذه

املفردة ،مها( :السعة)و (االنتشار) ،فقد تأيت (الفيحاء)بمعنى( :الواسعة)؛
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ولذلك تسمى هبا االرض املمتدة ،وتطلق عىل الدور الواسعة ،واذا قيل:

سكن يف الفيحاء ،فذلك يعني انه ساكن يف دار واسعة ،ويسمى القرص

الرحب بالفيحاء أيض ًا.

سمي هبا احلساء الذي فيه
وقد تأيت (الفيحاء)بمعنى (االنتشار)؛ لذا ّ

(توابل) ،لكون هذا احلساء عىل ما يبدو – له رائحة تنترش من جراء ما فيه
من التوابل.

تضوع ،كام يقال :فاحت ريح
ويقال :فاح الطيب ،يفوح ،فوح ًا ،إذا ّ

املسك ،إذا انترشت رائحته.

بعد هذا يت ّبني ّ
يسوغان تسمية البرصة بالفيحاء ،فمن
أن كال املعنيني ّ

حيث السعة ،ال أحد ُينكر أن البرصة كانت من أكرب املدن اإلسالمية

التي استُحدثت خارج شبه جزيرة العرب بعد مكّة واملدينة ،وتشري كتب

التاريخ إىل أن البرصة بعد متصريها بسنوات قالئل أخذت باالتساع حتى
صارت فيام بعد والية إدارية كبرية ذات صالحيات واسعة ،وقد ُض ّمت

اليها مدن ومناطق متعددة ،مثل :األهواز ،والبحرين ،وعامن ،وغريها،
سميت بالفيحاء التساعها وامتداداهتا.
فليس ببعيد أن تكون قد ّ

أما من حيث (االنتشار) ،فاملعروف عن البرصة أهنا اشتهرت بالتوابل

التي ترد من اهلند؛ وجلودهتا وتنّوعها كانت مدن العراق تشرتهيا من
البرصة ،بل كانت تصدَّ ر يف كثري من األوقات إىل دول اخلليج العريب.
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ويف البرصة سوق ُيعرف بسوق اهلنود ،فيه الكثري من ّ
حمال بيع التوابل

والعطور ،وكان الكثري من زائري البرصة يقصدون هذه السوق ليستمتعوا
ّ
ولر ّبام كان ذلك سبب ًا يف
بتلك الروائح الط ّيبة التي تفوح من تلك
املحالُ ،

ْ
أن ُيطلق عىل البرصة (الفيحاء).

فض ً
البرصي
املؤرخ
ّ
ال عن هذا ،هناك سبب لطيف كنت قد سمعته من ّ

طلبت منه ذات يوم أن ُيبينّ يل
املرحوم حامد البازي – نستأنس بذكره – إذ
ُ
سبب تسمية البرصة بالفيحاء ،فقال :يف أثناء ثورة الزنج (270 – 255هـ)
حممد بن أمحد – املعروف بصاحب الزنج
عيل بن ّ
عندما ح ّقق قائد احلركة ّ
 ،-النرص عىل العباس ّيني متكّن من تأسيس حكومته يف البرصة ،وقام

هو وأبناء أرسته وأفراد حكومته ببناء البرصة ،وتشييد القصور والدور

من خشب (االبنوس) ،وكانوا يغسلوهنا دائ ًام بامء الورد ،فكانت تفوح
رائحتها إىل أماكن بعيدة ،حتى إن من ّ
يضل الطريق يف الصحراء هيتدي

صحت هذه الرواية ،فمعنى ذلك
من رائحتها متي ّقن ًا أهنا (البرصة) ،فإذا ّ

أن اسم الفيحاء قد حلق هبا منذ ذلك الوقت.

تسمت هبا البرصة ،وممّا نُعتت به من
ّ
يستشف من تعدّ د األسامء التي ّ

نعوت هّأنا من املدن التي متتلك ثق ً
ال حضاري ًا ،وعمق ًا تارخيي ًا يعود إىل
ٍ
املؤرخني أن احلضارات كثري ًا ما
عصور قديمة ،وال خيفى من إشارات ّ

تنشأ عىل ضفاف األهنار ...،ومن املعروف أن السومريني قد وضعوا
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لبنات احلضارة األوىل يف جنوب العراق ،وتشري املكتشفات األثر ّية ّ
أن

هلم دور ًا كبري ًا يف التاريخ القديم ،بام قدّ موه من منجزات أسهمت يف إثراء

الشعوب باملعارف والعلوم يف خمتلف اجلوانب.
وقد ُعثِر عىل يواقيت صغرية عليها نقوش كلدانية و ُأخرى فارسية،

ويذكر الشيخ عبد القادر باشا أعيان يف موسوعته التارخي ّية عن البرصة

ّ
الفرنيس يف البرصة سنة (1878م)كان من املتتبعني لآلثار
أن القنصل
ّ

القديمة ،ويف يو ٍم ما وصل إىل جبل سنام جنوب غريب البرصة ،فوجد

الكلداين ذلك أن الكلدانيني كانوا
بني صخوره متاثيل تعود إىل العهد
ّ
يضعون متاثيلهم عىل رؤوس اجلبال أو األماكن املرتفعة ،وممّ ا ذكره الشيخ

عبد القادر ّ
أن شيخ قصبة الزبري الشيخ إبراهيم عبد اهلل االبراهيم كان
يف حوزته عام (1914م)متثال كلداين من الرخام عثر عليه قبالة أنقاض

جامع البرصة القديمة ،وكان لونه أمحر فاحت ًا ،وعليه نقاط بيضاء ،يبلغ

طوله القدم ،وعرضه ثامين بوصات ،وهو يم ّثل امرأة حتمل عىل عاتقها

الربيطاين يف البرصة
السيايس
جدي ًا ،وقد أهداه إىل السري ولسن احلاكم
ّ
ّ
خشبي وأرسل
عندما زار الشيخ إبراهيم يف بيته ،ووقتها ُو ِض َع يف صندوق
ّ
الربيطاين ،وقد قدّ روا قيمته وقتذاك بخمسة عرش ألف باون
إىل املتحف
ّ

دل عىل يشء فإنام ّ
ذهب .وهذا إن ّ
يدل عىل ّ
أن مدينة البرصة قد سكنها
قبل اإلسالم أقوام كانوا عىل قدر ٍ
والتحض.
عال من الثقافة
رّ
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ويف عرص اإلسالمِ ،
فمن املفيد قبل ّ
السنة التي
كل يشء الوقوف عند َّ

السنة الرابعة عرشة للهجرة – عىل األرجح ،-
مُصرّ ت هبا البرصة ،وهي ّ
ِ
وم َن املؤكّد هنا ّ
أن املسلمني كانوا حيملون يف أذهاهنم مواصفات م ّعينة

مستقر ًا جليوشهم ،وموطن ًا ملعيشتهم.
للمكان الذي سيكون
ّ

احلموي يف معجم البلدان (مادة :برص) ،عن ِقدَ م
وقدْ ذكر ياقوت
ّ

البرصة ومجاهلا ،فأشار اىل مدينة برص ّية مجيلة هي (اال ُّبلة)فقال :إهنا « بلدة

عىل شاطئ دجلة ،البرصة العظمى ،وهي أقدم من البرصة».

األصمعي « :جنان الدنيا ثالث :غوطة دمشق،
ويف هذه املدينة ،قال
ّ

وهنر بلخ ،وهنر األ ُّبلة».

أن األُب ّلة كانت املكان اجلميل اجلاذب ،بدليل ّ
وعىل ما يبدو ّ
أن َمن

يمتلك ماالً كان يسعى إىل امتالك دار فيها ،ومن اجلميل ما ُحكي ّ
أن

العجيل
احلنفي ،كان قد مدح أبا دلف
احد الشعراء ،وهو بكر بن النطاح
ّ
ّ
بقصيدة ،فأثابه عليها بعرشة آالف درهم ،فاشرتى هبا ضيعة باألَبلة،

وخاطب بعدها أبا دلف بأبيات منها:
ُ
بالر َخــا ِم مش ّيدُ
صري ُّ
بك ابتعت يف هنر األ ُب ّلة ضيعة عليهــا ُق ٌ
أن قصور ًا كانت متتدّ عىل هنر األُ ُب ّلةّ ،
وهذا يعني ّ
ولعل يف ذلك إشارة

السكّان
إىل أن البرصة كانت متتلك مواصفات ّ
خاصة استقطبت الكثري من ّ
من أصحاب العلم واملعرفة ،ومن أصحاب رؤوس األموال.
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صفي الدين الرازي (ت 460هـ)صاحب كتاب (تاريخ مدينة
ويذكر
ّ

صنعاء)ّ :
لت عىل مثال الطري« ،فالبرصة ومرص اجلناحان،
أن الدنيا قد ُم ِّث ْ
والشام الرأس ،واجلزيرة اجلؤجؤ واليمن الذنب.

ومن متثيله وتشبيهه هذا تتضح املكانة التي كانت حتت ّلها البرصة يف

الثعالبي يف كتابه (ثامر القلوب)« :إن العراق عني الدنيا،
الدنيا ،وهلذا قال
ّ

والبرصة عني العراق» ،وقد سامها اليعقويب بـ «مدينة الدنيا».

يف ضوء ذلك ،ت َّ
ُستشف األسباب التي دفعت الناس إىل التوافد عىل

البرصة واختاذها موطن ًا هلم بعد التمصري ،وكان من هؤالء الوافدين رجال
من الصحابة والفقهاء وحفظة القرآن واألدباء والعلامء ،ممّن كان هلم األثر

علمية وفكر ّية ظ ّلت
الواضح يف أن تنهض البرصة ،وتصبح مكان ًا لنهضة ّ
منار ًا لألجيال يف خمتلف العصور واألزمان.

باملسمى اجلميل :لتنشأ املدينة التي َت َل ُذ
وهكذا يلتقي االسم اجلميل
ّ

األبصار بمرآها ،وتثرى البصائر بمنجزها.
ُ
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ّ
شط العرب
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ّ
إن تَعدّ َد األسامء التي ُسم ّي ْت هبا
ِ
تت
البرصة ،وكثرة
النعوت التي ن ُِع ْ

ٌ
واضح عىل أهنا من املدن
لدليل
هبا،
ٌ

التي متتلك ثق ً
ال حضاري ًا ،و ُعمق ًا
ٍ
عصور قديمة ،..وقد
تارخيي ًا يعو ُد إىل
املكتشفات األثري ُة إىل ّ
أن
أشارت
ُ

للبرصيني دور ًا كبري ًا يف التاريخ ُ
منذ
ٍ
ِ
القدمّ ،
إنجازات أسهمت يف
وأن هلم

إثراء الشعوب باملعارف والعلوم يف
خمتلف اجلوانب.
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