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�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(

يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية:

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2
وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.

3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
مدمج(CD)، عىل أن يكوَن عدُد كلامِت البحث بحدود )5000-1000( كلمة، 

ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية،  

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5
الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.



ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.



ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.
ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 

الرفض.
#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

(Basrah@alkafeel.net)، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/شارع بغداد/حّي الغدير/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العدد
ِحْيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ ا لرَّ

موقعها  بسبب  الّتجارّية؛  القوافل  ملتقى  الِقَدم-  منُذ   - البرصُة  كانْت  إذا 
الذي  األمر  والّثقافات؛  األفكار  ملتقى  نفِسه  الوقِت  يف  فهي  املتمّيز،  اجلغرايّف 
حمّل  تزال  وما  كانْت  ثقافّية  وظيفًة  الّتجارّية-  وظيفتها  عن  فضاًل   - هلا  جعل 

إعجاٍب وانبهاٍر؛ ملا اّتسمْت به من ثراٍء وتنّوٍع.
وعندما سطع نجُم رسالة الّسامء، كانْت العقلّية البرصّية مهّيأة متامًا للّتفاعل 
والّتعامل اإلجيايّب مع نور مبادئ اإلسالم وقيمِه وأفكاِرِه، وكان ملسجد البرصة 
لكّل  منهاًل  صارا  حّتى  واحلضارّي،  الفكرّي  الّرفد  يف  الفاعل  الّدور  وِمْربدها 

املتطّلعني إىل التأّلق والبناء املعريّف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
كّل هذا جعَل للبرصِة تراثًا ضخاًم مليئًا باملحامد واملفاخر، وال شّك يف أّن 
غدا  حّتى  واالستقطاب،  اجلذب  خاّصّية  املكان  هذا  عىل  أضفى  قْد  الّتمصري 
فيام بعد حمّجًا ملحبِّي احلضارة والتقّدم ولطاّلب العلم، وملْ تكْن البرصُة متطّفلًة 
عىل املعرفة، بل كانْت دائاًم منبتًا للمعارف، ومْن عقوِل علامئها انبثقَ الكثري من 

العلوم.
وممّْن  أمرها،  توّلوا  الذين  الّساسة  من  كثريًا  البرصُة  عانْت  فقْد  هذا،  ومع 
كانوا حيوُكوَن الفتَن لكي حيّرفوا املسار عاّم هو مقّرٌر أْن يكوَن عليه، ومْن جّراء 



األوىل  اخلطوة  حتّققْت  وقْد  والّتصويب،  للمعاجلة  ملّحة  حاجة  ظهرْت  ذلَك 
؛ إْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل- للّتاريخ  عىل طريق اإلصالِح عىل يد اإلمام علٍّ
مساره الّسليم، ووّلد لدى البرصّينَي قناعًة بأهّنم أهل علٍم وطيبٍة وكرٍم وعطاٍء، 
الّدين  املناسب؛ لكي تتجّسد يف خدمة  أْن تكون يف حمّلها  القيم جيُب  وأّن هذه 
ملسجد  جعل  أْن   ،اإلمام هبا  قام  التي  املهّمة  األعامل  بني  ِمْن  وكان  واألّمة، 
الوعي،  أساس  الثقافة  ألّن  العبادّية؛  وظيفته  عن  فضاًل  ثقافّية،  وظيفة  البرصة 

وأّن الوعي مفتاح النّجاح.
إّن هذا احلراك املتمّيز الذي شهدته البرصة منُذ ذلك الوقت، وسارْت عليه 
للّطمس  وحماوالٍت  وحتريٍف  تشويٍه  بني  األوجاع،  من  يسلْم  ملْ  بعد-  -فيام 
فقْد شعرْت  لذا،  وأحداث؛  مْن مصائب  املدينة  به  مّرْت  ملا  نتيجة  والّتهميش؛ 
العتبة العّباسّية املقّدسة باملسؤولّية إزاء كنوز الرّتاث البرصّي، ووجدْت رضورَة 
مْن  اآلفاق  يف  نوَرُه  يبعث  ليظّل  النّاصع  وجهه  عْن  الغبار  إلزاحة  اجلهِد  بذِل 
 غري منغِّصات، وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به علاًم وعماًل، فقامْت بتأسيس 
املِعطاء،  املدينة  تراث هذه  إحياء  عاتقه  أخذ عىل  الذي  البرصة(،  تراث  )مركز 

والّتعريف به.
الباحثني املتخّصصنَي  لقْد سعى هذا املركز منُذ بداية تأسيسه يف استقطاب 
الربامج  وأعّد  املطبوعات،  وأصدر  النّدوات،  فأقام  البرصّي،  بالّشأن  املعنّينَي 
الّسبيل، فأضحْت جتّلياُت عطائه ملموسًة لدى اجلميع، ولعّل  عة يف هذا  املتنوِّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جمّلة علمّية حمّكمة باسم جمّلة 
منهجّية  وفق  عىل  البرصّي  الرّتاث  دراسة  للباحثني  ليتسنّى  البرصة(؛  )تراث 



العلمّي، وستكون  نتاجهم  ُيثري  بام  الباحثون ضاّلتهم  علمّية رصينة، وسيجُد 
هذه املجّلة اجلرس الذي ُيوصُل املركز بالوسط األكاديمّي.

أْن تتسارع خطوات هذه املجّلة إىل األمام عىل طريق  إّن طموحنا لكبري يف 
القديِم عىل  مع  تتساوُق  وحداثة،  وأمانة  دّقة  مْن  تتطّلبُه  وما  العلمّية،  الّرصانة 

طريق االرتقاء.
أينام  الثّر،  املدينة ولرتاثها  املحّبة هلذه  أبواب جمّلتنا مفتوحة لكّل األقالم  إّن 
كانْت، وإذا كان العدد األّول قْد مّثل أّوَل الغيث، فسينهمُر العطاُء العلميُّ يف 
األعداد الاّلحقة -إْن شاء اهلل-، ولعّل ذلك ما يتبنّي يف هذا العدد )الثاين(، الذي 
سنحوُك  هبم  اّلذين  الباحثنَي  أقالُم  ثياَبه  نسجْت  وقْد  الكريم،  للقارئ  ُمه  نقدِّ

خيوَط النّور سببًا للعلوِّ واالرتقاء.
والباحثني،  العلامء  بمداِد  ُيسقى  الذي  الفسيل  البرصة( هي  إّن جملة )تراُث 
لُيصبح -إْن شاء اهلل- نخلًة شاخمًة بنَي نخيِل البرصة، ولُيعطَي بلَح الِعلِم الذي 

داد. طِب البرصّي، وِمْن اهلل نستمدُّ العوَن والسَّ سيكوُن لونًا ِمْن ألواِن الرُّ
 واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي

                                                                                            هيأُة الّتحرير
 





خ �صنة �صدور جمّلة )تراث الب�صرة( املحّكمة  ق�صيدٌة ت�ؤرِّ

ُنضاِر ِسْمُط  الفيحاُء  األمصـاِرالبرصُة  عىل  ُحسنًا  به  زادْت 
األنواِرَجذىل الكواكُب وهي حترُس جيدها قالئِد  بالفاتناِت 
للَوَرى نحوًا  الدؤيلُّ  يكتَب  ِمن َهدي سّيدنا أيب األطهــــــــــاِر كي 
ـسًا مؤسِّ الَعبقريُّ  ذاَك  األشعـاِرويروَح  َمراِقَص  النخيِل  حتَت 
ربـوَعنا بأّن  الّدنـيا  األفكـاِرولِتشهَد  َمولُد  اخُلريبة  ذي  ِمن 
بجوِدِه النفوَس  َغَمر  قْد  قراِرولذاَك  بخرِي  خريًا  فاستبرِشي 
س مركزًا اآلثـاِرقْد أعلَن )الّصـايف( فأسَّ مدينِة  تراَث  ُييي 
عصـِرنا ُحّجِة   ، املهديِّ مولِد  الكّفـــــــــاِريف  قاِصِم  العقيدِة،  حُميي 
سخاَءُه اهلالِل  كفِّ  يف  بثمِرسأخّط  ُمَسائاًل  ُييُب  َرْوٌض 
جمّلٌة الَعطاِء  ألواِن  بنِي  األنظاِرِمْن  ُمنى  َكانْت  علمّيٌة 
هلا َصاَغْت  َوُتَراثَِها  ِت  َبرْصَ بَِوَقــاِرِمْن  نًا  َتَزيُّ فَكــاَن  إْسًم، 
َخًا: اِر(فاكُتْب عىل َسَعِف النَِّخـْيِل ُمؤرِّ الَعشَّ أْنُجَم  ُيراِقُص  )َقَمٌر 

#1437 =)602+94+401+340(       
                         شعر: د.عامر الّسعد





املحت�يات

23 الّتوّسُع يف بناِء املفردِة العربّيِة يف شعِر بّشاِر بن ُبرد 

أ.م.د. عبد الّزهرة عودة جرب
جامعة ميسان/كّلّية الرّتبية/قسم ا لّلغة العربّية

65 تأسيُس مدينِة البرْصِة ومراحُل تطّوِرها حتَّى ِناية العرص األمويِّ 

أ.د. رحيم حلو حمّمد البهاديّل
ّية الرتبية للبنات/قسم الّتاريخ جامعة البرصة/كلِّ

91 جوانُب ِمْن سياسِة اإلماِم عيلٍّ  مَع أهِل البرصةِ 

م.د. عالء حسن مردان الاّلمّي
يَّة اإلمام الكاظِم  للعلوم اإلسالمّية اجلامعة- فرع ميسان كلِّ

135 وِق يف البرْصِة يف العرِص العّبايسِّ األّولِ  ِمَهُن السُّ
)132-232#/750-846م( 

أ.د. عبد احلكيم غنتاب الكعبيّ 
جامعة البرصة/مركز دراسات البرصة واخلليج العريبّ 

167 يَّاب، قراءٌة أخرى  قصيدُة )أّم الربوم( لبدر شاكر السَّ

أ.د. حامد نارص الظامليّ 
جامعة البرصة/كّلّية الرّتبية للعلوم اإلنسانّية/ قسم الّلغة العربّية 

195 الة واملسؤولنَي األجانِب  حَّ مدينُة الُقرنِة يف كتاباِت الرَّ

أ.م.د. عمد جاسم حسن املوسويّ 
ّية الرّتبية للعلوم اإلنسانّية/قسم الّتاريخ  جامعة ذي قار/كلِّ



239 نفُط البرْصِة )1938-2013م( 

أ.م.د. عبد اجلّبار عّبود احللفيّ 
جامعة البرصة/مركز دراسات البرصة واخلليج العريّب

269 ُة يف حمافظِة البرْصِة يف الّثمنينّيات )دراسٌة ميدانيٌَّة(  املكتباُت العامَّ

أ.د. حمّمد عودة عليوي - أ.م.د. جمبل الزم مسلم املالكيّ 
جامعة البرصة/كّلّية اآلداب/قسم املعلومات وعلم املكتبات 

Tavernier’s Trip to Basrah in the 17th Century 19
By: Professor Hussain Ali Al-Mustafa, Ph. D.
History Department / College of Education for Human Sciences / 
University of Basrah
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"Om AL Broom" poem

By: Bader shaker Al –sayyab: a different reading

أ.د. حامد نارص الظاملّي
جامعة البرصة/كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية/ قسم الّلغة العربّية

Professor. Dr. Hamed Nasser Al-Dhalimy

Department of Arabic Language/College of Education for Human 

Sciences / University of Basrah
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ملّخ�ُص البحث

هذه القصيدة من القصائد املتأّخرة، تنتمي إىل جمموعٍة من القصائد سيطرْت 
السّياب  بدر شاكر  نظمها  وقْد  واملوت.  احلياة  بني  والرّصاع  املوت  ثيمة  عليها 
ّياب مقربة )أّم الربوم( يف  تينّيات، والبحث مرّكز عىل استذكار السَّ يف بداية السِّ
يقوم  فلامذا  الّثالثينّيات،  بداية  منُذ  العراقّية  الّسلطات  هدمْتها  أْن  بعد  البرصة، 
وجْعلها  وتسويتها  هدمها  مْن  سنة  ثالثنَي  بعد  املقربة  هذه  باستذكار  ّياب  السَّ
ّياب ويؤّكد ذلك يف هامشه  حديقة عاّمة، أصبحْت جزءًا من املدينة كام يقول السَّ

عن هذه القصيدة؟ سؤاٌل حاول هذا البحث اإلجابة عنه. 
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Abstract

The poem under study is one of as-Sayyab's latest 

poems and belongs to a number of poems dominated by 

two themes: death and struggle between life and death. 

The poem was composed in the early 1960s. The present 

paper is about as-Sayyab's remembrance of Om Al-Broom 

Graveyard in Basrah after it was pulled down by Iraqi 

authorities at early 1930s. Why does the poet bring this 

place into memory after 30 years after it was removed and 

turned into a public garden?
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مقّدمة

الكلمُة املفتاُح هي التي ُتساعدَك يف الّدخول إىل النّّص وتفكيكه، ويتقّصد 
بعض األدباء اإلشارة إىل كلمٍة حمّددٍة يف النّّص لفتح بعض الفجوات فيه؛ كي 
َل عليها. وقصيدة )أّم  التي َتشكَّ ، وأصوله  النَّصِّ ل منها إىل ما وراء  املؤوِّ ينظر 
قائاًل:  املفتاح،  الكلمة  إىل  فيها  أشار  التي  الّسّياب  قصائد  من  واحدة  الربوم( 
املقربة التي أصبحْت جزءًا من املدينة؛ إْذ كتبها الّشاعر يف: )1961/7/21م(، 

وضّمها ديوانه )املعبد الغريق()1(. 
أودُّ هنا أْن أطرَح سؤاالً ُييب عنه البحث فيم بعد: 

قصيدًة  ويكتُب  العّشار،  وْسَط  قديمًة  مقربًة  يتذّكر  ّياب  السَّ جعل  الذي  ما 
تديمها  تّم  واملقربة  قليلٍة،  بسنواٍت  وفاته  قبل  أي:  )1961م(،  سنة  عنها 
وتسويتها عام )1932م(؟)ُتنظر الوثائق يف آخر البحث(، أي: ما الذي جعل 
يف  رسمّيًا  فيها  الّدفِن  انتهاء  بعد  أي:  سنة،  ثالثنَي  بعد  ذلك  يتذّكر  الّسّياب 
سنة  ُولد  إْذ  بقليل؛  أكثر  أو  سنوات  سّت  -آنذاك-  وعمره  الّثالثينّيات،  بداية 
)1924م(، وهو ملْ يأِت إىل العّشار يف هذا العمر، وملْ يُزر املقربة؟ وعندما درس 
يف اإلعدادّية ووصل إىل منطقة العّشار ملْ يبَق يشٌء مْن آثار هذه املقربة إطالقًا، 
بْل حتّولْت إىل حديقة ُأطِلق عليها حديقة )امللك غازي(، ُثمَّ حتّولْت إىل مكاٍن 

ّيارات.  لتجّمع العاّمل والفقراء، وفيام بعد أصبحْت مرآبًا للسَّ
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نظرٌة يف ديواِن )معبد الغريق( 

تينّيات يكاد أْن  صحيٌح أّن ديوان )املعبد الغريق(، الذي صدر يف بداية السِّ
تكوَن موضوعات قصائده حتمل ثيمة )املوت(، وهو ما نجده يف )قصيدة املعبد 
الغريق، قصيدة شّباك وفيقة، وقصيدة حدائق وفيقة، وقصيدة أّم الربوم(، فمن 
وأمّلْت  تينّيات،  السِّ بداية  يف  أواخر حياته  يف  عليه  سيطر  قْد  اليأس  أّن  الطبيعّي 
املالّية، وبدايات مرضه وفصله مْن دائرته، ولكن، أْن ُيصِدر ديوانًا  به الّضائقة 
ر شاعرًا  يذكِّ الذي  املناقشة، وما  أمٌر يستحّق  ثيمته )املوت والقرب(، فهو  كاماًل 
ّياب بموضوٍع نسيه النّاس، واندرسْت آثاره، وملاذا )أّم الربوم( حتديدًا؟  مثل السَّ
 ،املدينة من  جزءًا  أصبحْت  التي  املقربة  الربوم(:  )أّم  عن  ّياب  السَّ يقول 
املحافظة(، هي جزٌء من مقربة،  هنا مركز  )ونقصد  البرصة  مدينة  أّن  واحلقيقة 
أو جمموعة مقابر؛ إْذ يوجد يف مركز املدينة حّتى عقد الّثالثينّيات )40( مقربة، 
قلب  هذا  أليس  مقربة!   )40( تضّم  )5كم2(  مساحتها  التتجاوز  مدينة  إذن 
أزّقة  تربطها  سكنّية  حماّلت  عن  عبارة  كانْت  املدينة  إّن  أي  ّياب؟  السَّ لكالم 
املقابر،  كبرٍي من  معّبدة، وتفصُلها مستنقعات، وسط عدٍد  ضّيقة وشوارع غري 
وما نشاهُده من بقايا أرضحٍة يقّدسها النّاس -اآلن- يف البرصة، هي بقايا تلك 
ُبنيْت عليها املدارس والّدوائر  املقابر األربعنَي، تّم تديمها وسحقها، ومن ثمَّ 
والبيوت و...؛ ولذلك يقول أحُد الباحثني:  إّن الّدارس لتخطيط املدينة جيُد 

 .)2(أّن البرصة -آنذاك- هي مدينة داخل مقربة، وليس العكس
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واملقابُر هي: 
1ـ مقربة العّباسّية، يف العّباسّية )للمسلمني(. 

2ـ مقربة الفريس، يف حمّلة الفريس )للمسلمني(. 
3ـ مقربة إبراهيم اخلليل، يف حمّلة الّسيمر )مقرب عاّمة(. 

4ـ مقربة حمّمد جواد، يف حمّلة جرس العبيد )عاّمة(. 
ّيد درويش، يف حمّلة املرشاق )للمسلمني(.  5ـ مقربة السَّ

6ـ مقربة الّشيخ حبيب، يف حمّلة القبلة )للمسلمني(. 
7ـ مقربة الّسبخة الكبرية، يف حمّلة الّسبخة )مقربة عاّمة(. 

8ـ مقربة مستشفى العزل يف حمّلة دويد )اخلاّصة باملرىض املعزولني(. 
بالّراقدين يف  9ـ مقربة )تذكار مود(، قرب مستشفى )تذكار مود( )خاّصة 

املستشفى اجلمهورّي(. 
10ـ مقربة اخلض، يف حمّلة اخلض )للمسلمني(. 

11ـ مقرب الّساعي، يف حمّلة الّساعي )للمسلمني(. 
12ـ مقربة الّرباط الّصغري، يف حمّلة الّرباط.  

13ـ مقربة الفقراء، يف حمّلة املنّاوي باشا )عاّمة(.  
14ـ مقربة القبلة األوىل، يف حمّلة القبلة )اليهود(. 
15ـ مقربة القبلة الّثانية، يف حمّلة القبلة )اليهود(. 

16ـ مقربة النبؤ زوفني، يف حمّلة اخلندق. 
17ـ مقربة الكلدان خلف الّسجن املركزّي )للمسيحّيني(. 

18ـ مقربة برهية، يف حمّلة برهية )للمسلمني(. 
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19ـ مقربة نادي صيد احلامم )غري معرفة( هي للربوتستانت. 
20ـ مقربة اخلضاوّية، يف حمّلة )أبو احلسن(، للمسلمني )مرتوكة فيها مياه(.

21ـ مقربة الكّواز، يف حمّلة املرشاق )عاّمة(. 
22ـ مقربة باب اهلوا، يف حمّلة املرشاق )عاّمة(. 

23ـ مقربة العروة، يف حمّلة الّسيمر )عاّمة ولألطفال(. 
24ـ مقربة الّسجن، يف حمّلة نظران يف الّسجن املركزّي )للمسجونني فقط(.

25ـ مقربة )عّل بن موسى الّرضا(، يف حمّلة الفريس )للمسلمني( )مرتوكة 
بسبب املياه(. 

26ـ مقربة مقام )عّباس أبو مطرق(، يف حمّلة البلويش. 
27ـ مقربة الّشيخ )خرج(، يف حمّلة املرشاق )عاّمة(. 

28ـ مقربة الّرباط الكبري، يف حمّلة الّرباط الكبري )عاّمة(. 
29ـ مقربة زين العابدين، يف حمّلة العّباس )عاّمة(. 

30ـ مقربة جبل اليهودّية، يف حمّلة كوت احلّجاج )عاّمة(. 
31ـ مقربة الفرعونّية، يف حمّلة كوت احلّجاج )عاّمة(. 

32ـ مقربة )أم إسكندر(، يف حمّلة الّسبخة الكبرية )عاّمة(. 
33ـ مقربة أّم الّدجاج، يف حمّلة أّم الّدجاج )عاّمة( . 

34ـ مقربة اإلنجليز، يف حمّلة الّرباط الكبري )جلنود اإلنجليز(. 
35ـ مقربة احلسن العسكرّي، يف حمّلة املرشاق )للمسلمني(.

36ـ مقربة اهلنود، يف حمّلة القبلة. 
37ـ مقربة األرمن، يف حمّلة القبلة. 
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38ـ مقربة الربوتستانت )قرب مقربة اإلنكليز(. 
39ـ مقربة أخوات رزنة، يف حمّلة سبخة العرب )للمسلمني(.

40ـ مقربة )أّم الربوم( يف حمّلة العّشار. 

)اأمُّ الربوم( وَجَدل الّت�صمية

وعندما نأيت إىل منطقة )أّم الربوم( ونبحث عن معناها، نجْد تأوياًل سمعُته 
من املؤّرخ البرصّي )حامد البازي(، وملْ أقرأه، أو أتثّبت منه، أو أجده مكتوبًا، 
االسم؛  هبذا  يْت  ُسمِّ املنطقة  هذه  أّن  وهو)  البرصّيني،  عند  كذلك  شائع  وهو 
مة(؛ إْذ كان األغنياء يطبخوَن  لكثرة قدور الّطبخ فيها، والقدر الكبري هو )الرُبْ
لوازم  بأحد  أي:  االسم،  هبذا  يْت  ُسمِّ لذلك  الّطعاَم؛  ويوّزعوَن  للفقراء،  هنا 
مقربة  هو  املكان  هذا  أّن  الّتارخيّية  الوثائق  وفق  عىل  أراه  الذي  ولكّن  الّطبخ(، 
املوتى  دفِن  مع  هنا  الّطبخ  يّتفق  فكيف  ُمْعِدية،  أمراض  أصابْته  وملن  للفقراء، 
املصابنَي، وملْ يؤّكد لنا املرحوم )حامد البازي( كالمه ذلك بوثائق تارخيّية نطمئّن 

إليها، بل هو حمُض تأويٍل. 
بعد أْن عرفنا أّن هذا املكان كان مقربة، وهو ما أّكدْته الوثائق املتوافرة لدينا، 
أمٌر ُيرجعنا تارخيّيًا إىل ما كان يفعُله  أْن نسأل عن معنى هذا االسم، وهو  بقي 
إهّنم  األمحد(:  سعيد  )سامي  الّدكتور  يقول  إْذ  موتاهم؛  دفن  أثناء  الّسومرّيوَن 
االعتيادّية،  مالبسه  فوق  الكّتان  من  قطعة  أو  حصرية،  يف  مثنّيًا  املّيت  يلّفوَن 
ُيوضع  ثّم  الّشخصّية،  احلاجات  وبعض  ماء  كأس  ومعه  وسادة،  عىل  ورأسه 
كبريتنِي  أو يف جّرتنِي  كبريٍة،  فخارّيٍة  بقطعٍة  أو  الّصفصاف،  أعواد  من  بتابوٍت 
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متقابلَتي الفّوهة، وحُينى الّظهر بحيث ُيصبح الّرأس عند الّصدر وقرب احلنك 
بتابوت  املّيت  وضع  بكيش،  احلديث  البابّل  العرص  قبور  احلوض...وِمْن  من 
يثنوَن  جيعُلُهم  ممّا  اجلثث،  طول  عىل  التوابيت  تكْن  وملْ  األرض،  يف  أو  طينّي، 
األطراف)3(. أي: إّن الّدفن يكون هنا بجراٍر كبرية هي )الرُبمة(، وهذه الطريقة، 
أي: الّدفن باجلرار، أو يف )الرُبم( َكَتب عنها )غّسان طه ياسني(، األستاذ يف مركز 

البحوث اآلثارّية واحلضارّية يف جامعة املوصل بحثني، مها: 
األدنى  الرّشق  مناطق  وبعض  القديم،  العراق  يف  املوتى  دفن  أسلوب  1ـ 
القديم، جمّلة بني النّهرين سنة )8( عدد )30( سنة )1980م(: ص 131- 138. 
املوصل،  جامعة  تنقيبات  خالل  من  حالوة(  تّل  يف)  املوتى  دفن  تقاليد  2ـ 
الّرافدين، جامعة املوصل،  املوسم )22( شباط عام )1978م(، يف جمّلة آداب 

عدد )12( سنة )1980م(: ص34- 69. 
اجلرار  يف  ووضعها  اجلّثة  إحناء  طريقة  تبنّيُ  خمّططاٌت  البحثني  هذين  ويف 
 الكبري كمدفن؛ إْذ ُيثنى اجلسد داخل اجلّرة )الرُبمة( ، كام لو كان يف رحم األّم، 
كاإلنسان  أو  نفسه،  عىل  فتكّور  بْرٌد  أصابه  الذي  كاإلنسان  وضعها  يكون  أو 
الّتحنيط  ومواّد  الكافور  فوقه  ُيضاف  الكبرية،  اجلّرة  يف  إدخاله  وبعد  اخلائف، 
هو  ذلك؛  يف  الّسبب  أّن  ونعتقد  والّطني.  بالفّخار  متامًا  اجلّرة  ُتغلق  ثّم  األَُخر، 
املياه  من  وحلاميتها  منها،  الّروائح  انبعاث  وملنع  احليوانات،  من  اجلّثة  حلامية 

اجلوفّية، وغريها من الّظروف الّطبيعّية، ولسهولة نقلها إىل مكاٍن آخر. 
ملْ تكن وسائط النّقل قبل مئات الّسنني متوافرة ورسيعة كام هي اآلن؛ فلذلك 
لسّيارات  الوجود  إْذ  بّرًا؛  وليس  طبعًا،  الّسفن  طريق  عن  اجلثث  نقل   يكون 
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أو قطارات تقوم بذلك، وبام أّن النّقل النهرّي يستوجب أّيامًا عديدة لنقل جثث 
امليسوريَن -خاّصة- من البرصة إىل النّجف، فإّن النّقل بالّتابوت اخلشبّي ال ينفع 
هنا؛ لتحّلل اجلّثة خالل فرتة النّقل التي قْد تطوُل؛ لذا فإّن أفضل الّطرق تكون 
ذلك،  وغري  وبرٍد،  حرٍّ  من  اجلوّية  بالّظروف  تأّثرها  لعدم  )الرُبم(؛  أو  باجِلرار 
من  الربوم(  )أّم  مقربة  ولقرب  أطول،  مّدًة  فيها  موجود  ما  عىل  حتافظ  فالرُبمة 
هنري العّشار واخلندق، فإّن النّقل سيكوُن أكثر سهولة إىل مناطق العراق األَُخر 
َعرب شّط العرب، وِمن َثّم الّدخول يف هنر الفرات، والوصول إىل النّجف، وهبذا 
تتحّول هذه املنطقة إىل مكان جتّمع اجلرار، أو )الرُبم( كي يتّم نقلها فيام بعد، وهو 
ما جاء يف الوثائق الّرسمّية، كالكتاب الّصادر عن مترّصف لواء البرصة املرّقم 
)15345( يف: )1922/3/7م( املرَسل إىل رئيس الّصّحة املركزّي يف البرصة، 
الذي يطالبه بتقديم إحصاء عن املعّدِل الّشهرّي للجثث التي ُترسل إىل األماكِن 
النّجِف األرشف وكربالء، وهذا األمر موّضٌح وبشكٍل تفصيلٍّ يف  املقّدسة يف 
النّجف وكربالء(، وهو صادر عن  إىل  لنقل اجلثث  )بيان  كتاٍب حيمل عنوان: 

مترّصف لواء البرصة آنذاك)4(.
ّياب )أّم الربوم(،  ذلك ما يتعّلق باسم املنطقة التي جاءْت عنوانًا لقصيدة السَّ
ر الّسّياب هذا املكان بعد إزالته بثالثني سنة؟ فنعتقد أّن الّسبب هو  أّما ملاذا تذكَّ
الذين يموتوَن وليس لدى ذوهيم اإلمكانات  بالفقراء  املقربة خاّصة  كون هذه 
بأمراٍض  أو كربالء، وهي مقربة للمصابنَي  النّجف  لنقلهم ودفنهم يف  الاّلزمة 
ودور  املالهي  فوقها  وُبنَِي  بالكامل،  يت  ُسوِّ ثّم  الغرباء،  لدفن  وكذلك  فّتاكة، 

الّسينام و...!! 
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 اإزالُة املقربِة وتهدميها

فالوثيقة  ذلك،  إىل  ُتشري  الوثائق  من  جمموعًة  نجُد  املقربة  هذه  إزالة  وعْن 
أّم  الّرقم )2831( يف: )1929/8/13م( )رّسي(، وموضوعها )مقربة  ذات 
الربوم(، هي يف األصل كتاب من رئيس بلدّية البرصة موّجٌه إىل مترّصفية لواء 
البرصة، يطلُب فيه إزالة هذه املقربة، وفعاًل قْد توّقف الّدفن فيها عام )1930م(، 
البرصة  لواء  مترّصفّية  إىل  البرصة  بلدّية  رئيس  من  الّصادرة  الوثيقة  وفق  عىل 
)1930/7/9م(،  يف:   )1709( الّرقم  ذات  الربوم(  )أّم  موضوعها  )رّسي( 
للبلدّية،  تابع  متنّزه  ُتبنّي حتويلها إىل  املؤّرخة يف: )1932/4/25م(،  والوثيقة 
يف:   )996( الّرقم  ذي  بكتابه  األمر  هذا  البرصة  بلدّية  رئيس  أّكد  وكذلك 
عاّمة  ساحة  إىل  حتّولْت  وهكذا  متنّزهًا،  املقربة  هذه  بجعل  )1932/5/9م(، 
سنة )1932م(، عىل وفق كتاب مترّصف لواء البرصة املرَسل إىل رئاسة بلدّية 
جدار  هدم  تّم  ذلك  وبعد  )1932/7/4م(،  يف:   )8208( الّرقم  ذي  البرصة 
املقربة يوم )1932/7/19م(، فأرسَل عاملُ العّشار الّشيخ )عبد املهدي املظّفر( 
برقّيًة إىل وزارة الّداخلّية يف: )1932/7/30م( يستنكر فيها هذا العمل، وحّتى 
ِمْن أهايل العّشار، وعدُدهم أحد  تغسيل املوتى، فقْد تّم إيقاُفُه هنا، فتقّدم مجٌع 
)هدم  األمر  هذا  عن  للرّتاجع  امللك  جاللة  إىل  برقّية  بإرسال   شخصًا،  عرش 

املقربة(، ومن هؤالء األشخاص: 
- سلمن الّصّكار: وهو والد الّشاعر األديب والفنّان واخلّطاط )حمّمد سعيد 
الّصّكار(، وكان مْن جّتار احلبوب يف البرصة، وحّدثني والدي عنه أّنه كان بطاًل 

مصارعًا امتاز بقّوٍة جسدّيٍة فائقٍة. 
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- مهدي اجلابرّي. 
- عبد احلسني علوش، وآخروَن. 

ولكّن األمر تّم تنفيذه، ومتّت تسوية املقربة. 

ق�صيدُة ال�ّصّياِب قراءٌة يف �صوِء الّنقِد الّثقايّف

عىل وفق أساسّيات النّقد الّثقايّف التي تدرس الّظروف الّسياقّية املؤّثرة يف إنتاج 
، ولتفكيك اخلطاب، ومعرفة الباعث عىل  النّّص، أّي نصٍّ كان، أدبيًا أم غري أديبٍّ
الّتارخيّية  بالنّّص، جاءْت مقّدمتنا  الّثقافّية، وغريها ممّا حُييط  الكتابة والّسياقات 

هذه لإلجابة عن الّسؤاِل الّسابق. 
حيتاُج البحث يف لغة الّسّياب معرفة مجلة أمور أبرزها: اللُّغة املحّلّية املتداولة 
الواردة يف قصيدة  الّثقايّف واالجتامعّي، فمثاًل كلمة )بويب(  آنذاك، واملوروث 
)بويب(، ما معنى هذه الكلمة يف الّثقافة املحّلّية آنذاك؟ هل هو اسم هنٍر معروٍف 
 - اخلصيب  أيب  أهل  ُيطلق  إْذ  آخر  رأٌي  هناك  أو  مثاًل؟  االسم  البرصة هبذا  يف 
ٍع من شّط العرب اسم )باب(، ولذلك  والّسّياب منهم- عىل كلِّ هنٍر كبرٍي متفرِّ
والعريض،  الّطويل  النّهر  هو  والباب  طويل(،  )باب  و  سليامن(،  )باب  لدهيم 
هو  و)بويب(  باب،  فهو  باخلري  يتعّلق  يشٍء  وكلُّ  للّرزق،  مصدر  هو  والباب 
مصّغر باب، أي: كّل هنر صغري وقصري متفّرع من الباب الكبري، وهو ليس اساًم 
هلذا النّهر حتديدًا، بل هو كلُّ هنر صغري أينام يكون، ولكّن بعَض الباحثني يعتقد 

أّن هذا النّهر الذي قيلْت فيه القصيدة، هو هنٌر حمّدٌد هبذا االسم ال غريه.   
وعندما نعود إىل )أّم الربوم( التي كانْت متّثل رصاعًا كبريًا ما بني املوت )املقربة 
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املندرسة(، وما بني احلياة العابثة الّصاخبة )املالهي والغانيات(، فالّسّياب ملْ يَر 
تلك املقربة بل سمع هبا؛ إْذ يقول: 

رأيُت قوافل األحياِء ترحُل عْن مغانيها
ُتطارُدها وراَء الّليِل أشباُح الفوانيِس

سمعُت نشيَج باكيها
ورصخَة طفلِها وُثغاَء صاٍد ِمْن مواشيها 

ولكْن ملْ أَر األمواَت يطرُدُهّن حّفاُر 
من احلفر الِعتاق وينزُع األطفال عنها أو يغّطيها 

ولكْن ملْ أَر األمواَت قبَل ثراك ُيليها 
جُموُن مدينٍة وغناُء راقصٍة وّخاُر 

يقول رفيقي الّسكراُن:  َدْعها تأكُل املوتى 
مدينُتنا لتكرُب.. حتضُن األحياَء.. تسقينا 

رشابًا من حدائق برسفون)5(.. ُتعّلنا حّتى   
 .)6(تدوَر مجاجُم األمواِت ِمن شكٍر مشى فينا

)جمون  وعن  األطفال(،  الفقراء/رصاخ  )حياة  نقيضني  عن  يتحّدُث  هو 
تسوية  متّْت  اّلذين  واملجذومني(،  الفقراء  ُجثث  فوق  ُبنيْت حاناتا  التي  املدينة 
 ،... ومالٍه  الكرنك،  وسينام  الّسندباد،  ملهى  إىل  قبوُرهم  فتحّولْت  عظامهم، 
وكأّنام ليس يف هذه املدينة مكاٌن آخر غري هذا يذّكرنا باملقبوريَن حتت األرض...، 
التي  اليونانّية،  آهلة اخِلصب  ابنة  املوُت، فهي مثل )برسفون(  فالبرصُة خيتطُفها 
اختطفها )بلوتو( سّيد العامل الّسفّل، عامل املوتى، فصارْت تعيُش معه - كام تقول 



181ال�سنة الأوىل - املجلد الأّول - العدد الثاين

اأ.د. حامد نا�صر الظاملّي

 رم�صان 1438ه - حزيران2017م

األسطورة- فأصبحْت مدينة تعرك الّلحم، ورحًى تطحن البرش، وال تكتفي بل 
متتّد يداها لألموات لطحنهم كذلك. 

يقول السّياب:
مدينُتنا منازهلا رحًى ودروهبا ناُر 

هلا ِمْن حلِمنا املعروك خبٌز فهو يكِفيها 
َعالَم متدُّ لألمواِت أيِديا وختتاُر 

.)7(تلوُك ضلوَعها وتقيؤها للّريح ُتسفيها
أو  دائرة،  أو  سجٍن،  لبناء  عظامهم  سحق  منّا  الفقراء  أولئك  يستحقُّ  هل 

مرقص، أو ملهًى، أو ... ، أو مدرسة، أو ...؟ 
تسلََّل ظلُّها النّاري مْن سجٍن ومستشفى 

وِمن مبغًى وِمن ّخارٍة ِمْن كّل ما فيها 
وكانْت إْذ ُيطلُّ الفجُر تأتيك العصافرُي 
ُر الّصمتا  تساقُط كالّثمِر عىل القبوِر تنفِّ

فتحلُم أعنُي املوتى 
.)8(ها النّوُر بكركرِة الّضياء وبالّتالل يرشُّ

فاألُب الذي مات وترك أّمًا لثالثة أطفال تعوُل هبم، وتتسّكع عىل األبواب 
مع أطفاهلا، تستجدي ماًء وطعامًا حّتى ماتْت، فخال منها َنْعُشها:    

وتسمُع ضّجة األطفاِل أمُّ ثالثٍة ضاعوا 
يتامى يف رحاِب األرِض إْن عطشوا وإْن جاُعوا   

فال ساٍق وال ِمْن ُمْطِعٍم يف الكوِخ ظّلوا واعتىل النّعُش 
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رؤوَس القوِم واألكتاَف ... أفئدٌة وأسمُع 
.)9(والعنٌي ترى األمَّ التي منها خال النّعُش

فهؤالء الثالثة كالّطيور، فقُدوا األَب واألّم التي تستجدي هلم املاء والّطعام، 
ها فال ساٍق وال ُمطعٌم هلم، فالقرب الذي ضّم جسدها أبعدها عن  وجتمعهم يف عشِّ
ّل، ولكْن بقيْت طفلتها الّصغرية ذات املفاتن تتسّكع وأيدي املتطّفلنَي ال  دنيا الذُّ

ترمُحها:
ّل  يباعُد عامل األمواِت عْن دنيا مَن الذُّ

مَن األغالل والبوقات واآلهات والّزمحة 
وأوقدْت املدينُة ناَرها يف ظّلة املوِت 

تقلُع أعنَي األمواِت ثّم تدسُّ يف احُلفر 
بذوَر شقائق النّعمِن تزرُع حّبَة الّصْمِت 

فِر  لُتثمر بالّرنني ِمَن النّقود وضّجة السَّ
وقهقهِة البغايا والّسكارى يف مالهيها 

.)10( ...
يف  هنا  فاملدفون  أغرب،  وانقالباٌت  عجيبٌة،  تبّدالٌت  املدينة،  حال  هو  هذا 
)مقربة أّم الربوم، املتحّولة إىل املتنّزه والّشوارع( حيسب ويعّدد العجالت التي 

مّرْت عىل جسده، وهو ينتظُر موعد الّربِّ للخالص من هذا العذاب. 
سالٌم جاَل فيه الّدمُع واآلهاُت والَوجُد 

عىل املتبّدالِت حُلوَدهم والغاديات قبوُرهم طرقا 
وطِيُب رقاِدهم أرقا 
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ينُّ إىل النّشور وَيسُب العجالِت يف الّدرِب 
.)11( ويرُقُب موعَد الّربِّ
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ال�ثائق

وثيقة )1(
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اخلامتة

فمن  جديد،  من  األدبّية  النّصوص  قراءة  إعادة  حماولتنا  يف  الوثائق  ُتفيُدنا 
دة، ويتّم اكتشاف  املمكِن إعادة قراءة األدب األصيل َعرب األزمنة واألمكنة املتعدِّ
اجلديد فيه، والوثيقة الّتأرخيّية تزيد ِمْن نسبة االحتامل، بل تؤدِّي إىل القطع بالّرأي 
أحيانًا، وهبذا فهي - بصورٍة أو بأخرى- ُتساعُدنا عىل إعادة قراءة النّصِّ بدّقٍة 
أكرب. وهذا ما عملنا عليه يف قصيدة الّسّياب )أّم الربوم(، التي طرحنا حوهلا هنا 
عّدة تساؤالٍت حاولنا اإلجابة عنها يف ضوء الوثائق الّتأرخيّية، التي عرضناها، 
والتي َبيَّنت لنا أّن )أّم الربوم( كانْت يف األصل مقربة، وهو األمر الذي َتنبَّه له 
الّسّياب، فعملنا عىل الكشف عن دالالت قصيدة )أّم الربوم( يف ضوء ذلك، 
فعرفنا أّن احلواَر الذي أراده الّسّياب يف القصيدة بني املوتى واألحياء، كان واعيًا 
عن  نكشف  وهبذا  القصيدة،  يف  عنه  َث  حتدَّ الذي  املكان  أصل  عرَف  فقْد  له، 

مجالّيات النّصِّ يف ضوء املعلومة الّتأرخيّية الّدقيقة.
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