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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

روح مـــــــــــــــــــــديــــــــنـــــــــــــــــــــة

احلــــــــــــــــــديـــــــثــــــــــــــــــــة
طالل ســـــالـم احلـــــديـثـي

قبل احلجارة والطني نهضت األسماء يف ذاكرة االنسان ،هي أسماء كاألسماء لكنها شواخص
ذات دالالت متتد كالضوء وتنتشر كانتشاره ،فيها ميتزج التأريخي بالشعري ،املرئي
بالالمرئي ،احملسوس بالغائب اخلفي ،الضوء بالظل ،املمتلئ باجملرد ،املشع
باملنطفئ ..لكنها تبقى أسماء حاضنة للمعنى الذي ال ينطفئ كما ينطفئ العارض
والواهن ،أسماء ذات سرمدية ينتفي عندها العجب ويتورد يف مطاويها الدوام .يف البدء
كانت األسماء ،ويف املنتهى تكون األسماء ولهذا فقدميها جديد وجديدها قدمي يف رحم
الزمان واملكان.
أين القدمي إذن؟ ماعمره؟ ما صفته؟ ما مداه؟ أسئلة تتكاثر دون جواب ،فاجلواب ذائب يف
متاهات من الزمكانية ال يستطاع حتديدها فتبقى ذائبة مع املاء والهواء التي هي من
أسرار الكون ،اجلديد يتقدمه عتيق والعتاقة هرم جديد كان جديداً إذ ال قدمي بال جديد ،وال
جديد بدون قدمي ..حلقات من الالنهائية يستحيل الوصول اليها مثلما يستحيل الوصول
الى أولية الزمان.
يحــمل كل اسـم مـن أسـم ــائه ــا يف اطـ ــوائه معـن ــى
اجلـ ــدة واحلـ ــداث ـ ــة وإن تعـ ــدد الـلفــظ أو م ـ ــال به
اللسـان الى هـذه الصيغـة او تلك فحيـنما عـسكر
فيهـا امللك االشـوري تـوكـولـتي ننـورتـا الثـاني كـان
اسمهـا (حـديـدانـو) أي اجلـديـد ،وملـا كــانت مـدن
الفـرات التي غـزاهـا امللك اآلشـوري هـذا خـاضعـة
ململكة سوخو االرامية فإن القبائل االرامية كانت
ت ـضـيـف لفــظ (ت ــا) أو (آت ــا) أو (آث ــا) الـ ــى بعــض
أسـم ــاء املـ ــواقع لـ ــذلك فـ ــان كلـم ــة (ح ــدي ــدان ــو)
أصـبحت (حديـداتا ،أو حـديدثـا أو حدثـا) .حتول
اسـم املديـنة مـن (حديـدانو) الـى (حدثـا) يف زمن
االرامـيني والـسـريــان واسمهـا هـذا يعـني (املـدينـة
اجملــددة) او احملــدثــة او (احل ــديثــة) ويف مخــاض
آخــر إستقــر اسمهـا (احلــديثــة) بعــد أن سكـنتهـا
القـبـ ــائـل العـ ــربـيـ ــة واسـتـ ــوطـنــتهـ ــا قـبـل الفــتح
االسـالمي ومتييـزاً لألسم عن أسـماء مـدن أخرى
بنفـس التـسـميـة أضـاف املـؤرخـون واجلغــرافيـون
العــرب صفــات آخــرى لـتمـييــزهــا عـن تلك املــدن
لذلك قالوا (حديثة الفرات) و (حديثة النورة) و
(حديثـة عانة) وبعيـداً عن التأويل والـتقويل قال
عـنه ــا أسيــدور بــأنهــا (جــزيــرة الـكنــز) و (م ــدينــة
النور).
كتب التأريخ والرحالت واالنساب دونت كثيراً من
جزئيـات املدينـة ،ولكن لألبنـاء تاريخ اخـر يروونه
مــن خـالل مع ـ ــاي ـ ـشــتهــم ،فق ـ ــد ق ــض ـ ــوا أش ــط ـ ــار
الطفـولة والـصبا والـشباب علـى ضفاف سـواقيها
وشـطــآنهــا ونهــرهــا ون ــواعيــرهــا وحقــول قـمحهــا
وبـسـاتـني نخلهـا ورمــانهـا ..كــانت املــدينـة (قـريـة
كـبي ــرة) بيــوتهــا مـن طني وطــرقــاتهــا عــاري ــة من
األسفـلت ،ك ــانت ظـالل النـخيـل وأفيــاء األشجــار
عل ــى س ــواقـيه ــا مــظل ــة الـن ــاس ،وك ــانـت س ــواقـي
النواعير تسقيهم باملاء كما تسقي ماشيتهم فهم
لـم يعــرفــوا (صـنبــور) امل ــاء ولم يــروا ســوى ضــوء
الفــوانيـس يف طـرقـات القـريــة امللتـويــة النـحيفـة
املـمـتـ ــدة كـ ــال ــشـ ــرايـني يف ج ــسـ ــد ن ـ ــاحل وكـ ــانـت
الـصحــراء تتــربع علــى أكتــاف القـريـة كـالـعمالق
احملتضن صهوتها بأريحية.
كـل م ـ ـ ــا يف الـق ـ ـ ــري ـ ـ ــة ال يـق ـ ـ ــود ال ـ ـ ــى ذلـك األرث
التــأريخـي الكـبيــر الــذي تـسـطــره الـكتـب ،وليـس
فـيه ــا مـنه س ــوى مقـب ــرة وبــضع قـب ــاب وأض ــرح ــة
مـتهــدمــة يـت ــوسل بهــا الـن ـســوة لـنـيل املــراد عـبــر
تلـطيخها باحلـناء ،ليس ثمـة ما يسمـى بالسوق،
بـل هي بـضــاعــة فـقيــرة من اخلـضــر يـفتــرش بهــا
أصحـابهـا طـريق (اخلـان) املـؤدي الـى (الـسـراي)
ح ـيــث لــم يـع ـ ـ ــرف الــن ـ ـ ــاس مــن احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة إال
(الـسـراي) فهـو مقـر مـديــر النــاحيـة والقــوجلي،
والبصـوجني والـشرطـي ،ومرابـط بضعـة أحصـنة
للشرطة.
قـد اليــذهب الـى اخلـان إال مـن أضطـره الـذهـاب
لشـأن بطاقـة التمـوين او مراجعـة (اخلستخـانة)
او لـشـراء حـاجــة من احـد بـضعـة دكــاكني مـطلـة
على نـهر الفـرات هي أشـبه بدكـاكني العطـارين او
لـعلهــا أصغــر مـنهــا ،وتـظل جــايخــان ــة (التــوثــة)
القــريبــة من الـســراي هي مــأوى أنفــار معــدودين
يـنـتــظ ـ ــرون لهـ ــذا ال ــشـ ــأن او ذاك ،او مــن محـبـي
(الــدومنـة) الـلعبـة الــوحيـدة الـتي يعـرفهـا بـعض
الكهول.
بــس ــاط ــة احلـي ــاة يف امل ــديـن ــة هـي بــس ــاط ــة حـي ــاة
القريـة ،وحيدة القـرية سعيـدة بشقـائها وصبـرها
علــى شـظف الـعيــش ،فكــدح الـنهــار املـبكــر الــذي
يتـواءم يـوميـاً قبل شـروق الـشمـس حتـى مغـيبهـا
اليـسف ــر إال عن سـقي املــزروعــات الـتي هـي عمــاد
املـأكل اليـومي وحـصاد الـقمح والعنـاية بـالنخيل
وهـو مـا يـشكـل ثلثـي املعيـشـة مبــؤونتهــا املتـسمـة
بــالبـسـاطـة واملـؤديـة الــى القنـاعـة ،وملـا دب دبـيب
النفـط الـى احملـطــة القــريبــة منهـا والـتي بـنتهـا
شركـة النفط الـبريطـانية بـالتعاون مع احلكـومة
العــراقيــة إستــوعبـت متـوسـطي العـمل من رجـال
املـدينة فوجـدوا رفاهة يف العيـش ،وبدأت متتد يف
حيــاتهـم خيـوط جـديــدة حتمل نـسغ ـاً من ألـوان
احليــاة لم يــألفــوهــا ،وكــانـت اوليــة احليــاة بــدأت
ت ــتف ــتح يف ل ـيـل الق ـ ــريـ ـ ــة ونه ـ ــاره ـ ــا ل ــتغـ ـ ــذيه ـ ــا
مبستحدثات لم يكن احد من أبنائها يحسب أنه
يــراهــا ،إتــسعـت الـنــوافــذ واكـتـظ ال ـســوق وبـنـيـت
امل ـ ــدرس ـ ــة واســتع ـ ــرض الــطـ ـ ــريق ،وه ـ ــدر ه ـ ــدي ـ ــر
السيارات ،ووجد ما يسمى بالسينما واملستوصف
والـكـ ــانـتـني ،كـ ــان أولـئـك الع ـ ــامل ـ ــون يف محــطـ ــة

الــنف ــط يعـ ــودون الـ ــى بـيـ ــوتهــم علـ ــى دراجـ ــاتهـم
الهــوائـي ــة ويف قل ــوبهـم إنـبهــار ممــا لـم يــروه ولـم
ي ـسـمع ــوا به ،وص ــاروا رواة األح ــاديـث يف تع ــالـيل
املـســاء الـتي إحـتكــرتهــا اجلــدات مـتحــدث ــات عن
(الــسعلــوة) و (أحـمــد الـبــروانــة) و (الـصجـيع) و
(فريج االكـرع) .إن الذاكـرة الشعبيـة التي إمتألت
مبخـ ــزون احلـكـ ــايـ ــات الـ ــشعـبـيـ ــة مــن ألف لــيلـ ــة
وغيرهـا بدأت تـتسمع الـى حكايـات عن بشـر قادم
من قارات اخرى لـه صفات عجيبة وعنـده تقاليد
للعيش غـريبة يفـيض السمـار كل ليلة بـاحلديث
عنـها حـتى لـكأنـها تـنافـس ما ألـفوه وأحـبوه مـنذ
نعــومــة األظفــار .إن امل ــدنيــة كــالـصحــة حتــاصــر
العلــة واملــرض بــسالحه ــا اخلفـي ،فـكلـمــا إزدادت
سع ــة إنتـشــارهــا تقلـصـت العلــة وبقـيت كــالـشـبح
احملاصر يف الزوايا.
توردت احليـاة بدبيب النفط ،وحل الـراديو ضيفاً
سـاحـراً له أبجـديـة العجـب ومثله نـور الكهـربـاء،
الق ــوة الــسح ــري ــة ال ــذائـب ــة يف أسالك الـنح ــاس،
وحتــرض النـاس علـى تـعليـم أبنــائهم يف املـدرسـة
ومـراجعـة املـستـوصف والـطمـوح الـى الـسفـر الـى
الع ــاصـم ــة بغ ــداد الـتـي لـم ي ــذهـب الـيه ــا اال مـن
س ــاف ــر مـع (الك ــروان) أو الــتجـ ــار للـتـبــضع عـب ــر
الشخاتير او القوافل الراجلة ،وولد قرب السراي
مق ــر الـب ــري ــد ف ــرن ج ــرس لـم ي ـسـمع ــوه مـن قـبل
واستـمتعــوا بحالوة رنـينـة مـثلمـا فـرحــوا ببـاصه
اخلـ ـش ـبــي ال ـ ــذي ص ـ ــار ب ـ ــامـك ـ ــانهــم ان ي ـ ــركــب ـ ــوه
مسـافـرين الـى هـذه املـدينـة او تـلك ..ولم يعـودوا
يفكـرون بتلك املـشقة التـي يتركهـا ركوب احلـمير
وال ذلك التـشقق اجللـدي بني أفخـاذهـم بسـببه،
بتـؤدة بــدأت القـريــة تنــزع عنهـا أثــوابهــا البــاليـة
ثـوبـاً ثـوب ـاً لتـتجمل بـعطـر احلــديث مـستلــة منه
جــديــد ذلك اللـمعــان الـعتـيق الــذي بنــاه ورثـتهــا
عل ــى م ــدى ق ــرون مـ ــوغلـ ــة يف الق ــدم ،مـن ــذ ك ــان
اســمهـ ــا األول (حـ ــدثـ ــا) حـتـ ــى اســمهـ ــا االخـيـ ــر
(احلديثة).

حضارة املاء:

بني مــاءيـن تقع (احل ــديثــة) ،مــاء الفــرات الــذي
ميتــد يف جـســدهــا كــالـش ــرايني ،ومــاء الـصحــراء
احملـيطـة بهـا إحـاطـة السـوار بـاملعـصم يف عيـونهـا
وآبـارهـا وواحـاتهـا ووديـانهـا ،ومن يــرى الصحـراء
يحـسبهـا أرضاً بلـقعاً ،ومـن يسبـر غورهـا يجد يف
جنباتهـا ماءً كثيراً وحياة جـارية كما جتري حياة
الـبــش ــر ،يق ــول ال ـسـي ــر ولـيــم ولك ــوكــس :عـن ــدم ــا
إجتهت قبائل اجلـزيرة العربـية الى الفـرات تاركة
وطــنه ـ ــا األصلـي ،ك ـ ــانـت ال ـ ــواح ـ ــة األول ـ ــى الـتـي
واجهـتهــا هــذه الـقبــائل يف ط ــريقه ــا هي الـبقعــة
الكـائنة بني عانة وهيـت ،والفرات يف هذه املنطقة
ميـ ــر ب ــسل ــسلـ ــة مـن ال ــشالالت غـيـ ــر املـنـت ـظـمـ ــة
فمارسـوا الزراعـة ،وكان هـؤالء املهاجـرون مزودين
بخبـرة فنـية يف الـري والزراعـة التـي مارسـوها يف
وطــنهــم االصلـي ثـم أسـتـغلـ ــوا االمـكـ ــانـ ــات الـتـي
وفـرتهـا لهـم البـيئــة النهـريـة اجلـديـدة يف تكــوين
حـضارتهـم من جديـد يف مسـتوطنـاتهم اجلـديدة
ثم إضطرتهم احلاجـة الى توسيع رقعة اراضيهم
الــزراعيــة بعــد تكـاثـر عــددهم ،فـأتـقنــوا هنـدسـة
الري املشتملة علـى شق اجلداول السيحية ونقل
امليـاه الـى مـسـافـات طــويلـة واسـتخــدام العجلـة،
والطـاقـات املـائيـة واحليـوانيـة يف تـدويـرهـا حتـى
أصــبحـت هـ ــذه املـن ــطقـ ــة (جـنـ ــة) غـن ـ ــاء ملـيـئـ ــة
بــالـنخـيل واالشجــار ،اضــافــة ال ــى حقــول الــذرة
والق ـطـن والـكـ ــروم ،وكـ ــان املـنـ ــاخ والـتـ ــربـ ــة هـنـ ــا
يصلحـان بـطبـيعتهـا لنمـو األشجـار املثمـرة علـى
إخــتالف انـ ـ ــواعهـ ـ ــا ،وله ـ ــذا ي ـ ــرى ال ـ ـســي ـ ــر ول ـيــم
ولكـوكس ان املنطقة احملصورة بني عانة-حديثة-
هيت عـلى نهـر الفرات هـي موقع جـنة عـدن التي
اسـسهــا العـرب اجلـزريــون ،والتـي نقلـت اخبـارهـا
التــوراة حـيث جــاءت اوصــافهــا مـطــابقــة لــوضع
املنـطقة املمـتدة من عـانة الـى هيت ،فحـدد موقع
اجلنـة يف أعلـى دلتـا الفـرات حيـث تبـدأ تفـرعـات
نهر الفـرات إذ وصف العهد القـدمي اجلنة بـذكره
ان نهـر الفـرات بعـد ان يـسقـي اجلنــة يتفـرع الـى
أربع ـ ــة ف ـ ــروع هـي فـي ــش ـ ــول وجــيح ـ ــون وح ـ ــداقل
والفـرات ،فـيمـثل األول مـنخفـض احلبــانيـة وأبـا
دب ــس ،وميــثل الـثـ ــانــي نه ـ ــر الهـنـ ــديـ ــة احلـ ــالـي،
والثــالث مجـرى الـصقالويـة القـدمي ،أمـا الـرابع
فهو نهـر الفرات أي اجملـرى القدمي املعـروف بنهر

كوثي.

مداخل ومخارج:

ثالثـة طـرق رئيـسيـة متـر بـاحلـديثـة ،إثنـان منهـا
ب ــري ــان ميـت ــدان مبح ــاذاة الف ــرات عل ــى ج ــانـبـيه
األمين واأليـسر ،والثالث نهـري إذاً أنها جزيرة يف
وسط الفـرات ،وكـان الطـريقـان البـريـان يـربطـان
بالد أكـد وبـابل ببالد مـاري ومــدن الشـام األخـرى
وسـ ـ ـ ــواحـل الـ ـبـحـ ـ ـ ــر األب ــيـ ــض امل ــتـ ـ ـ ــوسـ ــط وبـالد
األنـاضــول ،ويبـدأ الـطــريق األميـن من بالد بــابل
وأكـد الى مـدينة األنـبار ثم يقـطع الفرات ويـسير
مبحـاذاته الى أن يـصل مديـنة هـيت ويتجه غـرباً
وشمــاالً حتــى يـصل الــى (أوالبــس) التـي يعـتقــد
اآلثـاريـون أنهـا مـوضع مـدينـة احلـديثـة احلـاليـة
والـذي يـدعـى االن (عـصيـة الـراعـي) او (املنـارة)،
ومن آثـار هذا املوضع األعمدة احلجـرية املتناثرة
فــيه ،ومــن هــن ـ ــا يــتف ـ ــرع الــطـ ـ ــريق ال ـ ــى ف ـ ــرعــني
أحـدهما يـستمر مبحـاذاة الفرات حتـى يصل الى
مفــازة أم اخلــواشـيج ثـم الــى كلـيـم ــة والفحـيـمـي
وتلـب ــس وعـ ــانه والــنهـيـ ــة والفـ ــراض ثــم القـ ــائـم
األقصـى ،وبعدها مير بـاجلابرية الـتي هي مدينة
(خنــدانــو) القــدميــة ،ويـصل بعــدهــا الــى مــدينــة
مــاري املعــروفــة ح ــالي ـاً بـ(تل احلــري ــري) ثم الــى
قـرقيـسيـا وديـر الـزور وجـسـر منـبج ،وينقـسـم من
هنـا الى فـرعني أحدهـما يتجه الـى تدمـر واآلخر
الى ملطية وحلب ،أمـا الطريق األيسر فيبدأ من
جسـر مـنبج نـازالً مبحـاذاة الفـرات الـى الـرقـة ثم
الـى قرقـيسيـا ثم عـانة وتـلبس ثـم املدن القـدمية
الـتي مــواضعهــا االن يف بـيجــان والــزاويــة ومهــرة
والسـواري وجـرعـة ثم احلـديثــة ،ويطلـق عليه يف
هذه املنـطقة اسم (درب اجليش) ثم يـستمر نازالً
حتـى (بـركـس ملكـا) أي (فـرضـة املـلك) التـي من
احملتمل ان تـكون يف مـوضع البغـدادي حيث عـبر
الفرات القائد الروماني جوليان سنة (363م).
ثم يـسـتمــر الـطــريق الــى تل أس ــود شمــال شــرق
الرمـادي وبعدهـا الى األنبـار ،كما ميـر باحلـديثة
ف ــرع مـن الــطـ ــريق الــصح ــراوي ال ــذي يـب ــدأ مـن
احلـيـ ــرة عـ ــاصـمـ ــة املـنـ ــاذرة مـتـجه ـ ـاً الـ ــى قــصـ ــر
األخــي ــض ـ ــر ثــم الـ ـ ــى شف ـ ــاث ـ ــا-عــني ال ـتــم ـ ــر-ثــم
الـرحالية ،ومنهـا يسير مبحـاذاة اخلندق العظيم
ال ــذي ك ــان ي ــأخ ــذ امل ــاء مـن الف ــرات مـن جـن ــوب
م ــديـن ــة هـيـت ال ــى احلـيـ ــرة فك ــاظـم ــة ف ــاخللـيج
العـربي ،وعـندمـا يقتـرب الطـريق من هـيت يتجه
الـى كـبيـســة مبـاشـرة ثـم عكلـة حــوران فطـاق أبـو
جــامــوس فــوق مــدينــة عــانـه ثم الــى تــدمــر ،ومن
منتـصف املسافـة تقريبـاً من عكلة حـوران وشمال
أبــو جــامــوس يخــرج فــرع من هــذا الـطــريق نــازالً
الــى احلــديـثــة ،إن الـت ــأريخ يحــدثـنــا بــأن طــريق
الفـرات هو طـريق هجـرة سكـان اجلزيـرة العربـية
الـى بالد الـرافـدين ،وهـو طـريق الغـزوات وقـوافل
التجارة.
وقد استقرت بعض الـقبائل العربية قبل االسالم
يف الــسهل اخلـصيـب بني عــانه واحلــديثــة وهـيث
كــم ـ ــا ان ســي ـ ــدن ـ ــا اب ـ ــراه ـيــم اخلل ـيـل سلـك ه ـ ــذا
الطــريق عنـد خــروجه من أور الـى حـران ،وكــانت
عل ــى إمـت ــداد ه ــذا الـط ــريق م ــواضع مع ــسك ــرات
امللك اآلشــوري تــوكــولـتي نـينــورتــا الثــاني (-889
884ق.م) عنـد مسيـرته من سبـار الى مـاري ويرى
مـوسـيل ان املعـسكـر اخلـامـس والعـشــرين كـان يف
جـزيـرة الـسـواري (سـابــريت القـدميــة) واملعـسكـر
الــس ــادس والعــش ــرون ك ــان ق ــرب (س ــورو-س ــوري)
مقـ ــابل ج ــزيـ ــرة تلـب ــس-تلـمــش الـتـي تـبع ــد عـن
ال ــسـ ــواري م ــسـ ــافـ ــة ()22كــم واملعـ ـسـكـ ــر ال ــسـ ــابع
والع ـشــريـن ك ــان مق ــابل جــزيــرة عــانــات يف أرض
سـ ــوخـي والـتـي تــبع ـ ــد نحـ ــو ( )16كـم عـن سـ ــورو
املذكـورة ،بينما تـرى (املس بل) غيـر هذا الرأي يف
حتـديـد مــواضع هــذه املعـسكــرات إذ أنهـا تـرى ان
املوضع اخلـامس والعـشريـن هو مـدينـة احلديـثة
(مـوقع أوالبـس) وان امللك اآلشـوري هـذا قـد عبـر
الفـرات من هيت (إيدو) سـنة 885ق.م وإنه أمضى
أربعــة أيــام لـيقـطع املـســاف ــة من مــوضـع عبــوره-
مقابل هيت-الى موضع عسكر فيه بني حديدانو
وسبـاريتوئـري أنه عسـكر بني احلـديثة والـسواري
ثم واصل سفره الى مدينة عانه.
حوار احلجارة واألشجار:
بـني مخلفـات ذلـك االنسـان الـوديع الـذي هـذبته
وصقلـته حضـارة املـاء ثمـة حجـارة ملغـزة التفك

مغـاليقها كلمـات بال رابط وحروف فقـدت الصلة
بـيـنه ــا ،وثـم ــة أشج ــار ال تق ــول غـي ــر شـيء واح ــد
معل ــوم ه ــو أنه ــا مـن غ ــرس فـالن الفالنـي ال ــذي
أدركه اآلب ـ ــاء أبـ ـ ـاً عــن أب وج ـ ــداً عــن جـ ـ ــد ،إنه ـ ــا
شــواخص إنـسـان كــان هنـا ،عــاش وخلف ،وحـرث،
وزرع ،وبنى ،الى آخر األفعال الدالة على احلياة.
يف غـرب مـركـز مــدينـة (احلــديثـة) وبــالقــرب من
املنطقـة السكنية اجلديـدة ،هضاب جبلية تفصل
بني املـدينـة وبني أراض فـسيحـة مـستـويـة ،تـدعـى
املنـاة ،وبالقرب منهـا توجد (عصـية الراعي) وهي
ثالث أحجــار منحـوتـة بـشـكل اسطـواني ،إحـداهـا
كـ ــانـت التـ ــزال قـ ــائـمـ ــة يف مـكـ ــانهـ ــا قــبل سـنـ ــوات
معدودة ،وهي مـرتفعة عن األرض مبقـدار مترين
ومـحيـطهــا نحــو 180سم أمــا الثــالثــة فـتقع الــى
الشـرق من االسطـوانـتني ،وتبعـد عن االسطـوانـة
القـائمــة مبسـافـة ( )250م ،وعـن السـاقطـة بنحـو
( )50م وهي ســاقـطــة علــى االرض ،وتقــول (مـس
بل) أن هـذا املوقع هو احملطـة التي كانـت تدعمها
(أوالبس) وقد شـاهدت فيه أربعـة أعمدة حجـرية
ملقــاة علــى األرض وعلــى بعـضهــا كتـابـة عــربيـة
مــش ــوهـ ــة ،ولكـنه ــا لـم ت ـسـتــطع إال ق ــراءة بعـض
الـكلمــات منهـا ،وتقـول إن هـذه اآلثــار تضـيف لنـا
سنــداً قــوي ـاً بــأن احل ــديثــة ك ــانت إحــدى املــراحل
القـدمية بـاسم (أوالبس) وهـي املرحلـة اخلامـسة
والع ــش ــرون ،ويف ج ــدول املـ ــراحل يف كـتـ ــابه ــا ص
( )110ذكــرت أن املــرحلــة الــرابعــة والعـشــريـن هي
مـدينـة عانـة ومركـزها جـزيرة لـباد ،وبعـد مسـافة
 12فرسخاً قطعتها الرحالة على احلصان بـ()12
سـاعـة وصلت املـرحلـة اخلــامسـة والـعشــرين وهي
(أوالبــس) الـتـي هـي م ــديـن ــة احل ــديـث ــة ،ثـم بع ــد
احل ــديثــة بـ( )16فــرسخ ـاً قـطعـتهــا بـ( )17ســاعــة
وصلـت ال ــى (إي ــزان ب ــولـيــس) الـتـي هـي م ــديـن ــة
هيت ،وهـي املرحـلة الـسادسـة والعشـرون علـماً أن
هـ ــذه املـ ــراحل ســبق وعـني مـ ــواضـعهـ ــا اجلغـ ــرايف
العــربي (آسيـدور الكــرخي) من دولـة مـيسـان ،أمـا
م ـ ــواقـعه ـ ــا األث ـ ــري ـ ــة ال ـتــي كـ ــشفــت عــنه ـ ــا آخ ـ ــر
الـتـنقـيـبــات يف مـنــطقــة حــديـثــة مـنهــا :خــرائـب
ت ــرن ــان ــة ،س ــورام اخل ــواشـيـج ،تل جـنـث ــة ،خ ــرب ــة
طــرطــاسـيــة ،خــرائـب جــرنــة ،خــرائـب املــرزوكـيــة،
خــرايب الــشيخ طـايع ،أسـس عني الـسـوسـة ،سـور
جرعة ،كليمة ،سور مهرة ،السواري ،حويجة ربان،
خ ــرب ــة بـن سـالم ،قلع ــة ح ــديـث ــة ،األب ــراج ،مـن ــارة
حديثة ،عـصية الراعـي ،قصر عني ،ملـواح ،طيبة،
خــرب ــة حمـيمــة ،قـصــر أم الـطــوس ،بـني ــة أم دلي،
بـنـي ــة أم غ ــرب ــة ،بـنـي ــة ط ــويـبـ ــة ،تل جـتـيـبـ ــة ،تل
اجملبش ،مقبرة شحمـة ،خربة بيت األفرجني ،تل
جديدة ،عوناية ،مقبرة بني داهر.
ومثـلمــا حتــدت احلجــارة سهــام الــزمـن وتقـلبــاته
حتــدته األشجــار يف هــذه الـبقــاع الــرخيــة الهــواء
والتـراب فـشـمخت لقــرون ومنهـا الـى يــوم النـاس
ه ــذا ،فـنـخل ــة ش ــرف الـتـي يــضـ ــرب به ــا املــثل يف
الطـول ال تطالهـا نخلة من نخيـل العراق ،وكانت
تقع يف ب ـسـت ــان (ش ــرف بـن دهـيـثـم) يف ح ــويج ــة
احلــديثــة ومن يــرتقـيهـا يـشـاهـد حــويجـة آلـوس
علـى مبعدة كيلـو مترات ،وقد عمـرت هذه النخلة
ملـدة ( )224سنـة ،ومثل هـذه النخلـة (توثـة رجب)
يف صـدر نـاعـور بـستـان الكـبيـر ،زرعهـا رجـب بلك
بن رسـتم الــذي كــان حي ـاً سنــة 1716م ،ومــا زالت
هـذه الشـجرة عـلى قـيد احلـياة الـى اليـوم معـمرة
ألكثر من ثالثة قرون.

السوق ..تساؤالت!:

يـرتسـم يف الذهن تـساؤل بعـد أن تقطع بـقدميك
شـارع النهـر فال جتد سـوى بضعـة دكاكني صـغيرة
ومقهيني يف مديـنة تقع على طـريق هجرة سكان
اجل ــزي ــرة الع ــربـي ــة ال ــى بالد ال ــراف ــديـن وط ــريق
الغــزوات وق ــوافل الـتجــارة والـتـي اسـتقــرت فـيهــا
بعـض القـب ــائل العــربـيــة قـبل االسالم يف الــسهل
اخلصـيب بني عـانـة واحلـديثـة .وكـانت يف مـدينـة
احلــديثـة-يف اجلــانب الـشــامي-حتـديــداً محـطـة
الستراحة القوافل التجارية املارة بها يف طريقها
من تدمر الى سبار وبابل وميسان وبالعكس.
وكـ ــانـت هـ ــذه احملــطـ ــة تـ ــدعـ ــى آنـ ــذاك (أوالب ــس)
ويشرف عليها برج عظيم يدعى (املنارة) الذي ال
تــزال قــاع ــدته امل ـسـتــديــرة ظــاه ــرة للعـي ــان علــى
الهـضـبــة املـطلــة علــى هــذا املــوقع ،وملــا جــاء ابـن
بـطــوطــة الــى الع ــراق يف سنــة 727هـ1326 /م وزار
احلـديثـة كتـب يف رحلته قـائالً :رحلـت من بغـداد
فـوصلت الـى مـدينـة األنبـار ثم الـى هـيت ثم الـى
احلــديثــة ثم الـى عـانـة ،وهـذه الـبالد من أحــسن
الـبالد وأخـصـبه ــا والـط ــريق فـيـم ــا بـيـنه ــا كـثـي ــر
العــم ـ ــارة ك ـ ــأن امل ـ ــاشــي فــيه م ـ ــاش يف س ـ ــوق مــن
األسواق.
ومما يـرتبط بـالسـوق تلـك (الشخـاتيـر) املتنقـلة
عـبر مـاء الفـرات ترسـو عنـد شواطـئ املدن لـتبيع
اجل ــوز وال ــزبـيـب والـبه ــارات وامل ــؤن ل ــسك ــان تـلك
املـدن ،ولكن يبـقى التـساؤل قـائماً ال يـجيب عليه
أحد ،حـتى أولئك الـذين إمتـد بهم العمـر طويالً
ال يــذكــرون أن ثـمــة ســوق ـاً يف املــديـنــة غـيــر تـلك
الـدكاكني الـصغيرة القـائمة اليـوم مطلة بـوجهها
الـشــاحب علـى نهـر بــاسم تـقبله الـشمـس مـرة يف
شروقها ومرة عند املغيب.

مراقد وأضرحة ومساجد:

لم يكـن القصـد من بنـاء املشـاهد والـترب الـدفن
أو تخليـد من دفنوا حتتها فـحسب ،بل تعداه الى
مقاصـد أخرى كثيـرة ،فقد أوصـى بعضهم بجعل
تــربـته علــى الـط ــريق لكـي يتــرحـم علـيه الـصــادر
والــوارد ،ومـنهـم مـن أحلق بـتــربـته أمــاكـن نــزهــة
مـؤنسـة ال تخلـو من الـروعـة والـوقـار ،تـنشـرح لهـا
الصـدور وتـنبــسط لهـا الـسـرائــر ،بعيـدة عن كـآبـة
ووحشـة املقـابـر ،ومنهـم من أحلق بهــا مسجـداً او

مدرسة دينية أو رباطاً.
ويف احل ــديثــة مـجمــوع ــة من األضــرحــة والـقبــور
األثرية أغلبها غير معروف لكونها خالية من أية
كـتابـة تدلـنا عـلى أصـحابـها ،واملـأثورات الـشعبـية
املتداولة عنهـا رمبا تكون مغلوطـة النها قد تكون
ألشخـاص آخـريـن غيـر مـن تنـسـب اليهـم ،ونحن
نعرف أن احلديثـة مدينة قدميـة جداً واقعة على
الـط ــريق العــام املــؤدي الــى بالد الـش ــام كمــا انهــا
واقعة علـى ضفتي الفـرات ،ولذلـك فمن احملتمل
أن تكـون بعض هذه القبور ألشخـاص ماتوا أثناء
عودة جيـش األمام علي بن أبـي طالب من صفني
أو ألشخ ــاص ذوي مك ــان ــة ديـنـي ــة رفـيع ــة سكـن ــوا
احلـديثـة ومـاتـوا فيهـا او ألشخـاص مسـافـرين او
ألمراء حـكموا احلـديثة وبـنوا ألنفـسهم مقـامات
وربـطــا وم ـســاجــد فــدفـنــوا فـيه ــا بعــد م ــوتهـم او
شـي ــدت لهـم بع ــد وف ــاتهـم ،ف ــزعـم بعـض الـن ــاس
مبـرور الزمان أن هـذا القبر للـسيد الفالني وذاك
ال ــض ـ ــريـح لل ـ ـشــيح الـفالنــي بق ــص ـ ــد ال ـتـك ـ ـســب
والعيش عن طريق الهدايا والنذور واألوقاف.
كمـا ان البعض من هذه القبـور معروف أصحابها
ملضـي مدة غـير طـويلة علـى وفاتهـم او لوجـود ما
يـثبت هـويـة اصحـابهـا ومنهـا قبـة ضـريح الـشيخ
حديد ،قبة ضريح األمام جنم الدين ،قبة ضريح
أوالد الــسي ــد أحمــد الــرفــاعـي ،قبــة ضــريـح عبــد
القـادر الطيـار ،قبـة ضريـح احلاج مـصطـفى ،قـبة
ضـريح الـسيـد علـي ،قبـة ضـريح الـشيـخ محمـد،
مق ــام خ ــال ــد بـن ال ــولـي ــد ،ويف سـهل املـن ــارة بـني
الطـريق العـام وتل منـارة احلـديثـة مجمـوعـة من
الـقبــور والـقبــاب مـنهــا :قبــة عــز الــدين ،الـسـبعــة
املـسافـرة ،قبـة نور الـدين ،كمـا توجـد يف احلديـثة
قبــاب وقبـور كـثيــرة منهـا :االمـام حـبيـب النجـار،
الشيخ طـايع ،الشيخ عفان ،الشيخ حسن ،الشيخ
خـ ــالـ ــد ،الـ ـشــيخ شـ ــاهـ ــر ،األمـ ــام اخلــضـ ــر ،بـنـ ــات
احلـسن ،تكيـة بيت قـرقاش .ومـن املسـاجد نـذكر:
اجلـامع الكبيـر (نهايـة حويجـة احلديثـة) ،جامع
علـي الف ــارسي ،جــامع الـقلعــة ،جــامع اخلــريــزة،
جـ ــامع عـبـ ــد الـ ــرزاق اجملـيـ ــد العـبـ ــد اهلل ،جـ ــامع
ال ــرف ــاعـي ،جـ ــامع ال ـشـيخ ح ــدي ــد ،أم ــا امل ــدارس
الــديـنيــة فكــانـت ملحقــة بــاجلــوامع واألضــرحــة
ومنهـا :مدرسة دينيـة يف حويجة احلـديثة مقابل
بيت احلاج ياسني السيد محمد اخلطاب.
مدرسـة دينيـة ملحـقة بـاجلامـع الكبيـر يف نهـاية
حويجة احلديثة.
مدرسة دينية ملحقة بجامع الشيخ حديد.
مدرسـة دينيـة ملحـقة مبـرقد االمـام جنم الـدين
ومثلهـا مبرقد الـرفاعي ومـرقد عز الـدين وأخرى
ملحقة مبرقد الطيار يف آلوس.

نواعير احلديثة:

النــاعــور آلــة خـشـبيــة إبـتكــرتهــا األقــوام األكــديــة
النازحة من اجلـزيرة الى ضفـاف الفرات ،ويرجع
املؤرخـون أصل تـسميـة النـاعور الـى الفعل (نـعر)
الــذي هــو صــوت الـنــاعــور املـنـبعـث عـن إرتـط ــامه
بــاملــاء ،وص ــوت مح ــوره (العــابــر) عـنــد إحـتك ــاكه
بــال ـسـنــدان الــذي ه ــو مخــدة خ ـشـبـيــة مـن جــذع
الـتــوت يــدور علـيهــا (العــابــر) الــذي هــو مبـثــابــة
محور الناعور أو القطب الذي تتركب عليه أعواد
الناعور.
وهـو صـوت ممـوسـق خفيف حــزين ،وصفه شـاعـر
العتابة باحلنني فقال:
يحن ناعور جرعة ولها ذاري
وتوكد نار كلبي ولها ذاري
يالوماني مجلس ولها ذاري
يايوم فراكهم هد الصفا
وقد أحب النـاس الناعور والـتصقوا به ألنه يروي
حقولهم ويطعمهم ثمـارها كما إرتبطـوا باجلرية
(البناء الذي يـدور فيه الناعور) إرتبـاطاً وجدانياً
غنـاه الـشعـراء مـنهـم واكثـروا نـظـم األشعـار فـيه،
ويصـنع النــواعيـر جنــارون محتـرفـون ورثـوا هـذه
احلــرفــة أبـ ـاً عن جــد وتــول ــوا صيــانـتهــا علــى مــر
ال ـسـنـني ،ويعـتـم ــد يف صـن ــاع ــة الـن ــواعـيـ ــر عل ــى
اخلـشب دون إدخـال أيـة مـادة معـدنيـة كـاملسـاميـر
مـثالً ،وخ ـشـب ج ــذع شج ــرة (الـت ــوت) خ ــاص ــة ،و
(اجلــريــة) هـي الـبـنــاء الــضخـم الــذي يـضـم بـني
مقـاطعه ناعـوراً واحداً او مجمـوعة نـواعير يف آن
واحد علـى قدر مـا تتطلـبه سعة األرض الـزراعية
مـن مـيــاه وه ــذا الكـيــان الــش ــامخ علــى ال ـشــاطـئ
يشيـد من مادتـي الصخور والنـورة (الكلس) التي
تزداد صالبتها بتقادم الـسنني مادام املاء محيطاً
بها.
ويتـكون الـناعـور من ( )24عـوداً لكل عـود سهم يف
األرض ،ويــدور هــذا اجلهــاز اخلـشـبي املــستــديــر-
الدوالب –والـذي يبلغ طول قـطر دائرته ثـمانية
أمتار يف املاء كمـا تدور دواليب الهواء يف الفضاء،
وعـنــدم ــا يغـطــس نــصفه يف تـيــار املــاء (ال ـسـيـب)
متتلئ اكـوازه باملـاء ،وتسـمى هـذه األكواز (كـواكة)
ومفردهـا (كوك) وهي أوعية مـستطيلة مـصنوعة
من الطني املفخور وعددها يف الناعور ( )24كوزاً.
وقد ورد ذكر الـناعور يف أشعار كثيـرة قالها شعراء
عديدون منهم أبو املعالي القائل:
رب ن ــاع ــورة ك ــان حـبـيـبـ ـاً ف ــارقـتـه ،فق ــد غ ــدت
حتكيني
أبــداً هكــذا تــدور وتبـكي بــدمــوع جتــري وفــرط
حنيني
وقال الشيخ أحمد بن عبية:
وناعـورة أنت فقلت لهـا إقصري أنـينك هذا زاد
للقلب يف احلزن
تـرق حلال
فقالـت أنيني إذ ظـننتك عـاشقاً
الصب ،قلت لها إني
وتــرتـبـط طــواحـني املــاء بــالـنــواعـيــر ومـنهــا عــدة
ط ــواحني التــزال آثــار أبـنيـتهــا احلجــريــة ق ــائمــة

حلـ ــد االن وســط الفـ ــرات يف فـ ــرعه اجلـ ــاري بـني
حويجة احلـديثة وناحـية البروانـة ،وقد أدركنا يف
شـطــر ال ـشـبــاب هــذه الـطــواحـني ،وكــانـت التــزال
تـطحن احلبـوب عبـر نـاعـور أصغـر يف حـجمه من
نــاعــور املــاء ،ونــواعـيــر الـطــواحـني التــركـب علـيه
األكواز وإمنا مهمته تنحصر يف تدوير الرحى.

عطر املاضي:

الـرقـم الطـينيــة التي كـشفـت عنهــا التنـقيبـات يف
ح ــوض الف ــرات األعل ــى يفــصح لــس ــانه ــا بـبـي ــان
واضح ال يـأتـيه اللبـس من أميـا جهـة بـأن مـدينـة
احل ــديثــة كــانـت منــذ القــدم ح ــاضنــة للحـضــارة
والثقافـة والعلوم ،وقد سجل عليها أولئك العرب
اجلـزريون الـذين استـوطنوهـا حملات من حـياتهم
ومعتقـداتهم وعلومهم ومعاركهـم ،كما كانت فيها
مــدارس مـهمــة أيــام االرامـيني والـســريــان ال ــذين
اسـتق ــروا فـيه ــا قــبل الفــتح االسالمـي ،حـت ــى ان
اجلغـرايف الفـرنـسي (انـفيل) الــذي وصل العـراق
سنة 1779م قـال :إن مدينـة احلديثـة كانت تـدعى
مـدينـة النـور ،وكـانت تـسمـى بــالسـريـانيـة (حـدثـا
نــورا) إال أن الـبلــدانـيـني العــرب قــالــوا (حــديـثــة
الـنورة) فانـصرف هذا الـوصف الى كـونها مـشيدة
ب ــالـن ــورة ،والــصحــيح أنه ــا (ح ــديـث ــة الـن ــورا) أي
مدينـة العلم والنور ،وذلك لـوجود معاهـد علمية
ومدارس دينية قدمية فيها.
ويف بـدايـة الفتح االسـالمي شيـد اجلـامع الـكبيـر
يف احلـديثة ،وأحلقت به مدرسـة ريفية مهمة ،ثم
انـشـئت مــدرســة ديـنيــة أخــرى كـبيــرة يف العـصــر
الـعبــاسـي األخيــر مجــاورة لـضــريح الــشيـخ جنم
الـدين ،وأخرى ملـحقة بضـريح الشيخ عـز الدين
عـلمـاً ان اجلــامع الكـبيــر يقع يف نهـايـة حــويجـة
احلــديثــة ،وأحلقـت به مـدرسـة ريـفيـة مـهمــة ،ثم
انـشـئت مــدرســة ديـنيــة اخــرى كـبيــرة يف العـصــر
الـعبــاسـي االخيــر مجــاورة لـضــريح الــشيـخ جنم
الـدين ،واخرى ملـحقة بضـريح الشيخ عـز الدين
عـلمـاً ان اجلــامع الكـبيــر يقع يف نهـايـة حــويجـة
احل ــديـث ــة ،وإن ضـ ــريحـي ال ـشـيخـني امل ــذك ــوريـن
يقعــان يف اجلــانـب الغــربـي علــى الـط ــريق العــام،
لقــد أجنـبت احل ــديثــة عــدداً كـبيــراً مـن العـلمــاء
واالعـالم مـ ـنـه ــم األدي ــب والـ ـ ــشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــر والـفـقـ ـيـه
والق ــاضـي وال ــزاه ــد واخلـط ــاط ،وكـتـب الـت ــأريخ
واألدب والـسيـر واألنسـاب حـافلـة بـأسمـاء الـكثيـر
مـنهم :سـويـد بـن سعيـد بن سـهل بن شهـريـار أبـو
مـحمــد الهــروي احلــدث ــاني ،سـعيــد بـن عبــد اهلل
احلــدثــانـي ،عـبــد اهلل بـن محـمــد بـن أبـي ظــاهــر
احلــديثـي ،هالل بن ابــراهيـم بن علـي بن شـريف
أبـو البـدر النمـيري اخلـزرجي الشـاعر ،أبـو جعفر
الـنفيس بن وهبان احلديثـي ،أبو نصر بن محمد
احلــديثي ،أبـو طــالب روح بن احلـديـثي القـاضي،
أبـ ــو املعـ ــالـي عـبـ ــد امللـك بـن أبـي طـ ــالـب روح بـن
أحـمــد احلــديـثـي ،محـمــد بـن روح بـن أحـمــد بـن
محـمــد بـن أحـمــد بـن ص ــالح احلــديـثـي ،ال ـشـيخ
حـسـني بن نـوح احلـديـثي ،الـسيـد طه احلـديـثي،
الشـاعر علي بن سـالم بن محمد احلـديثي ،وذكر
الـسـمعــانـي بعـضـ ـاً من عـلمــاء وفقهــاء احل ــديثــة
منـهم ســوي ــد بن سـعيــد احلــدث ــاني ،أبــو عـثمــان
سعـيــد بـن عـبــد اهلل احلــدثــانـي ،م ــالك بـن أنــس
احل ــدث ــانــي ،علـي بـن عـب ــد ال ــرحـمـن أبـن نــص ــر
احلـدثاني ،أبـو القاسـم احلديثـي ،السيـد العلوي
ركــن الـ ـ ــديــن احلـ ـ ــدي ـثــي ،ن ــصـ ـ ــر اهلل بــن أحــمـ ـ ــد
احلــديثـي ،عمـاد الــدين أبــو عبـد اهلل مـحمــد بن
عمـر بـن علي احلـديـثي ،فخـر الــدين أبــو اسحق
أحمـد بـن محمـد بـن العبـاس احلـديـثي ،الـسيـد
عبــد اللـطـيف احلــديـثي ،الــسيــد مـحمــد سـعيــد
القــاضـي ،ال ـشـيخ محـمــد بـن جـمـيل احلــديـثـي،
السيد خـضر بن السيد درويـش احلديثي ،الشيخ
عــطـ ــاء اهلل احلـ ــديـثـي ،الـ ـسـيـ ــد عـبـ ــد احلـمـيـ ــد
اخلـ ـط ـيــب احلـ ـ ــدي ـثــي (وهـ ـ ــو مــن اخل ــطـ ـ ــاطــني
املــشه ــوريـن) ومـن اآلل ــوسـيـني :امل ــؤي ــد اآلل ــوسـي،
مـحم ــد بن املــؤيــد اآلل ــوسي ،وأعـقب هــؤالء عــدد
مــن املاللــي علـم ـ ــوا األبجـ ــديـ ــة جلــيل مـن نـ ــاس
احلـديثـة من أبـرزهم :عبـد الرزاق أفـندي ،عـباس
اخللف ،زويد ،ياسني السالم.

جدلية اآلن:

ي ــبق ـ ــى ال ــنهـ ـ ــر يف مج ـ ــراه لـك ــنه مي ــتلـك رئ ـتــني
جديـدتني عبـر السـد املسـمى بـاسمه ،وبه يـتجدد
شبــابه بعــد ان اوشك علــى الهـرم ،وتـتكـاثــر علـى
ضفـتــيه اجل ــسـ ــور الـتـي قـ ــربــت تلـك ال ــضفـ ــاف
القـ ــاحلـ ــة لـتـ ــؤول الـ ــى ضفـ ــاف سـكـنـيـ ــة متــتلـئ
بحشـود النـاس بعـد أن يسـر لهم مـاء الشـرب من
احلـنفية ونور الكهرباء وطرق املواصالت ،القدمي
جتــدد ،واجلــديــد إنتـشــر كــوشــاح أشعــة الــشمـس
الـ ــذهـبـيـ ــة الـتـي يـالصف حتـت أضـ ــوائهـ ــا بـ ــريق
خ ـ ـ ــوص الـ ـنـخـ ـيـل وأشـج ـ ـ ــار ال ــب ـ ـ ــرتـق ـ ـ ــال .امل ـ ـ ــاء
واخلـض ــراء والف ــرح الـط ــافح عل ــى وج ــوه عـب ــرت
جدب الليـالي الكابيـة الى قوس قـزح يطرز األفق
البازغ من سماء باسمة دائماً.
لقــد حـمل االبـنــاء عـطــر املــاضـي وتــدفقــوا عـبــر
بوابـات احلياة احلديثـة يف مساربها ومـنحنياتها،
عطر املـاضي يطرز املدينة بنجـوم تزهر يف آفاقها
الــرحـبــة لـتــشع طـمــوحـ ـاً واصالً بـني االنـتــرنـيـت
والكومبيـوتروبني بدالـة البريد اليـدوية التي كان
رنـينهــا يتنـاثـر بني أصـداء سـوق شـاحب ،جـدليـة
إذن بني عطر املاضي ونور احلاضر وتظل قائمة.
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