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الباحثون العرب كانوا مجرد ناقلين لما كتبه الغربيون عن هذه المدينة

السكاني فيها منذ قدمي الزمان وحتى
اآلن قد ساهم في طمس أطالل مدينة
«ج َّرة» التي أضم رأيي إلى رأي كل
من قال انها ال زال��ت مدفونة حتت
أراضي هذه الواحة وبساتينها من
الباحثني الغربيني وال��ع��رب وان
كنت أج��زم – عكسهم – برأيي أنّ
مدينة «ج� َّرة» هي مدينة هجر ذات
الشهرة املدوية في تاريخ اجلزيرة
العربية قبل االسالم وبعده والتي
أرى جازما ً أنها كانت تقع بالقرب
من اجلبل الشهير اآلن باسم جبل
القارة وقدميا ً باسم جبل الشبعان
وبتحديد أكثر أقول أنها كانت تقع
في الركن الشمالي الغربي من هذا
اجلبل على دكة صخرية مستطيلة
تقع للغرب من بوابة مغارة عجيبة
الشكل والتكوين تعرف مبغارة
العيد ال يشك كل من شاهدها َّ
أن
يد االن��س��ان قد لعبت دورا ً كبيرا ً
في تهذيبها وتهيئتها لتكون أشبه
مبجلس احلكم ال��ذي يجلس فيه
احلاكم ويستقبل أف��راد رعيته فيه
ويص ّرف أمور دولته منه.
والذي جعلني أهتدي إلى اكتشاف
موقع مدينة هجر قرب جبل الشبعان
نصان متباعدان في
«ال��ق��ارة» هو َّ
الزمن ومتفقان على احلدث أولهما
نص املسعودي الذي أورده في
هو ّ
كتابه التنبيه واالشراف حيث جاء
فيه عن فتح أب��ي سعيد اجلنابي
ملدن اقليم البحرين وقراه فقال بعد
ذكره لفتح لقطيف والزارة وصفوان
والظهران واألحساء وجواثى في
انصه:
العام 286هـ ما هذا ّ
«وهجر وكانت أعظم مدن البحرين
وك��ان بها عياش احمل��ارب��ي وك��ان
أعظمهم عدة وأشدهم شوكة».
والنص الثاني هو لشارح ديوان ابن
ّ
نص يتحدث عن نفس
املق َّرب وهو ٌّ
احلدث أي فتح أبي سعيد اجلنابي
ملدن البحرين فعند قول ابن املق َّرب
مخاطبا ً قومه:
ا ّني ألخشى أن تالقوا مثلما
القى بنو ال َع َّياش والعُ ر َيانِ
كرهوا اجلالء عن الديار فأهلكوا
بالسيف عن ع َر ٍ
ض وبالنيران
علّق الشارح قائال:
«ويعني بال َع َّياش َع ّياش بن سعيد
رئيس بني م��ح��ارب وك��ان منزله
ّ
بالشبعان من
باجلبل امل��ع��روف
ُّ
حتف
جبال هجر وهو في وسطها
به أنهارها وبساتينها».
ثم ذكر فتح أبي سعيد ملدينة هجر
وحرقه لبعض بني عبد القيس من
النصان كما نرى ذكرا
سكانها فهذان ّ
حدثا ً واحدا ً هو فتح مدينة هجر من
قبل أبي سعيد اجلنابي وذكرا زعيما ً
واح��دا ً لهذه املدينة هو عياش بن
سعيد احملاربي فذكر املسعودي أنّ
عياشا ً هذا كان متحصنا ً فيها عند
محاصرة أبي سعيد له ولقومه في
هذه املدينة ويأتي شارح الديوان
املق َّربي ليضيف لنا فائدة عظيمة
ّ
فيوضح أنّ عياش احمل��ارب��ي كان
يسكن اجلبل املعروف بالشبعان
من جبال هجر وأنّ منزل العياش
ك��ان ف��ي وس��ط مدينة هجر حت� ُّ
�ف
به أنهارها وبساتينها ومن مقارنة
النصني نخلص إل��ى نتيجة
هذين
ّ
ال تقبل القسمة على اثنني وهي أنّ
مدينة هجر كانت تقع بالقرب من
جبل الشبعان املعروف اآلن باسم
جبل القارة الكبير.
مدينة مفقودة
وق��ب��ل اخل���وض ف��ي اث��ب��ات م��ا أنا
بصدده من كون مدينة «ج� َّرة» هي
مدينة هجر أود أن أوض��ح أ ّنني
لست أول من قال بذلك فقد سبق إلى
ذل��ك الباحث الغربي نغيل جروم
ف��ي بحثه املمتع ع��ن ه��ذه املدينة
املفقودة ال��ذي سبق وأش��رن��ا اليه
وكذلك الشيخ محمد بن عبد القادر
األنصاري في كتابه حتفة املستفيد

بتاريخ األحساء القدمي واجلديد
اال أنّ الشيخ قد أخطأ -في نظري-
عندما ق��ال أنها تقع شمال غرب
جواثي كما كتب الباحث الشيخ عبد
الرحمن املال عن «ج ّ�َ�رة» في كتابه
تاريخ هجر واعتمد فيه كثيرا ً على
بحث نغيل ج��روم ويستشف منه
أنه يرجح كون «ج � َّرة» هي مدينة
هجر وان كان الشيخ املال لم يجزم
جزما ً قاطعا ً بذلك بدليل ذكره بقية
االفتراضات األخ��رى التي ذكرها
ج��روم ملوضع ه��ذه املدينة كما أن
الشيخ املال لم يتعرض ملدى مطابقة
أوصاف «ج َّرة» ملدينة هجر ألنه لم
يكن يعرف بالتحديد موضع مدينة
هجر التي تنطبق عليها جميع تلك
األوصاف.
أما الباحثون العرب اآلخ��رون فانّ
أغلبهم كان ناقالً ملا كتبه الغربيون
ح��ول مدينة ج��رة التي قلنا أنهم
عربوها فأطلقوا عليها اسم اجلرهاء
أو اجلرعاء وبالتالي فقد تراوحت
آراؤه����م ف��ي ت��رش��ي��ح م��وق��ع ه��ذه
املدينة املفقودة بني األماكن األربعة
التي ذكرنا قبل قليل ترشيح العلماء
الغربيني لها وه��ي العقير ثاج
القطيف واألحساء.
غير أنّ أعجب ما قرأته في حتديد
م��وض��ع اجل��ره��اء ه��و م��ا ج��اء في
البحث الذي كتبه الدكتور توفيق
فهد بعنوان «قطر ونواحيها في
اجلغرافية القدمية :جِ َّ��ره واخلط»
وال���ذي قدمه ف��ي مؤمتر دراس��ات
تاريخ شرق اجلزيرة العربية الذي
انعقد في دول��ة قطر في 28- 21
م���ارس 1977م وأص��درت��ه جلنة
تدوين تاريخ قطر في العام نفسه
وأ ّول خلل يتضح لنا في هذا البحث
ه��و عنوانه حيث يخيل للقارىء
أنّ ج��� َّرة واخل��ط هما م��ن نواحي
قطر مبج َّرد قراءته لهذا العنوان
الفضفاض مع أنّ واقع احلال يقول
أنّ قطر بكاملها هي التي كانت تابعة
ململكة َج َّره واخلط أو اقليم البحرين
بشكل عام.
وألنّ املؤمتر منعق ٌد في دول��ة قطر
املشهورة بكرم الضيافة فيبدو أنّ
هذا الدكتور أحب أن يكافىء مضيفه
وذل��ك ب��أنْ يقدم للدولة احلاضنة
للمؤمتر هدي ًة من العيار الثقيل فلم
يجد أغلى من أنْ يقدم لها «ج � َّرة»
مدينة الذهب على طبق من ذهب وأنْ
يجعلها في األراض��ي القطرية شاء
من شاء وأبى من أبى وللتدليل على
رأيه الغريب الذي انفرد به فانه راح
يطالع اخلرائط املوضوعة لدولة
قطر واملكتوبة باللغة اإلنكليزية!!
إلى أنْ وقع نظره على موقع يقع
بقرب قرن أبي وائل في قطر ويحمل
اسم «ام��ات ج��رة» -حسب قراءته
هو -فكأنه اكتشف احللقة املفقودة
في معرفة موضع هذه املدينة وراح
يكتب لنا أوص��اف�ا ً فردوسية لهذا
املوضع من ري��اض فسيحة ومياه

• اسطورة

واف����رة ون��خ��ي��ل م��زه��رة وأش��ج��ار
ن��اض��رة فيه وف��ي م��واض��ع أخ��رى
ادعى الدكتور أنها تقع بجانبه مثل
السكك وروض��ة الفرس وروض��ة
كظيم التي وصفها جميعا ً بالغنى
الزراعي واملصيبة أنّ الدكتور لم ي َر
هذه املواضع كما اعترف بنفسه ولم
يشاهدها وامن��ا رآه��ا في اخلريطة
اإلنكليزية نفسها التي رأى فيها
«ام���ات اجل���رة» فأسبغ عليها من
خياله الواسع هذه األوص��اف ولو
شاهدها بأ ّم عينه وليس بـ «أ ّم جرة»
لوجدها في واقع األمر مواضع برية
فقيرة ج ّدا ً من الزرع والضرع ومن
أي دالالت على سكن احليوانات
فيها فضالً عن االنسان؛ وال��ذي لم
يعرفه الدكتور الكبير أ ّنه قد أخطأ
بسبب اع��ت��م��اده على اخل��رائ��طاملكتوبة باإلنكليزية -في قراءة اسم
هذا املوضع ولو أنّ الدكتور رجع
إلى اخلرائط التي وضعتها دولة
قطر نفسها لبالدها لوجد أنّ املوضع
الذي أراده أنْ يكون «جِ � َّره» والذي
أسماه بـ «ام��ات اجل��رة» ما هو اال
«أ ُّم ا َ
جلـ َّرة» باضافة لفظة األم إلى
اجل ّرة والتي يراد بها االناء الفخاري
ال��ذي يحفظ فيه امل��اء ال غير وهو
ري ب ّري يقع في سبخة
موضع َق َط ٌّ
م��احل��ة ال زرع فيها وال نبت في
مكان صحراوي تكثر فيه املسميات
املضاف اليها لفظة «أ ّم» مثل «أ ّم
ال َّزبَد» و«أ ّم ا ُ
جل َم ْيل ّية» و«أ ّم ُجويد»
و«أ ّم َج ْو َلق» و«أ ّم ا َ
جل َماجِ م» ثم انْ
فعجيب ما صنع الدكتور
تعجب
ٌ
عندما أخبرنا في بحثه أنّ روضة
الفرس قريبة من قرن أبي وائل و«يا
بعد يبرين من باب الفراديس» مع
االعتذار لشاعر العربية املبدع جرير
بن اخلطفى.
وأف��ظ��ع م��ن ذل���ك ك��ل��ه ه��و ادع���اء
ال��دك��ت��ور توفيق فهد أنّ الطبري
قد ذكر اجل��رة واخل��ط في تاريخه
حسب زعمه وبالرجوع إلى تاريخ
الطبري في املوضع الذي أحال اليه
الدكتور جند الطبري يذكر «اخلط»
و«أردش��ي��ر خ � ّرة» وه��ي من أقاليم

ف���ارس امل��ع��روف��ة ف��وه��م الدكتور
في قراءتها فحرف خ � ّرة إلى جرة
وحذف كلمة أردشير وهكذا ينضم
الدكتور الباحث إلى زمرة الباحثني
ال��ذي��ن ُي�� َق�� ِّع��دُون النصوص على
أه��وائ��ه��م ول��ي��س العكس حسبما
تفرضه أصول البحث العلمي.
وملخص القول فانّ الدكتور توفيق
فهد قد وهم كما وهم الكثير غيره من
الباحثني في حتديدهم جلرة خارج
نطاق واحة األحساء وسنرى فيما
يأتي من البحث أنّ «جرة» ما هي اال
مدينة «هجر» املشهورة في تاريخ
العرب شهرة ال تقل عن شهرة ج َّرة
عند كتاب االغريق وأنّ كل الصفات
ال��ت��ي أسبغت على اجل��ره��اء هي
صفات مدينة هجر بعينها.
االسم الصحيح

ن��ظ��را ً ألنّ ج � ّل مصادرنا ع��ن هذه
املدينة املفقودة مأخوذ ٌة عما كتبه
املؤرخون االغريق والرومان والذين
أخذوا -بدورهم -معلوماتهم عنها
عن البحارة االغريق الذين أرسلوا
إل��ى تلك املنطقة أو عن جت��ار هذه
املدينة نفسها ف��إن احتمال وقوع
التحريف والتصحيف وار ٌد في
ال��س��م��اع م��ن ِق � َب � ِل َم���نْ َد َّون اسم
«ج� َّرة» سواء من البحارة االغريق
الذين أخذ عنهم املؤرخون االغريق
والرومان أو من قبل هؤالء املؤرخني
أنفسهم أو من قبل من نقل عنهم على
اعتبار أنّ معظم كتبهم األصلية
لم تصل الينا اال بعد نسخها أكثر
م��ن م��� ّرة وم��ا أك��ث��ر التحريف في
ال َّن ْسخ؛ كما أو ّد لفت االنتباه إلى
أنّ اللسانني االغريقي والروماني
ال ينطقان بعض احلروف العربية
مثل «اخلاء» و«العني» فمثالً
ّ
«خط»
يكتبونها « »Khattأو «»Chatt
و« َع��راد» يكتبونها « »Aradوهو
أم� ٌر آخر زاد الطني بلّة في حت ُّرف
بعض األس��م��اء القدمية املعروفة
في هذه املنطقة واملضحك في األمر
هو ما صرنا ن��راه مكتوبا ً كمسمى
لبعض احملالت التجارية في املنطقة

• آثار نادرة

مثل محالت وهما اسمان ح َّرفهما
ّ
«اخل��ط» االقليم
كتاب االغريق عن
املعروف و«عراد» اجلزيرة املعروفة
حتى اآلن من جزر البحرين «أوال»
ف��ب��دالً م��ن أنْ ُتكتب ه��ذه احمل�لات
باسم «اخل��ط» و«ع���راد» االسمني
الصحيحني ُكتبت باسميهما الذين
حرفهما كتاب االغ��ري��ق وك��ل ذلك
متشيا ً مع صرعة التحضر الزائف.
وقبل اخلوض في البحث عن موضع
«ج َّرة »Gerraأود أن أتوقف قليالً
حول صحة االسم امللفوظ لها والذي
سبب عوارا ً للباحثني العرب بحيث
لم يتوصلوا إلى تسمية موحدة لهذه
املدينة بعكس كتاب االغريق الذين
أجمعوا على أنّ اسمها هو «»Gerra
ف��ي ح�ين تفاوتت ترجمات االس��م
عند الباحثني العرب لتأخذ األشكال
التالية «ج َّرة» «جرهاء» «جرعاء»
«ق��اره» وتشاء الصدف أنّ كل هذه
األشكال باستثناء «جرهاء» يوجد
لها نظائر ف��ي مسميات املواضع
اجل��غ��راف��ي��ة ال��واق��ع��ة ف��ي واح��ة
األح��س��اء ف��ا َ
جل� ّرة اس��م يطلق على
مغارة في جبل راس القارة «املشقر
الواقع في وسط قرية القارة وهي
أكبر مغارات هذا اجلبل ولها بابان
أح��ده��م��ا للغرب واآلخ���ر للشمال
واجل��رع��اء يوجد أكثر من موضع
ف��ي واح���ة األح��س��اء يحمل االس��م
نفسه أشهرها املوضع الواقع غرب
نخل ال��ش��راع وشمال عني احل��ارة
وهو سوق بني متيم في األحساء
القدمية ال��ذي حت��دث عنه الشيخ
حمد اجل��اس��ر  -رحمه الله  -في
املعجم اجلغرافي للمنطقة الشرقية
دون أن يحدد موضعه املشار اليه
رج��ح كونه اجل��ره��اء املعنية
وق��د ّ
بالبحث هنا مع أنه لم ي َْسبق إلى
ذلك بل سبقه اليه املرحوم األستاذ
محمد سعيد املسلم في كتابه ساحل
الذهب األسود وأما القارة التي أملح
بعض الباحثني املستشرقني إلى
أنها قد تكون هي اجلرهاء فهي قرية
أحسائية معروفة سبق وقلنا أن
جبل رأس القارة يقع وسطها كما
أنّ ق��ارة تطلق أيضا ً على موضع
في جهة ميناء العقير يعرف بقارة
ال��ث��م��ان وعليه ف���انّ وج���ود هذه
املواضع بهذه املسميات املشابهة
للترجمة العربية لكلمة «»Gerra
الالتينية ساهم في زي��ادة الربكة
ال��ت��ي وق��ع فيها ال��ك��ت��اب العرب
وغيرهم في حتديدهم ملوضع هذه
املدينة العتيدة.
وأم��ا نحن فاننا لن نع ّول كثيرا ً
أي من ه��ذه املسميات سواء
على ٍّ
ذلك االس��م ال��ذي اتفق عليه كتاب
االغ��ري��ق « »Gerraأو املسميات
«ج َّرة» «جرهاء» «جرعاء» «قاره»
التي اختلف الكتاب العرب في أيها
هو االس��م الصحيح لهذه املدينة
األسطورية ألننا لو تركنا العنان
ملخيلتنا لوجدنا في واحة األحساء

الكثير من املسميات القريبة من
هذا االس��م « »Gerraمثل «جرة»
و«ج��� َّي���ار» و«ق����ا َره»
و«ج��رع��ا» َ
وبالتالي فاننا سوف نركز بحثنا
حول مدينة تقوم على خليج عميق
ويبلغ محيطها خمسة أميال وحتيط
ٍ
أراض سبخة وال بأس أنْ يكون
بها
اسمها مقاربا ً في اللفظ لهذا االسم
االغريقي « »Gerraوعليه فانّ
جل ما سوف نعتمد عليه في حتديد
ه��ذه املدينة هو بعض األوص��اف
الطبوغرافية املقتضبة والوحيدة
التي ذك��ره��ا ك�لاً م��ن اجلغرافيني
«استرابو» و«بلليني» وكذلك على
مصورات خريطة بطليموس الذي
كتب اسم « »Gerraعلى خريطته
للجزيرة العربية ع��ام 150م في
موضعني األول كمدينة أو ميناء
والثاني كمنطقة ويقعان كالهما
إل��ى اجل��ن��وب م��ن «فيغا» أو ثاج
قريبا ً من منتصف الساحل الغربي
للخليج الفارسي.
واذا ك��ان «بطليموس» ق��د صنع
خريطته هذه في العام  150للميالد
كما سبق وقلنا فهذا يعني أنّ جرة
« »Gerraكانت ال زال��ت محافظة
على شهرتها حتى ذلك العام ولكن
املؤرخني العرب ي��روون خبرا ً عن
وف��ود ع��دّة قبائل وب��ط��ون عربية
م��ن داخ���ل اجل��زي��رة العربية إلى
اقليم البحرين مشكلني فيه احللف
العربي الشهير الذي عُ رف فيما بعد
باسم «تنوخ» والذي يرى كوسني
دي برسفال أنه مت في عام 190م
أي بعد وضع بطليموس خلريطته
بـ 40عاما ً ويؤكد املؤرخون العرب
أنّ هذا احللف التنوخي قد قام في
مدينة هجر وأ ّنه قد أجلى النبطيني
سكانها األوائ���ل عنها وي��زي��د ابن
دريد فيذكر أنهم تنخوا بعني هجر
وحتالفوا عندها مما يعني أنّ هجر
كانت مدينة قائمة ومشهورة في
�ت في
تلك احلقبة أي��ض�ا ً وق��د أث��ب� ُّ
كتابي «هجر وقصباتها الثالث» أنّ
عني هجر هي ما ُيعرف اآلن باسم
ع�ين اخلسيف ال��واق��ع��ة ف��ي جبل
رأس القارة «املشقر» والواقع هو
اآلخر في القارة من األحساء وأثبت
في الكتاب املذكور أيضا ً أنّ هجر
كانت تقع مالصقة جلبل الشبعان
امل��ع��روف اآلن باسم جبل القارة؛
قريب ًة جدا ً من عينها بحيث ال تتعدى
املسافة بني مدينة هجر والعني 500
متر فقط وألنّ بعض الباحثني
املستشرقني ي��رى أنّ اجلرهيني
ينحدرون من أصل كلداني من بابل
وأن��ه��م ق��د ُق��ض��ي عليهم بواسطة
احللف التنوخي الذي تقدم القول
قبل قليل أنهم أجلوا النبط سكان
هجر عنها عند احتاللهم لها فانّ ك ّل
هذه املؤشرات تد ُّل على شي ٍء واحد
هو أنّ جرة مدينة اجلرهائيني قد
سقطت بيد هؤالء التنوخيني وألنّ
املؤرخني العرب يجمعون على أنّ
التنوخيني ه��ؤالء قد تنخوا بهجر
فانّ من نافلة القول أنّ َج ّره ما هي
اال هجر نفسها وفيما يلي مزي ٌد من
التفصيل.
انّ القول أنّ جرة كانت مستعمرة من
قبل كلدانيني من بابل يجعلنا نعيد
النظر في الرواية التي م ّرت بنا قبل
قليل عن كتاب األغاني عندما ذكر
فيها أنّ التنوخيني عندما نزلوا هجر
وجدوا بها قوما ً من النبط فأجلوهم
عنها ونحن نعرف أنّ النبط كانت
مساكنهم العراق فهل النبط هؤالء
هم من الكلدانيني الذين استعمروا
ج��رة؟ ومبعنى آخ��ر هل أنّ هؤالء
النبط الذين أجالهم التنوخيون
عام  190للميالد من هجر هم بقايا
الكلدانيني سكان جرة؟ فانْ كانت
االجابة نعم فهي تعني أنّ هجر التي
َ
النبط عنها
نفى احللف التنوخي
هي جرة املذكورة في كتب االغريق
ال شك..

