
  

  عالقة المرحوم عبد الرزاق االمير بأبي الخصيب نخًال وتمرًا وجماالً 

  .ابو الخصيب مدينة بصرية عراقية اعطت للنخل علمًا وجماًال ورجاًال واسسًا نعتمدها الى يومنا هذا

في اجتماع ضم اخوًة معنا في السكن االردني وجدت من بين السكان حفيدًا متعلمًا متغنيًا بجده البصري وهو 

محمد فارس عبد الكريم األمير الذي حدثني ولكوني اعشق النخل والتمر العراقي االصل عن ابو الخصيب 

له بساتين في مدينة ابو ، لبصرة وبساتين جده المرحوم عبد الرزاق االمير الذي كان من اعيان واثرياء ا

الخصيب وجبلة كانت جميلة ورائعة وغنية باصنافها وبعد الحديث طلبت من محمد فارس ان يعطيني شيئا من 

تفحصه معي واذا به يحوي نفائس  1934ارشيف جده عن التمر وعاد لي بمغلف اسمر احتفظ به منذ عام 

 ،البصرة  مكتوب عليها باللغة العربية واالنكليزية اسماءهاألصناف تمر  واالبيض من الصور باللون االسود

بلغ عددها ) بيان اسماء نخيل تمور البصرة( كما احتوى المغلف على وريقات سمراء بخط يد باش اعيان 

ها اهو عبد عداصات من الورق لم يكتب عليها من أضافًة الى قصاعيان ا تبت بخط باشصنفًا كُ  140

كما احتوى . مكتوب فيها اصناف التمور ايضا مبوبة حسب الحروف االبجدية اعيان الرزاق االمير ام باش

 :المغلف على كراس باللغة االنكليزية عنوانه
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عملناه بصيغة بي دي اف ليكون متاحًا للمهتمين بالنخيل لالستفاده منه ومعرفة نوعية واسلوب كتابة المعرفة 

وفي المغلف ايضا رسالة من داوسون معنونة الى عبد الرزاق االمير  .العلمية عن النخيل في ذلك الوقت

 Ehretia اربعة اشجار اهريتيا ارتيكيوالتا  يهديه فيها) كوت السيد ( 8/10/1932 تاريخب بخط اليدمكتوبه 

articulata  طلب منه فيها تسليم اثنين منها الى المستر هيرد .  

 The Hills Brothers Eastern شركةال مختوم عليها اسممعلومات عن روتيفيتر قديمة  ضم المغلفواخيرًا 

Co.INC,Kut As-Sayyid Estate,Basrah.   مؤرخة التي كانت تعمل في البصرة ومقرها كوت السيد

   .كية وغيرها انذاكالتي كانت معنية بتجارة التمور مع الواليات المتحدة االمري،  29/9/1937في 
  

اثناء البحث في االنترنيت عن المرحوم عبد الرزاق االمير وجدنا الكثير ولكن بودي اشير الى مقطع مأخوذ من 

  122-121ص .. 2009  الطبعة ا�ولى  مذكرات رؤؤوف البحراني كتاب

  



 
  

  

لكي احتفظ بكل هذه المحتويات مؤرشفة كما يجب ان تكون نظمت بطريقة مالئمة لتكون على الشبكة العراقية 

لقد انجبت ابو الخصيب اعالم مثل . لنخلة التمر مرجعًا لمن يبحث عن التاريخ الجميل المضيء للعراق



يوسف باش اعيان وعبد الجبار البكر وعبد الرزاق االمير وغيرهم ممن اثرو حياتنا بالكثير من الخلق والمعرفة 

  .واالبداع وما علينا اال ان نترحم لهم ونوثق ارشيفهم كما يجب ان يكون في عصر االنترنيت

مير وصورة له مع الملك فيصل والوصي عبد األله وربما هذه لقد ارسل لي محمد صورا لجده عبد الرزاق اال

  .الصور تنشر ألول مرة كما اوعدني الحفيد ان يجلب لي المزيد عند جده وارشيفه النخلي عندما يزور العراق

هذا هو ديدن الشبكة العراقية لنخلة التمر بنبش الماضي والحاضر في مجال النخل والنخيل ألعطاء كل ذي 

  .مًال ان يوفقنا اهللا إلكمال هذا المشوار مع تقديريحق حقه ا
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