بيشَة  ،واحة يف غريبّ شبه اجلزيرة العربيّة ،متتدّ حواىل أربعني كيلومترًا مقابل وادٍ حيمل االسم
حلمَويّ جزءًا من اليمن (مج  ،1ص
نفسه ،فوق دائرة العرض الشماليّة [ ˚02ذكرها ياقوت ا َ
 .]) 191تقع ينابيع وادي بيشة يف شرقيّ أهبا ،يف جبال عسري* الغربيّة ،وطول جمراها حواىل 052كلم
مشالًا إىل نقطة اتصاهلا بوادي رَنيِة ،حيث تتصل الروافد معًا ،وتعود باجتاه الداخل حنو وادي التَثْليث
ووادي الدَواسِر* .الرافدان هِرْجاب وتَ ْرجْ القادمان األوّل من الشرق والثاين من الغرب ،يصبّان جنو ّ
يب
هذه الواحة يف وادي بيشة ،ويتصل وادي بَتالَة* يف مركز الواحة بوادي بيشة .ذكر الشعراء العرب
األوائل مبعظمهم بيشة ،لكنّهم خلطوا أحيانًا بينها وبني قرية بَيْشْ يف هتامة* عسري (شربنغر،1
1115م1091/هـ).
تدين واحة بيشة بشهرهتا إىل متورها  -اليت تُصدّر إىل جَيزان .-يعمل البدو يف ضواحيها بتربية
ساللة مشهورة من اإلبل البيضاء ،املعروفة باسم األوارك (أَكَلَة أوراق شجر األَراك) .كانت بيشة يف
موضع تالقي طرق الطائف والرياض إىل أهبا وجنران ومجيع أحناء اجلنوب الغريبّ من شبه اجلزيرة العربيّة،
حمطّة توقّف مهمّة على مسار طرق البخور ،واحلجّ والغزوات .من املدن الرئيسيّة يف هذه الواحة مدينتا
نِمران ورَوشَن (مسّاها ياقوت احلَمَوي :روشان) ،األوىل أهمّ أسواق املنطقة ،والثانية موضع قلعة بيشة،
مقرّ إقامة أمري املنطقة السعوديّ .تُقسم رَوشَن إىل حملّتَني :رَوْشَن آل املهدي ورَوْشَن بين سَلول .من
بني مدهنا وقراها األخرى :دَحو ،وعطف اجلَبِرة ،والرُقيطاء ،والنَقيع ،والشقيقة ،واجلُنَينَة.
فَهْرَسَ ياقوتُ احلَمَويّ قبائلَ بيشة على النحو التايل :خَثعم ،وهالل ،وسُواءة بن عامر بن
صعصعة ،وسَلول وعُقيل ،وضِباب ،وبنو هاشم القرشيّني .يف الوقت الراهن عدد أفراد قبائل شَهران
وأَكلُب (بطنان من خَثعم) وبين سَلول وقحطان أكرب من أعداد اآلخرين.
املصادر واملراجع :حممّد بن عبد اهلل أبني بلهيد ،صحيح األخبار ،القاهرة -1712

1717هـ1591-1591/م؛ ابن احلائك ،صفة جزيرة العرب ،ط .د .هـ مولر ،ليدن -1111
1191م1721-1721/هـ؛ فؤاد محزة ،يف بالد عسري ،القاهرة 1712هـ1951/م؛ عمر رضا
كحّالة ،جغرافية شبه جزيرة العرب ،دمشق 1701هـ1915/م؛ ياقوت احلَمَويّ ،معجم البلدان،
ط .فرديناند ووستنفلد ،اليبزيغ 1117-1100م1019-1010/هـ؛
أجنيب......
-A. Sprenger
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