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ديار بكر
شاهدة على ثمانية آالف عام من الحضارة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــروي الــبــاحــث الــتــركــي، سيرين  ـ يـ
آرال، تــــاريــــخ مـــديـــنـــتـــه بــحــمــاس 
 نــظــيــرهــمــا، إذ يــصــور 

ّ
وحـــــّب، قـــل

ــرده مــعــالــم مــديــنــة ديــــار بكر،  مــن خـــال ســ
ــنـــة، فهي  ــك تـــرى تــلــك األزمـ

ّ
وتــاريــخــهــا كــأن

من أكبر مدن جنوب شرقي تركيا، وثاني 
أكــبــر مــــدن مــنــطــقــة األنــــاضــــول بــعــد غـــازي 
عــيــنــتــاب، ويــعــود اســمــهــا الــحــالــي بحسب 
آرال، إلـــى فــتــرة الــفــتــوحــات اإلســامــيــة في 
القرن السابع امليادي، عندما سكنت فيها 
 
ّ
قبيلة بكر بن وائل، لتسمى ديار بكر، لكن
هذا االسم استمر ملا له من معنى بالتركية، 
ــارت أرض  فالبكر هــو الــنــحــاس وهــكــذا صـ
 اسمها القديم الـــذي يــردده 

ّ
الــنــحــاس. لــكــن

األكــــــراد، غــالــبــيــة ســكــان املــديــنــة، هـــو آمـــد، 

سور عظيم وتاريخ يمتد إلى قرون بعيدة )توتكو سينين/ األناضول(

ــهــا بنيت، بحسب الــتــاريــخ، على موقع 
ّ
ألن

 أول من 
ّ
مدينة أثــريــة تسمى »أمــيــدا« لــكــن

سكن ديــار بكر، مختلف حوله حتى اآلن، 
ملــا يتم اكتشافه تباعًا مــن آثـــار باملدينة، 
ــهــا كانت عاصمة 

ّ
وإن كــان االتــفــاق على أن

مملكة »بيت زماني« بالعهد اآلرامــي، قبل 
أن يسكنها اآلشـــوريـــون ثــم األخمينيون، 
وبعدهم خضعت لسيطرة الرومان الذين 
بنوا تحصيناتهم املنيعة فيها، وأهمها 
الــســور، كما تــوالــت عليها، بحسب اآلثــار 
والــتــاريــخ املـــــدّون، حـــضـــارات البيزنطيني 
والــفــرس ودخلها العرب في عهد معاوية 

بن أبي سفيان.
 ديار بكر 

ّ
»العربي الجديد« إن يقول آرال لـ

الـــتـــي يــقــتــرب عــــدد ســـكـــان واليــتــهــا الــيــوم 
مــن مــلــيــونــي نــســمــة، تــزخــر بــآثــار ومعالم 
تــتــفــرد فــيــهــا، كـــأقـــدم مــســجــد بــاألنــاضــول 

»أولـــــــو« وهــــو فـــي األســــــاس كــنــيــســة »مـــار 
تـــومـــا« الـــتـــي تــحــولــت فـــي الـــقـــرن الــســابــع 
إلـــى مــســجــد. وفــيــهــا املــســجــد الكبير الــذي 
بــنــاه الــســاجــقــة فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي عشر 
وهــو مــن أقـــدم مساجد تركيا وأكــبــرهــا إذ 
 فــي الــوقــت 

ٍّ
يتسع ألكــثــر مــن 5 آالف مــصــل

عينه، وهناك عشرات من املواقع السياحية 
ــة كــمــســجــد الـــصـــحـــابـــة، ومــســجــد  ــ ــريـ ــ واألثـ
النبي، وكنيسة السيدة مــريــم، لكن تبقى 
القلعة والــســور الـــذي يــزيــد طــولــه عــن 5.5 
كلم وارتــفــاعــه يبلغ مــا بــني 10 و12 مترًا، 
ــا، ومـــارفـــن،  ولــــه أربـــــع بــــوابــــات هــــي: الــــرهــ
وخربوط، وآرمــن، و72 برجًا، من أهم آثار 
ومــعــالــم املــديــنــة. يــلــفــت آرال خـــال تغنيه 
 »سور ديار بكر أيضًا من 

ّ
بمدينته، إلى أن

معجزات الدنيا وينافس سور الصني في 
ذلـــك، ألن تــاريــخ بنائه غير مــعــروف بدقة 

 الترميم كان في منتصف 
ّ
حتى اليوم، لكن

القرن الرابع للمياد بأمر من اإلمبراطور 
الـــرومـــانـــي قــســطــنــطــني. وفــــي عــــام 2015، 
أدرجــــــت مــنــظــمــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والعلوم  والثقافة )يونسكو( أسوار مدينة 
ديـــار بكر األثــريــة، ضمن قائمتها للتراث 
 ديــــــار بـــكـــر بــلــغــت 

ّ
اإلنــــســــانــــي«. يــخــتــم أن

مــراتــب علمية واقتصادية متميزة، خال 
اإلمــارة املروانية )982- 1086( في العصر 
الــعــبــاســي، وكـــان فيها مــن جميع األديـــان 
والــقــومــيــات ويــنــســب لــهــا بـــدايـــة تأسيس 
املــــؤســــســــات الـــخـــدمـــيـــة مـــثـــل الـــحـــمـــامـــات 
والبيمارستانات )مستشفيات(، والعمل 
عــلــى تــوفــيــر الـــشـــروط الــصــحــيــة املتعلقة 

بالنظافة.
 مدينة ديـــار بكر 

ّ
وتــقــول كتب الــتــاريــخ إن

ــام، وتــعــاقــبــت عليها  تــعــود إلـــى 8 آالف عــ
33 حــضــارة مــتــنــوعــة. ويــعــود أحـــد ألــقــاب 
ديـــار بــكــر »مــديــنــة مــقــبــرة الــصــحــابــة« إلــى 
اســتــشــهــاد 26 صــحــابــيــًا، بــمــن فيهم فاتح 
املدينة، سليمان بن خالد بن الوليد، فيها، 

وقد دفنوا في جامع سليمان.
وفــي ديــار بكر منطقة أغــيــل، ذات الشهرة 
ــــن مــخــتــلــف  ــــني الـــســـائـــحـــني مـ الــــواســــعــــة بـ
الجنسيات، نظرًا لطبيعتها الساحرة التي 
تــزيــنــهــا بــحــيــرة كـــــرال، وهـــي الــتــي تتمتع 
بجمال طبيعي وإطالة خابة، باإلضافة 
الحتواء منطقة أغيل على قبور األنبياء، إذ 
هناك كثير من الكتب القديمة التي تشير 
إلى وجود تسعة قبور ألنبياء دفنوا هناك، 
مــنــهــم ذو الــكــفــل وإلــــيــــاس. ولـــيـــس بــعــيــدًا 
ــيـــل يـــتـــربـــع مــتــحــف جـــاهـــد صــدقــي  عــــن أغـ
طارانجي، الذي كان منزاًل للشاعر التركي 
ــارانـــجـــي الـــــذي تـــوفـــي عــــام 1956، وإلـــى  طـ
الجنوب من سور ديار بكر قصر أتاتورك، 
املبني وفق الطراز املعماري للمدينة. لكن، 
ال يمكن املرور سريعًا على آثار هذه املدينة 
املدهشة بتاريخها، من دون التعريج على 
قلعتها التي تحوي آثــار الحوريني الذين 
ــفــتــرة مــا بــني 4 آالف  سكنوا املنطقة فــي ال
و3 آالف قبل املياد. مع ذلــك، تقول بعض 
 عــمــر الــقــلــعــة مــن عــمــر املــديــنــة 

ّ
املـــصـــادر إن

وهو 8 آالف عام.
فـــي ديـــــار بــكــر فـــريـــق بــحــث يــعــمــل فـــي 13 
مــنــطــقــة فـــي املـــديـــنـــة، بـــهـــدف الــعــثــور على 
ــار الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــقــديــمــة، التي  آثــ
ــا عـــهـــود  ــ ــرزهــ ــ ــرات ســـابـــقـــة أبــ ــتــ ــفــ تــــرجــــع لــ
اإلمـــبـــراطـــوريـــات الــرومــانــيــة، والــفــارســيــة، 
والــهــلــنــســتــيــة. ويـــقـــود رئــيــس قــســم اآلثـــار 
فــــي جـــامـــعـــة »دجــــلــــة« الـــحـــكـــومـــيـــة، أيـــتـــاج 
جــوشــكــون، الــفــريــق الــــذي يــضــم عــــددًا من 
علماء اآلثار، واملعماريني، وخبراء الترميم، 
ومن املخطط أن تستمر أعماله 10 سنوات. 
ــذه الــفــتــرة في  وســيــبــحــث الــفــريــق خـــال هـ
أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات الــقــديــمــة، فـــي املــنــطــقــة، 
وعاقات البشر بالطبيعة، وأماكن تمركز 
الحضارات القديمة، والكيانات التجارية 
ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــاقــ ــعــ ــة، والــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ

والثقافية، واالقتصادية.

تقول كتب التاريخ 
إّن مدينة ديار بكر 

تعود إلى 8 آالف عام، 
وتعاقبت عليها 33 

حضارة متنوعة

■ ■ ■
يعود أحد ألقاب 
ديار بكر »مدينة 

مقبرة الصحابة« إلى 
استشهاد 26 صحابيًا، 
بمن فيهم فاتح املدينة، 
سليمان بن خالد بن 

الوليد، فيها، وقد دفنوا 
في جامع سليمان

■ ■ ■
ديار بكر بلغت مراتب 

علمية واقتصادية 
متميزة، خالل اإلمارة 
املروانية في العصر 

العباسي

باختصار

كثيرون ال يعرفون عن مدينة ديار بكر التركية أنّها تضّم آثارًا ممتدة آلالف السنين. وبينما تعرف المدينة بكونها مدينة مقابر الصحابة، 
فإن آثارها األخرى ال تقّل شأنًا

هوامش

رشا عمران

أعــيــش فــي بــيــت تــدخــلــه الــشــمــس بــقــوة طـــوال الــنــهــار. 
تسير الحياة تحته بصخب كما أحب تماما، صخب 
العزلة. ويتيح  الــذي يحميني مــن  لحياة وضجيجها  ا
ــي، في الوقت نفسه، أن أكتشفها داخلي بــهــدوء. إذ  ل
لطاملا آمنُت أن على املرأة لتتأمل عزلتها أن تكون وسط 
الصخب، وسطه فقط يمكنها أن تكتشف تلك املساحة 
ــــذي تغطيه بابتسامة  ال الـــفـــراغ والـــخـــوف  ة مــن  ــ ول هــ ملــ ا
أحيانا، أو بالصداقات أو بالحب أو بالكتابة، الخوف 
مــن الــوحــدة ومــن الــتــقــّدم فــي الــســن، ومــن الفقد ومن 
ف من 

ّ
العجز ومن املوت. تأمل هذا كله في داخلي يخف

وطأته ضجيج الحياة حولي، يضيع وسط الضجيج، 
فــال أجـــده إال نــــادرا. أتــخــّيــل لــو أنــنــي، فــي ســنــي هــذه، 
أعيش في مكان هادئ ومنعزل، وبعيد عن البشر، كان 
الخوف في داخلي سوف يتحّول إلى اكتئاب، إلى علٍة 

نفسية ربما، سأحتاج وقتا طويال لعالجها.
يستغرب بعض األصــدقــاء ملـــاذا أعــيــش حيث أعيش 
اآلن، وأنا متاٌح لي أن أغير مكان سكني إلى أمكنة أكثر 
هدوءا بكثير. يستغربون تعودي على الضجيج وعدم 
اكتراثي به. كيف سأخبرهم أن الضجيج نفسه الذي 
أعيش في وسطه هو وسيلتي للحفاظ على بقايا القوة 
التي بي؟ أن يكون البشر بصخبهم هم مصدر طاقتك 

 لها دائما، ربما 
ً
اإليجابية نعمة، عليك أن تكوني ممتنة

ال يمكن ملن يحب العيش في هدوء تفهم هذا. ال بأس، 
ثّمة أشياء ال داعــي لشرحها أو تفسيرها لآلخرين. 
ثّمة أشياء أنا نفسي ال أستطيع تفسيرها، أشعر بأن 
قيمتها ربما بسبب هذا الغموض الذي يحيط بعالقتي 

بها، الجمال يكمن أحيانا في الغموض. 
أعــيــش فــي بــيــٍت تــدخــلــه الــشــمــس بــقــوة طـــوال الــنــهــار. 
جـــدرانـــه مــغــطــاة بــلــوحــات عــظــيــمــة، تــركــهــا أصـــدقـــاء 
رائــعــون لــي، كي ال أبقى وحــيــدة، كل لوحة تحمل بني 
ألوانها شخصية صاحبها. يخيل لي أحيانا أن بيتي 
يضّج بالحوارات املختلفة، وكأن أصحابها، أصدقائي 
ــفــن، وتمتلئ  ــهــم عــن ال يعيشون مــعــي. أســمــع حــوارات
ــــوان، الــظــل، الــفــراغ،  روحـــي بــهــذا الــجــمــال: الــخــطــوط، األل
ــكــوالج املستخدم، الحفر، التجريد، الحجم، الخيال،  ال
الفكرة وراء كل لوحة، ثم أحاول أن أتخّيل كيف يرسم 
 ما 

ٌ
الفنانون أعمالهم؟ هل تنتابهم لحظاٌت شعورية

تدفعهم إلى الرسم، أم أنهم يقّررون اآلن البدء بلوحٍة 
ــتــأت كما تــأتــي؟ أفــكــر بالشبه بــني الــفــن التشكيلي  ول
والــكــتــابــة، الــشــعــر تــحــديــدا، االثـــنـــان فـــرديـــان جـــدا في 
ــتــراكــم  لحظة إنشائهما، االثــنــان يستحضران كــل اال
ز الخيال، االثنان يحتاجان املوهبة 

ّ
املعرفي الذي يحف

والثقافة والعاطفة، والحرفية. ال تستمر تجربة الفنان 
التشكيلي من دون الحرفية، كذلك الشاعر، على أنه 

ــني على العاطفة نجم عن  ــن ــي االث إن طغت الحرفية ف
ذلك فن جميل لكنه بال حياة، بال صخب الحياة الذي 
أحّبه. ليس هذا تنظيرا حتما، ال أّدعي شرف التنظير، 
هو فهمي الشخصي ملا يجب أن يكون عليه الفن، ألم 
أخبركم؟ أصدقائي الفنانون يعيشون معي وأتناقش 

معهم يوميا حول ماهية الفنون. 
أعيش في بيت تدخله الشمس بقوة طوال النهار. لدي 
قطة صغيرة بيضاء، أو في الحقيقة ال أعرف من منا 
لــدى اآلخـــر. تشعر القطط أن املــنــزل الــذي تعيش فيه 
ملك لها، أنها صاحبته، وكــل من في املنزل ضيوف 
عليها، يقال إن القطط ترتبط باملكان ال باألشخاص. 
ــل بــعــضــهــم تــبــنــي الـــكـــالب، يــقــولــون إنــهــا 

ّ
لــهــذا يــفــض

ــم أفهم يوما هذه  أكثر وفـــاًء ألصحابها مــن القطط. ل
النظرية، أحب في قطتي ذاتها الواضحة، عدم الطاعة، 
التمّرد على التدجني، على الرغم من التاريخ الطويل 
من التدجني الذي تعّرضت له القطط وباقي الحيوانات 
األلــيــفــة. وأعــتــرف أنــنــي متعلقة بها جـــدا، وأخـــاف من 
لحظة فقدها، أعــتــرف أيضا أنني صــرت أحــزن على 
رحيل هذه الكائنات أكثر من حزني على رحيل البشر. 
هــذه الكائنات الــوديــعــة البريئة تــمــامــا، أفــكــر دائــمــا أن 
البراءة والبشر حالتان متناقضتان، إذ يلغي اإلدراك 
الـــبـــراءة. وحــدهــم األطـــفـــال قــبــل تــشــكــل وعــيــهــم األول 
يكونون أبرياء. أستغرب ممن يستهجن أحزاننا على 
حيواناتنا األليفة. أستغرب أكثر ممن يتعامل مع هذه 
الكائنات كما لو أنها دمى للتسلية. يعرف ما أتكلم عنه 
من يعيش مع حيوان أليف، يعرف ذلك أيضا من يؤمن 
أن اإلنسان نتيجة مراحل متعّددة من تطّور الحيوانات، 
القردة تحديدا، من يدري ما الذي سوف تصبح عليه 

القطط في مراحل تطورها بعد مئات السنني؟
أعــيــش فـــي بــيــٍت تــدخــلــه الــشــمــس بـــقـــوة، أســتــمــع إلــى 
املوسيقا كــل يــوم صــبــاحــا، وأكــلــم أصــدقــائــي يوميا، 
 بمن 

ٌ
ــا محظوظة وأدرك أنني محظوظة بهم، مثلما أن

 خــالل السنوات 
ً
ساعدوني، لتبقى كرامتي محفوظة

املاضية. تأخذ مني الحياة وتعطيني أكثر مما تأخذ، 
ملاذا ال أكون ممتلئة بالرضى واالمتنان إذا؟

أعيش في بيت مشمس

وأخيرًا

ثّمة أشياء ال داعي 
لشرحها أو تفسيرها لآلخرين. 

ثّمة أشياء ال أستطيع تفسيرها، 
أشعر قيمتها
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