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هوامش

تحظى والية ديار بكر ،الواقعة في الجنوب التركي ،بإرث تاريخي كبير ،إذ تعاقبت عليها حضارات كثيرة ،مسيحية وإسالمية،
تركت كل منها آثارها فيها ،مع ما في ذلك من فوائد سياحية

ديار بكر

أدرج جسر ماالبادي في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ()Getty

باختصار
كانت مدينة سيلوان
خيار العديد من
السالطني العثمانيني،
فكانت عاصمة
للدولة ،نظرًا ملوقعها
الجغرافي بني الجبال
وأسوارها العالية

سياحة تاريخية وطبية في أرض الحضارات
عدنان عبد الرزاق

منير
يـخـتـصــر وال ـ ــي دي ـ ــار ب ـك ــرّ ،
كــارال أوغلو ،تاريخ املدينة ،بأنه
يعود إلــى ثمانية آالف عــامّ ،
مرت
ع ـل ـي ـهــا خـ ــال ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــرون 33 ،ح ـض ــارة،
ففيها أضــرحــة أنـبـيــاء وص ـحــابــة ،وتــزخــر
ب ــآث ــار تــاري ـخ ـيــة وم ـك ــون ــات ثـقــافـيــة ودور
ّ
ع ـبــادة ل ـكــل امل ـع ـت ـقــدات .وواليـ ــة دي ــار بكر،
جنوبي تركيا ،تضم مدنًا وإرث ــا تاريخيًا
يتعلق بالروحانيات خاصة ،فمنطقة أييل،
باتت خالل السنوات األخيرة ،محط أنظار
الـســائـحــن ،نـظـرًا الحـتــوائـهــا بحيرة وسـ ّـد
«ك ــرال ـك ـي ــزي» ،وص ـه ــاري ــج ال ـس ــور ال ـقــديــم.
ّ
ُ
ويعتقد أن تلك املنطقة تحتضن أضرحة
أنبياء ،من بينهم ذو الكفل ،وإليسع.
ّ
ل ـك ــن مل ــدي ـن ــة م ـي ــاف ــارق ــن املـ ـع ــروف ــة ال ـي ــوم
بسيلوان ،تاريخًا أكثر «قدسية» ،خصوصًا
ملعتنقي الديانة املسيحية ،كما يقول ابن
املنطقة ،جيزمي آرال لـ«العربي الجديد»
ّ
تتحول
بل تعود إلى ما قبل امليالد ،قبل أن
إلـ ــى مــدي ـنــة م ـقــدســة لـلـمـسـيـحـيــن ،خــال
الصراع الروماني مع الفرس .وخالل سرده
لتاريخ املدينة وما ّ
مر عليها من تبدالت،
ّ
يشير آرال إلى أن سيلوان «استعصت على

ّ
املد املغولي قبل أن يلجؤوا إلى تدميرها».
لذا ،تضم أضرحة كثير من القادة ،أضيف
إليهم خالل االكتشافات األخيرة ،السلطان
السلجوقي الثاني ألــب أرس ــان ،املؤسس
الثاني للدولة السلجوقية ،من قبل لجنة
ع ـل ـم ـي ــة وب ـح ـث ـي ــة مـ ــن ج ــامـ ـع ــة «دج ـ ـلـ ــة».
وتستمر البعثات حتى الـيــوم ،باكتشاف
قـ ـ ـب ـ ــور الـ ـ ـس ـ ــاط ـ ــن فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة شـ ـه ــدت
تعاقب ح ـضــارات كـثـيــرة ،فكانت عاصمة
امل ــروان ـي ــن ،وث ــانــي عــاصـمــة لــآرتــوقـيــن،
ومن املدن الرئيسية لأليوبيني ،وعاصمة
ّ
فــي زمــن العثمانيني .ويشير آرال إلــى أن
مدينته كــانــت خـيــار عــديــد مــن السالطني
العثمانيني ،فكانت عاصمة للدولة ،نظرًا
ملوقعها الجغرافي بني الجبال وأسوارها
العالية ،إضــافــة إلــى مكانتها الحضارية
والتاريخية.
ويـ ـع ــود ت ــاري ــخ امل ــدي ـن ــة ،ب ـح ـســب امل ــراج ــع
الـتــركـيــة ،إل ــى مــا قـبــل امل ـيــاد وه ــو مرتبط
بـتــاريــخ دي ــار ب ّـكــر ال ــذي يــرجــع إل ــى عصر
اآلش ــوري ــن ،لكنها ومــع الـفـتــح اإلســامــي،
في عهد عمر بن الخطاب ،عام  ،639بقيت
ت ـح ــت ال ـح ـك ــم اإلس ـ ــام ـ ــي ،ب ـت ـع ــاق ــب حـكــم
الخلفاء الراشدين واألمويني ،والعباسيني،
وال ـح ـمــدان ـيــن ،وامل ــروان ـي ــن ،والـســاجـقــة،

واآلرتــوقـيــن ،واأليــوبـيــن ،قبل أن يحولها
املغول عام  1259إلى مدينة حطام مدمرة،
بعد حصار استمر لعامني.
وي ـق ــول رئ ـيــس ق ـســم ال ـت ــاري ــخ ف ــي جــامـعــة
«دجـ ـل ــة» ال ـتــي ي ـش ــارك فــريــق عـلـمــي منها
بالبحث واالكتشافات بسيلوان ،أوقطاي
ّ
بــوظــان ،إن قـضــاء سـيـلــوان الـتــابــع لــواليــة
ديـ ـ ـ ــار ب ـ ـكـ ــر ،ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أقـ ـ ـ ــدم املـ ـ ـ ــدن فــي
امل ـن ـط ـقــة ،ف ـهــو م ـع ــروف ب ــاس ــم ف ــارق ــن في
العثمانية وميافارقني باملصادر العربية،
وف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر الـ ـس ــابـ ـق ــة ي ـ ـعـ ــرف ب ــاس ــم
مــارتــوبــول ـيــس ،وت ـع ـنــي مــدي ـنــة ال ـش ـهــداء.
وح ــول جغرافية املــديـنــة وموقعها املميز،
ّيضيف بــوظــان فــي تصريحات صحافية،
أنــه من ناحية املوقع تعتبر املدينة ،نقطة
رب ــط ال ـشــرق بــالـغــرب ،وطبيعتها وقربها
مــن مـصــادر املـيــاه وحمايتها بشكل جيد
م ــن ال ـج ـب ــال ،جـعـلـتـهــا ت ـت ـحــول إل ــى نقطة
ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن م ــا رفـ ــع مــن
وكانت
قيمتها قبل اإلس ــام وبعد الفتحّ ،
م ــرك ـزًا وع ــاص ـم ــة لـكـثـيــر م ــن ال ـ ــدول ،أن ـهــا
م ـن ـط ـق ــة ح ـ ــدودي ـ ــة بـ ــن ال ـ ـفـ ــرس وال ـ ـ ـ ــروم،
وش ـه ــدت م ـع ــارك حــام ـيــة ف ــي ذل ــك ال ــزم ــن،
ل ـتــرت ـبــط م ــع ال ـف ـتــح اإلسـ ــامـ ــي ،بــاملـنـطـقــة
امل ـع ــروف ــة ب ــاس ــم ال ـج ــزي ــرة «م ــا ب ــن نـهــري

■■■
يعتبر قضاء سيلوان
من أقدم املدن في
املنطقة ،فهو معروف
باسم فارقني في
العثمانية وميافارقني
باملصادر العربية،
وفي املصادر
السابقة يعرف باسم
مارتوبوليس
■■■
عموم مدن جنوبي
تركيا ،تحمل
حضارات متعاقبة،
نظرًا إلى وجود املياه
هناكّ .
لكن ديار
بكر حظيت بأهمية
تاريخية بالنسبة
للمسيحيني

دج ـلــة والـ ـف ــرات» وخ ــال ال ـف ـتــرات الــاحـقــة
للفتح ،كانت معبرًا لبالد القوقاز ،وكانت
تعتبر قــاعــدة أســاسـيــة ،لتتحول فــي زمــن
العباسيني إلى مركز مهم.
وتقول أستاذة التاريخ ،توالي آرغــون ،في
ّ
حديث إلى «العربي الجديد» إن عموم مدن
جنوبي تركيا ،تحمل حضارات متعاقبة،
ّ
نظرًا إلى وجود املياه هناك .لكن ديار بكر
وس ـي ـلــوان عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،حظيت
بأهمية تاريخية بالنسبة للمسيحيني ،في
الـقــرن الــرابــع امل ـيــادي ،بعد سـقــوط الـقــادة
ّ
خالل حرب روما والفرس .لكن املدينة ذات
خصوصية دينية وفق مكتشفات «مغارات
حـ ـص ــون ــي» الـ ـت ـ ًـي ت ــؤك ــد وج ـ ـ ــود دي ــان ــات
قــدي ـمــة ،مـتــوقـعــة أن يـنـتــج ع ــن الـحـفــريــات
املستمرة كنوز تاريخية.
وحـ ــول م ــا ي ـقــال ع ــن إيـ ــاء املـنـطـقــة أهـمـيــة
خاصة ،تشير أستاذة التاريخ إلى أن بالدها
أدرج ــت والي ــة دي ــار بـكــر ،ومـنـهــا سـيـلــوان،
بالعديد من املشاريع التنموية ،خصوصًا
الزراعية والسياحية؛ إذ تم افتتاح مكتبة
البرمجيات لتعريف الـعــالــم على املنطقة،
فهناك القالع ،إلى جانب آثار غير موجودة
فــي أمــاكــن أخ ــرى ،مثل جـســري أون كوزلو
ومـ ــاالبـ ــادي امل ــدرج ــن ع ـلــى قــائ ـمــة ال ـ ّتــراث
العاملي لليونسكو .وتشير آرغون إلى أنه تم
تخصيص ديــار بكر بمستشفيات ومراكز
طـبـيــة ،لـتـكــون عــاصـمــة ال ـعــاج فــي الـشــرق
ّ
األوسط ،مع اإلشارة إلى أن ديار بكر وردت
بــاســم «أمـ ـي ــدا» ف ــي ال ـن ـصــوص الــرومــان ـيــة
والبيزنطية ،ثــم أمـيــد بــاآلرامـيــة ،وتعاقب
على حكمها اآلشــوريــون واألخمينيون ثم
الرومان ،قبل سيطرة البيزنطيني والفرس،
إلى أن دخلها العرب عام .638

وأخيرًا
هدية لزوجتي
سما حسن

هي أشياء صغيرة ،لكنها تحمل معاني كبيرة ،ولوقعها
في القلب أثر أكثر من وقع فرحته بجوهرة ثمينة ،فهذه
اللمسات الـتــي تصل إلـيــك ،ذات لحظة ،تفعل السحر
في قلبك وعواطفك؛ ألنها صادقة ،ونبعت من إنسان
َّ
صادق ،وألن صاحبها ربما أعطاك كل ما يملك ،وهو
عند اآلخرين ِّ
هي ،وعنده عظيم ،وفي قلبك سيقع في
ّ
ُّ
حناياه ،وستمتصه روحــك ،فيزهر فيها الحب أكثر،
وليس أعظم من صدق املشاعر ،في وقت َّ
تحولت فيه
ِّ
عــاقــاتـنــا الـتــي ت ـغــذي أرواح ـن ــا إل ــى تــأديــة واج ــب .في
ّ
عام  ،2007كنت أتلقى هدية صغيرة من زوجة َّبواب
العمارة التي أقمت فيها في اإلسكندرية .قبل سفري
إلــى بلدي بيوم ،جــاءت بالهدية خلسةَّ ،
وقدمتها إلـ ّـي،
وكــانــت «منديل بــأويــة» ،وهــو الغطاء الــذي تستخدمه
نساء املناطق الشعبية للرأس .قالت لي :هذا من جهازي
عندما ّ
تزوجت ،وهو هدية لك ،وأرجو أال يعلم زوجي به،
ِّ
فهو سيعاقبني؛ ألنه حريص على أن أحتفظ بكل ما
اشتريت من مالبس للزواجَّ ،
لعدة سنوات مقبلة ،فهو
لن يستطيع أن يشتري لي شيئًا ،وقد أحببت أن أهديه
إليك ،مقابل ما َّقدم ِته لــي ،ولطفلتي الصغيرة ،خالل

إقامتك القصيرة .كانت فترة تعارف قصيرة ،وتعاطف
كبير مع ّ
شابة سمراء نحيلة ،جــاءت من قريتها إلى
املدينة؛ بحثًا عن عمل مع زوجها ،وقد أنجبت طفلتها
األولى ،في غرفة صغيرة في «بير السلم» .كنت أنقدها
جيدًا ،مقابل كـ ِّـل خدمة ِّ
مبلغًا ّ
تقدمها لــي ،مثل شراء
حــاجـيــات الـبـيــت .وهـكــذا استشعرت الـقــرويــة الفقيرة
وقررت أن ِّ
شعوري نحوهاّ ،
تعبر عنه بهذه الهدية التي
هي أغلى ما تملك ،وقــد احتفظت بها سنوات طويلة،
في أحد أدراجــي .وكلما رأيتها سرحت ،وتساءلت في
نفسي عن أخبارها ،ودعوت الله أن يرزقها ،وال أنسى
أن أتلمس هــذا املنديل املــزركــش ،كشيء ثمني أحرص
عليه ،ألن صاحبته َّقدمته لي بمشاعر صادقة ،نابعة
من قلبها األبيض.
ِّ
ك ـث ـيــرون يـ ـق ـ ّـررون أن ي ـقــدمــوا ال ـه ــداي ــا ،خصوصًا
َّ
َّ
فــي املـنــاسـبــات .وت ــرى الـهــدايــا املـغــلـفـ ّـة ،الـتــي يتفنن
َّ
مخصصة
أصحابها في تغليفها ،بل هناك محال
لـتـغـلـيــف ال ـه ــداي ــا ،وي ـح ـصــل ال ـعــام ـلــون فـيـهــا على
ُّ
على
دورات متخصصة ،في هذا
ٍ
الفن ،وتدر أرباحًا ّ
ً
أصـحــابـهــا .ويـقـصــد ٌ
زوج ،م ـثــا ،أح ــد تـلــك امل ـحــال،
ً
ح ــام ــا هــديــة لــزوج ـتــه ،ويـطـلــب مـنـهــم املـبــالـغــة في
تزيينها وزخرفة غالفها ،ونثر العبارات املسجوعة

يحملها إلى
على جوانب الصندوق ،أو الغالف ،ثم
ً
زوجـتــه ،وربـمــا فعل ذلــك ،وهــو ِّ
يطبق نظرية تنفي
ص ْدق َّ
النيات من هدايا األزواج لزوجاتهم ،التي غالبًا
ِ
ما تخفي خيانتهم .وقــد اعترف أحدهم بأنه كلما
تعرف بامرأة أخرى كان ِّ
َّ
يقدم هدية ثمينة لزوجته؛
ِّ
ّ
لكي ينام مطمئنًا إلى أنه استطاع أن يغشي بصرها
ع ــن مــاح ـق ـتــه ،وت ـتـ ُّـب ـعــه؛ ألن ـه ــا انـشـغـلــت بــالـهــديــة،
ُّ
وتفحصها،
وعرضها على صديقاتها وقريباتها
ِّ
واختيار ما يناسبها من أكسسوارات مكملة ،على
سبيل املـثــال .نغرق فــي التفاصيل التكميلية التي

ّ
مخصصة
محال
هناك
َّ
لتغليف الهدايا ،ويحصل
دورات
العاملون فيها على
ٍ
متخصصة في هذا الفن

َّ
هي هدايا يتفنن باعتها في ترويجها؛ لكي نحملها
ألحبتنا ،وألق ــرب َّ
املقربني لنا ،فــي املناسبات ،مثل
َّ
قــدوم شهر رمضان ،مــرة في العام ،أو العيدين ،أو
حتى مناسبة يوم األم ،ونحمل هذه الهدايا ملن لهم
ُّ
حق الوصل والرعاية والوداد ،ونضعها أمامهم؛ لكي
ُ
ِّ
نعوض تقصيرنا تجاههم ،ولكي نشعرهم بأنهم
في قائمة أولوياتنا .ولكن الحقيقة أن اآلباء واألمهات،
ً
مثال ،ال تنطلي عليهم خدعة الهدية الثمينة؛ ألنهم
ِّ
وصلوا إلى سن الزهد في الحياة ،وأصبحوا بحاجة
لوجود من أفنوا أعمارهم من أجلهم ،فهم يبحثون
عنهم؛ فيجدونهم مشغولني بحياتهم وبمشكالتهم
ُّ
الشخصية ،وتـفــقـ ُـد أح ــوال والــديـهــم فــي ذيــل قائمة
اهتماماتهم.
مـنــاسـبــة شـهــر رم ـضــان م ـثــال عـلــى تـحــويــل موسم
َّ
روحي إلى مناسبة يجري االحتفال بها بهدايا مغلفة،
تحمل شعارات دينية ،مثل املسابح والبخور والعطور
الزيتية وسـ َّـجــادات الصالة وأع ــواد الـ ِّـسـ َـواك .مناسبة
ِّ
ِّ
لكي نرسل الهدايا الباردة التي نكذب من خاللها ،بكل
ِّ
صــدق ،على مــن َّ
قصرنا بحقهم ،طــوال الـعــام .ولعل
ذريعة انتشار وبــاء كورونا ،عافانا الله َّ
وإياكم منه،
ساهمت كثيرًا؛ لكي نضيف امللح إلى هذا الكذب.
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