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تحتضن تركيا كنوز حضارات قديمة متعددة كثيرة، لكن معالم اآلثار الرومانية حاضرة بقوة في واليات عدة، وتعتبر ذات أهمية 
أكبر من اآلثار العثمانية بالنسبة إلى سياح ُكثر

تركيا »الرومانية«
بحث دائم عن كنوز الحضارة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ى من آثار الرومان فوق 
ّ
كل ما تبق

الــتــراب الــتــركــي وتــحــتــه، ســـواء من 
حــقــبــة الــحــكــم الــرومــانــي نــفــســه أو 
بعدها،  الشرقية  البيزنطيني  إمــبــراطــوريــة 
يدل على حضارة إعجازية يصعب مماثلة 
مــنــشــآتــهــا ومـــعـــاملـــهـــا فــــي الـــعـــصـــر الــحــالــي 
األتــراك  استقر  كلما  والتكنولوجيا.  لــآالت 
على التاريخ األقدم ألرضهم، اكتشفوا آثارًا 
تــغــّيــر الـــزمـــن املـــحـــدد. فــمــن قـــالـــوا إن مدينة 
طروادة شكلت بداية تاريخ هذا البلد بّدلوا 
رأيـــهـــم بــعــد اكـــتـــشـــاف تــلــة »أرصـــــــان تــبــه« 
بوالية ماطية، ثم »قبر مدينة ديار بكر« قبل 
أيــام، ما أعــاد املنطقة إلى العصر الحجري. 
لــكــن مــا تــركــه الـــرومـــان فــي عــمــوم الــواليــات 
الـــذي امــتــد 14 قرنًا  الــتــركــيــة خـــال حكمهم 
تــمــَح حتى  لــم  الــتــي  الكبرى  البصمة  يشكل 
اليوم، وهو ما يحرص األتــراك على إبــرازه، 
فمن يتابع مسلسات الدراما الخاصة بهم 
استعراضًا ألســوار  يــرى  املــثــال  على سبيل 
مدينة إسطنبول، والتركيز على قناطر قناة 
من  جــزءًا  بعضهم  يحسبها  التي  »فالنس« 
أسوار القسطنطينية، لكنها أقنية لنقل املاء 

منذ عهد الرومان.
يــقــول أســتــاذ الــتــاريــخ فــي جــامــعــة مــارديــن، 
رشــيــد شيخو، إن »االكــتــشــافــات واألبــحــاث 
تشير إلــى أن تــاريــخ تركيا يــعــود إلــى أكثر 
ــروادة األقــــدم  ــ مـــن 10 آالف عــــام. وتــعــتــبــر طــ
الــحــضــارة الحيثية في  تــاريــخــيــًا، وبــعــدهــا 
األنــــاضــــول، ثـــم الـــيـــوراتـــوس الـــذيـــن اتــخــذوا 
واليـــة وان عــاصــمــة لــهــم، وبــعــدهــم حــضــارة 

الفريكيان وعاصمتها غورديون.
لكن شيخو يرى أن »الحضارة الرومانية في 
صعيد  على  سابقاتها،  عــن  تختلف  تركيا 
الباقية حتى  الزمنية وآثارها  طول فترتها 
ــالـــوس خــــال الــقــرنــني  ــيـــوم. فــمــنــذ املــلــك أتـ الـ
بــدأ أوج الحضارة  األول والــثــانــي مــيــادي، 
الحضارة  وتلتها  األناضول،  في  الرومانية 
الرومانية الشرقية أو البيزنطية بعد سقوط 
روما عام 476، في حني ظلت القسطنطينية 
عاصمة الرومان الوحيدة وذلك حتى القرن 
الثالث عشر، ثم دخل الصليبيون إسطنبول 
ــــردوا اإلمــبــراطــور قسطنطني،  الــحــالــيــة، وطـ

وتأسست اململكة الاتينية«.
ويــشــيــر شــيــخــو إلــــى أن آثـــــار الــــرومــــان في 
ثم  الساجقة  دولـــة  خــال  بقيت  إسطنبول 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، بــعــدمــا دخــــل محمد 
الفاتح الوالية عام 1453، علمًا أن وجودها 
ال ينحصر في إسطنبول رغم أنها تحتوي 
أبــــرز مــعــاملــهــا، فــقــلــعــة زرزوان بـــواليـــة ديـــار 
بــكــر جــنــوب تــركــيــا عــمــرهــا أكــثــر مــن 3 آالف 
أجريت  التي  التنقيب  عمليات  وتؤكد  عــام، 
فـــي مــوقــعــهــا أنـــهـــا كـــانـــت حــامــيــة عــســكــريــة 
»قلعة  يضيف:  الــرومــانــيــة«.  لإلمبراطورية 
بــعــدمــا  خـــصـــوصـــًا  حـــقـــيـــقـــي،  كـــنـــز  زرزوان 
اكــتــشــف بــاحــثــو اآلثــــــار قــبــل عـــامـــني معبد 
الـــديـــانـــة املــيــثــرائــيــة الـــســـريـــة الـــتـــي اتــبــعــهــا 
نباء وأباطرة الرومان وانتشرت من القرن 
األول إلى القرن الرابع ميادي. وهو املعبد 
الوحيد لهذه الديانة التي قامت على عبادة 
ــرا(، مــــع مـــاحـــظـــة بــنــاء  ــثــ ــيــ ــه الـــشـــمـــس )مــ ــ إلـ
املعابد تحت األرض، على الحدود الشرقية 
شيخو  ويكشف  الرومانية«.  لإلمبراطورية 
التنقيب خال  »تركيا تخطط الستمرار  أن 

هوامش

سياح لموقع برغاما الروماني في إزمير )محمود سردار/ األناضول(

ــوام الــخــمــســني املــقــبــلــة فـــي مــوقــع قلعة  ــ األعــ
زرزوان، خصوصًا بعد اكتشاف قنوات مياه 
ومساكن لجنود ومقابر صخرية وكنيسة. 
ــتـــار املــجــلــس الـــدولـــي لـــآثـــار قلعة  ــد اخـ وقــ
العالم  أمــاكــن تاريخية حــول   4 بــني  زرزوان 

لتصوير سلسلة أفام وثائقية«.

أسوار القسطنطينية
ســردار  السياحي  الدليل  يعتبر  جهته،  مــن 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ دونميز فــي حديثه 
رئيسة  جــذب  نقطة  القسطنطينية  »أســـوار 
لــلــســيــاح مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم خـــال زيــارتــهــم 
أخــرى  آثــار رومانية  إلــى جانب  إسطنبول، 
ــا صـــوفـــيـــا ومــتــحــف  ــ بــيــنــهــا ديـــنـــيـــة مـــثـــل آيـ
تــــشــــورا، فـــي حـــني يــســعــون أقــــل إلــــى زيــــارة 
ــم أن أهــمــيــتــهــا ال تقل  اآلثــــار الــعــثــمــانــيــة رغـ
تاريخية  أن مصادر  ورغــم  الرومانية«.  عن 
تــــحــــدد بـــــدء بــــنــــاء أســــــــوار الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
ــراطــــور قــســطــنــطــني  ــبــ ــــال عـــهـــد حـــكـــم اإلمــ خـ
الــكــبــيــر، لــكــن شــكــلــهــا املــنــيــع الــحــالــي يــعــود 
إلى مطلع القرن الخامس امليادي حني أمر 
اإلمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني 
إسطنبول  لحماية  منيعًا  حصنًا  بجعلها 
والدفاع عنها ضد هجمات األعداء، إذ هدف 
ــرًا شبه  ــ تــصــمــيــمــه إلــــى جــعــل اجــتــيــازهــا أمـ
مستحيل مــن الــبــر أو الــبــحــر. ويــفــّســر ذلــك 
أكثر من 1500  القسطنطينية  كيف صمدت 

عام في وجه الغزاة من عرب وروس وبلغار.
مسافة  عــلــى  القسطنطينية  أســــوار  وتــمــتــد 
البر،  23 كيلومترًا، بينها 8 كيلومترات في 
و6 كيلومترات على جهة املدينة املطلة على 
كيلومترات تطل  و9  الــذهــبــي،  الــقــرن  خليج 
عــلــى بــحــر مـــرمـــرة. وهــــي عــلــى شــكــل مثلث 
هي خريطة إسطنبول القديمة. ورغم مرور 
الزمن والتعرض لزالزل ال تزال أجزاء كبيرة 
مـــن األســــــوار بــحــلــتــهــا الــبــيــزنــطــيــة صــامــدة 

حتى اليوم.

أفس أهم نقاط الجذب
ويوضح دونميز أن مدينة أفس غرب تركيا 
تتقدم نقاط الجذب لدى الحديث عن اآلثار 
وأعمدتها  فمسرحها  تركيا،  في  الرومانية 
تعود إلــى العصر الحجري، أي إلــى 6 آالف 
سنة قبل املياد، ما يدل على ازدهارها بني 
القرنني الثالث والخامس قبل املياد، علمًا 
أن أهميتها كبيرة بالنسبة إلى املسيحيني 
اسمها  يذكر  املــقــدس  اإلنجيل  ألن  تحديدًا، 
أهم  الــيــوم  مــا يجعلها  »أفــســس« وشعبها، 
أكثر  وتستقبل  الــغــربــيــني،  لــلــســيــاح  وجــهــة 
مــن مليون ســائــح ســنــويــًا«. وتنتشر اآلثــار 
الــرومــانــيــة فــي معظم أراضــــي تــركــيــا، فيما 
أوصـــى مــوقــع »مــيــدل إيــس آي« البريطاني 
أخــيــرًا بــزيــارة 5 مــواقــع أثــريــة فــي الــبــاد من 
ــــاف املــرشــد  ــد أضـ ــل الــتــعــرف عــلــيــهــا. وقــ أجــ

السياحي دونــمــيــز إلــى هــذه املــواقــع مدينة 
أفروديسياس األثــريــة فــي واليــة أيــدن التي 
 اسمها من اسم آلهة الحب والجمال 

ّ
ق

ُ
يشت

ــــت، وكـــانـــت فـــي الــعــصــر  ــــروديـ اإلغـــريـــقـــيـــة أفـ
الــرومــانــي مــكــانــا مــهــمــًا لــلــعــبــادة، وال تــزال 
آثارها القديمة حاضرة حتى اليوم. وتشمل 
املواقع الخمسة التي أورها »ميدل إيس آي« 
ألهــم آثــار رومــانــيــة فــي تركيا، معبد أبولو 
بـــواليـــة أنــطــالــيــا الــــذي بــنــاه الـــرومـــان نحو 
عــام 150 مــيــادي، في ظل حكم اإلمبراطور 
أنــطــونــيــوس بــيــوس، وقــنــاة فــالــنــس املائية 
في إسطنبول التي استهل تشييدها خال 
عــهــد اإلمــبــراطــور قسطنطني وأنــجــزت عــام 
368 ميادي خال عهد اإلمبراطور فالنس 
الـــذي أطــلــق اســمــه عليها. كــمــا تــضــم قائمة 
املــوقــع الــبــريــطــانــي صــهــريــج الــبــازيــلــيــك في 
إسطنبول الذي شّيد خال عهد اإلمبراطور 
البيزنطي جستنيان، وجرى الحفاظ لقرون 
تدعمه، ومسرح  التي   336 الـــ  األعــمــدة  على 
ُبني  الــذي  )جنوب(  أنطاليا  في  اسبندوس 
ماركوس  الروماني  اإلمبراطور  حكم  خــال 
أوريليوس، وُيعد بني أفضل املسارح األثرية 
ــى عــمــود  ــة إلــ ــافـ املــحــفــوظــة فـــي الـــعـــالـــم، إضـ
فـــي منطقة  املـــحـــرقـــة  قــســطــنــطــني أو عـــمـــود 
الـــذي يــرتــفــع بــطــول 50  الــفــاتــح بإسطنبول 
مــتــرًا، وُبــنــي لتكريم اإلمــبــراطــور الــرومــانــي 

قسطنطني األول عام 330 مياديًا.

ما تركه الرومان خالل 
حكمهم الذي امتد 14 
قرنًا في عموم واليات 
تركيا، بصمة كبيرة لم 

تمَح حتى اليوم

■ ■ ■
تخطط تركيا الستمرار 
التنقيب خالل األعوام 
الخمسني املقبلة في 
موقع قلعة زرزوان

■ ■ ■
»أفس« غرب تركيا 
تتقدم نقاط الجذب 

لدى الحديث عن اآلثار 
الرومانية في تركيا، 
فمسرحها وأعمدتها 
تعود إلى 6 آالف سنة 

قبل امليالد

باختصار

سعدية مفرح

يــمــكــن أن يكلفني بها  الــتــي  املــهــّمــات  أكــثــر  ــدى  إحــ
أحــدهــم، فأتوجس مــن الفشل فــي أدائــهــا فـــورًا، هي 
في  كثيرًا  ــرّدد  أتــ لــذلــك  والــتــوصــيــة.  الترشيح  مهمة 
قــبــول هـــذه املــهــمــة، إن لــم أســتــطــع، ألســبــاب معينة، 
رفــضــهــا فـــــورًا. يــنــطــبــق هــــذا عــلــى الــكــتــب واألفــــالم 
يتعلق  ما  بت على 

ّ
تغل قد  وإذا كنُت  أيضًا.  والبشر 

بالكتب واألفــــالم وغــيــرهــا مــن األشــيــاء املــاديــة إلــى 
فإن مهّمة ترشيح  األخيرة،  السنوات  حد كبير في 
التي تصيب من  اآلخرين لآلخرين ظلت معضلتي 
فورًا  يعرفني  وربما تشّجع من ال  بالحيرة،  حولي 
صف بها... ال 

ّ
أت أنني  أظــن  اتهامي بصفاٍت ال  على 

أدري إن كنت قد نجحت في املّرات القليلة جدًا التي 
وافقت فيها على أداء مثل هذه املهمة لصالح شخص 

أو جهة ما، فأنا غالبًا ما أتجاهل األمر كله الحقًا. 
ابًا 

ّ
ح له كت

ّ
قبل أيام، طلب مني شخٌص أعرفه أن أرش

وصحافيني، ليبدأ معهم مشروعه اإلعالمي الجديد. 
كــان يــعــرف أنــنــي أعــمــل فــي هــذا الحقل منذ عقود، 
وبــالــتــالــي أعــــرف كــثــيــريــن مــمــن يــبــحــثــون عــن عمل 

ت فيها بعض 
ّ
فيه في ظل جائحة كورونا التي تخل

املــؤســســات الــصــحــافــيــة واإلعــالمــيــة عــن نــخــبــة من 
للظروف  ومواجهة  للنفقات،   

ً
تقليال فيها،  العاملني 

الصعبة التي مّرت بها تلك املؤسسات. حسنًا، أعرف 
يبحثون عن   ممن 

ً
فــعــال كثيرين  وأعـــرف  هـــذا،  كله 

عمٍل مناسٍب لهم، وأعرف بضعة منهم يستحقون 
التوصية بهم والشهادة لهم في مجال العمل.. ولكن 
ال أدري ملاذا أترّدد كثيرًا قبل الترشيح الفعلي وذكر 
األسماء. ال أظن أنني أنانية، أو أنني ال أحــّب الخير 
الطرفني،  أداء مهمة كهذه سيفيد  إن  ثم  ملن حولي، 
نجحت  إن  لــي،  باالمتنان  أنهما سيشعران  بــد  وال 
فــي أداء املــهــمــة بــصــنــع جــســر مــن املــعــرفــة مــوثــوقــة 
يبدأ  ما  هــذا، غالبا  ومــع  العمل.  بينهما على سبيل 
األسماء  وحصر  للتفكير،  مهلة  بطلب  معي  األمــر 
إن  لكن ما   ،

ً
املناسبة قبل فرزها، وهــو يحُدث فعال

أبدأ بمهمة الفرز واالختيار النهائي، حتى أصاب بما 
يشبه الدوار وتأنيب الضمير املحتمل واملزدوج تجاه 

الطرفني املعنيني. 
يــبــدو، ولكنها  الــحــد؟ ال  الــى هــذا  هــل املهمة صعبة 
ح 

ّ
بالنسبة لي دقيقة جدًا، فأنا أشعر في كل مّرة أرش

قــاٍض  آخــر وكأنني  أعــرف لشخص  فيها شخصًا 
في محكمة، وعليه أن يحكم بالحق، ال وفقًا لألوراق 
واألدلة واألقوال املتاحة له، بل بما يمكن أن يتجاوز 
بالناس.  الالنهائية  املعرفة  الحدس في  إلى  ذلك كله 
وأنــا أعــرف الناس حولي بطريقٍة مزعجٍة جــدًا، فما 
إن يحضر اسم أحدهم في ذهني، حتى تحضر معه 
بعض،  مــع  بعضها  والسيئة  الحسنة  الصفات  كــل 
وال أكاد أستطيع الفصل بينهما للمفاضلة النهائية. 
أقــول ملن يطلب مني  املمازحة  ولــذلــك، وعلى سبيل 

أو مؤقتة،  أو مهمة دائمة  ترشيح شخٍص ما لعمل 
إنني إن فعلت لن يكون عليه بعدها مراجعة األمر، 

ة أحكامي بشأن ما أختار. 
ّ
لدق

املعاناة ذاتها تجتاحني عندما أكون عضوًا في أي 
لجنة للتحكيم، وقد زاولت هذا العمل كثيرًا في كثير 
من املسابقات الشعرية والروائية والصحافية، وفي 
كل مرة تجتمع اللجنة أجدني أبسط أمام األعضاء 

 التفاصيل التي تكاد تعطل عمل اللجنة )!(.
ّ

أدق
ــع مــســائــل  أعـــــرف أن كــثــيــريــن مــثــلــي يــتــعــامــلــون مـ
التحكيم والترشيح بهذه الحساسية املفرطة، والتي 
لها من املساوئ ما يمكن أن يطغى على محاسنها 
ــــرف أن هـــذا غالبًا  املــتــعــلــقــة بـــضـــرورة الـــعـــدالـــة. وأعـ
النهاية،  فــي  املــســابــقــة ونتائجها  لــصــالــح  يــكــون  مــا 
يصبح  املعقولة  حـــدوده  األمـــر  يتجاوز  عندما  لكن 
مرضًا ينبغي عــالجــه، وهــذا مــا أحــاولــه هــذه األيــام، 
فالحياة أقصر من أن تضيع في التدقيق املبالغ فيه، 
للتسامح مــع تلك  املــســاحــات مــا يكفي  وفــيــهــا مــن 
الـــزالت الصغيرة والــهــفــوات الــعــابــرة واألخــطــاء غير 
املــقــصــودة.. سنبقى فــي إطــار املحاولة على سبيل 

التجريب إذن.

الترشيح... أسوأ مهماتي

وأخيرًا

في الحياة مساحات تكفي 
للتسامح مع الزالت الصغيرة 

والهفوات العابرة واألخطاء 
غير المقصودة
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