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العالم؛ بحيرة نمرود جنوب شرقي تركيا، بعد إعالنها، أخيرًا، محمية حساسة  ثاني أكبر بحيرة بركانية في  عاد الضوء إلى 
خاضعة للحماية الصارمة. هنا، زيارة إلى البحيرة والمنطقة المحيطة بها

هوامش

سما حسن

أيــامــا مــعــدودة،  الــفــاّر  الفلسطيني،  اشــتــهــى األســيــر 
تعرفون  الــبــاد.  ثمار  من  يأكل  أن  العارضة،  محمد 
املغترب  حتى  قلوبكم،  على  الــبــاد  كلمة  وقــع  طبعا 
ــذلـــك، تـــحـــّدث أجـــدادنـــا عن  يــشــعــر بــوقــعــهــا أكـــثـــر. ولـ
الــعــام 1948  الــتــي نــزحــوا منها بــعــد نكبة  جــذورهــم 
بقولهم »الباد«، وكنت أحسبها، لصغر سني، بادا 
غريبة أو باد األقــزام أو حتى العمالقة، حتى عرفت 
أنها األماكن األقرب إلى القلب. وهكذا اشتهى األسير 
الباد، وليست أي ثمار. تحّدث عن ثمار  الفاّر ثمار 
الصبر، وهنا في فلسطني نسميه صْبرا، وفي الكتب 
الشوكي«  »التني  اســم  عليه  يطلق  الباد  بعض  وفــي 
الذي لم أكن أشعر برغبٍة في تناوله من فوق العربات 
فــي مــصــر، حيث يــبــاع بكثرة فــي الصيف، ولــم أجد 
حنينا، وال خطوات تسابقني نحوه، على العكس من 
الثمار املحاطة بالشوك واملعلقة بني ضلوع األلم في 

أحراش الباد.
عــنــدمــا تــحــّدث األســيــر محمد الــعــارضــة عــن فرحته 
بني عامر خصوصا،  الصبر من مرج  ثمار  بالتهام 
ســرحــت فـــي األيـــــام الـــخـــوالـــي، تــلــك األيـــــام الــتــي كنت 

الشرقية  الــحــدود  إلــى  عائلتي  مــع  أخـــرج  فيها طفلة، 
ملدينتي، لــزيــارة أصــدقــاء قــرويــني هــنــاك. وهــنــاك كان 
اللقاء املحّبب مع أضاع الصبر وثماره، وكنت أتأمل، 
بفضول ورغبة، في تجربٍة لم تحدث بالطبع، طريقة 
دقــة؛ فا  بكل  الضلوع  الصبر من بني  لثمار  قطفهم 
بأحد  ثبتت  فــهــنــاك عــصــا خشبية  أيــديــهــم،  تــخــدش 
أطرافها أسطوانة من املعدن الحاّد األطــراف واملفتوح 
ــثــمــرة عـــن الــضــلــع  مـــن الــجــانــبــني، بــحــيــث يــتــم قــطــع ال
أيضا  الثمرة  وتبقى  الــحــاّدة،  األطـــراف  بأحد  الشائك 
داخـــل تجويف األســطــوانــة، ويــتــم سحبها بــحــذٍر من 
بــني الــضــلــوع، فــا تــقــع، وتفقد حيث تــغــوص الحيات 
ت أفعى ضخمة، فتلقفتها 

ّ
واألفاعي، وقد حدث أن أطل

وضربتها  البدائية،  اآللــة  بهذه  الــقــروي  صديقنا  ابنة 
فـــوق رأســهــا عـــدة ضـــربـــات، حــتــى خــمــدت حركتها، 
واســتــأنــفــت عــمــلــهــا املــمــتــع فـــي قــطــف ثـــمـــار الــصــبــر 
وجــمــعــه، حــتــى إذا مـــا جــمــعــت كــمــيــة مــنــه افــتــرشــنــا 
تتناول  أن  وعــلــيــك  تــقــشــيــره.  مــهــارة  ــدأت  وبــ األرض، 
الثمرة من وسط القشرة، فتنتزعها بحرص، وترميها 

في فمك مّرة واحدة أو مّرتني على األكثر.
يــمــكــن أن يمتلكها  الــصــبــر ال  ثــمــار  تــقــشــيــر  مـــهـــارة 
أيام طفولتي  امتلكها جّدي ألمي، وكانت  أحد مثلما 

 با أجوبة، منها سروال جّدي الشامي 
ً
تشهد أسئلة

الواسع املثقوب الذي لم أحل لغز ثقبه إال حني كبرت، 
ووعيت الفرق بني الصفة التشريحية للذكر واألنثى. 
الثاني فهو ملــاذا تمتاز حّبات الصبر في  أما السؤال 
مجلس جــّدي بــمــذاٍق ال يــقــاوم؟ وأظــل فــي حالة نهم، 
حــتــى ينبهني جـــّدي إلـــى أن اإلكــثــار مــنــه قــد يسّبب 
اإلمــســاك املــؤلــم، والــســؤال الـــذي لــم أعـــرف إجــابــتــه إال 
أخيرا، وهو ملاذا بعد تناول عدة حّبات من الصبر ال 

تدري سبب فقدك شهيتك للطعام؟
اليوم تكتشف، ومؤخرا جــدا، أن جــدي كــان فقيرا، 

 ُمشبعة، ووصفة ناجعة 
ً
الصبر وجبة وكانت ثمار 

ــاص الــــــوزن وضـــبـــط الــســكــر فـــي الـــــدم حسب  إلنـــقـ
إحساسا  تعطيك  الصبر  ثــمــار  أن  كما  الـــدراســـات، 
ثمار  ولذلك  طويلة.  مــدة  الطعام  تطلب  فا  بالشبع، 
الصبر التي كان يعاني جّدي في قطافها هي سّدادة 
جوعه وجوع جّدتي في أيام الصيف الطويلة. وثمار 
العارضة،  الفاّر محمد  األسير  تناولها  التي  الصبر 
مذاقها  عــن  ناهيك  بالتأكيد،  ســّدت جوعه ســاعــات 
يــتــخــيــل، حــني تقطفها بحذر  يــوصــف وال  الــــذي ال 

وعناء وروية من بني الضلوع الشائكة.
الــذي عاد إلى األســر تستحق  تجربة قطف األسير 
وقفاٍت ووقفات. تتأمل أنت وحدك ذكرياتك البعيدة، 
املــرء ويتعب، ويكّد من أجل  ُيــجــازف  وتتأمل كيف 
وال  تافهة  بعضهم  يراها  أمنية صغيرة،  يحقق  أن 
تستحق، لكنها بالنسبة لآلخرين عظيمة، وتستحق 
أن تحفر نفقا من أجلها، فاملتعة التي حصل عليها 
األسرى في أيام حّريتهم القصيرة تساوي سنواٍت 
أعمارهم، ربما منحتهم جــرعــاٍت من  وســنــواٍت من 
الصبر با حدود سنوات مقبلة. ولذلك ال تحدثوني 
الشوكي« على عربة خشبية  »التني  عن مــذاق ثمار 

تقف على كورنيش النيل في القاهرة.

الصبر الذي ليس له حدود

وأخيرًا

ثمار الصبر التي تناولها األسير 
الفارّ محمد العارضة سّدت 

جوعه ساعات بالتأكيد، ناهيك 
عن مذاقها الذي ال يوصف
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بحيرة نمرود
محمية حساسة خاضعة للحماية الصارمة

عدنان عبد الرزاق

ــــاص، بــعــضــهــا  ــخـ ــ املــــــدن كـــمـــا األشـ
ُيـــحـــســـن تـــســـويـــقـــه فـــيـــلـــمـــع، ربــمــا 
تهمل،  ومـــدن  يستحق،  مما  أكــثــر 
لسبب أو آلخر، فيتم تناسيها. ولعل والية 
مثال  خير  تركيا،  شرقي  جنوب  بتليس، 
عــلــى املــــدن الــتــي تــنــاســاهــا الــجــمــيــع، رغــم 
عمرها الذي يتجاوز سبعة آالف سنة، وما 
واإلمبراطوريات  الحضارات  فيها  تركته 
املــتــعــاقــبــة )مــيــديــا، الـــفـــرس، املــقــدونــيــون، 
وأخيرًا  السالجقة  البيزنطيون،  الرومان، 
الــعــثــمــانــيــون(. ولــكــل مــن تلك الــحــضــارات 
ــار ودالئـــــل، تــجــعــل بــتــلــيــس، وبـــجـــدارة،  آثــ
متحفًا مدهشًا مفتوحًا في الهواء الطلق، 
يــنــتــظــر مـــن يــنــفــض الــغــبــار عــنــه ويــقــدمــه 

للباحثني والسياح ومن يهمهم األمر.
لــنــهــرب مـــن الـــغـــوص فـــي مــســتــنــقــعــات آثـــار 
بــتــلــيــس، مــــن بـــحـــيـــرة وان املــصــنــفــة أكــبــر 
بحيرة مالحة في تركيا، وبحيرات »آرين« 
و»آيغر« و»نازيك« التي بدأت تلقى ترويجًا 
ــًا، كــمــا لــن نصعد لجبل »ســبــحــان«  ــ ورواجـ
نفي بحيرة  نا 

ّ
عل مترًا(،   4058( الوالية  في 

ُتعد البحيرة مزارًا سياحيًا وعالجيًا للكثيرين )األناضول(

»نــمــرود« فــي بتليس« بعض مــا تستحق، 
ــم تــنــتــه مــنــذ  ــًا لــ ــروبــ فــــي واليــــــة شـــهـــدت حــ
الــحــضــارات املــتــعــاقــبــة؛ فــالــحــرب الــروســيــة 
الــتــركــيــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وصـــواًل 
إلـــى حـــرب الــدولــة الــتــركــيــة أخــيــرًا عــلــى من 
تصفهم باإلرهابيني )حزب بي كا كا(، التي 
ســاهــمــت بــاالبــتــعــاد عــمــا يــمــكــن تسميته 
بحق عجائب الدنيا الغائبة عن التصنيف.
عـــــاد الــــضــــوء، أخــــيــــرًا، إلـــــى تـــلـــك الــبــحــيــرة 
الــعــجــيــبــة، بـــإصـــدار الــرئــيــس الــتــركــي قـــرارًا 
خاضعة  حساسة  محمية  »نــمــرود«  ُيعلن 
لــلــحــمــايــة الـــصـــارمـــة، مـــا القـــى تــرحــيــبــًا من 
سكان الوالية. يقول املختص في السياحة 
ــــى »الـــعـــربـــي  ــت، فــــي حـــديـــث إلـ ــ فـــيـــهـــري آيــ
الجديد«، إن قرار أردوغــان أعاد البحيرة، 
بــعــد عـــام كــورونــا املــعــطــل، إلـــى الــواجــهــة، 
ليعرف من يجهل نمرود أنها ثاني أكبر 
بــحــيــرة بــركــانــيــة فــي الــعــالــم بــعــد بحيرة 
توبا في إندونيسيا، والتعرف على تنوع 
املياه في بحيرات ساخنة وباردة، إضافة 

إلى املغارة الجليدية.
ويشير آيت إلى أن بحيرة نمرود البركانية، 
ــازت عــلــى جـــائـــزة املــثــالــيــة  »الـــكـــالـــديـــرا«، حــ

ضمن مشروع الوجهات األوروبية املتميزة 
)إديــــن/ EDEN(. لــكــن عـــودة االضــطــرابــات 
خالل األعوام األخيرة، قبل »تنظيف املنطقة 
من اإلرهــابــيــني«، على حد وصفه، ومــن ثم 
البحيرة  عــلــى زوار  ــــرت 

ّ
أث كـــورونـــا،  عــامــي 

وواليــــة بتليس وعــمــوم تــركــيــا. كــمــا عطل 
ذلك مشاريع سبق أن أعلنها مدير الثقافة 
في الوالية رمضان كينجان حول البحيرة، 
قبل أن تتابع أخيرًا وتعلن محمية حساسة 
»ســتــكــون لــهــا حــظــوة واهــتــمــام بــعــد قـــرار 
الرئيس«، سواء لجهة الخدمات أو حماية 

التنوع النباتي والطيور.
ويــعــود اســم بحيرة نــمــرود، الــتــي تشكلت 
إسبانية  كلمة  إلــى  نــمــرود،  جبل  بانفجار 
مــعــنــاهــا الـــدســـت أو الـــوعـــاء الــكــبــيــر، وهــي 
البركانية  الفوهات  عن  للتعبير  تستخدم 
الــضــخــمــة، الــتــي تــبــدو فـــي شــكــل أحــــواض 
البراكني، وتشغل أحواض  واسعة في قمم 
ــواه الــبــراكــني في  ــ الــكــالــديــرا الــعــديــد مـــن أفـ
العالم، وقد تكون بعضها نتيجة انفجارات 
بــركــانــيــة عــمــالقــة اســتــطــاعــت تــدمــيــر قمم 

املخروطات البركانية القديمة.
تــقــريــبــًا، ال تخلو واليـــة تــركــيــة مــن نــهــر أو 

بــحــيــرة، لــكــن الــبــحــيــرات الــبــركــانــيــة، الــتــي 
ــتـــوزع بـــني قــونــيــا  تــتــصــدرهــا »نــــمــــرود«، تـ
وبــتــلــيــس والــجــبــال الــشــاهــقــة بـــني واليــتــي 
ــــزون« و»بــــايــــبــــورت« شـــمـــال شــرقــي  ــرابـ ــ »طـ
ــطـــى لــلــمــنــطــقــة خــصــوصــيــة  ــا أعـ ــيـــا، مــ تـــركـ
ــة تــــتــــفــــرد بــــهــــا، خــــاصــــة لـــســـيـــاح  ــيـ ــاحـ ــيـ سـ
األمراض الجلدية والصدرية. تتوزع سبع 
بـــحـــيـــرات )أيـــغـــيـــر، وبــالــيــقــلــي، وديــبــســيــز، 
ــاري تــشــيــتــشــاك، وبــيــر  ــ ــرة، وصـ ــ ــيـــز، وقـ وإكـ
عــمــر( على سلسة جــبــال شــرقــي املتوسط، 
املعروفة بـ »جبال هالديرزان«، بالقرب من 

أوزونغول الشهيرة.
تركيا،  أجمل بحيرات  إنها  يقال  ما  ليأتي 
ــــن بـــحـــيـــرة »ســــبــــانــــجــــا« فــي  ــدأ مـ ــبــ ــتــــي تــ الــ
ــرب إســطــنــبــول، أكــبــر  مــحــافــظــة ســـقـــاريـــا قــ
بمساحة  تركيا  فــي  العذبة  للمياه  بحيرة 
تــصــل إلــــى 47 كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وبــحــيــرة 
أبانت بولوغربي في مدينة بولو، فبحيرة 
تشلدر في واليــة أردهــان شــرق األناضول، 
ــيـــرة مـــّكـــة فــــي مـــديـــنـــة هـــوتـــامـــش فــي  وبـــحـ
التي  وان  بــحــيــرة  عــنــد  تنتهي  قــونــيــة، وال 
ســمــحــت لــهــا مــســاحــتــهــا الــكــبــيــرة بــوجــود 
أكدامار  جزيرة  أشهرها  فيها،  جــزر  أربعة 

التي تحتوي على الكنيسة الشهيرة.
ــنــــدرج أكـــثـــر مـــن 30 بــحــيــرة فـــي تــركــيــا  وتــ
طــوز،  منها  السياحيني،  األدالء  قــوائــم  فــي 
بيشهير، إزنيق، كاراغول - شافات، سالدا 
- بوردور، لتبقى الغرابة من نصيب بحيرة 
ــا 

ً
تــشــلــدر بـــواليـــة أردهــــــان الــتــي تــرتــفــع ألــف

ما يحولها  البحر،  فــوق سطح  مترًا  و959 
تختص  الشتاء  فصل  خــالل  جليد  لقطعة 

بمحبي التزلج بعربة الخيول.

يعود اسم بحيرة 
نمرود، التي تشكلت 
بانفجار جبل نمرود، 

إلى كلمة إسبانية 
معناها الدست أو 

الوعاء الكبير

■ ■ ■
تندرج أكثر من 30 
بحيرة في تركيا 
في قوائم األدالء 

السياحيني، منها، طوز، 
وبيشهير، وإزنيق، 
وكاراغول - شافات

■ ■ ■
البحيرات البركانية، 

التي تتصدرها 
»نمرود«، تتوزع بني 

قونيا وبتليس والجبال 
الشاهقة بني واليتي 

»طرابزون« و»بايبورت« 
شمال شرقي تركيا

باختصار


