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مشروُع الّرحالت
الّرحلة هي متعُة الّتاريخ وتاريُخ املتعة، والرحلة هي لّذُة املشّقة، وعني اجلغرافيا، 
ومنظاُر الفلك، ومسباُر األنثروبولوجيا، وجرُس اخلربات بني األمم، ومهزة الوْصل 
العامل وحنكُة  املؤّرخ ومكتبة  الّسلطان، ووثيقُة  الّشعوب، والرحلُة هي سفري  بني 

السيايس ورافُد األديب الذي ال ينضب. 
أخرى،  إىل  مرحلٍة  ومن  عرص،  إىل  عرٍص  من  رّحالة،  خملوٌق  اإلنسان  ويكأّن 
بني  ما  األعامق،  وخيرتُق  اآلفاق،  يرتاُد  واملكان،  الّزمان  عرْب  متنّقاًل  حياته  يعيش 

إرساٍء باجلسد، ومعراٍج بالّروح، وسياحٍة بالعقل. 
وال أظّنني مبالًغا فيام وصفت؛ فقد بدأِت الّرحلة منذ برهٍة وجيزة تعود لتكشف 
عن أمهّيتها يف املجال البحثي األكاديمي، وترتقي مّرًة أخرى مكانُتها التي تبّوأهتا 

من قْبل كإحدى رائداِت العلم؛ مصدًرا ومنهاًجا.
والّسياسة واالقتصاد  الّتاريخ واجلغرافيا  الباحَث يف  فالرحلُة متنح 
ا  ثريًّ مصدًرا  متنُحهم  العلم،  جماالت  من  وغريها  واآلثار...  واألنثروبولوجي 
احلولّيات،  كتب  وملِل  الوقائع،  كتب  رتابة  عن  بعيًدا  باحلياة،  نابًضا  ا  وواقعيًّ
وجفاف كتب الّتاريخ الرسمي، ونفاِق املؤّرخني املكّلفني، ومجوِد جامعي األخبار 

وناقيل الروايات. 
الّرحلة- إذا أحسَن القارئ قراءهتا والكاتُب تدوينها- تصرُي حياة ثالثّيَة األبعاد 
حيياها القارئ واملستمع، فتعطيه العلَم مع املتعة، واخلربَة مع املعايشة، والدّقَة مع 

الواقعية، والعمَق مع الّثراء. 
ا لدى الباحثني واملحّققني يف االعتامد عىل كتب الّرحالت،  ويبدو اآلن االّتاُه قويًّ
سواء العناية بتحقيقها وإخراجها من مظاّنا، وسواء باالعتامد عليها كمصدٍر أكاديمي، 



وهو ما ُيعطي قفزًة نوعّية يف البحث العلمي، رشيطة االنتخاب الواعي واالستشهاد 
املمّحص، واالستنتاج املنطقي، والّنظرة الفاحصة، واالستقراء املتأّن املتدّرج، الذي 
العكس،  يفعل  وال  ُفسيفساء،  لوحة  منها  فريسم  بعض،  إىل  بعًضا  اجلزئيات  يصّف 
إدامه،  الغّث يف  يعتمُد عىل  الّتعميامت من األحداث اجلزئية، وال  فيعمُد إىل اختالق 

وال اهلزيل يف طعامه. 
وعىل قدر ما حتمُل الّرحلة من أمهية، ال ختلو أيًضا من زاّلت، قد تكثر فتصبح 
مضّلالت، إذ نرى بعَض الّرحالة يأيت إىل قطٍر غريب عن مشاربه، وهو حيمُل يف 
ا أْو كارًها، عميق الثقافة أو ضْحلها، فاحَص  ُجعبته خلفّيته الّثقافية والعقائدية، حمبًّ
الّنظرة أو رسيَع االنفعال، متقّلَب اآلراء واألحوال، بل ترى البعض يكذب مّدعًيا 
أّنه رأى ما مل يره اآلخرون، واّطلع من األرسار عىل ما مل يستطْعه غريه، فيستجلُب 

إعجاَب القارئ واملستمِع عىل حساب احلقيقة والواقع. 

النظرة  صاحُب  املدّقق  الباحث  يقف  وخطورهتا،  الّرحلة  أمّهية  بني  لكْن 
األحداث،  وراء  ما  ويستنتُج  األرسار،  ويستنبط  احلقائق،  فيستشّف  الفاحصة، 

ويقرأ ما بني الّسطور. 

ونحن يف »املركز الّثقايف اآلسيوي« نحاول من خالل »مرشوع الرحالت« أْن نقّدم 
جمموعًة منها يف شّتى املناطق والعهود لتغطية أكرب مساحٍة ممكنة يف الزمان واملكان 
ومعلوماٍت  اجلغرافيا،  يف  متوارثًة  وخرباٍت  التاريخ،  يف  مسلسلًة  حلقاٍت  لتكون 

ا وغرَي تقليدّي يف البحث العلمي..  مرتاكمًة يف غريها من العلوم، ومنبًعا ثريًّ

ومن خالل هذا املرشوع نفتح الباَب للتعاون مع الباحثني واملحّققني واملرتمجني 
طريق  يف  جديدة  خطوة  نْحو  الّسعي  يف  مجيًعا-  نسهَم-  كي  والّتعاون؛  للّتواصل 

الّتقدم. 

واهلُل ويّل التوفيق.
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العنوان األصيل للكتاب
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المقّدمة

ليس من الّسهل عىل اإلنسان أن يكون حمايًدا، خاّصة إذا كان يف مهّمة رسمّية 
شخصيته  جانًبا  ينّحي  أن  اإلنسان  عىل  أيًضا-  الّصعب-  ومن  وطنه،  لصالح 
وموضوعيته حّتى لو كان يمّثل دولة استعامرية، وهو ما يّتضح بجالء يف مالحظات 
الكردية  املناطق  إىل  رحلته  عن  العراق  يف  الربيطان  القنصل  برانت  مجيس  مسرت 
كثرًيا من مالمح شخصيته، وشخصية  التي عكسْت  املالحظات  واألرمنية. هذه 

بريطانيا اإلمربيالية. 

تدرس  ظلت  والتي  الربيطانية،  اإلمرباطورية  ربيبُة  اإلنجليزية  الشخصّية  إّنا 
منطقَة العراق واخلليج أكثَر من قرن؛ لتستعمرها أقّل من قرن. 

املناطق  ليزور  األناضول  إىل  شاماًل  ويتوّغل  العثامن،  العراق  يف  يتجّول  فهو 
الكردّية واألرمينّية يف هذه املنطقة شديدة الوعورة بجباهلا وشديدة اخلطورة بكردها 
ومتّردهم، وال يعطينا أّي أسباب هلذه اجلولة أو الّرحلة، فالّرجل ليس برحالة وال 
ُمستكشف وال عامل أنثروبوجلي أو جغرايف يتبع اجلمعيَة اجلغرافية امللكية يف لندن، 
والتي دّعمت الكثرَي من الّرحالت االستكشافية إىل املنطقة االسرتاتيجية يف طريق 

اهلند كربى مستعمرات بريطانيا يف الرشق. 

مهاّمهم  كانت  العثامنية  الّدولة  أخريات  يف  اإلنجليز  الدبلوماسّيني  ولكّن 
الدولة  عن  االستخباراتية  املعلومات  مجَع  هي  مهاّمهم-  جّل  تكن  مل  إْن  األوىل- 
املتداعية- العثامنية- كتمهيٍد علمّي لتأمني خّطة بريطانيا االسرتاتيجية يف السيطرة 

عليها، وفرض نفوذها عىل املراكز املهّمة فيها. 
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الّشخصيات التي اصطحبها معه جيمس برانت، والباروميرت الذي حيّدد االرتفاع 
الّسطح  ومظاهر  الطرق  عن  الكثرية  الّطبوغرافية  واملعلومات  البحر،  سطح  عن 
كذلك  وتقاليدهم،  وعاداهتم  السّكان  عن  األنثروبولوجّية  واملعلومات  واملناخ، 
العشائر،  ورؤساء  طوائفهم،  بكاّفة  الّسكان  من  مجَعه  حاول  الذي  الّرأي  استطالع 

ومسئويل القبائل عن موقفهم من اإلدارة العثامنية.

كّل ذلك يظهر لنا طبيعة املهّمة املسنَدة إىل القنصل جيمس برانت. 

امللكية؛  البحرية  القوات  يف  ضابط  جالسكوت،  كيفورد  آدم  الرحلة:  مرافقا 
الدكتور إدوارد دالزيل ديكسون، طبيب جراح. 

بداية الرحلة: مدينة أررضوم، 26 حزيران 1838م. 

طريُق الّرحلة: أررضوم، وان، موش، بايزيد، والعودة. 

نايُة الرحلة: 19 أيلول 1838م.

وقد ُنرشت الرحلة يف:

Journal of the Royal Geographical Society of London، Vol. 

10، (1840)، pp. 341434-

-341 ص   ،)1840(  ،10 املجلد.  لندن،  يف  امللكّية  اجلغرافية  اجلمعّية  جمّلة 
.434

حتت بعنوان:

Notes of a Journey Through a Part of Kurdistán in the 

Summer of 1838

James Brant، A. G. Glascott
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وبعَد هذه املعلومات األولّية عن الرحلة، نورد فيام ييل بعض املالحظات املبدئّية 
حول مالحظات جيمس برانت؛ لعّلها تكون دلياًل للقارئ، والباحث، ليستكشَف 

ما وراء الكتابة، ويقرأ ما بني السطور. 

يف معظم األحيان كان يصحب املؤلف ورفاقه يف الّرحلة جمموعٌة من احلّراس 
عىل  اخلارجني  تعديات  من  للحّراسة  إّما  التالية،  القرية  أو  املحّطة  إىل  لتوصيلهم 
القانون، وإّما للمساعدة يف املرور من املناطق الوعرة، وتيسري أعباء السفر، ويف كّل 

احلاالت إكراًما لوفادهتم كنوع من واجبات الضيافة. 

األرايض  وفرة  الرحالة، وهو  من  الكثري  رّدده  تعّجًبا  أو  املؤلف شكوى  يكّرر 
الّزراعية التي ينقصها كثرًيا األيدي العاملة الستثامرها، ويلمح إىل أّن نظام متّلك 
األرايض يف الّدولة العثامنية يقيض بأّن كّل شخص يمكنه استغالل واستزراع أي 
بقعٍة خالية دون أّي حّق أو رشاء أو إجيار، عدا رضيبة تعادل عرش قيمة املحاصيل، 
ا يف بعض املناطق، وإّن البذور تنتج حوايل 12 ضعًفا مّما يتّم  بل إّن الرتبة خصبة جدًّ
بْذره، خاّصة يف سهل باسني، كام أّن أهايل بعض هذه القرى معفْون من الّساليانه، 
وكذلك من اخلدمة العسكرية، وبعض القرى موقوفة ألعامل اخلري، ويديرها أحُد 

الّدروايش من املتصوفة. 

ال يعرف املؤّلف الكثرَي عن املصطلحات العثامنية املستخدمة يف احلكم واإلدارة، 
حيث يشرُي مثاًل إىل أّن اإلدارة الرئيسية ملنطقة باسني موجودة يف حسن قلعة الّتابعة 
لوالية أررضوم، وتضّم هذه »الدوقية« 120 قرية. ويكّرر استخدام لفظة دوقّية يف 
الّتقسيامت اإلدارية الكبرية يف املنطقة، وال يستخدم التقسيامت العثامنية مثل سنجق 

أو مترصفّية، أو غريها من املصطلحات الشائعة حينئذ.
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أشاَر املؤّلف- من خالل املصادر الّسمعية املحلية– إىل ملحاٍت من تاريخ املنطقة، 
التي قامت فيها وحكمتها لسنوات طويلة، وكذلك  املستقّلة  الكردّية  واإلمارات 
باستقالهلم واخلروج  العشائر لالحتفاظ  البكوات ورؤساُء  قادها  التي  التمّردات 

عن تبعيتهم للدولة العثامنية. 

املشكلة  ا يف  نقطة مهّمة جدًّ إىل  بالّسكان األرمن، ويشري  اهتامًما  املؤّلف  يبدي 
األرمنّية، وهي هجرُة األرمن لقراهم مع جالِء اجليش الرويس عن أرايض الدولة 
العثامنية احلدودية التي احتّلتها، إثَر اتفاقية أدريانبول، وتركهم مساحات شاسعة 
من األرايض تعان نقَص العاملة الستثامرها، كذلك رغبة الّسكان األرمن يف موش 
الكرد  اعتربه  مّما  ذلك،  الّروس  ورفض  جالئها  عند  الروسية  القوات  مصاحبَة 
قتلهم، حّتى جاء  األرمن ونبهم، وحّتى  انحياًزا لألعداء، ومرّبًرا لالعتداء عىل 

رشيد باشا وحافظ باشا وأعادا االستقراَر واألمن للمنطقة. 

يشري املؤلُف إىل رضيبة الّساليانه ومقدراها وإعفاء بعض القرى منها، ثّم يوّضح 
أسلوب تقديرها ومجعها، وإْن كان يف كالمه تناقٌض ربام يكون مرجعه حتامله عىل 
الّدولة العثامنية، حيث يذكر أّن »الباشا« جيتمع مع رؤساء الطوائف يف مقّر الباشوية 
وحيّدد الرضيبة املطلوبة هلذا العام بشكل ارتايل دون مناقشة، ثّم يعود فيقول: إّن 
هذه الرضيبة ال تزيد كثرًيا عن الّسنوات األخرى، وال تثري مشكالت بني الّسكان. 

وبنظرٍة حمايدة يمكننا القول أّن يف هذه الّطريقة نوع من املرونة يف تطبيق القانون، 
يتناسب مع األحوال االقتصادية وكمية املحاصيل  وتغيري قيمة الرضيبة كّل سنٍة 
وظروف الّدولة، ويؤّكد ما قلناه املؤّلُف نفسه يف مواضع عّدة من الرحلة، حيث 
حيرص عىل سؤال األهايل عن أحواهلم، أو يبادروه ُهم بعرض مشكالهتم، وثقل 
الرّضائب عليهم، فيقول مثاًل عن قرية أيبلر Eipler إّن األهايل يف ذلك العام دفعوا 
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نصَف الرضيبة املفروضة عليهم، ومع ذلك يشتكون، ويف النهاية فإّن قيمة الرّضيبة 
السنوية عليهم كان 12 لرية فقط. 

الرّتكيز األكرب للمؤّلف كان هو الوصَف الطبوغرايف للمنطقة، طرقها وأنارها 
ومرتفعاهتا وسهوهلا، مع القياس الّدقيق للمسافات والطرق واالرتفاعات، ثّم ذكر 
عدَد الّسكان واألرس وفَق املرجعية اإلثنية من أكراد وأرمن، مسلمني ومسيحيني 

أرمن، وأحياًنا يشري إىل املواقع األثرية. 

للسكان  االقتصادية  األوضاع  املؤلف، وهي  اهتامَم  أخرى حازت  نقطة  وثّمة 
وملكّياهتم الزراعية وحماصيلهم ودواّبم واألعباء الرضيبية عليهم، خاصة األرمن 

الذين كان يبادر دائاًم يف الّسؤال عن أعدادهم وأحواهلم وظروفهم املعيشية. 

ومساحتها  واملدن،  للقرى  الرحالة-  معظم  شأَن  بالوصف-  يتعّرض  كام 
وأسواقها، ومنتجاهتا وحماصيلها وعامرهتا، واملنتجات األوروّبية يف هذه األسواق، 

وبقّية األوصاف األخرى كام يرُد يف كتب اخلطط. 

متّيزت هذه الّرحلُة عن الرحالت األخرى بأّنا مجعت بني عنارص ثالثة: 

- احلديث عن األكراد. 

- احلديث عن األرمن.

- إبراز عّدة وجوه للمناطق النائية من الدولة العثامنية. 

وكان حديُث مسرت برانت خاٍل بشكل كبري من التحيز ضّد العثامنيني، خاّصة يف 
تناوله ألحواِل وأوضاع املسيحّيني األرمن، لكّن هذه احليادية املزعومة مل تكن نابعًة 
من موضوعيته، بقدر ما هي خالية من الّدافع الذي من أجله حيمل عىل احلكومة 
العثامنية لصالح األرمن، فلم تكِن املشكلة األرمنّية قد برزت بعد، وأخذت البعَد 

الدويل؛ لتصري إحدى ورقات الّضغط والتدّخل يف الشئون الداخلية العثامنية. 
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لكّن هذا الّتحيز ضّد األتراك وجد متنّفًسا لدى املؤلف، فانصّب نقده يف الكثري 
من األحيان عىل األكراد، فنسَب إليهم نقائص كثرية، هم يف احلقيقة ليسوا برءاء 

منها متاَم الرباءة؛ إّنام هو عمَد إىل الّتعميم من خالل بعض اجلزئيات.

 ويعود املؤلف إىل موضوعّيته فيصف األحوال االجتامعية واالقتصادية للقرى 
ا بني األكراد واألرمن، أو بني  والبلدان التي يمّر با، خاّصة التي تشهد امتزاًجا عرقيًّ
املسلمني واملسيحّيني، ومن خالل هذا الوصف يستطيع القارئ أْن يلتمس احلقائق 
تعّرضه حلادث  برانت عندما أصدر حكَمه عىل األكراد ملجّرد  أغفلها مسرت  التي 
رسقة، ثّم حكمه عىل هذا املجتمع النائي دوَن مراعاة دقيقة للعنارص احلضارية التي 

أسهمْت يف تكوينه، ومازالت تسهم يف مسرية حياته. 

لكّنه رّبام رّد بنفسه عىل نفِسه يف هذه االهّتامات، عندما أشار إىل تناقض األوضاع 
االقتصادية يف منطقٍة عن أخرى، وكذلك تناقض األوضاع اإلدارية، وهذا راجٌع إىل 

شخصّية الوايل ورؤساء العشائر، وراجع إىل طبيعة املنطقة وظروفها االقتصادية. 

بل أملَح- أيًضا- إىل سبٍب رئييس يف عدم تْرحيب بعض العشائر والقرى باملاّرة 
أو الّرحالة، إْذ كثرًيا ما يمّر هؤالء عليهم دون سبب واضح، كام أّن بعض القرى 
الواقعة عىل الطريق كانت ملزمَة من ِقَبل الدولة باستضافة هؤالء املارة دون انتظار 
أّي مقابل سوى إعفاء الّدولة هلم من الرضائب السنوية، كام أّن كثرة األسئلة التي 

يلقيها هؤالء األجانُب كانت تثري خماوَف حّتى املسئولني يف تلك املناطق. 

ا إىل اهلدف األسايس الذي مل يرّصح به، وهو الوصُف  كّل ذلك كان حديًثا جانبيًّ
الرحالة  من  الكثري  شهدت  التي  للمنطقة  واإلثنوغرايف  والطبوغرايف  اجلغرايف 
الرشق،  يف  مستعمراهتا  نْحو  العظمى  بريطانيا  طريق  تأمني  طليعة  الربيطانّيني 
وجامعي املعلومات االستخباراتية حول تركة الّرجل املريض- الدولة العثامنية- 

التي كانت متّهد القتسامها، وكان العراق من نصيب بريطانيا. 
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مالحظات حول جولة خالل جزء من

كردستان في صيف عام 1838

بعد أِن انتهيت من الرّتتيبات املتعّلقة بالرحلة، وبعد أن استقّر اجلّو بشكل تام 
عىل إثر ربيع رطٍب متأّخر القدوم، قمت أنا »جيمس برانت سكواير« ببدء رحلتي، 
حيث غادرُت مدينة أررضوم يف متام اليوم الّسادس عرش من شهر حزيران/ يونيو  
عام 1838، وقد كان بصحبتي كّل من الدكتور »إدوارد دالزيل ديكسون« الطبيب 
اجلّراح، واملسرت »آدم كيفورد كالسكوت« وهو ضابٌط يف القوات البحرية امللكية 
)الربيطانية(، وقد تطّوع مسرت آدم- مشكوًرا- برسم خريطة للطريق الذي سنسلكه 

خالل جولتنا يف جزٍء من أرايض كردستان. 

بعد أْن خرجنا من مدينة أررضوم قطعنا سلسلَة اجلبال املنخفضة التي تقع رشَق 
البليدة التي يطلق عليه اسم )ديقيه بويونا( أي )عنق اجلمل(، وتقع هذه البليدة عىل 

مرتفٍع يزيد عن مدينة أررضوم بمقدار 800 قدم. 

ثّم هبطنا يف سهل باسني )Pasin( وعربنا من خالل زاويته الغربية القصية عرَب 
جدول صغري ينساب بدوٍء من الناحية اجلنوبية.. ويصّب هذا اجلدول بعد مسافٍة 

قصرية جهة الّشامل، وبعد ذلك ينساب يف مسار حاّد نْحو الرشق. 

ويعترب هذا اجلدول أحَد روافد نر آراس )Aras( وقبل أن يصل هذا اجلدول 
إىل مدينة حسن قلعة )Hassan Kaleh( يّتحد مع جداول أخرى صغرية أقّل منه 

أمهّية، منحدرة من اجلبال التي حتيط بسهل باسني. 
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اسمه  Hassan kale  يصبح  قلعة  مدينة حسن  إىل  اجلدول  وبمجّرد دخول هذا 
جدوَل حسن قلعة، ويتوّقف امتداد هذا اجلدول عند منطقة رسج الفرس، ويرتاوح 
عمقه يف تلك املنطقة من 20 إىل 30 ياردة، وقد أخربن أحُدهم أّن منسوب املياه يف 
هذا اجلدول يف العرشين يوًما املاضية كان مرتفًعا للغاية، لدرجة أّنه مل يكن من امُلمكن 
اجتياز الّنهر يف هذا الوقت، ويظّل النهر منساًبا نْحو الرشق، وعىل بعد 9 أميال يتحد 
مع نر بينكول سو )Bing- gol( أو نر آراس احلقيقي الذي يصب يف الّنهر املسّمى 
Kurd wolf(، ونر كيتيفان سو النابعني من اجلبال التي تقع عىل  الذئب الكردي ) 

اجلبهة اليمنى من السهل. 

سو«  و»بينكول  قلعة«،  »حسن  نر  من  كّل  فيها  يّتحد  التي  املنطقة  يف  ويوجد 
جرٌس صخرّي يسّمى »جوبان كوبري« أي »جرس الراعي«. 

وبعد هذا االحّتاد يطلق عىل النهر اسم »نر آراس«، ولكن حّتى قبل أن يلتقي 
وكذلك  السابق...  من  أطول  جديد  جمرى  يّتخذ  الذي  »آراس«  بنهر  الّنهر  هذا 
مقداًرا أكرب من املياه املوجودة يف نر قلعة سو؛ لذا فبدًءا من هنا يمكن اعتباره النهر 

الّرئييس. 

حيث ينبع من »جبل بيني كول داغ«؛ أي »جبل األلف بحرية«، وهذا اجلبل عبارة 
عن سلسلٍة من اجلبال الّشاهقة االرتفاع، ويقع جنوب غرب »خينيس« أو »خونوس«. 

باسني  سنجقية   ،)beylik( صغريتني  سنجقيتني  إىل  فينقسُم  باسني  سهل  أّما 
العليا وسنجقية باسني السفىل. 

أّما مدينة »حسن قلعة« فتقع عىل بعد 18 مياًل رشق مدين أررضوم، ويوجد 
فيها مقّر »بيك« باسني العليا الذي حتتوي سنجقيته عىل 120 قريًة كّل سكانا من 
املسلمني، ويرجع ذلك أّن القسم األكرب من سكانا األرمن كانوا قد هاجروا إىل 
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آدريانبول  صلح  معاهدة  بعد  تركيا  من  الرويس  اجليش  جالء  تّم  عندما  جورجيا 
 .Adrianople

من  بوضوح  هذا  ويظهر  فشيئا،  شيًئا  الّسكان  عدُد  تناقص  اهلجرة  تلك  وبعد 
خالل وجود الكثرِي من األرايض الواسعة الصاحلة للزراعة التي مل يتّم استثامرها 
بسبب عدم وْفرة األيدي العاملة، وكام أخربتكم من قْبل أّن سهل باسني ينقسم إىل 
سنجقيتني مُها: باسني العليا، وباسني السفىل، ويفصُلهام نر آراس الذي يمّر من 
خالل سهل باسني، وبالّرغم من أّن هناك بعض القرى التابعة لباسني السفىل، إاّل 

أن أكثر القرى مرتبطة بـ«باسني العليا« إداريًّا. 

ُتدار سنجقية باسني السفىل من قبل »البيك« الذي يقيم يف القرية املساّمة آراس 
إّنام يقيم فيها ألّنا مسقط رأسه  Ars، وهو ال يقيُم يف هذه القرية بسبب أمهّيتها؛ 

فقط، وحتتوي هذه السنجقية عىل سبعني قرية، ولكْن نتيجة للهجرة أصبحت هذه 
القرى حتتوي عىل الكثرِي من األرايض الّصاحلة للزراعة، ولكّنها مهملة وال تد من 
يستثمرها بسبب قّلة األيدي العاملة، وهكذا احلال أيًضا يف سنجقية باسني العليا. 

ويبلغ طول إقليمي باسني حوايل أربعني مياًل، أّما عرضهام فيبلغ من 6 إىل 10 
أميال، وكالمُها يمتاز بأرض خصبة، وتتوافر فيهام احلنطة، كام أّن األرايض تروى 
بشكٍل مستمّر؛ نظًرا لوجود نر آراس، ويتوافر فيهام مراعي خرضاء ممتازة، وحتتوي 
قراها عىل حوايل 12- 100 أرسة، وأغلُب القرى ال يزيد عدد منازهلا عن ثالثني 
منزاًل، ورّبام أقّل من ذلك، والقرى الكربى يف هذين اإلقليمني أقّل عدًدا من القرى 
الّصغرية، ويف اجلهة املقابلة للّنهر الذي يواجه مدينة »حسن قلعة« يوجد الكثري من 
ينابيع املياه الّساخنة التي ال حرص هلا.. بعض هذه الينابيع قاري، والبعض اآلخر 

يبدو وكأّنه حيتوي عىل احلديد والكلس. 
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أّما أشّد هذه الينابيع سخونة فتبلغ درجة حرارهتا حوايل 105 درجة، وقد تّم 
بناُء مّحامات عند أكثر تلك املياه حرارة وغزارة، وعادة ما تزدحم بالسائحني. 

وقد كانت مدينة »حسن قلعة« أحد أقدم املحطات التجارية للجنويني القدماء 
)old genoese(، وقد قام هؤالء التجار املغامرين ببناء قلعتها بتّل القمة املستطيلة 
حوايل  ارتفاعها  ويبلغ  الرئيسية  السلسلة  من  اخلارج  الّنتوء  وهو  اجلبل،  ألنف 

1600 قدًما من مستوى سطح السهل. 

وتسيطر هذه القلعُة عىل املدينة بشكل كامل، حيث إّن احلائط املزدوج احلديث 
حييط باملدينة من كّل جانب؛ بل ويربط بني كّل نايات هذه القلعة. 

ويروى أّن هذا احلائط قد تّم بناؤه من ِقَبل شخص يسّمى »صن«، وقد طغى 
هذا االسم عىل االسِم الّسابق للمدينة، وأصبح سبًبا لتحويله إىل زاوية النسيان، 
 Theodosio ويعتقد بعُض السياح واملسافرين عرب كردستان أّن الثيودوسيوبوليس
Police  القدماء قد توّقفوا يف هذا املكان، عىل الرغم من عدم وجود أّي بقايا أو 

آثار هلم هنا. 

اجلرس  أيًضا  وهكذا  الرومان،  الّطراز  عىل  يبَن  مل  هنا  املوجود  احلاّمم  أّن  كام 
الّصخري الذي يقع بالقرب منه. 

أّما قلعة اجلنويني Genoese فقد ظّلت مهملة وَخربة دوَن أّي ترميم أو صيانة 
يمكن  وال  هتّدًما،  منها  أقّل  ليست  حديًثا  املقامة  احلوائط  وحّتى  طويلة،  لفرتة 
االستفادة منها أبًدا للدفاع عن املنطقة، وقد تّم إعفاء سكان هذه املنطقة من الرضيبة 
املساّمة »ساليانه«، وبداًل منها فُهم يدفعون 50 لرية فقط كإسناد للمؤّسسة السابقة، 
إىل جانب أّنم ملزمني باستضافة الغرباء واملاّرين باملكان، ويعّد ذلك أيًضا تكاليف 

باهظة ألّن الّسكان املحلّيني املاّرين من هنا ال يدفعون أجًرا الستضافتهم.
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غري  العيون  هذه  لكّن  مائية،  عيون  وسبَع  مساجد  سبعَة  البلدة  هذه  وتضّم 
مستغلة.

وبام أّنني سوف أحتّدث كثرًيا عن كلمة )ساليانه(؛ فيجب أن أرشح معناها، وهي 
عبارٌة عن رضيبة سنوية يدفعها سّكان القرى واألرياف لتغطية نفقات الّسلطات 

العامة واملتمّثلة يف )الباشوية(، ويتّم مجع هذه الرضيبة عىل الّنحو التايل:

يلتقي الباشا مع رؤساء الطوائف الدينية يف مقّر الباشوية، وحيّددون مًعا مبلغ 
الرّضيبة، ثّم يقوم هؤالء الرؤساء بتوزيع مبلغ الرّضيبة عىل السكان حسب القواعد 
املسئولني  بإبالغ  الدينية  الطوائف  رؤساُء  يقوم  حيث  بخصوص؛  بذا  املّتبعة 
أمر  يف  للنظر  املنطقة  عىل  املفروضة  الرّضيبة  بمقدار  يتبعونم  الذين  العشائرّيني 
تقسيمها عىل القرى الّتابعة لسلطتهم، وذلك حيدث يف هذه املناطق، أّما يف القرى 
البعيدة فيتلّقى رؤساؤها مقدار الرّضيبة من رئيسهم األعىل، وهم بدورهم يقومون 

بتقسيمها عىل سّكان كّل قرية حسب القواعد املتبعة. 

وهذه الرضيبة اعتباطّيٌة إىل حّد كبري؛ حيث إّنا ال تستند عىل أسس ثابتة، حيث 
تتفاوت مقاديرها حسَب مزاج الباشا، أي أّنه يمكن أن يرفع مقدارها، ويمكنه أْن 
خيفَضه، وهذا الباشا غرُي مسئول- طبًعا- عن تقديم أّي أسباب لزيادة أو ختفيض 
مقدار الرضيبة، وعىل األهايل أن يدفعوها دوَن أّي اعرتاض، وال جيرؤ أي شخص 
واضح  سبب  دوَن  تزيد  ال  الرّضيبة  فإّن  حال  كّل  وعىل  مقدارها،  يف  يناقشه  أْن 
وملح، ودوَن إثارة شكاوى كبرية، فمثاًل ال يمكن أْن تزيد رضيبة هذا العام عن 

رضيبة العام املايض بشكل كبري. 
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يوم 21 حزيران / يونيو  عام 1838

يف يوم 21 حزيران/ يونيو، عام 1838، غادرنا بليدة »حسن قلعة«، قاطعني 
نزلنا  البليدة  أميال ونصٍف من  أربعة  ُبعد  نْحو اجلنوب، وعىل  الّسهل، ومّتجهني 
ونصف  ميل  ُبعد  وعىل  وبعده  الرّشق،  نْحو  جيري  الذي  »كردسو«  نَر  نخوُض 
الّنهر بالقرب من قرية حتمل نفس  خضنا نًرا آخر يسّمى »كيفان سو«، يقع هذا 
أن يصّبا يف نر  الّنهران قبل  االسم، وتقع يف مدخل شعب صغري، ويّتحد هذان 

»قلعة سو«. 

ثم عربنا ِشعب »كيتفان«، ثّم هبطنا من الّسلسلة اجلبلية شيًئا فشيئا حّتى وجدنا 
أمامنا قّمة جديدة كلسية شاهقة، يصل ارتفاُعها إىل 1400 قدًما من مستوى سطح 
»حسن قلعة«، أّما ارتفاعها من مستوى سطح البحر فيبلغ 7230 قدًما، وبعد أن 
اجتزنا هذه القّمة الّسابقة انحدرنا مّرة أخرى باتاه واٍد عميق ذي مظهر رومانتيكي، 
حيث حتيط به الغاباُت اخلرضاء من كّل جانب، ورْسنا يف نفس اتاهنا، واتبعنا هذا 
وبالضبط  املسّمى »بني كول سو«،  الّنهر  إىل ضفاف  الوادي اجلميل حّتى وصلنا 

وجدنا أنفسنا يف مكان اجلرس الصخري الذي يربط بني ضّفتي النهر. 

وقد كنت أسمع أّن هذا اجلرس أعىل بكثري من جرس »جوبان كوبري« الواقع عىل 
ُبعد مسرية 6 ساعات باتاه مناطق املرتفعات. 

وعندما وصلنا هذا الّنهر– نر بني كول سو– القادم من املنطقة اجلنوبية الغربية 
واملّتجه نْحو اجلهة الشاملية الرشقية؛ وجدنا الّتيار قويًّا.. واملياه تغمر حوض الّنهر، 
للقصبة،  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  من  اجلبال  نْحو  ترّجلنا  بل  اجلرس؛  نعرب  مل  ولكّننا 
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 ،»Eipler وبعد أن مشينا حوايل ساعة وصلنا إىل قرية كردية صغرية تسّمى »آيبلري
وتبعد هذه القرية حوايل 16 إىل 18 مياًل عن مدينة حسن قلعة، وقد قطعنا هذه 

املسافة مشًيا عىل األقدام يف مّدة 9 ساعات. 

تضّم قرية آيبلري الكردية عرشيَن عائلة من الكرد، من بينها عرش عائالت عىل 
األقّل ظروفهم االقتصادية جيدة إىل حّد ما، أّما العائالت املتبقيُة فظروفها معتدلة، 

ويعملون رعاًة عند العائالت األخرى. 

وال يوجد أّي طريق مفتوح يصل بني أررضوم وموش يف فصل الشتاء إاّل هذا 
تغمر  الطرق األخرى مجيعها  إّن  القرية، حيث  يمّر من خالل هذه  الذي  الّطريق 
بالّثلوج، ومن املستحيل عبورها، وقد حتّققت من ارتفاع هذه القرية عن مستوى 

سطح البحر عن طريق الباروميرت، فتبنّي يل أّن ارتفاعها يصل إىل 6260 قدًما. 

وقد أخربن أهايل هذه القرية بمدى صعوبة أوضاعهم املادية، حّتى أّنم وبالّرغم 
من أّن الرّضيبة املفروضة عليهم تبلغ 12 لرية فقط، إاّل أّنم مل يدفعوا إاّل نصَفها 

فقط هذا العام، وهذا نتيجة لتدّن ظروفهم املعيشية. 

ويقوُم هؤالء األهايل بحرِث بعض احلقول مقابل حصوهلم عىل مقدار ضئيل 
من احلنطة، ولكّنهم يعتمدون بشكل تاّم عىل املاشية واألغنام، وهذا ألّنم حيصلون 
موسم  يف  أّما  الشتاء،  موسم  يف  وهذا  با،  مواشيهم  فيغّذون  بسهولة،  الّتبن  عىل 

الّصيف فيعتمدون عىل املراعي الغنّية التي تقع بالقرب منهم. 
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تبعُد قرية »آيبلري« عن »كوي يل« )koi li( بمسافٍة ال تزيد عن 12 مياًل نْحو 
املراعي  من  العديد  به  يوجد  ا،  جبليًّ صقًعا  اجتزنا  نحوها  اّتاهنا  وأثناء  اجلنوب، 
امُلمتازة، وبالقرب منه توجد قرية كردّية كبرية تسّمى )أغا ياز- aga yaz( وتقع 

هذه القرية عىل أعتاب اجلبل أسفل طريقنا، وبعيًدا عن مرمى البرص. 

وجاءت جمموعٌة من احلّراس، ويبلغون عرشة حراس، ورافقون من هذه القرية 
التاسعة والنصف  الّساعة  حّتى أوصلون إىل قرية »كوي يل«، وكان ذلك يف متام 
صباًحا، فتناولنا وجبَة إفطار خفيفة خالل انتظار وصول حقائبنا، وتقع قرية »كوي 
يل« هذه يف أحضان اجلبال، وترتفُع عن مستوى سطح البحر بمقدار 5900 قدًما، 
كام تبُعد عن نر »بيني كول« بمسافة نصف ميل، وهي من أعامل دوقية »خينيس«، 
وقد كان يقيم با عدٌد كبري من العائالت األرمينّية فيام مىض، وقد قيل يل إّنه كان 
ُيقيم با ما يزيُد عن مائتي عائلة أرمينّية، ولكّنها هاجرت إىل جورجيا، ويقيم با 
اآلن 15 عائلة ُمسلمة، وهي اآلن مليئة باخلرائب املتناثرة يف كّل مكان. أّما األرايض 
املمتّدة من النهر حّتى القرية فهي مليئة بالربك واملستنقعات الكثرية، وهلذا استعّنا 
بدليل ليدّلنا عىل كيفية عبورنا هذه الربك حّتى نصل إىل هذه القرية. ويبلغ عرض 
نر »ييني كول« يف هذه املنطقة حوايل 50- 60 ياردة، أّما التيار فهو رسيٌع للغاية، 
العمق  يف  أمتار  بعد  وعىل  احلصان،  رسج  ارتفاع  من  أكثر  إىل  املاء  ارتفاُع  ويصل 

يكون اجتياز النهر خطًرا للغاية إذا مل يكن مميًتا. 

ونتيجًة الرتفاع منسوب املياه، فقد ابتّلت مجيع أمتعتنا، وبعد خروجنا من املمّر 
اجلبلية  املنطقة  نعرب  حّتى  بالعشب  ميلء  طويل  بواٍد  مررنا  الّنهر  إىل  يؤدي  الذي 
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بالقرب من رأس الّسلسلة لنهبط من خالل ممّر صخري لنغري اتاهنا نْحو الرّشق 
نْحو  نتجه  كّنا  املكان  هذا  إىل  وصولنا  وحّتى  رحلتنا  بدء  منذ  إّننا  حيث  مبارشة، 

اجلنوب، أّما اآلن فسنّتجه نْحو الرشق. 

آغ  وحتى  يل«،  »كوي  من  بدًءا  أميال  عرشة  إىل  تصل  التي  املسافة  قطعنا  لقد 
قري  عن  ترتفع  قريان  آغ  قرية  أّن  من  بالّرغم  ونصف،  ساعات  ثالث  يف  قريان، 

كوي يل بحوايل 300 قدًما. 

وقد شاهدنا يف الّساعات األوىل من هذا اليوم جبل »بني كول داغ«، وهذا اجلبل 
حّولنا  وعندما  األوقات.  معظم  الّثلوج  تكسوها  طويلة  جبلّية  سلسلٍة  عن  عبارة 
 Seiban dag نظَرنا نْحو اليمني- أي الرّشق- رأينا القّمة الرابعة جلبل سيبان داغ

املتّوج بربقع فيض مصنوع من الثلوج البيضاء. 

وبالّرغم من وجود العديد من القمم التي حتوُل دوَن ظهور هذه القمة الرائعة، 
أمتعتنا، ونستمتع  ننتظر وصول  كّنا  الوقت  أّننا رأيناها بوضوح، وخالَل هذا  إاّل 

بذه املناظر الّرائعة، ومل تصل أمتعتنا إاّل بعد مرور ساعتني. 

لدرجة أّننا قد احرتقنا من وهج الّشمس، ومل يكن لدينا ما نستظّل به. إّن قرية »آق 
صقاليل« أي »الرجل ذو اللحية البيضاء«، التي كان رئيسها يف رحلة إىل أررضوم 
لتأمني بعض املستلزمات واألحذية واملالبس وبعض االحتياجات ألرسته، فهي 
قرية تقع ضمن سنجقية »خينيس« أيًضا، ويقيم با إحدى عرشة عائلة كردية، من 
بينها ثالُث عائالت فقط مْيسورة احلال، حيث أّنم يمتلكون بالضبط أربعني حقاًل 

صاحًلا للزراعة، ويمتلكون أيًضا عدًدا كبرًيا من األغنام واملاشية. 
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أميال من »آغفريان«، عرب سهل يقطعه  ُبعد تسعة  تقُع سنجقية »خينيس« عىل 
فهي  جوانبها  أّما  خمتلفة،  أماكن  يف  وتّتسع  تضيق  التي  العميقة  الوديان  من  عدٌد 

عبارة عن الصخور الشاقولية. 

ويوجُد يف عمقها العديُد من املراعي واحلقول املحروثة، وتتخّللها غدران وفرية 
املياه، ويوجد بعُض الغدران التي جّفت مياهها. 

ويف القرية التي يطلق عليها »بارماك سيز Parmak-Siz«، أي صاحب األصبع 
املبتورة، التي تقع يف إحدى تلك الوهاد، عربنا جدواًل صغرًيا ينبع من جبل يطّل 
عىل »أغفريان«، ويسّمى »قرة قايه«، أي »الّصخرة السوداء«، وعىل بعد مسافة قليلة 
جيري نر أكرُب يف وهدة أوسع من نفس الّطراز، يطلق عليه »كليسه سو«، أي »نر 
الكنيسة«، ينبع هذا النهر من كنيسة مسيحّية خربة، وجيري النهر عىل أعتابا، وبعد 
تقع عىل  قرية  ليصبح »بيك سو« عىل اسم  يتغرّي اسمه  قلياًل  الّنهر  أْن يصعد هذا 
ضفافه. وهذا الّنهر واجلداول املسّمى »قره قايه« جيريان نْحو اجلنوب الرشقي أْي 
باّتاه »مراد جاي« ذلك الّنهر الذي اعتقد أّنه ينبُع من سلسلة جبال بيني كول داغ. 

وصْلنا إىل »خينيس« التي أخربتكم عنها سابًقا يف الّساعة التاسعة صباًحا، وقد 
توّقف هبوب الّنسيم باألمس، ولكّنه هيّب اليوم بشكل متقّطع، مّما ساعد عىل ارتفاع 

احلرارة بدرجٍة عالية حّتى يف الّصباح الباكر بدًءا من السابعة والثامنة صباًحا. 

تتمّيز بلدة خينيس بقلعتها الّتارخيية، وهي عبارة عن بلدٍة قديمة، وتعرف من 
الـ  با  »باشوية« موش، ويسكن  ا  إداريًّ تابعة  قلعة يس« وهي  »خينيس  باسم  هنا 
»بيك«، وهو شقيُق أمني باشا حاكم موش، وهذا البيك هو مراد بيك الذي كان 
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غائًبا عند وصولنا إىل هناك، ولكّن وكيله »Kayaya« قام بإرسال ابنه إلينا ليبلغنا 
صحية  وعكة  من  يعان  كان  الوكيل  ألّن  وذلك  خدماته،  علينا  ويعرض  حتياته، 
أجربته عىل لزوم الفراش، فأرسل ولَده الذي كان يعمل ضابًطا، ولوال هذا كان 

ا.  حرض هو شخصيًّ

اليائسة يف أعامق وْهدة صخريٍة عميقة شديدة االنحدار من  املدينة  وتقع هذه 
اجلوانب، ترتفع هذا الوهدة عن مستوى سطح البحر بمقدار 5686 قدًما. 

جرسان  عليه  أّن  إاّل  ما،  حّد  إىل  صغرٌي  املدينة  بذه  يمّر  الذي  النهر  أّن  ومع 
صخرّيان، كّل جرٍس منهام ذو قنطرة واحدة، ُيطلق عىل هذا النهر اسم »قلعة سو«، 
وعندما ينحدر قلياًل نْحو أسفل املدينة يطلق عليه »آروزسو Arus-Su« تبًعا السم 
قرية تقُع عىل ضفافه، وينبع هذا الّنهر من جبل »بني كول داغ«، ويصّب يف »مراد 
جاي«، وتضّم هذه القرية 130 منزاًل، مائة منهم يقيم با املسلمون، أّما الثالثون 

منزل املتبّقية فيقيم با األرمن. 

ويوجد با مسجٌد ذو بناء جيد، أّما قلعتها فتقُع عىل شبه جزيرة ذات جوانب 
شاقولية تطّل عىل واٍد ضّيق شديد االنحدار. 

املدينة، ويقطع  له، ويطّل عىل  املجاور  الّسهل  ارتفاع  نفس مستوى  ويقُع عىل 
حائط متهّدٌم حالًيا عنَق شبه اجلزيرة، وقد كان هذا احلائط فيام مىض حيمي مدخل 
القلعة، ويمتّد عىل طول حافة  القلعة، ويقع هذا احلائط عىل يمنِي ويسار مدخِل 
الوْهدة الّضيقة شديدة االنحدار، ليقطعها بعَد ذلك من كّل ناية يف القرية، ويّتحد 

مع حصننْي خارجيني أو أبراج عىل اجلهة املقابلة. 

نتيجة  متهّدمة  ذاهتا شبه  القلعة  واألبراج حّتى  واحلوائط  ومجيُع هذه احلصون 
للعديِد من العوامل، ويقيم با »البيك«، كام أّن الوحدات السكنية امللحقة بالفناء 
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الصعب  ومن  البيك،  حريم  با  فيقيم  الداخلية  الغرف  أّما  جيدة،  غري  حالٍة  يف 
الوصول إليها. 

املستلزمات  بعض  عدا  ما  منعدمة،  تكون  تكاد  املنطقة  هذه  يف  والّتجارة 
الرّضورية للمجتمع الريفي، ويضّم البازار 30 دكاًنا صغرًيا، ال يبيعون فيها سوى 
ا، والتبوغ وغاليني التدخني وبعض احلاجات الرضورية مثل  املناديل املصنوعة حمليًّ

اخلرضوات والفاكهة. 

أّما العوائد القانونية التي حيصل عليه البيك هي: ُعرش مردود اإلنتاج الزراعي 
للمنطقة، حيث تدّر هذه املنطقة سنويًّا 150 لرية، وبداًل من دفع الرضيبة املسامة 
»الساليانه« يلزم األهايل باستضافة الغرباء، ونظًرا ألّن هذه املنطقة هي حمطة خلفية 
متأّخرة، فيزورها العديُد من الغرباء، كام أّن الرّضيبة ليست خفيفة أيًضا، وأرايض 
هذه املنطقة ليست ملًكا ألحد؛ لذا فال يمكن بيعها أو رشاؤها، أي أّنه يمكن ألي 
شخٍص أن يّتخذ منها مكاًنا لنفسه، برشط أن تكون خالية دون أن يدفع أّي مبلغ 
عىل شكِل إجيار أو غريه. ويمكن أيًضا أْن يزرع أّي مكان غري مزروع، وعليه أن 
يدفع ُعرش الّدخل الزراعي لقطعة األرض التي زرعها، ولكن إذا أمهلها أو أتلفها 
فهو هكذا خياطر بخسارهتا وضياع حقوقه يف متّلكها، وجيب أن يكون هناك طلب 
ملساعدته يف الزراعة، ولكن هذا مستحيل حيث إّن األرايض الزراعية كثرية، ولكن 

ال توجد أيدي عاملة لزراعتها. 

ذوبان  بعد  مبارشة  ويأيت  فهو حار،  الّصيف  أّما  ا وطويل،  بارد جدًّ هنا  الّشتاء 
الثلوج. 

نقطع مسافة  قمته  إىل  داغ، وحّتى نصل  القرية عىل سْفح جبل كول  تقع هذه 
قدرها سّت ساعات، وقد سمعت أّنه كان يوجد عىل هذه القمة قلعة قديمة، ومل 
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يبق منها إاّل بعض األحجار، ولكّنني أصّدق هذا األمر، حيث أّنه من املمكن أن 
تكون هذه جمّرد أقاويل سّببها وجوُد بعض األحجار الكبرية التي توهم البعض، 
فيعتقدون أّنا بقايا قلعة. وتوجد قرية تدعى توزله TUZLAH  عىل مسافة سبع 
بام  الطعام  ملح  من  الطبيعية  الّرواسب  بكثرة  يمتاُز  الرشقي  الّشامل  إىل  ساعات 

يكفي الحتياجات املنطقة وما حوهلا.

ودعون أخربكم عن القايايا؛ أي وكيل البيك، حيث تأّكدت أّنه رجل متحرض، 
أيًضا باخلراف واحلليب والبيض،  أّنه أرسل ولَده الستقبالنا فقد زّودنا  فبخالف 

ا أّنه رجٌل متحرّض ومؤدب.  وبعض االحتياجات األخرى دوَن أّي مقابل، حقًّ
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 ،)mush( عندما سألت بعَض األشخاص عن أفضل طريق للّذهاب إىل موش
عرفت أّن القرى التي تقع عىل الّطريق املبارش هلا، عادة ما تكون خالية من السكان 
يف فصل الّصيف، وذلك ألّن األهايل يذهبون إىل قمم اجلبال للحصول عىل املاء 

والكأل، ولالستمتاع باجلّو اللطيف. 

وهلذا وجدُت أّننا إذا سلكنا هذه القرى لن نحصل عىل املؤن والغذاء، فنصحني 
أحُدهم بسلوك طريٍق آخر غري مبارش، وقد كان يوجد نٌر كبري بالقرب من الطريق 
املبارش، وال بّد أن نجتازه، وهذا ليس باألمر الّسهل، ولكنني تذّكرت أّن أحدهم قد 
نصحني بعبوره من طريق اجلرس احلجري، وهلذا فقد قّررت أن آخذ بذه النصيحة 
األخرية، فغادرنا خينيس مّتجهني نْحو اجلنوب، ومررنا بالعديد من الوديان الضيقة 

املليئة باملراعي اخلرضاء، ومررنا- أيًضا- بوهاٍد كثرية الّشبه بام وصفته من قبل. 

»مال  تسّمى  كردية  قرية  وصلنا  دقيقة،  وأربعني  ومخٍس  ساعتني  حوايل  وبعد 
أكوالش« )mal akulash(، ومنها اّتهنا نْحو اجلنوب الغريب، عابرين العديد من 
التي  الكثيفة  باملراعي اخلرضاء  الفرعية، ومررنا  املمّرات  اجلبال عن طريق بعض 
تنترُش فيها الّزهور اجلميلة ذات العطور التي تنرش عطرها عىل امتداد أميال من هذا 
املكان، ثّم حّولنا مسارنا بالّتدريج نْحو الغرب، إىل أْن هبطنا أخرًيا يف طريق منحدر 
طويٍل يف مواجهة غرب قرية تسّمى جوم جوم Gumu Gum، بعد أن قضينا تسع 
النتظار  باستمرار  نتوقف  كّنا  ألّننا  ونتيجة  اليوم،  هذا  يف  سرًيا  ونصف  ساعاٍت 
أمتعتنا، فقد كّنا نتقّدم ببطء، كام أّنني مل أقدر أّننا قد تقّدمنا خالل تلك املسرية نْحو 
فوق  هتب  رملية  عاصفة  رأينا  فجأة  خيامنا،  بنصب  مهْمنا  وعندما  مياًل،  عرشين 
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مل  ولكنه  شديدة،  ريح  هّبت  فقد  فيه  خّيمنا  الذي  املكان  يف  أّما  املجاورة،  اجلبال 
تستمّر سوى ثواٍن معدودة ومل يصاحبها أمطار؛ لذا ومن ُحسن حّظنا كان مكان 

معسكرنا خالًيا من األمطار. 

:Gumu Gum جوم جوم

أّما قرية جوم جوم فهي عبارة عن قريٍة تقعد عىل واٍد مجيل، يصل ارتفاعه إىل 
4836 قدًما، مع »بني طول داغ« من الشامل. 

مبارش  طريق  هناك  ويوجد  اجلبلية،  الّسلسلة  أعتاب  حول  درنا  خينيس  ومن 
يصل إىل أررضوم بعد نْحو عرشين ساعة.

وهناك أيًضا طريٌق عميل يمكن قطُعه رأًسا عرب سلسلة »بني كول داغ« اجلبلية. 
إّن قرية كوم كوم موقوفة ألغراض الرّب واإلحسان، وهي تعود إىل اجلامع، الذي 

يرأسه شخص يسّمى الشيخ، وهو من الدراويش. 

اخلدمة  أداء  ومن  »الساليانه«،  الرضيبة  من  معافون  القرية  هذه  سّكان  ومجيُع 
العسكرية يف اجليش أو اجلاندرمة. تضّم هذه القرية 30 بيًتا من الكرد، و15 بيًتا 

من األرمن. 

األرايض  من  الكثري  يوجد  ال  أّنه  »باسني«  سهل  مغادرتنا  منذ  الحظُت  وقد 
املحروثة أو املزروعة، أّما احلقول املزروعة فهي قليلة ومزروعٌة بإمهال، حّتى أن 
العكس  أّما يف قرية كوم كوم فالحظت  املزروعة با تكون مرتفعة قلياًل،  احلنطَة 
حّتى  األمر  هذا  من  فتعّجبت  حمروثة،  كثريًة  أماكَن  وجدت  إّنني  حيث  متاًما؛ 
ا، كام أّن البذور هنا تدر حوايل 12 ضعًفا  أخربون أّن تربة هذا الوادي خصبة جدًّ

من الكمية املبذورة يف املواسم اجليدة.
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خرجنا من قرية جوم جوم، مّتجهني نْحو الرشق، وبعد نْحو ساعة سرًيا عربنا 
قرية كردّية تسّمى »كريباه كوه Kerbah - Kuh « وتقع هذه القرية عىل سفح اجلبل 
عىل أعتاب نر يسّمى »جوار بار«، الذي ينبع مبارشة من جبل »بني كول داغ«، 
بواسطة  الذي عربناه  نْحو اجلدول  بعد جريان مسافِة ساعة ورْبع  ينحدر  والذي 
بالّنهر  الّنهر  هذا  يلتقي  دقيقة  وأربعني  ومخس  ساعة  بعد  أّما  الّصخري،  اجلرس 
املسّمى »مراد جاي« يف خّط مستقيم، حيث ينحدر نر »جوار بار« من الغرب، ثّم 

يستدير عىل شكل زاوية قائمة عرب واٍد عميق مّتجًها نْحو اجلنوب. 

من  أكثر  يبلغ  ارتفاعنا  وجدنا  معنا  نحمله  الذي  البارومرت  إىل  نظرنا  وعندما 
4138 قدًما عىل مستوى سطح البحر. 

الوادي الذي يطّل عىل ضفاف نر جوار بار،  وعندما كنت أتّول عىل طول 
ختّيلت أّن نر »مراد جاي« ليس إاّل جمّرد تكملة هلذا النهر، وتبلغ املسافة من قرية 

كوم كوم إىل مكان التقاء هذْين الّنهرْين حوايل 11 مياًل. 

أّما الّطريق املستقيم القادم من خينيس، فيأيت من خالل السلسلة اجلبلية الواقعة 
باألسفل باّتاه نر »جوار بار«، وقبل تقاطعه، وقد اضطررنا أْن نخوض هذا النهر 

بالّرغم من عمقه واتساعه. 

أّما بعد احّتاد النهرين فيجريان خالل واٍد يّتسع تدرجييًذا حّتى يصبح جزًءا من 
النهر حّتى يصل إىل 70 ياردة، هذا  الّسهل يزداد اتساع  سهل »موش«، ويف هذا 

باإلضافة إىل اّتساع حوضه بمجرد دخوله السهل. 
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»سيكاوا  اسُمها  السهل  قرب  قرية  إىل  اّتهنا  األنر،  تقاطع  تركنا  أْن  وبعد 
Sikawah« التي تقع عىل ُبعد ثامنية أميال، ثّم تركناها، وبعدها بمسافة ثالثة أميال 

وصلنا إىل »كرياوي Kirawi« وتوّقفنا با، وأقمنا خيامنا، وقد كّنا متَعبني من السفر 
ملّدة ثامن ساعات متواصلة. 

امتداد  الواقعة عىل  القرى  أّن  الحظت  وقد  فقط،  األرمن  القرية  هذه  يف  يقيم 
سهل موش، ال يوجد با اختالط بني األرمن واملسلمني، أي أن القرى أّما يقيم با 

األرمن، أو يقيم با املسلمني، وال يقيم االثنان مًعا يف قرية واحدة. 

تفكريي،  تشغل  كان  التي  األسئلة  من  بالكثري  إليه  وتوجهت  بالقايايا  التقيت 
ولكنني مل أحصل عىل جواب واحد يرضيني، فلم يكن منه إاّل أن يقول يل: وكيف 
تفتًحا وهو قس، وقد  التقيت أخرًيا بشخص أكثر  يمكن يل أن أعرف ؟ ولكنني 
أخربن برس عدم إجابة القايايا يل، فقال: أّنه كان خياف أن خيربن بأي يشء حّتى ال 
يعرف أحد أّنه قد أعطى معلومات عن املنطقة لشخص أجنبي، ولكنني قلت له 
إنني لن أذكر مصدر معلومايت يف أي مكان، وقام القس بدوره بالتظاهر بتصديق 

كالمي، ولكنه يف قرارة نفسه مل يكن مقتنًعا بذا. 

يقيم يف هذه القرية عرشين أرسة من األرمن، وهي من ممتلكات »مراد بيك« من 
خينيس، ويمتلك القرويون حوايل 300 بقرة وثوًرا أو جاموًسا، وبعض األغنام 
ما بني 250 إىل 300، باإلضافة إىل 20 مهرة صغرية، ويف املواسم الغزيرة األمطار 
يدر مبذور احلنطة حوايل 10 إىل 12 ضعًفا، أّما يف املواسم قليلة األمطار، فال يزيد 

مدخوهلا عن أربعة أو مخسة أضعافها. 

والرّتبة هنا من الّنوع الرميل اخلفيف، هذا إىل جانب إمهاهلم لرهّيا، وكّل األصواف 
ا، وال يفيض منهم يشء، كام أّنم  التي حيصلون عليها من األغنام يستهلكونا حمليًّ

يزرعون بذور الكتان ليحصلوا عىل زيوهتا كوقود. 
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ا وقاٍس، فنجد  وموسم الشتاء هنا ليس طوياًل كام يف أررضوم، ولكنه بارد جدًّ
النهر  حّتى  األمتار،  من  العديد  إىل  سمُكها  يصل  حّتى  املنطقة  كّل  تغّطي  الّثلوج 

نفُسه يتجمد فتعربه العربات املحملة.

وتدفع القرية ثالث رضائب كّل عام تصل إىل5 أو6 لريات كخراج اعتيادي، 
ولكْن هناك رضيبة أخرى تعترب أكرَب هذا الرضائب، وهي التي حيصل عليها البيك، 
 ،)kishlak  ( القيشالك  جانب  إىل  الزراعي،  املنتوج  من  البيك  حّصة  يف  وتتمّثل 
وهي الرّضيبة الربعية الشتوية، ومجيع هذه الرضائب مع بعضها البعض متّثل عبًئا 
ثقياًل عىل كاهل سكان القرية، هذا باإلضافة إىل عدم اقتناعهم با، كام أّن رضيبة 
جيربون  أّنم  حيث  واجلور،  القهر  أساليب  من  أسلوب  وكأّنا  تبدو  القيشالك 

القرويني عىل إعطاء مالجئ شتوية ألكثر من عرْشِ أرٍس كردية. 

وعند  موش،  إىل  الروس  جيش  وصل  وعندما  الروسية،  احلرب  أّيام  وخالل 
حيث  بذلك،  هلم  يسمح  مل  أّنه  إاّل  معه،  جيلون  أن  يتمّنون  األرمن  كان  جالئه؛ 
املهاجرين  عبء  حيملوا  أْن  يريدوا  ومل  األيام  هذه  يف  يتقّدمون  كانوا  الّروس  إّن 

وعائالهتم. 

فقد  لذا  الرويس،  اجليش  إىل  منحازون  األرمن  أّن  األكراد  اعترَب  فقد  لذلك 
عىل  هلم  كعقاٍب  وقتلهم  بل  عليهم؛  واالعتداء  ممتلكاهتم،  نب  عىل  أقدموا 
باشا بعملياهتم  باشا، وحافظ  انحيازهم ألعدائهم، ولكن عندما قام رشيد حممد 
العسكرية، ومنذ تشكيل جاندرمة »الباشوية«، ومل جيرؤ أّي شخص من الكرد عىل 
أّثر ذلك  الفردية والسطو عليهم، وقد  القرى األرمنية، وندرت احلوادث  مهامجة 
عىل هذا اجلنس اجلبيل وفرض عليهم أخالًقا جديدة متنعهم من ارتكاب احلامقات 
بحّق األرمن، ولكن هذا مل يعْد كافًيا حالًيا حيث إّن عدد جاندرمة الباشوية املكلفة 
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فيام مىض، وهذا يشء ملحوظ يف  كافًيا  املئات، ومل يكن  تتجاوُز  بحفظ األمن ال 
نقص التجهيزات والضبط. 

Osp-بوليور »أوسب  تسّمى  صغرية  تّلة  توجد  »سيكاوا«  قرية  من  وبالقرب 
Polur« وتعني باألرمنّية )إّن اجلبل الذي حولنا هو من نبات العدس( وعىل هذا 

املرتفع الّصغري أبدى عالء الدين بيك مقاومًة باسلة وناجحة ضّد القوات احلكومية 
لالنقضاض عىل اإلمارة الكردية املستقّلة التي كان بصدد إقامتها. إّن عالء الدين 

بيك هو رئيس كردّي، وهو أيًضا اجلّد األعىل ألرسة أمني باشا املوشى. 

وقد أخربن يل أّن هذه احلادثة وقعت قبل ما يقارب قرًنا واحًدا، ومنذ هذا اليوم 
سّمي ذلك املرتفع باسمه. 

وقد الحظُت أّنني مل أشاهد أّي أشجار إاّل نادًرا منذ أن تركت أررضوم ماعدا 
الوادي الذي ذكرته سابًقا، ويوجد أيًضا بعُض األشجار من الصفصاف والبلوط، 
بالقرب من املكان الذي يلتقي فيه كّل من نري »جواربار« و«مراد جاي«، ومن 
هذه املظاهر يمكنني أْن أستنتج أّن هذه املنطقة هلا نفس اخلصائص العامة لسهل 

أرمينيا العايل كّله. 
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الّسابع والعرشون من حزيران/ يونيو، عام 1837 

بعد مغادرتنا »كرياوي Kirawi« واصلنا سرْينا عىل طول السهل، وكان نر مراد 
جاي عىل مقربٍة مّنا يف اجلهة اليرسى. 

أربع عرشة  يتكون من  القدم  الّنهر عىل جرس كثري  وخالل نصف ساعة عربنا 
قنطرة متآكلة، لدرجة أّننا خفنا وترّجلنا عن اخليول وعربنا سرًيا عىل األقدام، وقد 
كاد قلبي يتوّقف من شّدة الفزع، وعرض هذا اجلرس يبلغ 204 قدًما، وكان بالكاد 
يصل بني ضفتي الّنهر، وأشار جهاز البارومرت إىل أّن ارتفاع األرض هنا يصل إىل 
4123 قدًما، ومل يكْن نر مراد جاي سيصل إىل موش؛ ألّنه بدًءا من هذا اجلرس 

يتحّول مساره نْحو اجلنوب، ثّم يتوّغل بعيًدا نْحو الغرب. 

لذا فبعَد عبورنا هذا اجلرس املتهالك ابتعدنا عن النهر، ودخلنا قرية أرمنية كبرية 
تسّمى »سولوك Suluk« ومن هناك رْسنا وسط سهٍل واسع وممتّد، ميلء باملراعي 
اخلرضاء واحلشائش الكثيفة، وقد كانت صناعة األعالف تري فيه عىل قدٍم وساق، 
وبعد ساعتني وصلنا إىل نر »قره صو«، وقد خضناه يف املنطقة التي تقُع بالقرب من 
جرس قديم، وقد كانت املياه تصُل إىل ركب اخليل، وكان عرض اجلدول حوايل 25 
ياردة، وهذا الّنهر ينبع من املنطقة املسامة »نمرود داغ« اجلبلية التي تظهر بوضوح 
من اجلهة الرشقية الذي يبلغ بعده من هناك مسافة تراوح بني 24 إىل 26 ومن 4 

إىل 5 أميال أسفل النهر. 

قطعنا  ذلك  وبعد  جاي«،  »مراد  نر  يف  يصّب  عندما  النهر  هذا  مساُر  وينتهي 
مسافة نصف ميل حّتى وصلنا إىل: 
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:»Chevermeh قرية » جيفرميه

أن  عىل  شارف  قديٍم  مبنى  من  بالقرب  عسكرنا  القرية  هذه  إىل  وصلنا  عندما 
يصبح جمّرد أطالل، وقد كان هذا املبنى فيام مىض حملَّ إقامة »باشا مدينة موش«، 
استقّرت  أن  وبعد  أميال،   9 بحوايل   kirawi كرياوي   بلدة  عن  القرية  هذه  تبعد 
ليخربه  الباشا  إىل  )القواص(   »Khavass« الـ  بعثت  قلياًل،  واسرتحنا  أوضاعنا 
آمر  Ser Askar« وهو  يسّلمه رسالة من »رس عسكر  القرية، وحّتى  إىل  بوصويل 
املوقِع العسكري يف مدينة أررضوم، هذا باإلضافة إىل أّنني قد أخربته أن يبلغ الباشا 
عن رغبتي يف قضاء يومني يف القرية جلْمع بعض املعلومات، وألجد كّل اإلجابات 
عن األسئلة التي تدور يف تفكريي، كام طلبت منه أن جيَد يل مسكًنا مرحًيا غري هذا 
املبنى الذي أخشى أن يتهّدم فوق رأيس، وبمجرد ذهاب الساعي إىل الباشا، وقبل 
الباشا األصغر ووكيله قد وصل إىل  إليه، وجدُت خورشيد بيك شقيق  أْن يصل 
وحتدثنا  فتوّقف  الفسيح،  السهل  أطراف  يف  جولته  من  عائًدا  كان  حيث  املنطقة، 
إىل  متجًها  غادر  ثّم  خدماته،  علينا  عرض  القهوة،  من  قدًحا  مًعا  وتناولنا  قلياًل 
مقّر إقامة الباشا السابق، وبعد قليل رجع الّساعي ومعه ضابط من حراس الباشا 
ليلقي علينا حتّية الوصول ويعرض علينا خدماته، وليعرف إْن كّنا نحتاج إىل يشء، 
وأخربن أيًضا أّنه سيهّيئ لنا منزاًل آخر يليق يب؛ ألقيم به خالل فرتة تواجدي يف 

املدينة. 
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الّثامن والعرشون من حزيران/ يونيو، عام 1838 

ِقَبل  من  ساع  أتان  وقد  جيفرميه،  قرية  يف  خمّيمني  ومازلنا  الّصباح،  علينا  حّل 
األرمن ليخربن أّنم قد خّصصوا لنا منزاًل إلقامتنا، وأّنه جاهز لالنتقال إليه حااًل، 
ونحن  ساعة،  نصف  وبعد  اجلديد،  إقامتنا  حمّل  إىل  لريشدنا  الساعي  مع  ومشينا 

راكبني خيولنا وصلنا إليه. 

يف  يكن  مل  مدخلها  أّن  وبام  االنحدار،  شديِد  ضّيق  واٍد  عىل  موش  مدينة  تقُع 
مواجهة موقع إقامتنا، فلم يكْن من املستطاع مشاهدهتا من هنا. 

أرسل يل الباشا شخًصا يرّحب يب مّرة أخرى، وليعلم متى سأقابله، وعرفت أّنه 
كان يف مسجد املدينة، فأجبته أّنني أريد مقابلته الساعة الثالثة بعد الظهر، ويف متام 
التابعني للباشا، ليدلني  املراسلني-  الثالثة أتان جاوش بايش- أي رئيس  الّساعة 
عىل طريق »الرسايا«؛ أي قرص الباشا الذي يقع يف قرية مجيلة تسّمى موجي يونك 

Mugiyunk  التي تقع عىل بعد ميل أو أكثر من رشق املدينة. 

أّما الرسايا فهي عبارة عن بناٍء رباعّي الزوايا، وبرج غري منتظم يف كّل زواياه، وهي 
كثرية الّشبه بالقرص القديم للباشا الذي خّيمنا بالقرب منه عند جميئنا عرب املدينة، وقد 
بنَي هذا القرُص اجلديد عىل يد »أمني باشا«، ويوجد بجواره بالضبط قرص »خورشيد 
بيك« اجلديد، وهو مازال قْيد اإلنشاء، وعندما وصلت إىل القرص قادن أحُدهم إىل 
قاعة مرتفعة، تقع يف إحدى زوايا األبراج، الدخوُل إليها عن طريق رشفة القرص، 
ويطّل هذا القرص عىل سهل أخرض فسيح، ونتيجة الرتفاعه غري العادي، فقد امتاز 
بوائه العليل املعّطر بأريج زهور املروج املحيطة به، وحينها كان الباشا يف احلريم، 
وعندما علم بوصويل هّم إيّل مرسًعا، واستقبلني برتحاب شديد، ومل تكن هذه املّرة 
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األوىل التي أقابله با، حيث إّنني قابلته مّرة من قبل يف أررضوم، أي أّن هذا لقائي 
الثان به، وقد رّحب يب وسألني عن صحتي وأحوايل. 

وَجّد  موش،  باشوية-  حكم-  عىل  تعاقبت  عريقة  أرسة  سليُل  هو  باشا  أمني 
به مسبًقا، ومنذ عهد عالء  الذي أخربتكم  بيك«،  الدين  أرستِه األكرب هو »عالء 
بعض  عدا  ما  وأحفاده،  أوالده  ُهم  الباشوية  حكم  توىّل  َمن  وكّل  بيك،  الدين 
الفرتات القصرية، أّما والد أمني باشا فهو سليم باشا الذي أعِدَم عام 1809 من 
ا يافًعا يف اخلامسة عرش  ِقَبل حاكم أررضوم، وقد كان أمني باشا حينها مازال شابًّ
من عمره، أّما شقيقه خورشيد بيك، فقد كان جمّرد طفل رضيع، كام أّن له شقيقنْي 

آخرْين مها »رشيف بيك«، وهو حاكم تفليس؛ ومراد بيك، وهو حاكم خينيس. 

ويمتاز أمني باشا بوسامته الّشديدة، ويبلغ طوله ستة أقدام، أّما باقي إخوته فهم 
يتمّيزون بالّلطف والدماثة اخللقّية مثله متاًما، ولكنهم خيتلفون عنه من حيث عدم 

امتالكهم ملواهب الوجاهة الّسلطوية والشخصية التي يمتلكها أمني باشا.
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الّتاسع والعرشون من حزيران/ يونيو، عام 1838 

نحُن اآلن يف صباح اليوم الّتايل، وقد دعان أمني باشا باألمس للغداء معه ظهريَة 
الشخصية  والكفاءة  القتالية  واملواهب  بالّشجاعة  باشا  أمني  عائلة  ومتتاز  اليوم، 

والّسمعة الطيبة، مّما يمنحهم تأثرًيا واضًحا يف سري األحداث يف عموم القطر. 

لقد كان حمّل إقامتنا يف املدينة ضيًقا وسيًئا لدرجة أنني قد أخذت حقائبي معي 
إىل  مبارشة  وأعود  للّسكن،  أعود  ال  حّتى  معه  الغداء  لتناول  للباشا  زياريت  عند 

خيامنا بمجّرد انتهائي من زيارة الباشا. 

ويف متام الّساعة احلادية عرشة ظهًرا جاءن رصاف الباشا لريافقني إىل القرص، 
القهوة،  من  أقداح  بعض  أواًل  تناولنا  النهار،  منتصف  يف  القرص  إىل  وصلنا  وقد 
الرّتكية،  الطريقة  املائدة عىل  الودية، حّتى جهزت  وتبادلنا األحاديث واملناقشات 
ماعدا يف وفرهتا، ومل يكن هناك ما يميزها عن املائدة التي يقدمها أي شخٍص عادي 
لضيفه، وشاركنا يف الّطعام جمموعة من ضباط الباشا، وبالرغم من أّن دعوة من هّم 
أقّل درجة إىل وليمة يشء غري مقبول لدى األتراك، إاّل أّن الكرد ال يعتدون بذه 

العادات واملراسم املقيدة. 

وبعد أْن فرغنا من تناول الطعام دعوُت الباشا إىل خيامنا يف اليوم التايل ملامرسة 
أّنه  حيث  له،  مغرًيا  العرض  كان  وقد  حمّددة،  عالمات  عىل  باألسلحة  الّتصويب 
بيك،  لزيارة خورشيد  ثّم ذهبت  فوافق عىل دعويت،  حيّب مشاهدة هذه األشياء، 
ليرشفنا  أيًضا  ودعوته  رئييس،  بشكل  اخليول  عىل  ينحرص  كّله  حديثنا  كان  وقد 

بصحبة أخيه إىل خيامنا، فوافق هو أيًضا. 
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الّثالثون من حزيران/ يونيو، عام 1838 

يف متام الّساعة احلادية عرشة صباًحا، وصل أمني باشا، ووصل خورشيد بيك إىل 
موقع خمّيمنا، وقد كانت حاشية الباشا متواضعة وبسيطة، وبدأنا نامرس الّتصويب، 
فجّرب الباشا التصويب ببعض املسدسات وبندقية واحدة، وقد أجاد الّتصويب، 
املعدنية للرصاص وبالبندقية، واندهش  الكبسولة  كام أعجب كثرًيا بطريقة عمل 
كثرًيا عندما رأى بندقية صغرية احلجم حتمل جساًم صغرًيا أيًضا، وتلقيه إىل مسافة 

بعيدة. 

كان  فقد  إخوانه،  القتالية عن مجيع  األمور  لتفّوقه يف  فنظًرا  بيك  أّما خورشيد 
أفضَل بكثري من شقيقه الباشا، كام أّنه أكثر شجاعة بالّرغم من أّنم مجيًعا شجعان، 
واحلّق يقال إّن هؤالء اإلخوة األربعة موضُع تقدير واعتزاز من رشيد حممد باشا؛ 
ألّنم ساعدوه يف إمخاد بعض القالقل الّداخلية بني العشائر الكردية، وقد تعجبت 
وقال:  واحدة،  مائدة  عىل  الباشا  مع  اجللوَس  بيك  خورشيد  رفض  عندما  كثرًيا 
تقديره  يدّل عىل مدى  يأكل يف حضوره. وهذا  أو  أبًدا وجيلس معه  يتجّرأ  إّنه لن 
ال  الباشا  أّن  من  بالرغم  مجيًعا،  الكرد  بني  منترشة  صفٌة  وهذه  ألخيه،  واحرتامه 
يامنع يف مشاركة الّطعام مع ضابطه أو كاتبه وأشخاص دون مستواه؛ بل ويتحدث 
املائدة  عىل  باحلارضين  يعتني  كان  أّنه  حّتى  كثرية،  أحاديَث  يف  ويناقشهم  معهم، 
أكثر من اعتنائه بنفسه، والحظت أّن خورشيد بيك يتناول الطعام يف خيمة أخرى 
من نفس األطباق التي تناولنا فيها طعامنا، فيا هلم من أشخاص ال يستحّقون إاّل 

االحرتام والتقدير. 
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األّول من متوز/ يوليو، عام 1838 

ذهبُت إىل الباشا ألطلب منه اإلذَن باملغادرة، وجلسنا قلياًل وتبادلنا األحاديث 
ووّدعنا بعضنا وسط مظاهر من االحتفاء والوّد املتبادل. 

با  يقيم  أيًضا.  الّداخيل  واقعها  ويف  مظهرها  يف  كئيبة  مدينة  هي  موش:  مدينة 
700 عائلة من املسلمني، و500 عائلة من األرمن، ويعترب األرمن أكثر غًنى من 
املسلمني، وهلذا ُهم ملتزمون بدفع رضيبة الّسالليانه بالكامل، وتصل إىل ألفي لرية 
الرضيبة  من  إعفاؤهم  تّم  وهلذا  األقّل،  الدخل  ذوو  فُهم  املسلمون  أّما  العام،  يف 
يفعل ذلك مع  الرعية، وأحياًنا  مبالغ من  أّي  يأخذ  باشا ال  أمني  أّن  الّسنوية، كام 

رؤساء العشائر عندما تتاح الفرصة. 

تّم  ولكن  واحد،  عام  ملّدة  قبل  من  الباشوية  هذه  حيكم  باشا  حسني  كان  وقد 
استبداله بأمني باشا، وقد كان حسني باشا شخًصا جشًعا، يبالغ يف فرض الرضائب 
الظلم  من  هذا  كان  وقد  فقط،  باالسم  مملوكة  أو  مزعومة  ثروات  من  رعّيته  عىل 
التي حيصلون عليها بالكثري من  الّتنازل عن أقّل احتياجاهتم  بحيث أجربهم عىل 

املشقة، حّتى أصبحوا يف حالة يرثى هلا. 

أّما القشلق بارايس، أي املبالغ التي يدفعها رؤساء العشائر الكردية كبدل سكن 
املرابع الّشتوية يف موش؛ فيتّم دفعها إىل قائد حامية أررضوم. 

إّن أغلب قرى سهل موش يقيُم با األرمن، وهذا ما الحظته، أّما القرى التي 
يقيامن  األحيان  واملسلمون، ويف بعض  األرمن  فيقيُم با  السهل  تقع وراء حدود 

مًعا، ويف أحايني أخرى يقيمون يف قرى منفصلة. 
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وعىل كّل حال، ففي كّل الباشوية نجد أّن أعداد القرويني األرمن يزدادون عن 
عدد القروّيني املسلمني، وأقصد بذلك القبائل املستقرة أو سكان اخليام.

 وتوجد بعُض املعدات التي تنتج هنا يف جوار موش، وهي نظًرا جلودهتا العالية 
والكثرُي  والتبغ،  احلنطة  هنا هي  الرئيسية  واملنتجات  أوروبا،  إىل  للّتصدير  مناسبة 
من اخليول واألغنام واألبقار، وطبًعا حتب القبائل الكردية االحتفاظ با وتربيتها، 
إىل  أيًضا  وتصدر  سوريا،  إىل  لتصديرها  األغنام  رشاء  عىل  كثرًيا  الّتجار  يقبل  كام 
القسطنطينية، وهم يستوردون العفص والصمغ ليباعا يف موش بعد أن يصنَعا يف 
أنحاء  مجيع  يف  لالستعامل  تصنع  اخلشن  النوع  من  القطنية  واألقمشة  آخر.  مكان 
موش،  سكان  من  كبرًيا  إقبااًل  تالقي  التي  احللبية  األقمشة  ويستوردون  القطر، 
والحظت أيًضا وجوَد بعض املنتجات املصنوعة يف أوروبا هنا، ولكنها بكمّيات 
حمدودة، وذلك ألّن سّكان هذه املنطقة دخلهم قليل؛ لذا يضطّرون لرشاء املنتجات 

املحلّية ذات الثمن الذي يناسبهم، وال يثقل كاهلهم. 

وهذا الّسهل بصورة عامة يمكنني اعتباُره سهاًل مجياًل ولطيًفا، يبلغ طوله 40 
مياًل تقريًبا، أّما عرضه فيبلغ حوايل 12 إىل 14 مياًل يف أقصاه، ويتّم رّيه عن طريق 
قنوات متعّددة، ولكنه متحّجر وجمدب يف بعض أجزائه، ويقال أّنه حيتوي عىل أكثر 
من مائة قرية، حتتوي كّل قرية عىل حوايل 20 إىل 40 عائلة، وهناك بعض القرى 

التي يزيد سكانا عن أربعني عائلة. 

املناخ هنا أقّل حّدة من املناخ يف أررضوم، خاّصة من ناحية تساقط الثلوج، كام 
أّن الربد ليس قاسًيا، كام يف أررضوم، أّما الصيف هنا فهو أشّد حرارة، وعادة ما 

يكون رطًبا أيًضا. 
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وقد سّجل البارومرت أّن ارتفاع هذه املنطقة عن مستوى سطح البحر يصل إىل 
4692 قدًما، وبذا يكون أقّل من مستوى ارتفاع سهل أررضوم عىل سطح البحر 

بمقدار 1300 قدًما. 

وما يمأل نفيس بالبهجة هي بساتنُي الكروم اجلميلة املقامة عىل مدرجات اجلبال، 
والتي أمّتع عيني با من حني إىل آخر، وهي ذات إنتاج وفري، وهناك أيًضا إنتاٌج 
كثري من البطيخ هنا، وهذه البالد هي بالد الفاكهة؛ لذا ال نبحث عن أي فاكهة إاّل 
وتدها؛ بل وبوفرة، ومعظُم األشجار التي يمكن مشاهدهتا هي األشجار املزروعة 

حول القرى. 

وقد سمعُت أّن السلسلة اجلبلية التي متتّد نْحو اجلنوب، مغطاه بغابات البلوط، 
فيجب  البلوط،  عن  احلديث  وبمناسبة  كبرية،  أشجار  ليست  أّنا  أيًضا  وعلمت 
أْن أخربكم أّن هناك أنواع عديدة من البلوط قسم ينتج منه العفص، وقسٌم آخر 
يستخرج منه املن، وهو عبارة عن إفراز سكرّي ال حيتوي عىل أي صفات طبية، أو 
أي مذاق خاّص، ويتّم مجعه عن طريق تعليق األغصان التي عليها األوراق حّتى 

تنى، ويتّم هّزها فيتساقط منها املّن، ويتّم تصفيته عن طريق الغيل. 

وتزال بقايا األوراق أو أّية مواد عالقة زائدة أخرى فيها، ويستخدم هذا املن يف 
صنع املرّبات بداًل من السكر، وهو من املنتجات غري املتوافرة، ففي بعض املواسم 
يكون املحصول غرَي جدير باجلهد الذي سيبَذل يف مجعه، وتعترب مواسم اجلفاف 
إنتاًجا  املواسم  أقّل  فهي  الّرطبة  املواسم  أّما  عليه،  للحصول  املواسم  أفضل  هي 
الزائدة؛ أّدى إىل  له، ومع ذلك فإّن الصيف احلايل ونتيجة الرتفاع درجة احلرارة 
إاّل  تزد  أّن درجة احلرارة مل  املتوّقع مجُعها بشكل واضح، مع  املّن  نقصان كمّيات 

درجة واحدة فوق املعّدل. 
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الّثاين من متوز/ يوليو، عام 1838 

فقام  قّدمها يل،  التي  اخلدمات  باشا، وبشكره عىل  أمني  بتوديع  قمُت  باألمس 
بتعيني حارٍس خاّص يب، تكرياًم يل وليصاحبني إىل ديار األغا القادم، وتقع منطقته 
خارَج صالحياته اإلدارية عىل الطريق املتجه إىل ديار بكر، وقد توّقعت أن ألتقي 

بحافظ باشا هناك، وقد كان هناك طريقان يصالن من موش إىل ديار بكر. 

 ،Palu الّطريق األّول: باالنحدار أسفل نر مراد سو من الّضفة اليمنى، إىل بالو
وبعد ذلك نستدير نْحو اجلنوب فوق اجلبال. 

أّما الّطريق الثان: فهو باجتياز اجلبال مبارشًة إىل اجلنوب، ويعترب الطريق الّثان 
أقّل وطًئا من ِقَبل املسافرين، كام أّنه طريق وعر، أّما الطريق األول فهو طريٌق غري 
مبارش أْي أّنه طويل، وقد علمت أّنه ال يوجد سوى هذين الطريقني، وينبغي عيّل 
بصحبة  موش  فغادرت  األقرص،  الّطريق  اخرتت  لذا  حمالة؛  ال  أحدمها  أختار  أْن 

رشيف أغا، وتسعة من الفرسان الكرد األشداء. 

رشيف أغا هو أحُد رؤساء عشرية عيلامنيل )elmanli( التي تقيض فصل الّصيف 
مرابعها  يف  الشتاء  فصل  وتقيض  اجلنوب،  جهة  من  للّسهل  املحاذية  اجلبال  يف 

الّشتوية، أي يف القرى التي تقع عىل أعتاب نفس اجلبال. 

هذه  وتقع  آغاج«،  »قزل  تسّمى  قريـة  وصلنا  مسريتنا  من  األّول  اليوم  ويف 
القرية تقريًبا يف الّطرف األقىص من الّسهل، وبالضبط أسفل اجلبـال، وتقع أيًضا 
ا  عىل ضفاِف جـدول صـاٍف ذي ميـاه وفيـرة جيـري خالل الوادي مّتخًذا خطًّ
مستقياًم ليصّب يف نر مراد جـاي، الـذي شاهدناه يتعّرج خـالل مركز الّسهل، 
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 Chevermeh وعىل مسافة ستة أميال من هنا، وتبعد قرية قزل آغاج عن قرية جيفرميه
بحوايل 10- 11 مياًل. 

وقد مررنا يف طريقنا إىل هنا بعّدة قرى، ورأينا البعض يف املنطقة التي تقع عىل 
مقربٍة من مركز الّسهل واجلزء اخلصب من السهل. 

أّنا ال تضّم سوى 30 عائلة  إاّل  تبدو كبرية،  آغاج  قزل  قرية  أّن  وبالّرغم من 
من األرمن، وحتتوي عىل أبنية متعّددة متنحها اتساًعا، ويقيم يف هذه األبنية الكرد 

ومواشيهم. 

أهايل  ومجيع  هنا.  آغا  رشيف  عشرية  من  أرسة  ثالثون  تقيم  الّشتاء  فصل  ويف 
هذه القرية يشتكون من الفقر املدقع، وحّتى إْن مل يشتكوا فيمكن استنتاج ذلك من 
أكواخهم التي ختلو من أبسط األثاث، وهذا األمُر هو أكرب دليٍل عىل عدم مقدرهتم 
املتحجرة  أرضهم  لطبيعة  ذلك  يعود  ورّبام  للامل،  الكبرية  وحاجتهم  بل  املالية؛ 
إاّل  زراعتها  يمكن  وال  والشعرية،  احلنطة  با  يزرع  أْن  يستحيل  التي  والّصخرية 

بالدخن فقط. 

وكّل ما يملكونه هو 300 رأس من املاشية، وحوايل 600 رأس من اخلراف، 
أقْمنا خيامنا يف هذه القرية، وبعد أن فرغنا من ضبط اخليام واألمتعة، زارنا رشيف 

أغا، وعرض علينا خدماته ورّحب بنا كثرًيا ورشبنا القهوة مًعا. 

وعندما سألته عن عدِد أفراد عشريته أجابني قائاًل: إّنا تكون من 180 أرسة، 
أورفة،  جوار  من  فقط  أرٍس  سبُع  هنا  إىل  هاجر  سنة  مائتي  حوايل  قْبَل  إّنه  وقال: 
حتت  يعيشون  وهم  أرسة،   180 إىل  وصل  حّتى  عدُدهم  وازداد  هنا،  واستقّروا 

رعاية أرسة »أمني باشا«. 



49 رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية واألرمنية

وأعتقُد أّنم قد جاءوا إىل هنا منذ حوايل مائة عام فقط، وهذا الرقم أقرب إىل 
الّصحة، كام أّن الكرد ال يكرتثون إن كانت مائة عام أو أقّل؛ فُهم ال يلقون بااًل إىل 

الفرتات الزمنية بخصوص هذه املسائل. 

وتدفع عشرية رشيف أغا الرضيبَة الّشتوية التي تسّمى قشلق إىل الدولة، وتقّدر 
بحوايل 480 لرية. 

وعندما سألته: ملاذا يعطون للحكومة هذه املبالغ بداًل من بناء منازل ألنفسهم؟ 
فأجابني قائاًل: األمُر ال يقترص عىل إقامة منازل، فهذا أمر سهل؛ ولكن جيب عليهم 

أْن يمتلكوا أرايض جلمع الّتبن منها، واحلقول لزراعة الذرة واحلنطة. 

الّسهل كله مشغوٌل مسبًقا، فليس بإمكانم فعل هذا حالًيا. ويمكنني  أّن  وبام 
أن أضيَف إىل كالمه سبًبا آخر وهو أّنم قد تعّودوا عىل التنقل والبحث عن املاء 
والكأل، وسيكون من الّصعب اّتباعهم لعادات أخرى وتقيدهم بالزراعة واالعتناء 
باملحاصيل، كام أّنم يلتزمون أيًضا بجمع التبن، وحرث األرض، يف الوقت الذي 
أي  يواجهون  ال  أّنم  كام  اجلبال،  يف  ومواشيهم  أغنامهم  برعاية  فيه  ينشغلون 
إذا عاملوا األرمن بشكل  الرعي، هذا  مصاعب حتول دون حصوهلم عىل مناطق 
جّيد، كام أّنم يدفعون هذه الرّضيبة مقابل إزعاجهم للقروّيني، وإذا كانت تدفع 

ا بداًل من الرّس عسكر )قائد احلامية(.  هلم شخصيًّ

ويعترب رشيف أغا أكثر قّوة وحزًما من رشيد حممد باشا، وذلك ألّنه نجح يف 
فشل  بينام   ،)kharzan( الكردية  خازران  عشائر  سّببتها  التي  االضطرابات  إمخاد 

الثان. 
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الّثالث من متوز/ يوليو، عام 1838 

حّدها  وصلنا  حّتى  للسهل،  اجلنويب  اجلانب  واخّتذنا  آغاج،  قزل  قرية  تركنا 
األقىص يف حوايل نصف ساعة، ثّم استدرنا نْحو اجلنوب هابطني من اجلبل، وبعد 
أْن وصلنا إىل قّمة الّسلسلة اجلبلية األوىل املساّمة كوشم داغ )koshm dagh( التي 
 Antogh يبلغ ارتفاعها 6800 قدًما، رأينا قّمتني أخرينْي أعاله تسمى آنتوغ داغ 

Dagh، وقد كانت مكسّوة بالثلوج التي يبدو أنا تذوب خالل فصل الصيف. 

السالسل  اجلبلية، ألّن مجيع  املجموعة  أّن هذا اجلبل هو مركز  ويبدو واضًحا 
اجلبلّية األخرى كانت أقّل منه ارتفاًعا، وقد كانت أشجار البلوط تغّطي منحدرات 
أْن هبطنا وصعدنا مرتفعات خمتلفة  ثّم هبطنا إىل واٍد صغري عميق، وبعد  اجلبال، 
عّدة مّرات، وهذه املرتفعات ليست شديدة االنحدار وليست طويلة، وصلنا إىل: 

:»Shin وادي »شني

هناك  إىل  وصلنا  وعندما  املتفرقة،  الكردية  البيوت  بعُض  الوادي  هذا  يسكن   
البيوت  إىل هناك كانت هذه  املتفرقة، وعندما وصلنا  الكردية  البيوت  كانت هذه 

فارغة، وكان أصحابا يف املرتفعات ساعني وراء املراعي والتصييف. 

أقْمنا خيامنا عىل ضفاف جدول رقراق، وكان بالقرب مّنا بعض خيام للكرد، 
وقد حصلنا عىل كّل ما نحتاج منهم مثل الطعام وخالفه.

تقوم حوايل 50 أرسة بزراعة وادي شني، وبالّرغم من صغر وضيق هذا الوادي 
تلك  يف  املوجودة  الصغرية  الغرف  هذه  هلم  تّتسع  ما  وبقدر  وأّخاذ،  مجيل  أّنه  إاّل 

البيوت، فإّنم يقيمون هنا حّتى يف فصل الشتاء. 
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هذه  وتتكون   ،)badekanli( »باديكانيل«  املساّمة  القبيلة  إىل  األرس  هذه  تنتمي 
املنطقة  جنوب  متاًما  يقع  واألصيل  الّرئييس  وموقعها  أرسة،   550 من  العشرية 
بم  وتلتحق  دجلة،  نر  ضفاف  عىل  الّشتاء  فصَل  يمضون  أّنم  حيث  احلالية، 
بعض العائالت التي ال تد مكاًنا هنا يف فصل الشتاء، فتضطّر أن تلتحق بالعشرية 

الّرئيسية هناك.

بطريقة  األرض  يسقون  الكرد  أّن  الحظت  وقد  خمتلفة،  املنطقة  هذه  حماصيل   
جيدة، وقد رفضت هذه القبيلة االنصياَع ألوامر رشيد حممد باشا اجلائرة الظاملة، 
الّضيق، واخّتذت منه مكاًنا تدافع فيه عن نفسها،  الوادي  ا هلا يف هذا  ومل تْد مقرًّ
ولكنه هامجها عّدة مّرات، ونتيجة اخلسائر املريعة التي حلقت بكال الطرفني، فلم 
تد أمامها إاّل أْن ختضع لسلطانه، مع أّنم كانوا يقاومون ببسالة، ولكّنهم استسلموا 
له أخرًيا، فقام بتجنيد 300 شخًصا منهم للخدمة العسكرية، وقد خرست العشرية 
كّل ما متلك من مال وسالح، ومنذ هذا الوقت فقدت هذه العشرية أفرادها ونفوذها 

وأمهيتها. 

وقبل هزيمتهم كان الكرد يّتخذون من هذه السلسلة اجلبلية موقًعا مستقالًّ هلم. 
الكرد،  قبل  دوَن محاية من  باملرور من هناك  للقوافل واألفراد  يكْن مسموًحا  ومل 

وذلك مقابل هدية. 

القهوة، ووجدت  مًعا وتناولنا قدًحا من  بيك كالعادة، وجلسنا  زارن رشيف 
أن هذه أفضُل فرصة ألسأله عن اليزيدّيني الكرد، فأجابني قائاًل: إّن هؤالء الكرد 
يتظاهرون بأّنم ليسو مسلمني، حّتى أّنم ال يتبعون النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص ، وهم يطلقون 
وقال  املالئكة،  طاووس  أي   »Meliki Taus تاوس  »مليكي  اسم  الّشيطان  عىل 
أيًضا إّنم ينزعجون كثرًيا إذا ذكرت أمامهم كلمة الّشيطان، كام أّكد يل رواية كنت 
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سمعتها من قبل وهو أّنه إذا قام أحُدهم برسم دائرة حول مكاٍن يقف فيه أحدهم 
فسيظّل هذا الشخص واقًفا يف مكانه حّتى تزال الدائرة متاًما، وقال أيًضا إّنه جيهل 
الكثرَي عن معتقداهتم الدينية، أّما اجلراغ سونـدوران  Chairagh Sondoran - أي 
مطفئ األنوار- فُهم فصيلة متمّيزة منهم، حيث أّنم يرتدون مالبس مجيلة يضعون 
فيها لوحًة من اخلشب، ويرتدون معطًفا مجياًل مزركًشا، ومبّطًنا بالفراء، وبعد ذلك 
معه  يدفنون  فهم  منهم  املهّمني  األفراد  أحُد  مات  وإذا  العبادة،  بطقوس  يقومون 
كّل أمالكه الثمينة وأسلحته، وعادة يفعلون هذا يف رسية تاّمة حّتى ال يتسلل أّي 

شخص ويفتح القرب ويرسق هذه األشياء الثمنية واألسلحة.

ويسميهم  الطائفة،  هذه  من  معظمهم   )dujik kurds( ديوجيك  أكراد  إّن 
املسلمون بالقزل باش أي ذوي الرؤوس احلمراء. 

ومعظُم العشائر الكردية مسلمة، وبعضها من اليزيديني، ونادًرا ما تد عشائر 
مطفئي األنوار هذه. 
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الّرابع من متوز/ يوليو، عام 1838 

واستغرقت مسريتنا حوايل  داغ(،  )دار كوش  إىل  نرتفع  بدأنا  بمجّرد صعودنا 
ساعًة ونصف، حّتى وصلنا إىل أعىل موقع يف هذه السلسلة التي يبلغ ارتفاعها عن 
أَر أصعب  مل  الذي  املمّر  ثّم هبطنا من خالل  قدًما.  البحر 6490  مستوى سطح 
منه حّتى اآلن منذ بدأُت هذه الرحلة، فقد كان هذا املمّر يقودنا أحياًنا إىل تاويف 
صخرة  وجه  يف  متعّرج  بشكٍل  هيبط  كان  وأحياًنا  التالل،  داخل  التحّدر  شديدِة 
شاقولية الّشكل، حّتى أّن خيولنا رغم أّنا ُمقادة إاّل أّنا كانت تنزلق لشدة وعورة 

املكان وانحداره. 

وقد كان من اخلطر سرْيها يف هذا املمّر الذي يمكن أن يقذف با إىل قاع الوادي 
تاّم  بحذر  املنحدر  هذا  يف  نسري  كّنا  وقد  قدًما،   1200 عمقه  كان  الذي  الّسحيق 

خشية أن تزّل أقداُمنا وتنتهي حياتنا يف ثواٍن عىل هذا املنحدر املهلك. 

عىل  خيامنا  أقمنا  بسالم  هبطنا  وعندما  نر،  جيري  كان  املنحدر  هذا  وأسفل 
ولكنه  الرشقية،  الناحية  إىل  يصل  اّتاه  مبارشة  أمامنا  وكان  النهر،  هذا  ضفاف 
بعد أْن يبتعد قلياًل عن الوادي يغرّي مساره نْحو الغرب حول اجلبل الذي يعلوه، 
امتداد  وعىل  الغربية،  الشاملية  الزاوية  نْحو  واّتهنا  أخرى،  مّرة  خيولنا  امتطينا 
تنبع من أطراف اجلبال، وكّلها مسّلكه بشكٍل جيد  ينابيَع عديدة  طريقنا شهدنا 
املوجودة يف  البساتني  لرّي  تستخدم  اصطناعّية طويلة،  إرواء  قنوات  من خالل 
بالقرب منها يوجد كوخ، وبعد مسرية طويلة  للزراعة، وكان  كّل مكان يصلح 
هذه  يف  اخليول  امتطاء  ألّن  وذلك  والّتعب،  اإلرهاق  من  ساعتني  استغرقت 
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األماكن املنحدرة يعترب خماطرة كبرية؛ وجدنا أنفسنا يف االتاه املقابل للقمة التي 
قطعناها من قبل، عىل مسافة ميل منها تقريًبا. 

البغال،  أصحاب  عىل  كثرًيا  وقلقنا  حقائبنا،  تصل  حّتى  ساعتني  هنا  انتظرنا 
وخْفنا أن يقع أّي مكروه هلم، وهم هيبطون هذه املنحدرات اخلطرة حاملني هذه 

األمتعة واحلقائب. 

ثّم واصلنا تقّدمنا سالكني ممّراٍت ضيقًة خميفة ومتعّرجة عىل طوال حواّف اجلبال 
كثرية الّشبه بذلك املنحدر الذي ذكرته سابًقا.

الوادي  يف  نراه  كّنا  الذي  اجلدول  ذلك  إىل  هبطنا  ونصف  ساعتني  نْحو  وبعد 
Kolb- Su«– أي مقبض املاء- وهو نر  الذي كان أسلفنا، ويسّمى »كولب سو 
مجيٌل غزير املياه، وعندما كّنا نعربه كانت املياه تصل إىل ركاب خيولنا، وبعد عبورنا 
وقفنا ننتظُر وصول حقائبنا التي مل تصل حّتى اآلن. واصلنا مسرينا دون توّقف ملّدة 

ساعتني حّتى وصلنا إىل: 

قرية آغارون: 

وهي قريٌة أرمنّية يطلق عليها سّكانا اسم أغارون، أّما الكرد فيسّمونا »خنرير«. 
تقع هذه القرية يف حلق سلسلٍة من اجلبال املفتوحة عىل السهل، وتتميز بموقع مجيٍل 
للغاية، هلا مظهر ساحٌر جيذب األرواح من بعيد، حيث إنا حماطة بمجموعة من 

أشجار اجلوز فخمة املنظر.

استغرقت  التي  الطويلة  وكانت جولتنا  األطعمة،  حصلنا عىل  القرية  من هذه 
12 ساعة قد فتحت شهّيتنا، وهنا قابلت شخًصا يسّمى أمحد أغا، وهو أحد رجال 
، يتمّتع بمقدار كبري من الرقي والذوق، وقد أمر  حافظ باشا، وهو رجل متحرّضٌ

بتهيئة الطعام لنا حّتى نستطيع مواصلة سرينا. 
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سّكان هذه القرية اشتكوا لنا بصوٍت مرتفع عن األموال الباهظة التي يدفعونا 
مقابَل الرّضائب املفروضة عليه، حّتى أّنم قالوا إّنم مل يعودوا يملكون شيًئا لتأمني 

هذه الرّضائب املفروضة عليه. 

ثّم فّكرنا أّنه يمكن أن يكون الكرُد املكّلفون بتوصيل حقائبنا إىل القرية املحددة 
قد اخّتذوا طريًقا آخر أسهل وأقرص، وأّنم لن يمّروا علينا؛ لذا ال داعي النتظارهم، 
حيث إّننا اّتفقنا معهم عىل قرية حمّددة لالسرتاحة، وربام يكونوا قد غريوا الطريق، 
وهلذا صعدنا اجلبل مّرة أخرى يف متام الساعة اخلامسة والنصف، كام أرسلنا أحدهم 
باّتاه اهلدف املرسوم، ويف متام  تابعنا سرْينا  أّننا  ليخرب املكّلفني بإحضار احلقائب 

الّساعة السابعة مساًء وصلنا إىل: 

:»Neriji قرية »نرجي

»حاجي  ويسّمى  البارزين،  األكراد  األشخاص  ألحد  ا  مقرًّ تعّد  القرية  وهذه   
وأمر  استضافتنا،  وعرض  كبري،  برتحيب  الرجُل  هذا  استقبلنا  وقد  أغا«،  زالل 
إّننا كّنا قد  إليه؛ حيث  لنا، والذي مل نكن يف حاجٍة شديدة  بتجهيز عشاء مناسٍب 
أمتعتنا،  تظهر  مل  الوقت  هذا  وحّتى  آغارون،  قرية  يف  ساعتني  منذ  الغذاء  تناولنا 
ا لدرجة أّننا مل نحتج ألّي  ولذلك بتنا ىف العراء، ومن ُحسن حّظنا أّن اجلّو كان حارًّ
ساعات  بثامن  الكرد  قّدرها  ساعات  عرش  يف  قطعناها  التي  املسافة  وهذه  غطاء، 
فقط، ورّبام ذلك ألننا كّنا نسري قلياًل عىل األقدام وقلياًل عىل ظهر خيولنا، كام أّننا 

كّنا نتوّقف عّدة مّرات منتظرين أمتعتنا التي مل تصل. 

ولقد استغرقت مسريتنا اليوم مع خيولنا نْحو 15 ساعة ونصف حّتى وصلنا 
إىل قرية آغارون، باإلضافة إىل ساعة ونصف حّتى وصلنا إىل قرية »نريجي«، وأنا 

يف كّل جواليت ورحاليت مل أمّر قّط بذه الّصعوبات واألماكن اخلطرة من قبل. 
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حيث أّنه سيكون من الّسهل عىل عّدة أنفار أن يقطعوا الطريق عىل جيش جّرار 
يف هذه املناطق اخلطرة، وسيكون من الّصعب سحب املدفعية فوق هذه املمّرات 
شديدة االنزالق وكثرية املنحدرات واملخاطر، ومع ذلك فقد سمعت أّن سلسلة 
باألمتعة  حمّمل  حيوان  أّي  يستطيع  وال  وخطورة،  وعورًة  أكثر  خارزان  جباِل 
اجتيازها ماعدا البغال فقط، حيث إّنا تتمّتع بقدرة عجيبة عىل اجتياز هذه املخاطر. 
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اخلامُس من متوز/ يوليو، عام 1838 

يف الّصباح الباكر من هذا اليوم وصلْت حقائبنا، وكانت خيولنا مرهقة؛ لذا مل 
نستطِع امليّض أبعَد من قرية »أغارون« باألمس، أّما املكّلفون بتوصيل حقائبنا فقد 
أّن  علمت  وقد  أغا،  أمحد  أوامر  عىل  بناًء  القرية،  أهل  من  معاملة  بأفضَل  قوبلوا 
بعَض خيوهلم قد انزلقت من حواّف اجلبال، ولكنها مل تَصْب بأّي أذى، وكذلك 
حقائبنا، وهذا يف حّد ذاته يعترب معجزة، أّما حقيقة األجهزة التي معنا فلم تصْب 

بأّي رضر.

 وقد استضافنا رئيُس عشرية كردّي عجوز، وهو أحُد َمن قاوموا جيوش رشيد 
حممد باشا، فقام بحرق منزله، ففّر إىل اجلبال، واخّتذ منها بيًتا وأماًنا له، ولكنه أجرب 
بعد ذلك عىل االستسالم؛ حيث حجز يف ديار بكر ملّدة عام كامل، ثّم أرسل مّدة 
أخرى إىل مكانه األصيل؛ ليقيم مع أهله وإخوانه، واستعاَد سلطته السابقة، ولكنه 
أبنائه نتيجة  اثنان من  وجد نفَسه دوَن مال أو بيت، وقد تفّرق مساعدوه، ومات 

ملناخ ديار بكر. 

كام أّن برصه قد ضُعف، وامتألت عيناه باملاء األبيض، وهذا املرض ال عالَج له 
إاّل اجلراحة، وقد طلب مّني مرافقي يف الّرحلة الدكتور »ديكسون«، ولكّنه شعَر بأمل 
كبري وخيبة أمل عندما علم أّنه ال يمكن معاجلته سوى باجلراحة، وأخربه الّدكتور 
ديكسون أّنه ينبغي عليه أْن يسافر إىل القسطنطينية إلجراء العملية، ولكنه قال إّنه 

ال يستطيع أْن يسافر إليها، وإّن هذا السفر خارج حدود إمكانياته ووسائله. 

الكردية  يتحّدث  ولكنه  نادًرا،  إاّل  الرتكية  يتحّدث  ال  أغا  احلاج  كان  وقد 
الدارجة يف ديار بكر؛ لذا كان يستخدم كاتَبه ليرتجم احلديث بيننا، وعندما سألته: 
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من  كثرية  يتمّتع بصالحيات  الذي  الرجل  باشا  حممد  وقاوم رشيد  تصّدى  ملاذا 
امللك مع أّنه يبدو رجاًل حكياًم، وال بّد أّنه كان يعلم أّنه لن ينجح يف هذه املقاومة 
أو  خضع  آبائه  أو  عائلته  أفراد  من  شخص  أّي  يوجد  ال  إّنه  يل  فقال  اليائسة؟ 
استسلم يف أّي زمن لسلطة الباشوات، ومل يدفعوا أّي رضائب للسلطان؛ لذا فهو 

ال يعلم مَل يريدون إجباره هَو عىل أن يقوم بذلك؟!. 

وعندما رآنا مجيًعا نقرأ ونكتب، حيث أّنه كان جيلس دائاًم بالقرب من خيامنا؛ 
ريفنا  أبناء  معظم  إّن  قائاًل:  فأجبته  والكتابة؟  القراءة  نتقن  مجيًعا  كّنا  إذا  سألنا 
والكتابة،  القراءة  إىل  حيتاج  ال  إّنه  يل  فقال  والكتابة،  القراءَة  يعرفون  اإلنكليزي 
وإّنام حيتاُج إىل تعّلم فنون القتال واألسلحة، حيث إّنه ال يمّر عليه يوم واحد دون 
أّية آالم،  له  َمن سّبب  أو لالنتقام من كّل  نفسه،  أو  أو عرضه  يدافع عن ماله  أن 
وأضاف يف حرسة واضحة.. وقد ظهرت عىل وجِهه مالمُح األمل نتيجة ألّنه أعزل، 
وقد حتولت حياته إىل هذه احلالة املزرية؛ أّنه كان يف مقتبل شبابه يملك الكثرَي من 
اخليل واملال والرجال واألسلحة، ولكن كّل يشء زال اليوم، وأصبح جمرًدا من كّل 
هذه املسائل، ولذلك فهو يف أمّس حاجٍة إىل القّوة التي ترفع من شأنه حّتى يصبح 

وضُعه مقبواًل؛ نظًرا لوضعه السابق. 

أّما زوجته فقد كانت طويلة، وتتمّيز بصفات كثرية أفضل من الرجال، حيث 
قالت يل إّنا عندما كانت ترى زوَجها هياجم يف منزله أو بني عشريته وأهله، كانت 
الوقت  بالرصاص يف نفس  أّنا كانت حتشو األسلحة  دائاًم إىل جانبه، حّتى  تقُف 

الذي يمطرهم فيه املهامجون بوابٍل من النريان. 

وهذه املمّيزات متتاز با مجيُع النساء املقاتالت يف كردستان، فهم ال هيرْبَن من 
كّل  يف  فّعال  دوٌر  وهلّن  الرجال،  مثل  مثلهم  يقاتْلَن  وإّنام  النساء،  كسائر  املعارك 
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املعارك، وقد سّمي »حاجي أغا« نسبة جلّده الذي حّج يف مكة املكرمة، ومنذ هذا 
الوقت وقد انتقل هذا اللقب بني أبناء األرسة. 

ويبدو  البنيان،  الّستني من عمره، وهو طويل وقويم  أغا حوايل  ويبلغ حاجي 
واضًحا من مظهره أّنه كان رجاًل قويًّا يف صباه، ويستحّق أن يكون رئيًسا لعشرية 

متمّردة. 

أثناء معركة  أحُد رجاله مصاًبا بجرح من شظايا قذيفة  كّنا هناك كان  وعندما 
عشرية خارزان مع احلكومة العثامنية، وحُلسن احلّظ مل يكِن اجلرح عميًقا، فوصف 
ا  له الّدكتور ديكسون عالًجا، ورسعان ما التأم اجلرح، وقد كان احلاج كرياًم جدًّ

معنا، وزّودنا بأشياء كثرية مثل احلليب واخلراف واألطعمة واخلبز.. إلخ. 

ا فاخًرا وبعض املناديل املطبوعة  وتقديًرا هلذا الكرم الّشديد أهديته شااًل إنجليزيًّ
بذه  رأسه  لّف  وقد  بشّدة،  املناديل  هذه  حيّبون  الكرد  بأّن  علاًم  القسطنطينية،  يف 

املناديل. 

الّتايل،  اليوم  إّننا نوينا أن نغادر يف صباح  الليل ليوّدعنا، حيث  إلينا يف  وحرض 
وقد اعتذر كثرًيا عن مقابلته اجلاّفة لنا، وقال أيًضا إّنه بحث كثرًيا عن فرس أصيٍل 
ليهديه لنا، ولكّنه مل جيْد ما يليق يب، فشكرُته كثرًيا، وأّكدت له أّنه استقبلنا أفضَل 
استقبال، وأّنني سعيد كام لو أّنه أهدان هذا الفرس األصيل، وأنني مكتٍف باهلدايا 

التي أخذهتا. 

قرية نريجي: 

احلقول  يطّل عىل  بقّمة جبل  تستظّل  أّنا  بموقع مجيل، حيث  القرية  متتاُز هذه 
أشجار  من  كبرية  أعداٌد  وحييطها  صو«،  »قولب  نر  باّتاه  تنحدر  التي  اخلرضاء 

الفاكهة املتنوعة. 
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وبجوارها يقُع واِد صغري يوجد به شالٌل مجيل يتدّفق منه املاء العذب، فتحصل 
القرية عىل مياهها منه، وتروي حقوهلا اخلرضاء. 

وجدت  وأينام  وصلبة،  صخرّية  فهي  األرض  أّما  جريية،  هنا  الّصخور  معظُم 
أماكُن صاحلٌة للزراعة فإّنا حترث وتزرع. 

أّما مناخ هذه القرية يف الشتاء فليس قاٍس، ولكن الّصيف هنا حاّر، ثّم يصبح 
ألطَف إذا هّبت عليه بعض الّنسامت العليلة التي ترشح الصدور. 

والّشتاء هنا قصري، ونادًرا ما تتساقط الثلوج، وال تغطي األرض لفرتة طويلة، 
ويشري الباروميرت الذي بحوزيت أّن ارتفاع هذه القرية عن األرض يبلغ 3550 قدًما 

عن مستوى سطح البحر.

أّما  الفاكهة،  من  املختلفة  األنواع  وانترشت  تقريًبا،  انتهى  قد  هنا  واحلصاُد 
األعناب والبطيخ املزروعة هنا مل تنضج بعد. 

وعندما سألُت عن الرضائب الباهظة التي يشكو منها الناس من أمحد أغا أجابني 
قائاًل: 

وال  املجاعة،  من  الناس  اقرتب  وقد  حّده،  عن  األمر  زاد  وقد  حمّقون،  إّنم 
يستطيعون دفع الرضائب. وقال أيًضا إّنه يعتقد أّن حافظ باشا جيهل هذه احلالة، 
يتوانى عن إصالح هذه األمور. ومّحل هذه املشكلة كّلها عىل عاتق  فإّنه لن  وإاّل 
»سعد اهلل باشا« حاكم ديار بكر، وحّتى اآلن مل يتجرأ أحد أن خيرب حافظ باشا بذه 

املشكلة. 

وأعتقد أّن أمحد أغا حمقٌّ يف هذا الكالم، فهو شخٌص تركي غريب مكلف فقط 
جيمع الرضائب، كام يبدو عليه اإلنسانية والتحرّض. وقد عرض عيّل أْن يصاحبني 

فوافقت، كام أرسل احلاج أمحد أبناءه معي. 
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الّسادس من متوز/ يوليو، عام 1838 

من  وبالرغم  رحلتنا،  ومواصلة  القرية،  ملغادرة  للغاية  باكر  وقت  يف  استيقظنا 
هذا وجدنا احلاج مقباًل علينا ليوّدعنا ويتمّنى لنا التوفيق، وكان مازال يلّف رأسه 

باملناديل والّشال الذي أهديتهم له باألمس. 

امتطينا خيولنا وارتقينا إىل اجلبل األشّم يف متام الّساعة اخلامسة صباًحا، مّتجهني 
نْحو الغرب لنهبط إىل ضّفة نر »قولب صو« الذي عربناه، ثّم قطعنا سلسلة من 
اجلبال املنخفضة املغّطاة بأشجار البلوط القصرية ذات الثامر املتعددة األنواع، ثّم 
عربنا جدواًل صغرًيا يسّمى »ياق صو Yak - Su« والحظت أّن املناخ هنا خمتلف 
»أجنوس  وأشجار  الرشقية،  الدلب  أشجاَر  رأيت  النهر  ضفاف  وعىل  ما،  نوًعا 

كاستوس«، أّما احلقول القريبة فقد كانت مزروعة بالقطن.

 ويف متام العارشة صباًحا وصلنا إىل: 

 :»Dara Kul قرية »دارا كول

عىل  وتقع  البحر،  سطح  مستوى  عن  قدًما   2993 بمقدار  القرية  هذه  ترتفُع 
الضّفة العليا لنهر مهّم يسّمى »ساروم صو- Sarum Su« أي نر السيف، وحوضه 
مّتسع للغاية، وينقسم اجلدوُل إىل عّدة قنوات، وقد كانت مياهه صافية لدرجة أّنني 
رأيُت يف قاعه العديد من احلفر املرّبعة املعّدة عىل امتداد واحد لزراعة العنب، وقد 

سمعت أّن أعناب هذه املناطق يكون ممتاًزا وناضًجا.

دجلة  نر  يف  يصب  اجتزناها،  التي  األخرى  األنار  مثل  صو«  »ساروم  ونر   
ويّتحد معه يف منطقة اجلزيرة، وإذا أردنا الّذهاب إليها من هنا فإننا نستغرق رحلة 

تبلُغ مسري ثامنية أيام. 
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يقيم يف هذه القرية حوايل 60 أرسة، منها إحدى عرشة أرسة أرمنّية فقرية للغاية، 
وتقوم بالعمل لدى باقي األرَس من املسلمني، وتقع هذه القرية يف مقاطعة »أليج 

 .»Alijch

انضّموا إىل املسلمني يف مقاومة رشيد  إذا كانوا قد  وعندما سألت األرمن عاّم 
حممد باشا، فأجابون بأّنم أجربوا عىل ذلك من قبل املسلمني. 

أّما أمحد أغا فقد أخربن بالعكس متاًما، وقال إّنم كانوا ال يقّلون عن املسلمني 
بسالة وعناًدا يف املقاومة. 

ا، ولكْن نظًرا لوفرة املاء هنا، فإّنه من  تربُة هذه القرية طينية بيضاء متحّجرة جدًّ
الّسهل رهّيا. 

التي يمكن تقطيعها بسهولة. والطقس هنا  الّطينية  املنازل هنا مبنّية من القطع 
الغبار  ارتفاع  سّببت  التي  الشديدة  الّرملية  العواصف  بعض  صادفنا  وقد  جاّف، 

واألتربة يف اجلّو حّتى أصبحت كالغيوم. 

وبعد القليل من زّخات املطر ختّلصت السامء من هذه الغيوم. 
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الّسابع من متوز/ يوليو، عام 1838 

وصلنا إىل بلدة اليجه، وتعني )العني الّساخنة(، وكانت الرحلة إليها سهلة يف 
يف  يبعث  واجلّو  صافية،  الّسامء  كانت  مياًل،   11 إىل   10 حوايل  خالله  قطعنا  يوٍم 
أرواحنا بجة ورسوًرا، بعد أْن كانت الّسامء ملّبدة بالغيوم التي نتجت عن العاصفة 
الّرملية باألمس، وكان ابن الّشيخ هو الذي توىّل أداء واجبات أبيه الرسمية إذ كان 
الّشيخ حينها يف إحدى مهاّمته بمدينة ديار بكر، وقد اختار لنا مكاًنا رائًعا لنقيم فيه 
خيامنا، وسط حديقة غّناء تبعد عن املدينة نْحو ميٍل، وتتوّسطها عني مياه، وتكثر 
فيها أشجاُر الفاكهة، كان املكان أكثَر من ساحر، يطّل عىل سهل فسيح أخرض ممتّد 
إىل مرمى البرص، وكانت اليجه ترتفع عن سطح البحر بـ )3779( كام قاسها لنا 

البارومرت.

القليل من الرتكية. زارن عبدي بيك يف زيارة جماملة،  الّشيخ يعرف  ابُن   كان 
وهو االبُن األصغر للبيك املستقّل الراحل حسني. أّما شقيقه األكرب فكان يقيض 
آخر  )ADRIANOPOLE( وهلم شقيق  أدريانبول  منطقة  إجبارّية يف  إبعاد  فرتة 

يعمل ضابًطا برتبة رائد يف الفوج الثابت يف ديار بكر.

 وزارن أيًضا شقيُق شيخ اجلامع املسّمى »عيسى بيك«، وقد كان شيخ اجلامع يف 
مهّمة يف ديار بكر، وأناَب عنه ولده، وعنّي لنا مكاًنا نقيم به وسط إحدى احلدائق 

الساحرة. 

قصبة اليجه أو العني الساحنة: 

يقيُم بذه القصبة 750 عائلة مسلمة، 213 عائلة أرمنية، ومل يكن األرمن هنا 
من املزارعني أو املاّلك، إّنام يعملون يف املصانع اليدوية لألقمشة القطنية اخلشنة، 
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حيث يتّم مجع القطن من الريف، وجزء من خربوط وأررضوم، وجيلب ليستخدم 
يف هذه املصانع، ومدينة خربوط هذه مّتسعة مثل مدينة أضنة، أّما مدينة أررضوم 
اليجه صغرية  فهي مثل مدينة خوي اإليرانية من حيث االّتساع، وكانت أسواق 
وفقرية ال يوجد فيها يشء من املنتجات األوروّبية، وكان باملدينة أربُع عيون مائّية 

ومسجدان.

 وعندما التقينا بعيسى بيك سألته عاّم إذا كان سّكان هذه القصبة اآلن أكثر رضا 
عن حكم البيك احلايل، أم أّن احلال كام كان خالل عهد البيك السابق؟ فأجابني 

قائاًل: 

أّن  كام  السابق،  البيك  أّيام  منه  ُحرموا  الذي  باهلدوء  يتمّتعون  اآلن  إّنم  نعم، 
املسلمني أكثر سعادة من ذي قبل.  

وقت  أّي  ِمن  أكثر  الرضائب  بدفع  حالًيا  مثقلون  فهم  الرعّية  أحوال  عن  أّما 
العام  يف  فمثاًل  الشكوى،  عن  يتوّقفون  وال  بائسة،  حالٍة  يف  أّنم  وأضاف  مىض، 
ست  بني  يرتاوح  خراًجا  ودفعوا  لرية،   )80( قدرها  سنوّية  رضيبًة  دفعوا  املايض 

لريات وثالث اللرية عن كّل ذكر. 

لقد سمعت الكثرَي عن هؤالء البيكات املستقّلني من )آل هازير اليجه( و)خيني( 
يف سنجق تريكي؛ لذا فسوف أحّدثكم عنهم قلياًل: 

أّواًل: رجب بيك

لقد كان هذا البيك حيُكم )60( قرية، وكان يف خدمته أكثُر من ثالثامئة فارس، 
يدفع هلم رواتَب منتظمة، وقد كانوا مسّلحني عىل أكمل وجه، هذا إىل جانب أّنه 
من  فارس   )4000 إىل   3000( وحوايل  آخر،  فارس   )700( مجع  يستطيع  كان 
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الثالثة  البيكات  أكثَر  بيك  البنادق، وقد كان رجب  أو  بالسيوف  املسّلحني  املشاة 
ثراًء ونفوًذا. 

أربعة  أو  ثالثة  ممتلكات  عىل  سطا  عندما  الطائلة  الّثروة  هذه  عىل  حصل  وقد 
باشاوات من ديار بكر، كام نب العديَد من القوافل الغنية. ومن املعروف أن هناك 
العديَد من هذه العمليات اإلجرامية ُترَتكب باسمه، ولكّنه بريء منها، وهو حاكم 

بكوية هازيرو. 

وعندما قام رشيد حممد باشا بحملته قاومه رجب بيك ببسالة، ولكنه أخضع يف 
ناية األمر، وتّم نفيه إىل منطقة أدريانوبل Adrianople، ومازال حّتى اآلن مقياًم 
هناك، وتقوم احلكومُة بجمع العوائد املالية ملنطقته وممتلكاته اخلاّصة، ويأخذ منها 

كّل شهر 180 لرية. 

وُيقال إّن الّدفاتر الرسمية تدّل عىل أّن املبالغ املستوفاة أكثر من مبالغ التقاعد 
املمنوحة له.

ثانًيا: بريام بيك  

وهو بيك أليجه، وقد خلَف والده حسني أغا الذي تويّف فور اندحاره من قبيل 
منطقة  يف  اإلجباري  النفي  من  فرتة  بيك  بريام  ويقيض  وقّواته،  باشا  حممد  رشيد 
للبيك  ويمكن  قرية،   70 عىل  البكوية  هذه  وحتتوي   ،Adrianople أدريانوبل 
فيها أْن جيمع 300 فارس، وحوايل 4000 إىل 5000 من املشاة يف فرتة قصرية، 

ويتسّلحون بالسيوف والبنادق. 

وقد كان بريام بيك جيمُع الكثرَي من العوائد املالية، غري أّنه كان ينفقها عىل أتباعه 
احتياطية  مبالغ  عىل  حتتوي  ال  البكوية  هذه  فإّن  وهلذا  معهم،  صالته  يوّطد  حّتى 

حالًيا. 
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 TEMIR BEG ثالًثا: متريبيك

وهذا البيك حيكم بكويه خيني KHINI، ولكّنه منفّي حالًيا يف منطقة أدريانوبل 
مع البكوات اآلخرين، وقد كان هذا البيك يستطيع أن جيمع 200 فارس، وحوايل 
2000 إىل 3000 مقاتٍل من املشاة املسّلحني كالباقني، وحتتوي هذه البكوية عىل 
60 قرية، ولقد كان متري بيك مثل بريام بيك متاًما، حيث أنفَق مجيع العوائد املالية 

عىل أتباعه وأبناء منطقته. 

بالسالم يف  ينعمون  بينهم، وكانوا  فيام  الثالثة حلًفا  البكوات  وقد عقَد هؤالء 
من  حالة  يف  كثرًيا  كانوا  ولكّنهم  أغا،  زالل  حاجي  مضيفي  مع  األحيان  بعض 

اخلالف معه، فقد كان أقّل منهم أتباًعا. 

رّبام ذلك ألّنه كان يقيم يف اجلبال، حيث املوقع اآلمن احلصني مّما ساعده عىل 
محاية أتباعه، وردع أعدائه بشّدة. 

وكان البكوات الثالثة منذ حوايل مخسة عرش عاًما يف نزاٍع مستمّر مع عدّوهم 
وهي   ،BANUKA بانوكا  املساّمة  املنطقة  يف  يقيم  كان  الذي  أغا،  مريزا  الّلدود 
HAZERO، وكان لديه فقط 100 فارس، ولكّنه كان  ليسْت بعيدة عن هازيرو 
عّدة  خالل  بالبنادق  مسّلحني  مقاتل   6000 إىل   5000 حوايل  جيمع  أْن  يستطيع 
أّيام، كام أّنه كان يقيم بجوار رئيس عشرية سليفانيل SILIVANLI الكردية، وهلذا 

فقد كان بإمكانه أن جيّند 500 فارس إضايف. 

ويف مجيع معاركهم كان من الّنادر أْن يتقابل األعداء يف ساحة قتال مفتوحة، 
وكان اهلجوم عىل قرية يتوّقف عىل حتديدها مسبًقا، فيلتقي املخالفون يف ميعاد 
حمّدد، ثّم يفاجئون هذه القرية، وينهبون كّل ما يقابلهم، وطبًعا كان الّدفاع عن 
األوان،  فوات  بعد  ولكْن  إنقاذه،  يمكن  ما  لينقذ  َمهولة،  وبرسعٍة  يتّم  القرية 
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وبعد ضياع الكثري من األرواح الربيئة، وطبًعا ال بّد أن يقوم الّطرف الثان بأخذ 
الثأر بنفس الطريق الّسابقة، فتزداد اخلسائر وال يتوقف الثأر. 

عنيف  هجوم  حدث  مبارشة  املحاصيل  مجع  وبعد  الّسابق،  اخلريف  يف  فمثاًل 
يتوّقعون احلصول عىل غنائم  كانوا  الغزاة  أّن  املحاصيل، ومؤّكد  ونبْت وُسلبت 
كثرية يف هذا الوقت، وقد دافع األرمن واملسلمني عن أنفسهم وأمواهلم جنًبا إىل 
جنب، حيث إّن األرمن كانوا يتلّقون معاملة حسنة مثل التي يتلّقاها املسلمون من 

رؤسائهم، وكان معظمهم سّكان القرى الّتابعة ملريزا أغا من األرمن. 

أية  يدفعون  وال  ا،  سنويًّ لريات  سبعة  يدفعون  هنا  املسلمني  أّن  الحظنا  وقد 
كخراج  لرية  وثلثا  لريات  ستة  فيدفعون  املسيحّيون  أّما  للبيك،  أخرى  رضائَب 
ا، باإلضافة إىل حّصتهم من رضيبة الساليانة، وأنا أعتقد أّن املسلمني  للبيك سنويًّ

يف هذا اإلقليم معفون من الرضائب السنوية. 

لقد قام رشيد حممد باشا بدْحر هؤالء البكوات بشّدة وعنف، حّتى أّنه قد أحرق 
منازهلم، وعندما سمع باقي البكوات بأمِر استسالم مريزا أغا رفعوا الراية البيضاء، 

وُهم موقنون أّن املقاومة لن تفيدهم. 

وبام أّن هؤالء البكوات منفّيون، فقد نعم األهايل باهلدوء واألمان، وبالرغم من 
زيادِة رضائبهم إاّل أّنم شاكرون عىل أّنم لن يواجهوا تلك املصائب مّرة أخرى، 
والقتل  للسطو  التعّرض  وبني  باهظة،  رضائب  دفع  بني  أختار  أن  عيّل  كان  فإن 
الخرتت الرّضائب، وبام أّن احلالني سيئان؛ فُهُم اآلن يشتكون من هذه الرضائب 

الباهظة، وال يشكرون رّبم عىل نعمة األمان. 

وبعد أْن تبادلت هذه األحاديث الّشيقة مع عيسى بيك، تركنا كال من أمحد أغا 
وابن مضيفنا احلاج زالل أغا، وعاَدا إىل منزلْيهام. 
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الّثامن من متوز/ يوليو، عام 1838

إّياه  أهديته  الذي  الّشال  مرتدًيا  اجلامع،  شيخ  ابُن  عيّل  أقبَل  الفجر  قبل طلوع 
باألمس مقابل الغذاء الذي زّودنا به بكّل لطف، وانطلقنا من تلك احلديقة التي 
خيمنا با مّتجهني إىل وسط املدينة التي تقع حتت منحدر صخري شامخ من احلجر 
الغدران  التي تروى من خالل  الفاكهة  اجلريي، وهو يطّل عىل واٍد ميلء بأشجار 

املائية التي تنحدر من كّل أنحاء املنحدر الشامخ. 

هذه  موقع  جودة  من  وبالّرغم  روحي،  ويروي  نفيس  يبهج  الّسهل  هذا  منظُر 
املحرتق،  البيك  قرص  شاهدت  وقد  للغاية،  خربٍة  حالة  يف  بيوهتا  أّن  إاّل  القرية، 
الغرب  نْحو  للغاية، وغرّينا مسارنا  بناًء ضخاًم وواسًعا وفخاًم  أّنه كان  والحظُت 
وبعد مسري  اجلبال،  يميننا سلسلٌة من  البوصلة، وكانت عىل  إليه  تشري  ما  حسَب 
ثالث ساعاٍت مررنا بقرية أرمنّية كبرية عبارة عن واٍد أخرض فسيح ميلء بالعديد 
املختلفة،  باخلرضوات  املزروعة  واحلقول  الغناء  واحلدائق  الفاكهة  أشجار  من 

وخيرتقهم جدوٌل صاٍف يرتقرق فيه املاء السلسبيل. 

املتنوعة. وقبل  الفاكهة واألزهار وشتالت اخلرضوات  اجلّو هنا معّطٌر برحيق 
أْن أصل هذه القرية، وبعد أْن وصلتها الحظت أّن طبيعة األرض صلبة وصخرية، 
والحظُت أّن حماصيل احلنطة كانت خفيفة، وكان الفالحون حيصدون املحاصيل 

يف نشاط ومّهة، وبعد أن تّولنا ملّدة مخس ساعات وصلنا إىل: 

 :Khini قصبة خيني

وقد  بفرتة طويلة،  قبل وصولنا  املكان  إىل هذا  قد وصلت  أمتعتنا  أّن  ووجْدنا 
قّدرت املسافة التي قطعناها اليوم بحوايل 18 إىل 20 مياًل. 
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الفاكهة،  أشجار  ظالل  حتت  با  وخّيمنا  الظّل،  وكثرية  مجيلة  حديقًة  ووجدنا 
وبمجّرد وصولنا أمر شيُخ اجلامع )قايايا( األرمن بتزويدنا بكّل ما نحتاجه، وقد 
فوق  قضتها  التي  املسرية  من  أرهقت  البغال  إّن  قائلني  البغال  أصحاُب  اشتكى 

اجلبال املطّلة عىل داركوش الليلة املاضية. 

إّنني  حيث  بسعادة،  وافقُت  وقد  يوًما،  يسرتحيوا  بأن  هلم  آذَن  أن  مّني  وطلبوا 
املنطقة اجلميلة، وكام الحظت  يوًما يف هذه  أْن أقيض  قلبي  أريد من صميم  كنُت 

مدى كرم وحترّض شيخ اجلامع. 

القرية: 

األرمن، وأخربن  عائلة من  املسلمني، و15  عائلة من  القرية 300  تضّم هذه 
بطريقة  تزداد  عليهم  املفروضة  الرضائب  وأّن  للغاية،  فقراُء  هنا  األرمن  أّن  قايايا 
مستمّرة حّتى تصل إىل 300 لرية، وقد أصبحت أحواهُلم املعيشية يف تدهوٍر تام، 

حيث أّنم عرضٌة لالبتزاز، لكّنهم ينعمون اآلن باألمن والسالم. 

وقد علمُت أّن األرمن مل يشرتكوا يف مقاومة محلة رشيد حممد باشا، فقد تركوا 
أسلحتهم عندما طلب منهم الباشا ذلك، وال يعمل األرمن يف الزراعة هنا، ولكن 
بعضهم يمتلك بعَض بساتني الكروم واحلدائق التي يرسلون فواكهها إىل ديار بكر 
لتباَع با، وتبعُد ديار بكر عن هنا بمسافة 12 ساعة سرًيا باتاه اجلنوب الغريب من 
القرية، يعمل األرمن هنا يف الغزل واللّف لألقطان املحلية واألقمشة اخلشنة التي 
ا،  تقّدر بـ120 جومة يف املدينة بأكملها، وتنتج حوايل 30 ألف قطعة قامش سنويًّ
ويتّم بيعها يف القرى املجاورة لالستهالك املحيّل، ويرسل بعضها إىل موش وديار 

بكر، وتلب األقطان من خربوط، وأررضوم، لتصنع هنا. 
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ويوجد يف هذه القرية ماُء عني وفرية املياه تزّود النهر املسّمى عنبار صو بأغلب 
مياهه. 

والعنباُر هو املكان الذي حتفظ به احلنطة، وعنُي املياه املوجودة هنا حماطة بحوٍض 
من احلجر، وينابيع عليها بعض القناطر الصغرية، ويف قاعدة أحد اجلوانب يوجد 

ماٌء صاٍف وعذب. 

 57 تبلغ  احلرارة  درجة  أّن  إىل  أشاَر  احلرارة  قياس  جهاَز  فيه  وضعنا  وعندما 
الينابيع خترج من الصخرة، فهذا يعطينا فكرة عن  درجة فهرنايت، وبام أّن تلك 

درجة احلرارة املنخفضة لطقس هذه القرية. 

وأعتقد أّن هذا االحتامل أكثر صّحة بام أّن الينبوع املوجود يف اليجه أعطى نفَس 
درجة احلرارة عندما قسناه، علاًم بأّن ذلك النبع ينبع من صخرة جريية كبرية، وقد 
ا يف فصل  علمُت من األهايل هنا أّن ماء هذا العني يكون دافًئا يف فصل الشتاء، وحارًّ
الصيف، وهذا يدّل عىل أّنه حيتفظ بدرجة حرارته، علاًم بأّن قرية خيني ترتفع عن 

مستوى سطح البحر بمقدار 2924 قدًما. 

بيك، وهو من  اجلامع رشيف  زارن شيخ  مبارشة  القرية  إىل هذه  بعَد وصويل 
أهايل ديار بكر، وكان رجاًل فاضاًل، دمَث اخللق، وقد أصدر أوامره بتلبية كّل ما 

نحتاج من طعام ورشاب. 

وقد  للغاية،  بائًسا  إقامته  موقع  أّن  الحظت  وقد  الزيارة،  له  ألرّد  إليه  ذهبُت 
أخربن أّنه يقوم برتميم غرف احلريم يف منزل البيك الّسابق الذي أحرق، وأخربن 
 SIVAN أيًضا أّن حافظ باشا عند عودته من خارزان مىض من هنا إىل سيفان معدن
هذا  ويقع  األوروّبيني،  من  بمساعدة  يعمل  كان  معدن  منجٌم  وهو   ،MADEN

املنجم عىل الّطريق العام بني خيني وبالو، وقد أطلعني البيك عىل بعض الّنامذج من 
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خامة املعدن التي تستخرج منه، وهذا ليس اكتشاًفا جديًدا؛، فقد كان هذا املنجم 
يعمل من قْبل، وأضاف أّن احلديد املستخرج من هذا املنجم ليس باجلودة العالية 

لذلك ختّلوا عن فكرة استغالله، وترك املرشوع بأكمله. 

وقد سألني رشيف بيك بضَع أسئلة عن إنجلرتا قائاًل: 

هل إنجلرتا أفضُل ِمن هذا القطر الذي أقيم فيه؟ فأجبته قائاًل:

كّلها مزروعة بشكل جيد،  إنجلرتا  إّن  مقارنة، حيث  إّن هذا األمر ال حيتمل   
أّما أراضيكم فهي صحراُء جرداء بالنسبة إلنجلرتا، كام أّن أهايل إنجلرتا حرفّيون 
وأذكياء ويبحثون باستمرار عن التطّور والتقّدم، أّما هنا فالّناس- وقد أبدى رشيف 
بيك رأيه عن الّناس هنا قائاًل: إّن الّناس هنا متخلفون وغري أذكياء، حّتى أّنم مل 
يدخلوا العربات إىل املنطقة حّتى اآلن، بالرغم من دخوهلا باقي أجزاء القطر، كام 

أّنا مصنوعة خصيًصا ملثل هذه املناطق- ثّم أكملت حديثي قائاًل: 

إّن ختّلف الناس هنا يعود إىل طبيعة احُلكم الذي يتوىّل زمام األمور يف البالد، 
وليس ناًتا فقط عن غبائهم وعدم ذكائهم، حّتى إْن كانوا أذكياء، وحّققوا كسًبا 
ا كبرًيا، وحّققوا إنجازات عظيمة؛ فرسعان ما ستنتهي هذه اإلنجازات بسبب  ماديًّ
معنوياهتم  حيّطم  قد  ذاته  حّد  يف  وهذا  الطغاة،  املستبّدين  احلّكام  وجور  جشع 

ورغبتهم يف التقدم واإلبداع. 

وافقني رشيف بيك عىل آرائي، وأضاف أيًضا أّن األهايل هنا عندما يصبحون أغنياء 
يتحّول حاهلم، ويصبحون عرضًة للغرور واملفاخرة لدرجة أّنم ينسون واجباهتم. 

ورضَب يل مثاًل بؤالء البكوات يف املنطقة املجاورة قائاًل: 

أولئك البكوات، منتفخو البطون بالّثروات واألموال الكثرية، الذين رسعان ما 
ينقلبون إىل متمّردين. 
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فقاطعته قائاًل: 
لو كانت هناك حكومٌة عادلة متتلك سلطًة صحيحة، فإن كّل الدوافع للتمّرد 
الشاذة  الّظروف  ظّل  يف  النفس  عن  دفاًعا  إاّل  ليست  أّنا  أعتقد  والتي  عليها- 

والقاسية املفروضة عليهم- فإّن البكوات كانوا لن ينجحوا يف حتقيق استقالهلم. 
ثّم رّد رشيف بيك عىل كالمي قائاًل: 

ا، وأن ينعم  آمُل أن يصبح القطُر خاضًعا لسيطرة حكام وسلطات معينة قانونيًّ
النتيجة  هي  فهذه  واخلري،  الرخاء  سينرش  وهذا  الّسالم،  بنعمة  ما  يوًما  املواطنون 

الّطبيعية لألوضاع اجلديدة.
الضغط عىل  آراءه عن طريقة  أّن  بيك  لقد الحظُت خالَل حديثي مع رشيف 
الّناس وإخضاعهم عن طريق إفقارهم مّما جيعلهم رهن إشارة حكامهم؛ هي نفس 

طريقُة األتراك لفكرة احلكم يف احلفاظ عىل إخضاع الناس للسلطة. 
ولألسف الّشديد إّن هذه الّطريقة املتبعة يف السيطرة عىل الناس هي نفسها التي 
احلياة  هذه  يعيشون  الناس  جعلت  التي  وهي  القطر،  أوضاع  تدهور  عىل  عملت 

البائسة. 
الشيقة  األحاديث  هذه  ونتبادل  نتحاور  بيك  رشيف  مع  جالًسا  كنت  وبينام 
استدانا  التي  لرية   250 مبلغ  يسرتّد  أن  أراد  وقد  بكر،  ديار  رّصاف  علينا  أقبَل 
شيخ اجلامع لرشاء هدايا بمناسبة تْعيينه يف منصبه اجلديد، وأعتقد أّن الرّصاف قد 
توّقع أن يسرتّد املبلغ يف احلال؛ نظًرا ألّن الساليانه كانت ستفرض عىل الّناس هلذا 
السبب، أي أّن هذه الرضيبة تفرض عىل هؤالء املساكني ليست بسبب متطّلبات 

عاجلة ومهّمة، بل إلشباع جشع وَنَم الباشوات الطغاة الظاملني. 
تلقيتها  التي  اللطيفة  املجامالت  مقابَل  مناسبة  بيك هديًة  أهديت رشيف  وقد 

منه. 
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العارُش من متوز/ يوليو، عام 1838 

البغال املحّملة  غادرنا املدينة بعد أْن قضينا فيها يومنْي هادئني اسرتاحت فيها 
باألمتعة، وكذلك عرفت أشياء كثرية وشيقة، اّتهنا نْحو الغرب، وعىل بعد ساعة 
من  سلسلة  خلف  دخلنا  ثّم  خيني،  سهل  يف  نقطٍة  أقىص  وصلنا  سرًيا  ونصف 
أنفسنا يف مواجهة سهٍل مجيل جيد احلراثة، وبعد ثالث  ثّم خرجنا لنجَد  اجلبال، 
ساعات ونصف وصلنا إىل ضفاِف نٍر جيري من جهة الّشامل خالل شّق يف اجلبال، 
وعىل ُبعد ميلني ينحرف هذا الّنهر جهة الغرب، ثّم ينساب جهة اجلنوب ليعرب قرية 
وقد  صو،  زبينه  اسمه  يصبح  الوقت  هذا  ويف   ،ZIBENEH زبينه  تسّمى  أرمنية 
علمت أّن مصدَر مياه هذا الّنهر هو من السلسلة اجلبلية التي يف جهتها الثانية جيري 

نر مراد جاي، وتسري هذه الّسلسلة اجلبلية يف خّط متواٍز مع مسار النهر. 

هبطنا من الّضفة العالية للنهر إىل حوضه لنعربه خوًضا، وقد كانت مياهه صافية، 
والّتيار شديًدا ورسيًعا، ويف وقٍت من األوقات يّتحد النهر بقناة عميقة ال يتجاوز 
عرضها 50 قدًما، ويف مكان آخر يتفّرع إىل عّدة قنوات فوق حوض رميل واسع. 

يستدير  املقابلة  اجلهة  وعىل  النهر  من  اليمنى  الّضفة  طول  عىل  سرْينا  واصلنا 
اجلدول  من  اخلارج  الّصخر  من  عايل  شاقويل  جرف  عىل  اجلنوب،  نْحو  بعيًدا 
ارتفاع  عىل  كانت  وقد  الصخور،  يف  حمفورة  الكهوف  من  عدًدا  شاهدنا  كنتوء، 
كبري من املاء، ومل يكْن باإلمكان الوصوُل إليها دوَن مساعدات كبرية، تركنا النهر 
وامتطينا صهوَة مرتفع آخر، واستمّر سرْينا فوقه، وكان يمتّد أمامنا بشكل واسع، 
من  العرشات  ورأيت  احلنطة،  من  ضخمة  بحقول  منه  كبرية  أجزاء  تغطت  وقد 
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املزارعني منشغلني باحلصاد، ورأيت أيًضا حقواًل عديدة مزروعة بالذرة، مررنا 
بقرية قريبة ثّم دخلنا وادًيا ضيًقا يف أقىص اجلهة املقابلة حّتى وصلنا إىل: 

قرية بريان: 

لقد وصلنا إىل هذه القرية بعد جولٍة استغرقت سّت ساعات ونصف الساعة، 
وقد قّدرنا املسافة التي قطعناها بحوايل 16 إىل 18 مياًل.

يطّل عىل سهل مجيل صغري، ورأيت يف أسفل  قرية بريان يف حلق وادي  تقُع   
هذه القرية حقواًل مزروعة باخلرضوات، وقد كّنا ننوي الّتخييم هنا، إاّل أننا مل نجد 
مكاًنا خالًيا من املزروعات لننصَب فيه خيامنا، وهلذا اضطررنا أن نقيم يف منزل أمحد 
 ARGAHAN أغا رئيس القرية، وقد كان عائًدا لتّوه من سفره إىل أركهان معدن

MADEN، وقد أخربن أّن حافظ باشا موجود اآلن يف مدينة خربوط. 

يقيُم بذه القرية 90 أرسة من املسلمني و 80 أرسة من األرمن، وهذه القرية هي 
واحدٌة من اخلمسني قرية التي يملكها بيك منطقة إيكيل، وهذا البيك خاضع دائاًم 
لسلطة حمافظة أركهانا معدن، ولكّنه بخالف البكوات اآلخرين مل يكن مّمن ينهبون 

أمواَل رعيتهم، وهلذا فقد كان الناس يشعرون باألمان والّسالم يف ظّل سلطته. 

سهلة  حياة  يعيشون  أهلها  أّن  بالقرية  املحيط  الّريف  مظهر  من  الحظُت  وقد 
وميسورة، وأّن أوضاعهم املادية جيدة. 

ولكّن أمحد أغا أخربن أّنم كانوا كذلك يف املايض، ولكن منذ أن فرض عليهم 
الرّضائب الباهظة تبّدل حاهلم، وأصبحت أحواهلم تتدهور شيًئا فشيئا، فلقد فرض 
عليهم مؤخًرا تهيز 5000 عبوة من الفحم النبايت إىل منجم أركهانا معدن، وهذا 

بالّطبع جيعل القرية خترس 250 لرية، يتقاسمها أهايل القرية بالتكافل.
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وعندما سألت أمحد أغا هل هذه الّتجهيزات بداًل عن رضيبة الساليانه؟ أجابني 
قائاًل: 

ال، إّن رضيبة الساليانه، أو أّي رضيبة أخرى، تدفع إىل جانب هذا املبلغ. وأضاف 
أّن الفحم النبايت يصنع يف اجلبال الواقعة إىل الشامل، ونتيجة ذلك أصبحت الغابات 

تتناقص بشكل ملحوظ. 

وشاهدُت أطالل كنيسة أرمنّية تقع عىل أعتاب القرية، ومل يبَق منها سوى أحد 
للغاية، ولكّنه كان متعرًجا،  بناءها كان ضخاًم  بأّن  انطباًعا  الذي يعطي  األقواس 

وغري مستوى البناء. 

وأثناَء تواجدي يف القرية التقيُت باثنني من اليهود من أهايل حلب يعملون لدى 
تاجرْين من اليهود أيًضا، وقد جاءوا املدينة لبيع املنتجات احللبية واستبداهلا باجلوز 

واملكرسات، وقد شحنوه إىل رؤسائهم يف حلب. 
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احلادي عرش من متوز/ يوليو، عام 1838 

استيقظُت مبّكًرا قبل أن ترشق الّشمس حتسًبا لطول رحلتنا، حيث إّن الوجهة 
مكان  هناك  يكن  مل  أّنه  كام  الوعورة،  شديدة  جبلّية  منطقًة  كانت  إليها  نّتجه  التي 
أو قرية بني قرية بريات ومنجم أركهانا لنسرتيح فيه، بدأنا حتّركنا يف متام الساعة 
ا وعًرا، وهبطنا نْحو جدول كان  الثانية وأربعني دقيقة صباًحا قطعنا وهًدا صخريًّ
ينساب باّتاه املنطقة اجلنوبّية الرشقية، وبعد مسرية ساعة من هذا اجلدول وصلنا 
األرض  طبيعة  بدأت  املكان  هذا  ومن  االتاه،  بنفس  يسري  أمهية  أكثَر  جدوٍل  إىل 

تصبح جبلية. 

ثّم وصلنا إىل حاّفة جبل شديد االنحدار، ويقع مبارشة يف اجلهة املقابلة للمنجم 
مع فرع ديار بكر مع نر دجلة الذي يفصل بينا املنحدر من هذا اجلبل، وعربنا الّنهر 
عن طريق جرٍس شبه متهّدم، ونزلنا إىل املنجم خالل هذه املسافة التي قطْعناها مل نَر 
الكثرَي من األرايض املزروعة حّتى األرايض القليلة التي كانت مزروعًة كانت تقع 
اللون،  طباشريّية  طبقات  من  تتكّون  املحيطة  الّتالُل  وكانت  املنجم،  من  بالقرب 

متفّتتة دوَن أّية مزروعات، وهذا املنظر جعل رحلتنا هذا اليوم ممّلة وغري مبهجة. 

واستغرقت  صباًحا،  والنصف  عرشة  احلادية  الّساعة  متام  يف  املنجَم  وصلنا 
مسريتنا 9 ساعات كاملة، بالّرغم من أّن املسافة التي قطعناها مل تزْد عن 25 مياًل، 
ومل تصْل أمتعتنا إاّل يف الّساعة الثالثة بعد الظهر، أقمنا يف بيت أحد املسئولني عن 
ا، وقد اضطررنا لذلك ألّننا مل نجد أّي مكان يصلح  املنجم، وقد كان رجاًل متحرّضً
إلقامِة خيامنا، وقد أشار الباروميرت أّن هذه املنطقة ترتفع عن مستوى سطح البحر 

بمقدار 3644 قدًما. 



77 رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية واألرمنية

الّثاين عرش من متوز/ يوليو، عام 1838 

للطريق  تكملة  وهو  واسع  طريٍق  إىل  منه  وادًيا  قاطعني  املدينة  من  خرجنا 
العسكري الذي بدأ من منطقة سامسون. 

وقد بدأ عمُل تنفيذ هذا الّطريق رشيد حممد باشا، ولكّنه توّقف عند قمة اجلبل 
املطّل عىل سهل خربوط، أّما باقي الّطريق فقد أكمله حافظ باشا حّتى يسهل املرور 
ثالث  مسرية  وبعد  االنحدار،  الشديدة  الوعرة  اجلبلية  الّسلسلة  تلك  فوق  من 
قاطعني  ا  جدًّ مجيل  سهٍل  إىل  ونزلنا  اجلبلية،  الّسلسلة  تلك  من  خرجنا  ساعات 
جدواًل صغرًيا ال يبعُد كثرًيا عن منبعه، وهذا اجلدول هو الفرُع الرئييس ملنطقة ديار 
بكر الذي يصّب يف دجلة، ومنها يدور حول اجلبال مستقباًل يف مساره مياَه مجيع 
الفروع املنحدرة من سلسلة اجلبال التي قطعناها، وقبل أن نصَل إىل املنجم، يكون 

ا بسبب مياه الروافد التي صّبت فيه هنا وهناك.  قد حتّول إىل نر كبرٍي جدًّ

قطعنا الّسهل، ودخلنا يف واٍد صغرٍي منعزل حّتى وصلنا إىل قرية كردية صغرية 
تدعى كيزين: 

 :kizin قرية كيزين

األشجاُر الباسقة حتيُط بذه القرية من جوانبها، لقد كان يبدو عىل هذه القرية 
وصلنا  حيث  الطريق،  عن  بعدها  رغم  جّيدة  معيشّية  بحالٍة  يتمتعون  سّكانا  أّن 
 15 بنحو  تقدر  مسافة  وهي  معدن(  )اركهانا  من  ساعات  سّت  مسرية  بعَد  إليها 
مياًل، والقرية يسكُنها حوايل 35 أرسة كردّية من الواضح أّنم ميسورو احلال لكثرة 
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البساتني واألرايض املزروعة حول القرية، وعندما سألتهم إْن كان ما أظّنه صحيًحا 
أجابني مضيفي قائاًل: 

إّن مرور الكثري من الّزوار عىل هذه القرية يكّلفها مبالغ طائلة كام أّنم يدفعون 
حوايل 16 لرية كّل عاٍم رضيبة ساليانه، ولكّنهم يملكون كمّيات كبرية من األغنام 

واملاشية، باإلضافة إىل احلقول الكثرية التي حتت احلراسة. 

وهلذا مل أقبل من السّكان سامع أّي شكوى من الرضائب أو غريها ألنم يملكون 
ما يكفيهم، وألّنني واثق أّنم ال يعانون من أّي نقص يف األموال.

 خالل تواجدي يف هذه القرية أقمُت مع رئيس القرية، ومل يكن هذا أّوَل لقاء 
التي  اجلميلة  املايض  ذكريات  نتذكر  مًعا  وجلسنا  قبل،  من  أعرُفه  كنت  فلقد  لنا، 
مجعتنا مًعا، ووجدت أّنه مازال كام كان من قبل رجاًل حسَن اخللق، وعرض عيّل 

تقديم املساعدة وتلبية كّل ما يتمّكن من مطالبنا. 
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الّثالث عرش من متوز/ يوليو، عام 1838 

تركنا قرية كيزين وهبْطنا إىل قاع الوادي الذي تقع فيه هذه القرية، وملحنا عن 
 .GOLGIK بعٍد بحريًة زاهية تسمى بحرية كوجليك

السلسلة  املؤّدي إىل خربوط، ومن قمة  العام  الّطريق  نْحو  ثّم خرجنا مّتجهني 
اجلبلية التي قطعناها ملحنا منظًرا مبهًجا، وهو سهل خربوط األخرض، الذي يعّد 
أحد أفضل األرايض الزراعية املوجودة يف تركيا بأكملها، وقد كانت احلقول مليئة 

بالثامر الّناضجة التي تلوح للمزارعني بحصادها. 

سلسلٌة من الّتالل الواطئة الصغرية خارجة من السلسلة اجلبلية العالية التي تقع 
عليها خربوط، التي هتبط قلياًل عرَب الّسهل وتقسمه إىل قسمني، ومن الناحية الرشقية 
القصوى يدخلها نر مراد جاي الذي يغادرها مّرة أخرى عرب ثلمة يف اجلبال باتاه 
ومجيع  بالسكان،  ا  جدًّ عامران  القسامن  وهذان  للسهل.  الرشقية  الشاملية  الّزاوية 
األرايض الّصاحلة للزراعة مزروعة، ويف حقيقة األمر أّن هذه املنطقة من أخصب 

وأغنى املناطق يف تركيا، هذا إىل جانب أّنا أكثر املناطق كثافة سكانية أيًضا. 

أربع ساعات سرًيا،  بعد   ،KONEK كونك  تسّمى  أرمنية  قرية  إىل  وصلنا  ثّم 
املنطقة،  إىل  وصلنا  أّننا  باشا  حافظ  ليخرب  أحَدهم  أرسلنا  بينام  فطورنا،  وتناولنا 
واسرتْحنا ملّدة ساعة، ثّم واصلنا حتّركنا جمّدًدا يف متام الساعة التاسعة صباًحا، وبعد 

ساعتني ونصف وصلنا إىل: 

 :Merzih قرية مريزيه

عنّي الباشا لنا حديقًة كبرية نقيم با خيامنا، ثّم أرسل إلينا مائدة إفطار ساخنة 
عىل الّطراز الرتكي، وأعطانا بعَض اخليام واألثاث، وكّل ما نحتاج إليه؛ بل وعنّي 
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بعض األشخاص ليقوموا بخدمتنا وتلبية طلباتنا، وباختصار شديٍد لقد غمرنا هذا 
الّرجُل بلطفه وعنايته وكرِمه، فلم يكن هناك ما نحتاجه إاّل وقّدمه لنا قبل أن نطلبه. 

هي عبارة عن قريٍة صغرية يف الّسهل، تقع عىل ُبعد ميلنْي من مدينة خربوط، 
بنفسه  الباشا  اختارها  قدًما، وقد  بمقدار 3618  البحر  ترتفُع عن مستوى سطح 

ا إلقامته.  لتصبح مقرًّ

يوجد با قرٌص كبري كان خيّص إسحق باشا، وهو الباشا السابق الذي أعدم بأمٍر 
من رشيد حممد باشا، مل أشاهد أّي مسكن هنا يدّل عىل أّنه قد يّتسع إلقامة الباشا، 
ويشمل احلريم أيًضا، ولكّنني عرفت أّن مسكنه له فائدة إضافية وهو أّنه قريٌب من 

املعسكر. 

شديدة،  بحمى  أصبنا  الرحلة  يف  رفاقي  ومجيُع  أنا  القرية  هذه  وصلنا  أْن  منذ 
وبام أّننا فقدنا األمل يف الّشفاء؛ فقد قّررنا أن نرحل إىل مكان أفضل مناًخا، وأنقى 
كثرًيا  الرحلة  بذه  نستمتع  مل  أّننا  إاّل  معنا،  الباشا  كرم  مدى  من  وبالّرغم  ا،  جوًّ
ا  بسبب مرضنا، فقد كانت قصريًة ومتعبة، حّتى أّن الباشا نفسه، وضابًطا أوروّبيًّ
أقتنع  مل  باحلمى، وهلذا  أيًضا  أصيَبا  قد  املنطقة  اجليش يف  تدريب  كان يرشف عىل 
بذه الزيارة القصرية، ومل أستمتع بصحبِة هذا الرجل الفاضل الذي غمرنا بكرمه، 

وبذل كّل ما بوسعه جلعل زيارتنا أكثر متعة. 

حّتى  نحتاجه  ما  بكّل  يزّودنا  حّتى  وكثريًة  مهّمة  إجراءاٍت  الباشا  اخّتذ  لقد 
الشخيص معنا ومعه مراسلني آخرين  فبعث مراسله  بكّل راحة،  إىل موش  نصل 
ا يف حاجٍة ملّحة هلم، حيث إّننا مجيًعا كّنا مرىض، ونحتاج  ملصاحبتي، وقد كّنا حقًّ

هذا امليهمندار الفطن، )املضيف(. 
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 اخلامس والعرشون من متوز/ يوليو،  عام 1838 

غادرنا قرية مريزيه يف الّساعة السادسة صباًحا، وبعد رحلة استغرقت 4 ساعات 
يف هذا اجلّو احلاّر مّتجهني نْحو الرشق، وصلنا إىل: 

: Alishen قرية عاليشان

عندما وصلنا إىل هذه القرية وجدنا أّن أربعة من رفقائنا قد أصيبوا باملرض مّما 
جعل رحلتنا أصعب، وكان من املستحيل أْن نواصل تقّدمنا يف صباح اليوم الّتايل، 
ففي موقعنا اجلديد استطعُت التخّلص من بعض منّغصات إقامتنا يف ميزريه، ولكّن 

درجة احلرارة كانت بمثابة عامل ضاغط. 

الشمس  أشعة  انعكاس  عىل  ساعدت  البيضاء  الطينية  األرض  طبيعة  أّن  كام 
واألتربة، وهذا ما أكثر من انزعاجنا، فعرَض علينا املراسل اخلاّص للباشا أن ينقل 
املرىض يف عربات خاّصة، وقال: إّنه من األفضل لنا أْن نسافر يف الليل بعيًدا عن 
بالو  مناخ  بالو يف مرحلة واحدة؛ ألّن  إىل  نقوم نسري  وأْن  املرهقة،  الشمس  أشّعة 
بارد، ونقي، ويساعد عىل الّشفاء من املرض، كام أّن هذا السهل سيعّرضنا حلرارة 

مرتفعة. 

أركهاها،  إىل  املؤدي  الطريق  اجلنوب  من  حيّدها  الّسهل،  يف  القرية  هذه  تقُع 
وحيّدها من الشامل الثلمة املوجودة يف اجلبال التي جيري من خالهلا نر مراد جاي، 
مّتخًذا مساًرا حّتى يلتقي مع نر قره صو أو غريب نر الفرات، أعىل مدينة كابان 

 .kebban- meden

تبعُد هذه القرية عن الّنهر مسافة ساعتني، ويقيم با 100 عائلة مسلمة، ورضيبة 
الساليانه املفروضة عليهم تقّدر بستني لرية إىل جانب رضيبة أخرى مقدارها 5 قروش، 
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أي تساوي شلًنا واحًدا من كّل كيلة أو كيلو من احلنطة، و3 قروش عن كيلة الشعري، 
.Ibs والكيلو هنا مساٍو لـ 9 بامتان أو 148 إيبس

التي  والكتان،  القطن  إىل  باإلضافة  احلنطة  أنواع  خمتلُف  القرية  هذه  يف  تزرع 
تستخرج زيوهتا، وتستخدم يف اإلضاءة. 

كّل قروي هنا يملك ثورْين حلرث األرض، وبقرتنْي أو ثالثة، وبعض اخلراف، 
ويرسلون القطعان إىل اجلبال للّرعي خالل النهار، ولكن املراعي هنا قليلة. 

وهلذا فإّن األهايل حيتفظون بكمّيات كبرية من العلف املجفف يف الزرائب، وكّل 
للكرد  التأديبية  بحمالته  باشا  حممد  رشيد  يقوم  أْن  وقبل  مزروعة،  هنا  األرايض 
يف هذه املنطقة، كانت الفوىض عارمة، وعمليات الّسطو منترشة، وكان األهايل ال 

يشعرون باألمان، أّما اآلن.. فقد اختلف الوضع متاًما. 
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الّسادس والعرشون من متوز/ يوليو، عام 1838 

وافْقنا عىل اقرتاح املراسل الّشخيص للباشا، وتطبيًقا هلذا االقرتاح، فقد وصلْت 
بعد الّظهر عربتان، وضعنا يف كّل عربة مريضنْي، أّما نحن فقد امتطينا خيولنا بعد 
مغادرِة العربتنْي بساعة واحدة، وبعد ابتعادنا عن قرية عاليشان بمسافة تزيد عن 
ميل واحٍد دخلنا قرية أرمنّية كبرية تسّمى هوكاسور، وعىل سفوح اجلبال املوجودة 
عىل يميننا كانت توجد عّدة قرى حتيطها األشجار الباسقة من كّل مكان، عربنا أنف 
الّسلسلة اجلبلية التي جيري حوهلا النهر الذي عىل يسارنا، ثّم هبطنا الوادي الذي 
تقع فيه قرية تيلكيه TILKEH، وصلنا هذه القرية عند منتصف الليل واسرتحنا 

فيها حّتى طلع الفجر. 

بالو، ومن  واصلنا مسرينا مّرة أخرى حّتى وصلنا بعد مسرية أربع ساعات إىل 
تيلكيه يمتّد الّسهل ليصل ضفاف مراد جاي عىل بعد حوايل ميل واحد. 

تابعنا مسرَينا بجانب تلك الّسلسلة اجلبلية إىل أن هبطنا إىل النهر إىل األسفل من 
اجلهة املقابلة ملدينة بالو. 

الواسعة،  الغناء  تنترش احلدائق  لنرتقي جباًل عىل سفوحه  الّنهر  ثّم خرجنا من 
قطعنا هذه احلدائق مستظّلني بأشجار الفاكهة اجلميلة؛ حّتى هبطنا مّرة أخرى إىل 
النهر من فوق اجلرس  النهر، وبعد مسافة حوايل ميل أعىل اجلدول، عربنا  ضفاف 
االنحدار  شديدة  هضبة  صعدنا  ثّم  ميل،  نصف  ملسافة  اليمنى  ضّفة  عىل  سائرين 
باّتاه املدينة الواقعة عىل اجلبل واملستظّلة قّمة شاخمة، يوجد فوق هذه القمة قلعة 

قديمة. 
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كان بيك املدينة غائًبا، فأرسل أخوه رّصافه الستقبايل عند اجلرس، وقد قّدم لنا 
ا ألّنه مريض.  ا لعدم جميء شقيقه الستقبالنا شخصيًّ اعتذاًرا خاصًّ

لقد كان البيك يرشُف عىل العمليات يف منطقة سيفان معدن التي سمعت أّنا 
إليها من هنا عن طريق سلوك ممّر جبيل  بـ 8 ساعات فقط، ونصل  تبُعد عن هنا 

وعرشاٍت وضيف. 

أخذن الرّصاف إىل منزله، حيث أقمت هناك، وكان منزاًل واسًعا يظّل عىل الّنهر 
مرشًفا عىل احلقول الّزاهية املنترشة عىل ضفافه. 

وأثناء عبوري اجلرس قفَز ثالثة رجال من أعىل اجلرس إىل النهر، ثّم قطعوا الّنهر 
سباحة إىل الّضفة، وعندما وصلت إىل ناية اجلرس جاءون يطلبون مّني هديًة عىل 
هذا العرض الذي قّدموه، فقد قفزوا يف النهر من عىل ارتفاع 40 قدًما، وقد كان 

الّتيار رسيًعا، ويبلغ عرض النهر ما يزيد عن 100 قدم. 

وبام أّن عبور الّنهر عىل ظهر األحصنة غري آمن، ما بالكم بالقفز فيه، لقد كانْت 
دعامات اجلرس موصولًة ببعضها البعض بواسطة ألواح خشبية بشكل سّيئ، وبدون 
للجرس.  القديم  البناء  من  املتبقية  اآلثار  أقدُم  فقط  هي  الّدعامات  وهذه  إحكام، 
وبينام أنا عىل اجلرس نظرُت إىل الباروميرت فعرفت أّن ارتفاع هذه املنطقة عن سطح 
أّما يف مدينة بالو فقد كان ارتفاعنا عن مستوى سطح  البحر يقّدر بـ 289 قدًما، 
البحر يقّدر بـ 3292 قدًما، ومن املدينة أعىل النهر توجد قناة مضغوطة يف فتحة 
ضّيقة بجانب اجلبل، ترتفع عىل نْحو خطر من ضفاف النهر، ويف بعض األجزاء ال 
يزيد عرُض النهر عن 30 ياردة، ويف بعض األماكن األخرى يبلغ ثالثة أضعاف 

هذا االتساع. 
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أسفل مقّر إقامتي عند النهر رأيت رجاًل يعرُب النهر بحامر، ولكنه نجح يف عبور 
الّنهر بسبب االستدارات العديدة التي قام با. 

عبوُر هذا النهر يتطّلب معرفة جيدة بأماكن اخلوض فيه، حّتى يتمكن من العبور 
دوَن خطر. 

أربعُة أكالك انحدرت إىل أسفل الّنهر أثناء وجودي يف بالو، وقد كانت هذه األكالك 
مصنوعة من األغصان املدعومة بأكياس منفوخة مصنوعة من جلود احليوانات، وقد 
النبايت، وكان يف كّل واحدة رجل حيمل جمداًفا ليوّجه الكلك،  كانت حمّملة بالفحم 
بعد وصولنا بالو بيوم التحق بنا زمالؤنا املرىض، وقد اسرتدوا صحتهم وأصبحوا يف 

أتّم استعداد ملواصلة الرحلة عىل ظهور اجلياد. 

مدينة بالو: 

يقيُم يف مدينة بالو 1000 عائلة، من بينها 400 عائلة من األرمن، 600 عائلة 
من املسلمني، العائالت األرمنّية هنا تعمل يف الصناعة أو التجارة العامة، وتعمل يف 
هذه املدينة 200 جومة يف إنتاج األقطان املحلية، ويوجد با أيًضا مصبغة ومدبغة 

جلود. 

وكام حيدث دائاًم، لقد اشتكى األرمُن من ارتفاع الرضائب، ويمتلك املسلمون 
مزارَع الكروم والبساتني ومعظم األرايض الزراعية هنا، أّما األرمن فنادًرا ما تد 
إىل أررضوم  هنا  املبارش من  الطريق  إّن  أراٍض زراعية.  أو  بساتني  يملك  أحَدهم 
بمسرية  إىل أررضوم  هنا  واملسافة من  الثلوج،  بسبب  أشهر  ثالثِة  ملّدة  متاًما  مغَلق 

قافلة تقّدر بثامنية أيام و42 ساعة. 

باتاه  بـ 36 مياًل  املسافة من خربوط  الّنهر رشقي وغريب، وهلذا قّدرت  مساُر 
الغرب بواسطة البوصلة.
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الّتاسع والعرشون من متوز/ يوليو، عام 1838 

عْن مغادرتنا مدينة بالو اجتزنا املدينة من حتت القلعة فوق السلسلة اجلبلية التي 
ا من عىل منحدٍر نْحو سهل واسع جّيد احلرث، تنترش عىل أطرافه  هبطنا منها تدرجييًّ

قرى عديدٌة حماطة ببساتني الفاكهة والكروم. 

وقد كانت وجهتنا حسَب البوصلة باتاه الشامل والشامل الرشقي، وبعد مسري 
ساعة ونصف وصلنا قريَة أرمنّية تسّمى حشمت HOSHMaT، تبعد هذه القرية 
عن مدينة بالو بمقدار مخسة أميال فقط، ومن هذا املكان يتفّرع طريق أررضوم من 
املقابلة للسهل، باتاه الشامل الغريب  باّتاه الشامل، ويف اجلهة  ذلك الذي سلكناه 
يوجد دير أرمنّي يف قرية تسّمى هباب HABAB، هذا السهل حيّده من جهة الّشامل 
املسّمى برييزسو   النهر  السلسلة  املنخفضة، وجيري خلف هذه  الّتالل  سلسلة من 
PEREZ-SU الذي ينبع من سنجق خيجي KHIJI يف )باشوية( باشلق- أررضوم، 

ليصّب يف نر مراد جاي عىل بعد 3 ساعات أسفل مدينة بالو. ولقد سمعت أّن هذا 
النهر أحُد األنار املهّمة، إىل جانب أّنه من املمكن خوضه يف موسم الصيف.

وصلنا  املسري  من  ساعتني  وبعد  صباًحا،  الثامنة  متام  يف  حشمت  قرية  غادرنا 
أقايص الّسهل، وبعد أن دخلنا أرًضا هضبة، وبعد مسرية ساعة وصلنا إىل: 

قرية ميزيريه: 

قبل أن ندخَل هذه القرية بمسافة قصرية وجدنا أعيانا مقبلني علينا الستقبالنا، 
قبلنا  حتّركوا  ألّنم  املكان  هذا  إىل  سبقونا  قد  فكانوا  املرىض  والّرجال  أمتعتنا  أّما 
خالل الليل، لذا فعندما وصلنا وجدنا خيامنا منصوبة حتت ظالل أشجار الفاكهة.
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املنظُر هنا مجيل، ويبعث يف روحي الرّسور، حيث كان يطّل عىل الوادي األخرض 
واجلبال املقابلة. 

وقد كّنا نرى جبال دبوجيك DUJIK من بعيد بوضوح تام، وقد كانت مكسّوة 
الثلوج، وقد الحظت أّن درجة احلرارة هنا منخفضة مّما أدى إىل  بربقٍع المع من 

حتّسن كبري يف اجلّو، ظهر هذا بوضوح يف حتسن مرضانا. 

ويقيم با  البحر،  قدًما عن مستوى سطح  ارتفاع 5254  القرية عىل  تقع هذه 
حوايل 50 أو 60 عائلة من املسلمني. 

ا، حيث أّنم يرتدون  ومّما يبدو عليهم- استنتجت- أّن حالتهم املعيشية جيدة جدًّ
مالبَس أنيقة وشوارعهم نظيفة، كام أّنني مل أَر أّي تكّدس للقاممة أمام البيوت، وهو 

املظهر املعتاد يف كّل املدن الرتكية. 

SIVAN- سيفان  منجم  لزيارة  فيها  يدعون  بالو،  بيك  من  رسالة  وصلني 
العاملني  األوروّبيني  أحُد  كتبها  الفرنسية،  باللغة  الرسالة  كانت  لقد   ،MINO

هناك، ويبدو أّنا موّجهة إىل مسافرين روس، ولكّنني فهمت أنني املقصود فيها، 
فبعثت رسالة باللغة الفرنسية أيًضا معتذًرا عن عدم استطاعتي للذهاب إىل هناك، 

ألّنني قد تقّدمت كثرًيا يف رحلتي وال أستطيع الرجوَع إىل اخللف.

لقد علمت أّن اخلامة املستخرجة من منجم سيبان، هي حديد غني، وعلمت 
 ،CHATILLON شاتلون  يدعى  فرنيس  مهندس  قبل  من  ُيدار  املنجم  أّن  أيًضا 
ولكّنه مرض بشّدة يف اخلريف املايض، وعندما كان يف طريقه إىل القسطنطينية تويّف 
يف املدينة املسامة سامسون SAMSUN، ومنذ هذا الوقت توقف العمل يف منجم 

سيبان. 
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الّثالثون من متوز/ يوليو، عام 1838 

تركنا قرية ميزيره يف متام الساعة اخلامسة إاّل ربع صباًحا، ثّم هبطنا اجلبل من 
لنصعد  عربنا  ثّم  قصرية،  لفرتة  الوادي  يف  وتوغلنا  القرية،  عليها  تقع  التي  اجلهة 
الضخمة  بالصخور  مكسو  خشن  خط  فوق  من  لنسري  اليسار،  جهة  من  اجلبل 

املستديرة. 

وعىل قمة اجلبل رأينا ينابيعه مياه عذبة ومراعي، ثّم نزلنا من احلافة وعىل مسافة 
ساعات  ثالث  استغرقت  مسرية  وبعد  اخليام،  بعض  ملحنا  األسفل  من  قصرية 
 CHEVLI ونصف عىل قرية ميزيره، وصلنا إىل اخليام، وعرفت أّنم من قرية شيفيل
التي كّنا مّتجهني إليها، وعلمت أّنم يمضون هنا فصل الصيف ليحصلوا عىل املاء 
والكأل، ثّم هبطنا من هذا املكان إىل واٍد ضّيق تنترش فيه األشجار املختلفة، ويوجد 

يف قاعه املراعي، ويوجد فيه أيًضا غديُر ماء عذب، ولكّنه خال من املنازل. 

وكّلام اقرتبنا من عمق الوادي كّلام ازدادت كثافة الغابات، وأخرًيا دخلنا سلسلة 
جباٍل مليئة متاًما بأشجار البّلوط، وقد متّكنت هنا أْن أالحظ األنواع املختلفة التي 
هنا  األشجار  أّن  أيًضا  والحظت  اجلوزي،  العفص  حتمل  التي  وأيًضا  املّن،  تنتج 

ليست ضخمة. 

ومدارج  واملصاعد  املداخل  من  والكثري  بالغابات،  املطّوق  اإلقليم  هذا  إّن 
ا،  تدرجييًّ كان  هناك  من  وهبوطه  شامخ،  إقليٌم  هو  االنحدار؛  والشديد  الّنزول 
وقد صاحبتنا الغاباُت حّتى وصلنا إىل القرية التي تبتعد عن خيامنا بمسافة ثالث 

ساعات ونصف. 
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وبعد وصولنا بفرتٍة طويلة وصلت حقائبنا، وقد قّدرت املسافة من هنا إىل ميزيره 
بعرشين مياًل باّتاه الرشق، الذي أشارت إليه البوصلة. 

 :chevli قرية شيفيل

جيباكجور  أو   jabakjur اجليباكجور  بيك  إقامة  مقّر  هي  القرية  هذه 
بكر، وقد سمعت  ديار  باشوية  أي  باشلق  إىل  املنطقة  chibokchur، وتعود هذه 

أّنا تبعد عن هنا بمسافة 24 ساعة سرًيا، وعلمت أيًضا أّن نر مراد جاي يبعد عن 
هنا بمسافة ساعتني ونصف نْحو اجلنوب، ويقال إّن به بعض األماكن التي يمكن 
جيد،  هناك  إىل  هنا  من  الطريق  أّن  كام  الصيف،  فصل  خالَل  خوًضا  منها  عبوره 
خالل  من  يمّر  خيني  إىل  الطريق  فإّن  اجلداول  عبور  بعد  ولكْن  واٍد،  إىل  ويؤّدي 

سلسلٍة جبلية وعرة، شديدة االنحدار، وهي تكملة جلبال موش. 

وتقع قرية شيفل كام يبدو يف واٍد ضّيق نحتته املياه، وعىل ضفاف جدول صغري. 

من  اآلخر  والنصف  األرمن،  من  نصفهم  عائلة،   150 القرية  هذه  يف  يقيُم 
املسلمني، ويبدو من مظهرهم العام أّنم ال ينعمون بحالة معيشية جيدة، وعندما 
ا، حيث أّنه حيكم 60 قرية، معظمها قرى  زارن بيك املنطقة وجدُت أّنه ليس ذكيًّ
صغرية، وال يقيم با إاّل عدٌد قليل من األرس، وقد يصل عددهم بني 5 أو 6 أرس.

وقد علمت من البيك أّنم دائاًم مقمعون من ِقَبل جريانم األكثر سلطاًنا مثل 
باشا منطقة موش، وبيك خيجي، وقد اشتكى منهم قائاًل: 

»لقد هامجوا منطقتي وسلبوا معظَم ممتلكاهتا، وأنا أستطيع أن أمجع مائة فارس 
أّنم  نجد  هيامجوننا  عندما  ولكّنهم  للمعركة،  بالبنادق  املسّلحني  املشاة  من  وألًفا 
ما  كّل  معنا  ونحمل  اجلبال،  إىل  اهلروب  إاّل  ا  مفرًّ أمامنا  نجد  وال  بكثري،  أقوى 

نستطيع محله، أّما باقي ممتلكاتنا فنرتكها حتت رمحة الغزاة. 
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واآلن  وخيولنا،  مهورنا  وأمجل  أفضل  مّنا  جّرد  حّتى  هكذا  احلال  كان  وقد 
بعدم  داخلنا  يف  نشعر  مازلنا  ولكّننا  واخلوف،  الفوىض  من  احلالة  هذه  اختفت 

األمان، ومازالت نتائُج هذه املعارك تؤثر فينا حّتى اآلن. 

الّناُس هنا يدفعون الرّضيبة املعروفة بالساليانه التي ترتاوح بني 20 إىل 30 لرية، 
اشتكى  لقد  وكالعادة  الواحد.  العام  يف  مّرات  مخس  بل  واحدة،  مّرة  ليس  وهذا 

األهايل من الرضائب الكثرية. 

سّكان هذه املنطقة من األرمن يعملون يف الّزراعة، ولكن إنتاج احلنطة والّشعري 
ليس وفرًيا، لدرجة أّنه ال يلّبي احتياجاهتم املحلية، أّما التبن واحلطب فهام متوفران 

بكثرة، وحيصلون عليهام من اجلبال املجاورة. 

واألغنام  والثريان  األبقار  من  رأس  ألف  حوايل  يملكون  القرية  أهل  ومجيُع 
واملاعز واجلاموس. 

والّطبقة الفقرية يف هذه املنطقة تعمل يف مجع األصامغ من اجلبال املجاورة، ويتّم 
للمنطقة  يقّدمون  الذين  وبالو  بكر  ديار  تار  إىل  املاعز  أصواف  جانب  إىل  بيعها 

لرشاء املنتجات املحلية. 

إّن أشجار البّلوط يف املنطقة اجلبلية تنتج حمصول املّن مّرة كّل ثالث سنوات، 
وقد كان من املتوّقع أن حيصلوا عليه هذا العام، حيث إّن املناخ كان مناسًبا، إاّل أّنم 

مل حيصلوا عليه. 

سبحت  أن  وبعد  الضفة،  عىل  ساعتي  وتركُت  قلياًل  ألسبح  الّنهر  إىل  نزلُت 
رسقت،  قد  ساعتي  أّن  ألكتشف  ساعات  ثالث  بعد  خرجُت  باملاء  واستمتعت 
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أخربت مراسل الباشا الذي كان يرافقني، فذهب وأخرَب بيك املنطقة، اعرتف أحُد 
أكرب،  شخص  منه  أخذها  حيث  كثرًيا،  با  يستمتع  مل  ولكّنه  أخذها،  أّنه  األطفال 
فعاد  يشء،  أي  أّر  ومل  ساعة،  ومضت  لنا،  ويرجعها  سيجدها  أّنه  البيك  وعدنا 

املراسل مرة أخرى للبيك، وهّدده قائاًل: 

وقدميك،  يديك  أوثق  سوف  احلال،  يف  لصاحبها  الّساعة  تلك  ترجع  مل  إذا 
وأرسلك خمفوًرا مع أحد الّسعاة إىل حافظ باشا. 

وقد أسفر هذا التهديُد بالنتيجة املرجّوة، فاسرتددت ساعتي، وهذا األمر يدّل 
عىل مدى مهابة وسلطة حافظ باشا عىل الّناس حّتى يف هذه املنطقة النائية املتخّلفة 
من املنطقة، وبالّرغم من أّن الباشا مل يظهر هنا، ومل تظهر قواته أيًضا إاّل أّنم هيابونه 

ويطيعونه. 
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األّول من آب/ أغسطس، عام 1838 

وعربنا  ا،  وشاقًّ طوياًل  اليوم  هذا  كان  وقد  مسرينا،  وتابعنا  شيفل،  قرية  ترْكنا 
جبال وعرة، لدرجة أّن حقائبنا فّضت بعد منتصف الليل، لنتابع حتّركنا يف الساعة 
اخلامسة صباًحا، هبطنا من الوادي إىل الّسهل الذي ينفتح عىل جدول املدينة الذي 

يتخذ جدواًل مهامًّ آخر. 

والذي ينحدر من سلسلة اجلبال التي اجتزناها قبل وصولنا قرية شيفل أّن هذا 
حتت  النامية  الصغرية  بالشجريات  مغّطى  منه  كبري  وجزء  ا،  جدًّ صخري  الّسهل 
الّسهل دخلنا بني اجلبال، وخالل مسارنا  أِن اجتزنا هذا  الكبرية، وبعد  األشجار 
جيري  التي  اخلرضاء  واملراعي  الفاكهة  وأشجار  بالغابات  مليًئا  مجياًل  وادًيا  دخلنا 
خالهلا نٌر صغري، ليصّب يف النهر املسّمى كونلوك صو GUNLUK SU، وهذا 
االسم مشتّق من اسم املنطقة نر مراد جاي، إّن هذا الّنهر ينبع من املنطقة الشاملية 

الرّشقية، حيث يسّمى هناك باسم املنطقة التي ينبع منها. 

عرْبنا هذا الوادي، ثّم صعدنا سلسلًة عالية طويلة حّتى وصلنا إىل: 

 :ASHAGHAR قرية آشاغار

تسّمى هذه القرية أيًضا باسم باكني كوك السفىل PAKENGOG، قطعنا هذه 
املسافة التي تقّدر بأحَد عرش مياًل يف ثالث ساعات ونصف، أّما أمتعتنا فقد اختذت 

طريًقا آخر أقّل وعورة وجبلية، ولكّنه غري مبارش، ويلتف خالل الوديان. 

البلوط  بأشجار  املغطاة  املنطقة  با  حتيط  ا  جدًّ مجيل  مكان  يف  القرية  هذه  تقع 
ا  جدًّ شاخمة  جبال  سلسلة  اجلنوبية  اجلهة  من  وحيّدها  جانب،  كّل  من  والصنوبر 
تغّطيها الثلوج حّتى فصل الصيف، وأعتقد أّن ارتفاعها ال يقّل عن 10000 قدم. 
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يقيم يف هذه القرية حويل 50 إىل 60 عائلة كردية، وهي ترتّبع فوق مرج أخرض، 
كّل جانب، وعند هذا  باألشجار من  بارد، حماٌط  ماء  ينبوع  منها  بالقرب  ويوجد 

النبع قّدم لنا الّسكان أشهى وأطيب طعام إفطار تناولته يف حيايت كلها. 

ا، وبعد ساعتني وصلنا إىل:  تركنا هذا املكان وانطلقنا صعوًدا تدرجييًّ

 :YOKAREH قرية يوكاريه

وتسّمى هذه القرية أيًضا باكني كوك العليا upper PAKENGOG، وتقع عىل 
بعد 5 أو 6 أميال من قرية باكني كوك السفىل، وقد أشار الباروميرت إىل أنا ترتفع 

بمقدار 5204 قدًما عن مستوى سطح البحر. 

الباسقة   ُمقامة حتت أشجار اجلوز  القرية وجدنا خيامنا  إىل هذه  عندما وصلنا 
الّضخمة واملرتفعة، وقد كانت هذه األشجار الّضخمة منترشة يف هذا املكان، وهذا 

الوادي ميلء باخلرضة والظّل التي تفرتش أعنابه القرية، فتضيف إىل مجاله مجااًل. 

بينام نحن هنا علْمنا أّن مجيع سّكان القرية خرجوا إىل مراعيهم الصيفية طالبني 
للمرعى، فذهب مرافقنا الكردي وأحرَض بعضهم، وبعد قليل من الصعوبة حصلنا 
عىل ما نحتاج من طعام وفاكهة، وخالل تواجدي هنا اكتشفت أّن أهايل هذه القرية 
يمكن  وال  متحرضين،  غري  أّنم  حيث  سبقتها،  التي  القرية  عن  متاًما  خمتلفون 
الباشا الذي كان يقوم ببعض اإلجراءات  الّسيطرة عليهم، فعندما وصل مراسل 
الرّضورية، رفض عجوز كردي ذو حلية بيضاء قايس املالمح أن يزّودنا بأي يشء، 
وعندما وّبخه أحُد مرافقينا قال إّنه سوف جيمع أهايل القرية لريمونا خارج القرية 

كاخلنازير. 

وعندما علم مراسُل الباشا بذه الوقاحة أمر بشّد وثاق ذلك الرجل، وهّدده أن 
يرسله إىل حافظ باشا ليعاقبه عىل هذا الترّصف، فأنكر الرجال كّل ما قاله من إساءات، 
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ولكّن مراسل الباشا تركه عىل هذه احلالة ملّدة ساعتني أو ثالثة، حّتى أشفقت عليه، 
وتشّفعت له عند مراسل الباشا بعد أن أخذت منه وعًدا أاّل يعامل أّي زائر عىل هذا 

الّنحو مّرة أخرى، فعفا عنه مراسل الباشا وتركه. 

وقد علمت أّنه قبل حوايل شهر قام بيك القرية الّسفىل باهلجوم عىل القرية العليا، 
وأجرب سكاَنا عىل إعطائه 75 لرية كفْدية، ومل يكتِف بذلك بل قام بذبح عدد من 

أغنامهم وإطعامهم ألهل قريته، ونب عدًدا آخر منها. 

بمرافقته  البنه  يأذَن  أن  الباشا  مراسل  من  وطلب  العليا،  القرية  رئيُس  جاء 
ا، وقد علمت أّن هاتني القريتني يف  ليعرض هذه املشكلة عىل حافظ باشا شخصيًّ
نزاع دائم ومشاكل ال ناية هلا، ونظًرا ألّن عدد سّكان القرية السفىل أكرب عدًدا من 
سّكان القرية العليا، فإّنم دائاًم ما يتعرضون ألكرب قدٍر من اخلسائر واملعاناة نتيجة 

لقّلة عددهم. 

وسوف أخربكم اآلن بيشء قد حدَث يل يف قرية شيفيل: 

مجيلة،  مهرة  رأيت  القايض،  ببيت  ومررُت  شيفيل  قرية  يف  أتّول  كنت  عندما 
ووقفُت أشاهدها يف إعجاب، وكانت تقف أمام بيته، وبعد قليٍل أرسل يل القايض 
ليخربن أّنه مستعّد أن هيديني هذه املهرة إْن كنت معجًبا با، فلم أقبل هذه اهلدية، 

وبعدها علمُت أّن خمتار القرية قد اشتكى ملراسل الباشا من القايض قائاًل: 

ا قبل عرش سنوات،  »لقد أخَذ القايض مّني هذه املهرة ألّنني قتلت رجاًل أرمنيًّ
ومعها أيًضا أخذ سيف وبندقية«. 

فوَعَده مراسل الباشا أّنه سيجرب القايض أن يرّد له هذه األشياء. 

غري  وضعها  البالد  من  املنطقة  هذه  أّن  وهو  واحد  يشء  عىل  يدّل  األمر  وهذا 
مستقّر، وحتكم بالقانون الفردي والفضفاض. 
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الّثاين من آب/ أغسطس، عام 1838 

غادرنا قرية باكني كوك العليا قبل الّساعة اخلامسة صباًحا. واخّتذنا طريًقا وعًرا، 
ثّم بدأنا نصعد سفَح جبل باتاه اجلنوب الرشقي. 

الصغرية،  البلوط  بأشجار  املكسّوة  اجلبال  سالسل  أحَد  اجلبُل  هذا  كان  وقد 
وبعد 45 دقيقة وصلنا إىل قّمته، وواصلنا سرْينا عليها ملّدة نصف ساعة، وخالل 
كان  وقد  السيج،  املساّمة  الالمعة  الربكانية  القطع  من  الكثرَي  رأيت  هناك  مسريي 

كبرية احلجم، أّما أرايض القرية فكانت من الطني األمحر القان. 

ثّم هبطنا عرب طريق تكسوه األحراش، مّما جعلنا نستغرق وقًتا طوياًل يف اهلبوط، 
املسّمى  النهر  إىل  وصلنا  حّتى  الصخري  اجلبيل  املنحدر  هذا  عىل  هبوطنا  استمّر 
»ختتا كوبري« TAKHTAH KOPRI أي النهر ذو اجلرس اخلشبي، ينبع هذا الّنهر 
الشامل، ثّم يصّب يف نر مراد جاي يف املنطقة التي تبعد ثالث ساعات خلف املكان 

الذي عربنا فيه النهر خوًضا. 

جيري هذا اجلدول خالَل وهٍد جبيل شديِد االنحدار، وضفافه مغطاة باألشجار 
ذات الظّل، وقد كان التيار رسيًعا، وقاع املياه غائًرا، ويبلغ عرضه ما يزيد عن 30 

ياردة. 

بعَد عبورنا هذا الّنهر الحظُت أّن األرض التي حتيط به كانت من نفس طبيعته، 
أّما األرايض التي تقع أسفله، فقد كانت خصبة ومزروعة بشكل ممتاز. 

وقد رأينا من بعيد قريتنْي، ولكّننا مل ندخلهام، قطعنا السهل، ثّم وصلنا إىل:
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 :BOGHLAM قرية بو غالم

تبعد هذه القرية من قرية باكني كوك بمسافة 12 مياًل، قطعناها يف أربع ساعات 
ونصف، وقد الحظُت يف اجلهة اليرسى من طريقنا وبني اجلبال املنخفضة املحاذية 
القّمة  ُمنخفضة عن تلك  تبدو كفّوهة بركان خامد، وقد كانت  قّمًة  الّسهل؛  هلذا 
التي وجدت فوقها القطُع الربكانية الّلامعة، وقد كانت عىل بعد عّدة أميال من تلك 

القّمة. 

حيكُم هذه القرية خمتار، وحتتوي عىل 60 عائلة من الكرد، وعندما علم املختار 
كّل  وتلبية  بخدمتنا  الّشابني  ولديه  وكّلف  للغاية،  ا  شهيًّ إفطاًرا  لنا  هّيأ  بوصولنا 
احتياجاتنا، وقد كان هذان الولدان الكردّيان يف غاية الوسامة والرقة وحسن اخللق. 

تناولنا يف غرفة ُملحقة باجلامع، وقد كان هذا اجلامع حيتوي عىل حوض صغري 
البارد الذي يزّود به من نبع عذٍب جماور، بعد أن اسرتحنا قلياًل تركنا  ميلء باملاء 
به قرية مجيلة، وبعد  املختار، وتسّلقنا وادًيا مجياًل  ابُن  أبوغالم، واصطحبني  قرية 
قليل وصلنا إىل قّمة السلسلة، ورأينا من فوقها سهَل موش، ونر مراد جاي الذي 

كان يتعّرج ويلتوي بحّدة عىل طول السهل.

وبعد حوايل ساعتني سرًيا وصلنا إىل: 

 :CHANGERI دير جانكريي

الدير إىل يوحنا  العديُد من احلّجاج األرمن، وينسب هذا  الّدير  يقبل عىل هذا 
وقد   ،SURP-CARABED كارابيد  سريب  األرمن  عليه  ويطلق  املعمدان، 
سمعت أّن جزًءا من جيشه حمفوٌظ يف حقيبة موضوعة إىل مذبح هذه الكنيسة، وقد 
الرجل  العالية يف نفوس األرمن ألّنه يضّم رفات ذلك  منزلته  الديُر  اكتسب هذا 

املقدس. 
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من  العديد  من  الشفاء  يف  كبرية  إعجازية  مقدرًة  يمتلك  أّنه  الّناس  ويعتقد 
األمراض. 

وهي  ميالدية،   304 عام  يف  شيدت  قد  إّنا  ويقال  ا،  جدًّ قديمة  الكنيسة  هذه 
عبارة عن بناء صخرّي كبري، ال حتتوي عىل أّي ملسات معامرية مجيلة، وتبدو عليه 
هذه  تقف  الضوء،  من  القليل  إاّل  تدخل  ال  التي  الّصغرية  نوافذها  بسبب  الكآبة 

الكنيسة وحدها يف أرض رحبة وواسعة. 

وهي حتتوي عىل العديد من الغرف إلقامة احلّجاج، بل وحتتوي عىل اصطبالت 
لتأوي خيوهلم. 

حييُط بذه الكنيسة حوائُط صخرية قوّية البناء، ومرتفعة للغاية، ومتتاز بتصميمها 
احلصني الذي حيميها من أي غزوات أو حروب. 

حّتى أّنه أثناء حرب روسيا، وعندما اخّتذ األرمن جانب الروس؛ احتّل األكراد 
كنوزها،  بنهب  قاموا  أّنم  سمعت  وقد  أشهر،  لعّدة  با  وأقاموا  الكنيسة،  هذه 
معاهدة  وقعت  وعندما  النهر،  يف  الّنفيسة  خمطوطاهتا  من  الكثرَي  ورموا  وأحرقوا 
الكنيسة، ولكن كان  أدريانوبل صدَر فرماٌن سلطان بإعادة األموال املرسوقة إىل 

معظمها قد دّمر، وهلذا مل تستعّد الكنيسة إاّل القليل من هذه املمتلكات. 

اخللق،  حسن  عليهم  يبدو  ال  الذين  القساوسة  من  العديُد  الكنيسة  بذه  يقيم 
ويبدو أّنم ال يتمّتعون بالكثري من الّثقافة والعلم، وقد كانوا كثريي الشكوى من 

تناقص عدد احلجاج سنة بعد أخرى. 

الكنيسة  هذه  وتعتمد  يبدو،  كام  قليلة  عوائدمها  قريتني،  الكنيسة  هذه  ومتتلك 
ا عىل متويل احلجاج، وأهل التقوى من املتدّينني املتطرفني، وكلام ذهبت  اعتامًدا تامًّ
يؤّدي  َمن  أجر  وعظم  الكنيسة،  هذه  قدسّية  مدى  عن  الناس  حيّدثني  مكان  إىل 
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تناقص  شكوى  سمعت  عندما  كبرية  بدهشة  أصبُت  ولكّنني  احلج،  طقوس  فيها 
احلجاج، نظًرا ألّن اجلميع يقدس هذا املكان. 

لقد سمعت الكثرَي من هذه التقارير التي حتكي عن مدى ثراء هذا الدير وعن 
عدِد الغرف املخّصصة للحّجاج، وعن املعاملة احلسنة التي يعامل با احلجاج من 
قبل القسس والرهبان، وهلذا خاب أميل كثرًيا عندما اّطلعت عىل الغرف ومل أجد 

غرفًة واحدة نظيفة ألقيم با، فقد كانت كّلها قذرة ومهدمة.

العالية  باألشجار  مظّللة  بقعٍة  عىل  خيامنا  ننصب  أْن  األفضل  من  كان  وهلذا   
وعىل مْقربة منابع عذبة من املاء خارَج هذا الدير عىل منحدر تل، وأثناء تواجدي 
هنا الحظُت القيام ببعض الرّتميامت يف الدير، وقد استخدم عدٌد كبري من العامل 
يقوم عىل  الرئييس  كان عملهم  أقرب وقٍت ممكن، وقد  الرّتميامت يف  تلك  لعمل 

قطع األحجار. 

وقد الحظُت أّن النساء مل يستبعدَن من هذا امللجأ الّرهبان، حيث رأيت نساء 
كثريات يف فناء الدير. 

ويف كّل عاٍم يقام يف هذا الّدير مهرجان يف يوم يوحنا املعمدان السنوي، وحيرضه 
الكثرُي من الناس خمتلفي األجناس واألديان والطوائف، ويأيت إىل هنا العديُد من 

سكان األرياف املجاورة. 

وتباداَل  مًعا  ومسيحي  كردّي  تشاجر   )1838 )عام  العام  هذا  مهرجان  ويف 
الّصفعات والّلكامت، وشهرت األسلحة وجرْت حماوالٌت للرسقة. 

الرغم  وعىل  الكنيسة،  داخل  أشيائهم  بوضع  الناس  قام  الّشجار  هلذا  ونتيجة 
من هذا اخلوف واهللع الذي مأل قلوَب الناس إاّل أّن القليل من املمتلكات فقط، 



99 رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية واألرمنية

بنفسه  باشا  أمني  شقيق  بيك  خورشيد  وجاء  السنوي،  املهرجان  توّقف  وهكذا 
ليستعيَد األمن والّنظام بني الكرد وسكان الكنيسة. 

مازال  أمتعتنا  لنقل  استأجرناها  التي  البغال  األرمني صاحب  الرجُل  لقد كان 
يعان من احلّمى التي أصابته يف خربوط، فحاول بكّل يأس وإيامن مطلق أْن حيتمي 
ا منه أّنه يستطيع شفاءه، إاّل أّنه مل يالق أي حتّسن، فرجع  بجثامن يوحنا املعمدان، ظنًّ
خائًبا ليأخذ األدوية التي وصفها له الدكتور ديكسون، أّما الطباخ املرافق لنا فقد 
ا، ومبهوًرا بشّدة بقداسة املكان، لدرجة أّننا عانينا كثرًيا يف إخراجه  كان متدّيًنا جدًّ

من الدير وإقناعه بإعداد الطعام لنا. 

الكنيسة، وتركوها  لنا خيولنا إىل قرية قريبة من ممتلكات  املرافقني  أخذ بعُض 
مترُح يف املروج الواسعة للربسيم الذي كان قد قطع ونقل إىل مكان آخر.

القرويني  بعض  قبل  من  هومجوا  قلياًل،  يسرتحيون  الرجال  كان  وبينام  وفجأة، 
إصابتهم  إىل  أّدى  مّما  ا،  جدًّ الثقيلة  أيدهيم  من  الّصفعات  ببعض  رضبوهم  الذين 

إصابات بالغة. 

موش  منطقة  باشا  ليخربنا  الباشا  مراسل  أرسلت  قد  كنُت  الوقت  هذا  ويف 
بقرب وصويل، ولذلك أرسلت مراساًل آخَر للقبض عىل هؤالء القرويني، ولكنه مل 

يوقفهم حيث وجد القرويني قد فّروا للجبال القريبة.

وهلذا مل أجْد أمامي حالًّ غري أْن أقّدم طلًبا لرئيس الّدير للقبض عىل املجرمني 
ومعاقبتهم، فام كان منه إاّل أْن جاءن بشخصني بريئني، وقال يل: 

أن  عىل  أرّصيت  ولكّني  للجبال،  فّروا  قد  رجالك  هامجوا  الذين  القروّيني  إّن 
أمني  إىل  أمامي، وسوف آخذهم معي  الصباح، وسيمثلون  مّتهمني يف  يقّدموا يل 

باشا ليعاقبهم بداًل منهم.
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الّثالث من آب/ أغسطس، عام 1838 

حّل الّصباح ومل حيرْض يل رئيس الدير سوى رجٍل واحد، ولكّن املعتدى عليهم 
وهكذا  فيه،  يشارك  مل  ولكّنه  عليهم،  االعتداء  شهد  قد  الرجل  هذا  أّن  أخربون 
فهمت أّن القسس ال يريدون تسليَم املعتدين يل، وهلذا فقد امتطيُت صهوة فريس، 
وأجربت رئيَس الدير ملصاحبتي كام قال سابًقا، وبعد مرور نصف ساعة من املسري، 

وجدت رئيَس الدير يطلب مّني فرصة أخرى قائاًل: 

إذا سمحت يل أْن أعود إىل الّدير فسوف أقبض عليهم مجيًعا وأرسلهم إىل موش 
خالل يومني. 

فوافقُت دوَن ترّدد عىل هذا العرض، وظننت أّنه سيفي بوْعده هذه املرة، ولكنني 
خاَب أميل ألنه مل يِف بذا الوعد أبًدا. 

أيًضا  وتسمى  »زيارت«،  منطقة  إىل  وصلنا  حّتى  ساعتني  ملّدة  مسرينا  واصلنا 
منطقة احلج، تقُع هذه القرية يف سهٍل عىل مسافة صغرية إىل حّد ما من سفح اجلبل.

يقيم با أربعون عائلة من األرمن، كام يتوّفر با مرابع شتوية حلوايل 20 أو 30 
عائلة كردية خالل موسم الشتاء. 

الذي جيري  واصلنا حتّركنا خارجني من قرية زيارت، وبعد أن عربنا اجلدول 
باكينكوك  قرية  من  بالقرب  مررنا   ،KIZIL-AGHAJ آغاج  قزل  من  بالقرب 
PAKENGOG، وقد ذكرنا هاتني القريتنْي من قبل أثناء طريقنا إىل مدينة خربوط. 

القديم،  معسكرنا   CHEVERMEH جيفرميه  قرية  إىل  نصل  أْن  وقبل 
بيك،  خورشيد  منزل  يف  اإلقامة  علينا  ليعرض  باشا،  أمني  من  مبعوًثا  قابلنا 
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املنصوبة يف  اخليام  اإلقامة يف  العرض، وأرصرُت عىل  هذا  رفضت  ولكنني 
بان  آريش  قرية  يف  اإلقامة  أريد  أّنني  له  مؤّكًدا  القرية،  خارج  الطلق  اهلواء 

ARISH BAN التي تقع بالقرب من رساي الباشا. 

ا،   وصلنا إىل هنا بعد جولٍة استغرقت أربع ساعات من زيارت يف جّو حاّر جدًّ
وقد قّدرت املسافة بني املنطقتني بحوايل 12 مياًل. 

وقد كان هذا الّطريق جيًدا، وهلذا تركنا أمتعتنا خلفنا لتصل بعد فرتة من وصولنا، 
وأقمُت يف منزل حممد بيك رئيس القرية وأحد أقرباء أمني باشا، تناولنا وجبَة إفطار 
شهّية، بينام كّنا ننتظر وصول خيامنا، وقد كان كّل من حممد بيك ورشيف بيك قد 
بيك يف طلبهام  أمني  أرسل  تبليس، وقد  كانا يف  هنا، حيث  إىل  الّصباح  وصال يف 
ملشاورهتام يف بعض األمور، أّما مراد بيك فقد كان وصوله متوقًعا بني حلظة وأخرى 

من خينيس. 

للّتباحث يف الوضع اجلديد الذي أصبح عليه أمني  لقد اجتمع هؤالء اإلخوة 
األموال  مجع  يريدون  ألّنم  وأيًضا  باشا،  حافظ  إىل  باشوّيته  حتّولت  حيث  باشا، 
لرشاء أفخر اهلدايا لتكريم رئيسهم اجلديد، وحّتى يضمنون تعيني أمني باشا مّرة 

أخرى عىل نفس الباشوية. 

بعد وصولنا هلذه القرية مبارشة جاَء كّل من مراسل الباشا ورئيس احلرس التابع 
أن  باشا يرّص عىل  أّن حافظ  الباشا  للرّتحيب يب، وقد أخربن مراسل  باشا  ألمني 

أكون يف عناية حممود بيك، وأْن يلبي كّل احتياجايت.

وبعد ساعتني من وصولنا وصلْت حقائبنا، وقمنا بنصِب اخليام يف مكان قريب 
من القرية. 
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الّنهار، وعند حلول الليل يصبح ألطف قلياًل،  الّطقس هنا حارٌّ وقاٍس خالل 
ولكّن أكثر يشء كرهُته هناك هو البعوض الذي جعل إقامتي هناك بغيضة، وطوال 
بكّل  يستقبلني  كان  الذي  باشا  أمني  مع  الّزيارات  أتبادل  كنت  هناك  إقامتي  فرتة 
حّب وموّدة، كام زارن رشيف بيك أيًضا، وعرض عيّل بإرصار أن أقيم يف منزله 
عندما أصُل إىل تبليس، حيث كان من املتوّقع أن يصل إىل هناك فور وصويل؛ ألّنه 
كان يريُد الّذهاب إىل منزله، بعد أن يذهب أمني باشا إىل مقّر حافظ باشا مبارشة، 

والذي كان سيقطع املسافة يف وقت أقّل بكثري عاّم سأقطعه أنا. 
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الّسابع من آب/ أغسطس، عام 1838 

لقد غادرنا أريش بان إىل جليس، وبمجّرد ركوبنا اخليول التحق بنا رجٌل من 
ولكننا  املضيف،  الّرجل  أو  امليهمندار،  دوَر  يلعب  أخذ  الذي  بيك  رشيف  أتباع 
اكتشفنا بعد فرتٍة ليست طويلة مدى التغيري، وإّننا قد خرسنا مراسل الباشا املرافق 

ذا األخالق الكريمة. 

اجلنوبية لسهل موش، وبعد ثالث  احلافة  امتداد  الرشق، عىل  نْحو  بدأنا نسري 
بذه  قمنا  وقد   ،KHASS-KOI كوي  خاص  قرية  من  بالقرب  توّقفنا  ساعات 
إليها  الوصول  من  متّكننا  بطريقة  بتليس  إىل  الطريق  نقّسم  حّتى  القصرية  املسرية 

خالل ثالثة أيام فقط. 

لقد كان الطريُق من آريش بان منبسًطا متاًما، وقد كانت املسافة تبلغ حوايل 9- 
سلسلة  سفوح  وعىل  الرشق،  إىل  ثّم  الرشقي،  اجلنوب  نْحو  مسرية  يف  أميال   10
جبلّية كانت الرتبة مفروشًة باحلىص، ولكّن الطريق بدأ يتحّسن عندما اقرتبنا من 
الّنهر، ويف األجزاء املنخفضة من الّسهل الحظت العديد من حقول القمح التي يف 

ا.  ا وجافًّ طور الّنضوج، بالرغم من هذا الصيف الذي كان حارًّ

أرسة  ألربعني  شتوية  مرابع  وتوفر  أرمنّية،  أرسة   150 عىل  القرية  هذه  حتتوي 
كردّية، ويوجد با كميات هائلة من الّتبن الذي تستعمله األرس، ومن الغريب أْن 
يالحظ الزائر تلك األكداس من الّتبن املوضوعة فوق أسقف البيوت املسطحة مّما 
ا أّنه قد وصل إىل القرية، وقد كان هذا الّتبن مضّفًرا عىل  يعطي الزائر انطباًعا أوليًّ

شكٍل هرمي منظم بدون رأس. 
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اشتكى لنا القروّيون كالعادة من الرّضائب الثقيلة امللقاة عىل عاتقهم، وكذلك 
لتوفري املرابع الّشتوية التي حّولتهم إىل فقراء تقريًبا، ولوال هذا العبء الثقيل لكانوا 
اآلن ينعمون بحياٍة مرحية، فمثاًل العام املايض كان عليهم أن يدفعوا 80 لرية لتوفري 

العلف للامشية؛ ألّن الّشتاء يف العام املايض كان أطول من املتوقع.

 وقد ُقتل اثنان من إخوة رئيس القرية يف نزاٍع حدث بينهم وبني بعض الّضيوف، 
وُقبض عىل القاتلني، وأرسال إىل قائد حامية أررضوم، وقد قام بدوره بإعدامهام 
أن جيده األهايل  الثالث خمتٍف خوًفا من  الوقت وشقيقهام  الفور، ومنذ ذلك  عىل 

ويأخذون بثأرهم منه. 

لقد كان منزُل البيك هو املنزَل الوحيد ذا الّطابقني، وقد كان مظهره اخلارجي 
ال يوحي بتوّفر أسباب الّراحة به، وعندما وصلنا إىل هنا كان البيك ذاهًبا إىل لقاء 
أمني باشا يف موش، وهو أحُد أقاربه أيًضا، وهلذا جاء ابُنه لريّحب بنا ويعرض علينا 

خدماته. 

واصلنا سرَينا ملسافة ثالث ساعات عرْب اجلبال املحاذية للسهل من جهة اجلنوب، 
وتقع هذه املنطقة ضمن سهٍل ممتّد تعود ملكيته إىل بيك خارزان. وهو يقيم عىل 
مسافة 26 ساعة إىل خلف املنطقة قبل االندحار األخري للخارزانيني عىل يد قّوات 
حافظ باشا، وقد قال يل ابن البيك إّن عملية إقامة معسكر هنا ال حتول دون اخلطر، 
حيث إّننا نقيم خيامنا دوَن االستفادة من محاية بيت من البيوت الكبرية، وذلك ألّن 
اخلازرانيني كانوا يقطعون هذه املنطقة ذهاًبا وإياًبا عرب اجلبال املطّلة ملامرسة السطو 

ورسقة األغنام لياًل. 

وقال يل ابن البيك أيًضا: 

ا؛ ألّن األرمن الذين يمثلون ثلثي  إّن عملية جّز الرؤوس هنا كانت شائعة جدًّ
سكان املنطقة مل يشرتكوا يف الرّصاع، أّما اخلارزانيني فقد كانوا منقسمني فيام بينهم، 
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اجلبلية  املناطق  سكان  أّما  باشا،  حافظ  جانب  إىل  وقف  فقد  ومجاعته،  البيك  أّما 
األكثر وعورة فقد قاوموا حافظ باشا وقواته ببسالة شديدة. 

وأضاف أيًضا أّن اهلجوم كان سيفشل متاًما لو مل يكْن هؤالء اخلارزانيني منقسمني 
فيام بينهم. 

عْسَكرنا بالقرب من مكان متلؤه أكواٌم من سنابل احلنطة، وكانت العربات التي 
تّرها اجلواميس املحّملة بالغالل تصُل املنطقة باستمرار، والحظت أّن عجالت 
العربات تدور حول حمور، يف حني أّن املحور مثّبت بشكل قوي عىل العجلة، ويدور 
معها، وقد ظننت أّنني اكتشفت أّن هؤالء الفالحني عىل درجة كبرية من الذكاء إاّل 
أّن ابن الباشا أخربن عندما أرشُت إىل اختالف هذه العربات بالنسبة للفالح قائاًل: 

العكس  عىل  هي  األنواع  أفضل  من  أّنا  أعتقُد  كنت  التي  العربات  هذه  إّن 
ا، وال تدوم طوياًل، فخالل عامني أو ثالثة سوف تتلف،  متاًما، فهي رخيصة جدًّ
إذا بّدلت املحاور  أّما العربات األخرى قد تستعمل ألكثر من عرشين عاًما فقط 
عند االستعامل، كام أّن عجالهتا تقوى باستعامل القضبان احلديدية، وهلا إطارات 
حديدية أيًضا، ويصل سعُر زوج اإلطارات إىل 5 لريات تقريًبا، وقد قلت له بدوري 
إّنه يسهل سحُب هذه العربات الرخيصة والتي يبدو أّن حمّدثي اللبق كان منتبًها هلا 
باستعامل قضبان  إذا قويت  املحاور  املتزايدة هلذه  املتانة  إىل  جيًدا، وعندما أرشت 

حديدية، ووضع حقائب حديدية للعجالت؛ أجابني قائاًل: 

ال يوجد هنا حّدادون للقيام بذلك، كام أّن العجالت اجليدة تلب من أررضوم 
جاهزة، وتثبت عىل العجالت التي تصنع هنا، أي العربات، كام أّن العربات األكثر 
شيوًعا تصنع يف هذه املنطقة أيًضا، وقد أخربن أّن صنع العربة يكلف حوايل 15 
لرية، وال يستخدم يف صنعها سوى اخلشب، حّتى املسامري احلديدية ال تستعمل با. 
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التقيُت هنا أيًضا بجايب اخلراج، وقد أخربن أّن املبلغ الكيل للخراج املجموعة 
لكاّفة أنحاء الباشوية هو 460 حافظة نقود، با 2300 لرية، وال أستطيع أن أقدر 
هكذا العدد الكيّل لنفوس املنطقة، حيث إّن هناك مقاييَس خمتلفة تعتمد جلباية هذه 
الرّضيبة، فكّل مجاعة تدفع الرضيبة حسب مقياس معني، ولكن يمكنني أْن أمّخن أّن 
عدَد الّذكور هنا حوايل 12 ألف شخص، مّمن تزيد أعامرهم عن أربعة عرش عاًما، 
وهذا اآلن اخلراج ال يشمل َمن ُهم أقّل من 14 عاًما، أّما األطفال هنا فعددهم كبري 
ا، وقد كّنا يف معظم األحيان عندما نصل إىل أّي قرية نجد أفواًجا كبرية من  ا جدًّ جدًّ
األطفال الستقبالنا، ومعظمهم أّما عراة متاًما أو نصف عراة يرتدون مالبس رّثة 
ومرّقعة، وقد الحظت أّن عدَد أطفال هذه القرية كبرٌي بشكل غريب، وإذا مل يسبب 
سوُء التغذية واأللبسة غري النظيفة واملناخ القايس واألمراض السارية املستوطنة، 
باإلضافة إىل عدد موجود إسعافات طبية، وإذا مل تسبب العوامل التي ذكرهتا من 

ا.  قبل املوت الطبيعي هلؤالء األطفال؛ فإّن عدد السكان سيزداد بنسبة كبرية جدًّ

بدأنا نتحّرك مع ضوء القمر، حّتى نتالىف حرارة النهار، تاركني القرية، ويف متام 
صو  قرة  نر  عربنا  ثّم   ،Arishdir آريشدر  قرية  وصلنا  والثلث  الواحدة  الّساعة 

الذي ال يتجاوز عمقه إىل ما فوق ركبة اإلنسان، أّما عرضه فيبلغ 15 قدًما. 

وبعد مسافة ربع ساعة سرًيا عربنا آهخيفونك Ahke vonk لنعرب نًرا صغرًيا 
ثّم رسنا  بعد نصف ساعة سرًيا،  أخرى  مّرة  وصلنا  الذي  قره صو  يصّب يف نر 
عىل ضفافه، واجتزنا بعد ذلك نوخ Nokhn، وبعد صف ساعة وصلنا إىل مارنيك 

Marnik التي تقع بالقرب من النهر. 

إّن  وصغرية،  أرمنية  الكبرية-  نوخ  باستثناء  ذكرناها-  التي  القرى  هذه  ومجيُع 
املسافة من خاص كوى إىل مارنيك قدرناها بسبعة أميال.
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ا خارًجا من سلسلة جبلية متتّد إىل العمق   خارجني من مارنيك، عربنا نتوًءا جبليًّ
باّتاه منطقة السهل، ثّم هبطنا إىل البحرية ودْرنا حوهلا، ثّم انطقلنا عرب فضاٍء يمتلئ 
باملراعي الكثيفة، وحقول احلبوب ومزارع الفاكهة، وهنا التقينا مرة أخرى بنهر قرة 

صو، الذي خضناه لندخل إىل: 

 :mushak-shir قرية موشاك شري

حتتوي هذه القرية عىل مخسني عائلة من األرمن، وهي إحدى ممتلكات رشيف 
بيك التبلييس. 

وقد قّدرنا املسافة من مارنيك إىل هنا بحوايل ستة أميال باتاه اجلنوب الرّشقي، 
ثّم إىل الرشق طبًقا ملا أشارت له البوصلة. 

أقْمنا خيامنا يف رشق القرية، بالقرب من أرض خمّصص لدراسة احلنطة يف مكان 
ا ومكشوف، وقد اخرتناه ألّنه بعيد عن املاء لنتجنب حرشة البعوض، وقد  حاّر جدًّ
كان أمامنا سلسلة جبال نمرود داغ، وإىل اجلنوب وعىل اجلانب اآلخر الذي تكثُر 
فيه املستنقعات، توجد قرية كردية تسمى نورشني nurshin، وتستمّر سلسلة جبار 
بسلسلة جبال عريضة  تقطع  الشامل واجلنوب، ولكن نايتها  باتاه  تقريًبا  نمرود 
تسّمى كريكو داغ kerku dagh، التي تستمّر باتاه الرشق والغرب، وقد الحظت 
أّن سفوح هذه السلسلة اجلبلية متيل إىل السواد نتيجة لشّدة كثافة الغابات املوجودة 

عليها، كام أّن قّمتها مسّطحة، وتشبه فّوهة بركاٍن خامد. 

إّن الّطريق جيري خالل تويف يقع بني جبال كريكوداغ وسلسلة اجلبال املحاذية 
لسهل موش من اجلهة اجلنوبية، والذي يستمّر يف اتاه رشقي عيل طول بحرية وان.
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الّتاسع من آب/ أغسطس، عام 1838 

استيقظنا يف الّصباح الباكر، وغادرنا قرية موشاك شري، درنا حول السهل الكثري 
وبعد  نورشني،  املساّمة  األخرى  والقرية  القرية  هذه  بني  يقع  الذي  املستنقعات، 
مسرية نصف ساعة وصلنا مّرة أخرى إىل نر قره صو، وعربناه من هنا آلخر مّرة، 
إّن هذا الّنهر قادم من الّشامل، ويلتّف حول قاعدة سلسلة جبال نمرود، والوهاد 

والوديان التي يتّم عن طريقها ترصيف مياهه. 

واصلنا حتّركنا ألكثر من ساعة حّتى وجدنا أنفسنا أمام قرية نورشني، ولكننا مل 
نصْل إليها بعد، وكانت تبعد عّنا بمسافة ميل واحد تقريًبا. 

يقيُم بذه القرية الكرد، وهي تغّطي مساحة شاسعة، كام أّن منازهلا متفرقة بني 
احلقول والبساتني، منظر هذه القرية مجيٌل للغاية، حّتى أّنني أعتقد أّنا أمجل القرى 
الواقعة يف هذا اجلزء من القطر، فمجّرد الّنظر إليها يبعث يف قلبي مزجًيا من الّسعادة 

واملتعة. 

وِمن هذا املكان ارتقينا هضبًة مجيلة تقع بني سلسلتي اجلبال، لنعرب قرية صغرية، 
يوجد بالقرب منها خان مهدم يسّمى برج الكافر Kafir-Borj، ولكنني علمت أّن 

مجيع سكانا مسلمون. 

الواقعة  الذين جاءوا من خيامهم  الكرد  اليزيديني  بلقاِء بعض  تفاجأنا  وهناك 
عىل سفوح جبل نمرود داغ، وقد كانوا يّتجهون إىل تبليس، وكان أحُدهم يعرف 

القليل من اللغة الرتكية. 

وأنم  املسلمني،  من  ليسوا  أّنم  أخربن  احلديَث  معه  تبادلت  وعندما 
يرشبون الرباندي، ولسبٍب ما ظهر وكأّنه يّدعي نوًعا من الوشيجة مع النصارى، 
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وهذه الفكرة شائعٌة بني املسلمني كام يبدو، أي أّنم يعتقدون أّن أفضل ما يف العقيدة 
املسيحية هو أّنه من املسموح هلم أْن يتناولوا املسكرات يف أّي وقت، دوَن عقاب 

أو قيود. 

وقد سمعت من األتراك أّنم مندهشون من استغاللنا لعقيدتنا لنرشب اخلمر، 
باعتدال كبري وبحرية تاّمة. 

الرشقية  للنهاية  املقابلة  اجلهة  ومن  نورشني،  من  سرًيا  ساعتني  حوايل  بعد 
القصوى لسلسلة جبال كريكو، حتّركنا باتاه اجلنوب، ونزلنا إىل واٍد ضيق، وهبطنا 
ا ليقودنا إىل تبليس، إىل النقطة التي غرّينا فيها اتاهنا نْحو الرشق، وعىل  منه تدرجييًّ
التي خيرتقها نٌر  كّل جانب من هذا املكان كان هناك سلسلٌة من اجلبال الشاهقة 
جيري يف واٍد ممتلئ بصخور البازلت الّشاقولية املقطوعة يف قاع الوادي، ويتساقط 

املاء من مكاننْي تقع فوقهام صقالتان صخريتان، تصل بني جانبي الوادي. 

الّشالالت  هلذه  فخامة  يعطي  وال  قلياًل،  كان  النهر  هذا  يف  املاء  حجَم  ولكّن 
الّصغرية. 

خالل اّتاهنا إىل بتليس رأينا العديَد من اخلانات الكبرية ذات البناء الصلب، 
السبب  أّن  سمعت  حّتى  ذلك،  يف  الّسبب  عن  وتساءلت  متآكلة،  أّنا  والحظُت 
هو أّنه يف وقت الّشتاء هتّب رياح شديدة من هذا املمّر لتدفع خالل الوديان بقّوة 
كبري،  املاّرة خلطر  يعّرض  األمر  فإّن هذا  الثلج  شديدة، وعندما يصاحبها سقوط 

وهلذا يكون من اخلطر اخّتاذ هذا الطريق العام خالل تلك األيام.

وقد علمت أّن هذه اخلانات قد ُبنيت خصيًصا لتكون ملجأ لكّل َمن ينقطع 
عليهم الّطريق أثناء هبوب تلك العواصف الثلجية، وهلذا فإّن القرويني يف 
العوائق،  ليزيلوا  العواصف  تلك  خالل  هنا  بالبقاء  ملزمون  املنطقة  هذه 
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ويساعدوا األشخاص والقوافل املحارصة وتزويدهم بالطعام، وفتح الّطرق 
عىل  قوّي  دليٌل  اخلانات  هذه  وإمهال  وهتدم  املحارصين،  إلنقاذ  واملمرات 
تدهور أحوال التجارة، وإمهال احلكام املحلّيني ألقّل حقوق مواطنيهم حّتى 

يف توفري مالجئ هلم، وهذا بالطبع أمٌر مشني. 

املتناثر من  الّزجاج  يشبه  لدرجٍة تعله  ناعمة وخفيفة  الوادي  هذا  إّن صخور 
وكثرية  أخاديد عميقة  هنا  من  املاّرة  اخليول  تركت حوافر  وقد  الرباكني،  فّوهات 

هنا، وأعتقد أّن هذه الّصخور من املؤّكد أّنا ذات أصل بركان. 

تبليس،  نْحو  االستدارة  فتحة  دقيقة من  ُبعد ساعتني وعرشين  اآلن عىل  نحُن 
وقد قّدرت املسافة من موشاك شري إىل هنا بمقدار 15 أو 16 مياًل، لقد سبقنا دليلنا 
الكردي إىل املدينة ليبّلغ عن وصولنا. وقبل أن ندخل املدينة كان الرّصاف الذي 

يعمُل لدى رشيف بيك يف استقبالنا، ودعانا بكّل لطف لزيارة رساي البيك. 

إّن وادي بتليس جيري تقريًبا نْحو الّشامل واجلنوب، وهو عبارة عن وهد يتفّرع 
منطقة  ويف  الرّشق.  إىل  آخر  ووهد  الغريب،  الّشامل  جهة  إىل  وآخر  الغرب،  من 
البحر  التي ترتفع عن مستوى سطح  بتليس  الرئييس تقع مدينة  بالوادي  اّتصاهلم 
بمقدار 5156 قدًما، ويف وسط قّمة املدينة توجد صخرة مرتفعة عىل نْحو مفاجئ، 

وعىل قّمتها توجد بقايا قلعة متهدمة. 

ا إلقامة أمراء بتليس السابقني يف قاعدهتا الرّشقية  كانت هذه القلعة فيام مىض مقرًّ
تد البازار)السوق(، أّما الّشوارع التي تصطّف عىل ضفاف اجلداول املنسابة خالل 
الوادي والوهاد، والتي متتّد إىل األعىل لتعطي املدينة شكاًل غريًبا، وتغّطي منطقة 
بطن  إىل  باتساع  ممتّدة  بالبيوت  حتيط  التي  الداخلية  احلدائق  فيها  تتشابك  واسعة 
الوادي، وترتفع الصخور اجلرداء اجلريية هنا وهناك ليصل ارتفاعها إىل أكثَر من 
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وبساتني  الغّناء  باحلدائق  بكثافة  فيمتلئ  الوادي  قاع  أّما  الوادي،  أعىل  قدم  ألفي 
الفاكهة املتنوعة التي تروى عن طريق اجلداول والينابيع. 

تتمّتع بموقع ممتاز، فاالرتفاع اهلائل  الغريب  املدينة ذاُت املظهر األثرّي  وهذه 
للجبال وخرضة الوادي البهيجة والزهور العطرة املختلفة األنواع واأللوان التي 
يراها الّناظر من رشفة قرص رشيف بيك، ومجيُع هذه األمور تتجّمع لتمنح املكان 

مظهًرا مجياًل وجّذاًبا يسحر العيون، ويبهج األرواح. 

أّما صخرة القلعة التي ترتفع بشكل شاقويل إىل نْحو 50 إىل 60 قدًما، وحوائطها 
العالية التي يزيد ارتفاعها عن 30 قدًما من قّمة اجلبل التي حتيطها كام حييط العقد 

بعنق املرأة اجلميلة ليزيد من مَجاهلا وروعتها. 

إّن هذه القلعة املحكمة البناء التي تنترش عىل جدرانا فتحات صغرية كانت قبَل 
استعامل املدافع من احلصون املنيعة. 

بعّدة  الّشديد االنحدار الضّيق، املحمي  املمّر  القلعة هو  الوحيد هلذه  واملدخُل 
بّوابات قوية، وخالل هذا اجلدار اخلارجي يبدو الكّل كتلة من اخلرائب، ونادًرا ما 
تد أحًدا يرغُب يف اإلقامة بذه القلعة، ولذلك ال يقيم با سوى عائلة أو عائلتني 
اخلارجية،  مراحيضها  بعض  وأقاموا يف  الشامل،  الّدمار  من  للهروب  إليها  جلأوا 

وهم بالطبع من العوائل الفقرية. 

إّن أسواق هذه املدينة عامرٌة وشاملة، وحتتوي عىل كّل ما حيتاجه اإلنسان، وهي 
ويمّر  للمشاة،  عاّم  كممّر  سقوفها  وتستعمل  الصغرية،  واألسطح  بالّدكك  ممتلئة 
من  أكثر  ملرور  يّتسع  ال  أّنه  لدرجة  للغاية،  ضّيق  طريٌق  األسواق  هذه  خالل  من 
شخصنْي مًعا، وهذه األسواق عادًة ما تكون مزدمحة بحيث يكون التجّول خالهلا 

ا.  شاّق جدًّ
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يوجد يف أسقف هذه األسواق فتحاٌت صغرية لتسمح بمرور ضوء الشمس، 
اجلملة  تار  الستضافة  خمّصصنْي  وجّيدْين،  كبريْين  خاننْي  عىل  الّسوق  وحيتوي 

القادمني من خارج املدينة. 

العبور  تسهل  التي  املائية  القنوات  عىل  الواحدة  القنطرة  ذات  اجلسوُر  وتنترش 
دوَن مزامحة لالنتقال بني جانبي املدينة. 

يقيُم يف املدينة ألَفا عائلة من املسلمني، وألُف عائلة من األرمن، وتضّم املدينة 
ثالثَة جوامع تعلوها مآذن عالية، باإلضافة إىل اثنتي عرشة تكية تعود إىل الّدراويش 

ا لرّواد التصوف اإلسالمي. املولوّيني. ويبدو أّن مدينة بتليس تعترب مركًزا رئيسيًّ

احلجر  با  ويستعمل  القرميد،  من  ومشّيدة  مسّطحة،  سقوف  هلا  هنا  والبيوُت 
الربكان، الذي يمكن البناء من تركيبته اللينة، ومجيع البيوت هنا مبنّية من احلجر 
لتلصق  كمالط  الطني  يستخدم  ثّم  مرّبعات  شكل  عىل  قطعه  يتّم  الذي  املذكور، 

األحجار مع بعضها البعض بداًل من األسمنت. 

لقد كان بكوات بتليس دائاًم يتمّتعون بالقّوة والثراء، وهلذا متكنوا من االحتفاظ 
بالقوة  بإخضاعهم  قام  الذي  باشا  أمني  والد  عهُد  جاء  حّتى  الذايت،  باستقالهلم 

لسلطته. 

ومنذ هذا الوقت أصبحت بكوية بتليس مرتبطًة بباشوية موش، وقد سمعت 
أّن رشيف بيك حيكم أكثَر من ثامنني قرية، أي أّن مقاطعة متثل حوايل ثلث باشوية 

موش. 

وعندما كان للبكوات حكُمهم املستقّل قاموا بسك عملة معدنية، وحتى اآلن 
مازالت هذه العملة متداولًة يف بتليس وأطرافها. إّن مدينة بتليس كام ذكرت من 
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ا، ولكّنني مل أمتّكن من معرفة املزيد  قبل تتمّتع بموقٍع أثري رائع للغاية ومهّم جدًّ
من املعلومات عن تارخيها أو عن الذي أسسها. 

املدينة، كام قال يل،  تاريخ  املّطلعني عىل أحوال  قابلت هناك أحَد األرمن  وقد 
وقد أخربن ببعض األمور عن تاريخ املدينة القديمة، حيث قال: 

سور سالم  كان  القديم  اسمها  أّن  فقط  أتذّكر  وأنا  تبليس،  تاريخ  قرأت  لقد 
salam sur، أّما اسُم مؤّسسها فكان إسكندر، وقد كان ملًكا ملحًدا. 

باتاه اجلنوب  بارٍز من اجلبل  نتوء  املنزل يف مكان ساحر، عبارة عن  يقُع هذا 
الذي يطّل من منتصفه عرب حلق الوهد الذي يطّل عىل جهة الرشق، إّن سطَح قّمة 
هذا النتوء مشغوٌل ببناية كبرية تنحدر من حيطانا األرضية بشكل مفاجئ، ويطّل 
من الغرب عىل املدينة، أّما من الرشق فيطّل الوادي الذي يّتحد مع الوادي الرئييس 

حتت النهاية اجلنويب ألنف اجلبل. 

بنسيم  يتمّتع  الوادي بمقدار 300 قدم، وهلذا فهو  يعلو  املرتفع  املوقع  إّن هذا 
باألسفل مضغوطة  التي تكون  املدينُة  العكس  الصيف، عىل  رطٍب وعليٍل طوال 

بحرارة القيظ. 

بناء  بنائه قبل حوايل عامني، هو  لقد بنى رشيف بيك هذا القرص، وانتهى من 
خشٌن واسع، يوجد يف وسطه قاعة رباعّية الّزوايا وعني ذات مياه وفرية، تقع عىل 

اجلانب املقابل للمدخل، يوجد به ثالثة أجنحة خمّصصة لالستعامل. 

أّما  واستقباله،  جلوسه  ويضّم  البيك،  مؤّسسة  من  الّذكوري  اجلانُب  وهناك 
اجلناح الّرابع فهو خمّصوص حلريم البيك، أّما الطابق األريض، فيحتوي عىل خمازن 
خالل  من  إليها  يدخل  العلوي  الطابق  وغرف  احليوانات،  واصطبالت  الّطعام 
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صالة مفتوحة تطّل عىل القاعة، ونوافذ املنزل كبرية، وتنترش عىل احلوائط اخلارجية 
للمبنى، فتطّل عىل مناظر بيجة وفسيحة. 

ويوجد يف مركز كّل غرفٍة من الغرف عدٌد من املصاطب املكسوة باللباد الّناعم، 
ويف نايتها يوجد عدٌد من الكوشات، وداخل غرف اجللوس توجد غرفة أخرى 

داخلية، عادة ما تكون مشغولة بضيوف البيك. 

لنا  قّدمت  هنا  إىل  مبارشة  وصولنا  وبعد  االستقبال،  غرفة  البيك  لنا  خّصص 
وجبة إفطار فاخرة للغاية، وأثناء تناولنا اإلفطار كان ابُن البيك الذي يبلغ الرابعة 
أو اخلامسة من عمره، يقف عىل خدمتنا وخلَفه مبارشة شخٌص أرمني من خدم 
البيك جالًسا عىل مقعده يف وقاٍر وهدوٍء وكأّنه رجل كبري،  ابن  البيك، وقد كان 
ويقوم بكّل واجبات املضيف، وقد فهمت من ذلك أّن الكرد يعّلمون أبناءهم هذه 

ا لقد كان يتقُن دوَره بشّدة.  العادات منذ طفولتهم، وحقًّ

مل يكِن البيك قد وصل من موش بْعد، وقد كان وكيله أيًضا غري موجود، وكان 
عدٌد من اخلدم واملتطّفلني، وهلذا كان القرص خالًيا من اجللبة التي تتواجد عادة يف 

مقّرات إقامة البكوات الكرد. 

كانت الّشمس حارقة، والّذباُب مل يكّف عن إزعاجنا، ولكن اهلواء يصبح لطيًفا 
إذا تواجدت يف مكاٍن ظليل، أّما يف الّسامء فكان الطقس لطيًفا ومجياًل، واجلّو هادًئا 
تغرب  الشمس  احلرارة منخفضة بشكٍل واضح، وعندما كانت  وصافًيا، ودرجُة 

كّنا نصعد سطح املنزل حّتى ننام. 

إّن احلرارة هنا ليست ضاغطة إاّل يف األماكن التي ال تسمح ببوب النسامت التي 
هتّب عادة باّتاه قاع الوادي، وقد علمت أّنه يف موسم الشتاء تتساقط الثلوج بغزارٍة 

يف الوديان بعمق كبري لدرجٍة تعل املواصالت تتوقف، وكذلك االتصاالت. 
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وقد سمعت أّن البيك مل خيرج خيوله من اإلصطبالت ملّدة أربعة أشهر نتيجة 
لكثافة هطول الثلوج، وتوّقف حركة النقل واملواصالت. 

الفاكهة الّشائعة غزيرة هنا، وتتوّفر اخلرضوات حّتى تفيض عن حاجة السكان، 
ولكّننا مل نجد أّي نوع من الفواكه التي تتحّمل احلرارة يف مدينة بتليس نفسها. 

ا يف  والغريُب هنا أّنه بالّرغم من قّلة حمصول احلنطة يف بتليس إاّل أّنا متوّفرة جدًّ
ا، ويف احلقيقة أّن هذه املنطقة حتتوي عل  األماكن املحيطة با وبأسعار معتدلة جدًّ

كّل رضوريات احلياة بوفرة وبأسعار مذهلة. 

ويف ليلة اجلمعة، قبل غروب الّشمس بقليل، وجدنا فرًقا عديدة من الدراويش 
النقر  ويصاحبها  مرتفع،  بصوٍت  الدينية  تبدأ طقوَسها  املختلفة  بتليس  حماّلت  يف 
عىل الّدفوف، كانت أصواهتم يف البداية عاليًة للغاية، ولكّنها بدأت هتدأ مع مرور 
الوقت حّتى أصبحت تشبه األنني، استمّرت هذه املدائح الدينية ملدة ساعتني، وأنا 
أسمُعها من القرص بوضوح تاّم بالّرغم من بعد القرص عن هذه التكايا، ولكنني مل 

أستسِغ األصوات العالية والّنقرات الرتيبة للدفوف يف نفس الوقت. 

وصَل رشيف بيك إىل املدينة بعد يوم من وصولنا، حيث ترك موش باألمس 
الصباح، وحترك منها  ليسافر حّتى وصل إىل نورشني يف  الليل  فقط، وقد استغّل 
بتليس قبيل  الّظهر، وعند انكسار حّدة احلّر واصل سفره، وهكذا وصل إىل  بعد 

غروب الشمس. 

كّنا قد تناولنا وجبة العشاء قبل وصول البيك، وكانت زيارته األوىل لنا يف اجلناح 
املخّصص لنا، تبادل معنا بعض األحاديث اللطيفة، وقد يعّد الطباخون لنا العشاء 
مّرة أخرى، وتشاركنا مًعا يف تناول ذلك العشاء الفاخر، ثّم صعدنا إىل سطح املنزل 
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السطح، وكانت  التالية حتّدثنا مّرة أخرى عىل  الليلة  العليل، ويف  باهلواء  لنستمتع 
هذه آخر ليلة نقضيها هنا. 

استيقظنا يف الّصباح الباكر لنغادر املكان، وقبل مغادريت مبارشة خرج البيك من 
جناح احلريم ليوّدعني، وتناولنا مًعا قدحني من القوة، لقد استقبلني هذا الرجل 
بكّل كرٍم ولطف، ولّبى مجيع متطلبايت. ولكّنني عندما أردت أن أهديه شيًئا ضئياًل 
الّصنع مع بعض  إنجليزي  أْن أرسل له مسّدسني  يقبْله مّني، وهلذا فقد وعدته  مل 
البارود عندما أعود إىل أررضوم، وهذا طبًعا هدية مّني له، وأنا متأّكد أنا هدية ال 

يمكُن ألحد رفضها.

التجارية  املراكز  وأهّم  أكثر  من  وهي  ا،  هامًّ ا  تاريًّ مركًزا  بتليس  مدينة  تعترب 
كام  جيب،  كام  واسعة  ليست  التجارية  مبادالهتا  فإّن  ذلك  ومع  أمهية،  زرهتا  التي 
ا إن مل يكن معدوًما، وال يوجد هنا  أن استهالك البضائع األجنبية هنا حمدود جدًّ
أي أنواع قهوة سوى القهوة املساّمة موخا Mokha، وهي تستعمل هنا وتلب من 
قليلة، يف أعامل  اهلند بكميات  املستوردة من رشق  الّنيلة  بغداد، وتستعمل صبغة 
مؤسسة لصبغ األقمشة، والتي تزّود بصورة عامة بمتطلباهتا من خالل أررضوم 
أو إيران، وقد وجدُت هنا األقمشة اإلنجليزية- الشيت- غري املقصورة األلوان، 

وتباع هنا عىل نطاق واسع. 

ذو  واحلرير  املطبوعة  واألقمشة  أقل،  عليها  فاإلقبال  اإلنجليزية  الّشاالت  أّما 
فتجارهتا  املصفى،  الّسكر  من  قليلة  وكميات  الساتان،  وأقمشة  املختلفة،  األلوان 

هنا أقّل نشاًطا. 

هنا،  املوجودة  األجنبية  البضائع  كّل  هي  ذكرهتا  التي  البضائع  هذه  أّن  وأظّن 
ولكّنها تستهلك بشكل رئييس يف مصانع دمشق وحلب وديار بكر. 
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تنتج األقمشة القطنية هنا عىل نطاٍق واسع، وتلب من كّل أنحاء القطر لتصبغ 
البعيدة من  بالّلون األمحر هنا، ومعظم األقمشة املصبوغة هنا ترسل إىل األماكن 
القطر، كام ترسل أيًضا إىل جورجيا، وتشتهُر هذه املنطقة باأللوان املرشقة والرّباقة 

ألقمشتها املصبوغة. 

وتصبغ هنا أيًضا بعض األقمشة األوروّبية، ولكّن األقمشة املحلية هي العصُب 
الرئييس ملا يرد إىل مصابغ املدينة. 

إّن مصنع األقمشة الشيت القصرية يضّخ إنتاجه بشكل واسع يف أنحاء القطر، 
والقطن املستعمل هنا يزرع معظُمه يف مناطق شريفان إىل اجلنوب، وخارزان إىل 

الغرب، ويستورد بعضه من منطقة خوي  khoi املوجودة يف إيران. 

وبالّرغم من ندرة القطن هنا، وندرته يف إنجلرتا، وبالّرغم أيًضا من أّن الغزل 
هنا كّله يدوّي، ويغزل بالّطريق األكثر شيوًعا، ومع ذلك فإّن قامش الشيت يباع 
أقيمت خصيًصا  قد  اإلنجليزية  املصانع  أّن  الشّك  بأسعار رخيصة، ولدّي بعض 
القطن  وكثرة  النوعية  النخفاض  ونتيجة  الّرخيص،  املحيل  املنتج  هذا  لتنافس 
املستعمل، وكذلك كثرُة الّنفقات عىل نقل هذه البضائع غري املعّبأة يف أكياس، كام 
أّن الّسعر التنافيس املنخفض هو نفسه، فبالّرغم من كّل هذه األمور إاّل أّن إنتاج 
أّن  كام  القطع،  من  األلوف  مئات  بضع  من  أكثر  يتعّدى  القطني ال  الشيت  قامش 

النفقات املضبوطة ال يمكن احلصوُل عليها بدّقة يف مثل هذه املنتجات. 

وعلمُت أيًضا أّن املاّدة التي تستخدم يف الصباغة باللون األمحر تنتج يف شريفان، 
املنطقة، ويمكن  العفص جيلب من جبال كردستان إىل الرشق واجلنوب من  وأّن 
أيًضا مجُع كمّيات كبرية من الّصمغ من اجلبال القريبة، وهناك نوعان من الّنباتات 

التي يستخرج منها الصمغ: 
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أبيض  لوٍن  ذا  صمًغا  الّنبات  هذا  وينتج  البيضاء،  الوردة  ذات  الّنباتات  أّواًل: 
يرسل معظمه للخارج. 

اللون  ذا  الصمغ  الّلون، ويستخرج منه  البنفسجّية  الوردة  الّنباتات ذات  ثانًيا: 
ا داخل تركيا، وهذا ألّنه أقّل جودة من اآلخر.  البني، ويستعمل كّله حمليًّ

لقد أخربتكم من قبل أّن هناك نوعنْي من الصمغ، ومها األبيض والبني، ولكنه 
ال جيمع إاّل بطريقة واحدة. 

حيث  اجلبال،  يف  التجّول  طريق  عن  الّصمغ  بجمع  األشخاص  بعُض  يقوم 
جيمعون اجلذوَر من األرض، ثّم تشّق هذه اجلذور حّتى خترج املادة الّلزجة منها، 

التي تتصّلب خالل يوم أو يومني، ثّم يعود هؤالء األشخاص جلمعها. 

إّن هذه احلرفة عادًة ما تدّر دخاًل بسيًطا؛ لذا ال يعمل با الكثرُي سوى كبار الّسن 
والّنساء واألطفال؛ وذلك ألّنم ال يعرفون مهنًة غريها، وحُلسن احلّظ أّنه كلام زاَد 
يزداد عدد األشخاص  تزداُد أجورهم، وهلذا  يزداُد سعره، وهكذا  الصمغ  طلب 
الذين جيمعون هذه املادة؛ مّما يؤّدي إىل مْجع كمّيات كبرية من هذه املاّدة، وهذا أيًضا 

ألّنا متوّفرة بكثرة يف مجيع اجلبال الكردية. 
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الّثالث عرش من آب، عام 1838

غادرنا مدينة بتليس اجلميلة، مّتخذين طريقنا نْحو الشامل، وسلكنا نفس الوادي 
الذي سلكناه عندما جئنا إىل تبليس، وبعد خروجنا منه مبارشة وصلنا إىل: 

 :Rashwak Khan رشواك خان

وتسّمى يف بعض األحيان عيل مان ali mani نسبة إىل قرية تقع بالقرب منها، 
بعُض  سوى  منه  يبَق  ومل  ومتهّدم،  مهَمل  أّنه  إذ  هلا،  ُيرثى  حالٍة  يف  اخلان  هذا  إّن 
ا، بل وذا أسٍس صلبة، ولكّنه  األطالل التي توحي بأّنه كان بناًء ضخاًم وواسًعا جدًّ
نتيجة لإلمهال خرب، وأصبحت سقوُفه املقنطرة متداعية، أّما غرفه وممّراته فهي 

مليئة باألنقاض. 

اليسار جبل كريكو  ُبعد من جهة  رأينا عْن  الّسهل،  نتوّغل يف أعامق  كّنا  وبينام 
داغ، الّنهاية املتقاطعة مع جبل نمرو داغ، أّما عىل يميننا فكانت هناك سلسلٌة جبلية 

عبارة عن الّسلسلة اجلبلية التي تطّل من اجلنوب عىل سهل موش. 

وبالّرغم من أّن وادي بتليس يقطع هذه الّسلسلة، إاّل أنا تستمّر مّتخذة وجهتها 
األصلية نْحو الرّشق ملتّفة حول سواحل بحرية وان. 

tadvan دخلنا طريًقا أجوف يتخّلله خّط طويل من  وقبل أْن نبط إىل تادفان 
الّصخور املهجورة تسّمى مجال تادفان، مغروزة يف األرض. 

لقد سمعت أثناَء تواجدي يف بتليس أّنا كثرية الشبه باجلامل، ولكنني عندما 
رأيتها اكتشفت أّنا ليست إاّل بعَض الّصخور املشوهة وال تشبه صَف مجال وال 
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تستطيع  هلا،  معنى  بتقاليد ال  مرتبًطا  ا  معتقًدا خرافيًّ أّن هناك  كام  آخر،  أّي يشء 
منفردة أْن تصنع أو ترى من خالهلا أي شبه. 

ويف احلقيقة أّن األجزاء املكّونة هلذه الّصخور قد تشّوهت بسبب عوامل اجلّو 
عن  عبارة  األساس  يف  أّنا  من  بالرغم  ذاهتا،  الّصخور  قاومتها  والتي  والّتعرية، 

قذائف بركانّية مثل التي رأيناها ونحن نبط وادي تبليس. 

وبعد مسرية ربع ساعة تقريًبا وصلنا إىل: 

 :Tadvan قرية تادفان

تقُع هذه القرية بالقرب من بحرية، ويقيم با حوايل أربعون أرسًة من األرمن، 
ويوجد بالقرب منها نتوءات بارزة تتسّلل نْحو البحرية مبارشة، ويبدو كأّنا بقايا 

حصن قديم. 

شامل  زاوية  باتاه  تقريًبا  أميال   10 بمقدار  بتليس  مدينة  عن  القرية  هذه  تبُعد 
الرشق. أّما البحرية التي تقع بالقرب منها، فقد وجدت مياهها ماحلة، والّساحل 
ا باحلىص، وهلذا مل أكْن متأّكًدا أّنني عىل ساحل بحر حقيقي، إّنا ال  ا، ومكسوًّ رمليًّ
تشبه البحريات، وقد رأيت عليه أيًضا صخوًرا زجاجية صغرية تغطي بعض أجزاء 
ووجدت  الفّلني،  كرات  وتشبه  الّشكل،  دائرية  الّصخور  هذه  وكانت  الساحل، 

أيًضا بقايا صخور بركانية هناك. 

عندما وصلنا إىل هذه القرية كّنا نريد االسرتاحة لبعض الوقت، ولكننا اكتشفنا 
أّن أمتعتنا مل تصل بعد، وهلذا أرسلت بعَض اخلّيالة للبحث عنها، ولكنهم عادوا 
وأخربون أّنا قد سبقتنا يف الّذهاب إىل أحد األماكن التي تقع ضمن خطتنا، وهلذا 
اضطررنا إىل متابعة حتّركنا، فتحّركنا من قرية تادفان يف الّساعة الثالثة بعد الظهر، 
وامتطينا خيولنا لنصل إليهم؛ استدرنا حول خليج تادفان، ويف القّمة وجدنا قرية 
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أوزتاك التي تقُع عىل بعد ميٍل من الساحل، وبعد مغادرتنا للبحرية قطعنا سلسلة 
ا اسٌم  من اجلبال لنهبط إىل الوادي املسّمى كوزل ديره، أو الوادي اجلميل، وإّنه حقًّ
عىل مسّمى، فهو يتمّتع بمنظر خاّلب غاية يف اجلامل، حيث توجد به أشجار باسقة 
هنا  متشكلة  فهي  املياه  ينابيع  أّما  القلوب،  تبهج  كثيفٌة  وزراعته  اخلرضة،  شديدة 
بالكلامت، ولكنه  أستطيع وصَف كّل هذا اجلامل  أّخاًذا، ال  منظًرا ساحًرا  لتكون 

مجال ال يقّدر بثمن. 

تقُع عىل سواحل البحرية أيًضا قرية تسّمى إيلامنيل elmanli أو قرية التفاح، وعىل 
 ،kurdkhan ُبعد مسافة قصرية منها نْحو الشامل صعدنا وادًيا لنعرب قرية كردخان

التي تغطيها ظالل األشجار الكثيفة. 

وبعد صعودنا إىل أعىل الغابة شاهدنا قرية ساراج saraj، التي تقع بالضبط حتت 
السلسلة  هذه  قطعنا   ،arjerosh داغ   آرجريوش  جلبال  الرئيسية  اجلبلية  الّسلسلة 
اجلوز  أشجار  جانب  كّل  من  وحييطها  القرى،  من  العديد  يضّم  سهل  إىل  لنصَل 
العالية اجلميلة، وتوّقفنا أخرًيا يف قرية آفاتاك avatak التي تبدو كأنا أكرب قرى هذا 
الّسهل، وهنا علمنا أّن حاميل أمتعتنا قد مّروا عىل هذه القرية، ولكنهم استمّروا يف 
التحّرك لألمام، وبالّرغم من أّننا وخيولنا قد أرهقنا وأصابنا الّتعب، كام أّن الليل 
البحرية،  باتاه  هبطنا  وهلذا  اّتباعهم،  من  ا  مفرًّ نجد  مل  أّننا  إاّل  علينا،  خيّيم  بدأ  قد 
واستمرينا يف الّسري بعد ذلك عىل طول الّساحل الّصخري، الذي كان يعلو البحرية 

أحياًنا، وينخفض عنها أحياًنا حّتى يصل إىل خّط التامس معها. 

ونحُن يف الّطريق منهكني ومرهقني قابلنا دليَل حاميل أمتعتنا عائًدا إىل قريته، 
ولكّننا أخذناه معنا مّرة أخرى ليدّلنا عىل مكانم، ويف متام الساعة التاسعة مساًء 

وصلنا إىل:
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 :Garzit قرية كارزيت

مدينة  عن  وتبعد  مياًل،   20 إىل   18 بمقدار  تادفان  قارية  عن  القرية  هذه  تبعد 
بتليس بمقدار عرش ساعات كاملة. 

ويقيُم با حوايل 10 أو 12 أرسًة من األرمن، باإلضافة إىل قرية أخرى تسّمى 
سريب، وتقع هذه القرية األوىل يف مكاٍن تغّطيه ظالل األشجار الكثيفة العالية يف 
سهٍل صغري حُماط بسلسلة جبلية مدّورة تقع يف مواجهة البحرية، ومتتاز بمنظر بديع 

خاّلب. 

لقد بقي حاملو أمتعتنا يف هذه القرية، وعندما وصلنا إليها كان الوقت متأخًرا، 
الشاي،  تناولنا قدًحا من  العشاء، وهلذا  أّننا مل نستطْع حتضري  وكّنا متَعبني لدرجة 
ومتّددنا عىل األرض دون حّتى أْن ننصب خيامنا، ويف هذا الوقت أخربن الرجال 
أّنم كّلام مّروا بقرية أخربهم أهلها أّننا قد سبقناهم؛ بل وتركنا هلم وصية أن يلحقوا 
بنا دون أّي توّقف، ويا هلا من ُخدعة رخيصة فعلها أولئك القروّيون، ومل تكن أّول 
لنا  أّننا لن ندفع هلم ثمن ما سيقدم  مّرة نواجه فيها هذا األمر؛ ألّنم دائاًم يظّنون 
من غذاء أو احتياجات، فكانوا يفّضلون أن خيدعونا، وهلذا ظّل رجالنا يتقّدمون 
وُهم يصّدقون كّل ما ُيقال هلم حّتى وصلوا إىل هنا، وهبط عليهم الليل، وتعبت 
خيوهلم من طول الّسفر، فقد قطعوا كّل املسافة من بتليس إىل هنا، أّما نحن فِمن 
ُحسن حّظنا أننا اسرتحنا قلياًل يف قرية تادفان، كانت املسافة التي قطعناها تبلغ 18 

إىل 20 مياًل. 

لقد كنت أريُد أْن أمنح نفيس وأمنَح رجايل اسرتاحة بعد هذه السفرة املتعبة يف 
ا، ويبدو عىل  ا وقذرة جدًّ اليوم الّسابق، ولكّنني الحظت أّن هذه القرية بائسة جدًّ

سّكانا أّنم حيتاجون لكّل الرّضوريات التي سنحصل عليها.
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تدعى  أخرى  قرية  وثّمة  أرمنية،  أرسة   12 أو   10 حوايل  يسكن  كارزيت  ويف 
البحرية،  أمام  مستديرة  جبلية  سلسلة  حتيطه  صغرٍي  سهل  يف  وتقع   ،surp سريب 
وتظّله األشجار الباسقة، وكان املشهد ساحًرا يأخذ العقل، لكن مع األسف كّنا 

مضطّرين ملواصلة السري.

وهلذا حتّركنا مّرة أخرى، تاركني الّسهل واخّتذنا طريًقا يسري عىل طول املنحدر 
اجلبيّل املغّطى بأشجار البّلوط القصرية والكثيفة، وكانت البحرية من حتتنا بمياهها 

الّزرقاء الصافية التي تزيد الطريق مجااًل.

مبارشة  وبعدها  الساحل،  قرب  قارب حيمل خشًبا، ويسري  من  بالقرب  مررنا 
من  بالقرب  تقع  التي   deedebekreh بيكره  ديدي  املساّمة  القرية  بعيد  من  ملْحنا 
البحرية، وكّنا عىل ُبعد مسافة قصرية منها من جهة اليسار، ولكّننا مل ندخلها، ألننا 
التي  اجلبلية  السلسلة  أنف  إىل  لنصل  وادًيا  ودخلنا  اجلبلية،  املنطقة  اّتاه  يف  رْسنا 

تنتهي إىل واٍد ضيق ويف نايته وصلنا إىل: 

 :goli سهل وقرية كويل

يقيُم يف هذه القرية خليٌط من األرَس األرمنية والكردية يبلغ عددهم حوايل 30 
القرية  أّما  ا،  أو 40 عائلة، وقد الحظت أّن هذا الّسهل مزروع بطريقة جّيدة جدًّ
فكانت املراعي اخلرضاء حتيطها من كّل جانب، تبعد هذه القرية عن البحرية بمسافة 
نصف ساعة، ولكّنها ال تظهر من هنا ألّنا تقع خلف سلسلة من اجلبال العارضة. 

تقع هذه القرية حتت حكم األغا املسّمى خان حممود، ويقيم يف منزل مصمت 
البناء، ولكّنه شامخ وال توجد له أّي نوافذ خارجية، وله مدخل واحد، أّما سطح 

املنزل، فيوجد حوله املتاريس، وتوجد يف حوائط املنزل بعض الفتحات. 
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وأعتقد أّن تدابري احلامية املّتخذة هنا أصبحت غري جمدية وال فائدة هلا، ألّن خان 
بأّنه حمتفظ بقوة رشطة نظامّية  حممد قد اكتسب سمعًة قوّية وتأثرًيا كبرًيا، اعتباًرا 

قوّية، لقد التقينا هنا بمرافق قائد حامية أررضوم. 

عرْبنا سهل كويل وصعدنا سلسلة من اجلبال املكسّوة بالكامل بأشجار البلوط، ثّم 
رْسنا عىل طول سلسلة أخرى تطّل عىل البحرية من ارتفاع شاهق. 

غري  ولكنها  الفسيحة،  األرايض  من  ا  خطًّ رأينا  اجلبال  هذه  فوَق  نحن  وبينام 
حمروثة، وتري بداخلها بعُض اخللجان، ممتّدة إىل اخلارج، إىل جهة الشامل الرّشقي، 
ومن خلفهم كانت اجلباُل مرتفعة بشموخ، لقد توّغلنا نْحو الداخل خلفها، وكان 
دليُلنا هو أحَد أتباع خان حممود الذي تطّوع للعودة معنا ليدّلنا عىل الطريق بعد أْن 

كان دلياًل ملرافق قائد احلامية الذي قابلنا سابًقا. 

ثّم رأينا أسلفها   ،naringas نارينجاس  الوادي، وعربنا قرية  هبطنا إىل حضن 
قريًة أخرى تسّمى بيليو peleu، ثّم ارتقينا إىل اجلبل مّرة أخرى، وكان إىل يسارنا 
واٍد  أبصارنا  أمام  وقع  اجلبل  صعود  من  انتهائنا  وبعد  العالية.  اجلبال  من  سلسلٌة 
khanjaik، وهي تضّم ديًرا  ا تقع أعاله قرية أرمينّية تسّمى خان جيك  ضّيق جدًّ
الذي  إىل اجلدول  لنهبط  االنحدار  نفَس اسمها، سلكنا طريًقا ضيًقا شديد  حيمل 
يقع يف بطن الوادي، والذي يقع أسفَل تلك القرية، وهنا التقينا برئيس الدير الذي 
عرّب لنا عن مدى أسفه لعدم مرورنا عىل الّدير، وقال إّنه قد أحرض بعض املرطبات 

عندما علم أّن بعض الغرباء سيمّرون من هنا. 

من املعروف أّن املسافرين ال يعودون أبًدا إىل اخللف، وهكذا هو حالنا؛ لذا مل 
يكْن من املعقول أن أعوَد إىل الّدير، وذلك ألّننا مازال أمامنا طريٌق طويل جيب أن 

نجتازه اليوم، وهلذا واصلنا مسرينا.
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قافلة تقف عىل  بقرى عديدة، وصادفنا  الوادي مررنا  توّغلنا يف أعامق   وأثناَء 
جانِب الّطريق ليسرتيح أفراُدها وحيواناهتم، وقد علمت أّنم قد جاءوا من وان، 

ويّتجهون إىل بتليس. 
األشياء،  بعض  عن  أستفرَس  أن  وأردت   ،nurkukh كوخ  نور  قرية  عند  توّقفنا 
ولإلجابة عن أحد أسئلتي أخربن أحُدهم أّن هناك قارًبا يمّر من هذه املنطقة ذهاًبا 

وإياًبا، بني جزيرة آختامر akhtamar وقرية أخرى عىل الساحل. 
الدير األرمني  نزور  أْن  آملني  القرية كثرًيا، واستمررنا يف سرينا  نبَق يف هذه  مل 

الذي يقع يف اجلزيرة. 
وبينام كّنا يف نور كوخ أرسلت دلياًل إىل خان حممود ليخربه أّنني أنوي زيارته يف 
اليوم الّتايل، وإّنني يف طريقي إىل وان، وأعطيت الّدليل الرسالة التعريفية التي أعطان 

ا إىل خان حممود.  إّياها رشيف بيك التبلييس املعنونة شخصيًّ
كثري  سهاًل  وعربنا  األخرى،  اجلهة  من  لنهبط  أخرى  مّرة  اجلبل  صعدنا 
قرية  بالقرب من  الّساحل  البحرية، واقرتبنا من  أعتاب  يقع عىل  املستنقعات ألّنه 
تسّمى إيش كند Ishkend، ومن هنا رسنا عىل طول الساحل، حّتى وصلنا إىل قرية 
والتي  آختامر،  تقع يف مواجهة جزيرة  التي   Akavansk آكافانسك  أخرى تسّمى 

هي إحدى ممتلكات الدير. 
 :Akavansk  قرية أكافنسك

أقْمنا خيامنا عىل ساحل البحرية يف مكاٍن حُماط ببساتني الفاكهة الواسعة من كّل 
جانب، وأمامنا البحرية الزرقاء.  

لقد كان املسئول هنا يرشُف عىل تفريغ البضائع يف املخازن املوجودة عىل اجلزيرة 
من حماصيل ومنتجات األرايض التي يملكها الدير، وقد كان خيّصص قارًبا قدياًم 

هلذا الغرض. 
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لقد كان هذا القارُب يأيت إىل اجلزيرة مع الفجر، ويرجع يف املساء حمماًل بالبضائع، 
ويقوم برحلٍة واحدة كّل يوم، لقد كّنا ننوي زيارة الدير وقضاء ليلتنا هناك، ولكّننا 
سهل  الرشاعي  القارب  هذا  حركات  يصاحب  كان  الذي  الّتأخري  بسبب  ترّددنا 
ا عىل  االنقياد، والذي مل يكْن يمتلك أقّل رشوط األمان واملتانة، لقد كان يعتمد كليًّ

الّربح ليقطع فقط مسافة ال تزيد عن 3 أو 4 أميال. 

لقد جعلتنا هذه املخاوُف نلغي فكرتنا لزيارة الّدير، ولذلك جاء رئيس الدير 
ا لزيارتنا.  شخصيًّ

مل يكْن رئيس الدير يتقُن اللغة الرتكية، وكان أيًضا عبوًسا وجهواًل، ومل أتوّقع أْن 
أستفيد منه بيشء، أو أعرف منه أّية معلومات قيمة، وهلذا مل أشعر باألسف لعدم 

زياريت للدير. 

لقد شَكا يل رئيس الّدير من أّن خان حممود يفرض رضيبة عالية عىل عوائد هذه 
التي حيتفظ با خان حممود،  املنتظمة  الرشطة  قوة  امتدح  ولكّنه  الدينية،  املؤّسسة 
وقال إّنا قد ساعدت كثرًيا يف احلفاظ عىل أمن املنطقة وسيادة العدل، عىل عكس 
احلال الفوضوية التي تسّبب فيها رئيس املنطقة السابق، حيث كانت أحوال املنطقة 

يف عهده يف حالة شديدة من الفوىض.

خان حممود: 

ليخربن  الّتايل وصلنا رسوٌل خاّص من خان حممود  اليوم  قبل رشوق شمس 
بعدم رضورة زيارتنا له؛ ألّنه سيغيب عن منزله يف رحلة للصيد. 

لقد علمت أّن خان حممود هو ابن أمري كردي مستقّل للمنطقة املساّمة موكوش 
arjerush، لقد آلت  التي تقع عىل الطرف اجلنويب جلبال أرجريوش   mukush
ممتلكات هذه األرسة إىل ابن األخ األكرب، ولكن خان حممود وإخوته قد استطاعوا 
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أْن يستعيدوا حقوقهم بالقّوة، وتبلغ ممتلكاهتم ما يزيد عن 100 قرية، والتي كانت 
تعود إىل باشوية وان، إىل جانب أّنم قاموا بغزوات عديدة عىل مناطق احلدود مع 
إيران ليحصلوا عىل الغنائم، ومن هذه الغنائم إىل جانب عوائد القرى التي يملكونا 
متّكنوا من مجع ثروٍة كبرية من الّذهب واألموال، وهكذا استطاعوا أن جيمعوا هلم 
وهكذا  شجاعتهم،  إىل  باإلضافة  حممود،  خان  قبل  من  مْدعومني  كثريين  أتباًعا 

نجحوا يف حتّدي سلطات باشوات وان، وتصّدوا النتقام احلكومة اإليرانية منهم. 

إىل  قائد حامية أررضوم  يستميل  أْن  أّنه من احلكمة  وأخرًيا وجد خان حممود 
جانبه من خالل إسحق باشا، باشا وان، فأرسل شقيقه إىل هناك هلذا الغرض، وقد 
استقبله قائُد احلامية بحفاوة بالغة، ووّدعه بنفس الطريقة، وقد علمت أّنه اآلن يف 
طريق العودة إىل املنطقة، ال خياطر خان حممود بزيارة مدينة وان بالّرغم من لقاءاته 
املتعّددة مع إسحق باشا يف القرى املجاورة لوان، ولكّنه أثناء تلك اللقاءات يكون 
أّن  وسط قّوة مسّلحة يرتاوح عددها بني 500 إىل 600 رجاًل لتأمني محايته، كام 

إخوته يمتلكون مواقع حصينة عديدة. 

حممود،  خلان  الثان  األخ  با  يقيم  التي  املحمودية  قلعة  هي  املواقع  هذه  وأهّم 
ويسّمى خان عبدال، وقد أصبح هذا املكان أحَد ممتلكاهتم منذ سنوات قليلة. 

ويقيم خان حممود يف قلعة باش فانسك التي تقع أسفل الّسلسلة الرئيسية جلبال 
آركريوش، وعىل ُبعد ساعة من آكافانسك Akavansk، وقد نصبنا خيامنا هناك، 

ولكّننا مل نَر القلعة ألّنا كانت تقع يف واٍد كثيف األشجار بعيًدا عن أنظارنا. 
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الّسادس عرش من متوز/ يوليو، عام 1838 
لقد رصفت الرجل العائد إىل رشيف بيك التبلييس، أّما الدليل الذي صاحبنا 
من كويل، فقد عّينه سيده لريافقنا حّتى نصل إىل مدينة وان، وقد سبقنا إىل فاستان 
ا ألّنم علموا أن  vastan، حيث قال إّن هناك ثامنامئة رجاًل تّمعوا هناك احتياطيًّ

هناك نّيًة باهلجوم عىل خان حممود من قبل بيك منطقة اجلزيرة، لقد متّنى أن خيربهم 
بتجّنب إمكانية حدوث إهانة. 

غادرنا قرية آكافانسك Akavansk، وبقينا عىل متاس من البحرية، وبعد حوايل 
ساعة سرًيا وصلنا إىل حافة سهٍل مطّوق بنتوء جبيل، خارج من السلسلة الّرئيسية 
مطالًّ عىل الّطريق العام الذي يفصل بني هذا السهل وسهل فاستان، كان يقع طريقنا 
عىل طول حاّفة اجلبل، ويف احلد األدنى من هذا السهل كانت تقع قلعة فاستان، يف 

مكان يطّل عىل السهل كله. 
واسًعا  كان  الذي  السهل  إىل  انحدرنا  ثّم  متاًما،  القلعة  هذه  أسفَل  مررنا  لقد 
دا،  آرجريوش  جلبال  امتداد  سوى  ليست  الرئيسية  اجلبلية  السلسلة  إّن  ومجياًل. 
بصورة  منه  خيرج  الذي   Erdosh Tag داغ  أيردوش  هنا  عليها  يطلقون  ولكنهم 

مفاجئة بدون أّي تفرعات عند احلافة. 
يبلغ ارتفاع هذا اجلبل من سطح الّسهل حوايل 4000 قدم، وبالرغم من أننا يف 
فصل الصيف، بل يف منتصفه، حيث احلرارة الشديدة؛ إاّل أّننا شاهدنا قطع اجلليد 

عىل قّمته. 
أجزاء  مجيع  يف  منترشة  كانت  وقد  املتنّوعة،  الفاكهة  ببساتني  حُماطة  هنا  القرى 
حمروثة  حقول  هناك  كانت  وأسلفها  اجلبل  قاعدة  طول  وعىل  العلوية،  الّسهل 

ومراعي خرضاء. 
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إّن األفواج التي قام خان حممود بحشدها كانت منترشة يف هذه القرى، ولكننا مل 
نرها ومل نسمع أّي خرب عنها. 

لقد كانت هناك مقربٌة بالقرب من قرية فاستان Vastan، وكانت تضّم رضحًيا 
الكتابة،  حديثة  عربية  كتابات  عليه  ومنقوش  مجيل،  بشكل  مشّيًدا  بارًزا  ا  إسالميًّ
طراز هذا الرّضيح كثري الّشبه بأبنية أخرى موجودة يف أماكن أخرى من تركيا مثل 
أررضوم، وقيرصي وأخالط، وأنا أعتقد أّن هذه القبور قد تكون عائدة إىل زمن 
اخللفاء، ومل أَر من قبل قبوًرا عىل هذا الّطراز، ومازالت بحالة جيدة من الصيانة 

واملعامر. 

فاستان،  خليج  يسّمى  خليًجا  ويشكل  البحرية،  عىل  يطّل  أريّض  لساٌن  هناك 
وأظّن أّن هذا اللسان قد تكون نتيجته الّطمي املترّسب من نر كبري يسمى آنجيل 
جاي، وينبع هذا الّنهر من اجلبال التي تقع أعىل قلعة املحمودية، خلف هذا اللسان 
توجد تعلية رملّية متتّد مسافة واسعة عظيمة بحيث يبدو من املحتمل أن يردم هذا 

اخلليج با؛ ألّنا كام يبدو أصبحت أكثر ضحالة. 

إىل  لنصل  دخلناها  قرية،  وصلنا  حّتى  البحرية  حاّفة  طول  عىل  سرْينا  واصلنا 
آنجيل  نر  منه  ينبع  الذي  الوادي  يف  أخرى  قريٍة  نْحو  تنحدر  األرض  من  قطعٍة 
جاي، لقد كانت قناُة النهر تبدو عميقة للغاية، بالّرغم من أّن عمقها ال يزيد عن 

15 إىل 20 ياردة. 

لقد رْسنا عىل الّضفاف أيًضا حّتى وصلنا إىل منطقة سهل حوض النهر، وعندها 
عربنا النهر الذي كانت مياهه تصل إىل ركاب خيولنا، ويف اجلهة األخرى وجدنا 
قرية تبدو أكرب من القرية السابقة، ومن هناك اخّتذنا طريًقا عىل جمموعة من الّتالل 
اجلريية اجلرداء املنحدرة باتاه البحرية، وعربنا قرية أخرى حّتى وصلنا واٍد أخرض 
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عىل شكل مرسح، من جهة الّرأس كانت هناك قناة لسحب املياه مسترتة بحائٍط من 
بعض األجزاء، وقد كانت هذه القناة تنقل املياه عرب جدول إىل مدينة وان من خالل 

قناة مفتوحة. 

أو    Shemiram شيمريام  إىل  بناؤه  ينسب  املفيد  العمل  هذا  أّن  علمت  وقد 
اخلرائط  بعض  يف  أّنه  حّتى  وان،  ملدينة  املعروفة  البانية  نفسها  وهي  سمرياميس، 

ُيذكر هذا الّنهر باسم سمرياميس صو. 

حول  تلتّف  القناة  وهذه  الوادي،  رأس  عند  الينابيع  بعُض  أيًضا-  ويوجد- 
الطريق  عىل  املتناثرة  الطواحني  بعض  حول  أيًضا  وتدور  لتسقيها،  آرمتيد  حدائق 

الذي يصل إىل مدينة وان. 

قرية أرمتيد: 

كانوا يف  القرية كانت شبه جزيرة مهجورة ألّن سّكانا  إىل هذه  عندما وصلنا 
ظالل  حتت  أخرض  دغل  يتوّسطه  فاكهة  بستان  يف  عْسكرنا  وقد  البيتية،  احلدائق 

أشجار الفاكهة اجلميلة. 

ا، هذا إىل جانب املشمش املجّفف  لقد الحظت أّن كمّيات الفاكهة هنا كبرية جدًّ
يف الّشمس، الذي جُيَلب من أماكن أخرى إىل هنا. 

القريتني،  توّقفنا كثرًيا بني  أكافانسك وآرمتيد ألّننا  املسافة بني  تقدير  مل أستطْع 
ولكّنني أعتقد أنا ال تقّل عن 15 مياًل. 

أّي  القرية ال حتتوي عىل  أّن  هنا، ولكنني علمت  مدّونات  أّي  أرى  أْن  أردت 
منها، وخالل تواجدي هنا مل أشاهد أّي مبنى يدّل عىل أمهيته التارخيية أو املعامرية. 

عندما  هنا  كان  حممد  خان  شقيق  بيك  الرازق  عبد  أّن  أحُدهم  أخربن  وقد 
وصلت، وعندما أرسلت له شخًصا ليخربه برغبتي يف لقائه، عاد إيّل وأخربن أّنه 
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هو  كان  وقد  باشا،  إسحق  حماسب  بزيارة  حظيت  ولكّنني  للّتو،  القرية  غادر  قد 
اآلخر عىل وْشك املغادرة إىل وان. 

فأرسلت معه حتيايت إىل الباشا طالًبا منه أن جيهز لنا مكاًنا وسط احلدائق لنعسكر 
فيه. 

وقد زارن أيًضا احلاكُم املحيل بعد مغادرة حماسب إسحق باشا مبارشة، ورّحب 
بنا كثرًيا، وهذا احلاكم يف األساس من أهايل حكاري، ولكّنه أمىض يف هذه املنطقة 
16 عاًما، وقد أخربن أّن منطقة جولة مريك تبعد عن وان بمسافة 40 ساعة، وإىل 
اجلنوب منها تقع منطقة هرتويش التي يديرها الرئيس املقلب أمري هرتوش آغا، أّما 
عاصمتها فتسّمى شاه داغ، وتقع عىل بعد مسرية ثالثة أيام من جولة مريك، كام أن 

الّطريق إليها سالًكا للغاية.
ويف املساء عاد حماسب الباشا واملرشف عىل تنظيم حساباته وأمواله إىل املدينة، 
وهو حيمل حتّيات سيده لنا، وأبلغني أّن الباشا قد خّصص لنا مكاًنا يف حديقة طيبة 

لنقيم با. 
إّن قرية آرمتيد من القرى العامرة بالّسكان، ولكنني لألسف قد نسيت أْن أسّجل 

عدَد سكانا. 
ويف الّصباح الباكر، جاء إلينا مهروجي؛ أي حامل أختام الباشا لريافقنا إىل مدينة 
وان، وأخربنا بأّن الباشا جييبنا، ويرّحب بنا بكّل سعادة، نزلنا من آرمتيد إىل سواحل 

البحرية، ورسنا عىل طوهلا. 
وقبَل وصولنا إىل املدينة التقيت بمجموعة من الضباط اخليالة من اجلاندرمة، 
وقد  املدينة،  أسوار  عند  متاًما  الباشا  إىل  سبقون  الذين  اجلنود  من  فصيٌل  ومعهم 
إقامتي، ولكنني  أمّر عليه يف قرصه قبل أن أذهب إىل مكان  الباشا أن  طلب مّني 
أردت  وهلذا  الربوتوكولية،  املقابلة  هلذه  ا  مستعدًّ أكن  ومل  هلا،  يرَثى  حالٍة  يف  كنت 
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السلبية  التكهنات  لبعض  سبًبا  ذهايب  عدُم  يكون  أن  خشيت  ولكّنني  االعتذار، 
عني، وهلذا اضطررُت أن أستجيب لدعوته.

للامء  كبري  وخزان  ماء  ينبوع  يوجد  حيث  املكشوفة،  القرص  باحة  يف  استقبلت 
خارجها، وكانت يف وسطه بجعتان مجيلتان تسبحان يف خيالء. 

امللحقة با، وأقمنا  احلديقة  إىل  منها ذهبنا  انتهائي  زياريت قصرية، وبعد  كانت 
خيامنا يف مكاٍن ُمبهج يف اهلواء الطلق. 

وبمجّرد نزولنا يف موقعنا اجلديد جاءنا طيغور بيك ابن الباشا لريحب بنا وخيربنا 
أّن والده الباشا سيزورنا يف املساء، ولكّنني اعتذرت منه برسعة، وقلت له أْن خيرب 
الباشا أاّل يتعب نفسه ويزورنا ألّننا مرهقون من طول السفر، ونريد االسرتاحة، 

وأّننا سوف نزوره يف الّصباح لنشكره عىل حسن استقباله وكرم ضيافته. 

يف متام الّساعة العارشة صباًحا ذهبت إىل قرص الباشا، وقد استقبلني يف اجلناح 
املكشوف، وقد كان الباشا مهّذًبا للغاية يف استفساراته ويف عرض خدماته علينا. 

لقد كان الباشا يف الّستني من العمر وهو من أهايل مدينة وان، وقد علمت أّنه مل 
يبتعْد عن حدودها كثرًيا، حّتى أّنه مل يزِر القسطنطينية من قبل، ويبدو من ترّصفاته 
وسلوكياته أّنه رجٌل طّيب وكريم األخالق، وقد سألني عن املكان املقارب لربيطانيا 
ا منه أّنام متجاوران، ثّم سألني عن مدى سيطرتنا هناك، وعن حجم  من اهلند ظنًّ

قواتنا العسكرية هناك، ويف بريطانيا العظمى. 

أّما عندما سألته عن املدينة فلم يزْد عن اآلخرين من أبناء املدينة، ونسب بناءها 
إىل امللكة سمرياميس، ولكّنه أخربن أّن البحرية كانت متتّد إىل اجلبال البعيدة فيام 
مىض، ولكن هذا االعتقاد ال دليَل عليه، وغري مستند إىل دليٍل تارخيي، وإن كان 
موجودة  تكن  مل  املدينة  أن  أو  املدينة،  بناُء  يكون  أن  فيجب  ا،  حقيقيًّ األمر  هذا 
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منذ  املكان  البحرية كانت يف هذا  أّن  تثبت  الدالئل  كّل  احلايل، ولكّن  يف مكانا 
إنشاء املدينة، ولذلك فإّن مجيع املعلومات التي حصلت عليها من الباشا، مل تكن 
التي يرّددها مجيع سكان  الواهية  إاّل جمّرد حكايات ال أصل هلا، مثل احلكايات 
القطر عن املواقع األثرية، لقد كان الباشا متلهًفا إذا كان أحدنا يستطيع فّك رموز 

الكتابات ذات الرؤوس السهامية. 
احلجر  من  جّده  بناه  وقد  وكبري،  واسٌع  فهو  الباشا  به  يقيم  الذي  القرص  أّما 
والقرميد املجّفف بأشعة الشمس، وبالرغم من مرور نصف قرن عىل إنشائه إاّل أّنه 
مازال متامسًكا، وَحسَن البناء واملظهر، وقد ُبنيت البيوت واحليطان من الطني احلر، 

الذي يتمّيز بتامسكه لفرتٍة تصل إىل مخسني أو ستني عاًما بدون ترميم. 
وقد عرض علينا الباشا- بكّل كرم- استخدام احلاّمم اخلاص يف قرصه، وكان 
ابنه طيغور بيك جالًسا بقريٍة ينتظر كّل أوامره، وينّفذها عىل الفور، وهذا األمر نادًرا 
أْن نراه بني الّشعوب الرشقية، وبينام كنت جالًسا مع الباشا دخل علينا احلاجب، 

وأعلن عن وصول سلطان أغا رئيس عشرية حيدرانيل الكردية. 
وقد انتهزُت هذه الفرصة، وسألُت الباشا عن هذا األمري الكردي، وعرّبت عن 
دياره،  بارزة يف  ملعرفة شخصية كردية  بشّدة  متلّهًفا  زيارته ألّنني كنت  رغبتي يف 
معه  يصطحب  وسوف  الّتايل،  اليوم  صباح  يف  يزورن  سوف  إّنه  الباشا  يل  فقال 

ا. سلطان آغا، مّما سيتيح يل أن أتعّرف عليه شخصيًّ
 مهمُت باملغادرة، وبينام أنا أخرُج من القرص شاهدت األمري الكردي ينزل من 

عىل صهوة حصانه، وبرفقته جمموعة من املرافقني.
جاء الباشا بصحبته كلٍّ من طيغور بيك واألمري سلطان  يف صباح اليوم الّتايل 
أّننا  أغا  سلطان  أخربن  وقد  األحاديث،  بعض  وتبادلنا  بجواره،  وأجلسهام  آغا، 
سنمّر عىل موقع خيام عشريته أثناء رحلتنا، وطلب مّني أن أزوره هناك، لقد كان 
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سلطان آغا رجاًل متوسَط العمر، وسياًم، أّما عشريته فقد كانت من أقوى وأغنى 
العشائر هنا، وقد شعرت أّن سلطان آغا يشعر باحلرج أثناء وجود الباشا، ولذلك 

انسحب من جملسنا وبرفقته طيغور بيك.
أكثر  هذا  وكان  الباشا،  مع  وحيًدا  نفيس  وجدُت  الزيارة  من  قصرية  فرتٍة  بعد 
األوقات مالئمًة ألطرح عليه بعض األسئلة عن خان حممود، ووضعه معه، وقد 
كنُت أعلم بعض خصوصيات هذه املسألة، ولكّنني أردت أن أعلم وجهة نظره هو، 
لقد كان الباشا موافًقا عىل أن تدفع الرعّية اخلاضعني له وألخيه اخلراج للسلطان، 
وأّن الرضائب املالية العادية ذهبت حّتى اآلن إىل بيت ماله اخلاص، وأّن حصته من 

الرجال جيب أن تدخل القّوات النظامية واجلاندرمة. 

العايل بدخول  الباب  أّنه قبل عام أو عامني قد سمح ملمثل من  أيًضا  وأخربن 
التي  االمتيازات األخرى  يوافق عىل  مل  للّسكان، ولكّنه  بإحصاء  والقيام  منطقته، 
يطالب با باشا أررضوم، ولكّنني فهمت أّنه إذا تّم قبول كّل هذه األمور فإّن كالًّ 

من خان حممود وخان عبدال سوف يعّينان كمحافظني يف مناطقهم اخلاصة. 

وعندما أخربت الباشا بأّن خان حممود كان يتهّرب من لقائي بالرغم من إبداء 
رغبتي يف مقابلته عّدة مّرات عن طريق املراسلني، فأجاب الباشا مبيًنا يل أّن سبب 
هذا الترّصف أّنه يريد تّنب أّي شّك بخصوص العالقة مع رشيف بيك؛ أي الباشا 

ا.  الذي يعرف بأّنه خان حممود ال يقيم له وزًنا خاصًّ

أّن أحاديثنا كلها دارت  إاّل  الشيقة،  الكثري من األحاديث  تناولنا  وبالّرغم من 
حول موضوع مدينة وان، وكان ملّخُص هذا احلديث هو: 

إّن سحر هذه املدينة ومجاهَلا يكمن يف احلدائق الغّناء الكثيفة التي تغطي مساحًة 
من األرض تقّدر بأربعة أميال عرًضا، و 7 أو 8 أميال طواًل، بني املدينة واجلبال 

املطّلة عليها باتاه الرشق. 
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ومعظُم الّسهل مغّطى بأشجار الفاكهة ومزارع العنب والرقي والبطيخ واحلقول 
املرتامية، ويّتخذ سكان املدينة هذه البقع اخلرضاء كنزل صيفي. 

والّطرُق الرئيسية هنا حتّفها املساكن، ومجيعها تبدو كقرية واسعة، واحلدائق هنا 
حُماطة بحيطاٍن من الطني الذي حيجب الّنظر، وبام أّن األرض هنا سهلية، فإننا نجد 
والدردار،  الصفصاف  بأشجار  تزين  التي  الّشوارع  خالل  تري  العذبة  اجلداول 
الكثيفة  أشجارها  ظّل  يف  الّسري  يسهل  ا  حرًّ األوقات  أشّد  يف  املدينة  فإّن  وهلذا 

واجلميلة.

ذهبُت لزيارة اخلوجا بايش، وهو رئيُس الطائفة األرمنية هنا، وقد سعدت بذلك 
ألّنني كنت أرغب يف معرفة نمِط حياة أبناء هذه الطائفة، لقد كان هذا الرجل قد 
فرغ لتّوه من بناء بيٍت جديد، وقد الحظت من مظهر منزلِه أّنه ينعم بالّرفاهية مثل 

أي أرمني من الطبقة العليا. 

ا، ويقيم  فقد كان بيته واسًعا للغاية، بالّرغم من أّن بناءه وأثاثه متواضعان جدًّ
يف هذا املنزل رئيُس الطائفة وشقيقه، علاًم بأّن كالًّ منهام له عائلة مستقّلة، يطّل هذا 
البيت عىل املزارع الواسعة واحلقول اخلرضاء عرب مقصورة خاّصة يف واجهة القرص 
مظهر  بأّي  ينعم  ال  ولكّنه  رضوريات،  أّية  إىل  حيتاج  البيت  أّن  يبدو  ال  الّشاهقة، 
بالطهي،  منازهلن، ويقمن  يبقنَي يف  هنا  النساء  إّن  والتحرّض.  الّرفاهية  من مظاهر 

ويؤّدين بعض الواجبات الرجالية. 

وال يوجد يف البيت خادٌم ماعدا رجل واحد يقوم باالعتناء بالفرس أو البغل، 
أو ملساعدة سّيده أو القيام ببعض األعامل العادية، ونمُط احلياة هذا ال خيتّص بأرمن 
منطقة وان فقط؛ بل هو نمُط حياة كّل أرمن القطر، ماعدا يف القسطنطينية فقط، 

حيث ختّلت عن هذه العادات البدائية، وأصبحت متحرضًة بعض اليشء. 
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لقد ذهبُت بنفيس لزيارة الكنيسة األرمنية، وقد الحظت أّنا ال ختتلف كثرًيا عن 
أّي منزل عادي هنا، هيكل الكنيسة كان عبارة عن مقصورة كبرية مرتفعة، مقامة 
عىل أعمدة أو جذوِع أشجار مشّذبة بالفؤوس تيضء املبنى، ويوجد كوة كبرية يف 
فيها  وضع  صومعة  حديًثا  به  أحلقت  وقد  وغريًبا،  قذًرا  املبنى  كان  وقد  الّسقف، 

املذبح املنحوت وامللّطخ بأصباغ ال تدّل عىل ذوق أو فن. 

قطعنا احلدائق بالعرض حّتى وصلنا إىل حاّفة اجلبال، ووجدنا إحدى األحجار 
سطح  عىل  املسامرية  باحلروف  كثرية  مدّونات  صفحتها  وعىل  الّضخمة،  الكلسية 
أقدام، وعند  إىل 6  أّما عرضه فيصل  قدًما،  أو 12  إىل 10  ارتفاعه  أملس، يصل 
عىل  للصعود  موضع  أّي  يوجد  ال  املقّدمة  ومن  املسيح،  مهبُط  يوجد  القاعدة 

الصخرة، ولكْن يمكن صعودها عرب تسّلق اجلزء اجلانبي من الصخور. 

الّتعرية واالستعامل، وهلذا كلام  بسبب عوامل  متاًما  املثلوم ممسوٌح  اجلزء  وهذا 
عن  مفصولة  احلروف  وصفوف  مّرات،  عّدة  يسقط  فإّنه  تسّلقه  شخص  أّي  أراد 
يف  يكون  قد  احلروف  وحجم  مجيل،  بخّط  الّصخرة  يف  وحمفورة  البعض،  بعضها 

حدود بوصة، ومشكلة جيًدا. 

الزوار  بعض  بسبب  للغاية  مشّوه  فهو  املسامرية  الكتابة  من  األسفل  اجلزء  أّما 
املزعجني أو عوامل الّتعرية، وهلذا لألسف ال يمكن تدوينها، وعىل العكس متاًما 
حّتى  ولكن  باألمس،  دّون  قد  كأّنه  يبدو  أّنه  حّتى  للغاية  سلياًم  األعىل  اجلزء  كان 
بدون هذا اجلزء جيب أْن نستعني بسّلم طويل، إّن هذه الصخرة عبارة عن حجر 

كليس صلد. 
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الّتاسع عرش من يوليو، عام 1838 

قرصه،  يف  اخلاّص  احلاّمم  باستعامل  لنا  سمح  قد  الباشا  أّن  سابًقا  أخربتكم  كام 
وهلذا ففي هذا اليوم بعث الباشا لنا برجٍل ليدّلنا عىل موقع احلاّمم، وعندما دخلنا 
احلاّمم وجدنا أّنه صغري، ونادر اإلمحاء، كام أّن املناشف التي كانت به مل تكن كافية، 
قمنا بجولة  ثّم  اإلفطار،  تناولنا  اإلفطار جاهًزا،  احلاّمم وجدنا  وبعد خروجنا من 

داخل الرساي. 

يوجد غرفتان لالستقبال يف رساي الباشا؛ األوىل غرفة االستقبال الصيفية، وقد 
كانت تقُع يف قاعة سفلّية، وهي عبارة عن صالون واسع تتوّسطه نافورة، وقد كان 

ا بطالء أصفر فاتح، ولكّنه كان قدياًم بعض اليشء.  الّصالون مطليًّ

الطراز  الشتوية، وقد كانت مؤّثثة عىل خالف  الّثانية فهي  أّما غرفة االستقبال 
االعتيادي. 

أّما احلريم فقد كنت متلّهًفا لدخول هذا اجلناح، ولكّنه لألسف مل يكن مفتوًحا. 

الشبه  كثري  ولكنه  منظاًم،  يكْن  مل  ولكّنه  واسًعا،  عام  بشكل  الرّساي  كان  لقد 
املميزة، ولكنه خيتلف  أو اخلصائص  الرّتك من حيث احلجم  إقامة عظامء  بمنازل 

عنهم كثرًيا من حيث الرتتيب والتنظيم. 

بعد أْن طفنا بالقرص تركناه وذهبنا نستطلُع الّشوارع، لقد كانت الشوارع ضيقة 
يف  ولكننا  متواضًعا،  كان  فقد  للبيوت  اخلارجي  املظهر  أّما  مستوية،  وغري  وقذرًة 
ألشخاص  منازل  كانت  بأّنا  توحي  التي  املنازل  ببعض  نمّر  كّنا  األوقات  بعض 

ذوي شأٍن كبري، ولكّن املظهر العام للمدينة كان متهالًكا وقدياًم للغاية. 
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أّما األسواق فقد كانت حمدودة، والّدكاكني سيئة، وال حتتوي عىل بضائع كثرية، 
من  الكثري  عىل  حتتوي  ولكّنها  األوروّبية،  املنتجات  من  الكثرِي  عىل  حتتوي  وال 

األزرار الفينيسية التي يستخدمها الكرد يف تزيني أثوابم امللونة. 

ا.  أّما الفاكهة فهي كثرية جدًّ

يوجد للمدينة ثالثة أبواب، وقد دخلنا البلدة من بوابة أورطة قابو أي البوابة 
الوسطى، ومررنا بالقرب من بوابة تربيز، أي البوابة الرشقية، أّما البوابة الثالثة فتقع 
عىل احلّد األقىص املواجهة للمدينة، وتسّمى إيسلكه قابويس أي بوابة األكالك، وقد 
سّميت نسبة لقرية تقع عىل ساحل البحرية، شامل املدينة، وهناك تستعمل القوارب 

املحّملة وغري املحّملة يف البحرية. 

ومدينة وان حمّصنٌة بحائطني مزدوجني وخندق، احلائط الداخيل تعلوه األبراج 
غري املنتظمة، وتشّكل هذه احليطان مواقَع دفاعّية حصينة ضّد هجوم اخليالة ومحلة 
البنادق، وقد كان يوجد بني بّوابة تربيز وقرص الباشا فيام مىض ضاحية، وهذا ما 

يبدو من البقايا املتناثرة لألبنية.

جانبها  نْحو  للصخرة،  املفاجئة  النهاية  حول  وتّولنا  تربيز،  بّوابة  من  خرجنا 
الرأسية السهام، وهي عبارة عن  املدّونات  لنلقي نظرًة عىل  املدينة  املنحدر خلف 
حفرتنْي مقّوستنْي، حمفورتنْي يف الّصخر إىل جانب بعضهام البعض، يصل ارتفاعهام 
إىل 10 أقدام، وعمقها 6 أقدام، وعىل اجلانب األيرس من كّل واحدة دونت بعُض 
الكتابات املحفورة يف الّصخر، أّما اجلانب اآلخر فقد كان واضًحا متاًما، علاًم بأّن 
هذه املدّونات تشبه ما وصفناه سابًقا من كتابات مسامرية، إاّل أّنا أقرص منها بكثري، 

وقد كان اجلزء األسفل مشّوًها بالكامل. 
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غادر الباشا املدينة ملّدة يومني ملقابلة خان حممود يف قرية جماورة لوضع تفاصيل 
القلعة، وذهبنا خلف  رجوعه إىل صّف الدولة، وعند عودته بعث يل أمًرا لزيارة 
يوجد كهف  التي ذكرهتا سابًقا كان  املقنطرة  الصومعة  الكبرية، وخلف  الصخرة 
عميق، وضع فيه ثالثة ألواح طينّية مرّبعة الشكل جاهزة للكتابة عليها، كان منها 
لوحتان عاليتان، حيث كانا أعىل من متناول الرجل ذي الطول العادي، وكانت يف 

ا، وحمّصنة جيًدا من يد العبث.  وضع جّيد جدًّ

الثالثة فقد كانت يف مستوى أدنى من األخريان، ولذلك فقد كان  الّلوحة  أّما 
وجُهها مشّوًها متاًما، ولكّن الثالث لوحات كانت مثل الصخور التي وصفتها من 

قبل. 

توجد  حيث  الكبرية،  للصخرة  الغربية  والشاملية  الشاملية  النهاية  باّتاه  مضينا 
ا، أّما الصخور  الفتحة أو املدخل الوحيد للقلعة، وقد كان جزٌء من الّسور قدياًم جدًّ
فقد كانت عبارة عن قطٍع ضخمة، مقّطعة بشكل غري منتظم ومرصوصة مع بعضها 
البعض كالتي توجد يف األسوار الّضخمة من الطراز اليونان القديم، ومن املحتمل 
هدمها  يف  صعوبة  واجه  قد  لنك  تيمور  أّن  ويبدو  قلعة،  من  جزًءا  هذا  يكون  أْن 

عندما احتّل مدينة وان. وهذا ما فّكرت فيه عندما رأيت مدى صالبة البناء. 

ثّم  بوابة،  أو  حارس  عىل  حيتوي  ال  أّنه  والحظت  األّول،  املدخل  من  دخلنا 
يقوم  حارس  عندها  يعسكر  بوابة  أعاله  يف  تقع  االنحدار،  شديًدا  مرتفًعا  تسّلقنا 
بمراقبة الّنوافذ، وعندما مرورنا منه قام بفحص أوامر السامح باالجتياز، ومن هنا 
صاحبنا فصيٌل من اجلنود لنتقّدم إىل النهاية الرشقية واجلنوبية الرشقية للصخرة، ثّم 

هبطنا عرب ممرٍّ صغري لندخل إىل الكهوف. 
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وحّب  والفضول،  اإلثارة  من  كبرًيا  قدًرا  النفوس  يف  الكهوف  هذه  تبعث 
االستطالع. 

ا، يقف يف مواجهة الصخرة املطلة عىل املدينة،  كان الكهف األّول كهًفا طبيعيًّ
وقد كان طوله 25 قدًما، أّما عرضه 18 قدًما، حيطانه مسّطحة، أّما السقف فقد 
بشكل  وُنحتت  الباب،  أمام  ُصقلت  قد  اخلارجية  والواجهة  الّشكل،  بدائّي  كان 
صغريتان،  غرفتان  توجد  للمدخل  املواجهة  اجلهة  وعىل  الكهف،  داخل  منتظم 
من اليمني واليسار، مداخله منتظمة وتبدو كأّنا مبنّية، ويف إحدى الغرف يوجد 
حائط مبني من احلجر الرميل  حوهلا، يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، ويوجد يف احلائط قوٌس 
يعثْر عىل يشء  العثور عىل كنز خمفّي، ولكنه مل  بأمل  مفتوح وقد حرضه متري باشا 

سوى األنقاض املتكّونة يف وسط الكهف. 

أية  أجد  مل  ولكنني  الكهف،  غرف  يف  أدّقق  وأخذت  مصباح،  عىل  حصلت 
حروٍف أو رسوم عىل اجلدران، ولكّنني وجدت بني األنقاض بعض قطع اخلزف 
العظام  بعض  وجدنا  الغرف  بعض  ويف  القار.  من  بنوع  صوفّية  بقطع  امللتصقة 

وعندما فحصها الدكتور ديكسون اكتشف أّنا عظام امرأة وصبي. 

أّما الكهف الثان فلم يتغرّي أّي يشء يف هذا الكهف ما عدا أّنه كان حيتوي عىل 
من  ويبدو  حفرة،  الغرفتني  إحدى  أرضية  عىل  وجدت  وقد  داخليتني،  غرفتني 
الكهوف  باقي  فحصت  وعندما  ما،  شخص  جّثة  لدفن  معّدة  كانت  أّنا  حْجمها 

تيقنت أّنا كانت تستعمل كأرضحة. 

صعدنا إىل قّمة الّصخرة التي تقع فوقها قلعة إيج قلعة- أي القلعة الداخلية–
التي هلا مدخل وحائط منفصل، وجزء من احلائط قديم رّبام يكون من نفس تاريخ 

املبنى الذي وصفته سابًقا. 
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يعسكرون  الرجال  بعض  ماعدا  مأهولة،  وغري  متآكلة  الداخلية  القلعة  وأبنية 
با، وعىل منّصتها توجد بطارية للبنادق من خمتلف األعرية التي تطلق يف مناسبة 
البنادق  أيًضا أعداد كبرية من  الباشا إىل دياره، ويوجد  beiram أي عودة  البريام 
واملدافع موضوعٌة عىل األجزاء املختلفة من القلعة، ولكن معظمها بنادق ومدافع 
أثرية ومتحفّية ال تفي بالغرض، ونادًرا ما تد بينهم من متلك عربة يف حالة جيدة، 

أّما خارج السور فيوجد ينبوع ماٍء عذب وفري املياه. 

ا من احلجارة املحفورة بأشعة  ا من الّصخور، وجزئيًّ  وجدار احلصن مبنّي جزئيًّ
الّشمس، وهي أيًضا يف حالة متآكلة إىل جانب أّن بناءها ليس جيًدا بالقدر الكايف 

مّما جيعل احلصن يبدو يف حالة مزرية. 

وقد سمعت أّن هناك 120 رجاًل خمّصصني خلدمات املدفعية ويرأسهم ضابط 
بدرجة نقيب، ويرتدي هؤالء الرجال زهّيم العادي الذي يرتديه عاّمة املدينة، وال 

يوجد هلم زّي خاص، مع أّنني علمت أّنم يتلّقون مالبس من القسطنطينية. 

لقد بنيت هذه القلعة عىل صخرٍة عبارة عن كتلة صخرية طويلة وضيقة منعزلة 
الغريب،  والشامل  الرّشقي،  اجلنوب  نْحو  وتستمّر  السهل،  وسط  مرتفعة  وهي 
واجهتها اجلنوبية الغربية ذات شكٍل عمودي، أّما واجهتها الّشاملية الرشقية فتنحدر 

فجأة نْحو السهول. 

طول  ويبلغ  قدم،   300 بمقدار  الّسهل  عن  يرتفع  الصخرة  هذه  جزٍء  وأعىل 
الّصخرة نصف ميل، أّما عرضها فيختلف من جزٍء إىل آخر، ففي القمة مثاًل حيث 
ُبنيت القلعة ال يزيد عرضها عن 100 ياردة، وبالّرغم من قياس املساحة بدقة إاّل 

أّن هذا األمر يبدو صعًبا بسبب عدم استواء السطح. 
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وهذه الّصخرة عبارة عن صخرٍة جريية كبرية متامسكة وصلدة، واملدينة تغطي 
اجلانَب املنحدر، بينام حييُط با سور يربط النهايتني بالصخرة.

 بعد أن طفنا بالقلعة، وشاهدنا مجيَع معاملها، خرجنا من البوابة املساّمة إيسكيليه 
مّتجهني إىل املدينة، سالكني الطريق عىل طوهلا. 

يروي الناس هنا حكاياٍت مجيلًة عىل أحوال املدينة سابًقا، وكيف كانت أحواهلا 
إحدى  عند  كاماًل  ناًرا  قىض  رجاًل  هناك  أّن  الّروايات  إحدى  وتقول  مزدهرة، 

بوابات املدينة ليحيص مرور 14000 فقط من اخليالة من تلك البوابة. 

وقد الحظت أّن أهايل املدينة يتذّكرون املجد املايض للمدينة التارخيية بكّل أًسى 
وحزن، لقد صادفت رجاًل يف الّسبعني من عمره، وسألته إن كان يتذكر كيف كانت 
أحواُل املدينة فيام مىض، وهل كان سّكاُنا أكثر من اآلن أم ال ؟ وهل كانت املدينة 

أكرب حجاًم؟. 

املدينة،  حجم  أو  السكان  عدد  يف  كبري  تغرّيٌ  هناك  ليس  ال،  قائاًل:  فأجابني 
ولكّنني أتذّكر جيًدا أّن الّسكان كانوا أكثر ثراًء من اآلن، أّما التجارة فقد كانت يف 
قّمة ازدهارها، خاّصة عىل أيام درويش باشا، الذي كان حيافظ عىل استقالل املدينة 
تعاقبوا عىل  باشوات  العايل، والذي قىض عىل ثالثة  الباب  نفوذ سلطة  الكيّل عن 
اهلجوم عليه لتحطيم باشوّيته وخلعه، ولكّنه أخرًيا ولألسف الشديد قد دحر من 
قبل سيعرت أو سريت حممود باشا الذي كان مدعوًما من قبل باشوات أررضوم 

وقارص وبايزيد. 

ومنُذ هذا الوقت مل تعِد املدينة مزدهرًة كسابق عهدها؛ بل أصبحت تزداد سوًءا 
حّتى اآلن، لقد حدثت كّل هذه األمور قبل اثنتني وعرشين سنة، وقبل هذه الفرتة 

بأربعة عرش عاًما كان درويش باشا حيكم مدينة وان، وكانت يف أفضل أحواهلا. 
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من  عائلة   5000 حوايل  با  املحيطة  احلدائق  سّكان  مع  املدينة  سّكاُن  يبلغ 
املسلمني، و2000 عائلة من األرمن. 

علمت  وقد  بالباشوية،  املحيط  الريف  يف  املسلمني  عىل  األرمن  نسبُة  وتزداد 
يعملون هناك  القسطنطينية، حيث  إىل  ِقَبل  قد هاجروا من  األرمن  الكثرَي من  أّن 
كعاّمل أو مّحالني أو فّنانني والبعض كرّصافني، ومؤّخًرا أشار الّسجل الذي حيتفظ به 
مسئول هذه األّمة بأّن عدد الغياب عن عوائلهم بلغ 31000 شخص، ويف كّل عام 
يعود منهم 3000 شخٍص إىل عوائلهم، وقسم كبري منهم يرحل إىل القسطنطينية، 
ويعود ذلك ألّنم يكسبون هناك أجوًرا عالية متّكنهم من إعالة أرسهم، كام أّنم لو 
دّبروا أموَرهم بمبالَغ صغرية ووفّروا الباقي فيمكنهم بعد عّدة سنوات أن يعودوا 
إىل قراهم للتمّتع بام كسبوه هناك، وبعد نفاد كّل ما لدهيم يعودون مّرة أخرى إىل 
العاملة  توفر األيدي  تبنّي مدى  املامرسة  مّرة أخرى، وهذه  للكسب  القسطنطينية 

هناك، قياًسا للفرص املتاحة.

وبام أّن عدد الّسكان هنا قليل فإّننا نجد مساحات كثرية من األرايض الزراعية 
دوَن حراثة أو سكان، ومن الواضح أّن هناك خلاًل يف إدارة الباشوية، وأنه جيب 
العمل  أحُد عوائق  الكرد هو  األمن من جانب  توّفر  أّن عدم  ويبدو  اهلجرة،  منع 

الزراعي. 

ولكّننا نأمل أن تتغرّي هذه األوضاع الّسيئة إىل األفضل، وجيب أيًضا أن يتّم إلغاء 
رضيبة القشلة، بني بحرية وان ونر بيدي ماهي صو الذي يصّب يف الزاوية الّشاملية 

الرشقية من البحرية. 

هذا  يف  الريف  لسكان  كبرية  منفعة  ذاَت  فستكون  اخلطوات  هذه  نّفذت  وإذا 
اجلزء من الباشوية، وسوف تعالج مجيع مشاكلهم. 
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لقد عزمُت الّرحيل وذهبُت إىل الباشا ألستأذن منه، وتبادلنا بعض األحاديث، 
وكان من بينها حديث عن الكهوف، ولقد ألّح عيّل الباشا ألبقى يف ضيافته وقًتا 
يف  وظيفتي  عن  طوياًل  غبت  قد  بأّنني  متحّجًجا  منه  اعتذرت  ولكّنني  أطول، 
أّن  الباشا  إليها، وأخربن  أمامي وقت طويل حّتى أعود  أررضوم، وأّنني مازلت 

سلطان أغا سيكون قد وصَل إىل منزله عندما أمر بالقرب من مضارب عشريته. 

وهذا  أخالقه،  ودماثة  استقباله  وُحسن  ضيافته  كرم  عىل  كثرًيا  الباشا  شكرُت 
بسبب  املنصب  هلذا  مناسب  غرُي  أّنه  أعتقد  أيًضا  أّنني  إاّل  تاهه  به  أشعُر  ما  ا  حقًّ
تقّدمه يف العمر، ونقص خربته يف فّن املناورة لتويّل منصب حاكم ملثل هذه املنطقة 
اجلميلة غري املتحرّضة، كام أّنه وبسبِب املسائل اجلديدة التي بدأت مؤّخًرا يف تركيا، 
فيجب أن هتّيئ احلكومة هلذه الباشوية رئيًسا يتمّتع بالذكاء واحلنكة، وحيمل آراء 

مستنرية، فال يكفي أن يكون كرياًم وحسن األخالق فقط. 

الّتجارة هنا ليست مزدهرة كثرًيا، وينُدر هنا وجود البضائع األوروّبية، وذلك 
بسبب فقر الّناس الذي يعوقهم عن رشاء هذه البضائع غالية الثمن. 

مدينة  تصبح  أن  من  يمكنها  وهذا  مجيل،  ومناخ  جّيدة  برتبٍة  وان  مدينة  ومتتاُز 
تارّيًة ذات شأٍن كبري، ولكن لألسف فإّن سوء اإلدارة ونقص األمن حيولون دون 

تطّورها وتقّدمها، فال يتّم استغالل امتيازاهتا الطبيعية الكثرية. 

حتتوي املدينة عىل 500 نواًل تعمل يف غزل وحياكة األقمشة القطنية اخلشنة من 
القطن املستورد من بالد إيران، تنقسُم هذه األقمشة إىل قسمني؛ األّول يستهلك يف 
املناطق املجاورة، والقسُم اآلخر يرسل إىل بتليس ليصبغ باللون األمحر، ثّم يعود 
قسٌم منه لُيستعمل هنا من ِقَبل الّسكان املحلّيني، هذا إىل جانب أّن مصانع دمشق 

وحلب عادًة تنتج أقشًة الستعامل الناس من خمتلف الطبقات. 
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واألشياُء املطلوبة هنا، والتي ال تتوّفر يف وان، تطَلب من أررضوم أو فارس، أّما 
الّشال املستورد من كرمان فيستهلك هنا بكثرة، والريف املجاور ينتج أنواًعا خمتلفة 

من التوت األمحر واألصفر. 

جبال  من  املستخرج  األصفر  الزرنيخ  كربيتوز  من  كمّيات  هنا  إىل  تلب  كام 
الطازجة  الفاكهة  للتصدير سوى  منتجات  أّي  هنا  يوجد  هنا، وال  ليباع  حكاري 
واملجّففة، وينتج هنا كّميات كبرية من مجيع أنواع احلبوب والفاكهة والنبيذ، ومتتاز 
بأسعارها الّرخيصة، وينتج هنا أيًضا كّميات كبرية من بذور الكتان التي يستخرج 

منها الزيت املستعمل يف اإلضاءة. 

وكّل رجال املنطقة ذوو الّشأن يملكون بيًتا يف املدينة وبيًتا يف الريف، باإلضافة 
هذه  لديه  وَمن  بستان،  من  أكثر  يمتلكون  وربام  الكروم  أو  للفاكهة  بستان  إىل 
اإلمكانيات ال يدفع إجياًرا ملنزل، كام أّن مجيع احتياجاته املتواضعة من مزرعته أو 
ِمن األرباح احلاصلة من تارة صغرية متحققة من رأسامل يرتاوح بني 20 إىل 100 

لرية، ومن هذه النقود يمكنه أْن يلبي احتياجات عائلته. 

إّن البعض هنا عىل أّية حال يزدادون ثراًء، ما عدا الذين يامرسون مهنة  الرّصافة 
الذين يستطيعون عموًما حتسنَي دخلهم. 

أّما األشخاُص الذين ال يمتلكون االمتيازات أعاله، فيلجأون إىل القسطنطينية 
لتحسني معيشتهم. 

لقد سمعت هنا أّن املنزل امللحق بحديقة ال يقّل سعُره عن 150 لرية، وأجرة 
البستان هي 5 لريات، وإذا كان ما ينتجه يتجاوز 15 لرية؛ فالربح الصايف سيكون 

إّما 10 لريات أو %6.5. 
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وقد فهمت أّن استخدام رأسامل قليٍل يف الريف ال يدّر دخاًل كبرًيا؛ ألّن سعر 
ا، وأّن أغىل إنتاج هنا هو ما تدّره مزارع الكروم،  الفائدة هنا ال يقّل عن 8% سنويًّ
إذا  فمثاًل  هنا،  املناخ  يضمن  أحد  وال  باملناخ،  مرتبطة  ألّنا  مضمونة  غري  ولكّنها 
جاء الشتاء البارد باكًرا قد يتسّبب يف تساقط األعناب قبل نضجها، يباع العصري 

املستخَرج قبل التخّمر، ثّم حيوله املشرتي إىل نبيذ. 

الوزُن املّتبع هناك هو الباطامن، وهو يعادل 20 رطاًل ونصف الرطل، ويكسب 
شلًنا واحًدا، وكّل رطل من األعناب يباع بحوايل نصف درهم، أّما باطامن الّتفاح 
فيباع بـ 4 دراهم، وباطامن اخلبز بـ 7 دراهم، ورطل حلم الضأن يباع بشلن واحد، 

ومن هذا نستنتج أّن تكاليف املعيشة هنا رخيصة للغاية.

البحرية ذهاًبا وإياًبا، وتستخدم   ويوجد مخسة أو سّتة قوارب متهالكة توب 
لنقل األقطان واألقمشة القطنية إىل تادفان، ومن هناك إىل بتليس. 

وعند عودهتا تلُب احلبوب واألخشاب من سواحل البحرية، ومل أَر هناك أّي 
قوارب صغرية يف البحرية، ومل أَر أّي شخص حياول الصيد يف املياه العميقة، وقد 
علمُت أّنم يف الربيع اصطادوا سمًكا كثرًيا إاّل أّن حجمه كان صغرًيا، ويبدو أن 
األسامك كان تأيت لوْضع بيضها يف أعايل اجلداول التي تصّب يف البحرية، وتستخدم 
ومتليحها  تنظيفها  يتم  مبارشة  األسامك  اصطياد  وبعد  الغرض،  هلذا  الّسالل 
واألصدقاء  األقرباء  إىل  ترسل  التي  األسامك  بعض  وهناك  الّطهي،  يف  لتستخَدم 
كهدّية، ويؤخذ منها القليل ليباع، واألسامك املوجودة هنا تشبه أسامك الرنجة التي 

تستعمل يف علب الرّسدين، وهو ذو جودة عالية. 

وسيكوُن من اجلّيد لو أقيمت هيئة نقل نرية هنا، فستعود بالكثري من الفوائد عىل 
سّكان املنطقة، فبداًل من القيام بمسرية طويلة حول البحرية، وهي بالتأكيد حماولة 
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ال ختلو من املخاطر، فيستطيع املرء أْن يقطع البحرية بالعرض يف قارب سفر، وال 
يستغرق سوى بضع ساعات. 

املؤّكد  العميقة، ومن  املياه  بالشباك يف  الّصيد  أيًضا تشجيع األهايل عىل  وجيُب 
أّن هذه البحرية حتتوي عىل كّميات هائلة من األسامك، وهذا ما يوضح من خالل 
كّميات األسامك التي تّم صيدها، وهي تضع بيضها يف أعايل اجلدول، ومن خالل 
طيور الغاق املائية التي تعيش عىل السمك الكثري، حيث تسبح حتت املاء لتحصل 
عىل السمك، وكذلك طيور النورس وغريها من الطيور املائية التي حتوم يف سامء 
البحرية، وتقوم بقفزاهتا الرسيعة داخل املاء، فتمسك باألسامك، وهذا دليٌل كاٍف 

عىل كثرة األسامك يف البحرية. 

إّن البحرية هلا شكل شاّذ يف أقىص طوهلا من الشامل الرشقي إىل اجلنوب الغريب، 
أو من آرنيس إىل تادفان الذي يتجاوز سبعني مياًل. 

أّما يف أقىص عرٍض هلا من الشامل إىل اجلنوب فيبلغ عرضها 28 مياًل، ومساحة 
مسافة  أّي  عىل  تتجمد  ما  ونادًرا  مرّبع،  ميٍل   10000 إىل  تصل  بالكامل  البحرية 
من الساحل، ولكّنني الحظت أّن النهاية الشاملية الرشقية هلا ضحلة، ولذلك فإّنا 
تتجّمد يف الشتاء القارص. ولذلك فيكون من املمكن العبور من فوق املاء املتجّمد 
يف هذا الوقت، ولقد قدرت مستوى بحرية وان عىل أّنه بحدود 1000 قدم أدنى 
من مستوى أررضوم، أي أّنا ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 5467 قدًما. 

الّطقس هنا لطيف، وبالّرغم من تساقط الثلج بكميات كبرية يف فصل الشتاء، 
إاّل أّن درجة التجّمد ال تصل يف أقصاها إىل ما تصل إليه يف أررضوم.
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الّثالث والعرشون من يوليو، عام 1838 

تقف  التي  الكبرية  الصخرة  خلف  من  مرْرنا  العريقة  وان  ملدينة  مغادرتنا  عند 
فوقها القلعة، واخّتذنا مساًرا نْحو الشامل، ثّم غرّينا مسارنا نْحو الغرب مغادرين 
القرية املساّمة ايسكله كوي، وهي قريٌة صغرية تقع عىل أطراف البحرية، عىل بعد 
نتقّدم عرب أرض  ابتعدنا كثرًيا من سواحل البحرية، ونحن  اليسار،  ميل من جهِة 

متموجة، وبعد مسرية ثالث ساعات ونصف وصلنا إىل: 

قرية آله كوي: 

الطريق  جلودة  ونظًرا  قلياًل،  اسرتحنا  وهنا  اجلميلة،  القرية  يعني  االسُم  هذا 
ولتوّقفاتنا القليلة، فإّنني أقّدر املسافة التي قطعناها بحوايل 12 إىل 14 مياًل. 

تضّم هذه القرية 100 عائلة من األرمن، توّفر مشتى لـ 30 عائلة من الكرد، 
القرية توجد كنيسة قديمة متهالكة، وعند سفح نفس  الذي يطّل عىل  التّل  وعىل 
التّل توجد كنيسة أخرى ذاُت أبعاد صغرية، أّما داخل القرية فيوجد كنيسة ثالثة 

أكرب من األخرتني، وأحدُث أيًضا، ويمكن رؤيتها عن بعد. 

متتّد مزارع الكروم ملسافاٍت شاسعة، والتي تنتج كمّيات كبرية من األعناب التي 
يتّم عرصها وحتويلها إىل نبيذ، وترسل إىل وان لتباع هناك. 

وهذه  البحرية  سواحل  بني  ومتتّد  تتداخل  الّتالل  من  صغرية  سلسلٌة  ويوجد 
القرية، وتقف حائاًل حيول بني البحرية والقرية. 

تدّر كميات  األمطار  األبيض، وعند حلول موسم  الّطني  القرية من  تربُة هذه 
ا فيقّل اإلنتاج كثرًيا.  كبريًة من الغالل، ولكن عندما يكون الشتاء جافًّ



149 رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية واألرمنية

حيصل القروّيون عيل املاء الستعامهلم الشخيص، ويروي مزارع  الكروم من املاء 
النابع من اجلبال املحيطة بم، ولكنه ال يكفي لري احلقول. 

عند العرص التحقنا بركب الـ )مهردار أفندي(، أي حامل أختام )إسحق باشا( 
وقد جاء خّصيًصا لريافقني كمضيق حّتى وصولنا )بايزيد(.

خرجنا من )آله كوى( وسلكنا طريًقا باّتاه الشامل الرشقي، وبعد مسرية أربع 
ساعات وصلنا سواحل البحرية، وكانت عىل يسارنا سلسلة جبلية عالية تقع بني 
البحرية وطريقنا، وأثناء عبورنا عّدة قرى رأينا العديد من قطعان األغنام واملاعز، 
ولكّنني الحظت وجود كثري من األرايض غري املزروعة بالرغم من جودة تربتها 

العالية. 

ثّم عدنا مّرة أخرى لنسلك طريًقا داخليًّا خلف  البحرية بمسافة ميلني،  اّتبعنا 
سلسلٍة أخرى من اجلبال تقرتب شيًئا فشيًئا من البحرية. 

وبعد ساعة من السري، وصلنا إىل:

:)Merek قرية )مرييك

وقد  الّسالم-،  عليها  العذراء–  مريم  السيدة  إىل  ُينسب  ديًرا  القرية  هذه  تضّم 
كانت االحتفاالت مقامًة به عىل قدم وساٍق عندما وصلنا. 

القرى  الّرجال والنساء واألطفال من  باملئات من  التقينا  القرية  وىف طريقنا إىل 
املجاورة مّتجهني إىل هذه القرية ليشاهدوا االحتفاالت امللونة. لقد قطعنا الطريق 
من قرية )آلة كوى( إىل هنا يف سّت ساعات فقط، وقد كان الطريق جيًدا، وقدرت 

املسافة بحوايل 20 مياًل.

 تقـع هـذه القرية عىل سفح اجلبال العالية التي تطّل عىل البحيـرة من ارتفـاع شاهـق 
ا، وقبل أْن ندخل القرية وجدُت بعض الفرسان قادمني الستقبايل والرتحيب يب،  جدًّ
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النظـام  لصيانـة  االحتفال  يرأس  الـذي  يش«  »صوبـا  الــ  قبـل  من  أرسلـوا  وقـد 
واألمن. 

وجاء الستقبايل أيًضا بعُض الفرق املوسيقية البدائية التي جاءت لالحتفال من 
خمتلف األقاليم، ولكّنهم مل حيرضوا للرتحيب يب؛ بل جاءوا ألخذ اهلدايا. 

إّن مثل هذه االحتفاالت تذُب الّناس من خمتلف القرى املجاورة، وهذا يدّل 
عىل حاجتهم للفرح واالبتهاج، مّما جيعلهم يِفدون من خمتلف القرى ليحصلوا عىل 

بعض املرح، وال أعتقد أّن دافعهم ديني بحت.

ويبدو أّن الّرقص هو املتعة الرأسية للنساء الالئي شكلن حلقات خمتلفة للدبكة 
التي كانت تشّق هدوء  الّطبل واملزمار  أنغام  دائري مع  بخطوات جاّدة يف رقص 

الوديان بأدائها العايل.

البيضاء  القطنية  الرباقع  ويضعن  األمحر،  الّصديري  يرتدين  هنا  الّنساء  مجيُع   
كانوا  فقد  الصغار  الصبيان  أّما  اخلرص،  حّتى  املتدّلية  رؤوسهن  فوق  الشفافة 
يف  ا  سنًّ األكرب  انشغل  بينام  الدبكة،  فّن  يف  الّشخصية  إبداعاهتم  إلبراز  يتسابقون 
باحلركات  للقيامة  االحتفال   إىل  دبًّا  معه  اصطحب  الذي  املهّرج  حركات  متابعة 

البهلوانية.

وقت  من  االحتفال  عىل  تتوافد  واألطفال  والرجال  النساء  مجوُع  كانت  وقد   
آلخر، وكان رؤساؤهم يمتطون صهواِت اجلياد، أّما الّنساء فقد كّن يركبَن البغال 

واحلمري والثريان مع أطفاهلن.

يتقّدمون املوكب اجلميل، وكّلام  الّراقصون  الفرُق املوسيقية واألطفال  وكانت 
مّر الوقت كانت األعداد تزداد.                                                                                              
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وكّلام أتت جمموعٌة جديدة كانت تذهب إىل املكان املخّصص فوق سفح اجلبل 
لوضع حاجاهتا، ونْصب خيامها، ثّم ترجع لتشارك باالحتفال، كان اجلميع يرتدون 
مالبس العيد، إاّل أّنا كانت متواضعة، كام أّن غبار السفر مل يظهر برجتها املتوّقعة، 
ومتتاز هذه االحتفاالت بالضوضاء واجللبة العالية، ولكّنها احتفاالت غري عادّية، 

غري أّن انفصال اجلنسني يف هذه املناسبة يعد إحدى عادات الشعوب الرّشقية. 

إقامة  وأثناء  االختناق،  حّد  إىل  بالناس  الكنيسة  ازدمحت  املساء  حّل  عندما 
ا لتقطع املراسيم وتطلب  القداس كانت الرّصخاُت تتعاىل من قبل املتعّصبني دينيًّ
من العذراء أْن تشفي مرضاهم الذين ال جيدون عالًجا يف متناول أيدهيم، العديد 
ما  بقدر  املتدينة  األرواح  ينبع من ذوي  والسجود ال  والرّصخات  املقاطعات  من 

يصدر عن ذوي املعتقدات اخلرافية أو قوة تأثري ترضعاهتم.

وخارج الكنيسة كانت توجد صخرٌة كبرية ذات وجه مصقول، والتي افرتض 
فيها امتالك قّوة إعجازية للحفاظ عىل متاسكها، عىل رشط أّن الذي يضعها هناك 
يكون شخًصا طاهًرا بال خطايا، وقد شاهدت جمموعة كبرية من الناس حياولون 
ويرتكونا،  الّصخرية  القطع  ببعض  يأتون  كانوا  فقد  األمر،  بذا  القيام  عبًثا 
أّنا  ويعتقدون  بقّوة،  عليها  ويضغطون  املباركة،  الّصخرة  من  بالقرب  ويضعونا 
كان  وقد  جدوى،  دون  مّرات  عّدة  املحاولة  هذه  يكّررون  كانوا  وقد  ستتامسك، 
تستجاب  ولن  األنفس،  طاهري  ليسوا  أّنم  ويوقنون  فشلوا،  كلام  أملهم  خييب 
االستواء  عدم  عن  بحث  حيث  ماكًرا؛  كان  اخلرافة  هذه  بدأ  َمن  ورّبام  دعواهتم، 
ا  القليل يف سطح الصخرة بأمل أْن تقود هذه الوسيلة إىل انتصار مؤّقت، إّنم حقًّ
جهالء، كام أّن رجال الدين أيًضا يشّجعون عىل هذه اخلرافة، إّنم ال يتمّتعون بأّي 
الدينية  البعثاُت  تنجح  أن  الرضوري  من  إّنه  أقول  أن  وجيب  األخالق،  من  قدر 
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يف هذه األقطار لتنوير املسيحيني، وإْن مل تنجح فسيظّل هؤالء املسلمون يف حالة 
ميئوس منها من التخلف. 

يلتقون كّل عام يف هذه  أّن هناك حوايل 5000- 6000 شخًصا  لقد سمعت 
االحتفاالت، كام حترض جمموعاٌت كبرية من الكرد ملشاهدة االحتفال. 

املبالغ  أّما  أّن لدهيم دوافَع أخرى غري دينية لشهود هذه االحتفاالت.  وأعتقد 
التي يوِدعها الّزائرون يف الكنيسة فتقّسم بالنصف بني كاهن الضيعة وباشا املنطقة، 
أّن  أّن كّل طرف منهم حصل عىل 50 لرية فقط، وهذا ال يدّل عىل  وقد سمعت 

املسيحّيني هنا فقراء، أو أّنم بخالء تاه الكنيسة. 

الصندوق  ملراقبة  بحارس  حيتفظ  وهلذا  الباشا،  مصالح  يرعى  الصوبايش  إّن 
الذي فيه الترّبعات للكنيسة. يف الليل تغَلق أبواب الكنيسة، وتوضع املفاتيح عند 
الّصوبايش، كام أّنه يضع بعض االحتياجات األخرى ملنع فتح الباب فيضع ختمه 

اخلاّص عليه، وهذا يدّل عىل أّنه ال يأمتن القّس. 

قبَل غروب الشمس صعَد الصوبايش وبرفقته حشد من اخليالة لنصب اخليام، 
املعتادة  العسكرية  متارينهم  يامرسون  الكرد  وأخذ  حقل،  يف  معسكرنا  أسفل  ويف 
النار، ويلوحون  ِمن عىل صهوة جيادهم، ويطلقون  يغريون  لفرتة قصرية، حيث 
عىل  منسحبني  ثّم  متقّدمني  ومسّدساهتم،  بنادقهم  مستعملني  الاّلمعة،  بسيوفهم 
واستمّرت  تقّدمه،  الفرسان  موكُب  يواصل  ذلك  وبعد  صورّية،  معركة  شكل 
املوسيقى والرقص واالحتفال حّتى وقت متأّخر بعد منتصف الليل، حيث انفّض 

اجلمع الراقص بعد هذا الّتعب؛ ليغّط يف نوم عميق. 
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اخلامُس والعرشون من متوز/ يوليو، عام 1838 

لقد اكتشفنا أّن أحد أصحاب البغال انتكَس مّرة أخرى بسبب آثار احلمى التي 
أصابته يف خربوط، وذلك بسبب محاقته يف وان، هذا إىل جانب أّننا وجدنا اثنني من 
اخليل التي حتمل حقائبنا قد رسَقا بالّرغم من أّن مجيع اخليول كانت مربوطة بجانب 
خيامنا، وكان احلاّملون نائمني بجوارهم، كام كان الصوبايش قد عنّي لنا أربعة من 
احلرس حلراسة املكان أثناَء الليل، ومع ذلك رسقنا دون أْن ندري، قام الصوبايش 

بتْعيني احلرس، ولكّننا مل نصل إىل أّي يشء، ولذلك غادرنا بدون خيولنا. 

وقد كان أحُد الكرد الذين رافقون من وان ينوي العودَة إليها، وهلذا أرسلت 
معه رسالة إىل إسحق باشا أخربه فيها بالرّسقة التي تعّرضنا هلا، وأطالبه بأن جيعل 
الّصوبايش يعيد خيولنا، أّما الصوبايش فقد قام بتعيني سّتة فرسان حلراستنا حّتى 

حمّطتنا القادمة، وخرج لتوديعنا عند مدخل القرية. 

ننزل إىل  التالل، ومل  له، ورسنا بجانب  مّما تعّرضنا  القرية غاضبني  خرجنا من 
ساحل البحرية حّتى وصلنا تقريًبا إىل حّدها األقىص، ومشينا خالل مراعي خشنة 
من احلشيش اليابس حّتى وصلنا إىل »بيندي ماهي سو« أي »ضفة نر السمك«، 
الّنهر، ولكننا اكتشفنا مدى عمقه، فقد  أْن نعربه خوًضا عند حلق  وقد كّنا ننوي 
كان واسًعا وعميًقا، ذا مياه زرقاء غامقة، أّما ضفافه فكانت مغّطاة بأكوام القصب 

العالية التي كانت ممتّدة حّتى اجلبال املمتدة رأًسا إىل بايزيد. 

إّن مصادر مياه نر مراد صو موجودة يف نفس السلسلة اجلبلية، ولكن باتاه أقىص 
الغرب التي منها ينرصف نر بيندي ماهي صو يف الوديان اجلنوبية، أّما نر مراد صو 
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فينرصف يف الوديان الشاملية، ومسار النهر السابق من منبعه حّتى البحرية يرتاوح بني 
35 إىل 40 مياًل. 

النهر، رْسنا عىل ضفته ملسافة أربعة أميال تقريًبا  الفاشلة يف عبور  بعَد حماولتنا 
يف  بالغة  صعوبة  تد  املحّملة  اخليول  وكانت  متهالًكا،  قدياًم  جرًسا  وجدنا  حّتى 
تسّلقه، كاد البعض يقع أثناء صعوده، حّتى أّنني بعد هذه املشقة كنت أفضل عبوره 
 ،Vulgo Bigir أو   Bargirباركري« توجد  النهر  أعىل  ساعتني  بعد  وعىل  خوًضا، 
وهي مقّر لبيك كردي، والطريق إىل بايزيد يمّر من خالهلا، وال يوجد أي قرى بني 

هذين املكانني. 

وكّل الريف املوجود يف هذه املنطقة هو عبارة عن سلسلة جبلية ال يرتّدد عليها 
سوى القبائل الكردية، وقد سمعت أّن املسافة كانت 12 ساعة سرًيا، ولكن من 

خالل تربتي السابقة يمكنني أن أقّدرها بـ 20 ساعة عىل األقل. 

وقد علمت أّن إسحق باشا قد أصدر أوامره لرؤساء القرى املجاورة إلصالح 
اجلرس املتهّدم؛ لذلك مجعت بعَض املواّد من قبل البدو يف العمل املذكور. 

ومن ضفٍة قريبة للنهر كانت هناك عنُي ماء ساخنة تصل درجة حرارهتا إىل 55 
درجة فهرنايت، والتي تبنّي درجة حرارة املناخ املتواضعة، عربنا هذه العني، ثّم 

اّتبعنا اجلدول نزواًل إىل رأس البحرية حّتى وصلنا إىل معسكر كردي. 

يف هذا املكان طلب مّني املرافقون أن يعودوا إىل ديارهم، وأعلمون أّن رئيسهم 
قد طلب من أغا األكراد أن يزّودن بمرافقني آخرين يف الصباح. 

واصلنا سرْينا عىل طول ضفاف البحرية ألكثر من ساعة، ثّم استدرنا إىل جانب 
سلسلة أخرى من اجلبال، وشاهدنا خياًما أخرى للكرد يسكنها سكان قرية تقع 
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إىل اخللف اسمها »آرنيس«، وقد جاءوا إىل هنا بحًثا عن الكأل، وعندما اقرتبنا من 
البحرية أزعجتنا أرساُب الّذباب التي ال حرص هلا، والتي كانت ترتك بقًعا خرضاء 

يف أماكن حرصها، ولكن يف تلك املراعي كّنا يف أعىل املنطقة التي يستوطنونا. 

ا، وبالقرب منها كان يوجد نبع ماء عذب بارد، وقد  عسكرنا يف أرض صلبة جدًّ
ا، ولكّنهم زودونا بكّل ما نحتاج لنا وخليولنا،  كان الناس املقيمون هنا فقراء جدًّ
وقد علمُت أّن العديد من أكراد هذا القسم من الّريف، وقد استقّر مؤخًرا يف قرى 
ثابتة، أّما اخليام التي مررنا با منذ قليل فقد كانت تعود ألناس عسكروا هنا فقط 

للرعي. 

إّن الكرد قد تعّرضوا خلدعة كبرية عندما عرض عليهم التوطن  وللحّق أقول 
يف آرنيس مقابل إعفائهم من الرضائب، كام أّنم يتحّملون عبء احلفاظ عىل أمن 
الّطريق، وكذلك يتعرضون خليانة املارين، لقد جاء العديد من رؤساء الكرد من 

املستوطنات املجاورة يف فرتة العرص للرتحيب بنا. 
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الّسادس والعرشون من متوز/ يوليو، عام 1838 

يف الّصباح الباكر جاءنا اثنان من أغوات الكرد، وبرفقتهام عّدة فرسان ملرافقتنا، 
ولكّن الوجيهني مل يبقيا معنا كثرًيا، واستأذنا بالرجوع بعد مسرية قصرية. 

املنطقة  الذباب،  بأرساب  أخرى  مّرة  هومجنا  وهناك  البحرية،  حاّفة  إىل  هبطنا 
هنا عبارة عن صحراء قفرة، وال يوجد با غري بقايا أسوار البساتني واحلقول التي 
تدّل عىل أّن املنطقة مل تكن صحراء من قبل، وقد أخربن أحُد املرافقني الكرد أّن 
هذه املنطقة كانت من قبُل مليئة ببساتني الفاكهة واحلدائق التي ترّس الناظرين، وقد 
كانت متتّد عىل طول الطريق، مررنا بالقرب من بقايا خان قديم وكبري، وبالقرب 

منه قرية. 

وقد رأيت ثغرًة يف اجلبال املوجودة عىل اليمني تشبه فوهة بركان مطمورة، أّما 
الصخور فكانت صخور صلدة أشبه بأقراص العسل اململوءة بثقوب من مقذوفات 

الرباكني تقوي احتامل كْونا منطقة بركانية قديمة. 

والنصف  التاسعة  الّساعة  متام  ويف  صباًحا،  السادسة  الّساعة  يف  جْولتنا  بدأنا 
التقْينا بمراسل إسحق باشا، وقد كان عائًدا من أررضوم ومّتجًها إىل وان، وقد كان 
الطريق، وهلذا  الرسائل يف  الرسائل، ولكّنه مل يشأ فتح حقيبة  الكثرَي من  حيمُل يل 
رجعنا مًعا إىل القرية التي غادرناها منُذ قليل ليعطيني رسائيل، ثّم عربنا نًرا صغرًيا 
العالية وواصلنا السري عىل  يتدحرج بني الّصخور الربكانية، ثّم صعدنا إىل ضّفته 
طول الّضفة لفرتة قصرية حّتى وصلنا إىل القرية املساّمة حيدر بيك، وهناك توّقفنا 

مع املراسل لنستلم رسائلنا. 
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إّن هذه القرية ال تبعد كثرًيا عن البحرية، ولكّن البحرية تبدو بعيدة عىل مرمى 
البرص، واجلدول الذي عربناه جيري من خالل واٍد مجيل تطّل عليه القرية، وعىل 

مسافٍة منها إىل األعىل توجد كنيسة أرمنية.

يف  التحرك  واصلنا  أميال،   10 بحوايل  هنا  إىل  آرنيس  من  املسافة  قّدرت  لقد 
الّساعة احلادية عرشة والنصف، وبعد مسري ربع ساعة ظهرت لنا من جديد بحرية 

وان بمياهها الّزرقاء اجلميلة، ورأينا أيًضا قلعة آرديش Ardish عند حافة املاء. 

رْسنا عىل طول الّسفوح املنحدرة للجبال، ثّم هبطنا أخرًيا إىل سهل آرديش، وعند 
مدخله عرْبنا نًرا كبرًيا، ثّم عربنا بضعة أنار أخرى صغرية، وبعض املستنقعات 

قبل أن نصل املكان. 

منزله،  يف  لإلقامة  ودعان  للقائي،  املحيل  احلاكُم  جاء  القرية  ندخل  أْن  وقبل 
رافقني  بيته،  مكان  عن  بعيًدا  ُنصبت  قد  كانت  خيامنا  ألّن  منه  اعتذرت  ولكّنني 
»آرديش  املسّمى  الكبري  الّنهر  ضفاف  أعىل  أقيمت  التي  خيامنا  مكاِن  إىل  احلاكم 

جاي«، ومن اجلهة األخرى يمتّد الّسهل أكثر ليصبح مستنقًعا كبرًيا. 

حيّب  اخللق،  دمث  سمني،  رجل  وهو  بيك،  أمحد  يسّمى  املنطقة  هذه  حاكُم 
الّضحك واملزاح، ويبدو صغرَي الّسن عىل تويل هذا املنصب، وهو أحد أهايل قرية 
آرديش، ومل يبتعد كثرًيا عن القرية فلم يذهب أبعَد من موش، بتليس، أررضوم، 

وان. 

أّما القلعة فإّنا ال تبدو كالقلعة، ولكّنهم يسّمونا هكذا، فهي يف حالة من الّتداعي، 
معظُم حيطانا سقطت حّتى احلوائط املطّلة عىل البحرية، وهلذا فإن واجهتها املطّلة 
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عىل البحرية مفتوحة متاًما، ونتيجة هلذا يمكننا القول أّنه ال دفاعات هلا، أّما البيوت 
املوجودة داخل أسوارها، فهي من نمط البيوت املوجودة بالقرى التي رأيناها سابًقا، 

والتي يكون نصفها حتت األرض. 

ا من العائالت  يقيُم يف هذه القصبة 100 عائلة من املسلمني، وعدٌد قليل جدًّ
األرمنّية، ويوجد هنا كنيسة صغرية وقديمة، وهذه املنطقة التي حيكمها حاكم حميل، 
العديد من القرى الصغرية  وحتتوي عىل عرشين قرية كبرية ومزدهرة، إىل جانب 

الفقرية، ويمتلك الناس هنا أعداًدا كبرية من املاشية واألغنام واخليل.

ومتتاز هذه القرية بجامهلا واّتساعها، كام أّن تربتها غنية وعميقة وخصبة للغاية. 
ا.  والبحرية من هنا وحّتى نايتها الرشقية القصوى ضحلة جدًّ

ويبدو أّن الّطمي الذي يأيت مع مياه األنار العديدة التي تصّب فيها أخذت متأل 
قيعان البحرية يف هذه املنطقة. 

وهناك اعتقاٌد يقول إّن البحرية احلالية تغطي اآلن بعض املناطق التي كانت يف 
الّسابق جزًءا من السهل، حيث يصّب فيها كّل من نري بيندي ماهي، وآرديش، 

يمتّد عىل حساب البحرية. 

وخالل عرش سنوات سيطر عىل ما يقرب من ميل منها قبل ذلك، وعىل طول 
حول  يستدير  آرديش  إىل  الطريق  جيعل  للعبور  قابل  غري  مستنقًعا  كان  الّشاطئ 
ا، فإّن الطريق  البحرية، اآلن ماعدا يف فصل الربيع، حيث يكون الّطني عميًقا جدًّ

إىل آرديش يعرب السهل بخّط مستقيم. 

األْنار  لكثرة  نتيجة  تادفان، وذلك  مّما كان يف  أقّل ملوحة  املنطقة  املاء يف هذه 
العذبة التي تصّب يف هذا اجلزء الضحل من البحرية. 
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لقد أخربن احلاكم املحيّل للقرية أّن األهايل كانوا سيحظون بحياة أكثر رفاهية لو 
مْل تفرض عليهم رضيبة القشلة، وهي تعني إيواء القبائل الكردية الرحالة املجاورة 

أثناء الشتاء، ولو مل يكن الكرد لدهيم نزعة إىل الرسقة أيًضا.

وأضاف أّنه سيكون من األفضل اإلقامة يف اجلبال بداًل من اإلقامة يف القرى، وقد 
كان يقصد من هذا أّن الكرد سيحظون بحياة أفضل من القرويني الذين يتحملون 

تكالبهم إيواؤهم يف الشتاء، كام أّنم لن يكونوا سبًبا يف زيادة سوء معيشتهم. 

وترعى  أغا،  سلطان  يرأسها  التي  الكردية  حيدرانيل  قبيلة  عن  أيًضا  وحّدثني 
قطعانا يف اجلبال املجاورة يف موش يف الصيف، أّما الشتاء فنقضيه يف القرية التابعة 

آلرديش، وعندما سألته عن رئيسهم سلطان أغا أجابني قائاًل: 

التي  القبائل  قبيلته تعّد من  به، ولكّن  إّن سلطان أغا كشخص كردّي ال بأس 
متارس الّسطو متى سنحت هلا الفرصة، وإذا طالب املرسوق رئيس القبيلة بإعادة 
املرسوقات ال يعطيه إاّل جمّرد وعود واهية، ثّم يتحّجج بغياب الّلص أو بعدم عثوره 
الشتوية،  املرابع  من  القبيلة  عودة  بعد  األموال  بإعادة  يعُده  ثّم  املرسوقات،  عىل 
وهكذا.. وإذا مل يرّص الّشخص املرسوق عىل أخذ حّقه واكتشاف مرسوقاته بنفسه، 
فإّنه لن يفلح أبًدا، وهذا ما حيدث غالًبا، ومن الّطبيعي أن متارس كّل احليل واخلدع 

إلخفاء املرسوقات عن صاحبها. 

واعرتَف يل احلاكم املحيّل أيًضا بأّن عمليات الرسقة أقّل حدوًثا من ذي قبل، 
وأّنا أصبحت أكثر خداًعا ودهاًءا، كام أصبحت مرفقة بالعنف، فمثاًل إذا تعرض 
أخربن  وقد  فقط،  قاوم  إذا  إاّل  أذى  أّي  إىل  يتعّرض  فلن  للرّسقة  املسافرين  أحُد 

احلاكم عن حادثة صادفته قائاًل: 

»لقد هامجني بعُض الّلصوص ذات مّرة، فتصّديت هلم وجرحتهم«. 
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إلغاء رضيبة  الكثري من اإلشاعات عن  ترّدد عىل سمعه  قد  أّنه  أيًضا  وأخربن 
القشلة، ولكّنها مل تتحّقق حّتى اآلن، ورّبام لن تتحّقق. الشتاء هنا قاٍس، ويتساقط 

الّثلج بكميات كبرية، ولكّن الربد هنا أقّل حّدة مّما هو يف أررضوم. 

وجدنا قرب املعسكر أكداًسا ضخمة من احلنطة بانتظار أن تدّق وتذرى، والتي 
تنقلها العربات من مكان إىل آخر. 

يف  ترعى  القطعان  من  كبرية  وأعداًدا  النهر،  يف  يسبحون  األطفال  وشاهدُت 
مشهًدا  املناظر  هذه  شّكلت  خيامنا،  حول  املتسّكعني  الفضولّيني  مع  املستنقعات 

ُمفعاًم باحليوية والنشاط باإلضافة إىل اإلثارة. 
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الّسابع والعرشون من يوليو/ متوز، 1838 

ا  صخريًّ مبًنى  النهر  من  اآلخر  الّطرف  وعىل  خيامنا  غرب  إىل  الحظُت  لقد 
عتيًقا يف قرية بعيدة، ظننته أّواًل كنيسة أرمنية، ولكن عندما بدأنا نسري سألت عنه 
فأخربون أّنه قرُب ملك فاريس، ومل أعرْف أّي يشء آخر، فقد كان هذا كّل ما يعلمه 

األهايل. 

قرية صغرية، ومن  ثّم عربنا  ملّدة ربع ساعة،  بجانب نٍر صغرية  رْسنا صعوًدا 
هناك انحرف مساُرنا نْحو الغرب يف طريٍق هضبي، جاعلني سلسلة من اجلبل بيننا 

وبني البحرية من جهة اليسار، أّما عن يميننا فقد كانت هناك سلسلة جبلية أعىل. 

وصلنا إىل البحرية مّرة أخرى، ثّم غادرناها لندور حول هضبة حّتى وصلنا: 

 :Ashraf قرية أرشف

هي قرية أرمنّية تقع يف وهدة صغرية، تبعد هذه القرية عن آرديش بحوايل 8 أو 
9 أميال، قطعناهم يف ثالث ساعات تقريًبا. 

اسرتحنا هنا ملّدة ساعة ونصف، ثّم حتّركنا مّرة أخرى، أسفل هذه القرية، تتسع 
الوهدة لتّتصل بسهل واسع يمتّد نْحو البحرية، وتضّم العديد من بساتني الكروم. 

لقد حصلنا عىل نبيٍذ جّيد من هذه القرية، أثناء تناولنا لإلفطار با، استمّر طريقنا 
قرَب البحرية وسلسلة جبلية حتيط بنا من جهة اليمني، وبعد ساعة بدأت تتقهقر 

ا تاركة بينها وبني املاء سهاًل صغرًيا.  تدرجييًّ

وفجأة أطّل علينا منظُر سيبان داغ بدًءا من القاعدة إىل القّمة، ماء البحرية يف هذا 
اجلزء يبدو عفًنا وضحاًل حّتى أصبحت مثل خليج أريض مغلق، وعىل سطحها رأينا 
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العديَد من طيور املاء، أّما حاشيته فقط كانت مرصوصة باملراعي التي تتوّسطها برك 
من املياه الراكدة ذات اللون األسود والرائحة النتنة، ويبدو أنا حتتوي عىل مركبات 
الكربيت، وعىل مسافة ثالث ساعات من البحرية باتاه سيبان داغ كانت هناك قرية 

تسمى نورشني. 

جديد  من  البحرية  أمام  أنفسنا  فوجدنا  هضبة  وارتقينا  اخلليج،  هذا  غادرنا 
فاعتقدت أّنا خليج جديد، ولكّني بعد التدقيق تبني يل أنا قطعة من املاء. الرتبة 
ا ونظيفة.  كانت رملية، وقد كان القروّيون جيمعون الغالل، والحظت أّنا ممتازة جدًّ

املنطقة بآالت خاصة، كام علمت  الذي يزرع يف هذه  القمح  أّن  وقد الحظت 
أّن الزراعة العلمية واتباع أساليب دقيقة يف احلراثة تطّبق يف هذا اجلزء من الريف 
بشكٍل كبري، قاطع خشبي ُمنتٍه برؤوس مدببة ومسحوٌب من قبل اثنني من الثريان، 
البذور  وينثرون  األطفال،  يأيت  ثّم  إنشات،  سّت  يتجاوز  أخدود  حفر  عىل  قادٌر 
املنافذ  أحسن  باختيار  فيقمَن  النساء  أّما  املحفورة،  واألخاديد  الّثقوب  يف  بعناية 

لوضع البذور با. 

وبعد حصاد القمح يتّم تقطيع األعشاب الضارة وحرقها، وال تستعمل املعازف 
هنا، ويبدو واضًحا من مظهر الغالل أّنا ال حتتاج إليها، وال تروي احلقول هنا ألبتة. 

وبالّرغم من انحباس املطر لعّدة أشهر، كام أّن الرتبة تبدو رملية وجافة، إاّل أّن 
قاَعها رطب للغاية. 

وجه  عىل  الزرع  يظهر  أيام  بعرشة  البذور  بذر  بعد  أّنه  القروّيون  أخربن  وقد 
األرض، وال يتأّخر عن ذلك، وعندما سألت بعضهم ملاذا يستعملون هذه الطريقة، 
ألّنم  واتبعوها  آبائهم،  من  تعّلموها  قد  أّنم  فأخربون  يستعملونا؟  متى  ومنُذ 
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متيّقنون من فوائدها التي عّمت عليهم بغالل وفرية وممتازة، وهذا أقّل ما يعرفونه 
عن املوضوع. 

ا متطّوًرا يامرس يف بالد غري متحرضة منذ زمٍن  وِمن الغريب أْن أرى نمًطا زراعيًّ
بعيد، مع أّننا قد اكتشفنا هذا النمط يف بالدنا منذ فرتة قصرية.

 يف متام الّساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وصلنا إىل: 

 :Arin قرية آرين

تقُع هذه القرية عىل ُبعد ميٍل واحد من البحرية، وتبعد عن قرية أرشف بمقدار 
5 ساعات ونصف، ولكننا كّنا نتقدم ببطء، علاًم بأّنني قّدرت املسافة التي قطعناها 

بـ 14 مياًل فقط. 

بينام كان الّرجال ينصبون اخليام، جاءن الصوبايش ليدعونا إىل منزله، وقّدم لنا 
عصري الفاكهة البارد، وبعض العنب والبطيخ. وكانت هذه اهلدية يف حمّلها بعد أْن 

قطعنا هذه اجلولة املتعبة. 

إّن هذه القرية هي إحدى أمالك إسحق باشا، وحتتوي عىل 15 عائلة من األرمن، 
وتوفر مرابع شتوية لـ 10 أرس من الكرد. 

اخلريف،  يف  هنا  إىل  ويأيت  الباشوية  املؤسسة  ضباط  من  فهو  الصوبايش  أّما 
وليبقى هنا ملّدة شهرين جلمع حصته من الغالل واملحاصيل، ثّم يشحنها رأًسا إىل 

وان، ويعود للّسهر عىل راحة الباشا. 

جاء الصوبايش بنفسه إىل خيامنا لريحب بنا، وخالل زيارته لنا حذر أصحاب 
البغال بعدم ترك ماشيتهم خارج األماكن املخصصة هلم لياًل، وإاّل فهو غري مسئول 

ا إليواء تلك املاشية.  عن محايتهم، وعرض عليهم اصطباًل خاصًّ
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حّدثني الصوبايش كثرًيا عن اإلنتاج الوفري هلذه الرتبة املهيئة متاًما لزراعة العنب 
والبطيخ. 

الفاكهة، ولكنهم وجدوا  املنطقة بذه  يزرعون  القرويني كانوا  أّن  وقد علمت 
بالقرية  املحيطة  فتوقفوا عن زراعتها، واملراعي  الثامر،  يأكلون  باملنطقة  املاّرين  أّن 

ا، ويمتلك القرويون أعداًدا كبرية من املاشية واخليل.  واسعة وجيدة جدًّ

يتّم مجع الصودا من سواحل البحرية، ثّم حيوهلا الكرد إىل صابون. 

انتسابه  أنكروا  أّنم  غري  خيامنا  حول  يتجول  ا  كرديًّ رجاًل  احلراس  اكتشف 
للقرية، فقام رجالنا بإبعاده، وال بّد أّنه كان ينتظر الفرصة املناسبة لرسقة يشء من 

عندنا. 
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لقد كان احلاكُم املحيّل للقرية، ويدعى عادل جيفاز، يف قرية جماورة لنا، فأرسل 
أّنني سأصل إىل قصبته عند الصباح، كان اجلّو بارًدا هذه  له الصوبايش َمن خيربه 

الليلة، وكان أحد أصحاب البغال مريًضا، كام أصيب أحد اخلدم بحّمى شديدة.

بني  يقع  طريًقا  وسلكنا  صباًحا،  السادسة  الّساعة  يف  اجلياد  صهواِت  ارتقينا 
بأنه مل  املسافة ميلنْي، ومن طبيعة األرض اهلضبية، مخنت  البحريات، ورّبام كانت 

تكْن يف يوم من األيام مّتحدة مع بعضها، فالبحرية الصغرية أقّل ملوحة. 

قبل أن نصل إىل القصبة خرج احلاكُم املحيل الستقبالنا عىل الطريق، ثّم رافقنا 
إىل قريته، وقد كان رجاًل بديًنا كثرَي الكالم، وقد علمت أّنه تول يف أماكن خمتلفة 

من بالده، وقد كان رجاًل متحرًضا حّتى أّنه كان يستعمل السعوط. 

حّدثني احلاكم املحيل عن خصوبة األرض هنا، وعن طرق الزراعة التي يّتبعها 
الفالحون هنا، فقال يل: 

»إّن طريقة الزراعة هنا هي نمٌط خاّص بالقطر، فال يوجد مكان يف العامل ينتج 
خبًزا ممتاًزا وطازًجا مثل ما تنتجه أررضوم. ويف املواسم اجليدة يدّر حمصول احلنطة 
25 طيه، ونبات اجلوادر 50 طيه، أّما الشعري فيدر 40 طيه، وهذا يعّد إنتاًجا عالًيا، 

وال يمكن احلصول عليه يف أّي جزء من البلد«.

الطريق  جوانب  من  جانب  كّل  عىل  أّنه  وجدنا  القرية  هذه  إىل  وصلنا  عندما 
املؤّدي إليها جمموعات من املراعي وبساتني الفاكهة املختلفة. 
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وقد أرّص احلاكم املحيل عىل نزولنا يف بيته، جلسنا حتت ظالل األشجار العالية 
القريبة من نبع ماٍء سلسبيل، وقّدم لنا وجبة إفطار شهية. 

يمّر بالقرية جدوٌل مائي، ينبع من بحرية صغرية تقع يف اجلبال التي تطّل عىل 
القرية، ويسقي الفاّلحون مزارعهم منه، وأثناء مسارها القصري إىل بحرية وان تقوم 

بإدارة عدٍد من طواحني املاء املتناثرة هناك. 

عندما وصلت حقائبنا تّم إرساهلا إىل منزل رجل تركي من الشخصيات الرئيسية 
يف القرية، ورسعان ما ُنصبت خيامنا يف مزرعة للفاكهة عىل مربع أخرض، وتعلوها 
أشجار الفاكهة اجلميلة، ولكّننا مل نستمتع كثرًيا، حيث كان الفناء صغرًيا، وأسواره 

تعوق حركة اهلواء، فرغم أّننا كّنا يف الظّل إاّل أننا شعرنا بحرارة كبرية. 

ا رجاًل متحرًضا، وترك يف  يف املساء زارن احلاكُم املحيّل لريّحب بنا، فقد كان حقًّ
نفيس انطباًعا راقًيا، فقد وقف عىل راحتنا ولّبى كّل احتياجاتنا. 

يسكن يف القرية 250 عائلة من املسلمني، 30 عائلة من األرمن، وتضّم القرية 
قلعًة قديمة متهّدمة، ُمقامة فوق صخرة عالية يف أعىل البلدة، حييطها أسوار مّتحدة 

مع حصن القلعة يف كلتا الّنهايتني، ومنحدرة بشكٍل مبارش إىل البحرية. 

ال يوجد يف البلدة أّي موقع دفاعي يف تلك الناحية، ولكن عمق املاء ال يسمح 
البحرية، وهذه األسوار يف  تنتهي عند  التي  بالتسّلل حول األسوار  ألّي شخص 
البوابات فهي عامل مهّم يف  أّما  حاجة شديدٍة للرّتميم والّصيانة يف وقت قريب، 

صّد الغزاة. 

هذه القرية ليست كبرية، ومجيُع بيوهتا حتتاج للّصيانة، ومعظم سكانا يقيمون يف 
منازل منفصلة بني احلدائق الغّناء التي يكتظ با الوادي، والصخور جريية، واملاء 

عذٌب ومتوافر بغزارة، وجيري من خالل املمّرات الضيقة ليسقي تلك احلدائق. 
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الفاكهة املحلية، وهناك ازدهار كبري يف  الكثرُي من أنواع  القرية  ويتوّفر يف هذه 
زراعة الرقي والبطيخ واألعناب هنا، وباختصار إّن هذه القصبة هي مكان مجيل 

وبيج وممتع. 

النوع  من  اخلشنة  القطنية  األقمشة  تنتج  للغزل  نواًل   20 حوايل  هنا  ويوجد 
العادي، ويعمل بعُض األرمن واألتراك كنّساجني وحائكني. 
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الّثالثون من يوليو/ متوز، 1838 

كام أخربتكم من قبل أّن بعض مرافقّي قد أصيبوا باملرض، وهلذا قّررت اإلقامة 
هنا لبضعة أيام، وهكذا أيًضا ُيمكنني أْن أحظى بارتقاء سلسلة جبال سيبان داغ. 

بينام كان أصحايب مشغولني يف بعض الشئون، قّررت زيارة أخالط التي تبعد 
بجوار سواحل  يمّر  الذي  الواسع  الطريق  مياًل، عرب  أو 16  بمسافة 14  هنا  عن 

البحرية. 

أصطحُب معي بعَض املرافقني إىل جانب الدليل، وانطلقنا يف الصباح الباكر، 
صغرية  قرية  اخرتقنا  ثّم  املاء،  حاّفة  طول  عىل  حتّركنا  واصلنا  ثّم  القصبة،  عرَبنا 
صعدنا  ثّم  الفاكهة،  بساتني  بني  وتقع  ميل،  بمسافة  جيفاز  عادل  قصبة  عن  تبعد 
ا صخريًّا شديَد االنحدار، ثّم رْسنا حتت منحدٍر صخري شديد االنجراف، يف  ممرًّ
مكان عاٍل للغاية عن مستوى سطح البحرية، كّل الصخور هنا جريية، وبعد مسري 
ساعة تراجعت الّسلسلة اجلبلية عن البحرية لندخل سهاًل انحرست فيه الصخور 

اجلريية لتتبعها تربة أرجوانية اللون داكنة، أعقبتها كتٌل خمتلطة العنارص. 

قبل  حّتى  الوضع  هذا  واستمّر  باملسري،  تقّدمنا  كّلام  تصغر  الكتُل  هذه  كانت 
وصولنا أخالط بمسافة قصرية، فوجدناها حتّولت إىل أحجار رملية قمحية اللون، 
وبعد أْن قطعنا الّسهل الّسابق ذكره، واصلنا سرينا يف حماذاة السلسلة اجلبلية املتامخة 

للبحرية. 

وخالل ثالث ساعات قطعنا سهاًل واسًعا آخَر يضّم قريتني حماطتني بسلسلة 
مجيلة من أشجار اجلوز والفاكهة، ثّم وصلنا: 
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مدينة أخالط القديمة: 

طريق  سلوك  من  بداًل  املدينة  لندخل  احلدائق  من  أخرى  جمموعًة  اجتزنا 
الّساحل، وظللنا نسري عىل أرض هضبة صعوًدا لزيارة املدينة القديمة، ويف طريقنا 
تركيا  أجزاء  باقي  التي شاهدناها يف  باملقابر  الشبه  إسالمية، وكثرية  بمقربة  مررنا 
مثل فاستان، أررضوم، قيرصي، وقد كانت مبنّية من احلجر الرميل  الذي يبدو أّنه 
املوجودة  الكتابة  خالل  من  واضًحا  يبدو  وهذا  الّطبيعة،  عوامل  مقاومة  يستطيع 

عىل شواهدها، والتي تبدو وكأّنا مكتوبة من جديد. 

والبيوت  واألكواخ  احلدائق  بني  متناثرة  املتشابة  القبور  من  كبري  عدٌد  يوجد 
واحلقول، يرتفع فوق بعضها طبقات صغرية. 

وسط  ويف  لألبصار،  شاخصة  القديمة  املدينة  آثاُر  تزال  ال  الوادي  بطن  ويف 
الوادي توجد صخرة مبنّية ضخمة مثل تلك الصخرة التي ذكرناها يف قلعة بتليس، 
وعليها جمموعة من األسس قوّية البناء، وهناك احتامل أن تكون عبارة عن أسس 
ا، ويوجد بني طبقاهتا الكلس الذي يقوم بدور األسمنت  قلعٍة أو قرص ضخم جدًّ

لتامسك البناء. 

أّنه  سمعت  وقد  للوادي،  املقابل  الطرف  عىل  متآكاًل  كبرًيا  رضحًيا  وشاهدت 
ا.  رضيُح أمري املنطقة السابق، وعىل ذلك اجلانب يوجد مدفن فسيح وكبري جدًّ

القبور كانت ضخمًة بحيث وصل ارتفاعها إىل 12 قدًما،  بعُض شواهد هذه 
ويوجد أيًضا عّدة مدافن أخرى، وهذا يدّل عىل كثرة نفوس املدينة. 

أّما الكتابة التي كانت عىل شواهد القبور واألبنية األخرى، فبعضها كان بالعربية 
والبعض اآلخر بالرتكية. 

وبالّنظر لتلك الّشواهد يمكن مجع معلومات كثرية عن تاريخ املكان. 
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القديمة  مدينة أخالط  أّن  هناك  الّناس  التي حصلت عليها من  املعلومات  أّما 
كانت عاصمًة مللك قديم، ويقال إّنا قد تكون حورصت يف القرن الرابع عرش من 

ِقَبل تيمور لنك. 

مدينة أخالط اجلديدة: 

ترْكنا تلك األنقاض واخلرائب واّتهنا نْحو أخالط اجلديدة، ودخلناها من جهة 
الغرب لنخرج من بوابتها الرشقية. 

غري  األبراج  بعض  تعلوه  الثان  الّسور  وخندق،  مزدوج  بسوٍر  حُماطة  املدينة 
منتظمة البناء، ويف نايتها العليا توجد قلعة تسّمى إيج قلعة؛ أي القلعة الداخلية.

املدينة حُماطة بسور من جهاهتا األربعة، حّتى من اجلهة املقابلة للبحرية، وتستمّر 
هذه األسوار حّتى تصل إىل حدود البحرية. 

الطني  طبقاهتا  بني  استعمل  التي  املربعة  الصخور  من  مشّيدة  املدينة  منازل 
لتتامسك، وطرازها شديد الّشبه بطراز بيوت بتليس. 

وهذه املدينة اجلديدة بكّل تأكيد عبارة عن حتفٍة فنّية، ويمكن رؤية ذلك من طرِز 
األعداء،  هجوم  من  الذايت  االحرتاز  وصيغ  الدفاعية  الّتحصينات  وطبيعة  بيوهتا 
ولكّن الغريب يف األمر أّنني مل ألتِق بأّي كائن حّي خالل مروري من ذلك املكان. 

ذهبنا لنسرتيح ونريح دواّبنا يف أحد بساتني الفاكهة املطلة عىل البحرية، وتبعنا 
هذه  يف  املدينة  عن  غائًبا  والده  أّن  وأخربن  للمدينة،  املحيّل  احلاكم  ابن  هناك  إىل 

الفرتة. 

برسالة  لوالده  بعث  قد  كان  وقد  موش،  يف  الّصبي  بذا  التقيت  أِن  سبق  لقد 
عاجلة، وقد كان حينها يف زيارٍة إلحدى القرى القريبة ليخربه بوصويل إىل أخالط، 
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ويف هذا الوقت قّدم لنا وجبَة إفطار شهية، وحصلنا من البستان الذي نسرتيح فيه 
عىل كّميات كبرية من الكمثرى والرقي والبطيخ. 

املدينة  حاكم  وصل  املكان،  بمغادرة  نّم  كّنا  وعندما  ساعتني،  ملّدة  اسرتحنا 
باشا أررضوم، وعندما  باشا؛  بأسعد  مرتبط  Helva( وهو  )هيلفة  املسّمى شيخ 
قابلته تذّكر أّنه رآن يف قرص الباشا، وقد عّينه أسعد باشا نائًبا حلسني باشا عندما 
شيخ  أرسل  منصبه،  من  باشا  حسني  خلع  وعندما  موش،  باشوية  عىل  باشا  عنّي 

هيلفه إىل مسقط رأسه أخالط ليصبح حاكاًم عليها. 

وقد ورث لقب شيخ من والده الذي كان رئيًسا لطريقة صوفية تتبعها جمموعة 
كبرية من الدراويش واملريدين. 

لقد عرض عيّل احلاكم أْن أبقى هنا لليلٍة واحدة، ولكنني اعتذرت منه ألّن قد 
وعدُت رفقائي أْن أعود إىل قرية عادل جيفاز، عندما قابلت احلاكم كان معه شابان 
كردّيان يْدعيان حممود بيك ومصطفى بيك، ومها من أبناء أمحد باشا؛ الباشا السابق 

ملوش، ومها من أبناء عمومة أمني باشا؛ الباشا احلايل ملدينة موش.

ومُها يعيشان بجوار أخالط، ويمتلكون أراٍض زراعية واسعة، وجمموعة كبرية 
الكردي،  بالزي  ويتأنقان  الّندي،  والّشباب  بالوسامة  يمتاز  وكالمها  القرى،  من 
وكّل واحٍد منهام يمتطي مهرًة مجيلة غالية الّثمن مكسّوة برسج مزركش فاخر باهظ 

الثمن. 

وبصحبة كّل منهام جمموعٌة كبرية من الفرسان واملرافقني املسلحني تسليًحا جيًدا 
ومالحمه  جّذابة،  ساحرة  شخصية  ويمتلك  األكرب،  األخ  هو  بيك  حممود  للغاية، 
بعض  سمعت  ولكنني  صاحلة.  وتربية  جيدة  طباع  عىل  تدّل  وسلوكياته  وسيمة، 

األقاويل اآلثمة التي تّدعي أّنه سفاح أثيم. 
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أّما األخ األصغر مصطفى بيك، فهو عىل عكس أخيه األكرب؛ فهو دائُم التجّهم، 
ولكّنني سمعت عنه أّنه يمتلك احرتاًما أكرب يف نفوس َمن يعرفونه عن أخيه حممد 
بيك، وعلمت أيًضا أّنه قد كان متزوًجا فيام مىض بشقيقة إسحق باشا إاّل أنا قد 

توّفيت يف أّول صباها. 

وسمعت أّن حممد بيك وجمموعة من رجاله قد هامجوا قافلة تتكون من 18 أو 
20 شخًصا أثناء نقلهم لكنٍز ثمني، فشّتتوهم يف كّل جانب، واستولوا عىل الكنز 

ألنفسهم، وقد حدثت هذه الواقعة منذ أربع سنوات.

املشينة طلب من  باشا بذه احلادثة وبغريها من احلوادث  وعندما سمع أسعد 
إسحق باشا أن يلقي القبَض عليه، ويرسله إىل باشويته يف أررضوم، ولكن عندما 
وصَل هذا اخلرب إىل أسامع حممد بيك فّر مرسًعا إىل بغداد، وظّل با حّتى أقيل أسعد 
باشا من باشوية أررضوم، ومنذ هذا الوقت مل يتحّرش به أحد، ولكنه مل يتجرأ عىل 

الّذهاب إىل مراكز املدن الكربى. 

لقد ورث هذان األخوان أمالًكا كثرية وأموااًل طائلة، ولكّنهام أنفًقا جزًءا كبرًيا 
منها يف تهيز وإعداد جمموعٍة كبرية من األتباع املسلحني األشداء املخلصني هلام. 

بتليس  كاملة سرًيا، وعن  أربِع ساعات  مسافة  تادفان  أخالط عن  مدينة  تبعُد 
مسافة سّت عرشة ساعة، وعن مالزكرد  ثامن ساعات سرًيا، وعن موش  مسافة 

مسافة اثنتا عرشة ساعة. 

عدُت إىل قرية عادل جيفاز من الطريق العام املؤّدي إىل كّل تلك األماكن عىل 
حاّفة البحرية، يقوم الناس هنا بمامرسة الزراعة األخدودية. 

باحلرارة،  مسفوعة  أو  جافة  أّنا  عىل  للّناظر  وتبدو  ا،  جدًّ خصبة  هنا  والرّتبة 
ا يف عمق أخاديدها املعمولة بآلة خاصة.  ولكّنها تكون رطبة جدًّ
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احلادي والثالثون من يوليو، عام 1838 

نورشنجك  قرية  إىل  مّتجهني  املساء  حلول  قبل  جيفاز  عادل  قرية  غادرنا 
الليلة  با  نبقى  أْن  ونوينا  داغ،  أعتاب جبل سيبان  تقع عىل  التي   norshunjuk

حّتى يتوّفر لنا الوقت لصعود اجلبل. 

إلقامتنا  مكان  تأمني  وبمجرد  حالكة،  الّسامء  أصبحت  أن  بعد  القرية  وصْلنا 
التي  أيًضا بسبب احلرشات  أقمنا خيامنا وغفونا برسعة، ولكّننا استيقظنا برسعة 

أزعجتنا ومنعتنا من االستمتاع بنوم عميق، وهلذا استيقظنا قبل الفجر. 

القرية  هذه  من  نحصل  مل  ألّننا  بل  إزعاجنا؛  يف  الوحيد  الّسبب  هذا  يكْن  ومل 
البائسة عىل فنجان قهوة واحد. 

يف متام الّساعة اخلامسة وعرش دقائق فجًرا بدأنا يف الصعود، وكان معنا اثنان من 
ا عرب أعتاب اجلبل، وبعَد  الفرسان الكرد كأداّلء لنا، يف البداية سلكنا اتاًها رشقيًّ
خمروطي  تّل  املنحدر  اجلانب  أعىل  ويف  الشامل،  باتاه  مسارنا  غرّينا  ساعة  مسرية 
الّشكل، ويبدو من كّل معامله أّنه فّوهة بركان خامد، وقبل أن نصل إىل قّمته انحرفنا 

نْحو فراغ يقع بينهام وبني اجلزء الرئييس من اجلبل. 

ثّم مررنا من فوق عّدة طبقات من اجلليد الصلب لدرجة أننا عربناها ونحن عىل 
ظهور اجلياد، وأخرًيا توّقفنا عند حافة الربكان، والتي ال تستطيع اخليول أْن تصل 

ألّي بقعة تقع خلفها. 

إّن الوصول إىل هذا املكان استغرق مّنا ثالث ساعات ونصف، ويف اجلهة املقابلة 
لنا كان يوجد خمروط آخر، ويبدو كأّنه مفرزة من مفرزات الربكان اخلامد. 
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إليه  هبطنا  لو  ألننا  الربكان  حاّفة  سلوك  طريق  عن  املخروط  ذلك  إىل  وصلنا 
الزداَد ذلك يف علّو مسرية ما بعد الصعود كثرًيا. وإذا أردنا الوصول إىل قاعدة اهلرم 

عن طريق املمّر الذي سلكناه فإّن اهلبوط كان سيكون صعًبا أيًضا. 

إّن هذا املخروط ناشئ من شظايا صخوٍر يف أحجام خمتلفة غري متامسكة عن 
طريق األتربة، ولكّنها متناثرة بشكٍل مفّكك عىل هيئة أكوام. والصخور كّلها من 

نوٍع واحد، إّما رمادية أو محراء باهتة اللون، ولكّنها تلمع بشكل ملفت للنظر. 

وعند امليش فوقها فإّن هذه الّصخور تتحّرك من مكانا، وحتدث قعقعة أشبه بام 
حتدُثه نفايات املعادن، ويوجد بعُض القطع الكريستالّية الالمعة العالقة يف سطوح 
فإّن  األرض،  حتت  املوجودة  الّنار  بسبب  تكّلست  أن  بعد  أّنا  ويبدو  الّصخور، 
األجزاء املشكلة للمخروط قد ارتفعْت بشكل إيقاعي أو انتفخت بفعل نفس القوة. 

أّول  منذ  قمنا با  التي  املحاوالت  كان من أصعب  القّمة  إىل هذه  الّصعود  إّن 
رحلتنا، وهذا ليس بسبب وعورة املنطقة واالنحدار الشديد؛ ولكن بسبب عامل 
الضغط الغازي عىل صدورنا؛ ألّننا مل نكن نستطيع أْن نصعد مخس أو سّت خطوات 

بدون التوّقف لالسرتاحة. 

إّن قّمة هذا املخروط منبسطة وحُماطة بسلسلة من القمم املتعّددة، التي تشّكل 
قطعة  أَر غري  ومل  اهلّش،  احلجر  نفس  كان من  منها  األسوار، وكّل جزٍء  نوًعا من 
واحدة من الّصخر من نوع خمتلف، وأعتقد أّنا كانت صخرة قبل تعّرضها للنار. 

صعدنا إىل القّمة اخلارجية للمخروط، وهي واحدة من أعىل القمم املطلة عىل 
بحرية وان، وقد استغرقت املسافة من موضع نزولنا من عىل صهوات خيولنا إىل 

هنا أربع ساعات كاملة. 

لقد ثبَت هنا آلة قياس الّزوايا واالتاه، ومن هنا استطعنا مالحظة أن صعودنا 
املنحدر كان من جهة الربكان. 
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 Aghri Go إّن التجويف املوجود يف القّمة كان عبارة عن بحرية صغرية تسّمى
أي الربكة املؤملة أو الضارة. 

ا يغطي أسفل  ا ممتدًّ الّنظر نْحو اجلنوب من موقعنا فرأيُت حقاًل جليديًّ أمعنُت 
املخروط اجلبيل، أّما القسم املوجود بني املوضع الذي تركنا فيه خيولنا، وبني مكاننا 
احلايل فإّن الثلوج قد ذابت وشّكلت بركة ماء كبرية، ويف الصباح كانت هذه املنطقة 
كتلًة جليدية صلدة، ولكّنها اآلن ذابت بسبب حرارة الشمس القوية، وأصبحت 

هذا أيًضا بركة ماء كبرية. 

إىل  أحدهم  نزل  وهلذا  هنا،  موجودة  الثلوج  دودة  أّن  الكرد  األوالُد  أخربن 
البحرية للبحث عنها، ولكن دون جدوى.

أماكن  يف  عنها  سمعت  فقد  عنها،  أحدهم  فيها  خيربن  مّرة  أّول  هذه  تكْن  ومل 
كثرية، ولكن يبدو أّنا جمّرد أقاويل فقط، وال دليل عليها. 

نازوك  املسامة  إيرجيك رشقي وان، والبحرية  قّمة هذا اجلبل شاهدنا بحرية  ومن 
قلياًل  أبعد  أخرى  بحرية  إىل  باإلضافة  أبعد،  أخرى  صغرية  وبحرية  أخالط،  غرب 
آرارات  جبل  قمتي  أيًضا  ورأينا  جيفاز،  عادل  قصبة  يسقي  الذي  اجلدوُل  منها  ينبع 
التي كانت واضحة وضوح الشمس، وكذلك سلسلة جبل بيكوك داغ، وأيًضا القمة 
املخروطية الّشكل جلبال كوسيه داغ التي ترتبع عليها نوبراك قلعة يف سهل آرييش كرد.

شعْرنا مجيًعا بالّضيق واالختناق جراء هذا الصعود، وأخربن األوالد الكرد أّن 
كّل َمن يصعد هذه القّمة يشعر بذا الضيق، ويرجع هذا إىل ثقل اهلواء. 

وقد عانى بعُض رفقائي بسبب هذا الصعود، فالدكتور ديكسون كان يعان بشّدة 
من آالم يف معدته، ومسرت كالسكوت كان مرهًقا، ويعان من دوار شديد؛ لدرجِة أّنه 
كان يرتك عمله يف حتديد االرتفاع واالتاهات كّل بضع دقائق، ويذهب لالسرتاحة. 
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أّما أنا فقد عانيت من صداٍع شديد، وكذلك اثنان من مرافقينا الذين مل يستطيعا 
الّسري خطوة واحدة بعد وصولنا هذا السفح املخروطي. 

وهناك واحٌد من مرافقينا صعَد إىل القّمة، ثّم نزل برسعة، ولكنه بعد وصوله إىل 
أعتاب اجلبل تقّيأ بعنف، وحتى األشخاص الذين بقوا برفقة اخليول ومل يصعدوا 

عانوا من آالم شديدة يف الرأس. 

بسبب  حدث  رّبام  ولكّنه  فقط،  اجلبل  ارتفاع  بسبب  هذا  حدوُث  يمكن  وال 
ترسب غاٍز ما من فّوهة الربكان، ولكننا مل نشعر بذا اليشء بحواسنا. 

ا من  عندما صعدنا القّمة أدركنا أّن الزئبق الذي كان بالبارميرت قد ترّسب تدرجييًّ
القليل الذي يساعدنا عىل معرفة ارتفاع  به  أْن يبقى  فّوهة األنبوبة، وقد كّنا نأمل 

ا.  القّمة، ولكن نتيجة دخول اهلواء إىل األنبوبة سلبنا هذا األمل نائيًّ

إّن عمود الزئبق فيه انخفَض إىل أسفل من 20 بوصة، ولكّنه أّكد لنا أّن بحرية 
مل  أّننا  الواضح  ومن  األسود،  البحر  سطح  مستوى  عن  قدًما   5467 تعلو  وان 

نستطع الوصول إىل حدود الثلج الرسمدية. 

بعيدين عن حتت خّط  نكن  مل  أّننا  املؤّكد  ليلة، ومن  كّل  تتجّمد  كانت  ولكّنها 
التجّمد، ويف منتصف الّنهار توّقف مؤرّش احلرارة عىل درجة 48 درجة مئوية، بينام 

كان حوايل 80 درجة يف إيلجيفاز. 

كمّيات كبرية من الثلج بقيْت يف أماكَن خمتلفة بالقرب من القمة، غري أّن القمم 
ا خاليٌة منها، ومل تكن هناك أّية ثلوج عىل سفوح اجلبال، بعد أن أخذت  العالية جدًّ
كّل هذه األمور بعني االعتبار، قّدرت ارتفاع القمة بني 4000 أو 4500 قدٍم من 
بـ9500 أو10000 قدم من مستوى سطح  مستوى سطح بحرية وان، وقّدرهتا 

البحر. 
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منتصف  بني  ما  الفرتة  يف  فقط  مُمكن  القّمة  هذه  إىل  الّصعود  أّن  علمُت  وقد 
أغسطس إىل األسبوع األّول من سبتمرب، أي أّننا إذا أّخرنا زيارتنا إىل هنا قلياًل ملا 

متّكنا من الصعود إىل القمة. 

آريش كريد،  وأثناء مرورنا بسهل  الّرابع عرش من سبتمرب،  أّنه يف  احلقيقة  ويف 
شاهدنا قّمة جبل سيبان داغ مغطاة بالثلوج متاًما. 

نامذُج الّصخور التي مجعتها من هنا تثبُت أّن هذا اجلبل ذو طبيعة بركانية، ولكن 
ال يوجد أّي إشارة أو معتقد يشري إىل نشاطه الربكان. 

الربكان األسود هنا، ولكنه موجود بكثرة عىل  آثار للزجاج  أّي  أَر  أّنني مل  كام 
سواحل بحرية وان، كام أخربتكم سابًقا، ولكّنني وجدت هنا الكثري من الصخور 
عديدة،  أماكن  من  انفجر  قد  الربكان  أّن  ويبدو  الرباكني،  وبقايا  وخبَث  البازلتية 

وقرب قّمة جبل سبحان، وهي إحدى املفردات التي تذَكر مع ذْكر اسم اهلل. 

وقد علمُت أّن هناك الكثري من املعتقدات الفولكلورية التي تتعلق بذا اجلبل، 
ولكّنها مثل األساطري الرشقية التي ال دليل عىل صحتها. 

وبعد ساعة ونصف من هبوطنا هذه القّمة املتِعبة وصلنا إىل املكان الذي ربطنا 
به خيولنا، اسرتحنا قلياًل، ثّم امتطينا صهوات اخليول، وبعد حوايل ساعتني هبطنا 
نْحو نورشنجك، ثّم انطلقنا عائدين إىل إيل جيفاز يف زمن ال يتعدى الساعتني إاّل 
الربع، وبمجّرد وصولنا إىل أعتاب اجلبل رجعت أحوالنا إىل سابق عهدها، وزالت 

عّنا حاالت ضيق النفس واإلعياء. 

لقد الحظت أّنه ال توجد أشجاٌر عىل سفوح جبل سيبان داغ، وال حّتى شجرية 
صغرية، وبالّرغم من وجود بعض املراعي هنا إاّل أّننا مل نَر أي قطعان فيها، أو يف 

الّطريق إليها، ومل نَر أيًضا أّي آثار لوجود خيام هنا. 
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لقد أصبنا مجيًعا باإلرهاِق الّشديد بسبب اجلهد الذي بذلناه، كام أننا نادًرا ما كّنا 
نأكل منذ أْن غادرنا إيل جيفاز، مع أّننا كّنا نحمل بعض اخلبز واللحم املقدد، إاّل 

أّننا مل تكْن لدْينا شهّية حّتى لنتذّوق الطعام، فلم نأكل أّي يشء. 

يف متام الّساعة السابعة صباًحا غادرنا إيل جيفاز بعد أن مجعنا بعض املعلومات 
مساحات  معظم  بخرضهتا  تكسو  والتي  با،  املحيطة  احلدائق  وعن  القرية،  عن 

قاعدة جبل سيبان داغ. 

عىل ُبعد مسافة قصرية من البحرية التي طفنا حول سواحلها املتعرجة عىل طريق 
إيل جيفاز، ويف الّطريق مررنا ببقايا كنيسة أرمنية عتيقة، وتوجد أمامها مقربة كبرية 
وكنيسة متهّدمة، وعىل يميننا عىل ُبعد ثالثة أميال كانت قرية آرين، والبحرية التي 
بجوارها، ثّم هبطنا إىل بحرية وان يف نفس املكان الذي غادرناه عند وصولنا إىل 
اليسار،  جهة  عىل  الواقعة  التالل  باتاه  ورْسنا  هناك،  من  استدْرنا  ثّم  آرين،  قرية 
الظهر  بعد  والنصف  الثانية  الّساعة  متام  ويف  نورشني،  قرية  البرص  مّد  عىل  ورأْينا 

وصلنا إىل: 

قرية كوجيه:

تقُع هذه القرية بني الّتالل، والطقُس با شديد احلرارة، أّما املسافة التي قطعناها 
أرٍس من  القرية عىل 10  مياًل، وحتتوي هذه  إىل 20  تقديري كانت حوايل 18  يف 

األرمن، وتؤوي 12 أرسة من الكرد يف موسم الشتاء. 

النوع  التي ذكرهتا عند أعتاب جبل سيان داغ كانت من  الرئيسية  الّصخرة  إّن 
البازلتي والّرخامي السامقي، مثل ذلك النوع الذي شاهدناه يف قمة اجلبل، والرتبة 
عدد  بعض  ومعهم  الكرد،  الفرسان  من  اثنني  شاهدنا  الّطريق  وعىل  هّشة،  رملّية 

احلصاد، وعندما رأوا رْكَبنا توّقفوا لبعض الوقت، ثّم واصلوا السري يف طريقهم. 
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الّرابع من آب/ أغسطس، عام 1838 
رْسنا باتاه خياِم سلطان أغا التي مل تكْن تبعد عّنا مسافة طويلة، وهلذا مل نبدأ 
صباًحا  والنصف  السابعة  الساعة  يف  املسري  بدأنا  ولكّننا  مبّكر،  وقٍت  يف  مسرَينا 

لنصَل املكان الذي سنعسكر فيه قبل الساعة التاسعة صباًحا بفرتة قصرية. 
من  واسعة  بقعة  يف  القرية  هذه  وتقع  اربوزونك،  تسّمى  صغرية  بقرية  مرْرنا 
األرض، ثّم واصلنا سرْينا عرب أراٍض متمّوجة لنصل خيام الرئيس الكردي الذي 

ُيعسكر يف مرج أخرض بني التالل. 
استقبلنا سلطان أغا يف خيمة استقبال ذات موقٍد واحد عىل الطراز الرتكي، كان 

قد أهداها له باشا والية أررضوم. 
أّما اخليمة التي خّصصت حلريمه فقد كانت تبعد عن هذه اخليمة بمسافة قصرية، 

وكانت مصّنعة من شعر املاعز، وكانت سوداء كبرية من الطراز التقليدي. 
بخيبة  أصبت  ولكنني  الوادي،  هذا  يف  أخرى  خيام   10 وجود  الحظُت  وقد 
أمل كبرية عندما رأيت رئيَس العشرية الكردية التي تشتهر بقّوهتا يعاَمل بقّلة عناية 
ورعاية، األعشاب اآلن جاّفة، ولكّنها تزدهر يف فصل الربيع. ويوجد هنا مصادر 

غزيرة للمياه تقع بالقرب من هذا املكان. 
بعد أن استقبلني سلطان أغا قّدم يل القهوة والرشبات، وخالل هذا كان رجالنا 
يقومون بنْصب اخليام بالقرب من خيمة رئيس العشرية، وبعد قليل وصلنا اإلفطار 
الّشهي، الذي يتكّون من بيض مقيل، حليب، اللبن، اخلبز، ومجيع هذه املكونات 

كانت من النوع اجليد. 
ويف املساء زارن سلطان أغا، ورغم أّنه كان رجاًل كثري الكالم إاّل أنني وجدته 

ودوًدا ولطيًفا، والحظت أّنه أكثُر بجة وسعادة مّما كان حني رأيته يف وان. 
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سألت سلطان أغا عن مسألة انقسام عشرية حيدرانيل إىل قسمني فقال: 

إّن اجلزء الّثان من عشرية حيدرانيل يسكن األرايض اإليرانية حالًيا، وقد منحهم 
حمافُظ أذربيجان أراٍض واسعة للسكن والزراعة. وبسب احلرب التي قامت مؤخًرا 
ا بأّن صريورة هذه العشرية  بني إيران وتركيا؛ فقد اعرتف الّسلطان العثامن رسميًّ

أصبحت من نصيب الطرف اإليران. 

إيران شقيق سلطان أغا املسمى قاسم أغا، وبعد  املقيم يف  القسم  ويرأس هذا 
العشرية،  يتوىّف رئيس  احلال عندما  العشرية، وهكذا يكون  رئاسة  ابنه  توىّل  وفاته 
فيقوم كباُر رجاالت العشرية باختيار خلفه، وغالًبا ما يكون هذا اخللف من عائلة 

الرئيس الّسابق، سواء كان ابنه أو عّمه أو أخاه. 

والشجاعة  بالكفاءة  له  مشهود  األرسة  هذه  أفراد  من  فرٍد  أّي  إّن  احلقيقة  ويف 
واحلكمة يف نظر الرأي العام. 

وبذا يصبح اخللُف العتيد الذي يتوىّل تسيري أمور العشرية، وإذا كان ال يتمتع 
رئيًسا ملجلس كبار  أّنه سيكون  الكافية إلدارته، فهذه ليس مشكلة، فرغم  بالقّوة 
رجاالت العشرية، إاّل أّنه ال يستطيع أْن يّتخذ أّي قرار ذي أمهية بدون موافقتهم. 

أي  من  وأمهية  مكانة  أكثر  ليس  أّنه  كام  غنًيا،  ليس  أغا  سلطان  أّن  علمت  لقد 
وجيه من وجهاء العشرية اآلخرين، وعند تقديم اهلدايا إىل الوالة واملسئولني جيتمع 
املناسبة،  تقّدم يف تلك  أن  التي يمكن  للتداول يف اختيار األشياء  العشرية  وجهاء 
املقصود.  الرجل  إىل  حلملها  أشخاص  لدى  وتوَدع  املختارة،  األشياء  تثّمن  ثّم 
ويصاحب هؤالء األشخاص محاية عسكرية قوّية، مكّونة من أفراد من كّل بطون 

العشرية. 

مل أسأل سلطان أغا عن عدد أفراد عشريته، وال عن قّوهتا؛ ألنني أعلم جيًدا أّنه 
ال يمكن االعتامد عىل الّتقارير الصادرة من أفواه الرؤساء، ولكن أحد أفراد فريقي 



181 رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية واألرمنية

سأله عاّم إذا كان عدُد اخليام التي يرأسها هي ألفي خيمة، فأجابه باإلجياب، ولكنني 
علمُت من مصادر خمتلفة أّن قّوته تقدر بـ 500 إىل 1000 فارس، وأخربن آخرون 
بأّن هناك أكثَر من ألفي فارس يعملون حتت إمرته، وهلذا فأنا غري متأّكد من هذه 
املعلومات، وعندما طلبُت من سلطان آغا أْن أرى القسم الداخيل خليمته اخلاصة، 

اعتذَر مّني وأخربن أّنم ال يسمحون للغرباء بدخول خمادعهم اخلاّصة. 

فقلت له: لقد كنت أعتقد أّن الكرد ال خيفون نساءهم كام يفعل األتراك، فقال: 
إّننا ال نسمح بظهور نسائنا عىل املأل. 

التقاليد ال  الكرد، ولكن هذه  الغموض حول نساء  أّن هناك شيًئا من  وأعتقُد 
تنطبُق عىل النساء األدنى منزلة، حيث أّنم يتمّتعون بحرية تامة. 

واسرتسلت يف أسئلتي قائاًل: هل عالقة عشريتك جيدة مع عشرية حسن عيل؟، 
وهي عشرية تقطن والية موش. 

فأجاب قائاًل: لقد ُقتل اثنان من أفراد عشرييت برصاص أفراد من تلك العشرية، 
وعندما عرضت هذه املشكلة عىل الباشا يف أررضوم فطرحها بدْوره عىل أمني باشا 

يف موش، ولكّنني مل أتلقَّ أي أجوبة مطمئنة حّتى اآلن. 

كام قال أيًضا: أنا أعتقد أّن العدالة الوحيدة التي يمكن حتقيقها يف هذه املشكلة 
هي قتل اثنني من عشرية حسن عيل. 

ولكّنني مل أّتفق معه يف هذا األمر؛ ألّن هذا لن يكون حالًّ للمشكلة؛ بل سيكون 
بمثابة نزاٍع جديد، وبداية ملشاكل مّجة ستقع عىل عاتق العشريتني مًعا. 

ولكنهم  األرمن،  مع  قرية  يف  الشتاء  يف  تقيم  عشريته  أّن  أغا  سلطان  وأضاَف 
جيهزون الّتبن والعلف ألغنامهم ومواشيهم. وإْن زّودهم القرويون األرمن بتلك 

األشياء، فذلك يكون مقابَل مبلٍغ من املال يّتفق عليه الطرفان. 
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وقال يل أيًضا: أنا ال أدفع لباشا أررضوم رضيبة القشلة، أي السكن الشتوي يف 
قرى ثابتة، ولكّنني أقّدم له كّل عام هدايا ذات قيمة. 

وأعتقد أّن هذه حماولة للمراوغة من األغا ليقول إّنه ال يدفع الرضيبة، وربام ال 
حيّب اإلقرار بذا األمر. 

يف  يعيشون  الذين  وهم  ألنفسهم  الكرد  يسمح  كيف  قائاًل:  األغا  سألت  وقد 
أرمنية  بيوت  أنفسهم يف  بدفن  الساحرة؛  والطبيعة  اخلالبة،  واملناظر  الّطلق  اهلواء 

ضيقة وقذرة وكثرية الّشبه باالصطبالت؟!  

فأجابني قائاًل: إّن هذا األمر غري مقبول ومؤمل بالنسبة لنا، وهذه املنازل ال تكوَن 
لنا إاّل جمّرد سجون كبرية نقىض با الفرتة الشتوية. 

قرى  يف  واسعة  منازل  ألنفسهم  يبنون  ال  ملاذا  إًذا..  قائاًل:  ثانية  مّرة  سألته  ثّم 
منتظمة؟ 

فأجابني قائاًل: إّننا ال نفهم بناء البيوت، وال نميل إىل اإلقامة با. كام أّن كاّل من 
عشرييت زبيكي وحيدرانيل الكرديتني قد أبعدتا عنوًة من هنا إىل بالد فارس بالّرغم 

من عدم رغبتهام يف مغادرة املنطقة التابعة حالًيا لسلطان أغا. 

املياه هنا هي  الزراعية ووفرة  املراعي وكثرة األرايض  إّن وفرة  قائاًل:  وأضاف 
ما تعل الكرد يتمّسكون بمنطقتهم بشّدة. ولكْن نظًرا العتدال الشتاء هناك، فقد 

وجدْت هاتان العشريتان بعَض الرّتضية. 

وقد علمُت أّن سلطان أغا يعترب املسئول األّول عن أّي تاوزات لألمن والّنظام 
يف هذا اجلزء من القطر أو يف األرايض التي ترعى فيها عشريته. 

فمثاًل عندما سطا بعُض أكراد عشرية ريفان قبل فرتة عىل قرية بالقرب من أخالط، 
قام سلطان أغا بتعّقبهم واسرتداد املرسوقات من الغزاة وأعادها إىل أصحابا. 
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طريق  يف  كانوا  وقد  وان،  أهايل  من  شخًصا   16 اختفى  الصيف  هذا  وخالَل 
عودهتم من القسطنطينية، ووصلت إليه أخباٌر بأّنم قد شوهدوا آلخر مّرة يف قرية 

بالقرب من خينيس قبل اختفائهم مبارشة. 

أو  أثر هلم  أّي  يعثر عىل  ومل  أحد،  يسمْع بم  أو  يرهم  مل  القرية  بعد هذه  وِمن 
باشا،  إسحق  من  بدًءا  عنهم  للبحث  املسئولني  مجيع  فهّب  وممتلكاهتم،  خليوهلم 

وحتى احلّكام املحلّيني إىل جانب سلطان أغا، ولكنهم مل يصلوا إىل أّي دليل. 

وبدأت االعتقادات واالفرتاضات تسود أفكارهم، فالبعض يقول ربام أخذوا 
تلك  أكراد  قبل بعض  إيران من  أو  ما وراء حدود روسيا  إىل  التهديد  عنوة حتت 

املنطقتني، وهناك رسقوهم. 

وقال سلطان أغا: من املعروف أّن هؤالء األشخاص كانوا حمملني بأموال طائلة 
اخلاصة، وقد سّلمهم  أمواهلم  القسطنطينية من  ما أحرضوه معهم من  إىل جانب 
الكثري من أهايل أررضوم مظاريف حتتوي عىل مبالغ كبرية ليقوموا بتوصيلها إىل 
ذوهيم، عند عودهتم إىل وان، آملني أن تصل قافلة مكّونة من 16 شخًصا بأمان مع 

املال إىل وان.

وحّتى يف قطٍر قليِل الّسكان مثل هذا املكان يمكن أن تثري هذه احلادثة دهشتهم 
وتعّجبهم حول اختفاء هذا العدد الكبري من الرجال دون ترك أّي أثر يمكن من 

خالله اقتفاء أثرهم أو البحث عنهم. 

إاّل يف حاالت  قرب خيمته  بحرس  أغا  أْن حيتفظ سلطان  املعتاد  من  يكْن  ومل 
التوّجس من هجوم حمتمل لقبيلة معادية. 

هناك  تكون  أن  فيجب  واحد،  مكان  يف  عديدة  بخياٍم  حتتفظ  ال  القبائل  وهذه 
أخرى  خيام  عرش  أو  ومخس  مًعا،  واحدة  منطقٍة  يف  تعسكر  خيام  عرْش  أو  مخُس 
تعسكُر يف أسفل املكان بني التالل املجاورة بقدر ما تكفي بقعة املرعى حليواناهتم.
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ففي موسم الّربيع يرعون دوابم يف األرايض املنخفضة، ثّم يصعدون با باّتاه 
اجلبال العالية. وعندما يوشك هذا املوسم عىل االنتهاء تستهلك املراعي املنخفضة، 
وتعوُد تلك األرس من األرايض املرتفعة شيًئا فشيئا عندما يزداد الربد وجيربهم عىل 

النزول إىل بطون الوديان.

 وعندما يعلمون باقرتاب اخلطر منهم يقومون بجمع رجاهلم وقرع الطبول من 
عىل الّتالل العالية كإعالن بمدى قرب اخلطر منهم، ثّم تتكرر اإلشارة من معسكر 

إىل آخر. 

بشكل  مسلًحا  فارًسا  ومخسني  مائة  مجَع  يستطيع  أّنه  أغا  سلطان  أخربن  وقد 
جّيد، وجمّهزين للقتال، وهلذا طلبت منه أْن جيمع يل بعض الرجال حّتى أرى بنفس 

مدى مهارهتم. 

وبالفعل قام سلطان أغا مع مخسٍة من الفرسان الكرد بعرض عىل ظهر خيوهلم 
والّرماح يف أيدهيم، وقد كانوا يعّدون برسعة، ثّم يدورون حول اخليام، ولكنه مل 

يكن استعراًضا مؤسًفا عىل أي حال. 

ومل يكْن أيًضا العرُض الذي كنت أتوق ملشاهدته بشّدة، كام أّنه كان أقّل مهارة 
من املامرسات التي يقوم با املرافقون الكرد، حيث كانوا يقومون با من وقت إىل 

آخر خالل الّسفر، وقد كانت بالفعل أفضل من هذا العرض بكثري. 

وباختصار شديٍد إّنني خالل هذه الزيارة مل أتعّلم الكثري، ومل تكن الزيارة عىل 
مقدار توّقعايت، ومعظم ما عرفته هنا كنت أعرفه سابًقا، ومل أزدد إاّل القليل، وإنني 
ا نادٌم عىل هذه الزيارة غري امُلجدية، ولو أّنني علمت من قبل أنا ستكون خالية  حقًّ

من أّي متعة أو إثارة ما كنت قدمت أبًدا. 
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فيها من  الشتوية، ويقضون  مرابعهم  إىل  الكرد  يذهب  أكتوبر،  ويف ناية شهر 
مخسة إىل سّتة أشهر حسب موعد قدوم الربيع سواء كان مبكًرا أو متأخًرا. 

يستعمل  القطر  من  اجلزء  هذا  يف  الكرد  من  أحٌد  يوجد  ال  أّنه  الحظت  وقد 
الّدروع الّدفاعية، ولكنهم حيملون الّرماح وزوًجا من املسدسات وبندقية صغرية 
ذات فّوهة ناقوسية الشكل، باإلضافة إىل سيف وترس، وأحياًنا كنت أرى منهم 

َمن حيمل حقيبًة حتمل ثالثة سهام متتّد لتصل إىل قوس رسج الفرس. 

اآلونة  يف  استعامله  ندر  قد  األسلحة  أنواع  من  الّنوع  هذا  أّن  أيًضا  والحظُت 
األخرية. 

ويبدو أّن شهرته عشرية حيدرانيل قد اكتسبت من جرأهتم وشجاعتهم يف القتال 
والفروسية، كام أّنم هيتّمون كثرًيا برتبية اخليول األصيلة. 

احليدرانلية الكرد- قره كليسة 

بالّرغم من أّنني خالل هذه الفرتة مل أَر أّي نامذج جيدة من تلك اخليول األصيلة 
التي اشتهرت با املنطقة، إاّل أّنني علمت أّن باشوات املنطقة املجاورة قد أخذوا 

منها أعداًدا كبرية، وهلذا مل يبَق منها سوى القليل فقط. 

الذين  الكرديني  الشابني  شقيقة  من  متزّوج  أغا  سلطان  أّن  أيًضا  علمت  وقد 
التقينا بام يف أخالط، ومها حممد بيك، مصطفى بيك، وقد سبق أن ذكرنامها. 

ويف املساء أرسل إلينا سلطان أغا وجبَة العشاء من حريمه، وكانت مكونة من 
عّدة أطباق خمتلفة األصناف، وهي: طبٌق كبري من األرز املمتاز الذي يسّمونه باللغة 
الكردية )بالو(، وفوقه فخذ كامل من حلم الّضأن املشوي، وكريات اللحم املقيل، 
الّتمر،  وحالوة  والثوم،  املخثر  اللبن  من  املصنوع  الصوص  من  بطبقة  املدهون 
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واللبن الكردي املمتاز، إىل جانب رقائق اخلبز الكردي األبيض. وقد كانت هذه 
تناسب  ال  التي  بالّدهون  ا  جدًّ مليئة  كانت  ولكنها  ولذيذة،  شهية  كّلها  األطباق 

الّذوق األورويّب. ويف الليل كان اجلّو لطيًفا، وقد شعرنا بلسعة خفيفة من الربد.

استيقظ سلطان أغا مبكًرا ليوّدعنا قبل مغادرتنا ليدعونا لتناول القهوة يف خيمته 
اخلاصة. 

الصغرية والبسيطة، ولكنه رّد  له هدية كانت عبارة عن بعض األشياء  قّدمت 
قبوهلا،  أعتذَر عن  أن  فرًسا، وقد حاولت  منها، وكانت  أفضل  عىل هديتي بدّية 

ولكّنه أرّص بشّدة فوافقت شاكًرا له عىل حسن ضيافته لنا. 

قد  الذين  الكرد  من  اثنني  بصحبة  غادرنا  والنصف  السادسة  الّساعة  متام  ويف 
تلّقيا تعليامٍت صارمًة من سلطان أغا، بجمع عدٍد كاٍف من املرافقني من اخليام التي 
سنمّر با يف طريقنا، وبالرغم من أّن أحد رجالنا قد ذهب للمعسكرات القبائلية 

واخليام التي صادفناها يف الطريق إاّل أّنه مل يستجْب له أحد من هؤالء الفرسان. 

سلكنا طريًقا متمّوًجا وغري مزروع، حيث يمكن أن تكون هناك مراعي ممتازة 
أثناء الربيع والصيف. 

ثّم رأينا بقعة واحدة خرضاء غزيرة املياه، وعدًدا من اخليام يرعى حوهلا جمموعٌة 
من اخليل وصغارها، ثّم قطعنا وادًيا طوياًل تنترش يف أرجائه معسكرات عديدٌة عىل 
طول اجلدول امُلنساب من شالل مائّي عذب وصغرية، أخرض الضفاف. ومن هذا 

املكان أطللنا عىل جمموعٍة من التالل التي انحدرنا منها نْحو سهل فسيح كبري. 

التي كانت عىل يسارنا رأينا قريًة أرمنّية تسّمى قرة كليسه، أي  وأسفل اجلبال 
الكنيسة السوداء نسبة إىل الكنيسة املوجودة با واملشيدة من حجر أسود. 
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أرمنية  مقربة  بجوار  مررنا  ثّم  مّنا،  أميال  ثالثة  ُبعد  عىل  القرية  هذه  كانت  لقد 
رأينا  منها  واحد  ميل  ُبعد  وعىل  كبرية،  قرية  بقايا  شاهدنا  منها  وبالقرب  كبرية، 
أنقاض قريٍة أخرى، لقد كان هذا الّسهل خالًيا من الّزراعة تقريًبا، كام أن تربته مل 

تكن قاحلة عىل أّية حال. 

أسوار  حتت  من  البحرية  نْحو  ينساب  نًرا  عربنا  أخرى،  قرية  أنقاض  وخلَف 
قلعة آريش من طرفها الغريب، وقد كانت تلك القلعة ال تزال ظاهرًة بوضوح رغم 

أنا كانت تبعد عنا بمسافة نْحو 12 مياًل. 

ويف الّطرف املقابل للّسهل وصلنا قرية، ولكننا مل ندخلها واستدرنا حوهلا لنصعَد 
باّتاه اجلبل، عابرين سلسلة من الّتالل املنخفضة التي أوصلتنا إىل واٍد عميق جيري 
من خالله جدوالن يّتحدان قبل اخلروج من الوادي مكّونان رافًدا للّنهر الرّشقي 

البعيد لسهل آرديش. 

عرْبنا هذا النهر، ثّم وصلنا وهًدا جيري به جدول صغري، حّتى وصلنا: 

 :Kunduk قرية كندوك

بعُض القروّيني كانوا معسكرين أسفَل القرية، أّما الباقي فكانوا يف أماكن أخرى 
طلًبا للمرعى، وهلذا كانت القرية خالية متاًما من أّي كائن حي. 

الّطريق إىل هنا كان جيًدا إىل حّد ما، بالرغم من أننا كّنا نواصل السري من ثامن 
ساعات مضت، وأعتقد يف تقديري أّننا قطعنا اليوم 20 مياًل، مع أننا قد توّقفنا يف 

بعض األماكن مّما جعلنا نتأّخر قلياًل. 

ا من خيام بعض أفراد عشرية حيدرانيل نصبنا خيامنا  وعىل ُبعد مسافة قليلة جدًّ
دوَن الّنظر جلودة األرض بالقرب منهم، وبام أّننا قد أتينا للّتو من مضارب رئسيهم 
سلطان أغا، فقد كّنا ننتظر معاملة جيدة منهم إاّل أّنم عاملونا بطريقة غري متحرضة 
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ورفضوا تزويدنا بام نحتاج من مواّد غذائية، وعندما هّددناهم بأنم إذا مل يزودونا 
بام نحتاج مقابل ما يريدون من مال سوف نأخذ ما نحتاجه منهم بالقّوة، فام كان 
منهم إاّل أْن قالوا إّنم ليس لدهيم ما يبيعونه أو يعطونه لنا، فقال هلم اخلافاس- أي 
املرافق لنا، وهو من احلرس الشخيص للباشا- أّنم إذا مل يزودونا بخروف صغري 

حااًل فسيكون موقفهم صعًبا.

أثاَر هذا الكالم غضَب أحد الكرد الواقفني، فأمسك بعنق اخلافاس وكاد خينُقه، 
ولكّن اخلافاس ختّلص من ذلك الرجل الكردي، حيث أّنه كان ضخم اجلثة وقوي 
آخر كان  بندقية رجٍل كردّي  انتزع  أِن  إاّل  احلانق  الّرجل  فام كان من ذلك  البنية، 
يقف بجواره وصّوبا نْحو اخلافاس، فقام اخلافاس بدْوره بتصويب مسدسه نْحو 
الرجل الكردي، فهّب الكرد والفريق املرافق يل بتفريق الّطرفني وهتدئتهم ومنعهم 

من استعامل الّسالح، وبعد حلظات قليلة عاد اهلدوء والنظام بني الطرفني. 

وبعَد هذه املشاجرة العنيفة زّودنا الكرد بام نحتاج إليه مقابل مبلغ من املال، ثّم 
تدّخل بعض األشخاص، وقاموا بعقد الّصلح بني هذين الرجلني فتصاحلا وعانق 

بعضهام اآلخر. 

ال أستطيع تربيَر هذه الّترصفات التي حدثت، حيث أّن مرافقينا قد سبقونا إىل 
هنا، وأخربوا أهَل القرية بقدومنا وأخربوهم أيًضا أّننا سندفع هلم ثّم كّل ما نأخذه. 

بعَد حلول الليل أرسل سلطان أغا إىل عّمه برسالة يعتذر فيها عن إرساله لنا 
دون سابق معرفة إىل قرية خرج كّل سكانا إىل مرابعهم الصيفية، وليطمئن عاّم إذا 

كّنا قد حصلنا عىل حاجاتنا. 
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الّسادس من أيلول/ سبتمرب، عام 1838 

بانتظارنا مسرية طويلة عرب سلسلة  التحّرك يف وقت مبّكر ألّنه كان  لقد قّررنا 
اللطيفة  ونسامُته  لطيًفا،  اجلّو  وكان  القمر،  ضوء  عىل  انطلقنا  وهلذا  عالية،  جباٍل 
تداعب وجوهنا، وقبل أْن نرتقي صهوات جيادنا أرسلت يف طلب عّم سلطان أغا 

ألعلمه بام حدث من شجار الليلة املاضية. 

وأخربته باسم الّرجل الذي تسّبب يف هذا النزاع، وطلبت منه أن يبلغ سلطان 
أغا بتأنيبه عىل هذه الترصفات السيئة. 

أغا،  سلطان  إياه  وأهدان  سبق  الذي  الفرَس  ألعيد  الفرصة  هذه  انتهزت  كام 
املايض، وقد  اليوم  الّسفر يف  الفرس قد عانت كثرًيا بسبب طول  وقد كانْت هذه 
كان االحتفاُظ با يسّبب لنا مشاكل أخرى، وهلذا أردت إعادهتا، وبذلت جمهوًدا 
كبرًيا يف الّتقليل من رّدة فعل سلطان أغا، حّتى ال يعترب إعادة هدّيته بمثابة إهانة له، 
فأخذت أمدُح يف مواصفات وُحسن تربية الفرس، وحتّججت بصغر سّنها، وقلت 
إّنا لن تتحّمل الّتعب واإلرهاق الذي سنعّرضها له خالل طريقنا الطويل، ولذلك 
رأينا أّنه من األفضل إعادته إىل سلطان أغا؛ حّتى تتحّسن حالتها، وبعد ذلك يمكنه 
أن يرسلها يف أررضوم، ولكّن هذه املحاوالت الكبرية مل تِف بالغرض، ومل تعِط 

ثامرها، فوجدت الرجَل املسّن- أي عّم سلطان أغا- يقول: 

»إّنك من بداية األمر مل حتّب هذا الفرس أبًدا«.

أّنه اعترب  يقتنع، ويبدو  أّنه مل  إاّل  الّسابقة  لتلك األسباب  وبالّرغم من تكراري 
الّتوبيخ لسلطان أغا عىل عدم إعطائه يل حصاًنا أفضل من  هذه املسألة كنوٍع من 
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هذا، وإْن كان للّتوبيخ فائدة؛ فإّنه بالفعل بداًل من أن يكون لدينا شخصان فقط 
باألمس كمرافقني؛ صار عندنا اليوم حاشية مكّونة من أحد عرش حارًسا. 

ويف الّساعة اخلامسة صباًحا بدأنا يف صعود الوهد الضيق، وعىل ضفاف اجلدول 
نبتت شجرياٌت صغرية من بينها أشجاُر الصفصاف وأحراج املاء والبتوال وبعض 

أنواع التفاح الربي والكمثرى، باإلضافة إىل بعض شجريات الكشمش. 

ويف مكان حيث يتفّرع الوهد، ويلتقي اثنان من الشالالت عرض علينا خياران، 
نسلك طريًقا  أو  ولكّنه قصري،  الوعورة،  ا ضّيًقا وشديد  نّتخذ طريًقا جبليًّ أن  إّما 

طوياًل للغاية، ولكّنه سهل. 

ا فقط بام يسمح ملرور دواّبنا دون مصاعب كبرية،  وبام أّن الّطريق الثان كان جبليًّ
ومن طبيعة األرض أدركنا أّنا أنسب لنا، وهلذا قّررنا أْن نسلك الطريق الثان. 

يسكن با  عّدة خيام  منطقة با  إىل  العارشة صباًحا وصلنا  الّساعة  ويف حوايل 
الكرد، وهنا حصلنا عىل بعض الّلبن املمتاز والقشدة واخلبز، وقد علمت أّن هؤالء 
الكرد من عشرية حيدرانيل، وقد أخربونا أّنم يف طريقهم لاللتحاق بذلك اجلزء 
ذا  املالمح،  ا كهاًل وسيَم  قابلت رجاًل كرديًّ ثّم  إيران،  يقيم يف  الذي  العشرية  من 
بلًدا  البلد  يعْد هذا  عينني واسعتني سوداوين، وحليته كّثة رمادية، وقد قال يل: مل 

للعيش، ويقصد بالبلد القسم الرتكي من كردستان، فقلت له: 

هل رأيك هذا ناشئ عن القيود املفروضة عىل الغزو؟ 

فأجابني يف عنف وغضب: 

ا، ولكّننا قد حتطمنا بسبب كثرة مطالب  كاّل، فأنا مل أكْن يف يوم من األيام لصًّ
باشوات السلطان وأذنابم. 



191 رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية واألرمنية

اخليام  حول  واخليل  واألغنام  األبقار  من  كبرية  أعداٍد  وجوَد  الحظت  وقد 
اخلمسة التي يسكنها هؤالء الكرد من عشرية حيدرانيل، والتي تبنّي بوضوح أّنم 

ليسوا معدمني. 

فأجابني الرجل ضاحًكا: 

إّن ما تراه هنا ذو قيمٍة قليلة ألّن اإلنسان قليل األمهية. 

الباقي  ويبقى  حاجاهتم،  يكفي  ما  املوايش  من  يمتلكون  الناس  هؤالء  إّن 
للّتصدير، وهذا يكفي ليمنحهم استقالاًل. 

وإْن كانت هذه اإلمكانيات موجودة يف أّي قطر متحرّض لشعب ذي احتياجات 
قليلة هلذه الدرجة؛ ألصبحوا أثرياَء للغاية، وبالّرغم من ظهور دالئل عىل الثروة 
الّرعوية هنا، إاّل أّنني الحظت أّن النساء واألطفال يرتدون مالبس رثة، ويف بعض 

األحيان يكون األطفال عراة. 

أّن فرتة الصبا لدى كال اجلنسني  الّنساء هنا بمظهرهن، وبالّرغم من  وال هيتّم 
تعلهم يبدون بصّحة كبرية ونشاط، كام أّنم يمتلكون أسناًنا بيضاَء مجيلة، إاّل أّنم 
مع تعّرضهم ملشاق احلياة وإرهاقاهتا يتغرّيون متاًما، فتصبح النساء عجائز بعد فرتة 

قصرية، أّما الرجال فيزيُد عمرهم الّضعف حّتى يبدو الشاّب رجاًل كهاًل. 

اسرتحنا هنا ملّدة ساعة، ثّم غادرنا اخليام عرَب شاّلل ينحدر من قمة واٍد شديِد 
الوعورة، ويف متام الّساعة الثانية والنصف وصلنا أعىل جزء من آال- داغ، أي اجلبل 

اجلميل، ثّم عربنا الّسلسلة هابطني إىل واٍد عميق عن طريق ممّر شديد االنحدار. 

نا عرب املنحدر حوايل نصف ساعة من قّمة الوادي املسّمى زيالن  استغرَق سرْيُ
ديرين، كان ينحدر نٌر صغري يتشّعب من جوانبه عدد كبري من الشالالت الّصغرية 

لتصّب يف قاع الوادي مكّونة جدواًل أكرب، يّتسع يف جمراه بني خطوة وأخرى. 
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الواجهة  وعىل  مراد،  لنهر  الرئيسية  املصادُر  هي  والّشالالت  اجلداول  وهذه 
ا، ومع ذلك  الّشاملية ألعىل القمم يف الّسلسلة كانت الثلوج تفرتش بقًعا كبرية جدًّ

فأنا أعتقُد أّن جبل ناال- داغ منخفض للغاية بالنسبة إىل جبل سيبان داغ. 

عرْبنا هذا اجلدول من اجلهة اليرسى أسفَل الوادي، وهي عموًما ضيقة وذات 
قاٍع أخرض، ويف طريقنا مل نَر أّي أثر خليام الكرد أو قطعانم، ويف بقعة واحدة فقط 
رأيت بعَض احلشائش املقطوعة لعمل التبغ، وثالثة أو أربعة روافد تّتحد مع نر 
الدين، ولكّنني رأيت واحًدا فقط منها ذا حجم  مراد صو قبل وصولِه إىل ضياء 

اعتيادي. 

وقبَل غروب الّشمس مررنا بقرية مهّدمة، ثّم عربنا إىل الضفة اليمنى لنهر مراد 
صو، لقد مشينا مسرية طويلة ومرهقة هذا اليوم حّتى أرهقنا وأرهقت خيولنا. 

حاكُم هذه املنطقة هو شقيق وايل بايزيد بلول باشا، وعندما وصلنا إىل املنطقة 
ندخَل  أن  إاّل  أمامنا  يكن  مل  وهلذا  لإلقامة،  مناسًبا  مكاًنا  لنا  خيّصص  مل  وجدناه 
اصطباًل، ونفرتش الّتبن اجلديد املوجود فيه، لنسقط بعد ذلك يف نوم عميق، ونحن 
بانتظار وصول حقائبنا، وبعد منتصف الليل وصلت احلقائب، وبعد حوايل ساعة 

تناولنا الشاي، ونحن متمّددون يف فراشنا. 

بعد تلك املسرية املتِعبة التي خضناها باألمس، مل نكن نحن أو خيولنا يف حالٍة 
تساعد عىل متابعة رحلتنا، وقد كان الدكتور ديكسون أكثرنا تعًبا وإرهاًقا، وكانت 
صّحته متدهورة، وقد بدأت هذه احلالة منذ صعودنا إىل جبل سيبان داغ، وذلك 

بسبب التهامه لفصوص كثرية من الثلج هناك. 

قمُت بإرسال رسالة إىل بلول باشا يف بايزيد مع أحدهم ألطلَب منه أن ُيؤّمن 
الطريق من ضياء  أّن  بايزيد؛ ألّنني علمت  إىل  فريَق محاية مناسب حّتى نصل  لنا 

الدين إىل بايزيد غرُي آمن بسبب وجود قطاع الطرق فيه. 
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لقد سمعت أّن قاسم أغا ابن حسني أغا رئيس عشرية زيالنيل كان موجوًدا يف 
قرية ضياء الدين، وهلذا دعوته للمجيء وتناول القهوة معي، فقبَِل دعويت وجاء 

لزياريت. 

والذكاء،  بالوسامة  يتمّتع  وال  عمره،  من  عرش  الّثامنة  يف  شابٌّ  أغا  قاسم  إّن 
ولكّنه كان برفقة شاّب لبق ووسيم وأنيق املظهر. 

هذا  كان  لقد  ا،  حادًّ يصبح  بيننا  النقاش  جعلت  التي  األحاديث  بعَض  تناولنا 
واحًدا  هناك  اإلنجليزية  البعثة  أعضاء  أسامء  يعرف  وكان  خراسان،  يف  الرجُل 

واحًدا. 

الروسية، حيث كان ذاهًبا إلعادة  لتّوه من احلدود  وقد كان قاسم أغا قد عاد 
حوايل سّتني أرسة من عشريته كانت مقيمًة يف القطاع الرويس من احلدود. 

وكانت هذه األرس تتمّنى أن تعود لتعيش وسط عشريهتا القاطنة يف فارس، ومل 
تبِد الّسلطات الّروسية أّي اعرتاض عىل مغادرهتا ألراضيها. 

وقد أمر الّشابني الكرديني بأن يفّضال العيش يف اجلانب الكردي اخلاضع لرتكيا 
أكثر من اجلانب اإليران. ومن املؤّكد أّن السكن يف اجلانب اإليران له فوائد كثرية 
أفضل من الّسكن يف اجلانب الرتكي، إاّل أّن كثرة املياه يف اجلانب الرتكي ال توازهيا 

أّية فوائد أخرى موجودة يف اجلانب اإليران. 

جاء حاكُم ضياء الدين املسّمى عبد الرزاق بيك لزياريت، وخالل هذه الزيارة 
سألته عن الّطريق من ضياء الدين إىل بايزيد عن طريق احلدود، فأخربن أن هذا 
أية  الّطريق سالك وآمٌن متاًما، ولكنه يكاد يكون مقفًرا متاًما، وذلك لعدم وجود 
لنا وخليولنا،  احتياجات  أو  أّي طعام  تأمني  أّنه ال يمكنني  الطريق، أي  قرى عىل 
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هذا باإلضافة إىل انخفاض درجات احلرارة بشّدة، لدرجة أّنه من املستحيل إبقاء 
اخليول خارج االصطبالت لياًل. 

وعندما سمعُت هذه األسباب اقتنعت أّنه من األفضل عدم سلوك هذا الطريق. 

تقع عىل  مًعا، ونظًرا ألّنا  الكرد واألرمن  الدين خمتلطة، ويسكُنها  قرية ضياء 
الطريق املؤّدي إىل إيران؛ فإّن سّكانا يتعّرضون البتزازات كثرية من قبل وايل إيران 
بسبب استضافة املسافرين، ولكّنهم يعوضون ذلك من خالل بيعهم الشعري والتبن 

ا.  للقوافل التي متّر من هنا خالل فصل الشتاء بأسعار عالية جدًّ

أّما القلعة فأسوارها متهّدمة، وال يمكنها تأمني احلامية ألّي أحد، ومكان إقامة 
البيك هو مسكٌن بائس ومتآكل وغرُي مسكون باستثناء اجلزء الذي تسكنه احلريم، 
وحيتفظ فقط بغرفة استقبال واحدة تقع خارج فناِء املنزل، وقد قام بعرضها علينا 

لتكون حمطة اسرتاحتنا فور وصولنا للقرية. 

الباشا  قبل  من  املوفد  اخلاّص  احلارس  أي  اخلافاس-  ألّن  هذا  نقبل  مل  ولكّننا 
غرفة  يف  اإلقامة  من  راحة  أكثر  يعّد  القرية  اصطبل  يف  اإلقامة  أّن  أخربنا  إلينا- 

استقبال البيك. 

أّنه أساًسا  القرية كانت حمّطة جنوبية، وجزًءا من احلصن يشري إىل  إّن اصطبل 
ليشّكل  ا،  جدًّ وعر  منحدر  حاّفة  عىل  ينهض  احليطان  أحُد  حمكمة.  بصورة  مبنّي 
جانًبا لوهٍد ينساب من خالله نُر مراد صو، أّما احلوائط الباقية فتنهض من املنطقة 
الّسهلية، ويمكن جعلها دفاعّية بسهولة ضّد هجوم الغزاة الرحل، ولكن هذا ال 
احلالة  هذه  عىل  تبقى  أن  جيب  ال  إّنا  حال  كّل  وعىل  قويًّا.  ا  دفاعيًّ موقًعا  يمنحها 

املتهالكة. 
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الّثامن من أيلول/ سبتمرب، عام 1838 

عزمنا عىل الّرحيل، ومحلنا خيامنا وأمتعتنا، وأثناَء هذا فوجئنا بوصول الرجل 
الذي بعثته إىل بلول باشا يف بايزيد، وطلب مّني تأخري رحلتي حّتى اليوم التايل 
ألّنه يعترب الّطرق غرَي سالكة ومهّددة باخلطر، ويريد أن يبعث لنا طاقم محاية يتكّون 
من مخسني مرافًقا، ولكّنني وجدت أّنه من غري الرضوري تأجيل الرحلة، حيث إّننا 
ا، ومعنا فريق محاية يتكّون  كّنا قد رفعنا خيامنا ومحلنا أمتعتنا، كام أّننا كّنا فريًقا قويًّ
إذا  أمتار حّتى  ببضعة  إاّل  أمتعتنا  نبتعد عن  أاّل  قّررنا  فارًسا، وقد  أربعة عرش  من 
طرأ أمٌر ما نكون قريبني منها، كام أّننا وجدنا أّن األمر لن يكون له خماطرة كبرية إذا 

حتركنا ببطء.

الّساعة  بايزيد يف متام  إىل  السادسة صباًحا، وصلنا  الّساعة  بدأنا حتّركنا يف متام 
الثانية والّنصف بعد الظهر، رغم أّنني قّدرت املسافة التي قطعناها بام ال يزيد عن 

18 مياًل. 

  Gerna, wuk ا يسمى كريناوك توّقفنا عند نر صغري مجيل ذي مياه صافية جدًّ
ليخربه  باشا  بلول  إىل  اخلافاس  أرسل  هناك  ومن  صخري،  جرس  من  بالقرب 
بوصولنا إىل بايزيد، ولنطلب منه ختصيص مكاٍن لننزل به بالقرب من قرية تفرتش 

أعتاب التّل الذي تنتصب فوق قمته بايزيد.

ويف منتصف الّطريق بني بايزيد وضياء الدين الح ألنظارنا من بعيد قرُص الباشا 
تنتصب  وأعتابا  جوانبها  عىل  والتي  االنحدار،  شديدة  صخرة  عىل  يقع  الذي 
جبل  سفوح  عن  يفصلنا  مياًل،   15 طوله  سهٌل  املسافة  ويتخّلل  بايزيد،  والية 
تاكري داغ، أو جبل آرارات، الذي ترتفع قّمته يف جالل مهيب، وتغطيها كتلة 
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ثلجية بّراقة تكّلل هامته العالية، وإىل جانبه توجد قّمة أصغر دون ثلوج، بحيث 
ال تبدو بوضوح إىل جانِب جبل آرارات العمالق الّشامخ، هاتان القمتان بارزتان 

ومفصولتان عن باقي الّسلسلة، وكأّنام تنظران بكربياء إىل اجلبال املحيطة بام. 

وبالقرب من تلك القّمة، ويف منتصف الّطريق إىل بايزيد، نرى األرض مكسّوة 
عن  ترتفع  التي  والنتوءات  الصخور  كّونت  والتي  الربكانية،  املقذوفات  بمنثور 

األرض. 

وقد علمت أّن النهر الربكان مل يأِت من القّمة الرئيسية نفسها، ولكنه أتى من 
جزٍء من السلسلة اجلبلية التي تقع بني أرارات، والسهل الذي سبق ذكره. 

ويقال إّن سفينة نوح قد رسْت عىل هذا اجلبل بعد الطوفان، وقد أخربن حافظ 
أّنه  املسلمون  املؤرخون  ويذكر  العامدية،  من  بالقرب  يقع  اجلودي  جبل  بأّن  باشا 

نفسه جبل أرارات املذكور يف الكتاب املقدس. 

وعندما قرأت يومّيات املسرت ريتش Rich رأيته يذكر أن هناك مدّوناٍت تارخيية 
تقليدية تدعم هذه احلقيقة. 

بايزيد  الناس الذين يسكنون يف جوار  أّن  ولكّنني مل أحلظ خالَل تواجدي هنا 
يذكرون أّية أساطري أو روايات ختّص سفينة نوح، كام أّن أهايل املنطقة ال يطلقون 
عىل هذا اجلبل أّي اسم آخر سوى تاكري داغ، ومل نصادف يف طريقنا أي فرسان 
باتاه  واألغنام  املاشية  بعض  يسريون  وهم  املتجّولني  بعض  رأينا  ولكّننا  كرد، 
ا من جورجيا،  احلدود الذين أخربونا بأّنم من عشرية زيالنيل الكردية العائدين توًّ
األرايض  يف  املقيمني  عشريهتم  أفراد  بباقي  لاللتحاق  ذاهبون  أّنم  وأخربون 

اإليرانية. 
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بعد الّظهرية فوجئنا ببوِب عاصفة شديدة استمّرت طوال الليل، وتسببت يف 
ظهوِر موجٍة خانقة من الغبار واألتربة. 

وبدأت  نفيس،  يف  املخاوف  بعث  إىل  أّدى  أّنه  لدرجة  شديًدا  الّتيار  كان  وقد 
الّشكوُك تساورن حول أّن هذه الرياح سوف تقتلع خيامنا من جذورها، وسنظّل 

نحن يف العراء. 

طوال  هكذا  احلال  واستمّر  أخرى،  مّرة  العاصفة  هّبت  الّتايل،  اليوم  ظهر  ويف 
األربعة أّيام التي قضيناها يف بايزيد، واستمّر هبوب الرياح عىل هذا الشكل، ولكن 

صاحَبها تياٌر قوّي منتظم من نسيم عليل ملّطف كان يعاود اهلبوب. 

القديمة  الغرفة  إىل  االنتقال  إىل  نضطّر  أزعجتنا، وجعلتنا  لدرجة  الغباُر  تكاثر 
املتآكلة، والتي بالّرغم من كّل هذا بدْت لنا أفضَل بكثري من خيمتنا. 

يف  التواجد  فاعلية  عدم  من  يل  اشتكى  وقد  اجليش،  طابور  قائُد  لزياريت  جاء 
بسبب  تعان  التي  قواته  عىل  ا  سلبيًّ ينعكس  األمر  وهذا  بايزيد،  مثل  صغري  مكاٍن 

ذلك كثرًيا، ولكنني قلت له: 

احلني  بني  تتمّرد  التي  الكردية  القبائل  عىل  للّسيطرة  قّواتك  تستخدم  ال  ملاذا 
واآلخر؟ 

فأجابني قائاًل: 

أنا وقّوايت موضوعان حتَت إمرة بلول باشا، وأنا ال أستطيع أن أقوم بأّي يشء 
دون موافقة الباشا. 

ويف نفس الوقت يف الّظهرية جاءن رجل، وقد كان مبعوًثا من قبل الباشا ليعمل 
)ميهمندار( أي مضيف يل وملرافقي، وأبدى رغبته يف معرفة موعد حتركنا. 
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لقد كانت أحوال الدكتور ديكسون تزاد سوًءا، وهلذا قّررت أن أستأجر عربة 
بعد  الّرحيل  عىل  وعزمت  واحدة،  توفري  يف  نجحُت  بالغة  صعوبة  وبعد  لنقِله، 

يومني، متوّقًعا أن تتحّسن حالته حّتى هذا الوقت ليستطيع حتّمل مشاّق السفر. 

إّن اضطراب األمن يف املنطقة ومرَض الدكتور ديكسون والرياح الشديدة التي 
دامهتنا، والغباَر واجلّو الغائم، ومجيَع هذه األسباب؛ جعلت خّطتنا تتأثر حيث كّنا 
املالحظات  استخالص  بإمكاننا  يكْن  مل  لذلك  وتبًعا  آرارات،  جبل  زيارَة  ننوي 
الفلكية، وهلذا كان بقاؤنا يف هذه املنطقة دوَن سبٍب وجيه، وهلذا فقد كّنا يف هلفة 

شديدة ملغادرة والية بايزيد. 

ومن خالل مشاهدتنا العرضية حصلنا عىل بعض املعلومات عن جبل تاكري 
داغ أي آرارات، فحسَب تقديري أظّن أّن الّثلوج تكسو نْحو ألفي قدم أسفل القمة 

والتي تغّطي نْحو 12 ألف قدم كارتفاٍع تقريبّي للجبل. 

للمرة  آرارات  جبل  إىل  نظرُت  بايزيد  مغادرة  فيه  قّررنا  الذي  اليوم  صباح  يف 
قد  كانت  اجلليد  من  خفيفة  بطبقٍة  اكتست  قد  الّسفىل  قّمته  فوجدت  األخرية، 

سقطت عليها باألمس. 

تقع مدينة بايزيد بني سلسلة من الصخور شديدة االنحدار عىل شكل فجوة، 
وحييطها سلسلٌة من اجلبال، تقابل جبال تاكري داغ، التي ترتفع عىل الطرف املقابل 

للّسهل الذي يرتاوح بني 8 إىل 10 أميال. 

إّن قرص الباشا عبارٌة عن بناء صخرّي مجيل، ويعترب من أمجل قصور الباشوات 
ا من أفضل القصور املوجودة يف تركيا بأكملها.  التي شاهدهُتا يف حيايت، إّنه حقًّ

اجلبال  ألّن  ونظًرا  بشموخ،  املدينة  عىل  ويطّل  جبل،  قّمة  عىل  بناؤه  تّم  وقد 
املحيطة أعىل منه ارتفاًعا فقد وضع عليها الّروس مدافعهم ليوجهوها إىل القرص، 

وبعد عّدة طلقات عىل القرص استسلمت املدينة. 
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إّن املدينة اآلن شبه مهّدمة، وأسواقها بائسة ورديئة التجهيز باملواد، أّما الّسكان 
هذه  أّن  ويبدو  الغرباء.  مع  بخشونة  ويتعاملون  الّطبع،  غالظة  عليهم  فيبدو  هنا 
كّل  من  بم  حييطون  الذين  الرّحالة  الكردية  القبائل  من  هلم  انتقلت  قد  الّصفات 

جانٍب نتيجة لتعاملهم مًعا بشكل مستمر. 

أّما التجارة يف بايزيد فيبدو أّنا متدهورة، وقد بدأ ذلك منذ أن احتلت يريفان أو 
ريفان من قبل الّروس، وأقامت حكومتهم حمجًرا عىل حدودهم، وهكذا توقفت 

كّل االّتصاالت النشطة بني يريفان وبايزيد. 

ويمكن أن نؤّرخ حالة الّتدهور التي أصابت التجارة هنا منذ إقامة ذلك املحجر، 
وهكذا ساءت األوضاُع االقتصادية لبايزيد، وقد زادت هذه املشكلة اتساًعا عندما 
هاجر قسٌم كبري من الّسكان األرمن مع القوات الروسية الغازية إىل الطرف الثان 

من احلدود. 

لقد قام أجداُد بلول باشا بحكم باشلق )باشوية( بايزيد لعّدة أجيال معتمدين 
اسميًّا عىل أررضوم، ولكّن حممود باشا والد بلول باشا- احلاكم احلايل- كان قد 
قد  رئيًسا  كونه  من  بالّرغم  ا  قويًّ مستقّلة حقيقية. وكان حاكاًم  كردية  أّسس والية 

خرج عىل سلطة حكومة السلطان العثامن. 

كام بنى لنفسه قرًصا كبرًيا، وأجرَب العشائر الكردية املحيطة عىل جلب مواد البناء 
الّطريق  السابق فقد كان يقع عىل  أّما مسكنه  لذلك القرص عىل حسابم اخلاّص، 
اجلبل،  جهة  يف  حمفوًرا  نصفه  كان  وقد  اجلديد،  القرص  مواجهة  يف  للوهد  املقابل 

وحيتوي عىل خمازن ضخمة. 

ا  وحتتوي عىل خمزن ضخٍم لألسلحة، لكن صيانته قليلة، هذا املوقع حمّصن جدًّ
ا لرجل مهّم  ا، ويليق بأن يكون مقرًّ لدرجة أّنه ال يتأّثر باملدفعية، وموقعه متمّيز جدًّ
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األشداء  املتمردين  من  ألفواج  رئيًسا  اعتباره  يمكن  والذي  باشا،  كمحمود  ا  جدًّ
أكرب من كْونه حاكاًم ملنطقة واسعة. 

يقع عىل جانبه هذا  الذي  اجلبل  قّمة نفس  قلعٍة قديمة عىل  بقايا  أيًضا  ويوجد 
أّنا  التاريخ، والتي خييل يل  إيغااًل يف أعامق  القلعة أكثر  املنيع، وتعّد هذه  احلصن 
آخُر حمّطات اجلنويني، ولكن املسيو جوبرت Joubert - رئيس البعثة املوفدة من 
قَبل نابليون بونابرت إىل شاه إيران آنئذ ومرافقيه- كان قد حجز يف القلعة األحدث 

بناًء. 

وكان املسيو جربت قد محل هدايا ثمينة من قَبل رئيسه نابليون إىل شاه إيران. 
ويقال إّن حممود باشا اشتهى احلصول عىل تلك اهلدايا، وبعد تعزيز محاية جوبرت 
بمجموعٍة من املرافقني، يزعم أّنه أرسَل من ناحية أخرى جمموعة من األشخاص، 
ملهامجة ركب املسرت جوبر، فقاموا بتعصيب عيونِه وتوثيق يديه وإعادته إىل بايزيد، 
وهناك تّم وضعه هو ومرافُقه الشخيص يف سجٍن تصُل جدرانه إىل جناح يف الطابق 

الذي يقيم به احلريم. 

وتّم حجز املسرت جوبرت ورفاقه يف هذا السجن ملّدة ستة أشهر تقريًبا، وخالل 
هذه الفرتة يقّدم هلم طعام قليل، معظُمه مكّون من املاء واخلبز.

وقد كان يظّن أّنم سيمرضون مع مرور الوقت من جّراء ذلك الطعام الّرديء 
ويموتون، ولن يسأل عنهم أحد، أو يعرف مكانم، وهكذا تنتقل ملكية املجوهرات 

واألحجار الثمينة التي كانوا حيملونا كهدايا مللك الفرس؛ إليه هو. 

قيد  عىل  وبقوا  ورفاقه  جوبرت  املسرت  يمِت  مل  حّظه؛  ولسوء  حّظهم،  وحُلسن 
احلياة، بينام حممود باشا نفسه سقط يف الفراش مريًضا وتوّفاه اهلل بعد فرتة قصرية.
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وقد فرّست أرسته أمَر موته املفاجئ بأّنه انتقام من اهلل عىل األمور البشعة التي 
وفادهتم،  وأكرمت  السجناء،  رساح  بإطالق  أرسته  قامت  ثّم  حياته،  يف  فعلها 
البدء من جديد، بتوصيل اهلدايا إىل  إليهم اهلدايا، وسّهلوا هلم األمر يف  وأعادت 

أصحابا، وكذلك تنفيذ املهاّم األخرى التي كلفوا با.

وبعد وفاة حممود باشا مبارشة أعقبه عىل كريس الباشوية ابنه بلول باشا الذي 
حيكم املنطقة منذ ذلك الوقت باستثناء سنٍة واحدة تّم عزله فيها بسبب تساهله مع 
اإليرانية  للقوافل  يتصّدون  كانوا  الذين  الكردية  اجلاليل  عشرية  من  عمومته  أبناء 
الضخمة  األموال  استعادة  عن  عجزه  بسبب  وبخاّصة  احلدود،  تتاز  كانت  التي 

التي سَطا عليها أفراٌد من تلك العشرية من قافلة إيرانية كبرية عام 1834. 

وهذا األمر جعل أسعد باشا حاكَم أررضوم يغضب عليه، ويقوم بتعيني ديمري 
وسوء  الشديد،  جشعه  أظهر  ما  رسعان  لألسف  ولكّنه  باشا،  لبهلول  خلًفا  باشا 
بل  الفور،  عىل  عزله  طالبني  ضّده  شكاوى  بتقديم  األهايل  فقام  وقسوته،  إدارته 
وهددوهم بأّنم إذا مل حيّققوا مجيَع مطالبهم فإّنم سوف هياجروَن بشكل مجاعي 

إىل جورجيا. 

الناس، وتّم تعيني بلول باشا  تّم بالفعل عزُل ديمري باشا نتيجة إلرصار  وقد 
الوالية  هذه  يف  السلطة  مقاليد  يتقّلد  باشا  وبلول  الوقت  هذا  ومنذ  أخرى،  مّرة 

الواسعة. 

غادرنا مدينة بايزيد صباح اليوم قبل ساعة من رحيل باقي أعضاء ركبنا، وذلك 
حّتى نعطي فرصة ووقًتا للجواميس التي تسحب عربة الدكتور ديكسون لتميض 

قدًما يف خطواهتا البطيئة. 

عند  اختذناه  الذي  الطريق  نفس  وهو  الدين،  ضياء  إىل  املبارش  الّطريق  سلكنا 
قدومنا إىل بايزيد. 
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ويف طريقنا إىل قرية ضياء الدين صادفنا درويًشا من أهايل بخارى، وطلب مّنا 
أهايل بخارى  بأّن مواطًنا من  الّرجل  فوافقت، وقد أخربن هذا  بركبنا  يلتحق  أْن 
غادر بلَده منذ اثنني وعرشين عاًما ألداء فريضة احلج، وبعد أداء فريضة احلج طاف 

يف البلدان بغرض السياحة، وهو اآلن يف طريق العودة إىل أهله ووطنه. 

أّنه قد عاَد مؤّخًرا من أررضوم، وكان يأمل أْن  وأخربن- أيًضا- هذا الرجل 
يرافقه دليٌل كي يرشده إىل الّطريق إىل يريفان عرب احلدود الروسية، ولكن حاكم 
إىل  البخاري  الرجل  ذلك  اضطّر  وهلذا  ذلك،  رفض  باشا-  بلول  أي  بايزيد- 
Gumri، ومن هناك يسلك طريق  التوّجه إىل جومري  بنّية  الذهاب إىل أررضوم 

أسرتاخان، وأزدرخان، ويّتجه نْحو بخارى. 

ويف منتصف املسافة تقريًبا خرجْت من الطريق إىل نبع ماء ساحٍر تقع حوله بقايا 
ا كان أحد احلراس الشخصّيني  قرية، ويف هذه املنطقة بالّضبط قبل فرتة قصرية جدًّ
لباشا أررضوم قد سلَب وهو يف طريق عودته إىل أررضوم من بايزيد، وذلك بعد 
بايزيد، وقد علمت أن ذلك احلارس ومرافقيه  لباشا والية  بتسليم رسالة  أْن قام 
املجاورة،  القبائل  أبناء  من  ا  جدًّ قليل  عدٍد  قَبل  من  هومجوا  قد  األربعة  الفرسان 

وقاموا بسلبه وجرحه هو ومرافقيه. 

الدين، وقد  قرية ضياء  إىل  الّظهر، وصلنا  بعد  الثانية والنصف  الّساعة  يف متام 
استغرقْت مسريتنا إليها عىل ظهر اخليول ثامن ساعات وثالثة أرباع الساعة. 

التي كانت حتمل  العربة  أّما  الوصول إىل هنا،  أمتعُتنا قد سبقتنا يف  وقد كانت 
الّدكتور ديكسون فقد وصلت بعدنا بنصف ساعة. 

ا، والغبار يلّف املنطقة بشكل يبعث عىل الضيق واإلزعاج.  الّرياُح كانت عالية جدًّ

وقد أرسل إلينا بيك القرية بكّل لطف كمّيًة من الشعري والتبن خليولنا. 
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الّثالث عرش من أيلول/ سبتمرب، عام 1838 

غادرنا قريَة ضياء الدين يف الّساعة السادسة والنصف صباًحا، وقد كان نسيُم 
الّصباح بارًدا متاًما، أّما الّطريق فكان يقودنا باّتاه سهل طويل، وكان نر مراد جاي 

عىل ُبعد مسافة قصرية مّنا من جهة اليسار. 

أراضيهم، ولكن  ديًرا، وقد كان رهباُنه منشغلني يف حراثة  وبعد مسرية وجدنا 
اجلزَء األكرب من عقاراهتم ال يزال دوَن استغالل، وذلك بسبب نقص األيدي العاملة. 

ويبدو أّن أعداد األبقار واألغنام واملاعز واجلواميس والثريان واخليل التي رأيتها 
ا، وهذا يدّل عىل أّن هذه اجلامعة ال  باملساء عند عودهتا من املراعي القريبة كبرية جدًّ
تعرف معنى احلاجة، حّتى أّنه فيام مىض كان الّلصوص من القرى املجاورة يْسطون 

عىل بعض ممتلكات الدير وينهبونا. 

ويف أحِد األوقات قام حسن خان رسدار منطقة يريفان عندما كانت خاضعة 
للّسلطة الفارسية؛ بتجريد الّدير من معظم كنوزه، ولكن الّدير اآلن أصبح يف منأى 

تاّم عن أّي سطو أو تريد. 

هذا  يف  أّنه  من  وبالرغم  الدير،  من  خطوٍة  مائة  بعد  عىل  جاي  مراد  نُر  جيري 
الوقت يصبح بال قيمة، حيث يبدو كجدوٍل صغري يرتاوح عرضه بني 20 إىل 30 
خطوة، وال يصل ماؤه إىل علّو ركبة الفرس، إاّل أّنه يف الربيع يتضّخم ليصبح نًرا 
إاّل من  كبرًيا وعميًقا، وغرَي قابل للخوض متاًما، ولذلك يصبح عبوُره مستحياًل 

فوق جرٍس صخرّي يقع عىل بعد ميل واحد أسفل حوض النهر. 
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وقد سألت عاّم إذا كان الّدير يضّم مكتبة أو حيتوي عىل أية خمطوطات، وأخربون 
يل  وسمحوا  منتظم،  غري  وضع  ويف  مهملة  ولكّنها  كثرية،  كتٍب  عىل  حيتوي  أّنه 
بدخول املكان الذي يضّمهم، وقد كان عبارة عن غرفة مظلمة تقع يف أحِد جوانب 

املذبح، حيث حتفظ حتُف ومنمنامُت الكنيسة، وقد رأيت أكداًسا من الكتب. 

وقد كانت مغّطاة بطبقات كثيفة من الغبار، ولكّنني أعتقد أّنا مل تكن تتجاوز 
يف  مطبوعة  أرمنية  كتًبا  كانت  عليها  نظري  وقع  التي  الكتب  ومجيُع  جملٍد،  املائة 
بني هذه  الكنسية، ومن  بالطقوس  املتعلقة  املواضيع  عاّمة عن  وتتحّدث  فينيسيا، 
الكتب واملجلدات املبعثرة عثرُت عىل خمطوطة باللغة األرمنية، وعندما سألت عن 
عنوانه أخربن رئيُس الدير أّنه كتاب ديني، ولكنني اكتشفت من خالل ترصفات 
الّرئيس أّنه ال يعرف حمتواه ألّنه ال جييد قراءة هذه اللغة، وهذا ما تأّكدت منه فيام 
بعد، وحتّدث معي عن كتاٍب آخر جيهل لغته وموضوعه، وعندما أران إّياه مل أتعّرف 
عىل لغته أنا أيًضا، ولكّنني أعتقد إّما أن تكون لغته إغريقية أو التينية، وبعد بحٍث 
طويل تبنّي يل أّن هذا الكتاب من مؤلفات اجلغرايف موسيس كورنينس، ويوجد يف 
الكتاب نصُف صفحة مدّونة باللغة األرمنية األصلية والنصف اآلخر حيمل ترمجته 

باللغة الالتينية. 

وإذا كان القّس يعرف قراءة لغته القومية، لكان من املحتمل أن يكتشف حمتوى 
الكتاب، وكذلك لغته املجهولة. فبالّرغم من أّنني رأيت القّس رجاًل لطيًفا وودوًدا 
إاّل أّنني اكتشفت أيًضا أّنه جاهل، وال عالقة له بالعلم واملعرفة، ومن هنا يبدو أّنه 

غري مناسب لشغل هذا املنصب كموّجه ملؤّسسة دينية. 

وبعد غروب الشمس زارن املوسينيور سكايف، وهو قسيس كاثوليكي إيطايل، 
اسمه  فرنيس  رجل  مع  إجيميادزين  زيارة  ينوي  وكان  إيران،  إىل  مّتجًها  كان  وقد 
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املسيو بور Bore يف مهّمة رسمية كّلفتهم با األكاديمية الفرنسية للعلوم يف باريس 
الكتشاف الرشق. 

تفليس  سلطات  إىل  طلب  تقديم  وبعد  الروسية،  احلدود  عند  وْقفهام  تّم  وقد 
منح املسيو بور تأشريًة لدخول جورجيا، أّما طلب املوسينيور سكايف للّدخول فقد 

ا من جومري إىل قارص.  رفض، فعاد أدراجه مضطرًّ

 ،Kaghiziman وطريق كاغزمان ،Ani ومن قارص جاء إىل هنا عن طريق آن
وقد كان مّتجًها إىل بايزيد لينتظر وصول صديقه املسيو بور. 
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الّرابع عرش من أيلول/ سبتمرب، عام 1838

إّن مسريتنا اليوم إىل قره كليسه كانت أكثَر من ُمتِعبة، ومجيع القرى التي صادفناها 
يف طريقنا كان مسكونًة من قَبل بعض الغجر اإليرانيي األصل الذين يتحّدثون لغة 
غريبة عبارة عن مزيج بني الّلغات الكردية والرتكية والفارسية والعربية، ويطلقون 
عليها لغة ترييكميه Terekmeh، وهلذا مل أرِد التوّقف يف هذه القرية حيث إّنني مل 

أفهم أّي كلمة من كلامهتم. 

للغاية،  بارًدا  اهلواء  كان  وقد  الشمس،  بزوغ  قبل  الباكر  الّصباح  يف  استيقظنا 
لدرجة ال يتحّملها أحد، وبينام كّنا نوشك عىل بْدء مسريتنا اجلديدة مّرت بنا قافلة 
قادمة من إيران، كانت قد بدأت سرْيها حتت جنح الليل، وكان يصاحبها ضابط 
رويّس برتبة رائد، ويطلق عليه كليمون Clemon، وقد كلفته حكومته برشاء خيول 

من فارس لفرق الفرسان الروسية. 

وبام أّن هذا الّشاب مل يكن يتحّدث سوى الّروسية واألملانية، فلم أستطع التحّدث 
ا طواَل الليل والنهار، وهذا األمُر ال  معه نائيًّا خالل الّطريق، وكان سفرهم مستمرًّ

يطاق حتَت الظروف اجلوية احلالية. 

بدأنا مسرينا يف الّساعة اخلامسة والنصف صباًحا، وبعد حوايل ساعتني مررنا 
بقرّية تسمى آليجور Allegur، وتقع هذه القرية عىل جدول يصّب مبارشة أسفل 
مسرية  بعد  تسرتيح  كبرية  بقافلة  التقينا  املكان  هذا  ويف  صو،  مراد  نر  يف  القرية 
جورجيا  من  تار  إىل  عائدًة  بضائعهم  كانت  وقد  بطوله،  الليَل  استغرقت  طويلة 
من  كّلها  فكانت  بضاعتهم  أّما  تربيز،  إىل  مّتجهني  وكانوا  القافلة،  بصحبة  كانوا 

صناعة إنجليزية. 
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أّما أصحاُب البغال فكانوا مجيًعا إيرانّيني، وُهم مّمن يفّضلون السفر يف الليل عن 
هنا، ولكنني  الصيف  ملناخ فصل  نظًرا  ا  النهار، وسبب هذا واضح جدًّ الّسفر يف 
علمُت أّنم يتبعون هذه العادة يف فصل الّشتاء أيًضا، وال أستطيع ختيل أّي فائدة 

للّسفر لياًل يف موسم الشتاء. 

وبعَد مغادرتنا لقرية ناليكور مررنا بنهر مراد صو عند انحناءاته، وعند نزولنا 
إىل ضفافه وجدنا أنفَسنا فجأة وجًها لوجه مع جمموعٍة كبرية من الفرسان الكرد من 
أهايل قارص، وقد علمت أّنم جاءوا يف مهّمة محاية منذ أكثر من مخسة عرش عاًما 
من عشرية زبييل الكردية، كانوا يّتجهون إىل إيران لاللتحاق بباقي أفراد عشريهتم 
املقيمني هناك، وكان هؤالء الكرد يصطحبون معهم نساءهم وأوالدهم وخيامهم 
أّما نحن فقد كّنا  للغاية،  املنزلية، وقد كان هذا املظهر مجياًل  ومواشيهم وأدواهتم 
عىل الّضفة اليمنى عىل النهر، واستمررنا بالقرب منه حّتى استدار نْحو واٍد عميق 
أخرَض ومجيل، وعىل الّضفة املقابلة من النهر كانت تقع قرية قلعة سور أو قالسور؛ 

أي القلعة احلمراء. 

وبعد مسافة قصريٍة استدار الّنهُر يف انحناءة قوّية نْحو اليسار، فصعدنا الضفة 
النهر جيري  بينام كان  الّنهر، ثّم دخلنا مرتفًعا واسًعا وفسيًحا،  التي تشّكل حدوَد 
أنحائه  تنترش يف  اليمنى فقد كانت سهاًل  أّما اجلهة  اليرسى،  الوادي من اجلهة  يف 
بعض القرى الصغرية، وقد الحظت أّن تربة هذا املرتفع خصبة للغاية، ولكّنها غري 

مستثمرة يف الّزراعة كثرًيا. 

لزراعة  قليلون، وال يكفي حّتى  الّسهل  أّن هذا يرجع ألّن عدَد سّكان  ويبدو 
زراعة،  دون  مرتوكًة  األرايض  من  كبرية  مساحاٍت  رأينا  وهلذا  مساحته،  نصِف 

بالرغم من مدى جودهتا. 
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أسفل هذا الّسهل، ويف وادي مراد مررنا بقرية تسمى زيرو Ziro، وبالقرب من 
ناية الّسهل كانت توجد قرية أخرى تسّمى يونجهانيل Yunjhanli، وتقع يف نفس 
Terekemehs، ويرتاوح طول هذا املرتفع  املكان، ويقيم يف هذا القرى الرتاكمة 
النهر  يدور حوله  يوهانيل بجرف عايل  قرية  وينتهي خلَف  مياًل،  إىل 12  بني 11 
لنا  ليصّب يف نر مراد صو، ومن هناك ظهر  الّسهل  القسم األيمن من  اآليت من 
أّما قمته  السامء،  بعلّوه األسطوري عناَن  جمدًدا منظُر جبل سيبان داغ، وهو يشّق 
فكانت مكّللة بتاٍج جليدي بّراق يبدأ من قّمته حّتى سفحه، وكانت املنطقة حُماطة 

من جهة اليمني بجبل مكسّو بطبقة خفيفة من الثلج. 

قطْعنا مسافة ساعٍة واحدة بعد خروجنا من املرتفع، وصلنا إىل: 

قرية قرة كليسا: 

إّن هذه القرية أرمنّية، وقد سّميت بذا االسم نسبة إىل آثار كنيسة بنيت من احلجر 
األسود، ومازالت آثاُر هذه الكنيسة موجودة يف القرية، ويقيم با 35 أرسة أرمينّية، 
الّتالل  يف  فتحة  خالل  من  مروره  بعد  الذي  صو  مراد  نر  عن  كثرًيا  تبعد  ال  وهي 
الواطئة، ويف تلك النقطة التي حتاذي ضّفته اجلنوبية؛ يأخذ مساره إىل أقىص اجلنوب. 

من  النهر  هذا  مرور  وقبل  الغرب،  نْحو  تقريًبا  مساُره  كان  الدين  ضياء  ومن 
عىل  الواقعة  اجلبال  من  اجلارية  الفروع  مجيع  مع  يّتحد  فإّنه  الفتحة  تلك  خالل 

الطرف الشاميل للسهل. 

تبعُد قرية قرة كليسا عن أوج كليسا بمسافة تقّدر بـ 24 مياًل، والّطريق بينهام 
مستٍو وجّيٌد للغاية. 

وأثناَء تواجدي يف هذه القرية التقيت بالليفتنانت لينج، والذي كان قادًما من 
بغداد عن طريق أررضوم حاماًل رسائل عاجلة إىل حكام إيران. 
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غادرنا هذه القرية الّساعة اخلامسة والنصف صباًحا، وكان اجلّو بارًدا، والسامء 
الغامم،  انقشع  تتوّعدنا، ولكن حُلسن حّظنا  أّنا  بالغيوم، وقد ظننت  ملّبدة  كانت 

ا للغاية.  ومع مرور الوقت وقبل منتصف النهر أصبح اجلّو حارًّ

التي  تلك  مع  محولتها  جمموع  يكون  وهكذا  قوافل،  عّدة  صادفنا  طريقنا  ويف 
قابلناها باألمس حوايل 1500 من اخليول املحّملة بالبضاعة األوروّبية إىل فارس. 

عثامن؛  مال  تسمى  كردية  قرية  عند  توّقفنا  والنصف  السابعة  الّساعة  متام  ويف 
لتأمني إفطارنا، وقد نجحنا أخرًيا بعد صعوبة بالغٍة احلصول عىل يشء من البيض 
استنفذت مجيع  قبلنا قد  التي مّرت من هنا  القوافل  واخلبز واحلليب، وذلك ألّن 

الّتجهيزات والطعام املوجود بالقرية.

اجلبال  من  ينبع  الذي  صو  شرييان  نُر  جيري  كان  القرية  هذه  من  وبالقرب 
امُلحاذية لسهٍل حيمل نفَس االسم إىل الغرب، ويصّب يف نر مراد صو من خالل 

الفتحة املوجودة بني الّتالل التي حتدثنا عنها سابًقا. 

ويف الّساعة الثانية بعد الّظهر مررنا بقرية أخرى كردية تسّمى مال سليامن، تبعُد 
هذه القرية عن قرية كليسا بحوايل 18 مياًل حسب تقديري.

سهُل آريش كرد: 

يمتّد هذا الّسهل حوايل 2 أو 3 أميال باّتاه الغرب، ويمكن تقدير طوله الكيل 
من ضياء الدين بحوايل 40 مياًل، وبعمق يرتاوح بني 6 إىل 16 مياًل، تربته خصبة 
فقط مسكونة  منها ثالُث قرى  يوجد  قرية،  ا، ويضّم 30  وغنّية، وماؤه وفري جدًّ
من قَبل األرمن، أو أّنم يشّكلون الغالبية يف كّل من: قرية قرة كليسا، ومال عثامن، 

ويشكلون نصف سكان قرية طوبراق قلعة، التي تضّم 200 بيًتا.



عيون ترصد األكراد واألرمن العثمانيين210

 أّما باقي سّكان السهل باستثناء القلعة املقيمني يف أوج كليسا، فُهم من الكرد 
ا منهم من الرتاكمة.  ا، وقليٌل جدًّ بشكٍل كبري جدًّ

ذكرنا  ما  باستثناء  القرى األخرى  أّما  نْحو 35 أرسة،  تضّم  وقرية مال سليامن 
ا.  اسمها فهي صغرية جدًّ

به  املوجودة  القرى  عدد  لضعف  يّتسع  قد  أّنه  لدرجة  ا  جدًّ كبرٌي  الّسهل  وهذا 
ا أم صغرية. وقد حزنت كثرًيا عندما رأيُت هذا السهل  حالًيا سواء كانت كبرية جدًّ

اجلميل الواسَع واخلصب مهجوًرا بذا الشكل املؤسف.

إّنه  ويوجد- أيًضا- حتت الّسلسلة الواطئة جلبال شريان داغ سهٌل آخر، يقال 
يمتّد ليصل إىل مالذ كرد عىل مسافة 36 مياًل. 

وِمن هذا املكان إىل خينيس فأنا أعتقُد أّن الريف عموًما مستوي األرضية، ومن 
املحتمل أْن يكون 24 مياًل، وعىل هذا األساس يبدو أّن هناك سهاًل متواصاًل من 

خينيس إىل ضياء الدين ال تقّل مساحته عن 100 ميل. 

أبناء  من  بيك  ويديرها  الّسهل،  هذا  يف  الرئييس  املكاَن  هي  تعترُب  توبراك  قلعة 
بلول باشا، واملسافة بني هذه القلعة وبني قرية مال سليامن تقّدر بنحو 4 إىل 5 أميال 

رشًقا، وتقع بالضبط يف عتبة اجلبل. 

واستمّرت  بالّرعد،  ذلك  بعد  الغيوم  وانفجرت  الداكنة،  بالغيوم  الّسامء  تلّبدت 
األمطاُر  سقطت  املساء  ويف  ساعات،  أربع  عن  تزيد  ملّدة  اهلطول  يف  الغزيرة  األمطاُر 
بغزارة مّرة أخرى مسّببة سيواًل جارفة لدرجة أّن خيامنا قد ابتّلت، وكان من غرِي املناسب 
نقلها من مكانا، ولذلك قّررت خيولنا أْن نسرتيح ليوم آخر، وكان هذا يناسبنا، فقد 
القادم،  الطويِل  للسفر  ويتهيأ  صّحته،  ديكسون  الدكتور  ليستعيد  جّيدة  فرصًة  كانت 
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وذلك ألّن العربات ال تستطيع اجتياز سلسلة اجلبال التي تفصل بني سهيل آريش كريد 
وباسني، ومل يكْن لدينا خياٌر آخر غري اجتياز هذه السلسلة. 

معه  حاماًل  إيران  يف  اإلنجليزي  السامي  املفّوض  خادم-  أي  غالم-  بنا  مّر 
رسائَل عاجلة يف طريقه إىل أررضوم، ولقد وجدنا أنفسنا مضطّرين للقيام بمسرية 
كان  وقد  املجنون-،  البابا  أي   –  deli baba بابا  دييل  إىل  سليامن  مال  من  طويلٍة 
سّكاُن القرى املوجودة عىل الّطريق مازالوا يف مراعيهم حّتى هذا الوقت، ولذلك 

مل نستطِع احلصول عىل الّطعام لنا وملاشيتنا من هناك. 

وجْدنا أمامنا ممّرْين عرَب اجلبال، وجيب أن نّتخذ واحًدا منها: 

الّطريق األّول: يمتّد عرب قرية تسّمى دهر dahar، وتسلكه القوافل بشكل دائم، 
وكذلك املسافرون، وذلك ألّنه مفتوح صيًفا وشتاًء. 

أّما الّطريق الّثان: فيلتّف حول كوسيه داغ، وهو نادًرا ما يسلكه املسافرون حّتى 
فصل  خالل  مغلًقا  يكون  أّنه  كام  تسلكه،  ال  القوافل  أّن  حّتى  الصيف،  فصل  يف 
الّشتاء بسبب الثلوج، ولكّنه أقرص من الطريق األّول، ولكنه أيًضا أكثر وعورة منه، 

وبام أّنه غرُي آمن فكثرًيا ما تتجّنبه القوافُل واملسافرون. 

األقرص  ألّنه  اخرتته  أّنني  إاّل  الثان  الطريق  مساوئ  مجيع  من  بالرغم  ولكّنني 
واألقّل التفاًفا. 
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الّسابع عرش من أيلول/ سبتمرب، عام 1838 

الساعة  يف  جيادنا  امتطينا  داغ،  قّمة كوسيه  حتت  مبارشة  سليامن  مال  قريُة  تقُع 
القمة  حتت  رسنا  وقد  الفور،  عىل  الّصعود  وبدأنا  صباًحا،  والنصف  الّسادسة 
مبارشة، والتي هي عبارة عن خمروط أجرد، وبسبب كْونا نتوًءا يربز من سلسلة 
جبلية شاخمة يف حّد ذاهتا، وهلذا الّسبب بالّذات مل تنطبْع يف ذهني عىل كونا عالية 

ا.  جدًّ

ولكْن عندما تلمح من بعيٍد جبل سيبان داغ، فتكون من بني القمم العالية، يبدو 
أّن ارتفاعها ال يقّل عن 8500 إىل 9000 قدم، ويذوب الثلُج الذي عىل قمتها يف 

فصل الّصيف، وقد كانت قّمته خالية منه يف هذا الوقت. 

ثّم عربنا الوادي املسّمى جات ديريس عرب قريٍة مل نَر منها اآلن شيًئا سوى موقعها 
وبعِض أكوام احلجارة واألتربة. ورأينا عّدة وهاٍد تّتحد عند النهاية التي تقع فيها 
القرية، ويف بعض الّشعاب يتمركز بعُض الّسكان املحلّيني باحثني عن فرصة جّيدة 

للّسطو عىل القوافل واملسافرين. 

هذا  سلوك  عن  والتخيّل  القرية،  وضع  انيار  وراء  السبب  هو  هذا  أّن  ويبدو 
أي  الّتتار-  أحُد  كان   1833 عام  تتجاوز  ال  فرتٍة  قبل  أّنه  سمعت  وقد  الّطريق. 
Chat، وكان  مراسيل الباشا- قد ُسلَب بالقرب من مكاٍن يقع بالقرب من جات 
ذلك  ومنذ  ُجرح،  نفسه  عن  دفاعه  وأثناء  فارس،  إىل  املجوهرات  بعَض  حيمل 
بعض  أّن  كام  سلب،  حوادث  أّي  ُتذكر  تعْد  ومل  مهجوًرا،  الّطريق  أصبح  التاريخ 

الكرد أصبحوا أكثر انضباًطا بسبب تشديِد اخلناق عليهم أكثَر من ذي قبل. 
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ترْكنا قرية جات، وصعدنا إىل واٍد ضّيق جيري خالله جدول رقراق تنترش عىل 
ثّم نزلنا إىل واٍد  ا،  ضفاِفه شجريات كثيفة وقصرية، ويف قّمته عربنا جرًسا صخريًّ

مجيل آخَر تتخّلله املراعي اجلميلة، ولكّنه خال من القرى أو الزراعة. 

الطريق كان  أّن  بام  بابا، ولكن  دييل  قرية  إىل  كّنا سنصُل  الوادي  اّتبعنا هذا  إذا 
مبارشة فقْد عربنا سلسلة قصرية لتقصري الطريق. 

ثّم مررنا بقرية كردية يف أعىل اجلبل تسّمى حاجي خليل لنهبط من عىل دييل بابا 
التي وصلناها يف الّثالثة بعد الظهر. 

قرية دييل بابا: 

استغرقْت مسريتنا إىل هنا تسَع ساعات دوَن توّقف، مع العلم أّن املسافة ال تقّل 
عن 26 أو 28 مياًل، وبعد وصولنا بساعتني وصلت حقائبنا. 

وبعد املرور بحاجي خليل أصبحْت حالة الدكتور ديكسون أكثر سوًءا، وازداد 
احلّظ  وحُلسن  واحدة،  خطوة  خيطو  أن  يستطيع  يعْد  مل  أّنه  لدرجة  باألمل  شعوُره 

استطعنا أن نوّفر له عربة من البساتني القريبة، حّتى ينقل إىل قرية دييل بابا.

ويف الوقت الذي كّنا ننتظر فيه وصوَل حقائبنا استضافنا كتخدا القرية، وقدم لنا 
ا، باإلضافة إىل أّنه زودنا بكّل ما نحتاج  ا، وقد كان رجاًل متحرّضً طعاًما ممتاًزا جدًّ

إليه دوَن أّي متاعب. 

الكبرية من سنابل  القرية 35 أرسة من األرمن، ونظًرا للكميات  يقيُم يف هذه 
ا.  احلبوب الكبرية هنا يمكن اعتبار وضع القرية االقتصادي جيًدا جدًّ

ولكّنهم قد اشتكوا يل الّشكوى املعتادة من القمع وارتفاع قيمة الرضائب، وقد 
أخربن كتخدا القرية عن ندِمه عىل عدم حلاقه باألرمن املهاجرين إىل جورجيا. 
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وقال يل- بكّل سعادة- إّنه عرف ِمن أشخاص زاروا هؤالء املهاجرين من أبناء 
وأّنا  للغاية،  حسنة  معاملًة  تعاملهم  الروسية  احلكومة  بأّن  جورجيا  يف  جلدهتم 

سعيدة باخلطوة التي اخّتذوها باهلجرة إىل روسيا. 

اخليالة  سالح  يف  ضابط  وهو  بك،  سيلم  ممتلكات  إحدى  هي  القرية  وهذه 
بأررضوم، وهو يتلّقى كاملك لألرض مائة سومار من احلنطة، وهذا يعادل حوايل 
1100 كيلة وينشرتية )وهي وحدة وزن إنجليزية للحبوب والفاكهة(، وتضّم هذه 
القرية قربا تركيا، ويبدو أّن القرية تسّمت نسبة إليه، ومبنى هذا القرب كبرٌي نوًعا ما، 

وعندما يمّر املتدّينون املسلمون من هناك يقفون لقراءة الفاحتة والصالة. 

أّي  القرب، وهلذا مل نعرف  ولكّن األرمن ال يعرفون أّي يشء عن صاحب هذا 
معلومات عن صاحب القرب، أو أصل تسمية القرية، وقد علمت أّن نر آراس يقع 

عىل ُبعد ساعتني عن شامل هذه القرية. 
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الّثامن عرش من أيلول/ سبتمرب، عام 1838 
ساعتني  بعد  وعىل  للّسهل،  املتمّوج  الوجه  عرب  رسنا  ثّم  بابا،  دييل  قرية  تركنا 

اجتزنا قريًة تسّمى باتان كوي، ومن جهة اليمني إىل أسفلها جيري نر آراس. 
وعىل الّطرف املقابل من هذا الّنهر تقع قصبة خراسان التي تلوح لنا من بعيد، 

وِمن خالهلا يتعّرج الّطريق املّتجه إىل قارص. 
حصلنا  هناك  ومن  يوزفريين،  قرية  وصلنا  حّتى  بقليل  أبعَد  ملسافة  رسنا  ثّم 
بقرية تسّمى  باّتاه اخللف مررنا  ُبعد نصف ساعة منها  الطعام، وعىل  بعِض  عىل 

قوماسور، وبعدها بقليل دخلنا قرية مينديفني، وواصلنا سرْينا حّتى وصلنا إىل: 
قرية إيمراكوم: 

نصْبنا خيامنا يف هذه القرية، وقد قّدرت املسافة املقطوعة يف مسرية اليوم بـ 18 
مياًل، وقطعنا هذه املسافة يف سّت ساعات ونصف الساعة. 

يف هذا اليوم وصلنا مراسٌل من مسرت سويثر، الذي سمع بوصولنا إىل القرية، 
فصّمم عىل مقابلتنا يف حسن قلعة، ويف الّصباح الباكر امتطينا جيادنا، وبعد ساعة 
ونصف سرًيا وصلنا إىل كوبري كوي- أي جرس القرية- عرب جرٍس صخرّي يسّمى 

جوبان كوبري- أي جرس الّراعي- الذي يقطع نر آراس. 
وقد علمت أّنه يف الّربيع املايض جّرفت السيول جزًءا من هذا اجلرس، وهو اآلن 
حتَت الرّتميم، واجلزء املرّمم بني من الصخر، ولكنه اناَر هو اآلخر فور االنتهاء من 
بنائه، وهذا إّما بسبب خلٍل يف األسس أو بسبب أّن اجلليد حّلل اخللطة األسمنتية 

قبل أن تّف. 
ويمّر كّل من نري بينكول سو وحسن قلعة من خالل قناطر خمتلفة، ثّم يّتحدا 

حتت جرس الراعي. 
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مائة  من  أكثر  إىل  يصل  عرُضه  وكان  الفروع،  احتاد  بعد  الّنهر  هذا  خْضنا  وقد 
ياردة، كام أّنه كان يف عمقه يصُل إىل رسج اجليل. ومن كوبري كوي إىل حسن قلعة، 

قطعنا املسافة يف ساعتني ونصف، وقّدرت هذه املسافة من إيمراكوم بـ 12 مياًل. 

احلاممات،  من  بالقرب  سابًقا  فيه  نصبناها  الذي  املكان  نفس  يف  خيامنا  نصْبنا 
وبعد نصِب خيامنا بقليل جاءنا املسرت سوتري ورفاقه. 

خالَل الليل تعّرضنا لعملية سطو، فسلبت من الدكتور ديكسون مالبسه، وفقد 
بيك  وأخربنا  بحوزته،  كانت  التي  املسح  وأدواِت  مالبَسه  كوت  كالس  املسرت 
املنطقة بذه الرّسقة، ولكننا مل نستفْد أّي يشء، وذلك ألّن الّلصوص كانوا مهرة 
هذه  أهّم  كان  وقد  حتتها،  من  أشياءنا  وسحبوا  الوتد،  أحباَل  فأرخوا  وشجعاًنا؛ 
أّي  أو  أّي يشء هو  يسمْع  فلم  املسرت كالس كوت، ومع ذلك  املرسوقات رسيَر 
شخص من فريقنا، كام لو أّن هذه الرسقة كانت خفّية، ومل تكشف هذه الرسقة إاّل 
يف الصباح اليوم التايل؛ حّتى أّن احلارسنْي الّلذين كانا حيرسان باَب اخليمة طوال 
الليل مل يشعرا بيشء أيًضا، وهذا غريٌب للغاية، فإّما أنام كانا نائمني أو أّنام كانا 

متعاونني مع الّلصوص. 

وبعَد شهور من هذه احلادثة استعْدنا اجلزء الرئييس من الرّسقة عن طريق بيك 
املنطقة من خالل طلب قّدم إىل الباشا. 

قضْينا اليوم الّسابق يف االسرتاحة والتمّتع باالستحامم، ويف هذا الصباح عْدنا 
من  ومعاريف  أصدقائي  قابلني  بقليٍل  املدينة  ندخل  أن  وقبل  أررضوم،  إىل  أخرًيا 
ضابط  أيًضا  واستقبلني  األوروبّيني،  بعض  وكذلك  يب،  للرّتحيب  أررضوم  أبناء 
وجمموعة من وجوه الوالية، جاءوا للرّتحيب يب بالّنيابة عن الباشا ولتهنئتي بعوديت 

ساملًا. 
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مذكرٌة بخصوص خريطة كردستان

الّسيد ر. ن. جالسكوت

إّن خريطة كردستان بمقياس )6 بوصة( للّدرجة، رغم أّنا غري مؤّهلة لتعترب 
بقعة  جغرافية  إليضاح  الكافية  الّثقة  ستوجد  أّنه  أعتقد  لكّنني  متاًما،  دقيقة  وثيقًة 

البالد التي حتيطها. 

وكانت األدواُت املتاحة يل هي: 

 Theodolite مقياس الزوايا

 Pocket Chronometer ميقايت للجيب

تفّضل بإعطائها يل  Lieut.Graves املالزم أول جريفز، وهو اآلن قائد معاينة 
األرخبيل اليونان. 

 )15( مقسم  تدرجيه  كاري،   Cary من   ،Sextant النجوم   ارتفاع  ومقياس 
درجة. 

ا، ومن بينها Latitudes خمطوُط  واخلريطة مؤّسسة عىل أساس 22 موضًعا فلكيًّ
العرض لثالث عرشة منها، مستنتجة من مالحظات النجم القطبي، وتّم حساباهتا 
تّم  وثالث  البحري،  التقويم   Nautical Almanac يف  املنشورة  للقاعدة  تبًعا 
استنتاجها من متوسط الطريق املذكورة أعاله، وAltitudes of the sun ارتفاعات 
فقط،  الّظهر  حول  الشمس  ارتفاعات  من  مشتّقان  واثنان  الظهر،  حول  الّشمس 
وواحد )خيّص بايزيد( من االرتفاعات املتساوية لنفس اجلسم، والذي جيُب اعتباره 
 Cheveli وشيفيل Mezirah جمّرَد تقريب. والتقريباُت الثالثة األخرى وهي ميزيريه
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وخاص كوي Khass Koi، تّم استنتاجها من مالحظات الّشمس بعيًدا عن الّزوال 
)الظهر(.

بواسطة  الظهرية-  الزوالية-  األبعد   The meridian Ditances قياس  وتّم 
املكان،  باخّتاذ خّط عرض ذلك  امليقايت- وتطبيقها عىل أررضوم،  الكورونومرت- 
واملستنتج من مالحظات ضباط الفريق الّرويس امللكي- اإلمرباطوري- باعتبارها 

صحيحة. 

واملساُر مكّون من Magnetic Bearings االتاهات املغناطيسية املأخوذة عند 
 Variation بالنسبة  واملصححة  للطريق،  انعطاف  أو  انحراف    Theodolite كّل 
للتفاوت، واملسافات مستنتجة من الّتسجيل الزمني الدقيق عند وصويل لكّل مكان 

ورحييل عنه. 

ورغَم عدم أخذي أّي مالحظات فلكية يف الطريق من موش إىل ميزيره، لكّن 
 Distancesكتاَب الطريق معي أعطي خّط عرض املكان الثان يف دقيقة واحدة، و
خّط الطول ضمن سبعة من املواضع الفلكية، وهذه األخطاء قمُت بتطبيقها بشكٍل 

تناسبي عىل كّل موقع لوحظت منها االتاهات واملسافات. 

وهكذا، فالّتغري يف مواضع بعض البلدان عىل هذا املسار، خالل القيام بذلك؛ 
كان غرَي ملحوظ غالًبا، وحينام كانت املسافات خالل كتاب الطريق معي با قصوٌر 

ا كنت باستمرار أخّتذ طريقة التناسب املشار هلا سابًقا.  بني موضعنْي حمّددْين فلكيًّ

وعنَد اإلشارة للخريطة، سوف يالحظ أّن نسبة كبرية من طريقنا حول بحرية 
ا بحيث أمتكن من رسم  فان كانت مالزمًة لشواطئها، ويف حاالت كثرية قريبة جدًّ
انحناءاهتا بدّقة معقولة، وكانت لدّي فرصة ألْن أتأّكد من قمة Sapan Tagh جبل 

سابان من تضاريس تلك األجزاء التي منعني من زيارهتا اتاه الطريق. 
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باخللجان،  واالنحناءات  الرئيسية  النقاط  ظالل  أو  مماسات  عىل  واحلصول 
بحيث يكون الّشكل الكيل العام للبحرية قد تأّكد بدرجة مقبولة. 

ملنطقة  بالنسبة  البحرية  شواطئ  عىل  للمواقع  )الظهرية(  الّزوالية  واملسافات 
امليقايت–  الكرونوميرت-  الطول عىل  الّثقة ألّن فرق خطوط  بنوٍع من  فان، جديرة 
عن  درجة   30 حدود  يف  ينطبق  فيها-  الحظت  حمّطة  آخُر  وهي  اجليفاز-  وبني 
Azimuth زاوية السمت–  Latitudes وعن  املستنتج عن خطوط عرضها  ذلك 

الفلكية-. 

فان،   Van يف  املأخوذة  السمت  زوايا  خالل  تأّكد  سابان  جبل  قّمة  وموضُع 
Arnis  أرنيس، Ardish أرديش، ولكن ألّن مقياس الزوايا لدي كان غري دقيق؛ 

فكان عيّل استبعاد استخدامه يف جدول املواقع الفلكية. 

أررضوم يف 15 يوليو 1839. 

السيد ر. ن. جالسكوت

اجليش امللكي

A.G. Mr.Glascott

.Royal Navy
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المركز الثقافي اآلسيوي

والبحوث  الّدراسات  معهد  خرجيي  مجعية  تتبع  مستقّلة،  بحثّية  مؤّسسة   •
التضامن  وزارة  يف  ُمْشهرة  املرصي،  األهلية  اجلمعّيات  لقانون  ختضع  اآلسيوية، 

االجتامعي برقم 1328 لسنة 2002م. 

• يتكّون املركز الثقايف اآلسيوي من الوحدات التالية: 

1( وحدة دراسات اخلليج وشبه اجلزيرة العربية. 

2( وحدة الّدراسات اإليرانية. 

3( وحدة الّدراسات الرتكية والعثامنية. 

4( وحدة الّدراسات األرمنية والقوقازية. 

5( وحدة الّدراسات اليهودية واإلرسائيلية. 
6( وحدة دراسات الرّشق األقىص.

7( وحدة دراسات الفنون والرّتاث.
8(  وحدة دراسات تركستان الرّشقية- شينجيانج

• هيدف املركُز الثقايف اآلسيوي إىل عمل البحوث والّدراسات املتعّلقة بقارة آسيا 
يف الّنواحي الّتارخيية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية، وكاّفة النواحي احلضارية. 
• يعمل املركُز الثقايف اآلسيوي عىل طباعة ونرش الّدراسات التي تنتجها وحداته 
املختلفة، كذلك الّدراسات التي يتقّدم هبا الباحثون املتخّصصون يف جمال اهتاممات 

وحدات املركز. 
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آسيا  بقارة  اخلاّصة  العاملّية  اإلصدارات  برتمجة  اآلسيوي  الثقايف  املركز  يقوم   •
وإصدارها يف نرشات خاّصة. 

• يسعى املركُز الثقايف اآلسيوي إىل إصدار عّدة سالسل من الكتب والدوريات 
املتخّصصة، والتي ختُدم الّدراسات اآلسيوية خاّصة، والثقافة اإلنسانية بشكل عام. 

واهليئات  البحثية  واملراكز  للباحثني  التعاون  يَد  اآلسيوي  الثقايف  املركُز  يمّد   •
العلمّية والندوات واملؤمترات وعمل األبحاث  العلمية األخرى؛ للقيام باألنشطة 

ونرشها. 

harpgeneration@yahoo.com

)002( 01229365348
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