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ـرشـحـ لـلـعرش بـسـبب كـونه كـان أحـد ا
لــكن لم يـحـصل عـلــيه وحـضـر أيـضـاً عـدد
كــبــيــر من الــعــراقــيــ من جــمــيع أنــحـاء
الــعـراق عـدا كـركــوك والـسـلـيــمـانـيه حـيث
وجــهـت االداره االنــگــلــيــزيــة الــدعــوة الى
شـخصيـات كثيره حلـضور االحتـفال منهم
الــذين رافــقـوه عــنــدمـا  أســتـقـل الـبــاخـرة
نــورث بـروك من مــيـنــاء جـده الـى الـعـراق
وهم الــسـيـد مـحـمــد صـدر الـدين ويـوسف
الـسـويدي وعـلوان الـياسـري ومحـسن أبو
لك رستم طـبيخ ورايح العطية  وحاشية ا
ـلك حــيــدر وحتـســ قـدري ومــســتـشــار ا
كــورنـوألــيس وأعــضـاء أول وزارة شــكـلت
قـبل أشـهـر من التـتـويج سـاسون حـسـقيل
نديل ومـصطـفى االلوسي وعبـد اللطـيف ا
ومـــهــــدي بـــحـــر الـــعــــلـــون وعـــزة بـــاشـــا
الـكـركــوكـلي ومـحـمـد عـلى فـاضل وجـعـفـر
الـــعــســكــري والـــوزراء بــدون وزاره ســالم
اخلـــيــون ومــحـــمــد الــصـــيــهــود وضــاري
الــسـعــدون وعــبـد اجلــبـار اخلــيـاط وعــبـد
الـغـني كبه وعـبد الـرحمن احلـيدري وفـخر
الـدين آل جـميل وعـجـيل السـمـرمد وأحـمد
الصانع وجنم البلداوي وداود اليوسفاني
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في ســلـسـلـة الــتـراث الـبـغــدادي كـانت لـنـا
مــحـاضـرة عن حــفـلـة تــتـويج أول مـلك في
بــغـداد من الــوجـهه الــتـراثــيه  بـعــيـداً عن
ـناسبه حدثاً لم الـوجهه السيـاسيه فهذه ا
يـــتـــولى أصـــحــاب الـــشـــأن من تـــراثـــيــ
وتــاريـخــيـ حــتى االشـاره الــيـهــا والـتي
حـصـلت في بنـاية الـقشـله الـتراثـيه وكلـما
أدخل هـذه البنايه والتي أعتبرت جزءا من
ـكان الـسـراي احلـكـومي وكأنـني أشـاهـد ا
ـلك وجــلس فـيه الـسـيـر الــذي جـلس فـيه ا
س بــيل بــرسي كــوكس احلــاكـم الـعــام وا
الـشـخـصيه االنـگـليـزيه الـثـانيه في االداره
سـتر أيـدغـار بونـهام كـارتر االنـگـليـزيه وا
مــســؤول اجلــهـاز الــقــانــوني والــقــضـائي
والـــعــــدلي ورئـــيس أول جلــــنه لـــكـــتـــابـــة
سؤول ستر بومان ا الـدستور العراقي وا
الـتعـليـمي والثـقافي والـرياضي والـضباط
االنـگـلـيـز وغـيـرهم مـن الـضـبـاط االنـگـلـيز.
ومن الـــعــراقــيــ الــســيــد حــســ أفــنــان
ســـكــرتــيـــر مــجــلس الـــوزراء وابن رئــيس
الـوزراء الـسيـد عبـد الرحـمن الـنقـيب الذي
ـرض كــمـا قـيل أو لم يــحـضــر مـتـذرعــاً بـا

ـدينة  كـما تعد حـديقة وبـحيرة جول ا
بــاشي من أجـمل حـدائق أنـقـرة والـتي
ـديـنـة سـوى نصف التـبـعـد عن مـركز ا
ســاعــة من الــوقت مع تــيــســر وسـائط
ــواصالت مـنـهـا والــيـهـا ومن أشـهـر ا
حـدائـق أنـقـرة وأكـثـرهـا مـتـعـة وإثـارة
لـلـكـبار والـصـغـار أيضـا حـديـقة أرض
الــعـجـائب الـتـي  افـتـتـحت عـام 2004
ــــتــــدة عـــلـى مــــســـاحــــة تــــصل الى
مـتر مربع لتـكون من أكبر 1.320.000
حدائق أوروبا وتنقسم مساحاتها ب
مــسـاحـة خــضـراء مـزروعــة ومـسـاحـة
أخــــرى مـــخـــصــــصـــة لــــلـــبــــحـــيـــرات
االصــطـــنــاعــيــة وتــنـــتــشــر في أرجــاء
احلــديـقــة الـشــخــصـيــات الـكــرتـونــيـة
ـــنــحـــوتــة وتـــوفــر احلـــديــقـــة كــافــة ا
ارسة األنـشطة الـرياضية مـتطلـبات 
مـن مالعب كرة الـسلة ومالعـب التنس
ومـالعب الــــغـــــولف وحــــلـــــبــــة تــــزلج
ومـسـارح ومـعـارض بـقـدرة اسـتـيـعاب
تـــصل إلى  5000شـــخص كــمــا تــقــام
فـيهـا الكـثيـر من الفـعالـيات واالنـشطة
الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيـة أمــا أمــاكن
ـــفــضـــلــة لــدى الـــســيــاح الـــتــســوق ا
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ــة في فــهي احملــال الــتــجــاريــة الــقـد
مــنـطــقـة درب الــنـســاجـ والــتي تـقع
بـجـانب مـنـطـقـة أولـوص وفـيـهـا تـباع
األقـمـشة الـتقـليـديـة والسـجاد الـيدوي
ومــنـتــجـات اجلـلــود الـطــبـيــعـيــة كـمـا
يــحــظى بـازار الــنــحـاســ بــشـعــبــيـة
خــاصـة من قــبل عـشــاق الـنـحــاسـيـات
التراثية والفلكلورية ومن أشهر وأكبر
مــراكـز الـتـســوق الـشـعـبــيـة في أنـقـرة
والـتي ال بد لكل سائح القيام بزيارتها
هـو ســوق سـولـهـان ويـقع في مـنـطـقـة
أولـوص وهو عبارة عن مـبنى عثماني
قــد   حتـــويــله إلى ســوق شــعــبي
بـــنـــاه حـــسن بـــاشـــا فـي عــام 1508م
يـتوسطهـا مسجد صـغير اسمه كوسك
ويـرتاد هـذا السـوق السـكان احملـليون
واألجــــــانب بــــــهـــــدف شــــــراء بـــــعض
ـــة اضـــافـــة الى احلـــاجـــيــــات الـــقـــد
الـوروود الطبـيعية وفي الـسوق مقهى
صـغـيـر يـقـدم الـضيـافـة عـلى الـطـريـقة
الـــتــركــيـــة من شــاي وقـــهــوة وبــعض
ـــأكـــوالت اخلــفـــيـــفـــة ومن األســواق ا
الــشـهـيـرة أيـضـا سـوق أولـوص الـذي
ــركــزي الــذي ــيــدان ا يــقـع بــجــوار  ا
يــحــمل نــفس االسم  ويــعــرف بــسـوق
اجملـــتـــمع وهـــنـــاك تـــنـــوع فـى عــرض
مــنـتـجـاته لــذلك يـتـوجه إلــيه الـسـكـان
احملـلـيون بـشـكل مـستـمـر ودائم  كونه
يــحـتـوي عـلى كـل مـا حتـتـاجه األسـرة
مـن خــــــضــــــراوات وفــــــواكه وحلــــــوم
وأسـمــاك طـازجـة وغـيـر ذلك  ويـتـمـيـز
ـنــاسـبـة  مـقـارنـة الــسـوق بـأسـعـاره ا
بـاألسـواق األخـرى واذا مـاحتـدثـنا عن
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فـكـثـيـرا من لم تـشـهـد الــسـاحـة الـعـربــيـة حـالـة الـتـفــكك مـثـلـمــاهي االن 
وبـعـضـهـا يـعـبـر عن الـتـنـاقـضـات بـ انـظـمـتـهـا مــصـنـوعـة من اخلـارج 
واقف الى والبعض االخر ينطلق في ا ـعاجلات  الطفولة السياسية في ا
ية نظـومة العـا اذا نـحن دون ا ـطروح  ماقبل تـكوين الدولـة . والسؤال ا
صلحة من مـشروع التحالفات الـعسكرية الدوليـة في منطقتنا و نتراجع 
.. ثمة مـؤكدات بـان مجمـوعة من كل االطـروحات الدولـية بـشأن منـطقـتنا
وجتربة العراق واحدة من العربية اعطت نتائج عـكسية للشعوب الـعربية 
ومايحدث وماجـرى في ليبيا دلـيال مضافا للتـخريب الدولي  تلك االمثلة 
في اليمن من حروب مدمرة وجتويع هو دليال مـضافا للتدخالت االجنبية
نطقة . لقد اصبحت ايران شماعة واحدة من الشماعات التي تعلق في ا
مثلما حدث في نظومات الـدولية االستعمارية مالبسـها الوسخة  عليها ا
ولبنان هي ـستبـعد ان يحدث في الـعراق مرة اخـرى  سوريا وليس من ا
االخرى مـرشحة عـلى وفق التـصريـحات الـتي اطلـقهـا الرئيـس االمريكي
اريـنـز قبل ثالثـون عـاما . رغم تـشـوفات مـتوعـدا الـثأر جلـنـود ا مؤخـرا 
بــان احلــرب ضـد ايــران مــسـتــبــعـدة فـي الـوقت ــراقـبــ  الـعــديــد من ا
وعـدم الـقـدرة في لـكـون تـكـالـيـفـهـا واتـسـاع رقـعـة تـأثيـراتـهـا  احلـاضـر 
ويبقى التحرك ـؤثرة في عدم القيام بها  هي العناصر ا التحكم بازمنتها
ؤجرة في االنشغـاالت الداخـلية من حـيث العـمليـات الداخـلية لالطـراف ا
واحلصـارات االقتصـادية هـما الـعامالن الـتي تتـعكـز علـيهـما تـلك القوى
تـبـقى تـأثـيراته ـأزوم في مـنـطـقتـنـا  الـدوليـة واالقـلـيـمـية .. هـذا الـوضع ا
ـنطقة فـشعوب ا االقتصـادية والتـنموية والـشعبـوية في منـطقتـنا العـربية 
الـتي تــرزح حتت وطـأة الـعــوز والـفـقــر واالمـيـة هـي الـتي تـدفـع ثـمن تـلك
ـطروح التـكتالت الـعـسكـريـة ومشـاريع التـدخالت االجـنبـية . فـالـسؤال ا
مـن مـايـسـمى ( بـالـنـاتـو) ــنـطـقـة الـعـربـيـة  مـاهي فـائـدة دول وشـعـوب ا
الـيـس من االجـدر أو ( الــنــاتـو ) الــعــربي االمــريـكـي  الـشــرق اوســطي 
أن تـفكر بـتحـالفات وعالقـات اقتـصادية نظـومة دول مـنطقـتنـا العربـية 
وهي الـتي جتمـعهـا من االواصـر التـاريخـية على شـاكلـة الـدول الغـربيـة 

ثلها .  مالم يجمع اوربا  والنفسية والبشرية واالقتصادية   
مالم ومنـطقـتنـا تكـتنـز من اخليـرات  نحن في الـقرن الـواحد والـعشـرين 
وحـالة الـفقـر في تـزايد مـليـوني ب صـفوف حتتـوية أي دولـة في العـالم 
واالمـية تتسع رقعتها لتصـل الكثر من ثمانون مليونا اجملتمعات العربية 
وفي العراق من اصل ثلثمائة ومائتي مليون العدد الكلي للسكان العرب 
ـيـة الـدولـيـة يـشـكل رابع دولـة فـقـر بـ وحـدة حـسب االحـصـائـيـات اال
أسـاوي هو االجدر بصياغـة حتالفات عربية اليس هذا الوضع ا سكانه 
تحدة االمـريكية واسرائيل لتمتص مابقي من تلك التي تريدها الواليات ا
ـوارد العـربـيـة عـبر شـن احلروب ومـايـسـمى بـالـتحـالف الـعـسـكري من ا
الـشـرق اوسـطي . إن تـراكم االزمــات في مـنـطـقـتـنــا بـسـبب الـسـيـاسـات
هـو بالـضرورة والـسـلوك مـاقـبل الدولـة الذي اليـحـترم الـزمن  القـاصرة 
وتـوكـيـد لـشـحـنـات ماقـبـل احلضـارة . لـيس من نـتـاج لـتعـبـيـرات فـئـويـة 
أن يـقـتـل يـومـيـا شـعب فـلـسـطـ ـعـقـول عـروبـيـا واخـالقـيـا وانـسـانـيـا  ا
والعرب ـقدسـات على ايـدي عنـاصر قـادمة من وراء الـبحـار  وتسـتباح ا
انظمة وشعـوب تفكر بـصياغة عالقات مع احملـتل االسرائيلي وبـتحالفات
ولـو كـانت حتـديث لـلـتــحـالـفـات الـتي في طـار عـسـكـريـة  الضـرورة لـهــا 
ـنـطقـة حـبـلى بـوالدات مـشـوهة اجلـامعـة الـعـربـيـة لـكان االمـر مـقـبـوال . ا
واخلاسر االول والوحـيد شعوب ستفـيد الوحـيد الكيـان االسرائيـلي  وا
فهل تـستـفيق امـتنا لـكي تـرعى مصـاحلهـا وتفتـش عما نـطقـة العـربيـة  ا

وتــوقف جتــاذبــات نــشــر االمـراض يــفـيــد شــعــوبــهـا 
انه امرا العـرقـية والـفـئـوية والـطـائفـيـة فـيمـا بـينـهـا 
صعـبا لـكون احملـركات اخلـارجيـة قويـة ومسـتفـيدة
ـكنـها ان تـعيـد الرؤوس لكن وخـزة وعي  من ذلك 

احلارة لصوابها.

وجــعل االحــتـفــالـيه مــبـكــره جـداً الــسـاعه
الـسادسه صباحاً لكي يصلي صالة الظهر
ــشــهـد الــكـاظــمي ولــكن االحــتـفــالـيه في ا
اســتـغـرقت وقـتـاً طــويال لـذلك كـانت صالة
ــلك في ظــهــيــرة الـيــوم الــتــالي أقــامــهـا ا
ا وصل لك  ـشهد الكاظمي ويالحظ ان ا ا
الى الـبصره عندما جاء من السعودية قبل
شـــهــرين من االحـــتــفـــالــيه لم يـــتــوجه من
ـا توجه الـبـصـره الى بـغـداد مـبـاشـرة وا
لــزيـارة كـربالء والـنــجف وكـان أول نـشـاط
اجـتـمـاعي بـعـد أيـام من الـتـتـويج الـذهاب
واكب ـشـهـد الـكـاظـمي واسـتـقـبـال ا الى ا
احلــسـيــنـيه وأقــام مـجـلـس عـزاء الـعــائـله
شهور في شهد وع ا ـالكه في صحن ا ا
ـواكب احلسيـــــــــنية كاظم الـكعبي الذي ا
كــان يـلـــــــــقب كــاظم آل نـوح راعــيـاً لـهـذا
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ـناسـبة التـتويج فـقد  تزيـ السراي و
احلـكومي والقـشله بعـدد عظيم من االعالم
الــعــراقــيــة ذات الــلــون االســود واالبــيض
واالخــضـر واالحـمـر وبـالـرايـات اخملـطـوط
عــلــيـهــا عــبــارات الـوالء لــلــمـلـك واصـطف
البـسـهم االنـيقـة حـول الـسـاحة اجلـنـود 
وكـان حـرس الشـرف من فرقـة (بيـركشـاير)
كــمـا تـذكـر جـريـــــــــدة االوقـات الـبـغـداديـة
س بـيل انــهم من جـنـود ( الـدور وتــقـول ا
سـيت) . وفي تـمـام السـاعه الـسادسـة ظـهر
االمـيـر فـيـصل وبـصـحـبـته الـسـيـر بـيـرسي
ــنـــدوب الـــســـامي الـــبـــريــطـــاني كــوكـس ا
والـفـريق ايـلمـر هـولـدين الـقائـد االنـگـلـيزي
ـلك وقطع والـسيـد مـورنوألـيس مسـتـشار ا
رتـفعه وبـعد ـنصـه ا الـساحه مـاشـياً الى ا
أن حـيــا اجلـمــيع جــلس وجـلس بــجـلــسـته
اجلـمـيع وكـان جـلـوس كـوكس عـلى الـيـم
وهـولـدن عـلى الـيـسـار. وقـرأ حـسـ أفـنـان
ــنــدوب ســكــرتــيــر مــجــلس الــوزراء بالغ ا
الـسامي كـوكس الـذي ذكر فـيه قرار مـجلس
الـوزراء واالستـفـتاء وهـتف بعـد ذلل (يحـيا
ـلك) ثم جـرت مراسـيم رفع الـعلم الـعراقي ا
وسـيقى العـسكريه بالـنشيد وعـزفت فرقة ا
ـلك) حيث لم يكن يوجد ـلكي (ليحم الله ا ا
ـلك االول في بـغـداد نـشـيــد وطـني وحـيت ا
احـدى وعشـرون اطالقة مـدفع وبعـد خطاب
قـصـيــر ألـقـاه الـسـيــد مـحـمـود جنل رئـيس
لك الـوزراء الـنقـيب الذي لـم يحـضر تـكـلم ا
فـيـصل بوقـار مـتـناه فـشـكـر االمة الـعـراقـية
على والئها السخي كما شكر بريطانيا على

ووجــهت الــدعـوه الى شــخــصـيــات أخـرى
مـنـهم توفـيق اخلـالدي وجـعـفر أبـو الـتمن
وهـبة الدين الـشهرسـتاني وابراهـيم حييم
وابــراهــيم الــكــبـيــر وأحــمــد الــشـيخ داود
وآصـف وقائي والياهو دنكور واالب ماري
الـكــرمـلي وبـاقـر الـشـبــيـبي وأخـيه جـعـفـر
وجعفر أبو التمن وجميل صدقي الزهاوي
وداود سـمره ورشيد اخلوجه وعبد اجمليد
الـشـاوي وغـيـرهم كـثـيـر ومـنـهم من حـضر
الــتـــتــويج ومــنـــهم لم يــحـــضــر بــدأ حــفل
الـتـتـويج الـسـاعه السـادسه صـبـاحـاً  كـما
يـقول أيرالند بكتابه العراق وليس الساعه
الــثـامـنه كــمـا يـقــول أحـمـد فـوزي بــكـتـابه
فيصل الثاني ألن التتويج حصل في فصل
الــــــصـــــيـف  يـــــوم 18ذي احلــــــجـه (يـــــوم
ـصـادف  23آب الــغــديــر)عـام  1339هـج ا
اذ على الرغم من اكمال االجراءات 1921
اخلـاصه ومنـاداة مجـلس الوزراء بـالبـيعه
لــــلـــمــــلك فــــيـــصـل االول  واعالن نــــتـــائج
ـلك فـيصل االول اراد االسـتـفـتاء غـيـر ان ا
أن يــكـون الــتــتـويج فـي مـنــاسـبـه جـمــيـله
لــلـمـكــون الـشـيــعي حـيث حــدد ذكـرى يـوم
الـغدير يوم والية االمام علي بن أبي طالب

تـأيــيـدهـا الســتـقالل الـعــرب ذاكـراً خـدمـات
والـده في الـثـوره ضـد الـعـثـمـانـيـ وشـكـر
احلــكـومه أي مــجـلس الــوزراء ولـلــمـنـدوب
الـسـامي محـبـته ولبـريـطانـيـا العتـرافـها به
مـلـكاً عـلى الـعـراق وتطـرق الى احتـاد االمة
الـعـراقـيـه ومـسـاعـدة بـريـطــانـيـا الـصـديـقه
وحــدد سـيــاســته كـمــلك وذكــر ان أول عـمل
ســيـــقــوم بـه هــو االنـــتــخـــابـــات واجملــلس
الـتـأســيـسي لـوضع الـدســتـور عـلى قـواعـد
ــقــراطـيه ويــصــادق عـلى احلــكـومــات الـد
ـعاهـده مع بريطـانيـا ويقرر حـرية االديان ا
ـــنـــدوب والـــعـــبـــادات واالســـتـــشـــاره مع ا
لك اجلديد من الـسامي وبعد انتهـاء كلمة ا
ـنـدوب الـقــاء خـطــاب الـتـتــويج قـدم الــيه ا
الـسامـي البـريـطاني الـبـرقيـة التـي أرسلـها
ـلك جورج مـلك بريـطانـيا يـبارك فـيها الى ا
لك عـاهدة ورد ا ارتـقاء الـعرش ويـذكره بـا
اجلــــديــــد شــــاكــــرا مــــا أســـداه والــــشــــعب
الــبــريــطــاني فـي حتــقــيق آمــال الــشــعــوب
ـلك جورج تـتضمن الـعربيـة وكانت بـرقية ا
الــتــهــنــئه بــهــذا احلــدث الــتــاريــخي الــذي
ـملكه أصـبحت به بـغداد مـرة أخرى مـركزا 
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ــســـرور بـــالـــلــطف ــلـك ;- اني  وكـــان رد ا
ــلـوكي الــذي أظـهــرتــمـوه نــحـوي ونــحـو ا
شـعبي بـبرقـية جاللـتكم في مـثل هـذا اليوم
ـبــارك الـذي أصــبـحت فـيـه بـغـداد مــديـنـة ا
اخللفاء ثاني مره...... وبرأي أوضحه وزير
ـاليـة ساسـون حسـقيل احملـامي اليـهودي ا
ـتـقـدمه حـرى الـعـمل الـبـغـدادي ان الــدول ا
بـهـا على تـقـد احلكـومه ألسـتقـالـتهـا عـند
تــغـيــيــر رأس الــدوله وحــيث انه جــاء مـلك
جـديد عـلى العـراق فأنه ال بـد من االستـقاله
وبـالـرغـم من االعـتـراض من الـبـعض تـولت
لك أول حـكومه تقـد استقـالتهـا  و كلف ا
الـسيد عـبد الرحـمن النـقيب بتـشكيل وزاره
ــــلـــكي جـــديــــده هي االولـى في الــــعـــهــــد ا
والـثــانـيه بـتــاريخ بـغـداد يـوم 1921/9/12
بـــرئـــاســتـه وعـــضـــويــة احلـــاج رمـــزي بگ
وتــوفـــيق اخلــالـــدي وســاســـون حــســـقــيل
ونـاجي السـويدي وعـبد احملـسن السـعدون
وجـعفر الـعسكري وحـنا خيـاط وعزت باشا
الـكـركوكـلي وصـبيـح نشـأت وعـبد الـلـطيف
ــنـديل وجــعــفـر أبــو الــتـمن وهــبــة الـدين ا
الــشــهــرســتــاني ومـــحــمــد عــلي فــاضل مع
مالحــظــة الــتـغــيــيــرات عــلى الــوزراء بــعـد
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ـة جدا كـانت تسـتخدم وهي قـلعـة قد
ــديـنـة اذ من قــبل الـعــسـكـر حلــمـايـة ا
تـتميز بارتفاعها وحـصانتها الرصينة
والـقوية وعمـاراتها الهـندسية الـدقيقة
ذات الـطراز اخلـاص وأجوائهـا النـقية
الـهادئـة التي جتذب الـزوار لها من كل
مـكـان كـمـا تتـمـيـز مـنطـقـة حـمـام أونو
مـيـزة التي بـعـدد كبـيـر من األنشـطـة ا
تــضــيف لـزائــرهــا الـراحــة الــنـفــســيـة
ــريـح خــاصـــة في فــصل والـــتــرفـــيه ا
الـصيف وخالل شـهر رمضـان وتتكون
ة ـنـطـقـة من بـيـوت ومـقـاهٍ قـد هـذه ا
ـعـمـاري الـتي تـمـنح زائـرهـا الـطــراز ا
شـعورا بـاألصالة والـرونق واحلضارة
كان بـالقرب الـعثـمانيـة العريـقة يـقع ا
من كـــلــيــة الــطب الــتـــابــعــة جلــامــعــة
الــهـيــجـيت بــاه ويـوجــد فـيــهـا أيــضـا
ضـريح مصـطفى كـمال أتـاتورك والذي
دينة وقد يـقع في القسم احلديث من ا
 تـشـيـيـده بـعـد  15عــامـا من رحـيـله
كــمـا يــوجــد فـيــهـا مــتـحف حــضـارات
األنـــاضــول وهــو أحـــد أمــاكن اجلــذب
الــسـيـاحي الـرئـيــسـيـة في أنـقـرة ومن
تاحف في العالم وفيها مسجد أغنى ا
حـجي بـيـرام وهـو أقـدم مـسـجـد يـعود
تـاريخه ألكـثر من ستـة قرون وتقع إلى
جـواره كنـيسـة أوغسـطس وروما ومن
مـعالم العـاصمة التـركية أيـضا متحف

اإلثــنــوجـرافــيك  وهــو أول مــتـحف 
افـتـتاحه بـعد إعالن اجلـمـهوريـة يضم
ـتعلقة ـواد األساسية ا مـجموعة من ا
بالعصر السلجوقي والعثماني إضافة
ـتحف حرب االسـتقالل والذي يقع في
سـاحـة  أولـوص ويعـكس وقـائع حرب
االســتــقالل عــلى شــكل صــور ووثـائق
تـاريخية كـما توجد في تركـيا بحيرات
وحــدائـق رائــعــة جــذبت الــســيــاح من
الـداخـل واخلارج ومـن أروعـهـا مـتـنزه
كـــوغــــولـــو الـــذي اتـــخـــذ مـن الـــبـــجع
والـطـيور رمـزا له يـرتاده الـزائرون من
مـخـتـلف أنـحـاء العـالم ويـحـتـوي على
ـقــاهي الـتي ـطــاعم وا ســلـســلـة مـن ا
ـأكـوالت الـتـركـية ـشـروبـات وا تـوفـر ا
ــنــظــر اخلالب الــشــهــيــة إلى جــانب ا
ــيـاه والــطـيــور اجلــمـيــلـة وأصــوات ا
اخملـتلفة وتتميـز هذه احلديقة  بطيور
الــبـجع الـضــخـمـة الــتي أضـحت رمـزا
ـديـنـة أنـقـرة وإلى جـانب الـبـجع جتد
فـي احلـديــقـة طــيــورالـبط واالوز وهي

تـطـوف عـلى الـبـركة اجلـمـيـلـة التي 
حتـديـثـهـا عام  2012 اجلـديـر بـالـذكر
أيــضــا أن هــنـاك عــددا من الــبــجــعـات
كـانت قد أهدتهـا مدينة فـيينا لـلحديقة
لـتضيف مزيـدا من التميـز عليها  ومن
ميزة أيضا حديقة تسمى  بـ األماكن ا
عــامــا هـي حــديــقــة كــبــيــرة تــصل 50
مــسـاحـتـهـا بـنـحـو    123 كــيـلـو مـتـر
مــربع مــوجــودة عــلـى قـمــة أنــقــرة من
ـكـن مـشاهـدة جـمـيـع أحـياء خاللـهـا 
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ـدن في الـعـالم وكـثـيـرمن كـثـيـرة هي ا
ـ بـزيـارتـها أو الـوصـول الـيـها احلـا
دن فـهذا ولـكل مـنهم ضـالـته في تـلك ا
ـسافـات ألجل الـسـيـاحة الـذي يـقـطع ا
الـتـرفـيـهـيـة أو لـرحـلـة عالجـيـة  وآخـر
ـدن مـحـطـة لـلـهـجرة الى يـجـعل تـلك ا
بـلدان أخـرى يسـمع بحريـات شعـوبها
وضــــمــــان حـــقــــوقــــهم االنــــســــانــــيـــة
واالجــتـــمــاعــيــة واخلــدمــيــة من خالل
قـوان جـادة وحقيـقية يـتساوى فـيها
األمـــيــر والــفــقـــيــر لــذلك نـــرى مــعــظم
ــ بــالــتــوجه لــلــغــرب أو لـدول احلــا
أخــرى هم شـعـوب الـشـرق األوسط من
الــذين ظـلـمـتـهم األنــظـمـة الـفـاسـدة أو
الـفـاشـلـة انـسـانيـا وسـيـاسـيـا واداريا
ومـاليا في دولهم التي ولدوا فها حتى
جـعـلتـهم يـفكـرون بـاالغتـراب والـعيش
خــارج أوطـانــهم لــيـنــعـمــوا بـالــعـيش
الــــكـــر والــــراحـــة واألمـــان الــــتي لم
توفرها لهم حكومات بلدانهم منذ زمن
طــويل وكـانت احــدى وجـهـات الــسـفـر
األقـرب واألكثـر رغبـة سيـما لـلعـراقي
هي تـركـيـا الـتـي فتـحـت أبـوابـهـا أمام
اجلــمـيع وفــقـا لــضـوابط وتــعـلــيـمـات
تـعـتـبـر األكـثـر يسـرا مـقـارنـة مع بـقـية
الـــدول  األخـــرى اضــــافـــة لـــذلك فـــهي
جتـمع مابـ روح الشـرق في تفـاصيل
حــيــاة شــعــبــهــا ومــا بــ الـغــرب في
انـفـتـاحهـا عـلى العـالم  ونـحن كـنا من
ـــقــيــمــ في أهم ضـــمن الــوافــدين وا
مـحـافـظـة بـعـد اسـطـنـبـول وهي أنـقرة
الــعـاصـمـة الـســيـاسـيـة لــتـركـيـا حـيث
تــأخـذكـم صـحــيـفــة الــزمـان في جــولـة
لـالطالع على بـعض مدنـهـا وأسواقـها
اخملــتــلــفـــة والــتــعــرف عــلى طــبــيــعــة
ومــســتـوى الــعــيش فـيــهــا اذ تـعــتــبـر
الـعــاصـمـة الـتـركـيـة أنـقـرة ثـاني أكـبـر
ـدن بـعد اسـطـنبـول والـتي يزيـد عدد ا
سـكانها على  أربعـة مالي نسمة وقد
تـأسست على إحدى هضاب األناضول
الـتـي تـتـوسط تـركـيـا وتـشـتـهـر أنـقـرة
ــتـنــوعــة فـمــنــهـا ــراكــز الـتــســوق ا
ـة واألسواق األسـواق الـشعـبيـة الـقد
الــعـصــريـة الــكـبــيـرة الــتي يـفــضـلــهـا
الـــســـكــان احملـــلــيـــ واألجـــانب وقــد
شــهـدت أنــقـرة مــؤخـرا عــمـرانــا الفـتـا
وتـطـويـرا لـكـافـة مبـانـيـهـا وشـوارعـها
ومـرافــقـهـا ومـؤسـسـاتــهـا وخـدمـاتـهـا
اخملــتــلــفـة وبــنــكــهـة تــواكب الــعــصـر
واحلـــداثـــة وأصـــبـــحت الـــكـــثــيـــر من
قاهي شـوارعها الرئـيسية مزدحـمة با
ـطـاعم سـيـمـا  منـطـقـة كـزالي مـركز وا
ـديـنـة الـزاخـر بـاحلـركـة والـذي يضم ا
ـؤسـسـات الرسـمـية مـعـظم الـدوائر وا
احلـكوميـة وما يرتبط مـعها من مرافق
الــبــلــديــة اخلــدمــيــة األخــرى وان أهم
ـنطـقة هو مـايجـذب السـائح في هذه ا
شــارع أتــاتـورك الــذي يـتــمــيـز بــكـونه
مـنـطــقـة سـيـاحـيـة مـركـزيـة ومـزدحـمـة
ـتـد الى مـنــطـقـة أخـرى تـدعى حــيث 
أولـوس الــسـيـاحـيـة الـتـجـاريـة والـتي
يـفـضـلـهـا سـكـان أنـقـرة كـمـا يـفـضـلـها
األجـــانب كــونــهـــا تــضم الــكـــثــيــر من
االســواق الــشــعــبــيــة واحلــديــثـة ذات
ـناسبـة األسعار تـنوعة وا الـبضـاعة ا
قـيـاسـا الى أسعـار بـعض األسواق في
مـدن أنقرة األخرى اما أهم الصعوبات
الـتي يـواجهـهـا الكـثيـر من الـسائـح

في تـركيا هي اللغـة وان مانسبته 2%
أو أقـل من األتـــراك يــتـــحـــدث الـــلـــغــة
ا يؤثر ذلك على  التعامل االنـكليزية 
فـيمـا ب األتراك واجلـنسـيات األخرى
الــوافـدة الى تــركـيــا والـتي تــفـضل أو
جتـيد اللغة االنـكليزية لـغرض التفاهم
والـتعـامل بيـنهم وبـ الشـعب التركي
ـــا اضـــافــــة الى صـــعـــوبـــة أخـــرى ر
اليـلمسها اال من يتعامل مع الناس في
األسـواق وهي عـدم سعـة صدر االتراك

ألي سـؤال أو استـفسار يـصدر من قبل
ـرت الـسـائـحـ فـلـو تـكـرر االـسـؤال 
لــغـرض الـتــأكـد  فــسـتـكــون الـنـتــيـجـة
سـلـبيـة سـيـما خالل عـمـليـة الـشراء أو
الــتــبــضع في األســواق وقــد تــصل في
أكـــثـــر األحـــيـــان  الـى حـــد رفض بـــيع
رة اال البضاعة أو األشياء لالجنبي با
مــــانـــدر جــــدا تـــرى مـــنـه الـــتــــرحـــيب
ومـــحــاولـــة فــهـم الــزبـــون الــذي يــروم
التسوق من بعض احملال التجارية في
عموم تركيا وأن األغلبية منهم اليتمتع
ـرونة أو الـتسـاهل مع األجانب كـما بـا
يـحـصل في بـعض البـلـدان العـربـية أو
الــــغــــربـــيــــة األخــــرى اذ النــــقـــاش وال
مــسـاجــلـة وال فـصــال بـشــأن اي سـعـر
يــنـطـق به صـاحب الــبــضـاعــة في تـلك
األسـواق واذا مـا انـتـقـلـنـا الى صـفـحة
أخــرى من صـفـحـات الـعــاصـمـة أنـقـرة
فـسيجذبنا اليـها عدد وشكل البحيرات
ـنـتـزهـات الـكـبـيـرة الـتي واحلـدائق وا
تــتـصف بــروعـة الــتـصــمـيـم  والـهـدوء
واجلـمـال الذي يـبـعث علـى االستـرخاء
ـتـعـة لـكل من يـرتادهـا حـيث تـتـوفر وا
فــيــهـا كـل الـوســائل الــتي يــحـتــاجــهـا
الـسائح خالل جتوالـه أو قضاء أوقاته
أو اسـتـراحـته في تـلك األمـاكن التي لم
ـنـاطق تــكن الـوحـيـدة عـلى مــسـتـوى ا
الــــســــيــــاحـــيــــة اخلـالبـــة فـي عــــمـــوم
احملـافـظـات الـتـركـيـة األخـرى ال سـيـمـا
دن احملـافظات التي جتـاور البحر أو ا
ــحــاذاة الـــســاحـــلــيــة الـــتي تـــمــتـــد 
الــســواحل الــبـحــريــة أو الـقــريــبـة من
الـــغـــابـــات اخلـــضـــراء الـــتي تـــمـــتـــاز
ـــســـاحــات اخلـــضــراء بـــاألشـــجــار وا
الــواســعــة وهــذا مــاجــعــلــهــا مــصـدرا
الرزاق الــكــثــيــر من الــذين يــديـرون أو
يـشـرفـون على مـثل تـلك األمـاكن وكذلك
ــالـي الــتــركي الــذي مــصـــدر لــلــدخل ا
يــعـتــمـد جـزء مــهم  مـنـه عـلى الــقـطـاع
الـسياحي وان ماتمـتلكه أنقرة من ارث
تــأريــخي وحــضــاري قــد يــعــود الى
مـاقـبل عـشـرة االف عـام  يـحـفـزنـا عـلى
الـوقوف عند تـلك الصفحـات التي تبدأ
مــنــذ الــعــصـر احلــجــري وحــتى قــيـام
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة عام 1299م  وبـعـد
تـأسـيس اجلـمـهـورية الـتـركـيـة في عام
قــام مــصــطــفى كــمــال أتــاتـورك 1923
بــنـقل الــعـاصــمـة من اســطـنــبـول  إلى
أنـقرة الـتي لم تكن مـدينـة كبـيرة انذاك
حــيث كــان يـقــطــنـهــا حـوالي  60 ألف
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وقـــبل أن تــصـــبح أنــقـــرة الــعـــاصــمــة
الــسـيـاســيـة لـتــركـيـا كــانت عـبـارة عن
واليــة عـثــمـانــيــة عـاديــة ولم تـكن لــهـا
شـهـرة واسـعـة اال أنـهـا كـانت من أكـبر
ــراكـز االقـتـصــاديـة في بـيع اصـواف ا
األغــنــام واخلــراف عـلـى امـتــداد فــتـرة
حـكم الدولة العثمانية ويكمن سر تميز
أنــقـرة بـبـيـع الـصـوف في كــونـهـا تـقع
ضـمن منـطقـة جبـليـة مرتـفعـة باردة ما
ـاعـز جـعـل أهـلـهـا يـهـتـمــون بـتـربـيـة ا
واخلـراف واالسـتـفـادة من صـوفـها في
البس الثقـيلة لـتقيـهم قساوة حـياكـة ا
بـرد الشـتاء وقـد زادت أهمـيتـها عـندما
حـــاول مــؤســســـوهــا انـــشــاء عــدد من
ــخـــتــلف اجلـــامــعـــات الــضـــخــمـــة و
االخـتصـاصات وبهـذا الشـكل أصبحت
وظف دينة الطالب وا أنقرة توصف 
وظف احلـكومي  وذلك لـكثرة أعـداد ا
والـطالب فـيـها حـتى وصـلت الى أرقام
ــوظــفــون والــطالب كــبــيــرة ويــعــمل ا
ـوجودون في أنقرة بشكل عام  5أيام ا
في األســبـوع ويــعـطــلـون يــومـ هــمـا
الــسـبت واألحـد يــسـتـثــمـرهـا الــطـلـبـة
والــطـالـبـات في الـراحــة واالسـتـجـمـام
عـنـد بـعض األمـاكن التـرفـيـهيـة ومـنـها
عالم قـلعة أنـقرة التي تـعتبـر من أهم ا
الـتاريخـية التركـية في العاصـمة أنقرة

ـــــرور اال عـــــنـــــد ســـــاعـــــات الــــذروة ا
ـــســائـــيــة لـــعــاجلــة الـــصــبـــاحــيــة وا
ــــروريـــة فـي بـــعض االخــــتـــنــــاقـــات ا
الــشــوارع وتــقــاطــعــات الــطــرق داخل
أنــقـرة فـعـنـدمـا يــضيء الـلـون األحـمـر
وبـــســـرعـــة الفـــتـــة تـــتـــوقـــفت مـــئـــات
الـــســيـــارات الــصـــغــيـــرة والــكـــبــيــرة
زدحمة بـركابها واحلـافالت الطويلـة ا
لــيـنــتـقل بــ طـرفـي الـشــارع عـشـرات
ـارة بحركة تكاد تشعرك بأنها أخذت ا
مـن أحــد مــشــاهــد شــوارع نــيــويــورك
ـركبـات والنـظام ـكـتظـة بالـسكـان وا ا
في أنـقـرة هو الـعـنوان احلـقـيقي لـهذه
ـديـنـة اذ يـعـزوه الـبعـض الى تـنامي ا
الــواقع الـثــقـافي لـدى الــسـكـان ودوره

االيجابي في السلوك العام  للناس.
WOŠUOÝ WK uÐ

وقـد أخـذتنـا البـوصـلة الـسـياحـية الى
مـــركــز أنـــقـــرة الــتـــجــاري واحلـــيــوي
الـنــابض بـاحلـيـاة في مـنـطـقـة  كـزالي
الــشــهـــيــرة حــيث تــتــداخل الــشــوارع
ارة السائرين بال زدحمة با الطويلة ا
تــوقف وهم يــتـوجــهـون كل مــنـهم الى
ــتـرامــيـة غــايـتـه من خالل الـطــرقـات ا
الــتي تــؤدي بـهم  عــنــد أبـواب مــراكـز
ـقاهي ـطـاعم وا الـتـسـوق الـكـبـيـرة  وا
ـديـنـة والـكـازيـنــوهـات كـمـا تــتـوسط  ا
ـيــتــرو األنـفــاق وبـثالث أكـبــر مــحـطــة 
طـوابق حتت األرض وبخدمات متكاملة
 تــلــفت األنــظــار  وعــبــر هــذه  احملــطــة
كنك األرضـية األكبر فـي  عموم تركـيا 
ان تــصل من خاللــهــا  الى مــعــظم مـدن
الـعـاصمـة  انـقـرة  التي تـتـمـيز بـشـبـكة
ـا فـيـهـا مـواصالت مـخـتــلـفـة األنـواع 
الـتاكـسـيات الـتي تعـمل بـالعـداد وكذلك
وسـيلـة الـتـنقل بـالـتلـفـريك الـتي تعـتـبر
تـرفـيـهـيـة وعـمـلـيـة  تـوصل الـنـاس الى
ـرتـفـعـة عن مـسـتـوى أمـاكن سـكـنــاهم ا
ـــدن األخــرى في أنـــقــرة عـــبــر بـــقـــيــة ا
كن للسائح أن يتناغم ـرتفعات  كما  ا
مع مـجـاميع الـطـيور الـتي تـرفرف آمـنة
في الـسـاحـات الـعـامـة واحلـدائق وقرب
الـنافورات  الـراقصـة التي تـعتبـر حتفة
ـفـعـمـة ـائـيـة ا بـألـوانـهـا ورقـصـاتــهـا ا
ـتـنـزّهـات الـبـهـيـة الـتي وسط خـضـرة ا
ـديـنة جتـدهـا في كل مـكـان داخل هـذه ا
ولـو حتــدثـنــا ايـامــا طـويــلـة عن أنــقـرة
وطـبـيــعـة احلـيــاة فـيـهــا فـلن نـصل الى
ــرجــوة كـمــا  لم نــتــمـكن من غـايــتــنـا ا
الـوصول الى كل تفاصيلـها ولهذا نقول

للحديث بقية.
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ـرحلة مع أولى اللـحظات الـتي تهـجّيـنا  فـيهـا أحرف اللـغة الـعربـية في ا
االبتـدائيـة فإن الـكلـمات الـتي علـقت في أذهانـنا هي الـكلـمات األولى في
ومع انـطالق أصـواتـنا الـرنـانـة رحـنـا نردد القـراءة اخلـلـدونـيـة الشـهـيـرة
أول الـدروس مع حـرف الراء: خلف مـعـلمـنـا االستـاذ سـلمـان رحـمه الله
وحــتى مــعــلــمــنــا نـســكن بــالــرغم من أن مــعــظـمــنــا دار.. داران...دور..
ا كـبرنا ادركنا أن كل الـوطن من نصيب حفـنة من اللصوص و باإليجار

والتجار!!. 
ويستـمر الـدرس ويصـيح بنا مـعلـمنا : مـن حرق دارنا ... فـتأتي الـنبوءة
ا كبرنا ادركنا و بكرة كما وردت في كتـاب القراءة: جارنا حرق دارنـا ا
فعال أن جيراننا هم السبب وراء كل النيران التي حرقت ومازالت حترق
كل شئ في بالدنا !!.  ومع حصـة حرف القـاف حفظـنا كلـمات ما زالت
ـا كبرنـا عرفنـا ان قدوري قاد بـقرنا و ترن في أذاننـا: قدوري قاد بـقرنا
وحـتى احالمـنا الى الـسـوق وبـاعهـا وقـبض الـثمن واغنـامـنـا وسخالتـنـا
وعمـارات وصار يـحمل جـوازات اوربيـة وانشأ واشترى لـنفـسه قصـورا
حـزبـا واتـبـاعـا واقـتـنى سالحــا وحـجـز مـنـصـبـا في احلـكـومـة واشـتـرى
: بـعـيـر ضـمـائـرا كـنـا نـحــسـبـهـا ال تـبـاع وال تـشــتـرى. ومع حـرف الـعـ
وراحت حـناجـرنا تصـدح الى متـى يبقـى البعـير عـلى التلِ? يـبقى نعـمان
ـسـاء... وقـد كـبـرنــا وصـرنـا في خـريف الـعـمـر الـبـعـيـر عـلى الــتل الى ا
ومازال بعـير نـعمان عـلى التل يـرفض ترك مـكانه ويصّـر على الـبقاء الى

يوم الدين!!. 
 وتـوالت الــدروس ورحـنــا نـردد الــنـشــيـد اخلــالـد دجــاجـتي : دجــاجـتي
قَ قَ قـاق.. إن وضعـت بيـضتـها تـقول: حتبـني.. إن حملتـني جـعلت تـقول
ن هـم عـلـى شــاكــلـة قــاق قــاق.. وبــعــدمــا كــبـرنــا عــرفــنــا الــكــثــيــرين 
فـهم يُسـبِـحـون ويُنـقـنِقـون بـاسم سادتـهم : قـاق قاق ق ق ق ق دجاجـتي

قيققققققق. 
ا ومع حرف الـتـاء قرأنـا: بـنـات.. طالـبـات.. دالل فازت.. زيـنب نـادت.. و
فـعـرفــنـا انـهـا كـانت كـبـرنـا أدركـنــا كـيف ولم فـازت دالل دون الـبــاقـيـات

ؤدية الى الهدف !!.  تستخدم كل الطرق ا
ومع أول دروس الـتربـيـة الـريـاضـيـة مـارسنـا لـعـبـة الـكـراسي في سـاحة
ولم يـدر بـخـلـدنـا أن هـذه الـلــعـبـة هي أهم لـعـبـة سـنـرى الـكـبـار ـدرسـة ا
بل للـظفر بكـراسي السلطة ال لـلظفر بـكراسي العلم والـتعليم ارسونها

ومن يدفع اكثر سيفوز بها!!.  والنفوذ
يكانيكي ا كبرنا عرفنا أن هنـاك عمليات أخرى غير عملـيات الهضم ا و
والكيـمياوي اللـتان حتلالن الـطعام في اجلـسم تلك التي وردت في درس
فـقـد عرفـنـا نـوعا جـديـدا من عـملـيـات الـهضم قـضـمت وشـفطت االحيـاء
وامتـصت حـقـوقـنا وجـهـودنـا وحولـتـنـا الى  مـجتـمـعـات نازحـة ومـهـجّرة

وبائسة ومعدومة ومتأخرة بال مقدرات.
ا كبرنا أدركنا أن الكثير من اجلُمّل التي قرأناها ورددّناها في القراءة  
فاكـتشفـنا أنّ بغـداد ليست عـاصمة اخللدونـية لم تكن دقـيقة وال صـادقة
وأنّ حـدود الـعراق ال وأنّ الـعـرب لـيـسـوا أمـة واحـدة الـعـراق بل طـهـران
وأن الــقــطــار لن وأنّ ســالم لم يــحـــرث االرض تــمــتــد مـن زاخــو لــلــفـــاو
وأن احلـــمــار ال األســـد هــو من يـــحــكم وأنّ دربــنــا لـــيس بـــقــريب يــأتـي
فـمعـظم الـشـعب صار وأنّ لطـفي لـيس الـوحيـد الـذي صـار طبـاال الغـابـة

يطبل ويزمر!!
ومن بعده وأن اجلندي الذي أستُشهِد من أجل الوطن مات وعليه ديون
وأن صار أيتامه وأرمـلته يشحـذون لقمة األكل ويقفون في طـوابير الذل
بل وأن عدنان لم يكتف بـأكل التُفاحات الثمانِ العبيد ال يرغبون بـاحلرية
وأن خـالـد لم يـكن وسـطى عـلى بـاقي احملـصـول أكل كل الـتـفـاح لـوحـده
بل كان يعيش الـواقع حينما دخل الغابة متعمدا يحلم عندما دخل الغابة
وأنّ نـضـال لم تـكن تـكتب لـيُطـلق عـلـيـنـا كالبـهـا وثـعـابـينـهـا وخـنـازيـرهـا
بل كانت تـكتب كل تفـاصيل خيـباتنـا وماسيـنا ومصائـبنا في كل الدرس

ما حدث ويحدث!!.  

عبد الرحمن النقيب

انـقــرة فـان جـمـالـهـا الـذي جـمع مـابـ
األصــالــة واحلــداثــة جـعــلــهــا مــؤهــلـة
لــتـكـون الــعـاصـمــة الـسـيــاسـيـة الدارة
دن ا تـتـمـيز به مـن مقـومـات ا تـركـيـا 
احلـديـثـة الـتي تـضم  الـطـبـقـة اإلدارية
ــؤسـسـات احلـكـومــيـة واجلـامـعـات وا
ثل التركي اذا أردت أن تشعر ويـقول ا
بـالنظام والهدوء فعـليك العيش بأنقرة
ذات الـــبــرد اجلــبـــلي والــشـــتــاء الــذي
تـتـخـلـله الـثـلـوج واعـتـدالـهـا الـصـيـفي
اجلـــمـــيـل وبـــطـــبـــيـــعــــتـــهـــا اخلالبـــة
ــتــرامـيــة الــكــبــيـرة ومــتــنــزهـاتــهــا  ا
ميز وان كنت تشعر وعمرانها البهي ا
ديـنة اسطـنبول  فلن يـة احلياة  بـعا
تــشـعـر بـأنــقـرة  إال بـاحلـيــاة الـتـركـيـة
اخلـالصة  ولن تسمع إال الـلغة التركية
كـما لن تشاهد سوى الـدعايات التركية
حـصرا وهـنا يـواجه السـائح أو الزائر
مـشكلـة بالتـواصل مع األتراك بـاللغات
األجـنـبـيـة فـالـلـغـة الـتـركـيـة هي األولى
واألخـيرة في أنـقرة ويـقول الـبعض لو
لم يـكن الضابط التركـي مصطفى كمال
أتـاتورك قد بدأ مـشروعه السياسي من
ديـنة  لـتالشت قيـمتـها في اطار هـذه ا
دن الـكبيـرة والعريـقة األخرى وجـود ا
وعـلى رأسـهـا اسـطـنـبـول ولـقـد مـنحت
ـدينة جـمهوريـة أتاتورك الـروح لهذه ا
الـتي ضـمت  تـمـثـاال شامـخـا ألتـاتورك
ــتـطـيــا حـصـانه ويــحـيـطـه جـنـديـان
مقاتالن وسيدة عاملة ليمثّل اخلطوات
األولى لـتـأسـيس اجلـمـهوريـة الـتـركـية
ية األولى ومن فـي أعقاب احلـرب العـا
ـــ مــيــدان الـــهــيــكل أو بـــعــيــد إلى 
الــتـمــثـال في أولـوص عــنـد أعــلى قـمّـة
ة ألنقرة اجلـبل  تنتـصب القلـعة القـد
ــديــنـة الــعــريق وهـي حتـاكـي تــاريخ ا
حـيث تـنـتـشـر تـمـاثـيل أتـاتـورك في كل
مـكـان وبـطـراز فـني تـشـكـيـلي مـخـتـلف
ـباني كـمـا أن صوره مـاتزال مـثـبتـة با
الـرسـميـة وعنـد قمـة جبل مـهيب وضع
قـــبـــره بــبـــنــاء فـــخم مـع مــتـــحف ألهمّ
مـقتـنيـاته ولبـاني اجلمـهوريـة التـركية
تـقــديـر كـبـيـر لـدى الـتـرك حـيث لـقـبـوه
بـأتــاتـورك أي أبـو األتـراك فـهـو لـديـهم
ـعاصـرة وقد مـثـاال للـقومـيـة التـركيـة ا
اكــتـسب شـهـرته بـطــروحـاته احلـديـثـة
ودعـوته للـتوجه نـحو الـثقافـة الغـربية
وفــصل الــدين عن الــســيــاســة واذا مـا
ركبات انـتقلنا الى مشهـد حركة سير ا
في شــوارع أنـقـرة  فـانـنــا نـرى نـظـامـا
ـــيـــزا حتــــكـــمه االشـــارات مــــروريـــا 

الــــضــــوئــــيـــة
ولـــــــــوحــــــــات
الــــــــــــداللــــــــــــة
ــــــــــروريـــــــــة ا
االرشـــــــاديــــــة
والــتــحـذيــريـة
والتـــــشـــــاهــــد
رجــال شــرطــة

برسي كوكس

استعراض حتت تمثال أتاتورك(الزمان) وسط انقرة العاصمة السياسية


