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نسجوا حوله األساطير ولم يتوصل أحد إلى معرفة الحقيقة

جبل القرين ..مخزن األسرار

جبل القرين أو ما يطلق عليه
أهل سيهات «الكرين» طلسم ال
يقل غموض كينونته عن املكان
الذي هو فيه ومن أي زمن غابر
مي��ت��د ش��م��وخ��ه وشيخوخته
مر عليه األول��ون بأساطيرهم
الشعبية ف��ق��ال��وا ان م��ا وقف
عليه من صخر وم��ا سكن فيه
م��ن حجر ه��و بشر خسفتهم
ال��س��م��اء لكفرهم بنعم ال��رب
ذات مساء وم��ر عليه آخ��رون
من أقاصي املعمورة بقبعتهم
االستكشافية فركزوا فوق قمته
راي��ة ونيشان ول��م يصل بحد
علمهم وافتراض نظريتهم إلى
أبعد من احتمال أن احلضارة
األزدرتشتية استعمرت املكان
في حقبة ما قبل امليالد بـ320
سنة فاستخدمته املثوى األخير
ملوتاهم ومبعنى آخر هو مبثابة
ما يستعمله أتباع هذا املذهب
وخ��ص��وص��ا ف��ي ال��ه��ن��د حاليا
كبرج الصمت وهنا نقدم دراسة
ألح��د املستكشفني ال���ذي ختم
بحثه بجملة يقول فيها «هذه
مجرد سعي أقدمه كنظرية قد ال
تثبت صحتها أبدا».

ويطل على الناحية اجلنوبية
بالطريق املؤدي غربا الي طريق
الدمام-اجلبيل السريع .جبل
القرين مس ّور في الفترة احلالية
بشبك ح��دي��دي يصعب معه
االرتقاء إلى قمته بالسيارة مثل
ما كان مستطاع في املاضي.
استخدم جبل القرين في زمن
املستكشفني األوائ����ل كموقع
للمسح األرض��ي وكذلك وضع
ف��ي قمته س��اري��ة علم م��ن قبل
ف��ري��ق املستكشفني األواخ���ر.

يغطي جبل ال��ق��ري��ن أعشاب
متفرقة أما قمته احلجرية فتأتي
على شكل احلرف الالتيني «»S
منحنية مبقدار  280ق��دم من
اجلنوب الغربي إل��ى اجلنوب
الشرقي.
أما اجلزء الصخري الظاهر فهو
بسمك  15قدما ً من ناحية الطرف
اجلنوبي وينحدر مبيالن مبقدار
 30درجة غربا وهي عبارة عن
أج���زاء صخرية غير متصلة
منحدرة نحو اجلنوب الغربي

ب��ش��ك��ل غ��ي��ر م���ت���وازي وت��دل
الثقوب في اجلهات اخلارجية
م��ن الصخر على م��دى التأثر
بعوامل التعرية الطبيعية.
ي��وج��د على سطح اجل��ب��ل 30
حفرة مستطيلة متناثرة هنا
وه��ن��اك حيثما توجد مساحة
ك��اف��ي��ة حل��ف��ره��ا وه���ذه احلفر
تختلف من حيث االجتاه وكذلك
املقاس ومستوى ميالن السطح
احمل��ف��ورة فيه وامل��ع��دل العام
ألبعاد هذه احلفر هو ثالثة أقدام

كشف حفريات جبل القرين

على بعد  3كيلومترات من داخل
مدينة سيهات في واحة القطيف
يقع هناك تل رملي به متحجر
ي��ع��رف ب��اس��م «ج��ب��ل القرين»
وال��ذي يطلق عليه في املاضي
«ب��امل��ري��ق��ب��ات» وال��س��ب��ب في
اختالف املسميات غير معروف.
يرتفع جبل القرين أربعني قدم
عن مستوى املنطقة الزراعية
احمليطة ب��ه .يحده شرقا من
جهة البحر م��زرع��ة للدواجن
وم��ن الغرب منشئة صناع ّية

• جبل القرين

طوال في عرض ال يتعدى قدمني
بل وأقل من ذلك تقريبا وبعض
تلك احلفر ال يتعدى عمقها عدة
بوصات وقد ملئت حاليا بالرمل
الذي ينبت العشب فيه بحيث
يجلي ع��ن ح��واف��ه��ا .ويالحظ
م��راع��اة اس��ت��واء ق��اع��دة احلفر
وجتنب امليالن بها عندما حتفر
على املنحدرات أو املرتفعات
وبهذا يتفاوت ارتفاع احلفرة
الواحدة هنا.
وال توجد هناك أي مؤشرات

لكون ه��ذه احلفر ه��ي م��ن أثر
اس��ت��خ��دام ه���ذا امل��ك��ان كمقلع
ألحجار تستخدم كحجر بناء
ك��م��ا ه��ي عليه ب��ع��ض املقالع
احل��ج��ري��ة ول���ك���ن ل��ض��ح��ال��ة
عمق احلفر ولعدم وج��ود أثر
لألغطية الصخرية لهذه احلفر
مثل تلك تالل املدافن «املقابر»
امل���وج���ودة ف���ي م��ن��ط��ق��ة جبل
الشمالي وبهذا اللغز ا ّ
حملير ال
ميكن تفسير هذه احلفر وبهذه
الكيفية اال أن تكون تستخدم
ضمن طقوس لدفن املوتى متاما
مثل تلك احلفريات املكتشفة في
جبل بنت ف��ي م��دائ��ن صالح
ف��ي الشمال الغربي للمملكة
العربية السعودية .وهناك
مالحظة أخرى تثار على هيئة
حفر جبل القرين وذلك لكونها
ال تكفي الستيعاب كامل جسد
انسان بالغ.
ع��ن��دم��ا ن��ه��ب��ط م��ن ق��م��ة جبل
القرين منحدرين نحو الشارع
املتصل به من ناحية اجلنوب
يوجد هناك على الطرف اآلخر
كتل صخرية منخفظة املستوى
محاطة بنفايات وم��ن املمكن
جدا بأن هذه كتل الصخور هذه
هي امتداد لنفس جبل القرين
ولهبوط مستواه فقط فصل
عنه من ج ّراء زحف الرمال في
الزمن املاضي.
يوجد على سطح ه��ذه القطع
الصخر ّية حفر منخفظة العمق
شبيهة لتلك احلفر املوجودة
على جبل القرين وهناك أيضا
على حافة هذا اجلزء اجلنوبي
ث�لاث حفر كبيرة ج��دا يصل
طولها إلى  12قدما في أربعة
أق��دام عرضا أي ما تعادل 40
حفرة من تلك احلفر العادية

