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يقع جبل القرين في واحة القطيف على بعد  3كيلومترات من مدينة سيهات

وينخفض ارت��ف��اع املستوى
الشمالي لهذه احلفر عن ارتفاع
املستوى اجلنوبي منها.
وكبر حجم هذه احلفر غير عادي
األم��ر ال��ذي يضفي حيرة على
شأنها ولعل التفسير الوحيد
الذي يتبادر إلى الذهن ذلك بأن
هذه احلفر الثالث قد استخدمت
الحتواء عدد هائل من أجساد
امل��وت��ي ال��ذي��ن هلكوا م��ن وب��اء
أو حادثة ما أو كارثة طبيعية
حتمت مثل هذا الدفن اجلماعي
ولكن يبقى هذا االستنتاج غير
محتمل .ويبقى هذا اللغز محيرا
ألي م��ن االستنتاجات وذل��ك
لعدم وج��ود بقايا التكسيرات
الصخرية لهذه احلفر وبهذا
يبقى أمر هذا احلفريات محيرا
وغير جلي.
التفسيرات احملتملة حلفريات
جبل القرين
عند الوصول األول إلى اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي س��ن��ة 1955م
ك���ان ال��دك��ت��ور م��اث��ي��وز ال��ذي
ت���رأس ب��رن��ام��ج تعليم اللغة
العربية بشركة الزيت العربية
األم��ي��رك��ي��ة «أرام����ك����و» ك��ان
مهتما بآثار وحفريات ما قبل
الديانة النصرانية في اجلزيرة
العربية .ك��ان��ت ت��وج��د هناك
دراس��ات متفرقة خالل األعوام
األولى في مكتبة املقر الرئيسي
لشركة أرامكو بهيوسنت والتي
ال يوجد بها ما يشير أو يوضح
احتماالت سر ه��ذه احلفريات
وامل��رج��ع الوحيد ال��ذي عثرت
عليه ه��ي دراس����ة ل��ك��ورن��ول
في مقالة بعنوان« :اجلزيرة
العربية قدميا :االحساء في عام
1940-1941م» وخ�لال هذه
الدراسة يشير «كورنول» لهذه
احلفريات وطريقة حفرها برأي
متردد فيه حيث يقول:
«على املنحدر اجلنوب الغربي
ملنطقة مريقبات يوجد هناك
أكثر من عشرين احفورة الفتة
للنظر وهي مختلفة في احلجم
والشكل بعضها بحجم وقدره
ق��دم�ين ط���وال ف��ي ق���دم ع��رض
وث��م��ان��ي��ة ب��وص��ات ارت��ف��اع��ا.
واألخ���ري���ات ص��غ��ي��رة بحجم
ت��اب��وت صغير .بتفحص عن

ق���رب وج����دت ه��ن��اك ك��ت��ل من
احلجر الرملية حفرت بصعوبة
وبشكل غير عبثي وبالنقيض
فان عمل هذه احلفر يبدو انها
كانت تستخدم لغرض أساسي
ولكن كثير من هذه التجاويف
ال ميكن أن تستخدم كمخزن
ل��س��وائ��ل وال تستوعب أيضا
تابوتا ً ذا حجم اعتيادي كبير
والتفسير الوحيد الذي ميكنني
أن أقدمه هنا وبتردد كبير هو
أنه في بعض األزمنة الغابرة
استخدمت هذه االح��ف��ورات أو
برج السكون والذي يستخدمه
أتباع الديانة األزرادتشتية في
تعرية أجساد موتاهم للطيور
اجلارحة واحليوانات املفترسة.
امللك السيساني شابور الثاني
ال���ذي استقطن االح��س��اء في
 320قبل امليالد وقبل أن يصل
كثير من االيرانيني إلى سواحل
املنطقة».
ال ّزرادتشتية ديانة قبل االسالم
م���ؤس���س ل���ه���ذا ال��ع��ـ��ق��ي��دة
األزرادت��ش��ت��ي��ة ع���رف باسم

• جتربة

زورواستر وكذلك عرف املنحـدر
م��ن أذرب��ي��ج��ان ف��ي اي���ران في
العـقد السادس قبل امليالد وهذه
الديانة تقول بوجود حرب بني
اله اخلير أهورا مازدا الذي يدعو
الناس عمل اخلير ليقاوم به إله
الشر أهرميان الذي ميثل الشر.
أه���ورا م���ازدا ان م��س��ؤوال عن
أعمال اخلير والذي ارتبط اسمه
باخلير وال��ط��ه��ارة واحلكمة
ولكن شيطانه سبب في الكوارث
واألم��راض واجلفاف والهزات
األرضية والفيضانات وكذلك
املوت .معـتقدات األزرادتشتية
هذه وردت في كتابهم املقدس
ال��ذي يسمى بأفيستا وال��ذي
يحتوي على  72ج��زءا تشرح
التعاليم املقدسة لديهم وأتباع
ه��ذه ال��دي��ان��ة ي��ؤم��ن��ون مببدأ
احل��ري��ة ال��ت��ي حت��ت��م عليهم
قدرهم وارتباطهم بالطقوس
الدينية املعـقدة جدا ليحقق لهم
باتباعها اخل�لاص من الذنوب
بعـد املوت.
وأه��م ه��ذه الطقوس هو هيكل
أو معـبد النار واملسؤول عنه

أو القائم عليه يسمى ماجي
الذي فيه تضرم النار باستمرار
ليكون شعارا لنور هداية اله
اخل��ي��ر أه���ورا م���ازدا ولتبقى
الشعـلة املقدسة في كل نفس
بشرية .واملؤمنون املتبعـون
لهذه الشعـائر س��وف يتحقق
لهم اخلالص بعـد املوت «حسب
اعـتقادهم».
ويعتقدون بأن الهواء والتراب
والنار واملاء مسخرين ألتباع
دي��ان��ت��ه��م ول��ك��ي ي��ت��م جتنب
تدنيس املقدسات واألرض فان
أجساد املوتى يرتبون في دوائر
مركزية ف��ي ال��داخ��م��ا أو برج
السكون هذا املكان الذي تتحلل
فيه أجسادهم إلى عوامل أول ّية
وأشخاص جشعني .ومازالت
ه��ذه الطقوس متبعة إل��ى هذا
اليوم من قبل البارسيني في
ال��ه��ن��د ال��ب��ارس��ي :زرادش��ت��ي
م��ن��ح��در م���ن أص���ل ال�لاج��ئ�ين
ال��ف��رس املقيمني ف��ي بومباي
وغيرها» الذين م��ازال لديهم
برج السكون بالقرب من هضبة
ماليبار املتكونة من بناء مش ّيد

•مخطط

بشكل دائ���ري م��ع م��ق�دّد القمة
من الداخل مبيالن منحدر من
قضبان حديدية نحو فتحة في
املنتصف.
يوضع امليت في هذه القضبان
احلديد ويعرى للطيور اجلارحة
ال��ت��ي تلتهم ج��س��ده بسرعة.
وتفتت بقايا العظام وتلقى
عبر املنافذ إلى قاع البرج .ويتم
التخلص من هذه البقايا بذرها
في البحر .لكي تعود مرة أخرى
ضمن دورة العناصر األولية.
وقد نشرت مجلة «National
 »Geographicمنذ سنوات
في أح��د أع��داده��ا مقاال مص ّور
مبينّ فيه كيفية ما يتم في أبراج
السكون هذه.
ويعتبر ه��ذا األم��ر منفرا جدا
من أصحاب احلضارة الغربية
الذين يتخلصون من موتاهم عبر
هذا األسلوب الذي يتم فيه حرق
أو تعرض أجساد املوتى باحلرق
أو تعريتهم للحيوانات املفترسة
أو الطيور اجل��ارح��ة .ويبقى
ه��ذا األسلوب مقدرا ومحترما
من قبل بعض احل��ض��ارات في

العالم .أما البسطاء من هنود
أميركا فانهم يضعـون أجساد
موتاهم على منصة معدة فوق
مستوى األرض وتركها لكي
تتحلل .وفي بعض احلضارات
ت��ت��رك أج��س��اد امل��وت��ى حتى
تتحلل ال��ع��ظ��ام وت��وض��ع في
ج��رار لتدفن مرة أخ��رى .وفي
بعض األحيان تصبغ العظام.
من احملتمل أن هذه الصور من
طقوس وعادات الدفن هي التي
عند الفراعنة الذين يقبرون في
مدافن األهرامات الكبيرة التي
مت انشاؤها خ�لال ماليني من
ساعات العمل البشرية التي
رافقتهم من خالل احلياة التالية
التي مت فيها جتهيز املراكب
الشمسية بكل االحتياجات
ال��ض��روري��ة وم��ذاب��ح العبيد
لتقوم على خدمة الفراعنة بعد
املمات.
ولهذا فان نظرية الدفن في أبراج
السكون للحفريات املوجودة
ف���ي ج��ب��ل ال��ق��ري��ن منطقية
ومقبولة وذلك ألن جبل القرين
سطحه صغير ومتاسك قاعدة
الصخور غير ممكنة وكذلك ألن
جبل القرين كان يقع بعيدا عن
أقرب منطقة سكنية ولهذا فهو
كان مناسب للتخلص من أجساد
املوتى من قبل الطيور اجلارحة
أو من قبل احليوانات املفترسة
ه���ن���اك .وب��ت��ط��اب��ق ط��ق��وس
ال��زرادش��ت��ي��ة املعتقدين بعدم
حتلية أو تزين أجساد املوتى بل
عليها أن توضع في احلفريات
لتترك معراة ومكشوفة .لذا
فان هذه النظرية أو هذا الرأي قد
يكون له مس ّوغ حني نعرف بأن
جزيرة ت���ارورت كانت موطن
للزرادتشتني الذين قبل االسالم
وبجانب هذا فان هيكل النار كان
ضروري بأن يوجد هناك موقع
مختار للداخما للتخلص من
أجساد املوتى تبعا لعقيدتهم.
ولهذا يجب أن يكون هذا املوقع
بعيدا ع��ن امل��واط��ن املسكونة
بالبشر ويكن على مرتفع بحيث
يكون م��أوى للطيور اجل��وارح
من النسور وفي منطقة مكشوفة
وبهذه الصفات فان جبل القرين
يتضمن جميع هذه املواصفات
كلها.

