
Sun. 4 Dec. 2016 issue no 236مـــــدن8
االحد 4 كانون االول 2016 العدد 236

كالر... موطن الغزالن الذي تحول الى اهم معبر تجاري مع ايران

كالر مدينة تقع يف كرد�ستان 
اجلنوبية )كرد�ستان العراق( 

وعلى �سفة نهر �سريوان.
هي مدينة حديثة التكوين ومنذ 
بداية ال�سبعينيات. �سابقا كانت 
قرية با�سم )كالر القدمية( ومن 
ثالثينيات القرن املا�سي كانت 

مركزا لناحية)�سرقلعة(, نفو�سها 
الآن حوايل 226/000 األف 

ن�سمة.

ولتحدي��د حدود منطقة احلك��م الذاتي يف عهد 
احلكوم��ة ال�س��ابقة وباالتفاق م��ع القائد مال 
م�س��طفى الب��ارزاين قائد ث��ورة ايل��ول اآنذاك 
القي��ادة  ا�س��درت  اآذار   11 بي��ان  ومبوج��ب 
العراقي��ة عدة قرارات ل�س��لخ م��دن كردية من 
حمافظة كركوك وعلى هذا اال�س��ا�س ا�سبحت 
كرك��وك  مبحافظ��ة  وارتبط��ت  ق�س��اء  كالر 
 28/2/1970 ق��رار137يف  ال  مبوج��ب 
وهك��ذا مت ا�س��كان ق�س��م م��ن اك��راد كرك��وك 

واكراد خانقني يف هذه املنطقة)كالر(.
بع��د انهيار ثورة ايلول �س��نة 1975 وللزيادة 
ال�س��كانية ملدينة كالر اأ�س��در ق��رار حتت رقم 
608 يف 6/11/1975 الإحلاق ق�ساء كالر 

اداريا اىل حمافظة ال�سليمانية.
كان نفو�س املدينة 000/100 األف ن�سمة يف 
نهاي��ة ال�س��بعينيات ويف نهاي��ة الثمانينيات 
اىل  األ��ف   000/20 م��ن  نفو���س كالر  ازداد 
األ��ف ن�س��مة ذل��ك ب�س��بب حمالت   000/25
االأنفال وتدمري القرى الكرد�س��تانية وعمليات 
)اجلينو�سايد( ونزوحهم من اماكنهم اال�سلية 

اىل كالر.
يبل��غ نفو�س كالر حاليا اأكرث من 000/226 
األف ن�س��مة وتعترب كالر من االق�س��ية الكبرية 
الإقليم كرد�ستان العراق ومركز ادارة گرميان.
اعتبارا من �س��نة 1990 وع��دت حكومة اقليم 
اأن جتع��ل املدين��ة حمافظ��ة الأن  كرد�س��تان 
كركوك كانت حتت �س��يطرة احلكومة املركزية 
وع��دم متك��ن حكومة اقلي��م كرد�س��تان اقامة 

بع�س امل�ساريع يف هذه املدينة.
)كالر(  ت�س��بح  عندم��ا  �س��ائد:  راأي  وهن��اك 
حمافظ��ة گرميان �س��وف يتخل��ى االكراد عن 
كرك��وك ا�س��طر جمل���س ال��وزراء يف حكوم��ة 
كرد�س��تان وب�س��بب �س��غط منظمات املجتمع 
املدين يف گرميان ويف �سنة2008 اأن ي�سدر 
ق��رارا بالتعام��ل مع هذه املدينة على اأ�س��ا�س 
حمافظ��ة وب�س��ورة موؤقتة لتم�س��ية معامالت 

ال�سكان ومنحها �سالحية املحافظة
وب�س��بب التط��ور ال�رسيع الذي ح��دث يف كالر 
قام��ت حكوم��ة اقلي��م كرد�س��تان بفت��ح كلية 
الرتبي��ة وبعد ذلك اأ�س��بحت جامعة من �س��نة 
2010 م��ن قب��ل جمل�س ال��وزراء يف حكومة 

كرد�ستان.
هن��اك اآراء ح��ول ت�س��مية مدينة )كالر( ق�س��م 

يقول اإن كالر معناها قرية نائية
والبع�س يقول الت�سمية جاءت من كلمة )كه ل 

يار( وتعني )موطن الغزالن(
وفع��ال كانت فيه��ا قطع��ان من الغ��زال فيما 
م�س��ى. وهن��اك راأي اآخ��ر يق��ول اأن الت�س��مية 
جاءت من )قالت( ن�س��بة اىل )قلعة �س��ريوانة( 
وحمة بك اجلاف قام باأن�ساء مدر�سة فيها يف 

�سنة 1933م
ي�س��تغرق الو�س��ول اإىل مدينة كالر من مدينة 
ال�س��ليمانية بوا�س��طة ال�س��يارة �س��اعتني عرب 
طري��ق يت�س��لق اجلبال �س��عودا، والطريق ذاته 
ه��و احتف��اء بالطبيع��ة وجماله��ا املتميز يف 
ه��ذه املناط��ق، م��رورا ببح��رية دربنديخ��ان 
الت��ي ترتبع ب��ني قمم اجلب��ال لت�س��كل منظرا 
فري��دا من نوع��ه متتزج فيه انعكا�س��ات القمم 
الت��ي ما زالت حتتفظ ببيا�س الثلوج وخ�رسة 
االأ�س��جار وانعكا�س اأ�سعة ال�س��م�س التي حتيل 
مياهها ال�س��افية اإىل ما ي�سبه املراآة الف�سية، 
م��رورا ببلدات وقرى ت�س��تيقظ مبك��را لينطلق 
رجالها اإىل احلقول والوديان للزراعة ورعاية 
املا�س��ية، هناك تفاجاأنا عل��ى جانب الطريق 
مق��اه ومطاع��م خمتبئة ب��ني طي��ات اجلبال، 
تنزل على اأطرافها �سيول من مياه متدفقة من 

عيون ماء يف اأعايل اجلبال.
كالر الكردي��ة، اأك��رب م��ن ق�س��اء واأ�س��غر من 
حمافظة لهذا منحتها حكومة اإقليم كرد�ستان 
العراق تق�سيما اإداريا غري �سائع يف العراق وهو 

اإدارة كالر وتتمت��ع ب�س��الحيات املحافظ��ة، 
م��ع اأنه��ا تابعة ملحافظة ال�س��ليمانية ح�س��ب 
ما يو�س��ح الدكتور كاوا �س��اكر، وزير الثقافة 
االإقلي��م،  حكوم��ة  يف  وال�س��باب  والريا�س��ة 
الك��ردي. وتقع ه��ذه املدينة عل��ى جمرى نهر 
�س��ريوان. وحت��ى بداي��ة ال�س��بعينيات، كان��ت 
عبارة عن قرية �س��غرية تدعى )كالري كون( 
اأي كالر القدمي��ة التي �س��يدت ع��ام )1860( 
وتع��د مركز روؤ�س��اء ع�س��ائر اجل��اف. ومل يكن 
فيها �سوى خمفر لل�رسطة ومقهى على الطريق 
بني ق�س��اء دربنديخان وجل��والء، ومت افتتاح 
اأول مدر�سة ابتدائية فيها عام )1970(، بينما 
مت افتت��اح جامع��ة كرميان من قب��ل حكومة 
الدرا�س��ية  لل�س��نة  الع��راق  كرد�س��تان  اإقلي��م 
– 2012(م يف كالر وله��ا كلي��ات   2011(
يف مدينة خانق��ني، وكذلك يوجد فيها املعهد 

الفني ومعهد متخ�س�س بعلوم الكومبيوتر.
واأو�س��ح وزير الثقافة الإقليم كرد�ستان قائال 
ان املدين��ة التي تبدو الي��وم متطورة وحديثة 
ووا�س��عة، مل تك��ن قب��ل )١٩٩١( �س��وى بل��دة 
مهدم��ة ملا اأ�س��ابها من دمار ب�س��بب ق�س��ف 
طائ��رات النظ��ام ال�س��ابق لها �س��من عمليات 
ت�س��ييدها  اأعي��د  وق��د  االإجرامي��ة.  االأنف��ال 
بالكامل م��ن قبل حكومة االإقليم، م�س��ريا اإىل 
اأن العق��ارات يف كالر ه��ي االأغل��ى تقريبا يف 
عموم اإقليم كرد�س��تان، ك��ون املنطقة جتارية 
وتقع على احل��دود العراقية – االإيرانية، حيث 

يوجد معرب جتاري مهم بني البلدين.
فيم��ا تعترب قلعة �س��ريوانة قلع��ه اثريه واقعه 
يف مدين��ة كالر يف جنوب كرد�س��تان العراق، 
وقد بني يف ع�رس ما قبل االإ�سالم ويثبت هذه 
الكالم اكت�س��اف ج��رة اثرية عل��ى القلعة يوم 
)٠١/٠٢/٢٠١٢( يع��ود تاريخه��ا اإىل ذل��ك 
الوقت وه��ي قلعة جميلة �س��اخمة واقعة على 
�سفتي نهر �سريوان وتعترب اأحد معامل االأثرية 

يف كالر وكرد�ستان العراق.
لق��د مت بن��اء القلع��ة ب�س��كل م�س��تطيل، وعن��د 
الدخول اإليها تبدو مربعة ب�سكل عام ذات عدة 
طوابق متداخلة. و�سميت بقلعة �سريوانوتعني 
)عرين االأ�سد(. وح�سب تاريخها امل�سجل، فاإن 
م��ن ق��ام ببنائها هو حممد با�س��ا بن كيخ�رس 
وبك بن �سليمان بك وهو رئي�س ع�سائر اجلاف 
لتكون ل��ه قاع��دة ومرك��زا لقي��ادة العمليات 
الع�س��كرية وكذلك مرك��زا الإدارة حكم االإمارة 

التي ميتد نفوذها تاريخيا اإىل مناطق كفري، 
وال�س��عدية، و�سهر زور، و�س��ريوان، وكرمن�ساه 

يف منت�سف القرن التا�سع ع�رس.
وقد �س��هدت تل��ك القلعة اأحداثا كثرية �س��جلها 
التاري��خ اإىل اأن رح��ل عنها اآخر �س��اكنيها من 
اأحفاد حممد با�س��ا كرمي بك بن فتاح بك عام 

.)١٩٣٠(
وتتمتع قلعة �س��ريوانة بتاري��خ زاخر باأحداث 
م�رسق��ة وكانت قد تعر�س��ت لالإهمال لفرتات 
طويلة، ولكن اأ�سا�س��ها قوي ومتني وحم�س��وب 
ب�س��كل علم��ي ودقيق، مم��ا اأتاح لها ال�س��مود 
بوج��ه العوام��ل الطبيعية. وقد اأب��دت حكومة 
االإقليم اهتمامها الوا�سح بكل مرفق تاريخي 
و�س��ياحي، وقد نالت القلعة ن�س��يبا مهما من 
اأج��ل اإعادة ترميمها وبث احلياة فيها، وكذلك 
االهتم��ام باالآث��ار واللق��ى والرق��م الطيني��ة 
والر�س��ومات والتخطيط��ات وباإ�رساف مبا�رس 

من دائرة االآثار يف كالر.
ومت موؤخرا العثور على موقع اأثري ي�سم عددا 
من القط��ع االآثارية واالأواين القدمية، يف قلعة 
�س��ريوانة، وه��ي عبارة ع��ن عدد م��ن االأواين 
الفخارية متثل جرارا واأباريق متنوعة. وح�سب 
م�س��در اآث��اري يف كالر، فاإن اجل��رار اخلزفية 
الت��ي مت العث��ور عليها كبرية، ويبلغ عر�س��ها 
)٧٢( �س��نتيمرتا وارتفاعه��ا )٨٠( �س��نتيمرتا. 
كم��ا توجد مغ��ارات داخ��ل قلعة �س��ريوانة ال 

يعرفون من اأين تبداأ واإىل اأين تنتهي.
ت�سري �سجالت مديرية االآثار يف كرميان �سمن 
حدود اإدارة كرميان )كالر وكفري وجمجمال 
وخانق��ني( اإىل وج��ود اأكرث م��ن 500 منطقة 
اأثري��ة وتراثي��ة الكث��ري منه��ا معر���س خلط��ر 

الدمار.
وتق��ع الكثري من االأبني��ة االأثرية والرتاثية يف 
ق�س��اء كفري )180 ك��م جنوب ال�س��ليمانية( 
والتي تعترب اإحدى املدن القدمية يف كرد�ستان 
وال ت��زال املظاه��ر االأثرية بادي��ة على الكثري 
من اأحيائها، وقد اأ�س��بحت بع���س هذه االآثار 
واملناطق الرتاثي��ة هوّية املدينة ومن اأبرزها 
)�س��وق القي�رسي��ة )قي�رسي( و���رساي كفري 
ومنزل جميد با�س��ا بابان وقلعة البا�سا( التي 

مت بناوؤها من �سخور وج�س املنطقة.
وا�س��ار املواطن �س��كر حممد ان قلعة �سريوانة 
حتت��اج اىل اعمال ال�س��يانة كباق��ي املناطق 
االثري��ة والتاريخية والرتاثية حيث اأ�س��بحت 

عر�سة للخطر.
وقد طالبت مديري��ة االآثار مرار وعرب كتابات 
ر�س��مية حكومة االإقليم ب�رساء ومتليك االأبنية 
واملنازل الرتاثية اململوكة من قبل املواطنني 

ولكن حماوالتها مل ت�سفر عن �سيء.
وا�س��ار م�س��وؤولو االآثار يف كرميان اإىل اأن قلة 
امليزانية والكادر املتخ�س�س يف املديرية اأثر 
�سلبا على ن�س��اطاتها وبالتايل مل يتمكنوا من 

تعمري االأماكن االأثرية.
وحول املو�س��وع ذاته قال��ت د. رافدة عبداهلل 
االأ�ستاذة يف ق�سم االآثار يف جامعة ال�سليمانية 
"يرتبط احلفاظ واالإبقاء على االآثار يف العامل 
بالو�سع ال�سيا�سي واالأمني للبالد وكلما كان 
النظ��ام ال�سيا�س��ي واالأم��ن يف البالد م�س��تتبا 
ف��ان االآث��ار �س��تكون حمفوظة وبخ��الف ذلك 

�ستكون االآثار عر�سة للخطر".
ويوج��د يف الع��راق قان��ون خا���س باالآث��ار 
ي�س��مى )قانون االآثار والرتاث رقم 55 ل�س��نة 
2002( وق��د ع��رف االآثار ك��رثوة وطنية اال 
ان اقلي��م كرد�س��تان يفتق��ر اىل قانون خا�س 
باالآث��ار حت��ى االن. وح��ول ذل��ك راأى عم��ر 
عنايت رئي�س جلنة االآثار وخدمات البلدية يف 
برملان كرد�س��تان ان ع��دم وجود قانون لي�س 
�سببا يف احلفاظ على االآثار فلدينا قوانني يف 
املجاالت االخرى ولكن ال يعمل بها لذلك فان 
وج��ود او ع��دم وجود قانون لالآث��ار لن يكون 

مهما او ذا تاأثري".
نب��ذة ع��ن تاري��خ ع�س��رية اجل��اف ودوره��م 

واأ�سلهم وت�سميتهم
التاأوي��الت  ف��اإن  اجل��اف  ا�س��م  اأ�س��ل  ان 
والتف�س��ريات متباين��ة ب�س��اأنه كث��ريا، فيفي��د 
اح��د االآراء ب��ان الت�س��مية ا�س��تقت م��ن لفظ��ة 
)ج��ه فا كي���س( املحلي��ة املركب��ة الدالة على 
معنى ال�س��قاء والعذاب على اعتبار اإنهم كانوا 
غالبا طالئع جيو�س احلكام واالمراء فقا�س��وا 
الويالت وامل�س��ائب وانطبقت الت�سمية عليهم 
متام��ا ث��م اخت�رست الت�س��مية اىل ) ج��ه فا ( 

فحورت بدورها الحقا اىل اجلاف .
ال�س��جادي  الدي��ن  ع��الء  اال�س��تاذ  ان  ورغ��م 
ا�ستح�س��ن ه��ذا التف�س��ري اال ان��ه رج��ح علي��ه 
تف�س��ريه ال�سخ�س��ي اإن اال�س��م ماأخوذ من اأ�سم 
جاف��ر ) جعفر بالعربي ( ال��ذي رمبا كان اأحد 
اجداد اجل��اف القدماء ، على اعتب��ار اإن الكرد 

اعتادوا على مناداة جافر ب� ) جافه ( .

اما ال�ساعر املعروف قانع فاإنه راأى ان اجلاف 
ه��م م��ن بقايا فر�س��ان ال)ج��ه فاي��ي( الذين 
كانوا النخبة املختارة من طالئع جي�س ال�ساه 
 1694-1722 ال�س��فوي  ح�س��ني  �س��لطان 
والذي��ن كلف��وا بحماي��ة العا�س��مة اأ�س��فهان 
و�س��واحيها م��ن قط��اع الط��رق والل�س��و�س 
واملجرمني ، ف�س��ار ا�س��مهم ) جه فايي ( خري 

معرب عن ق�ساوتهم و�سدتهم بني النا�س  .
بينم��ا يرى العالمة املال عب��د الكرمي املدر�س 
اإن ا�س��م اجل��اف ماأخ��وذ م��ن لفظ��ة ) زاف( 
الت��ي تعن��ي الط��ري والطازج عل��ى اعتبار ان 
اجلاف الرحل داأبوا على البحث عن االع�س��اب 

واحل�سائ�س الطرية لقطعانهم .
ي�س��كل اأبن��اء اجلاف اأح��د اأكرب واأع��رق قبائل 
كرد�س��تان قاطب��ة وق��د نال��وا لذل��ك اهتماما 
والباحث��ني  املوؤرخ��ني  قب��ل  م��ن  ملحوظ��ا 
والرحال��ة وامل�س��ت�رسقني الذي��ن اأف��ردوا لهم 
يف الع�رس احلديث حيزا وا�س��عا من نتاجاتهم 
املخ�س�س��ة ع��ن الك��رد والت��ي تع��د مبجملها 
مراج��ع قيمة عن تاري��خ اأمتنا ال��ذي تعر�س 
اىل الكث��ري م��ن الغ��ن واالهم��ال والتحريف 

والت�سويه على مر الع�سور املا�سية.
ورغم ذلك االهتم��ام البني واملتاأخر باجلاف 
�ساأنهم �س��اأن العديد القبائل الكردية االأ�سيلة 
االأخ��رى ف��اإن املخفي ع��ن تاريخه��م القدمي 
واأ�سولهم االأوىل �سيظل اأعظم بكثري من جميع 
املعلوم��ات واالأخبار املدون��ة عنهم والتي ال 
ننك��ر ، رغم قلتها ، اأهميته��ا وفائدتها جليلنا 
احلايل التواق اىل معرفة ما�سي واجماد امتِه 

.
والواق��ع اإن املعلوم��ات املدون��ة ع��ن تاريخ 
اجل��اف الق��دمي �س��حيحة للغاي��ة فبا�س��تثناء 
م��ن  قل��ة  اأورده��ا  الت��ي  اال�س��ارات  بع���س 
املوؤرخ��ني الذين يرجعون تاري��خ اجلاف اىل 
ع�رسات القرون املا�سية واىل العهد ال�سا�ساين 
، دون اأن يخو�س��وا يف التفا�سيل ، فاإننا نكاد 
النع��رف �س��يئا مهما ي�س��تحق الذك��ر عن ذلك 

التاريخ الوغل يف القدم .
كذل��ك مل يرد ذكر اجل��اف وفروعهم كثريا يف 
العه��ود الالحقة اإال متاأخرا يف بع�س املراجع 
واملخطوط��ات اال�س��المية الت��ي اأ�س��ارت اىل 
وج��ود اجلاف كقبيلة م�س��تقلة بذاتها وبنف�س 
ا�س��مها احلايل ، كما اأ�سارت عالنية اىل اأ�سماء 

بع���س ف��روع اجلاف 

الرئي�س��ية كالكاليل واله��اروين خالل القرنني 
ال�سابع والثامن الهجريني

ويف حني مل يتطرق االمري �رسفخان البدلي�سي 
يف كتابه ال�س��هري �رسف نام��ة 1005 ه� اىل 
ذك��ر اجل��اف كقبيل��ة كردي��ة معروف��ة اأ�س��وة 
مبثيالتها فاإن عدة م�س��ادر اأخرى اأ�سارت اىل 
تعاظم دورهم ال�سيا�س��ي والع�سكري يف العهد 
ال�سفوي وبعده، فقد ورد ذكرهم يف املعاهدة 
املعق��ودة بني ال�س��لطان م��راد الرابع وال�س��اه 
�س��في ال�س��فوي 1409ه� هكذا: ومن ع�سائر 

اجلاف تبقى ع�سريتا �سياء الدين وهاروين.
ويف كتابه جممل التواريخ االأف�سارية والزندية 
ي�س��ري اأبو احل�س��ن بن حممد اأمني كل�ستانه اىل 
دور اجلاف يف االح��داث والوقائع التي جرت 
يف عه��د الزنديني ال��ذي دام خ��الل -1753 

1794م  .
وي�س��كل نزوح ظاهر بگ اجلاف مع اأربعمائة 
اأ���رسة من قبيلت��ه الرحالة من مهدم اال�س��لي 
يف جوان��رود نحو كرد�س��تان اجلنوبية ، حدثا 
تاريخي��ا هاما يف حياة ه��ذه القبيلة العريقة 
، فق��د اجت��از ظاهر ب��ك نهر �س��ريوان ) دياىل 
موق��ع  ق��رب  الغربي��ة  �س��فته  وا�س��توطنوا   )
دربنديخ��ان احل��ايل حي��ث ا�س��تمر نفوذه��م 
عه��د  يف  امل�س��طرد  بالتو�س��ع  واأمالكه��م 

البابانيني .
وهناك ت�س��ارب ب�س��اأن حتدي��د تاريخ جميء 
ظاه��ر بگ وقوم��ه اىل كرد�س��تان الع��راق ، 
ففي ح��ني اأ�س��ار بع���س املوؤرخني ب��ان ذلك 
ح�س��ل يف عه��د ال�س��لطان م��راد الراب��ع الذي 
اأطل��ق على ه��وؤالء لق��ب امل��رادي تكرميا لهم 
ب�س��بب م�ساعدتهم له يف فتح بغداد وانتزاعها 
م��ن الفر���س  1048ه���  ، ف��اإن ق�س��م اآخر من 
املوؤرخني اأ�س��اروا باأن ذل��ك النزوح اجلماعي 
للجاف اىل كرد�س��تان العراق ح�س��ل يف عهد 
نادر�س��اه وحتدي��دا يف ع��ام  1155ه���  وهو 
م��ا يوؤي��ده الواقع التاريخي اأك��رث من التاريخ 

ال�سابق .
واإذا �س��لمنا بهذه املعلوم��ة االخرية التي تبدو 
اأكرث �س��وابا بالقيا�س اىل الت�سل�سل التاريخي 
يف االح��داث املا�س��ية ، فان��ه يتحت��م علين��ا 
القبول اأي�س��ا بان لقب امل��رادي قد اأطلق على 
طوائ��ف وفروع م��ن اجلاف �س��بقت ظاهر بك 
واأ�س��حابه يف الق��دوم اىل كرد�س��تان الع��راق 
وان ه��وؤالء هم الذين �س��اندوا ال�س��لطان مراد 
الرابع يف فتح بغداد . ويتفق هذا متاما مع ما 
ذكره با�س��يل نيكيتني ب�ساأن معاونة الهاروين 
لل�س��لطان  اجل��اف(  اأفخ��اذ  )م��ن  والگاليل  
املذك��ور يف فتح بغ��داد ونيله��م لنيلهم للقب 
املرادي . وبغ�س النظر عمن نال لقب املرادي 
اأوال م��ن اجل��اف ف��اإن الثاب��ت ه��و ان اللق��ب 
املذكر اأ�س��بح لقبا عاما لكل اجلاف القاطنني 
يف كرد�ستان العراق والذين مار�سوا على داأب 
ا�سالفهم، طابع التنقل املو�سمي بني م�ساتيهم 

وم�ساربهم ال�سيفية.
الباحث��ني  واآث��ار  وم��ن يتاأم��ل يف كتاب��ات 
الذي��ن  االجان��ب  والرحال��ة  وامل�س��ت�رسقني 
جاب��وا كرد�س��تان الأغرا���س ومقا�س��د �س��تى 
�س��يلفت انتباهه حتما هذا االهتمام امل�س��وب 
باالإعج��اب الذي اأب��دوه )مبعظمه��م ( باأخبار 
اجل��اف وطابع حياتهم القبلي الرحال اأ�س��ال 
وخلقهم الك��ردي الرفيع ، ومرد ذلك االهتمام 
يع��ود ا�سا�س��ا اىل �س��عة انت�س��ار ه��ذه القبيلة 

وباأ�سها وتاأثريها قدميا وحديثا.
 ام��ا كي��ف حتولت ت�س��مية ج��اوان اىل جاف 
فيعطينا امل��وؤرخ الروز بي��اين حتليال منطقيا 
لذل��ك مف��اده اإن كلم��ة ج��اوان كان��ت تلف��ظ 
بح�سب اللهجة الكرماجنية ال�سائدة ب� )جافان 
 ، V�( الن ح��رف ) و ( يلف��ظ يف هذه اللهجة ب
وكما هو مع��روف اإن اللغة العربية خالية من 
هذا ال�س��وت ) v( فيلفظ ب�� ) ف ( وهكذا قراأت 
الت�س��مية ب� ) جافان ( ثم ق�رست مبرور الزمن 

اىل اجلاف .
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