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اغصـان شـجرة
فـــاكــتــشــفت انه
كـــــان يـــــقـــــضي
(حاجـته). وقلت
في نــفــسـي هـذا
مـــكـــان مـــقـــدس
كـان عـلـيـنـا عـدم
تــــلـــويث ارضه.
وقــطــعـنــا عــشـر
درجـــــــــــــــات مـن
الـســلم هـبـوطـا
فــاذا بـــنـــا امــام
دورة مـــــــــيـــــــــاه
خــــــــــصــــــــــصت
لــــــــــقــــــــــضـــــــــاء
ـا (احلــاجــة) 
يـــــــــــعــــــــــنـي ان
الــقــائــمــ عـلى
زار الروحاني ا
اخــــــــــــــــــــــــــــــذوا
بـــــاحلــــســــبــــان

احلاجة البشريـة وعملوا على عدم
قــضــائـــهــا في الــعــراء او الــهــواء
ـسـتـلـزمات الـطـلق وأدخـلـوا من ا
ـاء لالغتـسال وتـنظـيف اليدين. كا
زارات في لقد قارنت ذلك ببعض ا
بــلـــدنــا الــتي تــفــتــقــر الى وجــود
دورات مياه فيضطر الشخص الى
قضاء حاجته وحاجة االطفال على
الـــرصــيف او في رقـــعــة مـــنــزويــة

قريبة مع سير السابلة. 
لـيس صـعــبـا ان تـكــتـشف هـويـات

كان. الذين يرتادون ا
 بــــشـــر مـن مـــخــــتـــلـف الـــبــــلـــدان
واجلـــنـــســــيـــات الحــــظت وجـــودا
اسـتـثــنـائـيـا لـلـســيـاح الـهـنـود في
ارمـيــنـيــا بـرمـتــهـا. وصــادف انـنـا
قـصــدنـا اكــثـر مـن مـوقع ســيـاحي
بـعيـد عن الـعاصـمـة ورأينـا عوائل
هــنـديــة ضــمن طــواقم ومــجــامـيع
الـسـيــاح بـعـضـهم يـبــدو مـسـلـمـا
سيحية واخرون يتبعون الديانة ا
او هم هـنـدوس. وهـؤالء غـالـبـا مـا
يشـتغلـون في مشـاريع استثـمارية
لـشــركـات مـقـبــلـة من الــهـنـد وتـدل
لـونـة التي يـعـتمـرونـها الـعـمائـم ا

على ديانتهم.
 وشـاهدت مـعظـمهم في الـعاصـمة
امــــا يـــســــيــــرون عـــلـى اقـــدامــــهم
ـنــاطق الــتـجــاريـة او يــقـطــعــون ا
يـركـبون احلـافالت (الـبـوت) كـحال
اي ارمــيــنـي اخــر. وعــنــدمــا حــان
وقت الـغــداء اجتـهــنـا صــوب احـد
طاعم السياحية في سفان.. ابرز ا
انـه يــقع عـــلى ســـاحل الـــبــحـــيــرة
ـناضد وتضـرب موجـات مياهـها ا
ـصفوفـة حتت خانات والكراسي ا
ـشــمع الـشـفـاف بـهـدف مـغـطـاة بـا
عــدم حـجب مــشـهــد الــبـحــيـرة عن

الرؤية. 
وشـعـرنـا بـبـرودة الـطـقس تـضـرب
اجـسادنـا بقـوة واسـعفـتنـا عامـلة
اخلدمة التي تتلـقى طلبات الطعام
بـاغــطـيـة شـبــيـهـة بــقـمـاش بـعض
االنــواع الــسـمــيــكـة مـن الـســتــائـر
السـائدة في مـنازلنـا. التـحفنـا بها
وواصـلـنـا طلب الـطـعـام مع قنـيـنة
من الـــواين االحــمـــر ســاهـــمت في

تدفئة صدورنا.
 لقد وصفت هذا الغذاء بانه مأدبة
مـع الغـيـوم. لـشـدة كـثـافـتـهـا وقوة
ائدة الرياح الـتي ترافقهـا. كانت ا
عامرة وجلـها يفوح بـرائحة اللحم
ـنــقـوع بــالـبــهـارات والـفــلـفل مع ا
وعـــاء مــتـــخم بــقـــطع خــشـــنــة من
اخليار والطمـاطة وشرائح البصل

االبيض واخلضر. 
كـنــا مـسـتـعــجـلـ لــكـسب الـوقت
فـوراءنـا مـشـوار اخـر لـزيـارة قـرية
دليـجـان وهي مـنـطـقـة مـنـخـفـضة
مـــحــاطـــة بــالـــغــابــات الـــكــثـــيــفــة
والوصول الـيها يتـطلب مهارة في
قـيــادة الـسـيــارة لـتـفــادي مـفـاجـأة
ـلتـويـة والرطـبة بـزخات الـطريق ا
ــطــر. كـــنــا نــشم عــبق االشــجــار ا
واالنــواء فـنـزداد رغـبــة بـالـوصـول

الى دليجان. 
نحن في كنيسة اخرى.. 

ويا عجب بلـد كأرمينيـا مفعم بهذا
الــطــراز من االعــتــكــاف والــعــزلــة
ـا هي تـدرك ان رضـا الرب ال وكـأ
ـزيد من االبـتعاد عن يتـحقق اال 
الـثـرثـرة والـضــوضـاء واالحـتـكـاك
ــــثـــيــــر لـــلــــصـــخـب واخلالفـــات ا
واالحـقــاد. وطـوال الــطـريق يــلـفت
الـنظـر باعـة الـفطـر النـبات الـبري
الــذي يــعـــوض عن الــبــروتــيــنــات
ـستـفادة من الـلحـوم احليـوانية ا

مـــنــحـــدرات من اجلـــبـــال والــتالل
العالية كـلما تقدمـنا صعودا نحو
الــبــحــيــرة تــبــدأ درجــات احلـرارة
بــاالنـخــفـاض واشــكـال الــطـبــيـعـة
ــروج بــالـــتــنـــوع والــغـــنى. امـــا ا
اخلــضــر فــتــمــوج راقــصــة حتت
اشــعـة شــمس تـكــسـو صــفـحــتـهـا
غيـوم نشطـة تنتـشر بعنـفوان على
ســمـاء زرقــاء تــعــد بـزخــات مــطـر.
انــحـدرنـا نــحـو الــبـحـيــرة بـيــنـمـا
تـتطاول قـامات الـسلـسلـة اجلبـلية
احمليـطة وقد حتـول كل شبر فـيها
الـى مــــرفق ســــيـــــاحي. الــــبــــاعــــة
يــتــفــنــنـون فـي عـرض مــقــتــنــيـات
شعـبـية وتـذكارات من صـنع انامل

ماهرة. 
صـــور وزهـــور وقــــطع زخــــرفـــيـــة
نحاسـية فيـما ال تتـوقف كاميرات
ــــكـــان عن الــــتـــقـــاط صـــور رواد ا
الـــســـيـــلـــفي لـــتـــوثـــيق واحـــد من
االوقات اجلميلة في احلياة. وعلى
مرتادي البحيرة اذا تركوا مغامرة
ضي نـحو الشاطئ السبـاحة او ا
فانـهم يواجـهون مهـمة شـبه شاقة
ــدرج لـــصــعــود ا
ــــــــــــــــــؤدي الـى ا
كـــنــيـــســـة وديــر
قـــد يــنـــتــصب
فــوق قــمــة جـبل
يــــــــــطل عــــــــــلى
الــبـحــيـرة وقـد
 وضع ســـور
حـــــديــــــدي من
جـهة الـبـحـيرة
الـــــعــــــالـــــيـــــة
للحيلولة دون
سـقـوط اولئك
الـــــــــــــــــــــذيــن
يــسـتــهـويـهم
مـنــظـرهـا من
االعــــــــــــــــــلـى
فـــيــمـــضــون
وقـتــا اطـول
امــــــــــــــــــــــــــا
السـتـنـشـاق
اعـذب هواء
فـي رحــاب الـــطــبـــيــعـــة او تــبــادل
ـشــاعـر اذا كــان خـزيــنـهــا مـازال ا
فـيـاضـا كـعـادة الـعـشـاق. والنـنـا ال
مـن هــذا الـصــنـف وال من ذاك فــقـد
واصــلــنـــا تــســلق درجــات الــســلم
بـانتـظـار الوصـول الى الـقمـة. كان
كابرة تتطلب التسلق صعبا لكن ا
اصرارا. وهناك تمتـعنا بنهاية وال
اجــمل. لــقــد كــنــا نالمس الــغــيـوم
وشـرعـنـا نـنـظـر الى االفـق الـبـعـيد
الكـتـشـاف سر الـعالقـة االزلـيـة ب
ــطــر وقــمم الــغــيــوم احملــمــلــة بــا
اجلـبال الـصامـتـة بعـناد وسـكيـنة.
ودارت بـــنــــا الـــدورات ونــــحن في
ـكــان والـزمـان.. اجلــهـة الــيـمـنى ا
اروع واليسرى اكـثر روعة. ها هو
ــــــاء واخلـــــضــــــراء والـــــوجـــــوه ا
احلـسـان. مـئات الـشـابـات وكـأنهن
حوريـات ومئات الـبشـر يتسـلقون
فــرادى او جــمـــاعــات في مــبــاراة
ـوقع طـابـعــهـا اجلـمـال وعــذوبـة ا

ويا سبحان اخلالق.
وفي االعـلى ايضـا كـنيـسة ضـاربة
في الــقــدم يــقـال ان احــد حــواريي
ـسـيح مـدفـون فـيـهـا. لـقد السـيـد ا
شـيدت حتـديـدا بطـابـعهـا الروحي

الراهن قبل نحو  400 سنة. 
وكـان قداس االحـد يـقـام في رحاب
االروقـة وقــد ارتـدى احـد الـرهـبـان
مـسـوحه وحاله الـطقـوسـية فـيـما
وشم الـصـلـيب يـتم عـلى الـصدور
بــــيــــنــــمــــا االفـــواه تــــرتـل دعـــواه
وتـسـتــأذن ثم تـغـادر عــبـر صـحن
الـكنـيسـة الرئـيس الذي يـقود الى
غـابـة غنـاء تـعاني بـعض االهـمال.
ن فـيـهـا ونحن الـكـنـيـسـة تـغص 
اصــررنــا عــلى اســـتــكــمــال بــقــيــة

شهد.  الشوط لرؤية نهاية ا
وعـنـد احلـد شـبه االخـيـر اقـتـرحت
عـلـيـنـا (راوال) الـسـيـدة االرمـيـنـية
الـتي رافقت زوجـهـا (كامـو) سائق
الـسـيـارة الـتـي اقلـتـنـا الـى سـفان
الــعــودة وقـــالت ان وراء احلــاجــز
واشـــــارات بـــــيــــــدهـــــا الى جـــــدار
متواضع االرتفاع يقع منزل خاص
للـرئيس االرميـني السابق. وقـفلنا
ــجـرد ان ســمـعــنـا اسم عـائــدين 
الـرئـيس النـنـا نــحـتـفظ بـذكـريـات
غـيـر سـارة عن قـصـور الـرئـاسـات.
والتـفت الى اجلوار فـلم اعثـر على
صديـقي. لقد غـاب فجاة ولـكن بعد
دقــــائـق قــــصــــيــــرة وثـب من حتت

ـنـظـر مـغـر واحلـيـويـة مـوجودة فـا
واجملـــــال مـــــفــــــتـــــوح وال عـــــوائق
كونكـريتيـة او (بسطيـة) نسبة الى
الـــبــســطــيــات عـــلى االرصــفــة في
ـضي في شــوارعـنــا حتــول دون ا
ــشي يــومـيــا وفي جــمـيع مــتـعــة ا

االوقات. 
وقـرأت ان (اكـتــشـاف ارمـيــنـيـا من
منطقة الى اخرى مـشيا هو النزهة
فضلة فيشعر االنسان وكأنه في ا
رحلة العودة الى اجلذور الكتشاف

االرض كــــــــــمـــــــــا
خــــلـــقــــهــــا الـــلـه). ومن الــــعـــوامل
ـــارســـة هـــذه ـــســـاعـــدة عــــلى  ا
الهـواية كثـرة وجود مـصادر شرب
اء. فقـد وضعت البلـدية نافورات ا
مـائيـة تنـطـلق من قوالب مـصبـوبة
وسط احلــــدائق او عــــلى جــــوانب
ـارة ــاء الـذي يــروي ا الــطـرق. وا
ـكن تـلـويـثه النه عـادة نـظـيف ال 
جـار ومــتـدفق وبـارد وكـانه يـخـرج

من براد كهربائي.
ـا تـسـاءلت وانـا ارتـوي من  ولـطــا
ـاذا نفتقر الى مياه الـسبيل هذه 
خدمات من هذا النوع في العراق ?
ـاذا نضع مـصادر قـابـلة لـلتـلوث و
احــيـانـا والسـيـمـا خالل الـزيـارات
ـفـتـوحة ـسـتـودعات ا الـديـنـيـة كا
واالواني الـفخـاريـة التي قـد يـقبل
الـبــعض عـلى ارواء عــطـشه مــنـهـا

اء بيده.  بحشر بوزه او غرف ا
وفـي مـعـرض الـثـنـاء عـلى مـشـروع
الـسـبـيـل االرميـنـي انـتقـد صـديـقي
العراقي امانة بغداد النها لم تفكر
ـــاثـل في وقت يـــرزح بـــســــبـــيل 
ــواطـنـون حتت جــو جـهـنم الـذي ا
يـــصـل الى درجــــة الـــغــــلــــيـــان في
الـصـيف. تـركـنـا يـريـفـان صـبـيـحـة
يـوم االحد حـيث قـوافل السـيارات

تتجه الى سفان بكثافة. 
الـــطــــريق تـــشـق نـــفـــســــهـــا وسط

مـخـتلـفـا نـتـيـجـة كـثـافـة االشـجار
وبعضـها معمـر وباسق جدا وهو
مـا جــعــلـهــا قــبـلــة انــظـار عــلــمـاء
االحـــــيــــاء بـــــســــبـب تــــنـــــوعــــهــــا
البايولوجي وثراء حـياتها البرية
فـهــنـاك حـشــرات وابـرزهــا الـنـحل
ــزارعـون الــذي يــهـتـم بـتــربــيــته ا
ورعـاة الــكـنــائس ويـنــتـجــون مـنه
كـمـيـات كبـيـرة تـعرض لـلـبـيع لدى
بسـطيـات االهالي او خـدم االديرة.
كـما يـلفت نـظر الـعلمـاء الى انواع
فــريـدة من الـزواحـف والـزهـور في

ارمينيا.

وحقا ان هذا البـلد ال يزخر بانتاج
افـــخــــر واجــــمل انــــواع الــــزهـــور
حــسب بـل هــو يــتــحـلـى بــثــقــافـة
تــواصل جتـعـله يــقـبل عـلى شـراء
ـنـاسـبـات الـزهـور ويـقـدمــهـا في ا
اخملـتلـفة. وغـالبـا ما كـنت اصادف
اشخاصا من مـختلف االعمار وهم
يــحـمــلــون بــاقــات من الــزهـور في
الشوارع ويتجـهون الى مقاصدهم
ـهـا الى مـريـض او مـتـعاف لـتـقـد
ــنــاســبــات عــنــده مــنــاســبــة من ا
يالد السعيدة كاالعراس واعياد ا
والـــلــقــاءات الــوجـــدانــيــة. ولــهــذا
وجـدت اكــشـاك الـزهــور وبـاعــتـهـا
تـتوزع بـ الشـوارع بـكثـافة. ومن
الــفــوارق بـــيــنــنــا وبــ االرمن ان
مـطاعـمنـا مبـالغ في اعدادهـا حتى
يـــقــال (بــ مـــطــعم ومــطـــعم يــقع
مـطـعم) فـيـمـا هـم يـنـطـبق عـلـيـهم
وصـف (بـــ كــــشـك زهــــور واخـــر
كـشك زهـور). بل واحـيـانـا تـعرض
نـساء مـسـنات زهـورا مـقطـوفة من
حــدائـقـهن عـلى االرصـفـة بـاسـعـار
زهـــيـــدة جـــدا. والى جـــانـب امــور
ــــتـــاحـــة ـــســــاحـــات ا اخــــرى كـــا
وانـسـيـابـيــة الـطـريق فـان ريـاضـة
ـشي حتـظى بـاهـتـمـام والسـيـما ا
بـــ االزواج فـي عـــمــــر اخلـــريف.

ائي الـذي يتشكل ـسطح ا يجمع ا
ـسمى عـلى هيـئة بـحـيرة كـبرى وا
ســيـفــان او سـفــان بـ الــوظـيــفـة
االروائـــيــة الـــتــقـــلــيـــديــة لـــبــعض
االراضي الـــــزراعــــيـــــة واجلــــمــــال
الـطبـيعي االخـاذ الـذي جعـله بحق
لوحة ربانية او جـنة سياحية على
االرض. وتـعد الـبحـيرة الـتي تبـعد
عن يريفان نحـو ساعة احدى اعلى
الــبـــحـــيـــرات في الـــعــالـم. ويــبـــلغ
ارتـــفــاعــهـــا الــفي مــتـــر عن ســطح
ائـية الـبـحر وتـشغل مـسـاحتـهـا ا
ـئة من مـسـاحـة البالد نـحو  5 بـا
ـــيـــاه وهـي من بـــحــــيـــرات ا

الـــــــعــــــذبـــــــة في
الــعــالم. وســاعـة
وصــلــنــا الــيــهــا
كـــــــــانـت ريـــــــــاح
شــديـدة قــد هـبت
بـحيـث اصبح من
تعذر على راغب ا
ــــــــــــــــــــــــارس ان 
الـســبــاحـة فــيــهـا
بـــــــــرغـم ان هـــــــــذه
الـــهــوايـــة جتـــربــة
فــــريــــدة في االيــــام
احلارة. وبـاستـثناء
الــزوارق الــســريــعـة
الــتـي تــعــوم فـــيــهــا
وبــــعـض الــــقــــوارب
الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة لم
نـــصــــادف مـــغـــامـــرا
واحــــدا يـــــســـــبح في
مــيـاهـهـا. لـقـد افـقـدت
الرياح التي صـاحبها

هـطـول امطـار مـتوسـطـة القـادم
وبعضهم يسكن مجمعات سياحية
مـخصـصة لالقـامة الـطويـلة مـتعة
الـعــوم في مـيـاه مــنـعـشــة تـتـراوح
حـــرارتـــهـــا بـــ  22 – 18درجــــة
مـئـويـة وتـمـتـاز بـانـهـا خـالـيـة من
ـلــوحـة. وعـنــدمـا تـكــون الـسـمـاء ا
صــافـيــة تـكــتـسي الــبـحــيـرة لــونـا
فــيـروزيـا. وتـنــقل بـعض الـروايـات
ي عن الـروائي الــسـوفــيـاتي الــعـا
مكـسـيم غـوركي تـشـبـيـهه لـبـحـيرة
سـفــان بـانـهـا (قــطـعـة مـن الـسـمـاء
نــــزلت الـى االرض لـــتــــرتــــاح بـــ
اجلــبــال). والــطــبــيــعــة اجلــبــلــيـة
ـنــاظـر خالبـة الرمـيــنـيـا حـافــلـة 
لــكــني رأيت ان اجلــبــال احملــيــطـة
بــالــعــاصــمــة تــبــدو شـبـه جـرداء
قـــريــبـــة الــشــبـه بــجـــبــال مـــديــنــة
الـســلـيــمـانــيـة الـتـي من الـنـادر ان

تغطيها االشجار. 
ـناخ او وقد يـكون الـسبب قـسوة ا
ي طــبع الــبــشــر. ويــعــتــقــد اكــاد
كــردي صـديق من الـسـلـيـمـانـيـة ان
االهــالـي كــســـالى لم يـــبــادروا الى
زراعــة اشـجـار عـلـى سـفـوح جـبـال
أزمـر لــتـبــدو خـضــراء زاهـيــة. امـا
بــالـنــسـبــة الرمـيــنـيــا فـان اجلــبـال
تخـلع ثوبـها االجـرد لتـكتـسي لونا

مطعم جورجي في يريفان

طقوس في كنيسة عمرها  400 سنة اجلبال احمليطة بالبحيرة كنيسة وليجان ب اجلبال

ــؤرخ سـيـار اجلــمـيل نـقل عن ان ا
اخلوري االرمني ناريك اشخاميان
قـوله (نــحن مـديـنــون لـلـعــرب فـقـد
فـعلـوا مـا باسـتطـاعـتهم لـلتـرحيب
بـنــا كــمـا ســمــحــوا لـنــا بــالــعـمل
ـراتب االجــتــمـاعــيـة والـرقي فـي ا
ذابح بعد ان وصل الناجون من ا
وغـالـبيـتهـم من اليـتـامى حفـاة اثر
فــرارهم فـي مــتــاهــات الــصــحــراء

وت).  هربا من ا
وكـــان اخلــوري يـــعـــني هـــربــا من
ـذابح الـتـركيـة الـتي طـالت ابـناء ا
طــــائــــفـــتـه عـــام  1915 وجنم عن
بـعض اثـارهـا اول هـجـرة لـهم الى
الـــعـــراق مـن مـــنـــاطق ايـــران الى
ـوصل الـبــصـرة فــبـغــداد ثم الى ا
بـدايـات الـقـرن الـسـابع عـشـر. وقـد
كــتـبت الـلـوحـة الـتي تـوثق تـأهـيل
مــجـمع هــاغــاردزين بــثالث لــغـات
انـكلـيزيـة وعربـية وارمـينـية فـيما
كانت قطع فن اخلـاشكار الـفخارية
الـصـلب تـتـوزع بـ ارجـاء اجملمع
حـامـلـة الـصـلـيب او مـوثـقـة وقائع
كـــنــــســـيــــة او روحــــيـــة. واظن ان
اخلــاشــكــار هــو نــوع من احلــجــر
الــــرمــــلـي ســــبق ان اســــتــــخــــدمه
الفراعنـة في صنع تماثـيل ملوكهم
وآخرهـا  العثـور عليه قـبل نحو
شــهــر في مــنـطــقــة اجلــيــزة وكـان
عبـارة عن تمـثال يـشبه أبـي الهول
ـكان يقتـربون منها وكان مرتادو ا
لـقــراءة رمـوزهــا او فك طالسـمــهـا
الـتي تـآكـلت بـفــعل تـقـلـبـات اجلـو

واالمطار. 
وتـقــول بـعض
ـــــصـــــادر ان ا
(فن اخلاشكار
ـــــــثـل رمـــــــز
الـــــثــــــقــــــافـــــة
الــوطــنــيــة في
أرمـــيــنـــيــا أو
فــن نـــــــــــــــحـت
الــصـــلــيب في
احلـجــر الـذي
ـــــــــــــــــــارسـه
األرمن وحدهم
مـــنــــذ الـــقـــرن
الــــــــــــــــــــرابــع
مـبــاشـرة بـعـد
أن اعـــتــــنـــقت
البـالد الديـانة
ــســـيــحـــيــة ا
وكــانت األولى
في اعــتـنـاقـهـا
هـــذه الـــديـــانـــة في الـــتـــاريخ. وان
وجــود حـجـر اخلــاشـكـار في أرضٍ
ما كان من شأنه أن يدل على ذكرى
انـتــصـار أو إتـمــام بـنـاء مــعـبـد أو
جـســر أو شــكـر الــله عــلى امـتالك
قطـعة أرض وكـان يسـتخـدم أيضاً
ـــــدافن. يـــــتــــوسط كــــنـــــصبٍ في ا
اخلــاشــكـــار صــلـــيب يــنـــمــو مــثل
الـــشــجـــرة أو الـــزهــرة وهـــو رمــز
حليـاة أبدية جـديدة وكل خـاشكار
هـو فـريـد من نـوعه وال يـوجـد آخـر

مثله). 
ـــرفق ولــــلـــمـــرة االولى يــــســـمح 
سياحي فندقي ان يشيد في منطقة
كــنـســيـة. فــفي دلـيــجـان يــطل هـذا
ــرفق عـلـى واد سـحــيق تــكــسـوه ا
عمرة. وتقول االسطورة االشجار ا
ان الـغـابـة الـتي حتــيط الـكـنـيـسـة
تــــضم اســــدا وان هـــذا احلــــيـــوان
ـفــتـرس حتــول بـبـركــة الـرب الى ا
حــــــارس الولــــــئك الــــــذين بــــــنـــــوا
ا لهذا السبب حتمل الكنيسة. ور
بوابة اجملـمع صورة اسد مـنقوشة
بـعـنــايـة وكـذلك فــهـمت انه حتـول
الى رمــــز في مـــراسـالت وعـــنـــوان

صاحب القداسة. 
ــرفق الــفـنــدقي كــشــكـ ويــضم ا
ـــشـــروبــات لـــبــيـع الــعـــصـــائــر وا
الـســاخـنـة كــالـشـاي والــقـهـوة الى

الوافدين. 
وال اكــتم فــان مــذاق الــشــاي الــذي
طـلـبـته لم يـعـجـبـني وقـد اكـتـفـيت
بــطـــلب قــنـــيــنـــة مــاء فـــقط وكــان
سعرهـا باهظ الثمن نـسبيا اذا ما
قـــورن بــــأســـعــــار مـــنــــاطق جـــذب

سياحي اخرى. 
ـكـان ــا الن ا وقــلت في نــفـسي ر
يــضم قـبـور ثالثــة مـلـوك وامـيـرات
من بـكـر تـوني مـنـحـدرات من
ارض ادفــــــيــــــجـــــان ذات
العجائب االرمينية.

©©l³²¹®®

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

   Issue 6155 - 6156 Saturday - Sunday 29- 30/ 9 /2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6155 -6156  السبت - االحد20 من محرم  1440 هـ 29 - 30 من ايلول (سبتمبر) 2018م

وفي مــقــابـلـه لـديــنــا في صــحـارى
الـــعــراق الـــكــمـــأ او مــا يـــســمى بـ
(الـفـقع) وهـو مـنـتج بـري طـبـيـعي
بـاهظ الـثـمن في ايـام نزوله االولى
الى االسواق ويـعد الـكمـأ األبيض
ـكـانــته الـعـالــيـة واحـدا من أنـدر
الـفـطـريـات بل أصـعـاب األنواع من
حـيث الــعـثــور عـلــيـهـا فـي الـعـالم.
وينـمـو الـكـمـأ في منـطـقـة بـيـدمون
في شـمــالي إيـطــالـيــا وسط جـذور
أشــجــار مــعــيــنــة كــمــا أن الــكــمـأ
األبيض أندر مقـارنة بأي نوع آخر
من أنواع الـكـمأ. أضف إلى ذلك أن
النـوع األبيض يتـميز بـنكهـة عالية
ـكن ـيـزة. وال  خـاصــة ورائـحـة 
اســتـــزراع الــكــمــأ عـــلى الــرغم من
سـعي الـكـثـيـرين عـلـى مـدار أجـيال
كن الجنـاح هـذه الـعمـلـيـة لـذا ال 
احلــصــول عــلــيه حــتى اآلن إال في
دهش اننـا نعثر في البريـة. ومن ا
مــنـطـقــة نـائــيـة مـحــاطـة بــاجلـبـال
الـعـالـيــة عـلى لـوح مــعـدني يـحـمل
كتابـة باللغـة العربيـة. دققت النظر
فـاذا هــو يـقــول بــالـنص (في عــهـد
حـبـريـة صـاحب الـقـداسـة كـاريـك
الـثـاني كـاثولـيـكـوس عـموم االرمن
ــكـــرمـــة مـن صــاحـب الـــســـمــو و
الـشيخ الـدكتـور سـلطـان بن محـمد
الــقــاســمي حــاكـم امــارة الــشــارقـة
ومــلــحـقــاتــهـا تــمت اعــادة تــأهـيل
وترمـيم مـجمع كـنائس هـاغاردزين
سنة  2011 ميالدية بهـجة جلميع
ـؤمــنـ والــزائـرين بــقـلب مــفـعم ا
بــالــشــكــر ان نـســأل الــله عــز وجل
يــغـدق عـلى احملـسـن الـكـر نـعـمه
ـن على آله بـالـبـركات). االلـهـية و
واســعــدتــني الــتـفــاتــة الــقــاسـمي
ورأيت للـمرة الـثانـية ان يـد العرب
تــســـهم في اعـــمـــار مــعـــابــد غـــيــر
اسالمـيـة وحتـمـي ديـارا لـطـائـفة
مــوحـدة انــعم الــله عــلــيــهـا
بـاخلـيـرات الـطــبـيـعـيـة
رة الوفيـرة ففي ا
االولـى كـــــــنت
قــد قــرأت

لوح يوثق مساهمة حاكم الشارقة في تأهيل كنيسة

عرس في كنيسة غاردزين

باعة عند مدخل كاكاراد


