
يومياته او روايـته (تقرير
الـى غـريـكــو) مـطــلـة عـلى
الــبـــحــر وتــســـتــلــهم روح
االمــــتــــداد والــــغــــسق من
غـضبه وعـنـفـوان امواجه.
وتنـاولنـا طعـام الغداء في
ــــطـــعـــمـــ احــــد هـــذين ا
ناظر خالبة واستمتعنا 
لم يـفسـدها سـوى صنـف
من الـطعـام الـرديء عـلمت
فــيـــمــا بــعــد ان احــدهــمــا
ا حساء حلم االرانب. ور

لــــلــــمــــرة االولى اذوق طــــعم هــــذا
الـلــحم الـذي حــسـبــته حلم دجـاج
الن الرقبة كانت ضعيفة جدا اشبه
ـفـاجـأة بـعـنق دجـاجـة بــائـسـة. وا
االخـــرى الــتـي وجــدتـــهـــا في هــذا
ــطـعم هـي ذبـابــة او اكــثــر كـانت ا
ـائدة مـا يعكـس قلة تـتطفـل على ا
االهــتـمــام بـالــنــظـافــة وسط بـيــئـة
ـظـاهـر التي خـضـراء نادرة. ومن ا

وجــدتــهـا في
امــــــــــــــــاكـن
اخــــــرى من
الــعــاصــمــة
زحــــــــــــــــــــف
مــــــــقـــــــــاهي
الـــنــــراكـــيل
واقبـال نساء
وشـبـاب عـلى
تــــــــــعــــــــــاطي
تـــدخــيـــنـــهــا.
والنــــــــي لــــــــم
اجــربــهــا أبـداً
كـــمـــا لم ادخن
طـوال حـيـاتي
فاني تمنيت اال
يـتم الــتـشـجـيع
عـلى افـتـتـاحـها
بــالــكــثــرة الــتي
هـي عــلــيــهــا في
بيروت او دمشق
اوعــــــــــمــــــــــان او
بــــــغـــــداد الــــــتي
تــخــرب الــصــدور
والـبــيــئــة وتــضـر
الـصــحــة الــعــامـة
اكثر من السجائر.
ومــثــلــمــا تــصــعب
عـــــــلـى الــــــواحــــــد

تـغـطـيـة جـمـيع الـكـنـائـس واالديرة
واالمـــاكن االثـــاريــة في ارمـــيــنـــيــا
لــكــثــرتــهــا تــصــعب ايــضــا زيـارة
ـنــشـآت الــسـيــاحـيـة ذات جـمــيع ا
الـطـبـيـعـة االسـتـثـمـاريـة لـكـثـرتـها.
وكــانت لــدي رغــبــة بــزيــارة مــوقع
تـايتو الـذي يشـتهـر باكـبر (تـلفرك)

في العالم. فهو – قطار معلق  –
يــسـيــر في الـفــضـاء بــ نـقــطـتـ
تـبـتـعـد االولى عن الـثـانـيـة مـسـافة
خمـسـة كـيلـومـتـرات ويـعتـقـد انـها
اطـــول مـــســـافـــة لـــســـيـــر عـــربــات
(تـلـفرك). وتـقـول مصـادر ان شـركة
شروع سويـسرية اسـتثمـرت هذا ا
الــســيــاحي بـ  180مــلــيـون دوالر
ديـنة التي يقع وان الوصول الى ا
فـيـها يـستـغـرق نحـو اربع سـاعات
بالـسيـارة عن العـاصمـة. اما سبب
تــعــذر ذهـابــنــا الـيـه فـهــو احلــجـز
ـــســـبق فـــقـــد حـــاولـــنــا ا
احلـصول عـلى مـوعـد لكن

ذلـك كــــــــــان
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ـــيـالد ورأس الـــســـنـــة. ويـــحـــفل ا
مدخـل كنيـسة كـاكارد بـعد زيـارتنا
لها عـبر كارني بـاالشياء الـتراثية
ــصـــنــوعــة بـــايــدي الــتـــراثــيــ ا
سـابح اخلشـبية االرميـنيـ من ا
الى الـنـحــاسـيـات الـتـي تـسـتـخـدم
صورا كنـسية الى الفـواكة اجملففة
ومـــنــهــا الــســجـق الــذي يــذكــرنــا
ـــصـــنــــوع في مـــزارع ـــثــــيـــلـه ا
ـوصـل او الـسـلـيـمـانـيـة وبـالوان ا
مــنـــهــا االبـــيض واالســود ورأيت
البرتقالي في مدخل كنيسة كاكارد
الذي يبـدو انه مصنـوع من عصير
ـشـمش القـريب من الـقـمـر الدين ا
ــصــنـوع  من ــعـروف عــنــدنـا وا ا
ـشــمش (الــذهـبي) افــضل انــواع ا
ــرهق الــسـوري. تــدلف الــطــريق ا
الذي يقودك الى الكنيسة فيفاجئك
جتـمـهـر الفت لـزوار يـلـقـون قـطـعـا
نــقــديـــا الى اعــلى حــيث تــســتــقــر
(روازين) او مــا شــابه يــعــتــقـد ان
استقرار قطـعة النقود عـليها يلبي
نـذرا او يـحـقق امنـيـة وهـكـذا يتم
جـمع مـئـات الـقـطع مـنـهـا كـل يوم.
وفي كـــنــائـس اخــرى رأيـت اآلبــار
احملفورة منذ سن بعيدة قد تمت
تغطيتها بزجاج سميك فيما يقوم
بـــعض الـــزوار جـــاهــديـن بــالـــقــاء

الــقــطـع الــنــقـــديــة من الـــفــراغــات
احملــيـطــة بـفـتــحـة الــبـئــر قـبل ان
تـسـقط وتـسـتقـر في قـعـره. وهـكذا
ايـضـا تـتـحـول هـذه اآلبـار اجلاف
يـاه نقية تـرع بعضـها  منـها وا
جدا الى قاصات او حافظات نقود
اليـ من الـقـطع الـنـقـدية جتـمع ا
ـا يشـكل ثروة يـتم توظـيفـها في
خــــدمــــات الــــكــــنــــيــــســــة او ســــد
احـتـيـاجـات رجال الـدين الـقـائـم
عليـها ناهـيك عما يـردها ايضا من
مــوارد اقـــامــة حــفالت الــتــعــمــيــذ
واالعراس. وهو مـورد غير مـباشر
وال يـسجل رسـميـا كرسـوم ملـزمة.
جتولـنا في فـناء الكـنيـسة الواسع
واضـــطـــررت الى اجلـــلـــوس عـــلى
مــصـــطـــبـــة من خـــشـب االبـــنــوس
. وصـادف ان سألني احدهم القد

من شدة عـوامل التـعريـة. وال يعدو
اجلـزء الـثـابت من الــقـصـر حـالـيـا
كونه بنـاء مساحـته نحو  100متر
فقط. وال نعرف بالضبط اين ذهبت
بقية ارجائه ومـلحقاته واحسب ان
انـهــيـارا حـدث فــاسـقــطـهـا في واد
سـحيق اجـرد واخـتلـطت صـخوره
بـبـقـيـة صــخـور الـوادي الـعـمالقـة.
واعـادت هـيـئـة الـقـصر الـى ذاكرتي
ـشـيـد عـلى صــورة قـوس الـنـصـر ا
جــادة الـشــانـزيه في بــاريس الـتي

زرتـهــا عـام 2006
ويـشــتــهـر هــذا الـشــارع او اجلـادة
قـاهي الـرصيف الـتي تقـدم شتى
ــشـروبـات. واتـيـحت الـفـرصـة لي ا
الحـــتــســاء الـــقــهــوة فـي احــد تــلك
ـقـاهي اثـر دعـوة تـلـقـيـتـهـا لـلـقاء ا
الـصـديق االسـتاذ نـيـقـوال الـفرزلي
بـــعــد ان زارني فـي فــنـــدق مــيــراج
الشـهير واصطـحبني بـسيارته الى
هـنــاك. وصـادف ان الــعـام اجلــديـد

كان على االبواب وكانت 2007
مـظـاهـر الـتـهــيـئـة لالحـتـفـال به قـد
بدأت مبكرة بنـصب شجرة ضوئية
صـابيح عـمالقة وتـزي اجلـادة بـا
الـضوئـيـة التي ضـرب عـددها رقـما
قــيـــاســيـــا. واظن ان تـــلك الــســـنــة
شهدت احتفاال غـير مسبوق بانارة
كــذا مــلــيــون
مصباح ليلة
عــــــــيـــــــد

صـعبـا الن الـوقت متـأخـر ويحـتاج
الراغب الى انتظار ثالثة اشهر كي
يـــتــمــكن من احلـــجــز. كــمــا تــقــول
علومات ان عربات هذا (التلفرك) ا
كبيرة على غير العادة اذ تتسع كل
واحــــدة مــــنـــهــــا الـى نــــحـــو 200
شــخص فـــيــمــا تـــنــقل الـــعــربــات
الــتــقـلــيــديـة اربــعــة اشــخـاص في
الغالب. وقد ركبت (الـتلفرك) للمرة

االولــــى فـــي
حــيـــاتي في لــبـــنــان عــنــد زيــارتي
مـنطـقة جـبيل لـلوصـول الى تمـثال
ـشـهور وبـلوغ الـسـيدة حـريـصة ا
اعـلى كـنــيـسـة قـربـهــا مـطـلـة عـلى
البـحر االبـيض. ان مشـهد االرتـقاء
الى حــريـصـة نـادر وفـائق اجلـمـال
ويبـعث عـلى تأمل روحي وتـسامح
مقرون بتـقدير عظـمة خالق الكون.
وقــد يـــكــون من قــبـــيل الــتــوقع ان
ـشــاريع االسـتــثـمــاريـة الـبــعـيـدة ا
تشيد في اماكن قـصية ارضاً بكراً
فاالراضي واجلبال والـغابات التي
حتـتـضن مـعـظم الـصـروح االثـارية
في ارمينيا تتوزع في محيط قريب
نسبـيا من العـاصمة وهي االماكن
الــتـي تــتــاح الـــفــرصـــة لــلـــســيــاح
اصـحــاب الـتــوقـيـتــات الـقــصـيـرة
ـثال ان االسـبـوعـيـة عـلى سـبـيـل ا
ـــا يـــنــســـجم مع يـــقــصـــدونـــهــا 
ـــعــد القـــامـــتـــهم في الـــبـــرنــامـج ا
ارمينـيا. اما اجملـاميع التي حتظى

بــــاقــــامــــة اطـــول

وجـلـهـا اوربـيـة فـانـهـا تـنـدفع الى
االمـاكن االبــعــد الـتي قــد يـتــطـلب
الـوصول الـيـها االقـامـة بضع لـيال
ـدة ـا ال يــؤثـر عـلى ا اضــافـيـة. و
الــشــهـــريــة او الــدوريــة الــتي يــتم
تـــرتــيب الــبــرامـج فــيــهــا. وهــذا ال
يـعـني ان الـوجـهـات الـسـيـاحـيـة ال
تـقــيم اهـمـيـة لــلـمـنـاطق الــثـقـافـيـة
الــقــريـبــة ومــنــهــا ارمــيــنــيـا لــكن
ــــشـــــاريع الـــــتـــــعــــريـف بـــــا
االســـتـــثـــمـــاريـــة اجلـــديـــدة
يـــــــخــــــضع الـى حــــــمالت ال
ركـزية تـنـظمـهـا احلكـومـة ا
سـتـثـمرة وهي بل اجلـهـة ا
ــطـبــوعـات تــسـتــفـيــد من ا
وانــتـشـار شـبـكـة االنـتـرنت
لـتـحـقيق هـذه الـغـايـة. وقد
وقع نـظـري مـصـادفـة عـلى
مــجـلــة ســيـاحــيــة مـلــونـة
عـنوانـها ارمـيـنيـا وقرأت
اعالناً يدعـو اللــــبـناني
الـى زيـــــــــارة يــــريـــــفــــان
لـــــــــــــــقــــــــــاء  99 دوالرا
فقــــــط وهو مـبلغ زهـيد
جــــدا يــــشــــمل االقــــامـــة
وتذاكر الـسفر. وجنحت
ــــعـــلــــنـــة في اجلـــهـــة ا
اسـتــقــطــاب ســيـاح من
هذا الـبلد الـعربي الذي
كـون ارميني يحـتفظ 
. وعــــــلــــــقـت في قــــــد
داخـــــلي عـــــلى االعالن
ـثل الـعـربي الـقد بـا
ان (ارمينيا كمن ينقل
الـــتـــمـــر الى هـــجـــر).
وقــــبل ان اخـــتم هـــذا
الـفـصل عـليّ الـتـنويه
بـالدور الـعظـيم الذي ادته ارمـينـيا
ي فـي حـفظ الـتـراث الـثـقـافي الـعـا
في مــــجـــال اخملــــطــــوطـــات فــــفي
رحــــــابـــــــهــــــا يــــــتـم حــــــفظ اقــــــدم
اخملــطـوطـات ويـعـد مـاتـيـنـا داران
ــــــــعـــــــاهـــــــد فـي عـــــــداد اغــــــــنى ا
بــاخملــطـوطــات فـي الـعــــالم وفــيه
نــحــو  1700 مــخــطــوطــة تــغــطي
مـــجــاالت الـــتــاريـخ واجلــغـــرافــيــا
والـــفــلـــســـفــة والـــطب والـــقـــانــون
والـكـيـمـيـاء وعــلم الـفـلك وغـيـرهـا
ــكـتــوبـة فـضال عـن اخملـطــوطـات ا
بــالــلـغــات الــعــربــيــة والــفــارســيـة
والالتـيـنيـة والهـنـدية والـيـونانـية.
ــعــهــد الــكـنــز في و بــنــاء هــذا ا
الــعـام  1959عــلى عــهــد احلــقــبـة
السوفيـاتية وفق اسالـيب هندسية
ارمـينيـة. واطلـق عليـه اسم ماتـيتا
ـيـسـروب مـاشدوش دران تـخـلـيدا 
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كنيسة وسط غابات كثيفة

هل انت عربي? وتـعارفنـا فاذا هو
سـوري طنـنته ارمـينـياً فأفـاد بانه
مـسـلم من مـديـنـة حـلب الـسـورية
وانه قـدم الى ارمــيـنــيـا مــنـذ ست
ســنـــوات ويــقـــيم فــيـــهــا ويـــنــظم
سفرات سياحية الى القادم الى
الــبـلـد من دول اخـرى بـاسـتـخـدام
سـيــارته الــشـخــصـيــة. وقـال (انه
افــتـــتح مــكـــتــبـــا صــغــيـــرا لــهــذا
ــــســــاعــــدة ســــيـــدة الــــغــــرض) 
اربـــعـــيــنـــيـــة جتــلـس الى جــواره
وعــرفـــني عــلـــيــهـــا فــاذا تـــكــشف
ابـتسـامتـها عن اسـنان تـعاني من
متـاعب. وكنت مـياال الى مـواصلة
حـديــثي مــعه الســتـقــاء مــزيـد من
عـلومات عن ارمـينيـا وكنائـسها ا
وآثـارهــا وطــبــيــعــة يــومــيــاتــهـا.
فــالــرجل (ابـن ســوق) وحتــصــلت
لــديه خـبــرة مـفــيـدة اال ان صـوت
صــاحــبي حــمــلــني الـى تــرك هـذا
الــــرجل وانــــهــــاء احلــــوار مــــعه.
ــشـــهــد اخملـــتــلف نـــســبـــيــا في ا
ـعــروضـة عـنــد سـفح ـبــيـعــات ا ا
الـكـنــيـسـة يـتـمــثل بـعـرض جـلـود
الـثعـالب والذئـاب. انهـا مسـلوخة
و تــنـظــيـفــهـا بــعـنــايـة وتــشـكل
مــــصـــدر اغـــراء لـــبـــعض الـــزوار.
والني ال اهــوى هـذه الــنـمـاذج من
اشـكـال احلـيـوانـات الـبـريـة فاني
اكتـفيت بالـتقاط صورة لـي معها.
والشـك ان وجــــودهــــا يــــعــــني ان
ـنـطـقة غـيـر مأهـولـة في الـغالب. ا
والـسؤال اذا كـانت كـارني جـبلـية

ومــحــاطــة بــالـغــابــات فــلــمـاذا 
اختـيار هـذه الكـنيسـة فيـها وعلى
هــذا االرتـفــاع الـشـاهـق? هل انـهـا
لـالنـــقــطـــاع عن الـــنـــاس والـــلــوذ
بـالـوحـدة ام انـهـا مـحـاولـة رمـزية
خلــلق ارث ديــني الجــيــال الحــقـة
تــقف امــامه مــشــدودة ومــبــهـورة

ومحاطة باالسئلة والغموض? 
ـتـد وسط هـذه الـكـنـيـسـة جدول
اء رقراقـا سريعا ينسـاب فيه ا
يـتـخـذ مـجـراه نـازال الى ثـقوب
مـجـهـولـة الـنـهـايـة وحتـسـبـا
ايضـا فهـناك آبـار ال يشك في
انها كانت مياه تستخدم في
سـد احتـياجـات الـقسـاوسة
ـنـقـطـعـ الى الـعـبادة. وا
واذا اردنا ان نـتحدث عن
اســـــرار الــــكــــنـــــائس في
ارمينيا فاننا نحتاج الى
مــجـلـدات. وصــدقـا قـالت
السيدة (الورا) التي غابت عنا في
ــشــوار ان (هــنـاك كــنــائس هــذا ا
اعظم في عـموم ارمـينـيا والسـيما
في منـاطق سنـاه في النـافالدي
وكــنـــيــســة يـــورخــان ومــعـــنــاهــا
الكنـيسة اجلـديدة التي تضـاهيها
كنيسة اخـرى في ماكرفان). وعلى
مـقــربـة من الـكــنـيـسـة  تــشـيـيـد
مطعم صغيرين يطالن على واد
ــكن من خالل امــاكن ســحــيق و
اجللـوس ان يرصـد السـائح مبنى
الــكـنـيـسـة الـذي نـصب فـوق قـمم
جـبـال مـطـلـة عـلـيه ثالثـة صـلـبـان
بعيدة تـوحي باالنتشـار والسلطة
ــطــلــقـــة مع فــارق جــغــرافي عن ا
كــنـائس ضـاربــة في الـقـدم حتـدث
عــنـهــا نـيــقـوالس كــازنــتـزاكي في
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كنيسة محاطة بجبال شاهقة

مطعم يطل على واد سحيق
داخل كنيسة كاكارد

موسيقى تراثية عن مدخل كاكارد

اقـترح عـليـنـا (كامـو) ان نذهب الى
كــارني وهي اثـار قـصــر قـد يـقع
فــوق قـمــة جــبل. ورأيـت ان مـعــظم
مـثل هـذه االثـار والـكـنـائس يـخـتار
قـمم اجلـبـال موطـنـاً له. وبـالنـسـبة
ـا لــلــكـنــائس كـدور لــلــعـبــادة لـطــا
ـعــمــاريـة شـغــلــتــني وظــيـفــتــهــا ا
الـــبـــاذخـــة وانــزواؤهـــا في اعـــالي
ا يجد اجلبال بهدف االعتزال. ور
الـقـسـاوسـة في االقـامة فـيـهـا نـوعا
فتقدة وسط ضجيج من السكينـة ا
ـــدن وكــذلك لــشــعـــور بــالــســمــو ا
والـرفـعـة واسيـمـا ان بـعض جـبال
ارمـيـنـيـا تـنـاطح الـغـيـوم مـن شدة
ارتفاعها عن سطح االرض. ودخلنا
انـا وصـديقـي ابو الـسـعـد في جدل
ـعـاني الـتي تــوحي بـهـا هـذه عـن ا
الـكـنـائس الـبـعيـدة والـعـصـيـة على

الــتـســلق بـالــطـرق االعــتـيــاديـة.
فبعضها ينقطع النفس اذا
نــويت بــلــوغ اعــلى جــزء
فــــــيـــــهـــــا وهـي تـــــدعـــــو
لــلـــتــســاؤل عـن اســرارهــا
الـــروحـــيـــة ومـــكـــونـــاتـــهـــا
ــعـــمـــاريــة انـــهـــا ال تـــبــنى ا
بـالـطـرق والوسـائل الـتـقلـيـدية
ــا حتــتــاج الـى جــيــوش من ور
الــبــنــائــ الجنــازهــا. وفي كــارني
نـحتـت الكـنيـسة بـرمـتهـا من قطـعة
عـمالقـة من اجلــبل بـحـيـث يـتـعـذر
عـلى الــزائـر اكــتـشــاف اي فـواصل
بـــــ احــــجــــار اجلـــــبل والـــــقــــطع
ـــزيـــنـــة ـــشـــيـــدة وا احلـــجــــريـــة ا
بـالـزخـارف الـهـندسـيـة واحلـروفـية
احـيـانـا. وفي كنـيـسـة كـاكارد رأيت
قــطــعــة زخــرفـيــة تــقــتــرب جـدا من
تــوظــيف حــرف احلــاء داخل شــكل
دائــري يـــذكــرنـــا بــالـــطــغـــرائــيــات
ـوضوعـة فوق ابـواب او شبـابيك ا
ـســاجـد االسـالمـيــة الـكــبـرى. وال ا
اسـتبـعـد هذا الـتأثـيـر اذا عرفـنا ان
كـنـيـسـة كـاكـارد شـيـدت عـام 1581
و تـــأهــيل الـــطــريق الـــيــهــا عــام
وحقا انها اعجوبة معمارية 2014
ال تــقـــوى ســلــطـــة ضــعــيـــفــة عــلى
تشييـدها اال بامتالك وسـائل تقنية
غـيـر مـعـروفـة ان بـنـاءهـا يـنـطـوي
عـــلى اســـرار احــدهـــا مــجـــمــوعــة
ـدرجة عـلى خـريـطـتـها ـلـحـقـات ا ا
ومـنـهــا طـريـقـهـا الــصـعب ومـنـهـا
ــعـقــد الـذي عــامل اجلـيــولـوجــيـا ا
ـكـاني يـعـكس عـبـقـريـة االخـتـيـار ا
وحـــكـــمـــة االثـــارة الـــطـــقـــوســـيـــة.
فاالحاطـة باالجواء وطـبيعة الـبيئة
مـكــمالت مـعـمــاريـة مـدنــيــة تـعـمق
خـــــبــــراء الــــعـــــصــــر احلـــــديث.في
ــســتــبــعـد ان دراســتــهــا  ولــيس 
تـكـون حــقـبـة بـنـاء هــذه الـكـنـيـسـة
سـبـقت او مـهـدت جلـمـيع مـا تـالها

باني االعجازية التي توزعت من ا
عـــلى مـــدن الـــعــالـم. الــطـــريق الى
كــارني ضــيق ومــتــعــرج وتــتــوزع
عـلى جــانـبــيه الــبـســاتـ ومـزارع
احلنطـة. اما في مقـترباته فتـنتشر
اشجار الزعرور والـعرموط والكرز
ـشمش. ورأيـنا والـلوز واجلـوز وا
قــرب قـصـر كـارني شـجـرة عـمالقـة
تـبــدو مـعــمــرة جـدا بــرغم حـدوث
فـجـوة بــحـجم قـامــة انـسـان داخل
جـــذعــهـــا. كــمـــا رأيت بــعض زوار

ــكـان يـقـطــفـون ثـمـار ا
اجلــــــــــــــوز
والـــلــوز

او
يـــأكــلــون
فـــــاكـــــهـــــة
صفراء تعذر

عــلي
مـــعـــرفـــة صـــنــفـــهـــا او اســـمـــهــا.
والــدخــول الى اثــار قــصــر كــارني
يــتــطــلب قــطـع تــذكــرة ســيــاحــيــة
قيـمتـها  1500 درام وهو مـبلغ ال
يـــوازيه اال بـــطــاقـــة الـــدخــول الى
مـــتـــحـف الـــكـــاســــكـــاد في شـــارع
ــذكــور مــيــشــوتــوس. والــقــصــر ا
ــكـعب وتـرفع يـسـتـوحـي الـشـكل ا
ثلث الذي ينهض سقفه والقوس ا
ــنـفـتـحـة فـوق بـوابــته الـرئـيـسـة ا
قـدمة ثـمانيـة اعمدة على فـضاء ا
امـامـيـة وخلـفـية وسـتـة اعـمدة من
الـضـلع الـثـالث ومـثـلـهـا بـالـنـسـبة
ـبـنى انه لـلـضـلع الـرابع. ومـيـزة ا
مشـيد عـلى ارتفـاع يصل الـى نحو
سـبـعـة امـتـار ويـتـطـلب صـعـودهـا
تسلق درجات تبدو مرمرية ملساء

الصعود الى اجلهة االخرى من اجلبل


