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يريفان 

الـــــــصــــــاروخ ســــــام  1 الــــــذي 
ـــطــــاردة الـــطـــائـــرات اخـــتــــراعه 
ـعاديـة في احلرب والـطائـرة ميغ ا
 1 الـــــتي صــــنـــــعت عــــام .1940
ـقاتـلة هو ومـصمم هـذه الطـائرة ا
آر مـــيـــكـــويـــان بـــاالشــتـــراك مع
مـيـخــائـيل يـوسـفــون فـيـتش. وقـد
(miG) اشتق اسـمهـا من اسمـهما
واحلرف األوسط يـشيـر الى مكتب
الــتـصــمـيم الــهـنــدسي الـذي كــانـا
يــعـمالن فـيـه. وقـد حتـول الى اسم
ميـكويـان للتـصمـيم الهنـدسي بعد
وفــاة آيــتم. ويــربط األسم األخــيــر
بانستـاس ايفانوفيـتش ميـــكويان
(1895-1978) رئــــيـس مــــجـــــلس
الـــســــوفــــيت االعــــلى بــــ عـــامي
1964-1965وقـــد تـــدرج قـــبل ذلك
ــنــاصب حـــتى اصــبح نــائب في ا
رئـيس وزراء االحتـاد الـسـوفـيـاتي

(1946-1964)
حتـت رئــــــــاســــــــة
جـوزيـف سـتـالـ
ومـــــالــــــنـــــكـــــوف
ونــــــــيــــــــكــــــــتــــــــا
خــــروتـــشـــوف ثم
لــــــــيــــــــونــــــــيــــــــد

بريجينيف. 
ومـن جـــــــــمــــــــــيل
احلـــــوادث الـــــتي
ابـــلــغـــني عــنـــهــا
ــفـكـر الــبـاحث وا
عــــبــــد احلــــســـ
شـــــعــــبـــــان خالل
اتصال هاتفي من
بـــيـــروت صـــبــاح
يــــــوم االحـــــد 30
ــــاضي أيـــلــــول ا
مــــعــــلـــــقــــًا عــــلى
حــلــقــات مـن هـذه
الـــســـلـــســـلـــة عن
أرمـــــيــــــنـــــيـــــا ان
(انــــــــســــــــتــــــــاس
مــــيــــكــــويــــان زار
الـــــــعـــــــراق عــــــام
 1959 واستـقبله
الـــــزعـــــيـم عـــــبــــد
الــكـر قــاسم في

بـــــغـــــداد ورحـــــبـت به اجلـــــمـــــوع
احملــــتــــشــــدة انــــذاك بــــأهــــزوجـــة
مـيكـويـان اهالً بـيك شعـوب الـعالم

حتييك). 
وفي رواية أخـرى ان هذه اجلـموع
الــتي تـــمــثـل الــتــيـــار الــشـــيــوعي
الطاغي في الشـارع العراقي انذاك
رددت هــتـاف (مـيـكــويـان أهالً بـيك
ّ يـحـيـيك). وتـمـخضت شـعب كـر
عـن الـــطـــائــــرة والـــصـــاروخ ســـام
اجــيــال من الــصــواريخ بــعــضــهـا
اثـبـت فـاعـليـتـه عـند اسـتـخـدام من
ــصــريــة له خالل حــرب الــقــوات ا
االســتـــنــزاف الــتي اعـــقــبت حــرب
 1967مع اسـرائــيل. كـانت رؤوس
هــذا الـصــاروخ مـتــوثـبــة وكـأنــهـا
تتأهب لالنـطالق عندمـا وقفنا الى

قـــيـــاســـا بـــســواه مـن الـــتــمـــاثـــيل
واالنصاب التي رأيـتها في عواصم
ومــدن الـــعــالم بــاســتــثــنــاء نــصب
ـــســـيح فـي الـــبـــرازيل الـــســـيــــد ا
واحلـــريــــة في نــــيـــويــــورك الـــذي
يـتــجـاوز ارتـفـاعه  70مـتــرا. وثـمـة
نــصب جــديــد تــوشك الــهــنــد عــلى
االنـتهـاء من تشـييـده بارتـفاع 182
مـترا ويـقع بواليـة كجـرات الهـندية
تـخلـيدا لـذكرى سـردار فاالبـهبـهاي
بـــاتــيل احـــد مــنــاضــلـي اســتــقالل
الـهـنـد. وبـذلك يـكـون هـذا الـتـمـثال
االعــــلى فـي الــــعـــالـم وســــيــــكـــون
ارتـــفــاعـه ضــعف ارتـــفــاع تـــمــثــال

احلرية االمريكي.
ويـــــرمــــز نـــــصب األم الـى الــــسالم
ثل شـخصيات النابع من الـقوة و
نسائية بارزة في التاريخ االرميني
كــاألم صـوصي مـايــريك واخـريـات
حملن الـسالح الى جانب ازواجهن
في االشــتــبــاكـــات الــتي وقــعت مع
الــــقــــوات الــــتــــركـــيــــة. وبــــرغم ان
تـفسـيرات اخـرى وضـعت للـتمـثال
اال اني امـــــيل الـى انه يـــــرمــــز الى
االهــمــيــة الــتي يــولــيــهــا اجملـتــمع
االرمـيـني الى االم او اجلـدة االكـبـر
ســنـا في الــعـائــلـة والى كــفـاحــهـا
ـة النـازية الـبطـولي ايـضا في هـز
الـتي هاجـمت قـواتـها مـدن االحتاد

السوفياتي. 
وفـي الــتــاسع مـن ايــار من كل عــام
ــواطــنــ جــرت الــعـــادة ان آالف ا
يــزورون الـــنــصـب لــوضع اكـــالــيل
الـــزهــور احـــيــاء لــشـــهــداء االرمن
واحتفاال بانتصاراتهم. وعلى مدار
الـــعــــام تـــظـل ابـــواب الــــســـاحـــة
مـفـتـوحـة ويـنـتـشـر في حـدائـقـهـا
الـعشـاق من الشـباب كـما يـرتاده
الــــســــيــــاح لــــيس لـالطالع عــــلى
شـهـد جـميل الـتـمـثال والـتـمـتع 
ـــديـــنــة عـــبــر ارتـــفــاع اخــر من ا
شــــاهق حــــسب بل ومــــشـــاهـــدة
االســـــلــــحــــة والــــذخـــــائــــر الــــتي
ـيـة اسـتــخـدمت في احلــرب الـعــا

الثانية. 
وقــــــد وضــــــعـت عـــــلـى قــــــواعـــــد
كـونكـريتـية مـناسـبة وتـتنـوع ب
الــــدبــــابـــات ونــــاقـالت اجلــــنـــود
ــــركـــبــــات (الـــزيل) فــــضال عن وا

عـــلـــيه وانـــا لم
انــــــــتــــــــبـه الى
اهــــــــمــــــــيــــــــته
الــتـاريــخـيـة او

الثقافية:
1- مـــــــتــــــــحف
يريفان للتاريخ
وهــــو مـــتـــحف
بـــــــــــــــلـــــــــــــــدي
بـــالـــعـــاصـــمـــة
االرمـــــيــــنـــــيــــة
مـــــتــــخـــــصص
بــــتـــاريــــخـــهـــا
افـــــتـــــتـح عــــام

1931.
2- مـــــــتــــــــحف
الــــــتـــــاريـخ في
ارمينيا تأسس
1920 عـــــــــــــام 
بــطـرف ســاحـة
اجلمـهورية في
يــريــفــان يــضم
عــــدة اقـــــســــام
ابــــرزهــــا عــــلم
االثــــــار وعــــــلم
ــســـكـــوكــات ا
واالثنـوغرافـيا
والـــــــــتــــــــــاريخ

احلديث والترميم.
3- مـتــحف اريـبــوني  تـأســيـسه
عــام  1968تـــزامـــنـــا مع الـــذكــرى
 2750لتشيـيد مدينـة يريفان ويقع
عنـد سفح تـلة ارين بـيرد الـتي تقع
على قمتها قـلعة اريبوني منذ عام
ـيالد و تـعزيـز بعض  782قبل ا
اجـزاء الهـيكل وتـرمـيمـها لـتتـحول
الـــقــلــعـــة الى مــتــحـف في الــهــواء

الطلق.
4- مـتـحف يـرفـانـد كـوشـار تـأسس

عام .1984
5- مــــتـــــحـف الــــفـن الـــــروسي في

يريفان تأسس عام  1984ايضا.
6- مـتــحف سـيــرجي بـاراجــانـوف

تشيد عام .1988
-7 مــتــحف فـنــون الــشـرق االوسط

وشيد .1993
ــــتـــحـف االرمـــني اجلــــامـــعي -8 ا
تـاحف حـديثة التـربوي وهـو من ا

العهد وشيد عام .2004
9- متحف كوميتاس الشهير.

10- متـحف ادوار ايزابـيكـيان وقد
شيدا كالهما عام .2015

ــتـاحف االخـرى وهــنـاك عــشـرات ا
تختص بالطبيعة والبايولوجيا.
11- مــــــتــــــحـف شــــــارانـت لالداب
والــفــنــون وهــو اكــبــر مــســتــودع
لـلـمـخـطـوطـات والـكـتب االرمـيـنـيـة

ـاضـية  لـلـسـنـوات الـثالثـمـائـة ا
تـصــمـيـمه عـام  1954 وقـد تـطـور
ليصبح مركزا بارزا لالبحاث حيث
ـؤلـفـ يــؤرشف نــحـو  600 من ا

ـوسـيـقـيـة االرمـيـنـية. ـؤلـفـات ا وا
وبـــــدءا مـن الـــــعـــــام  1967تـــــمت
تـسـمـيـته بـاسم الـشـاعـر االرمـيـني

ياجيش جارنتس. 
ـكــتـبـة الــعـامـرة وبـاالضــافـة الى ا
تحف العديد من تـلك ا الواسعة 
ــسـودات ــلــصـقــات وا الــصـور وا
واالزيـــــاء الــــنـــــادرة والـــــعــــروض
ـســرحـيـة والـتــحف الـشــخـصـيـة ا
ــوسـيــقــيـة الــتي تــعـكس واالالت ا

 . حياة الفنان
ـية ـتـحف الـكتب االكـاد ويـنـشر ا
ويــكـرس عــروضــا خــاصــة لالفالم

االدبية االرمينية.
12- مــتــاحف اخــرى: هــوفــهــانس
تــومـانــيــان ومـعــهــد مـاتــنـدران او
مـعـهـد الـقـديس مـاشـدوش لـلـبحث

ة. عن اخملطوطات القد
13- متحف حفر اخلشب وقد شيد

عام 1977.
14- مــــــــتـــــــحـف هــــــــونـــــــهــــــــنس
شـــــــــارامـبـيـان للـفـنـون الشـعـبـية

وتــــــــأسس عام 1978.

وكـــنـت مـــحــــظــــوظـــا النـي اخـــذت
ــــتـــحف الــــوطـــني طـــريـــقـي الى ا
االرميني بعد ان شجعني صاحبي
على الـوصول اليه بـوساطة حـافلة
صغيرة من النقل العام فقد غلبني
الــنــســـيــان ورؤيــة مــشــاهــد وسط
العـاصمـة فلم اجـد نفـسي اال قرب
ا فأوقف طار وكان الـسائق كر ا
حـــافــلـــة بــاالجتــاه اآلخـــر ونــاشــد
دينة. سائقها ايصالي الى وسط ا
كــانت رحـلــة طــويـلــة طــنـنت انــهـا
ســرقت وقـتــاً كـان عـلـيّ ان امـضـيه
ــــتــــحف لــــكن فـي االطالع عــــلى ا
تحف ال فاجأة كـانت ان ابواب ا ا
تــــفـــتـح اال في احلــــاديــــة عــــشـــرة
صباحا بـالتوقيت احملـلي ليريفان
فانتظرت نحـو ربع ساعة ريثما 
فــتـح ابــوابه وخـالل ذلك تـــعــرفت
عـــلى شـــاب تـــركي ســائـح يــجـــيــد
االنــكــلــيــزيـة ويــبــدو كــثــيــر الـولع
بــاالثــار والــفــنــون الــتــشــكــيــلــيـة
فـتــجـولـنـا فـي الـقـاعــات الـواسـعـة
مــأخـوذين بــجـمــال مـعــروضـاتــهـا
ودقة الـريشة الـتي جسدت مـشاهد

احلياة والشخصيات فيها. 
لــقــد تـركت الــطـبــيـعــة تـأثــيـراتــهـا
الراسخة في لوحات اكسندر كالوم
(1864 – 1810) وبـــورتـــريـــهـــات
كـــورلــيـــنس دين فــورس (– 1585
1651) وفي اعــمـال كــورنـيس فـان

كالن (1668 – 1593). 
كـــــمـــــا وقـــــفـت اتـــــأمل االعـــــمـــــال
االنــطــبـاعــيــة جلـاكــنــز روسـكــوفـر

 .(1854 – 1915)
وفي الـــقــاعـــة الـــكــبـــرى اخـــذتــني
اجلـداريات الـكنـسيـة العـمالقة الى
عالم الروحانيات الذي اشبعت به
خالل جــوالتي فـي مــدن ارمــيــنــيــا
وجورجيا حيث االديرة والكنائس
والـرهـبـان والـبـطـاركـة والـصـلـبـان
ــقــدسـون. كــانـت هـذه واالحــبــار ا
اجلـداريـات غـيـر مــذيـلـة بـتـواريخ
لـكن طـبــيـعـة اصـابــعـهـا دالـة عـلى
قـدمـهـا الـزمـاني. وفـي قـاعـة اخرى
يـسـودها الـصـمت الـتام درت دورة
كـامـلــة حـول مـنـحـوتــات نـاتـونـيـو
ـذهــلـة كـانــوفـا (1822 – 1757) ا
والـرشـيـقـة وكـذلك اعـمـال جـاكوب
روبــوسـتي (1594 – 1518). لــقـد
دفـعـني االسـتغـراق في تـفـاصيـلـها
الـى عــــالـم مــــواز هـــــو قـــــريب الى
افــتـــــــــراض اني اســمع مــطــارق
هذا الفنـــــــان ونبض أنامله وهو
يــطـرق عــلى احلـجــر لــيـخــرج مـنه

شكال تكاد الروح تنفخ فيها. 
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جـوارهـا اللـتـقـاط صـور تـذكـاريـة
فيـما عـمد بـعض الزائـرين ومعهم
اطـفال الى تـسلق ابـدان الدبـابات
ــصــبـــوغــة بــعــنـــايــة بــالــدهــان ا
ــتــحف االخــضـــر الــغــامق. أمـــا ا
ــوجـود في قــلب الــقــاعــدة الـتي ا
حتـمل الـتــمـثـال فــكـانت تـضم في
البـداية مـقتـنيـات خاصـة باحلرب
ـيـة الـثـانـيـة أمـا الـيـوم فـإن الـعـا
ـــعـــروضـــات جـــزءا مـــهـــمـــاً من ا
خـاصـة بـحـرب نـاغـورنـو كـاراباخ
الـــــتـي دارت بـــــ أرمــــــيـــــنــــــيـــــا
وآذربــيــجـان ســنـة 1992 والـتي
انتهت بـانتصـار أرمينـيا وحترير
آرتـسـاخ (نـاغـورنـو كـارابـاخ). وال
ادري مــا صــحــة نــيــات الــنــحــات
عــنـــدمـــا وضع اجتـــاه ســيف االم
نحـو ما يعـرف بارميـنيا الـغربية
حــيث  تــفـــســيــره في االوســاط

الـتـركيـة بـانه رسـالـة حرب واظن
ان هـذا الــتـفـســيـر مـبــالغ فـيه الن
تـشــيــيـد الــتــمـثــال  في وقت لم
تــتـعــمق فـيه اخلالفــات مع انـقـرة
بـهـذه الـصورة الـتي عـلـيـها االن
والن توجهات احلكومة الشيوعية
اخلـارجـة من احلـرب التـي ارهقت
االحتــاد الــســوفــيـاتـي وتــسـبــبت
ـــقــــتل نـــحــــو ســـبـــعـــة  مالي
شخص من مـواطنيه كـانت تدعو
ي ونبـذ سيـاسة الى الـسالم العـا
سـبــاق الـتـســلح. وتـبــدو الـعالقـة
االرمـيـنـيـة الـروسـيـة في شـكـلـهـا
الـعام امـتداداً طبـيعـياً لـتاريخ من
االتـــصــال والــبــنـــاء واالنــصــهــار
االجــتــمــاعي وتــعــبــيـرا عـن هـذه
اجلدلية فان موسكو لم تنس قادة
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اتـــاحت الــطـــبــيـــعــة اجلـــغــرافـــيــة
للـعاصـمة االرميـنيـة فرصة ذهـبية
لــتـنــويع وتـوزيـع مـصــادر ثـرائــهـا
الثـقـافي مـثـلـمـا وفـرت رؤيـة فـنـية
لــلــمــعــمــاريــ والــنــحــاتــ وضع
ناسبة. والن اعمالهم في اماكـنها ا
يـريـفـان تقع وسـط منـطـقـة مرتـفـعة
من جـــمـــيـع اجلـــهـــات هي اقل من
سلسلة جـبلية واعلى من تالل فان
واحــــدا من اشـــهـــر تــــلك االعـــمـــال
فـتوح من يـتسـيد مـشهـد الفـضاء ا
داخل او مــركــز الــعــاصــمــة نــحــو
ـرتـفعـة. ولـعـل االشـهر مـنـاطـقـهـا ا
بـــ تــــلك االعــــمــــال  هـــو نــــصب
ارمــــيــــنـــيــــا االم او ام ارمــــيـــنــــيـــا
(مايرهايستـان) حيث تتاح للناظر
رؤيته من زوايا عدة ومتابعته عبر
نـقـاط مـشاهـدة عـدة فـاينـمـا يـكون
الـواحـد ال يــعـدم رؤيـة ام ارمــيـنـيـا
بـقامتـها الـفارعـة وعنفـوان وقفـتها
وجالل اســــــمـــــــهــــــا. فــــــقــــــد جنح
ـكـان ــعـمــاريـون في وضـعـه في ا ا
ـنـاسب اعــلى قـمــة ابـرز اجلـبـال ا
(الــــتالل الــــعــــالــــيــــة) احملــــيــــطــــة
بــالــعــاصـــمــة واجتــهـت بــوصــلــة
الـســيف الـذي حتــمـلـه ام ارمـيــنـيـا
العـظيمة الـعمالقة نـحو زاوية هي
مـثـار جـدل وتـسـاؤل. يـقع الـتـمـثال
الـذي زرنــاه بــعــد عــودة من احـدى
ضـواحي يــريــفـان الــريـفــيـة وسط
حـديـقـة الـنصـر ويـصـادف وجـهته
ـا يـعطي االمـاميـة جـبال ارارات 
مـشـهـدا يـصـعـب عـلى الـنـاظـر عـدم
الـــتــأثــر به. والنـــني بــقـــيت اتــأمل
الـتـمــثـال بـضع دقـائق مــسـتـعـيـدا

الـظـروف الـتي احـاطـت بـأرمـيـنـيـا
ـراة قـســطـا كـبـيـرا من وحتـمـلت ا
ـتـرجـمة ـعـانـاة بـسـبـبـهـا فـان ا ا
(فـيـوليـتـا) التي رافـقـتنـا حتـفظت
عــلى وضع ســيف جـبــار بـيـد االم
لكـنها تـراجعت عنـدما افهـمتها ان
هــذا الــســيف وضع لــلــداللــة عــلى
الــقــوة والــتــأهب ولــيس عــلى ان
ــرأة تــتــحـول الـى فــارس يـقــاتل ا
بــسـيف. ويـقـال ان الــسـاحـة كـانت
حتـتـضن تمـثـاال جلوزيف سـتـال

قبل ان يـتم اسـتبدالـه بتـمثال االم.
وتـقـول مـصـادر ان تمـثـال سـتـال
شـيـد عام  1950 بـاشـراف احلزب
الـــشــيـــوعي تــعـــبــيـــرا عن الــوالء
نـتصر في معارك احلرب لزعيمه ا
ية الـثانـية والتي جنم عـنها العـا
االمــتـداد (االمـبــراطـوري) لالحتـاد
الـسـوفـيـاتـي. وبعـد نـحـو عـقـد من
الـــزمـــان اصـــر االرمن عـــلـى ازالــة
تـمـثـال ستـالـ واقـامة تـمـثال االم
مكانه وذلك في ربـيع العام 1962
و تـــصــمـــيم الــتـــمــثـــال من قــبل

النحات االرمني اراهاروتونيان.
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ومــا يـلــفت االنـتــبـاه في الــتـمــثـال
لــيس رمـزيــته حـسب بـل ارتـفـاعه
الــشــاهق الــذي يــبــلغ لــوحــده 22
مــــتـــرا ويـــصل مـع الـــقـــاعـــدة الى
ارتـفـاع  51 مـتــرا. وهـو مـصـنـوع
ـتـحف ـطــروق وا مـن الـنـحــاس ا
الــذي كـان مــغــلــقـا خالل زيــارتــنـا
ويقع في قـلب القـاعدة الـتي حتمل
ركز. التمثال مشـيدة من البازلت ا
ويــبـدو ارتــفـاع الــتـمــثـال شــاهـقـا
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جـيـوشهـا من االرمن فـخـلـدتهم في
ـركـزي لـلحـرب الـوطـنـية ـتـحف ا ا
الـعظـمى. وفي  10تـشـرين الـثـاني
ــثــال جـرت  2017 عــلى ســبــيل ا
مــراسم افـتــتــاح رسـمــيـة لــتـمــثـال
ـــارشــال الـــبـــطل الـــســـوفـــيــاتـي ا
هوفـهانس باغـراميان في مـوسكو.
ووضع تــمــثــال نــصــفي لــلـضــابط
االرميني قـدمته جمـهورية ارمـينيا
ــنــاســبــة الى االحتــاد الــروسي 
ــيـالد بــاغــرامــيـان الــذكـرى  120 
تـحف الى جوار ليـتم وضـعه في ا
كـــبـــار قـــادة اجلـــيش في الـــقـــاعــة
ـــتـــحـف الـــنـــصـــر في ـــركــــزيـــة  ا
بـــانـــثـــيـــون. وتـــولى الـــنـــحـــاتـــان
االرمــيــنـيــان مــيـســاك مــلـكــونــيـان
واشـــدت تــاديـــفــوســـيــان اجنــازه.
وكــنت قـــد مــررت كــثــيــرا من امــام
ـارشـال بـاغــرمـيـان الـذي تـمـثــال ا
ــتــطـي صــهــوة جــواد
ــــنــــتـــــصب في احــــد وا
اركـــــان اطـــــول شــــوارع
يـــريـــفـــان قـــرب مـــبـــنى

السفارة البريطانية.
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 وتقول وثيـقة قرأتها ان
ارمـيــنـيـا (بـعـد االحـداث
ــأســاويــة الـتـي وقـعت ا
ــــيـــة فـي احلـــرب الــــعـــا
االولى ومـــــذبــــحــــة 1.5
مـلــيـون ارمـيـني في عـام
 1915وبعد ثالثـة عقود
فـــــــــــــقـط مــن االبــــــــــــادة
اجلمـاعـية كـانت واحدة
مـن اكـثــر اجلـمــهـوريـات
اكــتـظـاظـا بــالـسـكـان في
احتـــاد اجلـــمـــهـــوريــات
االشتراكية الـسوفياتية
وفي احلــرب الـــوطــنــيــة
الـعــظـمى حـشـدت قـوات
وصـــــلـت الى  600 الف
شــخص وارسـلــتـهـا الى

اجلبهة).
ومــثـــلــمـــا يــصح وصف
ارمـينـيـا ببـلـد الكـنائس
يــصح ايـــضــا وصــفــهــا
ـــتــاحـف فــهي بـــبــلـــد ا
تـزخـر بـانـواع واشكـال مـنـهـا. وقد
اعـتـمـدت عـلى نـفـسـهـا في تـعـظـيم
مـــوجــوداتـــهــا فـــلــجـــأت مــثال الى
الفـنـانـ انـفـسـهم لـلـحـصـول على
ــاذج من اعــمــالـــهم او نــسخ من
لـوحاتـهم كـما اضـطـرت الى شراء
بــعـضـهـا من كــبـار االثـريـاء االرمن

وغيرهم. 
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ــنــاســبــة فــان الــســائق الــذي وبــا
اصــطـحــبــنـا الى ســاحــة الـنــصـر
اطــلـعـنـا خالل الـطـريق عـلى قـصـر
احـد اكــبـر اثـريــاء ارمـيـنــيـا اسـمه
شــــانـــــزيل كــــارابــــيــــزيــــان. وهــــو
مــلــــيــارديـر يــسـتــثـمــر امـواله في
مــــــجـــــــــــــاالت عــــــدة ويــــــحــــــظى
بـتــــــــقـديـر النه قــدم دعـمـا مـهـمـا

للتنمية في بالده. 
ورأيت ان الـــقــصـــر مــبـــني عــلى
مــــســــاحــــة واســــعـــــة وسط حي
سـكني لـكـنه غيـر بـاذخ جدا كـما
يـتــصـور بـعـضـهم. وفي الـطـريق
الى سفـان نبـهنـا السـائق (كامو)
الى قصر مشيد عـلى قمة سلسلة
تالل الحــد اقــطـاعــيي ارمــيــنــيـا
وهــــو رجـل اعــــمـــال وصــــنــــاعي
ـــتــلـك اكــبـــر مـــعــمل مــعـــروف 
لـلـصـنـاعـة الـزراعـيـة واالسـمـنت.
وبينما كانت السيارة تسير كان
ـتـد الى درجـة ان جـدار قـصـره 
تلكاته نطقة التي حتـاط بها  ا
وســـمـــيت بـــاســـمه وقـــد ورثـــهــا

احفاده بالكامل. 
ولــتــعــذر زيــارة جــمـيـع شــواهـد
ـتـحـفــيـة فـاني سـأمـر ارمـيـنــيـا ا
مـرورا عــابــرا عــلى مــا قـرأت من
بـعــضــهـا الــذي قـد اكــون مـررت

عروضة انطباعات االعمال ا
تحف جدارية كنيسة عمالقة في احدى قاعات ا

تحف الوطني في يريفان خل ا
مد

الصاروخ سام واحد وبقية االسلحة

تحف الوطني االرميني تذكرة دخول ا

مشهد مدينة يريفان من ارتفاع ساحة النصر
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