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موطنها هنا. البطاطس، والتوت والتفاح 
مع  االسيترين  سمك  المبشورين، 
»أبشيرون«،  والزيتون  الصلصة 
ولحم  باللحمة،  البطاطس  وملفوف 
الضآن من األضالع والرأس والكوارع- 
تلك هى المأكوالت األذربيجانية التقليدية 
التى من الصعب تذوقها فى مكان آخر.

ولكن عليكم األخذ فى االعتبار، أنه 
بغض النظر عن كل ما هو رائع وشهى، 
الهضم  عسير  يُعد  المحلى  المطبخ  فإن 
بالنسبة للشخص الروسى، الذى لم تعتد 
معدته تناول تلك الكمية الكبيرة من لحم 
الضآن. وعندما تتلقون الدعوات الدورية 
عليكم  العشاء،  أو  الغداء  طعام  لتناول 
تقدير حجم األطعمة المقدمة بالنسبة إلى 

قدراتكم.
سوف  بدورهم  النباتيين  أن  كما 
يجدون ما يناسبهم من الطعام. ففى هذه 
وحبوب  ثمار  تنضج  الفواكه  من  الجنة 
األحمر  اإلجاص  والجنوب:  الشرق 

الفاتح،  البنى  والكرز  التمر  والكرز، 
الخوخ والكرز الصدفى، التين الفيروزى 
والشمام  والجوز،  المجفف،  والتين 
والتفاح  الحلو،  والبطيخ  والمشمش 

الطرى والعنب بمختلف أنواعه.

أرقام وحقائق
 - 65 أذربيجان  أراضى  على  يوجد 

باكو  )مدينة  عالمية،  قيمة  ذو  أثرا 
القديمة قد دخلت ضمن قائمة التراث 
محمية  و15  لليونسكو(،  العالمى 
منطقة  و20  تاريخية،  طبيعية 

طبيعية محمية وغابات الصيد. 
 - 86.6( البالد  مساحة  إجمالى  من 

ألف كيلومتراً مربعاً( يضم أكثر من 
مربعاً-  كيلومتراً  ألف   47 نصفها- 
ويؤكد  والغاز.  للنفط  آبارا 
اإلحتياطى  أن  المتخصصون 
فى  األرض  تحت  ومكامنه  النفطى 
من  طن  مليار   3 يشكل  أذربيجان 

النفط تقريباً.
العديد -  أذربيجان  فى عاصمة  يوجد 

من المتاحف غير العادية، والوحيدة 
من نوعها، ومن بينها:

o  التطبيقية والفنون  السجاد  متحف 
من  مجموعة  أكبر  يمتلك  الذى 

السجاد فى العالم؛ 
o  ،الموسيقية للثقافة  الدولة  متحف 

الذى يحتفظ بأكثر من 35 ألف عينة، 
فى  الموسيقية  اآلالت  أقدم  فيها  بما 
العالم- الُدف الصخرى »جافلداش«؛

o  متحف الكتب المنمنمة- وهو الوحيد
على  أقسامه  وتحتوى  العالم،  فى 
كتب  من  آالف  خمسة  من  أكثر 
يمكن  وال  اللغات،  بجميع  األطفال 
تحت  إال  بعضها  قراءة 

الميكروسكوب؛
o  يحظى والذى  للنفط،  باكو  متحف 

من  المتخصصين  بين  بشعبية 
الشركات الدولية النفطية. 
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االقتراب من التاريخ
األذربيجانى  للسجاد  للمثمنين  يمكن 
التقليدى االستمتاع على نحو كبير عبر 
وسوف  السجاد،  ورش  فى  التجول 
يتملكهم االنبهار إزاء نوعية المشغوالت 
عالية الجودة، التى تُنسج يدوياً وال يوجد 
أنواع  أن  حيث  العالم،  فى  لها  نظير 
الحرفيون  يصنعه  الذى  الرائع  السجاد 
متاحف  يزين  المهرة،  اآلذريون 
البالط  ومتحف  واللوفر،  اإلرميتاج، 
ومتحف  اسطنبول،  فى  »توبكابى« 
فيكتوريا وألبرت، ومتحف المنسوجات 

فى واشنطن.
لماذا يتناول اآلذريون السجاد على 
هذا النحو من الرهافة؟ فى سبيل إدراك 
المتحف  إلى  الذهاب  ينبغى  األمر  هذا 
ضواحى  فى  السماء  تحت  المكشوف 
عثر  وقد  جاال.  قرية  باكو- 
األرخيولوجيون هنا على أطالل  القلعة 
القديمة، والقرية التى تم فى موقعها بناء 
اإلثنوغرافية، والتى  التاريخية  الحديقة 
مختلف  عينات  من  المئات  تضم 
العصور- من أدوات العمل البدائية فى 
وقطع  واأللواح،  الحجرى  العصر 
والنقوش،  بالرموز  المنحوتة  الصخر 
للقرن  األنيقة  المكشوفة  العربات  إلى 

التاسع عشر. 
أن  للمرء  يمكن  المتحف  هذا  وفى 
الكلمة:  بمعنى  بيديه  التاريخ  يلمس 
ويُعرض على الضيوف تجربة أنفسهم 
المشاركة فى  أو  التقليدية،  الحرف  فى 
األعياد والطقوس القديمة. وبالنسبة إلى 

فريد  مركز  جاال-  تُعد  باكو  سكان 
بأكملها  األسر  تحب  حيث  للترفيه، 

الذهاب إليها للفرجة. 
إحياؤه،  تم  الذى  الحرفى  بيت  ففى 
األبسطة  من  زوج  األرضية  يكسو 
القديمة، وزوج آخر من المفارش معلق 
مغزل  أيضاً  هنا  ويوجد  المدفئة.  أمام 
الماكينات  للنسيج- يشبه وحدات  خشبى 
التى تستخدم حتى وقتنا هذا فى صناعة 
السجاد  من  بديع  )نوع  إلمى«  »أذر 

اليدوى األذربيجانى(، وال يوجد أى نوع 
السجاد  قام  فقد  بالداخل،  األثاث  من 
بوظيفة الفِراش والطاولة ومكان العمل. 
خارج  الوضع  يبدو  وكم   
اإلدراك - تتردد أصوات الزمن، عندما 
أسالف  التيورك  الرحل-  قدماء  كان 
هو  الوحيد  بيتهم  أن  يرون  اآلذريين، 
يقيدوا  ولم  لها،  حدود  ال  التى  السهول 
والحقاً،  واألسقف.  بالحوائط  أنفسهم 
بين  الحضر  حياة  إلى  انتقلوا  أن  وبعد 
حبهم  على  ظلوا  والقزوين،  القوقاز 
لرعى الماشية، وفى نفس الوقت تمتعوا 
بالقدرة والموهبة الفذة فى الحرف الدقيقة 

اإلمارات  رخاء  كان  لقد  والتجارة- 
تقاطع  عند  تحديداً  قائماً  األذربيجانية 

طرق القوافل الرئيسية.  
يمكن  المتحف،  كوة  خلف  ومن 
ذات  المتينة  المربعة  المنازل  مشاهدة 
جاال.  لقرية  الحاليين  للسكان  الطابقين 
بُنيت بنفس  المبانى قد  ويبدو أن نصف 
فى  الموجودة  المنحوتة،  الصخور 
الضيقة  الشوارع  وفى  العينات.  متحف 
األشعث،  الشعر  ذات  األغنام  تركض 

وفى األفنية تخور األبقار وتنبح الكالب. 
فيبدو أن الزمن قد تجمد هنا منذ مائتى 
األبراج  غابة  ولكن  مضت.  عاماً 
خلف  الفور  على  تمتد  التى  النفطية، 
المنازل، وتنتشر حتى هضاب الضواحى 
بالزائرين  تعود  ما  سرعان  األفق،  فى 

إلى القرن الواحد والعشرين.

عبادة النار
قرية  وفى  باكو،  ضواحى  فى 
فى  المعابد  أشهر  أحد  يقع  سورخان، 
آتيشجاه.  النار  عبادة  معبد  أذربيجان، 
هنا  توجد  كانت  الغابرة  األوقات  ففى 

المنابع المشتعلة بالغاز الطبيعى.
مكاناً  صارت  قد  النار«  »أرض 
الزرادشتيون-  األسالف-  لعبادة 
الهندوس. فأقاموا هنا معبدهم- آتيشجاه، 
وأقاموا  الهيكل،  ذا  معبدهم  وشيدوا 
ظل  وقد  الدينية.  وقاعاتهم  صوامعهم 
المجمع بأكمله قائماً حتى يومنا هذا، كما 
فى  والزمنى  النسكى  المناخ  إعادة  تم 
فى  مجددا  النار  وإشعال  المعبد،  أبراج 

محاربه.

يوميات الذواقة
وجميع  الذواقة  جنة  هى  أذربيجان- 
والشرقى.  القوقازى  المطبخ  عشاق 
والكوتاب  والكباب،  المشوى،  فاللحم 
والحلوى  المحشوة(،  )الفطائر 
والمملحات- يمكن لكل هذه األطعمة أن 
يتذوقها السائح لدى احساسه بالجوع فى 
أى مطعم أو مقهى. ولكن فى كل منطقة 
تذهبون إليها، سوف يدعونكم إلى تناول 
شىء ما خاص بها ومميز لهذه المنطقة.
ففى شيكى سوف يقدمون إليكم حساء 
الضآن  اللحم  فطائر  مع  »دوشبيرى« 
الصغيرة، والبيض المخفوق مع العسل، 
الدجاج،  بلحم  البلوف  زاجاتال-  وفى 
القشدة.  وفطائر  الشربات  غنجه-  وفى 
من  العديد  أذربيجان  فى  ويوجد 
المأكوالت الشهية التى لم تصبح منتجات 
فى  إال  تذوقها  يمكن  وال  للتصدير، 
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الطعام،  بمخزون  االحتفاظ  ويتم  الخدم 
أما فى الطابق الثانى فيقيم الشيخ وأتباعه 

المقربون.
خان،  ديوان-  بجوار  المدفن  ويقع 
الذى تمارس فيه الحكومة عملها فى ذلك 
لها  الداخلية  القاعات  وتزين  الوقت. 
التى  الدقيقة،  واألعمال  البديعة  النقوش 
فى  المعمار  نماذج  أفضل  أحد  تُعد 

أذربيجان بالقرون الوسطى.
عثر  الدفن  قاعة  أرض  وأسفل 
من  مقبرة   14 على  األرخيويوليون 

مقابر ساللة شيروان شاه.
وال يقل أهمية من وجهة النظر   
الشاه  مسجد  التاريخية،  األرخيولوجية 
الذى تم تشييده فى أوائل القرن الخامس 
المعمارية،  بالصرامة  ويتميز  عشر، 
تم  والذى  المحسوب،  الدقيق  والتناسب 
زائدة،  فنية  تفاصيل  أية  دون  به  األخذ 
عدا المئذنة المبهرة التى يصل ارتفاعها 

إلى 22 متراً، والمتوجة بإفريز مبتكر.
وبالطبع ال يمكن تصور الشرق دون 
الحمامات التقليدية. ويضم مجمع القصر 
متواضع  خارجيا  حماماً  جنباته  بين 
الزخارف، ولكن كما يُقال ال تحكم على 
القدم  منذ  باكو  ففى  غالفه.  من  الكتاب 
الزخارف  وضع  يفضلون  كانوا 
الخارجية فى تناسب حقيقى مع األحجام 
التقنية  الحلول  واستخدام  الداخلية، 
من  النوع  هذا  مثل  فى  المعقد  للمجمع 

األبنية.
ويضم الحمام قاعة كبيرة لالستحمام 
لمختلف  وحجرات  للسباحة  حوض  مع 
األغراض، كما تأتى المياه النظيفة عبر 
فتحة واقعة بالقرب من الحمام. كما كان 
بالخزان  موصول  للتهوية  خندق  هناك 
تحت  بعيد  عمق  على  الواقع  الكبير 
التدفئة  قنوات  نظام  وبفضل  األرض. 
المتشعبة، جرت تدفئة المراقد والحوائط 

بصورة طبيعية.
احتلت  عندما   ،1500 عام  وفى 
نهب  تم  باكو،  مدينة  الصفافدة  قوات 
كنوزه  من  العديد  نقل  وجرى  القصر. 

وقتنا  وفى  تبريز،  إلى  غنائم  باعتبارها 
روسيا،  متاحف:  لدى  توجد  فهى  هذا 
فرنسا، تركيا، إيران، بريطانيا العظمى 
والواليات المتحدة األمريكية. كما توجد 
فى  القصر  مكتبة  القديمة من  المجلدات 
الفاتيكان،  لدى  الكتب  أرشيفات 
وسانت  وموسكو،  وطهران، 

بطرسبورج.
الثانى  القرن  قالع  جدران  وخلف 
عشر تقع »مدينة بوما«، التى أقيمت فى 
عصر التطور الجامح للصناعة النفطية 
ففى ذلك  التاسع عشر.  القرن  نهاية  فى 
نصف  أذربيجان  وفرت  الوقت 
وقام  النفط،  من  العالمية  االحتياجات 
أفضل  بدعوة  األثرياء  النفط  أباطرة 

المعماريين من أوروبا.
ومع ازدهار صناعة النفط ازدهرت 
افتتاح  وتم  الثقافية،  الحياة  أيضا 
المسارح، ودعوة المغنيين والموسيقيين 
من أوروبا. ويُقال أن مسرح األوبرا تم 
إحدى  فى  األثرياء  أحد  قِبل  من  إنشاؤه 
من  جاءت  أن  بعد  وذلك  المناقشات، 
األولى  المغنية  باكو  إلى  إيطاليا 
»البريمادونا«، واعترتها الدهشة عندما 
قامت  وقد  المدينة.  فى  مسرحاً  تجد  لم 
ولكنها  األحوال،  جميع  فى  بالغناء 
مرة  هنا  إلى  تأتى  لن  بأنها  صرحت 
وجود  عدم  بسبب  الغالب،  فى  أخرى 

هذا،  على  ورداً  عليه.  تغنى  مسرح 
صرح أحد الرجال المرموقين بأن باكو 
لألوبرا.  بمسرح  تتمتع  اآلن سوف  من 
والتزم الرجل بكلمته وتم بناء المسرح... 
وبالنسبة إلى الُمثمنين الحقيقيين   
ففى  اآلذرى،  الشعب  وأصالة  لتاريخ 
المتحفية،  المجمعات  من  العديد  باكو 
الغوص  حيث يمكن لمن يقوم بزيارتها 
بعقله فى التاريخ القديم. وفى باكو يمكن 
العثور على متاحف: التاريخ، واألدب، 
ومسرح  والسجاد،  الموسيقية،  والثقافة 
للكتب  الرائع  والمتحف  أذربيجان 

المنمنمة.  
الرئيسى  الملمح  كان  القدم  ومنذ 
كرم  فى  يتمثل  اآلذرى  الشعب  لتقاليد 
ومساعدة  الكبير،  واحترام  الضيافة، 
والصبر.  السالم  وحب  الضعيف، 
السمات عند  بكل هذه  الشعور  ويمكنكم 
لباكو، والتجوال فى شوارعها  زيارتكم 
الجميلة األصيلة، وعند التواصل ببساطة 
كل  أن  يقول  اعتقاد  ويسود  المارة.  مع 
زائر لباكو مرة واحدة، ال بد وأن يعود 
رغبتكم  عن  سؤالكم  فعند  ولهذا،  إليها. 
الذهاب،  عدم  أو  باكو  إلى  الذهاب  فى 
للمشهد  وذلك  فقط،  إيجاباً  الرد  فعليكم 
المطبوع الساطع الذى سوف تعودون به 

من هناك.
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العشاء.  طعام  تناول  يمكن  البانورامية 
)الفطائر  كوتاب  بتناول  البدء  وعليكم 
المحشوة باللحم والخضروات(، وتذوق 
باليق- بوزباش )حساء سمك الفوريل(، 
لتناول البلوف-  وال بد أن تتركوا مكاناً 
الطبق الرئيسى فى المطعم األذربيجانى. 
باكو  البالد-  عاصمة  أصبحت  وقد 
المدينة األم لممثلى العديد من القوميات، 
والديانات والثقافات. فهنا يعيش جنباً إلى 
األوكرانيون  واألكراد،  الروس  جنب 
واليهود،  الهندوس  واللزجيون، 
الجورجيون واألتراك. وقد نجح الجميع 
فى الحفاظ على تقاليد وعادات شعوبهم، 
مدينة  األذربيجانية  العاصمة  جعل  مما 
مدهشة ألقصى الحدود من وجهة النظر 

اإلثنوغرافية. 
شخير- إتشيرى-  باكو-  مركز 
القرن  فى  كانت  الداخلية«.  »المدينة 
الثانى عشر محاطة بجدار قالعى ثنائى 
تشييد  بدأ  وقد  حولها.  وخندق  المركز 
الدفاعية بعد فى عهد حكم الشاه  األبنية 

منشهير الثانى من ساللة اليزديين.
عبر  المدينة  إلى  الدخول  ويمكن 
بوابة  هى  وأهمها  البوابات،  من  العديد 
شاماخى- وما زالت حتى يومنا هذا تبهر 
البيوت  وتشكل  بعظمتها.  الناظر 

من  متاهة  جنب  إلى  جنباً  المتالصقة 
بيوت  وتمثل  الضيقة،  والدروب  األزقة 
السكان أفنية مغلقة بمنازل غير مرتفعة 
هناك  كانت  وقد  بشرفات عميقة.  تتمتع 
أسباب وجيهة لمثل هذا التصميم: فيمكن 
فى  بسهولة  يضلوا طريقهم  أن  للغرباء 
متاهة هذه الشوارع، كما أن ضيق هذه 
الصيف،  قيظ  من  السكان  ينقذ  الدروب 

ومن برودة رياح الشتاء.
العذراء،  برج  قالسى-  قيز-  ويُعد 
واحد من أشهر معالم باكو القديمة، وفى 
وبوصفه  غموضاً.  أكثرها  الوقت  نفس 
البرج  هذا  أن  فاألرجح  للمدينة،  رمزاً 
األوسط  الشرق  كل  فى  نظيرا  له  ليس 
رائع  مشهد  على  يطل  وهو  واألدنى. 
لخليج باكو، أما البرج نفسه فقد أقيم عند 
فى  المنحوت  الصخرى  الجلمود  مدخل 
بحر القزوين. وحتى يومنا هذا، ما زال 
العلماء يتجادلون حول عمر هذا البرج. 
وهناك رواية تقول أن بناءه قد جرى فى 
وعلى  العاشر.  القرن  تتجاوز  ال  فترة 
عدة  على  البناء  جرى  فقد  األرجح 
لبضعة  البرج  انشاء  وامتد  مراحل، 

قرون.
ويعود بناء قاعدة البرج إلى القرنين 
 .12 القرن  إلى  العلوى  والجزء   ،5-6

كما احتدم الجدل الحاد أيضاً حول وظيفة 
أنه  الباحثين  بعض  فيرى  قالسى.  قيز- 
معبدا  باعتباره  األمر  أول  فى  ُشيد  قد 
باتباع  مرهوناً  ارتفاعه  وكان  للنار، 
للدفن-  مألوف  غير  طقسا  الزرادشتيين 
فى  الميت  جسم  يدفنون  ال  أنهم  حيث 
مرتفع  مكان  فى  يضعونه  بل  األرض، 

كى يمكن للطيور الجارحة التهامه.
برج  كان  عشر،  الثانى  القرن  فى 
العذراء واحداً من أكثر القالع تحصيناً 
فى شيروان شاه، وفى فترة الحقة خالل 
استخدامه  جرى   ،18-19 القرنين 
الحفريات  سياق  وفى  منارة.  باعتباره 
التى جرت بالقرب من البرج، تم العثور 
يقدر  قديمة  كنيسة مسيحية  على أطالل 
عاماً.   1700-1800 بحوالى  عمرها 
ويرى الباحثون أن إنشاءها قد جرى فى 
أحد  فارفولوميا،  القديس  اعدام  موقع 
المسيح،  ليسوع  حوارياً  عشر  اإلثنى 
والذى بشر بالمسيحية بين القبائل الوثنية 

المحلية فى القرن األول الميالدى.

قلب المدينة القديمة
قصر  القلعة  من  كبيراً  قسماً  ويحتل 
شيروان شاه- حكام شيروان، الذى ُشيد 
فى القرن الخامس عشر. ويضم المجمع 
ومدفن  خان،  ديوان-  له  المعمارى 
شيروان شاه، ومسجداً ذا مئذنة، وحمام 
القصر، ويربض على ثالث مستويات، 
مسافة  على  البحر  من  رؤيته  ويمكن 

العديد من الكيلومترات.
وقد بدأ تشييده بعد نقل عاصمة دولة 
وتقول  باكو.  إلى  شيروان من شاماخى 
بدقه  اختير  بنائه  موقع  أن  األسطورة 
اللحم،  من  قطع  إلقاء  تم  فقد  شديدة: 
المدينة،  أرجاء  مختلف  فى  وبعثرتها 
وفى المكان الذى تلفت فيه آخر قطعة تم 

إقامة القصر.
ويُعد أقدم بناية من المجموعة القصر 
وهو  الربوة.  قمة  يحتل  الذى  نفسه، 
مكون من طابقين، حيث يضم كل طابق 
يعيش  األول  الطابق  وفى  ملحقا.   25
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ضجة فى أوروبا. وأصبح دهان ايجور؛ 
وآراء  التفصيلية  بالمقاالت  مصحوباً 
األطباء؛ يُباع باعتباره وسيلة لشفاء كل 
األمراض تقريباً، وظلت تركيبته محاطة 

بالكتمان الصارم.
كافة  التخلص من  يمكن  وبالطبع ال 
نفتاالن  إلى  المرء  وصول  عند  العلل 
لبضعة ساعات. فتحديداً هنا يمكن شراء 
والمحاليل  والكريمات،  الدهانات، 
المصنعة على أساس نفط نفتاالن، والتى 
عالج  على  بالتأكيد  تساعد  سوف 

المشاكل الصحية. 
النفطية  التركيبات  وبفضل  واليوم، 
مراكز  فى  بنجاح  يجرى  العالجية، 
نفتاالن عالج األمراض الجلدية، وخلل 
من  وغيرها  الحركية،  األعضاء 
األمراض األخرى، وقائمة قد تفيض بها 
إحدى  وفى  مطبوعة.  صفة  من  أكثر 
متحف  يوجد  المحلية  المصحات 
عالجهم  الميئوس  خلفها  وقد  للعكاكيز. 
الذين  تقريباً،  والُمقعدين  المرضى،  من 
العالج  بعد  والسير  النهوض  استطاعوا 

بحمامات نفتاالن.

وعند دراسة نفط نفتاالن الذى يشبه 
النفط العادى من الخارج، توصل العلماء 
أن  مفادها  نتيجة  إلى  الكيميائيون 
السائل  لهذا  العالجية  الخصائص 
من  بمحتواه  شىء  كل  قبل  مرهونة 
هيدروكربونات النفط. وفى ظل تشكيلها 
البيولوجية  العناصر  من  العديد  ألساس 
واالستيرول،  د،  لفيتامين  النشطة 
واألحماض الصفراوية، فهى تعمل على 

تحفيز الوظائف المكيفة للجسم. 
عام  »الميت«  العهد  فترة  وفى 
1990، انتزعت أوروبا بصورة مفاجئة 
شعلة الريادة فى العالج بنفط نفتاالن من 
أذربيجان. غير أنه فى أذربيجان يمضى 
مائة  من  أكثر  منذ  نفتاالن  بنفط  العالج 
الفعالية  فى  للشك  مجال  ال  حيث  عام، 
وأقدم  لنفطها.  المسبوقة  غير  الخاصة 
ال  نفتاالن  فى  عالجية  مصحات  ست 
يمكنها استقبال األعداد الكبيرة التى تزيد 
أربع  هناك  أن  حتى  طاقتها،  عن 
فى  أقيمت  خاصة  عالجية  مؤسسات 
آخرين  ثالث  إلى  باإلضافة  المدينة، 

يجرى استكمال بنائهم.

الجمع بين الغرب والشرق
عند الوصول إلى باكو مساًء، سوف 
تشاهدون المدينة غارقة داخل األضواء 
لها  حصر  ال  التى  للمنارات  الدافئة 
الفاخرة.  العرض  واجهات  وضياء 
المدينة على نحو براق ساحر،  وتُضاء 
اليوم  أذربيجان  عاصمة  أن  درجة  إلى 

تشع بنورها مثل حجر كريم ضخم.
أيضاً،  القصور  إضاءة  تجرى  كما 
والتى يفرضها مناخ المدينة. ففى أوائل 
القرن العشرين وعندما مضت باكو فى 
النفط،  الثراء بخطى ثابتة بسبب تجارة 
المعماريين  أفضل  أذربيجان  استقدمت 
على  بيوتاً  شيدوا  والذين  أوروبا،  من 
يُذكر  وما  األوروبية.  العواصم  طراز 
ذلك  القزوين هو  أنكم على شاطئ  فقط 
النسيج الشرقى الشفاف الراقد فوق هذه 

البنايات.
إلى  التطلع  هو  األشياء  وأفضل 
المثال،  سبيل  وعلى  عٍل،  من  المدينة 
المشاهدة  قاعة  من  بذلك  القيام  يمكنكم 
الخاصة بفندق راديسون الواقع فى قلب 
الهيئة  ذى  المطعم  فى  وهنا،  المدينة. 

39



www.irs-az.com

النوع األذربيجانى القديم متراس. واليوم، 
حديث  مجمع  أكبر  اسماعيلى  فى  يعمل 
للنبيذ فى كل بلدان اتحاد الدول المستقلة 
تحديث  جرى  وهنا،  »الكومنولث«. 
أحدث  إدخال  وتم  بالكامل،  اإلنتاج 
وتمضى  واإليطالية.  الفرنسية  المعدات 
األسمدة  استخدام  دون  العنب  زراعة 

الكيميائية، ويُجمع محصوله يدوياً.
مئات  المصنع  ينتج  عام  كل  وفى 
تباع  التى  النبيذ،  زجاجات  من  اآلالف 
أذربيجان  متاجر  من  متجر  كل  فى 
تقريباً. وفى ظل هذا األمر، وفى الفترة 
األخيرة أصبح مصنع النبيذ ذاته يكتسب 
أكثر وضوحاً.  بصورة  المنتجع  مالمح 
بلونها  تلوح  التعبئة،  فبالقرب من عنبر 
من  المكونة  الخلوية  البيوت  األبيض 
ومالعب  السباحة،  وحمام  طابقين، 

التنس، ومطعم وقاعة كبيرة للتذوق. 
»النبيذ«  لسياحة  الرئيسى  والمبدأ 
فى  النبيذ  المرء  يشرب  أن  فى  يتمثل 
وفى  تحديداً،  النبيذ  يصنع  الذى  المكان 
أذربيجان يضاف إلى ذلك هواء الجبال 

النقى والمناظر الطبيعية الخالبة.
قرية  تقع  الجبال،  فى  عالياً  وهنا، 
أنسال  بها  يعيش  التى  إيفانوفكا، 

المولوكون )إحدى  الروس-  المهاجرين 
الجيدج  وقرية  الروسية(،  السالالت 
المحمية، التى تشتهر بالحرفيين المهرة. 
الخاصة  والمهرجانات  األعياد  وفى 
بالحرف، يأتى إلى هنا مئات السائحين، 
تلك  الرائعة،  المشغوالت  يشتروا  كى 
المشغوالت التى ثَمنها عالياً تجار طريق 
الحرير العظيم، واكتسبت شهرة واسعة 

بعيداً خارج حدود القوقاز.
ويكتظ الشارع التجارى الرئيسى فى 
الحرفيين  ومتاجر  بالحوانيت  الجيدج 
وعمال  الجلود،  النحاسين، وصناع  من 
الفخار،  وصناع  المسكوكات، 
الخشب  على  والنقاشون  والحائكون، 
هذا  وفى  األسلحة.  وصناع  والصخر، 
على  الحصول  يمكن  الخيالى  الطرف 
من  وقطعة  جذابة،  تذكارية  هدايا 
وذلك  الحقيقية،  الفنية  المشغوالت 

بأسعار مقبولة للغاية.

العالج بالنفط
نحو  كيلومتراً  مائة  مسافة  على 
الجنوب من شيكى، وفى قلب أذربيجان 
الصغيرة،  نفتاالن  مدينة  تقع  تماماً، 
هو  فهذا  بالحتم.  زيارتها  ينبغى  والتى 

المكان الوحيد على وجه األرض، الذى 
ُعثر فيه على منابع نفط نفتاالن العالجى. 
وال  يشتعل،  ال  النفط  من  النوع  وهذا 
باعتباره وقوداً، ولكنه  يجوز استخدامه 

يعالج عشرات األمراض.
عام  ففى  كالتالى.  اكتشافه  وتاريخ 
ايجور  األلمانى  المهندس  كان   1890
يبحث عن النفط فى منطقة مدينة نفتاالن 
الحالية. وقام باستئجار قطعة كبيرة من 
باألجرة،  عماالً  جلب  كما  األرض، 
الربح  بشغف  منتظرا  بئر  أول  وحفر 
المستخرجة  العينات  أن  غير  السريع. 
القبر-  إلى  بالمستثمر  تفضى  أن  كادت 
عنصر  على  يحتوى  النفط  يكن  فلم 
وجد  وعندما  يشتعل.  لم  ولهذا  البنزين، 
ايجور نفسه على حافة اإلفالس، الحظ 
الحارة  األيام  فى  المحليين  السكان  أن 
يدفنون أنفسهم فى حفر مملوءة بالنفط، 
بعد أن اكتشفوا أنها طريقة فعالة للغاية 

لعالج األمراض.
وقام األلمانى واألمل يتملكه بافتتاح 
وكان  نفتاالن.  دهان  إلنتاج  مصنع 
التئام  فى  مدهشة  بقدرة  يتمتع  الدهان 
الصقيع.  ولفحات  والحروق،  الجروح، 
وأثار ظهور الدواء الجديد فى أذربيجان 
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من  األصيلة  المحلية  األطعمة 
الممزوج  الضآن  حساء  المشروبات- 
بالتوابل والبُهارات، والمطهى فوق نار 

هادئة.  
الحلوى  حى صناعة  زيارة  وعليكم 
مشاهدة  يمكنكم  فقط  فهنا  والفطائر. 
البقالوة  الشهيرة-  شيكى  حلوى  وشراء 
وبقسماط  اللذيذة،  والحالوة  بالعسل، 
وهم  الفم.  فى  يذوب  الذى  الدقيق 
التى  التقليدية  بالطرق  يخبزونها 
توارثوها من جيل إلى آخر، ويكسبونها 
)عين  الجوز  بإضافة  له  نظير  ال  مذاقاً 
الجمل( واللوز والبندق والعسل الجبلى. 
الجافة )وهى مهنة ذكورية  الحلوى  أما 
الحلوى  تذوق  فرصة  فتمنحك  بحته( 
الطازجة من فوق نصل السكين الكبير. 
قطعة  لتذوق  بدعوتكم  يقومون  وعندما 
فال  الغضة،  البقالوة  او  الحلوى  من 

دون  تناولها  وعليكم  الرفض-  يمكنكم 
صاحب  يغضب  وإال  منها،  بقايا  ترك 

الحلوى بشدة.

سياحة النبيذ 
موضع  دائماً  شيروان  منطقة  كانت 
الجبلية  المشاهد  هواة  من  للسياح  جذب 
واآلثار  الخضراء  واألودية  الرائعة، 
وفى  األذربيجانى.  للمعمار  العديدة 
اثناء  دوما  الكسندر  توقف  شاماخى 
رحلتة فى جنوب القوقاز، ومن هنا حمل 
معه العديد من الوصفات الشرقية لكتابه 
كان  والذى  الطهى«،  »كتاب  الشهير 
روايته  عن  تقل  ال  بدرجة  به  يفخر 

»الفرسان الثالثة«. 
وكان الروائى الفرنسى العظيم محقاً 
فى قوله: إن مطبخ شاماخى يُعد بالفعل 
من  نوعاً   46 العادة:  فوق  ثرى  مطبخ 

الضآن(،  بلحم  المطهى  )األرز  البلوف 
العنب، 16  14 نوعاً من ملفوف ورق 
من  كبير  آخر  وعدد  الكباب،  من  نوعاً 
التى  المشروبات  أما  المأكوالت.  أشهى 
ينبغى شربها مع هذه األطعمة فهى النبيذ 
فى  يُصنع  الذى  األبيض،  أو  األحمر 

المنطقة المجاورة- اسماعيلى. 
اسماعيلى- هى منطقة كبيرة لصناعة 
النبيذ، تقع على ارتفاع 1400 متراً فوق 
المحلى  المناخ  ويسمح  البحر،  سطح 
اللطيف بزراعة أنواع عديدة من العنب، 
يُستخرج منها أنواع النبيذ الجاف والحلو 
تهدم   2000 عام  أوائل  وفى  الرائعة. 
وأصبح  اسماعيلى  فى  النبيذ  مصنع 
المالكة  الشركة  واضطرت  أطالالً، 
إلى  شراب«،  »اسماعيلى  له  الجديدة 
جلب كرمات العنب من أنواع صبراوى 
وكابرنى سافينون من جورجيا، وإحياء 
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فلتبدأوا باألقاليم
عند وصولكم إلى مطار باكو عليكم 
وإال  المدينة،  إلى  الذهاب  إغراء  تجنب 
أحضان  فى  االرتماء  من  تفلتوا  فلن 
األفضل  ومن  األذربيجانية،  الشمس 
التوجه على الفور إلى أعماق البالد، إلى 
العريقة شيكى، والتى كانت فى  المدينة 
وفى  الجبارة.  لإلمارة  مركزا  ما  وقت 
الطريق سوف تتاح لكم الفرصة للتعرف 
وسوف  أذربيجان.  مناطق  بعض  إلى 
الصحراوية  السهول  فى  رحلتكم  تبدأ 
ألبشيرون، وتنتهى عند الغابات الجبلية، 
المكتظة بأشجار أبى فروة وثمار البندق 

وأشجار البلوط مترامية األغصان.   
شيكى-  العريقة  المدينة  هى  وها 
وهى  زاجاتال.  لمنطقة  شيكى-  مركز 
نحو  كيلومترا   300 مسافة  على  تقع 
الجبال  عند  باكو  من  الغربى  الشمال 

الكبير.  القوقاز  جبال  لسلسلة  الجنوبية 
طريق  على  تربض  شيكى  كانت  وقد 
ظلت  والذى  الجامح،  العظيم  الحرير 
عديدة.  لقرون  تقطعه  التجارية  القوافل 
وكان المسافرون والتجار ينقلون من هنا 
الجمال  رائعة  الحريرية  األنسجة 
والمحارم الموشاة بالذهب. وكان حرير 
المديد،  وعمره  برقته  يتميز  شيكى 
وال  الرقيق،  بالخمار  الشبيهة  وشفافيته 

يقل تقييمه عن الصينى منه. 
وقد ظلت المدينة وضواحيها تحتفظ 
بالعديد من اآلثار المعمارية الرائعة، بما 
األلبانية  الكنائس  أعرق  واحدة من  فيها 
فى العالم، والتى أقيمت فى القرن األول 
الميالدى بعد. ولكن األهم من تلك التحف 
أمراء شيكى  يتمثل فى قصر  التاريخية 

فى القرن 18.
المتعرجة  األزقة  تشاهدون  وسوف 

إلى  لتقودكم  الكبيرة،  باألحجار  الُمبلطة 
تم  وقد  نفسه.  القصر  وإلى  القلعة  حائط 
أكثر من قرنين، وذلك  القصر منذ  بناء 
الشاعر، وراعى  من أجل حسين خان- 
جهود  تجلت  وقد  والحرف.  الفنون 
األعمال  فى  البناء  وعمال  المعماريين 
الدقيقة التى تشبه الُعلب الثمينة المنقوشة. 
بالنقوش  الحوائط  كل  تغطية  تم  وقد 
الرشيقة، وكان الضوء الرائع يسقط إلى 
البديعة  الزجاجية  النوافذ  عبر  الداخل 
يذهب  ولم  البناية.  واجهة  زينت  التى 
زال  فما  النوافذ-  هذه  إبداع  فن  هباًء 
اليوم  حتى  المحليون  المهرة  الحرفيون 

على استعداد للقيام بأى طلبية لتنفيذها.
القائم على طراز  وفى مطعم شيكى 
القرون  فى  التجارية  القوافل  استراحة 
تقديم  الوسطى، سوف يعرضون عليكم 
تذوق  عليكم  وينبغى  ممتاز.  غداء 

فائق جورباطوف
المنسق القومى »لمشروع تطوير السياحة فى أذربيجان«
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لو أنكم زرتم باكو من قبل، وأقمتم فى تلك المدينة الرائعة لبضعة أسابيع، فهذا ال يعنى أن أذربيجان قد صارت 
كتاباً مفتوحاً لكم. وعليكم أن تدركوا أنكم لم تتعرفوا بعد إلى هذه البالد على النحو الحقيقى. فهنا يمكنكم المجئ 

عاماً بعد اآلخر كى تجدوا مفاجآت سعيدة قد أُعدت فى انتظاركم دائماً. 
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