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حالة سكونھ وبقائھ في المكان الذي كشف بھ ویفضي بطریقة 

حفظ ممیزة لھذه المكتشافات تحت مظلة تساھم بحفظھ وتفسیره 

للزائرین.

جدید  من  لتعود  لبالدكم  جدیدا  أفقا  فتحت  الزیارة  ھذه  إن 

طریق  تّجار  قوافل  منھا  عبرت  یوما  كانت  كما  الساحة  على 

الحریر تقدم المؤنة والراحة وتتبادل التجارة وتكتنز من ثقافات 

المارة ما یمكن أن تذخر بھ الیوم، إنھ من دواعي سروري أن 

السفیر  ألنھا  كلل  دون  الحضاریة  بالمرافق  االھتمام  یستمر 

المتجول لبالدكم عبرالقارات.

۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

1-2017-2.indd   161-2017-2.indd   16 23.11.2017   2:2823.11.2017   2:28



www.irs-az.com 48

اكتشاف أذربیجان

1-2017-2.indd   171-2017-2.indd   17 23.11.2017   2:2823.11.2017   2:28



www.irs-az.com

۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

47

رسمت بالصور وتعبّر عن قصة حضارة قدیمة برقصة (یالي) 

على  البشریة  الحضارات  علیھا  اتفقت  التي  الرقصة  تلك 

مستوى العالم حیث قدمتھا بشكل حلقة من األشخاص یعبرون 

في  هللا  وضعھا  التي  وكینونیھ  اإلنسان  وجود  عن  برقصتھم 

خلقة منذ األزل.

غاباال  آثار  موقع  في  الكوریة  البعثة  بأعمال  سررت  لقد 

في  أ شاھده  لم  المكتشفة  لآلثار  عرض  أسلوب  شاھدت  حیث 

أقام  حیث  األرض  باطن  من  عرض  بمثابة  كان  لقد  بالدنا، 

یصف  ثابتا  المنطقة  على  مرت  التي  العصور  بشتى  اإلنسان 
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إنھ ومع االنتھاء من تحضیربرنامج زیارة دولة أذربیجان 

كان  بما  وأوروبا  آسیا  قلب  بین  الوصل  حاضرة  كانت  التي 

یسمى طریق الحریر.

 كان اللقاء مع أرض النار وبالد النور، تلك البالد التي كان 

لھا مع العرب المسلمین جوالت حضاریة. شھدنا آثارھا ماثلة 

لیومنا الحاضر، ھذا الذي أعاد لنا القدرة على الربط والتحلیل 

لثقافات سمعنا عنھا وقرأناھا یوما ما بین السطور.

ویتقدم  مستقبال  یقف  برجل  وإذا  باكو  مطار  بوابة   وعبر 

طموح  بلد  بروح  أشعرني  أعرفھ  أن  دون  لمحتھ  عندما  إلى 

یسعى ألن یرتقي بین دول العالم بلطف ذلك اللقاء.

قوبستان  في  كشفت  ماثلة  لحضارة  وصفھ  أستطیع  ما  إن 

شعب  حكایة  تقدم  البحر،  نحو  المتدفق  الصخر  شقوق  بین 
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عراقة أذربیجان

بقلم د.أدیب أبو شمیس
المدیر التنفیذي لجمعیة أصدقاء اآلثار

عّمان، األردن
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