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المدينة القديمة

برج العذراء

هذه  تحوي  القوقازي.  التاريخ  من  دفينا  كنزا  أذربيجان،  عاصمة  باكو  تعتبر 
العاصمة، والتي تلقب باملنارة، على مبان حجرية تعود إلى حقب ماضية. في 
الفنانيني،  لم تكتشف بعد. عــدد كبير من  التي  الكثير مــن  األســرار  شوراعها 
وعلماء اآلثار، ومهندسي العمارة، يرون املدينة تحفة فنية ضاربة جذورها في 
التاريخ القديم. من زار أذربيجان، وتحديدًا العاصمة، يلمس هذا املكون الثقافي 
التقليدي،  اللباس  املــبــانــي، يعد  إلــى شكل  فــي كــل شــيء مــن حــولــه. فباإلضافة 
واالحتفاالت الشعبية نموذجًا فريدًا في دول القوقاز. حتى أن األطعمة الشعبية 
التقليدية لها أيضًا جذور تاريخية، فعادة ما يتناول السكان املحليون الكثير من 
الكباب واحــدًا من أشهر األطباق على  التوابل املختلفة، ويعد طبق  األطباق ذات 
األطــالق، إضافة إلى الحالوة الطحينية.  وبعيدًا عن هذه األجــواء الشعبية، فإن 
غنى املدينة باآلثار، جعلها محط إعجاب منظمة »يونسكو«، التي وضعت العديد 

)Getty( .من القصور على الئحتها التراثية

جعل موقع مدينة شاكي األذربيجانية، بالقرب من مقاطعة داغستان الروسية، 
وجمهورية جورجيا، من املكان منارة ثقافية. تقاليد السكان، واللغات، واألشغال 

اليدوية التي يمتاز سكانها في القيام بها، عوامل تجذب الزوار للتعرف عليها.
تتميز املدينة بتفردها في إتقان سكانها لفن »الشبك« القديم، حيث يراه الزائر 
الجدران، وكيفما توجه، فيما  البيوت، على  املدينة، على زجاح  في جميع أنحاء 
تتجلى أجمل نماذجه، في القصر امللكي أو قصر شيكي حيث تغطي الفسيفساء 
الزجاجية امللونة أجــزاء كبيرة من القصر. يتمتع  القصر بوجود نحو 5 آالف 

قطعة خشبية وزجاجية من فن الشبك. 
في السابق، كان  القصر املقر الصيفي لألسرة الحاكمة، وقد تحول إلى نصب 
تاريخي ومعماري شهير عامليًا. كذلك، تتميز املدينة، بمراكز التسوق الشعبية، 
واملشغوالت  األوانـــي  مــن  ممكن  قــدر  أكبر  الــزائــر سيحاول جمع  ألن  ببساطة، 
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ــتــــرة انـــتـــعـــاش  ــان الــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر فــ ــ كــ
تقدم  إحــراز  تم  وثقافي ألذربيجان،  اقتصادي 
كبير فــي الــفــنــون والــعــمــارة والــتــجــارة. تطورت 
بــاكــو فــي بيئة هــادئــة نسبيًا، ومــن هــنــا، حــاول 
الــحــكــام فــي تــلــك الــحــقــبــة جــعــل بــاكــو العاصمة 
ــذا تـــم تــشــيــيــد قــصــر شــيــرفــان  ــ الــســيــاســيــة، ولـ
شــاهــســي لــيــكــون مــقــرًا رئــيــســيــًا لــلــمــلــوك. أقيم 
املــديــنــة فــي منطقة  القصر فــي أعــلــى نقطة فــي 
يتكون  سكانية.  كثافة  املناطق  أكثر  من  كانت 
نفسه  القصر  مــبــان،  تسعة  مــن  القصر  مجمع 
وقــاعــة املــحــكــمــة، وضــريــح الـــدراويـــش، والــبــوابــة 
كيغوباد،  ومسجد  الــشــاه،  ومسجد  الــشــرقــيــة، 

وضريح القصر، والحمام والخزان.
زيارة القصر هي بمثابة زيارة عبر األزمان. 
الجدران والقباب املصنوعة من الحجر الرملي 
واملصنوعات اليدوية، مع الثياب التقليدية التي 
عوامل  جميعها  الــقــدامــى،  السكان  بها  تزين 
من  العديد  على  العلماء  عثر  لــلــزوار.  جــاذبــة 
القصر، خالل  األثرية داخل مجمع  املقتنيات 
كتشفة: 

ُ
امل قتنيات 

ُ
امل ومــن  األثــريــة،  الحفريات 

ما  إلى  تعود  معدنية  منزلية، وعمالت  أدوات 
بني القرن الثاني عشر والخامس عشر، وأواٍن 
للقرن  تعود  زينة  وأدوات  وأسلحة  نحاسية 
آالت موسيقية.  إلى  التاسع عشر، باإلضافة 
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القرن  فــي  يتغير منذ فترة تشييدها.  لــم  التاريخ  كــأن  بــاكــو،  العاصمة  فــي قلب  القديمة  املدينة  فــي  كــل شــيء  يوحي 
السابع امليالدي، تم بناء املدينة، بحسب ما هو مدون رسميًا في »يونسكو«، لكن القصص التاريخية في أذربيجان 
ثقافات  عــدة  وتفاعل  تعاقب  ونتيجة  الحجري،  العصر  منذ  بالسكان  مأهول  موقع  على  بنيت  املدينة  أن  إلــى  تشير 
املدينة  حافظت  مالمحها.  رسمت  والروسية،  والعثمانية  والفارسية  والعربية  والساسانية  كالزرادشتية  وحضارات، 
الداخلية )إتشيري شيهر( على جزء كبير من أسوارها الدفاعية التي تعد مقصدًا للزوار، إضافة الى ذلك، تتميز بكثرة 
حمامتها الشعبية، وأبرزها  حجي قايب هو أحد املباني الذي يشير إلى تأثر السكان بالحضارة والثقافة العثمانية. كما 
تحتوي املدينة أيضًا على سوق شعبي، ال يزال حتى اليوم مقصدًا للزوار، نظرًا ملا يحتويه من قطع أثرية. زيارة املدينة 

)Getty/القديمة، ال تنتهي إال بالجلوس في أحد املقاهي الشعبية، لتناول كوب من الشاي التقليدي. )عزيز كرموف

يعد برج العذراء واحدًا من أكثر األبراج شهرة حول العالم. هو أقدم مبنى في مدينة باكو القديمة. ال توجد أي معلومات 
مؤكدة  تمامًا من تاريخ بنائه، أو ألي غرض، أو حتى عن أصول االسم. ومع ذلك ، فإن هذا البرج الغامض والفضولي 
العديد من  األذربيجاني. يعتقد  املانات  الوطنية،  العملة  أذربيجان ويظهر حتى على  لعاصمة  الــزوار، هو رمز  بنظر 
الخبراء أن البرج قد اكتمل في القرن الثاني عشر، إلى جانب معظم املدينة املحاطة بأسوار من العصور الوسطى. لكن 
املظهر املختلف للحجارة التي تشكل األساس والطوابق الثالثة األولى يشير إلى أن الهيكل األصلي قد يعود إلى 600 
قبل امليالد. زيارة البرج، ال تتعلق فقط بالتقاط الصور الفوتوغرافية، بل أيضًا بالصعود إلى قمة البرج، حيث يعتبر 
ذلك، أمرًا في غاية املتعة بالرغم من أنه متعب بسبب شكل الساللم الدائري، ولكن مشاهدة املدنية بصورة بانورامية 

واسعة ومشاهدة بحر قزوين  أمر يستحق العناء. )رسول رحموف/األناضول(
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