
ــشـار اخــتـبــار امـام الــظـاهــرتـ ا
الـيـهمـا. واتـمنى اني اكـرر الـزيارة
الى ارمـيــنـيــا فال تــقع عـيــني عـلى
شــاب يالحق فــتــاة او يـضــايــقــهـا
وهي مــنـــصــرفــة الى مــنــزلــهــا في
ـسـاء بـعـد رحـلـة عـمل شـاقـة وال ا
تقع عيني ايضـا على سيدة طاعنة
جتـلس عـلى رصـيف شـارع االوبرا
وقــد مــدت يــدهــا تــطــلب الــرحــمــة
ــا جتـــود به (الـــدرام) لـــلـــعــيـش 
ايـادي الـسـواح وبـعـضـهم يـحـارب
ـاثلة. في بـلده اي طريـقة مـهيـنة 
والشك ان محاربة الفساد ومقارعة
فـلـوله يقـودان الى تـصـفيـة جـيوبه
االقــتـصــاديــة اخملـادعــة والــضـارة
اجـتـمـاعـيـا ومـنـهـا االسـتـجداء او
الــتـــظــاهـــر بــالـــعــوز والـــفــاقــة او
عـمـلـيـات االحـتـيـال عـلى الـوافـدين
الى الـبلـد وقد اطـلعت عـلى بعض
صـورهــا من عــراقــيــ جـاءوا الى
ارمـيـنـيـا للـسـيـاحة فـتـعـرضوا الى
الـنــصب من افــراد يـزعــمــون انـهم
يـتـولـون الـقـيام بـجـوالت سـيـاحـية
في مـنـاطـق ارمـيـنـيــا الـبـعـيـدة او
يـنظـمون جـلسـات ليـليـة في بعض
ــنـتــديـات. وغــالـبــا مـا ــقـاهي وا ا
يكون ضحاياهم شباب قادمون مع
عـــوائــــلـــهم فــــيـــتم اســــتـــدراجـــهم
واالســـتـــحـــواذ عـــلى امـــوالـــهم ثم
الهرب بها. واطلـعت شخصيا على
قصـة شاب قـادم مع والده االسـتاذ
اجلامعي ووقع ضحـية هذا النوع
من (الـتــرويج) الــسـيــاحي الــضـار

بسمعة ارمينيا. 
ــشــاهــدات الــتي ومن بــ اكــثــر ا
لـــفــــتت انـــتــــبـــاهي ولــــهـــا عالقـــة
بـالـريـاضـة والشـبـاب في ارمـيـنـيا
ـراهـنـات على لـعـبة كـثـرة مـكاتب ا
كـــرة الـــقــــدم. لـــيس بــــالـــنــــســـبـــة
لــلــمــبــاريــات احملــلــيــة حــسب بل
الـــدولــيــة واالوربــيـــة خــصــوصــا.
ويستثمـر االنترنت في اشاعة مثل
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ــكــاتـب لــلـــراغــبــ واتـــاحت هـــذه ا
اجـــواء مــغــريـــة في مــكـــاتب مــزودة
ـريح. بـاجـهـزة احلـاسـوب واالثـاث ا
ووجــدت انـهــا مـنــتـشــرة عـلى نــحـو
راهنات مبالغ فيـه كما ان شركـات ا
تتـنافس على االسـتحـواذ واستدراج
ــراهـنــ  بــحـيث تــتــوزع في ابـرز ا
ناطق. وحقا كنت احدق الشوارع وا
بـــداخــــلـــهــــا فـــلـم اجـــد اال قــــلـــة من
ــراهـــنــ لــكــني اكــتــشــفت وجــود ا
مــطـبـوعــات اخلـاصــة بـهــا تـبـاع في
االكــشـــاك الـــتي ال تـــكـــتـــفي بـــبـــيع
الصحف حسب بل الـسجائر وانواع

من العصائر احيانا. 
وقـارنت وضع الـشـبـاب في ارمـيـنـيـا
بــنــظـرائــهم في الــعــراق ووجـدت ان
االول اكثر جدية وانهم غير ميال
الى الـتسـريـحات الـغـريبـة او ارتداء
ثـيرة. فـهم يـكتـفون االكسـسـوارات ا
بــحالقـــة شـــعــورهم بـــتـــســريـــحــات
ـرح ويسرح طبيـعية شـائعة فـيما 
مـقص احلـالقـ في بالدنــا بـرؤوس
شبـابنـا وبعض شـيوخـنا فـيحـيلـها
الى اشـكـال عـجـيبـة غـريـبـة مـدهـونة
ـسـتـحـضـرات بـكـمـيــات كـبـيـرة من ا
الـضـارة واالصـبـاغ. وانـسحـب االمر
الى اجهزة الشرطة واجليش اذ جند
نتسب من يحلق (حواف) من ب ا
او يـــضع (جـــعــجـــولـــة) او يــقـــتــدي
و. انـني ـاريـنـز االمـريكـي او اال بـا
لـست ضـد احلــريـات الـشـخـصـيـة او
ـوضـة لـكــني من انـصـار االعـتـدال ا
في كل شيء. وقد يكون هذا االعتدال
مــوجــود في الــغـرب وغــائب عنــدنـا
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تـتـحـدث الـيـنـا بـاالرمـيـنـيـة طـالـبة
عــدم االقـتــراب من ضــريح مــشــيـد
ــرمـر االحـمـر وحتف به اكـالـيل بـا
الـــزهــور ونــظــرت كـــامــو فــرأيــته
يـشـاطرهـا الـشـعور وقـد زم شـفته
في اشــــارة الي بــــــــأن الــــضـــريح
يــــعـــود الى شــــخــــصـــيــــة رئـــيس
احلـكــومـة االرمــيــنـيــة في االعـوام
2000- 2007. واســــتـــهــــجــــنت هـــذا
التـصرف منـها ولـو اني كنت اتقن
الـلغـة االرمـيـنـيـة لذكـرتـهـا بـالـقول
ـأثـور (اذكروا مـحـاسن مـوتاكم) ا
فـضال عن ان تـصـرفـهـا يـفـتـقر الى
اللياقة الوطنية كليا من مبدأ اني
غـريب وان عــلــيـهــا جتـنب اظــهـار
هــذا احلـقــد عـلى رجل تــوفـاه الـله
الـــذي ســيــقــاضــيـه بــالــعــدل عــلى
اعــمــاله. واضــطــررت الى جتــاهل
ـهـا الـى انـدرايك مــاركـريـان تـقــو
رئيس احلـكومـة االسبق واجتهت
نـحـو ضـريـحـه متـأمـال دقـة الـبـناء
وجــمــال الــتــصــمــيم ونــظــرت الى
صـــورته احملـــفـــورة بـــالـــشـــاهـــدة
رمـرية الـبيضـاء فرأيت مـا يشبه ا
االطـمئـنـان فيـهـا. وتذكـرت في تلك
اللحـظة طراز من الـبشر في بالدي
التي تـقتـل زعماءهـا ثم سـرعان ما
تترحم عـليهم وتـغرق بالـثناء على
اجنازاتـهم وطريقـة ادارتهم احلكم
بعد فوات االوان. هـكذا فعل هؤالء
مع نـوري الــسـعـيــد وعـبــد الـكـر
قــــاسم وصــــدام حــــســــ وعــــبــــد
الــــرحـــمن عـــارف واحــــمـــد حـــسن
الــــبـــكــــر امــــا مــــلـــوك احلــــقــــبـــة
الــتــأسـيــسـيــة لــلـعــراق فـان اكــثـر
الــعــراقــيــ يــتـــرحــمــون عــلــيــهم
ويــتـمــنــون عـودة نــظـام حــكــمـهم.
واحلـق انــــنــــا ال نــــفــــقه ثــــقــــافــــة
االخـتالف واخلـالف جـيـدا ولـيس
لـديــنـا مـنــطـقـة رمــاديـة في احلـكم
. فأمـا ابيض وامـا اسود والـتقـو
وامــا انت مــعـي او ضــدي. واعـود
الى رؤية االمـريكيـ التي تـختلف
عن بـقـية الـشـعوب فـيـما يـتـعلق
بالنظرة الى اخلصوم والسيما
بـعــد وفـاتـهم. وبـرغم ان وجـود
مـكـ بــوصـفه جـمــهـوريـاً كـان
عــلـى خالف حــاد مع الــرئــيس
الــســـابق بــاراك اوبـــامــا فــان
االخـيــر عــلق عـلى نــبــأ وفـاته
بـــالــقـــول (انــا وجـــون مــاكــ
ننـتمي الجـيال مخـتلـفة ولكل
منـا مرجـعيـته اخلاصـة التي
تخـتلف عن االخـر وتنافـسنا
في قمة الهرم السياسي لكن
لـديـنـا قـاسـما مـشـتـركـا وهو
االخالص لشيء اسمى وهو
ثل العلـيا التي حارب من ا
اجـــــــلــــــهـــــــا اجـــــــيـــــــال من
). واضــــاف االمــــريــــكــــيــــ
(الــقـلــيل مــنــا سـلـك طـريق
جـون مــاكــ الـذي تــمــيـز
بــــاجلـــرأة والـــشــــجـــاعـــة
ـصـلـحـة الـعـامة وتـقـد ا
ــــــــصـــــــلـــــــحـــــــة عـــــــلـى ا
الـشـخــصـيـة). واكــتـشـفت
وانــا اواصل جتـوالي ان
مـن الـــنــــادر ان يــــحــــظى
زعــيم ســـيــاسـي بــشــرف
دفـن رفـــــــــاتـه فـي هــــــــذه
ــقــبــرة اال اذا كــان قــد ا
حـــقـق اجنـــازا بــارزا او
فـريـدا لـبـلـده امـا بـقـيـة
القبور (االضرحة) فهي
لــفــنـانــ تــشــكـيــلــيـ
وشــــعــــراء وفــــنــــانـــ
مــــــــســـــــرحـــــــيـــــــ او
ســيـنـمـائــيـ كـبـروزك

. مـواقـف االشـخــاص والــنـاشــطـ
ويوم رحل الـسينـاتور جـون ماك
الذي شـغل مناصب سـيادية بـينها
نـائب الـرئـيس جـورج بـوش االبن.
وقــد رحل مــاكـ غــداة عـودتي من
يــــريـــــفــــان يــــوم الـــــســــبت  25 اب
اجلاري وهو من اكثر الـسياسي
االمـــريـــكـــيــــ نـــفـــوذا وقـــد دافع
بـاســتـمـرار عن ســيـاسـة خــارجـيـة
ا فـي ذلك احلرب صـارمـة لـبالده 
ـــوقف من ايــران عــلى الـــعــراق وا
وفـــرض عـــقـــوبــات ضـــد روســـيــا.
ــــــا ال يـــــــدرك الـــــــراحل ان 90 ور
ـــائــــة من الـــشـــعـب االرمـــيـــني بـــا
يتحدث الروسـية وان ارث احلقبة
الـسـوفـيـاتـيـة في هـذا الـبـلـد مازال
شــاخــصــا ويــعــد مـوضـع اعــجـاب
الـعـالم اذ ال جتـد صـرحـا اال وكـان
من اجنـازات احلـكـومـات احلـلـيـفـة
لالحتاد السوفيـاتي. وال تقرأ نصا
ابـداعـيـا اال وجتـد فـيه روح الـعـمل
الـــشـــيـــوعي الــــذي رســـخـــته قـــيم
االحتـاد السـابق. وليـس مسـتغـربا
ــاثـــلــة خالل اني وجـــدت حــالـــة 
زيــارتي الى جــورجــيــا عـامي 2013
و 2015. وكـنت ابـحث عن جـديد في
حـيـاة هــذا الـبـلـد دال عــلى حـداثـة
معمارية فلم اعثر سوى على مبنى
ـطل عـلى نـهر ـمـثـلـيـة االوربـيـة ا ا
(كـــــورا) الــــوحـــــيــــد الـــــذي يــــشق
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ولفت انتبـاهنا فور دخـولنا بوابة
ــشـــاهــيـــر في يــريـــفــان مـــقــبـــرة ا
مـجـاميع نـسويـة بـعضـهـا يسـتظل
حتت االشـجـار الـعالـيـة جتـنـبا من
حـرارة الــشـمس وهي مـزعـجـة في
النـهـار وبـعـضهـا يـنـتـشر مـتـفـرقا
هـنـا وهـنـاك. ورأى صـاحـبي كـامـو
الـذي رافــقــنـا فـي هـذه الــزيـارة ان
ـقـبـرة لـلـتـرويح او الـنـاس تـرتـاد ا
االطـالع لـكـنـا فـوجـئـنـا بـاحـداهن
وهي سـمـيـنة ذات نـظـرات شـرسة
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شاهير ضريح رئيس الوزراء السابق اندرايك ماركريان في مقبرة ا

حـجم اهـتـمـامـهـا بـهـا خالل عـطـلة
السـبت التي اضـطرت العـائلة الى
ايــداعــهــا لــدى (الرا) في مــنــزلــهـا
حــتى الـســاعـة الــســادسـة مــسـاء
كـانت تـتـفـقـدهـا نـائـمـة وتـنـاغـيـها
وتقـبلـها كـأم وهي صاحـية. واهم
ما تتسم به مـعظم شوارع يريفان
هـو فـسـحـة احلـركـة عـلى االرصـفة
وعـــــــــدم وجــــــــود جتـــــــــاوزات من
اصحاب احملال او الباعة االخرون
عــلـيــهــا. انـهـم يـعــرفــون حـدودهم
ويــسـاعـدون في تـنـظـيف امـاكـنـهم
وال يـتـركـون نفـايـاتهـم بذمـة عـمال
الــبــلــديــة بــرغم وجــود حــاويــات
مخـصصة لـهذا الـغرض. وجتولت
في شـارع كـومـيـتاس كـثـيـرا لـقرب
ـنــطـقـة سـكــني الـيه حــيث يــقع 
(عـــرب كــــيـــر) قــــرب (ريـــو مـــول).
ومـشـيـت عـلى قــدمي مـسـتــعـرضـا
اوضـــاعـه شـــبـــرا شـــبـــرا. وكـــنت
شي عـملـيـا بحـاجـة الى رياضـة ا
بـسـبب حـرمـانـنا مـنـهـا في بـغداد.
فـاالرصـفــة عـنـدنـا ال تــصـلح لـهـذه
الــغــايــة امــا بــســبب الــتــجـاوزات
ــبــالغ فــيــهــا وتــمــادي اصــحـاب ا
احملــــال في اســــتــــغـالل فــــســــحـــة
الــرصـيف الــذي هـو حق قــانـوني
واخـالقي لـــلــســـابــلـــة او بـــســبب
ـطــبــات واحلـفــر فـيــهـا انــتـشــار ا
وغيـاب عمـليات الـصيـانة البـلدية.
ومن االمـــور الـــتي رصـــدتـــهـــا في
كـومـيــتـاس ظـاهـرتــ مـؤسـفـتـ

االولـى وجــــــود بـــــــعض حــــــوادث
الـتــحـرش اجلــنـسي تــلـمــيـحـا او
تـصريـحـا من قبل بـعض الـرجال
بــالــنــســاء وتــعـــمــد الــتــدقــيق في

مفاتنهن. 
وقـد فـوجئت بـهـذا الـسلـوك هـناك
الــشـائع جــدا بــ شـبــاب بــغـداد
ــــتـــرجــــمـــة الــــســـيـــدة وحــــدثت ا
(فـيـولـيـتـا) بـهـا فـأنـكـرت. وعـنـدما
اكدت لها رصدي حلـاالت عديدة من
التحرش والـنظر احلاد في ارمـينيا
ا واشـرت الى انـي لم اجد قـالت ر
الـــظـــاهـــرة في جـــورجـــيــا بـــرغم ان
النـسـاء والسيـما الـشـابات يـتحـل
بـــحـــريـــة ارتـــداء مالبـس عـــصـــريــة
ـاثلـة. والى ذلك فـاني اتـمـنى على
احلـكـومـة االرمـينـيـة الـقـيـام بـحـمـلة
ـكــافـحــة هـذه الــظـاهـرة او تــوعـيــة 
احلد منها والسـيما ان البلـد يعتمد
بشـكل شـبه تام عـلى الـسيـاحة وانه
بلـد منفـتح على ثـقافـات العالم وان
ــارســات ــقــبــول رؤيــة  من غــيــر ا
مـسيـئـة من هذا الـنـوع تتـفـشى فيه.
واتـصــاال بـهـذا االمــر فـاني لم أحلظ
اي شكل من اشكال الـعنف اجلسدي
على اذرع او وجوه الـنساء برغم ان
مالبسهن الــقــصــيــرة تــكــشف اي
عالمـة عـنف قـد تــتـعـرض لـهـا ايـة
واحـــدة مـــنـــهن مـــا يــدل عـــلى ان
الـــرجـــال يـــعـــامـــلـــونـــهن بـــلـــطف
وسالســــة وهي ظـــاهـــرة تـــنـــدرج
ـرأة حتت عـنـوان تــفـهم طـبــيـعـة ا
وطـريـقـة الـتـعامل الـعـاطـفي مـعـها

كزوجة وحبيبة او اخت او أم.
¡«b−²Ýô« ŸuOý

اما الـظاهـرة الثـانيـة التي رصـتها
مـن خالل جـوالتـي في كـومــيــتـاس
ــديـــنــة فـــهي شـــيــوع وســنـــتـــر ا
االســـتــجـــداء ووجــود مـــواطــنــات
طاعـنات في الـسن وبعـض الرجال
ـــارســــون هـــذه الــــطـــريــــقـــة في
العيش التي يـجب ان ال يكون لها
اثــر فـي بــلــد عــدد الــكـــنــائس فــيه
يفـوق اي عـددها في بـلد اوربي او
آسـيوي اخـر. واسـتطـيع الـقول ان
وعــــود رئــــيس الــــوزراء اجلــــديـــد
(اشــبــيـــنــيـــان) ســتــكـــون مــوضع
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نافورات مياه الشرب موزعة للسابلة في شارع كومتياس

رور في الـشوارع التي تـخلو من ا
الــســاحــات الـــدائــريــة وتـــكــتــفي
بالتقـاطعات الضوئـية التي تشتق
منهـا مسارات االسـتدارات. ويلفت
النظـر ايضا في الـشارع ذاته ليس
نـظــافـته حــسب بل جــمـال عـرض
السلع عبر واجهات احملال. ويبدو
مــنـظــر الــسـيــدات كـبــيــرات الـسن
شــائـــعــا جـــدا وهن يـــســتـــخــدمن
ـكــانس الـيـدويــة الـتـقـلــيـديـة في ا
تـنـظــيف مـقـدمــات احملـال وازاحـة
اوراق االشــجـــار الــبــاســـقــة الــتي
تـقـطع مع مـقـدم اخلـريف او حـركة
الـريـاح. ووجدت ان االعـتـمـاد على
االيدي العاملة النسوية كبير جدا
ــنـــشــآت بـل وان نــشـــاط مــعـــظم ا
االرمـينـية بـاسـتثـناء
ــصـانـع الـثــقــيــلـة ا
يــعــتــمــد كــلـيــا عــلى
الـنـسـاء ولـهـذا يـبدو
واضحـا زحـفهن الى
مـــــواقف احلـــــافالت
حــتى فـي الــســاعـات
ــتــأخــرة من الــلـيل ا
عـنــد انـتـهـاء نـوبـات
اعــمـــالـــهن كـل يــوم
مــــســــتــــفـــيــــدات من
اجــــــــــــواء االمـــــــــــان
واحلـريــة الــشــائــعـة
فـي الـبــلــد والـنــظـرة
االجتمـاعية الـسائدة
رأة التي تـقدر دور ا
وحتـــــــــتــــــــرم قــــــــوة
اصرارها على العمل
واالعـــــتـــــمــــاد عـــــلى
النفس في االستقالل
االقتصـادي العائلي.
ورأيت كـــــثــــيــــرا من
الــــرجـــال يــــتـــولـــون
شـــــؤون بـــــيــــوتـــــهم
ويحـسنـون تفـاصيل
ادارتهـا فـيمـا يذهب
ازواجـهن الى الـعمل
من الـسـاعـة الـثـامـنة
صـــــــــبـــــــــاحـــــــــا الى
الـــســـادســـة مـــســاء.
وبـرغم اعـبـاء الـعـمل
التي تبـدو شاقة فان
الـزوجـة ال تـظـهر اي
نـــوع من الــتــذمــر او
التأفف او العجز في
اسـتـقـبـال الـضـيـوف
وتـــــقــــد اخلــــدمــــة
الالزمـــة لــــهم يـــقــــودهن شـــعـــور
بــــاحـــتـــرام ارادة الــــزوج وقـــبـــول
ضـيــوفه والســيـمــا اذا كــانـوا من
رعايـا دول اخرى. وقـدمت السـيدة
االرمينية (الرا) وهي زوجة (كامو)
الـــصـــديق الـــذي رافـــقـــنـــا في جل
مشاويرنا داخل يريفان وخارجها
مــثــاال يــحــتــذى بــالــكــرم ورعــايــة
الضـيوف عنـد زيارت قـمنا بـهما
الصق لــلـسـكن الـذي ــنـزل ا الى ا
اقـمـنــا فـيه اسـبـوعــا فـهي مـربـيـة
تـتصف بـانـسانـيـة نادرة من خالل
وظيـفـتـهـا في رعـاية طـفـلـة مـعـاقة
داخل مـنــزل عـائــلـتــهـا لــقـاء راتب
شهـري تتقـاضاه. ومن شدة مـحبة
هـذه العـائلـة لهـا وتقـدير جـهودها
في رعـايـة الـطـفــلـة فـانـهـا تـمـارس
عـمـلــهـا مـنـذ نـحــو تـسع سـنـوات.
كـانت الـطـفـلـة بـعـمر سـنـتـ وهي
االن بـعــمـر عـشـر  سـنـوات. ورأيت

ال تـــلـــتــفـت الى جـــهــة فـي شــوارع
يريفان اال ويواجهـك اثر لشخصية
بدعون في ارمينيا من مشهورة. فا
الــكــثــرة بــحــيـث يــصــعب مــعــرفــة
اعــدادهم لـكن احلـكــومـات في هـذا
الــبـلــد الـذي تـبــلغ مــسـاحـتـه نـحـو
 29743 كـيـلـو مـتــراً مـربـعـاً وضـعت
أكثـر من داللة عـلى تقديـرها لـعطاء
وســيــرة كل شــخــصــيـة تــقف وراء
قـيـام اجلمـهـورية او اثـراء حـياتـها
الـثــقـافـيـة او تــسـجـيل اســمـهـا في

لوائح اخلالدين. 
فـمن التـماثـيل الـتي ال تكـاد حديـقة
او ســاحـة عــامـة او فــضــاء تـخــلـو
مــنــهــا الى الــلــوحــات الــضــوئــيــة
ــعــلــقــة الــتي حتــمل الــصــور مع ا
ـــآثـــرهم الـى الـــشــوارع ايـــجـــاز 
ـسـمـاة بـاسـمـائـهم الـى الـقـاعات ا
الـفــخـمــة. وخـصــصت احلـكــومـات
تـعاقـبـة مقـبرة خـاصة االرمـينـيـة ا
ـشـاهيـر هي في الـواقع جـنـيـنة بـا
عـــلى ارض شـــاســـعـــة تـــظـــلـــلـــهـــا
عـمرة وانـواع نادرة من االشجـار ا
الـزهـور. وقـد جـرت الـعـادة ان هـذه
سـاحة الـتمـاثيل غـالبـا ما حتـاط 
ـلـونة صغـيـرة مـلـيـئة بـالـشـتالت ا
الـتي تـعكس روح الـتـعلق بـاحلـياة
والـثـراء الـنـفـسي. وكـانت الـتـفـاتـة
جـمــيـلــة من صــديـقـي انه ارشـدني
شاهيـر. وقد كان يظن الى مقبـرة ا
انهـا تضم رفات الـفنـان واالدباء
حسـب لكـنـا فـوجـئـنـا بـانـهـا تضم
ايـضــا قـبــور بـعض الــسـيــاسـيـ

الـــذين لـــهم مـــنــزلـــة في الـــوجــدان
الـشـعبي بـرغم ان هـذا الـوجدان ال
يـبــدو مـوحـدا او مــتـفــقـا عـلى رأي
واحـد وهي سـنـة طـبـيـعـيـة تـسـود
الــعــالم بــحــيث تـوزعـت بـســبــبــهـا
االراء بــ االكــثــريــة واالقــلــيـة او
مــبــدأ االذعـان لــرأي االغــلــبــيـة في
ـقراطـية. وفـي الواليات النـظم الد
ــتــحــدة االمــريــكــيــة عـلـى سـبــيل ا
ثال من النـادر الوقوف على رأي ا
ثـابت بـشـأن ايـة قـضـيـة والسـيـمـا

نوري السعيد

مـــكــلــتــبــســان وارام خــاجــاتــوران
وشاعـرة ارميـنيا سـلفـا نابوتـكيان
وكـــومـــيـــتـــاس (1935 –1869) الــذي
اطـــلق اســـمه عـــلى واحـــد من اهم
شوارع الـعاصـمة وراج مـزيجـيان
فــــضال عـن الــــرئــــيـس االرمــــيــــني
ـرجـان. وتـتـوزع قـبـور الـسـابق د
حشد مـؤلف من نحو  25 شخصية
عــلى فــضــاء مــفــتــوح يــوحـي بـان
ارواحـــهم حــاضـــرة وان ال مـــكــان
يـحـجب عـنـهـا رؤيـة ارمـيـنـيا وهي
تـنــمـو وتـكـبــر وتـتـفـاعـل في بـيـئـة
دولية حتظى من خاللـها باالهتمام
واتسـاع التعلـيم وخدمـات الصحة
والـبلديـة والتـعلـيم. ومن جمـيل ما
ــكـــان بــعض االشــجــار رأيت في ا

وقــد رتـبـت او  قص اغــصــانــهـا
على هيـئة االت موسيـقية او طيور
او حـيـوانـات بـريـة. ولـقـد سبق ان
ــاثـلــة في رأيت مــشــاهــد مــنــهــا 
رحـلــة لي الى عـمـان حـيث جتـتـهـد
مـشـاتل الـزهور وتـتـفـ في اعـمال
من هــذا الــنــوع وعــنــدمــا هـمــمت
ـكـان غــمـرني احـسـاس ــغـادرة ا
بـالـفــارق الـشـاسع بـ هــذا الـبـلـد
غـيــر الـنـفــطي وبـلـدنــا ازاء تـكـر
ـتصـوف ـبدعـ وا ـشـاهيـر وا ا

وتسـاءلت متى يأتي يـوم نزور فيه
مـقـبـرة تـضم رفـات كـبـار شـعـرائـنا
وفـنــانــيــنــا وصــحـفــيــيــنــا ورمـوز
عـمار الـثقـافة والـطب والـعلـوم وا
ونضع بأيدينـا اكاليل الزهور على

اضرحتهم عرفاناً وتبجيال? 
وعـلى ذكـر كـوميـتـاس فـان الـشارع
الـذي يـخلـد ذكـــــراه يـضــــم ايـضا
تـمــثـاال لــلـمـبــدع فـهـرام بــــبـرزيـان

(1878 –1968)  في شــارع بـابـاجـان
عـــلى رصــيـف احــد الــتـــقــاطــعــات
مــقـابـل فـنــدق دي لــوكس وحتــيط
ـكـان بـاقة ـسـاحـة صـغـيـرة من ا
من الزهور مـزروعة بعـناية. وكنت
ـــرور به يــومــيــا حـــريــضــا عــلى ا
تـــقــريــبــا. وتــتـــوزع عــلى جــانــبي
طـاعم واحملال قـاهي وا الشـارع ا
التجـارية. وشهـد منذ نحـو سنت
حــركـــة بــنــاء مــلــحــوظــة بــرغم ان
ـــوزعـــة فــيـه هي تـــركــة الـــشـــقق ا
سـوفيـتيـة لم يـتم تأهـيل اي قطـعة
مـنهـا لـكـنـهـا ظلت نـظـيـفـة وتـتسم
بـــــوجـــــود مـــــحـــــال حتت االرض
اســفــلـهــا تــسـتــخــدم عـلـى االغـلب
كـدكـاكـ لـلـخدمـات الـسـيـاحـية او

التـرفـيـهـيـة او التـجـاريـة. ويـشـهد
شـــارع كــومـــيــتــاس حـــركــة مــرور
نـشطـة وتكـثر فـيه انواع من الـنقل
العام واخلدمات بدءا من الصالون
وانـــتــهـــاء بـــاحلـــافـالت (الـــبــوت)
ــصـمــمـة عــلى الـســيـر الــكـبــيـرة ا
بـالكـهربـاء عـبر شـبكـة معـلقـة على
طول مسار خـطوط هذه احلافالت
ـــنــاســـبــة فـــان اجــور الـــنــقل وبــا
بانـواعهـا زهيدة جـدا في ارميـنيا
وهي ال تكـتفي باسـتخدام الـبنزين
ركبات احلديثة تعتمد بل ان جل ا
الــيـــوم عــلى الـــغــاز فـي تــســـيــيــر
حـركتـها. وهـذا النـوع من بالـوقود
غــــيـــر مـــكـــلف قــــيـــاســـا بـــالـــوقت
ـا لـهـذا الـسـبب ال الـتـقـلـيـدي ور
يـتـحــمل الـركـاب اعـبــاء مـالـيـة في
تـنـاقالتـهم بـهـا وصـادفت حوادث
ـركـبـات مـلـفـتـة لـلـنـظر تـصـادم با
نـتـيـجـة الـسـرعـة وطـبـيـعـة قـواعـد
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