
كهف قاراجا
» موقف ملشاهدة السماء »

رواية أسطورة كهف قاراجا

 نورد إليكم علمًا بالقصيدة املكتوبة
من قبل الشاعر طورغوت أويار قائاًل؛

 حكاية قاراجا هي حكاية الغرام الغير املشهورة جداً.... حيث أنها واقعة بني
 عاشق وعاشقة اليتمكن لهم  أن يتالقوا.... سببه معروف... واحد منهم مسلم

 واآلخر مسيحي... حيث أن العائالت كانت تظن بأن لهب هذا الغرام سوف
 يخف طوال مرور الزمن ولكن هل ميكن أن يسمع القلب هذه األقوال؟ لهب

الغرام يحرق قلبني منتشر بكافة أجسادهما. القلبني. لهب   احلب مسيطر على 
 إنهما مقتنعني ويدركون بأن إحساس احلب هي أعلى مراتب املشاعر... ولهذا

 قام العشق القادر بالتحكم على كل املشاعر بدوره وجمع اجلميلة الرومية
 بالراعي الغريب يف هذا الكهف حيث أنه كان اليعلم أي شخص مكانهما... إنهما

إنهم موعدون بعضهم والكهف يخفي غرامهما....   مخفيني مكان جلوئهم.... 
 بعدم إفشاء هذا السر... حلني مرحمة العائالت. وإنتظروا بالصبر ولكن لم

أنفسهما بتضحية  العشاق  قام كال  بعدها  أملهما.  .يتحقق 

تعال لكي ننظر نحن اإلثنني سوي’ إلى السماء
من داخل قصبة السكر هاربني من هذه األضواء

من أسنان الرضائع ومن األجواء املشمسة ومن األعشاب البرية
النظر املجهودة  تعال وخلص عيوني 

تعال وإمسك أيادي التي ترجف باخلوف وتبحث على شيء
تعال وإجتاز هذه املنازل وحتى هذه املنازل أيضاً وهذه أيضاً

للسماء سوية ننظر  تعال لكي 

 تفيد هذه الرواية بأن الشاهد الوحيد الذي شاهد هذه احلادثة هو كلب
 الراعي الصادق. ألنه هو الوحيد الذي يكتم أسرارهما. ومن مقاالت هذه

 الرواية األسطورية تفيد بأن الكلب ترك الراعي لغرض أن يبقى لوحده مع
.عشيقته بالكهف وإنه لم يعود مرة ثانية إلى الكهف

 بعد إكتشاف هذه احلقيقة مت إكتتاب روايتها املعجبة من قبل كل من يقرأها
 ويحترم بعدها مشاعر احملبة والغرام حيث أنه مت تسمية هذه الرواية بأسم

 »قاراجا«. ومن أقوال هذه الرواية تفيد بأن املياه الكلسية املقطرة داخل
 الكهف تسقط واحدة خلف واحدة على أجساد العشاق مما أدى بنهايتها إلى

الشكل بهذا  ببعضهما  ملتحمني  العشاق  وبقي  بالكلس  كاماًل  أجسادهما   تكسية 
 إلى األبد. ومن أقوالها أيضاً تفيد بأنه البد لكل من اليلتقي بغرامه أن يزور

.إطالقاً كهف قاراجا. ألن دعائهما يستجيب عليه بهذا الكهف
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» كهف قاراجا « موقف ملشاهدة السماء
 يتسمى كهف قاراجا من أسم احلي املوجود ضمن حدود القرية حيث أن هذا

 الكهف ناشئ طبيعياً نتيجة العوامل الطبيعية طوال ماليني األعوام وحيث
 أن نقشاته منقوشة بالصبر وهو أثر طبيعي رائع جداً مهيب املشاعر ميكن
 أن جتد آثارها يف كل نقطة من نقاطها. يقع حي قاراجا داخل حدود قرية

 جابالي التابعة لناحية طورول مبدينة غوموشخانة حيث أن كهف قاراجا يقع
 باجلهة اجلنوبية الغربية من حي قاراجا ويبعد عن مركز املدينة مبسافة 17

.كم ويرتفع عن منسوب البحر مبسافة 1550 متر

 يوجد هذا الكهف على الطريق الواصل بني مدن غوموشخانة – ترابزون وبعد
 إجتياز مسافة 12 كم من هذا الطريق يوجد مفرق إلى اجلهة الشمالية يتتابع

 طريقه طوال 4 كم حلني الوصول إلى موقعه حيث أنه يوجد هناك مناشئ ميكن
.أن تسدد بها إحتياجات شرب املياه وأكل املأكوالت واإلستراحة والتسوق بالهدايا

 حينما تدخل بالكهف سوف جتد باللحظة األولى تناسب وتناسق أضواء الكهف
 املتداخلة ببعضها املثيرة اإلعجاب وتشاهدون أشكال الظالل الالمثيل لها حيث

 أنها سوف تخرجكم من هذا العالم وتنقلكم إلى عالم خيالي وحيث أن أحجار هذا
 الكهف تتشابه أشكالها بأشكال العصافير والهياكل وبرسمات فن اإليبرو التركي
 وتزودكم بعالم اخليال الالمثيل له وحيث أن كل من يوجد يف كهف قاراجا يتذكر

.بأن اإلنسان هو حي متواضع موجود بالطبيعة

 يتميز كهف قاراجا مبدئياً بتكونه من طبقات متراكمة فوق البعض ناجتة
 من أحجار التكلس الدولوميتية النوع حيث أنها لم تكن جاذبة سابقاً من قبل

 أهالي املنطقة رغم رواياتها املثيرة األساطير واملتفارقة ويف عام 1990 قام
 املهندس اجليولوجي شكري أرسوز بأبحاثة اجليولوجية األولية العلمية يف

 حي قاراجا مما أدى هذا األمر إلى سمعة املنطقة من قبل األجمعني ويف عام
.1996 إفتتح هذا الكهف رسمياً لزيارة السواح

 إن كل قطرة من قطرات الكهف تتميز ذاتياً وحني تساقطها فوق البعض
 ينشأ منها أشكال بارعة املظهر وكما تؤدي إلى ظهور نوازل وصواعد
 كلسية وكما تنشأ عواميد وأحواض احلجرات املقطرة وأبر وزهرات

 ولؤلؤات ووردات الكهف وتظهر أيضاً جدران مميزة األشكال وأشكال
 األعالم ودعاسات وأحواض حجر اجليري وهي مستمرة بتظهير أشكالها

 هذه بتواصل. تظحر األحجار اجليرية بداخل الكهف بألوان بيضاء
 متمايلة إلى اللون األزرق الكحلي وهذا مايدل على مدى كثافة معادن

 احلديد واملغنزيوم داخل املياه املكونة ألحجار اجلير وحيث أن كهف
بالبحيرات الصغيرة  قارجا جاف األجواء تقطر مياهه وهي مجمعة 

 املوجودة يف قاعدة داخل الكهف. تبلغ أعماق هذه البحيرات الصغيرة
 1 متر باألخص حينما نذهب إلى البحيرات املوجودة يف نهاية حدود

 الكهف. حيث أن هذا الكهف مايزال يف حالة النشأ وحيث أن كل نازلة
 وصاعدة تبلغ طولها 1 سم تستغرق تكوينها 12 عام بالضبط وحيث أنه
 من املتوقع بأن عمر هذا الكهف 15 مليون عام ويتميز بنوعيات ألوانه

 .وأشكاله الذي اليوجد لها مثيل بالكهوف األخرى

 يبلغ إرتفاع مدخل الكهف بطول اإلنسان اإلعتيادي وتتوسع هذه
التعمق بأجوافها حيث أن تعرض أقطارها يحث  اإلرتفاعات حينما يتم 

 بشكل القمع. وحيث أن طول الكهف من نقطة الدخول إلى النقطة
 األخيرة تبلغ 150 متر أما إرتفاع السقف املتوسطي فهو 18 متر وتبلغ

.مساحة الكهف الداخلي اإلجمالي 1500 متر مربع

 ومن ميزات الكهف األخرى ماعدا مظاهرها اجلميلة حوزتها على
 أوصاف املريحة ملن يعانون مبرض الربو لسبب معاجلة أجوائها حاالت

 هذه األمراض وحيث أن درجة حرارة أجوائها تتراوح بني 12 – 17
 درجة وحيث أن نسبة الرطوبة بأجوائها مايقارب 70% اليوجد بداخا
 أي أثر من الغبار العادية وغبار الطلع بل يتوفر بأجوائها أوكسيجني

العامل النسبة يتمكن مبوجبها املرضاء تنفسها بكل راحة وهذا هو   عالي 
 الرئيسي الذي ينعش به املرضاء الذي يعانون بداء الربو. وحتى إن

 أجواء الكهف التنعش فقط أمراض الربو بل تنعش كل من يزور الكهف
 وتزوده بحيوية وتشاط وافر. حيث أن أجوائها أبرد من الطقس اخلارجي

 مبواسم الصيف ومعدلة السخونة نسبة عن األجواء اخلارجية باملواسم
 الشتوية أي بعبارة أخرى تتميز أجواء الكهف الداخلية مبواصفات

.املكيف

 نحن متأكيدن يف حالة الصدفة ورؤية أوليا جلبي لهذا الكهف البد أن
 يذكره يف كتابه سياحاتنامه ويوضعه مبوضع مميزاً يخصص وقتاً طوياًل
 وطوياًل يشرح أثنائها عن معلومات هذا الكهف. وبجهة هذه النظرة أنت

 محظوظ جداً. ألنك اآلن لك علماً بكهف قارجا وهو بإنتظارك لكي
 يزودك بفرص مشاهدة مظاهره البارعة واجلميلة. حني قدومك إلى

 مدينة غوموشخانة البد عليك أن تزور كهف قاراجا والتعرف مبعلومات
التاريخية الالمثيل لها الناجتة طوال 15 مليون عام بالتقطر قطرة  آثارها 

.خلف قطرة
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