
 رحلة كوردستانً رحال من خرٌف نمساوي

 فً شمال اٌطالٌا باطرةاألالى كنوز االنسانٌة وقصور 

 

 بدل رفو

 ٌطالٌاشمال إ

 

 ولالقسم األ

 االنطبلق من خرٌف غراتس فً النمسا

ومهرجان ،حبة لحظات خالدة من سفر الحٌاة مع األسابٌع فً كوردستان وأٌام وأ

وباألخص هذه .ب الكبٌر الذي تلقٌته من شعبً والح  ،تكرٌمً وتكرٌم الثورة لً



نقل لهم لرحبلتً كانت الدافع الكبٌر بأن أفرحة عشاق االدب والرحبلت المرة 

نسانٌة عبر عدستً المتنقلة فً بقاع العالم مانسٌة العالم وفنون اٌطالٌا واإلرو

نً العشق لفن إنسا. مانةٌخط رحبلتً وٌسافر معً بكل دقة وأبرفقة قلمً الذي 

وقبلع أباطرة وقٌاصرة وقصور لم أزرها فً سفرتً االخٌرة إلى إٌطالٌا 

  .رحلة الخرٌف الى مدن الشمال فً اٌطالٌافً سافر ،دفعتنً أن أحمل حقٌبتً وأ

هرت العلماء بالتً أ(ترٌست)لحضارة االنسانٌة الخالدةالى عمق ا وباألخص

س النمساوٌة والمخٌلة ملٌبة  انطلقنا صباحاً من مدٌنة غرات.والفنانٌن والشعراء 

تً الشٌخ حسن وصومعاتها التً لم بذكرٌات عشتها خبلل رحلتً االخٌرة وقرٌ

وهً (فٌروز)رهف السمع لمطربة العرب االولى وأنا أ.  شغالًأزرها لكثرة أ

وانا اردد مع نفسً  ولشعبً القبل والجبل   ،تغنً  لبٌروت السبلم والقبل والبحار

والتقالٌد والحضارة لتنقلها نت تبحث عن الجدٌد  ل أن تسافر  وأما أجم. والكلمة 

( فورت سى)نمساوٌة وبحٌرة عبرنا مدٌنة كبلكٌن فورت ال.  الناسقرب الى أ

عبرنا جبال النمسا الشاهقة ورومانسٌة الطبٌعة   .ٌتها فً حٌاتًأجمل بحٌرة رأ

جر  وأحٌانا الضباب ل الفكر تساقط أوراق الشالعٌن قب ٌحتل. الخرٌفالقاهرة فً 

وتساقطها مع كثافة الضباب تولد  المرور السرٌع  ورقصة اوراق الشجر .الكثٌف

 .لتمنح اللقطة أجمل وأحلى متعة بصرٌةشعرٌة رابعة   افكارأ

 



فً  راضً االٌطالٌة ورومانسٌة الخرٌفالدخول إلى األ

 بالمانوفا

لحدود أبصرنا العمال االراضً اإلٌطالٌة وعلى اعبرنا دولة النمسا ودخلنا 

التحاد الحدود تبلشت بٌن دول ا التفتٌش ألنٌطالٌٌن وهم ٌلملمون بقاٌا نقاط اإل

ن ٌعم السبلم العراق  وتزال كل نقاط وتمنٌت أ. ناالوربً  وال حدود بعد اآل

عبرنا مدٌنة اودٌنا االٌطالٌة  التً زرناها  .دولة الجمال والفن  إٌطالٌا. التفتٌش

ٌوما من  إلٌها قهوتها التً سافرت  لسابقة ومن دون حتى ان نشربرحلة افً ال

. سابقاً ن ال اضٌع الزمن فً مدن زرتها أحببت أ. فقطشرب القهوة  ألجلالنمسا 

المدٌنة تعنً النخلة تسمٌة  و  .بوابها الجمٌلةوطرقنا أ( بالمانوفا)وصلنا مدٌنة 

على شكل نجوم  فً س عشر وقد شٌدت هذه المدٌنة نهاٌة القرن الساد .الجدٌدة

والهدف من تشٌٌدها . المدٌنة فً الشرق من البندقٌة وتقع. النهضةزمن عصر 

 .بوابة أللمدٌنة ثبلث. كان تحصٌن أمان للبندقٌة  ضد النمساوٌٌن واألتراك 

وكذلك تنتشر فٌه . شجار النخٌل، تحٌط به أومركز المدٌنة على شكل سداسً

 .المقاهً

 

 نسانٌةنوز اإلقصر مانٌن أحد ك

هو وصلنا قصرا ضخما  وبً ورحلة كوردستانٌة حتى ورخرٌف وبرد أ

. لثامن عشرخر دوقات البندقٌة فً القرن االذي كان مقر إقامة آ (مانٌن)قصر

قصر ٌقع  . (كامبوفورمٌدٌو)وقع معاهدة  ن بونابرت حتى نابلٌو وبعدها سكن فٌه



فً القرن ( مانٌن)وقد شٌدته عابلة ( اودٌنا)مانٌن فً الجنوب الغربً من مدٌنة 

تذكر بساحة ساحة كبٌرة  و سٌٌنٌوامام القصر هناك منحوتات للفٌن  .السابع عشر

مبراطورٌة ذا القصر وقعت معاهدة سبلم مع اإلوفً ه  .بطرس فً روما

قصر مانٌن أحد معالم اإلنسانٌة  والفنون فً  الٌومٌعد  . النمساوٌة ونابلٌون

وف  وثرٌات صاالت كبٌرة وغرف رابعة ولوحات فً السق اخل الدفً . إٌطالٌا

 .القصر مزٌج بٌن الكبلسٌك والحداثةداخل  و  .ها مورانوكرٌستال مصدر

وٌقضً فٌه . شجار الفواكهكثٌرة وأفٌه تماثٌل ٌحتوي القصر على متنزه كبٌر 

ب فً جان. وجود معرضٌن القصر والبلفت فً. جمٌلةن اوقات السٌاح واإلٌطالٌو

 51من القرون  ةحصنمن القصر مساحة كبٌرة لمعرض العربات التً تجرها األ

 .شجاره من كل انحاء العالمهكتارا وأ 51 تقدر ب ومساحة المتنزه  51.ولغاٌة 

شجرة الرمان وفسحة بٌن أحضان  رأٌتوقد فرحت وتذكرت كوردستان حٌن 

كذلك زرت .  ٌاةألروع معانً الحوالحنٌن نسان الدفء قصر مانٌن  تمنح اإل

ض تحت المعرض الكبٌر المقام فً القصر  الذي ٌقع فً طابقٌن  والمعر

( ٌٌن الشمالٌٌن فً اواخر القرن التاسع عشرمونخ وروح االسكندناف)عنوان

ن أل( ادوارد مونخ)ن للفنان الكبٌر معرض كبٌر لعمالقة الفن االسكندنافً والعنوا.

المقام فً صاالت كبٌرة للقصر من  لوحاته تحتل مساحة كبٌرة من المعرض 

 . 5155\3\6ولغاٌة  1\51الفترة 



 

كٌلو مترا عن مدٌنة  52التً تبعد ( كودروبٌو)صر مانٌن والواقع فً ق

كبار فنانً اسكندنافٌا عمال وهذه هً المرة االولى التً تعرض أ .(بالمانوفا)

( مونخ)ة  العالٌة لفن القدرة الفابقة والتقنٌالمعرض ٌبٌن  و .ٌطالٌاالخالدة فً إ

ن فً الدانمارك والنروٌج وفنلندا والسوٌد ، والفنانٌن المعاصر5122ٌـ 5663

 21ومن ضمنها   ،لوحة عالمٌة عمرها ٌتجاوز القرن من الزمن 551 ت عرض.

وهذه اللوحات . (فٌلهٌلم هامٌر شوي)لوحات للفنان  51و ( مونخ)لوحة للفنان 

المعرض تكمن  وأهمٌة.  واالسكندنافٌة واالمرٌكٌةبٌة وورإعارة من المتاحف األ

شخصٌة مونخ  وتبرز. أوروبا لة الطبٌعة والبشر وانعكاس روح شمالًفً معاد

وسلو فً وحاته من متحف أواكثر ل  .ومراحل حٌاته عبر  لوحاته الخالدة

لقٌصر الفرنسً نابلٌون ٌضا جناح خاص وغرفة اوفً المعرض أ.  النروٌج

وفً جناح نابلٌون هناك سرٌره المزركش  .ٌمكن تغٌٌرهاال بونابرت  و

وهناك حكاٌة تروي بأن نابلٌون .رفته الخاصة وكذلك منضدته وغ ،والمزخرف 

 .ن القصر كبٌر علٌهم ولكنه صغٌر لقٌصر مثلهدقٌة بأخبر دوقات البنأ



معرض كبٌر وقصر خالد ٌعتبر بحق أحد كنوز روقة لحظات جمٌلة بٌن أ

 .وتستمر الرحلة .نحاء العالملة السٌاح من كل أاالنسانٌة وقب

 

 القسم الثانً

 

 (راٌنر مارٌا رٌلكه)قلعة الشاعر  القلعة القدٌمة،..دوٌنو

ً االفق الجمٌل والطبٌعة المدهشة تلتق نة بالمانوفا بالسٌارة حٌث ٌلوحالسفر من مدٌخبلل 

واالخرى شٌدت  ،روممن زمن ال عٌناك بصخور ضخمة  علٌها قلعتان،واحدة مجرد حطام 

ألمراء  هذه القلعة غدت سكناً . فً القرن الرابع عشر على انقاض ثكنة عسكرٌة رومٌة

 (مارٌا فون تورن)ارسلت االمٌرة  5155وفً عام   .تورن وتاكٌس منذ القرن الثامن عشر

ونظرة من نوافذ  .ئلقامة فً هذه القلعة ل( راٌنر مارٌا رٌلكه)اعر النمساويدعوة للش

الى كتابة  وهذا ما دفعه. واب وبرج القلعة للبحر تمنح الشاعر الدفق العنٌف لكتابة اعمالهواب

من  ونوٌزورها الكثٌر  .التً ال زالت تسمى بقلعة الشاعرٌد من اعماله فً هذه القلعة  العد

ن وغدت هذه القلعة اآل.  اوقاته فً اٌطالٌا (رٌلكه)النمساوٌٌن لمعرفة اٌن قضى الشاعر 

: جلوا تارٌخ االنسانٌة من بٌنهمكبار س ومن زوار هذه القلعة ضٌوف .اً كبٌرامتحف

و  البلجٌكٌة(شارلوتً)وزوجته( زوك ماكسٌمٌلٌانتارست هٌر)و( سٌسً)النمسا امبراطورة

اما سبللم القلعة . (راٌنر مارٌا رٌلكه)و(فرانس لٌست)و(ٌوهان شتراوس)الموسٌقار الخالد



الة البٌانو  وعرضت .طابق كامل لآلالت الموسٌقٌة وهناك. (ببلدٌو)فقد صممها المصمم 

و الكثٌرون من (. فرانس لٌست)ازف النمساوي الشهٌرهناك الع التً عزف علٌها

من اجل  ان ٌلتقً الماضً بالحاضر عبر "الموسٌقٌٌن ٌتدربون على آالتهم فً هذا الطابق 

السرداب الكبٌر للقلعة وقد شٌده  كذلك زرت. هذا ما قاله لً احد الموسٌقٌٌن". موسٌقاهم

 .االسلحة اٌضا وهو ٌطل على البحر وفٌه تم صنع 5123االلمان عام 

 

ورسابله  (رٌلكه)طوابق ملٌبة بالتحف االنسانٌة الخالدة واعمال  ةفً اربعالقلعة تقع 

كذلك صور الشخصٌات ، موجودة فً ركن خاص  وفً مكتبة زجاجٌة  للحفاظ علٌها

زٌنت جدران القصر لوحات  .(سٌغموند فروٌد) ٌنها صورة العالم النفسً من ب والضٌوف

عرض و  .قدٌمة لكبار الفنانٌن العالمٌٌن  ومعظمها كانت اهداء من الفنانٌن للعابلة المالكة

والشًء المدهش العدد الهابل من الكتب والمخطوطات  .سرٌر االمٌرة وممتلكات هذه العابلة

وهذا دلٌل بان امراء تورن كانوا على عبلقة متٌنة بالوسط  .فً المكتبة الضخمة للقصر

اوقات جمٌلة فً قلعة .القلعة  فً وسطه نافورة جمٌلة متنزه فً  وٌلفتنا .  الثقافً والفنً

 .  الشاعر رٌلكه



 

 ..والنمساوٌٌن الشعر والفكر طرٌق ..هكطرٌق رٌل

 طرٌق اللحظات والرومانسٌة

ٌبدأ الطرٌق من باب القلعة  حتى مدٌنة صغٌرة  .  اٌاباطرٌق مسافته  ساعتان ذهابا و

هذه المنطقة حٌوٌة، قد حافظت على اجوابها وعلى بٌبتها وتطل على (.سٌستٌانا)اسمها 

كان الشاعر رٌلكه ٌتمشى فً هذا الطرٌق ساعات وساعات عبر اشجار الزٌتون  .   البحر

( سٌستٌانا)على سواحل .  الشجار والصخور واالماكن الرومانسٌة  وكل انواع الورود وا

ٌتنزه الكثٌرون . بوسع السابح ان ٌشاهد نقاط التفتٌش لئلمبراطورٌة النمساوٌة على البحار

من النمساوٌٌن فً هذا الطرٌق والكثٌرون منهم ٌسافرون الى  شمال اٌطالٌا من اجل ان 

ى اسم الشاعر هذا هو اسم الطرٌق من قبل اٌطالٌا حفاظا عل. ٌمشوا فً طرٌق رٌلكه

 .النمساوي الكبٌر الذي زود المكتبة اإلٌطالٌة واإلنسانٌة بنتاج كبٌر



 

ثارها زالت آ اكبر مدٌنة رومانٌة تارٌخٌة ال( اكوئٌالٌه)

 قائمة

رحلة بالسٌارة وفً اجواء خرٌفٌة اٌطالٌة حٌث تتساقط اوراق االشجار بالوان شتى، حتى 

ٌعود تارٌخها الى ما قبل المٌالد وهً مدٌنة  وصولنا الى اكبر مدٌنة تارٌخٌة رومٌة

والٌوم ترقد . لقد كانت هذه المدٌنة اهم مدٌنة تارٌخٌة واكبرها مع المٌناء( . اكوئٌالٌه)

شٌدت المدٌنة عام . كمدٌنة صغٌرة بٌن احضان االشجار والتنقٌب عن آثار الرومان فٌها

حتى بلغ عدد ساكنٌها فً عصرها  وكانت مدٌنة ساحلٌة. قبل المٌالد  على ٌد الروم 181

وقد سماها . وشٌدت وقتها القصور والفٌالت والحمامات.  ألف نسمة 111الوردي ب 

وقد تعرضت  . عاشت المدٌنة زمنها الزاهً فً تلك المرحلة.الٌونانٌون بالمدٌنة الذهبٌة

ة التً وبعد انهٌار االمبراطورٌة النمساوٌ. المدٌنة للخراب ووقعت الحروب على ارضها

 . كانت تحكم المدٌنة ،عادت الى احضان اٌطالٌا



 

ٌمكن مشاهدة  اآلثار الرومٌة فً المدٌنة وهً االعمدة الضخمة فً الحدٌقة الكبٌرة    

للكنٌسة وكذلك الموزاٌٌك االرضً على ارضٌة الكنٌسة وبالوان وفنون رائعة وزخرفة 

ث عن حفرٌات واثار الروم ٌجري وحٌن زرت ما كان ٌسمى بالساحل  اذا بالبح.  مدهشة

فً هذه المدٌنة القدٌمة  بوسع .  على قدم وساق  للبحث عن تراث وحضارة االنسانٌة

والمدٌنة كلها ورشة . السائح  ان ٌشاهد اثارا رومٌة من دون تذكرة دخول تكلف الكثٌر

ٌنة رومٌة آثارها تكتشف لهذا ٌعتبرونها اكبر واهم مد. ٌجري البحث فٌها عن االثار

ما اجمل االنسجام بٌن اللحظة الحلوة والتارٌخ برفقة آثار حٌة من زمن الفرسان . ٌومٌا

 .واالمراء  وتستمر الرحلة
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لمدن الساحلٌة لغاٌة رحلة وسفرة على شواطا البحر وا

وهً التً سمونها بالمدٌنة الساحلٌة  ( كرادو)وصولنا مدٌنة 

والكنوز الفنٌة  والمدٌنة الرابعة وكل من ٌزورها ٌعجب 

تعتبر نصف جزٌرة فنصفها فً الماء والنصف ( كرادو)بها،

االخر فً الٌابسة وقد كانت هذه المدٌنة فً القرن السادس 

ٌادٌن  نظراً لموقعها الجمٌل وبما عشر  مسكونة بالناس والص

تملكه من شواطا رملٌة جمٌلة للسباحة وحٌن ٌتجول السابح 

فً المدٌنة القدٌمة تقع عٌناه على ابنٌة قدٌمة من القرن التاسع 

عشر  وربما قبل هذا التارٌخ قد شٌدت اٌضا وخاصة فً 

مركز المدٌنة وبما فٌها كنٌسة المدٌنة واالزقة الضٌقة جدا 

صمٌم وفن العمارة الراقً وخبلل جولتً فً هذه المدٌنة والت

اي نصف الجزٌرة ،ذكرتنً بالبندقٌة وقنوات المٌاه تمر عبر 

شوارعها وشباك الصٌادٌن على جانبً القناة ،ففً هذه 

المدٌنة كانت ظاهرة عبلمات الرومانٌٌن وفنون بنابهم 



ة مدٌنة تتسم بالهدوء رغم كثر..واسلوبهم فً فن العمارة 

السواح واغلبهم من النمساوٌٌن وخاصة اقلٌم كارنٌنا النها 

قرٌبة علٌهم،وفً نزهة على شواطا البحر واالنسجام مع 

الروح وقراءة قصٌدة شعرٌة مع نفسً حلقت بً الى اجواء 

 .وجبال كوردستان والحنٌن الى شعبً

 

مدٌنة الفن والشعر والجمال والتارٌخ القدٌم ..ترٌست

 :النمساوٌةواالمبراطورٌة 

تعد هذه المدٌنة التارٌخٌة ،مدٌنة للفنانٌن والشعراء والجمال 

واالبنٌة التارٌخٌة والقصور والحضارات التً قطنت فٌها 

والدوقات والقٌاصرة واالمبراطورٌات ،حٌث كان للجمٌع 

ٌبلغ عدد نفوس مدٌنة .بصمات على هذه المدٌنة الساحلٌة 

ٌنابها بوسط اوربا ألف نسمة  وربما ٌعد م(531)ترٌست 



فهذا ماٌسمونه اهالً ترٌست على مدٌنتهم وربما تعد المدٌنة 

رأسمال الحضارات واالقوام التً قطنت فٌها وكذلك تعد 

المدٌنة ارث االمبراطورٌة النمساوٌة المجرٌة ولقد حافظت 

الثقافات والفنون التً ورثتها المدٌنة من الحضارات على 

ـ (تٌركٌستا.)االقوام السبلفٌة  شٌدت هذه المدٌنة.اصالتها 

هكذا كان ٌسمونها الروم فً القرن االول قبل المٌبلد  اي 

السوق  وهذه المدٌنة والمٌناء  كانا ٌعدان سوقا تجارٌة 

للمعامبلت  وشٌدت فٌها ابنٌة تارٌخٌة مازالت المدٌنة تزهو 

بها  وحكمت المدٌنة قٌاصرة واباطرة وحكومات عبر 

كانت مدٌنة الدولة ومستقلة تماما   5511تارٌخها وفً عام 

وكانت لها عملتها الخاصة بها  وقانونها الخاص  ولكنها بعد 

فترة وصلت الى درجة االفبلس وبعدها احتلت من قبل 

 .مدٌنة الجمال والشعر ..جمهورٌة البندقٌة 

 

مدٌنة المنفى االختٌاري للكاتب االٌرلندي جٌمس ..ترٌست

 جوٌس



( 5125ـ5665جٌمس جوٌس )االٌرلنديالكاتب والشاعر 

اختار هذه المدٌنة منفى اختٌارٌا هاربا من وطنه الكاثولٌكً 

والمرة الثانٌة  5151ولغاٌة  5112،ففً المرة االولى من 

ففً هذه المدٌنة اكمل الشاعر عمله .ولعام واحد  5151من 

الكبٌر صورة الفنان فً شبابه وتذكرت اٌام الجامعه فً بغداد 

رجمها المترجم ازاد حمه شرٌف واهدانً اٌاها وكذلك حٌن ت

كتب اعماال رابعة من منفاه  وهنا كتب قصٌدة النثر  والٌوم 

المنطقة التً قطن فٌها والطرٌق الذي كان ٌمر فٌه باستمرار 

سمً باسمه وهو طرٌق جٌمس جوٌس باالضافة الى فنانٌن 

ضً وشعراء سكنوا فٌها ومنهم كما ركزنا فً القسم الما

 .وسكنه فً قلعة (راٌنر رٌلكه)مجا شاعر النمسا الكبٌر 

 

 ر االمبراطورٌة النمساوٌةمدٌنة ترٌست فً عص



لقد كانت هذه المدٌنة الممر والباب لبلمبراطورٌة النمساوٌة 

للبحر ولذلك شٌد خط سكة حدٌد من فٌننا الى ترٌسٌت 

ن وللمدٌنة حكاٌات وحكاٌات ومنها ما سمعتها من النمساوٌٌ

بان مدٌنة ترٌست ولحد االن هً مدٌنة سوق خضراوات 

وفواكه طازجة من زمن االمبراطورٌة النمساوٌة  فكان 

القطار ٌسافر لٌبل الى فٌننا محمبلً بالفواكه والخضراوات 

لتباع فً الٌوم الثانً فً سوق الفبلحٌن فً فٌننا  وكان 

الفبلحون الترٌستٌون ٌنتظرون كً تكون زوجاتهم حوامل 

وٌرسلونهم الى فٌننا لتضعن اطفالهن فً فٌننا وهناك ٌحصلن 

متاحف كثٌرة ملٌبة فً هذه المدٌنة واعمدة .على حق االقامة 

الرومان تكثر فٌها وفن العمارة واضح على ابنٌتهم الضخمة 

وكذلك الساحل والعدد الهابل من البواخر فً المٌناء الجمٌل 

الربٌسٌة وفً هذه وفً مركز المدٌنة حٌث محطة القطارات 

المدٌنة ٌتحدث االهالً ثبلث لغات  وهً االٌطالٌة وااللمانٌة 

والسلوفٌنٌة وفً مركز المدٌنة حٌث المسرح الرومانً الذي 

كانت تعرض فٌه فعالٌات الرومان فً تلك الحقبة وبالنظر 

شعب طٌب .الى صغره لكنه مجذب للنظر وٌعد تحفة للمدٌنة 

لغربة فً هذه المدٌنة التً تستقبل للغاٌة فالغرٌب ال ٌحس ل

ٌومٌاً آالف الزوار بما فٌها من متاحف وروثها من 

ترٌست بابنٌتها ..االمبراطورٌات والحكام الذٌن حكموها 

الكبٌرة والمنحوتات علٌها تبٌن للمشاهد قوة التقنٌة الفنٌة 



والعمارة فً تلك المرحلة من تارٌخ المدٌنة وحٌث الحب 

 .تابة ٌمنح تارٌخا وتستمر الرحلةللسفر والعشق للك

 

 

 

 رابع واألخٌرالقسم ال

 

 أسطورة من ارث اإلمبراطورٌة النمساوٌة...قصر مٌرامارى

جولة وسٌاحة فً مركز مدٌنة ترٌست حٌث تبهر المشاهد تلك القصور الرابعة 

لورثة اإلمبراطورٌة النمساوٌة لهذه المدٌنة التً طالما سموها بقلب النمسا 

على مسافة خمسة كٌلومترات إلى الشمال من المدٌنة ومن بعٌد نلمح   .البحري

إنه قصر .قصرا مشٌدا على الصخر ،ثلج ابٌض فً بحر شدٌد الزرقة 

ـ قصر أسطوري على ساحل البحر وقد شٌد بصعوبة شاقة على (مٌرامارى)

هكذا سماه (مٌرامار)فً الحقٌقة كان االسم . صخور الساحل  وفً مكان مرتفع



ولكنه فً النهاٌة (ارست هٌرتزوك ماكسٌمٌلٌان)مٌر النمساوي األ

وبالرغم من انه (. ماكسٌمٌلٌان)صمم القصر األمٌر. باالٌطالٌة( مٌرامارى)سماه

بمهمة التصمٌم واإلشراف ولكنه ،أي األمٌر، كان (كارل ٌونكٌر)كلف المصمم 

بس المصمم لقد اقت. ٌشرف وحاضرا فً كل القرارات التً كان ٌطلقها المصمم

وقد استغرق تشٌٌد . فن عمارة القصر من العصور الوسطى ولغاٌة الكبلسٌك

كعش زوجً ومحب ألمٌر االمبراطورٌة ( 5661ـ5616)القصر العمبلق 

لقد عاش األمٌر فً .البلجٌكٌة ( شارلوتً)وزوجته (ماكسٌمٌلٌان)الهابسبوركٌة 

را على مكسٌكو  ولكن لعبة هذا القصر أربع أعوام فقط ألنه ابلغ بأنه سٌكون قٌص

وأما زوجته ( بٌنً تو ٌو آرٌز)ضٌافته فً أمرٌكا انتهت دموٌاَ وكان هدفاً للثوار

فقد أرهقها موت األمٌر وعاشت بقٌة عمرها وماتت فً بلجٌكا عام (شارلوتً)

5151. 

 

 !!!(هوٌة كوردستان الصحفٌة..هللا)

وٌعد قبلة . سانٌة الخالدةقصر مٌرامارى هو تحفة معمارٌة وكنز من كنوز اإلن

للزوار من كل أنحاء العالم وباألخص من النمسا لرؤٌة ذلك الرمز التذكاري من 

ومما أضاف جمالٌة أخرى إلى القصر عند .  أمٌر نمساوي ألمٌرته البلجٌكٌة

وقوفً أمام شباك التذاكر أبرزت لهم هوٌة صحفًٌ كوردستان وإذا بالموظفة 

هوٌة ..هللا :)دهشة كبٌرة وفرحة عارمة هذه العبارةتنهض من مكانها  وقالت ب

الغرٌب ٌقدر هوٌتنا وهوٌتنا منسٌة . كم فرحت وتألمت فً وقت واحد(.كوردستان

فصاالت القصر ما زالت تحتفظ بأثاثها . دخلت القصر بشغف كبٌر.فً كوردستان

ولم ٌتم تغٌٌر أي شا فً هذه . األصلً بالرغم من النهاٌة التعٌسة لؤلمٌر



وكذلك ٌحتفى  فً . والمكان لغاٌة الٌوم ٌعد قمة الرومانسٌة والحب. الصاالت

الشهر السابع والثامن من كل عام  بقصص الحب التً عاشها هذان الزوجان  فً 

والبعض ٌعتقد بأن هذا القصر لعنة . هذا القصر  وتجري إعادة تمثٌل قصة حبهم

آمٌدٌو ودوكا )ن الوطن مثل وكل من عاش فٌه مات بعٌدا ع.  لكل من ٌعٌش فٌه

ولقد ماتا فً  5136ولغاٌة  5135)اللذٌن عاشا فً هذا القصر من (د آوستا

 .أفرٌقٌا

 

حٌث كان الطابق األرضً مسكناً ( مٌرامارى)جولة ونزهة جمٌلة فً قصر 

. ٌتمٌز الطابق بجمالٌة فابقة وأرضٌة رابعة وحٌطان مزخرفة.لؤلمٌر وزوجته 

قد كان للضٌوف مع صاالت كبٌرة تحتوي على لوحات فنانٌن أما الطابق األول ف

وفً مدخل الصالة سبللم خشبٌة وعلى . من تلك المرحلة قدمت هداٌا لؤلمٌر

وقد تم صنع األثاث كله بإشراف .  جانبٌها منحوتات  وطراز خشبً فنً راق

ة لً والدهشة الحقٌقٌة الثالث. حتى انه اخذ بعض أثاثه إلى مكسٌكو. األمٌر نفسه

.  كتاب فً مختلف المجاالت 1111هً مكتبة القصر الضخمة التً تحتوي على 

أما فً غرفة . وفً وسط صالة المكتبة منضدة األمٌر وعلٌها كرة أرضٌة كبٌرة

واضحا علٌها  وصورة كبٌرة لقٌصرة ( مارٌا)فقد كان أسلوب( شارلوتً)األمٌرة 

بط وكذلك لوحة كبٌرة لؤلمٌر معلقة على الحا(مارٌا تٌرٌزا)النمسا المحبوبة

وأما تصمٌم غرفة النوم فً الجانب الجنوبً فقد كان هدٌة زواجهما من .واألمٌرة

،ومن غرفة تبدٌل المبلبس الطرٌق إلى المصلى  ورسومات (مٌبلنو)مدٌنة 



الحورٌات وتبلمذة السٌد المسٌح على الحابط ورسم مرٌم العذراء على السقف 

تان على الطراز الصٌنً والٌابانً حسب رغبة األمٌرة وفً القصر غرف. الداخلً

 (.شارلوتً)

 

هذا القصر التارٌخً األسطوري ٌمثل مرحلة من تارٌخ اإلمبراطورٌة النمساوٌة 

ومدى شغفهم باألسالٌب المعمارٌة والكتب على مر التارٌخ  واللوحات الفنٌة 

آلخر هو منتزهه الكبٌر والشا المدهش ا.  المعلقة على الحابط والدوالٌب واألثاث

الذي ٌعد ألهالً ترٌست المكان الهادئ لبث الطمأنٌنة فً النفس وكذلك لسٌاحة 

. وطرق المنتزه تسودها الظبلل  فً الصٌف الساخن.  القادمٌن من خارج اٌطالٌا

وهناك مقهى اٌطالً كً ٌمزج القهوة االٌطالٌة بإرث اإلمبراطورٌة النمساوٌة  

 (.ٌلٌانوماسٌم)وٌسمى المقهى

وهو الذي كان ٌزرع األشجار . لقد كان األمٌر المشرف العام حتى على الحدٌقة

خبلل زٌارتً كان ملٌبا بالزوار وفً حدٌثً مع . والزهور والنباتات والمنتزه

 .النمساوٌٌن اخبرونً بأن هذا القصر ٌعد تاج محل لنا رمز الحب والعشق



 

االٌطالً عابدا إلى النمسا وفً  غادرت القصر والمنتزه واٌطالٌا والخرٌف

عدت إلى النمسا كً أواكب .مخٌلتً وفكري جمال مٌرامارى وكان حلما حقٌقا

 .مهرجان أفبلم الجبال والمغامرات وتستمر رحلتً مع الغربة األزلٌة
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