
 ستانً رحالكورد مشاهدات

 والرومانسٌة والفن والحلم  فً عاصمة الجمال 

 (بارٌس)

 

 حكمة فرنسٌة - (فقط من ٌموت فً بارٌس  قد عاش حٌاة)

 

 بدل رفو 

 بارٌس -فرنسا

 

 األولالقسم 

بالد  إلىالنمسا وموعد مع رحلة  الساعة السادسة صباحاً من شتاء قارص فً بالد الثلج إنها

،لما  وأدٌببارٌس تلك المدٌنة التً ٌحلم بها كل فنان وشاعر .بارٌس  واإلغراءالفن والحب 

لقد تعرف .المعاصر  اإلنسانالنفس البشرٌة وانعكاسات على انفعاالت روح  لها من وقع فً

بارٌس ل فٌروز التً غنت  أوالفن  أوالمترجم   األدبمختلفة سواء  بؤشكالالشرق على بارٌس 

 .بارٌس ٌا بلد الحرٌة :وقالت

 :بارٌس مدٌنة الشعراء

تعد بارٌس مكانا  وساحة كبٌرة ألشهر وكبار األدباء ونقطة التقاء أعظم الحضارات اإلنسانٌة   

ها جمال هذه المدٌنة  ولكن سحربسبب  قوة التركٌز  احتمال أن ٌفقد األدٌبثمة و  .والثقافات

فقد فقد الهدف والعقل فً ( اوسكار واٌلد)األدٌب الخالد .  ال ٌخسر األدٌب هدفه كً ٌكون هدفاً 

البٌت شٌد أضخم فندق على اإلطالق فً  ومكان .بارٌس وحٌث ودع الحٌاة فً أفقر بٌوتها

مإسس المسرح الفرنسً فً القرن السابع عشر والكومٌدي ( مولٌٌر)وكذلك   .بارٌس

أما فً القرن . وقد ترك أعماال خالدة للمكتبة اإلنسانٌة(9311-9361 –راسٌن )الفرنسً 

 .التاسع عشر فقد غزا الرومانسً بلزاك وإمٌل زوال و فٌكتور هٌجو بارٌس



 

 بارٌس سناواتح

 لبارٌس إكراماالجمال ٌنحنً 

حللت حٌنما  أٌنماارض مطار شارل دٌغول  وتذكرت عبارته التً ترافقنً  بنا الطائرةحطت 

كالعادة حٌن وطؤت قدماى ارض  .قة عن وطنك فسافر بعٌدا عنهتعرف الحقٌ أن أردت إن:قال

كٌلومترا  63مسافة ٌبعد المطار . ابحث عن شمس مشرقة وأنابالهطول  األمطار بدأتبارٌس 

ت المشكلة وبدأ. (محطة الشمال= دي نوردجار )وصل القطار بنا محطة  .عن مركز بارٌس

لو بقٌت فً قرٌتً  األفضلمن  ألٌس :نفسًل  توقل. األنفاقفال مخرج ٌنقذنا من مترو  األولى

ولكن كانت اللٌالً البارٌسٌة  !!من بارٌسبدال الجزر فً االدرٌاتٌك  إحدى أوالشٌخ حسن 

بً فً مدٌنة الحلم الجمٌل  إذاخرجت من نفق القطار  أنوما . وحسناوات بارٌس فً بالً

ولهذا عاشت الفنانة النمساوٌة  .العالم والعشاق أدهشتوالشعر والفن ،تلك المدٌنة التً 

 .وآخرون( بٌتر هاندكى)ٌعٌش فٌها اشهر كاتب نمساوي  واآلن .فً بارٌس (رومً شناٌدر)

عن  همنغوايوحٌن بحث الكاتب العالمً ارنست   .تعد بارٌس نقطة التقاء للحٌاة والحرٌة

 .مخطوطاته القصصٌة أولىالحرٌة فً بارٌس فقد حقٌبته وفٌها 

خلق لى زجاج نوافذ المقاهً الفرنسٌة ٌرذاذ عوال حت المطرمن رحلة جمٌلة وت ولاأل ٌومالفً 

ً اتجهت صوب اشهر كاتدرائٌة فً بارٌس وربما ف .نوعا من الرومانسٌة والشعور بالحٌاة

وتعد  .(6913-9936)التً استغرق تشٌٌدها طوٌال ( نوتردام)فرنسا وهً كاتدرائٌة

وهً من أجمل البناٌات فً المدٌنة وفٌها  .لما لها من أهمٌة لكاتدرائٌة الوجه المشرق لبارٌسا

وأما األدٌب  .وٌوم زٌارتً لها كان هناك قداس عالمً .قد استخدم األسلوب القوطً



ودارت أحداثها فً ( احدب نوتردام)قد وهبها الحٌاة حٌن كتب رواٌته ف( فٌكتور هٌجو)الكبٌر

-9191( جان دارك) ن قرون ماضٌة وكذلك تمثالجدرانها لوحات رائعة م تزٌن.  الكاتدرائٌة

شبابٌكها الموزائٌكٌة وها المدهش وأرضٌتها الرائعة بناإ وما ٌجذب النظر والتؤثٌر  .9169

وكذلك وقوعها على نهر السٌن الذي ٌتجزأ  .التً ٌمكن مشاهدتها من بعٌدالعالٌة  وأبراجها

فقط بل  ألنفسهمس ال ٌتسولون بارٌ والشئ الطرٌف بؤن بعض متسولً.كثٌرا فً بارٌس 

 !!آخروعش رجبا  أٌضالحٌواناتهم 

 

 شانزلٌزى شارع

 : مقاهً بارٌس

وٌتردد الفرنسٌون    .وهً مشهورة فً عالم المقاهً  .آالف مقهى 91تضم بارٌس أكثر من 

وبعض هذه المقاهً مشهورة   .بصورة مكثفة على المقاهً  وخاصة التً تقع فً التقاطعات

كثر شهرة اآلن المقاهً التً تقع فً األو  .كل مقهى حكاٌة تروىول  .من القرن السابع عشر

بل فً وفً شارع الشانزلٌزٌه   .بٌن قوس النصر باتجاه متحف اللوفر شارع الشانزلٌزٌه  ما

 .هناك مقهى لألدباء والفنانٌن كل شارع 



 :مدٌنة المقابر

مقابر جمٌلة وكبٌرة فً  6ك هنا. مدٌنة المقابرتعتبر بارٌس  الحلم والرومانسٌة إلى باإلضافة

 .فقط من ٌموت فً بارٌس  قد عاش حٌاة:فً فرنسا  ةقولموهناك   .بارٌس تجذب االهتمام

هكتارا وتقع فً الشرق من بارٌس  وشواخص قبورها  16مساحتها ( بٌر الشٌز)فمثال مقبرة 

 .لشعب مزٌج من الحجارة والمرمر وتحوي قبور مشاهٌر الفرنسٌٌن باإلضافة إلى عامة ا

 :الجالٌة العربٌة

مع بارٌس  أخرىللكورد حكاٌة  و .إفرٌقٌا ًفً بارٌس تعٌش جالٌة عربٌة كبٌرة من شمال

العراق بصحبة سٌدة فرنسا دانٌال مٌتران بعد عملٌات  أكرادوقد قدم   .وفرنسا ودانٌال مٌتران

رزاد زٌن العابدٌن وبقً الشعر الكوردي حٌا عند الشاعر الكوردي شٌ .السٌئة الصٌت األنفال

وٌعٌش فً بارٌس شعراء ونقاد وفنانون عرب  .قدومه مع دانٌال مٌتران أٌامفً فرنسا منذ 

 وأستاذةالمبدعة  األدٌبة ًلتقأٌتسع الوقت كً لم ولألسف .ٌبنون جسرا بٌنها وبٌن بالدهم 

 (.خٌرها ب غٌرها) األٌوبًهدٌة . الحدٌث د األدب

  إنسانٌةفً متاحف كبٌرة لها ثقلها الكبٌر فً التقاء ثقافات  ونزهات وسٌاحة وأمسٌاتبارٌس 

 .ومشاهدات وصور وتستمر الرحلة

 

 

 شكسبٌر مكتبة



 الثانً القسم

 مكتبة شكسبٌر فً بارٌس 

ضفاف السٌن الرومانسً وفً الجانب اآلخر من  نزهة فً أمسٌات بارٌس الشاعرٌة على

شكسبٌر والكتب القدٌمة وزخم حٌث أقدم مكتبات بارٌس المهتمة بؤدب ( نوتردام)كاتدرائٌة 

فً هذه المكتبة . القبول على هذه المكتبة ٌبٌن للزائر مدى أهمٌة الكتاب فً تارٌخ هذا الشعب

وذكرتنً بؤٌام الشباب ومكتبة دار .  الجمٌلة ٌمكن العثور على أروع األعمال اإلنسانٌة الخالدة

و بالرغم من .  لٌها أٌام الجامعةالكتب القدٌمة فً شارع الرشٌد فً بغداد حٌن كنا نتردد ع

والشئ الجمٌل . صغر المكتبة  تقام األمسٌات الثقافٌة  ومشاهٌر األدباء والفنانٌن تغدو قبلتهم

المكتبة بتصمٌمها وترتٌب الكتب تعود . بعد شراء الكتب ٌختمون الكتاب بصورة شكسبٌر 

بة مما ٌمنح المكتبة جمالٌة ونرى الكتب على أرضٌة المكت. ألزمنة قدٌمة من تارٌخ بارٌس 

اكبر، وكثرة الكتب القدٌمة فً رفوف تبٌن للزائر مدى انسجام الكالسٌكً بالحداثة فً مكتبة 

وكثرة العناوٌن ألشهر كتاب العالم ٌمنح زخما وحبا للزائر فً البقاء طوٌال . تارٌخٌة فً بارٌس

 .فٌها

 قوس النصر وحكاٌة نابلٌون فً بارٌس

ابرت جنوده بؤنهم حال انتصارهم فً المعركة سٌعودون إلى بارٌس تحت قوس وعد نابلٌون بون

صمم قوس النصر .النصر وتكون استراحتهم فوق الحقول السماوٌة التً كانت أمام القوس 

والرسومات والمنحوتات على . وٌعد هذا القوس الٌوم رمزاً للنصر( جان فرانسٌسكو شالكرٌن)

ٌقع القوس . ة ومآثر للحروب الفرنسٌة ونابلٌون بونابرتهذا القوس وجوانبه تعود لمعرك

. وقد صعدت إلى أعاله وعلى سطحه والدرجات والساللم ضٌقة للغاٌة وعالٌة. وسط بارٌس 

شاشات، وكل شاشة  91وقبل أن نبلغ سطح القوس نطل على متحفه  الذي ٌضم أكثر من 

وكذلك .  ورة ونابلٌون ومعاركهتعرض موضوعا مختلفا وثائقٌاً عن تارٌخ هذا القوس والث

وهناك . شاشة فقط لعرض صور وأفالم الرإساء والملوك الذٌن زاروا القوس وزمن الزٌارات

ومنذ انتهاء الحرب فشعلة السالم موقدة  وشاشة كبٌرة .بعض التماثٌل لجنود الثورة وأبطالها 

لجوانب  وتضم تعرض  قصص وحكاٌات المنحوتات الموجودة على أطراف القوس ومن كل ا

وهناك حانوت فً المتحف لبٌع هداٌا تذكارٌة وكتب ولوحات ورموز . عددا كبٌرا لنابلٌون

أقراص لمطربتً المفضلة سٌدة  6ولكنً غٌرت القاعدة  واشترٌت .  وأجنحة خاصة لنابلٌون

ولها متحف فً بارٌس،  وقد كانت  9193وهً من موالٌد ( أدٌت بٌاف)الغناء الفرنسً 

وبعدها صعدت إلى سطح . مستقاة من الشارع الفرنسً وقد مثل فلما حول حٌاتها  أغانٌها

. قوس النصر ألرى بارٌس كلها وأتمتع برإٌة برج اٌفل وقد لفه الضباب من جمٌل النواحً



ولكن المطر كان فً صراع مع الضباب  ومن فوق برج اٌفل كانت رومانسٌة جمٌلة وبارٌس 

 .تقبل المطر من فوق النصر

 

 فالمتح ساحة على ٌطل بونابرت نابلٌون

 

 بونابرت نابلٌون ضرٌح بجنب رفو بدل



 اشهر معالم العالم..رج اٌفلب

غوستاف اٌفل )وقد شٌد هذا البرج .  ٌعد برج اٌفل من اشهر معالم العالم فً الوقت الحاضر

 93مترا وفً أٌام الصٌف الساخن ٌتمدد  611وٌبلغ ارتفاعه   9331عام ( 9361-9116

بعد . المعدنآالف طن من الحدٌد و 91سلماً ووزنه ٌبلغ  9191سنتمتراً وعدد  ساللمه تبلغ 

ومنذ إنشائه ولحد .االنتهاء من البرج العمالق وصفه الفرنسٌون بالبرج التافه وطالبوا  بإزالته 

وهناك .  والصعود ٌكون على ثالث مراحل.ملٌون زائر  961اآلن فقد صعد علٌه أكثر من 

زر البرج ومن لم ٌ.  وقد شاهدت طابورا طوٌال فً االنتظار للصعود. مصعد مزدوج لنقل الزوار

.  كانت فكرة إنشاء البرج بمناسبة مرور مائة عام على الثورة.  فً بارٌس كؤنه لم ٌزر فرنسا

ألف  93البرج  وفاز فً مسابقات عالمٌة وٌضم (غوستاف اٌفل )وفً أقل من عامٌن شٌد 

وفً الساحة الرئٌسٌة وقبل الوصول إلى البرج ٌتكاثر الباعة .  مالٌٌن ثقب 1قطعة معدن و  

المتجولون وأكثرهم من أفرٌقٌا لبٌع الرموز التذكارٌة وهً أشكال للبرج وبصور وألوان 

ٌقع البرج على نهر السٌن على الجانب الذي ٌضم أكثر متاحف بارٌس  واشهر . مختلفة

وكذلك فً الجانب اآلخر هناك متنزه جمٌل قرب البرج ولحظات جمٌلة للتمتع بشموخ . بناٌاتها

 .باع الجمٌل لفن التصمٌم ألكثر من قرنهذا البرج واالنط

نزهات وزٌارات لمعالم بارٌس الحضارٌة والتارٌخٌة والرومانسٌة لتمنح الحٌاة دفئا وحنٌناً 

 .وجماالً ومطر ٌقبل األرض ورومانسٌة بارٌس فً شباط قارص وتستمر الرحلة

 

 البرج تحت من والصورة اٌفل برج



 الثالث القسم

 وضرٌح القائد نابلٌون بونابرت كنٌسة المعاقٌن والعجزة

الذي صار توأم فرنسا بصورة تقع كنٌسة المعاقٌن وضرٌح نابلٌون من برج اٌفل  على مقربة

ال ٌخلو مكان من صورة نابلٌون وال جسر إال وحرف النون . عامة وبارٌس بصورة خاصة

خالل زٌارتً الى . بطاقات نابلٌون وعلى الفانٌالت وكل مكان فً بارٌسوإال علٌه وال مكتبة 

إلى أن نً ه حٌن كان منفٌا هناك،ولكن الفضول دفعفً اٌطالٌا زرت متحفه وقصر( البا)جزٌرة 

ضرٌحه فً كنٌسة تسمى المعاقٌن والجرحى  .الذي سجل تارٌخ فرنسا ازور ضرٌح هذا البطل 

القبة الذهبٌة  والبناء  كنٌسة ذاتٌام الحرب للمعاقٌن والعجزة وهذه الوقد كان هذا المكان أ

وقد تم ربطها  (هاردوٌنٌولٌس )هذا البناء للمصمم  .معماري الجذابالرائع واالسلوب ال

 .ولها ابواب عدٌدة  .فً هذه الكنٌسة  ا ٌتمكن الملك والجنود من التعبدبكنٌسة الملك  ولهذ

وجد ضرٌح زوجته كذلك ٌ. رائعة من المرمروضرٌح نابلٌون ٌقع فً مركز المبنى وفً هٌئة 

ي المقتول على االكتاف وساحة المعركة وصورة كبٌرة واٌضا منحوتات للجند (جوزفٌن)

  .لنابلٌون الثانً

 

 والعجزة المعاقٌن كنٌسة

ح خٌالٌة على زٌارة ضرٌ وٌتردد الزوار بؤعداد.  وهناك جدار زجاجً ٌفصل بٌن الكنٌستٌن

التقنٌة  المهارة البناء ٌبٌنو.متحف الحربً الفرنسً للنابلٌون فً هذا المكان الجمٌل المالصق 



التً تحوم فً قاعة ضرٌح سا والتماثٌل الرائعة تلك الحقبة من تارٌخ فرن الفنٌة لفن المعمار فً

ثٌر الكامل فللون وقوته التؤ اما السقف  .الكنٌسة لوحات الجمٌلة المعلقة على جدرانالونابلٌون 

 وٌحٌط. لهذا لوحات السقف لها انطباع وتاثٌر على الزائر.ً فً تلك الفترة على االسلوب الفن

قد تم و.مٌع الجهات انفاق حفرت الجل حماٌة الكنٌسة من االعداء فً تلك الفترةالكنٌسة من ج

 امعلم ى بارٌس كً ٌدفن فً هذا المكان الذي غدا نقل رفات نابلٌون من جزٌرة سانت هٌلٌنا  ال

 .من معالم بارٌس الحضارٌة

 :المتحف الحربً الفرنسً

والحرب  ن نابلٌونبونابرت أل بالقرب من ضرٌح نابلٌونٌقع المتحف الحربً الفرنسً 

وتبدأ هذه  .من المدافع الفرنسٌة الكالسٌكٌةفً ساحة المتحف تتراص صفوف طوٌلة . مرادفان

فً و.  الدور البارز فً نجاح الثورات الفرنسٌة لها فقد كان .ولى المدافع الفرنسٌةافع بؤالمد

ه المدافع دوراً كبٌراً فً وقد لعبت هذ 9161عام  مدفعاً  تارٌخٌاً وتم عرضها 61ف المتح

 .واسلحة من القرن الثالث عشر ولغاٌة السابع عشر ٌوجد فً المتحف دروع.وب نابلٌون حر

سلحة وتنوعها فً متحف الحرب ٌجعل المتحف من اكبر متاحف االسلحة فً ومجموعات األ

 .العالم

والعالم  تٌجان ملوك فرنسا،تٌجان الملوك هذه الصالة مخصصة لعرض  :صالة التٌجان

عروض الحرب فً مرحلة  مالمح الصالة وجدرانهاكذلك تبٌن . والفرسان وأدواتهم الحربٌة

 .الملك لودفٌك الرابع عشر

 صالة اٌطالٌا والمانٌا.رن السادس عشر ولغاٌة السابع عشرن القصالة الفترة م :ورباأ صالة

تً كانت تستخدم فً الوربٌة الفنٌة ألشهر األسلحة األ اقسام وتعرض كنوزهم ةوفرنسا فً ثالث

تدعى بالصالة الشرقٌة وتمثل الدروع والخوذات واالسلحة  األساسٌةصالة الما أ. تلك الحقبة 

أسلحة من وسط الشرق لغاٌة حدود وهً  .نن القرن الخامس عشر ولغاٌة العشرٌالنارٌة م

غولٌة والصٌنٌة سلحة ارث ثقافات الحروب العثمانٌة والفارسٌة والمنوتعد هذه األ. سٌا آ

 .ةنٌٌص -والحضارة االندو والٌابانٌة 

صالة الحروب االٌطالٌة ضد االمبراطورٌة الهابسبوركٌة هذه  :صالة الملك لودفٌك الثالث عشر

وهذه الحروب مرتبطة  .فً القرن الرابع عشر وكذلك بداٌات حروب القرن السادس عشر

وفً الصالة   .ولغاٌة لودفٌك الثالث عشربالتارٌخ الفرنسً من الملك الفارس فرانس االول 

 .العثمانٌٌن من ذلك العهد كابٌنة تعرض  مقتنٌات

 



 9311ـ 9316صالة من لودفٌك الرابع عشر ولغاٌة نابلٌون الثالث 

 موسٌقٌة العسكرٌة وكذلك لمالبس الحربٌة واالالت الهذه الصالة تعرض بصورة فاخرة  ا 

نابلٌون بونابرت وجٌشه  ك ٌعرض المتحف مجموعاتوكذل.  جنبٌةحة الفرنسٌة واألسلاأل

( فرٌكوٌت فاوروزي)وقد زٌن . سلحةاالمامً  وصالة التمرٌن  على األ ومارشاالته فً الصف

المتحف من الحربٌن العالمٌتٌن وتبرز احدى الصاالت  لم ٌخل.جدران هذه الصالة بؤعماله

لوحات والمالبس العسكرٌة وٌعرض اٌضا ال .9111غاٌة ول 9319التارٌخ الفرنسً من 

 .وارشٌفات خاصة والرسائل وبطاقات المعاٌدات

صاالت كثٌرة فً هذا المتحف الكبٌر ومنها صالة الحرب العالمٌة االولى وصالة الجنود 

 .الفرنسٌٌن وصالة الحرب العالمٌة الثانٌة وصالة برلٌن والحرب الباردة 

وفً اعلى المتحف ٌنتصب تمثال  .ذا المتحفتارٌخ فرنسا الحربً القدٌم والحدٌث ٌكمن فً ه

ه المرة ال المدافع المتكومة فً الساحة فً حالة استعداد تام هذمخا وهو ٌطل على نابلٌون شا

وٌقع  .تارٌخ ملئ بحروب وانتصاراتمتحف ٌرحل بالزائر فً  .احللحرب بل للزوار والسٌ

 .ارٌسالمتحف فً بناء رائع ضخم ٌطل على  منتزه جمٌل فً مركز ب

ٌسٌة تحت واللٌالً البار ةعالم نابلٌون والحرب وبارٌس والتمتع بجمالٌات فن العمارة الفرنسٌ

 .تستمر  الرحلةالمطر لها حكاٌات و

 

 القسم الرابع

 بارٌس مدٌنة الرسم وعالم الواقع

رون ألوربا منذ ق أساسٌامركزاً  أٌضاوكانت تعد  . تعد مدٌنة بارٌس قبلة الرسامٌن والفنانٌن

من عمره فً  قضى جزءً  أن إال أوربًلٌس هناك رسام   .واألدباءلكل الفنانٌن والرسامٌن 

ولبارٌس   ...كل المدارس الفنٌة من كالسٌكٌة وانطباعٌة وسورٌالٌةفكانت مركزا ل  .بارٌس

لو متحف الرسام الكبٌر واالسبانً الوالدة بابفٌها . العالمٌٌن الفنانٌن أعمالالثقل الكبٌر فً 

وقد افتتح متحف بٌكاسو  .فرنسا فً من حٌاته األكبرالقسم  عاشفقد ( 9116-9339)بٌكاسو

 إلى إضافةفنانٌن ل أخرىومتاحف  .الفنٌة بمساعدة عائلته أعمالهجمعت  أن بعد 9133عام 

 .التً سنتحدث عنها المتاحف الكبٌرة 



 

 رفو بدل الكاتب ٌرسم وهو رون جان الكارٌكاتٌر رسام

تطل على منطقة  المةهو أشهر حً فً بارٌس وكؤنه قرٌة حو مونمارتر منطقة إلىنزهة 

فً القرن التاسع عشر غدت هذه . (الٌوتى)رتفعة رائعة وناعمة تسمىوتقع على تلة م  .حٌوٌة

المنطقة فهً ضٌقة للغاٌة   أزقة أما .وعشاق الرقص  واألدباءالمنطقة قبلة الرسامٌن والفنانٌن 

 . حالٌاً  للفنانٌنشاعرٌة  ومنطقة حٌاة  ورومانسٌة

خازن لبٌع اللوحات الفنٌة من تقلٌد ألشهر الفنانٌن إلى لوحات لفنانٌن على جانبً األزقة م

المنطقة رائعة للرقص  أجواء  .وفٌها مخازن لبٌع التذكارات ومقاٍه ومطاعم. معاصرٌن محلٌٌن

 .والموسٌقٌٌن  

العدد الكبٌر من بالزائر  ٌدهش  رئٌسٌة الواقعة أمام متحف سلفادور دالً،ساحة الالوفً 

ن من رسم والفنانون هناك ٌرتزقو .واختالف مدارسهم الفنٌة وطرقهم فً التكنٌك الرسامٌن

 9966مدٌنة للحجاج عام ( الٌوتى)وقد كان هذا التل المرتفع   .للزوارحسب الطلب اللوحات  

 .الملك لودفٌك الرابع أسسهاوقد 

 أروعمن وتعد  9911قد شٌدت عام ففوق التل ( القلب المقدس=ساكرا كور)كنٌسة   أما

 .وٌزدحم حولها الزوار صٌفا شتاء ولٌال نهارا اإلطالقالكنائس فً العالم على  وأجمل



 

 الفنانٌن ساحة فً

 باأللوانعض ٌرسم بوكان ال .فً الساحة تجولت كثٌرا وتحدثت مع الرسامٌن والموسٌقٌٌن

والهدف هو االرتزاق من هذا  الكارٌكاتٌر واآلخر البور ترٌهالزٌتٌة والمائٌة  والبعض ٌرسم 

والتقٌت بفنان مبدع ٌرسم الكارٌكاتٌر وهو جان رون  وهو فنان فرنسً ٌرسم .ل العم

شكلت حٌزا  وأعماله ،السوٌسرٌةوالكارٌكاتٌر  وعمل كثٌرا فً الصحافة الفرنسٌة والكندٌة 

كاتب من جبال ل كإهداءلً  كارٌكاتٌرٌةورسم  صورة  إالولم ٌدعنً  .كبٌرا فً الصحافة

الدخل الضعٌف  أصحابسكنها فً القرون الماضٌة   المنطقة هذه.كوردستان فً العراق

الٌوم  فقد غدت من   أما  .ولذلك كان ٌسكن الفنانون البٌوت الفقٌرة.والفقراء والرسامٌن 

 .وهذه الساحة ذكرتنً بمدٌنة فلورنسا فً اٌطالٌا  .المناطق الحٌوٌة فً بارٌس 

ُ  فً هذه البقعة على مرتفع رومانسً صنادٌق البرٌد والجمٌع ٌكتبون ذكرٌاتهم صارت تحفا

ٌكتب  أنغزا االنترنت العالم وبدل  أنن البرٌد فً العالم فقد الكثٌر من برٌقه بعد علٌها أل

 مكسوةلذلك وجدت صنادٌق البرٌد  .ٌمٌلباالبطاقة معاٌدة وٌرسلها فقد اختزل الطرٌق  اإلنسان

على  تنتشرنا الطرٌق صوب نهر السٌن الذي اتخذ األزقةومن تلك  .تقبلها األلوانوبالتخطٌطات 

وتذكرت دهوك حٌن استغل البعض  .لبٌع الكتب القدٌمة وتنشٌط حركة بٌع الكتب أكشاكجنبٌه 

ع منظر بٌٌبدو أن فً مدٌنتً دهوك .المنزلٌة بدال من الصحف والكتب  لبٌع الحاجٌات األكشاك

دهوك وٌا  إعدادٌةقرب من بال وباألخصٌشوه صورة الشارع  ولٌنالمسئالكتب بتصور 

 !!!خسارة



كما ساعة ونصف الساعة فً نهر السٌن الذي تغزل به شعراء فرنسا  تستغرقرحلة بالٌخت 

 (:دجلة)نحن نتغزل بدجلة وكما قال بدر خان السندي فً قصٌدته

 كل شعراء بغداد

 نسجوا الشعر فً دجلة

 مدحوها، تغزلوا بها

 !ولكن

 ما من أحد سؤل نفسه 

 لة وابنة من تكون؟من هً دج

جسرا قدٌماً وحدٌثاً فً بارٌس  61فً هذه الرحلة تمتع العٌن قبل انسجام الروح بحكاٌات 

منظر  ٌدهشناو  .ال ٌقل عن جمال الفن المعماري فً هذه المدٌنة الرومانسٌة اوحٌث جماله

من الثورة البناٌات القدٌمة والمتاحف التً تطل على شواطئ النهر  وهذه الجسور بعضها من ز

 إلىوقد زٌنت الجسور بتماثٌل رائعة وبعضها نقش علٌها حرف النون  نسبة  .الفرنسٌة 

من حٌث الفن وطرٌقة البناء والمادة  اآلخرجسور تختلف بعضها عن  .نابلٌون بونابرت

الجسور  أقواس أما  .فقط للمشاة واآلخرحدٌدٌة  وأخرىالمستعملة فبعضها جسور حجرٌة 

الغروب وحمرة المغٌب وانعكاسها على نهر السٌن  أثناءتولد عند الزائر فبعضها  وتداخالتها مع

 .لٌلة ولٌلة فً بارٌس ألفلٌالً  بؤنها

 إلىضٌف مفردة الحب الكبٌرة التفرج على جدار الحب أل أحببتالمسكن  إلىوقبل التوجه 

تب علٌه بكل لغات بحائط كبٌر وقد ك وإذا .قاموس مدٌنة الجمال والهوى والرومانسٌة بارٌس

ابحث عن احبك باللغة الكوردٌة ولكن فشلت بالعثور على الكلمة  وأنا وقتومضى  .حبك أالعالم 

 .الباحث عن الحب وكلمات الحب وأناسكنً  إلىوعدت 

الفرنسٌة والخبز المحالة بالسكر وكما نسمٌها نحن  واألطباقبارٌس ومحالت الورود الكثٌرة 

تستمر نا مع المطر فً الٌوم الثانً وتغزو مطاعم بارٌس وموعد (رىبالولكا شه ك)بالكوردٌة

 .الرحلة



 

 الرئٌسً المدخل وهو اللوفر هرم امام رفو بدل

 خامسالقسم ال

 (9)متحف اللوفر فً بارٌس وجه القمر وجماله  فً بارٌس

متحف اللوفر فً بارٌس أهم وأغنى متاحف فرنسا والعالم لما ٌحتوٌه من كنوز إنسانٌة  تمثل 

مبنى المتحف . نقطة االلتقاء بٌن الشرق والغرب وٌعد المتحف. الحضارات التً قطنت األرض

تحفة معمارٌة خالدة تفنن بها المصممون والمعمارٌون على شكل مستطٌل وٌطل على حدائق 

شارع  11وهناك عدة ممرات تقود  إلى المتحف ومنها ممر رٌشلٌو،مدخل . توٌلري

هرم حٌث ٌقف الزوار أما المدخل الرئٌسً للمتحف فهو ساحة ال. رٌفولً،مدخل باب األسود

كذلك ٌقع المتحف بالقرب من مسلة األقصر الكبٌرة وشارع . على شكل طابور لمدة ساعات

 .الشانزلٌزٌه

(. كوخ الصٌد)أو ( بناٌة الذئب) ومعناها بالعربٌة( لوبٌرٌا)اسم اللوفر مشتق من الالتٌنٌة أي 

لنابلٌون ذوق فنً رائع وكان ( .9116ــ 9931فٌلٌب اوغست ) وقد شٌد هذا البناء الملك

 . وقد جمع نابلٌون كل اللوحات التً كان ٌملكها وأهداها للمتحف.  حسب ما كتب عنه



بالمائة من  93بالمائة  هم من الفرنسٌٌن  و  63ألف زائر،( 61)ٌزور المتحف ٌومٌا أكثر من 

لطلبة والتالمٌذ وحٌث بالمائة من الٌابانٌٌن  والنسبة الباقٌة من الزوار الجدد وا 3األمرٌكٌٌن و 

 .تقوم المدارس برحالت جماعٌة إلى اللوفر للتعرف على حضارات العالم

متحف اللوفر ،حسب التصنٌفات العالمٌة ،ٌعد الثالث عالمٌا وفٌه لوحة المونالٌزا الخالدة التً 

لقد وضعت إدارة المتحف خارطة ودلٌال لكل القادمٌن . لدافنشً( 9313ـ  9316)رسمت فً 

وللمرة األولى فً حٌاتً وفً سفراتً . داخل وخارج بارٌس وكٌفٌة الوصول إلى المتحفمن 

وفً سٌاحة بٌن أروقة متحف اللوفر قطعت كل . ٌسمح للزائر بالتقاط الصور فً متاحف بارٌس

وأول ما وقع نظري علٌه وباللغة االنكلٌزٌة آثار . األجنحة كً أصل إلى جناح المٌزوبوتامٌا

أهذه  آثار بالدي وما الذي أتى بها إلى هذه !!ن مدٌنة الموصل وقضاء الشٌخانخرسباط  مابٌ

وهذا ما لم نتلمسه فً .  وكذلك مسلة حمورابً التً دعت إلى العدالة االجتماعٌة. المتاحف

آثار بالد الرافدٌن لها جناح كبٌر ومن أكثر األجنحة التً كان الزوار ٌتردد إلٌها .عصر العولمة

فهذه آثار بالد الرافدٌن وحضارات الشرق األدنى القدٌمة .الفراعنة ومصر وآثارهاوكذلك جناح 

وامتداد الحضارات وتعاقبها فً  هذه البالد وإٌران . عام قبل المٌالد 1111التً تعود إلى 

كذلك رأٌت آثار مدٌنة الموصل وقد .والشرق وامتدادها من البحر األبٌض المتوسط ولغاٌة الهند

الكبٌرة تحت عنوان الحضارة األشورٌة والتً كانت عاصمتها نٌنوى وتماثٌلها  غطت الحٌطان

 .وكنوزها الفنٌة الخالدة وقد ارتبط اسم نٌنوى باألشورٌٌن عبر األزمنة

رأٌت فً . أكثر القاعات ازدحاما بعد قاعة بالد الرافدٌن كانت للفنون والكنوز المصرٌة القدٌمة

قصر وحٌنها انتابنً شعور بؤن المتحف ٌضج بالكنوز ساحة قرٌبة من المتحف مسلة األ

وحسب الدلٌل الذي استعنت به من أجل الوثائق التارٌخٌة و مإسسً األقسام . المصرٌة

هو الذي أنشؤ هذا القسم  من اجل التعرٌف بالفن (جان فرانسو شامبو)والسنوات فإن السٌد

فرعٌن رئٌسٌن فً حضارة هذا المصري فً تسلسل زمنً من زمن كلٌوباترا باإلضافة إلى 

 .الشعب على ضوء األعمال والمنحوتات التً شاهدتها  وهما مصر القبطٌة ومصر الرومانٌة

فً المتحف قاعتان للفن المعماري تعرضان التارٌخ المعماري لقصر اللوفر والمراحل والفترات 

 .والسنوات التً شٌد فٌها هذا القصر الفنً الكبٌر

فقد . إلسالمٌة والفنون اإلسالمٌة لم تكن غائبة عن المتحف وال عن فرنسااإلسالم والحضارة ا

عرض قسم الكنوز الفنٌة والتحف التً جلبت من بلدان البحر األبٌض وإٌران وجمهورٌات آسٌا 

 .  الوسطى  والهند

وامتد تارٌخ . وهذه التحف والكنوز خلٌط من الخزف والنحت والمعادن والخشب والرسومات 

لكن قاعات الفنون اإلسالمٌة أغلقت . مال الخالدة من القرن السابع ولغاٌة التاسع عشرهذه األع



وعلمت بؤنهم سوف ٌفتحون قاعات أخرى بعد ضم المجموعات المذكورة فً ساحة فٌسكونتً 

 .1191عام 

هٌؤت إدارة المتحف  الدلٌل  السماعً بعدة لغات ومنها الفرنسٌة واالنكلٌزٌة واأللمانٌة 

وكذلك هناك مكتبة .الٌة والٌابانٌة  والكورٌة حسب عدد الزوار القادمٌن من تلك البلدان واالٌط

وحانوت تحت الهرم لبٌع كل متعلقات متحف اللوفر والمنحوتات واألعمال والكنوز الفنٌة على 

وتنتشر المقاهً فً الصالة الداخلٌة .  شكل بطاقات وحقائب وفانٌالت ودفاتر  وأشكال مختلفة

الهرم وفً الطابق األول أٌضا لالستراحة وكذلك وجبات األكالت السرٌعة ألن زٌارة اللوفر تحت 

 .تستغرق وقتا طوٌال

 

 اللوفر فً رفو بدل

وتحفل . متحف اللوفر ٌضم أعماال خالدة فً فن الرسم والنحت ومنحوتات من قرون قبل المٌالد

اللوفر  وفً متحف. أروقة المتحف بزوار من كل أنحاء العالم وفنون من كل بقاع األرض

 .تستمر المشاهدات آلثار اإلغرٌق وفن الرسم والتحف الفنٌة  والتخطٌطٌة وتستمر الرحلة

 

 (طه حسٌن) - (تبقى بارٌس عاصمة الجن والمالئكة)



 

 لسادس واألخٌرالقسم ا

 (1)متحف اللوفر فً بارٌس وجه القمر وجماله  فً بارٌس 

ف اللوفر ممرات كثٌرة تزٌنها األعمال الخالدة عبر طوابق المتحف،حٌث التحف فً متح

. اإلغرٌقٌة والرومانٌة القدٌمة والمنحوتات االٌطالٌة للقرون السادس عشر ولغاٌة التاسع عشر

 . كذلك منحوتات من أوربا الشمالٌة للقرون  السابع عشر ولغاٌة التاسع عشر

 

 اللوفر داخل فً نظرة

.  و تم ذكرهما فً القسم األول وكذلك تحف الشرق والمصرٌة فنون أفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا و

. فً قسم الرسوم حٌث الرسوم الفنٌة االٌطالٌة للقرون من الثالث عشر ولغاٌة الخامس عشرو

وجناح آخر للرسوم  الفنٌة . وجناح آخر للرسوم االٌطالٌة للقرنٌن السادس والسابع عشر

قسم اآلثار اإلغرٌقٌة . وكذلك الرسوم االسبانٌة االٌطالٌة  للقرنٌن السابع والثامن عشر

. والرومانٌة ٌشمل القطع األثرٌة والتحف والكنوز اإلنسانٌة التً تعود لهذه الحضارات القدٌمة

وقد توزعت على طوابق المتحف حسب الزمن من خالل التماثٌل والتً ٌمتد تارٌخها  من األلف 

أما فً الطابق األول فعرضت على ضوء التقنٌة .  ديالثالث قبل المٌالد ولغاٌة السادس المٌال



أما . العالٌة فً عمل هذه التحف ومنها ما كانت فضٌة وبرونزٌة  وزجاجٌة وتماثٌل صغٌرة

الرسم فقد ذكرنا بؤن فرنسا كانت كعبة الرسامٌن األوربٌٌن  ولهذا توجد مجموعات كبٌرة من 

ود إلى القرن الثامن ولغاٌة التاسع وهذه المجموعات تارٌخها ٌع. اللوحات فً المتحف

قسم المنحوتات ٌعرض تمازجا مختلفة من حٌث القوة والتقنٌة فً هذا المجال فً .عشر

القسم الكبٌر من . أوربا،منذ بداٌة القرون الوسطى وحتى منتصف القرن التاسع عشر

 مجموعات النحت هً فرنسٌة ولكن أضٌفت لها أعمال من اسبانٌا واٌطالٌا وأوربا

التحف الفنٌة هً أعمال متنوعة من مختلف األزمنة والعصور ابتداًء من القرون .الشمالٌة

 . الوسطى وعصر النهضة وأثاث من القرن التاسع عشر كالحجرات الخاصة بنابلٌون بونابرت

 

 اللوفر فً الشرق اثار

ومن األعمال التً بهرتنً ،بالرغم من أن المتحف كله محل انبهار وإعجاب الزوار، إال أن 

وأنا أحدق . والثور المجنح وآثار األشورٌٌن جعلتنً أكثر ارتباطا بهذا المتحفمسلة حمورابً 

متحف اللوفر ال !! فً حمورابً ومسلته وكالنا نفكر فً أن تسود العدالة االجتماعٌة بلداننا

فكل حضارة العالم وقرون قبل . ٌكفً قضاء ٌوم واحد فٌه أو موضوع واحد بل كتب وأسابٌع

دران هذه البناٌة  التً صمدت أمام الثورات من اجل الحفاظ على كنوز المٌالد تكمن بٌن ج

ودعت المتحف والثور المجنح وحمورابً وتمشٌت بعدها تحت المطر والموسٌقى .  اإلنسانٌة

 .!!السماوٌة والضباب كً ٌستمر الحلم الجمٌل الذي عشته فً اللوفر



 

 اللوفر فً حمورابً مسلة

 

 (3) اللوفر



 

 (3)اللوفر 

 

 لً وكنوز الشرق  على نهر السٌننروب متحف كً

على شواطئ نهر السٌن مشٌاً على األقدام حٌث ٌواجهك عدد كبٌر من متاحف فرنسٌة نزهة 

ولكنً أزمعت أن ازور المتاحف التً ٌنبعث منها عطر الشرق الذي افتقده فً . كبٌرة وصغٌرة

فقد (.  كً برونلً)وكان هذه المرة الهدف متحف. غربتً باإلضافة إلى سحره فً رحالتً

فالفرنسٌٌن ظرفاء ولطفاء مع . ببطاقة صحفًٌ كوردستان هذه المرة  دخلت المتاحف الفرنسٌة

فً الممر الداخلً الطوٌل وقبل وصولً الصالة الكبٌرة إذا بهدٌر نهر الحروف تحت .الصحافة 

 .األقدام وكانت البداٌة محل اإلعجاب،الحروف تتحرك بتلك الصورة الجمٌلة والرومانسٌة

وهو . ومتحف الكنوز اإلنسانٌة من كل أنحاء العالم ٌعد جامع الشمل( كً برونلً) متحف

فؤعمال المتحف هً كنوز من . متحف ثابت وعروضه ثابتة ماعدا بعض األقسام

 .االسكا،مكسٌكو،سومطرة،فٌتنام،الهند،اثٌوبٌا،استرالٌا،نٌجٌرٌا،اٌران،دول المغرب العربً 

والتحف مثال .  ضرا أٌضافً المتحف قسم لكل دولة ٌعرض متعلقات تلك الدولة  قدٌما وحا

وكانت أفرٌقٌا حاضرة بقوة  بؤعمال ذات تقنٌة مركزة .القالدات واألجراس واألحزمة واألقراط 



فً أعمالهم والتً توضح صورة اإلنسان قدٌما  واألشكال الفنٌة للصور اإلنسانٌة وكذلك 

فارسٌة والعربٌة والموسٌقى الفارسٌة والعربٌة  موجودة فً األقسام ال.  أعمالهم الٌدوٌة

أما نٌجٌرٌا فقد كانت حاضرة بقوة عبر كنوزها الفنٌة . وعروض للمالبس القدٌمة للعرب

وتحفها من القرن التاسع ولغاٌة السادس عشر، من األعمال الٌدوٌة  والمنحوتات باإلضافة إلى 

القوم  البربر فً كل من تونس والمغرب والجزائر، وهإالء.المالبس التقلٌدٌة  والتارٌخٌة

ٌذكرونً بمعاناة شعبً، لهم حصة كبٌرة فً المعرض حٌث  قسم خاص ألسلحتهم التً كانت 

. على شكل سٌوف وبنادق برنو باإلضافة إلى أعمالهم الٌدوٌة مثل صندوق كبٌر ألثاث العروس

وكذلك عرض المتحف تقنٌات البربر العالٌة فً صناعة . والبربر لهم حضور كبٌر فً فرنسا

وكذلك األعمال والتحف من أفغانستان ومالبسهم الفلكلورٌة .  لٌدوي بمهارة مدهشةالسجاد ا

وأجمل ما تمٌز به المتحف  تلك المنحوتات الخشبٌة الكبٌرة من .القدٌمة والقالدات النادرة 

 .متحف كبٌر ضم أجمل التحف والكنوز والتارٌخ اإلنسانً .أفرٌقٌا

فقط من ٌمت :)ولهذا صدقت الحكمة. سٌة دون حدودبارٌس قصٌدة جمٌلة ولوحة رائعة ورومان

تبقى بارٌس عاصمة الجن :)وقال عمٌد األدب العربً طه حسٌن(.فً بارٌس قد عاش حٌاةً 

 .وانتهت الرحلة(والمالئكة

 

 الصور بعدسة الكاتب

badalravo@hotmail.com 

 

 

mailto:badalravo@hotmail.com

