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 ولالقسم األ

ٌا = مونامور)نه لحن ، ورنٌن المنبه ٌمأل حجرتً العبقة بذكرٌات الماضً والبالد والجزر ،إالساعة الثالثة صباحا 

لى منتصف إذكرٌاتً مع هذه القطعة الموسٌقٌة ترجع . (أزنا فورشارل ) صلاألرمٌنً األ الفرنسًللفنان ( حبٌبً

المهترئة من السفر والترحال  المنبه ٌرن كً أحمل حقٌبتً الظهرٌة .مة وأٌام الشباب ٌالثمانٌنٌات فً دور الموصل القد

نسانً ،إنها جزٌرة صقلٌة فً أصصى جنوب سالمً واإلومكانتها فً التارٌخ اإل لمرة صوب جزٌرة لها ثقلها الكبٌروهذه ا

السفر والرحٌل من مدٌنة ن كوردستان وكذلك كلٌجة كوردٌة  كان صهوة نمساوٌة من فٌننا وتٌن مبعد إفطار من .اٌطالٌا 

هذه  . النمسا فٌننا ولٌالٌهاغراتس النمساوٌة والتً مضى لً فٌها اكثر من عقدٌن وغربة غدت لً وطناً صوب عاصمة 

أهدانً غان كوردٌة من كوردستان تركٌا ت ساعتٌن  بالسٌارة وبرفقة  صرص أالمرة فً فجر ربٌعً  والمسافة استغرص

رٌات حلوة لمدٌنة ذكصبل أسبوعٌن  برفقة  منها عدت وصد. ٌاه فً رحلتً الماضٌة الفنان عصام حجً طاهر مشكوراً إ

واء مدٌنتً ضوبعد العودة إلى دهوك إذا بأ. الذٌن اغمرونً بحبهمناسها الطٌبٌن بٌن مسٌة شعرٌة تسمى بعشٌقة  وأ

الموصل تبعد . لهبت فً روحً الشوق لهذه المدٌنة التً صضٌت فٌها طفولتً المؤلمة وشبابًالموصل تشع من بعٌد وأ

ذكرٌات . هذه الذكرٌات غزتنً وأنا أتوجه إلى مطار فٌننا  كً أحلق صوب جزٌرة صقلٌة.كٌلومتراً  71عن بعشٌقة 

 .ٌنما اتجهت فً رحالتًا  والوطن االبٌض ووالدتً وصلواتها التً ترحل معً أصرٌة الشٌخ حسن وصوامعه

صلعت بنا الطائرة الساعة السابعة والنصف  من نهار ربٌعً مشمس لتحط بعد ساعتٌن فً مطار كاتانٌا فً جزٌرة أ

 .صقلٌة 

بالفن والرومانسٌة  وكذلك حاضر ثري. نسانٌة فً سجل اإلارٌخ صدٌم حكاٌات وتمن بٌن ثناٌاها جزٌرة صقلٌة وما ٌكمن 

عاما بصمات كبٌرة  0022كانت لكل الغزوات فً التارٌخ القدٌم والحضارات التً تعاصبت علٌها على مدى   .الصقلٌة

وكذلك . ٌونانًفالٌونان مثالً اخذوا منها ومنحوها فن العمارة ال.  صٌلةة فً تارٌخها العرٌق وحضارتها األوواضح

كذلك كانت صقلٌة المركز   .ورباتعد البٌوت الصقلٌة من أجمل البٌوت فً أ. تهمنالحظ تأثٌر الفن البٌزنطً على ثقاف

 .اح ٌس المافٌا على فانٌالت تباع للسٌصورا لرئ سً لعصابات المافٌا  فرأٌتالرئٌ



 

وربا ٌبلغ ارتفاعه ، أكبر بركان حٌوي ونشط فً أ (إتنا) ن جبلكلٌومترا مربع  وتشتهر ببركا 00821مساحة صقلٌة  

 .مترا 3303

وكذلك  .ثار الحضارات المتعاصبة علٌهاتها ألسباب كثٌرة منها آشهروترجع .متوسطٌة كبر جزٌرة تعد جزٌرة صقلٌة أ

خ الجبال ومابٌن أكوا. النخٌلالحامض والبرتقال والزٌتون وشجار كذلك أشجار اللوز وجبال العنب وغابات البلوط وأ

تترك  .الحدائق الجمٌلة والرومانسٌة والطبٌعة الخالبة والشالالت والجبال الشاهقة والشواطئ الرملٌة تنتشر الكروم و

بوسع . بها اللطٌف المرح والمحب للنكتةشعتأثٌر  لدى الزائر انطباعات رائعة وصورة من الصعب نسٌانها  وصقلٌة 

ن نشأة بالرغم من أ. ثار الفنٌة والكنوز والتحف من زمن الباروك العثور علٌهاالفنانٌن وعشاق الفن والباحثٌن عن اآل

، لكن الفنانٌن الصقلٌٌن تمكنوا عاما جاءت الى صقلٌة  02قرن السادس عشر فً روما وبعدها ب لالباروك  كانت فً ا

ً مطار ف.كان فً صقلٌة  لباروكا مركز نلهذا ٌعتقد البعض بأ.سلوبا جدٌدا دوا للفن الصقلً فً زمن الباروك أن ٌجأ

 . لى فندق على صمة جبل فً مدٌنة تاورمٌنا إلٌنقلنا  ة كان فً انتظار مجموعتنا باصركاتانٌا حٌث حطت بنا الطائ

نفاق الجبلٌة الرائعة ح ربٌعً حٌث الطبٌعة القاهرة واألالطرٌق كان حلم صبااستغرصت المسافة أكثر من ساعة ،لكن 

هربائً لٌحلق بنا الى الفندق على صمة كالتلفرٌك ال من الشارع الرئٌسً استقلٌنا. مواجه العاتٌةر وأطئ البحر الثائاوشو

غزتنً مسحة حزن ،هداب السماء لٌة وشوارعها  وجسورها المعلقة بأطبٌعة صقوأنا أحلق عالٌا عالٌا فوق . الجبل

 . نه طرٌق ٌؤدي الى العاصمة اربٌلرغم من أبال عاما ولم ٌكتمل 71وصد مضى علٌه ( دهوك ـ باعذرة) عروتذكرت شا



 

 .نه الوطن وسٌظل حبٌبنا وفً القلب ابداً و بالرغم من كل شئ إ. معلقةوحلمنا أن ٌنتهً الشارع ولٌس بناء جسور 

 ....بجمالها وطبٌعتها وتستمر الرحلةوصقلٌة تغزو صلوب الغرباء صبل السكان 

 

 

 القسم الثاني

ة الٌونانٌة فً صرون صبل المٌالد ومن هذه المستعمرة صدم الٌونانٌون الى مدٌنة كانت مستعمر( جاردٌنً ناكسوس)

عام ( اوكتافٌان)وبعدهم جاء الرومان بقٌادة القٌصر. وشٌدوا المدٌنة وتركوا آثارا خالدة  منها المسرح الٌونانً( تاورمٌنا)

كذلك ترك الرومان آثارهم فً . المنصرمالكرواتٌة الصٌف (سبلٌت) م الذي زرت صصره فً مدٌنة 322م ولغاٌة .ق 33



أما . تاورمٌنا ومنها المسرح الرومانً وفن العمارة والموزاٌٌك المنتشر فً المدٌنة ومدٌنة الرٌاضة والهٌاكل والقبور

. تم غزوها من صبل الجرمانٌٌن 7812حكاٌة هذه المدٌنة مع العرب فقد غزاها العرب مرتٌن فً القرن العاشر وفً عام 

التأثٌر الواسع على ثقافة وحضارة صقلٌة (غوته)وكان للشاعر الكبٌر . جزٌرة صقلٌة نقطة التقاء لكل نبالء أوربا كانت

كذلك ٌقام حالٌا فً هذه الجزٌرة مهرجان . وكذلك انعكاس جمالٌتها على  أعماله  ألن الكثٌر منها كتبه فً هذه الجزٌرة

 .سٌنمائً عالمً 

 

 ة والتاريخمدينة ناكسوس إرث اإلنساني

هذا ما وجدته على تمثال معاصر على شواطئ البحر . م واستوطنوا فٌها.ق 100صدم الٌونانٌون إلى مدٌنة ناكسوس عام 

وكان صدح النار االولمبٌة الذي أوصد فً روما جلب إلى صقلٌة وشٌد هٌكل جمٌل من  7132.لفنان وتذكاراً الولمبٌاد 

صقلٌة هً مركز المافٌا والمافٌا . ارتها والرٌاضة التً تجمع الشعوب واألوطانأعمدة ٌونانٌة كربط بٌن الٌونان وحض

وحٌن ".العراب "وصد مثلت أفالما ومسلسالت حول عصابات المافٌا أشهرها ". شأننا" أي(كوسا نوسترا)باالٌطالٌة 

 .حاولت الحدٌث مع الصقلٌٌن حول المافٌا كانوا ٌمتنعون عن الحدٌث

 وس تاريخ من حضارة إنسانيةمتحف اآلثار في ناكس

زٌارة إلى متحف اآلثار فً مدٌنة ناكسوس زٌارة إلى عمق التارٌخ اإلنسانً الخالد وحفرٌات مستمرة فً سبٌل البحث 

مرحلة :عن التارٌخ وما تخبئه األرض،ناكسوس معقل الٌونانٌٌن واآلثار الموجودة فً المتحف موزعة على أربع مراحل

توزعت اآلثار والتحف . م،مرحلة اآلثار الٌونانٌة،مرحلة اآلثار الرومانٌة والبٌزنطٌة.عام ق 022م،مرحلة .عام ق 822

الثمٌنة فً مبان ومعارض وصاالت  ومنها األوانً الفخارٌة والمعدنٌة وجرار الماء والمحارٌث وعمالت نقدٌة وأبارٌق 

الٌونان التحف من بالدهم إلى هذه المدٌنة  وصد جلب. وتماثٌل لشخصٌات تارٌخٌة وأجزاء وصطع كثٌرة من فن الخزف

تنوعت األعمال فً هذا المتحف النادر الرائع . وتلك التحف تبرز جمالٌة الفن والرسم وكذلك النقش ومدى التقنٌة العالٌة .

الحجر م وهناك صسم آخر للنقش والنحت على الدور و.عام ق 022وكذلك بٌنت العمالت النقدٌة المعدنٌة  بأنها ترجع إلى 

 .م.فً جزٌرة صقلٌة لمئات األعوام ق

وفً صالة المتحف شاشة كبٌرة لعرض بعض األعمال التً ٌقتنٌها المتحف وشرٌط حول اكتشاف اآلثار فً عمق البحر 

أما فً الحدٌقة الكبٌرة  فهناك أصسام للحفرٌات حول اآلثار القدٌمة . وجلبها بطرق ٌمكن االحتفاظ  بها وتقٌها من الكسر



وٌمتد تحت .  وكذلك تنتشر أشجار الحامض والبرتقال والتوت.  بع مراحل من تارٌخ المستعمرة الٌونانٌة ناكسوسألر

وتحت ظل شجرة الزٌتون وبجنب البرتقال . ظل سور المتحف الكبٌر  الطوٌل المٌناء الذي كان  فً زمن الٌونانٌٌن

ر كنت أنت،ومابٌن البٌاض والبحر وجع زمانك،وما بٌنك مابٌن الطلقة والنا)وحضارة الٌونان مٌالد صصٌدة كوردٌة 

 (.وبٌنً كان الوطن

 

جاء من المدٌنة (معلمة المدرسة ذات العٌون الذهبٌة)للجزر التأثٌر الواضح على حٌاة اإلنسان فمؤلف الرواٌة الٌونانٌة

لبحر وصراخه وهدٌره ووجعه ل. الٌونانٌة جعله روائٌا رائعا( لٌسبوس)وهو ال ٌحمل شهادة دراسٌة ولكن سحر جزٌرة

كان له فً كل (ارنست همنغواي)فالروائً العالمً . الوصع الكبٌر على روح ومشاعر اإلنسان وباألخص األدباء والفنانٌن

ناكسوس مدٌنة على البحر وتكثر فٌها اآلثار وعدد سكانها ال ٌتجاوز .جزٌرة ومدٌنة شاطئٌة ركن و مقهى باسمه

تكثر فٌها المطاعم الصقلٌة وأنواع األسماك وكذلك األكالت العربٌة . ح أكثر من أهل المدٌنةولكن السٌا. آالف نسمة72

 .التنزه على شواطئ ناكسوس رحلة إلى عالم رومانسً وتستمر فً صقلٌة الرحلة.ومحال لبٌع األشٌاء التذكارٌة للسٌاح 

 

 القسم الثالث

م وانطلقت صواته المؤلفة من كتٌبتٌن من مدٌنة 7832م حرر البطل غارٌبالدي جنوب اٌطالٌا من المستعمرٌن عا

ناكسوس ومن شواطئها الكبٌرة لتحرٌر اٌطالٌا  وتكرٌماً لهذا البطل األسطورة شٌدت المدٌنة تمثاال رائعا له فً مركز 

مٌل ومدٌنة ناكسوس تبعد خمس كٌلومترات عن مدٌنة تاورمٌنا ولها ساحل رملً ج. المدٌنة بالقرب من شاطئ البحر

 130هذه المستعمرة الٌونانٌة التً شٌدها الٌونانٌون عام . للتنزه علٌه وللسباحة تشرف علٌه الفنادق الصقلٌة والمقاهً

وهً ذات طابع متمٌز فً فن .الٌونانٌة،مدٌنة ناكسوس من المدن الرومانسٌة ( ناكسوس)م والقادمٌن من جزٌرة .ق

 0مالٌٌن صقلً و  0والٌوم ٌعٌش على ارض صقلٌة . لرومان والبٌزنطٌٌنالعمارة والتً طغت علٌها بصمات الٌونان وا

وهذه األسباب والهجرة الكبٌرة .ملٌون صقلً ٌعٌشون فً الوالٌات المتحدة 78مالٌٌن ٌعٌشون فً األراضً االٌطالٌة و 

 . رة النفوذ لهممنها ٌرجعها البعض إلى صوة المافٌا والتً تعد صقلٌة مركزها الرئٌسً والعاصمة بالٌرمو دائ



 

آالف عام سلكت جزٌرة صقلٌة  72صبل . جزٌرة صقلٌة لها شهرة كبٌرة فً مجال التصمٌم والفنون والتحف األثرٌة

فمثال شٌد . الطرٌق صوب إمبراطورٌة التصمٌم والفن واشترت الكنوز الفنٌة وسلكت األسالٌب المتنوعة والتقنٌة العالٌة

أما البٌزنطٌون فقد جلبوا الحب على شكل نماذج وبألوان زاهٌة على أوراق .قدسة الفنٌة الٌونانٌون األعمدة والهٌاكل الم

وكذلك العرب جلبوا لها نماذج من . وهذا ما وجدت الموزائٌك بصورة مكثفة فً محالتهم ومتاحفهم. ذهبٌة موزائٌكٌة

 .78و  71القرون  أما الفن الباروكً االسبانً فقد غزا الجزٌرة فً. الزخارف والفنون من الشرق

 

 ليالي األنس والرومانسية في مدينة تاورمينا

ولٌس بوسع العٌن والشعر واألدب وصف هذه . أٌام ولٌال عشتها فً مدٌنة كأنها نسجت بخٌوط الرومانسٌة والجمال

ا ومذهال وتترك لدى الزوار انطباعا رائع. المدٌنة فً جزٌرة صقلٌة وتعد من أجمل المدن  التً زرتها على اإلطالق

بالرغم من أن كل مدن وصرى جزٌرة صقلٌة تجثم على صمم جبال شاهقة . مدٌنة تحتفً بالفن فً كل ركن وزصاق وشارع.

 .وكأنها نجوم معلقة بأهداب السماء



 

ألف نسمة، إال أن مركزها وأزصتها ملٌئة تغص بالسٌاح على  77مدٌنة تاورمٌنا ،بالرغم من أن عدد سكانها ال ٌتجاوز 

أٌام السنة وأزصتها ضٌقة للغاٌة ومركزها رومانسً وجذاب وبٌوتها تتدلى منها النباتات والمتسلقات وصد طرزت طول 

الحضارات التً صطنت فٌها  وكأنها أشبه بلوحة تشكٌلٌة  وهذه المدٌنة هادئة للغاٌة للباحثٌن عن الهدوء .بفنون اإلنسانٌة 

كلفنً .ومقهى راق للغاٌة (إتنا)مقاهٌها والتً تقابل الجبل البركانً الثائر وبعٌدا عن ضوضاء المدٌنة والعولمة وفً إحدى

عش رجبا ترى )والشاي كان فً إبرٌق فضً . ٌورو 71إبرٌق شاي لمجرد أنً أحببت أن استمتع به أمام جبل البركان 

ة مرمرٌة حافظت على أجمل الكنائس القدٌمة ومطرزة من الداخل بفنون راصٌة وزخارف وموزائٌك صدٌم وأعمد(.عجبا

التصمٌم فً هذه المدٌنة سواء فً الغالٌرٌات أو المتاحف أو محالت خاصة أو بٌوت . صوة الفن والبقاء لهذه الكنائس

ولقد عاش فً هذه المدٌنة أدباء وفنانون وملوك تغنوا .العامة أو األبنٌة الحكومٌة القدٌمة ٌترك عند الزائر انطباعا باهرا 

. فالورود ال تفارق هذه المدٌنة سواء فً حدائقهم أو شرفاتهم أو مقاهٌهم على المناضد.مالها وموصعها بها وانبهروا بج

 .عاصمة التجارة للبٌزنطٌٌن 1ولقد كانت تاورمٌنا فً القرن 



 

 

فهً تكون صبلة الزوار من كل أنحاء العالم وباألخص . فً الصٌف من المستحٌل العثور على فندق  أو حجرة للسكن

ولقد خلف الٌونان وراءهم فً هذه المدٌنة المسرح الٌونانً الكبٌر الذي ٌطل على البحر . ساوٌٌن ٌمكثون فٌها طوٌالالنم

وفً مركز .وصد حافظ على مدرجاته عكس المسرح الرومانً الذي ٌقع فً مركز المدٌنة ووسط البٌوت .فً منظر جمٌل 

ذي ٌبٌن صوة لعبة الدمى واالشخاص التً تفنن بها أهل هذه المدٌنة المدٌنة حٌث الكاتدرائٌة ومتحف التراث الشعبً وال

فً مركز المدٌنة حٌث تنتشر المحال والهداٌا .وٌقع المتحف فً بناٌة صدٌمة .على طول التارٌخ القدٌم والحدٌث أٌضا 

ارٌة لبٌع اللوحات التذكارٌة ومنتجات صقلٌة مثل العسل والشراب االٌطالً واالٌس كرٌم المشهور عالمٌاً ومحال تج

 .وأنا أهٌئ نفسً ألتسلق جبل البركان فً الٌوم القادم وتسٌر الرومانسٌة الصقلٌة ومعها تستمر الرحلة.  والخزف



 

 القسم الرابع

 

 أكبر بركان حيوي في اوربا..بركان اتنا

أما فالسفة . وها فً المستقبلٌحبذ العالم الغربً دائما ان ٌؤرشف اللحظات الحلوة بالصور واللوحات واألحالم كً ٌتذكر

الشرق وكذلك حكماء الشاوولٌن ٌقولون أن علٌنا االستمتاع بحٌاتنا الحاضرة ونقتنص اللحظات الحلوة دون العودة إلى 

وانا بدوري اتفق مع الكالم بالرغم من انً التقط اللقطة والصور لغٌري كً ٌتمتع بها من لم ٌعش . الماضً والذكرٌات

 .اللحظة

 



 

 

وموعدنا المجموعة القادمة من النمسا . اح ربٌعً حٌث الشمس ترسل اشعتها الذهبٌة وتطرز جبال صقلٌة الشاهقةانه صب

انطلق بنا الباص السٌاحً عبر القرى المعلقة بسفوح الجبال وانفاق تحت االرض (. اتنا)بالتوجه صوب الجبل البركانً

واثناء عبورنا القرى الحظنا آثار . امتنا لغاٌة الجبل ساعة كاملةاستغرصت المسافة من مكان اص. وجسور معلقة فً الهواء 

الهزات االرضٌة على بعض القرى ومنها حٌث تمت وصاٌة احدى الكاتدرائٌات الكبٌرة باعمدة ضخمة من اجل ان تصمد 

داء بالحجارة على سفوح الجبل البركانً ولغاٌة وصولنا الى منطقة التلفرٌك  كانت سفوح الجبل سو. فً وجه البركان



مترا وٌعد هذا البركان المغناطٌس الكبٌر لجذب السٌاح  3303والذي ٌبلغ ارتفاعه (اتنا )انه بركان (. الحمم)البركانٌة  

وبوسع المشاهد ان ٌرى صمة جبله الدخانً وكما ٌسمى بالبركان . الى هذه الجزٌرة  وهو انشط بركان فً أوربا حالٌا

ٌعد هذا البركان وما حوله ب صسم المنتزه  7181ومنذ عام .  ول الوصت من فوهتهالمدخن، ألنه ٌرسل الدخان ط

وفً صمة الجبل ٌمكن مشاهدة حفر بركانٌة لبراكٌن صغٌرة وحمم بركانٌة وكأنه بانوراما (.منتزه اتنا الوطنً)الوطنً

نظر الحجارة السوداء ٌسافر وم. والحجارة السوداء الصغٌرة والناجمة من االنهٌارات كأنها صحراء سوداء. الجمال

وٌبٌن التارٌخ بأن . وٌعد اتنا اشهر بركان ذي إشعاعات وحٌوٌة.بنظرك لغاٌة الغابات المنتشرة بكثافة فً جزٌرة صقلٌة 

والدالئل حول هذه التوارٌخ . م7387م،7331م، 7731م ،.ق 010البركان صد تعرض النفجارات وفوران  فً عام 

م 7331ولكن أكثر انفجار عنفا كان عام . الحجار الضخمة فً الجزٌرة وعلى شواطئ البحركثرة الحمم البركانٌة  وا

وللصعود . 7013كان فً عام ( اتنا)اول السٌاح الرسمٌٌن وصل .مدٌنة فً منطقة كاتانٌا  73ٌوما ودمر  00واستغرق 

. ضافة إلى صبعة راس وصفازاتعلى جبل اتنا فً الصٌف الساخن ٌتوجب على المتسلق ان ٌرتدي مالبس شتوٌة  باإل

وكذلك ضروري ان . كذلك لمن ٌرغب بالبقاء على صمة الجبل بخٌمته علٌه أن ٌحصل على إذن رسمً من السلطات

 .ٌحمل المتسلق تلفونه الخلوي معه بالرغم عدم وجود الشبكة فً كل مكان من الجبل 

 



 

 

حال والمقاهً وكذلك محال لبٌع كل اصناف العسل م فوق الجبل تنتشر الم 0222فً الساحة الرئٌسٌة وعلى ارتفاع 

الحقٌقً التً تشتهر المنطقة بها وباسعار معقولة وكذلك اكشاك لبٌع الهداٌا التذكارٌة وكذلك اماكن لمن ال ٌرغب بالسفر 

ٌرة له فكل من دب على ارض الجز.  وٌعد هذا المكان هوٌة جزٌرة صقلٌة  الحقٌقٌة. بالتلفرٌك ألنه ٌكلف مبلغا كبٌرا

التقٌت رجال طاعنا .حكاٌة وذكرٌات حول الجبل وكذلك ٌوجد تلفرٌك شتوي اخر ومنطقة مخصصة للتزحلق على الجلٌد

واثناء حدٌثً معه صال بانه امضى عمره مع هذا . فً السن ٌنحت من الحجارة البركانٌة تماثٌل وألعابا وٌبٌعها للسٌاح

نمساوٌة اخرى وعلى صمة الجبل دار حدٌث بٌننا حول البركان وبعدها وصدفة التقٌت على صمة جبل مجموعة .  الجبل

ساعات طوٌلة ونهار ربٌعً كامل للتنزه على الجبل فً جزٌرة . تحول الحدٌث الى الكورد وجبالها وكوردستان مستقلة

تارٌخً ،كانت العودة وبعد هذا النهار ال. والزوار من جنسٌات مختلفة وأعمار مختلفة. لها مكانتها الكبٌرة فً التارٌخ



وحٌن وصلت الفندق الجبلً والفكر مشغول بالجبل والبركان وانا . للفندق ومن طرٌق اخر كً نمتع النظر بطبٌعة جمٌلة

اتفرج على جدران الفندق إذا بلوحات اٌطالٌة تزٌنها،وصتها تذكرت الرسام المبدع سردار كٌسته ى حٌن زرته فً غالٌري 

وصلت لنفسً ألٌس من الجمٌل والمفروض ان تزٌن فنادق كوردستان بلوحات وروائع . ستاندهوك صبل عودتً من كورد

نهار جمٌل مع بركان !!!واصتراح الى وزارة السٌاحة فً اصلٌم كوردستان ولٌس بحاجة لجواب(واحسرتاه)فنانٌنا الكورد

 .ثائر ٌظل فً مخٌلة من شاهد جبله السامق وتستمر الرحلة

 

 

 



 خيرالقسم الخامس واأل

ماذا تفعل األعمدة والهٌاكل الٌونانٌة فً صقلٌة؟وماذا ٌفعل الموزائٌك البٌزنطً؟والكاتدرائٌات من شمال فرنسا؟  ولم 

غرس الصقلٌون أشجار النخٌل والقطن؟ ولمُّ هم عشاق وتواصون للشوكوال والحلوٌات؟  ولمُّ ٌملكون عٌونا زرصاء بلون 

تها ٌراها الصقلٌون فً ماضٌهم وآثار آالف األعوام وٌقولون بان التارٌخ ٌعٌد البحر والسماء؟كل هذه األسئلة و أجوب

 .نفسه لكن بصورة معقدة

وكانت عاصمة صقلٌة بالٌرمو ملهمة العرب ومركز . عاما 022واستمرت  130حكاٌة العرب مع صقلٌة بدأت من عام 

تتسامق أشجار النخٌل على . ل والبرتقال والقطنولذلك جلب العرب إلٌها نظاما جدٌدا  وأشجار النخٌ.اإلشعاع علٌهم 

وكذلك صدم إلى صقلٌة الكثٌرون من الفالسفة والعلماء وكانوا فً التقاء مع الحضارة الصقلٌة ووجود . جوانب الشوارع

مونت )وحتى جبل اتنا اسمه باالٌطالٌة( القنطرة)األسماء العربٌة لغاٌة الٌوم، مثال هناك نهر كبٌر فً جبل اتنا واسمه 

 .اي الجبل( جبلوا

 

فً الٌوم األخٌر من رحلتنا إلى صقلٌة  كانت الزٌارة لمدٌنة كاتانٌا  التً تعد ثانً أكبر مدٌنة حٌوٌة بعد بالٌرمو 

السوداء وبواجهة  خمةضالفً األعوام الخمسة األخٌرة جددت مدٌنة كاتانٌا وأبنٌتها من الحجارة البركانٌة .العاصمة 

أما سوق السمك والفالحٌن . ادي اللٌلٌة والمطاعم والمقاهً التً تظل مشرعة األبواب لغاٌة الصباحزرصة السماء والنو

وفً مدٌنة كاتانٌا تنتشر األكالت والوجبات الصقلٌة المشهورة . فٌعد من األسواق التً تترك فً النفس انطباعا جمٌال 

وارع كاتانٌا ٌمكن مشاهدة أبنٌتها وفنون العمارة تبٌن مدى وفً ش. برفقة الموسٌقى وكذلك األكالت العربٌة ومنها البرغل

وحٌن ٌجري الحدٌث عن التصمٌم فً صقلٌة فمدٌنة كاتانٌا تأتً فً المقدمة من حٌث القدم واآلثار .دصة التصمٌم 

 . والمعاصرة أٌضا وجمالٌة المدٌنة ورومانسٌتها



 

م وصد غزٌت المدٌنة من صبل الرومانٌٌن .ق 101نة عام ألف نسمة وصد شٌدت هذه المدٌ 322ٌبلغ عدد سكان كاتانٌا 

تم غمر الجزء األكبر من المدٌنة تحت (اتنا)حٌن انهار الجبل البركانً  7331وفً عام . والبٌزنطٌٌن والنورماندٌٌن

وتوجد فً المدٌنة محطة صطارات وصصور تارٌخٌة مشهورة ومنها صصر جٌوفانً وصصر . الحمم والحجارة البركانٌة

وكذلك وجود مسرح ماسٌمو بالٌنً وكما ٌدعون بأنه اكبر . وتومو الذي ٌعد إحدى تحف اإلنسانٌة  وحضارة العالمد

وٌمتاز مركز المدٌنة الحضاري الثقافً بعرضه مجموعات من الفن الحدٌث فً معرض دائم وكذلك . مسرح فً أوربا

لمدٌنة كل وسائل الراحة للزوار والقادمٌن إلٌها من حٌث و فً هذه ا. الفن والتصوٌر فً فترة الحرب العالمٌة الثانٌة

ففً كاتانٌا وتاورمٌنا وناكسوس  وكل المدن الصقلٌة الفن والجمال .وسائل االنترنت والبرٌد ومكاتب  السٌاحة 

ة فاللوحات التشكٌلٌة ومحال الخزف والحفر على الخشب والنحت وزخرف. والرومانسٌة ال تتجزأ من جسد هذه الجزٌرة

األبنٌة الفائقة الجمال، وكذلك الحداثة التً تعٌشها الجزٌرة إضافة إلى تارٌخها عبر حضارات متعاصبة  علٌها وجبالها 

الشاهقة التً تناطح السماء وصراها التً تغفو على صمم الجبال جعلت من الجزٌرة  شعاع العٌن وعشق القلب و بصمة 

 .ل والرومانسٌة مضٌئة فً ذاكرة اإلنسان فً توصه إلى الجما



 

صبل عودتً وفً زٌارة الوداع زرت مقبرة الحٌوانات ألرى أٌن تدفن الكالب والقطط الصقلٌة فوجدتها مقبرة جمٌلة  

واالهتمام بها ال ٌوصف وشاخصات القبور مرسومة علٌها صور الكالب والقطط وتارٌخ الوالدة والوفاة  وتوصد عندها 

من ٌمت فً بارٌس صد )وتذكرت الحكمة الفرنسٌة حٌن زرت بارٌس. ً المناسباتالشموع تذكارا وتجلب الورود لهم ف

مرٌنا )وبعد خروجً من المقبرة كنت اردد مع نفسً.كل كلب مات فً صقلٌة صد عاش حٌاة : وأما أنا أصول(عاش حٌاة

عد أٌام فً جزٌرة ٌعجز ودعتنا صقلٌة بأمطار شدٌدة فً اللحظات التً وصلنا المطار ب( .بٌكم حمد وإحنا بقطار اللٌل

!!! فهً جزٌرة  الشعر والتارٌخ واألدب والرومانسٌة والجبال وبالد البرتقال والبراكٌن والحسناوات ولكن.الوصف عنها 

 .انتهت الرحلة

 

 الصور بعدسة الكاتب

 


