
 رحلة صيف ومشاهدات كوردي 

 في متاحف وقصور القياصرة وبحيرات النمسا

 

 بدل رفو 

 شتاٌامارك إقلٌم\النمسا

 

 األولالقسم 

 (ادمونت)كبر مكتبة فً العالم من غراتس صوب أ

لباحثٌن المشاهدة والتوثٌق للرحالت التً ؼدت زادا لعشاق السفر وا أدواتواللقطة هما  السفر والعدسة 

الرحلة هذه المرة لم تكن خارج نطاق النمسا التً عشت فٌها شبابً وربما  .مكان والزمانعن حقٌقة ال

بفنونها وثقافاتها وشعبها الطٌب المسالم   النمسا دولة جمٌلة ومشهورة. أٌضاالمتبقٌة من سفر الحٌاة  األٌام

والبحٌرات والجبال  األباطرةفالعاصمة فٌننا لٌست كلها النمسا بل النمسا قصور  .وطبٌعتها القاهرة

 إقلٌمالتً تعد عاصمة انطلقنا من مدٌنة ؼراتس ..ووو  نسومتاحؾ وفنون ولٌال أ ومدنها القدٌمة

 عبرنا الجبال الشاهقة. له علمه الخاص إقلٌموكل  اإلطالقالنمسا على  أقالٌمكبر أشتاٌامارك النمساوي 

. التزحلق على الجلٌد وأماكنالنمسا شامخة كبر جبال وحٌث تبرز أ الشالالت الكبٌرة والجمال معا حٌث

التً تضم ة مطرانٌة فً العالم وهً ادمونت ،كبر مكتبأ إلىبعد ساعات من السفر الوصول  أمنٌتًكانت 

 .ٌةثمانالعجابب الدنٌا السبع لتصبح العجابب  إلىتضاؾ مرشحة لمتحفا كبٌرا ومكتبة 

 



د هذا البناء الضخم عام فقد شٌ 0111من  ثرألكتحؾ فن العمارة  وإحدىبناء ضخم على شكل مربع 

شتاٌامارك  إقلٌمن الدٌر مركز ثقل للدٌن فً لم ٌك األعوامومنذ مبات .  0163مطران سالزبورغ عام 

كثٌرة  وأحداثوفً القرن الثانً عشر تركت فً هذا الدٌر مخطوطات بخط الٌد  .بل مركزاً ثقافٌاً وفنٌاً 

كبر نقطة تحول فً تارٌخها حٌن شّب فٌها حرٌق النادرة  هً المكتبة  وأ ةاإلنسانٌوهذه التحفة  .مر بها 

 األزمةونتٌجة  0821وفً عام  .وبعدها تم تشٌٌد الدٌر ثانٌة .وتم تدمٌر الدٌر كامالً  0754كبٌر عام 

فات معالم العالم الحضارٌة والثقا إحدىوالٌوم تعد المكتبة  .الدٌر ببٌع الكنوز الفنٌةاالقتصادٌة قام  

 . اإلنسانٌة

جمالٌة  إلى أضٌؾحٌث الحدابق الجمٌلة والورود وفن تصمٌم الحدابق  بوابة كبٌرة تؤدي بك لفناء ضخم

 محل لبٌع التذكارات لزوار 9أقسامعدة  األرضًفً الطابق .  الداخل إلىومن هناك بوابة جمٌلة  .المكان

  0811ولوحات تشكٌلٌة لعام  0771 لألعوامسجادات قدٌمة تعود  المتحؾ  وكذلك معرض تشكٌلً و

المكتبة  إلىقبل الدخول . والمكتبة والكتب األولالطابق .تواجهك قبل الخروج من المتحؾ  األشٌاءهذه .

حٌث رسم  0635بٌرنهارد كوتز  ٌواجهك ممر كبٌر وقد علقت على جدرانه لوحات كبٌرة ل كوتفرٌد

ٌش السلمً والعدالة االجتماعٌة والمحبة بٌن البشر رجال الدٌن لحقبات مختلفة من الزمن كرمز للتعا

القماش وقد بٌنت هذه  زٌتٌة على بألوانواللوحات رسمت   .لإلنسانٌةوالذٌن سجلوا تارٌخاً فً خدمتهم 

 . الرسم فً تلك الحقبة من الزمن فً التحلٌل والتشرٌح اللوحات جمالٌة

عرضت شاشة كبٌرة وتعرض فٌها طرٌق القدٌس  ىاألولفً الصالة . صاالت كثٌرة قبل الدخول للمكتبة 

 وأما  .وتعرض سٌرة وحٌاة ومشواره المؤثر لؽاٌة الٌوم 463ولؽاٌة  371البٌنٌدٌك وهً الفترة من 

 .عام ولؽاٌة الٌوم 0111 إلىوالتً تعود  أخرىتعرض شاشة فالصالة الثانٌة 

مخطوطة  0311الٌد على  طٌة وبخوتحؾ ٌدو أعمالصالة المخطوطات الٌدوٌة فهً تحتوي على   أما

 .الكتب المطبوعة  أولىكذلك تحتوي الصالة على . القرون الوسطى أزمنة إلىمن نصفها ترجع  وأكثر

 ر بكثٌر من مخطوطات روما تبة ادمونت  من مخطوطات ٌدوٌة اكثما كانت تحتوٌه مك 0271وفً عام 

وقد  .اإلنسانٌةالحفاظ على هذه الكنوز  لألجوكانت هذه الكتب والتحؾ داخل معارض زجاجٌة  .بذاتها

وتختلؾ اختالفا كلٌا عن الكتب المطبوعة فً بداٌة طبع الكتب فً   .كتبت توارٌخ كتابة المخطوطات

للمناضد الخشبٌة  أخرىوصالة .الرسوم الكثٌرة المخطوطات وقد ضمت  .منتصؾ القرن الخامس عشر

ك تمثال  المكتبة ٌطالع إلىوقبل الدخول  .للمكتبة ولفن النجارة والخشب وربما خصصت هذه المناضد

الكبٌرة  المفاجأة وتبدأ  .المكتبة ملٌبة بالمنحوتات الرابعة نأبالرؼم من  .ذهبً جمٌل على ٌمٌن الباب

للصالة  ورؤٌتًحٌن فتح الباب الكبٌر للمكتبة   ثانٌة أولوفً  .واالنبهار الكبٌر لرؤٌة هذا الحلم النهاري

منذ عقدٌن فً النمسا ولم تطرق باب  وأنتعمرك خسارة ٌا بدل رفو ) مع نفسً توالمكتبة قل

 .وتستمر الرحلة فً المكتبة وبعدها فً عوالم وبحٌرات النمسا .(المكتبة

 ثانًالقسم ال

 أكبر مكتبة مطرانٌة فً العالم..مكتبة ادمونت

حدة  من أبرز كنوز اإلنسانٌة فً تعد مكتبة ادمونت واحدة من أبرز وأهم معالم الثقافة والحضارة، ووا

عام  0111عصر الباروك وكذلك لدورها الكبٌر فً ربط الثقافات بٌن القدٌم والحاضر عبر أكثر من 

 .ولهذا ٌعدونها األعجوبة الثامنة فً العالم.



 

ولكن المكتبة  0163وكما تم ذكره فً القسم األول بأن الدٌر تم تشٌٌده من قبل مطران سالزبورغ عام 

وقد تم تشٌٌدها من قبل المهندس المعماري الؽراتزي ٌوسؾ هوٌبر . 0665رابعة تم االنتهاء منها عام ال

 01مترا وارتفاعها  03متراً وعرضها  61وطول المكتبة  . مستنداً بناء إلى أفكار توضٌحٌة فً التنوٌر

لحظة  ٌشرع .العدل والمساواة  وكان مركز ثقل المكتبة.  ولهذا تعد أكبر مكتبة مطرانٌة فً العالم.  متراً 

باب الصالة الكبٌرة للمكتبة ٌصاب اإلنسان بعدم االتزان واالنبهار الالمحدود لرؤٌة إحدى تحؾ العالم 

باب خشبً .ورؤٌة الصالة فً الوهلة  األولى شا ال ٌصدق وٌعجز عنه الوصؾ لهذه التحفة . الرابعة

 .عام وحتى رفوؾ المكتبة شا فاق الجمال  0111كبٌر ودخول إلى عالم كتب عمرها أكثر من 

فاتنة جمٌلة ٌضاؾ جمالها إلى جمال المكتبة كً تكتمل الصورة وهً الدلٌل فً المكتبة ألن زوار 

ولكن لحسن حظً  ونتٌجة هطول . المكتبة سٌاح من دول بعٌدة ومن النمسا وعلى شكل أفواج كبٌرة

 .دد الزوار قلٌال األمطار بشدة فً الصٌؾ الساخن فً النمسا كان ع



 

ألؾ كتاب  111إن عدد كتب المكتبة ٌبلػ 9عن المكتبة قابلة( سٌري هورن شٌلد) ولهذا حدثتنً السٌدة

ولؽاٌة الٌوم ماعدا  05ألؾ كتاب  وقد جمعت كتب كثٌرة من القرن  61وأما فً هذه الصالة فٌوجد 

ٌرة للمكتبة إلى ثالث أقسام وفً تقسم الصالة الكب.عاما  0111المخطوطات التً مضً علٌها أكثر من 

وكذلك ٌوجد فً األرشٌؾ . وسط الصالة قسم لإلنجٌل فقط والقسم اآلخر كتب روحٌة وحول علم األدٌان

 .الكتب المعاصرة والفلسفة والتارٌخ والفلسفة الطبٌعٌة والطب وأعمال الفالسفة

جلبوا معهم الكتب وبدأت راهباً من سالزبورغ و 01إن بداٌة تأسٌس دٌر ادمونت كان حٌن قدم 

وهً األعوام التً تذكر النمساوٌٌن بموزارت  0665ولحٌن االنتهاء من المكتبة عام . بالمخطوطات

وقد تم تأسٌس الصالة على أسلوب الروكوكو،وقد طبعت الكتب منتصؾ . وهاٌدن والموسٌقى الخالدة

على حجمها وأسلوب بنابها وقد اشتهرت المكتبة لٌس على أساس الكتب بل . القرن الخامس عشر

وبالرؼم من سنه الطاعن وبدأ  0665عام (التومونتً)أما سقؾ الصالة فقد رسمها الرسام .  وجمالها

وفً . برسم السقؾ وهو فً الثمانٌنٌات وهً تمثل المالبكة ورموز وآٌات الحب والجمال والتسامح

وهو ٌعد من أهم  0654ـ 0584ل مركز الصالة ٌوجد تمثاالن من الخشب وهما للنحات ٌوسؾ شتامٌ

النحاتٌن الباروكٌٌن على اإلطالق وقد أطلق فً أعماله أربع أشٌاء أخٌرة وهً  تصوٌر الحٌاة  وكذلك 

 .الموت وٌوم القٌامة والجنة والنار

مخطوطة ٌدوٌة وكذلك توجد أولى الكتب المطبوعة  0311ألؾ  كتاب مجلد و 111مكتبة ادمونت تضم 

وٌمكن قراءة المجلدات داخل المكتبة وأما . جلدات تعد كنزاً نادراً لإلنسانٌة ولدولة النمساوهذه الكتب والم

 .المخطوطات فتحتاج رخصة رسمٌة وعلى الكتب أن ال تؽادر بناٌة المكتبة نظراً ألهمٌتها القصوى

نموذج ألؾ  141الطابق الثانً من المتحؾ الكبٌر ٌضم جناحٌن وهما المتحؾ الطبٌعً وٌحتوي على 

من الطٌور والفراشات وكذلك جناح للحٌوانات المحنطة مثل األسود والنمور واألفاعً وهذا كله ضمن 

 .المتحؾ الطبٌعً فً الدٌر



ولقد تم افتتاح . والقسم اآلخر من الطابق الثانً ٌضم لوحات عمالقة النمسا فً متحؾ الفن الحدٌث

فنانة من النمسا ومنهم الفنانة مارٌا فنان و 011وٌضم أعمال أكثر من  0886المتحؾ عام 

 .السٌنػ،شمالٌكس،الفرٌد كلٌن،هانز شفارتز

وأمام القصر مكان الستراحة الزوار عبارة عن . ودعنا قصر ادمونت و كان أشبه بحلم نهار صٌؾ

رومانسٌة مستمرة وللعلم بأن المتحؾ .متنزه كبٌر وبحٌرة رابعة ٌرقص البجع والزنابق على سطحها 

بة تفتح أبوابها فً بعض المناسبات مجانا مثل عٌد األم فبوسع األمهات الدخول مجانا لزٌارة هذه والمكت

 .التحفة الخالدة

 

 

أٌن ستستمر . بعد خروجً من المتحؾ والمكتبة والحدٌقة الرومانسٌة وفكري متشتت من جمال ما رأٌته

التحؾ والموسٌقى والبحٌرات  فالجمال فً كل مكان فً بالد. الرحلة والى أي اتجاه ستكون قبلتً

 .والمتاحؾ ولكن وفً أقالٌم النمسا ستستمر الرحلة

 

 

 ثالثالقسم ال

 منتجع باداوسى وبحٌراته جنة هللا على ارض 



حٌث االمطار تهطل بؽزارة وحٌن تتوقؾ عن الهطول، ٌؽزو الضباب قمم الجبال النمساوٌة الشاهقة، 

ومن هناك وبعد . ة القاهرة التً ٌستمتع بها النمساوٌونتضٌؾ جمالٌة اضافٌة الى رومانسٌة الطبٌع

 .  خروجنا من متحؾ ادمونت ومكتبة ستظل خالدة فً البال، سلكنا الطرٌق صوب مدٌنة باداوسى

وهو المكان والمنتجع الذي ٌشتهر بمهرجان النرجس نمساوٌاً وعالمٌاً، حٌث ٌقام فٌه المهرجان فً 

مثل حمام العلٌل فً  -هذا المنتجع مشهور بالمٌاه المعدنٌة . امجهمالشهر الخامس أو السادس، حسب برن

 .نسمة 4111عدد سكان هذا المنتجع ٌبلػ .  وٌفد إلٌه النمساوٌون لإلقامة والعالج - مدٌنة الموصل

ولقد وصؾ من قبل الجؽرافٌٌن والمختصٌٌن بأنه مركز النمسا ألنه ٌقع فً وسطها، وكذلك لكثرة 

 .منطقة حٌة على مدار أٌام السنةإنه . الفنانٌن فٌه

 

كذلك الحظت  أن الشعب النمساوي ٌحب . ٌشتهر منتجع باداوسى أٌضا بوفرة محالت الزي الشعبً

أما خالل مهرجان النرجس . باإلضافة إلى أنه ٌضم أجمل البحٌرات فً النمسا. ارتداء الزي الشعبً 

. فً بحٌرة كروندل والعام اآلخر فً بحٌرة التافالموكب ٌسٌر فً المدٌنة واما فً البحٌرة فعاما ٌسٌر 

مما جعل . وكذلك تنتشر المتاحؾ و نلحظ االهتمام بالثقافة والسٌاحة. وتقام مهرجانات أخرى فً المنتجع

هذا المنتجع ٌقؾ فً المصاؾ األول لعشاق السٌاحة ووجود الفنادق الكبٌرة وٌتمٌز بأجواء ساحرة وتطل 

. أن اخ القٌصر ارست هٌرتزوك ٌوهان كان ٌتسلق الجبال فً هذه المنطقةوعلمت .  علٌه جبال صخرٌة

وقطعنا مسافة للوصول مشٌا الى بحٌرة توبلٌتز بٌن الجبال وؼابات . ومنه توجهت إلى بحٌرة كروندل

تلك البحٌرة سمعت الكثٌر عنها وهً رمز العشاق . االشجار والجداول الرقراقة ورومانسٌة ال توصؾ

وهً . الن هناك التقى أخ القٌصر ارست هٌرتزوك ٌوهان الول مرة حبٌبته آنا بلوخلللنمساوٌٌن، 

والن هذا الرجل قد احبه شعب اقلٌم شتاٌامارك فهو كان . القصة التً ٌتحدث عنها النمساوٌون كثٌراً 

 . ٌقضً اوقاتا فً انكلترا كً ٌتعلم اخر صناعاتها وٌجلبها الى النمسا والى إقلٌم  شتاٌامارك



 

ذا نرى تمثاله وقصصه فً كل مكان فً االقلٌم  واحبه الجمٌع وتردد االجٌال حكاٌته وقصة حبه أٌضا له

ووجدت . وبعد فترة وصلت البحٌرة وكانه حلم بحٌرة تعكس الجبال صورها وشموخها. مع آنا بلوخل

هنا 9 علٌه بٌن االشجار  على شاطا البحٌرة نصبا تذكارٌا الرست هٌرتزوك ٌوهان وانا بلوخل، وكتب

كذلك ابصرت مجموعة سٌاح استقلت . 0708ٌولٌو  08وبنً ذلك النصب فً . كان ٌلتقً ارست وآنا

وكذلك لفت نظري . لكنً بقٌت أتأمل هذا الجمال اإللهً. قاربا للرحٌل الى بحٌرة أخرى فً الجبال

خص السمك الطازج من وجود محل صؽٌر لبٌع الهداٌا التذكارٌة ومطعم لبٌع الماكوالت النمساوٌة وباال

بعد عودتً من البحٌرة وعلى طول الطرٌق إلى بحٌرة كروندل وانا اتذكر شعبً وشالالتنا . البحٌرة

وصلت البحٌرة وفٌها  البٌت الشعبً وهو مكان .  وسدودنا وحاجتنا إلى أن نتمتع بها ونحس باالنتماء لها

كذلك توجد على ضفاؾ . حٌرة والتراث الشعبًتزوره أفواج السٌاح  وٌضم هداٌا تذكارٌة من منطقة الب

وٌمكنك لساعات ان تتمتع بمناظر جمٌلة واالطفال ٌلعبون على ضفافها والفاتنات . البحٌرة مطاعم فاخرة

وقتها تذكرت رحلتً االخٌرة الى . وال احد فً هذه المطاعم ٌنتظر كً ٌأخذ مكانك. تتمددن تحت الشمس

م ٌقؾ فوق راسً وٌنتظرنً كً ٌحل مكانً وال اعرؾ كٌؾ دهوك ومطعم خان كباب زبون للمطع

 (.خٌرها ب ؼٌرها)اكلت الكباب 

بحٌرة كروندل ،كما ٌصفها النمساوٌون، قمة الصفاء ومناظر خالبة تطرق باب القلب قبل ان تبهر العٌن 

 .  وذابقة البصر



 

وتنتشر بالقرب (.امر كوتسالزك)تطل علٌها جبال شاهقة تمتد اطاللتها على بحٌرات ومنتجعات المنطقة 

أما قوس قزح وشالالت المنطقة فلها حكاٌة أخرى من حكاٌات . من البحٌرة البٌوت الخشبٌة القدٌمة

وتشتهر منطقة بحٌرة .  وكذلك تنتشر الفٌلل الكبٌرة. وتمكنت ان التقط عدة صور لقوس قزح.  الجمال

شً وخاصة الى بحٌرة توبلٌتز وكشؾ أما الهواٌات فهً الم. كروندل اٌضا بحكاٌات الحب والهوى

فً هذه المنطقة تكثر .اسرار هذه البحٌرة  وكذلك صٌد السمك  وفً الشتاء التزحلق على الجلٌد 

. البحٌرات وحركة السٌاح باستمرار وبكثافة وجمال البحٌرات تترك انطباعا رومانسٌا عند زوار المنطقة

ولكن فً القسم القادم  الرحٌل الى اقلٌم اخر فً النمسا كان ٌوما جمٌال  فً منتجع باداوسى وبحٌراتها 

 .وتستمر الرحلة

 

 القسم الرابع

 الرحٌل من إقلٌم شتاٌامارك الجبلً صوب إقلٌم البحٌرات كٌرنتن

 بلدٌة القدٌس بولس مركز للثقافة اإلنسانٌة وكنوز النمسا

ا إلى إقلٌم جمٌل للؽاٌة وهو إقلٌم تبدد الضباب على قمم الجبال كً تشرق الشمس وترافقنا فً رحلتن

وكاران ( كارانتنٌن)واسم كٌرنتن جاء من التسمٌة الكٌلخٌة   .كٌرنتن و عاصمته مدٌنة كالكٌن فورت

هذه المقاطعة التً ٌعٌش فٌها النمساوٌون ل تسمٌة جمٌلة . تعنً الصدٌق أي موطن األصدقاء

ظراً لكثرة البحٌرات فٌها والنسبة الكبٌرة للزوار نبحٌرات  كما ٌسمونها بإقلٌم ال .والسلوفٌنٌون معا

 .إحصابٌة بكل مدنها الكبٌرة والصؽٌرة نسمة آلخرألؾ   451عدد سكان اإلقلٌم ٌتجاوز .والسٌاح 

وكان ٌحبه  .الذي ودع الحٌاة فً حادث سٌارة قبل أعوام( ٌورغ هاٌدر)وكانت مشهورة بحاكمها الراحل 

نطرق باب  ماركٌة والمدن الصؽٌرة وقبل أنٌاا الجبال والبحٌرات الشتاعبرن .شعب المقاطعة بشكل كبٌر

 وٌتردد. ة القدٌس بولسكٌرنتن فً ذاكرتً وهً بلد صؽٌرة فً إقلٌم ان اسم بلدةك مدٌنة كالكٌن فورت 



وقد وفرت  .وهو مكان جمٌل وهادئ .اوشعبه اتضاؾ إلى  اسمه اعد مركزاً ثقافٌاً وجمال طبٌعتها تأنه

تعد جزء  و.  ابولس كل وسابل الراحة والفنون والثقافة والكونسٌرتات والمعارض الفنٌة لزوارهبلدٌة 

والذي ٌعد بدوره  ،ةعلى قمة تل فً البلد سبب وجود دٌر القدٌس بولسبٌرا من الحٌاة النمساوٌة بك

عام  الضخمة التً شٌدهاة القٌمة فً هذه البناٌة مركزاً ثقافٌاً ٌجمع كل فنون اإلنسانٌة  والكنوز النمساوٌ

 تمكن ولقد تعرض الدٌر عبر تارٌخه الطوٌل إلى أزمات كثٌرة ولكنه أخٌرا .رهبان من هٌرساو 0180

وفً عام  .طالب علم 411واآلن ٌحتوي على ثانوٌة تضم  .أن ٌكون رمزا من رموز النمسا الثقافٌة

ن اشهر ثانوٌات النمسا كونها خرجت وتعد هذه الثانوٌة م .أولى المعارض الكٌرنتٌة فٌه تأقٌم 0880

شخصٌات بارزة فً المجتمع النمساوي ومنهم الممثل بولس هوربٌركر،الملحن هوكو فولؾ،األب أدولؾ 

 .لورٌنز ـ الحابز على جابزة نوبل العالمٌة 

الشهرة   ٌامأارٌخ طوٌل ٌحكً قصة ٌاً معروضات تبهر العٌن من تفً دٌر القدٌس بولس تعرض حال

وٌبٌن أٌضا المثالٌة العالٌة   .وكذلك فً الجانب اآلخر  الدمار والزوال والخراب،وااللق والزهو 

ملٌبة بأنواع حدٌقة الدٌر الرومانسٌة . التً تطمح لها  ولكن ما ٌبقى هً الثقافة واإلنسانٌة.للفرسان 

لرهبان ٌعدونها وكان ا. الورود وكذلك جانب خاص للفواكه  وملٌبة باألعشاب  وتسمى بحدٌقة الباروك

كذلك فً هذا الدٌر هناك . لت أطٌب مشمشة فً حٌاتً على اإلطالقتناووفً هذه الحدٌقة .حدٌقة الفن  

حٌث الكلمة واللحن ٌجتمعان برفقة  هنا. برنامج ثقافً بعنوان الصٌؾ الثقافً فً دٌر القدٌس بولس

لس ودٌرها  اتجهنا صوب مدٌنة وبعد قضاء ساعات فً بلدٌة القدٌس بو .الناس لقضاء لٌالً الصٌؾ

 .كالكٌن فورت 

 

 مقبرة آنا بٌخل الرئٌسٌة فً كالكٌن فورت عالمة بارزة للمدٌنة

 العبودٌة أرفضأنا 

 أنافأنا دوما 

 إن كان ال بد أن أنحنً

 ...االنكسار   أفضل 

 (انغٌبورك باخمان)           



 

قبل الدخول و. مان وأنا اطرق أبواب المدٌنةبهذه الكلمات تذكرت شاعرة النمسا الكبٌرة انؽٌبورك باخ

شخصٌات  ودفنت فٌها.  ألؾ قبر 41 وفٌها. فً شمال المدٌنة " آنا بٌخل "زرت المقبرة الربٌسٌة

وتألمت وقتها  .الذٌن ال ترجع جثامٌنهم ألوطانهمخصص للمسلمٌن قسم  هاوفٌ .نمساوٌة مشهورة

 .باخمان والتً ترجمت لها إلى اللؽتٌن الكوردٌة والعربٌةكثٌرا،لكثرة حبً للشاعرة النمساوٌة انؽٌبورك 

وقد خصصت النمسا جابزة ثقافٌة مالٌة .أحببت أن ازور ضرٌح هذه المرأة المشهورة نمساوٌا وعالمٌاً 

ضرٌحا ومزاراً كبٌرا  لكنه قبر عادي دون ورود ما عدا ورودي  انً سأرىتصورت . ها كبٌرة باسم

شاعرة وكاتبة نمساوٌة وتعد اشهر أدٌبة ( 0862ـ0815)انؽٌبورك باخمان .باسم شعبً التً وضعتها

والمقابر بصورة عامة لألوربٌٌن والنمساوٌٌن بصورة خاصة  المكان  .باللؽة األلمانٌة فً القرن العشرٌن

. با من الضوضاء والعولمة وااللكترونٌات واالنفراد بالنفسالشعب هر إلٌه والهادئ الذي ٌلتجا األمٌن

تقع فً وسط كانت  التً ووقتها تذكرت مقبرة دهوك  .بارزة وزٌنة المدٌنة لمقابر عندهم مساحةوا

 !!!وهكذا هو حال الشرق  ..نتزهات والبناٌات الضخمةمال كً ٌشٌدوا مكانها المدٌنة وتم إزالتها



 

 

ٌوم السبت حٌث سوق الفالحٌن والمطاعم  مركز المدٌنة المزدحم وبعدها سلكت الطرٌق صوب 

فً هذه المدٌنة المزٌج بكل ..والناس تبحث عن لحظة فرح  .قى تصدحوالموسٌ ،والمقاهً تعج بالزبابن



المدن واألقالٌم األخرى وكذلك فن البناء  نوافٌرعن  ةختلفالمالجمٌلة  وافٌراأللوان وكل الفنون والن

 .وتستمر الرحلة ...وووو

 

 

 واألخٌر القسم الخامس

 ً لطبٌعة النمسا الخالبةوجه جمٌل ونق..بحٌرة اتٌر

كٌلو متر مربع وأقصى عمق  36تعد بحٌرة اتٌر من اكبر بحٌرات النمسا ،حٌث تبلػ مساحتها حوالً 

وشهرتها من كونها المكان المثالً الرابع . مناهل هذه البحٌرة هً ٌنابٌع الشرب النقٌة. متر 060لها 

تتمٌز البحٌرة بنظافة ونقاء مابها مما . ؾ الحارتكون دابماً مزدحمة وباألخص فً الصٌ. للسٌاح والزوار

تنتشر المطاعم والنوادي حول البحٌرة ووسابل النقل  . متر فً الماء 14ٌساعد الؽواصٌن لرؤٌة مسافة 

تقع عدة مدن صؽٌرة على البحٌرة ومنها .العام  والنوادي الرٌاضٌة ما ٌجعلها المكان المقصود للسٌاح

 .خ ام هونكار،كامبٌرن،نوسدورؾ على اتٌر،وعدة مدن صؽٌرة أخرىاتٌر على بحٌرة اتٌر،اورا

تلفت الزابر فً منطقة البحٌرة األبنٌة القدٌمة وفن البناء والشرفات  والنوافٌر والهٌاكل المقدسة والكنابس 

باإلضافة إلى الطبٌعة والجبال التً . والقصور وكذلك المتاحؾ والتماثٌل واألبنٌة التارٌخٌة والمعارض

أما الفنان العالمً .وتتراءى الظالل الملونة على صفحتها وقت الؽروب والشروق . طل على البحرت

صاحب أؼلى لوحة فً العالم، وهً القبلة التً رسمها عام ( 0807ـ  0751)النمساوي كوستاؾ كلٌمت

وب ملٌون ٌورو والذي ٌعد الممثل األشهر لألسل 027والتً بٌعت فً الوالٌات المتحدة ب  0817

وتكرٌماً  .الشبابً فً فٌننا لتلك المرحلة، فقد عاش فترة طوٌلة من عمره فً مرسم فً هذه البحٌرة

ٌومان جمٌالن قضٌتهما فً . لدوره الكبٌر أقٌم متحؾ له و تمثال شامخ كشموخ فنه ولوحاته فً العالم

النمساوي فً باد  واتخذت الطرٌق فً ٌوم ممطر صوب قصر القٌصر. البحٌرة للراحة من سفر الحٌاة

 .اٌشل وعبرنا الجبال والشالالت والبحٌرات فً النمسا العلٌا ووصلنا القصر



 

 معلم من معالم اإلمبراطورٌة النمساوٌة وحضارة النمسا..قصر باد اٌشل

جولة فً ؼرؾ وصاالت  قصر باد اٌشل توحً للزابر بأنه زمن اإلمبراطورٌة النمساوٌة ومازال ٌعٌش 

ر فرانس ٌوسؾ األول ولم ٌمت بعد وهً رحلة إلى الماضً البعٌد القرٌب ولمسات بٌن جنبٌه القٌص

 .وجوانب وصور من حٌاة العابلة المالكة

اشتراه الطبٌب  0742وفً عام  0741قصر باد اٌشل كان ٌعود إلى كاتب العدل ٌوسؾ اوكست عام 

وبعدها قدم القصر .  إلٌزابٌث ادوارد التز مباشرة بعد خطبة القٌصر فرانس ٌوسؾ األول على األمٌرة

 .هدٌة زواج من والدة القٌصر االرشٌدوقة صوفٌا للعروسٌن

وفً هذا القصر . صٌفا مع زوجته إلٌزابٌث ألنه كان مصٌفا نظرا لموقعه الجمٌل 51لقد أمضى القٌصر 

رابع ال و فً حدٌقة القٌصر تمث. توجد تذكارات نادرة من تارٌخ القٌصر، وهً أدوات الصٌد المعروضة

مع كالبه وهً هدٌة ملك برٌطانٌا لألمٌرة إلٌزابٌث وكذلك هناك تحؾ أخرى للقٌصر فً القصر لصٌاد 

 .المرمري وصوره الخاصة

 



 

. كمتحؾ للصور النادرة 0867ٌحتوي القصر على منتزه كبٌر وعلى القصر المرمري الذي افتتح عام 

وفً القصر  عدة صاالت ومنها . مسا  الحضارٌةوهذا القصر ٌعد إحدى التحؾ النادرة وإحدى معالم الن

وهً مزٌنة بالجواهر  0773صالة كبٌرة كانت تعد لالحتفاالت والعروض وقد أعدت هذه الصالة عام 

متر مربع وتوجد 61أما صالة الطعام فمساحتها . متر مربع 74واألشٌاء الثمٌنة على الحٌطان ومساحتها 

.  متر مربع ،وكانت دابما ما تستخدم بعد األكل 24ومساحتها  فٌها الصور واللوحات، وصالة التدخٌن

. أما الصالة الرمادٌة فهً اكبر صاالت القصر وتطل على شرفة وقد شٌدت على األسلوب االنكلٌزي

ونظرة من شباك الصالة إلى . والصالة الحمراء كانت الستقبال ضٌوؾ الدولة وكذلك أفراد العابلة المالكة

وكذلك تمأل قرون الؽزالن القصر وهذا ٌبٌن بأن القٌصر . انت المدٌنة نقطة صؽٌرةمدٌنة باد اٌشل ك

وهناك كشك صؽٌر لبٌع كتب وتذكارات حول القصر والعابلة المالكة بجمٌع . كانت هواٌته صٌد الؽزالن

 .سٌاحة فً قصر باد اٌشل ومنتزه رحلة للماضً. اللؽات

 

 قصرالقصر المرمري والمقهى متحفاً للصور فً ال

ٌقع هذا القصر فً الشمال الؽربً من المنتزه وكان منتجعاً للقٌصرة إلٌزابٌث وقد بنً القصر المرمري 

على تلة مخفٌة وراء األشجار  وكان ٌطلق علٌه المقهى،   ألن القٌصرة كانت تشرب وتستمتع بشرب 

التً ٌسمٌها الشعب والقٌصرة إلٌزابٌث و. ولما له من موقع رومانسً. الشاي مع كتابة الشعر فٌه

والٌوم .وقد مثلث حٌاتها فً دور سٌنمابً الممثلة رومً شناٌدر. النمساوي سٌسً محبوبة من الشعب

وتوزعت الصور والتحؾ النمساوٌة . 0867ٌقام فً هذا القصر متحؾ الصور الذي افتتح عام 

ن التصوٌر وتطور ف 08وتضم صور القٌاصرة وبورترٌهات للقرن . القٌصرٌة على خمس صاالت

واآلالت التصوٌر والتماثٌل والتحؾ النادرة من زمن اإلمبراطورٌة النمساوٌة؛ وتتوزع الصاالت على 

زٌارة للمتحؾ هً دعوة ألجواء تارٌخ التصوٌر الفوتوؼرافً ومجامٌع نادرة لتارٌخ التصوٌر .طابقٌن 



خشبٌة والصنادٌق وكذلك وفً قسم خاص ٌتم عرض آالت التصوٌر ال. فً النمسا  وتطور فن التصوٌر

وأنا فً هذا القسم عادت بً الذكرى إلى مدٌنة . صور القٌاصرة فً معرض زجاجٌة ومكتب القٌصر

الموصل وباألخص إلى باب الطوب وراء مركز السراي العام ٌوم جلست على صفٌح وادخل المصور 

ا زمن وآهات للؽربة آه ٌ)رأسه فً صندوق وؼطاها بوشاح اسود كأنه سٌؽزو الظلمات كً ٌصورنً 

 (.ووجع فً سفر وترحال ومزٌج من ذكرٌات ماض مؤلم وطفولة بابسة

سفر وترحال بٌن أقالٌم النمسا وبحٌراتها والتنزه على شواطبها قالع القٌاصرة ومحبة ال تشٌخ لشعبً 

وفً قصر القٌصر فرانس ٌوسؾ األول انتهت رحلتً كً تستمر رحلة أخرى ولكن بعٌدة جدا . وناسً

 .وانتهت الرحلة... عن النمسا وأوربا
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