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 الرحالة عشقوا الشرق فكان مصدر الهامهم 

  
 
 
  

افتتح فى ادلب اليوم معرض فنى للباحثين حسين عصمت المدرس   
 لوحة تعكس من خالل الرسوم التى تناولتها 136وأوليفيه سالمون ضم 

انطباعات الفنان وليم بارتليت خالل رحالته التى قام بها فى القرن التاسع 
رق حيث زار العديد من بلدان المنطقة والف مجموعة عشر عبر أوروبا والش

آتب عن هذه البلدان عكس من خاللها ماترآته فى نفسه من محبة 
وجرى توقيع آتابين للباحثين مدرس وسالمون االول بعنوان . وسحر 

رسومات الرحالة وليم بارتليت عن سورية ولبنان وفلسطين ومصر وترآيا 
والثانى بعنوان ذاآرة دمشق الذى يضم وأوروبا فى القرن التاسع عشر 

مئتى بطاقة بريدية قديمة ملونة عن مدينة دمشق عاصمة الثقافة العربية 
 مع أهم ما آتبه الرحالة االوروبيون عن هذه المدينة العريقة فى2008لعام 

والقى الباحث . القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين 
ة فى المرآز الثقافى بادلب الفرنسى أوليفيه سالمون محاضر

الرحالة االوروبيون فى شمال سورية تحدث خاللها عن الحضارات ..بعنوان
العريقة والمتعاقبة على المنطقة منذ أقدم العصور التاريخية والتى شكلت 

رافدا وعطاء ثرا للكتاب والرحالة االوروبيين فى أسفارهم وآتاباتهم عن 
غرافية والنشاط السكانى والمواقع االثريةتاريخ المنطقة ورسم معالمها الج

وأشار الباحث الفرنسى الى أن الرحالة االوروبيين ومنذ العصور . فيها 
القديمة عشقوا الشرق وسحره فكان مصدر الهام فى أعمالهم االدبية 

يذآر أن بارتليت من الرحالة . واالبداعية ورسم مالمح طبيعته الساحرة 
بقاعا عديدة من العالم بدءا من الغرب وانتهاء االوروبيين الذين طافوا 

بالشرق مثل هولندا والمانيا وفرنسا وترآيا وسورية ولبنان وفلسطين حيث
عكس محبته لسورية فى رسومه وآتبه منها سورية واالراضى المقدسة 

 وتوفى فى فلسطين عام 1809 ولد فى لندن عام 1836واسيا الصغرى 
ات حول رحلته الى الشرق حضر افتتاح  وله العديد من الموءلف1854

المعرض الذى نظم بالتعاون بين فرع جمعية العاديات بالتعاون مع قنصليتى 
هولندا والمانيا ومحاضرة سالمون على الجاسم نائب رئيس المكتب 

التنفيذى لمجلس المحافظة ومدير الثقافة ورئيس فرع جمعية العاديات 
  . وعدد من المهتمين

  
6 June 2008  
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  افتتاح معرض الباحثين 

حسين عصمت المدرس وأوليفيه 
  سالمون

رحلة رومانسية عبر رسوم وانطباعات الرحالة الفنان "
  "وليم بارتليت

  ألفنديرامي ا: إعداد                   

  

في المركز الثقافي العربي بإدلب، ) م11/5/2008(تم في مساء يوم األحد 

وذلك برعاية " حسين عصمت المدرس وأوليفيه سالمون"افتتاح معرض الباحثين 

السيد الدكتور عاطف النداف محافظ إدلب، وقنصلية المملكة الهولندية في حلب 

  :ة العاديات فرع إدلب، حمل المعرض عنوانوجمعي

  " رحلة رومانسية عبر رسوم وانطباعات الرحالة الفنان وليم بارتليت" 



للفنان بارتليت صور فيها رحالته خالل القرن ) لوحة139(ضم المعرض 

هولندا وألمانيا وفرنسا : التاسع عشر بدءاً من الغرب وانتهاء بالشرق، مثل

  .ن وفلسطينوتركيا وسورية ولبنا

حيث احتل الشرق مكانة خاصة في لوحاته، فقد عكس هذه المحبة عبر  

سورية واألراضي المقدسة، وآسيا الصغرى : "رسومه الكثيرة في كتبه مثل

أربعين "، و"م1845الطواف حول القدس "، و"م1839سحر البوسفور "، و"م1836

خطى السيد المسيح على "، و"م1849مركب النيل "، و"م1848يوماً في الصحراء 

  ..، فهو يزين تلك الكتب برسوم وانطباعات من أعماله"م1851

ويعد وليم هنري بارتليت صاحب خصوصية في رسم انطباعاته عن 

مشاهد الطبيعة والخرابات األثرية والجوامع والكنائس التي عاينها مباشرة، األمر 

ون االنطباعات عن غيرهم الذي النراه عند العديد من الرسامين الذين كانوا ينقل

فهذه الخصوصية والدقة واألمانة في النقل . ممن زاروا أو رسموا تلك األماكن

  .كانت سبباً في ذياع صيته وشهرته عالمياً

  :وتلى افتتاح المعرض محاضرة للباحث الفرنسي أوليفيه سالمون بعنوان

  "الرحالة األوربيون في شمال سورية"

ذكر فيها الباحث أهم الرحالة األوربيون الذين زاروا منطقة شمال سورية 

شر والتاسع عشر الميالدي، وأوضح عبر القرن السابع عشر والثامن ع

خصائص هؤالء الرحالة حيث أنهم قدموا إلى هذه المنطقة بأهداف مختلفة كان 

 منطقة شمال سورية كل  بعضها عسكرياً أو تجارياً أو دينياً أو ثقافياً وكتبوا عن



حسب أهدافه ومشاهداته، ولذلك جاءت كتبهم تحمل انطباعات مختلفة عن هذه 

 قدموا إليها وتعرفوا على خصائصها الطبيعية واالجتماعية والثقافية المنطقة التي

  ..والحضارية

وتلى المحاضرة توقيع كتابي الباحثين حسين عصمت المدرِّس وأوليفيه سالمون، 

  :األول بعنوان

رسوم الرحالة الفنان وليم بارتليت عن سورية ولبنان وفلسطين ومصر وتركيا "

  "روأوربا في القرن التاسع عش

  :والكتاب الثاني بعنوان

  "ذاكرة دمشق"

يضم الكتاب مئتي بطاقة بريدية قديمة ملونة عن مدينة دمشق، مع أهم ما كتبه 

الرحالة األوربيون عن هذه المدينة في القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 

  .العشرين

  

  الباحث أوليفيه سالمون

   





  

   

  )م15/5/2008( المعرض حتى يوم الخميسيستمر

ً،  .من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء في المركز الثقافي العربي بإدلب 

 



  حسني املدرس وأوليفيه ساملون يوقعان كتابيهما يف إدلب

ين حول رحالة عشق الشرق فكان مصدر إمعرض ف

افُتتح ف

  هلامه

 اليوم معرض فني للباحَثين حسين إدلبي 
عصمت المدرس وأوليفيه سالمون ضم مائة وستًا 

 
م 

للباحَثين مدرس وسالمون األول 
ة وليم بارتليت عن سورية وان رسومات الرحال

الرحالة األوروبيون في «المرآز الثقافي بإدلب بعنوان ى الباحث الفرنسي أوليفيه سالمون محاضرة في 

عية 

ديدة من العالم بدءًا من الغرب وانتهاء بالشرق آر أن بارتليت من الرحالة األوروبيين الذين طافوا بقاعًا ع
ه 

ضر افتتاح المعرض الذي ُنظم بالتعاون بين فرع جمعية العاديات وقنصليتي هولندا وألمانيا بحضور علي 
دد 

   

وثالثين لوحة تعكس من خالل الرسوم التي تناولتها
ن وليم بارتليت خالل رحالته التي قاانطباعات الفنا

بها في القرن التاسع عشر عبر أوروبا والشرق حيث 
زار العديد من بلدان المنطقة وألف مجموعة آتب عن 

هذه البلدان عكس من خاللها ما ترآته في نفسه 
  . من محبة وسحر

  
 جرى توقيع آتابين  

بعن
 الذي يضم مئتي دمشقالتاسع عشر والثاني بعنوان ذاآرة ولبنان وفلسطين ومصر وترآيا وأوروبا في القرن 

 مع أهم ما آتبه الرحالة 2008 عاصمة الثقافة العربية لعام دمشقبطاقة بريدية قديمة ملونة عن مدينة 
  . األوروبيون عن هذه المدينة العريقة في القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين

  
ألق

شمال سورية تحدث خاللها عن الحضارات العريقة والمتعاقبة على المنطقة منذ أقدم العصور التاريخية 
وشكلت رافدًا وعطاء ثرًا للكتاب والرحالة األوروبيين في أسفارهم وآتاباتهم عن تاريخ المنطقة ورسم 

وأشار الباحث الفرنسي إلى أن الرحالة . النشاط السكاني والمواقع األثرية فيهامعالمها الجغرافية و
األوروبيين منذ العصور القديمة عشقوا الشرق وسحره فكان مصدر إلهام في أعمالهم األدبية واإلبدا

  . ورسم مالمح طبيعته الساحرة
  
يذ

مثل هولندا وألمانيا وفرنسا وترآيا وسورية ولبنان وفلسطين حيث عكس محبته لسورية في رسومه وآتب
 وتوفي في فلسطين عام 1809، ولد في لندن عام 1836ومنها سورية واألراضي المقدسة وآسيا الصغرى 

  . ل رحلته إلى الشرق وله العديد من المؤلفات حو1854
  
ح

الجاسم نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، ومدير الثقافة ورئيس فرع جمعية العاديات وع
                                                                          سانا                                   .من المهتمين
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ة عشق الشرقمعرض فني حول رحال
 

 
 

 افتتح في مدينة إدلب معرض فني للباحَثين حسين عصمت :سورية) الشباب اليوم(محمد مازن 
وم التي تناولتها انطباعات الفنان  لوحة تعكس من خالل الرس136المدرس وأوليفيه سالمون ضم 

خالل رحالته التي قام بها في القرن التاسع عشر عبر أوروبا والشرق حيث زار ) وليم بارتليت(
العديد من بلدان المنطقة وألف مجموعة آتب عن هذه البلدان عكس من خاللها ما ترآته في نفسه 
 .من محبة وسحر

  
مون األول بعنوان رسومات الرحالة وليم بارتليت عن جرى توقيع آتابين للباحَثين مدرس وسال

، والثاني بعنوان ذاآرة دمشق الذي 19سورية، لبنان، فلسطين، مصر، ترآيا وأوروبا في القرن 
 مع أهم 2008 بطاقة بريدية قديمة ملونة عن مدينة دمشق عاصمة الثقافة العربية لعام 200يضم 

 .20 حتى منتصف القرن 19روبيون عن هذه المدينة العريقة في القرن ما آتبه الرحالة األو
  

يذآر أن بارتليت من الرحالة األوروبيين الذين طافوا بقاعًا عديدة من العالم بدءًا من الغرب وانتهاء 
بالشرق مثل هولندا، ألمانيا، فرنسا، ترآيا، سورية، لبنان وفلسطين حيث عكس محبته لسورية في 

 1809، ولد في لندن في 1836ه ومنها سورية واألراضي المقدسة وآسيا الصغرى رسومه وآتب
 .  وله العديد من المؤلفات حول رحلته إلى الشرق1854وتوفي بفلسطين في 

 10:09 هـ الساعة 1429- 5-12 الموافق -  م 17/05/2008يوم السبت إضافته  تم
  صباحًا
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