














  " ليت توليام بار" الرحالة  رسوماتالمدرس وسالمون مع 
رحالهما، خالل " أوليفيه سالمون " و" حسين عصمت المدرس" هي المحطة الجديدة التي حط فيها الباحثين " وليام بارتليت  "أعمال 

وغيرها من النشاطات التي ستشرقين، مسيرهما النشط في تنظيم النشاطات الثقافية المتعددة كالمسرحيات، ومعارض الكتب ورسومات الم

 ما كُتب  حب الشرق ووين عصمت المدرس ، سإدماج حب التوثيق واالستكشاف لدى الباحث حفي تعاون مثمر  عن من خاللهاعبرا 

  . لدى الباحث أوليفيه سالمون عنه

سوم وانطباعات من أوروبا والشرق األوسط ر، " رحلة رومانسية عبر رسوم وانطباعات الرحالة الفنان وليام بارتليت" :تحت عنوانو

   .في القرن التاسع عشر

 تحت رعاية مطران السريان األرثوذكس  المعرض المذكور24/06/2007 بتاريخ بحلبأقيم في صالة األسد لنقابة الفنون الجميلة 

أنهما يجسدان الوحدة وك( الفخرية بحلب ، وبدعوة من قنصليتي المملكة الهولندية وألمانيا االتحادية إبراهيمبحلب المطران يوحنا 

).                                                                                                            األوروبية في المعارض الثقافية الحلبية 
                                                                                                                                                                     
قرب مالطة بسبب الحمى بعدها توفي  ، عاما فقط45عاش  1809 هو من مواليد لندن عام" وليام بارتليت " لرحالة البريطاني ا الفنان و 

 سافر إلى بلدان كثيرة منها، هولندا وألمانيا  عاماً،14الرسم منذ أن كان عمره مارس  ، 1854خالل رحلة العودة من فلسطين عام 

   . ركيا وسورية ولبنان وفلسطين وغيرهافرنسا وتبلجيكا وو

  

 نشرها في كتبهو  رسم فيها مدناً غير معروفة لألوربيينالقصيرة التي   لوحة في حياته1500ترك وليام بارتليت أكثر من 

الفترة الواقعة بين طبعت خالل  اًكتبألف ، ) في نفس الوقت رسم وكتب فنان ورحالةكونه  عن غيره  بهامتازوهذا ما (

سوريا واألراضي المقدسة، وآسيا الصغرى، وجمال البوسفور، والطواف حول القدس،  "تحت عناوين  1831-1855

  . اليونان، ايطاليا، صقلية، أمريكا، كندا، وغيرها من البلدان والمواقععن  كتب أخرى و"  وأربعين يوماً في الصحراء

كنائس، و رسومات عن المباني الهندسية التي بقيت مصدراً للنسخ طيلة مشاهد الطبيعة والجوامع وال حولدقة بالرسوماته تميزت  

   القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين،

  

 و 10له رسومات عن ميناء الالذقية القديم ومشهد عام لمدينة دمشق، طُبعت على أوراق النقد السورية أيام االنتداب الفرنسي من فئات 

  . ،  1939 و 1920 ليرة سورية أعوام 25

  

-1776"هستر ستانهوب  ألن له الفضل في تسجيل المشاهد التي كانت تراها عينا ليدى" فنان الذكريات" ب" بارلتيت"لُقب 

   . حسب موقع جسد الثقافة"ابنة لورد ستانهوب وابنة أخت وليام بيت رئيس وزراء بريطانيا 1839
  

  والمسافرين لنيل شهادة الدكتوراه الجامعية عن حلب في أدب الرحالةعليا يتابع دراساته ال سالمون الذي أوليفيه الباحث الفرنسي

 هذا المعرض وانتقاء لوحاته جهيز تات  إلى بدايات القرن العشرين، أوضح بأن عملي1516م  خالل الفترة العثمانية مابين عاناألوروبيي

مشهور جداً في أمريكا وكندا، وأن لوحاته وكتبه موجودة ورحالة هو رسام " بارتليت  " بين أن ، و بدأت منذ سنتينكانت قد  تحضيرهاو

 يحاول ه أنبأنه ينوي العودة بعد إنهاء دراساته إلى حلب، المدينة التي عاش فيها عاماً واحداً، وسالمون كما صرح ، في متحف بريطاني

  .الكثير اإلنسانية حل التي أعطت للحضارة إلىبأعماله تقديم الشكر 

مبدياً التعاون والرغبة في بين القنصليتين في هذا المعرض الثقافي القائم  عن التعاون  بحلبقنصل ألمانيا السيد بيير أنطاكيكما تحدث 

جميع نشاطات دعوة وأوضح بأن قنصلية ألمانيا تنوي  القنصليتين معاً، رواد وأصدقاء االشتراك في النشاطات الثقافية وعرضها أمام

 التي تشهد نشاطاً وحركاً الحركة الثقافية األلمانية بمدينة حلباطات نشفعيل  في حلب بهدف تواستضافتهادمشق غوته بهد وفعاليات مع

  .لتنظيم النشاطات الثقافية المشتركة والمعارض الفنيةاألخرى في حلب األجنبية ، وأن قنصليته مستعدة للتعاون مع القنصليات ثقافياً واسعاً
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 معرض وثائقي عن الرحالة بارتليت

 رحلة رومانسية عبر رسوم: االتحادية الفخرية في حلب معرض صور وثائقي بعنوان تقيم قنصلية المملكة الهولندية وقنصلية جمهورية ألمانيا
 .في القرن التاسع عشر  رسوم وانطباعات من أوروبا والشرق األوسط-وانطباعات الرحالة الفنان وليام بارتليت

 
وأوليفيه سالمون، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم األحد الموافق  المعرض من إعداد الباحثين حسين عصمت المدرس

 . لنقابة الفنون الجميلة في حلبفي صالة األسد 24/6/2007

 معرض رسوم وانطباعات الرحالة الفنان بارتليت

 .بالدنا أوليفيه سالمون في عالم المعارض الهامة التي تؤآد تواصل الحضارة في مرة أخرى يحلق الباحث حسين المدّرس مع زميله الباحث

حلب في صالة األسد لنقابة الفنون الجميلة معرضًا  إذ أقامت قنصليتا هولندا وألمانيا في

والشرق األوسط في القرن التاسع عشر، والذي قام بأرشفته  فنيًا لرسوم وانطباعات من أوروبا

رحلة رومانسية عبر رسوم وانطباعات (ن المدرس وسالمون تحت عنوا وتوثيقه آل من الباحثين

وقد أهدى الباحثان هذا المعرض تحية للفنان الرحالة بارتليت ) بارتليت الرحالة الفنان وليام

تجسيد عراقة وجمال البلدان التي زارها وإلى الدآتور نيقوالوس فان دام سفير  الذي استطاع

وقد  .م سنتين في توثيق وترتيب اللوحاتالهولندية الحالي في إندونيسيا، بعد جهد دا المملكة

بارتليت  جال الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على اللوحات التي نقل من خاللها الفنان

بلدان العالم ومنها هولندا وألمانيا وفرنسا وترآيا وسورية ولبنان  مشاهد الطبيعة واألماآن األثرية والجوامع والكنائس التي رآها في رحالته إلى

 .الهندسة المعمارية للمباني وقد عكست تلك اللوحات موهبة الفنان وتميزه في رسوماته الدقيقة تلك التي أبرزت لسطين وغيرها،وف

 

وتوفي في البحر قرب جزيرة مالطة خالل  1809 يذآر أن وليام هنري بارتليت ولد في لندن عام

فنانًا رحالة فقد سافر إلى العديد من بلدان العالم   وبصفته1854رحلة العودة من فلسطين عام 

اصة ويحتل الشرق مكانة خ .وترآيا وسورية ولبنان وفلسطين وغيرها ومنها هولندا وألمانيا وفرنسا

سورية : خالل أسفاره العديدة وقّدمه عبر انطباعاته في الكثير من الكتب منها في رسوماته من

، والطواف 1839، وجمال البوسفور الساحر 1836المقدسة وآسيا الصغرى المطبوع عام  واألراضي

 يد، وعلى خطوات الس1849، ومرآب النيل 1848 وأربعون يومًا في الصحراء 1844القدس عام  حول

تظهر : ويقول الباحث المدرس العشرات من األعمال ، وآان يوشِّح تلك الكتب برسوم وانطباعات من إنتاجه ولكنه آذلك آتب1851المسيح 

 الفنانين الذين آانوا الطبيعة والخرابات األثرية والجوامع والكنائس التي رآها بأم عينه على عكس الكثير من خصوصية الفنان بارتليت في مشاهد

وإن نقله األمين عبر رسوماته الهندسية للمباني في دقتها وجمالها يفسر  ينقلون االنطباعات من غيرهم ممن زاروا أو رسموا تلك األماآن،

العشرين ومنها ما نراه على أوراق النقد  عالميًا، تلك األعمال التي بقيت مصدرًا للنسخ طوال القرن التاسع عشر وحتى في القرن أعماله

  المأخوذة من رسوم له تمثل ميناء1939 و1920 ليرة سورية بين عامي 25ليرات سورية و 10 ري المطبوعة أيام االنتداب الفرنسي فئةالسو

  .1836 القديم ومشهد عام لمدينة دمشق يعود أصله لسنة صورمدينة 
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