














 
 

 الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر تصدر عن مؤسسة
 

   

 معارض

 ثقافة
 م2009-5-8 الجمعة

 ..المارتين ورحلته إلى الشرق -

   :حمل عنوان معرض للباحثين حسين عصمت المدّرس وأوليفيه سالمون/ مطرانية السريان األرثوذآس/حلب  أقيم في مدينة

الشرق وقادته رحلته إلى لبنان  ق ومن المعروف أن الشاعر المارتين ربطته عالقة خاصة معالمارتين ورحلته إلى الشر ألفونس دو
   .ترآت وفاة ابنته جوليا أثناء تلك الرحلة أثرًا آبيرًا في نفسه  وقد-م 1833 -م 1832وفلسطين وسورية وترآيا في أعوام 

حسين : والتنقيب األثري للباحثين فالتر أندريه من الفن إلى علم اآلثار:  معرض بعنوان24/5أيضًا يفتتح يوم األحد  وفي مدينة حلب
   .28/5عصمت المدّرس وأوليفيه سالمون ويستمر لغاية 

أنشأ متحف قسم الشرق األدنى  حرر آشور من ردم السنين ونقبها،«أندريه أوصى أن تكتب الكلمات التالية على قبره  ومن المعروف أن
   .»ضمن متاحف الدولة في برلين

واألعمال حتى آخر ثانية من حياته، لقد نقب  القليلة اختزل فالتر أندريه حياته العلمية والعملية التي آانت حافلة بالنشاطات بهذه الكلمات
 / لقد رسم آل المواقع التي مّرت فيها قافلته إلى بابل فرسم بيروت.. لمعروفة في الشرقا وحط في أهم الحواضر األثرية التاريخية

  .حلب/ االسكندرونة







  ريمون جرجي: بقلم ... المارتين ورحلته إلى الشرق في معرض لحسين المدرس وأوليفيه سالمون 
  

  
  

 في سورية ولبنان و فلسطين وترآيا، 1833-1832ألفونس دو المارتين ورحلته إلى الشرق " أقيم معرض عن الشاعر الفرنسي 
في بهو االستقبال الرسمي لمطرانية السريان   2009 أيار 7  إلى3للباحثين حسين عصمت المدرس والفرنسي أوليفيه سالمون من 

  .األرثوذآس بحلب
  

Le voyage en Orient de Lamartine  
  

و جميعها من مجموعة الباحث / السفر إلى الشرق / ويتضمن المعرض الطبعات األصلية األولى من آتاب المارتين وديوانه الشعري 
ات بعض الرسامين عن األماآن التي زارها المارتين وآتب عنها قصائد شعرية وأفكارًا حسين المدرس وبداخلها رسومات وانطباع

  فلسفية مختلفة
  

" قدم المعرض طبعات أصلية من آتاب المارتين وديوانه الشعري 
، ويذآر بأن المارتين ولد في ماآون بفرنسا عام "السفر إلى الشرق

تين أحد زعماء  وقضى طفولته في أحضان الطبيعة وآان المار1790
، وقد ترشح في نفس ذلك العام النتخابات 1848الثورة الفرنسية في عام 

  .الرئاسة الفرنسية و لكنه خسر في تلك االنتخابات
بدأ المارتين رحلته إلى الشرق من ميناء مرسيليا إلى لبنان حيث سكن 

  . في منطقة األشرفية و من هناك تنقل إلى مدن المنطقة
 العادات والتقاليد و القبائل والعشائر في بالد الشام و آتب المارتين عن

قام بعمل إحصاء عنهم وعن تعداد آل عشيرة وضمها في قائمة ضمن 
توفيت ابنته جوليا أثناء رحلته إلى الشرق في بيروت وهي في . آتابه
  . سنوات10عمر 

وهي جملة المارتين الشهيرة، وآان يعني بها "  حلب هي أثينا آسية"
آانت أثنيا مهدًا لحضارة أوروبة فكذلك هي حلب مهد لحضارة آما "

  ".آسية
رعى المعرض نيافة المطران يوحنا إبراهيم من خالل استضافته المعرض في بهو االستقبال الرسمي لمطرانية السريان األرثوذآس 

  .بحلب
مين لرسم المناطق التي زارها المارتين فأتت تلك  آتابه خمسة رسا  طبعة في حياته، وقد ألهم ما تضمنه16ُطبع من ديوان المارتين 

ويمكن تلخيص فكر المارتين في الجملة . الرسومات من خيال الرسامين واستنتاجاتهم مما آتبه في شعره وال عالقة لها تمامًا بالواقع
وقال ".الصالة واإلحسان هما من أآبر الفضائل في آل دين: " اآلتية

ل المعرض بأن المارتين لم يزر الباحث حسين عصمت المدرس خال
إمرأة تدخن النارجيلة في حديقة "حلب مطلقًا بل آتب قصيدة بعنوان 

و قد ألفها بناء على طلب خاص من مدام جوريل " دار عربية بحلب
زوجة ترجمان قنصل فرنسا في بيروت التي طلبت منه القصيدة 

ي يسكن في هناك فألفها لها لكي ترسلها لولدها السيد موليناري الذ
أسس رسول " و قد ذآر المارتين هذه الجملة في آتابه . مدينة حلب

روحانية بكتاب أصبح آل حرٍف فيه قانونًا أمة " محمد"اإلسالم 
و " وتضم بين جناحيها شعوبًا من آل األعراق ويتحدثون آل اللغات

نرى في هذه الجملة مدى تسامحه الكبير و إعجابه باإلسالم و هو 
  . المسيحي المؤمن

وخالل زيارته لفلسطين لم يتسنى لالمارتين زيارة المسجد األقصى 
عون فلم ُيسمح له إال بزيارة آنيسة القيامة بسبب انتشار وباء الطا

إذا قدر لي زيارة المسجد " بوصفه مسيحيًا، و من أقواله حينها 
  " االقصى، فلن اصلي إلبادة أي شعب، ولكنني سأصلي من اجل هداية وسعادة عيال اهللا



ن من ُصلب رسالته تشجيع الثقافة والحضارة وعن سبب استقباله هذا المعرض في دار المطرانية، فقد ذآر المطران يوحنا إبراهيم بأ
واللغات والتراث، وأن المارتين تطرق إلى مواضيع هامة تهم الجميع في هذا الوقت المعاصر منها الحوار والوحدة الوطنية، وتحدث 

جد هو من يفكر بإبادة عن أن المارتين أراد زيارة المسجد األقصى وهو المسيحي فعلق قائًال بأن من ال يزور ال الكنيسة وال المس
  .الشعوب حاليًا

  

 
   حسين المدرس وأوليفيه سالمون  الباحثينأهل

  
سالمي المطبوع باللغة العربية في العالم العصر الذهبي للكتاب اإل" معرض و آان الباحث حسين المدرس قد نظم في نفس المكان 

من مؤلفات جبران خليل " النبي"و " المجنون"و أعد حسين المدرس مع أوليفيه سالمون مسرحيتين . 2006 أيار 12في " اإلسالمي
جبران و "و  " حلب المحروسة بين الجامع األموي الكبير والمدرسة الحلوية: " جبران و أقاما العديد من المعارض الوثائقية منها

رحلة رومانسية عبر رسوم وانطباعات الرحالة الفنان وليم " و " الكتاب المقدس والشرق -  رامبرانت"و " الريشة و القلم... هوجو
  ... و" عبر أوروبا والشرق بارتليت 

   
وء على الشاعر الفرنسي عصمت المدرس و أوليفيه سالمون على أن أهمية المعرض تكمن في تسليطه الض وتوافق الباحثين حسين

الكبير ألفونس دو المارتين وعالقته الخاصة بالشرق وزيارته إلى آل من سورية ولبنان وفلسطين وترآيا خالل القرن التاسع عشر 
والتي آانت تهدف لعدة أغراض شعرية وفلسفية وتعليمية إضافة لكونها تمثل بادرة في مجال انفتاح الغرب نحو الشرق من خالل فهم 

  . وأوضحا بأن انفتاح المارتين نحو الشرق صنع له شهرة آبيرة فيه أآثر منها في الغرب. لدين اإلسالميا
" رحلة إلى الشرق"عصمت المدرس و أوليفيه سالمون طباعة ديوان الشاعر الفرنسي ألفونس دو المارتين  وقد أعاد الباحثين حسين

  . . و االنطباعات التي وجدت في الطبعات األصلية األولى لهذا الكتابباللغة الفرنسّية و تضم هذه الطبعة جميع الرسوم 
  

  
  احصاء القبائل

  ريمون جرجي



 لقاء الغرب والشرق في آتاب
 2009أيار  07الخميس 

 لكل األديان أخالقها السامية ولكل الحضارات فضائلها، ولكـل البـشر شـعورهم بالعـدل     »

آانـت  » والخير والجمال، آل ذلك محفور في قلـوبهم بيـد اهللا فـي العديـد مـن طبـائعهم                  

ل رحلته إلى الشرق خال" ألفونس دو ال مارتين"هي الكلمات التي سطرها الكاتب  هذه

" فلـسطين "و" لبنـان "و" سورية" وزار فيها آل من 1833-1832  بينفي الفترة التي جرت

  ."ترآيا"و

ذا  احثين          أما ما دفعنا للحديث عن ه ه آل من الب ذي أقام و المعرض ال ة، فه  سورية من   "ن المدرس يحس "الرحل
سريان   والذي جرى في األديب من فرنسا عن هذا الرحالة " أوليفيه سالمون "و ة ال بهو اتالستقبال الرسمي لمطراني

  . 2009 أيار 7 إلى 3خالل الفترة من األرثوذآس في حلب 

 :عن هذا المعرضهولندا الفخري قنصل " حسين المدرس"يقول السيد 

ا يتحدث في   ألف ي ذوال " ألفونس دو ال مارتين"عن الكاتب والرحالة الفرنسي  إن المعرض هو شرق   ه عن  آتاب ال
رة من       . هراشعأ وهمن خالل آتابات ة في الفت ذه الرحل ه عن       حيث 1833 -1832وقد جرت ه ا انطباعات آتب فيه

شرق   ذي قصده  ال ضا في   لألراضي المقدسة   بهدف الحج   ال ه زار أي سطين       ، إال أن ان وفل ذه سورية ولبن ه ه رحلت
ام . تها وتقاليدهااواطلع على شعوبها وثقافاتها وعاد أليف  ق د         بت اب بع ع الكت دول، وطب ذه ال ه له اء زيارت اب أثن  الكت

ارب  . اللغة الفرنسية األصلية التي آتب فيها الكتاب في البداية ذلك بعدة لغات مترجما عن اب التق ا   يمثل هذا الكت م
ذا      ه، ويجسد ه ه وعبادات ه لمفاهيم اح الم     بين األديان واالنفتاح الغربي تجاه الشرق وتقبل رة االنفت اب فك سيحي الكت

ى  على الشرق اإلسالمي   ذا الشخص     فعل دوم ه رغم من ق سلمين في سوريا         ال ه وصف الم آحاج مسيحي، إال أن
 .ولبنان وفلسطين بكالم مميز ومشجع

 :إعادة طباعة هذا الديوانمن قبل الباحثين حسين المدرس وأوليفيه سالمون؛ فيقول حسين المدرسأما السبب في 

سنوات الماضية قامت مؤسسة      و هالعملالسبب في القيام بهذا  ابطين "أنه ضمن ال ة عن     " الب ة بعمل مقارن الثقافي
د شوقي من   في الغرب والشرق فأجروا مقارنة بين وشعراء القرن التاسع عشر  أدباء ونس دو ال    أحم مصر، وألف

رة ـ        مارتين من فرنسا حيث اعتبرتهما هذه المؤسسة قمتي أدباء ك الفت شرق والغرب خصوصا أن تل رن  ال أي الق
  .رومانسية ومميزة للغاية التاسع عشر ـ آانت تعتبر فترة



  :بالقول" حسين"جزء من مشروع توثيقي يعمل عليه المؤلفان ويصفه السيد  هذا الكتاب هو

ذين   رحالة  الآتبه  آل ما   نعمل حاليا على محاولة توثيق       ون ال شام         الغربي الد ال ة ب شمل سورية     و زاروا منطق ي ت الت
اب      ين واألردنولبنان وفلسط دأناها مع آت ة   "وذلك عن طريق القيام بسلسلة من الكتب ب صلية الهولندي اريخ القن  ت
ذي   االكت ./2007/ونشرناه للمرة األولى في العام " سنة على إقامتها في حلب/ 400/بمناسبة قيام  ا  ب اآلخر ال قمن

زي  بنشره  يم بارتليت  " بعد ذلك هو عن الرحالة االنكلي ه " ول ا        ل وزيارت ذي قمن رن التاسع عشر وال شرق في الق ل
ام     شره في الع ا  و/. 2008/بن أليف   حالي ا من ت اب عن  انتهين رن التاسع       "  آت سية في حلب في الق صلية الفرن " القن

ي قمنا فيه بعملية توثيق لحياة ذوال") لوران دارفيو"مذآرات " بيكيه فرانسوا" حياة –" لويس جدوان"مراسالت (
م  فرنسا فلثالثة قناصل  ويس جدوان  : "ي مدينة حلب وه ه  "، و"ل سوا بيكي و  "و ،"فران وران دارفي وا   " ل ذين آتب وال

  . هذا الكتاب إلى اللغة العربيةيترجم وحاليا  وبالد الشام أثناء تواجدهم فيها" حلب"الكثير عن 

 ،قشخص من الغرب وشخص من الشرلقاء فكري بين والغاية هي أن يكون هناك  آل الكتب هي تأليف مشترك
  .والصور أيضا واألعمال آلها مدعومة بالوثائق

  

 ...نظرة إنسانين

سيد         أما ا ال ب، فيمثله ذه األبحاث والكت ة إعداد ه ه "الجانب األوروبي من عملي المون  أوليفي رفض أن   " س ذي ي وال
 :أخرى حيث يقول ويفسرها بطريقة" شخص من الشرق وشخص من الغرب"يعتبرها نظرة 

ر    المشترك عملية تقوم بشكل عام يعتبر العمل وى أآث اء المحت شرق أو الغرب،        .بإغن يس األمر نظرتين من ال ول
ة  بمهتم " حسين"غة والثقافة العربية واألستاذ لمهتم بال أنا من جهتي. إنما هي من شخصين أو إنسانين ة  اللغ والثقاف

ور هوغو  " مثلما نعرف في نفس الوقت " جبران خليل جبران"بمعنى آخر، أنا وهو نعرف . الفرنسية  حيث " فيكت
  .المشروع قرأ آتب هذين الكاتبين ومن هذه الفكرة انطلقت فكرةقد  آالنا آان

 "فرنسا" من" أوليفيه سالمون"و" سورية"من " ن المدرسيحس"الباحثين 

  

 :النظرة المشترآة حيث يفسر هذا الموضوع بالقول  بأن الموضوع أقرب إلىويتابع

حيث من الضروري أن يتواجد شخص لديه هذه  إنها النظرة المشترآة، فأنا مثال ال استطيع عمل آتاب عن حلب
ة وهذا أمر العمل يفيد في آسر الحدود بين الثقافات من الناحية الخيالي هذا. ن سكان حلب لكي يكون معيعالنظرة 

  .جيد

 : بالقولذلكعن الخمس سنوات للمرة األولى ويتحدث عن  سورية منذ ما يزيد" أوليفيه"وقد زار السيد 



ام     رة في الع ة     2004-2003جئت إلى سورية ألول م تاذ مدرس للغ ك آأس د اللغات ضمن       وذل سية في معه الفرن
ي ضمن      عدت إلى فرنس ، ومن ثم/2005-2004/حلب للعام الدراسي  جامعة  دآتوراه الخاصة ب الة ال ا لعمل رس
ة   والتي تتحدث عن   " السوربون"جامعة  ذ    " حلب "مدين ون ال ة األوروبي رة    ينفي أدب الرحال ا خالل الفت  زاروه
ي آل  . العثمانية الة في            آت وني ادرس وأحضر للرس ة شهور آ دة ثالث ى سورية لم سا "سنة إل ى  ". فرن  آنت أتمن

ى  . لظروف تحول دون هذاإال أن ا" حلب"التواجد أآثر في  ا إل ة   في آل مرة آنت آتي فيه يم  آنت  " حلب "مدين أق
 . المدرسحسين طات باالشتراك مع األستاذامن المعارض والنشالعديد 

 : أوليفيه المعارض، إنما امتدت لتشمل أيضا نشاطات أخرى يقول عنهالىع وال تقتصر النشاطات التي قدماها

ام  قدمنا  ون المج"مسرحية  / 2005/ع ران   " للكاتب " ن ل جب ران خلي ي "ومسرحية  " جب ام  " النب ران  2006ع  لجب
 .والفرنسية  وعرضت المسرحية باللغتين العربيةأيضًا

سية   وبالنسبة للكتاب القادم الذي رن التاسع عشر     يتحدث عن القنصلية الفرن ة   في الق ه   " حلب "في مدين ول عن فيق
 :"أوليفييه"السيد 

الكثيرون صلية الفرنسيةيتحدث الكتاب عن تاريخ القن    ة       في القرن التاسع عشر ف ا متواجدة في مدين ون أنه  ال يعرف
ي آانت تجمع آل من دول        منذ فترة طويلة، والكثير أيضا ال" حلب" ة الت دا "يدرآون حجم العالقات القوي " هولن
سا "و" انكلترا"و رن التاسع عشر    " سورية "مع   "فرن ا أو خارج     . خالل الق اس هن م الن  مستوى " سورية "إذا فه

ضايا      العالقة التي آانت آنذاك بعيدا عن النظرة الحالية من السفر إلى الشرق والخوف من ا من الق اإلسالم وغيره
رة  . مثلما آانت في تلك األيام فيمكن أن يكون السؤال هو لماذا ال تكون العالقات اآلن ال يوجد لألسف دراسات آثي

رة ي  تتحدث عن الفت ة ف ورية"العثماني ى " س ذآر عل يئة ال ت س رة آان ا فت رين يعتبرونه ار أن الكثي ى اعتب  عل
ا من           " سورية" دارس والجوامع وغيره ل الم ة مث ياء االيجابي د من األش ا للعدي ي أقيمت     رغم احتوائه األمور الت

ذلك ويجب      يجب على الناس أن تعرف أنه في الماضي. ضمن العهد العثماني ازة واآلن هي آ آانت العالقات ممت
 .الماضي  تكون هناك حدود مثلما لم تكن فيأال

ام الغرب     يقدم هذا المشروع نظرة طموحة في شرق أم د  محاولة إلبراز صورة ال ساهمت عدة ظروف في أال     فق
رة الماضية       يرى الشرق بنفس ه في الفت ان ينظر إلي شاريع هي نظرة    . التميز والحضارة التي آ ذه الم ستقبلية   ه م

في ترميم النظرة المنقوصة  والشرق لآلخر وهي مشروع ربما قد يساهم وبشكل آبيرومحاولة لتوضيح الحضارة 
   .ها الغرب إلينابالتي ينظر 

  أحمد بيطار

  



الطبعات األولى لكتب الشاعر الفرنسي المارتين 
 تعرض في حلب

  
 15:34:40 05-05-2009 : تاريخ الخبر

  

  

الفونس دو " نسي \الكاتب الفرب صالة مطرانية السريان االرثوذآس في حلب فعاليات معرض تقام في ..
/ تاب المارتين وديوانه الشعري األصلية األولى من آ ورحلته إلى الشرق والذي يتضمن الطبعات "المارتين 

رسومه وانطباعاته الفنية المختلفة عن األماآن التي زارها وآتب عنها قصائد  وبداخلها/ السفر إلى الشرق 
  .وأفكارًا فلسفية مختلفة شعرية

المعرض تكمن في تسليطه الضوء على   المدرس قنصل هولندا الفخري في حلب إن أهمية وقال الباحث حسين
وزيارته إلى آل من سورية ولبنان وفلسطين وترآيا خالل  الشاعر الفرنسي المارتين وعالقته الخاصة بالشرق

تهدف لعدة أغراض شعرية وفلسفية وتعليمية إضافة لكونها تمثل بادرة في  القرن التاسع عشر والتي آانت
 وأوضح المدرس أن انفتاح المارتين نحو. ل فهم الدين اإلسالميالغرب نحو الشرق من خال مجال انفتاح

  عن الكنيسة"رحلة إلى الشرق" آتابه الشرق صنع له شهرة آبيرة وسبب له مشاآل أدت إلفالسه وأبعاد
   .الكاثوليكية

  .واوليفييه سالمون يذآر أن المعرض يستمر أسبوعًا يرافقه توقيع آتابي الباحثين المدرس
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يفتتح يوم األحد القادم معرض الباحثين حسين عصمت المدرس وأوليفيه سالمون بعنوان 
، الذي يضم الطبعات األصلية األولى من آتاب المارتين »ألفونس دو المارتين ورحلته إلى الشرق«
 طبق األصل عن الرسم الموجود في هذه الطبعات بعد تكبيرها على شكل ونسخ» رحلة إلى الشرق«

  .صور وثائقية
  

آما سيعرض أيضًا رسومات شخصية للشاعر المارتين، وبعض البطاقات البريدية القديمة تحتوي على 
  .صور لألماآن التي عاش فيها وزارها، مع مختارات من أشعاره وأقواله حول الشرق

  
ذي يفتتح الساعة السابعة من مساء األحد في بهو االستقبال الرسمي في ويستمر المعرض، ال

، حتى السابع من أيار مفتتحًا أبوابه بين الساعة السادسة حلبمطرانية السريان األرثوذآس في 
ويترافق المعرض مع توقيع آتابي القنصلية الفرنسية في حلب في القرن . والتاسعة والنصف مساًء

 ولبنان وفلسطين وترآيا وريةس في 1833-1832السابع عشر وألفونس دوالمارتين ورحلته إلى الشرق 
  .للباحثين المدرس وسالمون

  
م وتوفي 1790والجدير بالذآر أّن الشاعر الفرنسي ألفونس دوالمارتين ولد في مدينة ماآون الفرنسية 

وللشاعر المارتين عالقة خاصة بالشرق حيث زار آّل من لبنان، وفلسطين، وسورية، . م1869عام 
استوحى آتابه . سالم وألف خالل زيارته ديوانه المعروف السفر إلى الشرقوترآيا وتعرف فيها على اإل

  . من موت عشيقته إلفير» التأمالت«األشهر 
  

  
  اآتشف سورية

 



 معرض في حلب عن الشاعر الفرنسي المارتين ورحلته إلى الشرق
 

 
تشهد صالة مطرانية السريان األرثوذكس في حلب بسورية فعاليات معرض 

ن الطبعات األصلية األولى ألفونس دو المارتين ورحلته إلى الشرق والذي يتضم

وبداخلها رسومه " السفر إلى الشرق"من كتاب المارتين وديوانه الشعري 

وانطباعاته الفنية المختلفة عن األماكن التي زارها وكتب عنها قصائد شعرية 

يستمر المعرض أسبوعا يرافقه توقيع كتابي الباحثين . وأفكارا فلسفية مختلفة

 . وليفييه سالمونأالمدرس و

وقال الباحث حسين عصمت المدرس قنصل هولندا الفخري في حلب إن أهمية 

المعرض تكمن في تسليطه الضوء على الشاعر الفرنسي المارتين وعالقته 

الخاصة بالشرق وزيارته إلى كل من سورية ولبنان وفلسطين وتركيا خالل القرن 

رية وفلسفية وتعليمية إضافة التاسع عشر والتي كانت تهدف لعدة أغراض شع

لكونها تمثل بادرة في مجال انفتاح الغرب نحو الشرق من خالل فهم الدين 

وأوضح المدرس أن انفتاح المارتين نحو الشرق صنع له شهرة كبيرة . اإلسالمي

 عن الكنيسة "رحلة إلى الشرق" كتابه  وسبب له مشاكل أدت إلفالسه وأبعاد

   .الكاثوليكية

  )سانا(
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يفتتح يوم األحد القادم الساعة السابعة مساء معرض الباحثين حسين عصمت المدرس وأوليفيه سالمون 
بعنوان ألفونس دو المارتين ورحلته إلى الشرق وذلك في بهو االستقبال الرسمي لمطرانية السريان 

  . األرثوذكس بحلب

هذا المعرض الطبعات األصلية األولى يضم .. وقال الباحث حسين المدرس في حديث خاص لوكالة سانا
 طباعة حجرية كما سيتم عرض نسخ طبق 1833-1832من كتاب المارتين المهم رحلة إلى الشرق 

  . األصل عن الرسوم الموجودة في هذه الطبعات بعد تكبيرها على شكل صور وثائقية

ات البريدية القديمة سيعرض أيضاً رسومات شخصية للشاعر المارتين وبعض البطاق.. وأضاف المدرس
  . تحتوي على صور لألماكن التي عاش فيها وزارها مع مختارات من أشعاره وأقواله حول الشرق

يستمر المعرض حتى السابع من أيار مفتتحاً أبوابه بين الساعة السادسة والتاسعة والنصف مساء ويترافق 
عرض مع توقيع كتابي القنصلية الفرنسية في حلب في القرن السابع عشر وألفونس دوالمارتين ورحلته الم

  .  في سورية ولبنان وفلسطين وتركيا للباحثين المدرس وسالمون1833- 1832إلى الشرق 

 من مواليد مدينة ماكون الفرنسية استوحى 1869-1790يذكر أن الشاعر الفرنسي ألفونس دوالمارتين 
  . كتابه األشهر التأمالت من موت عشيقته إلفير

وللشاعر المارتين عالقة خاصة بالشرق حيث زار كل من لبنان وفلسطين وسورية وتركيا بين عامي 
 لغرض شعري فلسفي وتعرف فيها على اإلسالم وألف خالل زيارته ديوانه المعروف 1833- 1832

  . السفر إلى الشرق

مدرس مؤرخ وباحث سوري متخصص في الفترة العثمانية ويهتم بجمع ويذكر أيضا أن حسين عصمت ال
األعمال الفنية والوثائق القديمة وأوليفيه سالمون باحث فرنسي يحضر لنيل رسالة الدكتوراه عن مدينة حلب 

   .في أدب الرحالة االوروبيين في الفترة العثمانية

 
 
 


