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السياحة في برلين
تعّرف على أرخص األماكن

برلين ـ دارا عبد اهلل

ــل الــعــاصــمــة األملــانــيــة بــرلــن،  تــشــكِّ
من  للسياحة  دائمة  وقبلة  وجهة 
كل أنحاء أوروبا والعالم. لكن ثّمة 
 عام. 

ّ
نوعا خاّصا من السياح يزور برلن كل

ا مثاليًا ملا يمكن أن 
ً
 ليست املدينة مكان

ْ
إذ

»السياحة الفخمة«، كما في لندن  نسّميه بـ
وبـــاريـــس ومـــدريـــد، حــيــث املــطــاعــم الفخمة 
والفنادق والخيارات التي تناسب املشاهير 
والــنــجــوم وصــــور »اإلنـــســـتـــغـــرام«. نــســبــّيــًا، 
تعتبر برلن من أكثر عواصم غــرب أوروبــا 
رخـــًصـــا مـــن حــيــث األســــعــــار، إذا مـــا قــورنــت 
ــى بعواصم 

ّ
بــعــواصــم أوروبـــّيـــة أخـــرى، وحــت

ــم ارتــفــاع األســعــار  عــربــّيــة مــثــل بــيــروت. ورغـ
ها تبقى الوجهة 

ّ
التدريجي في املدينة، إال أن

اق موسيقى 
ّ

املمتازة للشبان والشابات عش
والفنانن والصحافين  »التكنو«، والطالب 

واملثقفن والناشطن السياسين. 

)Getty( »في حي »برينزالور بيرغ Mauer Park »يقع سوق »ماور بارك

ــّم 5 خـــيـــارات رخــيــصــة في   هــنــا أهــ
ُ

نــعــرض
املدينة ملن يزورها. 

»كلوب دي فيزيوناري« 
 club der visionäre

يقع  »كلوب دي فيزيوناري« في قلب منطقة 
 بــاملــهــاجــريــن 

ّ
»كـــرويـــزبـــرغ«، الــحــي املــكــتــظ

»كلوب«   الـ
ّ

العرب واألتراك في املدينة. يطل
ح في 

َ
على أحد تفّرعات نهر الـ Spree، وُيفت

 األمــر املميز فيه 
ّ
فصل الصيف فقط. إال أن

 ال يتجاوز 
ْ
هــو رخـــص تــذكــرة الـــدخـــول، إذ

ــورو، وهـــو سعر  ســعــر »الــدخــولــيــة« الــــ 5 يــ
»الكلوبات«  ممتاز ورخيص إذا ما قورن بـ
فيزيوناري« هو  »دي  املدينة.  فــي  األخـــرى 
مفتوح  ــه 

ّ
أن كما  »التكنو«،  ملوسيقى  مكان 

الصيف، مما  فــي فصل  الساعة  مــدار  على 
رائعة  بإطاللة  باالستمتاع  لـــزواره  يسمح 
على النهر، تحت أشعة الشمس في أشهر 

الصيف القليلة. 

جزيرة المتاحف 
تــقــع جـــزيـــرة املــتــاحــف فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
ــــي »فــــريــــدريــــش  ــــي حـ ــًدا فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــن، وتـ ــرلـ ــ بـ
شتراسي« بالقرب من جدار برلن الذي كان 
ــم املــديــنــة إلـــى شــطــريــن غــربــي وشـــرق.  يــقــسِّ
ا 

ً
ــاًرا مـــمـــتـــاز ــيــ ـــعـــتـــَبـــر جــــزيــــرة املـــتـــاحـــف خــ

ُ
ت

 ســعــر تــذكــرة الـــدخـــول إلــى 
ّ
 إن

ْ
لــلــســيــاح. إذ

جميع املــتــاحــف املـــوجـــودة فــي الــجــزيــرة ال 
 :

ً
تتجاوز الـ 19 يورو. ومن أهّم املتاحف مثال

املــتــحــف اإلســـالمـــي ومــتــحــف بــــالد مـــا بن 
النهرين ومتحف التاريخ األملاني ومتحف 
الفن  ة فروعه ومتحف 

ّ
»بيرغامون« بكاف الـ

وغيرها من املتاحف األخــرى. طبًعا، دوًما 
ة،  توجد حسومات ملن يمتلك بطاقة جامعيَّ

والدخول مجانّي للصحافين. 

متحف ألمانيا الشرقيَّة 
الديمقراطية  أملانيا  يقع متحف جمهورية 
Spree، ويضم  الـــ  نهر   على 

ً
مــبــاشــرة  DDR

وثــائــق تــرجــع إلـــى أرشــيــف نــظــام حـــزب الـــ 
ة.  DDR الذي كان حاكًما في أملانيا الشرقيَّ
تبلغ تكلفة دخــول املتحف حوالي 5 يورو 
فقط، يأخذ الزائر من خاللها فكرة ممتازة 
ــة أملانيا  ودقــيــقــة عــن نــمــط الــحــيــاة فــي دولـ
ـــة، دولـــــة الـــحـــزب الــــواحــــد والــقــمــع  الـــشـــرقـــيَّ
ة  السياسي والترهيب. يمتلُك الزائر صالحيَّ
التعذيب واالستجواب  غــرف  إلــى  الــدخــول 
النظام  يستخدمها  كـــان  الــتــي  والــتــحــقــيــق 
، إضـــافـــة إلــــى قــــراءة 

ً
ضـــد مــعــارضــيــه مـــثـــال

ــة الــتــي كــان  الــتــقــاريــر األمــنــيــة واملــخــابــراتــيَّ
عــمــالء الـــحـــزب يــكــتــبــونــهــا ضـــدَّ مــعــارضــي 
ـــ DDR هو  الــحــكــم. الـــدخـــول إلـــى مــتــحــف الـ
 
ْ
ــة، إذ اســتــرجــاع لــذكــريــات األنــظــمــة الــعــربــيَّ

لحظة  فــوًرا  الذهن  في  املقارنات  آلية  تبدأ 
 .

ً
رؤية أدوات التعذيب مثال

»شارع العرب« 
Sonnenalle أو

ــارع الـــعـــرب« فـــي قــلــب حـــّي »نـــوي  ــ يــقــع »شـ
املــوجــة  قــبــل  مـــن  Neukölln. ســّمــي  كـــولـــن« 
»شــــارع  ـــ األولـــــــى مــــن املـــهـــاجـــريـــن الــــعــــرب بــ
الـــــعـــــرب«، ألنـــــه مـــلـــيء بـــاملـــحـــال واملـــطـــاعـــم 
ة. تكّرست الهوية العربية  واملقاهي العربيَّ
الفلسطينين  الالجئن  قدوم  للشارع عند 
الدول  في  املحتلة واملخيمات  من فلسطن 
الــعــائــالت اللبنانية  إلـــى  ــة، إضــافــة  الــعــربــيَّ
ــة،  ــة مـــن الـــحـــرب األهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيَّ ــاربـ ــهـ الـ
ــــن الـــــذيـــــن كـــســـحـــوا  ــــوريـ ــــسـ ــــن الـ ــئـ ــ ــــالجـ والـ
الــشــارع بــمــحــالت الــشــاورمــا فــي الــســنــوات 
ــلـــى خــــالف الــنــظــرة  الــخــمــس األخــــيــــرة. وعـ
الــشــارع،  هـــذا  مــن  التخويفية  التبسيطّية 
والتي يشارك في تغذيتها بشكل أساسي 
فــّعــال، إال  اليمن الشعبوي األملــانــي بشكٍل 
ه يشّكل وجهة ممتازة للسكان املحلين 

ّ
أن

 يشتهر هــذا 
ْ
والــســيــاح األجـــانـــب أيــضــًا. إذ

ــثـــرة  ــه، وكـ ــيــ الـــــشـــــارع بــــرخــــص األســـــعـــــار فــ
الــخــيــارات مــن املــطــبــخ الــعــربــي املــتــوّســطــي 
تحديًدا، أي من سورية ولبنان وفلسطن. 
ه مقصد الكثير من النباتين الذين 

ّ
أن كما 

ــبــون الـــلـــحـــوم، وذلـــــك لــغــنــى املــطــبــخ 
ّ
يــتــجــن

الـــعـــربـــي بــالــفــتــوش والـــتـــبـــولـــة والــحــمــص 
وغير ذلك من املقبالت النباتية.

»ماور بارك« 
أو سوق األدوات المستعملة 
يقع ســوق »مـــاور بـــارك« Mauer Park في 
 Prenzlauer Berg بيرغ«  »بــريــنــزالور  حي 
فـــي الــعــاصــمــة. وكــلــمــة Mauer بــاألملــانــيــة 
تــعــنــي »جـــــــدار« وذلـــــك لـــقـــرب الـــســـوق من 
إحــدى قطع جــدار برلن. في هــذا السوق، 
ــيــــون أدواتـــــهـــــم  ــلــ  الــــســــكــــان املــــحــ

ُ
يـــــعـــــرض

املستعملة من ثياب وكتب وإكسسوارات، 
 ما يخطر في البال. في فصل الصيف 

ّ
وكل

ثـــّمـــة فــعــالــيــات غــنــائــّيــة وورشــــــات رقــص 
وحــــفــــالت مـــوســـيـــقـــى الــــجــــاز ومـــبـــاريـــات 
للكالب. وتعود أصل فكرة هذا السوق إلى 
ثقافة  ومحاربة  االستهالك  إنقاص  نزعة 
الــشــراء الــرأســمــالــيــة مــن األســــواق الكبرى 
ــة، عـــن طـــريـــق تــشــكــيــل »ســـوق  ــنـ ــديـ فـــي املـ
بـــديـــل«، ُيـــــدار مـــن قــبــل شــبــكــة اجــتــمــاعــّيــة 
السلع فيما بينها  ة، تقوم بتبادل  تكافليَّ

بأسعار رخيصة جًدا.

يقع »شارع العرب« في 
قلب حّي »نوي كولن«. 
سّمي من قبل املوجة 
األولى من املهاجرين 

العرب بهذا االسم، ألنه 
مليء باملحال واملطاعم 

ة. واملقاهي العربيَّ

■ ■ ■
تبلغ تكلفة الدخول إلى 
متحف الـ DDR حوالي 

5 يورو فقط، يأخذ 
الزائر من خاللها فكرة 

ممتازة ودقيقة عن 
نمط الحياة في أملانيا 

ة. الشرقيَّ

■ ■ ■
تعتبر برلني من أكثر 
عواصم غرب أوروبا 

رخصًا من حيث 
األسعار.

باختصار

ل العاصمة األلمانية برلين، وجهة وقبلة دائمة للسياحة من كل أنحاء أوروبا والعالم. لكن ثّمة نوعا خاّصا من السياح يزور  تشكِّ
برلين كّل عام. نعرُض هنا أهّم 5 خيارات رخيصة في المدينة لمن يزورها

هوامش

خطيب بدلة

املوسى إلصدار  الدين  تاج  القاص مصطفى  يستعد 
للتخلص  »ساعدونا  الجديدة  القصصية  مجموعته 
الشعراء،  حفيظة  العنوان  هــذا  سيثير  الشعراء«.  من 
قد  ولكنها  املجموعة،  محتوياِت  قراءتهم  قبل  حتى 
اتفقنا على ضرورة  لو   في ما 

ً
 مقبولة

ً
تكون تسمية

إيجاد جواب دقيق للسؤال التالي: َمْن هو الشاعْر؟ 
فــي مــعــرض الــجــواب؛ ال بــد أن نقسم الــشــعــراء إلى 
ــاُم 

َّ
ــظ

َ
الــن ــامــون. 

َّ
ــظ

َ
والــن الحقيقيون،  الــشــعــراء  قسمني: 

 الــشــعــر، فــال يــرتــكــُب فــي ما 
َ
هــو َمـــْن ُيتقن صــنــاعــة

 فنيًا واحــدًا، بل قد يمتاز نظُمه بالقوة 
ً
ينظمه خطأ

والجزالة والفخامة. وأما الشاعُر فتجد عنده الحب، 
والشفافية، والجمال، والوجدان، وتدفق األحاسيس، 
والـــصـــور، وربــمــا الــحــكــمــة، هـــذا مــع اإلشــــارة إلـــى أن 
 
ً
الصناعة عند الشاعر الحقيقي قد تكون أقل متانة

ام القدير.
َّ
ظ

َ
من صناعة الن

متفاوتة،  إبــداعــيــة  مستويات  ذوو  أنفسهم  الــشــعــراء 
والنظامني  الكبار  الشعراء  وحــول  امون. 

َّ
ظ

َ
الن وكذلك 

 مــمــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم تسمية 
ٌ

ــــمٌّ هـــائـــل
َ
الــكــبــار ثــمــة ك

بالشعر«..  ُبون  سِّ
َ
ك

َ
ت
ُ
»امل أو:  »الطحالب«..  أو  »الفراطة«، 

وهذه الفئة األخيرة تأخذنا إلى منطقٍة خطيرة ضمن 
ــِبــريــن بــني الــشــعــراء، 

ْ
ــخ

ُ
ــذا املــبــحــث، وهــــي: شــيــوُع امل هـ

ِبرين، وكان هذا )في سورية( 
ْ
خ

ُ
وشيوُع الشعراء بني امل

التي كانت  القومية  باألعياد  االحتفال  بأجواء  يقترن 
ــارس/ آذار،  فــي الــســابــق تقتصر عــلــى الــثــامــن مــن مــ
أكتوبر/  إبــريــل/ نيسان، والــســادس مــن  والسابع مــن 
األول، والسادس عشر من نوفمبر/ تشرين  تشرين 
الثاني، ثم أضيف إليها بعد يناير/ كانون الثاني 1994 
العاشر من يونيو/  ذكــرى مقتل باسل األســد، وبعد 

حزيران 2000 ذكرى وفاة حافظ األسد.    
 تدرُّ 

ً
 على نظِم شعر املديح نعمة

ُ
بقدر ما كانْت املقدرة

 
ً
، وفتاَت موائد، ومناصَب قيادية

ً
على املتكسبني أمواال

 على الشعراء املنشغلني 
ً
صغيرة، بقدر ما كانت نقمة

والــجــمــال، وال سيما حينما  والــحــريــة  الــوطــن  بهموم 
إليها،  أشــرنــا  التي  القومية  املناسبات  إحــدى  تقترُب 
وباألخص مناسبة الحركة التصحيحية الكارثية التي 
، وبدئه التأسيَس 

َ
تؤرخ الحتالل حافظ األسد سورية

للخراب الذي وصلنا إليه بعد نصف قرن من حكمه 
الكارثية بحوالي  وحكم وريثه.. فقبل حلول املناسبة 
العاملون في الصحف واملجالت واإلذاعــة  شهر، كان 
وزارتــي  الـــوزارات، وخصوصًا  ومختلف  والتلفزيون 

اإلعــــالم والــثــقــافــة، يــســتــنــفــرون، ويـــبـــدأون التحضير 
اإلنــتــاج،  فيها  ل 

ّ
يتعط التي  الكبرى  السنوية  للمهزلة 

الحكومية شبيهة  الدوائر  العام، وتصبُح   
ُ

املال وُيهدر 
»الرزق الداشر الذي يعلم الناَس الحرام«، ويكون الطلُب  بـ
ــامــني وأشــبــاهــهــم ضــمــن هـــذه »الــهــمــروجــة« 

ّ
عــلــى الــنــظ

أكثر من الطلب على الخطاطني والرسامني وصانعي 
التماثيل والطبالني والزمارين، والَدّبيكة، ويبدأ الشعراء 
ي، وكل واحد منهم يعقد اجتماعًا 

ّ
الحقيقيون بالتخف

طارئًا مع زوجته وأوالده ويقول لهم: أي تلفون يأتيني 
من اإلذاعة، أو التلفزيون، أو الجريدة التي أكتب فيها، 

أو أحد فروع اتحاد الكتاب العرب، أو املراكز الثقافية، 
لــه: بابا مو هــون.. ولكن ال تفعلوا مثلما يفعل  قولوا 
الهزلية عندما يقولون ملن يطلب  األغنية  األطفال في 
األب: بابا بيقلك ُهّوي مو هوْن! وهكذا يمّرر الشاعر 
لتشويه  يضطر  أن  دون  مــن  الحقيرة  املناسبة  هــذه 
ســمــعــتــه، وضــــرب تــاريــخــه بــكــتــابــة أشـــعـــار سخيفة 

يمتدح فيها الديكتاتور القاتل.. 
ي الشعراء، والكتاب، خالل املناسبة الكئيبة، 

ّ
وكان تخف

مــمــكــنــًا إذا كـــانـــوا غــيــر مــوظــفــني فـــي الــصــحــف. وأمـــا 
املوظف فكان يتعّرض، مع حلول املناسبة، إلى امتحان 
يصبح  أو  الديكتاتور،  مــادحــًا  يكتب  أن  فإما  عسير، 
واحــدًا من املغضوب عليهم، املحرومني من أي مزايا، 
املهّددين باالعتقال لدى أول خطأ مهني يرتكبونه في 
املستقبل. ولعل من أطرف ما حدث في تلك األيــام أن 
شاعرًا روائيًا كان يجالس األدباء والفنانني املعارضني، 
ويزعم أمامهم أنه »معارض« مثلهم وزيادة. وفي ذات 
يــــوم، كــتــب قــصــيــدة مــديــح لــحــافــظ، ونــشــرهــا باسمه 
ــوا عنه، 

ّ
انــفــض إلــى مجلسهم  الــصــريــح، وحينما جــاء 

 يشغله.. ولم يكن 
ً
وتذّرع كل واحد منهم بأن لديه عمال

غريبًا وال مفاجئًا أن يكتب بهم تقريرًا جماعيًا، ولَم ال 
يكتب طاملا أن أوراقه كشفت؟

الشعراء يندّسون بين الُمخبرين

وأخيرًا

كانت المقدرُة على نظِم 
شعر المديح نعمًة تدرُّ على 

المتكسبين أمواًال، وفتاَت 
موائد، ومناصَب قياديًة صغيرة
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