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هيئة التحرير



تجدون هذه اللوازم في حقائب ظهوركم:

قبعة منظار إبرة تطريز

اف للجيب كشَّ صحن

ورق حبٌل للنط بلي

رة عدسة مكبِّّ صندوق الكنز

مقص لوحة تحديد األشجار

أقالم تلوين من الشمع أنواٌع مختلفة من الجلد



12 النصوص الخاصة بالرقم
كارل فريهري فون لينكر

يف عزبة فاميار بني أماليا وكارل أوغسط

» كان جوته عرَّابًا خاًصا لألطفال وأنا أتذكر جيًدا كيف وضعنا عىل األرض يف أول دخوٍل 
لنا إىل حجرات السيدة فون شتاين ودرَّس لنا بعض املقطوعات الفنية. أقام جوته حفالً مل 

يسبق له مثيل يف فاميار يف ليلة عيد الفصح يف حديقته التي مل ينتقل إليها إال مؤخرًا 
والواقعة عىل مروج فاميار العليا، وبني جمعٍ من األطفال من بيوٍت رشيفة. ُخبئت يف كل 

ن، وكان علينا أن نجدها بأنفسنا. كُل يشٍء كان  زوايا الحديقة مثاُر الربتقال والبيُض امللوَّ
مسموًحا به؛ مدرسونا الخصوصيون، وما أكرثهم، ألن األعراف جرت عىل أنه من غري 

الالئق ذهاب أبناء أولياء األمور املرموقني إىل املدرسة الثانوية، جلسوا يتسامرون عىل 
طاولٍة خاصة ومل يسمعوا لنا. عند املساء رأينا هرمني طويلني متغريين، ُعلقت عليهام 
مأكوالٌت من كافة األنواع، من قبيل النقانق املقلية وكرات اللحم وما شابهها. ورسيًعا 

ارتقى النشُء النشيط أعىل الهرمني، وانتزعوا ما طالته أيديهم وهم نازلون من األعىل، ما 
بدا لهم أمرًا ممتًعا وخرجوا من فرط الرسور عن طورهم، بحيث قلبوا إحداها، األمر 

ى حينها بول، إىل أضحوكٍة عامة. « الذي حّوله مفتُش البناء املتوفَّ مؤخرًا جوتزه، املسمَّ

كارل موتزيوس
جوته – صديُق األطفال

» لكن الحديقة ما لبثت أن تحوَّلت إىل ساحٍة لعرض مواهب األطفال املفرحة. ففي هذه 
الحديقة وعىل املروج الشاسعة أمامها اعتاد أطفال العائالت الصديقة االنخراط يف 

اللعب؛ الصغري كوتسيبو، كان يبلغ من العمر حينها اثنى عرش عاًما وكان غالًما متيقظًا، 
يجُد جوته سعادته فيه، وضع حجرًا يف الحديقة وأخذ يلهو: تراكمت الحجارة الصغرية 
هناك مشكلًة بيوت زرع وبنت » قنواٍت مائية «، ويف أمسيات الربيع والصيف الرائعة 

دأب جوته عىل إشعال األلعاب النارية لألطفال هنا، وأخذ صخُب الصبيان املرح يدّوِّي 
كثريًا من هذه املروح، عندما يلعب الكرة مع عصبة األطفال املفعمة بالحيوية.

بفضل جوته انترشت يف ذلك الوقت بني النشء كافة أنواع مترينات الجسم. أخذوا 
يسبحون ويجرون وميشون عىل سيقاٍن خشبية طويلة وشد الدوق يف فناء املنزل 

ي الحًقا أيًضا حديقة هريدر، حبالً من أجل الرقص عىل الحبال. ]…[ « الحجرّي، الذي سّمِّ
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10 اللعبة الخاصة بالرقم
صلوا كل األرقام بدًءا من الرقم 1 يف ترتيبها الصحيح. خّمنوا، ما هذا؟



 6  بعد ذلك اطووا كلتا النهايتني إىل األعىل من الجهة املفتوحة. أوالً عىل إحدى الجانبني، ثم 

عىل الجانب اآلخر، بحيث ينشأ مثلث.

اسحبوا هذا املثلث اآلن من الجهة املفتوحة، بحيث ينشأ مربع مرًة أخرى.  7

اآلن اسحبوا الجهتني املفتوحتني بعيًدا وبهذا تكون السفينة جاهزة.  8

 9  السفينة جاهزة لإلبحار. اقطعوا اآلن هذه األشكال، إذا أحببتهم، وأرسلوها إىل 

الرحلة الكبرية.

أمتنى لكم متعًة كبرية عند اإلبحار.



9 دليل املشغوالت الخاص بالرقم

1  توجد عىل الغالف ملزمٌة ورقية لصنع السفينة. قصوا امللزمة الورقية عند الخطوط املرسومة 

وضعوا مطويًة أمامكم.

اطووا امللزمة مرًة أخرى يف املنتصف واثنوها عىل بعضها.  2

 3  بعد ذلك اطووا الزوايا عىل الجهة املغلقة إىل املنتصف عند حافة الطي. يف البداية عىل

 إحدى الجهتني، ثم اقلبوا الورقة واطووا أيًضا الزاوية األخرى إىل املنتصف.

 4  يُثنى الجزء البارز املتبقي يف األسفل اآلن عىل كال الجانبني إىل األعىل، أوالً عىل إحدي 

الجانبني، ثم عىل الجانب اآلخر، بحيث تنشأ قبعة.

اآلن افتحوا القبعة من األسفل وأبعدوها عن بعضها البعض، حتى ينشأ مربع.  5



6

 a  كائن ذو أربعة أرجل يضبط كائًنا أحادّي

 الرجل، ثم يأخذ ثنايئ األرجل الكائن
 ثاليّث األرجل، ويقذف به الكائن رباعّي

األرجل، يك يستعيد أحادّي الرجل.

b  كيف تعرب بذئب وعنزة وكرنب يف قارب عرب نهر، عندما يتحتم عليك أن 

تصطحب واحًدا منها معك فقط ودون أن يفرتس أحدها اآلخر؟

 c  رجٌل كفيف رأي أرنبًا يعدو؛

 ورجٌل كسيح يجري وراءه وميسك به،
ورجٌل عاٍر يخفيه ويحمله إىل املنزل. ما هذا؟

تجدون الحلول عىل الجزء الداخيّل من الغالف.

األلغاز الخاصة بالرقم



2 القصيدة الخاصة بالرقم
اقرأوا القصيدة مرًة بصوٍت مرتفع.

جنجو بيلوبا )ترجمة: أسامء عزايزة(
 ورقُة الشجرة هذه، القادمُة من الرشق إىل حديقتي،

تُخبئ يل وللراغبني باملعرفةِّ رسَّاً.

َي مخلوٌق واحٌد  أَهِّ
 َشطََر نفَسه إىل اثنني؟

أم اثنني اختارا أن يراهام العاملُ واحًدا؟

 حتى أردَّ السؤاَل وجدُت إجابته الصحيحة:
 أمل تلحظوا يف أغاينَّ أنني واحٌد واثنني مًعا؟

هل انتباكم شعوٌر بأن ورقة شجرة جنكو كانت متثِّّل صورة رمزية للصداقة عند جوته؟ 
من أين ميكن معرفة ذلك يف القصيدة؟



النجم13
ي النجُم بهذا االسم، ألن الطرق هنا يف هذه املنطقة تتخذ شكل النجوم.  لقد ُسّمِّ
يف أيامي كان النجم مكان تجمع لحفالت الحديقة املرحة. أنتم أيًضا تستطيعون 

استخدامه لتجربة بعض األلعاب.
انظروا يف حقائب ظهوركم. تجدون هناك لعبة بيل، وحبالً للعبة نط الحبل، 

وصحًنا طائًرا.
إذا احتجتم اسرتاحًة بني األلعاب، فانظروا إىل تصميم نبع لويرتا ومغارة 

سفنكس وعني الثور.
يعترب نبع لويرتا مثاالً عىل الينابيع الطبيعية يف حديقة نهر إمل. تندفع املياه 
 بفعل الضغط يف باطن األرض وتظهر عىل شكل نبع. أما مغارة سفنكس فهي، 

نت حينها بصورٍة إضافية  عىل العكس من ذلك، ليست ذات أصٍل طبيعّي. لقد ُدّشِّ
من أجل حديقة نهر إمل. يحرس هذه املغارة ما يُعرف باسم سفنكس. مثُل هذه 

الكائنات، األسود برؤوٍس برشية، كانت تحرس املعابد واألهرامات يف مرص القدمية. 
من يقرتب منها، يصيبه السحر، حسب إحدى األساطري. تجدون عني الثور بعيًدا 

 بعض اليشء عن مغارة سفنكس. إنها نبٌع دائرّي محاٌط بصخور املغارة، تقُف 
عند حافته شجرتان.

لكن انتبهوا من فضلكم 
أثناء جولتكم املمتعة إىل 

ترك الحديقة وأماكنها 
املميزة مرتبة، حتى تبقى 

سليمًة وتقدّم السعادة الغامرة 
للزوار القادمني أيًضا.





سوف تندهشون عندما تعرفون أن جوته مل يكن يتحدث يف قصيدته عن زهرٍة يف واقع األمر. لقد 
كتب هذه القصيدة بعد 25 سنٍة بالتحديد من عثوره عىل زوجته السيدة كريستايني فولبيوس، 

أي يف أغسطس 1813. الزهرة هي رمٌز للسيدة كريستايني. عندما تقرأون قصيدًة ما قريبًا، فّكروا 
يف إمكانية وجود رسالة خفية داخلها.

لكن جوته مل يكن وحيًدا دامئًا يف منزله الصيفّي. يف الغالب كان مير به أطفال، يستطيع أن 
ميرح معهم يف الهواء الطلق. ويف عيد الفصح كان ينظّم فعالياٍت للبحث عن بيض عيد الفحص 

امللوَّن، أو ما يُعرف بالبحث عن بيض األرانب، وهي الفعاليات التي تُنظَّم إىل اليوم كل عام 
لألطفال. كيف كان ذلك يحدث حينها بالتحديد؟ استمعوا إىل ما يحكيه كل واحٍد كان متواجًدا 

بنفسه حينها. ابحثوا من أجل ذلك عىل نصني يف نهاية الكراسة.



منزل جوته الصيفّي 12
كان املنزل الصيفّي مسكن يوهان فولفجانج جوته ومقر عمله. يف حديقته كان جوته يتابع النباتات 
والحيوانات. كام أنه ألف هنا أيًضا قصائد عديدة. ما رأيكم لو قرأتم واحدًة من القصائد بصوٍت عاٍل؟ 

وجدتها )ترجمة: ُمعاذ الُعمري(
ذهبُت َشطَْر الغابةِّ

خالياً يف َجْولَة،
ال أَبْتَغي َحاَجًة،

وتلك كانت غايتي.
أَبرْصُت َورَْدًة صغريًة

، يف الظِّّاللِّ
كََنْجَمٍة تَلَْمُع،

. كعيوٍن ذاتِّ َجاَملِّ
ها، فأردُت قَطْفِّ

ها: ن لُطْفِّ وهنا قالْت مِّ

أَقاطِّفي أنت
يك أذبَل؟

فَُقْمُت أَحفُر َحولها
ْذرِّها َحَملتُها، بكاملِّ جِّ

إىل حديقٍة
يف بيْت جميل.

ن جديٍد، ثُمَّ َغرَْستُها مِّ
كاٍن وديع؛ٍ يف مِّ

انًا وها هي اآلن عادْت تُطلُق أَْغصِّ
يف الحال َهبَّْت تُطلُع أزهاًرا.



بوابة مقاتيل األسود11
اف الجيب، الذي تجدونه يف حقيبة الظهر واستكشفوا الكهف الصغري. أخرجوا كشَّ

األمُر هنا يتعلق بجزٍء صغريٍ من نفق، كان ضمن نفٍق آخر يف السابق. يف العام 
ى فتحة الفم، بناًء عىل اقرتاحات املعامرّي  1818/1817 متت زخرفة املدخل، املسمَّ

كليمنس فينزيالوس كودراي بأعمدة من ركام كنيسٍة بالقرب من ينا. ميكنكم 
التعرَّف عىل مقاتيل األسود فوق البوابة.



املنزل الرومايّن10
ن من أجل الدوق شارل أوغسط. أال  املنزل الرومايّن هو املبنى األكرث جامالً يف الحديقة. ُدّشِّ

يذكركم منُط بناء املنزل أيًضا باملعابد القدمية يف إيطاليا واليونان؟ يوهان فولفجانج جوته، الذي 
سافر إىل إيطاليا ملدة سنتني، عاد بأفكاٍر عديدة لبناء هذا البيت من هناك.

اذهبوا ذات مرة إىل الجهة الخلفية من املنزل، الذي يواجه نهر إمل. تجدون هناك يف املمر 
لوحًة عىل السقف ولوحًة جدارية، تستحقان التأمل فيهام بدقة. اللوحة الجدارية متثل رقص آلهة 

اإللهام. هل تعرفون ما هي آلهة اإللهام؟ هي يف عامل األساطري اليونانية اآللهة الحامية للفنون.
 كام أن بيجاسوس، الحصان الطائر، املرسوم عىل سقف املمر، مأخوٌذ أيًضا من أساطري 

اآللهة اليونانية.
ى بيجاسوس يُفرتض به أن يكون الحيوان الذي ينقذ كل الشعراء. أيًضا  هذا الكائن املُسمَّ

تجدون شيًئا من أجل ذلك يف حقائب ظهوركم. اربطوا األرقام مًعا يف الرتتيب الصحيح واندهشوا 
مام سيحدث.

ن املنزل الرومايّن عىل منحدٍر مائل. هذه املنحدرات املائلة، التي ميكنكم أن تروها  لقد ُدّشِّ
أيًضا عىل سبيل املثال يف ثقب اإلبرة، تتكوَّن من صخور صلبة جًدا. عندما تدققون النظر، رمبا 

ميكنكم التعرف يف الصخور عىل بقايا آثار نباتات أو أعشاب أو حتى حيواناٍت صغرية.



حجر ديساو – إمل9 
اآلن أنتم تقفون أمام حجر ديساو. اُشتق الحجر نفسه من املحجر الواقع عىل الجهة األخرى من 

جر إىل برج املراقبة. استغرقت عملية نقل الحجر عدة أسابيع. عند إنشاء النصب  الشارع املُشَّ
ت  التذكارّي اتفق املسؤولون عىل التخيل عن تدشني القاعدة املدرَّعة املعتادة. بدالً من ذلك رُصَّ

كتٌل صخريٌة أخرى كبنيٍة تحتية للنصب، بغية توضيح الربط بينه وبني الطبيعة مرًة أخرى.
ن يف العام 1782 تخليًدا لذكرى  ي النصُب التذكارّي باسم حجر ديساو، ألنه ُدّشِّ لقد ُسّمِّ

الصداقة مع األمري ليوبولد فريدريش فرانز فون ديساو. شيَّد هذا األمري حديقًة كبريًة يف فورليتز، 
فتح أبوابها أيًضا أمام العامة من الشعب، األمُر الذي كان يف غاية الغرابة يف ذلك الوقت.

يف األخري استطاع األطفاُل أيًضا اللعب يف الحدائق. تُرى هل بنوا سفًنا صغرية ودفعوها يف نهر 
إمل نحو املصب؟ تجدون عىل الغالف ملزمًة ورقية لصنع سفينٍة صغرية. وميكنكم وضُع السفينة 

الحًقا يف املاء عند نبع لويرتا.



أريكة شيلر8
هذه هي أريكة شيلر. هل تخمنون ملاذا ُسميِّّت بهذا االسم؟ لقد ُسميِّّت عىل اسم الشاعر واملفّكِّر 
الشهري فريدريش شيلر. يُقال أنه كان يحب التجّول كثريًا عرب الحديقة املطلة عىل نهر إمل وعندما 

كان يحتاج إىل اسرتاحة، كان يجلس عىل أريكٍة يف هذا املوضع ويستمتع باملنظر املرشف عىل 
الحديقة وصوالً إىل املنزل الصيفّي لصديقه يوهان فولفجانج جوته. ما الذي ميكن رؤيته من هنا؟ 
هل تستطيعون اكتشاف أكرب شجرة يف الحديقة؟ إنها كبرية وضخمة جًدا ويبلغ عمرها 300 عام! 

أمسكوا باملنظار. ما نوع هذه الشجرة؟ شجرة بلوط أم زان؟ إذا كنتم ال تعرفون – فانظروا إىل 
األوراق عندما متّرون بالقرب منها فيام بعد. سوف ترون يف جولتكم عرب الحديقة أشجاًرا كثرية. 

هل تعرفون أسامءها؟ تجدون يف حقائب ظهوركم لوحًة تساعدكم عىل تحديد األشجار.
وباملناسبة ليست مصادفة أن يستطيع املرُء مشاهدة الكثري من هنا. عندما أعاد يوهان 
فولفجانج جوته والدوق شارل أوغسط تشكيل الحديقة من جديد، وضعوا يف حسبانهم أن 

يستطيع الجالُس النظر إىل أشياء أو أماكن بعينها داخل الحديقة وخارجها من بعض األماكن. 
لذلك أمروا بوضع محاور رؤية وتركوا أماكن فارغة عمًدا يف الزروع واألبنية داخل الحديقة. 

التفتوا أثناء جولتكم يف الحديقة إىل أماكن أخرى باستخدام محاور الرؤية.



شالنجن شتاين )حجر األفعى(7 
أمر الدوق شارل أوغسط يف أغسطس يف العام 1787 وضع الحجر وعليه الكتابة الالتينية 

Genio huius loci )= روح هذا املكان(. تعد األفعى رمزًا للخصوبة وتشرُي إىل قوة الطبيعة. 

ي زراعة الحدائق واألرايض الزراعية، ويف الوقت نفسه تجلب قوة الشفاء. ويُفرتض بها أن تنّمِّ
األسطورة، التي تدور حول األفعى، تحيك قصًة أخرى: كانت هناك أفعى عمالقة، تعيُث يف 

الحديقة فساًدا. ويف يوٍم من األيام تجرأ صبٌي خبَّاز شجاع عىل قتل األفعى العمالقة بقطعة خبز 
سامة ومن ثم أنقذ فاميار من جرامئها الالحقة. إذا تسنَّى لكم وضع حجر ما، ما الحيوان الذي 

سوف تختارونه وملاذا؟



منزل فرسان املعبد6
عندما أعاد يوهان فولفجانج جوته والدوق شارل أوغسط تشكيل الحديقة حسب تصوراتهام، 

أمرا بتحويل صوبٍة زجاجيٍة قدمية إىل صالون. والصالون هو مكاٌن تنعقُد فيه الفعالياُت االجتامعية 
وحفالُت االستقبال والحفالُت املوسيقية. ومل مير وقٌت طويل حتى تحوَّل املبنى مرًة أخرى وبات 

يؤدي وظيفة منزٍل صيفّي لصاحبه الدوق شارل أوغسط وعائلته.
تعرَّض منزل فرسان املعبد ألرضاٍر جسيمة إثر هجوٍم بالقنابل تعرَّض له يف الحرب العاملية الثانية، 

ر يف محيط األنقاض.  لدرجة أنكم ال ترون منه اآلن إال أنقاًضا. وتقع بقايا أخرى من املنزل املدمَّ
ي املبنى باسم منزل فرسان املعبد؟ يف املايض احتلت زوايا الصالون  تتسائلون بالتأكيد، ملاذا ُسّمِّ

أربعُة متاثيل، متثل فرسان املعبد، أي من حاميل لواء الفروسية. ما رأيكم لو بقيتم هنا بعض 
الوقت وحللتم األلغاز التي أعددتها لكم يف نهاية الكراسة؟



نوا اسم هذا املنزل الصغري!5 خّمِّ
اإلجابة يف غاية السهولة! إذا عرفتم املادة التي ُغطِّّي بها هذا الكوخ، فسوف تعرفون اسمه أيًضا.
من أجل ماذا ميكن استخدام هذا املنزل الصغري؟ طلب جوته بناء املنزل الخشبّي، ألنه كان 

يريد إعداد مفاجأٍة من أجل الدوقة لويزا يوم عيد التسمية. ويوم االحتفال احتضن املنزُل 
املصنوع من لحاء األشجار عرًضا مرسحيًا كانت أحداثه تدور يف ديٍر منعزل، أو صومعٍة بعيدة. 

ى املنزل أحيانًا باسم دير لويزا. لذلك يُسمَّ
يف وقٍت الحق أعاد الدوق شارل أوغسط تشكيل الكوخ وفق تصوراته، وكان يخلُد إليه 

عندما يشتاُق إىل الطبيعة األم.
نة. ضعوا الورقة عىل لحاء الشجرة.  تجدون يف حقائب ظهوركم ورقًا وأقالم شمع ملوَّ

وعندما متسحون بأقالم الشمع عىل الورقة، تحصلون عىل بصمٍة من سطح اللحاء.



ثقب اإلبرة والجرس العائم وكهف الحديقة4
ي الدرج وبوابة الصخور باسم ثقب اإلبرة؟ انظروا إىل إبرة التطريز! ملاذا برأيكم ُسّمِّ

يذكّرنا هذا املكان بحادٍث أليٍم أيًضا: يف العام 1778 ماتت وصيفُة القرص كريستل فون 
السبريج غرقًا من فوق الجرس العائم يف نهر إمل بسبب لوعة الفراق. بنى يوهان فولفجانج جوته 

ثقب اإلبرة ليكون نصبًا تذكاريًا وطلب حفر ممر داخل الصخور الضخمة وتدشني سلم.

أسطورة حورية نهر إمل
هل سمعتم بأسطورة حورية نهر إمل؟ يُحىك يف إحدى األساطري أنه كانت هناك حورية تُدعى 

إرلندا، تعيُش يف ذلك الجزء من نهر إمل الذي يتدفق عرب الحديقة وصوالً إىل تيفورت، وتجذُب 
بغنائها املتجولني املنعزلني واألطفال إىل مملكة األمواج الخاصة بها. وكانت تُرى أحيانًا أيًضا عىل 

ضفة النهر – بشعٍر أخرض برَّاق.

كهف الحديقة
اف الجيب من حقيبة الظهر وانظروا إذا كان  هل وجدتم املدخل املؤّدِّي إىل الكهف؟ أحرضوا كشَّ
مبقدوركم التعرّف عىل يشٍء ما داخل الكهف. كان النفق يُستخدم يف السابق كممر تحت األرض، 

ة واألشياء األخرى. أو كحجرة إقامة، أو أيًضا لتخزين الجعَّ
واليشُء املميز، الذي ميكنكم العثور عليه يف الحديقة، هو ما يُعرف باألحجار الجريية. 

واألحجار الجريية هي ترسباٌت كلسية، تكون يف الغالب صفراء مائلة إىل اللون البنّي، 
وتنشئ من ينابيع ماء عذبة باردة أو دافئة أو ساخنة بفعل ترسب الجري. ميكنكم 

رؤية األحجار الجريية عن قرٍب شديد داخل كهف الحديقة 
نفسه وتتعرفوا عىل املزيد حول التكوين الجيولوجّي 

للحديقة. ومييَّز املدخل الحايّل عىل 
الخريطة بنجمٍة صغرية.





منزل السيدة فون شتاين3 
تشارلوت فون شتاين. هل سمعتم بهذا االسم من قبل؟ تتسائلون، ملاذا أحمل اللقب نفسه 

الذي تحمله؟
اآلن، نحُن نقف أمام منزل والديت! هنا، تحديًدا يف الطابق العلوّي، عاشت ملا يزيد عن 

50 عاًما. ويف الطابق السفيّل كانت توجد حتى وقٍت قصري بعد وفاة والدي إسطبالت األحصنة 

لفرسان الدوقية. والحًقا حلت محلها حجراٌت لالجتامعات، وبعد بضعة سنوات تحوَّلت إىل حجرة 
أمرت ابنُة القيرص الرويّس، ماريا بافلوفنا، بتدشني كنيسٍة أرثوذكسية روسية فيها.

الصورة املوجودة عىل الصفحة اليمنى هي صورٌة ألمي. ُولدت يف أيزيناخ، لكنها 
ارتحلت مع عائلتها إىل فاميار، عندما كانت طفلًة صغرية. عند سن الخامسة عرش 

أصبحت والديت وصيفة الدوقة أنّا أماليا، وتزوجت وهي ابنة 22 عاًما من أيب، 
سائس االسطبالت الدوقية جوتلوب إرنست جوسياس فريدريش فون شتاين.

عندما جاء يوهان فولفجانج جوته يف العام 1775 إىل فاميار، أصبح هو وأمي 
بني رسيًعا. لذا حدث أن رعاين جوته لعدة سنوات وعلَّمنى. لكن  صديقني مقرَّ

ته أيًضا إىل عائلة يوهان  مل تقترص صداقاُت والديت عليه، وإمنا تعدَّ
جوتفريد هريدر وفريدريش شيلر.



هل تعرفون ما اسم هذه الشجرة2 
إنها شجرة جنكة التي تُزرع يف آسيا والتي أحرضها بحارٌة هنود قبل ما يزيد عن 250 عاًما إىل 

أوروبا كشجرة زينة. أليست أوراقها غريبًة للغاية؟ انظروا إليها جيًدا وقارنوها مع ورقٍة من 
شجرٍة أخرى! يف األشجار الصغرية تكون األوراق مقطوعًة يف الغالب من الجهة األمامية، أي 

مقسومًة إىل جزئني، ويف األشجار األكرب سًنا تتخذ األوراق شكل املروحة. تكون الساق طويلًة 
نسبيًا وال يوجد عرٌق أوسط كام هو معتاد، وإمنا عرٌق واحٌد فقط عىل كل جهٍة خارجية من 
الورقة. وتنقسم العروق متخذًة شكل شوكة. قبل بضعة ماليني من السنوات كانت األوراق 

شوكيًة دقيقة، بحيث تشبه شوك األشجار.
إن شجرة جنكة شجرٌة ذات طابعٍ خاٍص للغاية، وتعترب يف كثريٍ من األحيان رمزًا للتعايش 
السلمّي واالتزان – وإن شئت قل الوئام أيًضا. وألن شجرة جنكة بالكاد بها آفاٌت ضارة وتنمو 
يف كل مناٍخ وتربٍة تقريبًا، يُقال أيًضا أنها ترمز إىل طيلة العمر والقدرة عىل املقاومة والتكيّف. 

ولهذا تحظى الشجرُة بشعبيٍة جارفة وتوقريٍ بالغ من أشخاٍص كرث.
ومن جهته أثنى الشاعر الشهري يوهان فولفجانج جوته أيًضا عىل هذه الشجرة كثريًا. فقد 

كتب قصيدًة عنوانها جنجو بيلوبا (Ginkgo biloba)، وساهم بهذا يف إضفاء مزيٍد من الشهرة 
عىل هذه الشجرة يف أملانيا. تجدون القصيدة يف نهاية هذه الكراسة.



مكتبة الدوقة أنّا أماليا بيبليوتيك1
ى هذا املبنى  نحن نقف أمام املبنى التاريخّي ملكتبة الدوقة أنّا أماليا بيبليوتيك. كثريًا ما يُسمَّ

أيًضا باسم القرص األخرض. عندما تدخلون إىل املبنى، تعرفون سبب هذه التسمية: أرضيُة املكتبة 
خرضاء اللون وهي كذلك أيًضا منُذ ما يزيُد عن 200 عام.

الدوقة أنّا أماليا، التي ُسميِّّت املكتبُة عىل اسمها قبل بضعة سنوات، هي التي أمرت بنقل 
مجموعة الكتب األمريية البالغ تعداد كتبها 000 30 كتاب إىل هذا املبنى. وهكذا بناًء عىل أمر 

أنّا أماليا أُتيحت املجموعة أيًضا للعامة.
رمبا سمعتم عن الحادث الذي وقع يف العام 2004؟ حينها احرتقت املكتبة. ورغم مساعدة 

م اآلن وسوف  ر الكثرُي منها. بعُض الكتب تُرمَّ األهايل يف فاميار يف إنقاذ العديد من الكتب، ُدّمِّ
تُعاد إىل املكتب قريبًا. اليوم تحوي مكتبة الدوقة أنّا أماليا بيبليوتيك ما يقرب من مليون كتاب. 

الكثرُي منها قديٌم للغاية ويرجع إىل شعراء مشهورين من قبيل يوهان فولفجانج جوته، الذي 
سوف تعرفون عنه بعض املعلومات دامئًا أثناء جولتكم االستكشافية. هذه الكتب القدمية كانت 
تبدو مختلفًة بعض اليشء عام هي عليه اآلن. لكن هل تعرفون ملاذا؟ كتٌب كثريٌة كانت مجلَّدة 

بالجلد يف السابق. تجدون يف حقائب ظهوركم قطًعا من الجلد، اُستخدمت يف إصالح الكتب 
رة. انظروا مرًة أخرى بدقٍة أكرب، حينها ستعرفون أيًضا أي جلٍد أُخذ من أي حيوان. املدمَّ



مرحًبا، أنا فريتز فون شتاين.
عندما سمعت أنكم تنوون استكشاف الحديقة املُطلة عىل نهر إمل، جائتني الفكرة بأنه ميكنني 

أن أصحبكم. لقد لعبُت هناك كثريًا يف السابق وأعرُف املكان حق املعرفة. ميكنني أن أريكم 
الكثري ورمّبا أخربكم حتى ببعض األرسار.

كُل مكاٍن أريُد أن أحيك لكم شيئًا عنه، مميَّز عىل خريطة الحديقة بصورة صغرية. أفضُل 
يشٍء أن تبحثوا عن األماكن أوالً، ثم تنظروا يف الكراسة إىل الصفحة املالمئة وتقرأوا هناك ما 

سوف أخربكم به. سوف أطرح عليكم أحيانًا بعَض املسائل أو األلغاز أو أقرتح عليكم ألعابًا أو 
أروي لكم قصًصا أخرى. تجدون األشياء واألغراض، التي تحتاجون إليها من أجل ذلك يف حقيبة 
الظهر. تحتوي الحقيبُة أيًضا عىل صندوق كنٍز صغري. ميكنكم أن تضعوا فيه ما سوف تجدونه يف 

جولتكم االستكشافية وما يروُق لكم. وبكل رسور ميكنكم أخُذ الصندوق معكم إىل املنزل.
يكفي ما قولناه إىل اآلن! دعونا نبدأ عىل الفور وننطلق يف رحلتنا االستكشافية.
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يف الطريق مع
فريتز فون شتاين

يسعدنا أنكم تريدون استكشاف املدينة وخواصها املميزة. سوف تتعرفون عىل واحٍد من أجمل 
أماكن هذه املدينة، والحديقة الواقعة عىل نهر إR، رفقة الصغL فريتز فون شتاين. هو لن 

يعرض لكم فقط كيف بدت األحواُل هنا قبل 200 عام وما الذي حدث، ولكن سيرشح لكم 
أيًضا، ملاذا R يتغL الكثL عرب السنوات العديدة. طالعوا اآلن خريطة الحديقة. تبدأ جولتكم 

االستكشافية من مكتبة الدوقة أنّا أماليا بيبليوتيك. وهناك سوف يلتقيكم فريتز فون شتاين. 
انطالقًا من املكتبة zكنكم من ثم اتخاذ القرار بأنفسكم حول األماكن التي تريدون رؤيتها 

واملسائل التي تريدون حلها واأللعاب التي تريدون لعبها.

!Rة يف استكشاف الحديقة الواقعة عىل ضفاف نهر إLنتمنى لكم متعًة كب
معلمو املتحف من جمعية كالسيك شتيفتونج فا#ار

أطفالنا األحباب،

Mit freundlicher Untersützung des


