
موجز عن تاريخ املدينة
960: تأسيس أول مستوطنة في وادي تاوبر تال )ديت فاجن( – 1142: بناء قلعة 

الرايخ )»كاستروم اميبيريالي«( من قبل امللك كونراد الثالث من عائلة هوهن 
شتاوفن. – نشوء مستوطنة فوق الهضبة إلى جانب احلصن والتي سميت 

فيما بعد مبدينة روتنبورج. – 1274: قيام امللك رودولف فون هابسبورج بإعالن 
روتنبورج »مدينة الرايخ احلرة«. – 1365: وقوع زلزال أدى إلى تهدمي أجزاء من 

املدينة ومنها قلعة الرايخ. – 1400: بلوغ املدينة أوج ازدهارها في عهد عمدة 
املدينة توبلر. كانت روتنبورج تعتبر بفضل عدد سكانها البالغ 6000 نسمة 

من أكبر مدن الرايخ. – 1525: حتالف مدينة روتنبورج مع املتمردين خالل 
حرب الفالحني في عهد فلوريان جايير. بداية زوال املدينة. – 1544 انتشار 

اإلصالح الكنسي البروتستانتي – 1618 – 1648: مت احتالل مدينة روتنبورج 
البروتستانتية عدة مرات خالل حرب الثالثني عاماً. في عام 1631 مت إنقاذ املدينة 
من اخلراب النهائي بفضل عمل عمدتها البطولي. – 1802: بعد 500 عام من 

االستقالل مت ضم مدينة روتنبورج اإلفرجنية من قبل مملكة بافاريا وهذا رغماً 
عن أنفها. – 1945: وقوع املدينة ضحية لغارات جوية شنها احللفاء ومت خاللها 

تدمير اجلزء الشرقي من املدينة القدمية. وبصورة إجمالية التهمت النيران 
مايزيد عن  %40 من املباني القدمية. بفضل تبرعات سخية من كافة أرجاء 
العالم فقد أعيد بناء األجزاء املدمرة وحمايتها من خالل قوانني بناء مثالية.

تُعتبر مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر رومنطيقية بكل مافي الكلمة 
من معنى، وليس من مدينة أملانية جتد فيها التاريخ متجسداً 

في احلاضر بحجارة املاضي كما هو في هذه الصورة املذهلة 
في روتنبورج. هنا جتد احلجارة حتدثك بكل حيوية 

عن أمجاد املاضي وعن امللوك والقياصرة 
واالرستقراطيني، وعن اعتداد سكان 
املدن األحرار وأسرار القرون الوسطى 

وسحره الفاتن. انفتاح هذه املدينة 
على العالم  وطبيعتها احلاملة 
والصروح العديدة لتاريخ عريق 
يعود أللف سنة مضت تخلق 

هذه األجواء الفريدة من نوعها  
في مدينة روتنبورج التي ذاع 

صيتها ليصل إلى أقصى أرجاء 
املسكونة جاعلة منها صرحاً 

حضارياًً من املستوى الرفيع. وأما 
سور املدينة الدائري الشامخ 

بأبراجه اإلثنني واألربعني 
الذي يكتنف املدينة ويسمح 

بالتمشي فوقه ففيه يجد 
السياح من شتى أرجاء العالم 

استراحة حاملة من احلاضر الذي اليعرف 
الراحة. وفي كل مساء يقوم احلارس 

الليلي )باللغتني األملانية واإلجنليزية( 
بإرشاد السياح خالل جتولهم في 

األزقة الضيقة املتعرجة بأرضيتها 
املبلطة باحلجارة املربعة التي تصطف 

على جانبيها البيوت التقليدية األملانية )فاخ فيرك هاوس( األسطورية. وأما 
كنيسة سانت ياكوب فهي جتتذب أفواج الزوار من كل حدب وصوب لسبب 

األهمية التاريخية الفنية لهيكلها الذي صممه الفنان تيلمان رمين شنايدر. سحر الينسى
ومنذ القرون الوسطى وأفواج احلجاج  تقصد هذه الكنيسة املبنية بطراز 

العمارة القوطي حيث يتمنون نيل البركة اإللهية لسبب قطرة دم من املسيح 
موجودة فيها. ولغاية يومنا هذا لم يفلت أي زائر من سحر مدينة روتنبورج.

 التمتع بالطبيعة سيراً رحلة مالذ وطاب
وعلى منت الدراجة الهوائية

 حكاية اسطورية
إن صيفاً أم شتاء

الطبيعة اخلالبة بوديانها وهضابها التي تبدو للناظر وكأنه واقف أمام لوحة 
رسمتها ريشة فنان مبدع والتي تسمح للناظر برؤية أروع املناظر البانورامية 
والقرى احملتفظة بطابعها التاريخي العريق واملتناثرة في ربوع هذه الطبيعة 

اخلالبة جتتذب الزائر الكتشافها بالدراجة أو سيراً على األقدام. تقع مدينة 
روتنبورج أوب دير تاوبر في تقاطع الطريق الرومنطيقي وطريق القالع، 

وهي أفضل نقطة انطالق للقيام برحالت إلى املدن احمليطة مثل نورمبيرج 
وفورتسبورج ودينكلسبول. منطقة اإلفرجن وروتنبورج التشتهر بطبيعتها 
اخلالبة ومعاملها التاريخية فحسب، وإمنا أيضا بحسن ضيافتها اإلفرجنية 

وأطباقها اللذيذة التي يضرب املثل بها. إنها تدعو 
الكتشاف التنوع الهائل في أطباق املطبخ اإلفرجني 
بزيارة املطاعم والنزل وهناك يجد هذه األطباق تتنوع 
مابني سندويتشات اخلبز واألطباق التي يعدها 

أشهر الطهاة احلاصلني على جنوم. مطبخ 
اإلفرجن يبهر بتنوعه وجودته التي تبقى 

على الدوام متميزة مبستواها الرفيع. 
وأما أنواع اخلبز اخملتلفة وحدها 

والتي التعد والحتصى فهي جديرة 
برحلة استكشافية لها. وأما 

النبيذ اإلفرجني بأنواعه الذي يفوز 
باستمرار على اجلوائز الدولية 

فهو يتبوأ مكانات الصدارة في 
قائمة أرقى أنواع النبيذ العاملية. 

متتعوا بأنواع النبيذ التاوبرية 
احمللية، فزراعة النبيذ في روتنبورج 
تعود إلى القرن 1100 م. وأما •كرات 
الثلج“ الروتنبورجية الشهيرة فهي 

من احللويات اللذيذة جداً التي تصلح 
ألخذها تذكاراً من هذه املدينة والتي 

ستبهج قلب وحلق من يتلقاها هدية. يتم حتضير هذه احللويات احمللية 
الشهيرة من خالل عجني مصنوع من الدقيق والسكر والزبد حسب وصفة 

تاريخية. االنسجام مابني حسن الضيافة اإلفرجنية واألطباق اللذيذة والنبيذ 
الفاخر ومشهد مدينة حتتضنها طبيعة غير مستنفدة جتعل من إقامتكم 

في روتنبورج جتربة التنسى.

روتنبورج تعرض تاريخها بإثارة وتفصيل فاملتحف اجلنائي في هذه 
املدينة يعتبر أهم متحف قانوني في أملانيا. إنه يذهل الزائر بأدوات 

التعذيب املرعبة ولكن أيضا باملعلومات عن أنواع العقوبات التي تثير 
االستغراب مثل •معمودية اخلبَّاز“ التي هي قفص خشبي هائل يولج 

في خندق بئر. وأما الروائع الفنية التاريخية ومنها مجموعات جداريات 

اخلزف واألسلحة فيجدها الزائر معروضة في متحف مدينة الرايخ. 
ومن معروضات هذا املتحف يجد الزائر بقايا احلي اليهودي في املدينة 

الذي مت ترميم مبانيه بصورة مثلى ملتزمة متاماً باخلصائص التاريخية. 
وحتى في دار احلرف اليدوية والقبو القوسي التاريخي لدار البلدية 

الرائع وقصر •توبلر“ الصغير الذي كان منزل عمدة شهير ملدينة 
روتنبورج خالل العصور الوسطى يجد الزائر التاريخ متجسداً بصورة 
حية. لقي عمدة املدينة الشهير توبلر الثري الذي كان مارشال حرب 
وشخصية قيادية لهذه املدينة حتفه في زنزانة دار البلدية وهذا في 
ظروف يكتنفها الغموض. ولكن ثمة جانب آخر مشرق وباهج ملدينة 

روتنبورج فاملتحف األملاني لأللعاب يخطف الزائر ويأخذه في رحلة 
عبر تاريخ صناعة الدمى األملانية والفرنسية. وأما متحف عيد امليالد 

)الكريسماس( فهو يحكي لزواره في •قرية الكريسماس“ الشهيرة 
عاملياً  لكيته فولفارت قصة عيد امليالد الذي يعتبر أكثر األعياد 

العائلية شعبية في العالم.

وديان وهضاب ومناظر بانورامية  وقرى تاريخية كما في لوحة من روائع فنان 
عظيم تثير الرغبة الكتشاف هذه الطبيعة اخلالبة على منت الدراجة وسيراً 

على األقدام. توجد العديد من طرق املسير بطول مختلف والتي نصبت على 
جانبيها شاخصات تدل على الوجهة واملسافات والتي حتيط باملدينة وتودي 
إلى هضبة اإلفرجن •فرانكن هوهيه“ ووادي تاوبر •تاوبر تال“. وكنقطة تقاطع 

العديد من طرق احلجاج فإن روتنبورج مدينة تستقطب احلجاج خالل مسيرهم. 
ويتلقى السائر املعلومات املمتعة والهامة خالل مسيره في طريق روتنبورجر 

مولن فيج على امتداد وادي تاوبر ودرب التعلم عن اقتصاديات املاء •شاند 
تاوبرتال“ أو درب التعلم عن أنواع العنب واحلجارة في كروم العنب الواقعة على 

منحدر املدينة اجلنوبية. وفي كل يوم أربعاء تتوفر عروض أسبوعية لفعاليات 
مسير في املنطقة احمليطة بروتنبورج. وأما أسبوع املسير في ربيع وخريف كل 
عام فهو يشكل ذروة فعاليات املسير. وحتى أن هواة املسير على منت الدراجة 

الهوائية يجدون مايشتهيه فؤداهم في روتنبورج أوب دير تاوبر. ومن بني العديد 
من طرق مسير الدراجات الهوائية الوافرة والتي تؤدي إلى روتنبورج يجد الزائر 

طريق الدراجات تاوبر تال والت مولن تال اللذين كانت بداياتهما هنا. املغامرات 
واإلثارة ومتعة التسلق يجدها كافة أفراد العائلة في غابة التسلق روتنبورجر 
•كليتر فالد“ وعلى ارتفاع يصل لغاية 17 متراً يتم التسلق بدرجات صعوبة 

مختلفة من شجرة إلى أخرى.

مدينة روتنبورج ليست مبدينة يزورها املرء ليوم واحد أو في أحد فصول 
السنة فقط ملا أن العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام على 

مدى العام تدعو لقضاء مدة إقامة طويلة فيها. في عيد العنصرة 
من كل عام تقيم روتنبورج احتفاالً من خالل موكب عسكري كبير 

بالبدالت التاريخية إحياء لذكرى قصة عمدتها نوش الذي يُقال عنه 
بأنه شرب ثالثة وربع لتر من اخلمر وبذلك أنقذ املدينة من الدمار 
خالل حرب الثالثني عاماً. رقصة رعاة الغنم بألوانها الفولكلورية 

الزاهية وحفالت املوسيقى الكنسية في كنيسة ياكوبس تشكل 
ذروة فعاليات أخرى لفصل الصيف. في نهاية فصل الصيف يقدم 
املهرجان القروي الروتنبورجي للنبيذ ألذ أنواع النبيذ واملأكوالت من 
منطقة اإلفرجن للزائرين. وأما خالل أيام مهرجان مدينة الرايخ الذي 

يقام في شهر سبتمبر فهو يحول املدينة كلها إلى مسرح يُستعرض 
فيها تاريخها املثير. وفي نهاية السنة يحول سوق عيد امليالد 

)الكريسماس( الشهير هذه املدينة إلى مدينة أسطورية مكتسية 
حلة شتاء تأخذ األلباب. وبحكم تاريخه الذي يعود إلى 500 عام 

مضا يعتبر سوق „رايتر ليس ماركت“ الروتنبورجي من أقدم 
أسواق عيد امليالد في أملانيا. أكشاك السوق املزينة بذوق رفيع واملباني 

التاريخية للمدينة من القرون الوسطى التي حتتضن هذا السوق ورائحة 
النبيذ األبيض املغلي الذي تتميز به منطقة االفرجن تتآزر جميعها لتخلق هذه 

األجواء اخليالية الرائعة لفترة ماقبل عيد امليالد )الكريسماس(.

معايشة التاريخ عن كثب

مواعيد زيارة املتاحف ومعالم املدينة
A برج دار البلدية: إبريل إلى أكتوبر: 

9,30  صباحاً – 12,30 بعد الظهر و 1,00 بعد الظهر 

– 5,00 بعد الظهر )يومياً(، نوفمبر+ يناير إلى مارس: 
12,00 ظهراً ولغاية 3,00 بعد الظهر )أيام السبت 

واألحد(، ديسمبر: 10,30 صباحاً ولغاية 2,00 بعد 
الظهر + 2,30 بعد الظهر ولغاية 6,00 مساًء

C املتحف التاريخي »هيستوريني 
جيفولبه«مارس: 12,00 ظهراً ولغاية 4,00 بعد 

الظهر، إبريل: 10,00 صباحاً ولغاية 4,00 بعد 
الظهر، مايو – أكتوبر: 9,30 صباحاً – 5,30 بعد 

الظهر، مواعيد الزيارة األخرى حسب اإلعالن املعلق
D كنيسة القديس سانت ياكوبوس: 

إبريل – أكتوبر: 9,00 صباحاً ولغاية 5,15 بعد 
الظهر، نوفمبر + يناير – مارس: 10,00 صباحاً 

– 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00 بعد الظهر، 
ديسمبر: 10,00 – 4,45 بعد الظهر

E متحف مدينة الرايخ: إبريل – أكتوبر: 
9,30 صباحاً – 5,30 بعد الظهر، نوفمبر – مارس 

1,00 بعد الظهر– 4,00 بعد الظهر 

H كنيسة فرانتسيسكانر: يناير – مارس: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً 2,00+  4,00- بعد 

الظهر، إبريل – أكتوبر: 9,00 – 5,15، نوفمبر: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00، 

ديسمبر: 10,00 صباحاً – 4,15 بعد الظهر
I متحف عيد ميالد املسيح )الكريسماس( 
األملاني: 1 إبريل – 23 ديسمبر: 10,00 صباحاً – 

5,00 بعد الظهر، 24 ديسمبر: 10,00 صباحاً 

– 2,00 بعد الظهر، 25-30 ديسمبر: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، -31 ديسمبر: 10,00 

صباحاً – 2,00 بعد الظهر، 1-8 يناير: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، 14 يناير – 31 مارس: 

10,00 – 4,00 إبريل )السبت واألحد(

K متحف الدمى واأللعاب: مارس – ديسمبر: 
 9,30 صباحاً – 6,00 مساًء، يناير – فبراير: 

11,00 صباحاً  – 5,00 بعد الظهر

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى: 
 إبريل: 11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر، 
مايو – أكتوبر: 10,00 صباحاً – 6,00 مساًء، 
 نوفمبر + يناير – فبراير: 2,00 بعد الظهر– 

4,00 بعد الظهر، مارس+ ديسمبر: 1,00 بعد 

الظهر – 4,00 بعد الظهر
Q دار احلرف اليدوية الت – روتنبورج:

 عيد الفصح – أكتوبر: اإلثنني – اجلمعة: 
11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر،

السبت+ األحد: 10,00 – 5,00 بعد الظهر
T كنيسة القديس سانت فولفجاجنس 

 كيرشه: إبريل – سبتمبر: 10,00 – 13,00 + 
2,30 – 5,00 بعد الظهر، أكتوبر + نهايات 

األسابيع األربع قبل الكريسماس: 11,00 قبل 
الظهر – 4,00 بعد الظهر، الثالثاء مغلقة

U قصر توبلر: اجلمعة – األحد: 1,00 – 4,00، 
نوفمبر مغلق
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عن أنفها. – 1945: وقوع املدينة ضحية لغارات جوية شنها احللفاء ومت خاللها 

تدمير اجلزء الشرقي من املدينة القدمية. وبصورة إجمالية التهمت النيران 
مايزيد عن  %40 من املباني القدمية. بفضل تبرعات سخية من كافة أرجاء 
العالم فقد أعيد بناء األجزاء املدمرة وحمايتها من خالل قوانني بناء مثالية.

تُعتبر مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر رومنطيقية بكل مافي الكلمة 
من معنى، وليس من مدينة أملانية جتد فيها التاريخ متجسداً 

في احلاضر بحجارة املاضي كما هو في هذه الصورة املذهلة 
في روتنبورج. هنا جتد احلجارة حتدثك بكل حيوية 

عن أمجاد املاضي وعن امللوك والقياصرة 
واالرستقراطيني، وعن اعتداد سكان 
املدن األحرار وأسرار القرون الوسطى 

وسحره الفاتن. انفتاح هذه املدينة 
على العالم  وطبيعتها احلاملة 
والصروح العديدة لتاريخ عريق 
يعود أللف سنة مضت تخلق 

هذه األجواء الفريدة من نوعها  
في مدينة روتنبورج التي ذاع 

صيتها ليصل إلى أقصى أرجاء 
املسكونة جاعلة منها صرحاً 

حضارياًً من املستوى الرفيع. وأما 
سور املدينة الدائري الشامخ 

بأبراجه اإلثنني واألربعني 
الذي يكتنف املدينة ويسمح 

بالتمشي فوقه ففيه يجد 
السياح من شتى أرجاء العالم 

استراحة حاملة من احلاضر الذي اليعرف 
الراحة. وفي كل مساء يقوم احلارس 

الليلي )باللغتني األملانية واإلجنليزية( 
بإرشاد السياح خالل جتولهم في 

األزقة الضيقة املتعرجة بأرضيتها 
املبلطة باحلجارة املربعة التي تصطف 

على جانبيها البيوت التقليدية األملانية )فاخ فيرك هاوس( األسطورية. وأما 
كنيسة سانت ياكوب فهي جتتذب أفواج الزوار من كل حدب وصوب لسبب 

األهمية التاريخية الفنية لهيكلها الذي صممه الفنان تيلمان رمين شنايدر. سحر الينسى
ومنذ القرون الوسطى وأفواج احلجاج  تقصد هذه الكنيسة املبنية بطراز 

العمارة القوطي حيث يتمنون نيل البركة اإللهية لسبب قطرة دم من املسيح 
موجودة فيها. ولغاية يومنا هذا لم يفلت أي زائر من سحر مدينة روتنبورج.

 التمتع بالطبيعة سيراً رحلة مالذ وطاب
وعلى منت الدراجة الهوائية

 حكاية اسطورية
إن صيفاً أم شتاء

الطبيعة اخلالبة بوديانها وهضابها التي تبدو للناظر وكأنه واقف أمام لوحة 
رسمتها ريشة فنان مبدع والتي تسمح للناظر برؤية أروع املناظر البانورامية 
والقرى احملتفظة بطابعها التاريخي العريق واملتناثرة في ربوع هذه الطبيعة 

اخلالبة جتتذب الزائر الكتشافها بالدراجة أو سيراً على األقدام. تقع مدينة 
روتنبورج أوب دير تاوبر في تقاطع الطريق الرومنطيقي وطريق القالع، 

وهي أفضل نقطة انطالق للقيام برحالت إلى املدن احمليطة مثل نورمبيرج 
وفورتسبورج ودينكلسبول. منطقة اإلفرجن وروتنبورج التشتهر بطبيعتها 
اخلالبة ومعاملها التاريخية فحسب، وإمنا أيضا بحسن ضيافتها اإلفرجنية 

وأطباقها اللذيذة التي يضرب املثل بها. إنها تدعو 
الكتشاف التنوع الهائل في أطباق املطبخ اإلفرجني 
بزيارة املطاعم والنزل وهناك يجد هذه األطباق تتنوع 
مابني سندويتشات اخلبز واألطباق التي يعدها 

أشهر الطهاة احلاصلني على جنوم. مطبخ 
اإلفرجن يبهر بتنوعه وجودته التي تبقى 

على الدوام متميزة مبستواها الرفيع. 
وأما أنواع اخلبز اخملتلفة وحدها 

والتي التعد والحتصى فهي جديرة 
برحلة استكشافية لها. وأما 

النبيذ اإلفرجني بأنواعه الذي يفوز 
باستمرار على اجلوائز الدولية 

فهو يتبوأ مكانات الصدارة في 
قائمة أرقى أنواع النبيذ العاملية. 

متتعوا بأنواع النبيذ التاوبرية 
احمللية، فزراعة النبيذ في روتنبورج 
تعود إلى القرن 1100 م. وأما •كرات 
الثلج“ الروتنبورجية الشهيرة فهي 

من احللويات اللذيذة جداً التي تصلح 
ألخذها تذكاراً من هذه املدينة والتي 

ستبهج قلب وحلق من يتلقاها هدية. يتم حتضير هذه احللويات احمللية 
الشهيرة من خالل عجني مصنوع من الدقيق والسكر والزبد حسب وصفة 

تاريخية. االنسجام مابني حسن الضيافة اإلفرجنية واألطباق اللذيذة والنبيذ 
الفاخر ومشهد مدينة حتتضنها طبيعة غير مستنفدة جتعل من إقامتكم 

في روتنبورج جتربة التنسى.

روتنبورج تعرض تاريخها بإثارة وتفصيل فاملتحف اجلنائي في هذه 
املدينة يعتبر أهم متحف قانوني في أملانيا. إنه يذهل الزائر بأدوات 

التعذيب املرعبة ولكن أيضا باملعلومات عن أنواع العقوبات التي تثير 
االستغراب مثل •معمودية اخلبَّاز“ التي هي قفص خشبي هائل يولج 

في خندق بئر. وأما الروائع الفنية التاريخية ومنها مجموعات جداريات 

اخلزف واألسلحة فيجدها الزائر معروضة في متحف مدينة الرايخ. 
ومن معروضات هذا املتحف يجد الزائر بقايا احلي اليهودي في املدينة 

الذي مت ترميم مبانيه بصورة مثلى ملتزمة متاماً باخلصائص التاريخية. 
وحتى في دار احلرف اليدوية والقبو القوسي التاريخي لدار البلدية 

الرائع وقصر •توبلر“ الصغير الذي كان منزل عمدة شهير ملدينة 
روتنبورج خالل العصور الوسطى يجد الزائر التاريخ متجسداً بصورة 
حية. لقي عمدة املدينة الشهير توبلر الثري الذي كان مارشال حرب 
وشخصية قيادية لهذه املدينة حتفه في زنزانة دار البلدية وهذا في 
ظروف يكتنفها الغموض. ولكن ثمة جانب آخر مشرق وباهج ملدينة 

روتنبورج فاملتحف األملاني لأللعاب يخطف الزائر ويأخذه في رحلة 
عبر تاريخ صناعة الدمى األملانية والفرنسية. وأما متحف عيد امليالد 

)الكريسماس( فهو يحكي لزواره في •قرية الكريسماس“ الشهيرة 
عاملياً  لكيته فولفارت قصة عيد امليالد الذي يعتبر أكثر األعياد 

العائلية شعبية في العالم.

وديان وهضاب ومناظر بانورامية  وقرى تاريخية كما في لوحة من روائع فنان 
عظيم تثير الرغبة الكتشاف هذه الطبيعة اخلالبة على منت الدراجة وسيراً 

على األقدام. توجد العديد من طرق املسير بطول مختلف والتي نصبت على 
جانبيها شاخصات تدل على الوجهة واملسافات والتي حتيط باملدينة وتودي 
إلى هضبة اإلفرجن •فرانكن هوهيه“ ووادي تاوبر •تاوبر تال“. وكنقطة تقاطع 

العديد من طرق احلجاج فإن روتنبورج مدينة تستقطب احلجاج خالل مسيرهم. 
ويتلقى السائر املعلومات املمتعة والهامة خالل مسيره في طريق روتنبورجر 

مولن فيج على امتداد وادي تاوبر ودرب التعلم عن اقتصاديات املاء •شاند 
تاوبرتال“ أو درب التعلم عن أنواع العنب واحلجارة في كروم العنب الواقعة على 

منحدر املدينة اجلنوبية. وفي كل يوم أربعاء تتوفر عروض أسبوعية لفعاليات 
مسير في املنطقة احمليطة بروتنبورج. وأما أسبوع املسير في ربيع وخريف كل 
عام فهو يشكل ذروة فعاليات املسير. وحتى أن هواة املسير على منت الدراجة 

الهوائية يجدون مايشتهيه فؤداهم في روتنبورج أوب دير تاوبر. ومن بني العديد 
من طرق مسير الدراجات الهوائية الوافرة والتي تؤدي إلى روتنبورج يجد الزائر 

طريق الدراجات تاوبر تال والت مولن تال اللذين كانت بداياتهما هنا. املغامرات 
واإلثارة ومتعة التسلق يجدها كافة أفراد العائلة في غابة التسلق روتنبورجر 
•كليتر فالد“ وعلى ارتفاع يصل لغاية 17 متراً يتم التسلق بدرجات صعوبة 

مختلفة من شجرة إلى أخرى.

مدينة روتنبورج ليست مبدينة يزورها املرء ليوم واحد أو في أحد فصول 
السنة فقط ملا أن العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام على 

مدى العام تدعو لقضاء مدة إقامة طويلة فيها. في عيد العنصرة 
من كل عام تقيم روتنبورج احتفاالً من خالل موكب عسكري كبير 

بالبدالت التاريخية إحياء لذكرى قصة عمدتها نوش الذي يُقال عنه 
بأنه شرب ثالثة وربع لتر من اخلمر وبذلك أنقذ املدينة من الدمار 
خالل حرب الثالثني عاماً. رقصة رعاة الغنم بألوانها الفولكلورية 

الزاهية وحفالت املوسيقى الكنسية في كنيسة ياكوبس تشكل 
ذروة فعاليات أخرى لفصل الصيف. في نهاية فصل الصيف يقدم 
املهرجان القروي الروتنبورجي للنبيذ ألذ أنواع النبيذ واملأكوالت من 
منطقة اإلفرجن للزائرين. وأما خالل أيام مهرجان مدينة الرايخ الذي 

يقام في شهر سبتمبر فهو يحول املدينة كلها إلى مسرح يُستعرض 
فيها تاريخها املثير. وفي نهاية السنة يحول سوق عيد امليالد 

)الكريسماس( الشهير هذه املدينة إلى مدينة أسطورية مكتسية 
حلة شتاء تأخذ األلباب. وبحكم تاريخه الذي يعود إلى 500 عام 

مضا يعتبر سوق „رايتر ليس ماركت“ الروتنبورجي من أقدم 
أسواق عيد امليالد في أملانيا. أكشاك السوق املزينة بذوق رفيع واملباني 

التاريخية للمدينة من القرون الوسطى التي حتتضن هذا السوق ورائحة 
النبيذ األبيض املغلي الذي تتميز به منطقة االفرجن تتآزر جميعها لتخلق هذه 

األجواء اخليالية الرائعة لفترة ماقبل عيد امليالد )الكريسماس(.

معايشة التاريخ عن كثب

مواعيد زيارة املتاحف ومعالم املدينة
A برج دار البلدية: إبريل إلى أكتوبر: 

9,30  صباحاً – 12,30 بعد الظهر و 1,00 بعد الظهر 

– 5,00 بعد الظهر )يومياً(، نوفمبر+ يناير إلى مارس: 
12,00 ظهراً ولغاية 3,00 بعد الظهر )أيام السبت 

واألحد(، ديسمبر: 10,30 صباحاً ولغاية 2,00 بعد 
الظهر + 2,30 بعد الظهر ولغاية 6,00 مساًء

C املتحف التاريخي »هيستوريني 
جيفولبه«مارس: 12,00 ظهراً ولغاية 4,00 بعد 

الظهر، إبريل: 10,00 صباحاً ولغاية 4,00 بعد 
الظهر، مايو – أكتوبر: 9,30 صباحاً – 5,30 بعد 

الظهر، مواعيد الزيارة األخرى حسب اإلعالن املعلق
D كنيسة القديس سانت ياكوبوس: 

إبريل – أكتوبر: 9,00 صباحاً ولغاية 5,15 بعد 
الظهر، نوفمبر + يناير – مارس: 10,00 صباحاً 

– 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00 بعد الظهر، 
ديسمبر: 10,00 – 4,45 بعد الظهر

E متحف مدينة الرايخ: إبريل – أكتوبر: 
9,30 صباحاً – 5,30 بعد الظهر، نوفمبر – مارس 

1,00 بعد الظهر– 4,00 بعد الظهر 

H كنيسة فرانتسيسكانر: يناير – مارس: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً 2,00+  4,00- بعد 

الظهر، إبريل – أكتوبر: 9,00 – 5,15، نوفمبر: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00، 

ديسمبر: 10,00 صباحاً – 4,15 بعد الظهر
I متحف عيد ميالد املسيح )الكريسماس( 
األملاني: 1 إبريل – 23 ديسمبر: 10,00 صباحاً – 

5,00 بعد الظهر، 24 ديسمبر: 10,00 صباحاً 

– 2,00 بعد الظهر، 25-30 ديسمبر: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، -31 ديسمبر: 10,00 

صباحاً – 2,00 بعد الظهر، 1-8 يناير: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، 14 يناير – 31 مارس: 

10,00 – 4,00 إبريل )السبت واألحد(

K متحف الدمى واأللعاب: مارس – ديسمبر: 
 9,30 صباحاً – 6,00 مساًء، يناير – فبراير: 

11,00 صباحاً  – 5,00 بعد الظهر

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى: 
 إبريل: 11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر، 
مايو – أكتوبر: 10,00 صباحاً – 6,00 مساًء، 
 نوفمبر + يناير – فبراير: 2,00 بعد الظهر– 

4,00 بعد الظهر، مارس+ ديسمبر: 1,00 بعد 

الظهر – 4,00 بعد الظهر
Q دار احلرف اليدوية الت – روتنبورج:

 عيد الفصح – أكتوبر: اإلثنني – اجلمعة: 
11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر،

السبت+ األحد: 10,00 – 5,00 بعد الظهر
T كنيسة القديس سانت فولفجاجنس 

 كيرشه: إبريل – سبتمبر: 10,00 – 13,00 + 
2,30 – 5,00 بعد الظهر، أكتوبر + نهايات 

األسابيع األربع قبل الكريسماس: 11,00 قبل 
الظهر – 4,00 بعد الظهر، الثالثاء مغلقة

U قصر توبلر: اجلمعة – األحد: 1,00 – 4,00، 
نوفمبر مغلق

موجز عن تاريخ املدينة
960: تأسيس أول مستوطنة في وادي تاوبر تال )ديت فاجن( – 1142: بناء قلعة 

الرايخ )»كاستروم اميبيريالي«( من قبل امللك كونراد الثالث من عائلة هوهن 
شتاوفن. – نشوء مستوطنة فوق الهضبة إلى جانب احلصن والتي سميت 

فيما بعد مبدينة روتنبورج. – 1274: قيام امللك رودولف فون هابسبورج بإعالن 
روتنبورج »مدينة الرايخ احلرة«. – 1365: وقوع زلزال أدى إلى تهدمي أجزاء من 

املدينة ومنها قلعة الرايخ. – 1400: بلوغ املدينة أوج ازدهارها في عهد عمدة 
املدينة توبلر. كانت روتنبورج تعتبر بفضل عدد سكانها البالغ 6000 نسمة 

من أكبر مدن الرايخ. – 1525: حتالف مدينة روتنبورج مع املتمردين خالل 
حرب الفالحني في عهد فلوريان جايير. بداية زوال املدينة. – 1544 انتشار 

اإلصالح الكنسي البروتستانتي – 1618 – 1648: مت احتالل مدينة روتنبورج 
البروتستانتية عدة مرات خالل حرب الثالثني عاماً. في عام 1631 مت إنقاذ املدينة 
من اخلراب النهائي بفضل عمل عمدتها البطولي. – 1802: بعد 500 عام من 

االستقالل مت ضم مدينة روتنبورج اإلفرجنية من قبل مملكة بافاريا وهذا رغماً 
عن أنفها. – 1945: وقوع املدينة ضحية لغارات جوية شنها احللفاء ومت خاللها 

تدمير اجلزء الشرقي من املدينة القدمية. وبصورة إجمالية التهمت النيران 
مايزيد عن  %40 من املباني القدمية. بفضل تبرعات سخية من كافة أرجاء 
العالم فقد أعيد بناء األجزاء املدمرة وحمايتها من خالل قوانني بناء مثالية.

تُعتبر مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر رومنطيقية بكل مافي الكلمة 
من معنى، وليس من مدينة أملانية جتد فيها التاريخ متجسداً 

في احلاضر بحجارة املاضي كما هو في هذه الصورة املذهلة 
في روتنبورج. هنا جتد احلجارة حتدثك بكل حيوية 

عن أمجاد املاضي وعن امللوك والقياصرة 
واالرستقراطيني، وعن اعتداد سكان 
املدن األحرار وأسرار القرون الوسطى 

وسحره الفاتن. انفتاح هذه املدينة 
على العالم  وطبيعتها احلاملة 
والصروح العديدة لتاريخ عريق 
يعود أللف سنة مضت تخلق 

هذه األجواء الفريدة من نوعها  
في مدينة روتنبورج التي ذاع 

صيتها ليصل إلى أقصى أرجاء 
املسكونة جاعلة منها صرحاً 

حضارياًً من املستوى الرفيع. وأما 
سور املدينة الدائري الشامخ 

بأبراجه اإلثنني واألربعني 
الذي يكتنف املدينة ويسمح 

بالتمشي فوقه ففيه يجد 
السياح من شتى أرجاء العالم 

استراحة حاملة من احلاضر الذي اليعرف 
الراحة. وفي كل مساء يقوم احلارس 

الليلي )باللغتني األملانية واإلجنليزية( 
بإرشاد السياح خالل جتولهم في 

األزقة الضيقة املتعرجة بأرضيتها 
املبلطة باحلجارة املربعة التي تصطف 

على جانبيها البيوت التقليدية األملانية )فاخ فيرك هاوس( األسطورية. وأما 
كنيسة سانت ياكوب فهي جتتذب أفواج الزوار من كل حدب وصوب لسبب 

األهمية التاريخية الفنية لهيكلها الذي صممه الفنان تيلمان رمين شنايدر. سحر الينسى
ومنذ القرون الوسطى وأفواج احلجاج  تقصد هذه الكنيسة املبنية بطراز 

العمارة القوطي حيث يتمنون نيل البركة اإللهية لسبب قطرة دم من املسيح 
موجودة فيها. ولغاية يومنا هذا لم يفلت أي زائر من سحر مدينة روتنبورج.

 التمتع بالطبيعة سيراً رحلة مالذ وطاب
وعلى منت الدراجة الهوائية

 حكاية اسطورية
إن صيفاً أم شتاء

الطبيعة اخلالبة بوديانها وهضابها التي تبدو للناظر وكأنه واقف أمام لوحة 
رسمتها ريشة فنان مبدع والتي تسمح للناظر برؤية أروع املناظر البانورامية 
والقرى احملتفظة بطابعها التاريخي العريق واملتناثرة في ربوع هذه الطبيعة 

اخلالبة جتتذب الزائر الكتشافها بالدراجة أو سيراً على األقدام. تقع مدينة 
روتنبورج أوب دير تاوبر في تقاطع الطريق الرومنطيقي وطريق القالع، 

وهي أفضل نقطة انطالق للقيام برحالت إلى املدن احمليطة مثل نورمبيرج 
وفورتسبورج ودينكلسبول. منطقة اإلفرجن وروتنبورج التشتهر بطبيعتها 
اخلالبة ومعاملها التاريخية فحسب، وإمنا أيضا بحسن ضيافتها اإلفرجنية 

وأطباقها اللذيذة التي يضرب املثل بها. إنها تدعو 
الكتشاف التنوع الهائل في أطباق املطبخ اإلفرجني 
بزيارة املطاعم والنزل وهناك يجد هذه األطباق تتنوع 
مابني سندويتشات اخلبز واألطباق التي يعدها 

أشهر الطهاة احلاصلني على جنوم. مطبخ 
اإلفرجن يبهر بتنوعه وجودته التي تبقى 

على الدوام متميزة مبستواها الرفيع. 
وأما أنواع اخلبز اخملتلفة وحدها 

والتي التعد والحتصى فهي جديرة 
برحلة استكشافية لها. وأما 

النبيذ اإلفرجني بأنواعه الذي يفوز 
باستمرار على اجلوائز الدولية 

فهو يتبوأ مكانات الصدارة في 
قائمة أرقى أنواع النبيذ العاملية. 

متتعوا بأنواع النبيذ التاوبرية 
احمللية، فزراعة النبيذ في روتنبورج 
تعود إلى القرن 1100 م. وأما •كرات 
الثلج“ الروتنبورجية الشهيرة فهي 

من احللويات اللذيذة جداً التي تصلح 
ألخذها تذكاراً من هذه املدينة والتي 

ستبهج قلب وحلق من يتلقاها هدية. يتم حتضير هذه احللويات احمللية 
الشهيرة من خالل عجني مصنوع من الدقيق والسكر والزبد حسب وصفة 

تاريخية. االنسجام مابني حسن الضيافة اإلفرجنية واألطباق اللذيذة والنبيذ 
الفاخر ومشهد مدينة حتتضنها طبيعة غير مستنفدة جتعل من إقامتكم 

في روتنبورج جتربة التنسى.

روتنبورج تعرض تاريخها بإثارة وتفصيل فاملتحف اجلنائي في هذه 
املدينة يعتبر أهم متحف قانوني في أملانيا. إنه يذهل الزائر بأدوات 

التعذيب املرعبة ولكن أيضا باملعلومات عن أنواع العقوبات التي تثير 
االستغراب مثل •معمودية اخلبَّاز“ التي هي قفص خشبي هائل يولج 

في خندق بئر. وأما الروائع الفنية التاريخية ومنها مجموعات جداريات 

اخلزف واألسلحة فيجدها الزائر معروضة في متحف مدينة الرايخ. 
ومن معروضات هذا املتحف يجد الزائر بقايا احلي اليهودي في املدينة 

الذي مت ترميم مبانيه بصورة مثلى ملتزمة متاماً باخلصائص التاريخية. 
وحتى في دار احلرف اليدوية والقبو القوسي التاريخي لدار البلدية 

الرائع وقصر •توبلر“ الصغير الذي كان منزل عمدة شهير ملدينة 
روتنبورج خالل العصور الوسطى يجد الزائر التاريخ متجسداً بصورة 
حية. لقي عمدة املدينة الشهير توبلر الثري الذي كان مارشال حرب 
وشخصية قيادية لهذه املدينة حتفه في زنزانة دار البلدية وهذا في 
ظروف يكتنفها الغموض. ولكن ثمة جانب آخر مشرق وباهج ملدينة 

روتنبورج فاملتحف األملاني لأللعاب يخطف الزائر ويأخذه في رحلة 
عبر تاريخ صناعة الدمى األملانية والفرنسية. وأما متحف عيد امليالد 

)الكريسماس( فهو يحكي لزواره في •قرية الكريسماس“ الشهيرة 
عاملياً  لكيته فولفارت قصة عيد امليالد الذي يعتبر أكثر األعياد 

العائلية شعبية في العالم.

وديان وهضاب ومناظر بانورامية  وقرى تاريخية كما في لوحة من روائع فنان 
عظيم تثير الرغبة الكتشاف هذه الطبيعة اخلالبة على منت الدراجة وسيراً 

على األقدام. توجد العديد من طرق املسير بطول مختلف والتي نصبت على 
جانبيها شاخصات تدل على الوجهة واملسافات والتي حتيط باملدينة وتودي 
إلى هضبة اإلفرجن •فرانكن هوهيه“ ووادي تاوبر •تاوبر تال“. وكنقطة تقاطع 

العديد من طرق احلجاج فإن روتنبورج مدينة تستقطب احلجاج خالل مسيرهم. 
ويتلقى السائر املعلومات املمتعة والهامة خالل مسيره في طريق روتنبورجر 

مولن فيج على امتداد وادي تاوبر ودرب التعلم عن اقتصاديات املاء •شاند 
تاوبرتال“ أو درب التعلم عن أنواع العنب واحلجارة في كروم العنب الواقعة على 

منحدر املدينة اجلنوبية. وفي كل يوم أربعاء تتوفر عروض أسبوعية لفعاليات 
مسير في املنطقة احمليطة بروتنبورج. وأما أسبوع املسير في ربيع وخريف كل 
عام فهو يشكل ذروة فعاليات املسير. وحتى أن هواة املسير على منت الدراجة 

الهوائية يجدون مايشتهيه فؤداهم في روتنبورج أوب دير تاوبر. ومن بني العديد 
من طرق مسير الدراجات الهوائية الوافرة والتي تؤدي إلى روتنبورج يجد الزائر 

طريق الدراجات تاوبر تال والت مولن تال اللذين كانت بداياتهما هنا. املغامرات 
واإلثارة ومتعة التسلق يجدها كافة أفراد العائلة في غابة التسلق روتنبورجر 
•كليتر فالد“ وعلى ارتفاع يصل لغاية 17 متراً يتم التسلق بدرجات صعوبة 

مختلفة من شجرة إلى أخرى.

مدينة روتنبورج ليست مبدينة يزورها املرء ليوم واحد أو في أحد فصول 
السنة فقط ملا أن العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام على 

مدى العام تدعو لقضاء مدة إقامة طويلة فيها. في عيد العنصرة 
من كل عام تقيم روتنبورج احتفاالً من خالل موكب عسكري كبير 

بالبدالت التاريخية إحياء لذكرى قصة عمدتها نوش الذي يُقال عنه 
بأنه شرب ثالثة وربع لتر من اخلمر وبذلك أنقذ املدينة من الدمار 
خالل حرب الثالثني عاماً. رقصة رعاة الغنم بألوانها الفولكلورية 

الزاهية وحفالت املوسيقى الكنسية في كنيسة ياكوبس تشكل 
ذروة فعاليات أخرى لفصل الصيف. في نهاية فصل الصيف يقدم 
املهرجان القروي الروتنبورجي للنبيذ ألذ أنواع النبيذ واملأكوالت من 
منطقة اإلفرجن للزائرين. وأما خالل أيام مهرجان مدينة الرايخ الذي 

يقام في شهر سبتمبر فهو يحول املدينة كلها إلى مسرح يُستعرض 
فيها تاريخها املثير. وفي نهاية السنة يحول سوق عيد امليالد 

)الكريسماس( الشهير هذه املدينة إلى مدينة أسطورية مكتسية 
حلة شتاء تأخذ األلباب. وبحكم تاريخه الذي يعود إلى 500 عام 

مضا يعتبر سوق „رايتر ليس ماركت“ الروتنبورجي من أقدم 
أسواق عيد امليالد في أملانيا. أكشاك السوق املزينة بذوق رفيع واملباني 

التاريخية للمدينة من القرون الوسطى التي حتتضن هذا السوق ورائحة 
النبيذ األبيض املغلي الذي تتميز به منطقة االفرجن تتآزر جميعها لتخلق هذه 

األجواء اخليالية الرائعة لفترة ماقبل عيد امليالد )الكريسماس(.

معايشة التاريخ عن كثب

مواعيد زيارة املتاحف ومعالم املدينة
A برج دار البلدية: إبريل إلى أكتوبر: 

9,30  صباحاً – 12,30 بعد الظهر و 1,00 بعد الظهر 

– 5,00 بعد الظهر )يومياً(، نوفمبر+ يناير إلى مارس: 
12,00 ظهراً ولغاية 3,00 بعد الظهر )أيام السبت 

واألحد(، ديسمبر: 10,30 صباحاً ولغاية 2,00 بعد 
الظهر + 2,30 بعد الظهر ولغاية 6,00 مساًء

C املتحف التاريخي »هيستوريني 
جيفولبه«مارس: 12,00 ظهراً ولغاية 4,00 بعد 

الظهر، إبريل: 10,00 صباحاً ولغاية 4,00 بعد 
الظهر، مايو – أكتوبر: 9,30 صباحاً – 5,30 بعد 

الظهر، مواعيد الزيارة األخرى حسب اإلعالن املعلق
D كنيسة القديس سانت ياكوبوس: 

إبريل – أكتوبر: 9,00 صباحاً ولغاية 5,15 بعد 
الظهر، نوفمبر + يناير – مارس: 10,00 صباحاً 

– 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00 بعد الظهر، 
ديسمبر: 10,00 – 4,45 بعد الظهر

E متحف مدينة الرايخ: إبريل – أكتوبر: 
9,30 صباحاً – 5,30 بعد الظهر، نوفمبر – مارس 

1,00 بعد الظهر– 4,00 بعد الظهر 

H كنيسة فرانتسيسكانر: يناير – مارس: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً 2,00+  4,00- بعد 

الظهر، إبريل – أكتوبر: 9,00 – 5,15، نوفمبر: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00، 

ديسمبر: 10,00 صباحاً – 4,15 بعد الظهر
I متحف عيد ميالد املسيح )الكريسماس( 
األملاني: 1 إبريل – 23 ديسمبر: 10,00 صباحاً – 

5,00 بعد الظهر، 24 ديسمبر: 10,00 صباحاً 

– 2,00 بعد الظهر، 25-30 ديسمبر: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، -31 ديسمبر: 10,00 

صباحاً – 2,00 بعد الظهر، 1-8 يناير: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، 14 يناير – 31 مارس: 

10,00 – 4,00 إبريل )السبت واألحد(

K متحف الدمى واأللعاب: مارس – ديسمبر: 
 9,30 صباحاً – 6,00 مساًء، يناير – فبراير: 

11,00 صباحاً  – 5,00 بعد الظهر

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى: 
 إبريل: 11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر، 
مايو – أكتوبر: 10,00 صباحاً – 6,00 مساًء، 
 نوفمبر + يناير – فبراير: 2,00 بعد الظهر– 

4,00 بعد الظهر، مارس+ ديسمبر: 1,00 بعد 

الظهر – 4,00 بعد الظهر
Q دار احلرف اليدوية الت – روتنبورج:

 عيد الفصح – أكتوبر: اإلثنني – اجلمعة: 
11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر،

السبت+ األحد: 10,00 – 5,00 بعد الظهر
T كنيسة القديس سانت فولفجاجنس 

 كيرشه: إبريل – سبتمبر: 10,00 – 13,00 + 
2,30 – 5,00 بعد الظهر، أكتوبر + نهايات 

األسابيع األربع قبل الكريسماس: 11,00 قبل 
الظهر – 4,00 بعد الظهر، الثالثاء مغلقة

U قصر توبلر: اجلمعة – األحد: 1,00 – 4,00، 
نوفمبر مغلق

موجز عن تاريخ املدينة
960: تأسيس أول مستوطنة في وادي تاوبر تال )ديت فاجن( – 1142: بناء قلعة 

الرايخ )»كاستروم اميبيريالي«( من قبل امللك كونراد الثالث من عائلة هوهن 
شتاوفن. – نشوء مستوطنة فوق الهضبة إلى جانب احلصن والتي سميت 

فيما بعد مبدينة روتنبورج. – 1274: قيام امللك رودولف فون هابسبورج بإعالن 
روتنبورج »مدينة الرايخ احلرة«. – 1365: وقوع زلزال أدى إلى تهدمي أجزاء من 

املدينة ومنها قلعة الرايخ. – 1400: بلوغ املدينة أوج ازدهارها في عهد عمدة 
املدينة توبلر. كانت روتنبورج تعتبر بفضل عدد سكانها البالغ 6000 نسمة 

من أكبر مدن الرايخ. – 1525: حتالف مدينة روتنبورج مع املتمردين خالل 
حرب الفالحني في عهد فلوريان جايير. بداية زوال املدينة. – 1544 انتشار 

اإلصالح الكنسي البروتستانتي – 1618 – 1648: مت احتالل مدينة روتنبورج 
البروتستانتية عدة مرات خالل حرب الثالثني عاماً. في عام 1631 مت إنقاذ املدينة 
من اخلراب النهائي بفضل عمل عمدتها البطولي. – 1802: بعد 500 عام من 

االستقالل مت ضم مدينة روتنبورج اإلفرجنية من قبل مملكة بافاريا وهذا رغماً 
عن أنفها. – 1945: وقوع املدينة ضحية لغارات جوية شنها احللفاء ومت خاللها 

تدمير اجلزء الشرقي من املدينة القدمية. وبصورة إجمالية التهمت النيران 
مايزيد عن  %40 من املباني القدمية. بفضل تبرعات سخية من كافة أرجاء 
العالم فقد أعيد بناء األجزاء املدمرة وحمايتها من خالل قوانني بناء مثالية.

تُعتبر مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر رومنطيقية بكل مافي الكلمة 
من معنى، وليس من مدينة أملانية جتد فيها التاريخ متجسداً 

في احلاضر بحجارة املاضي كما هو في هذه الصورة املذهلة 
في روتنبورج. هنا جتد احلجارة حتدثك بكل حيوية 

عن أمجاد املاضي وعن امللوك والقياصرة 
واالرستقراطيني، وعن اعتداد سكان 
املدن األحرار وأسرار القرون الوسطى 

وسحره الفاتن. انفتاح هذه املدينة 
على العالم  وطبيعتها احلاملة 
والصروح العديدة لتاريخ عريق 
يعود أللف سنة مضت تخلق 

هذه األجواء الفريدة من نوعها  
في مدينة روتنبورج التي ذاع 

صيتها ليصل إلى أقصى أرجاء 
املسكونة جاعلة منها صرحاً 

حضارياًً من املستوى الرفيع. وأما 
سور املدينة الدائري الشامخ 

بأبراجه اإلثنني واألربعني 
الذي يكتنف املدينة ويسمح 

بالتمشي فوقه ففيه يجد 
السياح من شتى أرجاء العالم 

استراحة حاملة من احلاضر الذي اليعرف 
الراحة. وفي كل مساء يقوم احلارس 

الليلي )باللغتني األملانية واإلجنليزية( 
بإرشاد السياح خالل جتولهم في 

األزقة الضيقة املتعرجة بأرضيتها 
املبلطة باحلجارة املربعة التي تصطف 

على جانبيها البيوت التقليدية األملانية )فاخ فيرك هاوس( األسطورية. وأما 
كنيسة سانت ياكوب فهي جتتذب أفواج الزوار من كل حدب وصوب لسبب 

األهمية التاريخية الفنية لهيكلها الذي صممه الفنان تيلمان رمين شنايدر. سحر الينسى
ومنذ القرون الوسطى وأفواج احلجاج  تقصد هذه الكنيسة املبنية بطراز 

العمارة القوطي حيث يتمنون نيل البركة اإللهية لسبب قطرة دم من املسيح 
موجودة فيها. ولغاية يومنا هذا لم يفلت أي زائر من سحر مدينة روتنبورج.

 التمتع بالطبيعة سيراً رحلة مالذ وطاب
وعلى منت الدراجة الهوائية

 حكاية اسطورية
إن صيفاً أم شتاء

الطبيعة اخلالبة بوديانها وهضابها التي تبدو للناظر وكأنه واقف أمام لوحة 
رسمتها ريشة فنان مبدع والتي تسمح للناظر برؤية أروع املناظر البانورامية 
والقرى احملتفظة بطابعها التاريخي العريق واملتناثرة في ربوع هذه الطبيعة 

اخلالبة جتتذب الزائر الكتشافها بالدراجة أو سيراً على األقدام. تقع مدينة 
روتنبورج أوب دير تاوبر في تقاطع الطريق الرومنطيقي وطريق القالع، 

وهي أفضل نقطة انطالق للقيام برحالت إلى املدن احمليطة مثل نورمبيرج 
وفورتسبورج ودينكلسبول. منطقة اإلفرجن وروتنبورج التشتهر بطبيعتها 
اخلالبة ومعاملها التاريخية فحسب، وإمنا أيضا بحسن ضيافتها اإلفرجنية 

وأطباقها اللذيذة التي يضرب املثل بها. إنها تدعو 
الكتشاف التنوع الهائل في أطباق املطبخ اإلفرجني 
بزيارة املطاعم والنزل وهناك يجد هذه األطباق تتنوع 
مابني سندويتشات اخلبز واألطباق التي يعدها 

أشهر الطهاة احلاصلني على جنوم. مطبخ 
اإلفرجن يبهر بتنوعه وجودته التي تبقى 

على الدوام متميزة مبستواها الرفيع. 
وأما أنواع اخلبز اخملتلفة وحدها 

والتي التعد والحتصى فهي جديرة 
برحلة استكشافية لها. وأما 

النبيذ اإلفرجني بأنواعه الذي يفوز 
باستمرار على اجلوائز الدولية 

فهو يتبوأ مكانات الصدارة في 
قائمة أرقى أنواع النبيذ العاملية. 

متتعوا بأنواع النبيذ التاوبرية 
احمللية، فزراعة النبيذ في روتنبورج 
تعود إلى القرن 1100 م. وأما •كرات 
الثلج“ الروتنبورجية الشهيرة فهي 

من احللويات اللذيذة جداً التي تصلح 
ألخذها تذكاراً من هذه املدينة والتي 

ستبهج قلب وحلق من يتلقاها هدية. يتم حتضير هذه احللويات احمللية 
الشهيرة من خالل عجني مصنوع من الدقيق والسكر والزبد حسب وصفة 

تاريخية. االنسجام مابني حسن الضيافة اإلفرجنية واألطباق اللذيذة والنبيذ 
الفاخر ومشهد مدينة حتتضنها طبيعة غير مستنفدة جتعل من إقامتكم 

في روتنبورج جتربة التنسى.

روتنبورج تعرض تاريخها بإثارة وتفصيل فاملتحف اجلنائي في هذه 
املدينة يعتبر أهم متحف قانوني في أملانيا. إنه يذهل الزائر بأدوات 

التعذيب املرعبة ولكن أيضا باملعلومات عن أنواع العقوبات التي تثير 
االستغراب مثل •معمودية اخلبَّاز“ التي هي قفص خشبي هائل يولج 

في خندق بئر. وأما الروائع الفنية التاريخية ومنها مجموعات جداريات 

اخلزف واألسلحة فيجدها الزائر معروضة في متحف مدينة الرايخ. 
ومن معروضات هذا املتحف يجد الزائر بقايا احلي اليهودي في املدينة 

الذي مت ترميم مبانيه بصورة مثلى ملتزمة متاماً باخلصائص التاريخية. 
وحتى في دار احلرف اليدوية والقبو القوسي التاريخي لدار البلدية 

الرائع وقصر •توبلر“ الصغير الذي كان منزل عمدة شهير ملدينة 
روتنبورج خالل العصور الوسطى يجد الزائر التاريخ متجسداً بصورة 
حية. لقي عمدة املدينة الشهير توبلر الثري الذي كان مارشال حرب 
وشخصية قيادية لهذه املدينة حتفه في زنزانة دار البلدية وهذا في 
ظروف يكتنفها الغموض. ولكن ثمة جانب آخر مشرق وباهج ملدينة 

روتنبورج فاملتحف األملاني لأللعاب يخطف الزائر ويأخذه في رحلة 
عبر تاريخ صناعة الدمى األملانية والفرنسية. وأما متحف عيد امليالد 

)الكريسماس( فهو يحكي لزواره في •قرية الكريسماس“ الشهيرة 
عاملياً  لكيته فولفارت قصة عيد امليالد الذي يعتبر أكثر األعياد 

العائلية شعبية في العالم.

وديان وهضاب ومناظر بانورامية  وقرى تاريخية كما في لوحة من روائع فنان 
عظيم تثير الرغبة الكتشاف هذه الطبيعة اخلالبة على منت الدراجة وسيراً 

على األقدام. توجد العديد من طرق املسير بطول مختلف والتي نصبت على 
جانبيها شاخصات تدل على الوجهة واملسافات والتي حتيط باملدينة وتودي 
إلى هضبة اإلفرجن •فرانكن هوهيه“ ووادي تاوبر •تاوبر تال“. وكنقطة تقاطع 

العديد من طرق احلجاج فإن روتنبورج مدينة تستقطب احلجاج خالل مسيرهم. 
ويتلقى السائر املعلومات املمتعة والهامة خالل مسيره في طريق روتنبورجر 

مولن فيج على امتداد وادي تاوبر ودرب التعلم عن اقتصاديات املاء •شاند 
تاوبرتال“ أو درب التعلم عن أنواع العنب واحلجارة في كروم العنب الواقعة على 

منحدر املدينة اجلنوبية. وفي كل يوم أربعاء تتوفر عروض أسبوعية لفعاليات 
مسير في املنطقة احمليطة بروتنبورج. وأما أسبوع املسير في ربيع وخريف كل 
عام فهو يشكل ذروة فعاليات املسير. وحتى أن هواة املسير على منت الدراجة 

الهوائية يجدون مايشتهيه فؤداهم في روتنبورج أوب دير تاوبر. ومن بني العديد 
من طرق مسير الدراجات الهوائية الوافرة والتي تؤدي إلى روتنبورج يجد الزائر 

طريق الدراجات تاوبر تال والت مولن تال اللذين كانت بداياتهما هنا. املغامرات 
واإلثارة ومتعة التسلق يجدها كافة أفراد العائلة في غابة التسلق روتنبورجر 
•كليتر فالد“ وعلى ارتفاع يصل لغاية 17 متراً يتم التسلق بدرجات صعوبة 

مختلفة من شجرة إلى أخرى.

مدينة روتنبورج ليست مبدينة يزورها املرء ليوم واحد أو في أحد فصول 
السنة فقط ملا أن العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام على 

مدى العام تدعو لقضاء مدة إقامة طويلة فيها. في عيد العنصرة 
من كل عام تقيم روتنبورج احتفاالً من خالل موكب عسكري كبير 

بالبدالت التاريخية إحياء لذكرى قصة عمدتها نوش الذي يُقال عنه 
بأنه شرب ثالثة وربع لتر من اخلمر وبذلك أنقذ املدينة من الدمار 
خالل حرب الثالثني عاماً. رقصة رعاة الغنم بألوانها الفولكلورية 

الزاهية وحفالت املوسيقى الكنسية في كنيسة ياكوبس تشكل 
ذروة فعاليات أخرى لفصل الصيف. في نهاية فصل الصيف يقدم 
املهرجان القروي الروتنبورجي للنبيذ ألذ أنواع النبيذ واملأكوالت من 
منطقة اإلفرجن للزائرين. وأما خالل أيام مهرجان مدينة الرايخ الذي 

يقام في شهر سبتمبر فهو يحول املدينة كلها إلى مسرح يُستعرض 
فيها تاريخها املثير. وفي نهاية السنة يحول سوق عيد امليالد 

)الكريسماس( الشهير هذه املدينة إلى مدينة أسطورية مكتسية 
حلة شتاء تأخذ األلباب. وبحكم تاريخه الذي يعود إلى 500 عام 

مضا يعتبر سوق „رايتر ليس ماركت“ الروتنبورجي من أقدم 
أسواق عيد امليالد في أملانيا. أكشاك السوق املزينة بذوق رفيع واملباني 

التاريخية للمدينة من القرون الوسطى التي حتتضن هذا السوق ورائحة 
النبيذ األبيض املغلي الذي تتميز به منطقة االفرجن تتآزر جميعها لتخلق هذه 

األجواء اخليالية الرائعة لفترة ماقبل عيد امليالد )الكريسماس(.

معايشة التاريخ عن كثب

مواعيد زيارة املتاحف ومعالم املدينة
A برج دار البلدية: إبريل إلى أكتوبر: 

9,30  صباحاً – 12,30 بعد الظهر و 1,00 بعد الظهر 

– 5,00 بعد الظهر )يومياً(، نوفمبر+ يناير إلى مارس: 
12,00 ظهراً ولغاية 3,00 بعد الظهر )أيام السبت 

واألحد(، ديسمبر: 10,30 صباحاً ولغاية 2,00 بعد 
الظهر + 2,30 بعد الظهر ولغاية 6,00 مساًء

C املتحف التاريخي »هيستوريني 
جيفولبه«مارس: 12,00 ظهراً ولغاية 4,00 بعد 

الظهر، إبريل: 10,00 صباحاً ولغاية 4,00 بعد 
الظهر، مايو – أكتوبر: 9,30 صباحاً – 5,30 بعد 

الظهر، مواعيد الزيارة األخرى حسب اإلعالن املعلق
D كنيسة القديس سانت ياكوبوس: 

إبريل – أكتوبر: 9,00 صباحاً ولغاية 5,15 بعد 
الظهر، نوفمبر + يناير – مارس: 10,00 صباحاً 

– 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00 بعد الظهر، 
ديسمبر: 10,00 – 4,45 بعد الظهر

E متحف مدينة الرايخ: إبريل – أكتوبر: 
9,30 صباحاً – 5,30 بعد الظهر، نوفمبر – مارس 

1,00 بعد الظهر– 4,00 بعد الظهر 

H كنيسة فرانتسيسكانر: يناير – مارس: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً 2,00+  4,00- بعد 

الظهر، إبريل – أكتوبر: 9,00 – 5,15، نوفمبر: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00، 

ديسمبر: 10,00 صباحاً – 4,15 بعد الظهر
I متحف عيد ميالد املسيح )الكريسماس( 
األملاني: 1 إبريل – 23 ديسمبر: 10,00 صباحاً – 

5,00 بعد الظهر، 24 ديسمبر: 10,00 صباحاً 

– 2,00 بعد الظهر، 25-30 ديسمبر: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، -31 ديسمبر: 10,00 

صباحاً – 2,00 بعد الظهر، 1-8 يناير: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، 14 يناير – 31 مارس: 

10,00 – 4,00 إبريل )السبت واألحد(

K متحف الدمى واأللعاب: مارس – ديسمبر: 
 9,30 صباحاً – 6,00 مساًء، يناير – فبراير: 

11,00 صباحاً  – 5,00 بعد الظهر

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى: 
 إبريل: 11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر، 
مايو – أكتوبر: 10,00 صباحاً – 6,00 مساًء، 
 نوفمبر + يناير – فبراير: 2,00 بعد الظهر– 

4,00 بعد الظهر، مارس+ ديسمبر: 1,00 بعد 

الظهر – 4,00 بعد الظهر
Q دار احلرف اليدوية الت – روتنبورج:

 عيد الفصح – أكتوبر: اإلثنني – اجلمعة: 
11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر،

السبت+ األحد: 10,00 – 5,00 بعد الظهر
T كنيسة القديس سانت فولفجاجنس 

 كيرشه: إبريل – سبتمبر: 10,00 – 13,00 + 
2,30 – 5,00 بعد الظهر، أكتوبر + نهايات 

األسابيع األربع قبل الكريسماس: 11,00 قبل 
الظهر – 4,00 بعد الظهر، الثالثاء مغلقة

U قصر توبلر: اجلمعة – األحد: 1,00 – 4,00، 
نوفمبر مغلق

موجز عن تاريخ املدينة
960: تأسيس أول مستوطنة في وادي تاوبر تال )ديت فاجن( – 1142: بناء قلعة 

الرايخ )»كاستروم اميبيريالي«( من قبل امللك كونراد الثالث من عائلة هوهن 
شتاوفن. – نشوء مستوطنة فوق الهضبة إلى جانب احلصن والتي سميت 

فيما بعد مبدينة روتنبورج. – 1274: قيام امللك رودولف فون هابسبورج بإعالن 
روتنبورج »مدينة الرايخ احلرة«. – 1365: وقوع زلزال أدى إلى تهدمي أجزاء من 

املدينة ومنها قلعة الرايخ. – 1400: بلوغ املدينة أوج ازدهارها في عهد عمدة 
املدينة توبلر. كانت روتنبورج تعتبر بفضل عدد سكانها البالغ 6000 نسمة 

من أكبر مدن الرايخ. – 1525: حتالف مدينة روتنبورج مع املتمردين خالل 
حرب الفالحني في عهد فلوريان جايير. بداية زوال املدينة. – 1544 انتشار 

اإلصالح الكنسي البروتستانتي – 1618 – 1648: مت احتالل مدينة روتنبورج 
البروتستانتية عدة مرات خالل حرب الثالثني عاماً. في عام 1631 مت إنقاذ املدينة 
من اخلراب النهائي بفضل عمل عمدتها البطولي. – 1802: بعد 500 عام من 

االستقالل مت ضم مدينة روتنبورج اإلفرجنية من قبل مملكة بافاريا وهذا رغماً 
عن أنفها. – 1945: وقوع املدينة ضحية لغارات جوية شنها احللفاء ومت خاللها 

تدمير اجلزء الشرقي من املدينة القدمية. وبصورة إجمالية التهمت النيران 
مايزيد عن  %40 من املباني القدمية. بفضل تبرعات سخية من كافة أرجاء 
العالم فقد أعيد بناء األجزاء املدمرة وحمايتها من خالل قوانني بناء مثالية.

تُعتبر مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر رومنطيقية بكل مافي الكلمة 
من معنى، وليس من مدينة أملانية جتد فيها التاريخ متجسداً 

في احلاضر بحجارة املاضي كما هو في هذه الصورة املذهلة 
في روتنبورج. هنا جتد احلجارة حتدثك بكل حيوية 

عن أمجاد املاضي وعن امللوك والقياصرة 
واالرستقراطيني، وعن اعتداد سكان 
املدن األحرار وأسرار القرون الوسطى 

وسحره الفاتن. انفتاح هذه املدينة 
على العالم  وطبيعتها احلاملة 
والصروح العديدة لتاريخ عريق 
يعود أللف سنة مضت تخلق 

هذه األجواء الفريدة من نوعها  
في مدينة روتنبورج التي ذاع 

صيتها ليصل إلى أقصى أرجاء 
املسكونة جاعلة منها صرحاً 

حضارياًً من املستوى الرفيع. وأما 
سور املدينة الدائري الشامخ 

بأبراجه اإلثنني واألربعني 
الذي يكتنف املدينة ويسمح 

بالتمشي فوقه ففيه يجد 
السياح من شتى أرجاء العالم 

استراحة حاملة من احلاضر الذي اليعرف 
الراحة. وفي كل مساء يقوم احلارس 

الليلي )باللغتني األملانية واإلجنليزية( 
بإرشاد السياح خالل جتولهم في 

األزقة الضيقة املتعرجة بأرضيتها 
املبلطة باحلجارة املربعة التي تصطف 

على جانبيها البيوت التقليدية األملانية )فاخ فيرك هاوس( األسطورية. وأما 
كنيسة سانت ياكوب فهي جتتذب أفواج الزوار من كل حدب وصوب لسبب 

األهمية التاريخية الفنية لهيكلها الذي صممه الفنان تيلمان رمين شنايدر. سحر الينسى
ومنذ القرون الوسطى وأفواج احلجاج  تقصد هذه الكنيسة املبنية بطراز 

العمارة القوطي حيث يتمنون نيل البركة اإللهية لسبب قطرة دم من املسيح 
موجودة فيها. ولغاية يومنا هذا لم يفلت أي زائر من سحر مدينة روتنبورج.

 التمتع بالطبيعة سيراً رحلة مالذ وطاب
وعلى منت الدراجة الهوائية

 حكاية اسطورية
إن صيفاً أم شتاء

الطبيعة اخلالبة بوديانها وهضابها التي تبدو للناظر وكأنه واقف أمام لوحة 
رسمتها ريشة فنان مبدع والتي تسمح للناظر برؤية أروع املناظر البانورامية 
والقرى احملتفظة بطابعها التاريخي العريق واملتناثرة في ربوع هذه الطبيعة 

اخلالبة جتتذب الزائر الكتشافها بالدراجة أو سيراً على األقدام. تقع مدينة 
روتنبورج أوب دير تاوبر في تقاطع الطريق الرومنطيقي وطريق القالع، 

وهي أفضل نقطة انطالق للقيام برحالت إلى املدن احمليطة مثل نورمبيرج 
وفورتسبورج ودينكلسبول. منطقة اإلفرجن وروتنبورج التشتهر بطبيعتها 
اخلالبة ومعاملها التاريخية فحسب، وإمنا أيضا بحسن ضيافتها اإلفرجنية 

وأطباقها اللذيذة التي يضرب املثل بها. إنها تدعو 
الكتشاف التنوع الهائل في أطباق املطبخ اإلفرجني 
بزيارة املطاعم والنزل وهناك يجد هذه األطباق تتنوع 
مابني سندويتشات اخلبز واألطباق التي يعدها 

أشهر الطهاة احلاصلني على جنوم. مطبخ 
اإلفرجن يبهر بتنوعه وجودته التي تبقى 

على الدوام متميزة مبستواها الرفيع. 
وأما أنواع اخلبز اخملتلفة وحدها 

والتي التعد والحتصى فهي جديرة 
برحلة استكشافية لها. وأما 

النبيذ اإلفرجني بأنواعه الذي يفوز 
باستمرار على اجلوائز الدولية 

فهو يتبوأ مكانات الصدارة في 
قائمة أرقى أنواع النبيذ العاملية. 

متتعوا بأنواع النبيذ التاوبرية 
احمللية، فزراعة النبيذ في روتنبورج 
تعود إلى القرن 1100 م. وأما •كرات 
الثلج“ الروتنبورجية الشهيرة فهي 

من احللويات اللذيذة جداً التي تصلح 
ألخذها تذكاراً من هذه املدينة والتي 

ستبهج قلب وحلق من يتلقاها هدية. يتم حتضير هذه احللويات احمللية 
الشهيرة من خالل عجني مصنوع من الدقيق والسكر والزبد حسب وصفة 

تاريخية. االنسجام مابني حسن الضيافة اإلفرجنية واألطباق اللذيذة والنبيذ 
الفاخر ومشهد مدينة حتتضنها طبيعة غير مستنفدة جتعل من إقامتكم 

في روتنبورج جتربة التنسى.

روتنبورج تعرض تاريخها بإثارة وتفصيل فاملتحف اجلنائي في هذه 
املدينة يعتبر أهم متحف قانوني في أملانيا. إنه يذهل الزائر بأدوات 

التعذيب املرعبة ولكن أيضا باملعلومات عن أنواع العقوبات التي تثير 
االستغراب مثل •معمودية اخلبَّاز“ التي هي قفص خشبي هائل يولج 

في خندق بئر. وأما الروائع الفنية التاريخية ومنها مجموعات جداريات 

اخلزف واألسلحة فيجدها الزائر معروضة في متحف مدينة الرايخ. 
ومن معروضات هذا املتحف يجد الزائر بقايا احلي اليهودي في املدينة 

الذي مت ترميم مبانيه بصورة مثلى ملتزمة متاماً باخلصائص التاريخية. 
وحتى في دار احلرف اليدوية والقبو القوسي التاريخي لدار البلدية 

الرائع وقصر •توبلر“ الصغير الذي كان منزل عمدة شهير ملدينة 
روتنبورج خالل العصور الوسطى يجد الزائر التاريخ متجسداً بصورة 
حية. لقي عمدة املدينة الشهير توبلر الثري الذي كان مارشال حرب 
وشخصية قيادية لهذه املدينة حتفه في زنزانة دار البلدية وهذا في 
ظروف يكتنفها الغموض. ولكن ثمة جانب آخر مشرق وباهج ملدينة 

روتنبورج فاملتحف األملاني لأللعاب يخطف الزائر ويأخذه في رحلة 
عبر تاريخ صناعة الدمى األملانية والفرنسية. وأما متحف عيد امليالد 

)الكريسماس( فهو يحكي لزواره في •قرية الكريسماس“ الشهيرة 
عاملياً  لكيته فولفارت قصة عيد امليالد الذي يعتبر أكثر األعياد 

العائلية شعبية في العالم.

وديان وهضاب ومناظر بانورامية  وقرى تاريخية كما في لوحة من روائع فنان 
عظيم تثير الرغبة الكتشاف هذه الطبيعة اخلالبة على منت الدراجة وسيراً 

على األقدام. توجد العديد من طرق املسير بطول مختلف والتي نصبت على 
جانبيها شاخصات تدل على الوجهة واملسافات والتي حتيط باملدينة وتودي 
إلى هضبة اإلفرجن •فرانكن هوهيه“ ووادي تاوبر •تاوبر تال“. وكنقطة تقاطع 

العديد من طرق احلجاج فإن روتنبورج مدينة تستقطب احلجاج خالل مسيرهم. 
ويتلقى السائر املعلومات املمتعة والهامة خالل مسيره في طريق روتنبورجر 

مولن فيج على امتداد وادي تاوبر ودرب التعلم عن اقتصاديات املاء •شاند 
تاوبرتال“ أو درب التعلم عن أنواع العنب واحلجارة في كروم العنب الواقعة على 

منحدر املدينة اجلنوبية. وفي كل يوم أربعاء تتوفر عروض أسبوعية لفعاليات 
مسير في املنطقة احمليطة بروتنبورج. وأما أسبوع املسير في ربيع وخريف كل 
عام فهو يشكل ذروة فعاليات املسير. وحتى أن هواة املسير على منت الدراجة 

الهوائية يجدون مايشتهيه فؤداهم في روتنبورج أوب دير تاوبر. ومن بني العديد 
من طرق مسير الدراجات الهوائية الوافرة والتي تؤدي إلى روتنبورج يجد الزائر 

طريق الدراجات تاوبر تال والت مولن تال اللذين كانت بداياتهما هنا. املغامرات 
واإلثارة ومتعة التسلق يجدها كافة أفراد العائلة في غابة التسلق روتنبورجر 
•كليتر فالد“ وعلى ارتفاع يصل لغاية 17 متراً يتم التسلق بدرجات صعوبة 

مختلفة من شجرة إلى أخرى.

مدينة روتنبورج ليست مبدينة يزورها املرء ليوم واحد أو في أحد فصول 
السنة فقط ملا أن العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام على 

مدى العام تدعو لقضاء مدة إقامة طويلة فيها. في عيد العنصرة 
من كل عام تقيم روتنبورج احتفاالً من خالل موكب عسكري كبير 

بالبدالت التاريخية إحياء لذكرى قصة عمدتها نوش الذي يُقال عنه 
بأنه شرب ثالثة وربع لتر من اخلمر وبذلك أنقذ املدينة من الدمار 
خالل حرب الثالثني عاماً. رقصة رعاة الغنم بألوانها الفولكلورية 

الزاهية وحفالت املوسيقى الكنسية في كنيسة ياكوبس تشكل 
ذروة فعاليات أخرى لفصل الصيف. في نهاية فصل الصيف يقدم 
املهرجان القروي الروتنبورجي للنبيذ ألذ أنواع النبيذ واملأكوالت من 
منطقة اإلفرجن للزائرين. وأما خالل أيام مهرجان مدينة الرايخ الذي 

يقام في شهر سبتمبر فهو يحول املدينة كلها إلى مسرح يُستعرض 
فيها تاريخها املثير. وفي نهاية السنة يحول سوق عيد امليالد 

)الكريسماس( الشهير هذه املدينة إلى مدينة أسطورية مكتسية 
حلة شتاء تأخذ األلباب. وبحكم تاريخه الذي يعود إلى 500 عام 

مضا يعتبر سوق „رايتر ليس ماركت“ الروتنبورجي من أقدم 
أسواق عيد امليالد في أملانيا. أكشاك السوق املزينة بذوق رفيع واملباني 

التاريخية للمدينة من القرون الوسطى التي حتتضن هذا السوق ورائحة 
النبيذ األبيض املغلي الذي تتميز به منطقة االفرجن تتآزر جميعها لتخلق هذه 

األجواء اخليالية الرائعة لفترة ماقبل عيد امليالد )الكريسماس(.

معايشة التاريخ عن كثب

مواعيد زيارة املتاحف ومعالم املدينة
A برج دار البلدية: إبريل إلى أكتوبر: 

9,30  صباحاً – 12,30 بعد الظهر و 1,00 بعد الظهر 

– 5,00 بعد الظهر )يومياً(، نوفمبر+ يناير إلى مارس: 
12,00 ظهراً ولغاية 3,00 بعد الظهر )أيام السبت 

واألحد(، ديسمبر: 10,30 صباحاً ولغاية 2,00 بعد 
الظهر + 2,30 بعد الظهر ولغاية 6,00 مساًء

C املتحف التاريخي »هيستوريني 
جيفولبه«مارس: 12,00 ظهراً ولغاية 4,00 بعد 

الظهر، إبريل: 10,00 صباحاً ولغاية 4,00 بعد 
الظهر، مايو – أكتوبر: 9,30 صباحاً – 5,30 بعد 

الظهر، مواعيد الزيارة األخرى حسب اإلعالن املعلق
D كنيسة القديس سانت ياكوبوس: 

إبريل – أكتوبر: 9,00 صباحاً ولغاية 5,15 بعد 
الظهر، نوفمبر + يناير – مارس: 10,00 صباحاً 

– 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00 بعد الظهر، 
ديسمبر: 10,00 – 4,45 بعد الظهر

E متحف مدينة الرايخ: إبريل – أكتوبر: 
9,30 صباحاً – 5,30 بعد الظهر، نوفمبر – مارس 

1,00 بعد الظهر– 4,00 بعد الظهر 

H كنيسة فرانتسيسكانر: يناير – مارس: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً 2,00+  4,00- بعد 

الظهر، إبريل – أكتوبر: 9,00 – 5,15، نوفمبر: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00، 

ديسمبر: 10,00 صباحاً – 4,15 بعد الظهر
I متحف عيد ميالد املسيح )الكريسماس( 
األملاني: 1 إبريل – 23 ديسمبر: 10,00 صباحاً – 

5,00 بعد الظهر، 24 ديسمبر: 10,00 صباحاً 

– 2,00 بعد الظهر، 25-30 ديسمبر: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، -31 ديسمبر: 10,00 

صباحاً – 2,00 بعد الظهر، 1-8 يناير: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، 14 يناير – 31 مارس: 

10,00 – 4,00 إبريل )السبت واألحد(

K متحف الدمى واأللعاب: مارس – ديسمبر: 
 9,30 صباحاً – 6,00 مساًء، يناير – فبراير: 

11,00 صباحاً  – 5,00 بعد الظهر

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى: 
 إبريل: 11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر، 
مايو – أكتوبر: 10,00 صباحاً – 6,00 مساًء، 
 نوفمبر + يناير – فبراير: 2,00 بعد الظهر– 

4,00 بعد الظهر، مارس+ ديسمبر: 1,00 بعد 

الظهر – 4,00 بعد الظهر
Q دار احلرف اليدوية الت – روتنبورج:

 عيد الفصح – أكتوبر: اإلثنني – اجلمعة: 
11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر،

السبت+ األحد: 10,00 – 5,00 بعد الظهر
T كنيسة القديس سانت فولفجاجنس 

 كيرشه: إبريل – سبتمبر: 10,00 – 13,00 + 
2,30 – 5,00 بعد الظهر، أكتوبر + نهايات 

األسابيع األربع قبل الكريسماس: 11,00 قبل 
الظهر – 4,00 بعد الظهر، الثالثاء مغلقة

U قصر توبلر: اجلمعة – األحد: 1,00 – 4,00، 
نوفمبر مغلق

موجز عن تاريخ املدينة
960: تأسيس أول مستوطنة في وادي تاوبر تال )ديت فاجن( – 1142: بناء قلعة 

الرايخ )»كاستروم اميبيريالي«( من قبل امللك كونراد الثالث من عائلة هوهن 
شتاوفن. – نشوء مستوطنة فوق الهضبة إلى جانب احلصن والتي سميت 

فيما بعد مبدينة روتنبورج. – 1274: قيام امللك رودولف فون هابسبورج بإعالن 
روتنبورج »مدينة الرايخ احلرة«. – 1365: وقوع زلزال أدى إلى تهدمي أجزاء من 

املدينة ومنها قلعة الرايخ. – 1400: بلوغ املدينة أوج ازدهارها في عهد عمدة 
املدينة توبلر. كانت روتنبورج تعتبر بفضل عدد سكانها البالغ 6000 نسمة 

من أكبر مدن الرايخ. – 1525: حتالف مدينة روتنبورج مع املتمردين خالل 
حرب الفالحني في عهد فلوريان جايير. بداية زوال املدينة. – 1544 انتشار 

اإلصالح الكنسي البروتستانتي – 1618 – 1648: مت احتالل مدينة روتنبورج 
البروتستانتية عدة مرات خالل حرب الثالثني عاماً. في عام 1631 مت إنقاذ املدينة 
من اخلراب النهائي بفضل عمل عمدتها البطولي. – 1802: بعد 500 عام من 

االستقالل مت ضم مدينة روتنبورج اإلفرجنية من قبل مملكة بافاريا وهذا رغماً 
عن أنفها. – 1945: وقوع املدينة ضحية لغارات جوية شنها احللفاء ومت خاللها 

تدمير اجلزء الشرقي من املدينة القدمية. وبصورة إجمالية التهمت النيران 
مايزيد عن  %40 من املباني القدمية. بفضل تبرعات سخية من كافة أرجاء 
العالم فقد أعيد بناء األجزاء املدمرة وحمايتها من خالل قوانني بناء مثالية.

تُعتبر مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر رومنطيقية بكل مافي الكلمة 
من معنى، وليس من مدينة أملانية جتد فيها التاريخ متجسداً 

في احلاضر بحجارة املاضي كما هو في هذه الصورة املذهلة 
في روتنبورج. هنا جتد احلجارة حتدثك بكل حيوية 

عن أمجاد املاضي وعن امللوك والقياصرة 
واالرستقراطيني، وعن اعتداد سكان 
املدن األحرار وأسرار القرون الوسطى 

وسحره الفاتن. انفتاح هذه املدينة 
على العالم  وطبيعتها احلاملة 
والصروح العديدة لتاريخ عريق 
يعود أللف سنة مضت تخلق 

هذه األجواء الفريدة من نوعها  
في مدينة روتنبورج التي ذاع 

صيتها ليصل إلى أقصى أرجاء 
املسكونة جاعلة منها صرحاً 

حضارياًً من املستوى الرفيع. وأما 
سور املدينة الدائري الشامخ 

بأبراجه اإلثنني واألربعني 
الذي يكتنف املدينة ويسمح 

بالتمشي فوقه ففيه يجد 
السياح من شتى أرجاء العالم 

استراحة حاملة من احلاضر الذي اليعرف 
الراحة. وفي كل مساء يقوم احلارس 

الليلي )باللغتني األملانية واإلجنليزية( 
بإرشاد السياح خالل جتولهم في 

األزقة الضيقة املتعرجة بأرضيتها 
املبلطة باحلجارة املربعة التي تصطف 

على جانبيها البيوت التقليدية األملانية )فاخ فيرك هاوس( األسطورية. وأما 
كنيسة سانت ياكوب فهي جتتذب أفواج الزوار من كل حدب وصوب لسبب 

األهمية التاريخية الفنية لهيكلها الذي صممه الفنان تيلمان رمين شنايدر. سحر الينسى
ومنذ القرون الوسطى وأفواج احلجاج  تقصد هذه الكنيسة املبنية بطراز 

العمارة القوطي حيث يتمنون نيل البركة اإللهية لسبب قطرة دم من املسيح 
موجودة فيها. ولغاية يومنا هذا لم يفلت أي زائر من سحر مدينة روتنبورج.

 التمتع بالطبيعة سيراً رحلة مالذ وطاب
وعلى منت الدراجة الهوائية

 حكاية اسطورية
إن صيفاً أم شتاء

الطبيعة اخلالبة بوديانها وهضابها التي تبدو للناظر وكأنه واقف أمام لوحة 
رسمتها ريشة فنان مبدع والتي تسمح للناظر برؤية أروع املناظر البانورامية 
والقرى احملتفظة بطابعها التاريخي العريق واملتناثرة في ربوع هذه الطبيعة 

اخلالبة جتتذب الزائر الكتشافها بالدراجة أو سيراً على األقدام. تقع مدينة 
روتنبورج أوب دير تاوبر في تقاطع الطريق الرومنطيقي وطريق القالع، 

وهي أفضل نقطة انطالق للقيام برحالت إلى املدن احمليطة مثل نورمبيرج 
وفورتسبورج ودينكلسبول. منطقة اإلفرجن وروتنبورج التشتهر بطبيعتها 
اخلالبة ومعاملها التاريخية فحسب، وإمنا أيضا بحسن ضيافتها اإلفرجنية 

وأطباقها اللذيذة التي يضرب املثل بها. إنها تدعو 
الكتشاف التنوع الهائل في أطباق املطبخ اإلفرجني 
بزيارة املطاعم والنزل وهناك يجد هذه األطباق تتنوع 
مابني سندويتشات اخلبز واألطباق التي يعدها 

أشهر الطهاة احلاصلني على جنوم. مطبخ 
اإلفرجن يبهر بتنوعه وجودته التي تبقى 

على الدوام متميزة مبستواها الرفيع. 
وأما أنواع اخلبز اخملتلفة وحدها 

والتي التعد والحتصى فهي جديرة 
برحلة استكشافية لها. وأما 

النبيذ اإلفرجني بأنواعه الذي يفوز 
باستمرار على اجلوائز الدولية 

فهو يتبوأ مكانات الصدارة في 
قائمة أرقى أنواع النبيذ العاملية. 

متتعوا بأنواع النبيذ التاوبرية 
احمللية، فزراعة النبيذ في روتنبورج 
تعود إلى القرن 1100 م. وأما •كرات 
الثلج“ الروتنبورجية الشهيرة فهي 

من احللويات اللذيذة جداً التي تصلح 
ألخذها تذكاراً من هذه املدينة والتي 

ستبهج قلب وحلق من يتلقاها هدية. يتم حتضير هذه احللويات احمللية 
الشهيرة من خالل عجني مصنوع من الدقيق والسكر والزبد حسب وصفة 

تاريخية. االنسجام مابني حسن الضيافة اإلفرجنية واألطباق اللذيذة والنبيذ 
الفاخر ومشهد مدينة حتتضنها طبيعة غير مستنفدة جتعل من إقامتكم 

في روتنبورج جتربة التنسى.

روتنبورج تعرض تاريخها بإثارة وتفصيل فاملتحف اجلنائي في هذه 
املدينة يعتبر أهم متحف قانوني في أملانيا. إنه يذهل الزائر بأدوات 

التعذيب املرعبة ولكن أيضا باملعلومات عن أنواع العقوبات التي تثير 
االستغراب مثل •معمودية اخلبَّاز“ التي هي قفص خشبي هائل يولج 

في خندق بئر. وأما الروائع الفنية التاريخية ومنها مجموعات جداريات 

اخلزف واألسلحة فيجدها الزائر معروضة في متحف مدينة الرايخ. 
ومن معروضات هذا املتحف يجد الزائر بقايا احلي اليهودي في املدينة 

الذي مت ترميم مبانيه بصورة مثلى ملتزمة متاماً باخلصائص التاريخية. 
وحتى في دار احلرف اليدوية والقبو القوسي التاريخي لدار البلدية 

الرائع وقصر •توبلر“ الصغير الذي كان منزل عمدة شهير ملدينة 
روتنبورج خالل العصور الوسطى يجد الزائر التاريخ متجسداً بصورة 
حية. لقي عمدة املدينة الشهير توبلر الثري الذي كان مارشال حرب 
وشخصية قيادية لهذه املدينة حتفه في زنزانة دار البلدية وهذا في 
ظروف يكتنفها الغموض. ولكن ثمة جانب آخر مشرق وباهج ملدينة 

روتنبورج فاملتحف األملاني لأللعاب يخطف الزائر ويأخذه في رحلة 
عبر تاريخ صناعة الدمى األملانية والفرنسية. وأما متحف عيد امليالد 

)الكريسماس( فهو يحكي لزواره في •قرية الكريسماس“ الشهيرة 
عاملياً  لكيته فولفارت قصة عيد امليالد الذي يعتبر أكثر األعياد 

العائلية شعبية في العالم.

وديان وهضاب ومناظر بانورامية  وقرى تاريخية كما في لوحة من روائع فنان 
عظيم تثير الرغبة الكتشاف هذه الطبيعة اخلالبة على منت الدراجة وسيراً 

على األقدام. توجد العديد من طرق املسير بطول مختلف والتي نصبت على 
جانبيها شاخصات تدل على الوجهة واملسافات والتي حتيط باملدينة وتودي 
إلى هضبة اإلفرجن •فرانكن هوهيه“ ووادي تاوبر •تاوبر تال“. وكنقطة تقاطع 

العديد من طرق احلجاج فإن روتنبورج مدينة تستقطب احلجاج خالل مسيرهم. 
ويتلقى السائر املعلومات املمتعة والهامة خالل مسيره في طريق روتنبورجر 

مولن فيج على امتداد وادي تاوبر ودرب التعلم عن اقتصاديات املاء •شاند 
تاوبرتال“ أو درب التعلم عن أنواع العنب واحلجارة في كروم العنب الواقعة على 

منحدر املدينة اجلنوبية. وفي كل يوم أربعاء تتوفر عروض أسبوعية لفعاليات 
مسير في املنطقة احمليطة بروتنبورج. وأما أسبوع املسير في ربيع وخريف كل 
عام فهو يشكل ذروة فعاليات املسير. وحتى أن هواة املسير على منت الدراجة 

الهوائية يجدون مايشتهيه فؤداهم في روتنبورج أوب دير تاوبر. ومن بني العديد 
من طرق مسير الدراجات الهوائية الوافرة والتي تؤدي إلى روتنبورج يجد الزائر 

طريق الدراجات تاوبر تال والت مولن تال اللذين كانت بداياتهما هنا. املغامرات 
واإلثارة ومتعة التسلق يجدها كافة أفراد العائلة في غابة التسلق روتنبورجر 
•كليتر فالد“ وعلى ارتفاع يصل لغاية 17 متراً يتم التسلق بدرجات صعوبة 

مختلفة من شجرة إلى أخرى.

مدينة روتنبورج ليست مبدينة يزورها املرء ليوم واحد أو في أحد فصول 
السنة فقط ملا أن العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام على 

مدى العام تدعو لقضاء مدة إقامة طويلة فيها. في عيد العنصرة 
من كل عام تقيم روتنبورج احتفاالً من خالل موكب عسكري كبير 

بالبدالت التاريخية إحياء لذكرى قصة عمدتها نوش الذي يُقال عنه 
بأنه شرب ثالثة وربع لتر من اخلمر وبذلك أنقذ املدينة من الدمار 
خالل حرب الثالثني عاماً. رقصة رعاة الغنم بألوانها الفولكلورية 

الزاهية وحفالت املوسيقى الكنسية في كنيسة ياكوبس تشكل 
ذروة فعاليات أخرى لفصل الصيف. في نهاية فصل الصيف يقدم 
املهرجان القروي الروتنبورجي للنبيذ ألذ أنواع النبيذ واملأكوالت من 
منطقة اإلفرجن للزائرين. وأما خالل أيام مهرجان مدينة الرايخ الذي 

يقام في شهر سبتمبر فهو يحول املدينة كلها إلى مسرح يُستعرض 
فيها تاريخها املثير. وفي نهاية السنة يحول سوق عيد امليالد 

)الكريسماس( الشهير هذه املدينة إلى مدينة أسطورية مكتسية 
حلة شتاء تأخذ األلباب. وبحكم تاريخه الذي يعود إلى 500 عام 

مضا يعتبر سوق „رايتر ليس ماركت“ الروتنبورجي من أقدم 
أسواق عيد امليالد في أملانيا. أكشاك السوق املزينة بذوق رفيع واملباني 

التاريخية للمدينة من القرون الوسطى التي حتتضن هذا السوق ورائحة 
النبيذ األبيض املغلي الذي تتميز به منطقة االفرجن تتآزر جميعها لتخلق هذه 

األجواء اخليالية الرائعة لفترة ماقبل عيد امليالد )الكريسماس(.

معايشة التاريخ عن كثب

مواعيد زيارة املتاحف ومعالم املدينة
A برج دار البلدية: إبريل إلى أكتوبر: 

9,30  صباحاً – 12,30 بعد الظهر و 1,00 بعد الظهر 

– 5,00 بعد الظهر )يومياً(، نوفمبر+ يناير إلى مارس: 
12,00 ظهراً ولغاية 3,00 بعد الظهر )أيام السبت 

واألحد(، ديسمبر: 10,30 صباحاً ولغاية 2,00 بعد 
الظهر + 2,30 بعد الظهر ولغاية 6,00 مساًء

C املتحف التاريخي »هيستوريني 
جيفولبه«مارس: 12,00 ظهراً ولغاية 4,00 بعد 

الظهر، إبريل: 10,00 صباحاً ولغاية 4,00 بعد 
الظهر، مايو – أكتوبر: 9,30 صباحاً – 5,30 بعد 

الظهر، مواعيد الزيارة األخرى حسب اإلعالن املعلق
D كنيسة القديس سانت ياكوبوس: 

إبريل – أكتوبر: 9,00 صباحاً ولغاية 5,15 بعد 
الظهر، نوفمبر + يناير – مارس: 10,00 صباحاً 

– 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00 بعد الظهر، 
ديسمبر: 10,00 – 4,45 بعد الظهر

E متحف مدينة الرايخ: إبريل – أكتوبر: 
9,30 صباحاً – 5,30 بعد الظهر، نوفمبر – مارس 

1,00 بعد الظهر– 4,00 بعد الظهر 

H كنيسة فرانتسيسكانر: يناير – مارس: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً 2,00+  4,00- بعد 

الظهر، إبريل – أكتوبر: 9,00 – 5,15، نوفمبر: 
10,00 صباحاً – 12,00 ظهراً + 2,00 – 4,00، 

ديسمبر: 10,00 صباحاً – 4,15 بعد الظهر
I متحف عيد ميالد املسيح )الكريسماس( 
األملاني: 1 إبريل – 23 ديسمبر: 10,00 صباحاً – 

5,00 بعد الظهر، 24 ديسمبر: 10,00 صباحاً 

– 2,00 بعد الظهر، 25-30 ديسمبر: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، -31 ديسمبر: 10,00 

صباحاً – 2,00 بعد الظهر، 1-8 يناير: 10,00 
صباحاً – 5,00 بعد الظهر، 14 يناير – 31 مارس: 

10,00 – 4,00 إبريل )السبت واألحد(

K متحف الدمى واأللعاب: مارس – ديسمبر: 
 9,30 صباحاً – 6,00 مساًء، يناير – فبراير: 

11,00 صباحاً  – 5,00 بعد الظهر

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى: 
 إبريل: 11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر، 
مايو – أكتوبر: 10,00 صباحاً – 6,00 مساًء، 
 نوفمبر + يناير – فبراير: 2,00 بعد الظهر– 

4,00 بعد الظهر، مارس+ ديسمبر: 1,00 بعد 

الظهر – 4,00 بعد الظهر
Q دار احلرف اليدوية الت – روتنبورج:

 عيد الفصح – أكتوبر: اإلثنني – اجلمعة: 
11,00 قبل الظهر – 5,00 بعد الظهر،

السبت+ األحد: 10,00 – 5,00 بعد الظهر
T كنيسة القديس سانت فولفجاجنس 

 كيرشه: إبريل – سبتمبر: 10,00 – 13,00 + 
2,30 – 5,00 بعد الظهر، أكتوبر + نهايات 

األسابيع األربع قبل الكريسماس: 11,00 قبل 
الظهر – 4,00 بعد الظهر، الثالثاء مغلقة

U قصر توبلر: اجلمعة – األحد: 1,00 – 4,00، 
نوفمبر مغلق
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دليل صغير لسحر مدينة فتاك 
مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر

A دار البلدية
يتكون دار البلدية املوجود في ساحة 

السوق من جزئني. اجلزء األول هو القوطي 
)1250 – 1400( واجلزء الثاني هو األمامي 

الذي يعود إلى عصر النهضة )1572 – 1578(. 
املدخل إلى منصة املشاهدة املوجودة في 
برج دار البلدية الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً 

موجود في املدخل الرئيسي.
B مقصف أعضاء مجلس املدينة 

•راتس ترينك شتوبه“ )مركز اإلرشاد 
السياحي(

كان مقصف دار البلدية  مقصوراً 
على أعضاء مجلس البلدية، وأما 

اليوم ففيه يكون مركز االستعالمات 
للسياح.  الساعة التاريخية املوجودة 

في املبنى تنفتح كل يوم مابني 
الساعة 11 و 10 مساء لتحكي 

القصة التاريخية لعمدة املدينة الذي 
قبل بالرهان وأنقذ روتنبورج من الدمار.

C املتحف التاريخي •هيستوريني 

جيفولبه“
في هذا املتحف عن وضع مدينة روتنبورج 

خالل حرب الثالثني عاماً يتم عرض أسلحة 
ومالبس عسكرية وغيره. عالوة على ذلك 

متكن زيارة الزنزانة السابقة التي توفي فيها 
عمدة املدينة الشهير توبلر عام 1408.

 www.meistertrunk.de

D كنيسة سانت ياكوب •سانت ياكوب 

كيرشه“
يُعتبر هيكل الدم املقدس للفنان 

تيلمان رمين شنايدر من أهم املعالم 
التاريخية ملنطقة اإلفرجن. وإلى جانب  

ذلك يُعتبر هيكل لودفيج فون تولوز 
وهيكل الرسل اإلثني عشر لفريدريخ 

هيرلني أيضا من املعالم اجلديرة 
بزيارتها. وثمة ناحية معمارية تتميز 

بها هذه الكنيسة وهي أنها قد بنيت 
فوق شارع.

www. rothenburgtauber-evangelisch.de

E متحف مدينة الرايخ
يعرض املتحف احمللي ملدينة روتنبورج 

املوجود في مبنى الدير الدومينيكي سابقاً 
مجموعات فنية وثقافية من مدينة الرايخ. 

ونبرز هنا مطبخ الدير من القرن الثالث 
عشر ولوحات عن حياة املسيح من عام 

1494 ومجموعة باومان بجداريات فخارية 
هامة وأسلحة تاريخية.

 www.reichsstadtmuseum.info 

F بوابة القلعة •بورج تور“
بوابة خارجية مزينة باألسلحة. كانت 
فتحة الفم املوجودة في قناع تسمح 

بسكب القير املغلي على املهاجمني وأما 
الباب الصغير املوجود في اجلناح الداخلي 
للبوابة فهو يسمح بدخول شخص واحد 

فقط خالل الليل.
G حديقة القلعة

كانت العائلة املالكة هوهنشتاوفن 
قد بنت قلعة الرايخ لها عام 1142 

في نفس املوقع الذي توجد فيه اليوم 
حديقة القلعة. وفي عام 1356 هدم 

زلزال كل أرجاء القلعة. كانت كنيسة 
بالزيوس هي اجلزء الوحيد من القلعة 

الذي مت ترميمه. من حديقة القلعة يطل 
الزائر على منظر رائع للمدينة العتيقة 

ووادي تاوبر.
H كنيسة فرانتسيسكانر

كنيسة فرانتسيسكانر هي أقدم 
كنيسة في املدينة وبنيت عام 1285 
حسب الطراز املعماري ألوائل العصر 

القوطي وتضم هيكل فرانتسيسكوس 
للفنان تيلمان رمين شنايدر.

I متحف عيد ميالد املسيح 

)الكريسماس( األملاني
معرض على مدى السنة حول تاريخ 

أكبرعيد وتطور الزينة على مدى العصور.
 www.weihnachtsmuseum.de

J نافورة جورج
أكبر نافورة في املدينة )عمقها 8 أمتار، 

وسعتها 100000 لتر( تعود زخارفها إلى 
أواخر عصر النهضة )1608(.
K متحف الدمى واأللعاب

يشاهد الزائر في هذا املتحف البالغة 
مساحته 400 م م  تاريخ األلعاب على 

مدى 200 عام مضى. أكثر من 300 دمية 
وبيوت دمى والكثير مما شابه ذلك يجدها 

 الزائر هنا. 
 www.spielzeugmuseum.rothenburg.de

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى
يعرض متحف القانون الشهير املمتد 

على مساحة قدرها 2500 متر مربع تطور 
القانون من أواخر العصور الوسطى ولغاية 

القرن التاسع عشر. ومن بني معروضات 
املتحف توجد أدوات تعذيب وأدوات لعقوبات 

التشهير والشرف والعديد من الوثائق 
والتصاوير. 

www.kriminalmuseum.rothenburg.de

M كنيسة يوهانس
كنيسة كاثوليكية - بنيت في الفترة من 

1390 ولغاية 1410.

N بلونالين / برج زيبر
“بلونالين“  تفرع شوارع في مدينة روتنبورج 

مبظهر مدن القرون الوسطى وهو من 
أجملها في أملانيا وأكثر منطقة يلتقط 

فيها السياح الصور التذكارية. وأما برج زيبر 
الذي يقع خلفها فقد بني عام 1385.

O حدادة جيرالخ
بيت أملاني قدمي )فاخ فيرك( يستحق زيارته. 

P بوابة رودر
هي بوابة تعود إلى نهايات القرن الرابع 

عشر. كشك اجلمارك وحراس البوابة ماتزال 
موجودة بشكلها القدمي. برج رودر هو البرج 

الوحيد في السور الدائري الذي يسمح 
للزائر بدخوله والتمتع باملناظر الطبيعية 

اخلالبة. 
Q دار احلرف اليدوية في روتنبورج

 في هذه الدار املبنية عام 1270 يتم 
 عرض حياة عائالت احلرفيني اليدويني 

في العصور الوسطى في إحدى عشرة 
غرفة بتأثيث تاريخي أصلي.
R قوس رودر/برج ماركوس

مت بناء كل منهما في سياق بناء أول 
حلقة لسور املدينة بحدود عام 1200. 

تعتبر من أجمل زخارف البوابات.
S البرج األبيض •دير فايسه تورم“

هو بوابة املدينة التي يعود تاريخها إلى 
القرن الثاني عشر. يلتصق بالبرج دار 

الرقص اليهودي سابقاً في مركز احلياة 
اليهودية في القرون الوسطى. 

T قلعة كلينجن وكنيسة فولفجاجن مع 

معرض رقصة رعاة الغنم
تقع كنيسة سانت فولفجاجن أو كنيسة 

رعاة الغنم  املبنية بنمط أواخر العصر 
القوطي خلف برج كلينجن وهي كنيسة 

حتصن فيها الناس خالل هجوم األعداء 
ولها قبو قوسي ومدخل دفاعي. وأما مبنى 

حراس البوابة فهو يضمن اليوم متحف 
رقصة رعاة الغنم.

www.schaefertanzrothenburg.de

U بوابة املشنقة
مدخل السيارات إلى املدينة القدمية. 

V حصن شبيتال
يعتبر احلصن املبني في القرن السابع 

عشر من خالل جداريه املزدوجني 
اخلارجيني وبواباته السبع أقوى حصن 

في املدينة. ميكن التمشي على السطح 
املوجودة فوقه املدافع، وحتى أن اخلندق 

الذي مازال في وضع جيد ليومنا هذا 
مثير للدهشة.

W قاعة مدينة الرايخ
مخزن ضريبة العشر سابقاً كان قد بني 
عام 1699 وهو اآلن قاعة للفعاليات بعد 

تعديل البناء عام 1975. 
X بوابة كوبول تسيللر

بنيت هذه البوابة عام 1360 كجزء من أكثر 
املواقع احلصينة إثارة في املدينة وتشمل 
اجلدار املزدوج الدفاعي وأربعة بوابات في 

السابق. 
Y اجلسر املزدوج/ كنيسة توبلر

تقع كنيسة كوبول تسيلر من القرن الرابع 
عشر جانب اجلسر الشبيه باجلسر الروماني. 

كانت هذه الكنيسة املبنية بالطراز 
العماري آلواخر العصر القوطي مابني 1472 

و 1501 قد تعرضت للنهب الشديد إبان 
حرب الفالحني عام 1525. 

Z قصر توبلر
بُني هذا القصر الصغير املائي عام 1388 

جزئياً كمنزل سكني وكبرج دفاعي لعمدة 
املدينة القوي توبلر. املبنى هذا مؤثث بطراز 

الفترة من القرن السادس عشر ولغاية 
التاسع عشر ومتكن زيارته. 

ضيوفنا األعزاء،
 نتشرف بأن نعرفكم على معالم مدينتا اجلميلة ونقدم لكم 

في هذا الصدد عدة إمكانيات.

 جوالت في املدينة:
 من 1 إبريل ولغاية 31 أكتوبر وخالل سوق عيد ميالد املسيح )كريسماس( 

يومياً عند الساعة 2 بعد الظهر.
 جولة مع احلارس الليلي:

 من 1 إبريل ولغية 30 ديسمبر في الساعة 8 مساء، نقطة االنطالق 
من ساحة السوق/ بوابة دار البلدية، دفع الرسوم مباشرة للمرشد.

نقدم جوالت مع املرشد خارج املوسم عند الطلب.

املعالم التاريخية
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دليل صغير لسحر مدينة فتاك 
مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر

A دار البلدية
يتكون دار البلدية املوجود في ساحة 

السوق من جزئني. اجلزء األول هو القوطي 
)1250 – 1400( واجلزء الثاني هو األمامي 

الذي يعود إلى عصر النهضة )1572 – 1578(. 
املدخل إلى منصة املشاهدة املوجودة في 
برج دار البلدية الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً 

موجود في املدخل الرئيسي.
B مقصف أعضاء مجلس املدينة 

•راتس ترينك شتوبه“ )مركز اإلرشاد 
السياحي(

كان مقصف دار البلدية  مقصوراً 
على أعضاء مجلس البلدية، وأما 

اليوم ففيه يكون مركز االستعالمات 
للسياح.  الساعة التاريخية املوجودة 

في املبنى تنفتح كل يوم مابني 
الساعة 11 و 10 مساء لتحكي 

القصة التاريخية لعمدة املدينة الذي 
قبل بالرهان وأنقذ روتنبورج من الدمار.

C املتحف التاريخي •هيستوريني 

جيفولبه“
في هذا املتحف عن وضع مدينة روتنبورج 

خالل حرب الثالثني عاماً يتم عرض أسلحة 
ومالبس عسكرية وغيره. عالوة على ذلك 

متكن زيارة الزنزانة السابقة التي توفي فيها 
عمدة املدينة الشهير توبلر عام 1408.

 www.meistertrunk.de

D كنيسة سانت ياكوب •سانت ياكوب 

كيرشه“
يُعتبر هيكل الدم املقدس للفنان 

تيلمان رمين شنايدر من أهم املعالم 
التاريخية ملنطقة اإلفرجن. وإلى جانب  

ذلك يُعتبر هيكل لودفيج فون تولوز 
وهيكل الرسل اإلثني عشر لفريدريخ 

هيرلني أيضا من املعالم اجلديرة 
بزيارتها. وثمة ناحية معمارية تتميز 

بها هذه الكنيسة وهي أنها قد بنيت 
فوق شارع.

www. rothenburgtauber-evangelisch.de

E متحف مدينة الرايخ
يعرض املتحف احمللي ملدينة روتنبورج 

املوجود في مبنى الدير الدومينيكي سابقاً 
مجموعات فنية وثقافية من مدينة الرايخ. 

ونبرز هنا مطبخ الدير من القرن الثالث 
عشر ولوحات عن حياة املسيح من عام 

1494 ومجموعة باومان بجداريات فخارية 
هامة وأسلحة تاريخية.

 www.reichsstadtmuseum.info 

F بوابة القلعة •بورج تور“
بوابة خارجية مزينة باألسلحة. كانت 
فتحة الفم املوجودة في قناع تسمح 

بسكب القير املغلي على املهاجمني وأما 
الباب الصغير املوجود في اجلناح الداخلي 
للبوابة فهو يسمح بدخول شخص واحد 

فقط خالل الليل.
G حديقة القلعة

كانت العائلة املالكة هوهنشتاوفن 
قد بنت قلعة الرايخ لها عام 1142 

في نفس املوقع الذي توجد فيه اليوم 
حديقة القلعة. وفي عام 1356 هدم 

زلزال كل أرجاء القلعة. كانت كنيسة 
بالزيوس هي اجلزء الوحيد من القلعة 

الذي مت ترميمه. من حديقة القلعة يطل 
الزائر على منظر رائع للمدينة العتيقة 

ووادي تاوبر.
H كنيسة فرانتسيسكانر

كنيسة فرانتسيسكانر هي أقدم 
كنيسة في املدينة وبنيت عام 1285 
حسب الطراز املعماري ألوائل العصر 

القوطي وتضم هيكل فرانتسيسكوس 
للفنان تيلمان رمين شنايدر.

I متحف عيد ميالد املسيح 

)الكريسماس( األملاني
معرض على مدى السنة حول تاريخ 

أكبرعيد وتطور الزينة على مدى العصور.
 www.weihnachtsmuseum.de

J نافورة جورج
أكبر نافورة في املدينة )عمقها 8 أمتار، 

وسعتها 100000 لتر( تعود زخارفها إلى 
أواخر عصر النهضة )1608(.
K متحف الدمى واأللعاب

يشاهد الزائر في هذا املتحف البالغة 
مساحته 400 م م  تاريخ األلعاب على 

مدى 200 عام مضى. أكثر من 300 دمية 
وبيوت دمى والكثير مما شابه ذلك يجدها 

 الزائر هنا. 
 www.spielzeugmuseum.rothenburg.de

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى
يعرض متحف القانون الشهير املمتد 

على مساحة قدرها 2500 متر مربع تطور 
القانون من أواخر العصور الوسطى ولغاية 

القرن التاسع عشر. ومن بني معروضات 
املتحف توجد أدوات تعذيب وأدوات لعقوبات 

التشهير والشرف والعديد من الوثائق 
والتصاوير. 

www.kriminalmuseum.rothenburg.de

M كنيسة يوهانس
كنيسة كاثوليكية - بنيت في الفترة من 

1390 ولغاية 1410.

N بلونالين / برج زيبر
“بلونالين“  تفرع شوارع في مدينة روتنبورج 

مبظهر مدن القرون الوسطى وهو من 
أجملها في أملانيا وأكثر منطقة يلتقط 

فيها السياح الصور التذكارية. وأما برج زيبر 
الذي يقع خلفها فقد بني عام 1385.

O حدادة جيرالخ
بيت أملاني قدمي )فاخ فيرك( يستحق زيارته. 

P بوابة رودر
هي بوابة تعود إلى نهايات القرن الرابع 

عشر. كشك اجلمارك وحراس البوابة ماتزال 
موجودة بشكلها القدمي. برج رودر هو البرج 

الوحيد في السور الدائري الذي يسمح 
للزائر بدخوله والتمتع باملناظر الطبيعية 

اخلالبة. 
Q دار احلرف اليدوية في روتنبورج

 في هذه الدار املبنية عام 1270 يتم 
 عرض حياة عائالت احلرفيني اليدويني 

في العصور الوسطى في إحدى عشرة 
غرفة بتأثيث تاريخي أصلي.
R قوس رودر/برج ماركوس

مت بناء كل منهما في سياق بناء أول 
حلقة لسور املدينة بحدود عام 1200. 

تعتبر من أجمل زخارف البوابات.
S البرج األبيض •دير فايسه تورم“

هو بوابة املدينة التي يعود تاريخها إلى 
القرن الثاني عشر. يلتصق بالبرج دار 

الرقص اليهودي سابقاً في مركز احلياة 
اليهودية في القرون الوسطى. 

T قلعة كلينجن وكنيسة فولفجاجن مع 

معرض رقصة رعاة الغنم
تقع كنيسة سانت فولفجاجن أو كنيسة 

رعاة الغنم  املبنية بنمط أواخر العصر 
القوطي خلف برج كلينجن وهي كنيسة 

حتصن فيها الناس خالل هجوم األعداء 
ولها قبو قوسي ومدخل دفاعي. وأما مبنى 

حراس البوابة فهو يضمن اليوم متحف 
رقصة رعاة الغنم.

www.schaefertanzrothenburg.de

U بوابة املشنقة
مدخل السيارات إلى املدينة القدمية. 

V حصن شبيتال
يعتبر احلصن املبني في القرن السابع 

عشر من خالل جداريه املزدوجني 
اخلارجيني وبواباته السبع أقوى حصن 

في املدينة. ميكن التمشي على السطح 
املوجودة فوقه املدافع، وحتى أن اخلندق 

الذي مازال في وضع جيد ليومنا هذا 
مثير للدهشة.

W قاعة مدينة الرايخ
مخزن ضريبة العشر سابقاً كان قد بني 
عام 1699 وهو اآلن قاعة للفعاليات بعد 

تعديل البناء عام 1975. 
X بوابة كوبول تسيللر

بنيت هذه البوابة عام 1360 كجزء من أكثر 
املواقع احلصينة إثارة في املدينة وتشمل 
اجلدار املزدوج الدفاعي وأربعة بوابات في 

السابق. 
Y اجلسر املزدوج/ كنيسة توبلر

تقع كنيسة كوبول تسيلر من القرن الرابع 
عشر جانب اجلسر الشبيه باجلسر الروماني. 

كانت هذه الكنيسة املبنية بالطراز 
العماري آلواخر العصر القوطي مابني 1472 

و 1501 قد تعرضت للنهب الشديد إبان 
حرب الفالحني عام 1525. 

Z قصر توبلر
بُني هذا القصر الصغير املائي عام 1388 

جزئياً كمنزل سكني وكبرج دفاعي لعمدة 
املدينة القوي توبلر. املبنى هذا مؤثث بطراز 

الفترة من القرن السادس عشر ولغاية 
التاسع عشر ومتكن زيارته. 

ضيوفنا األعزاء،
 نتشرف بأن نعرفكم على معالم مدينتا اجلميلة ونقدم لكم 

في هذا الصدد عدة إمكانيات.

 جوالت في املدينة:
 من 1 إبريل ولغاية 31 أكتوبر وخالل سوق عيد ميالد املسيح )كريسماس( 

يومياً عند الساعة 2 بعد الظهر.
 جولة مع احلارس الليلي:

 من 1 إبريل ولغية 30 ديسمبر في الساعة 8 مساء، نقطة االنطالق 
من ساحة السوق/ بوابة دار البلدية، دفع الرسوم مباشرة للمرشد.

نقدم جوالت مع املرشد خارج املوسم عند الطلب.

املعالم التاريخية

ضة للتغيير
طبع في أملانيا | عر
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دليل صغير لسحر مدينة فتاك 
مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر

A دار البلدية
يتكون دار البلدية املوجود في ساحة 

السوق من جزئني. اجلزء األول هو القوطي 
)1250 – 1400( واجلزء الثاني هو األمامي 

الذي يعود إلى عصر النهضة )1572 – 1578(. 
املدخل إلى منصة املشاهدة املوجودة في 
برج دار البلدية الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً 

موجود في املدخل الرئيسي.
B مقصف أعضاء مجلس املدينة 

•راتس ترينك شتوبه“ )مركز اإلرشاد 
السياحي(

كان مقصف دار البلدية  مقصوراً 
على أعضاء مجلس البلدية، وأما 

اليوم ففيه يكون مركز االستعالمات 
للسياح.  الساعة التاريخية املوجودة 

في املبنى تنفتح كل يوم مابني 
الساعة 11 و 10 مساء لتحكي 

القصة التاريخية لعمدة املدينة الذي 
قبل بالرهان وأنقذ روتنبورج من الدمار.

C املتحف التاريخي •هيستوريني 

جيفولبه“
في هذا املتحف عن وضع مدينة روتنبورج 

خالل حرب الثالثني عاماً يتم عرض أسلحة 
ومالبس عسكرية وغيره. عالوة على ذلك 

متكن زيارة الزنزانة السابقة التي توفي فيها 
عمدة املدينة الشهير توبلر عام 1408.

 www.meistertrunk.de

D كنيسة سانت ياكوب •سانت ياكوب 

كيرشه“
يُعتبر هيكل الدم املقدس للفنان 

تيلمان رمين شنايدر من أهم املعالم 
التاريخية ملنطقة اإلفرجن. وإلى جانب  

ذلك يُعتبر هيكل لودفيج فون تولوز 
وهيكل الرسل اإلثني عشر لفريدريخ 

هيرلني أيضا من املعالم اجلديرة 
بزيارتها. وثمة ناحية معمارية تتميز 

بها هذه الكنيسة وهي أنها قد بنيت 
فوق شارع.

www. rothenburgtauber-evangelisch.de

E متحف مدينة الرايخ
يعرض املتحف احمللي ملدينة روتنبورج 

املوجود في مبنى الدير الدومينيكي سابقاً 
مجموعات فنية وثقافية من مدينة الرايخ. 

ونبرز هنا مطبخ الدير من القرن الثالث 
عشر ولوحات عن حياة املسيح من عام 

1494 ومجموعة باومان بجداريات فخارية 
هامة وأسلحة تاريخية.

 www.reichsstadtmuseum.info 

F بوابة القلعة •بورج تور“
بوابة خارجية مزينة باألسلحة. كانت 
فتحة الفم املوجودة في قناع تسمح 

بسكب القير املغلي على املهاجمني وأما 
الباب الصغير املوجود في اجلناح الداخلي 
للبوابة فهو يسمح بدخول شخص واحد 

فقط خالل الليل.
G حديقة القلعة

كانت العائلة املالكة هوهنشتاوفن 
قد بنت قلعة الرايخ لها عام 1142 

في نفس املوقع الذي توجد فيه اليوم 
حديقة القلعة. وفي عام 1356 هدم 

زلزال كل أرجاء القلعة. كانت كنيسة 
بالزيوس هي اجلزء الوحيد من القلعة 

الذي مت ترميمه. من حديقة القلعة يطل 
الزائر على منظر رائع للمدينة العتيقة 

ووادي تاوبر.
H كنيسة فرانتسيسكانر

كنيسة فرانتسيسكانر هي أقدم 
كنيسة في املدينة وبنيت عام 1285 
حسب الطراز املعماري ألوائل العصر 

القوطي وتضم هيكل فرانتسيسكوس 
للفنان تيلمان رمين شنايدر.

I متحف عيد ميالد املسيح 

)الكريسماس( األملاني
معرض على مدى السنة حول تاريخ 

أكبرعيد وتطور الزينة على مدى العصور.
 www.weihnachtsmuseum.de

J نافورة جورج
أكبر نافورة في املدينة )عمقها 8 أمتار، 

وسعتها 100000 لتر( تعود زخارفها إلى 
أواخر عصر النهضة )1608(.
K متحف الدمى واأللعاب

يشاهد الزائر في هذا املتحف البالغة 
مساحته 400 م م  تاريخ األلعاب على 

مدى 200 عام مضى. أكثر من 300 دمية 
وبيوت دمى والكثير مما شابه ذلك يجدها 

 الزائر هنا. 
 www.spielzeugmuseum.rothenburg.de

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى
يعرض متحف القانون الشهير املمتد 

على مساحة قدرها 2500 متر مربع تطور 
القانون من أواخر العصور الوسطى ولغاية 

القرن التاسع عشر. ومن بني معروضات 
املتحف توجد أدوات تعذيب وأدوات لعقوبات 

التشهير والشرف والعديد من الوثائق 
والتصاوير. 

www.kriminalmuseum.rothenburg.de

M كنيسة يوهانس
كنيسة كاثوليكية - بنيت في الفترة من 

1390 ولغاية 1410.

N بلونالين / برج زيبر
“بلونالين“  تفرع شوارع في مدينة روتنبورج 

مبظهر مدن القرون الوسطى وهو من 
أجملها في أملانيا وأكثر منطقة يلتقط 

فيها السياح الصور التذكارية. وأما برج زيبر 
الذي يقع خلفها فقد بني عام 1385.

O حدادة جيرالخ
بيت أملاني قدمي )فاخ فيرك( يستحق زيارته. 

P بوابة رودر
هي بوابة تعود إلى نهايات القرن الرابع 

عشر. كشك اجلمارك وحراس البوابة ماتزال 
موجودة بشكلها القدمي. برج رودر هو البرج 

الوحيد في السور الدائري الذي يسمح 
للزائر بدخوله والتمتع باملناظر الطبيعية 

اخلالبة. 
Q دار احلرف اليدوية في روتنبورج

 في هذه الدار املبنية عام 1270 يتم 
 عرض حياة عائالت احلرفيني اليدويني 

في العصور الوسطى في إحدى عشرة 
غرفة بتأثيث تاريخي أصلي.
R قوس رودر/برج ماركوس

مت بناء كل منهما في سياق بناء أول 
حلقة لسور املدينة بحدود عام 1200. 

تعتبر من أجمل زخارف البوابات.
S البرج األبيض •دير فايسه تورم“

هو بوابة املدينة التي يعود تاريخها إلى 
القرن الثاني عشر. يلتصق بالبرج دار 

الرقص اليهودي سابقاً في مركز احلياة 
اليهودية في القرون الوسطى. 

T قلعة كلينجن وكنيسة فولفجاجن مع 

معرض رقصة رعاة الغنم
تقع كنيسة سانت فولفجاجن أو كنيسة 

رعاة الغنم  املبنية بنمط أواخر العصر 
القوطي خلف برج كلينجن وهي كنيسة 

حتصن فيها الناس خالل هجوم األعداء 
ولها قبو قوسي ومدخل دفاعي. وأما مبنى 

حراس البوابة فهو يضمن اليوم متحف 
رقصة رعاة الغنم.

www.schaefertanzrothenburg.de

U بوابة املشنقة
مدخل السيارات إلى املدينة القدمية. 

V حصن شبيتال
يعتبر احلصن املبني في القرن السابع 

عشر من خالل جداريه املزدوجني 
اخلارجيني وبواباته السبع أقوى حصن 

في املدينة. ميكن التمشي على السطح 
املوجودة فوقه املدافع، وحتى أن اخلندق 

الذي مازال في وضع جيد ليومنا هذا 
مثير للدهشة.

W قاعة مدينة الرايخ
مخزن ضريبة العشر سابقاً كان قد بني 
عام 1699 وهو اآلن قاعة للفعاليات بعد 

تعديل البناء عام 1975. 
X بوابة كوبول تسيللر

بنيت هذه البوابة عام 1360 كجزء من أكثر 
املواقع احلصينة إثارة في املدينة وتشمل 
اجلدار املزدوج الدفاعي وأربعة بوابات في 

السابق. 
Y اجلسر املزدوج/ كنيسة توبلر

تقع كنيسة كوبول تسيلر من القرن الرابع 
عشر جانب اجلسر الشبيه باجلسر الروماني. 

كانت هذه الكنيسة املبنية بالطراز 
العماري آلواخر العصر القوطي مابني 1472 

و 1501 قد تعرضت للنهب الشديد إبان 
حرب الفالحني عام 1525. 

Z قصر توبلر
بُني هذا القصر الصغير املائي عام 1388 

جزئياً كمنزل سكني وكبرج دفاعي لعمدة 
املدينة القوي توبلر. املبنى هذا مؤثث بطراز 

الفترة من القرن السادس عشر ولغاية 
التاسع عشر ومتكن زيارته. 

ضيوفنا األعزاء،
 نتشرف بأن نعرفكم على معالم مدينتا اجلميلة ونقدم لكم 

في هذا الصدد عدة إمكانيات.

 جوالت في املدينة:
 من 1 إبريل ولغاية 31 أكتوبر وخالل سوق عيد ميالد املسيح )كريسماس( 

يومياً عند الساعة 2 بعد الظهر.
 جولة مع احلارس الليلي:

 من 1 إبريل ولغية 30 ديسمبر في الساعة 8 مساء، نقطة االنطالق 
من ساحة السوق/ بوابة دار البلدية، دفع الرسوم مباشرة للمرشد.

نقدم جوالت مع املرشد خارج املوسم عند الطلب.

املعالم التاريخية
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دليل صغير لسحر مدينة فتاك 
مدينة روتنبورج أوب دير تاوبر

A دار البلدية
يتكون دار البلدية املوجود في ساحة 

السوق من جزئني. اجلزء األول هو القوطي 
)1250 – 1400( واجلزء الثاني هو األمامي 

الذي يعود إلى عصر النهضة )1572 – 1578(. 
املدخل إلى منصة املشاهدة املوجودة في 
برج دار البلدية الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً 

موجود في املدخل الرئيسي.
B مقصف أعضاء مجلس املدينة 

•راتس ترينك شتوبه“ )مركز اإلرشاد 
السياحي(

كان مقصف دار البلدية  مقصوراً 
على أعضاء مجلس البلدية، وأما 

اليوم ففيه يكون مركز االستعالمات 
للسياح.  الساعة التاريخية املوجودة 

في املبنى تنفتح كل يوم مابني 
الساعة 11 و 10 مساء لتحكي 

القصة التاريخية لعمدة املدينة الذي 
قبل بالرهان وأنقذ روتنبورج من الدمار.

C املتحف التاريخي •هيستوريني 

جيفولبه“
في هذا املتحف عن وضع مدينة روتنبورج 

خالل حرب الثالثني عاماً يتم عرض أسلحة 
ومالبس عسكرية وغيره. عالوة على ذلك 

متكن زيارة الزنزانة السابقة التي توفي فيها 
عمدة املدينة الشهير توبلر عام 1408.

 www.meistertrunk.de

D كنيسة سانت ياكوب •سانت ياكوب 

كيرشه“
يُعتبر هيكل الدم املقدس للفنان 

تيلمان رمين شنايدر من أهم املعالم 
التاريخية ملنطقة اإلفرجن. وإلى جانب  

ذلك يُعتبر هيكل لودفيج فون تولوز 
وهيكل الرسل اإلثني عشر لفريدريخ 

هيرلني أيضا من املعالم اجلديرة 
بزيارتها. وثمة ناحية معمارية تتميز 

بها هذه الكنيسة وهي أنها قد بنيت 
فوق شارع.

www. rothenburgtauber-evangelisch.de

E متحف مدينة الرايخ
يعرض املتحف احمللي ملدينة روتنبورج 

املوجود في مبنى الدير الدومينيكي سابقاً 
مجموعات فنية وثقافية من مدينة الرايخ. 

ونبرز هنا مطبخ الدير من القرن الثالث 
عشر ولوحات عن حياة املسيح من عام 

1494 ومجموعة باومان بجداريات فخارية 
هامة وأسلحة تاريخية.

 www.reichsstadtmuseum.info 

F بوابة القلعة •بورج تور“
بوابة خارجية مزينة باألسلحة. كانت 
فتحة الفم املوجودة في قناع تسمح 

بسكب القير املغلي على املهاجمني وأما 
الباب الصغير املوجود في اجلناح الداخلي 
للبوابة فهو يسمح بدخول شخص واحد 

فقط خالل الليل.
G حديقة القلعة

كانت العائلة املالكة هوهنشتاوفن 
قد بنت قلعة الرايخ لها عام 1142 

في نفس املوقع الذي توجد فيه اليوم 
حديقة القلعة. وفي عام 1356 هدم 

زلزال كل أرجاء القلعة. كانت كنيسة 
بالزيوس هي اجلزء الوحيد من القلعة 

الذي مت ترميمه. من حديقة القلعة يطل 
الزائر على منظر رائع للمدينة العتيقة 

ووادي تاوبر.
H كنيسة فرانتسيسكانر

كنيسة فرانتسيسكانر هي أقدم 
كنيسة في املدينة وبنيت عام 1285 
حسب الطراز املعماري ألوائل العصر 

القوطي وتضم هيكل فرانتسيسكوس 
للفنان تيلمان رمين شنايدر.

I متحف عيد ميالد املسيح 

)الكريسماس( األملاني
معرض على مدى السنة حول تاريخ 

أكبرعيد وتطور الزينة على مدى العصور.
 www.weihnachtsmuseum.de

J نافورة جورج
أكبر نافورة في املدينة )عمقها 8 أمتار، 

وسعتها 100000 لتر( تعود زخارفها إلى 
أواخر عصر النهضة )1608(.
K متحف الدمى واأللعاب

يشاهد الزائر في هذا املتحف البالغة 
مساحته 400 م م  تاريخ األلعاب على 

مدى 200 عام مضى. أكثر من 300 دمية 
وبيوت دمى والكثير مما شابه ذلك يجدها 

 الزائر هنا. 
 www.spielzeugmuseum.rothenburg.de

L املتحف اجلنائي من العصور الوسطى
يعرض متحف القانون الشهير املمتد 

على مساحة قدرها 2500 متر مربع تطور 
القانون من أواخر العصور الوسطى ولغاية 

القرن التاسع عشر. ومن بني معروضات 
املتحف توجد أدوات تعذيب وأدوات لعقوبات 

التشهير والشرف والعديد من الوثائق 
والتصاوير. 

www.kriminalmuseum.rothenburg.de

M كنيسة يوهانس
كنيسة كاثوليكية - بنيت في الفترة من 

1390 ولغاية 1410.

N بلونالين / برج زيبر
“بلونالين“  تفرع شوارع في مدينة روتنبورج 

مبظهر مدن القرون الوسطى وهو من 
أجملها في أملانيا وأكثر منطقة يلتقط 

فيها السياح الصور التذكارية. وأما برج زيبر 
الذي يقع خلفها فقد بني عام 1385.

O حدادة جيرالخ
بيت أملاني قدمي )فاخ فيرك( يستحق زيارته. 

P بوابة رودر
هي بوابة تعود إلى نهايات القرن الرابع 

عشر. كشك اجلمارك وحراس البوابة ماتزال 
موجودة بشكلها القدمي. برج رودر هو البرج 

الوحيد في السور الدائري الذي يسمح 
للزائر بدخوله والتمتع باملناظر الطبيعية 

اخلالبة. 
Q دار احلرف اليدوية في روتنبورج

 في هذه الدار املبنية عام 1270 يتم 
 عرض حياة عائالت احلرفيني اليدويني 

في العصور الوسطى في إحدى عشرة 
غرفة بتأثيث تاريخي أصلي.
R قوس رودر/برج ماركوس

مت بناء كل منهما في سياق بناء أول 
حلقة لسور املدينة بحدود عام 1200. 

تعتبر من أجمل زخارف البوابات.
S البرج األبيض •دير فايسه تورم“

هو بوابة املدينة التي يعود تاريخها إلى 
القرن الثاني عشر. يلتصق بالبرج دار 

الرقص اليهودي سابقاً في مركز احلياة 
اليهودية في القرون الوسطى. 

T قلعة كلينجن وكنيسة فولفجاجن مع 

معرض رقصة رعاة الغنم
تقع كنيسة سانت فولفجاجن أو كنيسة 

رعاة الغنم  املبنية بنمط أواخر العصر 
القوطي خلف برج كلينجن وهي كنيسة 

حتصن فيها الناس خالل هجوم األعداء 
ولها قبو قوسي ومدخل دفاعي. وأما مبنى 

حراس البوابة فهو يضمن اليوم متحف 
رقصة رعاة الغنم.

www.schaefertanzrothenburg.de

U بوابة املشنقة
مدخل السيارات إلى املدينة القدمية. 

V حصن شبيتال
يعتبر احلصن املبني في القرن السابع 

عشر من خالل جداريه املزدوجني 
اخلارجيني وبواباته السبع أقوى حصن 

في املدينة. ميكن التمشي على السطح 
املوجودة فوقه املدافع، وحتى أن اخلندق 

الذي مازال في وضع جيد ليومنا هذا 
مثير للدهشة.

W قاعة مدينة الرايخ
مخزن ضريبة العشر سابقاً كان قد بني 
عام 1699 وهو اآلن قاعة للفعاليات بعد 

تعديل البناء عام 1975. 
X بوابة كوبول تسيللر

بنيت هذه البوابة عام 1360 كجزء من أكثر 
املواقع احلصينة إثارة في املدينة وتشمل 
اجلدار املزدوج الدفاعي وأربعة بوابات في 

السابق. 
Y اجلسر املزدوج/ كنيسة توبلر

تقع كنيسة كوبول تسيلر من القرن الرابع 
عشر جانب اجلسر الشبيه باجلسر الروماني. 

كانت هذه الكنيسة املبنية بالطراز 
العماري آلواخر العصر القوطي مابني 1472 

و 1501 قد تعرضت للنهب الشديد إبان 
حرب الفالحني عام 1525. 

Z قصر توبلر
بُني هذا القصر الصغير املائي عام 1388 

جزئياً كمنزل سكني وكبرج دفاعي لعمدة 
املدينة القوي توبلر. املبنى هذا مؤثث بطراز 

الفترة من القرن السادس عشر ولغاية 
التاسع عشر ومتكن زيارته. 

ضيوفنا األعزاء،
 نتشرف بأن نعرفكم على معالم مدينتا اجلميلة ونقدم لكم 

في هذا الصدد عدة إمكانيات.

 جوالت في املدينة:
 من 1 إبريل ولغاية 31 أكتوبر وخالل سوق عيد ميالد املسيح )كريسماس( 

يومياً عند الساعة 2 بعد الظهر.
 جولة مع احلارس الليلي:

 من 1 إبريل ولغية 30 ديسمبر في الساعة 8 مساء، نقطة االنطالق 
من ساحة السوق/ بوابة دار البلدية، دفع الرسوم مباشرة للمرشد.

نقدم جوالت مع املرشد خارج املوسم عند الطلب.

املعالم التاريخية
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Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.
البد أن تراها!

قرية عيد الميالد 
الشهيرة عالمًيا

®

أبوابها مفتوحة طوال العام
اكتشف اآلالف من لوازم عيد الميالد، فضالً 

عن أفكار الهدايا وأساليب التزيين السحرية من 

"ورشة عيد الميالد في روتنبورج" في أجواء مذهلة. 

تمتع بتجربة التسوق الفريدة من نوعها لجميع األعمار!

متحف عيد الميالد األلماني
في الطابق األول فوق "قرية عيد الميالد" يمكننا أن 

نتعرف من خالل مئات من المعروضات التاريخية 

على العيد وأشكاله الزخرفية على نحو مثير لالهتمام.

www.christmasmuseum.de
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