
  
 
 
 

لآلثار حدیث ذو صمود وشموخ وكبریاء ، ومما ال شك فیھ بان مدرج كولوسیوم ، ھو إحدى تلك االثار التي 
تعتبر عالما غیر طبیعي لروما ، ومما ال شك فیھ بان اغلب السیاح یقصدون روما لمشاھدة ھذا التاریخ الباقي 

 والماثل في ھذا الوقت ، الراسخ كرسوخ روما ، العائم كجندول فینیسیا الحالمة .
 
 

فھو قطعة اثریة تجمع بین الشموخ والحلم معا ، فال تصدق بانھا واكبت كل ھذه السنوات الماضیة ، وانك 
 تستمتع بمشاھدتھا بمزید من الكبریاء والشموخ في الوقت الحاضر . 
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  70لقد تم بناءه ھذا االثر الرائع االخاذ في عام 

م ، وھو  80م ، حیث تم االنتھاء منھ في عام 
عالمة نفاذه لالمبراطوریة الرومانیة القدیمة 
 . ومن اھم وافخم االعمال المعماریة الرومانیة 

 
 
 
 

عند الحدیث عن طبیعة ھذا البناء الصامد 
والراسخ كتاریخ ایطالیا ، یبلغ ارتفاع الجدار 

متر ، في حین  48الخارجي لھذا المبنى حوالي 
متر ، البناء على شكل قوس مؤلف من ثالثة طوابق ،   156متر ، اما عرضھ فیبلغ   189یبلغ طولھ حوالي 

 بوابة .  80شخصاً ، كما كان یحتوي ھذا الصرح على     55.000ویسع الكولوسیوم من 
 
 

المحزن في االمر ھو وجود االنفاق تحت االرض لھذا المبنى ، حیث یتم وضع الحیوانات المتوحشة في اقفاص ، 
 وتجھیزھا للمسابقات الدمویة السائدة في ذلك الوقت ، واعدام السجناء كذلك . 
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وقد انتھت ھذه االستعراضات في القرن السادس  
بعد سقوط االمبراطور ، حیث اصبح ھذا المكان 

 مھجور .
 

لقد استخدم الكولوسیوم في العدید من االفالم 
التاریخیة واالغاني ، فقد كان نقطة مضیئة  لعالم 

السینما والفن ، كما ھو نقطة مضیئة  في عالم 
 اآلثار الباقیة الصامدة .

 
مقابل كولوسیوم یوجد قوس قسطنطین والذي تم 

م ،وذلك بمناسبة فتوحات   315بناؤه في عام 
 متر . 25قسطنطین ، اما ارتفاعھ فیبلغ 

 
االشیاء الصامدة الراسخة الشامخة ، تبقى في 
الذاكرة دائما ، ویسعي لمشاھدتھا الكثیر رغم 

الف من السیاح  19الف إلى  16عام ، الزال یستقبل یومیا ما بین  2000مرور السنین ، وكولوسیوم بعد 
 لمشاھدتھ .

 
انھ فعال اعجاز ھندسي ھذا الذي وصف بالكولوسیوم ، ال یمكننا اال مشاھدتھ في صمت وذھول ، فھناك اشیاء ال 

 في تلك الحقبة  الزمنیة  .  استیعابھاتصدق وان شوھدت بالعین ، وال یستطیع العقل 
 

 ولكن بالمقابل ھي موجودة فارضھ نفسھا كمعلم شامخ یتوشح الكبریاء والصمود .
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 التذاكر  
 

 -لقد خصصنا عنوان باكملھ للتذاكر ، وذلك لیتم الشرح والتوضیح بصورة تمكنك من االطالع علیھا :
 

 اماكن من ضمنھا المكان المذكور وھي   3اوال : نود ان نعلمكم بان تذكرة الدخول لكولوسیوم تشمل 
1– Palatino ( ھضبة باالتین) 
2– Foro Romano ( المنتدي الروماني) 
3-  Colosseo  ( كولوسیوم) 
 

التذكرة یمكنك استخدامھا لیومین ، فان كنت تود مشاھدة واحد من االثار في یوم واالثنین الباقین في الیوم التالي 
 لك ذلك ، المھم بان التذكرة بعد یومین تصبح غیر صالحة .

 
 یورو  12سعر التذكرة 

اذا اردت شراء تذكرة لمشاھدة كولوسیوم ، فسوف یكون االمر شاق جدا علیك خاصة لالزدحام الشدید عند 
كولوسیوم ، لذلك ننصحك بشراء تذكرة من أحد  المكانین المذكورین آنفا ، حیث التذكرة تشمل الثالث أماكن  مع 

، ثم یمكنك الدخول لمشاھدة   Foro Romanoاو من    Palatino   بعض ، كان تشتري التذكرة من 
 كولوسیوم براحة تامة ، حیث ال ازدحم على المكانین االخرین ، وھما قریبین من كولوسیوم . 

 
 االقتراح الثاني بالنسبة للتذاكر  

شراء التذكرة من االنترنت ثم طباعتھا  ، وعند الوصول للمكان المقصود كولسیوم ، ال یتوجب علیك االنتظار  -2
في الصف ، بل یتوجب علیك الذھاب مباشرة حیث نقطة التفتیش للحرس الخاص بالمكان والدخول مباشرة ، ھذه 

 طریقة اخرى لیسھل علیك الحصول على تذكرة لھذا الصرح الصامد كولوسیوم .
 

 -للشراء التذكرة من االنترنت علیك بزیارة الموقع التالي :
www.coopculture.it 

 علیك بالذھاب مساء حیث یقل االزدحام ان اردت . -3
 الذھاب مع الجوالت السیاحیة . -4

 ھذه مقترحات نقدمھا لك ، لیسھل علیك الحصول على التذكرة للمكان المقصود .
 5صباحاً  إلى   8:30یفتح یومیا ،من الساعة 

. ً  مساء
 یمكنك الذھاب بالمترو من 

 Coloseo-Bمحطة : 
 

 كینتوریون 
اشخاص یرتدون االزیاء الخاصة بالمحاربین  في 

 روما القدیمة .
اذا اردت اخذ صورة معھم ، فبعد التصویر سوف 

یورو او اكثر مقابل ھذه الصورة ،  5یطلب منك 
 ولك حریة االختیار .
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