
المدن األميركيةسفـــارة  الواليـــات  املتحـــدة  األمريكيـــة

نيو أورلينز بوالية لويزيانا، مدينة مغرية وخالية من الهموم

ّ

© شاترستوك دوت كوم

المدينة  أورلينز  نيو 
من  فريدة  أصبحت التاريخية، 
نوعها في الواليات المتحدة بفضل طابعها الذي 
واإلسبان،  الفرنسيين  المستعمرين  من  اكتسبته 
»ماردي  المرفع  بعيد  السنوية  ومهرجاناتها 
ومطبخ  الجاز،  موسيقى  وحفالت  غرا«، 
الكريول اللذيذ. فبعد أن دمرها إعصار كاترينا 
السكان  أفواج  إليها  عادت   ،2005 العام  في 
الذين كانوا قد نزحوا عنها، واحتضنت المدينة 
سيسعدون  السياح  ولكن  البناء.  إعادة  عملية 
عندما يعرفون أن أشهر المواقع السياحية فيها، 
بما في ذلك الحي الفرنسي، قد نجت من الدمار 

وتستمر في جذب الزوار الجدد.

آنذاك واآلن

 1718 العام  في  أورلينز  نيو  مدينة  تأسست 

إلى  وانتقلت  الفرنسيين،  المستعمرين  يد  على 
الحكم اإلسباني في العام 1763، ثم عادت لفترة 
قصيرة إلى السيطرة الفرنسية إلى أن تم شراء 
من  جزءا  لتصبح   ،1803 العام  في  لويزيانا 
احتفظت  لتاريخها،  ونظرا  المتحدة.  الواليات 
مما  والكاثوليكي  األوروبي  بطابعها  المدينة 
في  األميركية. وهناك  المدن  بين  جعلها مميزة 
نيو أورلينز أيضا أكثر من 35 ألف مبنى مدرج 
وهذا  التاريخية،  لألماكن  الوطني  السجل  في 

عدد أكبر مما في أي مدينة أميركية أخرى.

ً
ً

َ ُ ً

الفرنسي  بشعارها  أورلينز  نيو  مدينة  تعرف 
السعيدة«،  األوقات  أيتها  »هلمي  يعني  الذي 
كمدينة للحفالت والمهرجانات مثل عيد المرفع 
من  يوم  قبل  به  يحتفل  الذي  غرا«  »ماردي 
بدء الصيام الكبير لدى المسيحيين. ويتميز هذا 

ُ

ُ

والخرز  واألزياء  باالستعراضات  المهرجان 
الملون.

يشمل تاريخ المدينة ثالثة معالم هي:

نيو  في  البريطانية  القوات  – هزمت   1814  •
أورلينز على يد القوات األميركية بقيادة الرئيس 
المستقبلي أندرو جاكسون في المعركة األخيرة 

من حرب العام 1812.

ُ

ُ• 1838 – أقيم أول مهرجان لعيد المرفع.

أميركيون  وكتاب  شعراء  أسس   –  1840  •
»األلبوم  مجلة  الفرنسية  باللغة  يتكلمون  أفارقة 
في  تصدر  أدبية  مجلة  أول  وهي  األدبي«، 

لويزيانا.

ّ

مدينة  االتحاد على  قوات  استولت   – 1862  •
نيو أورلينز بعد أن هزمت القوات الكونفدرالية 



نيو أورلينز، لويزيانا

إحدى  اتحاد  عن  نشأت  التي  الواليات  )قوات 
المتحدة  الواليات  جنوب  في  والية  عشرة 
المركزية(،  الدولة  عن  انفصالها  بعد  األميركية 
وبذلك نجت المدينة من الدمار الذي لحق بالعديد 

من المدن األخرى في الجنوب األميركي.
• 1901 – ولد لويس أرمسترونغ أشهر عازف 
في  ذلك،  قول  استطعنا  إذا  الجاز،  لموسيقى 

ُ

الناس
يعيش حوالى 370 ألف نسمة في نيو أورلينز، 

ويشكل السود 60 بالمئة منهم ويليهم البيض 
الذين يشكلون المجموعة العرقية الكبرى التالية 

وتبلغ نسبتهم 30 بالمئة. كان المستوطنون 
األوائل في نيو أورلينز من الفرنسيين واإلسبان 

واألميركيين األفارقة، المعروفين باسم الكريول. 
جرى توسيع تعريف هذا المصطلح ليشمل 

األفواج الالحقة من المهاجرين الذين تركوا 
بصماتهم على ثقافة نيو أورلينز، بما في ذلك 

األيرلنديين واإليطاليين واإلسبان واأللمان.

األرض
نيو أورلينز مدينة تحيط بها المياه - نهر 

الميسيسبي وبحيرة بونتشارتران، ومجموعة 
كبيرة من الخلجان الصغيرة، واألقنية، 

والممرات المائية. وقد حصلت على لقبها 
المستعار »المدينة الهالل« بسبب نموها على 
طول منعطف كبير للميسيسبي من المستوطنة 

الفرنسية األصلية وتوسعها لتشمل مدينة 
كارولتون التي كانت منفصلة عنها في السابق. 
يقع جزء كبير من المدينة تحت مستوى سطح 
البحر. ويوجد بالقرب من نيو أورلينز الجسر 
المرتفع الذي يمتد 24 ميال )38.6 كيلومتر(، 

وهو أطول جسر ممتد بال انقطاع في العالم.
ً

المناخ
لقد أطلق على نيو أورلينز اسم المدينة الواقعة 

في أقصى شمال البحر الكاريبي، ويمكن أن 
يسود فيها مناخ شبه استوائي رطب، مع هطول 

األمطار على مدار السنة. يتراوح متوسط 
درجات الحرارة بين 51.3 درجة فهرنهايت 
)10.7 درجة مئوية( في كانون الثاني/يناير، 
و81.9 درجة )27.7 درجة مئوية( في تموز/

يوليو. ونظرا لموقعها بالقرب من ساحل خليج 
المكسيك، توفر مدينة نيو أورلينز إلى سكانها 

طقسا دافئا وجذابا على مدار السنة.

ً

ً ً ً

أشخاص على مركبة مزينة تتحرك ببطء يلقون بالقطع المعدنية القديمة وحبات الخرز على الحشد المتجمع لمشاهدة موكب 
ماردي غرا. شاترستوك دوت كوم

في  ترعرعه  خالل  مواهبه  وطور  أورلينز  نيو 
األجزاء الفقيرة من المدينة.

ّ

• 1929 – صنع مطعم محلي شطيرة نيو أورلينز 
المعروفة باسم »بو بوي« لتقديم الطعام المجاني 

للمضربين.
• 1975 – افتتحت نيو أورلينز »القبة الكبرى«، 

وهي أكبر قبة ثابتة في العالم.

والمطبخ  واألشباح،  الجاز،  موسيقى 
الكريولي

الليل  أورلينز على شهرتها في حياة  نيو  تزدهر 
الصاخبة وجاذبية المستنقعات الجنوبية وسحرها 
المسكون باألشباح. وقد تضافرت جميعها إلضفاء 

هالة من »الطابع العتيق األنيق« على المدينة.
التاسع  القرن  نهاية  في  الجاز  موسيقى  ولدت 
عشر، في أماكن مثل منطقة »األضواء الحمراء« 
في حي »ستوري فيل« من نيو أورلينز، جامعة 
الفرق  وموسيقى  الراغتايم،  موسيقى  عناصر 
االستعراضية، وموسيقى البلوز، إال أنها أضافت 

االستخدام الواسع االنتشار لالرتجال.

سكانها  على  يطلق  الذي  االسم  مثل  وتماما 
من  مزيجا  الكريول  مطبخ  يشكل  القدامى، 
بما في ذلك األفريقية،  المتنوعة،  المدينة  ثقافات 
والفرنسية، واأليرلندية، واإليطالية، واإلسبانية، 
وكذلك  والبرتغالية،  والكاريبية،  واأللمانية، 
األطباق  وتشمل  األصليين.  األميركيين  ثقافات 
المتميزة كعك بينييه المقلي )يسمى أيضا »الدونت 
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الجمبااليا،  أرز  وأطباق  والغامبو،  الفرنسي«(، 
والفاصوليا  البحرية،  بالمأكوالت  إتوفيه  وحساء 

الحمراء مع األرز.

المعمارية  بهندسته  الفرنسي،  الحي  يستضيف 
الجاز  المحافظة، ونادي موسيقى  قاعة  المميزة، 
شارع  في  الشعبية  والمطاعم  والحانات  الشهير، 
القهوة  تقدم  حيث  موند  دو  ومقهى  بوربون، 
منذ  أورلينز  نيو  بأسلوب  الهندباء  مع  المخلوطة 

العام 1862.

المولودة في نيو  الروائية  وحتى قبل أن تستخدم 
أورلينز آن رايس المدينة والمناطق المحيطة بها 
الدماء،  القوطية عن مصاصي  للقصص  كمكان 
اكتسبت  قد  أورلينز  نيو  كانت  والساحرات، 
باألشباح  مسكونة  مدينة  أكثر  بكونها  شهرتها 
في  المدمرة  الحرائق  من  عانت  إذ  أميركا،  في 
وباء  ومن  و1853،  و1795   1788 األعوام 
الكوليرا الذي أودى بحياة ما يقرب من 10 آالف 
جلبه  الذي  الفودو،  سحر  وأضاف  سكانها.  من 
تتميز  التي  القديمة  والمدافن  األفارقة،  األرقاء 
بمقابر مميزة فوق األرض إلى الجاذبية المرعبة 

للمدينة.

نشر في تموز/يوليو 2013 

وزارة  اخلــارجـيــــة  األميــركــيــــة
مكتــب  برامــج  اإلعــالم  اخلارجــي
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