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أ هال بك في بالدنا!
في قبلة أضع كثي ار من المحبة لكي أصنع حكاية تذهب بعيدا
بأفكارك وبهمومك.
�

سوف تسافر بك في طرقات جميلة ،وستتجول بك في أزقة ضيقة
وأحياء ،وستتقاسم معك قصصا وأساطير ،وستجعلك تشعر أنك معنا هنا!
سوف تسمع ألحانا بهيجة وأغاني ،وأصواتا مألوفة وجديدة
.
لم تسمعها من قبل.
سوف تتذوق الجمال اآلتي من البحر والجبل والسماء الزرقاء ،ومن
األشجار ،والطيور ومن الناس البسطاء.
ستتعرف على تاريخ مدينتنا من خالل قالعها ،وكنائسها ،ومواقعها
األثرية ومتاحفها.
سوف تشاهدها بعينيك  ،سوف تحبها كما نحبها نحن .سوف تحتضنها
في أعماقك ،وستحتفظ بها وتشد عليها بقبضتك كجوهرة نفيسة
ة

أنا نيفيلي ،أنا الغيمة الصغيرة .تعال اصعد معي لنرى عالمنا الجديد من
األعالي.
هيا بنا!!!!!!
هل ترى كم يبدو جميال أن تحّلق عاليا؟ ستبقى فيها .تعال نتعرف عليها.
هذه المدينة تدعى ثيسالونيكي  .لقد أخذت اسمها من اسم أخت
اإلسكندر األكبر
انظر إلى األسفل هناك إلى اليمين! إنه تمثال اإلسكندر األكبر .لقد كان
ملكا على المقدونيين .أنه رائع فوق الحصان!

هذا هو البحر ،إنه البحر الرائع بسفنه الكبيرة ،وزوارقه وقواربه
وطيوره .ما اسم هذه الطيور؟ إنها طيور النورس ،إنها بيضاء اللون
وتأكل األسماك الصغيرة.
هناك عند األطراف أناس يصطادون السمك .حقا ،هل يعجبك صيد
السمك؟

لهى ريشجلاات الريغصة لىع هﻨﺎك الئﺷﺎ ببجان الﺗﺮ لﺑﺤﺮ؟ هى
التوأي يكل ،ار ﻣﺜﻠﻚغصلا ألوالدل اه؟ إنةريغصا وبعليوا ،ريوكﺿﻮا ،ﺗﺮ
ئاحدلاق
�
مرهﺎغبار �� ،ﺻﺤﺒﺔ تكلا ار وﻣﻊغصلا ﻣﻊ البه!ﺟﺔ
انظر هﻨﺎ ك!
إنها أراجحي  ،وزالّ قات  ،وﺗﺮامبال وغيرهﺎ وكلها لألطفال!

انظر إنه برج ! هناك عند الشاطئ.
يسمونه « ليفكوس بيرغوس » أي البرج األبيض ،وهو رمز للمدينة

محومة حوله بألونها
وأشهر معالمها  ،هناك طيور كثيرة كثيرة تطير ّ
البيضاء والرمادية .هي طيور الحمام!

إنفلينﻋ�ﺎ) ،وهﻲ ﺠزء ﻤن اﻟﻤدﯿﻨﺔلة ا
» يسلو ﺑﻮنى » آلصعد الآن
�
ﻣﺪلا(
عقلا اهية  .فقلة وأزﻗﺔ ضييمج وتيذو ببريت كبابواة ناور كسو
روج وبو
لى اتح ليص يضاملا يفب.ﺣﺮ.
مر القرون .تسافر بنا األسوار
كانت هذه األسوار تحمي المدينة على ّ
عبر الزمن وتعلمنا تاريخ المدينة.

تتابع نيفيلي كالمها) :آه ! لقد تعبت كثي ار من المشي في القالع!
لنجلس هنا في ميدان أرسطوطاليس  ،لنستريح قليال وآكل شيئا من
المثلجات المنعشة!
آه ! ما أجمل هذه المباني! وما أكثر طيور الحمام هنا! سأرمي لها بعض
الحبوب ثم نتابع مشوارنا!
هناك !! انظر هناك! إنه تمثال أرسطوطاليس! كان أرسطوطاليس معلم
اإلسكندر األكبر  .لقد كان فيلسوفا عظيما!

القديس ذيميتريوس
مدينة ثيسالونيك مدينة فيها كنائس كثيرة ،كنائس صغيرة وكنائس كبيرة
وهي قديمة منذ سنين العهد البيزنطي.
آه ما أجمل كنيسة القديس ذيميتريوس! إنها كبيرة وقديمة جدا .أخذت
حتفل بعيده كل
اسمها من القديس ذيميتريس شفيع مدينة ثيسالونيكي ُ .ي َ
عام يوم  26أكتوبر( تشرين األول)  .تحتفل به المدينة كلها! يمكن للمرء
أن يجد هنا كنو از تاريخية مخبأة كثيرة جدا.
يقام في هذا اليوم عرض عسكري كبير في الشارع الذي إلى جانب
الشاطئ.
تحتفل مدينة ثيسالونيكي بأعياد القديس ذيميتريوس بإقامة احتفاالت
ومهرجانات وتظاهرات كثيرة.

« كامارا» ( القنطرة
ما هذا المبنى الغريب؟ إنه « كامارا» ( القنطرة ) التي تم تشييدها منذ
سنين قديمة جدا تكريما لإلمبراطور الروماني غاليريوس .وهي موجودة
في وسط ثيسالونيكي  ،ونراها دائما محاطة بعدد كبير من الناس! إذا
انتبهت فسوف تشاهد قصة تاريخية منقوشة فوقها!...

ميدان نافارين
إذا أخذنا الطريق نزوال من كامارا ،فانظر أين سنجد أنفسنا! ها نحن في
ميدان كبير فيه ناس كثيرون أطفال وشباب وكبار  .إنه ميدان نافارين!
كان في هذا المكان قصر قديم من أيام الرومان .ولو انتبهت فسوف
تشاهد في وسط الميدان بعضا من بقايا أسوار القصر.
إذا حالفنا الحظ فسوف نستطيع أن نرى في ميدان نافارين في الشوارع
موسيقيين يعزفون أنغامهم ورسامين يعرضون لوحاتهم!

الجامعة
توجد أيضا في مدينة ثيسالونيكي جامعة فيها آالف من الطالب والطالبات
من اليونان ومن جميع أنحاء العالم .وهذه الجامعة تعمل منذ زمن طويل،
ومنها تخرج علماء كبار .إن هذه الجامعة واحدة من أكبر الجامعات
اليونانية وأكثرها عراقة .اسمها جامعة أرسطوطاليس .وقد أخذت اسمها
من اسم الفيلسوف الكبير أرسطوطاليس.

متحف اآلثار
يوجد في مدينة ثيسالونيكي عدد كبير من المتاحف .من هذه المتاحف:
متحف اآلثار ،والمتحف البزنطي ،ومتحف التقاليد الشعبية ،ومتحف
التصوير الضوئي ،والمتحف السينمائي ،ومتحف الفنون ،ومتحف تحري
مقدونيا ،ومتحف اآلالت الموسيقية ،وغيرها.
هنا متحف اآلثار.
إذا دخلته فسوف ترى فيه عددا كبي ار من التماثيل والمعروضات األثرية
الهامة األخرى ،وبمشاهدتها ستقوم برحلة رائعة في تاريخ مقدونيا.

معرض ثيسالونيك الدولي
انظر هنا!
تشاهد أعالما من جميع أنحاء العالم! إنه معرض ثيسالونيك الدولي .في
شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام ،يأتي إلى هنا ناس من جميع أنحاء
العالم ليعرضوا صو ار عن بالدهم وشعوبهم وعن منتجاتهم .شهر سبتمبر
أليو(ل شهر يلمء ابلحيوﻳﺔ فم يدينة ثيسالونيي!ك

محطة القطارات
هل تريدون أن نقوم برحلة بالقطار؟
انطلقناااا!
من أين يمكننا أن نأخذ القطار لكي نسافر إلى جميع أنحاء اليونان؟
ﻣﻦقرات اا لكﺑﺮى! سترى هنا ريرات كباﻗﻂة  ،لوك عرباةبتﻣﺮ اهت
النالل ةعدتسم لسلستبق أ عميج ىلر إفسلا يفن!نانويلء ااح لﻣﺤﻄﺔ ا

المطار
واذا أردنا السفر إلى أماكن أبعد؟
عندها سنذهب طائرين! فالطائرات بأجنحتها الكبيرة تغادر مطار مقدونيا
في رحالت إلى اليونان وأوروبا والى جميع أنحاء العالم!
تﺻﻮر إلى أين تريد أن نساﻓﺮ! -

عن هذه المدينة الجميلة ،عن عروس بحر ثيرمايكو ،ولها ُك ِتبت
الكﺛ�ة
الأغنيا �

.

ورسم اﻟﻒنانون ﻟﻮحات ﻣﻦ زواهااي
اﻟﺠ�لة
مروا بها ،واحتضنوها بين جوانح قلوبهم!إنني أحبك
لقد �
أحبها كل الذين ّ
أحبك أحبك يا ثيسالونيكي!
ألست هيي ﻣﺪينة جميلة ﺣﻖًا؟ هل أعجبتك؟
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