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زاغرب
عاصمة كرواتيا

زاغرب — مدينة
المليون قلب
مدينة زاغرب ،تقع على مفترق
طرق الشرق والغرب الجغرافية,
الثقافية,التاريخية والسياسية ،
وهي عاصمة كرواتيا ،تجمع بين
الروح القارية والبحر المتوسطية
في كيان متميز .زاغرب هي المركز
الثقافي,العلمي ,األقتصادي ,السياسي
واإلداري للجمهورية الكرواتية ومقر
البرلمان الكرواتي ،رئيس الدولة
والحكومة .يسمح الموقع الجغرافي
المواتي لها بين سهل بانونيا ،حافة
جبال األلب وجبال الدينارية بالظهور
العفوي للتواصل الحر .تحمي المدينة
من الجهة الشمالية تالل ميدفيدنيتسا
من الرياح الشمالية الباردة ,والسهول
الفسيحة ونهر سافا تفتحها لجهات
العالم األخرى .يقطن زاغرب ربع
إجمالي مجموع سكان كرواتيا ،ما
يقارب المليون نسمة .عبر القرون
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حضر المواطنون من مختلف أنحاء
أوروبا ،وفي التاريخ الحديث من جميع
المناطق الكرواتية وساهموا بإثراء ثقافة
المدينة .زاغرب عاصمة آمنة ذات
األبواب المفتوحة ،التاريخ الصاخب و
الشخصيات المرموقة و الذين يدعون
بحرارة للتعرف ولتلبية التوقعات.
من السهل في هذه المدينة إقامة
عالقات وطيدة ,صداقات جديدة

وخوض مغامرات ال تنسى .يمكن قراءة
التسلسل التاريخي لها ككتاب مصور
على واجهات المباني ,وتعكس الشوارع
والساحات التعايش بين العقليات
المختلفة التي تخلق هوية زاغرب ّية
مميزة لعاصمة هادئة .ننصحكم بأن
تسمحوا ألجواء المدينة بأن تقودكم من
خالل جمالها والذي يفوقه جمال فتيات
زاغرب فقط — كما يجزم الكثيرون.
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إن زاغرب كما نعرفها اليوم قد تألفت
بؤرتها التاريخية التي ظهرت في
العصور الوسطى على هضبتين هم:
غراديتس  Gradecالعلمانية ،المدينة
العليا حاليا و كابتول الكنسي .Kaptol
أول ذكر خطي عن زاغرب يعود
تاريخه الى  1094سنة عندما كان
الملك الهنغاري (المجري) الديسالوف
في طريقه إلى البحر األدرياتيكي
أسس أبرشية زاغرب على الكابتول
 .Kaptolكاتدرائية زاغرب على نمط
العمارة القوطية الجديدة ال تزال
تهيمن في أفق المدينة ،الجدران التي
حولها من عصر النهضة هي واحدة من
االثار النادرة التي تم الحفاظ عليها في
هذا الجزء من أوروبا .الحدث التاريخي
االهم لغراديتس  Gradecالجزء الثاني
من نواة زاغرب حدث في األوقات
الصاخبة لغزو قبائل المغول ألوروبا
الوسطى .في منتصف القرن الثالث
عشر دمر التتار المجر ،وهرب ملك
المجر بيال الرابع الى زاغرب حيث قام
مواطني زاغرب باعطائه ملجأ آمن.

هضبتي زاغرب

أثبتت أبحاث التنقيب األثرية عن وجود
حياة تعود الى العصر الحجري في
أنحاء زاغرب الحالية ،تقريباً منذ حوالي
 35.000سنة قبل الميالد ،النتائج الالحقة
تثبت توطّن اإلليريون ،السكان االصليين
لهذا الجزء من أوروبا .أتى قوم الكلت
من أقصى الشمال ربما في القرن الرابع
قبل الميالد ،وبعدهم قام الرومان ببناء
بالقرب من زاغرب المراكز المعمارية
المنظمة  ،كما يظهر في الحديقة األثرية
في قرية شتشيتاريفو حالياً.
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عرفاناً وإمتناناً ،يعطي الملك ميثاق
إمتياز غراديتس  Gradecكمدينة
ملكية حرة سنة  .1242منذ 100
عام تذكيرا ً رمزياً لهذة الحقبة يُطلق
المدفع من برج لوترشتشاك كعالمة
وقت الظهر .كانت في العصور
الوسطى تقرع االجراس عند الغسق
لدعوة المواطنين للعودة الى القلعة
األمنة ألن األبواب كانت تغلق
وتقفل .البوابة الوحيدة التي تم
الحفاظ عليها في غراديتس Gradec
من القرون الوسطى هي البوابة
الحجرية و التي حرقت بالكامل في
النصف األول من القرن  ،18ولكن
تم بإعجوبة إنقاذ أيقونة القديسة
مريم من الحريق والتي ليومنا هذا
معلقة على المذبح .القديسة مريم
من البوابة الحجرية هي راعية
مدينة زاغرب وتقام مراسم التقديس
الرسمي في  31من ايار .يحتفل ايضاً
بهذا اليوم كيوم مدينة زاغرب.

هضبتين  ،في العصور الوسطى كانتا
متحاربتين ،يفصلهما و يربطهما سيل
ميدفيشتشاك والذي قام السكان
ببناء المطاحن عليه .السهول على
جانبي السيل حينئذ اليوم هي شارع
حيوي يدعى شارع تكالتشيتشيفا
 Tkalčićeva ulicaوالذي ال يزال
السيل يتدفق تحت بالطه متجها
ليصب في نهر سافا.
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مع مرور الزمن يختفي الخوف من
الهجمات والمدينة تتوسع تدريجيا
إلى السهول المحيطة .عند سفح
الهضبتين في ذلك المكان تتشكل
ساحة إلقامة جميع أشكال التجارة.
اليوم تدعى ساحة بان يوسب
يالشيتش ,وهي قلب المدينة ونقطة
االلتقاء الرئيسية للمواطنين .تربط

النافورة أسطورة عن أصل اسم
المدينة .قديما ,في يوم مشمس ،عاد
الوالي الشجاع من المعركة ،متعباً
وعطشاناً فقال لفتاة اسمها ماندي
لتغرف له حفنة ماء من النبع .هكذا،
اعطي النبع اسم ماندوشيفاتس
( Manduševacعلى اسم الفتاة) و
المدينة اسم زاغرب ( َغ ْر ْف).
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المدينة
الوحيدة زاغرب

المدن على الهضبتين بدأت باالزدهار.
خالل القرنين  17و 18بنيت قصور للنبالء
على النمط الباروكي والكنائس .وهكذا
اليسوعيين في المدينة العليا بنوا كنيسة
القديسة كاترين وهي اآلن واحدة من
أفضل األمثلة المحفوظة لروعة عصر
الباروك .في أواخر القرن ،17كانت زاغرب
وسط جامعي ،واحدة من األقدم في
أوروبا باستمرارية العمل .وفي الوقت
نفسه ،أصبحت زاغرب مقر الحكومة.

الفروق بين المدينة األسقفية والمدينة
الملكية الحرة بدأت تزول شيئاً فشيئاً,
وأخيرا تالشت بحلول عام  ،1850عندما
إتحدتا تحت اسم مدينة زاغرب ،التي
في ذلك الحين بلغ عدد سكانها 15.000
نسمة .موقعها المناسب باتجاه السهول
سمح لها النمو الحر و إنتشرت الحياة
بسرعة في السهول بإتجاه نهر سافا.
تطور اإلنتاج الصناعي ,التجارة ,النقل
والخدمات المصرفية أخذ يؤثر تأثيرا ً
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كبيرا ً على مالمح المدينة في النصف
الثاني من القرن  .19زاغرب أخذ في
التوسع الى حدود السكة الحديدية،
التي تربط زاغرب مع عواصم أوروبا
الوسطى منذ  .1862في تلك الحقبة
تظهر طريقة البناء بالطوب (لبنة)
وعلى شبكة شوارع متجانسة .الخطة
الحضرية العمرانية واضحة ،جميع
الشوارع في المدينة السفلى يجب ان
تكون مستوية و متساوية في العرض,
و المباني بنفس النمط واالرتفاع
االفتراضي .الساحات الفسيحة
والمباني األثرية على الطراز الكالسيكي
والنزعة التاريخية في العديد من
الحدائق خلقت صورة زاغرب الحالية.
الساحات الفسيحة والمباني األثرية
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في روح كالسيكية والنزعة التاريخية في
العديد من الحدائق ،هي زاغرب كما
نعرفها اليوم.
يبدأ شارع براشكا من ساحة بان
يالشيتش الذي يُوصل إلى سلسلة من
الساحات – المتنزهات ،نظيره في زاغرب
حلقة فيينا الدائرية ،و التي تدعى ‹›
الحذوة الخضراء›› ،الحدائق الفسيحة
على شكل حرف  Uمع جميع المباني
المميزة من الثقافة المدنية .تم النظر
بعناية للعالقة بين المساحة الخضراء
والهندسة المعمارية للمباني العامة،
نوافير و أجنحة .هنا محطة سكة الحديد
المركزية ،آكاديمية الفنون والعلوم،
الكليات ،مكتبة الجامعة ،والمسرح

الوطني والقصور المميزة .الواجهة
الصفراء و سلسلة شجر الكستناء تذكر
بعضوية كرواتيا في اإلمبراطورية
النمساوية المجرية .مدينة منتظمة و
بعرض مميز ،تسلسل من المساحات
الخضراء واضحة المعالم واآلثار التي
وضعت بدقة و بتجانس طبيعي إلمتداد
مدينة العصور الوسطى العليا .في
المدينة السفلى تلقون نظرة خاطفة
على ترابط منازل البلدة  ،واجهاتها
تشكل ستار يفصل بين باحات الشارع
العام وفناء الحياة الخاصة .مزيج من
أجواء المدينة الصغيرة وروعة عاصمة
من العصور الوسطى تُبرز زاغرب على
خارطة المدن األوروبية الحديثة حينئذ.
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العصر الحديث

األحداث التاريخية في القرن 20
أحدثت تغيرات على خريطة العالم
وتركت أثرا ً ال يمحى في حياة السكان
المحليين .بعد نهاية الحرب العالمية
االولى  1918قطعت كرواتيا العالقات
مع اإلمبراطورية النمساوية المجرية
وأصبحت جزءا ً من مملكة الصرب،
الكروات و السلوفينيين ,دول جديدة
من الشعوب السالفية الجنوبية .عدد

السكان في زاغرب ينمو بسرعة و
تظهر مناطق جديدة إلى الشرق
والغرب من المدينة ،بينما في منطقة
تحت جبل سليما (جبل زاغرب)
بنيت الفيالت الفاخرة .في أوائل
القرن  20تعيش المدينة في مجتمع
مدني مزدهر ،مرتبط بقوة باألوساط
األوروبية الثقافية والفنية والعلمية.
بدأ بث أول محطة إذاعية في هذا
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بعد الحرب أدى إلى مزيد من التوسع
في المدينة ،والذي أخيرا ً تخطى نهر
سافا الذي على ضفافه الجنوبية بنيت
المناطق السكنية .نهر سافا ،الذي
لعدة قرون بفياضاناته كان يهدد سكان
المنطقة ،كان في العصور الوسطى
يحمى سكان المنطقة من الغزاة ،وايضاً
كطرق تربطهم بالمناطق النائية ،اصبح
يفصل منذ منتصف القرن  20بين
البلدة القديمة والمدينة الجديدة .اليوم
يربط ضفتيه  12جسرا ً .معرض زاغرب
 ،مكان األعمال التجارية الدولية ،إنتقل
من وسط المدينة الى الضفة الجنوبية
لنهر سافا .بني مطار زاغرب (بليسو)
في السهول ،بدأت تظهر في المدينة
ناطحات السحاب التجارية الجديدة
وبنيت مكتبة الجامعة الوطنية.
قرر البرلمان الكرواتي في عام 1991
إستقالل وسيادة الجمهورية الكرواتية.
زاغرب هي عاصمة الدولة األوروبية
المستقلة الحديثة ،مجتمع المواطنين

الجزء من أوروبا ،أُفتتحت بورصة زاغرب
لألوراق المالية  ،آخر أعمال المهندس
المعماري فيكتور كوفاتشيتش ،بني أول
مقسم هاتف آلي ،بنيت أول ناطحة
سحاب .الحياة اليومية في العصر
الحديث تتغيّر بسرعة حتى بداية
الحرب العالمية الثانية.
بعد إنتهاء الحرب ،أصبحت كرواتيا
إحدى الجمهوريات الستة ،العاصمة
زاغرب .الوضع السلمي في سنوات ما
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األحرار والمتساويين .ويقع البرلمان
الكرواتي والحكومة في المدينة العليا،
المركز العلماني األقدم في المدينة ،
وهنا لقرون أُتخذت القرارات التاريخية.
في األلفية الجديدة ،مدينة زاغرب
أصبحت المركز التجاري للمنطقة،
مكان اللغات الثقافية المتعددة،

واألعمال التجارية واالتصاالت
السياسية .إستجابة لمطالب الحياة
الحديثة بُنيت منطقة األعمال
التجارية خارج وسط مدينة زاغرب.
عبر القرون أثبتت إستمرارية
المشاركة المتساوية في األحداث
على الساحة األوروبية والعالمية.
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زاغرب الخضراء

الواحات الخضراء في كل مكان في
زاغرب تقريباً .ليس غالباً ان يكون
للمدينة منتزة طبيعة خاص بها .وهكذا
زاغرب بالقرب من وسط المدينة لديه
ميدفيدنيتسا  ،Medvednicaالمكان
المفضل للرحالت .شوارع وساحات
المدينة تتقاطع مع الحدائق الخضراء
والمنتزهات .في القرن  19تم تنظيم
منتزة شتروسماير  Strossmayerفي
المدينة العليا ،حيث اليوم في’’ صحبة’’

الشاعر أ.ج .ماتوش تستطيعون التمتع
بالمشاهد االكثر رومانسية للمدينة.
‘’الحذوة الخضراء’’ هي دليل على
المستويات العالية من الثقافة المدنية
في القرن  ،19سلسلة من ثمانية ساحات
خضراء باعتبارها العمود الفقري للمدينة
السفلى .ساحة زرينيفاتس Zrinjevac
ُ
هي األكثر شعبية بين هذه الساحات
 ،المعروفة بصفوف أشجار الدلب
التي قبل أكثر من مائة عام أُحضرت
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من تريستي (ايطاليا) .نوافير ،جناح
الموسيقى والتماثيل النصفية كآلة زمنية
للسفر إلى الماضي .ألكثر من  120عاما
العديد من السكان المحليين يتوقفون
كل يوم أمام عمود األرصاد الجوية
ليتأكدوا من دقة الوقت ،درجة الحرارة
اليومية والضغط والرطوبة.
في ساحة الملك توميسالف ،نسبة
ألول ملك كرواتي ،يقدم لركاب القطار
مناظر فريدة من نوعها لمعرض الفنون
والكاتيدرائية .معرض الفنون ،مكانا
للفعاليات الفنية الرائعة ،تم بناءه

كجناح كرواتي بمناسبة معرض األلفية
في بودابست عام  .1896الهيكل
الحديدي المبتكر بذلك الزمان أمكن
نقل الجناح حرفيا إلى موقعه الحالي،
وفتح المعرض للمواطنين بعد ذلك
بعامين.
بالقرب يوجد مكان آخر “للهروب’’ من
صخب المدينة .الحديقة النباتية هي
واحدة من أغنى الحدائق في اوروبا
بالمجموعات النباتية التي تحتوي على
حوالي  10.000نوع من النباتات .يوجد
وراء جدران الكاتيدرائية منتزة ريبنياك
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(حوض االسماك) ،حيث اعتاد الكهنة
في الماضي صيد السمك في يوم
الجمعة لتناول طعام الصيام.
تقع حديقة ماكسيمير الفسيحة
في الجزء الشرقي من المدينة .أكبر
حديقة في زاغرب على شكل الحديقة
اإلنجليزية ,أجنحة خالبة ،أفتتحت
في القرن  19وفي النصف األول من
القرن  20أصبحت منزل للحيوانات في
حديقة الحيوانات المعروفة.

خارج مركز المدينة الضيق ،على تلة،
تقع مقبرة المدينة الوسطى مقبرة
ميروقوي  .Mirogojأقواس أثرية
ضخمة ،أجنحة وقباب من أواخر القرن
 19من أعمال المهندس المعماري
البارز هيرمان بوللي .حرفياً ،هذا
المكان حيث ترقد بسالم الشخصيات
البارزة و واحدة من أجمل المقابر
في أوروبا ،ولكن أيضا حديقة خالبة
ومعرض فني في الهواء الطلق.
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مدينة الفن

زاغرب هي مدينة غنية بالحياة الثقافية
والفنية المتنوعة .يوجد فيها  30من
المسارح الدائمة و المؤقتة و دور العرض،
 30متحف  ،عدد كبير من المعارض ,و
ايضاً ,مهرجانات مسرحية ,موسيقية و
راقصة التي أدرجت زاغرب على الئحة
المدن الفنية .من الفنون الكالسيكية
إلى البديلة ،من الهواة إلى المحترفين،
من الحميم الى العام ،هنا تعدد اللغات
الفنية يعكس وعي المواطنين.

المسرح الوطني الكرواتي هو البيت
القومي للباليه  ،األوبرا والدراما.
بالنسبة لقاعات الحفالت الموسيقية
اشهرها قاعة الحفالت الموسيقية
فاتروسالف ليسينسكي ،نسبة لملحن
أول أوبرا كرواتية .أوبريت والمسرحيات
الموسيقية ,األوبرا  -الروك والبوب -
أوبرا في الكوميديا ،الفكاهة والسخرية
الحادة في كيريمبوخ ,Kerempuha
المسرح الحديث في دار جافيال
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 Gavella،مسرح شباب زاغرب
 ،ZKMمسرح  ،ITDمسرح المخرج
 .Exitمن الصعب تعدادهم كلهم،
وباالخص تسليط الضوء على األفضل.
لكم ان تحكموا.
تستضيف زاغرب العديد من األحداث
الثقافية الدولية .على سبيل المثال،
المهرجان العالمي لألفالم المتحركة,
أنيمافست  ,Animafestكالعادة
وهو مهرجان الرسوم المتحركة الثاني
في أوروبا .الموسيقى بينالي ,أسبوع
الرقص الحديث ،و ايضاً المسرح الدولي
الجديد  ،Eurokazالمهرجان الدولي
للمسرح الحديث ،يجلب العالم إلى
خشبات مسارح زاغرب.

لقد أظهرنا كيف يتم قراءة تاريخ ,فن
وثقافة زاغرب ،كرواتيا وأوروبا من خالل
الهندسة المعمارية للمدينة ،ولكن
بالتأكيد من خالل المتاحف العديدة.
المتحف األثري يأوي مومياء زاغرب
الغامضة .مومياء إلمرأة من مصر
ملتفة بكتاب من الكتان محافظ عليه
مع أطول كتابات (نصوص) باللغة
األترورية  ،الذي ال يزال لم تحلل
محتوياتة بعد .،متحف مدينة زاغرب
يقدم بطريقة حديثة ويفسر األحداث
التاريخية في زاغرب ،من عصور ما قبل
التاريخ حتى الوقت الحاضر .تأسس
متحف الفنون وال ِحرف بالتعاون مع
المدرسة الحرفية في النصف الثاني من
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القرن  19من أجل الحفاظ على القيم
التقليدية للحرف الشعبية .منذ االلعاب
األولمبية التي أقيمت في عام 1987
تُعرض في متحف ميمارا Mimara
مجموعة فريدة من الفنون من فترات
ومناطق مختلفة .معرض شتروسماير
 Strossmayerلل ُتحفيين القديمين
تُعرض مجموعة من رسومات رسامين
أروبيين شهراء ،للتعرف على الفن من

فترة القرن  15الى القرن  .19بالجوار
يقع معرض الفن الحديث ،الذي يضم
كل الفنانين التشكيليين المهمين من
القرن  19و القرن  .20إستقبلت المدينة
قدوم القرن  21بمبنى جديد لمتحف
الفن الحديث ،والذي فتح للتو أبوابه.
معرض قصور كلوفيتش  Klovićيقع
في المدينة العليا في الدير السابق
لليسوعيين .متحف الفن الساذج حيث
ترون العواطف ،والحيوية والرمزية
في أعمال ِهواة .بالجوار يقع مشغل
ميشترفيتش ،Atelje Meštrović
معرض للن ّحات إيفان ميشتروفيتش،
الذي بإنجازاته وكذلك الن ّحات رودان،
بشكل كبير ترك بصماته في القرن .20
وفقا لفكرته بني جناح المخطط
الدائري ،واليوم هو بيت الفنانين
الكرواتيين .لقد اخترنا عدد قليل من
األماكن واألحداث .زاغرب مدينة الفن،
تأكدوا بأنفسكم.
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زاغرب ألزرقاء
زاغرب ألبيضاء

األزرق هو لون مدينة زاغرب .يوجد في
درع المدينة ،جوله قصيره عبر شوارعها
يتضح لكم ذلك ,ألن الترام والحافالت
والقطار المعلق باللون األزرق ,و كذلك
اللباس الرياضي لرياضيي زاغرب .الرياضة
دائما شغف كبير في هذه المدينة .دعونا
نبدأ بكرة القدم بإعتبارها أكثر األشياء
أهمية في العالم .نادي كرة القدم دينامو
 ،نادي كرة القدم الكرواتي الحائز على
اكثر كؤوس ،يرمز اليه باللون األزرق.

مراكز اإلستجمام الترفيهية و الرياضة
المهنية واسعة االنتشار في جميع أنحاء
المدينة .نادي كرة السلة Cibona
لديه قاعة خاصة به س ِّميت نسبة
لالعبه األسطوري درجان بيتروفيتش.
مركز الرياضة واالستجمام الترفيهي
يارون ،في السابق فرع من نهر سافا،
تم تنظيمة بمناسبة االلعاب األولمبية
التي أقيمت عام  ،1987للذين يمارسون
الرياضة الترفيهية يوفر لهم مسارات
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للدرجات الهوائية و المشي ,مالعب
رياضية ,و في البحيرة تقام مسابقات
التجديف الدولية .في اليارون ال تزال
هناك مناطق طبيعية غير ملموسة
بعد ،موطن لمئآت األنواع من الطيور
ومجموعة متنوعة من األسماك,
الحيوانات المائية والحشرات .سمكة
السلور يورا العمالقة قد تكون مجرد
خرافة ،ولكن جميع الصيادون الذين
يجتمعون هناك يعترفون انهم يأملون
بالصيد الكبير .في أيام الصيف الحارة
يبرر يارون اسمه الثاني «بحر زاغرب»
الزدحام الشواطئ بالسباحين.

الرياضة أيضاً موجودة في أيام الشتاء
الثلجية .في بداية كل عام ،تصبح
زاغرب مركز كأس العالم للتزلج ويبرر
احد اسماءها المنسوبة اليها ‹› مدينة
زاغرب البيضاء» .فقط نصف ساعة
بعيدا عن الساحة المركزية ،أعلى قمة
جبل ميدفيدنيتسا , Medvednica
سليما  1.035 ( Sljemeم) مكانا خاصاً
في حياة السكان المحليين .أخ وأخت،
ايفيتسا و يانيتسا كوستاليتش ،أشهر
المتزلجين الكرواتين ،هنا تمرنوا و
أتموا إستعداداتهم لنجاحاتهم العالمية.
قاموا بترويج منحدر التزلج على سليما
 Sljemeوأدرِج المنحدر بمسابقات كأس
العالم .على مدار السنة سليما Sljeme
هي الوجهة المفضلة لجميع األعمار.
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ثقافة اإلقامة
اليوميه

زاغرب على جميع القوائم تتقدم
بصورة ملحوظة كمدينة ألكبر إقامة
يومية .حالما ت ُِظهر الشمس أنيابها في
أوائل الربيع ،تنتشر شرفات المقاهي،
المطاعم ومحالت الحلويات الباردة
(البوظة) .تصبح الشوارع والساحات
مكاناً للتنزه ،مكانا لإلستمتاع بفنجان
من القهوة ,التواصل اإلجتماعي و
اإلجتماعات التجارية .مزيج فريد
من ترحيب البحر األبيض المتوسط

واالحتراف الشمالي يفوز بالكرة األولى،
كما لو انهم يعرفون بعضهم بعضاً.
مهرجان الفولكلور الدولي
التقليدي  ،مهرجان الشارع الدولي
 Cest is d’Bestالمالئم ،حفالت
موسيقية في المتنزهات الخالبة ،
عيد القديس مارتن (تكريس النبيذ)
 ,Martinjeوالمعارض المالئمة األخرى
تضيف إثارة الى التواصل في الشارع.
التواصل اإلجتماعي في المقاهي اليوم
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له جذور في التقاليد العريقة والغنية
للمقاهي في هذه المدينة .المنتزهات
على شكل حذوة الفرس والساحة
الرئيسية لمدينة زاغرب في الماضي
كانت النقاط الهامة للحياة اإلجتماعية
في زاغرب .اليوم هذة المنطقة توسعت
إلى المركز بالكامل والمنطقة الخاصة
بالمشاة  -وحتى خارجها .يوجد شيئاً
يالئم جميع األعمار والمزاجات.
المقاهي حول ساحة بان يالتشيتش
(في العامية يقال ساحة فقط) لديها
ضيوف مميزين .ساحة بريرادوفيتش
 ،Preradovićوالمعروف منذ البداية
بساحة الزهور ،يحب الفنانين والشباب،

وايضاً األكبر سناً .شارع تكالتشيتش
 ،Tkalčićالذي في الماضي كان
يقسم المدينة العلمانية غراديتس
 Gradecو المدينة الكنسية كابتول
 Kaptolكان مليء بالحانات
والفوانيس الحمراء ،اليوم هو مكان
للقاء ولقضاء الوقت لجميع أفراد
األسرة .إذا كنتم رومانسيين ،إصعدوا
على متن القطار المعلق في شارع
إيليتسا ،أقصر سكة حديدية معلقة
في العالم كوسيلة نقل عام ،وبها
وبعد  55ثوانية تصلوا المدينة العليا.
جميع هذه المواقع المذكورة هي
أماكن ظاهرة حقيقية ،ما يسمى
بساعة الذروة .كل يوم سبت عند
الظهيرة تتدفق الجموع من جميع
األعمار الى وسط المدينة .الوقت
والمكان المناسب ألن ت َرى و أن ت ُرى.
الطقوس نفسها دائما :إحتساءالقهوة
ببطء ،وقراءة صحف السبت،
الذهاب الى سوق دوالتس لشراء
المنتجات (الخضروات ,الفاكهة و
اللحوم) الطازجة ,وبعد كل هذا،
المؤدى دون عجلة ،الذهاب إلعداد
وجبة الغداء .كل منطقة لديها
مكانها للقاء ،ال تترددوا ,إشعروا
كأنكم مدعوون ،ألنه في تلك األماكن
الجميع سيعرفون إسمكم.
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النكهات ,األلوان
و الروائح

عروض المأكوالت في زاغرب هي
مزيج غني من المأكوالت المختلفة.
حيث أث ّر التاريخ والجغرافيا على
قوائم المأكوالت في زاغرب .على
الرغم من أن السكان المحليين يحبون
الطهي في المنزل ،هناك العديد من
األماكن حيث يُقدم الغداء القاري
الغني ،وكذلك مأكوالت البحر األبيض
المتوسطوالمأكوالت العالمية.
الفطائر هي مأكوالت التي سكان
زاغرب سيوصوا بها كمأكوالت محلية،
تُحظر بعدة طرق و يمكن أكلها
مطبوخة أو مشوية ،حلوة أو مالحة.
الديك الرومي مع الخبز المنشّ ف
 Purica s mlincimaهي احدى
األطباق القارية التقليدية .لمحبي
اللحوم هناك شريحة لحم زاغرب
 ، zagrebački odrezakشريحة
لحم عجل مقلية ومحشوة بالجبن
ولحم الخنزير المقدد .نحن فخورون
لكون زاغرب ،مع باريس وفيينا ،لديها

شريحة لحم بإسمها .لتناول اإلفطار،
تذوقوا القشدة الطازجة مع الجبن الذي
إشتريتموه من الذي انتجها ،الفلاحين
من مناطق حول زاغرب .واحدة من
ميزات المدينة هي أسواق األغذية
المفتوحة .تقريبا كل حي (منطقة)
لديه سوق ،ولكن أشهرها هو بالتأكيد
سوق دوالتس بالقرب من الكاتيدرائية،
في قلب زاغرب .هنا المنتجين كل
يوم من الصباح الباكر يقومون ببيع
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الفواكه الطازجة والخضروات واللحوم
واألسماك ,.وهذا السوق او بالعامية
بلاتس  placويدعى ايضاً ب”بطن
زاغرب” هو مكان فريد من نوعه حيث
الذ ّواقة يجدوا المنتجات الموسمية
من جميع المناطق الكرواتية .خليط
األلوان ,الروائح ,النكهات واألصوات
تجربة يجب ان ال تفوتكم.
المطاعم الصغيرة عبر اليوم تقدم
مأكوالت بيتية سريعة و رخيصة .في
كل مكان ستجدون محالت الحلويات
و المخابز .لوجبة العشاء ننصح
بزيارة أحد المطاعم العديدة التي
تقدم أطباق من المطبخ اإلقليمي.
وطبعاً يجب ان تتذوقوا فطيرة زاغرب
الملتوية ,التي تدعى شترودل štrudl
من التفاح ,الجبن أو الكرز ,و هنا
ايضأ فطيرة الكريمة kremšnite؛
األكثر شهرة هي التي تُعمل في مدينة
ساموبور بالقرب من زاغرب
ال ننسى عروض النبيذ ,في مناطق

حول زاغرب تنموا أشجار العنب والتي
منها يُنتج نبيذ مميز .و بالبرغم من ان
الجعة (البيرة) هي أكثر المشروبات
شعبية ,إال أنه يوجد حدث تقليدي في
تكريس النبيذ حديث الصنع في عيد
القديس مارتن ,راعي و حامي صانعي
النبيذ بتاريخ  .11/11و هذا يثبت
أهمية ثقافة إنتاج النبيذ.
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من زاغرب مع
الحب

تذكارا ً حقيقياً لزيارة زاغرب في عالم
األعمال هو بال شك ربطة العنق ،هذا
المنتج كرواتي األصل .كان الجنود
الكرواتيين في القرن  17يضعون
أوشحة أنيقة حول أعناقهم والذي
لفت إنتباه الفرنسيين ،وهكذا تاريخياً
اصبحت ربطة العنق مشهورة على
مستوى العالم كملحق لألناقة .أحد
أهم إختراعات القرن  20هو القلم

 ,penkalaفي الحقيقة ظهر في زاغرب.
إبتكار مهندس إدوارد سالفولوب بينكاال
الذي حصل على براءة إختراع أول
قلم رصاص ميكانيكي في العالم في
عام  ، 1906و في عام  1907حصل
على براءة إختراع أول قلم ريشة حبر
في العالم مع الحبر الناشف .يص ّنع
في زاغرب ويص ّدر الى  70دولة في
جميع أنحاء العالم .هذا رائد العصر
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ليتسيتار  ،Licitarكعكة تقليدية ملونة
مزينة على شكل قلب مصنوعة من
العجين الممزوج بالعسل من مناطق
السهول الوسطى لشرق كرواتيا  ،عادة
تهدى في المناسبات الخاصة كتعبير عن
المحبة والمودة .المظالت الشيستينية
الحمراء  ، šestinski kišobraniجزء
من بعض األلبسة الشعبية المميزة
للبيئة المحيطة من زاغرب ،تحمى
الباعة في سوق دوالتس من المطر
والشمس .ولإلستعمال الشخصي اليومي،
عناصر مميزة لهوية المدينة.
لعشاق التحف,الفنون الجميلة والتحف
يظهر في الساحة البريطانية كل صباح
عطلة نهاية األسبوع معرض البيع المميز
في الهواء الطلق .زاغرب مدينة التسوق
اإلبداعي – من الحرف التقليدية
الصغيرة في شارع إيليتسا ،أشهر شارع
في زاغرب ،إلى مراكز التسوق الكبيرة –
هنا الجميع يجد شيئا ألنفسهم.
زاغرب هي المدينة التي تحتل دائماً
مكانة خاصة في قلوب زائريها.
الحديث لديه ثمانين سجل ألكثر من
 70إختراع  -وحتى في مجال الطيران.
 ،قام بينكاال في عام  1910بعد بضع
سنوات فقط من المخترعين الشهيرين
األخوين رايت بتشكيل اول طائرة
كرواتية.
الكعكة العطرة ال ُم َبهرة  ،التي كانت
تُحضرها النساء في زاغرب القديم،
هو تذكار أصلي .مزيج غير عادي
من المكونات – العسل ,الجوز وبهار
الفلفل – سيكون تذكارا ً لتباين زاغرب.
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زاغرب هي عاصمة الجمهورية الكرواتية
عدد السكان)2001.( 779.145 :
2
المساحة 641 :كم
اإلرتفاع عن سطح البحر :زرينيفاتس  122م,
قريتش  158م ,سليما  1.035م
المناخ :قاري
متوسط درجة الحرارة في الصيف 20 :درجة
متوسط درجة الحرارة في الشتاء 1 :درجة
المنطقة الزمنية :توقيت أوروبا الوسطى
مع التغيير في الصيف بزيادة ساعة واحدة
الرمز الهاتفي :كرواتيا  , +385زاغرب )0(1
العملة :كونا ()HRK
المسافة :فيينا  370كم ،بودابست  350كم،
مدينة البندقية  380كم ،دوبروفنيك  600كم،
باريس  1400كم ،لندن  1600كم.
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