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ما أن تطأ قدماك أرض كالياري حتى ينرشح صدرك .رمبا ألنك أمام أحد أجمل البحار التي ميكن
تخيلها ،بشواطئها الرائعة وجبال تغطيها الخرضة .أو ألنك تستطيع أن تتجول مبلبس خفيفة
يف عز الخريف ،أو ألنك ،حينام تسري عرب شوارع كالياري ،قد تعرث عىل كنوز تركها التاريخ عرب
آالف السنني .كام تسحرك أرساب طيور النحام الوردي التي تحلق فوق املنازل يف الصيف و
هي تصدر أصواتها املحببة كحدث عادي .رمبا تشعر هنا أنك يف بيتك ،عندما تتذوق األطعمة
الشهية عىل اختلف مكوناتها من الخبز للستاكوزا .ومع كل هذه األطعمة تشعر باللذة
وتستمتع بتناول طعام صحي يف أجواء هادئة .آو رمبا يكمن سحر كالياري يف حيويتها الثقافية
التي تجعلها شبيهة بالعواصم األوربية يف مرحلة شبابها حني انفتحت عىل العامل ،يف حني حافظ
اآلباء واألجداد عىل التقاليد وعىل سخريتها املتميزة .هذه هي كالياري :تتعدد وجوهها حسب
زاوية رؤيتك .إنها مدينة حية ،تجعلك تردد بينك وبني نفسك حني تزورها :ليتني عشت هنا.

نبذة عن املدينة
املركز األثري
يتكون مركز كالياري األثري من أربعة أحياء :حي “القلعة” كاستيلّو
) (Castelloاملقام عىل أعىل تل يف املدينة ،وهو الحي املركزي الذي تحيط
به األحياء الثالثة األخرى :ستامباتيش ) ، (Stampaceمارينا ) ،(Marinaفيالنوفا
) ،(Villanovaوهي تتآلف يف فضاء حميمي يطل عىل امليناء .وميكن زيارة
هذه األماكن بسهولة مشياً عىل .األقدام
التالل
باإلضافة إىل تل “كاستيلّو” يف كالياري هناك تالل أخرى تستحق الزيارة يف
كالياري“ :سانتيليا” ) (Sant’Eliaحيث الطبيعة الجميلة“ ،مونتي أربينو”
) (Monte Urpinoو“مونتي كالرو” ) (Monte Claroبفضاءاتهام الخرضاء
والحدائق العمومية“ ،سان ميكييل” ) (San Micheleوالقلعة العائدة إىل العصور
الوسطى .و “توفيزيدّو” ) (Tuvixedduالذي يحتضن مدينة األموات التي بناها
الفينيقيون.من قرطاج
الكورنيش
عىل بعد دقائق من املركز األثري بالدراجة أو األوتوبيس ،يقع شاطئ “بويتّو”
) (Poettoواملحمية الطبيعية “مولينتارجوس – املالحات” )(Molentargius - Saline
املعروفة مبجموعتها من الربك التي تسكنها النحام .
السكان
يبلغ عدد سكان املدينة  150.000نسمة ،أما سكان املحافظة التي تضم
بلدية أخرى ،فيبلغ عددهم  420.000نسمة .
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الطقس
املناخ متوسطي هنا ،ويتميز بشتاء معتدل وصيف ساخن وجاف .لكن هبوب
الرياح غالباً يخفف من حرارة الصيف .

الخريطةالعامة
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لنبدأ االكتشاف يف يوم واحد
يوم واحد يكفي الكتشاف سحر كالياري ،والتوغل يف جامل األحياء التاريخية ،والدهشة
أمام آثار الحضارة النوراجية ،وهي الحضارة الساردينية األصيلة العائدة إىل العرص الربونزي.
ولتذوق بعض األطباق املحلية ،ورؤية اللوحات البانورامية الرائعة ،ولزيارة رسيعة إىل
الشاطئ ليك تستمتع برؤية طيور النحام ،وتنتهي سهرتك يف الهواء الطلق بالحانات الليلية يف
منطقة الحصن .سيكون هذا اليوم مبثابة تذوق رسيع وأويل للمدينة يحثك عىل العودة إليها .

اكتشاف املدينة يف  24ساعة

زيارة مكثفة إىل التاريخ واإلطلع عىل فنون الطبخ والطبيعة وحياة املدينة .
الصباح

شارع روما ) (Via Romaوساحة كارلو فيليتيش )(Largo Carlo Felice

وميدان يي ّني )(Piazza Yenne
تحت رواق شارع روما  Via Romaويف ساحة كارلو فيليتيش
 ، Carlo Feliceو ميدان يي ّني تظهر املقاهي التاريخية بطاوالتها
“إيسربيسو”
املنترشة يف الهواء  Yenneالطلق .هنا يع ّد تناول قهوة
ّ
والكابوتشينو بالحلويات واملعجنات املحلية طقساً ال بد منه .

كاستيلّو ” : “Castelloحي القلعة ومناظره البانورامية
ييقع هذا الحي عىل أعىل تل سكنه يف املايض النبلء والحكام:عائلة
“بيزاين” ) (Pisaniأوالً ،ثم عائلة تاج أراغون االسبانية .ومن كاستيلّو
يبدو الربجان اللذين بنتهام عائلة بيزاين ) ، (Torri Pisaneوعىل بوابة
القلعة تلمع شعارات العائلت الحاكمة ،ومن الطرق املتفرعة من سور
القلعة تبدأ رؤية املدينة والبحر.
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ثالثة أماكن يف التاريخ
يف كاستيلّو أماكن كثرية تستحق الزيارة .ها هنا ثلثة اختيارات.
املتحف األثري ) (Museo Archeologicoيف قلعة املتاحف،
ويحافظ عىل آثار فريدة من الحضارة النوراجية وآثار الحكام
الفينيقيني من قرطاج والرومان .وتعد كاتدرائية القديسة مريم
) (Cattedrale di Santa Mariaالتي بناها آل بيزاين  ،وتم ترميمها
وتعديلها عىل مدار القرون ،موجزا ً حقيقياً لتاريخ كالياري .داخل
الكاتدرائية تستطيع مشاهدة متاثيل عائلة بيزاين ،ومصليات عائلة تاج
أراغون ،ومقربة الشهداء.
كان قرص املدينة ) (Palazzo di Cittàالواقع بجانب الكاتدرائية مقر
البلدية منذ العصور الوسطى حتى نهاية القرن التاسع عرش .واليوم
يستضيف أحداثاً ومعارض فنية .
هل تتناول طعام الغداء يف املدينة أم عىل الشاطئ؟
يف بضع دقائق ،ويف رحلة بالحافلة ،تستطيع الوصول إىل شاطئ بويتّو
) (Poettoلتجلس يف إحدى الحانات الصغرية عىل الساحل .أما إذا
قررت البقاء يف مركز املدينة ،فستجد يف كل ركن مطاعم حديثة ومطاعم
شعبية ،حيث يعمل بعض أبرز الطباخني يف املدينة.

بعد الظهر
طيور النحام واملالحات
ملشاهدة طيور النحام والبلشون وغراب البحر عن كثب ،اذهب
بالحافلة حتى بويتّو ) ، (Poettoوعند موقف املستشفى البحري
) (Ospedale Marinoادخل املحمية اإلقليمية “مولينتارجوس –
امللحات” ) .(Parco Regionale Molentargius - Salineخذ معك
آلة تصوير ،فاأللوان وانعكاس صور الطبيعة يف أحواض امللحات تستحق
التصوير .
املساء
شارع مانّو ) (Via Mannoوشارع غاريبالدي ):(Via Garibaldi
جولة التسوق
تحت حصن القديس رميي ) (Bastione di Saint Remyشارعان
للمشاوير سريا ً عىل األقدام .يضامن بعض أحدث متاجر املوضة .إنهام
املكان املثايل ملحبي التسوق.

العشاء وما قبله وبعده
حصن القديس رميي ) (Bastione di Saint Remyوحصن الصليب
املقدس )(Bastione di Santa Croce
مكانان رائعان للرثثرة وتناول مرشوبات قبل أو بعد العشاء .حصن
القديس رميي عبارة عن رشفة بانورامية واسعة مزينة باألشجار والنخيل.
أما حصن الصليب املقدس فهو طريق جميل للميش يجمع الحانات
الليلية لتذوق األنبذة واملرشوبات األخرى أمام بانوراما أسطح منازل املدينة .
العشاء
للعشاء ستتملكك الحرية بني املطاعم الكثرية .هناك حي ستامباتيش
) (Stampaceحيث األماكن التقليدية من كالياري ،وحي مارينا
) (Marinaمتعدد الجنسيات .يف الطرق الصغرية قد تجد املطاعم
التي تطل عىل الشوارع وتنرش طاوالتها يف الهواء الطلق.
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البحر وساردينيا

د .ه .لورانسمن D.H. Lawrence

الكتب الكلسيكية التي ال بد من قراءتها ،وقد كُ ِّرست صفحات عديدة
منه ملدينة كالياري .
جِ تسيامين )(Getsemani

فرانتشيسكو أبايت
يكشف لنا وجه املدينة الغامض وأرسار سكانها .
Francesco Abate

األُ ْق ُحوانة الجميلة
ِسجيو أتزيني Sergio Atzeni
يوم ساحر ومثري تعيشه فتاتان من الحي األكرث شعبية يف كالياري .وقد
تحول الكتاب إىل سيناريو لفيلم جميل.
)(Bellas Mariposas

الكونتيسة من ريكوتّا

)(La Contessa di Ricotta

ميلينا أغوس Milena Agus

قصة خيالية تحدث يف حي كاستيلّو.

وإذا استمرت زيارتك أليام أخرى …

ها هنا بعض األفكار عن األماكن التي ال بد من زيارتها .

الصباح

سوق القديس بينيديتّو )(Mercato di San Benedetto

الصباح الباكر (ما عدا أيام اآلحاد) هو الوقت األنسب لزيارة السوق
الذي يعرض ألذ الكنوز الخاصة بتقاليد الطبخ السارديني من اللحوم إىل
األسامك واألطعمة األخرى .هناك طابق خاص لطاولة عرض األسامك .كام
توجد حول السوق متاجر وحانات لتناول فطور أو وجبة خفيفة ال تنىس .

بازيليك القديس ساتورنينو ) (Basilica di San Saturninoالعائد
إىل عرص املسيحية القدمية
إحدى أقدم كنائس كالياري تعود إىل القرن الخامس أو السادس امليلدي،
وتستضيف حفلت موسيقية وأحداثاً ثقافية .وحول الكنيسة تقع املنطقة
األثرية مبدينة األموات العائدة إىل عرص املسيحية القدمية .

تل بوناريا ) (Colle di Bonariaوالبازيليك ،الحديقة ،املتحف
فيالنوفا )(Villanova
عىل تل بوناريا تقع الكنيسة الصغرية والبازيليك املكرسان لسيدتنا يف
أن
هنا
ميكنك
طرقاته.
يف
ات
ر
السيا
مرور
مينع
التاريخية،
هو أحد األحياء
بوناريا ) (Nostra Signora di Bonariaراعية الصيادين ،ويف الكنيسة
بعض
ويف
القدمية.
املتاجر
و
اغون
ر
أ
عائلة
عرص
إىل
العائدة
الكنائس
تتجول بني
يُعرض متثال للعذراء جاء من البحر كمعجزة ،ويتوافد املؤمنون للسجود
.
املوضة
و
األنيقة
للبضائع
متاجر
هناك
الرتميم
حديثة
الطرق
أمامه .
من هذه الكنيسة الصغرية جاء اسم العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس.
من ساحة الدير ميكن دخول املتحف الذي يضم آثارا ً مهمة ،ومناذج
للمراكب ،ونذرا ً ،ولوحات ذات أسلوب بسيط رسمها امللحون للتعبري
عن شكرهم للعذراء عىل إنقاذهم من العواصف البحرية والغرق.
وحول البازيليك هناك حديقة تضم املقابر العائدة إىل العصور املسيحية
القدمية ،والتي ُحفرت يف الصخور.
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للغداء
هناك مكانان رائعان لتناول الغداء :كاالموسكا ) ، (Calamoscaوا ٍد
صغري يختبئ بني صخور تل القديس إليا )،(Sant’Eliaأو مارينا الصغرى
) (Marina Piccolaوهو امليناء الصغري تحت تل رسج الشيطان
) . (Sella del Diavoloإنهام داخل املدينة رغم أنه ال يبدو كذلك.
وميكنك الوصول إليهام بالحافلة ،وهناك مطاعم وحانات .
بعد الظهر
تحت كنيسة القديسة إيوالليا ) (Santa Eulaliaيف حي مارينا ميكنك
زيارة منطقة أثرية تحت األرض تضم أوابد املدينة الرومانية .

ما قبل العشاء

املكتبة البرصية والسمعية للبحر املتوسط MEM

اليوم ،أصبح سوق املدينة السابق مركزا ً ثقافيا يضم مكتبات مختلفة،
واملكتبة السمعية والبرصية .الرواق املركزي مغطى بسقف زجاجي
ومفروش بكرايس مريحة وطاوالت صغرية .إنه مكان بسيط وجميل
وحيوي يقصده الشباب املنهمكون يف الدراسة أو البحث عىل االنرتنت،
كام نجد أشخاصا من كل الفئات العمرية يلتقون فيه ويتناولون
املرشوبات معاً .
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أن ترى
وتكتشف
وتشارك
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املباين واملناظر البانورامية
عندما تزور كالياري تكتشف يف كل مرحلة نقطة جديدة ميتد منها النظر ليطل عىل املناظر
البانورامية ،وتنطلق منها خطواتك عرب الطرق املغطاة باألشجار لرتتاح عىل العتبات ويف مقاعد
الحصن .وتستطيع عبور دروب األحياء القدمية ،وتشاهد تفاصيل املباين ،وتدخل الكنائس
الصغرية ،ورمبا تتلصص عىل بوابات البيوت املفتوحة .كام تستطيع مشاهدة كل هذه األشياء
من األبراج أو من التلل ومن الطرق البانورامية .وقد ترى من األعىل البيوت طويلة وضيقة
ويستند بعضها عىل اآلخر ،وتطل عىل الطرق بواجهاتها الصغرية جدا .وترى قباب وأسقف
الكنائس الكثرية ،الكبرية منها والصغرية املختبئة وسط املباين .والشوارع التي تلتوي وتتعرج،
والرشفات املزينة بالزهور والجنائن الصغرية املغلقة بني الجدران.

الربجان من عرص عائلة “يزاين “ )(Torri Pisane
يعود كل من برج الفيل ) (Torre dell’Elefanteوبرج القديس
بانكراتسيو ) (Torre di San Pancrazioإىل السنوات األوىل من القرن
الرابع عرش .بُنيتا بالحجارة ،والواجهة التي تطل عىل السور التاريخي
بقيت مفتوحة ،وداخل الربجني مثة سلم خشبي .والبانوراما التي ميكن
مشاهدتها من أعىل الربجني تحبس األنفاس .
قلعة القديس ميخائيل )(Castello di San Michele
تقع القلعة عىل قمة التل الذي تحمل اسمه ،يف املناطق الداخلية من
مدينة كالياري .وتعود إىل العصور الوسطى ،يحيط بها خندق مايئ
وحديقة .أنشأها “القضاة” الذين حكموا ساردينيا يف بداية العصور
الوسطى ،واستخدمت القلعة ألغراض عسكرية حتى العقود األخرية .و
تستضيف القلعة اآلن أحداثاً ثقافية ومعارض .
حصن القديس رميي )(Bastioni di Saint Remy

إنها الساحة البانورامية األكرث روعة يف املدينة .
هناك عتبات وطاوالت صغرية وبانوراما تضم األحياء التاريخية والتلل
والخليج والربك .
وتحت العديد من املباين القدمية قد نجد آبارا ً ُحفرت يف
الصخر ،ويبلغ عمقها عرشات األمتار .

حي كاستيلّو

)(Castello

يقع عىل تل ،وجوانبه محاطة بسور من الحجر األبيض .متطاول وتعلوه
قمتان ،إحداهام حصن سانت رميي )(Bastione di Saint Remy
املطل عىل البحر ،واألخرى هي الرتسانة القدمية املطلة عىل السهل.
يف القرون املاضية استضاف الحي حكام املدينة .
ستزوره سريا ً عىل األقدام من درب إىل درب بني الدكاكني الصغرية
لألنتيكات والحانات التي يبدو فيها الزمن متوقفاً ،واملباين الصغرية
املرممة ،وقصور النبلء التي ما زالت تحمل آثار الحروب .وعىل طول
الطريق تجد الحانات واملقاهي الليلية املكتظة بالناس حتى الصباح الباكر.
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طريق السري الجميل )(Passeggiata di Buoncammino
تنعشه الرياح وظلل شجر الصنوبر ،ويتجه هذا الطريق غربًا نحو بحرية
جيل ( (Laguna di Santa Gillaالشاطئية وجبال كابوتريا.
القديسة ّ
.
الغروب
) .(Capoterraهو املكان املثايل ملشاهدة

أيام اآلثار املفتوحة
يف نهاية إحدى أسابيع الربيع من كل عام تفتح كالياري عرشات األماكن
األثرية ،من تلك التي تبقى مغلقة طول العام ،للزوار .ويف هذه املناسبة
ميكن زيارة “توفيزيدّو” ) (Tuvixedduوعدد كبري من الكنائس الصغرية
واملكتبات ،وحتى امللجئ املضادة للقصف الجوي الواقعة تحت األرض،
والعائدة إىل زمن الحرب العاملية الثانية .
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الفن والتاريخ
الفينيقيون هم من أنشأ كالياري ،وسكنوها بضعة قرون ،واحتلها القرطاجيون ثم الرومان
ثم الفندال ثم البيزنطيون .يف العصور الوسطى انقسمت ساردينيا إىل أربعة ماملك مستقلة
تحت حكم “القضاء” ،وكانت كالياري اململكة الرئيسية .ثم جاء محتلون جدد من البحر:
عائلة “بيزاين” ) (Pisaniوتاج أراغون واألسبان والبيمونتيون ،حتى انضمت ساردينيا إىل
مملكة إيطاليا املتحدة .وما زالت آثار التاريخ والفن واضحة هنا .فعىل سبيل املثال ما زال
الفينيقيني
تل “توفيزيدّو” ) (Tuvixedduقامئاً مع أكرب مدينة من مدن األموات العائدة إىل
.
القرطاجيني .وبالنسبة لعرص الرومان ،هناك املرسح الروماين ) (Grotta della Viperaوكهف
الحية وما بقي من منازل النبلء مثل فيل تيجيلّيو ) (Villa di Tigellioواملنطقة األثرية تحت
أرض كنيسة القديسة إيوالليا ) .(Sant’Eulaliaوأخريا ً ،هناك املتحف األثري وقلعة املتاحف
اللذين ال بد من زيارتهام ملعرفة تاريخ ساردينيا.

التامثيل الربونزية الساردينية متثل ،بدقة بالغة ،الرجال والنساء من
الحضارة النوراجية القدمية :أمهات ،محاربون ،مصارعون ،كهنة.

إنها مدينة األموات الفينيقية القرطاجية ،تغطي ساحتها ت ًل كاملً .وفيها مئات
املقابر التي ُحفرت يف الصخور عىل مدى قرون.
هذه اآلثار مل يبق لها مثيل يف أي مكان عىل شواطىء البحر املتوسط ،حتى يف
منطقة قرطاج ذاتهاميكن زيارة املدينة كل يوم مجاناً.
سياحي
مرشد
ويف أيام األحد والسبت هناك جوالت مأجورة مع
.

أربعة أماكن من تاريخنا ال بد من زيارتها
العرص الروماين :املرسح )(Anfiteatro
إنه مثال نادر عن املسارح التي أنشئ جزء منها بالحفر يف الصخر،
والجزء اآلخر بالبناء الخارجي .و املتبقي منه هو الجزء املحفور يف التل.
ميكن زيارة املرسح فقط مع املرشد أيام السبت واألحد .

العرص البيزاين“ :منرب املعلم غولييلمو

)(Pulpito di Maestro Guglielmo

قلعة املتاحف

)(La Cittadella dei Musei

تضم العديد من متاحف كالياري ،وخاصة املتحف األثري الذي يضم
آثارا ً اكتشفت يف جميع أنحاء ساردينيا ،وتعود إىل أزمنة متتد من العرص
الحجري حتى عرص اإلمرباطورية الرومانية .وتُحفظ يف املتحف األعامل
الربونزية من الحضارة النوراجية التي ال مثيل لها يف العامل .ويف القلعة
أيضا ً القاعة القومية للوحات التشكيلية )(Pinacoteca Nazionale
التي تضم لوحات عديدة تعود إىل بعض الكنائس الساردينية .وهناك
أيضا متحف الفن السياميس الذي يضم مجموعة من األعامل الفنية من
الرشق األقىص .وتفتح القلعة أبوابها للزوار يومياً عدا يوم اإلثنني.
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)(Tuvixeddu

يقع يف الكاتدرائية بحي كاستيلّو .وهو منحوت يف الرخام وقد ُزيّن
بتقنية النقش بارز املعامل .ميثل هذا املنرب قطعة أساسية من تاريخ
الفن اإليطايل .يعود إنشاؤه إىل القرن الثاين عرش ،وكان جزءا ً من
كاتدرائية بيزا ،لكنه نُقل إىل كالياري يف القرن الرابع عرش داللة عىل
الرابط القوي بني كالياري ومدينة بيزا التوسكانية.

عرص األراغون واألسبان :ساحة القديس دومينيكو

)(Chiostro di San Domenico

يقع يف حي فيلنوفا ،وأنشئ بالحجر األبيض وفق األسلوب الغويث الخاص
مبنطقة كاتالونيا يف القرن الخامس عرش .الساحة واملقربة هام العنرصان
املتبقيان من الكنيسة القدمية للقديس دومينيكو التي دُمرت أثناء القصف
الجوي عام  ، 1943ثم أعيد بناؤها بأسلوب حديث .
بداية القرن العرشين :قرص املدينة
حتى القرن التاسع عرش كانت كالياري محمية من سورها عىل
الكورنيش .بعد هدم السور القديم بنى أهايل كالياري قرص املدينة
الجديد أمام البحر يف بداية القرن العرشين رمزا ً إلعادة انفتاح املدينة
عىل البحر املتوسط.
يضم القرص برجني مثمني الزوايا ،ويتميز أسلوب بنائه بالعنارص الغوثية
الجديدة وعنارص الـ(آرت نوفو) .
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الفن والتاريخ

املراكزالثقافية

تغطي األعامل واملجموعات الفنية التي ميكن مشاهدتها يف كالياري فرتة من الزمن طويلة
جدا ً تصل إىل يومنا هذا .واألعامل األقدم معروضة يف املتحف األثري ،ومنها التامثيل
النسائية من العرص الحجري الجديد املنحوتة يف الحجر بأشكال هندسية ومبسطة .أما
األعامل األحدث فهي معروضة يف أماكن مختلفة :مثل رواق قرص املقاطعة يف شارع
روما ) (Via Romaحيث تربز متاثيل كوستانتينو نيفوال ) (Costantino Nivolaيف
حني أن أكرب مجموعتني للفن من القرن العرشين باملدينة تقعان يف قاعة البلدية للفن.
وتقام العديد من املعارض واألحداث الثقافية يف املراكز الثقافية بلزاريتّو القديس إيليا
) (Lazzaretto di Sant’Eliaواإلكسام )’ (Exmaيف وسط املدينة ،ويف الغيتو ويف
قرص املدينة بحي كاستيلّو ) ، (Palazzo di Città in Castelloيف قلعة القديس ميخائيل
) .(Castello di San Micheleوجميعها مواقع تاريخية جذابة ،وهي األماكن األنسب
لعرض األعامل الفنية.
أحدالجدرانالتيتحيطبقلعةالقديسميخائيل
) (Castello di San Micheleالتي تضم كنيسة صغرية عائدة إىل عرص
“القضاء”.إنهامحاطةبسورهذااملبنىالعسكريوهومايثريالقلقأيضاً .

املراكز الثقافية بكالياري هي أماكن تنتمي إىل تاريخ املدينة ،وكان لها
وظائف مختلفة ،ثم أعيد استخدامها بطرق جديدة ،وأعيدت الحياة إىل
تلك األماكن الكثري من االهتامم وأعامل الرتميم .
الالزاريتّو  Lazzarettoهو املبنى الواقع يف شاطئ القديس إيليا
) (Sant›Eliaحيث كان املسافرون يقضون فرتة الحجر الصحي.
كان الغيتو بحصن الصليب املقدس )(Bastione di Santa Croce
عبارة عن ثكنة عسكرية ،ويعود اسمها إىل املنطقة املجاورة لها.
التي كان يقع فيها املعبد اليهودي .
أما اإلكسام ) (Exmàفكان مسلخ املدينة .
املكتبة البرصية والسمعية للبحر املتوسط ) (MEMتضم مكتبتني،
واألرشيف التاريخي للمدينة ومكتبة األفلم الساردينية ،وتقع املكتبة
السمعية البرصية يف مبنى سوق املدينة القديم.
مركز  SEARCHيف الدور األسفل من قرص البلدية ،هو قاعة العرض
الخاصة باألرشيف التاريخي للمدينة ،و تقام فيه معارض خاصة بتاريخ
املدينة .ما زالت قلعة القديس ميخائيل )(Castello di San Michele
تحافظ عىل ملمحها األصلية العائدة إىل العصور الوسطى .وتستضيف
معارض فنية ومجموعة غنية من أعامل النقش .أما قرص املدينة
) (Palazzo di Cittàيف كاستيلّو فقد جرى ترميمه مؤخرا ً ،ويستضيف
مجموعة من األقمشة الساردينية النفيسة ،ومجموعة من أعامل
السرياميك اإليطالية ومعارض للفن املعارص .

قاعة البلدية للفن والحدائق العامة
تعرض يف القاعة مجموعة “إنغراو” ) (Ingraoاملكونة من  500عمل فني
من القرنني التاسع عرش والعرشين للفنانني اإليطاليني أمثال باالّ Balla
وبوتشوين  Boccioniوسريوين  Sironiوديبريو  . Deperoوت ُعرض يف
القاعات األخرى أعامل مجموعة من الفنانني الساردينيني من القرن التاسع
ديس  ،Dessyفيغاري  ، Figariنيفوال Nivola
عرش مثل تشيوزا ّ ،Ciusa
وشوال .Sciola
أما الحدائق العامة بهيكلها الكلسييك الجديد ،فتمثل امتدادا ً لقاعة البلدية
وهي تضم متاثيل معارصة مثل “الراقدون” ) (I dormientiللفنان مي ّمو
باالدينو  Mimmo Paladinoواملثلث الكبري للفنان ماورو ستاتشّ ويل
.Mauro Staccioli
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طريقالغرافيتي
شارع القديس ساتورنينو ) (San Saturninoشارع صغري للمشاة فقط
بحي فيلنوفا ) ،(Villanovaوهو يقع تحت سور طريق “تريابيينو”
) (Terrapienoاملشجر .وقد قام فنانو الغرافيتي بتزيينه بالكامل،
وجعلوه أقرب إىل قاعة فن تشكييل .
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احتفاالت وتقاليد
هناك اهتامم شديد يف كالياري بالطقوس الدينية .فعىل سبيل املثال يجتمع السكان جميعاً واملؤمنون من
ساردينيا كلها ،للحتفاء مبناسبة موكب القديس إيفيسيو ) (Sant’Efisioالتزاماً بهذا الطقس الجليل القائم
منذ أربعة قرون .وتبلغ طقوس األسبوع املقدس قمة إثارتها يف لحظة اللقاء املقدس ،وتعيد أحياء كالياري
إىل الزمن املايض .يف متحف كنيسة بوناريا نجد عرشات اللوحات النذرية ،التي تحيك لنا كم استعان
املؤمنون بالعذراء يف حاالت خطر أحدقت بهم يف البحر وعىل األرض .و تجرى االحتفاالت أحياناً دون
أسباب دينية معينة .فهناك الحفلة الشعبية يف حي جورجينو ) (Borgo Giorginoيف سبتمرب ،عندما يقدم
الصيادون آلالف الزوار طبخاتهم التقليدية من السمك.

الطرق التي يعربها موكب القديس إفيسيو مغطاة بسجادة من
بتلت الورد اسمها “سا رامادورا “ ).(Sa Ramadura

دور العبادة
يف كالياري عرشات الكنائس التي تستحق الزيارة .يظهر املؤمنون هنا
احتفاء كبريا ً بكنيسة بوناريا ) (Santuario di Bonariaاملكرسة
للعذراء التي تحمي من البحر .
تتكون هذه الكنيسة من جزأين :الجزء األقدم الذي يضم دير الراهبات،
والبازيليك األحدث بتمثال العذراء التي خرجت من البحر يف معجزة .
يف كل زيارة ألحد الباباوات إىل ساردينيا ،يقيم القداس يف هذه الكنيسة .
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وعىل مقربة من كنيسة بوناريا نجد بازيليك القديس ساتورنينو
) (Basilica di San Saturninoالعائدة إىل بداية ظهور املسيحية.
ويف حي سامباتيش ) (Stampaceنجد كنيسة القديس إيفيسيو
) ،(Sant’Efisioوعىل بعد خطوات منها رضيح القديس إيفيسيو
والقديسة ريستيتوتا ) (Santa Restitutaتحت األرض .
إنهام مبنيان محفوران يف عمق األرض ضمن أحجار الجري .وتروي
األساطري أن القديسني سجنا فيهام .

احتفال القديس إيفيسيو

)(Sant’Efisio

إنه أكرب احتفال يف ساردينيا وتشارك فيه الجزيرة كلها.
ينظم فيه موكب يبلغ طوله عرشات الكيلومرتات ،يستمر أليام ،وينقسم
إىل مراحل محددة .
يبدأ املوكب يوم  1مايو وينتهي يف  4مايو بالعودة إىل الكنيسة .
يجري نقل متثال القديس عىل عربة ذهبية تجرها ثريان ضخمة مزينة
بالورود ،ويعرب املوكب الطريق الذي سلكه القديس إفيسيو حني
استشهاده .ويصل املوكب حتى الكنيسة الصغرية عىل شاطئ نورا
) (Noraالتي تروي األسطورة أنها ظهرت يف املكان الذي أُ ِ
عدم فيه
القديس .

يقام الجزء األول من طقوس املوكب صباحاً يف املدينة أمام جمهور ضخم
يرتاص يف طابورين جانبيني .يبدأ من كنيسة القديس إيفيسيو الصغرية يف
حي سامباتيش ) ، (Stampaceويستمر يف طريق متعرج يسمح لجميع
املشاهدين برؤية املوكب .يتقدم العربة ممثلو كافة القرى الساردينية
مرتدين امللبس التقليدية مشاة أو راكبني الخيول أو عربات “الرتاكّاس”
) ، (traccasوهي عربات تجرها الثريان وتُزيّن بالورود بهذه املناسبة .
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املطاعم،
النزهات،
التسوق
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األسواق املحلية
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ميكنك أن تكتشف عجائب األكل السارديني يف األسواق املحلية بحي
القديسة كيارا  Santa Chiaraوشارع كوي ّرا  Via Quirraوحي القديس
إيليا  Sant’Eliaوإس بينجاس  ، Is Bingiasوهناك أيضا السوق األكرب
واألكرث شهرة ،وهو سوق القديس بينيديتّو .San Benedetto
يف الطابق األسفل تقدم املأكوالت البحرية اللذيذة من أسامك الرشبة ،إىل
االستاكوزا والجمربي الكبرية وفواكه البحر والتونة وسمك السيف .أما يف
الطابق األعىل فهناك عروض رائعة من اللحوم الطازجة واملجففة والجنب
وكل أنواع الخبز والحلويات الساردينية والفواكه والخرضوات الطازجة .ويقدم
بعض الباعة أطباقاً جاهزة مثل األسامك املقلية وسلطات األسامك الطازجة .

األطعمة
قد تجد يف كالياري كل املأكوالت الساردينية التقليدية .األطباق واملنتجات الخاصة بتقاليد الجزيرة الزراعية
والرعوية ،كام تجد أيضاً املأكوالت البحرية التي متثل النسخ “الكاليارية” من الوصفات املتوسطية .تجد هنا
أيضاً الطبخ الجيد من املطاعم الشعبية الصغرية يف مركز املدينة القدمية .
وال تغيب املطاعم األكرث شهرة ،حيث يحرض الطباخون املاهرون مأكوالتهم من خلل استخدام املكونات
املحلية يف وصفات جديدة وباهرة .
األسواق املحلية ومتاجر الطعام تقدم عروضاً الفتة من املأكوالت اللذيذة ،فتجد هنا اإلرث الثقايف الخاص
بفنون األكل والطبخ ،ولكل (أكلة) حكايتها الخاصة ،وميكن تقدميها بطرق عديدة .
وإن كنت تبحث عن وجبة رسيعة ،فعليك االختيار بني متاجر اآليس كريم الطبيعي ومطاعم البيتزا ومتاجر
من نوفمرب إىل مايو قد تجد الطاوالت التي ت ُعرض عليها (" )Su Siccuالحلويات .وعىل كورنيش "سو سيكّو
قنافذ البحر (الرتسا) الطازجة والخارجة لتوها من البحر ،وميكنك تذوقها فقط بالخبز والنبيذ .

ماذا نأخذ معنا؟
يف األسواق املحلية ميكنك أن تسمع اللهجة الساردينية الدارجة
باللكنة الكاليارية الخاصة بنكهتها املرحة.

ماذا نأكل يف املطعم؟
 :Fregola con le arselleمعكرونة الـ
” ،“fregolaوهي عبارة عن كرات صغرية ت ُع ّد يدوياً ،مع رشاب،
الجاندوفيل املحيل ” ،“arselleومعها القليل من البطارخ املبشورة .
 :Spaghetti ai ricci di mareمعكرونة السباغيتّي
اللذيذة مع قنافذ البحر (الرتسا) ،والتي ميكن تذوقها يف الخريف
والربيع فقط .
 :Pesce a Scabecciuوهي أسامك تُطبخ بتغطيسها يف مسحوق
الخبز اليابس ،ثم تقىل وتؤكل مع صلصة الثوم والطامطم والخل .ووصفة
اللحم األكرث شهرة هي ال  porcedduوهو الخنزير الصغري املشوي
عىل الفحم .أما بالنسبة للنبيذ فهناك خيارات واسعة جدا :من األنبذة
األكرث شهرة مثل  Cannonauو Vermetinoإىل األقل شهرة مثل
.Monica
 Giròو Nascoو
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 :Bottargaالبطارخ ،أي بيض البوري الذي يعالج بامللح ،ثم يُرتَك حتى
يجف .وميكن أن تبرشها عىل املعكرونة ،أو تأكلها يف رشائح رقيقة .

 :Pardulasحلويات مكونة من سلة صغرية من العجينة محشية بجبنة
الريكوت ّا والزعفران.

 :Pecorino Sardoوهي جبنة من لنب املاعز ،قد يكون طعمها خفيفاً أو
ثقيلً حسب املوسم.

 :Torroneحلوى نوجة الساردينية طرية وناعمة ،يتم إعدادها يف
القرى الجبلية من املنطقة الداخلية للجزيرة.
 :Fiore Sardoهي النسخة األقدم لجبنة املاعز وهي مصنوعة من اللنب النيئ .وهي متوفرة يف السوق وعىل طاوالت الباعة يف الشوارع ،وتباع عىل
شكل قطع كبرية وبيضاء .
 :Malloreddusاملعكرونة الخاصة مبنطقة كامبيدانو ، Campidano
عسل قطلب ) (corbezzoloوهو خفيف وعطر بطعمه الخاص ،مع
“نيوك” تقدم مع صلصة الطامطم والسجق الطازج
وهي عبارة عن معكرونة ّ
بعض املرارة .
مع جبنة “البيكورينو” املبشورة .
ثلثة أنبذة من ذوات األصول املوثقة من كالياري ،مل تحصل بعد عىل
الشعبية التي تستحقها :النبيذ األبيض  ،Nuragusالنبيذ األحمر ذو
الطعم القوي  ،Monicaو  Nascoنبيذ حلو ال بد من تذوقه.
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النزهات
اخرج إىل املدينة ،تج ّول فيها عىل هواك ،رمبا لتشاهد الفاترينات واألشخاص فقط .أو احرض
العروض واسمع املوسيقى ،وشارك يف مهرجانات دولية وأحداث ثقافية .
يف كالياري ميكنك أن تفعل كل هذه األشياء مبتعة وهدوء .ميكنك أن تتجول يف أماكن التسوق،
وتكتشف متاجر الحرفيني ومحلت املصممني الشباب .رمبا تكرس سهراتك لألوبرا أو حفلة موسيقى
يف املرسح األوبرايل  Teatro Liricoأو تحرض مرسحية يف مرسح  .Teatro Massimoكام ميكنك أن
تتوه يف أحد املهرجانات األدبية و املوسيقية التي تحمل الفن والفنانني إىل الشوارع.

مرسح املدينة  Teatro Civicoهو مرسح قديم بحي كاستيلّو
دُمر أثناء القصف الجوي .اليوم جرى ترميمه برتك سقفه مفتوحا .

األوبرا ،الرقص واملوسيقى
مرسح كالياري األوبرايل  Teatro Liricoهو مبنى حديث تقام فيه
األوبرات بأعىل جودة .يضم برنامج املرسح حفلت أوبرا وموسيقى كل عام،
وعروضاً للباليه والرقص املعارص .
تقام معظم العروض املرسحية يف مرسح  ، Teatro Massimoيف حني
أن املسارح الصغرية األخرى تعرض برامج معينة لعروض الرقص واملرسح،
مثل مرسح  Teatro delle Salineومرسح .Piccolo Auditorium
ويف الصيف تقام حفلت املوسيقى الكبرية يف Arena di Sant’Elia
أمام البحر ،أما حفلت الجاز فهي تقام يف الحدائق والشواطئ والساحات
املفتوحة .
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تضم دهاليز شارع روما ) (Portici di Via Romaوساحة كارلو فيليتيش
) (Largo San Feliceالكثري من املتاجر ،وخاصة تلك املكرسة للملبس
واإلكسسوارات واألحذية .وهناك أيضاً متاجر املجوهرات واملنتجات
اليدوية واملأكوالت املحلية .هناك قد تجد أيضاً متاجر معتمدة عىل
إحدى املاركات املهمة من املوضة اإليطالية ،وبعض البوتيكات توزع
منتجات رفاهية عالية الجودة.
يعد كل من شارع مانّو ) (Via Mannoوشارع غاريبالدي
) (Via Garibaldiشارعي التسوق والتجول .إنها شوارع مخصصة
للمشاة فقط ،حيث تظهر الفاترينات واحدة تلو األخرى دون فراغات
بينها .هنا ميكنك أن تجد كل املتاجر الخاصة بعلمات املوضة اإليطالية
والكثري من العلمات األوروبية ،ومن بني هذه املتاجر نجد الدكاكني
التاريخية للعائلت الكاليارية .معظم املعروضات متجهة إىل الجمهور
الشاب .وبني متاجر املوضة نجد متاجر النظارات واملكتبات ومتاجر
صاغة الذهب املتخصصني يف تقاليد فن الصياغة السارديني .
املثلث املضمون بني شارع ألغريو ) (Via Algheroوشارع باويل
) (Via Paoliوشارع دانتي ) (Via Danteيضم بوتيكات ومتاجر تاريخية
ومكتبات ومتاجر عطور وحانات ومتاجر آيس كريم ،وأماكن أخرى تقدم
وجبات جاهزة لذيذة.
فيالنوفا )(Villanova
تم ترميم هذا الحي املكتظ بالعامرات القدمية منذ وقت قريب جدا،
وقد خصصت بعض أجزائه للمشاة فقط .ووصلت بعض هذه التغيريات
إىل شارع سولِس ) ،(Via Sulisويف الشوارع املجاورة له متاجر جديدة
وأنيقة تهتم بالتصميامت والتوجهات الجديدة يف مجال املوضة.
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الطبيعة والرياضة يف املدينة
هنا ميارس الناس الرياضة يف الهواء الطلق .
رياضيون من كل املستويات يتمرنون هنا ،يف حدائق املدينة  ،وميارسون رياضة الجري وميرنون عضلتهم يف
رحاب الخرضة .مع وجود  300يوم من الطقس الجميل سنوياً ميكن لعب كرة القدم والتنس يف الشمس
حتى يف شهر ديسمرب .يف شاطئ بويتّو تنطلق املراكب واملراكب الرشاعية وزوارق وطاوالت التزلج عىل املاء
كل يوم .ويف األيام التي يهيج فيها البحر وتهب الرياح يعرض راكبو األمواج بالطاولة وبالطائرات الورقية
قدراتهم يف السيطرة عىل قوة الرياح واألمواج .والطريق املخصص للمشاة فقط دامئا مكتظ مبحبي الجري
وركوب الدراجة والتزحلق .أما التلل املغطاة باألشجار والواقعة عىل بعد كيلومرتات قليلة عن الشاطئ،
فتوفر طرقاً مناسبة للتجول بالدراجة أو بدراجة الجبال ) (mountain bikeأو عىل األقدام .مثة يف الجزيرة
بعض حقول الغولف أيضاً .
وكثريا ً ما تستضيف كالياري وشواطئها أحداثاً رياضية عالية املستوى ،ومتنحها استقباالً دافئا يف ربوعها الرائعة .

حصل فريق كالياري لكرة القدم عىل بطولة كأس إيطاليا مرة
واحدة .واللعب األكرث شهرة يف
سجل رقامً قياسياً من األهداف أثناء لعبه يف املنتخب اإليطايل.

الفريق ،جيجي ريفا ،Gigi Riva

شاطئ بوي ّتو

)(Poetto

إنه من جواهر كالياري :رشيط من الرمل بطول سبعة كيلومرتات
بني بحر أزرق وأحواض امللحات قرمزية اللون .هناك بعض الحانات
واألكشاك حيث ميكنك حجز مكان عىل البحر بشمسية وكرايس .
ٍ
وصاف ،ليس حارا ً وال باردا ً .
البحر قليل العمق واملد شفاف
أسامك صغرية مثل الدنيس املخطط وسمك العصفور والرسغوس
تقرتب من الناس يف املاء دون خوف ،وتبحث عن غذائها يف الرمل عند
قاع البحر .وعىل مقربة منها تحلق الطيور البحرية ،مثل غراب البحر
والسنونو وتعوم وتقفز يف البحر لصيد األسامك .
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مدينة واحدة ورياضات كثرية
ركوب األمواج واملراكب الرشاعية
هنا تهب الرياح بصفة دامئة .وينطلق من بويتّو يومياً العرشات من
راكبي األمواج والقوارب املراكب يف كل الفصول .
ولراكبي األمواج بالطائرة الورقية شواطئهم املفضلة عىل سواحل املدينة .

الدراجة
هواة ركوب الدراجة سيحبونه أكرث يف كالياري :ميكنك أن تبدّل طرق
مامرسة هذه املتعة يف املدينة ،وتختار بني تحدي مطالع التلل أو السري
األسهل حولها عىل طرق الدراجات.
وملن يقوم بتدريبات رياضية عىل الدراجة هناك سهل بويتّو املنبسط ،أما
الغطس وركوب الزوارق
لركوب دراجة الجبال فهناك طرق رسج الشيطان.
شاطئ كاالموسكا ) (Calamoscaيف املدينة هو النقطة التي ميكن
االنطلق منها لهذا النوع من النزهات .وعىل طول مئات األمتار بني
الجري
البحر والصخور ،قد تعرث عىل أرساب األسامك مثل البوري والسمكة
ملحبي الجري وسباقات املاراتون ،عند زيارتكم إىل كالياري ميكنكم أن
املسامة بالعربية “سمكة الجمل” ،واألسامك امللونة التي تعيش يف
تتمرنوا يف أحضان مناظر رائعة ،وتتنفسوا هوا ًء صافياً مع أنسام البحر:
الشواطئ الصخرية ،مثل البوري األحمر وأسامك اللربوس والقورس املقزح
يف محميتي مولينتارجيوس ) (Molentargiusوبويتّو ) (Poettoميكنكم
املتوسطي .
الجري عىل طول الطريق بجانب الشاطئ .أما ملن يبحث عن طريق
أصعب ميلء باملنحدرات والتلل  ،فيمكنه أن يجرب حديقة تل أوربينو
) (Monte Urpinuأو حديقة تل كلرو ).(Monte Claro
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الطبيعة والرياضة
مثة يف كالياري محمية طبيعية فريدة من نوعها :محمية مولينتارجوس )(Parco di Molentargius

مليئة بالربك وامللحات التي تستضيف عددا ً كبريا ً من أجناس الطيور الربية الرائعة .رمز هذه الجوهرة
الساردينية الطبيعية هو طائر النحام الوردي ،وال بد أن يكون األمر كذلك ،فيكفي أن تتجول يف املحمية
حتى ترى العرشات منها تطري أو تسرتيح يف املياه غري العميقة .
لكن محمية مولينتارجوس ليست النظام البيئي الطبيعي املستقل الوحيد يف املدينة ،فهناك تل رأس
القديس إيليا ) (Sant’Eliaورسج الشيطان ) (Sella del Diavoloاللذين ما زاال يحتفظان بحالتهام
األصلية ،وتغطيهام النباتات املتوسطية .بني أشجار املصطكاء واألغاف ،نجد مجاميع األرانب .وفوق
الجدران الجريية التي تطل عىل البحر تطري طيور العوسق والنورس أصفر الساق والحامم.
يف كالياري نجد أيضاً حدائق وجنائن مختلفة من حيث تاريخها وجوها ومنظرها ،فالبعض منها يتميز
بساحات واسعة من العشب ،والبعض اآلخر مغطاة بظلل أشجار معمرة :إنها واحات خرضاء للجلوس
والقراءة ،أو للتجول ومامرسة الرياضة .

يف محمية مولينتارجوس تتجمع اآلالف من طيور النحام لبناء
أعشاشها يف نهاية كل فصل ربيع .

الحديقةالنباتية
إنها حديقة جميلة ،ومركز للدراسات النباتية ،وموقع أثري يف آن واحد.
جرى افتتاحها عام  1866يف منطقة املدينة الرومانية ،وتضم حتى يومنا
هذا خزان ماء مذهل ُح ِفر يف الصخور .
هنا تنمو آالف األجناس من النباتات القادمة من جميع أنحاء العامل.
من بني املجموعات الجديرة بالذكر هنا مجموعة النخيل التي تقدم
بيئة شبيهة مع بيئة الواحات ،وحديقة النباتات الطبية ،وهي النباتات
املستعملة يف إعداد األدوية ،ومجموعة نباتات العصارية ،وبهذه الصفات
تعد الحديقة مكاناً سحرياً ملن يحب النباتات .
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محمية مولينتارجوس

)(Parco di Molentargius

الحدائقوالجنائن

إنها مكان لطيور النحام ,ونظام بيئي رائع حي ونشيط قرب شاطئ بويتّو ،يتكون توفر كالياري العديد من الفضاءات الخرضاء .هناك الحديقة العامة
من بركتني تنقسامن إىل أحواض قليلة العمق متصلة ببعضها البعض من خلل املكونة من طريق طويل تحيط به أشجار معمرة ،بجانبه مشهد
قنوات.
بانورامي يطل عىل املدينة.
هنا تتعايش أجناس عديدة من الطيور ،ومن السهل أن تعرث عىل البط والغرة
حديقة تل كالرو ) (Monte Claroعبارة عن تل أخرض بساحات
والبلشون والبلشون األبيض الصغري وأبو املغازل ونكات العامل القديم وغراب
كبرية مغطاة باملروج تعربها دروب وبحريات صغرية .أما تل أوربينو
البحر والخرشنة .ويف محطات املراقبة ميكنك أن تستمتع مبشاهدة الطيور،
) (Monte Urpinuفهو تل أخرض فيه ساحات واسعة تكتظ بالصنوبر،
وهناك أيضا طريق للدراجات يعرب امللحات ويؤدي بك إىل مصانع قدمية بني
تعربه طرق يسخدمها الكثري من الرياشيني .والجزء األعىل من التل هو
حواجز األمواج والقنوات واألحواض .ويف نهاية الصيف يصبح لون أحواض
البانوراما الواقعة يف شارع أوروبا ).(Viale Europa
ثم هناك حديقة تريامايني ) (Terramainiالتي تضم بركة طبيعية
امللحات أحمر قزمزياً ،ويحيطه سور من امللح أبيض المع .
ومروجاً وطرقاً للرياضة .
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إن زراعة العنب هنا لها ثقافة خاصة تطورت عىل مدار آالف السنوات.
وقامئة األنبذة هنا طويلة جدا ً ،وتضم أنبذة مثل بوفايل Bovale
وكانوناو ) (Cannonauوكارينيانو ) (Carignanoوجريو ) (Giròومالفاسيا
) (Malvasiaو مونيكا ) (Monicaوسيميدانو ) (Semidanoوناسكو
) (Nascoونوراغسو ) (Nuragusوفري مينتينو )(Vermentino
وفريناتتشا ) .(Vernacciaواملناطق الساردينية التاريخية مثل البارتيوال
واملارميل والرتيزينتا والسولتشيس مليئة بالكروم ومخازن النبيذ الشهرية،
ّ
والتي ت ُفتح أحياناً للجمهور لتذوق األنبذة .إنها مبثابة جنة حقيقية .ملحبي
النبيذ

خارج املدينة
يف جوار كالياري مثة أماكن رائعة .فعىل ضفتي خليج امللئكة ) (Golfo degli Angeliنجد بعض
أجمل الشواطئ واملناطق الساحلية من جزيرة ساردينية .أما يف املناطق الداخلية فنجد تلالً
تغطيها الغابات ونباتات متوسطية ،وتجري بينها الخنازير الربية ومناذج نادرة من األيل السارديني .
يف واحة تل أركوسو ) (Monte Arcosuويف املحمية البحرية برأس كاربونارا)(Capo Carbonara
تظهر الطبيعة برثائها املبهر .وعىل بعد كيلومرتات قليلة من املدينة ميكنك مشاهدة العديد من
املواقع األثرية للحضارة النوراجية والفينيقية والرومانية .من القرص املليك النوراجي بباروميني
) (Baruminiالذي اعتربته اليونسكو موقعاً تراثياً عاملياً ،وحتى املدينة الفينيقية بتل سرياي
) .(Monte Siraiخلف كالياري متتد تلل كامبيدانو ) (Campidanoومارميل )(Marmilla
وبارتيوالّ ) (Parteollaحيث ت ُز َرع الحقول والكروم وشجر الزيتون منذ آالف السنني
.

تعود األبراج التي تظهر عىل بعض التلل إىل القرنني السادس عرش
والسابع عرش :إنها جزء من نظام ملراقبة سفن الرشقيني .

رحلة عرب الشواطئ
يكفي أن تسري غرباً بعد بويتّو ) (Poettoلتعرث عىل سلسلة من الشواطئ
والجون املبهرة .مثل جونة امللكة ) (Cala Reginaيف فيل سيميوس
) (Villasimiusورأس مولين ِتس ) (Punta Molentisوكوستا راي
) . (Costa Reiإنه طريق واحد يكشف لنا مجوهرات البحر السارديني
الواحدة تلو األخرى .والضفة الغربية من الخليج ال تنقصها العجائب:
شواطئ نورا ) (Noraبكنيسة القديس إيفيسيو ) (Sant’Efisioثم بوال
) ، (Pulaكيا ) ،(Chiaتويريدّا ) ،(Tuerreddaوهي الشواطئ املطلة
عىل البحر ذي املياه الصافية بني حجارة الجرانيت والجزر الصغرية التي
تستطيع أن تصل إليها عوما .
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 4رحالت متاحة
نورا )(Nora
عىل الضفة الغربية للخليج ،يف شبه جزيرة وسط البحر ،هناك (نورا)،
مدينة فينيقية قرطاجية أصبحت فيام بعد رومانية .حيث نرى البيوت
والشوارع واملباين والحاممات الساخنة ،وهي ملمح خاصة بالحضارة
الرومانية .وما زال املرسح الصغري يستضيف بعض العروض يف الصيف .

تل أركوسو )(Monte Arcosu
إنها من أكرب الواحات املحمية املسجلة لدى الصندوق العاملي للطبيعة
) ، (WWFوتبعد كيلومرتات قليلة عن كالياري.
وقد أنشئت لحامية األيل السارديني .
تستضيف غاباتها أجناساً عديدة من عائلة األيل والخنزير الربي والثعالب
وحيوان الخر و طيور العقاب الذهبية .

أشهر اآلثار النوراجية قرص مليك يعود إىل زمن ما قبل التاريخ ،جرى
الحفاظ عليه بحالة مذهلة.
يتكون من مبنى مركزي وأبراج وساحات ،وما زالت تحيط به أوابد
القرية القدمية.
إنه تراث عاملي وفقاً لليونسكو .أما جارا فهي تبعد عنه بضعة
كيلومرتات ،مبنية من حجر البازلت الذي تغطيه النباتات املتوسطية،
وتعيش فيها مجموعة صغرية من األحصنة الربية الفريدة من نوعها .

محمية رأس كاربونارا ) (Capo Carbonaraالبحرية
هنا تتكاثر الكائنات البحرية بكثافة :أسامك القاروس والربكودة من
األجناس التي ميكن أن تعرث عليها بسهولة .ومن ميناء فيلسيميوس
) (Villasimiusتبدأ الرحلت عىل منت املراكب باتجاه جزر املحمية
و سيتمكن هواة الغطس من مشاهدة بقايا السفن القدمية تحت املاء،
مثل سفينة القادس الرومانية وسفن حديثة.

باروميني ) (Baruminiوجارا )(Giara
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مالحظات
معلوماتمفيدة

التنقل يف املدينة

باصات النقل الداخيل يف املدينة
رقم تليفون لالستعالم مجانا

800 078 870

www.ctmcagliari.it

مرتو كالياري

800 865 042 رقم تليفون لالستعالم مجانا
www.arst.sardegna.it

راديو تاكيس

(+39) 070 400 101 4 Mori
(+39) 070 6655 Cagliari Rossoblu

التنقل خارج املدينة

خريطة مركز املدينة

باصات النقل خارج املدينة

800 865 042 رقم تليفون لالستعالم مجانا
www.arst.sardegna.it
(Trenitalia) القطارات
892 021
www.trenitalia.it

“مطار كالياري “سوغاير

(+39) 070 211 211
www.cagliariairport.it

مكتب االستعالم السياحي

Via Roma, 145 - دار البلدية
(+39) 070 6777397 - 6678173 - 338 6498498
infopoint@comune.cagliari.it

للمزيد من املعلومات

www.cagliariturismo.it
#cagliariturismo
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2016:عام النرش

لالستعالم (+39) 338 6498498 :
www.cagliariturismo.it

تم تقييم كل من مدينة كالياري ومؤسسة ” “Visit South Sardiniaوفق معايري مجلس السياحة املستدامة العاملية
) (Global Sustainable Tourism Councilبتأكيدها كمقاصد سياحية مستدامة.
ملزيد من املعلومات

www.gstcouncil.org
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