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وما ھو البلد   ،فإننا نبحث دائًما عن المعلومات التي یمكن أن ترشدنا بدقة وفعالیة إلى كیفیة عیش الناس ھناك  ،عندما نتوجد في بلد ما
ومھرجاناتھو ومعالمھ  ثقافتھ وعاداتھ  أبطالھ  ما  ھم  أكلھ   ،ومن  حاجة  وما  تتجلى  الذین    الفعلیةمعلومات    ھذه  ھناك.  األشخاص  بین 

في صربیا   البقاء  الل  -یعتزمون  حصلوا لوكذلك    ، لجوءطالبي  الذین  الثانویة  ألشخاص  الحمایة  أو  اللجوء  حق  غیر  على  بلد  في   .
فھناك حاجة    ،ألم وفي بیئة جدیدةلغة مختلفة عن لغتھم او  للتأقلم مع ثقافة جدیدة  ،بعیًدا عن الوطن الذي یأتون منھ أو یفرون  ،معروف

 . لیھافضل أن تكون متوفرة باللغات التي بحاجة اوی   إلى المساعدة

تجربة  ھي  واالستجابة  ھذه  األزمات  سیاسة  مركز  عام   منظمة  في  مع    ، 2019والتي  في  بالتعاون  والھجرة  الالجئین  مفوضیة 
السامیةالو  ،جمھوریة صربیا المتحدة  مفوضیة  الالجئین  لألمم  اإلنسان  لشؤون  لحقوق  بلغراد  المنظمةبدأ  حیث  ،ومركز  بتنظیم    ت 

ورش عمل لالجئین وطالبي اللجوء حول موضوع االندماج وإجراءات اللجوء و كان أحد األسئلة المتكررة بالتحدید للمشاركین: "ھل  
 . یوجد كتاب أو كتیب حتى نتمكن من معرفة المزید عن صربیا"

حاولنا جلب  من خاللھ  حیث    . في االتحاد السویسري   أمانة الھجرة   أمامك والتي نشرناھا بالشراكة معذا المنشور  ولدت فكرة ھھكذا  
و  الطھو  وفن  والریاضة  الشعبیة  والثقافة  والثقافة  والعلوم  والمعتقدات  والعادات  والكتابة  واللغة  الصربي  الثقافي  مشاھیر    التراث 

من    ،ذین یخططون للقیام بذلكلتقرب إلى األشخاص الذین طلبوا اللجوء أو حصلوا على الحمایة أو للل  ، من ھذه المجاالتالشخصیات  
 قمنا بإعداد  ،لعدید من طالبي اللجوء والالجئین وغیرھم من األشخاص المھتمین بالبقاء فیھا  ل  ة في صربیاحیاال طریقة  ل   تقریب الأجل  

ی   ،باللغة الصربیةا المنشور  ھذ باللغات األجنبیة التي یستخدمھا معظم األشخاص الذین    أتون إلى صربیا طلبًا للمساعدة. ولكن أیًضا 
  . فإن المنشور متاح أیًضا باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والعربیة والفارسیة ،لذلك

بمزید من    ،وفقًا الھتماماتھم واحتیاجاتھم كوسیقوم القراء بعد ذل  ،ساسیةاأل معلومات  الویوفر ھذا المنشور    ، الكثیر لتقدمھ  لدى صربیا
المو في  تھمھ  اضیعالبحث  سیساعدھم  مالتي  واالستجابةفیھا    بالتآكید  والتي  األزمات  سیاسة  مركز  أمنظمة  نأمل  ھذا .  یمّكنھم  ن 

الناس    تربطة التي  ی الثقاف  مواضیعالعن طریق مناقشة    مع السكان المحلیین  لالتواص المنشور من ان یسھل لھم للتقرب وان یسھل  
 . جعلھم أقرب وت 
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 تقع بعض أقدم المواقع األثریة في العالم على أراضي صربیا.

العمارة وال)  Lepenski Vir( لیبنسكي فیر  أقدم موقع ھو بقایا  التاریخ  موادتعود  الثقافة إلى عصور ما قبل  أي    ،المختلفة لھذه 
(من   الحجري  تقدیر  5500إلى    9500العصر  أقصى  المیالد على  فیر  )قبل  اسم منطقة في لیبنسكي  (منتزه    مضیق جرداب  ھو 

على شكل مروحة  تم ترتیب المنازل  .   دینيمبنى سكني و  136الوطني حالیًا) حیث تم العثور على عدة مستوطنات مع بقایا  جرداب  
تم تصمیم جمیع األشكال للتأكید على  . لھا أنماط ھندسیة بسیطة أو أشكال بشریة  لیبنسكي فیر المنحوتات الموجودة في .واجھ النھرم

في    مبنیة  ،كانت المنحوتات جزًءا ال یتجزأ من المنزل .یكواألنف الطویل والفم العریض السم  خالل أقواس الحاجب،عناصر معینة  
الحجریة  فین   .األرضیة  في  األثري  الموقع  تاریخ  الحدیث    (Vinča)شا  ت یعود  الحجري  العصر  إلى  بلغراد  من  بالقرب  مكان  وھو 

غطت الجزء    حیث  لثقافةل  كامال   ا كانت مركًزاتشیُعتقد أن فین  . قبل المیالد على أبعد تقدیر)  4500إلى    5700(أقرب ما یكون من  
البلقان من  تسمى    ،المركزي  الثقافة  تلك  ھندسیة ا. باسمھوكانت  فینشا  مباني  فین  .شكل   كانت  في  الموجودة  التماثیل  من  تشتتراوح  ا 

بالكاد أنوف وعیون  بسیطة ذات  بالكاد  محددة  أشكال عمودیة  إلى    مفصولة   ورؤوس  الطین وصوالً  كتلة  بوظعیة  فخمة  ثیل  تماعن 
الوقوف ال أو  بالزخارف   جلوس  النحاس حدث في   .بأزیاء غنیة  للمعادن وھو  تعد ھذه    ،فینتشاأظھرت األبحاث أن أول صھر  لذلك 

في عصرھا التكنولوجیة  الناحیة  من  تقدًما  األكثر  مواقع   .الحضارة  أشھر  تم   شیةفینت الثقافة  الفي  التي  المعدنیة  األشیاء  أقدم  كانت 
 .ة ھائلالعثور علیھا عبارة عن أساور نحاسیة 
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1

نھري   طول  على  والتحصینات  المدن  الرومان  والبنى  والدانوب  البربریةمع    سافا  األراضي  باتجاه  الشمالیة  مع   و.حدودھم 
 . الرومانیة في ثقافة أكثر بدائیةوصولھم إلى البلقان في القرن األول المیالدي تم إدخال العناصر الفنیة المتعلقة بالتقالید والثقافة  

 .أدى تطور المدن الرومانیة إلى إنشاء مجتمع مركب وتطورت المدن وفقًا للمخطط الروماني المعتاد

وھي معقل مھم للجیش الروماني وواحدة من أھم    بقایا سیرمیوم  (Sremska Mitrovica)ا سریمسكا میتروفیتستوجد في  
) دقلدیانوس  اإلمبراطور  عھد  في  األربع  اإلمبراطوریة  العواصم  من  واحدة  كانت  حیث  البالد  أنحاء  جمیع  في  -284المدن 

 (Probus) و ترایان دیكیوس (Trajan Decius)  ). ولد العدید من األباطرة الرومان في ھذه المدینة بما في ذلك 305
آخر حاكم مشترك لألجزاء  و یعد    ) إمبراطوًرا 395-379توج فیھ ثیودوسیوس األول ( مكسمیان.  (Maximian)و   ویوس بر

القصر بقایا  األثري  الموقع  یضم  الرومانیة.  اإلمبراطوریة  من  والغربیة  شابھ.    الشرقیة  وما  المسیحیة  والكنیسة  اإلمبراطوري 
نھري سافا والدانوب    شرق سیرمیوم  التقاء  السلتیة    وھي Singidunum سینغیدونوم  كانت عند  القلعة  في موقع  بنیت  مدینة 

في (  Singidun  السابقة  والغرب  الشرق  إلى  الرومانیة  لإلمبراطوریة  الدائم  التقسیم     سینغیدونوم  أصبحت ف )  395بعد 
Singidunum   عندما كانت المدن الرومانیة    ،في منتصف القرن الخامس في غزوات الھون  اتم تدمیرھ  ،جزًءا من الشرق
و    ، مكان سینغیدونوم بُنیت بلغراد التي تعود للقرون الوسطى. في  الى یومنا ھذا  ظاھرة وما زالت بقایاھا    ،األخرى في بانونیا

ل اإلمبراطوریة الرومانیة كانت عاصمة  إلى الشرق على طول نھر الدانوب كانت فیمیناسیوم وھي مدینة إیلیریة سابقة وخال
 . جداریة ال بلوحات  مرسومة  القدیمةتم اكتشاف المقابر  Viminacium في أنقاض فیمیناسیوم  یا العلیا.تزی مقاطعة م

حیث تقع   ، )   Niš (نیش الیوم Naisus   نیسوسمدینة    ھي   جنوب نھر الدانوبتقع  التي  كانت المدینة الرومانیة األكثر أھمیة  
الكبیر (  ةفاخر  ملكیة  وھي    )Medijana(   مدیانا دیانا ھي أفضل  م )337-306ومقر صیفي لإلمبراطور الروماني قسطنطین 

  في   وقسطنطینیة قبل من  ت نیسوس مھمةكان  .وتقع بالقرب من الینابیع الحراریة قسطنطینیةجزء محفوظ في نیسوس مسقط رأس 
عن    ةبعیدً   ستة والتي لی زمن اإلمبراطور دقلدیانوس تم بناء حمامات رائعة مع نظام لتدفئة الغرف تحت األرض بالھواء الساخن 

تدمیرو  .  المدینة عام   نیسوس تم  في  الھون  شنھ  ھجوم  الشرقي    446في  الرومان  قبل  من  عام  مائة  بعد  بناؤھا  أعید  ولكن 
  ع.منذ القرن الساب  السلوفینیونسكنھا  ).565-527(اإلمبراطور البیزنطي) جستنیان (

تراجان   .أیًضا إلى زمن الرومان وھو نقش محفور في الصخر فوق نھر الدانوب في مضیق جرداب   لوح تراجان یعود أصل  
 . المضیق ) وقد أقیم اللوح فوق الطریق الذي مرت من خاللھ القوات الرومانیة عبر  117-98ھو أحد أشھر األباطرة الرومان (

الدانوبو   نھر  فوق  جسر  ببناء  أیًضا  تراجان  قام  الطریق  طول  الكھرومائیة   . على  الطاقة  لتولید  جرداب  محطة  بناء  بسبب 
 .متر فوق المكان الذي كان یقع فیھ  21.5والبحیرة االصطناعیة غمرت المیاه الطریق الروماني وتم نقل اللوح 

 

 الروماني أھم القالع التي بنیت بعد العصر  .1.3

باإلضافة إلى تراث الثقافة الرومانیة الكالسیكیة من األھمیة الكبیرة بالنسبة للتراث الثقافي الصربي  تعتبر قالع القرون الوسطى   
المنطقة   ھذه  وغزاة  الصرب  بناھا  والتي  الوسطى  العصور  بعد  بنیت  التي  تلك  والمجریین   -وكذلك  واألتراك  البیزنطیین 

 .والنمساویین

  .بالقرب من نھر الدانوب   تش في إقلیم فویفودینا في بلدة با صون بشكل جیدحصن مجري م ) Bačka tvrđavaباتشكا ( قلعة 
 . بعد قرن واحد د الملك المجري كارل روبرت لكنھا حصلت على مظھرھا الحالي في عھ 1342و   1338بین عامي  اتم بناؤھ

 .في مكانھا كانت قلعة أفار التي دمرھا المغول 

صخرة   (Petrovaradinska tvrđava) بتروفارادین قلعة   على  الیوم  ساد  نوفي  من  اآلخر  الجانب  على  بُنیت 
) للدفاع ضد  1780-1692القلعة الرائعة التي تعود إلى القرون الوسطى خالل الحقبة النمساویة ( بتروفارادین وقد تم بناء ھذه 

  ة.تلتھا القلعة البیزنطیة بتریكون والقلعة المجری  ثمالرومانیة حلت مكانھا في السابق مدینة كوزوم  . األتراك العثمنیین
 

الم   -  )Niška tvrđavaقلعة نیش ( القالع  البلقانصونة  واحدة من أفضل  تقع في وسط مدینة نیش في  شیده   ،الیوم  وھي 
 .بیزنطیةالرومانیة والقلعة الاألتراك على أنقاض 

 
تقع ھذه القلعة في مكان استراتیجي مھم للغایة   - Beogradska tvrđava (Kalemegdan)قلعة بلغراد (كالیمجدان) 

من سیلتیك .تحمل السمات والطبقات األثریة لكل فاتح احتلھا  -تل كالیمجدان فوق مصب نھر السافا في نھر الدانوب    -  بدالً 
تم تدمیر ھذه المدینة وإعادة   .العسكریة البربریة مع وسط أوروباكجزء من الحدود  سینغیدونوم سینغیدون نشأت القلعة الرومانیة

ألول   یذكرھا البلغار .في ھذه المنطقةبما في ذلك الصرب الذین بدأوا في االستقرار  فاتحینبنائھا عدة مرات من قبل العدید من ال
بلغراد  مرة أنھا  مرات  و   على  عدة  مجریة صربیة  حدودیة  مدینة  كانت  ذلك  عام  استول .بعد  علیھا  األتراك  خالل   1521ى 



2

 المقدمة 

 

وما ھو البلد   ،فإننا نبحث دائًما عن المعلومات التي یمكن أن ترشدنا بدقة وفعالیة إلى كیفیة عیش الناس ھناك  ،عندما نتوجد في بلد ما
ومھرجاناتھو ومعالمھ  ثقافتھ وعاداتھ  أبطالھ  ما  ھم  أكلھ   ،ومن  حاجة  وما  تتجلى  الذین    الفعلیةمعلومات    ھذه  ھناك.  األشخاص  بین 

في صربیا   البقاء  الل  -یعتزمون  حصلوا لوكذلك    ، لجوءطالبي  الذین  الثانویة  ألشخاص  الحمایة  أو  اللجوء  حق  غیر  على  بلد  في   .
فھناك حاجة    ،ألم وفي بیئة جدیدةلغة مختلفة عن لغتھم او  للتأقلم مع ثقافة جدیدة  ،بعیًدا عن الوطن الذي یأتون منھ أو یفرون  ،معروف

 . لیھافضل أن تكون متوفرة باللغات التي بحاجة اوی   إلى المساعدة

تجربة  ھي  واالستجابة  ھذه  األزمات  سیاسة  مركز  عام   منظمة  في  مع    ، 2019والتي  في  بالتعاون  والھجرة  الالجئین  مفوضیة 
السامیةالو  ،جمھوریة صربیا المتحدة  مفوضیة  الالجئین  لألمم  اإلنسان  لشؤون  لحقوق  بلغراد  المنظمةبدأ  حیث  ،ومركز  بتنظیم    ت 

ورش عمل لالجئین وطالبي اللجوء حول موضوع االندماج وإجراءات اللجوء و كان أحد األسئلة المتكررة بالتحدید للمشاركین: "ھل  
 . یوجد كتاب أو كتیب حتى نتمكن من معرفة المزید عن صربیا"

حاولنا جلب  من خاللھ  حیث    . في االتحاد السویسري   أمانة الھجرة   أمامك والتي نشرناھا بالشراكة معذا المنشور  ولدت فكرة ھھكذا  
و  الطھو  وفن  والریاضة  الشعبیة  والثقافة  والثقافة  والعلوم  والمعتقدات  والعادات  والكتابة  واللغة  الصربي  الثقافي  مشاھیر    التراث 

من    ،ذین یخططون للقیام بذلكلتقرب إلى األشخاص الذین طلبوا اللجوء أو حصلوا على الحمایة أو للل  ، من ھذه المجاالتالشخصیات  
 قمنا بإعداد  ،لعدید من طالبي اللجوء والالجئین وغیرھم من األشخاص المھتمین بالبقاء فیھا  ل  ة في صربیاحیاال طریقة  ل   تقریب الأجل  

ی   ،باللغة الصربیةا المنشور  ھذ باللغات األجنبیة التي یستخدمھا معظم األشخاص الذین    أتون إلى صربیا طلبًا للمساعدة. ولكن أیًضا 
  . فإن المنشور متاح أیًضا باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والعربیة والفارسیة ،لذلك

بمزید من    ،وفقًا الھتماماتھم واحتیاجاتھم كوسیقوم القراء بعد ذل  ،ساسیةاأل معلومات  الویوفر ھذا المنشور    ، الكثیر لتقدمھ  لدى صربیا
المو في  تھمھ  اضیعالبحث  سیساعدھم  مالتي  واالستجابةفیھا    بالتآكید  والتي  األزمات  سیاسة  مركز  أمنظمة  نأمل  ھذا .  یمّكنھم  ن 

الناس    تربطة التي  ی الثقاف  مواضیعالعن طریق مناقشة    مع السكان المحلیین  لالتواص المنشور من ان یسھل لھم للتقرب وان یسھل  
 . جعلھم أقرب وت 

 

 التراث الثقافي  .1
 

 المواقع األثریة من العصور ما قبل التاریخ  .1.1

 تقع بعض أقدم المواقع األثریة في العالم على أراضي صربیا.

العمارة وال)  Lepenski Vir( لیبنسكي فیر  أقدم موقع ھو بقایا  التاریخ  موادتعود  الثقافة إلى عصور ما قبل  أي    ،المختلفة لھذه 
(من   الحجري  تقدیر  5500إلى    9500العصر  أقصى  المیالد على  فیر  )قبل  اسم منطقة في لیبنسكي  (منتزه    مضیق جرداب  ھو 

على شكل مروحة  تم ترتیب المنازل  .   دینيمبنى سكني و  136الوطني حالیًا) حیث تم العثور على عدة مستوطنات مع بقایا  جرداب  
تم تصمیم جمیع األشكال للتأكید على  . لھا أنماط ھندسیة بسیطة أو أشكال بشریة  لیبنسكي فیر المنحوتات الموجودة في .واجھ النھرم

في    مبنیة  ،كانت المنحوتات جزًءا ال یتجزأ من المنزل .یكواألنف الطویل والفم العریض السم  خالل أقواس الحاجب،عناصر معینة  
الحجریة  فین   .األرضیة  في  األثري  الموقع  تاریخ  الحدیث    (Vinča)شا  ت یعود  الحجري  العصر  إلى  بلغراد  من  بالقرب  مكان  وھو 

غطت الجزء    حیث  لثقافةل  كامال   ا كانت مركًزاتشیُعتقد أن فین  . قبل المیالد على أبعد تقدیر)  4500إلى    5700(أقرب ما یكون من  
البلقان من  تسمى    ،المركزي  الثقافة  تلك  ھندسیة ا. باسمھوكانت  فینشا  مباني  فین  .شكل   كانت  في  الموجودة  التماثیل  من  تشتتراوح  ا 

بالكاد أنوف وعیون  بسیطة ذات  بالكاد  محددة  أشكال عمودیة  إلى    مفصولة   ورؤوس  الطین وصوالً  كتلة  بوظعیة  فخمة  ثیل  تماعن 
الوقوف ال أو  بالزخارف   جلوس  النحاس حدث في   .بأزیاء غنیة  للمعادن وھو  تعد ھذه    ،فینتشاأظھرت األبحاث أن أول صھر  لذلك 

في عصرھا التكنولوجیة  الناحیة  من  تقدًما  األكثر  مواقع   .الحضارة  أشھر  تم   شیةفینت الثقافة  الفي  التي  المعدنیة  األشیاء  أقدم  كانت 
 .ة ھائلالعثور علیھا عبارة عن أساور نحاسیة 

 

 المواقع األثریة من العصر الروماني .1.2

نھري   طول  على  والتحصینات  المدن  الرومان  والبنى  والدانوب  البربریةمع    سافا  األراضي  باتجاه  الشمالیة  مع   و.حدودھم 
 . الرومانیة في ثقافة أكثر بدائیةوصولھم إلى البلقان في القرن األول المیالدي تم إدخال العناصر الفنیة المتعلقة بالتقالید والثقافة  

 .أدى تطور المدن الرومانیة إلى إنشاء مجتمع مركب وتطورت المدن وفقًا للمخطط الروماني المعتاد

وھي معقل مھم للجیش الروماني وواحدة من أھم    بقایا سیرمیوم  (Sremska Mitrovica)ا سریمسكا میتروفیتستوجد في  
) دقلدیانوس  اإلمبراطور  عھد  في  األربع  اإلمبراطوریة  العواصم  من  واحدة  كانت  حیث  البالد  أنحاء  جمیع  في  -284المدن 

 (Probus) و ترایان دیكیوس (Trajan Decius)  ). ولد العدید من األباطرة الرومان في ھذه المدینة بما في ذلك 305
آخر حاكم مشترك لألجزاء  و یعد    ) إمبراطوًرا 395-379توج فیھ ثیودوسیوس األول ( مكسمیان.  (Maximian)و   ویوس بر

القصر بقایا  األثري  الموقع  یضم  الرومانیة.  اإلمبراطوریة  من  والغربیة  شابھ.    الشرقیة  وما  المسیحیة  والكنیسة  اإلمبراطوري 
نھري سافا والدانوب    شرق سیرمیوم  التقاء  السلتیة    وھي Singidunum سینغیدونوم  كانت عند  القلعة  في موقع  بنیت  مدینة 

في (  Singidun  السابقة  والغرب  الشرق  إلى  الرومانیة  لإلمبراطوریة  الدائم  التقسیم     سینغیدونوم  أصبحت ف )  395بعد 
Singidunum   عندما كانت المدن الرومانیة    ،في منتصف القرن الخامس في غزوات الھون  اتم تدمیرھ  ،جزًءا من الشرق
و    ، مكان سینغیدونوم بُنیت بلغراد التي تعود للقرون الوسطى. في  الى یومنا ھذا  ظاھرة وما زالت بقایاھا    ،األخرى في بانونیا

ل اإلمبراطوریة الرومانیة كانت عاصمة  إلى الشرق على طول نھر الدانوب كانت فیمیناسیوم وھي مدینة إیلیریة سابقة وخال
 . جداریة ال بلوحات  مرسومة  القدیمةتم اكتشاف المقابر  Viminacium في أنقاض فیمیناسیوم  یا العلیا.تزی مقاطعة م

حیث تقع   ، )   Niš (نیش الیوم Naisus   نیسوسمدینة    ھي   جنوب نھر الدانوبتقع  التي  كانت المدینة الرومانیة األكثر أھمیة  
الكبیر (  ةفاخر  ملكیة  وھي    )Medijana(   مدیانا دیانا ھي أفضل  م )337-306ومقر صیفي لإلمبراطور الروماني قسطنطین 

  في   وقسطنطینیة قبل من  ت نیسوس مھمةكان  .وتقع بالقرب من الینابیع الحراریة قسطنطینیةجزء محفوظ في نیسوس مسقط رأس 
عن    ةبعیدً   ستة والتي لی زمن اإلمبراطور دقلدیانوس تم بناء حمامات رائعة مع نظام لتدفئة الغرف تحت األرض بالھواء الساخن 

تدمیرو  .  المدینة عام   نیسوس تم  في  الھون  شنھ  ھجوم  الشرقي    446في  الرومان  قبل  من  عام  مائة  بعد  بناؤھا  أعید  ولكن 
  ع.منذ القرن الساب  السلوفینیونسكنھا  ).565-527(اإلمبراطور البیزنطي) جستنیان (

تراجان   .أیًضا إلى زمن الرومان وھو نقش محفور في الصخر فوق نھر الدانوب في مضیق جرداب   لوح تراجان یعود أصل  
 . المضیق ) وقد أقیم اللوح فوق الطریق الذي مرت من خاللھ القوات الرومانیة عبر  117-98ھو أحد أشھر األباطرة الرومان (

الدانوبو   نھر  فوق  جسر  ببناء  أیًضا  تراجان  قام  الطریق  طول  الكھرومائیة   . على  الطاقة  لتولید  جرداب  محطة  بناء  بسبب 
 .متر فوق المكان الذي كان یقع فیھ  21.5والبحیرة االصطناعیة غمرت المیاه الطریق الروماني وتم نقل اللوح 

 

 الروماني أھم القالع التي بنیت بعد العصر  .1.3

باإلضافة إلى تراث الثقافة الرومانیة الكالسیكیة من األھمیة الكبیرة بالنسبة للتراث الثقافي الصربي  تعتبر قالع القرون الوسطى   
المنطقة   ھذه  وغزاة  الصرب  بناھا  والتي  الوسطى  العصور  بعد  بنیت  التي  تلك  والمجریین   -وكذلك  واألتراك  البیزنطیین 

 .والنمساویین

  .بالقرب من نھر الدانوب   تش في إقلیم فویفودینا في بلدة با صون بشكل جیدحصن مجري م ) Bačka tvrđavaباتشكا ( قلعة 
 . بعد قرن واحد د الملك المجري كارل روبرت لكنھا حصلت على مظھرھا الحالي في عھ 1342و   1338بین عامي  اتم بناؤھ

 .في مكانھا كانت قلعة أفار التي دمرھا المغول 

صخرة   (Petrovaradinska tvrđava) بتروفارادین قلعة   على  الیوم  ساد  نوفي  من  اآلخر  الجانب  على  بُنیت 
) للدفاع ضد  1780-1692القلعة الرائعة التي تعود إلى القرون الوسطى خالل الحقبة النمساویة ( بتروفارادین وقد تم بناء ھذه 

  ة.تلتھا القلعة البیزنطیة بتریكون والقلعة المجری  ثمالرومانیة حلت مكانھا في السابق مدینة كوزوم  . األتراك العثمنیین
 

الم   -  )Niška tvrđavaقلعة نیش ( القالع  البلقانصونة  واحدة من أفضل  تقع في وسط مدینة نیش في  شیده   ،الیوم  وھي 
 .بیزنطیةالرومانیة والقلعة الاألتراك على أنقاض 

 
تقع ھذه القلعة في مكان استراتیجي مھم للغایة   - Beogradska tvrđava (Kalemegdan)قلعة بلغراد (كالیمجدان) 

من سیلتیك .تحمل السمات والطبقات األثریة لكل فاتح احتلھا  -تل كالیمجدان فوق مصب نھر السافا في نھر الدانوب    -  بدالً 
تم تدمیر ھذه المدینة وإعادة   .العسكریة البربریة مع وسط أوروباكجزء من الحدود  سینغیدونوم سینغیدون نشأت القلعة الرومانیة

ألول   یذكرھا البلغار .في ھذه المنطقةبما في ذلك الصرب الذین بدأوا في االستقرار  فاتحینبنائھا عدة مرات من قبل العدید من ال
بلغراد  مرة أنھا  مرات  و   على  عدة  مجریة صربیة  حدودیة  مدینة  كانت  ذلك  عام  استول .بعد  علیھا  األتراك  خالل   1521ى 

   1815حررھا الصرب أخیًرا عام   ا وقاموا بتجدیدھا وتحدیثھحیث  سقطت في أیدي النمساویین عدة مرات    واالحتالل التركي  
 .1867وغادرت آخر حامیة تركیة عام   1841عام  لھم وأعلنوھا عاصمة 

 
القالع    -  (Smederevska tvrđava) قلعة سمیدیریفو  أكبر  اراضيواحدة من  (  ابناھ .صربیا  على  -1427الصرب 

جورج برانكوفیتش بعد أن اضطرت الدولة الصربیة إلى إعادة عاصمتھا بلغراد إلى الحكم    سید الحاكم) بناء على طلب ال1430
  . 1459وھكذا أصبحت سمیدیریفو عاصمة الدولة الصربیة حتى سقوطھا تحت الحكم التركي عام  المجري 

 
والتي تعود أقدم أجزائھا إلى   قلعة صغیرة  تم الحفاظ علیھا جیًدا بالقرب من مدینة بیرت   –  )Tvrđava Kaleكالى (  قلعة

الروماني قبل فارس   . العصر  القلعة من  بناء  یلو في عھد األمیر الزار  مومتشالدوق الصربي    وھو  الوسطى  من العصورتم 
عشر  ھریبلیانوفیتش الرابع  القرن  من  الثاني  النصف  اسم    ،في  علیھ  أطلق  مومتشیلولذلك  االستخدام  حیث    ،مدینة  في  كان 

 .العسكري حتى النصف األول من القرن العشرین
 

جولوباك( الوسطى    -  ) Golubačka tvrđavaقلعة  العصور  من  صربیة  بلدة    وقلعة  من  بالقرب  المنحدرات  على  تقع 
تم بناؤه على أنقاض قلعة رومانیة في مطلع القرنین الثالث عشر والرابع   . جولوباك عند مدخل نھر الدانوب في مضیق جرداب

قلعة جولوباك ھي لؤلؤة  .  بناھا كانوا من الصرب  من  من المرجح أن .عشر وظھر بشكل نھائي في نھایة القرن الخامس عشر 
  .جزء من منتزه جرداب الوطني   و تعد  2019لتراث الثقافي الصربي وتم ترمیمھا بالكامل في عام من ا

 
بناؤھ  -  )Kruševačka tvrđavaقلعة كروشیفاتس ( تم  الذي  القلعة  بقایا ھذه  األمیر الزار    اتقع  قبل  األرجح من  على 

ستیفان الزاریفیتش    السید الحاكمبعده ابنھ  من  البالد من ھناك وحكم الزار   . ھریبلیانوفیتش في وسط مدینة كروشیفاتس الحالیة
 .المجر المجاور قبل ستیفان من حصل على إدارتھاعندما تم نقل العاصمة إلى بلغراد والتي  1405حتى عام 

 
والیة  لس عاصمة  ا كانت ر ة. مدینة نوفي بازار الحالی  كیلومتًرا من  11قلعة جبلیة على بعد    -)  Stari Rasستاري راس (

طویلة  ولفترة  الوسطى  العصور  في  الصربیة  موقعھا    وھي   راشكا  بسبب  البلقان  في  الوسطى  العصور  مدن  أھم  من  واحدة 
  و ستاريالقریب  سوبوتشاني   دیر .  قلعة رومانیة  ا على انقاض  تم بناؤھ  الغلب اعلى   .االستراتیجي على مفترق الطرق المھمة

 .حمایة الیونسكو تحت   تعد من المواقع التي سار
 

تم بناؤھا على قمة تل في مضیق إیبار في القرن الثالث    حیثقلعة جبلیة یصعب الوصول إلیھا تقریبًا    -  ) Magličماغلیتش ( 
أنھا .عشر كما  صربیا  بوسط  كوسوفو  یربط  الذي  الوحید  الطریق  تحمي  القلعة  ھذه  سوبوتشاني    كانت  كانت  أدیرة  تحمي 

األول. اسم القلعة مشتق من    شستیفان أو ابنھ أور   ،تم بناؤھا على األرجح من قبل الملك األول لساللة نیمانییتش ا.وستودینیتس
 ضباب). (  magla    الكلمة الصربیة

 

 الكنائس واألدیرة  .1.4

ثقافیة والفنیة ولھا  كانت األدیرة الصربیة األرثوذكسیة التي بنیت بین القرنین الثاني عشر والخامس عشر معقًال للحیاة الدینیة وال
 .ھناك ثالثة أنماط تم البناء عأساسھا: راشكي و الصربیة البیزنطیة والمورافسكي  .أھمیة كبیرة للتراث الثقافي الصربي

  مبتكرإنھ إنجاز   .. الذي تشكلت حولھ الدولة الصربیة التي تحمل االسم نفس راشكا نمط على اسم نھرالتم تسمیة    النمط الرشكي 
ببناء دیرشبدأ عھد أسلوب را . للبناة الصرب الذین اشتھروا بھ على مستوى العالم وانتھى   (1170) أعمدة القدیس جورج كا 

العصر الذھبي للرسم الصربي والذي بدأ   ما یسمى  لھذه الحقبة في العمارة یتم  .  (1296)مدینة اریلیة  بكنیسة القدیس أخیل في
  ممثلو .  سوبوتشاني  تصل إلى ذروتھا في و   1275وانتھى بغراداك حوالي عام    1175م  برسم أعمدة القدیس جورج حوالي عا

 :ھذا النمط المعماري ھمعن 

واجھات الكنیستین  ا.ستیفان نیمانی ھو وقف للملك  ) (القرن الثاني عشر Manastir Studenica دیر ستودینیتسا  -
الرخام األبیض اللوحات   . من  الدیر بمجموعتھ من  الثالث عشر والرابع عشریشتھر  القرنین  في عام  .  الجداریة من 

 أدرجت الیونسكو مدینة ستودینیتسا في قائمة التراث العالمي.   1986
 
الثالث عشر)    Manastir Mileševa  دیر میلیشیفا - للملك(القرن  فیھ حیث    ستیفان فالدیسالف  ھو وقف   .ُدفن 

للمالك   جداریة  لوحة  الدیر  ھذا  في  في  یوجد  واألوروبیة  الصربیة  الفنیة  األعمال  أجمل  من  تعتبر  والتي  األبیض 
  .العصور الوسطى 
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نھري   طول  على  والتحصینات  المدن  الرومان  والبنى  والدانوب  البربریةمع    سافا  األراضي  باتجاه  الشمالیة  مع   و.حدودھم 
 . الرومانیة في ثقافة أكثر بدائیةوصولھم إلى البلقان في القرن األول المیالدي تم إدخال العناصر الفنیة المتعلقة بالتقالید والثقافة  

 .أدى تطور المدن الرومانیة إلى إنشاء مجتمع مركب وتطورت المدن وفقًا للمخطط الروماني المعتاد

وھي معقل مھم للجیش الروماني وواحدة من أھم    بقایا سیرمیوم  (Sremska Mitrovica)ا سریمسكا میتروفیتستوجد في  
) دقلدیانوس  اإلمبراطور  عھد  في  األربع  اإلمبراطوریة  العواصم  من  واحدة  كانت  حیث  البالد  أنحاء  جمیع  في  -284المدن 

 (Probus) و ترایان دیكیوس (Trajan Decius)  ). ولد العدید من األباطرة الرومان في ھذه المدینة بما في ذلك 305
آخر حاكم مشترك لألجزاء  و یعد    ) إمبراطوًرا 395-379توج فیھ ثیودوسیوس األول ( مكسمیان.  (Maximian)و   ویوس بر

القصر بقایا  األثري  الموقع  یضم  الرومانیة.  اإلمبراطوریة  من  والغربیة  شابھ.    الشرقیة  وما  المسیحیة  والكنیسة  اإلمبراطوري 
نھري سافا والدانوب    شرق سیرمیوم  التقاء  السلتیة    وھي Singidunum سینغیدونوم  كانت عند  القلعة  في موقع  بنیت  مدینة 

في (  Singidun  السابقة  والغرب  الشرق  إلى  الرومانیة  لإلمبراطوریة  الدائم  التقسیم     سینغیدونوم  أصبحت ف )  395بعد 
Singidunum   عندما كانت المدن الرومانیة    ،في منتصف القرن الخامس في غزوات الھون  اتم تدمیرھ  ،جزًءا من الشرق
و    ، مكان سینغیدونوم بُنیت بلغراد التي تعود للقرون الوسطى. في  الى یومنا ھذا  ظاھرة وما زالت بقایاھا    ،األخرى في بانونیا

ل اإلمبراطوریة الرومانیة كانت عاصمة  إلى الشرق على طول نھر الدانوب كانت فیمیناسیوم وھي مدینة إیلیریة سابقة وخال
 . جداریة ال بلوحات  مرسومة  القدیمةتم اكتشاف المقابر  Viminacium في أنقاض فیمیناسیوم  یا العلیا.تزی مقاطعة م

حیث تقع   ، )   Niš (نیش الیوم Naisus   نیسوسمدینة    ھي   جنوب نھر الدانوبتقع  التي  كانت المدینة الرومانیة األكثر أھمیة  
الكبیر (  ةفاخر  ملكیة  وھي    )Medijana(   مدیانا دیانا ھي أفضل  م )337-306ومقر صیفي لإلمبراطور الروماني قسطنطین 

  في   وقسطنطینیة قبل من  ت نیسوس مھمةكان  .وتقع بالقرب من الینابیع الحراریة قسطنطینیةجزء محفوظ في نیسوس مسقط رأس 
عن    ةبعیدً   ستة والتي لی زمن اإلمبراطور دقلدیانوس تم بناء حمامات رائعة مع نظام لتدفئة الغرف تحت األرض بالھواء الساخن 

تدمیرو  .  المدینة عام   نیسوس تم  في  الھون  شنھ  ھجوم  الشرقي    446في  الرومان  قبل  من  عام  مائة  بعد  بناؤھا  أعید  ولكن 
  ع.منذ القرن الساب  السلوفینیونسكنھا  ).565-527(اإلمبراطور البیزنطي) جستنیان (

تراجان   .أیًضا إلى زمن الرومان وھو نقش محفور في الصخر فوق نھر الدانوب في مضیق جرداب   لوح تراجان یعود أصل  
 . المضیق ) وقد أقیم اللوح فوق الطریق الذي مرت من خاللھ القوات الرومانیة عبر  117-98ھو أحد أشھر األباطرة الرومان (

الدانوبو   نھر  فوق  جسر  ببناء  أیًضا  تراجان  قام  الطریق  طول  الكھرومائیة   . على  الطاقة  لتولید  جرداب  محطة  بناء  بسبب 
 .متر فوق المكان الذي كان یقع فیھ  21.5والبحیرة االصطناعیة غمرت المیاه الطریق الروماني وتم نقل اللوح 

 

 الروماني أھم القالع التي بنیت بعد العصر  .1.3

باإلضافة إلى تراث الثقافة الرومانیة الكالسیكیة من األھمیة الكبیرة بالنسبة للتراث الثقافي الصربي  تعتبر قالع القرون الوسطى   
المنطقة   ھذه  وغزاة  الصرب  بناھا  والتي  الوسطى  العصور  بعد  بنیت  التي  تلك  والمجریین   -وكذلك  واألتراك  البیزنطیین 

 .والنمساویین

  .بالقرب من نھر الدانوب   تش في إقلیم فویفودینا في بلدة با صون بشكل جیدحصن مجري م ) Bačka tvrđavaباتشكا ( قلعة 
 . بعد قرن واحد د الملك المجري كارل روبرت لكنھا حصلت على مظھرھا الحالي في عھ 1342و   1338بین عامي  اتم بناؤھ

 .في مكانھا كانت قلعة أفار التي دمرھا المغول 

صخرة   (Petrovaradinska tvrđava) بتروفارادین قلعة   على  الیوم  ساد  نوفي  من  اآلخر  الجانب  على  بُنیت 
) للدفاع ضد  1780-1692القلعة الرائعة التي تعود إلى القرون الوسطى خالل الحقبة النمساویة ( بتروفارادین وقد تم بناء ھذه 

  ة.تلتھا القلعة البیزنطیة بتریكون والقلعة المجری  ثمالرومانیة حلت مكانھا في السابق مدینة كوزوم  . األتراك العثمنیین
 

الم   -  )Niška tvrđavaقلعة نیش ( القالع  البلقانصونة  واحدة من أفضل  تقع في وسط مدینة نیش في  شیده   ،الیوم  وھي 
 .بیزنطیةالرومانیة والقلعة الاألتراك على أنقاض 

 
تقع ھذه القلعة في مكان استراتیجي مھم للغایة   - Beogradska tvrđava (Kalemegdan)قلعة بلغراد (كالیمجدان) 

من سیلتیك .تحمل السمات والطبقات األثریة لكل فاتح احتلھا  -تل كالیمجدان فوق مصب نھر السافا في نھر الدانوب    -  بدالً 
تم تدمیر ھذه المدینة وإعادة   .العسكریة البربریة مع وسط أوروباكجزء من الحدود  سینغیدونوم سینغیدون نشأت القلعة الرومانیة

ألول   یذكرھا البلغار .في ھذه المنطقةبما في ذلك الصرب الذین بدأوا في االستقرار  فاتحینبنائھا عدة مرات من قبل العدید من ال
بلغراد  مرة أنھا  مرات  و   على  عدة  مجریة صربیة  حدودیة  مدینة  كانت  ذلك  عام  استول .بعد  علیھا  األتراك  خالل   1521ى 

   1815حررھا الصرب أخیًرا عام   ا وقاموا بتجدیدھا وتحدیثھحیث  سقطت في أیدي النمساویین عدة مرات    واالحتالل التركي  
 .1867وغادرت آخر حامیة تركیة عام   1841عام  لھم وأعلنوھا عاصمة 

 
القالع    -  (Smederevska tvrđava) قلعة سمیدیریفو  أكبر  اراضيواحدة من  (  ابناھ .صربیا  على  -1427الصرب 

جورج برانكوفیتش بعد أن اضطرت الدولة الصربیة إلى إعادة عاصمتھا بلغراد إلى الحكم    سید الحاكم) بناء على طلب ال1430
  . 1459وھكذا أصبحت سمیدیریفو عاصمة الدولة الصربیة حتى سقوطھا تحت الحكم التركي عام  المجري 

 
والتي تعود أقدم أجزائھا إلى   قلعة صغیرة  تم الحفاظ علیھا جیًدا بالقرب من مدینة بیرت   –  )Tvrđava Kaleكالى (  قلعة

الروماني قبل فارس   . العصر  القلعة من  بناء  یلو في عھد األمیر الزار  مومتشالدوق الصربي    وھو  الوسطى  من العصورتم 
عشر  ھریبلیانوفیتش الرابع  القرن  من  الثاني  النصف  اسم    ،في  علیھ  أطلق  مومتشیلولذلك  االستخدام  حیث    ،مدینة  في  كان 

 .العسكري حتى النصف األول من القرن العشرین
 

جولوباك( الوسطى    -  ) Golubačka tvrđavaقلعة  العصور  من  صربیة  بلدة    وقلعة  من  بالقرب  المنحدرات  على  تقع 
تم بناؤه على أنقاض قلعة رومانیة في مطلع القرنین الثالث عشر والرابع   . جولوباك عند مدخل نھر الدانوب في مضیق جرداب

قلعة جولوباك ھي لؤلؤة  .  بناھا كانوا من الصرب  من  من المرجح أن .عشر وظھر بشكل نھائي في نھایة القرن الخامس عشر 
  .جزء من منتزه جرداب الوطني   و تعد  2019لتراث الثقافي الصربي وتم ترمیمھا بالكامل في عام من ا

 
بناؤھ  -  )Kruševačka tvrđavaقلعة كروشیفاتس ( تم  الذي  القلعة  بقایا ھذه  األمیر الزار    اتقع  قبل  األرجح من  على 

ستیفان الزاریفیتش    السید الحاكمبعده ابنھ  من  البالد من ھناك وحكم الزار   . ھریبلیانوفیتش في وسط مدینة كروشیفاتس الحالیة
 .المجر المجاور قبل ستیفان من حصل على إدارتھاعندما تم نقل العاصمة إلى بلغراد والتي  1405حتى عام 

 
والیة  لس عاصمة  ا كانت ر ة. مدینة نوفي بازار الحالی  كیلومتًرا من  11قلعة جبلیة على بعد    -)  Stari Rasستاري راس (

طویلة  ولفترة  الوسطى  العصور  في  الصربیة  موقعھا    وھي   راشكا  بسبب  البلقان  في  الوسطى  العصور  مدن  أھم  من  واحدة 
  و ستاريالقریب  سوبوتشاني   دیر .  قلعة رومانیة  ا على انقاض  تم بناؤھ  الغلب اعلى   .االستراتیجي على مفترق الطرق المھمة

 .حمایة الیونسكو تحت   تعد من المواقع التي سار
 

تم بناؤھا على قمة تل في مضیق إیبار في القرن الثالث    حیثقلعة جبلیة یصعب الوصول إلیھا تقریبًا    -  ) Magličماغلیتش ( 
أنھا .عشر كما  صربیا  بوسط  كوسوفو  یربط  الذي  الوحید  الطریق  تحمي  القلعة  ھذه  سوبوتشاني    كانت  كانت  أدیرة  تحمي 

األول. اسم القلعة مشتق من    شستیفان أو ابنھ أور   ،تم بناؤھا على األرجح من قبل الملك األول لساللة نیمانییتش ا.وستودینیتس
 ضباب). (  magla    الكلمة الصربیة

 

 الكنائس واألدیرة  .1.4

ثقافیة والفنیة ولھا  كانت األدیرة الصربیة األرثوذكسیة التي بنیت بین القرنین الثاني عشر والخامس عشر معقًال للحیاة الدینیة وال
 .ھناك ثالثة أنماط تم البناء عأساسھا: راشكي و الصربیة البیزنطیة والمورافسكي  .أھمیة كبیرة للتراث الثقافي الصربي

  مبتكرإنھ إنجاز   .. الذي تشكلت حولھ الدولة الصربیة التي تحمل االسم نفس راشكا نمط على اسم نھرالتم تسمیة    النمط الرشكي 
ببناء دیرشبدأ عھد أسلوب را . للبناة الصرب الذین اشتھروا بھ على مستوى العالم وانتھى   (1170) أعمدة القدیس جورج كا 

العصر الذھبي للرسم الصربي والذي بدأ   ما یسمى  لھذه الحقبة في العمارة یتم  .  (1296)مدینة اریلیة  بكنیسة القدیس أخیل في
  ممثلو .  سوبوتشاني  تصل إلى ذروتھا في و   1275وانتھى بغراداك حوالي عام    1175م  برسم أعمدة القدیس جورج حوالي عا

 :ھذا النمط المعماري ھمعن 

واجھات الكنیستین  ا.ستیفان نیمانی ھو وقف للملك  ) (القرن الثاني عشر Manastir Studenica دیر ستودینیتسا  -
الرخام األبیض اللوحات   . من  الدیر بمجموعتھ من  الثالث عشر والرابع عشریشتھر  القرنین  في عام  .  الجداریة من 

 أدرجت الیونسكو مدینة ستودینیتسا في قائمة التراث العالمي.   1986
 
الثالث عشر)    Manastir Mileševa  دیر میلیشیفا - للملك(القرن  فیھ حیث    ستیفان فالدیسالف  ھو وقف   .ُدفن 

للمالك   جداریة  لوحة  الدیر  ھذا  في  في  یوجد  واألوروبیة  الصربیة  الفنیة  األعمال  أجمل  من  تعتبر  والتي  األبیض 
  .العصور الوسطى 

 

األول  ستیفان نیمانیتش المعروف باسم ستیفان    ھو وقف للملك (القرن الثالث عشر)   Manastir Žiča جیتشا دیر   -
 .في ھجوم شنھ التتار وأعاد الملك میلوتین ترمیم الدیر في بدایة القرن الرابع عشر  جیتشاقُتلت  .المتوج

 
دیتشاني  - فیسوكي  للملك  Manastir Visoki Dečani دیر  وقف  ھو  عشر)  الرابع  إلى  عشر  الثالث  (القرن 

فیھ  دفن  الذي  دیتشاني  ستیفان  من   . الصربي  بأكثر  الفریدة  الكنیسة  ھذه  تزیین  صربیة  لوحة    1000تم  جداریة 
بنائھ  و من  على مر القرون تعرض الدیر للھجوم والنھب باستمرار .بیزنطیة بناء جاءت م و  مجددا  ثم إعادة  بادرة 

بناؤه في مناسبتینالدیر من القدیس سافا.   یقع  .ثم ابنھ القیصر دوشان  ومنتحت رعایة ستیفان دیتشانسكي    أوال  تم 
 .2006ونسكو للتراث العالمي منذ عام وھو مدرج في قائمة الی  بیتش بالقرب من

 
(القرن الثالث عشر) ھو وقف للملك أوروش األول ویقع بالقرب من  Manastir Sopoćani  دیر سوبوتشاني -

لسیدة العذراء والتي تعتبر أفضل تصویر لھذا  لیوجد على جداره الغربي لوحة جداریة تصور افتراض   . نوفي بازار
 تم إدراجھ في قائمة الیونسكو للتراث العالمي. 1979في عام  . الجداري األرثوذكسيالنموذج اإللزامي للرسم 

 

تم تطویره من نھایة القرن الثالث عشر إلى نھایة القرن الرابع عشر في میتوھیا   النمط الصربي البیزنطي (فاردارسكي)
الشمالیة ومقدونیا  المباني   . وكوسوفو  ألن  بالبیزنطیة  كنموذج سمیت  أخذت  لمباني  . البیزنطیة  الخارجیة  الزخرفة  تتكون 

 :ممثلو عن ھذا النمط ھم  .الكنیسة من حجارة رمادیة أو صفراء وطوب أحمر
 

العذراء لیفیشكا  - بُنیت  (  Crkva Bogorodica Ljeviška  كنیسة  الرابع عشر)  القرن  كنیسة في عھد  البدایة 
میلوتن ستیفان  بناؤھا على   . الملك  بیزنطیة سابقة تم  كنیسة  لوحات   .موقع  توجد  كانت  ترمیمھا  تم  التي  الكنیسة  في 

بعد احتالل كوسوفو حولھا األتراك إلى مسجد وأصبحت كنیسة مرة   .جداریة من قبل الرسامین الیونانیین البیزنطیین
ألضرار بالغة في  تعرضت كنیسة العذراء لیفیشكا    ،عندما عادت الحكومة الصربیة إلى ھناكو  1912أخرى في عام  

تم    2006في عام  و فیسوكي دیتشاني   جنبا إلى جنب مع    لذلك خضعت لعملیة ترمیم  2004أعمال الشغب في عام  
 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر  اإدراجھ

 
في كوسوفو    Manastir Gračanica  دیر غراتشانیتسا  - قریة غراتشانیتسا  یقع في  الرابع عشر)  القرن  (أوائل 

 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر ا تم إدراجھ .الملك میلوتین اومیتوھیا وقد بناھ
 

نشأ في مرحلة متأخرة من الدولة الصربیة في العصور الوسطى (الفترة من وفاة اإلمبراطور أوروش    النمط المورافسكي 
عام    1371عام   التركي  الحكم  سقوط  واستخدم1459إلى  النمط  )  الزار    ھذا  األمیر  بناھا  التي  واألدیرة  الكنائس  في 

و الحاكمھریبیلیانوفیتش  وال  السید  الزاریفیتش  الحاكمستیفان  برانكوفیتش جور  سید  و   .اج  رافنیتسا  ھم  النمط  ھذا  ممثلو 
 ماناسیا (ریسافا). 

(النصف الثاني من القرن الرابع عشر) مع الكنیسة المخصصة لصعود     Manastir Ravanica  دیر رافنیتسا  -
بنیت الكنیسة من صفوف   وقد  صلب مكون من سبعة أبراجحمایة  بجدار    ةمحاط   ا إنھ .الرب وھو وقف لألمیر الزار 

  .متناوبة من الحجر والطوب 
 .تضررت الجدران الداخلیة للدیر بشدة لذلك لم یتم الحفاظ على سوى عدد قلیل من اللوحات الجداریة 

 
مدرسة  ال(القرن الخامس عشر) یعد من أھم مباني    aResav - Manastir Manasija  و ریسافاأ ماناسیا  دیر   -

المجمع بأكملھ عبارة عن   . الصربي  حكم المركز الثقافي لل  یعد  وكان الزاریفیتش،ستیفان    وھو وقف للمستبد  . ة مورافی ال
بھا   كبیرة  أسوار  بھ  وتحیط  أعظم   برًجا،  11محصن  بین  من  لكنھا  فقط  الجداریة  اللوحات  ثلث  على  الحفاظ  تم 
مثل المترجمین   حیث تجمع العلماء   تأسست مدرسة ریسافا الشھیرة داخل الدیر  . إنجازات الرسم في العصور الوسطى

والرھبان على الناقلونو  والكتاب  المخطوطات    فعملوا  بتصحیح  و تزیین  بسبب  األقاموا  الكنسي  األدب  في  خطاء 
إال أنھ في اللغة     . ریسافا لمدرسة   اإلیجابي  على الرغم من الدور التاریخي . الترجمات العدیدة والنصوص غیر الدقیقة

ی  یسافالر  الناقلون  و ریسافا لمدرسة   العامیة الحدیثة یتم استخدام التابعین طالب  المن    نقلونللطالب السیئین الذین 
  .الجیدین

 

 

 أھم القالع الحدیثة  .1.5



4

نھري   طول  على  والتحصینات  المدن  الرومان  والبنى  والدانوب  البربریةمع    سافا  األراضي  باتجاه  الشمالیة  مع   و.حدودھم 
 . الرومانیة في ثقافة أكثر بدائیةوصولھم إلى البلقان في القرن األول المیالدي تم إدخال العناصر الفنیة المتعلقة بالتقالید والثقافة  

 .أدى تطور المدن الرومانیة إلى إنشاء مجتمع مركب وتطورت المدن وفقًا للمخطط الروماني المعتاد

وھي معقل مھم للجیش الروماني وواحدة من أھم    بقایا سیرمیوم  (Sremska Mitrovica)ا سریمسكا میتروفیتستوجد في  
) دقلدیانوس  اإلمبراطور  عھد  في  األربع  اإلمبراطوریة  العواصم  من  واحدة  كانت  حیث  البالد  أنحاء  جمیع  في  -284المدن 

 (Probus) و ترایان دیكیوس (Trajan Decius)  ). ولد العدید من األباطرة الرومان في ھذه المدینة بما في ذلك 305
آخر حاكم مشترك لألجزاء  و یعد    ) إمبراطوًرا 395-379توج فیھ ثیودوسیوس األول ( مكسمیان.  (Maximian)و   ویوس بر

القصر بقایا  األثري  الموقع  یضم  الرومانیة.  اإلمبراطوریة  من  والغربیة  شابھ.    الشرقیة  وما  المسیحیة  والكنیسة  اإلمبراطوري 
نھري سافا والدانوب    شرق سیرمیوم  التقاء  السلتیة    وھي Singidunum سینغیدونوم  كانت عند  القلعة  في موقع  بنیت  مدینة 

في (  Singidun  السابقة  والغرب  الشرق  إلى  الرومانیة  لإلمبراطوریة  الدائم  التقسیم     سینغیدونوم  أصبحت ف )  395بعد 
Singidunum   عندما كانت المدن الرومانیة    ،في منتصف القرن الخامس في غزوات الھون  اتم تدمیرھ  ،جزًءا من الشرق
و    ، مكان سینغیدونوم بُنیت بلغراد التي تعود للقرون الوسطى. في  الى یومنا ھذا  ظاھرة وما زالت بقایاھا    ،األخرى في بانونیا

ل اإلمبراطوریة الرومانیة كانت عاصمة  إلى الشرق على طول نھر الدانوب كانت فیمیناسیوم وھي مدینة إیلیریة سابقة وخال
 . جداریة ال بلوحات  مرسومة  القدیمةتم اكتشاف المقابر  Viminacium في أنقاض فیمیناسیوم  یا العلیا.تزی مقاطعة م

حیث تقع   ، )   Niš (نیش الیوم Naisus   نیسوسمدینة    ھي   جنوب نھر الدانوبتقع  التي  كانت المدینة الرومانیة األكثر أھمیة  
الكبیر (  ةفاخر  ملكیة  وھي    )Medijana(   مدیانا دیانا ھي أفضل  م )337-306ومقر صیفي لإلمبراطور الروماني قسطنطین 

  في   وقسطنطینیة قبل من  ت نیسوس مھمةكان  .وتقع بالقرب من الینابیع الحراریة قسطنطینیةجزء محفوظ في نیسوس مسقط رأس 
عن    ةبعیدً   ستة والتي لی زمن اإلمبراطور دقلدیانوس تم بناء حمامات رائعة مع نظام لتدفئة الغرف تحت األرض بالھواء الساخن 

تدمیرو  .  المدینة عام   نیسوس تم  في  الھون  شنھ  ھجوم  الشرقي    446في  الرومان  قبل  من  عام  مائة  بعد  بناؤھا  أعید  ولكن 
  ع.منذ القرن الساب  السلوفینیونسكنھا  ).565-527(اإلمبراطور البیزنطي) جستنیان (

تراجان   .أیًضا إلى زمن الرومان وھو نقش محفور في الصخر فوق نھر الدانوب في مضیق جرداب   لوح تراجان یعود أصل  
 . المضیق ) وقد أقیم اللوح فوق الطریق الذي مرت من خاللھ القوات الرومانیة عبر  117-98ھو أحد أشھر األباطرة الرومان (

الدانوبو   نھر  فوق  جسر  ببناء  أیًضا  تراجان  قام  الطریق  طول  الكھرومائیة   . على  الطاقة  لتولید  جرداب  محطة  بناء  بسبب 
 .متر فوق المكان الذي كان یقع فیھ  21.5والبحیرة االصطناعیة غمرت المیاه الطریق الروماني وتم نقل اللوح 
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باإلضافة إلى تراث الثقافة الرومانیة الكالسیكیة من األھمیة الكبیرة بالنسبة للتراث الثقافي الصربي  تعتبر قالع القرون الوسطى   
المنطقة   ھذه  وغزاة  الصرب  بناھا  والتي  الوسطى  العصور  بعد  بنیت  التي  تلك  والمجریین   -وكذلك  واألتراك  البیزنطیین 

 .والنمساویین

  .بالقرب من نھر الدانوب   تش في إقلیم فویفودینا في بلدة با صون بشكل جیدحصن مجري م ) Bačka tvrđavaباتشكا ( قلعة 
 . بعد قرن واحد د الملك المجري كارل روبرت لكنھا حصلت على مظھرھا الحالي في عھ 1342و   1338بین عامي  اتم بناؤھ

 .في مكانھا كانت قلعة أفار التي دمرھا المغول 

صخرة   (Petrovaradinska tvrđava) بتروفارادین قلعة   على  الیوم  ساد  نوفي  من  اآلخر  الجانب  على  بُنیت 
) للدفاع ضد  1780-1692القلعة الرائعة التي تعود إلى القرون الوسطى خالل الحقبة النمساویة ( بتروفارادین وقد تم بناء ھذه 

  ة.تلتھا القلعة البیزنطیة بتریكون والقلعة المجری  ثمالرومانیة حلت مكانھا في السابق مدینة كوزوم  . األتراك العثمنیین
 

الم   -  )Niška tvrđavaقلعة نیش ( القالع  البلقانصونة  واحدة من أفضل  تقع في وسط مدینة نیش في  شیده   ،الیوم  وھي 
 .بیزنطیةالرومانیة والقلعة الاألتراك على أنقاض 

 
تقع ھذه القلعة في مكان استراتیجي مھم للغایة   - Beogradska tvrđava (Kalemegdan)قلعة بلغراد (كالیمجدان) 

من سیلتیك .تحمل السمات والطبقات األثریة لكل فاتح احتلھا  -تل كالیمجدان فوق مصب نھر السافا في نھر الدانوب    -  بدالً 
تم تدمیر ھذه المدینة وإعادة   .العسكریة البربریة مع وسط أوروباكجزء من الحدود  سینغیدونوم سینغیدون نشأت القلعة الرومانیة

ألول   یذكرھا البلغار .في ھذه المنطقةبما في ذلك الصرب الذین بدأوا في االستقرار  فاتحینبنائھا عدة مرات من قبل العدید من ال
بلغراد  مرة أنھا  مرات  و   على  عدة  مجریة صربیة  حدودیة  مدینة  كانت  ذلك  عام  استول .بعد  علیھا  األتراك  خالل   1521ى 

   1815حررھا الصرب أخیًرا عام   ا وقاموا بتجدیدھا وتحدیثھحیث  سقطت في أیدي النمساویین عدة مرات    واالحتالل التركي  
 .1867وغادرت آخر حامیة تركیة عام   1841عام  لھم وأعلنوھا عاصمة 

 
القالع    -  (Smederevska tvrđava) قلعة سمیدیریفو  أكبر  اراضيواحدة من  (  ابناھ .صربیا  على  -1427الصرب 

جورج برانكوفیتش بعد أن اضطرت الدولة الصربیة إلى إعادة عاصمتھا بلغراد إلى الحكم    سید الحاكم) بناء على طلب ال1430
  . 1459وھكذا أصبحت سمیدیریفو عاصمة الدولة الصربیة حتى سقوطھا تحت الحكم التركي عام  المجري 

 
والتي تعود أقدم أجزائھا إلى   قلعة صغیرة  تم الحفاظ علیھا جیًدا بالقرب من مدینة بیرت   –  )Tvrđava Kaleكالى (  قلعة

الروماني قبل فارس   . العصر  القلعة من  بناء  یلو في عھد األمیر الزار  مومتشالدوق الصربي    وھو  الوسطى  من العصورتم 
عشر  ھریبلیانوفیتش الرابع  القرن  من  الثاني  النصف  اسم    ،في  علیھ  أطلق  مومتشیلولذلك  االستخدام  حیث    ،مدینة  في  كان 

 .العسكري حتى النصف األول من القرن العشرین
 

جولوباك( الوسطى    -  ) Golubačka tvrđavaقلعة  العصور  من  صربیة  بلدة    وقلعة  من  بالقرب  المنحدرات  على  تقع 
تم بناؤه على أنقاض قلعة رومانیة في مطلع القرنین الثالث عشر والرابع   . جولوباك عند مدخل نھر الدانوب في مضیق جرداب

قلعة جولوباك ھي لؤلؤة  .  بناھا كانوا من الصرب  من  من المرجح أن .عشر وظھر بشكل نھائي في نھایة القرن الخامس عشر 
  .جزء من منتزه جرداب الوطني   و تعد  2019لتراث الثقافي الصربي وتم ترمیمھا بالكامل في عام من ا

 
بناؤھ  -  )Kruševačka tvrđavaقلعة كروشیفاتس ( تم  الذي  القلعة  بقایا ھذه  األمیر الزار    اتقع  قبل  األرجح من  على 

ستیفان الزاریفیتش    السید الحاكمبعده ابنھ  من  البالد من ھناك وحكم الزار   . ھریبلیانوفیتش في وسط مدینة كروشیفاتس الحالیة
 .المجر المجاور قبل ستیفان من حصل على إدارتھاعندما تم نقل العاصمة إلى بلغراد والتي  1405حتى عام 

 
والیة  لس عاصمة  ا كانت ر ة. مدینة نوفي بازار الحالی  كیلومتًرا من  11قلعة جبلیة على بعد    -)  Stari Rasستاري راس (

طویلة  ولفترة  الوسطى  العصور  في  الصربیة  موقعھا    وھي   راشكا  بسبب  البلقان  في  الوسطى  العصور  مدن  أھم  من  واحدة 
  و ستاريالقریب  سوبوتشاني   دیر .  قلعة رومانیة  ا على انقاض  تم بناؤھ  الغلب اعلى   .االستراتیجي على مفترق الطرق المھمة

 .حمایة الیونسكو تحت   تعد من المواقع التي سار
 

تم بناؤھا على قمة تل في مضیق إیبار في القرن الثالث    حیثقلعة جبلیة یصعب الوصول إلیھا تقریبًا    -  ) Magličماغلیتش ( 
أنھا .عشر كما  صربیا  بوسط  كوسوفو  یربط  الذي  الوحید  الطریق  تحمي  القلعة  ھذه  سوبوتشاني    كانت  كانت  أدیرة  تحمي 

األول. اسم القلعة مشتق من    شستیفان أو ابنھ أور   ،تم بناؤھا على األرجح من قبل الملك األول لساللة نیمانییتش ا.وستودینیتس
 ضباب). (  magla    الكلمة الصربیة
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ثقافیة والفنیة ولھا  كانت األدیرة الصربیة األرثوذكسیة التي بنیت بین القرنین الثاني عشر والخامس عشر معقًال للحیاة الدینیة وال
 .ھناك ثالثة أنماط تم البناء عأساسھا: راشكي و الصربیة البیزنطیة والمورافسكي  .أھمیة كبیرة للتراث الثقافي الصربي

  مبتكرإنھ إنجاز   .. الذي تشكلت حولھ الدولة الصربیة التي تحمل االسم نفس راشكا نمط على اسم نھرالتم تسمیة    النمط الرشكي 
ببناء دیرشبدأ عھد أسلوب را . للبناة الصرب الذین اشتھروا بھ على مستوى العالم وانتھى   (1170) أعمدة القدیس جورج كا 

العصر الذھبي للرسم الصربي والذي بدأ   ما یسمى  لھذه الحقبة في العمارة یتم  .  (1296)مدینة اریلیة  بكنیسة القدیس أخیل في
  ممثلو .  سوبوتشاني  تصل إلى ذروتھا في و   1275وانتھى بغراداك حوالي عام    1175م  برسم أعمدة القدیس جورج حوالي عا

 :ھذا النمط المعماري ھمعن 

واجھات الكنیستین  ا.ستیفان نیمانی ھو وقف للملك  ) (القرن الثاني عشر Manastir Studenica دیر ستودینیتسا  -
الرخام األبیض اللوحات   . من  الدیر بمجموعتھ من  الثالث عشر والرابع عشریشتھر  القرنین  في عام  .  الجداریة من 

 أدرجت الیونسكو مدینة ستودینیتسا في قائمة التراث العالمي.   1986
 
الثالث عشر)    Manastir Mileševa  دیر میلیشیفا - للملك(القرن  فیھ حیث    ستیفان فالدیسالف  ھو وقف   .ُدفن 

للمالك   جداریة  لوحة  الدیر  ھذا  في  في  یوجد  واألوروبیة  الصربیة  الفنیة  األعمال  أجمل  من  تعتبر  والتي  األبیض 
  .العصور الوسطى 

 
األول  ستیفان نیمانیتش المعروف باسم ستیفان    ھو وقف للملك (القرن الثالث عشر)   Manastir Žiča جیتشا دیر   -

 .في ھجوم شنھ التتار وأعاد الملك میلوتین ترمیم الدیر في بدایة القرن الرابع عشر  جیتشاقُتلت  .المتوج
 
دیتشاني  - فیسوكي  للملك  Manastir Visoki Dečani دیر  وقف  ھو  عشر)  الرابع  إلى  عشر  الثالث  (القرن 

فیھ  دفن  الذي  دیتشاني  ستیفان  من   . الصربي  بأكثر  الفریدة  الكنیسة  ھذه  تزیین  صربیة  لوحة    1000تم  جداریة 
بنائھ  و من  على مر القرون تعرض الدیر للھجوم والنھب باستمرار .بیزنطیة بناء جاءت م و  مجددا  ثم إعادة  بادرة 

بناؤه في مناسبتینالدیر من القدیس سافا.   یقع  .ثم ابنھ القیصر دوشان  ومنتحت رعایة ستیفان دیتشانسكي    أوال  تم 
 .2006ونسكو للتراث العالمي منذ عام وھو مدرج في قائمة الی  بیتش بالقرب من

 
(القرن الثالث عشر) ھو وقف للملك أوروش األول ویقع بالقرب من  Manastir Sopoćani  دیر سوبوتشاني -

لسیدة العذراء والتي تعتبر أفضل تصویر لھذا  لیوجد على جداره الغربي لوحة جداریة تصور افتراض   . نوفي بازار
 تم إدراجھ في قائمة الیونسكو للتراث العالمي. 1979في عام  . الجداري األرثوذكسيالنموذج اإللزامي للرسم 

 

تم تطویره من نھایة القرن الثالث عشر إلى نھایة القرن الرابع عشر في میتوھیا   النمط الصربي البیزنطي (فاردارسكي)
الشمالیة ومقدونیا  المباني   . وكوسوفو  ألن  بالبیزنطیة  كنموذج سمیت  أخذت  لمباني  . البیزنطیة  الخارجیة  الزخرفة  تتكون 

 :ممثلو عن ھذا النمط ھم  .الكنیسة من حجارة رمادیة أو صفراء وطوب أحمر
 

العذراء لیفیشكا  - بُنیت  (  Crkva Bogorodica Ljeviška  كنیسة  الرابع عشر)  القرن  كنیسة في عھد  البدایة 
میلوتن ستیفان  بناؤھا على   . الملك  بیزنطیة سابقة تم  كنیسة  لوحات   .موقع  توجد  كانت  ترمیمھا  تم  التي  الكنیسة  في 

بعد احتالل كوسوفو حولھا األتراك إلى مسجد وأصبحت كنیسة مرة   .جداریة من قبل الرسامین الیونانیین البیزنطیین
ألضرار بالغة في  تعرضت كنیسة العذراء لیفیشكا    ،عندما عادت الحكومة الصربیة إلى ھناكو  1912أخرى في عام  

تم    2006في عام  و فیسوكي دیتشاني   جنبا إلى جنب مع    لذلك خضعت لعملیة ترمیم  2004أعمال الشغب في عام  
 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر  اإدراجھ

 
في كوسوفو    Manastir Gračanica  دیر غراتشانیتسا  - قریة غراتشانیتسا  یقع في  الرابع عشر)  القرن  (أوائل 

 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر ا تم إدراجھ .الملك میلوتین اومیتوھیا وقد بناھ
 

نشأ في مرحلة متأخرة من الدولة الصربیة في العصور الوسطى (الفترة من وفاة اإلمبراطور أوروش    النمط المورافسكي 
عام    1371عام   التركي  الحكم  سقوط  واستخدم1459إلى  النمط  )  الزار    ھذا  األمیر  بناھا  التي  واألدیرة  الكنائس  في 

و الحاكمھریبیلیانوفیتش  وال  السید  الزاریفیتش  الحاكمستیفان  برانكوفیتش جور  سید  و   .اج  رافنیتسا  ھم  النمط  ھذا  ممثلو 
 ماناسیا (ریسافا). 

(النصف الثاني من القرن الرابع عشر) مع الكنیسة المخصصة لصعود     Manastir Ravanica  دیر رافنیتسا  -
بنیت الكنیسة من صفوف   وقد  صلب مكون من سبعة أبراجحمایة  بجدار    ةمحاط   ا إنھ .الرب وھو وقف لألمیر الزار 

  .متناوبة من الحجر والطوب 
 .تضررت الجدران الداخلیة للدیر بشدة لذلك لم یتم الحفاظ على سوى عدد قلیل من اللوحات الجداریة 

 
مدرسة  ال(القرن الخامس عشر) یعد من أھم مباني    aResav - Manastir Manasija  و ریسافاأ ماناسیا  دیر   -

المجمع بأكملھ عبارة عن   . الصربي  حكم المركز الثقافي لل  یعد  وكان الزاریفیتش،ستیفان    وھو وقف للمستبد  . ة مورافی ال
بھا   كبیرة  أسوار  بھ  وتحیط  أعظم   برًجا،  11محصن  بین  من  لكنھا  فقط  الجداریة  اللوحات  ثلث  على  الحفاظ  تم 
مثل المترجمین   حیث تجمع العلماء   تأسست مدرسة ریسافا الشھیرة داخل الدیر  . إنجازات الرسم في العصور الوسطى

والرھبان على الناقلونو  والكتاب  المخطوطات    فعملوا  بتصحیح  و تزیین  بسبب  األقاموا  الكنسي  األدب  في  خطاء 
إال أنھ في اللغة     . ریسافا لمدرسة   اإلیجابي  على الرغم من الدور التاریخي . الترجمات العدیدة والنصوص غیر الدقیقة

ی  یسافالر  الناقلون  و ریسافا لمدرسة   العامیة الحدیثة یتم استخدام التابعین طالب  المن    نقلونللطالب السیئین الذین 
  .الجیدین

 

 

 أھم القالع الحدیثة  .1.5

بناؤھا على أراضیھا خالل التاریخ الحدیث   في المقام األول على    -جزء مھم من التراث الثقافي الصربي ھي القالع التي تم 
 .أراضي فویفودینا

ألغلب من أشھر وأجمل القالع الستین التي بنیت لى اع  –القرن التاسع عشر)  (  Dvorac Dunđerski رسكي  قلعة دونج
ھابسبورغ ملكیة  من  جزًءا  كانت  عندما  فویفودینا  الصربیة  . في  العائلة  قبل  من  المجمع  من  وجزء  القلعة  بناء    الغنیة   تم 

صاحب  تم شراؤھا من قبل  1889في عام حیث في غضون ذلك تم تغییر المالكین للممتلكات . 1826ستراتیمیروفیتش في عام 
حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة وخالل ذلك    الملكیةأدارت عائلتھ   حیث  الزار دونجرسكي  فاعل الخیروالصناعي و   يضااألر

لذا كانت القلعة مكانًا للقاء لممثلي    ،جیفیتشد كاراجور ةی لكمرتبًطا بالعائلة المادونجرسكي   كان  .الوقت أعید بناء القلعة الكبیرة
 .ثقافي محمي ممتلكالقلعة اآلن معلم سیاحي رئیسي و . الحیاة السیاسیة والعامة في مملكة یوغوسالفیا

وھو جزء من    جیفیتشد كاراجور عائلة الملكیة الیوغوسالفیةالمقر الرسمي ل  -رین)  (القرن العش  Beli dvorالقصر األبیض  
وبعد اغتیالھ  تم    ، من قبل الملك الیوغوسالفي ألكسندر األول  1934في عام   هبدأ بناء .ةحي دیدینی في  المجمع الملكي في بلغراد 

بعد الحرب العالمیة الثانیة ورفض   .الذي جھزه بأعمال فنیة قیمة   ىمن قبل الوصي األمیر بافل  1937في عام    من بناءهاالنتھاء  
 .بروز تیتو القصر األبیض كمرفق تمثیلي الستقبال الضیوف الممیزین من الخارج ف ستخدم رئیس یوغوسالفیا جوزی ا ،المملكة
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) وھي لغة مشتركة بین جمیع  Proto-Slavic(  تنتمي اللغة الصربیة إلى المجموعة السالفیة للغات الھندو أوروبیة وتنشأ من
بعد ذلك بناًء على طلب  و  863السالفیة إلى عام    تعود بدایة معرفة القراءة والكتابة . خلفھا أي أثر مكتوبالسالف والتي لم یبق  

األخوین سیریل ومیثودیوس في مھمة    وھمأرسل اإلمبراطور البیزنطي میھایلو رجاًال متعلمین    ،األمیر المورافي راستیسالف
قبل الشروع في ھذه المھمة قام سیریل   و  ن إلى أوروبا وشبھ جزیرة البلقانالمھاجری   -لنشر المسیحیة ومحو األمیة بین السالف 

الغالغولیتیة باللغة  السالفیة وكتبوه  إلى  الیونانیة  الكنیسة من  المقدس وكتب  الكتاب  بترجمة  السالفیة   .ومیثودیوس  اللغة  كانت 
التي كتبھا سیریل ومیثودیوس ھي أول لغة مكتوبة للسالف  إلى لھجة السالف المقدونیین من استند حیث  القدیمة  اللغة  تلك  ت 

لسالونیك   المجاورة  ومیثودیوس   منالمنطقة  سیریل  جاء  الیونانیة   . حیث  األبجدیة  غرار  على  الغالغولیتیة  األبجدیة  ُصممت 
 .حرفًا  36وتحتوي على 

 
طالب سیریل ومیثودیوس األبجدیة السیریلیة وھي أبجدیة سمیت على اسم    انشاءفي نھایة القرن التاسع أو بدایة القرن العاشر  

  ت اصبح  حرفًا جدیًدا. في القرن الثاني عشر األبجدیة السیریلیة  12حرفًا من اللغة الیونانیة و    24سیریل والتي تحتوي على  
غولیتیة في المناطق الصربیة وفي تلك الفترة حدث التغییر األول للغة السالفیة القدیمة إلى الصربیة  بدال من األبجدیة الغال  شائعة

كتب الكنیسة بإدخال كلمات من    قلو في ذلك الوقت الذین ن   الناقلون السالفیة والتي كانت أول لغة أدبیة للصرب. وبالتحدید بدأ  
المعلم كتب  القدیمة.  السالفیة  اللغة  إلى  المستقلة    العامیة  الصربیة  للكنیسة  أساقفة  رئیس  وأول  العظیم  سافا  االصربي  لقدیس 

) أیًضا بھذه  1208لقدیس سمعان (ا  الصربیة السالفیة. تمت كتابة حیاة) جمیع األنواع (قواعد الكنیسة) باللغة  1174-1236(
) بان  كولین  میثاق  الدبلوماسیة  الوثیقة  على  أیًضا  ینطبق  وھذا  وقانو1189اللغة  دو)  (شن  الشھیر  و)  1349ان  القانون 

دو  لإلمبراطور (شالصربي ستیفان  أھم  1355  -1308ان  أحد  السالفیة  ب   الكتب).  (حوالي    یعتبرالصربیة  إنجیل میروسالف 
 .تمت كتابتھ أیًضا باللغة الصربیة السالفیة  -صفحة    362كتاب طقسي في ووھو عبارة عن مخطوطة   -)  1190

تم الحفاظ على الثقافة واللغة    العثماني أي الحكم التركي (من منتصف القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر) خالل العھد  
 . النقل داخل مدرسة ریسافا القیام بأنشطة حیث تم  ،الصربیة ورعایتھما في األدیرة وأشھرھا ماناسیا

 
انتقل جزء كبیر من السكان من األجزاء    حیثویفیتش  حدثت الھجرة الكبرى للصرب تحت قیادة أرسینیة تشارن   1690في عام  

الیوم   فویفودینا  إلى  األتراك  انتقام  من  ھاربین  صربیا  من  ھابسبورغ    -الجنوبیة  لملكیة  السیطرة  تحت  الواقعة  األراضي  ثم 
بھدف تحویلھم    عانى المھاجرون الصرب من ضغوط كبیرة .المراكز الثقافیة والدینیة  انتقلت إلى ھناك  ومعھم  –(النمساویة)  

للمساعدة إلى روسیا طلبًا  الصربیة  الكنیسة  لجأت  لذلك  الكاثولیكیة  إلى سریمسكى    من ھناك  جاء حیث   .إلى  الروس  المعلمون 
وخاللھ جلب ھؤالء المعلمون الروس معھم اللغة الروسیة التي بدأت ببطء    كارلوفسى وافتتحوا مدرسة سالفیة وسالفیة التینیة

 .حتى ذلك الحین كانت اللغة المكتوبة الوحیدة للصرب في مملكة ھابسبورغ   ،اللغة األدبیة الصربیة السالفیةفي التأثیر على  
 .تحت تأثیر اللغة الروسیة واللغة العامیة تم إنشاء ما یسمى باللغة الروسیة السالفیة اوھكذ
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   1815حررھا الصرب أخیًرا عام   ا وقاموا بتجدیدھا وتحدیثھحیث  سقطت في أیدي النمساویین عدة مرات    واالحتالل التركي  
 .1867وغادرت آخر حامیة تركیة عام   1841عام  لھم وأعلنوھا عاصمة 

 
القالع    -  (Smederevska tvrđava) قلعة سمیدیریفو  أكبر  اراضيواحدة من  (  ابناھ .صربیا  على  -1427الصرب 

جورج برانكوفیتش بعد أن اضطرت الدولة الصربیة إلى إعادة عاصمتھا بلغراد إلى الحكم    سید الحاكم) بناء على طلب ال1430
  . 1459وھكذا أصبحت سمیدیریفو عاصمة الدولة الصربیة حتى سقوطھا تحت الحكم التركي عام  المجري 

 
والتي تعود أقدم أجزائھا إلى   قلعة صغیرة  تم الحفاظ علیھا جیًدا بالقرب من مدینة بیرت   –  )Tvrđava Kaleكالى (  قلعة

الروماني قبل فارس   . العصر  القلعة من  بناء  یلو في عھد األمیر الزار  مومتشالدوق الصربي    وھو  الوسطى  من العصورتم 
عشر  ھریبلیانوفیتش الرابع  القرن  من  الثاني  النصف  اسم    ،في  علیھ  أطلق  مومتشیلولذلك  االستخدام  حیث    ،مدینة  في  كان 

 .العسكري حتى النصف األول من القرن العشرین
 

جولوباك( الوسطى    -  ) Golubačka tvrđavaقلعة  العصور  من  صربیة  بلدة    وقلعة  من  بالقرب  المنحدرات  على  تقع 
تم بناؤه على أنقاض قلعة رومانیة في مطلع القرنین الثالث عشر والرابع   . جولوباك عند مدخل نھر الدانوب في مضیق جرداب

قلعة جولوباك ھي لؤلؤة  .  بناھا كانوا من الصرب  من  من المرجح أن .عشر وظھر بشكل نھائي في نھایة القرن الخامس عشر 
  .جزء من منتزه جرداب الوطني   و تعد  2019لتراث الثقافي الصربي وتم ترمیمھا بالكامل في عام من ا

 
بناؤھ  -  )Kruševačka tvrđavaقلعة كروشیفاتس ( تم  الذي  القلعة  بقایا ھذه  األمیر الزار    اتقع  قبل  األرجح من  على 

ستیفان الزاریفیتش    السید الحاكمبعده ابنھ  من  البالد من ھناك وحكم الزار   . ھریبلیانوفیتش في وسط مدینة كروشیفاتس الحالیة
 .المجر المجاور قبل ستیفان من حصل على إدارتھاعندما تم نقل العاصمة إلى بلغراد والتي  1405حتى عام 

 
والیة  لس عاصمة  ا كانت ر ة. مدینة نوفي بازار الحالی  كیلومتًرا من  11قلعة جبلیة على بعد    -)  Stari Rasستاري راس (

طویلة  ولفترة  الوسطى  العصور  في  الصربیة  موقعھا    وھي   راشكا  بسبب  البلقان  في  الوسطى  العصور  مدن  أھم  من  واحدة 
  و ستاريالقریب  سوبوتشاني   دیر .  قلعة رومانیة  ا على انقاض  تم بناؤھ  الغلب اعلى   .االستراتیجي على مفترق الطرق المھمة

 .حمایة الیونسكو تحت   تعد من المواقع التي سار
 

تم بناؤھا على قمة تل في مضیق إیبار في القرن الثالث    حیثقلعة جبلیة یصعب الوصول إلیھا تقریبًا    -  ) Magličماغلیتش ( 
أنھا .عشر كما  صربیا  بوسط  كوسوفو  یربط  الذي  الوحید  الطریق  تحمي  القلعة  ھذه  سوبوتشاني    كانت  كانت  أدیرة  تحمي 

األول. اسم القلعة مشتق من    شستیفان أو ابنھ أور   ،تم بناؤھا على األرجح من قبل الملك األول لساللة نیمانییتش ا.وستودینیتس
 ضباب). (  magla    الكلمة الصربیة
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ثقافیة والفنیة ولھا  كانت األدیرة الصربیة األرثوذكسیة التي بنیت بین القرنین الثاني عشر والخامس عشر معقًال للحیاة الدینیة وال
 .ھناك ثالثة أنماط تم البناء عأساسھا: راشكي و الصربیة البیزنطیة والمورافسكي  .أھمیة كبیرة للتراث الثقافي الصربي

  مبتكرإنھ إنجاز   .. الذي تشكلت حولھ الدولة الصربیة التي تحمل االسم نفس راشكا نمط على اسم نھرالتم تسمیة    النمط الرشكي 
ببناء دیرشبدأ عھد أسلوب را . للبناة الصرب الذین اشتھروا بھ على مستوى العالم وانتھى   (1170) أعمدة القدیس جورج كا 

العصر الذھبي للرسم الصربي والذي بدأ   ما یسمى  لھذه الحقبة في العمارة یتم  .  (1296)مدینة اریلیة  بكنیسة القدیس أخیل في
  ممثلو .  سوبوتشاني  تصل إلى ذروتھا في و   1275وانتھى بغراداك حوالي عام    1175م  برسم أعمدة القدیس جورج حوالي عا

 :ھذا النمط المعماري ھمعن 

واجھات الكنیستین  ا.ستیفان نیمانی ھو وقف للملك  ) (القرن الثاني عشر Manastir Studenica دیر ستودینیتسا  -
الرخام األبیض اللوحات   . من  الدیر بمجموعتھ من  الثالث عشر والرابع عشریشتھر  القرنین  في عام  .  الجداریة من 

 أدرجت الیونسكو مدینة ستودینیتسا في قائمة التراث العالمي.   1986
 
الثالث عشر)    Manastir Mileševa  دیر میلیشیفا - للملك(القرن  فیھ حیث    ستیفان فالدیسالف  ھو وقف   .ُدفن 

للمالك   جداریة  لوحة  الدیر  ھذا  في  في  یوجد  واألوروبیة  الصربیة  الفنیة  األعمال  أجمل  من  تعتبر  والتي  األبیض 
  .العصور الوسطى 

 

األول  ستیفان نیمانیتش المعروف باسم ستیفان    ھو وقف للملك (القرن الثالث عشر)   Manastir Žiča جیتشا دیر   -
 .في ھجوم شنھ التتار وأعاد الملك میلوتین ترمیم الدیر في بدایة القرن الرابع عشر  جیتشاقُتلت  .المتوج

 
دیتشاني  - فیسوكي  للملك  Manastir Visoki Dečani دیر  وقف  ھو  عشر)  الرابع  إلى  عشر  الثالث  (القرن 

فیھ  دفن  الذي  دیتشاني  ستیفان  من   . الصربي  بأكثر  الفریدة  الكنیسة  ھذه  تزیین  صربیة  لوحة    1000تم  جداریة 
بنائھ  و من  على مر القرون تعرض الدیر للھجوم والنھب باستمرار .بیزنطیة بناء جاءت م و  مجددا  ثم إعادة  بادرة 

بناؤه في مناسبتینالدیر من القدیس سافا.   یقع  .ثم ابنھ القیصر دوشان  ومنتحت رعایة ستیفان دیتشانسكي    أوال  تم 
 .2006ونسكو للتراث العالمي منذ عام وھو مدرج في قائمة الی  بیتش بالقرب من

 
(القرن الثالث عشر) ھو وقف للملك أوروش األول ویقع بالقرب من  Manastir Sopoćani  دیر سوبوتشاني -

لسیدة العذراء والتي تعتبر أفضل تصویر لھذا  لیوجد على جداره الغربي لوحة جداریة تصور افتراض   . نوفي بازار
 تم إدراجھ في قائمة الیونسكو للتراث العالمي. 1979في عام  . الجداري األرثوذكسيالنموذج اإللزامي للرسم 

 

تم تطویره من نھایة القرن الثالث عشر إلى نھایة القرن الرابع عشر في میتوھیا   النمط الصربي البیزنطي (فاردارسكي)
الشمالیة ومقدونیا  المباني   . وكوسوفو  ألن  بالبیزنطیة  كنموذج سمیت  أخذت  لمباني  . البیزنطیة  الخارجیة  الزخرفة  تتكون 

 :ممثلو عن ھذا النمط ھم  .الكنیسة من حجارة رمادیة أو صفراء وطوب أحمر
 

العذراء لیفیشكا  - بُنیت  (  Crkva Bogorodica Ljeviška  كنیسة  الرابع عشر)  القرن  كنیسة في عھد  البدایة 
میلوتن ستیفان  بناؤھا على   . الملك  بیزنطیة سابقة تم  كنیسة  لوحات   .موقع  توجد  كانت  ترمیمھا  تم  التي  الكنیسة  في 

بعد احتالل كوسوفو حولھا األتراك إلى مسجد وأصبحت كنیسة مرة   .جداریة من قبل الرسامین الیونانیین البیزنطیین
ألضرار بالغة في  تعرضت كنیسة العذراء لیفیشكا    ،عندما عادت الحكومة الصربیة إلى ھناكو  1912أخرى في عام  

تم    2006في عام  و فیسوكي دیتشاني   جنبا إلى جنب مع    لذلك خضعت لعملیة ترمیم  2004أعمال الشغب في عام  
 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر  اإدراجھ

 
في كوسوفو    Manastir Gračanica  دیر غراتشانیتسا  - قریة غراتشانیتسا  یقع في  الرابع عشر)  القرن  (أوائل 

 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر ا تم إدراجھ .الملك میلوتین اومیتوھیا وقد بناھ
 

نشأ في مرحلة متأخرة من الدولة الصربیة في العصور الوسطى (الفترة من وفاة اإلمبراطور أوروش    النمط المورافسكي 
عام    1371عام   التركي  الحكم  سقوط  واستخدم1459إلى  النمط  )  الزار    ھذا  األمیر  بناھا  التي  واألدیرة  الكنائس  في 

و الحاكمھریبیلیانوفیتش  وال  السید  الزاریفیتش  الحاكمستیفان  برانكوفیتش جور  سید  و   .اج  رافنیتسا  ھم  النمط  ھذا  ممثلو 
 ماناسیا (ریسافا). 

(النصف الثاني من القرن الرابع عشر) مع الكنیسة المخصصة لصعود     Manastir Ravanica  دیر رافنیتسا  -
بنیت الكنیسة من صفوف   وقد  صلب مكون من سبعة أبراجحمایة  بجدار    ةمحاط   ا إنھ .الرب وھو وقف لألمیر الزار 

  .متناوبة من الحجر والطوب 
 .تضررت الجدران الداخلیة للدیر بشدة لذلك لم یتم الحفاظ على سوى عدد قلیل من اللوحات الجداریة 

 
مدرسة  ال(القرن الخامس عشر) یعد من أھم مباني    aResav - Manastir Manasija  و ریسافاأ ماناسیا  دیر   -

المجمع بأكملھ عبارة عن   . الصربي  حكم المركز الثقافي لل  یعد  وكان الزاریفیتش،ستیفان    وھو وقف للمستبد  . ة مورافی ال
بھا   كبیرة  أسوار  بھ  وتحیط  أعظم   برًجا،  11محصن  بین  من  لكنھا  فقط  الجداریة  اللوحات  ثلث  على  الحفاظ  تم 
مثل المترجمین   حیث تجمع العلماء   تأسست مدرسة ریسافا الشھیرة داخل الدیر  . إنجازات الرسم في العصور الوسطى

والرھبان على الناقلونو  والكتاب  المخطوطات    فعملوا  بتصحیح  و تزیین  بسبب  األقاموا  الكنسي  األدب  في  خطاء 
إال أنھ في اللغة     . ریسافا لمدرسة   اإلیجابي  على الرغم من الدور التاریخي . الترجمات العدیدة والنصوص غیر الدقیقة

ی  یسافالر  الناقلون  و ریسافا لمدرسة   العامیة الحدیثة یتم استخدام التابعین طالب  المن    نقلونللطالب السیئین الذین 
  .الجیدین
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بناؤھا على أراضیھا خالل التاریخ الحدیث   في المقام األول على    -جزء مھم من التراث الثقافي الصربي ھي القالع التي تم 
 .أراضي فویفودینا

ألغلب من أشھر وأجمل القالع الستین التي بنیت لى اع  –القرن التاسع عشر)  (  Dvorac Dunđerski رسكي  قلعة دونج
ھابسبورغ ملكیة  من  جزًءا  كانت  عندما  فویفودینا  الصربیة  . في  العائلة  قبل  من  المجمع  من  وجزء  القلعة  بناء    الغنیة   تم 

صاحب  تم شراؤھا من قبل  1889في عام حیث في غضون ذلك تم تغییر المالكین للممتلكات . 1826ستراتیمیروفیتش في عام 
حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة وخالل ذلك    الملكیةأدارت عائلتھ   حیث  الزار دونجرسكي  فاعل الخیروالصناعي و   يضااألر

لذا كانت القلعة مكانًا للقاء لممثلي    ،جیفیتشد كاراجور ةی لكمرتبًطا بالعائلة المادونجرسكي   كان  .الوقت أعید بناء القلعة الكبیرة
 .ثقافي محمي ممتلكالقلعة اآلن معلم سیاحي رئیسي و . الحیاة السیاسیة والعامة في مملكة یوغوسالفیا

وھو جزء من    جیفیتشد كاراجور عائلة الملكیة الیوغوسالفیةالمقر الرسمي ل  -رین)  (القرن العش  Beli dvorالقصر األبیض  
وبعد اغتیالھ  تم    ، من قبل الملك الیوغوسالفي ألكسندر األول  1934في عام   هبدأ بناء .ةحي دیدینی في  المجمع الملكي في بلغراد 

بعد الحرب العالمیة الثانیة ورفض   .الذي جھزه بأعمال فنیة قیمة   ىمن قبل الوصي األمیر بافل  1937في عام    من بناءهاالنتھاء  
 .بروز تیتو القصر األبیض كمرفق تمثیلي الستقبال الضیوف الممیزین من الخارج ف ستخدم رئیس یوغوسالفیا جوزی ا ،المملكة
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) وھي لغة مشتركة بین جمیع  Proto-Slavic(  تنتمي اللغة الصربیة إلى المجموعة السالفیة للغات الھندو أوروبیة وتنشأ من
بعد ذلك بناًء على طلب  و  863السالفیة إلى عام    تعود بدایة معرفة القراءة والكتابة . خلفھا أي أثر مكتوبالسالف والتي لم یبق  

األخوین سیریل ومیثودیوس في مھمة    وھمأرسل اإلمبراطور البیزنطي میھایلو رجاًال متعلمین    ،األمیر المورافي راستیسالف
قبل الشروع في ھذه المھمة قام سیریل   و  ن إلى أوروبا وشبھ جزیرة البلقانالمھاجری   -لنشر المسیحیة ومحو األمیة بین السالف 

الغالغولیتیة باللغة  السالفیة وكتبوه  إلى  الیونانیة  الكنیسة من  المقدس وكتب  الكتاب  بترجمة  السالفیة   .ومیثودیوس  اللغة  كانت 
التي كتبھا سیریل ومیثودیوس ھي أول لغة مكتوبة للسالف  إلى لھجة السالف المقدونیین من استند حیث  القدیمة  اللغة  تلك  ت 

لسالونیك   المجاورة  ومیثودیوس   منالمنطقة  سیریل  جاء  الیونانیة   . حیث  األبجدیة  غرار  على  الغالغولیتیة  األبجدیة  ُصممت 
 .حرفًا  36وتحتوي على 

 
طالب سیریل ومیثودیوس األبجدیة السیریلیة وھي أبجدیة سمیت على اسم    انشاءفي نھایة القرن التاسع أو بدایة القرن العاشر  

  ت اصبح  حرفًا جدیًدا. في القرن الثاني عشر األبجدیة السیریلیة  12حرفًا من اللغة الیونانیة و    24سیریل والتي تحتوي على  
غولیتیة في المناطق الصربیة وفي تلك الفترة حدث التغییر األول للغة السالفیة القدیمة إلى الصربیة  بدال من األبجدیة الغال  شائعة

كتب الكنیسة بإدخال كلمات من    قلو في ذلك الوقت الذین ن   الناقلون السالفیة والتي كانت أول لغة أدبیة للصرب. وبالتحدید بدأ  
المعلم كتب  القدیمة.  السالفیة  اللغة  إلى  المستقلة    العامیة  الصربیة  للكنیسة  أساقفة  رئیس  وأول  العظیم  سافا  االصربي  لقدیس 

) أیًضا بھذه  1208لقدیس سمعان (ا  الصربیة السالفیة. تمت كتابة حیاة) جمیع األنواع (قواعد الكنیسة) باللغة  1174-1236(
) بان  كولین  میثاق  الدبلوماسیة  الوثیقة  على  أیًضا  ینطبق  وھذا  وقانو1189اللغة  دو)  (شن  الشھیر  و)  1349ان  القانون 

دو  لإلمبراطور (شالصربي ستیفان  أھم  1355  -1308ان  أحد  السالفیة  ب   الكتب).  (حوالي    یعتبرالصربیة  إنجیل میروسالف 
 .تمت كتابتھ أیًضا باللغة الصربیة السالفیة  -صفحة    362كتاب طقسي في ووھو عبارة عن مخطوطة   -)  1190

تم الحفاظ على الثقافة واللغة    العثماني أي الحكم التركي (من منتصف القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر) خالل العھد  
 . النقل داخل مدرسة ریسافا القیام بأنشطة حیث تم  ،الصربیة ورعایتھما في األدیرة وأشھرھا ماناسیا

 
انتقل جزء كبیر من السكان من األجزاء    حیثویفیتش  حدثت الھجرة الكبرى للصرب تحت قیادة أرسینیة تشارن   1690في عام  

الیوم   فویفودینا  إلى  األتراك  انتقام  من  ھاربین  صربیا  من  ھابسبورغ    -الجنوبیة  لملكیة  السیطرة  تحت  الواقعة  األراضي  ثم 
بھدف تحویلھم    عانى المھاجرون الصرب من ضغوط كبیرة .المراكز الثقافیة والدینیة  انتقلت إلى ھناك  ومعھم  –(النمساویة)  

للمساعدة إلى روسیا طلبًا  الصربیة  الكنیسة  لجأت  لذلك  الكاثولیكیة  إلى سریمسكى    من ھناك  جاء حیث   .إلى  الروس  المعلمون 
وخاللھ جلب ھؤالء المعلمون الروس معھم اللغة الروسیة التي بدأت ببطء    كارلوفسى وافتتحوا مدرسة سالفیة وسالفیة التینیة

 .حتى ذلك الحین كانت اللغة المكتوبة الوحیدة للصرب في مملكة ھابسبورغ   ،اللغة األدبیة الصربیة السالفیةفي التأثیر على  
 .تحت تأثیر اللغة الروسیة واللغة العامیة تم إنشاء ما یسمى باللغة الروسیة السالفیة اوھكذ

 

السالفیة الصربیة. إنھا نتیجة التأثیر الكبیر للغة العامیة  في القرن الثامن عشر حدث تغییر آخر في اللغة والذي أطلق علیھ اللغة  
ولم یكن لدیھا قواعد معینة یمكن من خاللھا كتبتھ حیث كان كل شخص متعلم یعتقد أنھ یعرف أفضل    ،في اللغة الروسیة السالفیة

) مركالي  سافا  اللغوي  أشار  الكلمات.  بعض  نطق  أو  لكتابة  العظیم  1833-1783طریقة  والمعلم  أوبرادوفیتش  )  دوسیتي 
القواعد1739-1811( وتوحید  اللغة  إصالح  الضروري  من  كان  أنھ  إلى   (،  ) كارادجیتش  ستیفانوفیتش  فوك  -1787وأن 

صالحات اللغة والكتابة الصربیة. أدت إصالحاتھ إلى تحدیث اللغة األدبیة  إل) كرس حیاتھ كلھا لتحقیق ھذه األفكار أي  1864
طاب الناس العادیین وإبعادھا عن كل من الصربیة السالفیة والروسیة السالفیة. تم تقلیل األبجدیة  الصربیة وجعلھا أقرب إلى خ 

حرفًا ولكل حرف صوتھ الخاص مما یعني أنھ حتى األجنبي الذي ال یعرف اللغة الصربیة یمكنھ قراءة كل    30السیریلیة إلى  
للغة    ك ستیفانوفیتش كارادجیتش ھو أیًضا مؤلف أول قاموس فو   .كلمة صربیة إذا تعلم صوت كل حرف من األبجدیة الصربیة 

 .1818والذي نُشر في عام  ة مصلحال الصربیة
 

باإلضافة إلى السیریلیة تستخدم اللغة الصربیة أیًضا الالتینیة والتي یتم تكییفھا أیًضا لمبدأ صوت واحد حرف واحد مع بعض  
 ). dž، nj (  حد االستثناءات حیث تتم قراءة حرفین على ھیئة صوت وا
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 (ذات التأثیرات االھم للطوائف والثقافات المتعددة) 

  أقل بقلیل من ربع سكان البالد   -ملیون    1.7عاصمة جمھوریة صربیا وأكبر مدنھا. یبلغ عدد سكانھا حوالي    )Beogradبلغراد (
سافا والدانوب وكانت ھدفًا للعدید من الغزاة. تأسست المدینة في القرن الثالث قبل المیالد من قبل  القع عند التقاء نھري  ی .  االجمالي

سلتیك ال قبیلة  بعد  األول  القرن  وأطلق وفي  الرومان  اسم  ومیالد غزاھا  الرومانیة   سینغیدونوم. علیھا  اإلمبراطوریة  تقسیم  تم  عندما 
بیزنطة. من النصف الثاني من القرن الرابع تم ھدمھا بالتناوب أو أخذھا من البیزنطیین من قبل    -إلى اإلمبراطوریة الشرقیة    انتمت
.  876األفار والسالف. تم ذكرھا ألول مرة باسم بلغراد من قبل البلغار عام  ود  الجبی والقوط الشرقیین  والسارماتیین  والھون  والقوط  

وھي قلعة مھیبة على    ،كالیمجدانأصبحت جزًءا من الدولة الصربیة في العصور الوسطى في القرن الثالث عشر. أھم معالمھا ھي  
أوش فوق  االسم  نفس  یحمل  اتشىتل  لإلمبراطوریة  استراتیجیة  أھمیة  ذات  كانت  حدودي.  (كحصن  إلمبراطوریة  لو  ) لرومانیة 

و و  حكمل لالبیزنطیة  ولالصربي  المجر  ولمملكة  العثمانیة  في  لإلمبراطوریة  والنمساویون  األلمان  غزاھا  النمساویة.  إلمبراطوریة 
بممل بعد  فیما  سمیت  والتي  الجدیدة  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  مملكة  عاصمة  أصبحت  ثم  األولى.  العالمیة  كة  الحرب 

) االشتراكیة  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  عاصمة  كانت  الثانیة  العالمیة  الحرب  بعد  وجمھوریة  1991-1943یوغوسالفیا.   (
ثم في قصف الحلفاء في    1941أبریل    6بأضرار بالغة في القصف األلماني في    ت). أصیب 2003-1992یوغوسالفیا االتحادیة (

. بسبب العدید من عملیات التدمیر والتأثیرات المختلفة فإن ھندستھا المعماریة متنوعة للغایة. على شرفة قلعة كالیمجدان  1944عام  
جبل أفاال  أحد رموز بلغراد. رمز آخر مھم ھو    -روفیتش  شت می عمل النحات إیفان    الفائزتمثال  أقیم    ملتقى النھرینفوق میناء النھر و

في وسط   سكدارلیا  قعت .  ونصب تذكاري للبطل المجھول عمالق    برجیھیمن علیھ    -أحد أشھر أماكن التنزه في بلغراد    -متًرا)    511(
ا  -المدینة   نھایة  في  والرسامین  والشعراء  الممثلین  للقاء  مكانًا  أصبحت  بوھیمیة  منطقة  إلى  وھي  باإلضافة  عشر  التاسع  لقرن 

عام    -  بیوغرادجانكا  في  بناؤه  تم  تجاري  ارتفاعھ    1974مبنى  بانوراما    حیثمتًرا    101ویبلغ  منھا  العلوي  الجزء  بلغراد  لفي 
وجد في  بلغراد على الماء على ضفة بلغراد القدیمة في سافا. ی  ، بدأ بناء جزء جدید من المدینة  2015والمناطق المحیطة بھا. في عام 

تعتبر   األدیان.  لمختلف  العبادة  وأماكن  واألدیرة  والكنائس  الروحیة  للثقافة  قیمة  آثار  تسركفا)الكاتدرائیةبلغراد  أھم    (سابورنا  من 
عام   بناؤھا  تم  وقد  األرثوذكسیة  (الوردة)  كنائس  تمیزھا.  1840الكنائس  بیتكا و  روجیتسا  ماركو وكنیسة قدیسة   و  القدیس 

كات  وكنیس بلغراد (أو س األثریة بأھمیتھا ومظھرھا. یقع    القدیس سافا  معبد باإلضافة إلى    الكسندر نیفیسكي وكنیسة  توبتشیدرسكا 
في    راكلي ی مسجد با. یقع  1929في وسط المدینة وھو حالیًا مكان العبادة الیھودي الوحید النشط بالكامل وقد تم بناؤه عام    شالوم) 

التي كانت موجودة في بلغراد    200وھو الوحید المتبقي من أكثر من    1575ول. تم بناؤه حوالي عام  تش في دوروسط المدینة القدیمة  
.  بادوفا  -أنطونیوس بادوا  من بینھا كنیسة  وخالل الحكم العثماني. یوجد في عاصمة صربیا عدد من الكنائس الرومانیة الكاثولیكیة  

(األكبر    السینمائي FEST مھرجانو  معرض بلغراد الدولي للكتاب تتمتع بلغراد بحیاة ثقافیة غنیة جًدا واألحداث األكثر زیارة ھي  
أحد أھم المھرجانات   BITEF یًضا مھرجان موسیقى). تستضیف بلغراد أیًضا(ا  Beer Festمھرجان البیرة بلغراد   في البالد) و

العالم   في  الصیف    و   مھرجان   BELEFوالمسرحیة  خالل  تقام  مختلفة  أحداث  عدة  من  مزیج  الواقع  في  المؤلف  ھو  ومھرجان 
والقصیرة  لألومھرجان    السینمائي الوثائقیة  للموسیقى   BEMUS ومھرجان  Gitar art   مھرجان  و  Kratki metarفالم 

 .الكالسیكیة وغیرھا من األحداث المتنوعة للغایة

) (  )Novi Sadنوفي ساد  في صربیا  مدینة  أكبر  ثاني  بالحكم    340.000ھي  المتمتعة  فویفودینا  مقاطعة  وھي عاصمة  نسمة) 
بناء   إلى  المدینة  یعود أصل ھذه  الدانوب.  نھر  بانونیا على ضفاف  الجنوبي من سھل  الجزء  تقع في  بتروفارادینالذاتي.  عام    قلعة 
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األول  ستیفان نیمانیتش المعروف باسم ستیفان    ھو وقف للملك (القرن الثالث عشر)   Manastir Žiča جیتشا دیر   -
 .في ھجوم شنھ التتار وأعاد الملك میلوتین ترمیم الدیر في بدایة القرن الرابع عشر  جیتشاقُتلت  .المتوج

 
دیتشاني  - فیسوكي  للملك  Manastir Visoki Dečani دیر  وقف  ھو  عشر)  الرابع  إلى  عشر  الثالث  (القرن 

فیھ  دفن  الذي  دیتشاني  ستیفان  من   . الصربي  بأكثر  الفریدة  الكنیسة  ھذه  تزیین  صربیة  لوحة    1000تم  جداریة 
بنائھ  و من  على مر القرون تعرض الدیر للھجوم والنھب باستمرار .بیزنطیة بناء جاءت م و  مجددا  ثم إعادة  بادرة 

بناؤه في مناسبتینالدیر من القدیس سافا.   یقع  .ثم ابنھ القیصر دوشان  ومنتحت رعایة ستیفان دیتشانسكي    أوال  تم 
 .2006ونسكو للتراث العالمي منذ عام وھو مدرج في قائمة الی  بیتش بالقرب من

 
(القرن الثالث عشر) ھو وقف للملك أوروش األول ویقع بالقرب من  Manastir Sopoćani  دیر سوبوتشاني -

لسیدة العذراء والتي تعتبر أفضل تصویر لھذا  لیوجد على جداره الغربي لوحة جداریة تصور افتراض   . نوفي بازار
 تم إدراجھ في قائمة الیونسكو للتراث العالمي. 1979في عام  . الجداري األرثوذكسيالنموذج اإللزامي للرسم 

 

تم تطویره من نھایة القرن الثالث عشر إلى نھایة القرن الرابع عشر في میتوھیا   النمط الصربي البیزنطي (فاردارسكي)
الشمالیة ومقدونیا  المباني   . وكوسوفو  ألن  بالبیزنطیة  كنموذج سمیت  أخذت  لمباني  . البیزنطیة  الخارجیة  الزخرفة  تتكون 

 :ممثلو عن ھذا النمط ھم  .الكنیسة من حجارة رمادیة أو صفراء وطوب أحمر
 

العذراء لیفیشكا  - بُنیت  (  Crkva Bogorodica Ljeviška  كنیسة  الرابع عشر)  القرن  كنیسة في عھد  البدایة 
میلوتن ستیفان  بناؤھا على   . الملك  بیزنطیة سابقة تم  كنیسة  لوحات   .موقع  توجد  كانت  ترمیمھا  تم  التي  الكنیسة  في 

بعد احتالل كوسوفو حولھا األتراك إلى مسجد وأصبحت كنیسة مرة   .جداریة من قبل الرسامین الیونانیین البیزنطیین
ألضرار بالغة في  تعرضت كنیسة العذراء لیفیشكا    ،عندما عادت الحكومة الصربیة إلى ھناكو  1912أخرى في عام  

تم    2006في عام  و فیسوكي دیتشاني   جنبا إلى جنب مع    لذلك خضعت لعملیة ترمیم  2004أعمال الشغب في عام  
 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر  اإدراجھ

 
في كوسوفو    Manastir Gračanica  دیر غراتشانیتسا  - قریة غراتشانیتسا  یقع في  الرابع عشر)  القرن  (أوائل 

 .في قائمة الیونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر ا تم إدراجھ .الملك میلوتین اومیتوھیا وقد بناھ
 

نشأ في مرحلة متأخرة من الدولة الصربیة في العصور الوسطى (الفترة من وفاة اإلمبراطور أوروش    النمط المورافسكي 
عام    1371عام   التركي  الحكم  سقوط  واستخدم1459إلى  النمط  )  الزار    ھذا  األمیر  بناھا  التي  واألدیرة  الكنائس  في 

و الحاكمھریبیلیانوفیتش  وال  السید  الزاریفیتش  الحاكمستیفان  برانكوفیتش جور  سید  و   .اج  رافنیتسا  ھم  النمط  ھذا  ممثلو 
 ماناسیا (ریسافا). 

(النصف الثاني من القرن الرابع عشر) مع الكنیسة المخصصة لصعود     Manastir Ravanica  دیر رافنیتسا  -
بنیت الكنیسة من صفوف   وقد  صلب مكون من سبعة أبراجحمایة  بجدار    ةمحاط   ا إنھ .الرب وھو وقف لألمیر الزار 

  .متناوبة من الحجر والطوب 
 .تضررت الجدران الداخلیة للدیر بشدة لذلك لم یتم الحفاظ على سوى عدد قلیل من اللوحات الجداریة 

 
مدرسة  ال(القرن الخامس عشر) یعد من أھم مباني    aResav - Manastir Manasija  و ریسافاأ ماناسیا  دیر   -

المجمع بأكملھ عبارة عن   . الصربي  حكم المركز الثقافي لل  یعد  وكان الزاریفیتش،ستیفان    وھو وقف للمستبد  . ة مورافی ال
بھا   كبیرة  أسوار  بھ  وتحیط  أعظم   برًجا،  11محصن  بین  من  لكنھا  فقط  الجداریة  اللوحات  ثلث  على  الحفاظ  تم 
مثل المترجمین   حیث تجمع العلماء   تأسست مدرسة ریسافا الشھیرة داخل الدیر  . إنجازات الرسم في العصور الوسطى

والرھبان على الناقلونو  والكتاب  المخطوطات    فعملوا  بتصحیح  و تزیین  بسبب  األقاموا  الكنسي  األدب  في  خطاء 
إال أنھ في اللغة     . ریسافا لمدرسة   اإلیجابي  على الرغم من الدور التاریخي . الترجمات العدیدة والنصوص غیر الدقیقة

ی  یسافالر  الناقلون  و ریسافا لمدرسة   العامیة الحدیثة یتم استخدام التابعین طالب  المن    نقلونللطالب السیئین الذین 
  .الجیدین
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بناؤھا على أراضیھا خالل التاریخ الحدیث   في المقام األول على    -جزء مھم من التراث الثقافي الصربي ھي القالع التي تم 
 .أراضي فویفودینا

ألغلب من أشھر وأجمل القالع الستین التي بنیت لى اع  –القرن التاسع عشر)  (  Dvorac Dunđerski رسكي  قلعة دونج
ھابسبورغ ملكیة  من  جزًءا  كانت  عندما  فویفودینا  الصربیة  . في  العائلة  قبل  من  المجمع  من  وجزء  القلعة  بناء    الغنیة   تم 

صاحب  تم شراؤھا من قبل  1889في عام حیث في غضون ذلك تم تغییر المالكین للممتلكات . 1826ستراتیمیروفیتش في عام 
حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة وخالل ذلك    الملكیةأدارت عائلتھ   حیث  الزار دونجرسكي  فاعل الخیروالصناعي و   يضااألر

لذا كانت القلعة مكانًا للقاء لممثلي    ،جیفیتشد كاراجور ةی لكمرتبًطا بالعائلة المادونجرسكي   كان  .الوقت أعید بناء القلعة الكبیرة
 .ثقافي محمي ممتلكالقلعة اآلن معلم سیاحي رئیسي و . الحیاة السیاسیة والعامة في مملكة یوغوسالفیا

وھو جزء من    جیفیتشد كاراجور عائلة الملكیة الیوغوسالفیةالمقر الرسمي ل  -رین)  (القرن العش  Beli dvorالقصر األبیض  
وبعد اغتیالھ  تم    ، من قبل الملك الیوغوسالفي ألكسندر األول  1934في عام   هبدأ بناء .ةحي دیدینی في  المجمع الملكي في بلغراد 

بعد الحرب العالمیة الثانیة ورفض   .الذي جھزه بأعمال فنیة قیمة   ىمن قبل الوصي األمیر بافل  1937في عام    من بناءهاالنتھاء  
 .بروز تیتو القصر األبیض كمرفق تمثیلي الستقبال الضیوف الممیزین من الخارج ف ستخدم رئیس یوغوسالفیا جوزی ا ،المملكة
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) وھي لغة مشتركة بین جمیع  Proto-Slavic(  تنتمي اللغة الصربیة إلى المجموعة السالفیة للغات الھندو أوروبیة وتنشأ من
بعد ذلك بناًء على طلب  و  863السالفیة إلى عام    تعود بدایة معرفة القراءة والكتابة . خلفھا أي أثر مكتوبالسالف والتي لم یبق  

األخوین سیریل ومیثودیوس في مھمة    وھمأرسل اإلمبراطور البیزنطي میھایلو رجاًال متعلمین    ،األمیر المورافي راستیسالف
قبل الشروع في ھذه المھمة قام سیریل   و  ن إلى أوروبا وشبھ جزیرة البلقانالمھاجری   -لنشر المسیحیة ومحو األمیة بین السالف 

الغالغولیتیة باللغة  السالفیة وكتبوه  إلى  الیونانیة  الكنیسة من  المقدس وكتب  الكتاب  بترجمة  السالفیة   .ومیثودیوس  اللغة  كانت 
التي كتبھا سیریل ومیثودیوس ھي أول لغة مكتوبة للسالف  إلى لھجة السالف المقدونیین من استند حیث  القدیمة  اللغة  تلك  ت 

لسالونیك   المجاورة  ومیثودیوس   منالمنطقة  سیریل  جاء  الیونانیة   . حیث  األبجدیة  غرار  على  الغالغولیتیة  األبجدیة  ُصممت 
 .حرفًا  36وتحتوي على 

 
طالب سیریل ومیثودیوس األبجدیة السیریلیة وھي أبجدیة سمیت على اسم    انشاءفي نھایة القرن التاسع أو بدایة القرن العاشر  

  ت اصبح  حرفًا جدیًدا. في القرن الثاني عشر األبجدیة السیریلیة  12حرفًا من اللغة الیونانیة و    24سیریل والتي تحتوي على  
غولیتیة في المناطق الصربیة وفي تلك الفترة حدث التغییر األول للغة السالفیة القدیمة إلى الصربیة  بدال من األبجدیة الغال  شائعة

كتب الكنیسة بإدخال كلمات من    قلو في ذلك الوقت الذین ن   الناقلون السالفیة والتي كانت أول لغة أدبیة للصرب. وبالتحدید بدأ  
المعلم كتب  القدیمة.  السالفیة  اللغة  إلى  المستقلة    العامیة  الصربیة  للكنیسة  أساقفة  رئیس  وأول  العظیم  سافا  االصربي  لقدیس 

) أیًضا بھذه  1208لقدیس سمعان (ا  الصربیة السالفیة. تمت كتابة حیاة) جمیع األنواع (قواعد الكنیسة) باللغة  1174-1236(
) بان  كولین  میثاق  الدبلوماسیة  الوثیقة  على  أیًضا  ینطبق  وھذا  وقانو1189اللغة  دو)  (شن  الشھیر  و)  1349ان  القانون 

دو  لإلمبراطور (شالصربي ستیفان  أھم  1355  -1308ان  أحد  السالفیة  ب   الكتب).  (حوالي    یعتبرالصربیة  إنجیل میروسالف 
 .تمت كتابتھ أیًضا باللغة الصربیة السالفیة  -صفحة    362كتاب طقسي في ووھو عبارة عن مخطوطة   -)  1190

تم الحفاظ على الثقافة واللغة    العثماني أي الحكم التركي (من منتصف القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر) خالل العھد  
 . النقل داخل مدرسة ریسافا القیام بأنشطة حیث تم  ،الصربیة ورعایتھما في األدیرة وأشھرھا ماناسیا

 
انتقل جزء كبیر من السكان من األجزاء    حیثویفیتش  حدثت الھجرة الكبرى للصرب تحت قیادة أرسینیة تشارن   1690في عام  

الیوم   فویفودینا  إلى  األتراك  انتقام  من  ھاربین  صربیا  من  ھابسبورغ    -الجنوبیة  لملكیة  السیطرة  تحت  الواقعة  األراضي  ثم 
بھدف تحویلھم    عانى المھاجرون الصرب من ضغوط كبیرة .المراكز الثقافیة والدینیة  انتقلت إلى ھناك  ومعھم  –(النمساویة)  

للمساعدة إلى روسیا طلبًا  الصربیة  الكنیسة  لجأت  لذلك  الكاثولیكیة  إلى سریمسكى    من ھناك  جاء حیث   .إلى  الروس  المعلمون 
وخاللھ جلب ھؤالء المعلمون الروس معھم اللغة الروسیة التي بدأت ببطء    كارلوفسى وافتتحوا مدرسة سالفیة وسالفیة التینیة

 .حتى ذلك الحین كانت اللغة المكتوبة الوحیدة للصرب في مملكة ھابسبورغ   ،اللغة األدبیة الصربیة السالفیةفي التأثیر على  
 .تحت تأثیر اللغة الروسیة واللغة العامیة تم إنشاء ما یسمى باللغة الروسیة السالفیة اوھكذ

 

السالفیة الصربیة. إنھا نتیجة التأثیر الكبیر للغة العامیة  في القرن الثامن عشر حدث تغییر آخر في اللغة والذي أطلق علیھ اللغة  
ولم یكن لدیھا قواعد معینة یمكن من خاللھا كتبتھ حیث كان كل شخص متعلم یعتقد أنھ یعرف أفضل    ،في اللغة الروسیة السالفیة

) مركالي  سافا  اللغوي  أشار  الكلمات.  بعض  نطق  أو  لكتابة  العظیم  1833-1783طریقة  والمعلم  أوبرادوفیتش  )  دوسیتي 
القواعد1739-1811( وتوحید  اللغة  إصالح  الضروري  من  كان  أنھ  إلى   (،  ) كارادجیتش  ستیفانوفیتش  فوك  -1787وأن 

صالحات اللغة والكتابة الصربیة. أدت إصالحاتھ إلى تحدیث اللغة األدبیة  إل) كرس حیاتھ كلھا لتحقیق ھذه األفكار أي  1864
طاب الناس العادیین وإبعادھا عن كل من الصربیة السالفیة والروسیة السالفیة. تم تقلیل األبجدیة  الصربیة وجعلھا أقرب إلى خ 

حرفًا ولكل حرف صوتھ الخاص مما یعني أنھ حتى األجنبي الذي ال یعرف اللغة الصربیة یمكنھ قراءة كل    30السیریلیة إلى  
للغة    ك ستیفانوفیتش كارادجیتش ھو أیًضا مؤلف أول قاموس فو   .كلمة صربیة إذا تعلم صوت كل حرف من األبجدیة الصربیة 

 .1818والذي نُشر في عام  ة مصلحال الصربیة
 

باإلضافة إلى السیریلیة تستخدم اللغة الصربیة أیًضا الالتینیة والتي یتم تكییفھا أیًضا لمبدأ صوت واحد حرف واحد مع بعض  
 ). dž، nj (  حد االستثناءات حیث تتم قراءة حرفین على ھیئة صوت وا

 
 

 المدن   .3
 (ذات التأثیرات االھم للطوائف والثقافات المتعددة) 

  أقل بقلیل من ربع سكان البالد   -ملیون    1.7عاصمة جمھوریة صربیا وأكبر مدنھا. یبلغ عدد سكانھا حوالي    )Beogradبلغراد (
سافا والدانوب وكانت ھدفًا للعدید من الغزاة. تأسست المدینة في القرن الثالث قبل المیالد من قبل  القع عند التقاء نھري  ی .  االجمالي

سلتیك ال قبیلة  بعد  األول  القرن  وأطلق وفي  الرومان  اسم  ومیالد غزاھا  الرومانیة   سینغیدونوم. علیھا  اإلمبراطوریة  تقسیم  تم  عندما 
بیزنطة. من النصف الثاني من القرن الرابع تم ھدمھا بالتناوب أو أخذھا من البیزنطیین من قبل    -إلى اإلمبراطوریة الشرقیة    انتمت
.  876األفار والسالف. تم ذكرھا ألول مرة باسم بلغراد من قبل البلغار عام  ود  الجبی والقوط الشرقیین  والسارماتیین  والھون  والقوط  

وھي قلعة مھیبة على    ،كالیمجدانأصبحت جزًءا من الدولة الصربیة في العصور الوسطى في القرن الثالث عشر. أھم معالمھا ھي  
أوش فوق  االسم  نفس  یحمل  اتشىتل  لإلمبراطوریة  استراتیجیة  أھمیة  ذات  كانت  حدودي.  (كحصن  إلمبراطوریة  لو  ) لرومانیة 

و و  حكمل لالبیزنطیة  ولالصربي  المجر  ولمملكة  العثمانیة  في  لإلمبراطوریة  والنمساویون  األلمان  غزاھا  النمساویة.  إلمبراطوریة 
بممل بعد  فیما  سمیت  والتي  الجدیدة  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  مملكة  عاصمة  أصبحت  ثم  األولى.  العالمیة  كة  الحرب 

) االشتراكیة  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  عاصمة  كانت  الثانیة  العالمیة  الحرب  بعد  وجمھوریة  1991-1943یوغوسالفیا.   (
ثم في قصف الحلفاء في    1941أبریل    6بأضرار بالغة في القصف األلماني في    ت). أصیب 2003-1992یوغوسالفیا االتحادیة (

. بسبب العدید من عملیات التدمیر والتأثیرات المختلفة فإن ھندستھا المعماریة متنوعة للغایة. على شرفة قلعة كالیمجدان  1944عام  
جبل أفاال  أحد رموز بلغراد. رمز آخر مھم ھو    -روفیتش  شت می عمل النحات إیفان    الفائزتمثال  أقیم    ملتقى النھرینفوق میناء النھر و

في وسط   سكدارلیا  قعت .  ونصب تذكاري للبطل المجھول عمالق    برجیھیمن علیھ    -أحد أشھر أماكن التنزه في بلغراد    -متًرا)    511(
ا  -المدینة   نھایة  في  والرسامین  والشعراء  الممثلین  للقاء  مكانًا  أصبحت  بوھیمیة  منطقة  إلى  وھي  باإلضافة  عشر  التاسع  لقرن 

عام    -  بیوغرادجانكا  في  بناؤه  تم  تجاري  ارتفاعھ    1974مبنى  بانوراما    حیثمتًرا    101ویبلغ  منھا  العلوي  الجزء  بلغراد  لفي 
وجد في  بلغراد على الماء على ضفة بلغراد القدیمة في سافا. ی  ، بدأ بناء جزء جدید من المدینة  2015والمناطق المحیطة بھا. في عام 

تعتبر   األدیان.  لمختلف  العبادة  وأماكن  واألدیرة  والكنائس  الروحیة  للثقافة  قیمة  آثار  تسركفا)الكاتدرائیةبلغراد  أھم    (سابورنا  من 
عام   بناؤھا  تم  وقد  األرثوذكسیة  (الوردة)  كنائس  تمیزھا.  1840الكنائس  بیتكا و  روجیتسا  ماركو وكنیسة قدیسة   و  القدیس 

كات  وكنیس بلغراد (أو س األثریة بأھمیتھا ومظھرھا. یقع    القدیس سافا  معبد باإلضافة إلى    الكسندر نیفیسكي وكنیسة  توبتشیدرسكا 
في    راكلي ی مسجد با. یقع  1929في وسط المدینة وھو حالیًا مكان العبادة الیھودي الوحید النشط بالكامل وقد تم بناؤه عام    شالوم) 

التي كانت موجودة في بلغراد    200وھو الوحید المتبقي من أكثر من    1575ول. تم بناؤه حوالي عام  تش في دوروسط المدینة القدیمة  
.  بادوفا  -أنطونیوس بادوا  من بینھا كنیسة  وخالل الحكم العثماني. یوجد في عاصمة صربیا عدد من الكنائس الرومانیة الكاثولیكیة  

(األكبر    السینمائي FEST مھرجانو  معرض بلغراد الدولي للكتاب تتمتع بلغراد بحیاة ثقافیة غنیة جًدا واألحداث األكثر زیارة ھي  
أحد أھم المھرجانات   BITEF یًضا مھرجان موسیقى). تستضیف بلغراد أیًضا(ا  Beer Festمھرجان البیرة بلغراد   في البالد) و

العالم   في  الصیف    و   مھرجان   BELEFوالمسرحیة  خالل  تقام  مختلفة  أحداث  عدة  من  مزیج  الواقع  في  المؤلف  ھو  ومھرجان 
والقصیرة  لألومھرجان    السینمائي الوثائقیة  للموسیقى   BEMUS ومھرجان  Gitar art   مھرجان  و  Kratki metarفالم 

 .الكالسیكیة وغیرھا من األحداث المتنوعة للغایة

) (  )Novi Sadنوفي ساد  في صربیا  مدینة  أكبر  ثاني  بالحكم    340.000ھي  المتمتعة  فویفودینا  مقاطعة  وھي عاصمة  نسمة) 
بناء   إلى  المدینة  یعود أصل ھذه  الدانوب.  نھر  بانونیا على ضفاف  الجنوبي من سھل  الجزء  تقع في  بتروفارادینالذاتي.  عام    قلعة 

بدأت  1692 ل  ببنائھا  والتي  (النمساویة)  آنذاك  مملكة ھابسبورغ  تسمى  كانت  التي  القلعة  بناء  مع  الھجمات.  من  المدینة  لدفاع عن 
لذلك كان    ،للغایة  السكان فیھا متنوع  تجار. كانالحرفیون وال جنود والیعیش فیھا في الغالب  كان  "دانوب جبل طارق" نمت مستوطنة  

تأثر توسع المدینة وتنوعھا بشكل كبیر بھجرة    والیھود وشعوب أخرى.   أرومانیونیسكن ھذه المدینة المجریون والسالف واأللمان و
من األجزاء الجنوبیة لصربیا التي كانت آنذاك تحت  1696عام   الكبیرة. جاءت ھذه الھجرة  أرسینیة تشارنویفیتشالصرب تحت قیادة  

الدافع وراءھا  التركي وكان  انتقامھم.    ھي  الحكم  للثقافة  والخوف من  مركًزا  ساد  نوفي  أصبحت  الوقت  والصحوة  بمرور  الصربیة 
قلعة النظر عن  بصرف  الصربیة".  "أثینا  لقب  علیھا  أطلق  ولھذا  بعد  فیما  المجري  والنمساوي  النمساوي  الحكم  في ظل   الوطنیة 

المھمة جًدا في  بتروفارادین المعالم  الحریةنوفي ساد   فإن من  في    المدینة   مجلسالذي یضم    میدان  المباني  أجمل  من  تُعتبر  والتي 
عن   فضالً  الكاثولیكیة صربیا  بالقرب من  ی ج  تصمیموكالھما    -  الكاتدرائیة الرومانیة  القدیس جورج رج مولنار.  وقصر    كاتدرائیة 

یعد  األسقف المعماري    الكنیس.  المھندس  لتصمیم  وفقًا  بناؤه  تم  وقد  للغایة  المھمة  والتاریخیة  الثقافیة  المباني  لیبوت  أحد  المجري 
الثقافیة   بالمتاحف والمعارض والفعالیات  نوفي ساد غنیة  بینھا مھرجان مسرح ستری وبومھورن.  بوزوریھ ومھرجان سینما    ینومن 

والتي     Exitمقراً ألحد أكبر المھرجانات الموسیقیة في العالم   بتروفارادین كانت قلعة  2000. منذ عام  سینیما ستیل  للمؤلفین الشباب
 .أكبر نجوم الموسیقى في العالمتستضیف 

نسمة) وھي المركز اإلداري للجزء الجنوبي منھا. إنھا واحدة من أقدم    260.000ھي ثالث أكبر مدینة في صربیا (  ) Nišنیش (
ھا اسم  المدن في البلقان. في تاریخھا الطویل تم ھدمھا وحرقھا عدة مرات. احتلھا الرومان في القرن األول قبل المیالد وأطلقوا علی 

قسطنطین الكبیر وقسطنطینوس الثالث. تم تدمیر المدینة في غزو الھون البربریین في    وھمانایسوس. ولد فیھا إمبراطوران رومانیان  
والبلغار البیزنطیون  قاتل  والسالف.  األفار  غزاھا  ثم  المیالدي.  السادس  القرن  على    منتصف  السیادة  أجل  من  بالتناوب  والصرب 

الخامس   القرن  منتصف  في  التركي  الحكم  تحت  سقوط صربیا  الوسطى حتى  العصور  الصربیة في  الدولة  من  كانت جزًءا  المدینة. 
الذي  و  ش األثري من أھم معالم نی   میدیانا عشر. استعادھا الصرب من األتراك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. یعد منتزه  

 والنصب التذكاري في  تشلى برج یعود تاریخھ إلى القرن الرابع ویحتوي على بقایا اإلقامة الرومانیة لقسطنطین الكبیر. یوجد أیًضا  
معركة  ،تشغرا فیھ  وقعت  الذي  عام   تشغرا   المكان  األولى   1809في  الصربیة  االنتفاضة  الجنود  حیث    خالل  من  كبیر  عدد  قتل 

أی والصرب   كبیًرا  برج  عدًدا  ببناء  األتراك  وقام  األتراك  من  وتم    تشلى ًضا  االشتباك  في ھذا  لضحایاھم  الصربي  الشعب  من  انتقاًما 
كازاندجیسكو   .في وسط المدینة وھي من أشھر التحصینات التركیة  ش قلعة نی. تقع  جمة فیھ لقتلى من الجنود الصرب جم   952نصب  

. المبنى  ش . یوجد عدد كبیر من المعالم األثریة للثقافة الروحیة والعبادة في نی یمةالمدینة القدھو الجزء الوحید المحفوظ من   سوكاتشھ 
. بني في القرن التاسع عشر ویقع في الجزء المركزي  الكاتدرائیة المكرسة للثالوث األقدس ھو    شالدیني األرثوذكسي الرئیسي في نی 

تدمیر   تم  المدینة.  بانتیلیمون من  القدیس  الكنیسة    كنیسة  تاریخ  یعود  في صربیا.  الدینیة  المباني  أقدم  من  واحدة  وھي  مرات  عدة 
مكان العبادة الوحید    ھوو  شفي وسط نی   مسجد إسالم آغا.  1878الحالي عام    شكلھا   األصلیة إلى القرن الثاني عشر وحصلت على

الیوم.   المدینة  المجتمع اإلسالمي في ھذه  یستخدمھ  أیًضا  والذي  بالي بكیوجد  نی   مسجد  قلعة  إلى    شفي  تحویلھ  تم  رض  معوالذي 
في موقع الكنیس القدیم    1925عام    ش كنیس نیفي قصف الحلفاء. تم بناء    1944الذي تضرر عام    مسجد حسن بك باإلضافة إلى  

مات    حیث   ش یھودي في نی   400استخدمھ حتى الحرب العالمیة الثانیة عندما عاش حوالي  تم  .  1879حریق عام    الذي احترق في
الیوم   الھولوكوست.  في  المبنى    یستخدممعظمھم  عرضھذا  نی كصالة  تتمتع  غنیة  ش.  ثقافیة  بحیاة  بعض    حیث   أیًضا  تستضیف 
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التي كانت ذات یوم    -نسمة وتقع في قلب شومادیا    179.000ھي مدینة یبلغ عدد سكانھا حوالي   ) Kragujevacكراغویفاتس ( 
في الكتابات التركیة. من القرن الخامس عشر إلى القرن   1476ألول مرة عام  المدینة منطقة غابات كثیفة في وسط صربیا. ورد اسم 

تم تحریرھا من األتراك ومن    أثناء االنتفاضة الصربیة الثانیة  1815التاسع عشر احتلھا األتراك والنمساویون عدة مرات. في عام  
الم  1841إلى    1818 بناء مجمع  تم  الوقت  إقامة األمیر ومقر  كانت عاصمة إلمارة صربیا. في ذلك  یتكون من مقر  حاكم والذي 

الجزء الوحید المحفوظ من ھذا المجمع والذي یعد الیوم معلًما ثقافیًا ذا أھمیة كبیرة. تم    -مقر أمیدجا(العم)  إقامة األمیرة لیوبیتسا و
عمل  بال  عسكريالمصنع  الدأ  وفي منتصف القرن التاسع عشر ب   1833في عام    س إنشاء أول صالة لأللعاب الریاضیة في كراغویفات 

. أحد معالم  سفي كراغویفات   مصنع للسیاراتیوجد    ،. باإلضافة إلى مصنع األسلحة1853ھناك. تم إنتاج أول مدافع فیھا في عام  
  1941التي أقیمت في ذكرى المذبحة المروعة التي ارتكبھا المحتلون األلمان في أكتوبر    ة حدیقة أكتوبر التذكاری  یعتبر  سكراغویفات 

حوالي   فیھم    2800ضد  بمن  ال  تالمیذشخص  لھجمات  األلمان.    بارتیزانانتقاما  مقر    كراغویفاتسعلى  الموسیقى  لأیًضا  مھرجان 
  ك.موسیقى الرول Arsenal Fest الرائع

 

نسمة    141.000مدینة في أقصى شمال صربیا وتقع على الحدود مع المجر ویبلغ عدد سكانھا حوالي    )Suboticaسوبوتیتسا (
تحت االسم المجري زاباتكا.    1391وھي ثاني أكبر مدینة في مقاطعة فویفودینا المتمتعة بالحكم الذاتي. تم ذكرھا ألول مرة في عام  

وفان نیناد وھو إمبراطور صربي  ی تمردة صربیة قصیرة العمر تحت قیادة  عاصمة لدولة م  لعدة سنوات في القرن السادس عشر كانت 

بدأت  1692 ل  ببنائھا  والتي  (النمساویة)  آنذاك  مملكة ھابسبورغ  تسمى  كانت  التي  القلعة  بناء  مع  الھجمات.  من  المدینة  لدفاع عن 
لذلك كان    ،للغایة  السكان فیھا متنوع  تجار. كانالحرفیون وال جنود والیعیش فیھا في الغالب  كان  "دانوب جبل طارق" نمت مستوطنة  

تأثر توسع المدینة وتنوعھا بشكل كبیر بھجرة    والیھود وشعوب أخرى.   أرومانیونیسكن ھذه المدینة المجریون والسالف واأللمان و
من األجزاء الجنوبیة لصربیا التي كانت آنذاك تحت  1696عام   الكبیرة. جاءت ھذه الھجرة  أرسینیة تشارنویفیتشالصرب تحت قیادة  

الدافع وراءھا  التركي وكان  انتقامھم.    ھي  الحكم  للثقافة  والخوف من  مركًزا  ساد  نوفي  أصبحت  الوقت  والصحوة  بمرور  الصربیة 
قلعة النظر عن  بصرف  الصربیة".  "أثینا  لقب  علیھا  أطلق  ولھذا  بعد  فیما  المجري  والنمساوي  النمساوي  الحكم  في ظل   الوطنیة 

المھمة جًدا في  بتروفارادین المعالم  الحریةنوفي ساد   فإن من  في    المدینة   مجلسالذي یضم    میدان  المباني  أجمل  من  تُعتبر  والتي 
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بناؤھا على أراضیھا خالل التاریخ الحدیث   في المقام األول على    -جزء مھم من التراث الثقافي الصربي ھي القالع التي تم 
 .أراضي فویفودینا

ألغلب من أشھر وأجمل القالع الستین التي بنیت لى اع  –القرن التاسع عشر)  (  Dvorac Dunđerski رسكي  قلعة دونج
ھابسبورغ ملكیة  من  جزًءا  كانت  عندما  فویفودینا  الصربیة  . في  العائلة  قبل  من  المجمع  من  وجزء  القلعة  بناء    الغنیة   تم 

صاحب  تم شراؤھا من قبل  1889في عام حیث في غضون ذلك تم تغییر المالكین للممتلكات . 1826ستراتیمیروفیتش في عام 
حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة وخالل ذلك    الملكیةأدارت عائلتھ   حیث  الزار دونجرسكي  فاعل الخیروالصناعي و   يضااألر

لذا كانت القلعة مكانًا للقاء لممثلي    ،جیفیتشد كاراجور ةی لكمرتبًطا بالعائلة المادونجرسكي   كان  .الوقت أعید بناء القلعة الكبیرة
 .ثقافي محمي ممتلكالقلعة اآلن معلم سیاحي رئیسي و . الحیاة السیاسیة والعامة في مملكة یوغوسالفیا

وھو جزء من    جیفیتشد كاراجور عائلة الملكیة الیوغوسالفیةالمقر الرسمي ل  -رین)  (القرن العش  Beli dvorالقصر األبیض  
وبعد اغتیالھ  تم    ، من قبل الملك الیوغوسالفي ألكسندر األول  1934في عام   هبدأ بناء .ةحي دیدینی في  المجمع الملكي في بلغراد 

بعد الحرب العالمیة الثانیة ورفض   .الذي جھزه بأعمال فنیة قیمة   ىمن قبل الوصي األمیر بافل  1937في عام    من بناءهاالنتھاء  
 .بروز تیتو القصر األبیض كمرفق تمثیلي الستقبال الضیوف الممیزین من الخارج ف ستخدم رئیس یوغوسالفیا جوزی ا ،المملكة
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) وھي لغة مشتركة بین جمیع  Proto-Slavic(  تنتمي اللغة الصربیة إلى المجموعة السالفیة للغات الھندو أوروبیة وتنشأ من
بعد ذلك بناًء على طلب  و  863السالفیة إلى عام    تعود بدایة معرفة القراءة والكتابة . خلفھا أي أثر مكتوبالسالف والتي لم یبق  

األخوین سیریل ومیثودیوس في مھمة    وھمأرسل اإلمبراطور البیزنطي میھایلو رجاًال متعلمین    ،األمیر المورافي راستیسالف
قبل الشروع في ھذه المھمة قام سیریل   و  ن إلى أوروبا وشبھ جزیرة البلقانالمھاجری   -لنشر المسیحیة ومحو األمیة بین السالف 

الغالغولیتیة باللغة  السالفیة وكتبوه  إلى  الیونانیة  الكنیسة من  المقدس وكتب  الكتاب  بترجمة  السالفیة   .ومیثودیوس  اللغة  كانت 
التي كتبھا سیریل ومیثودیوس ھي أول لغة مكتوبة للسالف  إلى لھجة السالف المقدونیین من استند حیث  القدیمة  اللغة  تلك  ت 

لسالونیك   المجاورة  ومیثودیوس   منالمنطقة  سیریل  جاء  الیونانیة   . حیث  األبجدیة  غرار  على  الغالغولیتیة  األبجدیة  ُصممت 
 .حرفًا  36وتحتوي على 

 
طالب سیریل ومیثودیوس األبجدیة السیریلیة وھي أبجدیة سمیت على اسم    انشاءفي نھایة القرن التاسع أو بدایة القرن العاشر  

  ت اصبح  حرفًا جدیًدا. في القرن الثاني عشر األبجدیة السیریلیة  12حرفًا من اللغة الیونانیة و    24سیریل والتي تحتوي على  
غولیتیة في المناطق الصربیة وفي تلك الفترة حدث التغییر األول للغة السالفیة القدیمة إلى الصربیة  بدال من األبجدیة الغال  شائعة

كتب الكنیسة بإدخال كلمات من    قلو في ذلك الوقت الذین ن   الناقلون السالفیة والتي كانت أول لغة أدبیة للصرب. وبالتحدید بدأ  
المعلم كتب  القدیمة.  السالفیة  اللغة  إلى  المستقلة    العامیة  الصربیة  للكنیسة  أساقفة  رئیس  وأول  العظیم  سافا  االصربي  لقدیس 

) أیًضا بھذه  1208لقدیس سمعان (ا  الصربیة السالفیة. تمت كتابة حیاة) جمیع األنواع (قواعد الكنیسة) باللغة  1174-1236(
) بان  كولین  میثاق  الدبلوماسیة  الوثیقة  على  أیًضا  ینطبق  وھذا  وقانو1189اللغة  دو)  (شن  الشھیر  و)  1349ان  القانون 

دو  لإلمبراطور (شالصربي ستیفان  أھم  1355  -1308ان  أحد  السالفیة  ب   الكتب).  (حوالي    یعتبرالصربیة  إنجیل میروسالف 
 .تمت كتابتھ أیًضا باللغة الصربیة السالفیة  -صفحة    362كتاب طقسي في ووھو عبارة عن مخطوطة   -)  1190

تم الحفاظ على الثقافة واللغة    العثماني أي الحكم التركي (من منتصف القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر) خالل العھد  
 . النقل داخل مدرسة ریسافا القیام بأنشطة حیث تم  ،الصربیة ورعایتھما في األدیرة وأشھرھا ماناسیا

 
انتقل جزء كبیر من السكان من األجزاء    حیثویفیتش  حدثت الھجرة الكبرى للصرب تحت قیادة أرسینیة تشارن   1690في عام  

الیوم   فویفودینا  إلى  األتراك  انتقام  من  ھاربین  صربیا  من  ھابسبورغ    -الجنوبیة  لملكیة  السیطرة  تحت  الواقعة  األراضي  ثم 
بھدف تحویلھم    عانى المھاجرون الصرب من ضغوط كبیرة .المراكز الثقافیة والدینیة  انتقلت إلى ھناك  ومعھم  –(النمساویة)  

للمساعدة إلى روسیا طلبًا  الصربیة  الكنیسة  لجأت  لذلك  الكاثولیكیة  إلى سریمسكى    من ھناك  جاء حیث   .إلى  الروس  المعلمون 
وخاللھ جلب ھؤالء المعلمون الروس معھم اللغة الروسیة التي بدأت ببطء    كارلوفسى وافتتحوا مدرسة سالفیة وسالفیة التینیة

 .حتى ذلك الحین كانت اللغة المكتوبة الوحیدة للصرب في مملكة ھابسبورغ   ،اللغة األدبیة الصربیة السالفیةفي التأثیر على  
 .تحت تأثیر اللغة الروسیة واللغة العامیة تم إنشاء ما یسمى باللغة الروسیة السالفیة اوھكذ

 

السالفیة الصربیة. إنھا نتیجة التأثیر الكبیر للغة العامیة  في القرن الثامن عشر حدث تغییر آخر في اللغة والذي أطلق علیھ اللغة  
ولم یكن لدیھا قواعد معینة یمكن من خاللھا كتبتھ حیث كان كل شخص متعلم یعتقد أنھ یعرف أفضل    ،في اللغة الروسیة السالفیة

) مركالي  سافا  اللغوي  أشار  الكلمات.  بعض  نطق  أو  لكتابة  العظیم  1833-1783طریقة  والمعلم  أوبرادوفیتش  )  دوسیتي 
القواعد1739-1811( وتوحید  اللغة  إصالح  الضروري  من  كان  أنھ  إلى   (،  ) كارادجیتش  ستیفانوفیتش  فوك  -1787وأن 

صالحات اللغة والكتابة الصربیة. أدت إصالحاتھ إلى تحدیث اللغة األدبیة  إل) كرس حیاتھ كلھا لتحقیق ھذه األفكار أي  1864
طاب الناس العادیین وإبعادھا عن كل من الصربیة السالفیة والروسیة السالفیة. تم تقلیل األبجدیة  الصربیة وجعلھا أقرب إلى خ 

حرفًا ولكل حرف صوتھ الخاص مما یعني أنھ حتى األجنبي الذي ال یعرف اللغة الصربیة یمكنھ قراءة كل    30السیریلیة إلى  
للغة    ك ستیفانوفیتش كارادجیتش ھو أیًضا مؤلف أول قاموس فو   .كلمة صربیة إذا تعلم صوت كل حرف من األبجدیة الصربیة 

 .1818والذي نُشر في عام  ة مصلحال الصربیة
 

باإلضافة إلى السیریلیة تستخدم اللغة الصربیة أیًضا الالتینیة والتي یتم تكییفھا أیًضا لمبدأ صوت واحد حرف واحد مع بعض  
 ). dž، nj (  حد االستثناءات حیث تتم قراءة حرفین على ھیئة صوت وا

 
 

 المدن   .3
 (ذات التأثیرات االھم للطوائف والثقافات المتعددة) 

  أقل بقلیل من ربع سكان البالد   -ملیون    1.7عاصمة جمھوریة صربیا وأكبر مدنھا. یبلغ عدد سكانھا حوالي    )Beogradبلغراد (
سافا والدانوب وكانت ھدفًا للعدید من الغزاة. تأسست المدینة في القرن الثالث قبل المیالد من قبل  القع عند التقاء نھري  ی .  االجمالي

سلتیك ال قبیلة  بعد  األول  القرن  وأطلق وفي  الرومان  اسم  ومیالد غزاھا  الرومانیة   سینغیدونوم. علیھا  اإلمبراطوریة  تقسیم  تم  عندما 
بیزنطة. من النصف الثاني من القرن الرابع تم ھدمھا بالتناوب أو أخذھا من البیزنطیین من قبل    -إلى اإلمبراطوریة الشرقیة    انتمت
.  876األفار والسالف. تم ذكرھا ألول مرة باسم بلغراد من قبل البلغار عام  ود  الجبی والقوط الشرقیین  والسارماتیین  والھون  والقوط  

وھي قلعة مھیبة على    ،كالیمجدانأصبحت جزًءا من الدولة الصربیة في العصور الوسطى في القرن الثالث عشر. أھم معالمھا ھي  
أوش فوق  االسم  نفس  یحمل  اتشىتل  لإلمبراطوریة  استراتیجیة  أھمیة  ذات  كانت  حدودي.  (كحصن  إلمبراطوریة  لو  ) لرومانیة 

و و  حكمل لالبیزنطیة  ولالصربي  المجر  ولمملكة  العثمانیة  في  لإلمبراطوریة  والنمساویون  األلمان  غزاھا  النمساویة.  إلمبراطوریة 
بممل بعد  فیما  سمیت  والتي  الجدیدة  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  مملكة  عاصمة  أصبحت  ثم  األولى.  العالمیة  كة  الحرب 

) االشتراكیة  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  عاصمة  كانت  الثانیة  العالمیة  الحرب  بعد  وجمھوریة  1991-1943یوغوسالفیا.   (
ثم في قصف الحلفاء في    1941أبریل    6بأضرار بالغة في القصف األلماني في    ت). أصیب 2003-1992یوغوسالفیا االتحادیة (

. بسبب العدید من عملیات التدمیر والتأثیرات المختلفة فإن ھندستھا المعماریة متنوعة للغایة. على شرفة قلعة كالیمجدان  1944عام  
جبل أفاال  أحد رموز بلغراد. رمز آخر مھم ھو    -روفیتش  شت می عمل النحات إیفان    الفائزتمثال  أقیم    ملتقى النھرینفوق میناء النھر و

في وسط   سكدارلیا  قعت .  ونصب تذكاري للبطل المجھول عمالق    برجیھیمن علیھ    -أحد أشھر أماكن التنزه في بلغراد    -متًرا)    511(
ا  -المدینة   نھایة  في  والرسامین  والشعراء  الممثلین  للقاء  مكانًا  أصبحت  بوھیمیة  منطقة  إلى  وھي  باإلضافة  عشر  التاسع  لقرن 

عام    -  بیوغرادجانكا  في  بناؤه  تم  تجاري  ارتفاعھ    1974مبنى  بانوراما    حیثمتًرا    101ویبلغ  منھا  العلوي  الجزء  بلغراد  لفي 
وجد في  بلغراد على الماء على ضفة بلغراد القدیمة في سافا. ی  ، بدأ بناء جزء جدید من المدینة  2015والمناطق المحیطة بھا. في عام 

تعتبر   األدیان.  لمختلف  العبادة  وأماكن  واألدیرة  والكنائس  الروحیة  للثقافة  قیمة  آثار  تسركفا)الكاتدرائیةبلغراد  أھم    (سابورنا  من 
عام   بناؤھا  تم  وقد  األرثوذكسیة  (الوردة)  كنائس  تمیزھا.  1840الكنائس  بیتكا و  روجیتسا  ماركو وكنیسة قدیسة   و  القدیس 

كات  وكنیس بلغراد (أو س األثریة بأھمیتھا ومظھرھا. یقع    القدیس سافا  معبد باإلضافة إلى    الكسندر نیفیسكي وكنیسة  توبتشیدرسكا 
في    راكلي ی مسجد با. یقع  1929في وسط المدینة وھو حالیًا مكان العبادة الیھودي الوحید النشط بالكامل وقد تم بناؤه عام    شالوم) 

التي كانت موجودة في بلغراد    200وھو الوحید المتبقي من أكثر من    1575ول. تم بناؤه حوالي عام  تش في دوروسط المدینة القدیمة  
.  بادوفا  -أنطونیوس بادوا  من بینھا كنیسة  وخالل الحكم العثماني. یوجد في عاصمة صربیا عدد من الكنائس الرومانیة الكاثولیكیة  

(األكبر    السینمائي FEST مھرجانو  معرض بلغراد الدولي للكتاب تتمتع بلغراد بحیاة ثقافیة غنیة جًدا واألحداث األكثر زیارة ھي  
أحد أھم المھرجانات   BITEF یًضا مھرجان موسیقى). تستضیف بلغراد أیًضا(ا  Beer Festمھرجان البیرة بلغراد   في البالد) و

العالم   في  الصیف    و   مھرجان   BELEFوالمسرحیة  خالل  تقام  مختلفة  أحداث  عدة  من  مزیج  الواقع  في  المؤلف  ھو  ومھرجان 
والقصیرة  لألومھرجان    السینمائي الوثائقیة  للموسیقى   BEMUS ومھرجان  Gitar art   مھرجان  و  Kratki metarفالم 

 .الكالسیكیة وغیرھا من األحداث المتنوعة للغایة

) (  )Novi Sadنوفي ساد  في صربیا  مدینة  أكبر  ثاني  بالحكم    340.000ھي  المتمتعة  فویفودینا  مقاطعة  وھي عاصمة  نسمة) 
بناء   إلى  المدینة  یعود أصل ھذه  الدانوب.  نھر  بانونیا على ضفاف  الجنوبي من سھل  الجزء  تقع في  بتروفارادینالذاتي.  عام    قلعة 

بدأت  1692 ل  ببنائھا  والتي  (النمساویة)  آنذاك  مملكة ھابسبورغ  تسمى  كانت  التي  القلعة  بناء  مع  الھجمات.  من  المدینة  لدفاع عن 
لذلك كان    ،للغایة  السكان فیھا متنوع  تجار. كانالحرفیون وال جنود والیعیش فیھا في الغالب  كان  "دانوب جبل طارق" نمت مستوطنة  

تأثر توسع المدینة وتنوعھا بشكل كبیر بھجرة    والیھود وشعوب أخرى.   أرومانیونیسكن ھذه المدینة المجریون والسالف واأللمان و
من األجزاء الجنوبیة لصربیا التي كانت آنذاك تحت  1696عام   الكبیرة. جاءت ھذه الھجرة  أرسینیة تشارنویفیتشالصرب تحت قیادة  

الدافع وراءھا  التركي وكان  انتقامھم.    ھي  الحكم  للثقافة  والخوف من  مركًزا  ساد  نوفي  أصبحت  الوقت  والصحوة  بمرور  الصربیة 
قلعة النظر عن  بصرف  الصربیة".  "أثینا  لقب  علیھا  أطلق  ولھذا  بعد  فیما  المجري  والنمساوي  النمساوي  الحكم  في ظل   الوطنیة 

المھمة جًدا في  بتروفارادین المعالم  الحریةنوفي ساد   فإن من  في    المدینة   مجلسالذي یضم    میدان  المباني  أجمل  من  تُعتبر  والتي 
عن   فضالً  الكاثولیكیة صربیا  بالقرب من  ی ج  تصمیموكالھما    -  الكاتدرائیة الرومانیة  القدیس جورج رج مولنار.  وقصر    كاتدرائیة 

یعد  األسقف المعماري    الكنیس.  المھندس  لتصمیم  وفقًا  بناؤه  تم  وقد  للغایة  المھمة  والتاریخیة  الثقافیة  المباني  لیبوت  أحد  المجري 
الثقافیة   بالمتاحف والمعارض والفعالیات  نوفي ساد غنیة  بینھا مھرجان مسرح ستری وبومھورن.  بوزوریھ ومھرجان سینما    ینومن 

والتي     Exitمقراً ألحد أكبر المھرجانات الموسیقیة في العالم   بتروفارادین كانت قلعة  2000. منذ عام  سینیما ستیل  للمؤلفین الشباب
 .أكبر نجوم الموسیقى في العالمتستضیف 

نسمة) وھي المركز اإلداري للجزء الجنوبي منھا. إنھا واحدة من أقدم    260.000ھي ثالث أكبر مدینة في صربیا (  ) Nišنیش (
ھا اسم  المدن في البلقان. في تاریخھا الطویل تم ھدمھا وحرقھا عدة مرات. احتلھا الرومان في القرن األول قبل المیالد وأطلقوا علی 

قسطنطین الكبیر وقسطنطینوس الثالث. تم تدمیر المدینة في غزو الھون البربریین في    وھمانایسوس. ولد فیھا إمبراطوران رومانیان  
والبلغار البیزنطیون  قاتل  والسالف.  األفار  غزاھا  ثم  المیالدي.  السادس  القرن  على    منتصف  السیادة  أجل  من  بالتناوب  والصرب 

الخامس   القرن  منتصف  في  التركي  الحكم  تحت  سقوط صربیا  الوسطى حتى  العصور  الصربیة في  الدولة  من  كانت جزًءا  المدینة. 
الذي  و  ش األثري من أھم معالم نی   میدیانا عشر. استعادھا الصرب من األتراك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. یعد منتزه  

 والنصب التذكاري في  تشلى برج یعود تاریخھ إلى القرن الرابع ویحتوي على بقایا اإلقامة الرومانیة لقسطنطین الكبیر. یوجد أیًضا  
معركة  ،تشغرا فیھ  وقعت  الذي  عام   تشغرا   المكان  األولى   1809في  الصربیة  االنتفاضة  الجنود  حیث    خالل  من  كبیر  عدد  قتل 

أی والصرب   كبیًرا  برج  عدًدا  ببناء  األتراك  وقام  األتراك  من  وتم    تشلى ًضا  االشتباك  في ھذا  لضحایاھم  الصربي  الشعب  من  انتقاًما 
كازاندجیسكو   .في وسط المدینة وھي من أشھر التحصینات التركیة  ش قلعة نی. تقع  جمة فیھ لقتلى من الجنود الصرب جم   952نصب  

. المبنى  ش . یوجد عدد كبیر من المعالم األثریة للثقافة الروحیة والعبادة في نی یمةالمدینة القدھو الجزء الوحید المحفوظ من   سوكاتشھ 
. بني في القرن التاسع عشر ویقع في الجزء المركزي  الكاتدرائیة المكرسة للثالوث األقدس ھو    شالدیني األرثوذكسي الرئیسي في نی 

تدمیر   تم  المدینة.  بانتیلیمون من  القدیس  الكنیسة    كنیسة  تاریخ  یعود  في صربیا.  الدینیة  المباني  أقدم  من  واحدة  وھي  مرات  عدة 
مكان العبادة الوحید    ھوو  شفي وسط نی   مسجد إسالم آغا.  1878الحالي عام    شكلھا   األصلیة إلى القرن الثاني عشر وحصلت على

الیوم.   المدینة  المجتمع اإلسالمي في ھذه  یستخدمھ  أیًضا  والذي  بالي بكیوجد  نی   مسجد  قلعة  إلى    شفي  تحویلھ  تم  رض  معوالذي 
في موقع الكنیس القدیم    1925عام    ش كنیس نیفي قصف الحلفاء. تم بناء    1944الذي تضرر عام    مسجد حسن بك باإلضافة إلى  

مات    حیث   ش یھودي في نی   400استخدمھ حتى الحرب العالمیة الثانیة عندما عاش حوالي  تم  .  1879حریق عام    الذي احترق في
الیوم   الھولوكوست.  في  المبنى    یستخدممعظمھم  عرضھذا  نی كصالة  تتمتع  غنیة  ش.  ثقافیة  بحیاة  بعض    حیث   أیًضا  تستضیف 

 . Nishville Jazzرجانومھ Filmskih susreta مھرجان  المھرجانات المھمة جًدا مثل 

التي كانت ذات یوم    -نسمة وتقع في قلب شومادیا    179.000ھي مدینة یبلغ عدد سكانھا حوالي   ) Kragujevacكراغویفاتس ( 
في الكتابات التركیة. من القرن الخامس عشر إلى القرن   1476ألول مرة عام  المدینة منطقة غابات كثیفة في وسط صربیا. ورد اسم 

تم تحریرھا من األتراك ومن    أثناء االنتفاضة الصربیة الثانیة  1815التاسع عشر احتلھا األتراك والنمساویون عدة مرات. في عام  
الم  1841إلى    1818 بناء مجمع  تم  الوقت  إقامة األمیر ومقر  كانت عاصمة إلمارة صربیا. في ذلك  یتكون من مقر  حاكم والذي 

الجزء الوحید المحفوظ من ھذا المجمع والذي یعد الیوم معلًما ثقافیًا ذا أھمیة كبیرة. تم    -مقر أمیدجا(العم)  إقامة األمیرة لیوبیتسا و
عمل  بال  عسكريالمصنع  الدأ  وفي منتصف القرن التاسع عشر ب   1833في عام    س إنشاء أول صالة لأللعاب الریاضیة في كراغویفات 

. أحد معالم  سفي كراغویفات   مصنع للسیاراتیوجد    ،. باإلضافة إلى مصنع األسلحة1853ھناك. تم إنتاج أول مدافع فیھا في عام  
  1941التي أقیمت في ذكرى المذبحة المروعة التي ارتكبھا المحتلون األلمان في أكتوبر    ة حدیقة أكتوبر التذكاری  یعتبر  سكراغویفات 

حوالي   فیھم    2800ضد  بمن  ال  تالمیذشخص  لھجمات  األلمان.    بارتیزانانتقاما  مقر    كراغویفاتسعلى  الموسیقى  لأیًضا  مھرجان 
  ك.موسیقى الرول Arsenal Fest الرائع

 

نسمة    141.000مدینة في أقصى شمال صربیا وتقع على الحدود مع المجر ویبلغ عدد سكانھا حوالي    )Suboticaسوبوتیتسا (
تحت االسم المجري زاباتكا.    1391وھي ثاني أكبر مدینة في مقاطعة فویفودینا المتمتعة بالحكم الذاتي. تم ذكرھا ألول مرة في عام  

وفان نیناد وھو إمبراطور صربي  ی تمردة صربیة قصیرة العمر تحت قیادة  عاصمة لدولة م  لعدة سنوات في القرن السادس عشر كانت 

نفسھ النمساویین  و  1686إلى    1542من أصل غیر معروف. حكمھا األتراك من    حاكما  نصب  من قبل  عندما سقطت تحت حكم 
تغییر اسمھا ألول مر  تم  لذلك  الثامن عشر  القرن  النمساویون اسمھا مرتین في  ثم ماریا  مملكة ھابسبورغ. غیر  إلى سانت ماریا  ة 

ا لتصبح مدینة حدیثة في وسط أوروبا في  تسفي القرن التاسع عشر. تطورت سوبوتی   ھاا إلی تس. أعید االسم القدیم سوبوتی یوبولیستیریز
بدأ مسیرتھ  نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین. في ذلك الوقت شھدت ازدھاًرا صناعیًا وعمریًا وثقافیًا. بیال لوغوشي  

). في المنطقة  1931سیشتھر كمھاجر في دور مصاص دماء في فیلم دراكوال (  حیث ممثل مجري من رومانیا المجاورة  ك  المسرحیة 
لسوبوتی  مباشرة  توجد  تسالمجاورة  بالیتش ا  یقام    بحیرة  األوروبي حیث  السینمائي  بالیتش  رائع     في.  مھرجان  مبنى  المدینة  وسط 

المدینةلم بالقرب من  أمامھ  و  جلس  نافورة.  بھا  أفیالالرائعة    الكاتدرائیةساحة  تیریزا  القدیسة  القرن    كنیسة  أواخر  في  بنیت  التي 
المكرسة للقدیس میخائیل على أنقاض قلعة من القرون الوسطى.    الكنیسة الفرنسیسكانیة الثامن عشر على الطراز الباروكي. بنیت  

المھاجریقع   سوبوتی   مسجد  في  أو تسأیًضا  وھو  الجالیة  ا  تفتخر  الماضیین.  القرنین  في  المنطقة  ھذه  في  بناؤه  تم  إسالمي  مبنى  ل 
 .عندما كان یعتبر ثاني أكبر مبنى في العالم یھودي جمیل. تم بناؤه في بدایة القرن العشرین كنیسا بوجود تسالیھودیة في سوبوتی 

 

) (حوالي    )Vranjeفرانیة  أقصى جنوب صربیا  في  تقع  الحادي عشر  83.000مدینة  القرن  في ھذه   .نسمة) وھي مذكورة في 
الشھیرة  الروایات  مؤلف  ستانكوفیتش  بورا  فیھا  ولد  مالدینال  المدینة  والمدیر  النجس  والغرب  و  دم  الشرق  حدود  على  المدینة  تقع 

روح خاصة   على  الحفاظ  من  تمكنت  وقد  والجنوب  اوالشمال  المضطربةفي  في   .ألوقات  الصربیة  الدولة  من  جزًءا  فرانیة  كانت 
عام   حتى  الوسطى  عام  1455العصور  حتى  ھناك  بقوا  الذین  األتراك  غزاھا  المعالم  ف  السببھذا  لو  1878عندما  من  العدید  أن 

والذي   فرانیة  أحد أھم معالم   لحب جسر االبیض / جسر ا  یعد  .في فرانیة  بروح الشرق   والھندسة المعماریة وفن الطھي تنبضالسیاحیة  
ببناء ھذا الجسر .ستویان یرتبط بأسطورة الحب التعیسة لعائشة التركیة والراعي الصربي  و     . في ذكرى حبھم قامت والدة عائشة 

ستانكوفیتش  بیت كبیرة    بورا  وتاریخیة  ثقافیة  أھمیة  البیزنطیة    وایضا لھ  كالالقلعة  عھد   ى ماركوفو  في  موجودة  كانت    التي 
 . )565-527اإلمبراطور جستنیان األول (
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كان السالف القدماء الذین بدأت قبائلھم الجنوبیة في االستقرار في البلقان في القرن   .تأتي جذور العادات الصربیة من عدة مصادر 
عندما تعرف الصرب بالدیانة المسیحیة األرثوذكسیة التي تبنوھا في أوائل العصور     .السابع مشركین بطقوسھم السحریة وخرافاتھم

  .تم الحفاظ على جزء كبیر من تلك التقالید القدیمة وھي الیوم حیة ومندمجة جیًدا في التقالید المسیحیة ،الوسطى
 

القدیسون ھم   .العادة مرتبطة ارتباًطا وثیقًا بالثقافة القدیمة للسالفھذه  و  عید القدیس الراعي على سبیل المثال في صربیا یتم االحتفال ب 
بطریقة  حیاتھم  و  أناس عاشوا  قدیسین  مأعلنتھخاصة  بأكملھا .الكنیسة  المنزل واألسرة  حامي  ھو  یحق    ،القدیس  االحتفال  یوم  وفي 

تضاء  فمنزل  الفي جزء من    د من الضیوفیستقبل المضیف العدی   حیثفي ذلك الیوم    للموظفین في صربیا الحصول على یوم عطلة
والذي یجب أن یرمز    بجانب الشمعة  الخبز   –یتم وضع كعكة العید   .طاولة ال على    وضع في مكان مركزيشمعة غنیة بالزخارف وت 

  الخبز والملح في بعض األماكن ظلت عادة تقدیم  و.  للضیوف   مربى لیتم إحضار الماء واثم    المنزل  راعي   إلى تقدیم الذبیحة إلى قدیس 
 .قائمة  للضیوف 

القدیسین) وأعیاد  الفصح  (عید  األعیاد  أشھر  إلى  فباإلضافة  األجداد  بثقافة  یتعلق  مثل    فیما  الرئیسیة  الصربیة  العادات  بعض  ھناك 
 .: الزفاف والجنازةھم وبعض أھم ، العرابة والضیافة

زفاف الصربي التقلیدي یأتي العریس إلى  ال في حفل   .س على سبیل المثال من العادات التي بقیت كشكل فكاھي ھي "شراء" العرو
العروس "لتخلیصھا" بشكل رمزي من األقارب  الفدیة جدیة حتى عام   .منزل  الثمن  1846كانت  باھظة  ألغھا األمیر    ،بل و كانت 

 ."فیتش باعتبارھا "عادة تتعارض مع كرامة اإلنسان جی دألكسندر كاراجور

جدید في زیارتھ األولى  اللمولود  لالعدید من العادات الصربیة مثل تمزیق قمیص الرجل بمناسبة قدوم المولود الجدید وإعطاء المال  
الطفل في عید میالد أذني  الطالب عند  كبیًرا)  یصبح(ل  هوسحب  الماء على  االمتحانإل   الخروج    وسكب  تعلق  ی   كل ھذاإن    ،جراء 

 .ألجانبلفت انتباه لی كل عام  العائلة وبش بصحة ورفاھیة
 

ربما تكون صربیا ھي األكثر شھرة في   . الصربیة التقلیدیة في أیام العطالت والمناسبات الخاصةالموسیقیة  غالبًا ما تستخدم اآلالت  
ائعًا جًدا بین  أصبح البوق ش.  الذي وصل ھنا في القرن التاسع عشر وبدونھ ال یوجد حفل زفاف أو احتفالیة  البوقلة العزف  آالعالم ب 
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السالفیة الصربیة. إنھا نتیجة التأثیر الكبیر للغة العامیة  في القرن الثامن عشر حدث تغییر آخر في اللغة والذي أطلق علیھ اللغة  
ولم یكن لدیھا قواعد معینة یمكن من خاللھا كتبتھ حیث كان كل شخص متعلم یعتقد أنھ یعرف أفضل    ،في اللغة الروسیة السالفیة

) مركالي  سافا  اللغوي  أشار  الكلمات.  بعض  نطق  أو  لكتابة  العظیم  1833-1783طریقة  والمعلم  أوبرادوفیتش  )  دوسیتي 
القواعد1739-1811( وتوحید  اللغة  إصالح  الضروري  من  كان  أنھ  إلى   (،  ) كارادجیتش  ستیفانوفیتش  فوك  -1787وأن 

صالحات اللغة والكتابة الصربیة. أدت إصالحاتھ إلى تحدیث اللغة األدبیة  إل) كرس حیاتھ كلھا لتحقیق ھذه األفكار أي  1864
طاب الناس العادیین وإبعادھا عن كل من الصربیة السالفیة والروسیة السالفیة. تم تقلیل األبجدیة  الصربیة وجعلھا أقرب إلى خ 

حرفًا ولكل حرف صوتھ الخاص مما یعني أنھ حتى األجنبي الذي ال یعرف اللغة الصربیة یمكنھ قراءة كل    30السیریلیة إلى  
للغة    ك ستیفانوفیتش كارادجیتش ھو أیًضا مؤلف أول قاموس فو   .كلمة صربیة إذا تعلم صوت كل حرف من األبجدیة الصربیة 

 .1818والذي نُشر في عام  ة مصلحال الصربیة
 

باإلضافة إلى السیریلیة تستخدم اللغة الصربیة أیًضا الالتینیة والتي یتم تكییفھا أیًضا لمبدأ صوت واحد حرف واحد مع بعض  
 ). dž، nj (  حد االستثناءات حیث تتم قراءة حرفین على ھیئة صوت وا

 
 

 المدن   .3
 (ذات التأثیرات االھم للطوائف والثقافات المتعددة) 

  أقل بقلیل من ربع سكان البالد   -ملیون    1.7عاصمة جمھوریة صربیا وأكبر مدنھا. یبلغ عدد سكانھا حوالي    )Beogradبلغراد (
سافا والدانوب وكانت ھدفًا للعدید من الغزاة. تأسست المدینة في القرن الثالث قبل المیالد من قبل  القع عند التقاء نھري  ی .  االجمالي

سلتیك ال قبیلة  بعد  األول  القرن  وأطلق وفي  الرومان  اسم  ومیالد غزاھا  الرومانیة   سینغیدونوم. علیھا  اإلمبراطوریة  تقسیم  تم  عندما 
بیزنطة. من النصف الثاني من القرن الرابع تم ھدمھا بالتناوب أو أخذھا من البیزنطیین من قبل    -إلى اإلمبراطوریة الشرقیة    انتمت
.  876األفار والسالف. تم ذكرھا ألول مرة باسم بلغراد من قبل البلغار عام  ود  الجبی والقوط الشرقیین  والسارماتیین  والھون  والقوط  

وھي قلعة مھیبة على    ،كالیمجدانأصبحت جزًءا من الدولة الصربیة في العصور الوسطى في القرن الثالث عشر. أھم معالمھا ھي  
أوش فوق  االسم  نفس  یحمل  اتشىتل  لإلمبراطوریة  استراتیجیة  أھمیة  ذات  كانت  حدودي.  (كحصن  إلمبراطوریة  لو  ) لرومانیة 

و و  حكمل لالبیزنطیة  ولالصربي  المجر  ولمملكة  العثمانیة  في  لإلمبراطوریة  والنمساویون  األلمان  غزاھا  النمساویة.  إلمبراطوریة 
بممل بعد  فیما  سمیت  والتي  الجدیدة  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  مملكة  عاصمة  أصبحت  ثم  األولى.  العالمیة  كة  الحرب 

) االشتراكیة  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  عاصمة  كانت  الثانیة  العالمیة  الحرب  بعد  وجمھوریة  1991-1943یوغوسالفیا.   (
ثم في قصف الحلفاء في    1941أبریل    6بأضرار بالغة في القصف األلماني في    ت). أصیب 2003-1992یوغوسالفیا االتحادیة (

. بسبب العدید من عملیات التدمیر والتأثیرات المختلفة فإن ھندستھا المعماریة متنوعة للغایة. على شرفة قلعة كالیمجدان  1944عام  
جبل أفاال  أحد رموز بلغراد. رمز آخر مھم ھو    -روفیتش  شت می عمل النحات إیفان    الفائزتمثال  أقیم    ملتقى النھرینفوق میناء النھر و

في وسط   سكدارلیا  قعت .  ونصب تذكاري للبطل المجھول عمالق    برجیھیمن علیھ    -أحد أشھر أماكن التنزه في بلغراد    -متًرا)    511(
ا  -المدینة   نھایة  في  والرسامین  والشعراء  الممثلین  للقاء  مكانًا  أصبحت  بوھیمیة  منطقة  إلى  وھي  باإلضافة  عشر  التاسع  لقرن 

عام    -  بیوغرادجانكا  في  بناؤه  تم  تجاري  ارتفاعھ    1974مبنى  بانوراما    حیثمتًرا    101ویبلغ  منھا  العلوي  الجزء  بلغراد  لفي 
وجد في  بلغراد على الماء على ضفة بلغراد القدیمة في سافا. ی  ، بدأ بناء جزء جدید من المدینة  2015والمناطق المحیطة بھا. في عام 

تعتبر   األدیان.  لمختلف  العبادة  وأماكن  واألدیرة  والكنائس  الروحیة  للثقافة  قیمة  آثار  تسركفا)الكاتدرائیةبلغراد  أھم    (سابورنا  من 
عام   بناؤھا  تم  وقد  األرثوذكسیة  (الوردة)  كنائس  تمیزھا.  1840الكنائس  بیتكا و  روجیتسا  ماركو وكنیسة قدیسة   و  القدیس 

كات  وكنیس بلغراد (أو س األثریة بأھمیتھا ومظھرھا. یقع    القدیس سافا  معبد باإلضافة إلى    الكسندر نیفیسكي وكنیسة  توبتشیدرسكا 
في    راكلي ی مسجد با. یقع  1929في وسط المدینة وھو حالیًا مكان العبادة الیھودي الوحید النشط بالكامل وقد تم بناؤه عام    شالوم) 

التي كانت موجودة في بلغراد    200وھو الوحید المتبقي من أكثر من    1575ول. تم بناؤه حوالي عام  تش في دوروسط المدینة القدیمة  
.  بادوفا  -أنطونیوس بادوا  من بینھا كنیسة  وخالل الحكم العثماني. یوجد في عاصمة صربیا عدد من الكنائس الرومانیة الكاثولیكیة  

(األكبر    السینمائي FEST مھرجانو  معرض بلغراد الدولي للكتاب تتمتع بلغراد بحیاة ثقافیة غنیة جًدا واألحداث األكثر زیارة ھي  
أحد أھم المھرجانات   BITEF یًضا مھرجان موسیقى). تستضیف بلغراد أیًضا(ا  Beer Festمھرجان البیرة بلغراد   في البالد) و

العالم   في  الصیف    و   مھرجان   BELEFوالمسرحیة  خالل  تقام  مختلفة  أحداث  عدة  من  مزیج  الواقع  في  المؤلف  ھو  ومھرجان 
والقصیرة  لألومھرجان    السینمائي الوثائقیة  للموسیقى   BEMUS ومھرجان  Gitar art   مھرجان  و  Kratki metarفالم 

 .الكالسیكیة وغیرھا من األحداث المتنوعة للغایة

) (  )Novi Sadنوفي ساد  في صربیا  مدینة  أكبر  ثاني  بالحكم    340.000ھي  المتمتعة  فویفودینا  مقاطعة  وھي عاصمة  نسمة) 
بناء   إلى  المدینة  یعود أصل ھذه  الدانوب.  نھر  بانونیا على ضفاف  الجنوبي من سھل  الجزء  تقع في  بتروفارادینالذاتي.  عام    قلعة 

بدأت  1692 ل  ببنائھا  والتي  (النمساویة)  آنذاك  مملكة ھابسبورغ  تسمى  كانت  التي  القلعة  بناء  مع  الھجمات.  من  المدینة  لدفاع عن 
لذلك كان    ،للغایة  السكان فیھا متنوع  تجار. كانالحرفیون وال جنود والیعیش فیھا في الغالب  كان  "دانوب جبل طارق" نمت مستوطنة  

تأثر توسع المدینة وتنوعھا بشكل كبیر بھجرة    والیھود وشعوب أخرى.   أرومانیونیسكن ھذه المدینة المجریون والسالف واأللمان و
من األجزاء الجنوبیة لصربیا التي كانت آنذاك تحت  1696عام   الكبیرة. جاءت ھذه الھجرة  أرسینیة تشارنویفیتشالصرب تحت قیادة  

الدافع وراءھا  التركي وكان  انتقامھم.    ھي  الحكم  للثقافة  والخوف من  مركًزا  ساد  نوفي  أصبحت  الوقت  والصحوة  بمرور  الصربیة 
قلعة النظر عن  بصرف  الصربیة".  "أثینا  لقب  علیھا  أطلق  ولھذا  بعد  فیما  المجري  والنمساوي  النمساوي  الحكم  في ظل   الوطنیة 

المھمة جًدا في  بتروفارادین المعالم  الحریةنوفي ساد   فإن من  في    المدینة   مجلسالذي یضم    میدان  المباني  أجمل  من  تُعتبر  والتي 
عن   فضالً  الكاثولیكیة صربیا  بالقرب من  ی ج  تصمیموكالھما    -  الكاتدرائیة الرومانیة  القدیس جورج رج مولنار.  وقصر    كاتدرائیة 

یعد  األسقف المعماري    الكنیس.  المھندس  لتصمیم  وفقًا  بناؤه  تم  وقد  للغایة  المھمة  والتاریخیة  الثقافیة  المباني  لیبوت  أحد  المجري 
الثقافیة   بالمتاحف والمعارض والفعالیات  نوفي ساد غنیة  بینھا مھرجان مسرح ستری وبومھورن.  بوزوریھ ومھرجان سینما    ینومن 

والتي     Exitمقراً ألحد أكبر المھرجانات الموسیقیة في العالم   بتروفارادین كانت قلعة  2000. منذ عام  سینیما ستیل  للمؤلفین الشباب
 .أكبر نجوم الموسیقى في العالمتستضیف 

نسمة) وھي المركز اإلداري للجزء الجنوبي منھا. إنھا واحدة من أقدم    260.000ھي ثالث أكبر مدینة في صربیا (  ) Nišنیش (
ھا اسم  المدن في البلقان. في تاریخھا الطویل تم ھدمھا وحرقھا عدة مرات. احتلھا الرومان في القرن األول قبل المیالد وأطلقوا علی 

قسطنطین الكبیر وقسطنطینوس الثالث. تم تدمیر المدینة في غزو الھون البربریین في    وھمانایسوس. ولد فیھا إمبراطوران رومانیان  
والبلغار البیزنطیون  قاتل  والسالف.  األفار  غزاھا  ثم  المیالدي.  السادس  القرن  على    منتصف  السیادة  أجل  من  بالتناوب  والصرب 

الخامس   القرن  منتصف  في  التركي  الحكم  تحت  سقوط صربیا  الوسطى حتى  العصور  الصربیة في  الدولة  من  كانت جزًءا  المدینة. 
الذي  و  ش األثري من أھم معالم نی   میدیانا عشر. استعادھا الصرب من األتراك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. یعد منتزه  

 والنصب التذكاري في  تشلى برج یعود تاریخھ إلى القرن الرابع ویحتوي على بقایا اإلقامة الرومانیة لقسطنطین الكبیر. یوجد أیًضا  
معركة  ،تشغرا فیھ  وقعت  الذي  عام   تشغرا   المكان  األولى   1809في  الصربیة  االنتفاضة  الجنود  حیث    خالل  من  كبیر  عدد  قتل 

أی والصرب   كبیًرا  برج  عدًدا  ببناء  األتراك  وقام  األتراك  من  وتم    تشلى ًضا  االشتباك  في ھذا  لضحایاھم  الصربي  الشعب  من  انتقاًما 
كازاندجیسكو   .في وسط المدینة وھي من أشھر التحصینات التركیة  ش قلعة نی. تقع  جمة فیھ لقتلى من الجنود الصرب جم   952نصب  

. المبنى  ش . یوجد عدد كبیر من المعالم األثریة للثقافة الروحیة والعبادة في نی یمةالمدینة القدھو الجزء الوحید المحفوظ من   سوكاتشھ 
. بني في القرن التاسع عشر ویقع في الجزء المركزي  الكاتدرائیة المكرسة للثالوث األقدس ھو    شالدیني األرثوذكسي الرئیسي في نی 

تدمیر   تم  المدینة.  بانتیلیمون من  القدیس  الكنیسة    كنیسة  تاریخ  یعود  في صربیا.  الدینیة  المباني  أقدم  من  واحدة  وھي  مرات  عدة 
مكان العبادة الوحید    ھوو  شفي وسط نی   مسجد إسالم آغا.  1878الحالي عام    شكلھا   األصلیة إلى القرن الثاني عشر وحصلت على

الیوم.   المدینة  المجتمع اإلسالمي في ھذه  یستخدمھ  أیًضا  والذي  بالي بكیوجد  نی   مسجد  قلعة  إلى    شفي  تحویلھ  تم  رض  معوالذي 
في موقع الكنیس القدیم    1925عام    ش كنیس نیفي قصف الحلفاء. تم بناء    1944الذي تضرر عام    مسجد حسن بك باإلضافة إلى  

مات    حیث   ش یھودي في نی   400استخدمھ حتى الحرب العالمیة الثانیة عندما عاش حوالي  تم  .  1879حریق عام    الذي احترق في
الیوم   الھولوكوست.  في  المبنى    یستخدممعظمھم  عرضھذا  نی كصالة  تتمتع  غنیة  ش.  ثقافیة  بحیاة  بعض    حیث   أیًضا  تستضیف 
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التي كانت ذات یوم    -نسمة وتقع في قلب شومادیا    179.000ھي مدینة یبلغ عدد سكانھا حوالي   ) Kragujevacكراغویفاتس ( 
في الكتابات التركیة. من القرن الخامس عشر إلى القرن   1476ألول مرة عام  المدینة منطقة غابات كثیفة في وسط صربیا. ورد اسم 

تم تحریرھا من األتراك ومن    أثناء االنتفاضة الصربیة الثانیة  1815التاسع عشر احتلھا األتراك والنمساویون عدة مرات. في عام  
الم  1841إلى    1818 بناء مجمع  تم  الوقت  إقامة األمیر ومقر  كانت عاصمة إلمارة صربیا. في ذلك  یتكون من مقر  حاكم والذي 

الجزء الوحید المحفوظ من ھذا المجمع والذي یعد الیوم معلًما ثقافیًا ذا أھمیة كبیرة. تم    -مقر أمیدجا(العم)  إقامة األمیرة لیوبیتسا و
عمل  بال  عسكريالمصنع  الدأ  وفي منتصف القرن التاسع عشر ب   1833في عام    س إنشاء أول صالة لأللعاب الریاضیة في كراغویفات 

. أحد معالم  سفي كراغویفات   مصنع للسیاراتیوجد    ،. باإلضافة إلى مصنع األسلحة1853ھناك. تم إنتاج أول مدافع فیھا في عام  
  1941التي أقیمت في ذكرى المذبحة المروعة التي ارتكبھا المحتلون األلمان في أكتوبر    ة حدیقة أكتوبر التذكاری  یعتبر  سكراغویفات 

حوالي   فیھم    2800ضد  بمن  ال  تالمیذشخص  لھجمات  األلمان.    بارتیزانانتقاما  مقر    كراغویفاتسعلى  الموسیقى  لأیًضا  مھرجان 
  ك.موسیقى الرول Arsenal Fest الرائع

 

نسمة    141.000مدینة في أقصى شمال صربیا وتقع على الحدود مع المجر ویبلغ عدد سكانھا حوالي    )Suboticaسوبوتیتسا (
تحت االسم المجري زاباتكا.    1391وھي ثاني أكبر مدینة في مقاطعة فویفودینا المتمتعة بالحكم الذاتي. تم ذكرھا ألول مرة في عام  

وفان نیناد وھو إمبراطور صربي  ی تمردة صربیة قصیرة العمر تحت قیادة  عاصمة لدولة م  لعدة سنوات في القرن السادس عشر كانت 

بدأت  1692 ل  ببنائھا  والتي  (النمساویة)  آنذاك  مملكة ھابسبورغ  تسمى  كانت  التي  القلعة  بناء  مع  الھجمات.  من  المدینة  لدفاع عن 
لذلك كان    ،للغایة  السكان فیھا متنوع  تجار. كانالحرفیون وال جنود والیعیش فیھا في الغالب  كان  "دانوب جبل طارق" نمت مستوطنة  

تأثر توسع المدینة وتنوعھا بشكل كبیر بھجرة    والیھود وشعوب أخرى.   أرومانیونیسكن ھذه المدینة المجریون والسالف واأللمان و
من األجزاء الجنوبیة لصربیا التي كانت آنذاك تحت  1696عام   الكبیرة. جاءت ھذه الھجرة  أرسینیة تشارنویفیتشالصرب تحت قیادة  

الدافع وراءھا  التركي وكان  انتقامھم.    ھي  الحكم  للثقافة  والخوف من  مركًزا  ساد  نوفي  أصبحت  الوقت  والصحوة  بمرور  الصربیة 
قلعة النظر عن  بصرف  الصربیة".  "أثینا  لقب  علیھا  أطلق  ولھذا  بعد  فیما  المجري  والنمساوي  النمساوي  الحكم  في ظل   الوطنیة 

المھمة جًدا في  بتروفارادین المعالم  الحریةنوفي ساد   فإن من  في    المدینة   مجلسالذي یضم    میدان  المباني  أجمل  من  تُعتبر  والتي 
عن   فضالً  الكاثولیكیة صربیا  بالقرب من  ی ج  تصمیموكالھما    -  الكاتدرائیة الرومانیة  القدیس جورج رج مولنار.  وقصر    كاتدرائیة 

یعد  األسقف المعماري    الكنیس.  المھندس  لتصمیم  وفقًا  بناؤه  تم  وقد  للغایة  المھمة  والتاریخیة  الثقافیة  المباني  لیبوت  أحد  المجري 
الثقافیة   بالمتاحف والمعارض والفعالیات  نوفي ساد غنیة  بینھا مھرجان مسرح ستری وبومھورن.  بوزوریھ ومھرجان سینما    ینومن 

والتي     Exitمقراً ألحد أكبر المھرجانات الموسیقیة في العالم   بتروفارادین كانت قلعة  2000. منذ عام  سینیما ستیل  للمؤلفین الشباب
 .أكبر نجوم الموسیقى في العالمتستضیف 

نسمة) وھي المركز اإلداري للجزء الجنوبي منھا. إنھا واحدة من أقدم    260.000ھي ثالث أكبر مدینة في صربیا (  ) Nišنیش (
ھا اسم  المدن في البلقان. في تاریخھا الطویل تم ھدمھا وحرقھا عدة مرات. احتلھا الرومان في القرن األول قبل المیالد وأطلقوا علی 

قسطنطین الكبیر وقسطنطینوس الثالث. تم تدمیر المدینة في غزو الھون البربریین في    وھمانایسوس. ولد فیھا إمبراطوران رومانیان  
والبلغار البیزنطیون  قاتل  والسالف.  األفار  غزاھا  ثم  المیالدي.  السادس  القرن  على    منتصف  السیادة  أجل  من  بالتناوب  والصرب 

الخامس   القرن  منتصف  في  التركي  الحكم  تحت  سقوط صربیا  الوسطى حتى  العصور  الصربیة في  الدولة  من  كانت جزًءا  المدینة. 
الذي  و  ش األثري من أھم معالم نی   میدیانا عشر. استعادھا الصرب من األتراك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. یعد منتزه  

 والنصب التذكاري في  تشلى برج یعود تاریخھ إلى القرن الرابع ویحتوي على بقایا اإلقامة الرومانیة لقسطنطین الكبیر. یوجد أیًضا  
معركة  ،تشغرا فیھ  وقعت  الذي  عام   تشغرا   المكان  األولى   1809في  الصربیة  االنتفاضة  الجنود  حیث    خالل  من  كبیر  عدد  قتل 

أی والصرب   كبیًرا  برج  عدًدا  ببناء  األتراك  وقام  األتراك  من  وتم    تشلى ًضا  االشتباك  في ھذا  لضحایاھم  الصربي  الشعب  من  انتقاًما 
كازاندجیسكو   .في وسط المدینة وھي من أشھر التحصینات التركیة  ش قلعة نی. تقع  جمة فیھ لقتلى من الجنود الصرب جم   952نصب  

. المبنى  ش . یوجد عدد كبیر من المعالم األثریة للثقافة الروحیة والعبادة في نی یمةالمدینة القدھو الجزء الوحید المحفوظ من   سوكاتشھ 
. بني في القرن التاسع عشر ویقع في الجزء المركزي  الكاتدرائیة المكرسة للثالوث األقدس ھو    شالدیني األرثوذكسي الرئیسي في نی 

تدمیر   تم  المدینة.  بانتیلیمون من  القدیس  الكنیسة    كنیسة  تاریخ  یعود  في صربیا.  الدینیة  المباني  أقدم  من  واحدة  وھي  مرات  عدة 
مكان العبادة الوحید    ھوو  شفي وسط نی   مسجد إسالم آغا.  1878الحالي عام    شكلھا   األصلیة إلى القرن الثاني عشر وحصلت على

الیوم.   المدینة  المجتمع اإلسالمي في ھذه  یستخدمھ  أیًضا  والذي  بالي بكیوجد  نی   مسجد  قلعة  إلى    شفي  تحویلھ  تم  رض  معوالذي 
في موقع الكنیس القدیم    1925عام    ش كنیس نیفي قصف الحلفاء. تم بناء    1944الذي تضرر عام    مسجد حسن بك باإلضافة إلى  

مات    حیث   ش یھودي في نی   400استخدمھ حتى الحرب العالمیة الثانیة عندما عاش حوالي  تم  .  1879حریق عام    الذي احترق في
الیوم   الھولوكوست.  في  المبنى    یستخدممعظمھم  عرضھذا  نی كصالة  تتمتع  غنیة  ش.  ثقافیة  بحیاة  بعض    حیث   أیًضا  تستضیف 
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التي كانت ذات یوم    -نسمة وتقع في قلب شومادیا    179.000ھي مدینة یبلغ عدد سكانھا حوالي   ) Kragujevacكراغویفاتس ( 
في الكتابات التركیة. من القرن الخامس عشر إلى القرن   1476ألول مرة عام  المدینة منطقة غابات كثیفة في وسط صربیا. ورد اسم 

تم تحریرھا من األتراك ومن    أثناء االنتفاضة الصربیة الثانیة  1815التاسع عشر احتلھا األتراك والنمساویون عدة مرات. في عام  
الم  1841إلى    1818 بناء مجمع  تم  الوقت  إقامة األمیر ومقر  كانت عاصمة إلمارة صربیا. في ذلك  یتكون من مقر  حاكم والذي 

الجزء الوحید المحفوظ من ھذا المجمع والذي یعد الیوم معلًما ثقافیًا ذا أھمیة كبیرة. تم    -مقر أمیدجا(العم)  إقامة األمیرة لیوبیتسا و
عمل  بال  عسكريالمصنع  الدأ  وفي منتصف القرن التاسع عشر ب   1833في عام    س إنشاء أول صالة لأللعاب الریاضیة في كراغویفات 

. أحد معالم  سفي كراغویفات   مصنع للسیاراتیوجد    ،. باإلضافة إلى مصنع األسلحة1853ھناك. تم إنتاج أول مدافع فیھا في عام  
  1941التي أقیمت في ذكرى المذبحة المروعة التي ارتكبھا المحتلون األلمان في أكتوبر    ة حدیقة أكتوبر التذكاری  یعتبر  سكراغویفات 

حوالي   فیھم    2800ضد  بمن  ال  تالمیذشخص  لھجمات  األلمان.    بارتیزانانتقاما  مقر    كراغویفاتسعلى  الموسیقى  لأیًضا  مھرجان 
  ك.موسیقى الرول Arsenal Fest الرائع

 

نسمة    141.000مدینة في أقصى شمال صربیا وتقع على الحدود مع المجر ویبلغ عدد سكانھا حوالي    )Suboticaسوبوتیتسا (
تحت االسم المجري زاباتكا.    1391وھي ثاني أكبر مدینة في مقاطعة فویفودینا المتمتعة بالحكم الذاتي. تم ذكرھا ألول مرة في عام  

وفان نیناد وھو إمبراطور صربي  ی تمردة صربیة قصیرة العمر تحت قیادة  عاصمة لدولة م  لعدة سنوات في القرن السادس عشر كانت 
نفسھ النمساویین  و  1686إلى    1542من أصل غیر معروف. حكمھا األتراك من    حاكما  نصب  من قبل  عندما سقطت تحت حكم 

تغییر اسمھا ألول مر  تم  لذلك  الثامن عشر  القرن  النمساویون اسمھا مرتین في  ثم ماریا  مملكة ھابسبورغ. غیر  إلى سانت ماریا  ة 
ا لتصبح مدینة حدیثة في وسط أوروبا في  تسفي القرن التاسع عشر. تطورت سوبوتی   ھاا إلی تس. أعید االسم القدیم سوبوتی یوبولیستیریز

بدأ مسیرتھ  نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین. في ذلك الوقت شھدت ازدھاًرا صناعیًا وعمریًا وثقافیًا. بیال لوغوشي  
). في المنطقة  1931سیشتھر كمھاجر في دور مصاص دماء في فیلم دراكوال (  حیث ممثل مجري من رومانیا المجاورة  ك  المسرحیة 

لسوبوتی  مباشرة  توجد  تسالمجاورة  بالیتش ا  یقام    بحیرة  األوروبي حیث  السینمائي  بالیتش  رائع     في.  مھرجان  مبنى  المدینة  وسط 
المدینةلم بالقرب من  أمامھ  و  جلس  نافورة.  بھا  أفیالالرائعة    الكاتدرائیةساحة  تیریزا  القدیسة  القرن    كنیسة  أواخر  في  بنیت  التي 

المكرسة للقدیس میخائیل على أنقاض قلعة من القرون الوسطى.    الكنیسة الفرنسیسكانیة الثامن عشر على الطراز الباروكي. بنیت  
المھاجریقع   سوبوتی   مسجد  في  أو تسأیًضا  وھو  الجالیة  ا  تفتخر  الماضیین.  القرنین  في  المنطقة  ھذه  في  بناؤه  تم  إسالمي  مبنى  ل 

 .عندما كان یعتبر ثاني أكبر مبنى في العالم یھودي جمیل. تم بناؤه في بدایة القرن العشرین كنیسا بوجود تسالیھودیة في سوبوتی 

 

) (حوالي    )Vranjeفرانیة  أقصى جنوب صربیا  في  تقع  الحادي عشر  83.000مدینة  القرن  في ھذه   .نسمة) وھي مذكورة في 
الشھیرة  الروایات  مؤلف  ستانكوفیتش  بورا  فیھا  ولد  مالدینال  المدینة  والمدیر  النجس  والغرب  و  دم  الشرق  حدود  على  المدینة  تقع 

روح خاصة   على  الحفاظ  من  تمكنت  وقد  والجنوب  اوالشمال  المضطربةفي  في   .ألوقات  الصربیة  الدولة  من  جزًءا  فرانیة  كانت 
عام   حتى  الوسطى  عام  1455العصور  حتى  ھناك  بقوا  الذین  األتراك  غزاھا  المعالم  ف  السببھذا  لو  1878عندما  من  العدید  أن 

والذي   فرانیة  أحد أھم معالم   لحب جسر االبیض / جسر ا  یعد  .في فرانیة  بروح الشرق   والھندسة المعماریة وفن الطھي تنبضالسیاحیة  
ببناء ھذا الجسر .ستویان یرتبط بأسطورة الحب التعیسة لعائشة التركیة والراعي الصربي  و     . في ذكرى حبھم قامت والدة عائشة 

ستانكوفیتش  بیت كبیرة    بورا  وتاریخیة  ثقافیة  أھمیة  البیزنطیة    وایضا لھ  كالالقلعة  عھد   ى ماركوفو  في  موجودة  كانت    التي 
 . )565-527اإلمبراطور جستنیان األول (
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كان السالف القدماء الذین بدأت قبائلھم الجنوبیة في االستقرار في البلقان في القرن   .تأتي جذور العادات الصربیة من عدة مصادر 
عندما تعرف الصرب بالدیانة المسیحیة األرثوذكسیة التي تبنوھا في أوائل العصور     .السابع مشركین بطقوسھم السحریة وخرافاتھم

  .تم الحفاظ على جزء كبیر من تلك التقالید القدیمة وھي الیوم حیة ومندمجة جیًدا في التقالید المسیحیة ،الوسطى
 

القدیسون ھم   .العادة مرتبطة ارتباًطا وثیقًا بالثقافة القدیمة للسالفھذه  و  عید القدیس الراعي على سبیل المثال في صربیا یتم االحتفال ب 
بطریقة  حیاتھم  و  أناس عاشوا  قدیسین  مأعلنتھخاصة  بأكملھا .الكنیسة  المنزل واألسرة  حامي  ھو  یحق    ،القدیس  االحتفال  یوم  وفي 

تضاء  فمنزل  الفي جزء من    د من الضیوفیستقبل المضیف العدی   حیثفي ذلك الیوم    للموظفین في صربیا الحصول على یوم عطلة
والذي یجب أن یرمز    بجانب الشمعة  الخبز   –یتم وضع كعكة العید   .طاولة ال على    وضع في مكان مركزيشمعة غنیة بالزخارف وت 

  الخبز والملح في بعض األماكن ظلت عادة تقدیم  و.  للضیوف   مربى لیتم إحضار الماء واثم    المنزل  راعي   إلى تقدیم الذبیحة إلى قدیس 
 .قائمة  للضیوف 

القدیسین) وأعیاد  الفصح  (عید  األعیاد  أشھر  إلى  فباإلضافة  األجداد  بثقافة  یتعلق  مثل    فیما  الرئیسیة  الصربیة  العادات  بعض  ھناك 
 .: الزفاف والجنازةھم وبعض أھم ، العرابة والضیافة

زفاف الصربي التقلیدي یأتي العریس إلى  ال في حفل   .س على سبیل المثال من العادات التي بقیت كشكل فكاھي ھي "شراء" العرو
العروس "لتخلیصھا" بشكل رمزي من األقارب  الفدیة جدیة حتى عام   .منزل  الثمن  1846كانت  باھظة  ألغھا األمیر    ،بل و كانت 

 ."فیتش باعتبارھا "عادة تتعارض مع كرامة اإلنسان جی دألكسندر كاراجور

جدید في زیارتھ األولى  اللمولود  لالعدید من العادات الصربیة مثل تمزیق قمیص الرجل بمناسبة قدوم المولود الجدید وإعطاء المال  
الطفل في عید میالد أذني  الطالب عند  كبیًرا)  یصبح(ل  هوسحب  الماء على  االمتحانإل   الخروج    وسكب  تعلق  ی   كل ھذاإن    ،جراء 

 .ألجانبلفت انتباه لی كل عام  العائلة وبش بصحة ورفاھیة
 

ربما تكون صربیا ھي األكثر شھرة في   . الصربیة التقلیدیة في أیام العطالت والمناسبات الخاصةالموسیقیة  غالبًا ما تستخدم اآلالت  
ائعًا جًدا بین  أصبح البوق ش.  الذي وصل ھنا في القرن التاسع عشر وبدونھ ال یوجد حفل زفاف أو احتفالیة  البوقلة العزف  آالعالم ب 

بسببھ یوجد اآلن مھرجان دولي في   أنھ  الزوار كل عام  مدینة صغیرة اسمھا غوتشا الناس لدرجة    . والذي یجذب مئات اآلالف من 
 . القدیمة   یةالتي تُغنى بھا ما یسمى بأغاني البلد  وھي آلة موسیقیة مفضلة في فویفودینا  آلة العزف تامبورا تُستخدم    ،للحفالت البوھیمیة

وھي رقصة ممیزة   (كولو)وغالبًا ما یستخدم لعزف   یقیة لصربیا ومقدونیا الشمالیةیعتبر الفلوت الخشبي جزًءا مھًما من التقالید الموس
ت   يوھ  الربابة  ھناكأخیًرا   .البلقانمنطقة    لصربیا و  بسیطة  وتریة  المل  عزفآلة  األغاني  الربابة  ت  و   الشعبیة  حمیة بھا  من  عد  جزًءا 

اآللة  و یعزفون بھذه  األشخاص الذین یغنون ف  ربابة عازفي الب و  اتاریخ صربیا والجبل األسود ألن األغاني الملحمیة الشعبیة مرتبطة بھ
 .بطریقة خاصة جًدایؤدونھا  الموسیقیة

 
ینایر ولكن بسبب تقویم    1دیسمبر و    31في اللیلة بین    -في صربیا یتم االحتفال بالعام الجدید كما ھو الحال في بقیة أجزاء العالم  

عید رأس  یتم االحتفال بـ "  ، على الرغم من أنھ بشكل غیر رسمي .ینایر  7في   بلدیسمبر    25الكنیسة ال یتم االحتفال بعید المیالد في  
 .وھو أیًضا نتیجة لتقویم الكنیسة  -ینایر  14و  13ة الجدیدة" في صربیا في اللیلة بین السنة الصربی 

 
ه  وما یخش  شيء   بالسحر وأكثر  ونیؤمن حیث    عھد تعدد اآللھة نشأت من    التي   خرافات الفي المناطق الریفیة من صربیا ال تزال ھناك  

  ،عتقد في بعض األماكنی   البعض  بالعدید من الكائنات الخارقة للطبیعة وال یزالتم االعتقاد   .المرتبط بشرق صربیا  هسحر الفال  ھو
 ... كونجول اكار و الجن  والمالئكة العمیاء   و حوریات البحر  و أمھات الغابات  و  األشباح والمستذئبین  و  أمثلة: مصاصو الدماء

قام من الموت لدیھ أسنان طویلة یتجول في المنازل لیالً ویشرب دم الناس. تم    شخص -  مصاص الدماء  من أشھر ھذه المخلوقات ھو
دماء تقوده روح شریرة لذلك عند قتل  الدماء: مصاص  العن مصاص    ) 1973(  الفراشة تصویر فیلم رعب شھیر لجورج كادییفیتش  

ان  رة في تلك الفراشة ستمتلك رجالً آخر. ألن الروح الشری  دماء یجب الحرص على عدم السماح للفراشة بالھروب من فمھالمصاص 
فیلم   في  ظھر  صربي  دماء  مصاص  من    كادییفیتشأشھر  االجدادومعروف  في  و  اساطیر  عاش  فالح  وھو  سافانوفیتش  سافا  ھو 

م  توفي عا(  و بیتر بالغویفیتشإن أقدم مصاص دماء ھ  لكن تا في غرب صربیا. وشبالقرب من بلدة باینا با  ة طاحونة في قریة زاروجی 
یعتقد أنھ نھض من القبر وقتل تسعة أشخاص. الحظت السلطات النمساویة ھذه القضیة   كانو  كیشلیفو وھو فالح من قریة   )1725

  ، لذلك  عدم رغبتھمرسمي على الرغم من    بشكل لھناك    فقد حضروا   ، وقتھالفترة قصیرة    تحت إدارتھا  صربیا الوسطى   حیث كانت 
القبر ل في  الدماء"  "مصاص  جسد  و   ،تدمیر  كلمة    .الوتدب   بالغویفیتشطعن  الدماء     Vampirإن  العالمیة    –مصاص  الكلمة  ھي 

 الوحیدة من أصل صربي. 

 

 مشاھیر الشخصیات في العلوم والثقافة والریاضة  .5
 العلماء  .5.1

 
صربیا تنتمي إلى البلدان الصغیرة إقلیمیاً إال أن صربیا تذكر بفخر علماءھا الذین لم یدینوا لھا فقط بل للعالم  ن  على الرغم من أ

 .بأسره. ومن أھمھم میھایلو بوبین ومیلوتین میالنكوفیتش ونیكوال تیسال 
 

بوبین   بلدة  1935-1854(میھایلو  من  بالقرب  إیدفور  قریة  في  ولد  أمریكا.  في  وعمل  عاش  أمریكي  صربي  عالم  ھو   (
كوفاتشیتسا في منطقة بانات حیث بدأ تعلیمھ ومن ثم تابع تعلیمھ في مدینة بانشیفو حیث أول مرة تعلم أسرار الكھرباء ثم انتقل 

بعد وفاة   تولده.  إلى مكان  بعدھا عاد  براغ و  إلى أمریكا بسبب  الى مدینة  براغ وھاجر  المدرسة في  المفاجئة قرر ترك  والده 
المشاكل المالیة. على مدى السنوات الخمس التالیة اشتغل باألعمال البدنیة في أمریكا ودرس اللغة اإلنجلیزیة في نفس الوقت.  

التخرج   بعد  نیویورك.  القبول والتسجیل في جامعة كولومبیا في  اجتیاز امتحان  تعلیمھ في  تمكن من  إلى أوروبا وواصل  عاد 
كامبریدج ثم في برلین حیث حصل على الدكتوراه. اشتھر ببراءات االختراع في مجال االتصاالت الھاتفیة عن بعد والتلغراف  
والشبكات الرادیو التي سمیت باسمھ. نشر خالل مسیرة حیاتھ عشرات المقاالت العلمیة. حصل على جائزة بولیتسر عن سیرتھ  

 مھاجر إلى مخترع. تیة من الذا
تیسال   أصل  1943-1856(نیكوال  من  والمخترع  الكھربائي  والمھندس  والفیزیائي  العالم  ھذا  البشریة.  العقول  أذكى  أحد   (

سمیلیان قریة  في  ولد  المیكانیكیة.  والھندسة  المغناطیسیة  والمجاالت  الكھرباء  مجاالت  في  أبحاثًا  أجرى  أمریكي  على    صربي 
أرثوذكسًی  كاھنًا  تسال  والد  كان  الیوم.  كرواتیا  نیكوالأراضي  فیھا  أمضى  كبیرة  مكتبة  لدیھ  وكان  وشاعًرا  قراءة    ا  في  طفولتھ 

وتعلم اللغات األجنبیة. كان یتحدث اللغات الصربیة واإلنجلیزیة واأللمانیة واإلیطالیة والتشیكیة والھنغاریة والالتینیة والفرنسیة  
ادت تحسین حالة الحیاة في القریة. یُعتقد أن نیكوال ورث  والسلوفاكیة. كانت والدة نیكوال امرأة مبدعة جدا وبفضل اختراعاتھا أر

مدینة   غوسبیتش والمدرسة الثانویة في حبھ للبحث من والدتھ. أنھى الصف األول في مكان تولده وبقیة المدرسة االبتدائیة في
نة براغ. ترك دراستھ وبدأ بالعمل  كنیك في غراتس والحقًا في الكلیة بمدی ت كارلوفاتس ثم التحق بمدرسة متعددة التقنیات أو البولی 

في بودابست وھو إسھامھ    ،بذلكثم في باریس ومن ھناك ذھب إلى أمریكا في الرغبة بتطویر نظام التیار المتناوب فنجح    أوالً 
األطوار   متعدد  نظام  ھي  األخرى  الشھیرة  اختراعاتھ  لإلنسانیة.  شھرة  الدوار  واألكثر  المغناطیسي  غیر  والمجال  المحرك 
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بدأت  1692 ل  ببنائھا  والتي  (النمساویة)  آنذاك  مملكة ھابسبورغ  تسمى  كانت  التي  القلعة  بناء  مع  الھجمات.  من  المدینة  لدفاع عن 
لذلك كان    ،للغایة  السكان فیھا متنوع  تجار. كانالحرفیون وال جنود والیعیش فیھا في الغالب  كان  "دانوب جبل طارق" نمت مستوطنة  

تأثر توسع المدینة وتنوعھا بشكل كبیر بھجرة    والیھود وشعوب أخرى.   أرومانیونیسكن ھذه المدینة المجریون والسالف واأللمان و
من األجزاء الجنوبیة لصربیا التي كانت آنذاك تحت  1696عام   الكبیرة. جاءت ھذه الھجرة  أرسینیة تشارنویفیتشالصرب تحت قیادة  

الدافع وراءھا  التركي وكان  انتقامھم.    ھي  الحكم  للثقافة  والخوف من  مركًزا  ساد  نوفي  أصبحت  الوقت  والصحوة  بمرور  الصربیة 
قلعة النظر عن  بصرف  الصربیة".  "أثینا  لقب  علیھا  أطلق  ولھذا  بعد  فیما  المجري  والنمساوي  النمساوي  الحكم  في ظل   الوطنیة 

المھمة جًدا في  بتروفارادین المعالم  الحریةنوفي ساد   فإن من  في    المدینة   مجلسالذي یضم    میدان  المباني  أجمل  من  تُعتبر  والتي 
عن   فضالً  الكاثولیكیة صربیا  بالقرب من  ی ج  تصمیموكالھما    -  الكاتدرائیة الرومانیة  القدیس جورج رج مولنار.  وقصر    كاتدرائیة 

یعد  األسقف المعماري    الكنیس.  المھندس  لتصمیم  وفقًا  بناؤه  تم  وقد  للغایة  المھمة  والتاریخیة  الثقافیة  المباني  لیبوت  أحد  المجري 
الثقافیة   بالمتاحف والمعارض والفعالیات  نوفي ساد غنیة  بینھا مھرجان مسرح ستری وبومھورن.  بوزوریھ ومھرجان سینما    ینومن 

والتي     Exitمقراً ألحد أكبر المھرجانات الموسیقیة في العالم   بتروفارادین كانت قلعة  2000. منذ عام  سینیما ستیل  للمؤلفین الشباب
 .أكبر نجوم الموسیقى في العالمتستضیف 

نسمة) وھي المركز اإلداري للجزء الجنوبي منھا. إنھا واحدة من أقدم    260.000ھي ثالث أكبر مدینة في صربیا (  ) Nišنیش (
ھا اسم  المدن في البلقان. في تاریخھا الطویل تم ھدمھا وحرقھا عدة مرات. احتلھا الرومان في القرن األول قبل المیالد وأطلقوا علی 

قسطنطین الكبیر وقسطنطینوس الثالث. تم تدمیر المدینة في غزو الھون البربریین في    وھمانایسوس. ولد فیھا إمبراطوران رومانیان  
والبلغار البیزنطیون  قاتل  والسالف.  األفار  غزاھا  ثم  المیالدي.  السادس  القرن  على    منتصف  السیادة  أجل  من  بالتناوب  والصرب 

الخامس   القرن  منتصف  في  التركي  الحكم  تحت  سقوط صربیا  الوسطى حتى  العصور  الصربیة في  الدولة  من  كانت جزًءا  المدینة. 
الذي  و  ش األثري من أھم معالم نی   میدیانا عشر. استعادھا الصرب من األتراك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. یعد منتزه  

 والنصب التذكاري في  تشلى برج یعود تاریخھ إلى القرن الرابع ویحتوي على بقایا اإلقامة الرومانیة لقسطنطین الكبیر. یوجد أیًضا  
معركة  ،تشغرا فیھ  وقعت  الذي  عام   تشغرا   المكان  األولى   1809في  الصربیة  االنتفاضة  الجنود  حیث    خالل  من  كبیر  عدد  قتل 

أی والصرب   كبیًرا  برج  عدًدا  ببناء  األتراك  وقام  األتراك  من  وتم    تشلى ًضا  االشتباك  في ھذا  لضحایاھم  الصربي  الشعب  من  انتقاًما 
كازاندجیسكو   .في وسط المدینة وھي من أشھر التحصینات التركیة  ش قلعة نی. تقع  جمة فیھ لقتلى من الجنود الصرب جم   952نصب  

. المبنى  ش . یوجد عدد كبیر من المعالم األثریة للثقافة الروحیة والعبادة في نی یمةالمدینة القدھو الجزء الوحید المحفوظ من   سوكاتشھ 
. بني في القرن التاسع عشر ویقع في الجزء المركزي  الكاتدرائیة المكرسة للثالوث األقدس ھو    شالدیني األرثوذكسي الرئیسي في نی 

تدمیر   تم  المدینة.  بانتیلیمون من  القدیس  الكنیسة    كنیسة  تاریخ  یعود  في صربیا.  الدینیة  المباني  أقدم  من  واحدة  وھي  مرات  عدة 
مكان العبادة الوحید    ھوو  شفي وسط نی   مسجد إسالم آغا.  1878الحالي عام    شكلھا   األصلیة إلى القرن الثاني عشر وحصلت على

الیوم.   المدینة  المجتمع اإلسالمي في ھذه  یستخدمھ  أیًضا  والذي  بالي بكیوجد  نی   مسجد  قلعة  إلى    شفي  تحویلھ  تم  رض  معوالذي 
في موقع الكنیس القدیم    1925عام    ش كنیس نیفي قصف الحلفاء. تم بناء    1944الذي تضرر عام    مسجد حسن بك باإلضافة إلى  

مات    حیث   ش یھودي في نی   400استخدمھ حتى الحرب العالمیة الثانیة عندما عاش حوالي  تم  .  1879حریق عام    الذي احترق في
الیوم   الھولوكوست.  في  المبنى    یستخدممعظمھم  عرضھذا  نی كصالة  تتمتع  غنیة  ش.  ثقافیة  بحیاة  بعض    حیث   أیًضا  تستضیف 

 . Nishville Jazzرجانومھ Filmskih susreta مھرجان  المھرجانات المھمة جًدا مثل 

التي كانت ذات یوم    -نسمة وتقع في قلب شومادیا    179.000ھي مدینة یبلغ عدد سكانھا حوالي   ) Kragujevacكراغویفاتس ( 
في الكتابات التركیة. من القرن الخامس عشر إلى القرن   1476ألول مرة عام  المدینة منطقة غابات كثیفة في وسط صربیا. ورد اسم 

تم تحریرھا من األتراك ومن    أثناء االنتفاضة الصربیة الثانیة  1815التاسع عشر احتلھا األتراك والنمساویون عدة مرات. في عام  
الم  1841إلى    1818 بناء مجمع  تم  الوقت  إقامة األمیر ومقر  كانت عاصمة إلمارة صربیا. في ذلك  یتكون من مقر  حاكم والذي 

الجزء الوحید المحفوظ من ھذا المجمع والذي یعد الیوم معلًما ثقافیًا ذا أھمیة كبیرة. تم    -مقر أمیدجا(العم)  إقامة األمیرة لیوبیتسا و
عمل  بال  عسكريالمصنع  الدأ  وفي منتصف القرن التاسع عشر ب   1833في عام    س إنشاء أول صالة لأللعاب الریاضیة في كراغویفات 

. أحد معالم  سفي كراغویفات   مصنع للسیاراتیوجد    ،. باإلضافة إلى مصنع األسلحة1853ھناك. تم إنتاج أول مدافع فیھا في عام  
  1941التي أقیمت في ذكرى المذبحة المروعة التي ارتكبھا المحتلون األلمان في أكتوبر    ة حدیقة أكتوبر التذكاری  یعتبر  سكراغویفات 

حوالي   فیھم    2800ضد  بمن  ال  تالمیذشخص  لھجمات  األلمان.    بارتیزانانتقاما  مقر    كراغویفاتسعلى  الموسیقى  لأیًضا  مھرجان 
  ك.موسیقى الرول Arsenal Fest الرائع

 

نسمة    141.000مدینة في أقصى شمال صربیا وتقع على الحدود مع المجر ویبلغ عدد سكانھا حوالي    )Suboticaسوبوتیتسا (
تحت االسم المجري زاباتكا.    1391وھي ثاني أكبر مدینة في مقاطعة فویفودینا المتمتعة بالحكم الذاتي. تم ذكرھا ألول مرة في عام  

وفان نیناد وھو إمبراطور صربي  ی تمردة صربیة قصیرة العمر تحت قیادة  عاصمة لدولة م  لعدة سنوات في القرن السادس عشر كانت 

نفسھ النمساویین  و  1686إلى    1542من أصل غیر معروف. حكمھا األتراك من    حاكما  نصب  من قبل  عندما سقطت تحت حكم 
تغییر اسمھا ألول مر  تم  لذلك  الثامن عشر  القرن  النمساویون اسمھا مرتین في  ثم ماریا  مملكة ھابسبورغ. غیر  إلى سانت ماریا  ة 

ا لتصبح مدینة حدیثة في وسط أوروبا في  تسفي القرن التاسع عشر. تطورت سوبوتی   ھاا إلی تس. أعید االسم القدیم سوبوتی یوبولیستیریز
بدأ مسیرتھ  نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین. في ذلك الوقت شھدت ازدھاًرا صناعیًا وعمریًا وثقافیًا. بیال لوغوشي  

). في المنطقة  1931سیشتھر كمھاجر في دور مصاص دماء في فیلم دراكوال (  حیث ممثل مجري من رومانیا المجاورة  ك  المسرحیة 
لسوبوتی  مباشرة  توجد  تسالمجاورة  بالیتش ا  یقام    بحیرة  األوروبي حیث  السینمائي  بالیتش  رائع     في.  مھرجان  مبنى  المدینة  وسط 

المدینةلم بالقرب من  أمامھ  و  جلس  نافورة.  بھا  أفیالالرائعة    الكاتدرائیةساحة  تیریزا  القدیسة  القرن    كنیسة  أواخر  في  بنیت  التي 
المكرسة للقدیس میخائیل على أنقاض قلعة من القرون الوسطى.    الكنیسة الفرنسیسكانیة الثامن عشر على الطراز الباروكي. بنیت  

المھاجریقع   سوبوتی   مسجد  في  أو تسأیًضا  وھو  الجالیة  ا  تفتخر  الماضیین.  القرنین  في  المنطقة  ھذه  في  بناؤه  تم  إسالمي  مبنى  ل 
 .عندما كان یعتبر ثاني أكبر مبنى في العالم یھودي جمیل. تم بناؤه في بدایة القرن العشرین كنیسا بوجود تسالیھودیة في سوبوتی 

 

) (حوالي    )Vranjeفرانیة  أقصى جنوب صربیا  في  تقع  الحادي عشر  83.000مدینة  القرن  في ھذه   .نسمة) وھي مذكورة في 
الشھیرة  الروایات  مؤلف  ستانكوفیتش  بورا  فیھا  ولد  مالدینال  المدینة  والمدیر  النجس  والغرب  و  دم  الشرق  حدود  على  المدینة  تقع 

روح خاصة   على  الحفاظ  من  تمكنت  وقد  والجنوب  اوالشمال  المضطربةفي  في   .ألوقات  الصربیة  الدولة  من  جزًءا  فرانیة  كانت 
عام   حتى  الوسطى  عام  1455العصور  حتى  ھناك  بقوا  الذین  األتراك  غزاھا  المعالم  ف  السببھذا  لو  1878عندما  من  العدید  أن 

والذي   فرانیة  أحد أھم معالم   لحب جسر االبیض / جسر ا  یعد  .في فرانیة  بروح الشرق   والھندسة المعماریة وفن الطھي تنبضالسیاحیة  
ببناء ھذا الجسر .ستویان یرتبط بأسطورة الحب التعیسة لعائشة التركیة والراعي الصربي  و     . في ذكرى حبھم قامت والدة عائشة 

ستانكوفیتش  بیت كبیرة    بورا  وتاریخیة  ثقافیة  أھمیة  البیزنطیة    وایضا لھ  كالالقلعة  عھد   ى ماركوفو  في  موجودة  كانت    التي 
 . )565-527اإلمبراطور جستنیان األول (
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كان السالف القدماء الذین بدأت قبائلھم الجنوبیة في االستقرار في البلقان في القرن   .تأتي جذور العادات الصربیة من عدة مصادر 
عندما تعرف الصرب بالدیانة المسیحیة األرثوذكسیة التي تبنوھا في أوائل العصور     .السابع مشركین بطقوسھم السحریة وخرافاتھم

  .تم الحفاظ على جزء كبیر من تلك التقالید القدیمة وھي الیوم حیة ومندمجة جیًدا في التقالید المسیحیة ،الوسطى
 

القدیسون ھم   .العادة مرتبطة ارتباًطا وثیقًا بالثقافة القدیمة للسالفھذه  و  عید القدیس الراعي على سبیل المثال في صربیا یتم االحتفال ب 
بطریقة  حیاتھم  و  أناس عاشوا  قدیسین  مأعلنتھخاصة  بأكملھا .الكنیسة  المنزل واألسرة  حامي  ھو  یحق    ،القدیس  االحتفال  یوم  وفي 

تضاء  فمنزل  الفي جزء من    د من الضیوفیستقبل المضیف العدی   حیثفي ذلك الیوم    للموظفین في صربیا الحصول على یوم عطلة
والذي یجب أن یرمز    بجانب الشمعة  الخبز   –یتم وضع كعكة العید   .طاولة ال على    وضع في مكان مركزيشمعة غنیة بالزخارف وت 

  الخبز والملح في بعض األماكن ظلت عادة تقدیم  و.  للضیوف   مربى لیتم إحضار الماء واثم    المنزل  راعي   إلى تقدیم الذبیحة إلى قدیس 
 .قائمة  للضیوف 

القدیسین) وأعیاد  الفصح  (عید  األعیاد  أشھر  إلى  فباإلضافة  األجداد  بثقافة  یتعلق  مثل    فیما  الرئیسیة  الصربیة  العادات  بعض  ھناك 
 .: الزفاف والجنازةھم وبعض أھم ، العرابة والضیافة

زفاف الصربي التقلیدي یأتي العریس إلى  ال في حفل   .س على سبیل المثال من العادات التي بقیت كشكل فكاھي ھي "شراء" العرو
العروس "لتخلیصھا" بشكل رمزي من األقارب  الفدیة جدیة حتى عام   .منزل  الثمن  1846كانت  باھظة  ألغھا األمیر    ،بل و كانت 

 ."فیتش باعتبارھا "عادة تتعارض مع كرامة اإلنسان جی دألكسندر كاراجور

جدید في زیارتھ األولى  اللمولود  لالعدید من العادات الصربیة مثل تمزیق قمیص الرجل بمناسبة قدوم المولود الجدید وإعطاء المال  
الطفل في عید میالد أذني  الطالب عند  كبیًرا)  یصبح(ل  هوسحب  الماء على  االمتحانإل   الخروج    وسكب  تعلق  ی   كل ھذاإن    ،جراء 

 .ألجانبلفت انتباه لی كل عام  العائلة وبش بصحة ورفاھیة
 

ربما تكون صربیا ھي األكثر شھرة في   . الصربیة التقلیدیة في أیام العطالت والمناسبات الخاصةالموسیقیة  غالبًا ما تستخدم اآلالت  
ائعًا جًدا بین  أصبح البوق ش.  الذي وصل ھنا في القرن التاسع عشر وبدونھ ال یوجد حفل زفاف أو احتفالیة  البوقلة العزف  آالعالم ب 

بسببھ یوجد اآلن مھرجان دولي في   أنھ  الزوار كل عام  مدینة صغیرة اسمھا غوتشا الناس لدرجة    . والذي یجذب مئات اآلالف من 
 . القدیمة   یةالتي تُغنى بھا ما یسمى بأغاني البلد  وھي آلة موسیقیة مفضلة في فویفودینا  آلة العزف تامبورا تُستخدم    ،للحفالت البوھیمیة

وھي رقصة ممیزة   (كولو)وغالبًا ما یستخدم لعزف   یقیة لصربیا ومقدونیا الشمالیةیعتبر الفلوت الخشبي جزًءا مھًما من التقالید الموس
ت   يوھ  الربابة  ھناكأخیًرا   .البلقانمنطقة    لصربیا و  بسیطة  وتریة  المل  عزفآلة  األغاني  الربابة  ت  و   الشعبیة  حمیة بھا  من  عد  جزًءا 

اآللة  و یعزفون بھذه  األشخاص الذین یغنون ف  ربابة عازفي الب و  اتاریخ صربیا والجبل األسود ألن األغاني الملحمیة الشعبیة مرتبطة بھ
 .بطریقة خاصة جًدایؤدونھا  الموسیقیة

 
ینایر ولكن بسبب تقویم    1دیسمبر و    31في اللیلة بین    -في صربیا یتم االحتفال بالعام الجدید كما ھو الحال في بقیة أجزاء العالم  

عید رأس  یتم االحتفال بـ "  ، على الرغم من أنھ بشكل غیر رسمي .ینایر  7في   بلدیسمبر    25الكنیسة ال یتم االحتفال بعید المیالد في  
 .وھو أیًضا نتیجة لتقویم الكنیسة  -ینایر  14و  13ة الجدیدة" في صربیا في اللیلة بین السنة الصربی 

 
ه  وما یخش  شيء   بالسحر وأكثر  ونیؤمن حیث    عھد تعدد اآللھة نشأت من    التي   خرافات الفي المناطق الریفیة من صربیا ال تزال ھناك  

  ،عتقد في بعض األماكنی   البعض  بالعدید من الكائنات الخارقة للطبیعة وال یزالتم االعتقاد   .المرتبط بشرق صربیا  هسحر الفال  ھو
 ... كونجول اكار و الجن  والمالئكة العمیاء   و حوریات البحر  و أمھات الغابات  و  األشباح والمستذئبین  و  أمثلة: مصاصو الدماء

قام من الموت لدیھ أسنان طویلة یتجول في المنازل لیالً ویشرب دم الناس. تم    شخص -  مصاص الدماء  من أشھر ھذه المخلوقات ھو
دماء تقوده روح شریرة لذلك عند قتل  الدماء: مصاص  العن مصاص    ) 1973(  الفراشة تصویر فیلم رعب شھیر لجورج كادییفیتش  

ان  رة في تلك الفراشة ستمتلك رجالً آخر. ألن الروح الشری  دماء یجب الحرص على عدم السماح للفراشة بالھروب من فمھالمصاص 
فیلم   في  ظھر  صربي  دماء  مصاص  من    كادییفیتشأشھر  االجدادومعروف  في  و  اساطیر  عاش  فالح  وھو  سافانوفیتش  سافا  ھو 

م  توفي عا(  و بیتر بالغویفیتشإن أقدم مصاص دماء ھ  لكن تا في غرب صربیا. وشبالقرب من بلدة باینا با  ة طاحونة في قریة زاروجی 
یعتقد أنھ نھض من القبر وقتل تسعة أشخاص. الحظت السلطات النمساویة ھذه القضیة   كانو  كیشلیفو وھو فالح من قریة   )1725

  ، لذلك  عدم رغبتھمرسمي على الرغم من    بشكل لھناك    فقد حضروا   ، وقتھالفترة قصیرة    تحت إدارتھا  صربیا الوسطى   حیث كانت 
القبر ل في  الدماء"  "مصاص  جسد  و   ،تدمیر  كلمة    .الوتدب   بالغویفیتشطعن  الدماء     Vampirإن  العالمیة    –مصاص  الكلمة  ھي 

 الوحیدة من أصل صربي. 
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 العلماء  .5.1

 
صربیا تنتمي إلى البلدان الصغیرة إقلیمیاً إال أن صربیا تذكر بفخر علماءھا الذین لم یدینوا لھا فقط بل للعالم  ن  على الرغم من أ

 .بأسره. ومن أھمھم میھایلو بوبین ومیلوتین میالنكوفیتش ونیكوال تیسال 
 

بوبین   بلدة  1935-1854(میھایلو  من  بالقرب  إیدفور  قریة  في  ولد  أمریكا.  في  وعمل  عاش  أمریكي  صربي  عالم  ھو   (
كوفاتشیتسا في منطقة بانات حیث بدأ تعلیمھ ومن ثم تابع تعلیمھ في مدینة بانشیفو حیث أول مرة تعلم أسرار الكھرباء ثم انتقل 

بعد وفاة   تولده.  إلى مكان  بعدھا عاد  براغ و  إلى أمریكا بسبب  الى مدینة  براغ وھاجر  المدرسة في  المفاجئة قرر ترك  والده 
المشاكل المالیة. على مدى السنوات الخمس التالیة اشتغل باألعمال البدنیة في أمریكا ودرس اللغة اإلنجلیزیة في نفس الوقت.  

التخرج   بعد  نیویورك.  القبول والتسجیل في جامعة كولومبیا في  اجتیاز امتحان  تعلیمھ في  تمكن من  إلى أوروبا وواصل  عاد 
كامبریدج ثم في برلین حیث حصل على الدكتوراه. اشتھر ببراءات االختراع في مجال االتصاالت الھاتفیة عن بعد والتلغراف  
والشبكات الرادیو التي سمیت باسمھ. نشر خالل مسیرة حیاتھ عشرات المقاالت العلمیة. حصل على جائزة بولیتسر عن سیرتھ  

 مھاجر إلى مخترع. تیة من الذا
تیسال   أصل  1943-1856(نیكوال  من  والمخترع  الكھربائي  والمھندس  والفیزیائي  العالم  ھذا  البشریة.  العقول  أذكى  أحد   (

سمیلیان قریة  في  ولد  المیكانیكیة.  والھندسة  المغناطیسیة  والمجاالت  الكھرباء  مجاالت  في  أبحاثًا  أجرى  أمریكي  على    صربي 
أرثوذكسًی  كاھنًا  تسال  والد  كان  الیوم.  كرواتیا  نیكوالأراضي  فیھا  أمضى  كبیرة  مكتبة  لدیھ  وكان  وشاعًرا  قراءة    ا  في  طفولتھ 

وتعلم اللغات األجنبیة. كان یتحدث اللغات الصربیة واإلنجلیزیة واأللمانیة واإلیطالیة والتشیكیة والھنغاریة والالتینیة والفرنسیة  
ادت تحسین حالة الحیاة في القریة. یُعتقد أن نیكوال ورث  والسلوفاكیة. كانت والدة نیكوال امرأة مبدعة جدا وبفضل اختراعاتھا أر

مدینة   غوسبیتش والمدرسة الثانویة في حبھ للبحث من والدتھ. أنھى الصف األول في مكان تولده وبقیة المدرسة االبتدائیة في
نة براغ. ترك دراستھ وبدأ بالعمل  كنیك في غراتس والحقًا في الكلیة بمدی ت كارلوفاتس ثم التحق بمدرسة متعددة التقنیات أو البولی 

في بودابست وھو إسھامھ    ،بذلكثم في باریس ومن ھناك ذھب إلى أمریكا في الرغبة بتطویر نظام التیار المتناوب فنجح    أوالً 
األطوار   متعدد  نظام  ھي  األخرى  الشھیرة  اختراعاتھ  لإلنسانیة.  شھرة  الدوار  واألكثر  المغناطیسي  غیر  والمجال  المحرك 

العالم  وتزامن  الم في  الكھرومائیة  للطاقة  محطة  أول  إنشاء  عن  أیًضا  المسؤول  وھو  تسال.  ومحول  المتزامن  تلك    -المحرك 
الموجودة في شالالت نیاجرا في الوالیات المتحدة. سمیت وحدة قیاس كثافة التدفق المغناطیسي أو شدة المجال المغناطیسي باسم  

 .دینار  100من فئة  دیةالنق  الورقةعلى موجودة تسال. صورتھ 
 

على أراضي كرواتیا الیوم. وھو عالم ریاضیات وعالم فلك وعالم مناخ   دالي  ولد  في   (1958-1879)میلوتین میالنكوفیتش 
وھي مدینة في   مدینة اوسیك وجیوفیزیائي ومھندس مدني ودكتور في العلوم التقنیة وأستاذ في الجامعة. أنھى دراستھ الثانویة في 

ال   في سن  الیوم.  ال    17كرواتیا  سن  وفي  للتكنولوجیا  فیینا  جامعة  في  المدنیة  الھندسة  بكلیة  أطروحة    25التحق  عن  دافع 
أتى إلى صربیا عام   بعلم    1909الدكتوراه.  مھتًما  أصبح  ثم  بلغراد.  في جامعة  التطبیقیة  للریاضیات  أستاذ  منصب  قبل  حیث 
دراسة فكرة التأثیر المحتمل لعوامل الغالف الجوي على تغیر المناخ. نشر العدید من   فشرع في ،المناخ وأسرار العصر الجلیدي

األبحاث العلمیة وكان عضوا منتظما في األكادیمیة الصربیة للعلوم والفنون. شخصیة میلوتین میالنكوفیتش موجودة على الورقة  
 .دینار 2000النقدیة فئة 
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مثال   أشھر  یكون  للسیدربما  ھو  الوسطى  العصور  في  (  الحاكم   لكاتب صربي  الزاریفیتش  خالل  ستیفان  -1389فترة  حكم 

 أغنیة للراھبة   صدرت من ھذه الفترة  و".  حرف الحبأشھر أعمالھ الشعریة ھي " من  الذي كان حاكماً وفناناً مستنیراً و  )1427
 .لشكر األمیر الزار التي تعد واحدة من أھم إنجازات األدب الصربي في العصور الوسطى  یفیمیا

 
ان األدب الصربي الحدیث (القرن الثامن عشر) على االغلب قد بدأ من قبل المعلم الصربي العظیم دوسیتیھ أوبرادوفیتش الذي  

ذه األفكار أصبحت سائدة في األدب الصربي بعد التحریر من  ھ  إن  سافر في جمیع أنحاء أوروبا وتلقى أفكار التنویر والعقالنیة. 
نینادوفیتش    ،األتراك ماتیا  الكھنة  رئیس  مذكرات  نثر  كان  التاسع عشر  القرن  أوائل  في  الكبرى  الصربیة  االنتفاضات  وخالل 

 .من أھمھا )(مذكرات 
 

ورأس    الثلم األول لوفان غلیشیتش (قصص  كانت أعظم األسماء األدبیة : می   ) 1918-1817خالل فترة إمارة ومملكة صربیا ( 
  و   ) الدم النجسبوریسالف بورا ستانكوفیتش (روایة    و )  أول مرة مع والدي في الصباح(قصة   الزار الزاریفیتش   و )السكر

  ، ئدالقا) و رادویھ دومانوفیتش (قصة  المتمرد ستانكویانكو فیسیلینوفیتش ( روایة    و)  غریر في المحكمةبیتر كوتشیتش ( روایة  
 ) كرالیفیتش ماركو للمرة الثانیة بین الصرب ،خواطر عادیة لثور صربي

 
عضو مجلس  برانیسالف نوشیتش (و  یوفان ستیریا بوبوفیتش    مثل  ،اكتسبوا شھرة كبیرة  المسرحیین  –الكومیدیین  المصورین  

خالل ھذه الفترة كتب أسقف الجبل    .)عید ایفكو  ،الكاھن تشیرا و الكاھن سبیراستیفان سریماتس (و  )  الشعب والشخص المشبوه 
الشھیرة  مالحمھ  نیغوش  بتروفیتش  الثاني  بیتر  فیناتس)  األسود  غورسمي  و  جورا    (لوتشاي  أیضا:  العظماء  الشعراء  ومن 

بیت   شألیكسا شانتی   و فویسالف إیلیتش  ویوفان یوفانوفیتش زماي    و یاكشیتش   باندوروفیتش  و فالدیسالف  كوفیتش دیس و سیما 
ومیالن راكیتش ویوفان دوتشیتش. خالل الحرب العالمیة األولى اكتسب الشھرة شاعر الحرب میلوتین بویتش الذي توفي في  

 .) 1917الجبھة (
 

ع والسلوفینیین    ھدفي  والكروات  الصرب  (اي  مملكة  یوغوسالفیا  المخضرم    –  العظماءالكتاب    من)  1941-1918مملكة 
  روایة و بورو ستانكوفیتش  ()  ة ذاتیةالسیرو    الدكتور و المرحوم و    العائلة الثكلى  و  ةدراما السیدة الوزیر(  تشی شبرانیسالف نو
والیوم    ھزلیة للسید بیرون إلھ الرعد  روایات (  ) و راستكو بیتروفیتش   روایة الھجرة ) و میلوش سرنیانسكي (  المدیر مالدین

 .یلو ناستاسییفیتشتشو مومالشعراء العظماء إیسیدورا سیكولیتش  منو و توقیع افریقیا) السادس 
 

) االشتراكیة  یوغوسالفیا  العظیمة في صربیا خالل  األدبیة  الكتاب  أسماء  (روایة  1991-1945كانت  أندریتش  إیفو  ) ومنھم: 
بوریسالف بیكیتش ) و    حوادث مدینة ترافنیكو    لملعونالفناء اروایة    والتي ُمنحت جائزة نوبل لآلداب    جسر على نھر درینا

التي     (روایات الكلب  و  الجراد  تھاأكلالسنوات  الذھبي  و  داء  المعجزاتو ز   یجوفانی ن   ةحج أرسینی   و  الصوف  ا  شمی   و)  من 
بافیتش (  و )  الموتو  الدرویش و  القلعة   سلیموفیتش (روایات  النسور تطیر  (روایات    تش شوبی ت برانكو    و)  ھزارقاموس  میلوراد 

) ودانیلو كیش (   وقت الموت  و  االنقسامات  و   الجذور روایات  ) و دوبریتسا تشوسیتش (    حدیقة لون زھرة الملوخیة   و  مبكًرا
المبكرةروایات   دافیدوفیتش و    الویالت  لبوریس  (روایة  الفخ  میھایلوفیتش  دراغوسالف  و  القرع)  ازھر  و    ) األحذیةو  عندما 
استخدام  ) و الكسندر تیشما (روایة  الناس بأربعة أصابع) و میودراغ بوالتوفیتش (روایة  لیلیسكا غورااللیتش (روایة  میھایلو  
  سفیتیسالف باسارا (روایة   و  )اوناو    مالحظات من آنا مومو كابور (روایات  و)  اآلباءتش (روایة  ی سلوبودان سیلین ) و  اإلنسان
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نفسھ النمساویین  و  1686إلى    1542من أصل غیر معروف. حكمھا األتراك من    حاكما  نصب  من قبل  عندما سقطت تحت حكم 
تغییر اسمھا ألول مر  تم  لذلك  الثامن عشر  القرن  النمساویون اسمھا مرتین في  ثم ماریا  مملكة ھابسبورغ. غیر  إلى سانت ماریا  ة 

ا لتصبح مدینة حدیثة في وسط أوروبا في  تسفي القرن التاسع عشر. تطورت سوبوتی   ھاا إلی تس. أعید االسم القدیم سوبوتی یوبولیستیریز
بدأ مسیرتھ  نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین. في ذلك الوقت شھدت ازدھاًرا صناعیًا وعمریًا وثقافیًا. بیال لوغوشي  

). في المنطقة  1931سیشتھر كمھاجر في دور مصاص دماء في فیلم دراكوال (  حیث ممثل مجري من رومانیا المجاورة  ك  المسرحیة 
لسوبوتی  مباشرة  توجد  تسالمجاورة  بالیتش ا  یقام    بحیرة  األوروبي حیث  السینمائي  بالیتش  رائع     في.  مھرجان  مبنى  المدینة  وسط 

المدینةلم بالقرب من  أمامھ  و  جلس  نافورة.  بھا  أفیالالرائعة    الكاتدرائیةساحة  تیریزا  القدیسة  القرن    كنیسة  أواخر  في  بنیت  التي 
المكرسة للقدیس میخائیل على أنقاض قلعة من القرون الوسطى.    الكنیسة الفرنسیسكانیة الثامن عشر على الطراز الباروكي. بنیت  

المھاجریقع   سوبوتی   مسجد  في  أو تسأیًضا  وھو  الجالیة  ا  تفتخر  الماضیین.  القرنین  في  المنطقة  ھذه  في  بناؤه  تم  إسالمي  مبنى  ل 
 .عندما كان یعتبر ثاني أكبر مبنى في العالم یھودي جمیل. تم بناؤه في بدایة القرن العشرین كنیسا بوجود تسالیھودیة في سوبوتی 

 

) (حوالي    )Vranjeفرانیة  أقصى جنوب صربیا  في  تقع  الحادي عشر  83.000مدینة  القرن  في ھذه   .نسمة) وھي مذكورة في 
الشھیرة  الروایات  مؤلف  ستانكوفیتش  بورا  فیھا  ولد  مالدینال  المدینة  والمدیر  النجس  والغرب  و  دم  الشرق  حدود  على  المدینة  تقع 

روح خاصة   على  الحفاظ  من  تمكنت  وقد  والجنوب  اوالشمال  المضطربةفي  في   .ألوقات  الصربیة  الدولة  من  جزًءا  فرانیة  كانت 
عام   حتى  الوسطى  عام  1455العصور  حتى  ھناك  بقوا  الذین  األتراك  غزاھا  المعالم  ف  السببھذا  لو  1878عندما  من  العدید  أن 

والذي   فرانیة  أحد أھم معالم   لحب جسر االبیض / جسر ا  یعد  .في فرانیة  بروح الشرق   والھندسة المعماریة وفن الطھي تنبضالسیاحیة  
ببناء ھذا الجسر .ستویان یرتبط بأسطورة الحب التعیسة لعائشة التركیة والراعي الصربي  و     . في ذكرى حبھم قامت والدة عائشة 

ستانكوفیتش  بیت كبیرة    بورا  وتاریخیة  ثقافیة  أھمیة  البیزنطیة    وایضا لھ  كالالقلعة  عھد   ى ماركوفو  في  موجودة  كانت    التي 
 . )565-527اإلمبراطور جستنیان األول (
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كان السالف القدماء الذین بدأت قبائلھم الجنوبیة في االستقرار في البلقان في القرن   .تأتي جذور العادات الصربیة من عدة مصادر 
عندما تعرف الصرب بالدیانة المسیحیة األرثوذكسیة التي تبنوھا في أوائل العصور     .السابع مشركین بطقوسھم السحریة وخرافاتھم

  .تم الحفاظ على جزء كبیر من تلك التقالید القدیمة وھي الیوم حیة ومندمجة جیًدا في التقالید المسیحیة ،الوسطى
 

القدیسون ھم   .العادة مرتبطة ارتباًطا وثیقًا بالثقافة القدیمة للسالفھذه  و  عید القدیس الراعي على سبیل المثال في صربیا یتم االحتفال ب 
بطریقة  حیاتھم  و  أناس عاشوا  قدیسین  مأعلنتھخاصة  بأكملھا .الكنیسة  المنزل واألسرة  حامي  ھو  یحق    ،القدیس  االحتفال  یوم  وفي 

تضاء  فمنزل  الفي جزء من    د من الضیوفیستقبل المضیف العدی   حیثفي ذلك الیوم    للموظفین في صربیا الحصول على یوم عطلة
والذي یجب أن یرمز    بجانب الشمعة  الخبز   –یتم وضع كعكة العید   .طاولة ال على    وضع في مكان مركزيشمعة غنیة بالزخارف وت 

  الخبز والملح في بعض األماكن ظلت عادة تقدیم  و.  للضیوف   مربى لیتم إحضار الماء واثم    المنزل  راعي   إلى تقدیم الذبیحة إلى قدیس 
 .قائمة  للضیوف 

القدیسین) وأعیاد  الفصح  (عید  األعیاد  أشھر  إلى  فباإلضافة  األجداد  بثقافة  یتعلق  مثل    فیما  الرئیسیة  الصربیة  العادات  بعض  ھناك 
 .: الزفاف والجنازةھم وبعض أھم ، العرابة والضیافة

زفاف الصربي التقلیدي یأتي العریس إلى  ال في حفل   .س على سبیل المثال من العادات التي بقیت كشكل فكاھي ھي "شراء" العرو
العروس "لتخلیصھا" بشكل رمزي من األقارب  الفدیة جدیة حتى عام   .منزل  الثمن  1846كانت  باھظة  ألغھا األمیر    ،بل و كانت 

 ."فیتش باعتبارھا "عادة تتعارض مع كرامة اإلنسان جی دألكسندر كاراجور

جدید في زیارتھ األولى  اللمولود  لالعدید من العادات الصربیة مثل تمزیق قمیص الرجل بمناسبة قدوم المولود الجدید وإعطاء المال  
الطفل في عید میالد أذني  الطالب عند  كبیًرا)  یصبح(ل  هوسحب  الماء على  االمتحانإل   الخروج    وسكب  تعلق  ی   كل ھذاإن    ،جراء 

 .ألجانبلفت انتباه لی كل عام  العائلة وبش بصحة ورفاھیة
 

ربما تكون صربیا ھي األكثر شھرة في   . الصربیة التقلیدیة في أیام العطالت والمناسبات الخاصةالموسیقیة  غالبًا ما تستخدم اآلالت  
ائعًا جًدا بین  أصبح البوق ش.  الذي وصل ھنا في القرن التاسع عشر وبدونھ ال یوجد حفل زفاف أو احتفالیة  البوقلة العزف  آالعالم ب 

بسببھ یوجد اآلن مھرجان دولي في   أنھ  الزوار كل عام  مدینة صغیرة اسمھا غوتشا الناس لدرجة    . والذي یجذب مئات اآلالف من 
 . القدیمة   یةالتي تُغنى بھا ما یسمى بأغاني البلد  وھي آلة موسیقیة مفضلة في فویفودینا  آلة العزف تامبورا تُستخدم    ،للحفالت البوھیمیة

وھي رقصة ممیزة   (كولو)وغالبًا ما یستخدم لعزف   یقیة لصربیا ومقدونیا الشمالیةیعتبر الفلوت الخشبي جزًءا مھًما من التقالید الموس
ت   يوھ  الربابة  ھناكأخیًرا   .البلقانمنطقة    لصربیا و  بسیطة  وتریة  المل  عزفآلة  األغاني  الربابة  ت  و   الشعبیة  حمیة بھا  من  عد  جزًءا 

اآللة  و یعزفون بھذه  األشخاص الذین یغنون ف  ربابة عازفي الب و  اتاریخ صربیا والجبل األسود ألن األغاني الملحمیة الشعبیة مرتبطة بھ
 .بطریقة خاصة جًدایؤدونھا  الموسیقیة

 
ینایر ولكن بسبب تقویم    1دیسمبر و    31في اللیلة بین    -في صربیا یتم االحتفال بالعام الجدید كما ھو الحال في بقیة أجزاء العالم  

عید رأس  یتم االحتفال بـ "  ، على الرغم من أنھ بشكل غیر رسمي .ینایر  7في   بلدیسمبر    25الكنیسة ال یتم االحتفال بعید المیالد في  
 .وھو أیًضا نتیجة لتقویم الكنیسة  -ینایر  14و  13ة الجدیدة" في صربیا في اللیلة بین السنة الصربی 

 
ه  وما یخش  شيء   بالسحر وأكثر  ونیؤمن حیث    عھد تعدد اآللھة نشأت من    التي   خرافات الفي المناطق الریفیة من صربیا ال تزال ھناك  

  ،عتقد في بعض األماكنی   البعض  بالعدید من الكائنات الخارقة للطبیعة وال یزالتم االعتقاد   .المرتبط بشرق صربیا  هسحر الفال  ھو
 ... كونجول اكار و الجن  والمالئكة العمیاء   و حوریات البحر  و أمھات الغابات  و  األشباح والمستذئبین  و  أمثلة: مصاصو الدماء

قام من الموت لدیھ أسنان طویلة یتجول في المنازل لیالً ویشرب دم الناس. تم    شخص -  مصاص الدماء  من أشھر ھذه المخلوقات ھو
دماء تقوده روح شریرة لذلك عند قتل  الدماء: مصاص  العن مصاص    ) 1973(  الفراشة تصویر فیلم رعب شھیر لجورج كادییفیتش  

ان  رة في تلك الفراشة ستمتلك رجالً آخر. ألن الروح الشری  دماء یجب الحرص على عدم السماح للفراشة بالھروب من فمھالمصاص 
فیلم   في  ظھر  صربي  دماء  مصاص  من    كادییفیتشأشھر  االجدادومعروف  في  و  اساطیر  عاش  فالح  وھو  سافانوفیتش  سافا  ھو 

م  توفي عا(  و بیتر بالغویفیتشإن أقدم مصاص دماء ھ  لكن تا في غرب صربیا. وشبالقرب من بلدة باینا با  ة طاحونة في قریة زاروجی 
یعتقد أنھ نھض من القبر وقتل تسعة أشخاص. الحظت السلطات النمساویة ھذه القضیة   كانو  كیشلیفو وھو فالح من قریة   )1725

  ، لذلك  عدم رغبتھمرسمي على الرغم من    بشكل لھناك    فقد حضروا   ، وقتھالفترة قصیرة    تحت إدارتھا  صربیا الوسطى   حیث كانت 
القبر ل في  الدماء"  "مصاص  جسد  و   ،تدمیر  كلمة    .الوتدب   بالغویفیتشطعن  الدماء     Vampirإن  العالمیة    –مصاص  الكلمة  ھي 

 الوحیدة من أصل صربي. 

 

 مشاھیر الشخصیات في العلوم والثقافة والریاضة  .5
 العلماء  .5.1

 
صربیا تنتمي إلى البلدان الصغیرة إقلیمیاً إال أن صربیا تذكر بفخر علماءھا الذین لم یدینوا لھا فقط بل للعالم  ن  على الرغم من أ

 .بأسره. ومن أھمھم میھایلو بوبین ومیلوتین میالنكوفیتش ونیكوال تیسال 
 

بوبین   بلدة  1935-1854(میھایلو  من  بالقرب  إیدفور  قریة  في  ولد  أمریكا.  في  وعمل  عاش  أمریكي  صربي  عالم  ھو   (
كوفاتشیتسا في منطقة بانات حیث بدأ تعلیمھ ومن ثم تابع تعلیمھ في مدینة بانشیفو حیث أول مرة تعلم أسرار الكھرباء ثم انتقل 

بعد وفاة   تولده.  إلى مكان  بعدھا عاد  براغ و  إلى أمریكا بسبب  الى مدینة  براغ وھاجر  المدرسة في  المفاجئة قرر ترك  والده 
المشاكل المالیة. على مدى السنوات الخمس التالیة اشتغل باألعمال البدنیة في أمریكا ودرس اللغة اإلنجلیزیة في نفس الوقت.  

التخرج   بعد  نیویورك.  القبول والتسجیل في جامعة كولومبیا في  اجتیاز امتحان  تعلیمھ في  تمكن من  إلى أوروبا وواصل  عاد 
كامبریدج ثم في برلین حیث حصل على الدكتوراه. اشتھر ببراءات االختراع في مجال االتصاالت الھاتفیة عن بعد والتلغراف  
والشبكات الرادیو التي سمیت باسمھ. نشر خالل مسیرة حیاتھ عشرات المقاالت العلمیة. حصل على جائزة بولیتسر عن سیرتھ  

 مھاجر إلى مخترع. تیة من الذا
تیسال   أصل  1943-1856(نیكوال  من  والمخترع  الكھربائي  والمھندس  والفیزیائي  العالم  ھذا  البشریة.  العقول  أذكى  أحد   (

سمیلیان قریة  في  ولد  المیكانیكیة.  والھندسة  المغناطیسیة  والمجاالت  الكھرباء  مجاالت  في  أبحاثًا  أجرى  أمریكي  على    صربي 
أرثوذكسًی  كاھنًا  تسال  والد  كان  الیوم.  كرواتیا  نیكوالأراضي  فیھا  أمضى  كبیرة  مكتبة  لدیھ  وكان  وشاعًرا  قراءة    ا  في  طفولتھ 

وتعلم اللغات األجنبیة. كان یتحدث اللغات الصربیة واإلنجلیزیة واأللمانیة واإلیطالیة والتشیكیة والھنغاریة والالتینیة والفرنسیة  
ادت تحسین حالة الحیاة في القریة. یُعتقد أن نیكوال ورث  والسلوفاكیة. كانت والدة نیكوال امرأة مبدعة جدا وبفضل اختراعاتھا أر

مدینة   غوسبیتش والمدرسة الثانویة في حبھ للبحث من والدتھ. أنھى الصف األول في مكان تولده وبقیة المدرسة االبتدائیة في
نة براغ. ترك دراستھ وبدأ بالعمل  كنیك في غراتس والحقًا في الكلیة بمدی ت كارلوفاتس ثم التحق بمدرسة متعددة التقنیات أو البولی 

في بودابست وھو إسھامھ    ،بذلكثم في باریس ومن ھناك ذھب إلى أمریكا في الرغبة بتطویر نظام التیار المتناوب فنجح    أوالً 
األطوار   متعدد  نظام  ھي  األخرى  الشھیرة  اختراعاتھ  لإلنسانیة.  شھرة  الدوار  واألكثر  المغناطیسي  غیر  والمجال  المحرك 

العالم  وتزامن  الم في  الكھرومائیة  للطاقة  محطة  أول  إنشاء  عن  أیًضا  المسؤول  وھو  تسال.  ومحول  المتزامن  تلك    -المحرك 
الموجودة في شالالت نیاجرا في الوالیات المتحدة. سمیت وحدة قیاس كثافة التدفق المغناطیسي أو شدة المجال المغناطیسي باسم  

 .دینار  100من فئة  دیةالنق  الورقةعلى موجودة تسال. صورتھ 
 

على أراضي كرواتیا الیوم. وھو عالم ریاضیات وعالم فلك وعالم مناخ   دالي  ولد  في   (1958-1879)میلوتین میالنكوفیتش 
وھي مدینة في   مدینة اوسیك وجیوفیزیائي ومھندس مدني ودكتور في العلوم التقنیة وأستاذ في الجامعة. أنھى دراستھ الثانویة في 

ال   في سن  الیوم.  ال    17كرواتیا  سن  وفي  للتكنولوجیا  فیینا  جامعة  في  المدنیة  الھندسة  بكلیة  أطروحة    25التحق  عن  دافع 
أتى إلى صربیا عام   بعلم    1909الدكتوراه.  مھتًما  أصبح  ثم  بلغراد.  في جامعة  التطبیقیة  للریاضیات  أستاذ  منصب  قبل  حیث 
دراسة فكرة التأثیر المحتمل لعوامل الغالف الجوي على تغیر المناخ. نشر العدید من   فشرع في ،المناخ وأسرار العصر الجلیدي

األبحاث العلمیة وكان عضوا منتظما في األكادیمیة الصربیة للعلوم والفنون. شخصیة میلوتین میالنكوفیتش موجودة على الورقة  
 .دینار 2000النقدیة فئة 

 
 الكتاب والشعراء  .5.2

 
مثال   أشھر  یكون  للسیدربما  ھو  الوسطى  العصور  في  (  الحاكم   لكاتب صربي  الزاریفیتش  خالل  ستیفان  -1389فترة  حكم 

 أغنیة للراھبة   صدرت من ھذه الفترة  و".  حرف الحبأشھر أعمالھ الشعریة ھي " من  الذي كان حاكماً وفناناً مستنیراً و  )1427
 .لشكر األمیر الزار التي تعد واحدة من أھم إنجازات األدب الصربي في العصور الوسطى  یفیمیا

 
ان األدب الصربي الحدیث (القرن الثامن عشر) على االغلب قد بدأ من قبل المعلم الصربي العظیم دوسیتیھ أوبرادوفیتش الذي  

ذه األفكار أصبحت سائدة في األدب الصربي بعد التحریر من  ھ  إن  سافر في جمیع أنحاء أوروبا وتلقى أفكار التنویر والعقالنیة. 
نینادوفیتش    ،األتراك ماتیا  الكھنة  رئیس  مذكرات  نثر  كان  التاسع عشر  القرن  أوائل  في  الكبرى  الصربیة  االنتفاضات  وخالل 

 .من أھمھا )(مذكرات 
 

ورأس    الثلم األول لوفان غلیشیتش (قصص  كانت أعظم األسماء األدبیة : می   ) 1918-1817خالل فترة إمارة ومملكة صربیا ( 
  و   ) الدم النجسبوریسالف بورا ستانكوفیتش (روایة    و )  أول مرة مع والدي في الصباح(قصة   الزار الزاریفیتش   و )السكر

  ، ئدالقا) و رادویھ دومانوفیتش (قصة  المتمرد ستانكویانكو فیسیلینوفیتش ( روایة    و)  غریر في المحكمةبیتر كوتشیتش ( روایة  
 ) كرالیفیتش ماركو للمرة الثانیة بین الصرب ،خواطر عادیة لثور صربي

 
عضو مجلس  برانیسالف نوشیتش (و  یوفان ستیریا بوبوفیتش    مثل  ،اكتسبوا شھرة كبیرة  المسرحیین  –الكومیدیین  المصورین  

خالل ھذه الفترة كتب أسقف الجبل    .)عید ایفكو  ،الكاھن تشیرا و الكاھن سبیراستیفان سریماتس (و  )  الشعب والشخص المشبوه 
الشھیرة  مالحمھ  نیغوش  بتروفیتش  الثاني  بیتر  فیناتس)  األسود  غورسمي  و  جورا    (لوتشاي  أیضا:  العظماء  الشعراء  ومن 

بیت   شألیكسا شانتی   و فویسالف إیلیتش  ویوفان یوفانوفیتش زماي    و یاكشیتش   باندوروفیتش  و فالدیسالف  كوفیتش دیس و سیما 
ومیالن راكیتش ویوفان دوتشیتش. خالل الحرب العالمیة األولى اكتسب الشھرة شاعر الحرب میلوتین بویتش الذي توفي في  

 .) 1917الجبھة (
 

ع والسلوفینیین    ھدفي  والكروات  الصرب  (اي  مملكة  یوغوسالفیا  المخضرم    –  العظماءالكتاب    من)  1941-1918مملكة 
  روایة و بورو ستانكوفیتش  ()  ة ذاتیةالسیرو    الدكتور و المرحوم و    العائلة الثكلى  و  ةدراما السیدة الوزیر(  تشی شبرانیسالف نو
والیوم    ھزلیة للسید بیرون إلھ الرعد  روایات (  ) و راستكو بیتروفیتش   روایة الھجرة ) و میلوش سرنیانسكي (  المدیر مالدین

 .یلو ناستاسییفیتشتشو مومالشعراء العظماء إیسیدورا سیكولیتش  منو و توقیع افریقیا) السادس 
 

) االشتراكیة  یوغوسالفیا  العظیمة في صربیا خالل  األدبیة  الكتاب  أسماء  (روایة  1991-1945كانت  أندریتش  إیفو  ) ومنھم: 
بوریسالف بیكیتش ) و    حوادث مدینة ترافنیكو    لملعونالفناء اروایة    والتي ُمنحت جائزة نوبل لآلداب    جسر على نھر درینا

التي     (روایات الكلب  و  الجراد  تھاأكلالسنوات  الذھبي  و  داء  المعجزاتو ز   یجوفانی ن   ةحج أرسینی   و  الصوف  ا  شمی   و)  من 
بافیتش (  و )  الموتو  الدرویش و  القلعة   سلیموفیتش (روایات  النسور تطیر  (روایات    تش شوبی ت برانكو    و)  ھزارقاموس  میلوراد 

) ودانیلو كیش (   وقت الموت  و  االنقسامات  و   الجذور روایات  ) و دوبریتسا تشوسیتش (    حدیقة لون زھرة الملوخیة   و  مبكًرا
المبكرةروایات   دافیدوفیتش و    الویالت  لبوریس  (روایة  الفخ  میھایلوفیتش  دراغوسالف  و  القرع)  ازھر  و    ) األحذیةو  عندما 
استخدام  ) و الكسندر تیشما (روایة  الناس بأربعة أصابع) و میودراغ بوالتوفیتش (روایة  لیلیسكا غورااللیتش (روایة  میھایلو  
  سفیتیسالف باسارا (روایة   و  )اوناو    مالحظات من آنا مومو كابور (روایات  و)  اآلباءتش (روایة  ی سلوبودان سیلین ) و  اإلنسان
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بسببھ یوجد اآلن مھرجان دولي في   أنھ  الزوار كل عام  مدینة صغیرة اسمھا غوتشا الناس لدرجة    . والذي یجذب مئات اآلالف من 
 . القدیمة   یةالتي تُغنى بھا ما یسمى بأغاني البلد  وھي آلة موسیقیة مفضلة في فویفودینا  آلة العزف تامبورا تُستخدم    ،للحفالت البوھیمیة

وھي رقصة ممیزة   (كولو)وغالبًا ما یستخدم لعزف   یقیة لصربیا ومقدونیا الشمالیةیعتبر الفلوت الخشبي جزًءا مھًما من التقالید الموس
ت   يوھ  الربابة  ھناكأخیًرا   .البلقانمنطقة    لصربیا و  بسیطة  وتریة  المل  عزفآلة  األغاني  الربابة  ت  و   الشعبیة  حمیة بھا  من  عد  جزًءا 

اآللة  و یعزفون بھذه  األشخاص الذین یغنون ف  ربابة عازفي الب و  اتاریخ صربیا والجبل األسود ألن األغاني الملحمیة الشعبیة مرتبطة بھ
 .بطریقة خاصة جًدایؤدونھا  الموسیقیة

 
ینایر ولكن بسبب تقویم    1دیسمبر و    31في اللیلة بین    -في صربیا یتم االحتفال بالعام الجدید كما ھو الحال في بقیة أجزاء العالم  

عید رأس  یتم االحتفال بـ "  ، على الرغم من أنھ بشكل غیر رسمي .ینایر  7في   بلدیسمبر    25الكنیسة ال یتم االحتفال بعید المیالد في  
 .وھو أیًضا نتیجة لتقویم الكنیسة  -ینایر  14و  13ة الجدیدة" في صربیا في اللیلة بین السنة الصربی 

 
ه  وما یخش  شيء   بالسحر وأكثر  ونیؤمن حیث    عھد تعدد اآللھة نشأت من    التي   خرافات الفي المناطق الریفیة من صربیا ال تزال ھناك  

  ،عتقد في بعض األماكنی   البعض  بالعدید من الكائنات الخارقة للطبیعة وال یزالتم االعتقاد   .المرتبط بشرق صربیا  هسحر الفال  ھو
 ... كونجول اكار و الجن  والمالئكة العمیاء   و حوریات البحر  و أمھات الغابات  و  األشباح والمستذئبین  و  أمثلة: مصاصو الدماء

قام من الموت لدیھ أسنان طویلة یتجول في المنازل لیالً ویشرب دم الناس. تم    شخص -  مصاص الدماء  من أشھر ھذه المخلوقات ھو
دماء تقوده روح شریرة لذلك عند قتل  الدماء: مصاص  العن مصاص    ) 1973(  الفراشة تصویر فیلم رعب شھیر لجورج كادییفیتش  

ان  رة في تلك الفراشة ستمتلك رجالً آخر. ألن الروح الشری  دماء یجب الحرص على عدم السماح للفراشة بالھروب من فمھالمصاص 
فیلم   في  ظھر  صربي  دماء  مصاص  من    كادییفیتشأشھر  االجدادومعروف  في  و  اساطیر  عاش  فالح  وھو  سافانوفیتش  سافا  ھو 

م  توفي عا(  و بیتر بالغویفیتشإن أقدم مصاص دماء ھ  لكن تا في غرب صربیا. وشبالقرب من بلدة باینا با  ة طاحونة في قریة زاروجی 
یعتقد أنھ نھض من القبر وقتل تسعة أشخاص. الحظت السلطات النمساویة ھذه القضیة   كانو  كیشلیفو وھو فالح من قریة   )1725

  ، لذلك  عدم رغبتھمرسمي على الرغم من    بشكل لھناك    فقد حضروا   ، وقتھالفترة قصیرة    تحت إدارتھا  صربیا الوسطى   حیث كانت 
القبر ل في  الدماء"  "مصاص  جسد  و   ،تدمیر  كلمة    .الوتدب   بالغویفیتشطعن  الدماء     Vampirإن  العالمیة    –مصاص  الكلمة  ھي 

 الوحیدة من أصل صربي. 
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صربیا تنتمي إلى البلدان الصغیرة إقلیمیاً إال أن صربیا تذكر بفخر علماءھا الذین لم یدینوا لھا فقط بل للعالم  ن  على الرغم من أ

 .بأسره. ومن أھمھم میھایلو بوبین ومیلوتین میالنكوفیتش ونیكوال تیسال 
 

بوبین   بلدة  1935-1854(میھایلو  من  بالقرب  إیدفور  قریة  في  ولد  أمریكا.  في  وعمل  عاش  أمریكي  صربي  عالم  ھو   (
كوفاتشیتسا في منطقة بانات حیث بدأ تعلیمھ ومن ثم تابع تعلیمھ في مدینة بانشیفو حیث أول مرة تعلم أسرار الكھرباء ثم انتقل 

بعد وفاة   تولده.  إلى مكان  بعدھا عاد  براغ و  إلى أمریكا بسبب  الى مدینة  براغ وھاجر  المدرسة في  المفاجئة قرر ترك  والده 
المشاكل المالیة. على مدى السنوات الخمس التالیة اشتغل باألعمال البدنیة في أمریكا ودرس اللغة اإلنجلیزیة في نفس الوقت.  

التخرج   بعد  نیویورك.  القبول والتسجیل في جامعة كولومبیا في  اجتیاز امتحان  تعلیمھ في  تمكن من  إلى أوروبا وواصل  عاد 
كامبریدج ثم في برلین حیث حصل على الدكتوراه. اشتھر ببراءات االختراع في مجال االتصاالت الھاتفیة عن بعد والتلغراف  
والشبكات الرادیو التي سمیت باسمھ. نشر خالل مسیرة حیاتھ عشرات المقاالت العلمیة. حصل على جائزة بولیتسر عن سیرتھ  

 مھاجر إلى مخترع. تیة من الذا
تیسال   أصل  1943-1856(نیكوال  من  والمخترع  الكھربائي  والمھندس  والفیزیائي  العالم  ھذا  البشریة.  العقول  أذكى  أحد   (

سمیلیان قریة  في  ولد  المیكانیكیة.  والھندسة  المغناطیسیة  والمجاالت  الكھرباء  مجاالت  في  أبحاثًا  أجرى  أمریكي  على    صربي 
أرثوذكسًی  كاھنًا  تسال  والد  كان  الیوم.  كرواتیا  نیكوالأراضي  فیھا  أمضى  كبیرة  مكتبة  لدیھ  وكان  وشاعًرا  قراءة    ا  في  طفولتھ 

وتعلم اللغات األجنبیة. كان یتحدث اللغات الصربیة واإلنجلیزیة واأللمانیة واإلیطالیة والتشیكیة والھنغاریة والالتینیة والفرنسیة  
ادت تحسین حالة الحیاة في القریة. یُعتقد أن نیكوال ورث  والسلوفاكیة. كانت والدة نیكوال امرأة مبدعة جدا وبفضل اختراعاتھا أر

مدینة   غوسبیتش والمدرسة الثانویة في حبھ للبحث من والدتھ. أنھى الصف األول في مكان تولده وبقیة المدرسة االبتدائیة في
نة براغ. ترك دراستھ وبدأ بالعمل  كنیك في غراتس والحقًا في الكلیة بمدی ت كارلوفاتس ثم التحق بمدرسة متعددة التقنیات أو البولی 

في بودابست وھو إسھامھ    ،بذلكثم في باریس ومن ھناك ذھب إلى أمریكا في الرغبة بتطویر نظام التیار المتناوب فنجح    أوالً 
األطوار   متعدد  نظام  ھي  األخرى  الشھیرة  اختراعاتھ  لإلنسانیة.  شھرة  الدوار  واألكثر  المغناطیسي  غیر  والمجال  المحرك 

العالم  وتزامن  الم في  الكھرومائیة  للطاقة  محطة  أول  إنشاء  عن  أیًضا  المسؤول  وھو  تسال.  ومحول  المتزامن  تلك    -المحرك 
الموجودة في شالالت نیاجرا في الوالیات المتحدة. سمیت وحدة قیاس كثافة التدفق المغناطیسي أو شدة المجال المغناطیسي باسم  

 .دینار  100من فئة  دیةالنق  الورقةعلى موجودة تسال. صورتھ 
 

على أراضي كرواتیا الیوم. وھو عالم ریاضیات وعالم فلك وعالم مناخ   دالي  ولد  في   (1958-1879)میلوتین میالنكوفیتش 
وھي مدینة في   مدینة اوسیك وجیوفیزیائي ومھندس مدني ودكتور في العلوم التقنیة وأستاذ في الجامعة. أنھى دراستھ الثانویة في 

ال   في سن  الیوم.  ال    17كرواتیا  سن  وفي  للتكنولوجیا  فیینا  جامعة  في  المدنیة  الھندسة  بكلیة  أطروحة    25التحق  عن  دافع 
أتى إلى صربیا عام   بعلم    1909الدكتوراه.  مھتًما  أصبح  ثم  بلغراد.  في جامعة  التطبیقیة  للریاضیات  أستاذ  منصب  قبل  حیث 
دراسة فكرة التأثیر المحتمل لعوامل الغالف الجوي على تغیر المناخ. نشر العدید من   فشرع في ،المناخ وأسرار العصر الجلیدي

األبحاث العلمیة وكان عضوا منتظما في األكادیمیة الصربیة للعلوم والفنون. شخصیة میلوتین میالنكوفیتش موجودة على الورقة  
 .دینار 2000النقدیة فئة 
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مثال   أشھر  یكون  للسیدربما  ھو  الوسطى  العصور  في  (  الحاكم   لكاتب صربي  الزاریفیتش  خالل  ستیفان  -1389فترة  حكم 

 أغنیة للراھبة   صدرت من ھذه الفترة  و".  حرف الحبأشھر أعمالھ الشعریة ھي " من  الذي كان حاكماً وفناناً مستنیراً و  )1427
 .لشكر األمیر الزار التي تعد واحدة من أھم إنجازات األدب الصربي في العصور الوسطى  یفیمیا

 
ان األدب الصربي الحدیث (القرن الثامن عشر) على االغلب قد بدأ من قبل المعلم الصربي العظیم دوسیتیھ أوبرادوفیتش الذي  

ذه األفكار أصبحت سائدة في األدب الصربي بعد التحریر من  ھ  إن  سافر في جمیع أنحاء أوروبا وتلقى أفكار التنویر والعقالنیة. 
نینادوفیتش    ،األتراك ماتیا  الكھنة  رئیس  مذكرات  نثر  كان  التاسع عشر  القرن  أوائل  في  الكبرى  الصربیة  االنتفاضات  وخالل 

 .من أھمھا )(مذكرات 
 

ورأس    الثلم األول لوفان غلیشیتش (قصص  كانت أعظم األسماء األدبیة : می   ) 1918-1817خالل فترة إمارة ومملكة صربیا ( 
  و   ) الدم النجسبوریسالف بورا ستانكوفیتش (روایة    و )  أول مرة مع والدي في الصباح(قصة   الزار الزاریفیتش   و )السكر

  ، ئدالقا) و رادویھ دومانوفیتش (قصة  المتمرد ستانكویانكو فیسیلینوفیتش ( روایة    و)  غریر في المحكمةبیتر كوتشیتش ( روایة  
 ) كرالیفیتش ماركو للمرة الثانیة بین الصرب ،خواطر عادیة لثور صربي

 
عضو مجلس  برانیسالف نوشیتش (و  یوفان ستیریا بوبوفیتش    مثل  ،اكتسبوا شھرة كبیرة  المسرحیین  –الكومیدیین  المصورین  

خالل ھذه الفترة كتب أسقف الجبل    .)عید ایفكو  ،الكاھن تشیرا و الكاھن سبیراستیفان سریماتس (و  )  الشعب والشخص المشبوه 
الشھیرة  مالحمھ  نیغوش  بتروفیتش  الثاني  بیتر  فیناتس)  األسود  غورسمي  و  جورا    (لوتشاي  أیضا:  العظماء  الشعراء  ومن 

بیت   شألیكسا شانتی   و فویسالف إیلیتش  ویوفان یوفانوفیتش زماي    و یاكشیتش   باندوروفیتش  و فالدیسالف  كوفیتش دیس و سیما 
ومیالن راكیتش ویوفان دوتشیتش. خالل الحرب العالمیة األولى اكتسب الشھرة شاعر الحرب میلوتین بویتش الذي توفي في  

 .) 1917الجبھة (
 

ع والسلوفینیین    ھدفي  والكروات  الصرب  (اي  مملكة  یوغوسالفیا  المخضرم    –  العظماءالكتاب    من)  1941-1918مملكة 
  روایة و بورو ستانكوفیتش  ()  ة ذاتیةالسیرو    الدكتور و المرحوم و    العائلة الثكلى  و  ةدراما السیدة الوزیر(  تشی شبرانیسالف نو
والیوم    ھزلیة للسید بیرون إلھ الرعد  روایات (  ) و راستكو بیتروفیتش   روایة الھجرة ) و میلوش سرنیانسكي (  المدیر مالدین

 .یلو ناستاسییفیتشتشو مومالشعراء العظماء إیسیدورا سیكولیتش  منو و توقیع افریقیا) السادس 
 

) االشتراكیة  یوغوسالفیا  العظیمة في صربیا خالل  األدبیة  الكتاب  أسماء  (روایة  1991-1945كانت  أندریتش  إیفو  ) ومنھم: 
بوریسالف بیكیتش ) و    حوادث مدینة ترافنیكو    لملعونالفناء اروایة    والتي ُمنحت جائزة نوبل لآلداب    جسر على نھر درینا

التي     (روایات الكلب  و  الجراد  تھاأكلالسنوات  الذھبي  و  داء  المعجزاتو ز   یجوفانی ن   ةحج أرسینی   و  الصوف  ا  شمی   و)  من 
بافیتش (  و )  الموتو  الدرویش و  القلعة   سلیموفیتش (روایات  النسور تطیر  (روایات    تش شوبی ت برانكو    و)  ھزارقاموس  میلوراد 

) ودانیلو كیش (   وقت الموت  و  االنقسامات  و   الجذور روایات  ) و دوبریتسا تشوسیتش (    حدیقة لون زھرة الملوخیة   و  مبكًرا
المبكرةروایات   دافیدوفیتش و    الویالت  لبوریس  (روایة  الفخ  میھایلوفیتش  دراغوسالف  و  القرع)  ازھر  و    ) األحذیةو  عندما 
استخدام  ) و الكسندر تیشما (روایة  الناس بأربعة أصابع) و میودراغ بوالتوفیتش (روایة  لیلیسكا غورااللیتش (روایة  میھایلو  
  سفیتیسالف باسارا (روایة   و  )اوناو    مالحظات من آنا مومو كابور (روایات  و)  اآلباءتش (روایة  ی سلوبودان سیلین ) و  اإلنسان

  متسابقوا  ،   رادوفان الثالث لكاتب المسرحي دوشان كوفاتشیفیتش (لمكان بارز   ). یوجد الشائعات عن راكبي الدراجات الھوائیة
التنین  القدیس  و  یةالشرف  اللفةیركضون    الماراثون یقتل  البلقان  و  جورج  وفقًا  جاسوس  األفالم  ل)  بعض  إنتاج  تم  سیناریوھاتھ 

الصربیة:   للسینما  تغني ھناكاألكثر مشاھدة  البلقان  و  من  الماراثون  و   جاسوس  الدورة  متسابقوا  مركز    و  الشرفیة  یركضون 
األرض   و  التجمع الشعر  من  ). تحت  الحقبة    ینالعظیم  اءأسماء  ھذه  و :  في  ماكسیموفیتش  میلیكوفیتش  دیسانكا  ومیرا    برانكو 

وفیتش والمؤلف دوشكو رادوفیتش.  تشكشكوفیتش  ولیوبومیر سیموفیتش وإیفان ف اللیتش ومیروسالف میكا أنتیتش وماتیا بی ت ألی 
بولیتسر لآلداب كمھاجر في أمریكا   بجائزة  بلغراد فاز  المولود في  تشارلز سیمیتش  باللغة    حیث كتب الشاعر الصربي  الشعر 

 .اإلنجلیزیة
 

یوغوس تفكك  دخل  بعد  االشتراكیة   الساحة  الفیا  د  على  مثل  (روایات  ا كتّاب  الباھاري  فیلمارالظالمو  الطعم فید  وسفیتالنا   (-
(روایات   (بیزدنووالغوم  یانكوفیتش  أرسینیفیتش  وفالدیمیر  اإلنتظار)  وزوران  في  روایة    یفكوفیتشج)  الرابع(  و    الشخص 

فاز   المكتبةروایة   (روایات  غوو)  لخیال ل  العالمیة   جائزةال   بھا  الذي  بتروفیتش  كنیسة  ران  والمتجر    المخلص القدیس    حصار 
نیونسكي   مجموعة قصص   و   ةمفترق طرق قسطنطین دیان ستوییلیكوفیتش (روایة    ھم المشھد األدبي الیوم یحكم. أما  ) الصغیر

النافذة  ) و دراغان فیلیكیتش (  الحرب الكبیرةتسا () و الكسندر غاتالی حار  كان الجزء العلوي مانوفیتش (  تسفالدیمیر كی   و )بلوز
) و ایغور  كومو ) و سرجان فالیاریفیتش (روایة  المخالب ) و ماركو فیدویكوفیتش (تسال ) و فالدیمیر بیشتالو (المحقق و    الروسیة 

 ). لنساء بلغرادمارویفیتش (مجموعة قصص 
 

 الملحنون  .5.3

 

موكرانیاتسستیفان   الصرب 1914-1856(  ستویانوفیتش  الملحنین  أھم  أحد  ھو  الوطنیة   )  الروح  إدخال  في  الفضل  ولھ 
أول    ت أسس ت   1899في عام   . وغیرھا  روكوفیتي وكوزار ولیتورجیا وأوبیلو وستاتیھوأشھر أعمالھ:   الصربیة في موسیقى الفن 

 .دینار 50صورتھ موجودة على الورقة النقدیة من فئة .  مدرسة موسیقى دائمة في بلغراد
 

موسیقى للسینما والمسرح وكان أستاذاً في كلیة الفنون المسرحیة بجامعة  ال) قام بتألیف  2021-1946(  زوران سیمیانوفیتش
كتب أغاني  .نفسھ للتألیف  فرقة الیبسة كرس تفككبعد  ولیبسة  سیلویتة وا في فرقة الروك  أورغبدأ حیاتھ المھنیة كعازف   .بلغراد

التربیة  تزین موسیقاه األفالم الیوغوسالفیة العظیمة مثل   . بدأ في التألیف للسینما والمسرح   1973لمطربین مشھورین وفي عام  
ھل تتذكر    و قان إكسبرسلب   و   الجدري   و   الشرفیة ة  لدورالماراثون یركضون ا متسابقو  و  اإكلیل بیتر  و ة الوطنیةطبقال و   الخاصة 

 .شاھدت بالفعل و  الرقص في الماء  و   األب في رحلة عمل و  دوللي بیل
 

درست في كلیة    (SANU)سانو   في   ملحنة صربیة بارزة وعضوة منتظمة ) كانت2020-1967(  لیانإیسیدورا جیب 
ألفت الموسیقى ألكثر من ثالثین عرًضا مسرحیًا وحصلت   .2002أستاذة متفرغة منذ عام ك  اشتغلتالموسیقى في بلغراد حیث 

سینمائیین   فنانین فالم وتعاونت معلألقامت أیًضا بتألیف موسیقى  . على جوائز عدیدة لعملھا في مجال الموسیقى المسرحیة
 . موسیقى الملحنین اآلخرین  أدت موسیقاھا الخاصة باإلضافة إلى حیث    و قائدة فرقة موسیقیةعملت بنشاط كعازفة بیانو   .بارزین

 . دیراخالل حیاتھا حصلت على العدید من الجوائز والتق
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فترة    انتجت وخاصة خالل  والمسرح  السینما  في  الذین ظھروا  العالیة  الجودة  ذوي  والممثالت  الممثلین  من  كبیر  صربیا عدد 
االشتراكیة ستوكیتش .یوغوسالفیا  جانكا  كانت  الصربي  المسرح  أساطیر  جیفانوفیتش   )1947  –  1887( أقدم  میلیفویة  و 

فیما یلي مجموعة مختارة   على التوالي   .صربیا ومملكة یوغوسالفیا  حیاتھم المھنیة خالل مملكة  ابنو  حیث)  1976  –  1900(
الممثالت  50من   الصربیین  العظیمات  اتالصربی   من  والتلفزیون    والممثلین  السینما  في  المھنیة  حیاتھم  بنوا  الذین  العظماء 

 .یوغوسالفیا وما بعدھافترة والمسرح خالل  
 

 الممثلین الصربیین العظماء:

أستاذ التمثیل ووالد المخرج غوران ماركوفیتش من زواجھ من    و ) ممثل مسرحي وسینمائي  2010-1921(  ماركوفیتش رادي  
 كان لھ أدوار مھمة في أفالم ).  1950(  السیف المعجزة    اكتسب شھرتھ في الحكایة الخیالیة .ماركوفیتش  االممثلة الكبیرة أولیفر

 ). 1950(  مركز التجمع) و 1982(  الجدري ) و1978( الوطنیة  الطبقة) و 1972( فالتر یدافع عن ساراییفو

الیكسیتش  الكومیدیا   (1995-1923) مییا  في  اشتھر  درامي  ممثل  والستینیاتھو  الخمسینیات  المسلسال و   خالل    ت بفضل 
في سنواتھ األخیرة لعب دوًرا رئیسیًا   .كان أحد أشھر الفنانین في یوغوسالفیا مرآة المواطن الخاضع و  محطة الخدمة  ةالتلفزیونی 

 . )1982(الماراثون یركضون الدورة الشرفیة  متسابقو  في الفیلم الكومیدي

ة   التلفزیونی   ت اشتھر بأدواره في المسلسال .) كومیدي كبیر من یوغوسالفیا السابقة 2003-1924(  میودراغ بیتروفیتش شكالیا 
الخدمة  و  1959(  محطة  و  1967(  المناوبةشارع  )  القرویة )  الطریقة  على  و  1970(  الحب  الشاحنات  )  -1972(سائقي 

 . ) 1984(  سائقي الشاحنات یسوقون مجددا ) و  1980(  الھواء الساخن) و 1973

   اكتسب شھرتھ في المسلسالت التلفزیونیة .) ھو أحد الوجوه األكثر شھرة للفیلم الیوغوسالفي 1988-1926( بافلى فوییسیتش 
()  1973-1972(الشاحنات    سائقي المشطوبین  (1974و  المشطوبین  عودة  و  األفالم  ).  1976)  من  العدید  في  لعب 

في  أبرزھا  كان  وربما  الشھیرة  ھناك  الیوغوسالفیة  تغني  و  1980(  من  الشرفیة    متسابقو )  الدورة  یركضون  الماراثون 
)1982 .( 

تادیتش تقدیرا في یوغوسالفیا2005-1929(  لیوبا  المسرحیین  الممثلین  المسارح .) ھو أحد أكثر  تقریبا في اغلب    إن  .مثل 
 . )1964( مسیرة على نھر الدرینافیلم الحربي الفي  لھ  أشھر دور سینمائي

اشتھر في   .وسالفیا) ربما یكون أكثر الممثلین السینمائیین والمسرحین المحبوبین في یوغ1985-1933(  زوران رادمیلوفیتش 
لتكون عندھم  الیوغوسالف بالكامیرات    سجلوھاوالتي    رادوفان الثالثو    الملك إیبي  ؛ المضحكة  ة الكومیدی   -العروض المسرحیة  

أشرطة   الكومیدي . فیدیوالعلى  الفیلم  الشرفیة    متسابقو المشھور    في  الدورة  یركضون  سارق    )1982(الماراثون  دور  لعب 
 . )1982-1981(  حكایات من ورشة العمل  كما اشتھر بدوره الرائد في المسلسل التلفزیوني ونیت القبور بیلي ب 

على الرغم من أنھ لعب أدواًرا   .فیلًما ومسلسًال تلفزیونیًا  340) لعب في أكثر من  2016-1933(  نوفیتش ایف جفیلیمیر باتا  
 معركة نیریتفا  وأشھر أدواره في أفالم  لبارتیزانمختلفة وظھر في أفالم ما یسمى بالموجة السوداء إال أنھ یُذكر كملك أفالم ا

   ،مشھور جدا ھناكالتر  فجعلھ ھذا األخیر نجما كبیرا في الصین  حیث كان    و   )1972(  فالتر یدافع عن ساراییفو  ) و1969(
 . )1996( شعلتھا جمیلة   ،القرى الجمیلة) و 1984( فك الحیاة) و في 1983(  ألو تاكسي  أفالمفي كما یتذكره الجمھور أیًضا  

الجریمة اإلیطالیة    قصصمن خالل تألقھ في   (غیدرا) ھو ممثل حصل على لقب (1993-1933)دراغومیر بویانیتش غیدرا  
بافلوفیتش في سلسلة من عشرة أجزاء من    جیكاتم االحتفال بھ لدوره   .تحت االسم المستعار أنتوني غیدرا إسباجیتي ویسترن  و

 . ) 1992-1977(السنوات المجنونة / ساللة جیكا  األفالم الكومیدیة 

تعارض مع  ت   تي ال  الشخصیات الصغیرة) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا اشتھر بأدوار  2002-1934(  دانیلو باتا ستویكوفیتش 
و  )  1984(  جاسوس البلقانلعب أشھر األدوار في األفالم:   .النظام ولكن أیًضا الشخصیات المضطھدة والسلطویة والمذعورة 

الدورة الماراثون    متسابقو  و)  1984(  المخادع   68صیف   منھجي و  )  1982(  یة رفالش  یركضون  بشكل  األبلھ  دمرني    كیف 
 ). 1982(  ومن یغني ھناك) 1983(

القاتل المتسلسل    ،أفضل بصماتھ بدور بیرا میتیشحیث  كان محترفا في أدوار الشخصیات     (1993-1934)تاشكو ناتشیتش
یلوفیتش في  ). لعب مع زوران رادم1984(  الخانق ضد الخانق   الرعب     العامل في محل الزھور مع عقدة أودیب في كومیدیا

 .رادوفان الثالث و  الملك إیبي مسرحیات 

دور  عدة أأنھ لعب  على الرغم من   .) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا وكان محترف في الكومیدیا2014-1934(  نیكوال سیمیتش 
  الرجل العظیم في القلب    حقیقیة في الكومیدیاال شھرة  ال في عدد من األفالم في الستینیات والسبعینیات إال أنھ اكتسب    ت لبطوال

في المسلسل التلفزیوني  ). مثل سیمیتش  1984(  الخانق ضد الخانق   الرعبكومیدیا    و (1982) جلد المشدودال  و)  1981(
الرسمي  صوتھ الصوتكان  ).  2002-1998(  كنز األسرة) و  1996-1993(السعیدة    الناس  الشھیر المدبلج    الیوغوسالفي 

 .اوشكو دوشكو دوغو لشخصیة 
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العالم  وتزامن  الم في  الكھرومائیة  للطاقة  محطة  أول  إنشاء  عن  أیًضا  المسؤول  وھو  تسال.  ومحول  المتزامن  تلك    -المحرك 
الموجودة في شالالت نیاجرا في الوالیات المتحدة. سمیت وحدة قیاس كثافة التدفق المغناطیسي أو شدة المجال المغناطیسي باسم  

 .دینار  100من فئة  دیةالنق  الورقةعلى موجودة تسال. صورتھ 
 

على أراضي كرواتیا الیوم. وھو عالم ریاضیات وعالم فلك وعالم مناخ   دالي  ولد  في   (1958-1879)میلوتین میالنكوفیتش 
وھي مدینة في   مدینة اوسیك وجیوفیزیائي ومھندس مدني ودكتور في العلوم التقنیة وأستاذ في الجامعة. أنھى دراستھ الثانویة في 

ال   في سن  الیوم.  ال    17كرواتیا  سن  وفي  للتكنولوجیا  فیینا  جامعة  في  المدنیة  الھندسة  بكلیة  أطروحة    25التحق  عن  دافع 
أتى إلى صربیا عام   بعلم    1909الدكتوراه.  مھتًما  أصبح  ثم  بلغراد.  في جامعة  التطبیقیة  للریاضیات  أستاذ  منصب  قبل  حیث 
دراسة فكرة التأثیر المحتمل لعوامل الغالف الجوي على تغیر المناخ. نشر العدید من   فشرع في ،المناخ وأسرار العصر الجلیدي

األبحاث العلمیة وكان عضوا منتظما في األكادیمیة الصربیة للعلوم والفنون. شخصیة میلوتین میالنكوفیتش موجودة على الورقة  
 .دینار 2000النقدیة فئة 

 
 الكتاب والشعراء  .5.2

 
مثال   أشھر  یكون  للسیدربما  ھو  الوسطى  العصور  في  (  الحاكم   لكاتب صربي  الزاریفیتش  خالل  ستیفان  -1389فترة  حكم 

 أغنیة للراھبة   صدرت من ھذه الفترة  و".  حرف الحبأشھر أعمالھ الشعریة ھي " من  الذي كان حاكماً وفناناً مستنیراً و  )1427
 .لشكر األمیر الزار التي تعد واحدة من أھم إنجازات األدب الصربي في العصور الوسطى  یفیمیا

 
ان األدب الصربي الحدیث (القرن الثامن عشر) على االغلب قد بدأ من قبل المعلم الصربي العظیم دوسیتیھ أوبرادوفیتش الذي  

ذه األفكار أصبحت سائدة في األدب الصربي بعد التحریر من  ھ  إن  سافر في جمیع أنحاء أوروبا وتلقى أفكار التنویر والعقالنیة. 
نینادوفیتش    ،األتراك ماتیا  الكھنة  رئیس  مذكرات  نثر  كان  التاسع عشر  القرن  أوائل  في  الكبرى  الصربیة  االنتفاضات  وخالل 

 .من أھمھا )(مذكرات 
 

ورأس    الثلم األول لوفان غلیشیتش (قصص  كانت أعظم األسماء األدبیة : می   ) 1918-1817خالل فترة إمارة ومملكة صربیا ( 
  و   ) الدم النجسبوریسالف بورا ستانكوفیتش (روایة    و )  أول مرة مع والدي في الصباح(قصة   الزار الزاریفیتش   و )السكر

  ، ئدالقا) و رادویھ دومانوفیتش (قصة  المتمرد ستانكویانكو فیسیلینوفیتش ( روایة    و)  غریر في المحكمةبیتر كوتشیتش ( روایة  
 ) كرالیفیتش ماركو للمرة الثانیة بین الصرب ،خواطر عادیة لثور صربي

 
عضو مجلس  برانیسالف نوشیتش (و  یوفان ستیریا بوبوفیتش    مثل  ،اكتسبوا شھرة كبیرة  المسرحیین  –الكومیدیین  المصورین  

خالل ھذه الفترة كتب أسقف الجبل    .)عید ایفكو  ،الكاھن تشیرا و الكاھن سبیراستیفان سریماتس (و  )  الشعب والشخص المشبوه 
الشھیرة  مالحمھ  نیغوش  بتروفیتش  الثاني  بیتر  فیناتس)  األسود  غورسمي  و  جورا    (لوتشاي  أیضا:  العظماء  الشعراء  ومن 

بیت   شألیكسا شانتی   و فویسالف إیلیتش  ویوفان یوفانوفیتش زماي    و یاكشیتش   باندوروفیتش  و فالدیسالف  كوفیتش دیس و سیما 
ومیالن راكیتش ویوفان دوتشیتش. خالل الحرب العالمیة األولى اكتسب الشھرة شاعر الحرب میلوتین بویتش الذي توفي في  

 .) 1917الجبھة (
 

ع والسلوفینیین    ھدفي  والكروات  الصرب  (اي  مملكة  یوغوسالفیا  المخضرم    –  العظماءالكتاب    من)  1941-1918مملكة 
  روایة و بورو ستانكوفیتش  ()  ة ذاتیةالسیرو    الدكتور و المرحوم و    العائلة الثكلى  و  ةدراما السیدة الوزیر(  تشی شبرانیسالف نو
والیوم    ھزلیة للسید بیرون إلھ الرعد  روایات (  ) و راستكو بیتروفیتش   روایة الھجرة ) و میلوش سرنیانسكي (  المدیر مالدین

 .یلو ناستاسییفیتشتشو مومالشعراء العظماء إیسیدورا سیكولیتش  منو و توقیع افریقیا) السادس 
 

) االشتراكیة  یوغوسالفیا  العظیمة في صربیا خالل  األدبیة  الكتاب  أسماء  (روایة  1991-1945كانت  أندریتش  إیفو  ) ومنھم: 
بوریسالف بیكیتش ) و    حوادث مدینة ترافنیكو    لملعونالفناء اروایة    والتي ُمنحت جائزة نوبل لآلداب    جسر على نھر درینا

التي     (روایات الكلب  و  الجراد  تھاأكلالسنوات  الذھبي  و  داء  المعجزاتو ز   یجوفانی ن   ةحج أرسینی   و  الصوف  ا  شمی   و)  من 
بافیتش (  و )  الموتو  الدرویش و  القلعة   سلیموفیتش (روایات  النسور تطیر  (روایات    تش شوبی ت برانكو    و)  ھزارقاموس  میلوراد 

) ودانیلو كیش (   وقت الموت  و  االنقسامات  و   الجذور روایات  ) و دوبریتسا تشوسیتش (    حدیقة لون زھرة الملوخیة   و  مبكًرا
المبكرةروایات   دافیدوفیتش و    الویالت  لبوریس  (روایة  الفخ  میھایلوفیتش  دراغوسالف  و  القرع)  ازھر  و    ) األحذیةو  عندما 
استخدام  ) و الكسندر تیشما (روایة  الناس بأربعة أصابع) و میودراغ بوالتوفیتش (روایة  لیلیسكا غورااللیتش (روایة  میھایلو  
  سفیتیسالف باسارا (روایة   و  )اوناو    مالحظات من آنا مومو كابور (روایات  و)  اآلباءتش (روایة  ی سلوبودان سیلین ) و  اإلنسان

  متسابقوا  ،   رادوفان الثالث لكاتب المسرحي دوشان كوفاتشیفیتش (لمكان بارز   ). یوجد الشائعات عن راكبي الدراجات الھوائیة
التنین  القدیس  و  یةالشرف  اللفةیركضون    الماراثون یقتل  البلقان  و  جورج  وفقًا  جاسوس  األفالم  ل)  بعض  إنتاج  تم  سیناریوھاتھ 

الصربیة:   للسینما  تغني ھناكاألكثر مشاھدة  البلقان  و  من  الماراثون  و   جاسوس  الدورة  متسابقوا  مركز    و  الشرفیة  یركضون 
األرض   و  التجمع الشعر  من  ). تحت  الحقبة    ینالعظیم  اءأسماء  ھذه  و :  في  ماكسیموفیتش  میلیكوفیتش  دیسانكا  ومیرا    برانكو 

وفیتش والمؤلف دوشكو رادوفیتش.  تشكشكوفیتش  ولیوبومیر سیموفیتش وإیفان ف اللیتش ومیروسالف میكا أنتیتش وماتیا بی ت ألی 
بولیتسر لآلداب كمھاجر في أمریكا   بجائزة  بلغراد فاز  المولود في  تشارلز سیمیتش  باللغة    حیث كتب الشاعر الصربي  الشعر 

 .اإلنجلیزیة
 

یوغوس تفكك  دخل  بعد  االشتراكیة   الساحة  الفیا  د  على  مثل  (روایات  ا كتّاب  الباھاري  فیلمارالظالمو  الطعم فید  وسفیتالنا   (-
(روایات   (بیزدنووالغوم  یانكوفیتش  أرسینیفیتش  وفالدیمیر  اإلنتظار)  وزوران  في  روایة    یفكوفیتشج)  الرابع(  و    الشخص 

فاز   المكتبةروایة   (روایات  غوو)  لخیال ل  العالمیة   جائزةال   بھا  الذي  بتروفیتش  كنیسة  ران  والمتجر    المخلص القدیس    حصار 
نیونسكي   مجموعة قصص   و   ةمفترق طرق قسطنطین دیان ستوییلیكوفیتش (روایة    ھم المشھد األدبي الیوم یحكم. أما  ) الصغیر

النافذة  ) و دراغان فیلیكیتش (  الحرب الكبیرةتسا () و الكسندر غاتالی حار  كان الجزء العلوي مانوفیتش (  تسفالدیمیر كی   و )بلوز
) و ایغور  كومو ) و سرجان فالیاریفیتش (روایة  المخالب ) و ماركو فیدویكوفیتش (تسال ) و فالدیمیر بیشتالو (المحقق و    الروسیة 

 ). لنساء بلغرادمارویفیتش (مجموعة قصص 
 

 الملحنون  .5.3

 

موكرانیاتسستیفان   الصرب 1914-1856(  ستویانوفیتش  الملحنین  أھم  أحد  ھو  الوطنیة   )  الروح  إدخال  في  الفضل  ولھ 
أول    ت أسس ت   1899في عام   . وغیرھا  روكوفیتي وكوزار ولیتورجیا وأوبیلو وستاتیھوأشھر أعمالھ:   الصربیة في موسیقى الفن 

 .دینار 50صورتھ موجودة على الورقة النقدیة من فئة .  مدرسة موسیقى دائمة في بلغراد
 

موسیقى للسینما والمسرح وكان أستاذاً في كلیة الفنون المسرحیة بجامعة  ال) قام بتألیف  2021-1946(  زوران سیمیانوفیتش
كتب أغاني  .نفسھ للتألیف  فرقة الیبسة كرس تفككبعد  ولیبسة  سیلویتة وا في فرقة الروك  أورغبدأ حیاتھ المھنیة كعازف   .بلغراد

التربیة  تزین موسیقاه األفالم الیوغوسالفیة العظیمة مثل   . بدأ في التألیف للسینما والمسرح   1973لمطربین مشھورین وفي عام  
ھل تتذكر    و قان إكسبرسلب   و   الجدري   و   الشرفیة ة  لدورالماراثون یركضون ا متسابقو  و  اإكلیل بیتر  و ة الوطنیةطبقال و   الخاصة 

 .شاھدت بالفعل و  الرقص في الماء  و   األب في رحلة عمل و  دوللي بیل
 

درست في كلیة    (SANU)سانو   في   ملحنة صربیة بارزة وعضوة منتظمة ) كانت2020-1967(  لیانإیسیدورا جیب 
ألفت الموسیقى ألكثر من ثالثین عرًضا مسرحیًا وحصلت   .2002أستاذة متفرغة منذ عام ك  اشتغلتالموسیقى في بلغراد حیث 

سینمائیین   فنانین فالم وتعاونت معلألقامت أیًضا بتألیف موسیقى  . على جوائز عدیدة لعملھا في مجال الموسیقى المسرحیة
 . موسیقى الملحنین اآلخرین  أدت موسیقاھا الخاصة باإلضافة إلى حیث    و قائدة فرقة موسیقیةعملت بنشاط كعازفة بیانو   .بارزین

 . دیراخالل حیاتھا حصلت على العدید من الجوائز والتق

 
 الممثلین والممثالت  . .5.4

فترة    انتجت وخاصة خالل  والمسرح  السینما  في  الذین ظھروا  العالیة  الجودة  ذوي  والممثالت  الممثلین  من  كبیر  صربیا عدد 
االشتراكیة ستوكیتش .یوغوسالفیا  جانكا  كانت  الصربي  المسرح  أساطیر  جیفانوفیتش   )1947  –  1887( أقدم  میلیفویة  و 

فیما یلي مجموعة مختارة   على التوالي   .صربیا ومملكة یوغوسالفیا  حیاتھم المھنیة خالل مملكة  ابنو  حیث)  1976  –  1900(
الممثالت  50من   الصربیین  العظیمات  اتالصربی   من  والتلفزیون    والممثلین  السینما  في  المھنیة  حیاتھم  بنوا  الذین  العظماء 

 .یوغوسالفیا وما بعدھافترة والمسرح خالل  
 

 الممثلین الصربیین العظماء:

أستاذ التمثیل ووالد المخرج غوران ماركوفیتش من زواجھ من    و ) ممثل مسرحي وسینمائي  2010-1921(  ماركوفیتش رادي  
 كان لھ أدوار مھمة في أفالم ).  1950(  السیف المعجزة    اكتسب شھرتھ في الحكایة الخیالیة .ماركوفیتش  االممثلة الكبیرة أولیفر

 ). 1950(  مركز التجمع) و 1982(  الجدري ) و1978( الوطنیة  الطبقة) و 1972( فالتر یدافع عن ساراییفو

الیكسیتش  الكومیدیا   (1995-1923) مییا  في  اشتھر  درامي  ممثل  والستینیاتھو  الخمسینیات  المسلسال و   خالل    ت بفضل 
في سنواتھ األخیرة لعب دوًرا رئیسیًا   .كان أحد أشھر الفنانین في یوغوسالفیا مرآة المواطن الخاضع و  محطة الخدمة  ةالتلفزیونی 

 . )1982(الماراثون یركضون الدورة الشرفیة  متسابقو  في الفیلم الكومیدي

ة   التلفزیونی   ت اشتھر بأدواره في المسلسال .) كومیدي كبیر من یوغوسالفیا السابقة 2003-1924(  میودراغ بیتروفیتش شكالیا 
الخدمة  و  1959(  محطة  و  1967(  المناوبةشارع  )  القرویة )  الطریقة  على  و  1970(  الحب  الشاحنات  )  -1972(سائقي 

 . ) 1984(  سائقي الشاحنات یسوقون مجددا ) و  1980(  الھواء الساخن) و 1973

   اكتسب شھرتھ في المسلسالت التلفزیونیة .) ھو أحد الوجوه األكثر شھرة للفیلم الیوغوسالفي 1988-1926( بافلى فوییسیتش 
()  1973-1972(الشاحنات    سائقي المشطوبین  (1974و  المشطوبین  عودة  و  األفالم  ).  1976)  من  العدید  في  لعب 

في  أبرزھا  كان  وربما  الشھیرة  ھناك  الیوغوسالفیة  تغني  و  1980(  من  الشرفیة    متسابقو )  الدورة  یركضون  الماراثون 
)1982 .( 

تادیتش تقدیرا في یوغوسالفیا2005-1929(  لیوبا  المسرحیین  الممثلین  المسارح .) ھو أحد أكثر  تقریبا في اغلب    إن  .مثل 
 . )1964( مسیرة على نھر الدرینافیلم الحربي الفي  لھ  أشھر دور سینمائي

اشتھر في   .وسالفیا) ربما یكون أكثر الممثلین السینمائیین والمسرحین المحبوبین في یوغ1985-1933(  زوران رادمیلوفیتش 
لتكون عندھم  الیوغوسالف بالكامیرات    سجلوھاوالتي    رادوفان الثالثو    الملك إیبي  ؛ المضحكة  ة الكومیدی   -العروض المسرحیة  

أشرطة   الكومیدي . فیدیوالعلى  الفیلم  الشرفیة    متسابقو المشھور    في  الدورة  یركضون  سارق    )1982(الماراثون  دور  لعب 
 . )1982-1981(  حكایات من ورشة العمل  كما اشتھر بدوره الرائد في المسلسل التلفزیوني ونیت القبور بیلي ب 

على الرغم من أنھ لعب أدواًرا   .فیلًما ومسلسًال تلفزیونیًا  340) لعب في أكثر من  2016-1933(  نوفیتش ایف جفیلیمیر باتا  
 معركة نیریتفا  وأشھر أدواره في أفالم  لبارتیزانمختلفة وظھر في أفالم ما یسمى بالموجة السوداء إال أنھ یُذكر كملك أفالم ا

   ،مشھور جدا ھناكالتر  فجعلھ ھذا األخیر نجما كبیرا في الصین  حیث كان    و   )1972(  فالتر یدافع عن ساراییفو  ) و1969(
 . )1996( شعلتھا جمیلة   ،القرى الجمیلة) و 1984( فك الحیاة) و في 1983(  ألو تاكسي  أفالمفي كما یتذكره الجمھور أیًضا  

الجریمة اإلیطالیة    قصصمن خالل تألقھ في   (غیدرا) ھو ممثل حصل على لقب (1993-1933)دراغومیر بویانیتش غیدرا  
بافلوفیتش في سلسلة من عشرة أجزاء من    جیكاتم االحتفال بھ لدوره   .تحت االسم المستعار أنتوني غیدرا إسباجیتي ویسترن  و

 . ) 1992-1977(السنوات المجنونة / ساللة جیكا  األفالم الكومیدیة 

تعارض مع  ت   تي ال  الشخصیات الصغیرة) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا اشتھر بأدوار  2002-1934(  دانیلو باتا ستویكوفیتش 
و  )  1984(  جاسوس البلقانلعب أشھر األدوار في األفالم:   .النظام ولكن أیًضا الشخصیات المضطھدة والسلطویة والمذعورة 

الدورة الماراثون    متسابقو  و)  1984(  المخادع   68صیف   منھجي و  )  1982(  یة رفالش  یركضون  بشكل  األبلھ  دمرني    كیف 
 ). 1982(  ومن یغني ھناك) 1983(

القاتل المتسلسل    ،أفضل بصماتھ بدور بیرا میتیشحیث  كان محترفا في أدوار الشخصیات     (1993-1934)تاشكو ناتشیتش
یلوفیتش في  ). لعب مع زوران رادم1984(  الخانق ضد الخانق   الرعب     العامل في محل الزھور مع عقدة أودیب في كومیدیا

 .رادوفان الثالث و  الملك إیبي مسرحیات 

دور  عدة أأنھ لعب  على الرغم من   .) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا وكان محترف في الكومیدیا2014-1934(  نیكوال سیمیتش 
  الرجل العظیم في القلب    حقیقیة في الكومیدیاال شھرة  ال في عدد من األفالم في الستینیات والسبعینیات إال أنھ اكتسب    ت لبطوال

في المسلسل التلفزیوني  ). مثل سیمیتش  1984(  الخانق ضد الخانق   الرعبكومیدیا    و (1982) جلد المشدودال  و)  1981(
الرسمي  صوتھ الصوتكان  ).  2002-1998(  كنز األسرة) و  1996-1993(السعیدة    الناس  الشھیر المدبلج    الیوغوسالفي 

 .اوشكو دوشكو دوغو لشخصیة 

المسلسل  في   شوردا   اشتھر بدوره باسم   ،الالحقھو ممثل أصبح مخرًجا سینمائیًا في     (2017-1936)لیوبیشا سامارجیتش 
الساخن التلفزیوني أفالم  و )  1980(  الھواء  في  األدوار  أھم  و  1967(  الصباح   لعب  نیریتفا)  و  1969(  معركة  السرب  ) 
 ). 1992( الشرطي من بیتلوفو بردو ) و 1980( العمل المدة المحددة ) و 1979( البارتیزاني

.  ل ممثل من أوروبا الشرقیة لعب أدوار في ھولیوود وھو أو ) كان ممثالً عظیماً من أصل ألباني2010-1936(  بیكیم فھمیو
أیضا  كان  ) و  1979(  البارتیزاني) والسرب  1977(  التربیة الخاصة ولعب أدواًرا مھمة في  (1967) جامعي الریش اشتھر في 

 ). 1968( ةأودیسی للبطل القدیم أودیسیوس في المسلسل التلفزیوني  ،نجًما في إیطالیا

فیلم وقدم عروض مسرحیة مختلفة   200ظھر في أكثر من   ،ھو ممثل صربي معروف للغایة  (2011-1941)بیتار كرالي
 .لتاریخ الصربيتم تكلیفھ بأدوار شخصیات مھمة من ا .الحائز على العدید من جوائز لإلنجاز مدى الحیاة .مرة  4000حوالي 

نیكولیتش  ممثالً  2016-1943(  دراغان  كان  ت   مقدرا )  على  قادًرا  وكان  جًدا    مثیلللغایة  مختلفة  المتمردین    -شخصیات  من 
  عودة المشطوبین ) و  1974(المشطوبین  في مسلسالت التلفزیونیة    اكتسب شھرة كرجل حرب عصابات .واألوغاد إلى السادة

األفالم 1976( ذاكرة  وفي  ابیض:  التالیة  ).  و  میت  اكون  و  1967(  عندما  الوردة)  مثل  و  1971(  شاب وصحي  الطبقة  ) 
و الدورة األخیرة في  )  1985(  الحیاة جمیلة ) و  1981(  بانوفیتش ستراھینیا) و  1980(   ومن یغني ھناك  ) 1978(  الوطنیة 
 ). 1989( مونزا

ال وكبری 2021-1946(  جوتوفیتشنى  میالن  ومسرحي  سینمائي  ممثل  كان  األعمال   ھ. )  في  كمتالعب  علیھ  التعرف  یمكن 
القارب   ) وتكملتھا بالمسلسل التلفزیوني1992-1982( جلد المشدودال  في شخصیة سریتشكو شویتش في سلسلة أفالم  والسیاسة 
 .األبیض

بوجوفیتش بدأ صعوده-1946(  بیتار  الفنیةبا  ) ھو ممثل مسرحي وسینمائي  الشھیر    لساحة  الرعب  فیلم  في  الرئیسي  بالدور 
لعب  ).  1980(  سر نیكوال تیسالنیكوال تیسال جنبًا إلى جنب مع أورسون ویلز في فیلم    لعب دور شخصیة ).   1973الفراشة (

 . )1996( شعلتھا جمیلة  ،القرى الجمیلة) و 1986( جمال الرذائل ) و 1984(  معجزة لم تُرى أدواًرا رائعة أخرى في أفالم 

في المسلسل التلفزیوني   ) ھو ممثل سینمائي وتلفزیوني ومسرحي اشتھر بدور غیغا بوبوفیتش 2019-1946(  ماركو نیكولیتش 
موت     ة التلفزیونی   تاألفالم / المسلسال  كاراجورجى فيقائد االنتفاضة الصربیة األولى  بدور    ) و 1991-1987(   حیاة أفضل 
الشیطان  ) و1992(  في صربا  مسرح )و   1987(  فوك كاراجیتش) و  1983(  كاراجورجة وقد حصل   ).2006(  محارب 

 .على العدید من جوائز التمثیل

برایوفیتش المسلسالت  -1949(  فویا  في  بارتیزاني ھادئ  كمحارب  بدوره  اشتھر  وتلفزیوني  وسینمائي  ممثل مسرحي  ھو   (
واحدة   )  1991-1987(    حیاة أفضلمسلسل   لوحظ أیًضا في ).  1976(  عودة المشطوبین) و 1974(  المشطوبینالتلفزیونیة  

 .2008إلى  2007شغل منصب وزیر الثقافة في صربیا من .   من أشھر المسلسالت التلفزیونیة الصربیة على اإلطالق

الصربیة والیوغوسالفیة ثم حقق نجاًحا في  دور في بعض أھم األفالم  أ) ھو ممثل لعب  -1950(  بردراغ میكي مانویلوفیتش
األوروبیة التلفزیوني . األفالم  المسلسل  في  روبیروزا  میكي  بدور  األدوار  1976(  بالحلق   الفراولة  اشتھر  أعظم  وحقق   (

كوستوری  أمیر  عنھما  فاز  اللذین  الفیلمین  كال  في  كان  تسالسینمائیة  مدینة  في  الذھبي  النخیل  بجائزة  رحلة ع  -ا  في    مل األب 
و 1985( األرض  )  الم).  1995(  تحت  دور  كارا   ربيلعب  االسم  جفوك  نفس  یحمل  الذي  التلفزیوني  المسلسل  في  یتش 
)1987 .( 

بیرتشیك  من  -1950(  ألكسندر  أكثر  في  لعب  أبرزھا    100)  لكن  دورفیلم  أوبرینوفیتش   في  میلوش  الصربي  في    األمیر 
واألفالم التلفزیونیة  كاراجورجة    المسلسالت  و   1983(  موت  كاراجیتش )  و  1987(  فوك  أوبرینوفیتش )  ساللة    سقوط 

)1995 .( 

اكتسب الشھرة لدوره في المسلسل   .) ھو نجم رائع للفیلم الصربي والیوغوسالفي في الثمانینیات-1960(  جاركو الوشیفیتش 
الرمادي التلفزیوني   مثل  ) ون 1984(  البیت  أفالم  في  أیًضا  باألم) و  1987(  ضابط مع وردة) و  1985(الھمام  جح    األخوة 

عاد إلى التمثیل   .1993الحكم بجریمة قتل مزدوجة ارتكبھا دفاًعا عن النفس في عام    الفنیة بسببتوقفت مسیرتھ   ).1988(
 ). 2020-2019(  الموظف الحكومي) و 2019(  بت  : تلفزیونیة مثلالمسلسالت المعظمھا في  حیث 2014عام 

  بوشكو بوھا  بدأ حیاتھ المھنیة كطفل مع دور في  فیلم البارتیزان   .) ھو ممثل ومنتج ومخرج -1963(  دراغان بییلوغرلیتش
  ، القرى الجمیلة). ربما كان لدیھ أفضل األدوار في أفالم  1991-1987(  حیاة أفضل    ) وأصبح نجماً حقیقیاً في مسلسل 1978(
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  متسابقوا  ،   رادوفان الثالث لكاتب المسرحي دوشان كوفاتشیفیتش (لمكان بارز   ). یوجد الشائعات عن راكبي الدراجات الھوائیة
التنین  القدیس  و  یةالشرف  اللفةیركضون    الماراثون یقتل  البلقان  و  جورج  وفقًا  جاسوس  األفالم  ل)  بعض  إنتاج  تم  سیناریوھاتھ 

الصربیة:   للسینما  تغني ھناكاألكثر مشاھدة  البلقان  و  من  الماراثون  و   جاسوس  الدورة  متسابقوا  مركز    و  الشرفیة  یركضون 
األرض   و  التجمع الشعر  من  ). تحت  الحقبة    ینالعظیم  اءأسماء  ھذه  و :  في  ماكسیموفیتش  میلیكوفیتش  دیسانكا  ومیرا    برانكو 

وفیتش والمؤلف دوشكو رادوفیتش.  تشكشكوفیتش  ولیوبومیر سیموفیتش وإیفان ف اللیتش ومیروسالف میكا أنتیتش وماتیا بی ت ألی 
بولیتسر لآلداب كمھاجر في أمریكا   بجائزة  بلغراد فاز  المولود في  تشارلز سیمیتش  باللغة    حیث كتب الشاعر الصربي  الشعر 

 .اإلنجلیزیة
 

یوغوس تفكك  دخل  بعد  االشتراكیة   الساحة  الفیا  د  على  مثل  (روایات  ا كتّاب  الباھاري  فیلمارالظالمو  الطعم فید  وسفیتالنا   (-
(روایات   (بیزدنووالغوم  یانكوفیتش  أرسینیفیتش  وفالدیمیر  اإلنتظار)  وزوران  في  روایة    یفكوفیتشج)  الرابع(  و    الشخص 

فاز   المكتبةروایة   (روایات  غوو)  لخیال ل  العالمیة   جائزةال   بھا  الذي  بتروفیتش  كنیسة  ران  والمتجر    المخلص القدیس    حصار 
نیونسكي   مجموعة قصص   و   ةمفترق طرق قسطنطین دیان ستوییلیكوفیتش (روایة    ھم المشھد األدبي الیوم یحكم. أما  ) الصغیر

النافذة  ) و دراغان فیلیكیتش (  الحرب الكبیرةتسا () و الكسندر غاتالی حار  كان الجزء العلوي مانوفیتش (  تسفالدیمیر كی   و )بلوز
) و ایغور  كومو ) و سرجان فالیاریفیتش (روایة  المخالب ) و ماركو فیدویكوفیتش (تسال ) و فالدیمیر بیشتالو (المحقق و    الروسیة 

 ). لنساء بلغرادمارویفیتش (مجموعة قصص 
 

 الملحنون  .5.3

 

موكرانیاتسستیفان   الصرب 1914-1856(  ستویانوفیتش  الملحنین  أھم  أحد  ھو  الوطنیة   )  الروح  إدخال  في  الفضل  ولھ 
أول    ت أسس ت   1899في عام   . وغیرھا  روكوفیتي وكوزار ولیتورجیا وأوبیلو وستاتیھوأشھر أعمالھ:   الصربیة في موسیقى الفن 

 .دینار 50صورتھ موجودة على الورقة النقدیة من فئة .  مدرسة موسیقى دائمة في بلغراد
 

موسیقى للسینما والمسرح وكان أستاذاً في كلیة الفنون المسرحیة بجامعة  ال) قام بتألیف  2021-1946(  زوران سیمیانوفیتش
كتب أغاني  .نفسھ للتألیف  فرقة الیبسة كرس تفككبعد  ولیبسة  سیلویتة وا في فرقة الروك  أورغبدأ حیاتھ المھنیة كعازف   .بلغراد

التربیة  تزین موسیقاه األفالم الیوغوسالفیة العظیمة مثل   . بدأ في التألیف للسینما والمسرح   1973لمطربین مشھورین وفي عام  
ھل تتذكر    و قان إكسبرسلب   و   الجدري   و   الشرفیة ة  لدورالماراثون یركضون ا متسابقو  و  اإكلیل بیتر  و ة الوطنیةطبقال و   الخاصة 

 .شاھدت بالفعل و  الرقص في الماء  و   األب في رحلة عمل و  دوللي بیل
 

درست في كلیة    (SANU)سانو   في   ملحنة صربیة بارزة وعضوة منتظمة ) كانت2020-1967(  لیانإیسیدورا جیب 
ألفت الموسیقى ألكثر من ثالثین عرًضا مسرحیًا وحصلت   .2002أستاذة متفرغة منذ عام ك  اشتغلتالموسیقى في بلغراد حیث 

سینمائیین   فنانین فالم وتعاونت معلألقامت أیًضا بتألیف موسیقى  . على جوائز عدیدة لعملھا في مجال الموسیقى المسرحیة
 . موسیقى الملحنین اآلخرین  أدت موسیقاھا الخاصة باإلضافة إلى حیث    و قائدة فرقة موسیقیةعملت بنشاط كعازفة بیانو   .بارزین

 . دیراخالل حیاتھا حصلت على العدید من الجوائز والتق

 
 الممثلین والممثالت  . .5.4

فترة    انتجت وخاصة خالل  والمسرح  السینما  في  الذین ظھروا  العالیة  الجودة  ذوي  والممثالت  الممثلین  من  كبیر  صربیا عدد 
االشتراكیة ستوكیتش .یوغوسالفیا  جانكا  كانت  الصربي  المسرح  أساطیر  جیفانوفیتش   )1947  –  1887( أقدم  میلیفویة  و 

فیما یلي مجموعة مختارة   على التوالي   .صربیا ومملكة یوغوسالفیا  حیاتھم المھنیة خالل مملكة  ابنو  حیث)  1976  –  1900(
الممثالت  50من   الصربیین  العظیمات  اتالصربی   من  والتلفزیون    والممثلین  السینما  في  المھنیة  حیاتھم  بنوا  الذین  العظماء 

 .یوغوسالفیا وما بعدھافترة والمسرح خالل  
 

 الممثلین الصربیین العظماء:

أستاذ التمثیل ووالد المخرج غوران ماركوفیتش من زواجھ من    و ) ممثل مسرحي وسینمائي  2010-1921(  ماركوفیتش رادي  
 كان لھ أدوار مھمة في أفالم ).  1950(  السیف المعجزة    اكتسب شھرتھ في الحكایة الخیالیة .ماركوفیتش  االممثلة الكبیرة أولیفر

 ). 1950(  مركز التجمع) و 1982(  الجدري ) و1978( الوطنیة  الطبقة) و 1972( فالتر یدافع عن ساراییفو

الیكسیتش  الكومیدیا   (1995-1923) مییا  في  اشتھر  درامي  ممثل  والستینیاتھو  الخمسینیات  المسلسال و   خالل    ت بفضل 
في سنواتھ األخیرة لعب دوًرا رئیسیًا   .كان أحد أشھر الفنانین في یوغوسالفیا مرآة المواطن الخاضع و  محطة الخدمة  ةالتلفزیونی 

 . )1982(الماراثون یركضون الدورة الشرفیة  متسابقو  في الفیلم الكومیدي

ة   التلفزیونی   ت اشتھر بأدواره في المسلسال .) كومیدي كبیر من یوغوسالفیا السابقة 2003-1924(  میودراغ بیتروفیتش شكالیا 
الخدمة  و  1959(  محطة  و  1967(  المناوبةشارع  )  القرویة )  الطریقة  على  و  1970(  الحب  الشاحنات  )  -1972(سائقي 

 . ) 1984(  سائقي الشاحنات یسوقون مجددا ) و  1980(  الھواء الساخن) و 1973

   اكتسب شھرتھ في المسلسالت التلفزیونیة .) ھو أحد الوجوه األكثر شھرة للفیلم الیوغوسالفي 1988-1926( بافلى فوییسیتش 
()  1973-1972(الشاحنات    سائقي المشطوبین  (1974و  المشطوبین  عودة  و  األفالم  ).  1976)  من  العدید  في  لعب 

في  أبرزھا  كان  وربما  الشھیرة  ھناك  الیوغوسالفیة  تغني  و  1980(  من  الشرفیة    متسابقو )  الدورة  یركضون  الماراثون 
)1982 .( 

تادیتش تقدیرا في یوغوسالفیا2005-1929(  لیوبا  المسرحیین  الممثلین  المسارح .) ھو أحد أكثر  تقریبا في اغلب    إن  .مثل 
 . )1964( مسیرة على نھر الدرینافیلم الحربي الفي  لھ  أشھر دور سینمائي

اشتھر في   .وسالفیا) ربما یكون أكثر الممثلین السینمائیین والمسرحین المحبوبین في یوغ1985-1933(  زوران رادمیلوفیتش 
لتكون عندھم  الیوغوسالف بالكامیرات    سجلوھاوالتي    رادوفان الثالثو    الملك إیبي  ؛ المضحكة  ة الكومیدی   -العروض المسرحیة  

أشرطة   الكومیدي . فیدیوالعلى  الفیلم  الشرفیة    متسابقو المشھور    في  الدورة  یركضون  سارق    )1982(الماراثون  دور  لعب 
 . )1982-1981(  حكایات من ورشة العمل  كما اشتھر بدوره الرائد في المسلسل التلفزیوني ونیت القبور بیلي ب 

على الرغم من أنھ لعب أدواًرا   .فیلًما ومسلسًال تلفزیونیًا  340) لعب في أكثر من  2016-1933(  نوفیتش ایف جفیلیمیر باتا  
 معركة نیریتفا  وأشھر أدواره في أفالم  لبارتیزانمختلفة وظھر في أفالم ما یسمى بالموجة السوداء إال أنھ یُذكر كملك أفالم ا

   ،مشھور جدا ھناكالتر  فجعلھ ھذا األخیر نجما كبیرا في الصین  حیث كان    و   )1972(  فالتر یدافع عن ساراییفو  ) و1969(
 . )1996( شعلتھا جمیلة   ،القرى الجمیلة) و 1984( فك الحیاة) و في 1983(  ألو تاكسي  أفالمفي كما یتذكره الجمھور أیًضا  

الجریمة اإلیطالیة    قصصمن خالل تألقھ في   (غیدرا) ھو ممثل حصل على لقب (1993-1933)دراغومیر بویانیتش غیدرا  
بافلوفیتش في سلسلة من عشرة أجزاء من    جیكاتم االحتفال بھ لدوره   .تحت االسم المستعار أنتوني غیدرا إسباجیتي ویسترن  و

 . ) 1992-1977(السنوات المجنونة / ساللة جیكا  األفالم الكومیدیة 

تعارض مع  ت   تي ال  الشخصیات الصغیرة) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا اشتھر بأدوار  2002-1934(  دانیلو باتا ستویكوفیتش 
و  )  1984(  جاسوس البلقانلعب أشھر األدوار في األفالم:   .النظام ولكن أیًضا الشخصیات المضطھدة والسلطویة والمذعورة 

الدورة الماراثون    متسابقو  و)  1984(  المخادع   68صیف   منھجي و  )  1982(  یة رفالش  یركضون  بشكل  األبلھ  دمرني    كیف 
 ). 1982(  ومن یغني ھناك) 1983(

القاتل المتسلسل    ،أفضل بصماتھ بدور بیرا میتیشحیث  كان محترفا في أدوار الشخصیات     (1993-1934)تاشكو ناتشیتش
یلوفیتش في  ). لعب مع زوران رادم1984(  الخانق ضد الخانق   الرعب     العامل في محل الزھور مع عقدة أودیب في كومیدیا

 .رادوفان الثالث و  الملك إیبي مسرحیات 

دور  عدة أأنھ لعب  على الرغم من   .) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا وكان محترف في الكومیدیا2014-1934(  نیكوال سیمیتش 
  الرجل العظیم في القلب    حقیقیة في الكومیدیاال شھرة  ال في عدد من األفالم في الستینیات والسبعینیات إال أنھ اكتسب    ت لبطوال

في المسلسل التلفزیوني  ). مثل سیمیتش  1984(  الخانق ضد الخانق   الرعبكومیدیا    و (1982) جلد المشدودال  و)  1981(
الرسمي  صوتھ الصوتكان  ).  2002-1998(  كنز األسرة) و  1996-1993(السعیدة    الناس  الشھیر المدبلج    الیوغوسالفي 

 .اوشكو دوشكو دوغو لشخصیة 

المسلسل  في   شوردا   اشتھر بدوره باسم   ،الالحقھو ممثل أصبح مخرًجا سینمائیًا في     (2017-1936)لیوبیشا سامارجیتش 
الساخن التلفزیوني أفالم  و )  1980(  الھواء  في  األدوار  أھم  و  1967(  الصباح   لعب  نیریتفا)  و  1969(  معركة  السرب  ) 
 ). 1992( الشرطي من بیتلوفو بردو ) و 1980( العمل المدة المحددة ) و 1979( البارتیزاني

.  ل ممثل من أوروبا الشرقیة لعب أدوار في ھولیوود وھو أو ) كان ممثالً عظیماً من أصل ألباني2010-1936(  بیكیم فھمیو
أیضا  كان  ) و  1979(  البارتیزاني) والسرب  1977(  التربیة الخاصة ولعب أدواًرا مھمة في  (1967) جامعي الریش اشتھر في 

 ). 1968( ةأودیسی للبطل القدیم أودیسیوس في المسلسل التلفزیوني  ،نجًما في إیطالیا

فیلم وقدم عروض مسرحیة مختلفة   200ظھر في أكثر من   ،ھو ممثل صربي معروف للغایة  (2011-1941)بیتار كرالي
 .لتاریخ الصربيتم تكلیفھ بأدوار شخصیات مھمة من ا .الحائز على العدید من جوائز لإلنجاز مدى الحیاة .مرة  4000حوالي 

نیكولیتش  ممثالً  2016-1943(  دراغان  كان  ت   مقدرا )  على  قادًرا  وكان  جًدا    مثیلللغایة  مختلفة  المتمردین    -شخصیات  من 
  عودة المشطوبین ) و  1974(المشطوبین  في مسلسالت التلفزیونیة    اكتسب شھرة كرجل حرب عصابات .واألوغاد إلى السادة

األفالم 1976( ذاكرة  وفي  ابیض:  التالیة  ).  و  میت  اكون  و  1967(  عندما  الوردة)  مثل  و  1971(  شاب وصحي  الطبقة  ) 
و الدورة األخیرة في  )  1985(  الحیاة جمیلة ) و  1981(  بانوفیتش ستراھینیا) و  1980(   ومن یغني ھناك  ) 1978(  الوطنیة 
 ). 1989( مونزا

ال وكبری 2021-1946(  جوتوفیتشنى  میالن  ومسرحي  سینمائي  ممثل  كان  األعمال   ھ. )  في  كمتالعب  علیھ  التعرف  یمكن 
القارب   ) وتكملتھا بالمسلسل التلفزیوني1992-1982( جلد المشدودال  في شخصیة سریتشكو شویتش في سلسلة أفالم  والسیاسة 
 .األبیض

بوجوفیتش بدأ صعوده-1946(  بیتار  الفنیةبا  ) ھو ممثل مسرحي وسینمائي  الشھیر    لساحة  الرعب  فیلم  في  الرئیسي  بالدور 
لعب  ).  1980(  سر نیكوال تیسالنیكوال تیسال جنبًا إلى جنب مع أورسون ویلز في فیلم    لعب دور شخصیة ).   1973الفراشة (

 . )1996( شعلتھا جمیلة  ،القرى الجمیلة) و 1986( جمال الرذائل ) و 1984(  معجزة لم تُرى أدواًرا رائعة أخرى في أفالم 

في المسلسل التلفزیوني   ) ھو ممثل سینمائي وتلفزیوني ومسرحي اشتھر بدور غیغا بوبوفیتش 2019-1946(  ماركو نیكولیتش 
موت     ة التلفزیونی   تاألفالم / المسلسال  كاراجورجى فيقائد االنتفاضة الصربیة األولى  بدور    ) و 1991-1987(   حیاة أفضل 
الشیطان  ) و1992(  في صربا  مسرح )و   1987(  فوك كاراجیتش) و  1983(  كاراجورجة وقد حصل   ).2006(  محارب 

 .على العدید من جوائز التمثیل

برایوفیتش المسلسالت  -1949(  فویا  في  بارتیزاني ھادئ  كمحارب  بدوره  اشتھر  وتلفزیوني  وسینمائي  ممثل مسرحي  ھو   (
واحدة   )  1991-1987(    حیاة أفضلمسلسل   لوحظ أیًضا في ).  1976(  عودة المشطوبین) و 1974(  المشطوبینالتلفزیونیة  

 .2008إلى  2007شغل منصب وزیر الثقافة في صربیا من .   من أشھر المسلسالت التلفزیونیة الصربیة على اإلطالق

الصربیة والیوغوسالفیة ثم حقق نجاًحا في  دور في بعض أھم األفالم  أ) ھو ممثل لعب  -1950(  بردراغ میكي مانویلوفیتش
األوروبیة التلفزیوني . األفالم  المسلسل  في  روبیروزا  میكي  بدور  األدوار  1976(  بالحلق   الفراولة  اشتھر  أعظم  وحقق   (

كوستوری  أمیر  عنھما  فاز  اللذین  الفیلمین  كال  في  كان  تسالسینمائیة  مدینة  في  الذھبي  النخیل  بجائزة  رحلة ع  -ا  في    مل األب 
و 1985( األرض  )  الم).  1995(  تحت  دور  كارا   ربيلعب  االسم  جفوك  نفس  یحمل  الذي  التلفزیوني  المسلسل  في  یتش 
)1987 .( 

بیرتشیك  من  -1950(  ألكسندر  أكثر  في  لعب  أبرزھا    100)  لكن  دورفیلم  أوبرینوفیتش   في  میلوش  الصربي  في    األمیر 
واألفالم التلفزیونیة  كاراجورجة    المسلسالت  و   1983(  موت  كاراجیتش )  و  1987(  فوك  أوبرینوفیتش )  ساللة    سقوط 

)1995 .( 

اكتسب الشھرة لدوره في المسلسل   .) ھو نجم رائع للفیلم الصربي والیوغوسالفي في الثمانینیات-1960(  جاركو الوشیفیتش 
الرمادي التلفزیوني   مثل  ) ون 1984(  البیت  أفالم  في  أیًضا  باألم) و  1987(  ضابط مع وردة) و  1985(الھمام  جح    األخوة 

عاد إلى التمثیل   .1993الحكم بجریمة قتل مزدوجة ارتكبھا دفاًعا عن النفس في عام    الفنیة بسببتوقفت مسیرتھ   ).1988(
 ). 2020-2019(  الموظف الحكومي) و 2019(  بت  : تلفزیونیة مثلالمسلسالت المعظمھا في  حیث 2014عام 

  بوشكو بوھا  بدأ حیاتھ المھنیة كطفل مع دور في  فیلم البارتیزان   .) ھو ممثل ومنتج ومخرج -1963(  دراغان بییلوغرلیتش
  ، القرى الجمیلة). ربما كان لدیھ أفضل األدوار في أفالم  1991-1987(  حیاة أفضل    ) وأصبح نجماً حقیقیاً في مسلسل 1978(
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أستاذ التمثیل ووالد المخرج غوران ماركوفیتش من زواجھ من    و ) ممثل مسرحي وسینمائي  2010-1921(  ماركوفیتش رادي  
 كان لھ أدوار مھمة في أفالم ).  1950(  السیف المعجزة    اكتسب شھرتھ في الحكایة الخیالیة .ماركوفیتش  االممثلة الكبیرة أولیفر

 ). 1950(  مركز التجمع) و 1982(  الجدري ) و1978( الوطنیة  الطبقة) و 1972( فالتر یدافع عن ساراییفو

الیكسیتش  الكومیدیا   (1995-1923) مییا  في  اشتھر  درامي  ممثل  والستینیاتھو  الخمسینیات  المسلسال و   خالل    ت بفضل 
في سنواتھ األخیرة لعب دوًرا رئیسیًا   .كان أحد أشھر الفنانین في یوغوسالفیا مرآة المواطن الخاضع و  محطة الخدمة  ةالتلفزیونی 

 . )1982(الماراثون یركضون الدورة الشرفیة  متسابقو  في الفیلم الكومیدي

ة   التلفزیونی   ت اشتھر بأدواره في المسلسال .) كومیدي كبیر من یوغوسالفیا السابقة 2003-1924(  میودراغ بیتروفیتش شكالیا 
الخدمة  و  1959(  محطة  و  1967(  المناوبةشارع  )  القرویة )  الطریقة  على  و  1970(  الحب  الشاحنات  )  -1972(سائقي 

 . ) 1984(  سائقي الشاحنات یسوقون مجددا ) و  1980(  الھواء الساخن) و 1973

   اكتسب شھرتھ في المسلسالت التلفزیونیة .) ھو أحد الوجوه األكثر شھرة للفیلم الیوغوسالفي 1988-1926( بافلى فوییسیتش 
()  1973-1972(الشاحنات    سائقي المشطوبین  (1974و  المشطوبین  عودة  و  األفالم  ).  1976)  من  العدید  في  لعب 

في  أبرزھا  كان  وربما  الشھیرة  ھناك  الیوغوسالفیة  تغني  و  1980(  من  الشرفیة    متسابقو )  الدورة  یركضون  الماراثون 
)1982 .( 

تادیتش تقدیرا في یوغوسالفیا2005-1929(  لیوبا  المسرحیین  الممثلین  المسارح .) ھو أحد أكثر  تقریبا في اغلب    إن  .مثل 
 . )1964( مسیرة على نھر الدرینافیلم الحربي الفي  لھ  أشھر دور سینمائي

اشتھر في   .وسالفیا) ربما یكون أكثر الممثلین السینمائیین والمسرحین المحبوبین في یوغ1985-1933(  زوران رادمیلوفیتش 
لتكون عندھم  الیوغوسالف بالكامیرات    سجلوھاوالتي    رادوفان الثالثو    الملك إیبي  ؛ المضحكة  ة الكومیدی   -العروض المسرحیة  

أشرطة   الكومیدي . فیدیوالعلى  الفیلم  الشرفیة    متسابقو المشھور    في  الدورة  یركضون  سارق    )1982(الماراثون  دور  لعب 
 . )1982-1981(  حكایات من ورشة العمل  كما اشتھر بدوره الرائد في المسلسل التلفزیوني ونیت القبور بیلي ب 

على الرغم من أنھ لعب أدواًرا   .فیلًما ومسلسًال تلفزیونیًا  340) لعب في أكثر من  2016-1933(  نوفیتش ایف جفیلیمیر باتا  
 معركة نیریتفا  وأشھر أدواره في أفالم  لبارتیزانمختلفة وظھر في أفالم ما یسمى بالموجة السوداء إال أنھ یُذكر كملك أفالم ا

   ،مشھور جدا ھناكالتر  فجعلھ ھذا األخیر نجما كبیرا في الصین  حیث كان    و   )1972(  فالتر یدافع عن ساراییفو  ) و1969(
 . )1996( شعلتھا جمیلة   ،القرى الجمیلة) و 1984( فك الحیاة) و في 1983(  ألو تاكسي  أفالمفي كما یتذكره الجمھور أیًضا  

الجریمة اإلیطالیة    قصصمن خالل تألقھ في   (غیدرا) ھو ممثل حصل على لقب (1993-1933)دراغومیر بویانیتش غیدرا  
بافلوفیتش في سلسلة من عشرة أجزاء من    جیكاتم االحتفال بھ لدوره   .تحت االسم المستعار أنتوني غیدرا إسباجیتي ویسترن  و

 . ) 1992-1977(السنوات المجنونة / ساللة جیكا  األفالم الكومیدیة 

تعارض مع  ت   تي ال  الشخصیات الصغیرة) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا اشتھر بأدوار  2002-1934(  دانیلو باتا ستویكوفیتش 
و  )  1984(  جاسوس البلقانلعب أشھر األدوار في األفالم:   .النظام ولكن أیًضا الشخصیات المضطھدة والسلطویة والمذعورة 

الدورة الماراثون    متسابقو  و)  1984(  المخادع   68صیف   منھجي و  )  1982(  یة رفالش  یركضون  بشكل  األبلھ  دمرني    كیف 
 ). 1982(  ومن یغني ھناك) 1983(

القاتل المتسلسل    ،أفضل بصماتھ بدور بیرا میتیشحیث  كان محترفا في أدوار الشخصیات     (1993-1934)تاشكو ناتشیتش
یلوفیتش في  ). لعب مع زوران رادم1984(  الخانق ضد الخانق   الرعب     العامل في محل الزھور مع عقدة أودیب في كومیدیا

 .رادوفان الثالث و  الملك إیبي مسرحیات 

دور  عدة أأنھ لعب  على الرغم من   .) كان ممثًال مسرحیًا وسینمائیًا وكان محترف في الكومیدیا2014-1934(  نیكوال سیمیتش 
  الرجل العظیم في القلب    حقیقیة في الكومیدیاال شھرة  ال في عدد من األفالم في الستینیات والسبعینیات إال أنھ اكتسب    ت لبطوال

في المسلسل التلفزیوني  ). مثل سیمیتش  1984(  الخانق ضد الخانق   الرعبكومیدیا    و (1982) جلد المشدودال  و)  1981(
الرسمي  صوتھ الصوتكان  ).  2002-1998(  كنز األسرة) و  1996-1993(السعیدة    الناس  الشھیر المدبلج    الیوغوسالفي 

 .اوشكو دوشكو دوغو لشخصیة 

المسلسل  في   شوردا   اشتھر بدوره باسم   ،الالحقھو ممثل أصبح مخرًجا سینمائیًا في     (2017-1936)لیوبیشا سامارجیتش 
الساخن التلفزیوني أفالم  و )  1980(  الھواء  في  األدوار  أھم  و  1967(  الصباح   لعب  نیریتفا)  و  1969(  معركة  السرب  ) 
 ). 1992( الشرطي من بیتلوفو بردو ) و 1980( العمل المدة المحددة ) و 1979( البارتیزاني

.  ل ممثل من أوروبا الشرقیة لعب أدوار في ھولیوود وھو أو ) كان ممثالً عظیماً من أصل ألباني2010-1936(  بیكیم فھمیو
أیضا  كان  ) و  1979(  البارتیزاني) والسرب  1977(  التربیة الخاصة ولعب أدواًرا مھمة في  (1967) جامعي الریش اشتھر في 

 ). 1968( ةأودیسی للبطل القدیم أودیسیوس في المسلسل التلفزیوني  ،نجًما في إیطالیا

فیلم وقدم عروض مسرحیة مختلفة   200ظھر في أكثر من   ،ھو ممثل صربي معروف للغایة  (2011-1941)بیتار كرالي
 .لتاریخ الصربيتم تكلیفھ بأدوار شخصیات مھمة من ا .الحائز على العدید من جوائز لإلنجاز مدى الحیاة .مرة  4000حوالي 

نیكولیتش  ممثالً  2016-1943(  دراغان  كان  ت   مقدرا )  على  قادًرا  وكان  جًدا    مثیلللغایة  مختلفة  المتمردین    -شخصیات  من 
  عودة المشطوبین ) و  1974(المشطوبین  في مسلسالت التلفزیونیة    اكتسب شھرة كرجل حرب عصابات .واألوغاد إلى السادة

األفالم 1976( ذاكرة  وفي  ابیض:  التالیة  ).  و  میت  اكون  و  1967(  عندما  الوردة)  مثل  و  1971(  شاب وصحي  الطبقة  ) 
و الدورة األخیرة في  )  1985(  الحیاة جمیلة ) و  1981(  بانوفیتش ستراھینیا) و  1980(   ومن یغني ھناك  ) 1978(  الوطنیة 
 ). 1989( مونزا

ال وكبری 2021-1946(  جوتوفیتشنى  میالن  ومسرحي  سینمائي  ممثل  كان  األعمال   ھ. )  في  كمتالعب  علیھ  التعرف  یمكن 
القارب   ) وتكملتھا بالمسلسل التلفزیوني1992-1982( جلد المشدودال  في شخصیة سریتشكو شویتش في سلسلة أفالم  والسیاسة 
 .األبیض

بوجوفیتش بدأ صعوده-1946(  بیتار  الفنیةبا  ) ھو ممثل مسرحي وسینمائي  الشھیر    لساحة  الرعب  فیلم  في  الرئیسي  بالدور 
لعب  ).  1980(  سر نیكوال تیسالنیكوال تیسال جنبًا إلى جنب مع أورسون ویلز في فیلم    لعب دور شخصیة ).   1973الفراشة (

 . )1996( شعلتھا جمیلة  ،القرى الجمیلة) و 1986( جمال الرذائل ) و 1984(  معجزة لم تُرى أدواًرا رائعة أخرى في أفالم 

في المسلسل التلفزیوني   ) ھو ممثل سینمائي وتلفزیوني ومسرحي اشتھر بدور غیغا بوبوفیتش 2019-1946(  ماركو نیكولیتش 
موت     ة التلفزیونی   تاألفالم / المسلسال  كاراجورجى فيقائد االنتفاضة الصربیة األولى  بدور    ) و 1991-1987(   حیاة أفضل 
الشیطان  ) و1992(  في صربا  مسرح )و   1987(  فوك كاراجیتش) و  1983(  كاراجورجة وقد حصل   ).2006(  محارب 

 .على العدید من جوائز التمثیل

برایوفیتش المسلسالت  -1949(  فویا  في  بارتیزاني ھادئ  كمحارب  بدوره  اشتھر  وتلفزیوني  وسینمائي  ممثل مسرحي  ھو   (
واحدة   )  1991-1987(    حیاة أفضلمسلسل   لوحظ أیًضا في ).  1976(  عودة المشطوبین) و 1974(  المشطوبینالتلفزیونیة  

 .2008إلى  2007شغل منصب وزیر الثقافة في صربیا من .   من أشھر المسلسالت التلفزیونیة الصربیة على اإلطالق

الصربیة والیوغوسالفیة ثم حقق نجاًحا في  دور في بعض أھم األفالم  أ) ھو ممثل لعب  -1950(  بردراغ میكي مانویلوفیتش
األوروبیة التلفزیوني . األفالم  المسلسل  في  روبیروزا  میكي  بدور  األدوار  1976(  بالحلق   الفراولة  اشتھر  أعظم  وحقق   (

كوستوری  أمیر  عنھما  فاز  اللذین  الفیلمین  كال  في  كان  تسالسینمائیة  مدینة  في  الذھبي  النخیل  بجائزة  رحلة ع  -ا  في    مل األب 
و 1985( األرض  )  الم).  1995(  تحت  دور  كارا   ربيلعب  االسم  جفوك  نفس  یحمل  الذي  التلفزیوني  المسلسل  في  یتش 
)1987 .( 

بیرتشیك  من  -1950(  ألكسندر  أكثر  في  لعب  أبرزھا    100)  لكن  دورفیلم  أوبرینوفیتش   في  میلوش  الصربي  في    األمیر 
واألفالم التلفزیونیة  كاراجورجة    المسلسالت  و   1983(  موت  كاراجیتش )  و  1987(  فوك  أوبرینوفیتش )  ساللة    سقوط 

)1995 .( 

اكتسب الشھرة لدوره في المسلسل   .) ھو نجم رائع للفیلم الصربي والیوغوسالفي في الثمانینیات-1960(  جاركو الوشیفیتش 
الرمادي التلفزیوني   مثل  ) ون 1984(  البیت  أفالم  في  أیًضا  باألم) و  1987(  ضابط مع وردة) و  1985(الھمام  جح    األخوة 

عاد إلى التمثیل   .1993الحكم بجریمة قتل مزدوجة ارتكبھا دفاًعا عن النفس في عام    الفنیة بسببتوقفت مسیرتھ   ).1988(
 ). 2020-2019(  الموظف الحكومي) و 2019(  بت  : تلفزیونیة مثلالمسلسالت المعظمھا في  حیث 2014عام 

  بوشكو بوھا  بدأ حیاتھ المھنیة كطفل مع دور في  فیلم البارتیزان   .) ھو ممثل ومنتج ومخرج -1963(  دراغان بییلوغرلیتش
  ، القرى الجمیلة). ربما كان لدیھ أفضل األدوار في أفالم  1991-1987(  حیاة أفضل    ) وأصبح نجماً حقیقیاً في مسلسل 1978(

  بارك هللا فیك   ،مونتیفیدیو  أفالم  حقق نجاًحا استثنائیًا كمخرج    2010منذ عام   ).  1998(  الجروح و    ) 1996(  شعلتھا جمیلة 
 ). -2017(  ظالل البلقاني  المسلسل التلفزیون  ) و2021( توما ) و 2010(

التمثیل كمراھق-1967(  نیكوال كویو  بدأ  ثالث  و  )  في  بدور  للعبھ  نجًما  الكومیدیایة  أصبح  المجنونةال   لسلسلة  وحقق    سنوات 
 ي  ) ربما كان لدیھ أفضل األدوار في فیلم الحرب 1992(   نحن لسنا مالئكة   الدور الرئیسي في الكومیدیا  للعبھ  عظیماإنجاًزا  

 ). 2011(بارادا  وفي كومیدیا ) 1998( الجروح   في دراماو   )  1996(  شعلتھا جمیلة ،القرى الجمیلة

 

 العظیمات:  اتالممثالت الصربی 

فیراري  الكومیدیة1993-1911(  راھیال  واألدوار  الشخصیات  في  ومحترفة  مشھورة  ممثلة  كانت  الشھرة   . )  على  حصلت 
في المسلسالت التلفزیونیة    ،السینمائیة في كبرھا ) ومن ثم  1976(  بالحلق  الفراولة ) و  1973-1972(  سائقي الشاحنات أوالً 

 ). 1984(  و الخانق ضد الخانق)  1982( الجلد المشدود ) و 1979( الطبقة الوطنیةفي أفالم 

ستوبیتسا  بورا  2016-1923(  میرا  الممثل  شقیقة  وھي  اإلطالق  على  الصربیات  الممثالت  أفضل  من  واحدة  ھي   (
  أفالم   عاًما على أساس األدوار المسرحیة لكنھا ظھرت أیًضا في   60قامت ببناء مسیرتھا المھنیة التي استمرت   . تودوروفیتش

  الشخصیة التي لعبت   -یعتقد الكثیرون أن كیكا بیبیتش   ).1966(  روي الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي وأھمھا فیلم  
 ) جلبت لھا شعبیة ھائلة. 1969-1968(  كتاب التھجیة  ا في المسلسل التلفزیوني التعلیميتسستوبی  دورھا

 فيمن أول األدوار الرئیسیة لھا كان  و فیلًما ومسلسًال تلفزیونیًا 170) ظھرت في حوالي 2011-1925( أولیفیرا ماركوفیتش 
  إكلیل بیترا و )1964(   المنصب الرسمي و (1962) كوزاراأدوار مھمة في فیلم  لھا ) و كان1959( قطار بدون جدول زمني

و  1980( اكسبرس)  و  1983(  بلقان  التجمع)  الشھیر  ).  1989(  منطقة  زوجھا  غالمخرج  من  ابنھا  ھو  ماركوفیتش  وران 
 . األول الممثل رادي ماركوفیتش 

لعبت في الغالب دور النساء   حیث    ) ھي واحدة من الممثالت الصربیات األكثر شھرة 2001-1926(  ش ردمیال سافیتشیفیت 
الریف  من  البسیطة  والعقلیة  الحسنة  النوایا  التلفزیونیة   .ذوات  المسلسالت  في  الشاحنات اشتھرت  و  )  1973-1972(  سائقي 

البیت الجدة) و  1973(  المسرح في  الناس  ) و  1991-1987(  الحیاة األفضل) و  1979(  الحارة الریاح  ) و  1976(  حفید 
 ). 1996-1993( السعیدة

بانیاتس  جًدا -1929(  میرا  مشھورة  ممثلة  والسینما حیث   )  التلفزیون  في  ثم  بالمسرح  أعمالھا  في  أوالً  اشتھرت   .اشتھرت 
مسرحیة   في  الثالثبدورھا  أفالم    رادوفان  الشتاء وفي  فترة  في  الشاطئ  و1976(  حارس  البلقان  )  وقد  1984(  جاسوس   (

 ). 1985(   الحلقب والفراولة ) 1984(  المخادع 68والصیف ) 1981(  ھل تتذكر دولي بیللوحظت أیًضا في أفالم 

  الكاھن شیرا و الكاھن سبیرا  ) ھي ممثلة مسرحیة وسینمائیة اشتھرت بأدوارھا في األفالم الكومیدیة-1929(  ریناتا أولمانسكي 
المسلسال )1960(  األحالمعربة  و    )1957( إلى  الصغیر ة  التلفزیونی   تباإلضافة  ریت  في  و  1976-1975(  مزرعة   (

  ، القرى الجمیلة كما یمكن التعرف على دورھا العرضي في فیلم الحرب الكالسیكي )  2010-2009(  الخریف قادم یا سفرجلي 
 ). 1996(  شعلتھا جمیلة

نمائیة في أواخر الخمسینیات من القرن الماضي ولعبت أدواًرا مھمة  مسیرتھا السی  ) بدأت2013-1934(  روجیتسا سوكیتش 
من المحتمل أن یكون   ). 1973( األصفر ) و1967(المالكمون یذھبون إلى الجنة و) 1967(  عندما أكون میتًا وأبیضفي أفالم  

الكومیدي الفیلم  األكثر شھرة ھو  المشدود    دورھا  الرائج   ،في سنواتھا األخیرة  و)1982(  الجلد  الفیلم  في  رئیسیًا  دوًرا  لعبت 
 ). 2002(زونا زامفیروفا 

كانت حیاتھا   .) ھي أول نجمة كبیرة في الفیلم الیوغوسالفي ووفقًا للكثیرین فھي أیًضا األعظم 2018-1940(  میلینا درافیتش 
دوار الرئیسیة في أفالم مھمة لما یسمى  ) ولعبت األ1962(  كثیر جدا في فیلم    كانت  بدایاتھا   . المھنیة غنیة بأدوار مختلفة للغایة

فیلم    لوحظت في  ) و 1971( أسرار الجھاز العضوي) و  1967( الصباح) و   1965( االنسان لیس طیر  -بـ "الموجة السوداء 
 ). 1980( لمعاملة الخاصة او  )  1977( حب بودیمیر ترایكوفیتش   حیاة) و 1971( معركة نیریتفا

كاتارینا والسبعینیات1940(  أولیفیرا  الستینیات  في  الیوغوسالفي  الفیلم  في  البارزین  النجوم  أحد  كانت  بجمالھا   . )  اشتھرت 
أفالمھا الھامة األخرى   . )1967(  جامعي الریش  لعبت أشھر دور في فیلم . خارج الحدود الیوغوسالفیة وعملت أیًضا كمغنیة

 ). 2008(تشارلستون ألوجنینكا  ) و 1974(  الدرویش والموت  و ) 1968(  ال تذكر سبب الموت ) 1966(الحلم  
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المسلسل  في   شوردا   اشتھر بدوره باسم   ،الالحقھو ممثل أصبح مخرًجا سینمائیًا في     (2017-1936)لیوبیشا سامارجیتش 
الساخن التلفزیوني أفالم  و )  1980(  الھواء  في  األدوار  أھم  و  1967(  الصباح   لعب  نیریتفا)  و  1969(  معركة  السرب  ) 
 ). 1992( الشرطي من بیتلوفو بردو ) و 1980( العمل المدة المحددة ) و 1979( البارتیزاني

.  ل ممثل من أوروبا الشرقیة لعب أدوار في ھولیوود وھو أو ) كان ممثالً عظیماً من أصل ألباني2010-1936(  بیكیم فھمیو
أیضا  كان  ) و  1979(  البارتیزاني) والسرب  1977(  التربیة الخاصة ولعب أدواًرا مھمة في  (1967) جامعي الریش اشتھر في 

 ). 1968( ةأودیسی للبطل القدیم أودیسیوس في المسلسل التلفزیوني  ،نجًما في إیطالیا

فیلم وقدم عروض مسرحیة مختلفة   200ظھر في أكثر من   ،ھو ممثل صربي معروف للغایة  (2011-1941)بیتار كرالي
 .لتاریخ الصربيتم تكلیفھ بأدوار شخصیات مھمة من ا .الحائز على العدید من جوائز لإلنجاز مدى الحیاة .مرة  4000حوالي 

نیكولیتش  ممثالً  2016-1943(  دراغان  كان  ت   مقدرا )  على  قادًرا  وكان  جًدا    مثیلللغایة  مختلفة  المتمردین    -شخصیات  من 
  عودة المشطوبین ) و  1974(المشطوبین  في مسلسالت التلفزیونیة    اكتسب شھرة كرجل حرب عصابات .واألوغاد إلى السادة

األفالم 1976( ذاكرة  وفي  ابیض:  التالیة  ).  و  میت  اكون  و  1967(  عندما  الوردة)  مثل  و  1971(  شاب وصحي  الطبقة  ) 
و الدورة األخیرة في  )  1985(  الحیاة جمیلة ) و  1981(  بانوفیتش ستراھینیا) و  1980(   ومن یغني ھناك  ) 1978(  الوطنیة 
 ). 1989( مونزا

ال وكبری 2021-1946(  جوتوفیتشنى  میالن  ومسرحي  سینمائي  ممثل  كان  األعمال   ھ. )  في  كمتالعب  علیھ  التعرف  یمكن 
القارب   ) وتكملتھا بالمسلسل التلفزیوني1992-1982( جلد المشدودال  في شخصیة سریتشكو شویتش في سلسلة أفالم  والسیاسة 
 .األبیض

بوجوفیتش بدأ صعوده-1946(  بیتار  الفنیةبا  ) ھو ممثل مسرحي وسینمائي  الشھیر    لساحة  الرعب  فیلم  في  الرئیسي  بالدور 
لعب  ).  1980(  سر نیكوال تیسالنیكوال تیسال جنبًا إلى جنب مع أورسون ویلز في فیلم    لعب دور شخصیة ).   1973الفراشة (

 . )1996( شعلتھا جمیلة  ،القرى الجمیلة) و 1986( جمال الرذائل ) و 1984(  معجزة لم تُرى أدواًرا رائعة أخرى في أفالم 

في المسلسل التلفزیوني   ) ھو ممثل سینمائي وتلفزیوني ومسرحي اشتھر بدور غیغا بوبوفیتش 2019-1946(  ماركو نیكولیتش 
موت     ة التلفزیونی   تاألفالم / المسلسال  كاراجورجى فيقائد االنتفاضة الصربیة األولى  بدور    ) و 1991-1987(   حیاة أفضل 
الشیطان  ) و1992(  في صربا  مسرح )و   1987(  فوك كاراجیتش) و  1983(  كاراجورجة وقد حصل   ).2006(  محارب 

 .على العدید من جوائز التمثیل

برایوفیتش المسلسالت  -1949(  فویا  في  بارتیزاني ھادئ  كمحارب  بدوره  اشتھر  وتلفزیوني  وسینمائي  ممثل مسرحي  ھو   (
واحدة   )  1991-1987(    حیاة أفضلمسلسل   لوحظ أیًضا في ).  1976(  عودة المشطوبین) و 1974(  المشطوبینالتلفزیونیة  

 .2008إلى  2007شغل منصب وزیر الثقافة في صربیا من .   من أشھر المسلسالت التلفزیونیة الصربیة على اإلطالق

الصربیة والیوغوسالفیة ثم حقق نجاًحا في  دور في بعض أھم األفالم  أ) ھو ممثل لعب  -1950(  بردراغ میكي مانویلوفیتش
األوروبیة التلفزیوني . األفالم  المسلسل  في  روبیروزا  میكي  بدور  األدوار  1976(  بالحلق   الفراولة  اشتھر  أعظم  وحقق   (

كوستوری  أمیر  عنھما  فاز  اللذین  الفیلمین  كال  في  كان  تسالسینمائیة  مدینة  في  الذھبي  النخیل  بجائزة  رحلة ع  -ا  في    مل األب 
و 1985( األرض  )  الم).  1995(  تحت  دور  كارا   ربيلعب  االسم  جفوك  نفس  یحمل  الذي  التلفزیوني  المسلسل  في  یتش 
)1987 .( 

بیرتشیك  من  -1950(  ألكسندر  أكثر  في  لعب  أبرزھا    100)  لكن  دورفیلم  أوبرینوفیتش   في  میلوش  الصربي  في    األمیر 
واألفالم التلفزیونیة  كاراجورجة    المسلسالت  و   1983(  موت  كاراجیتش )  و  1987(  فوك  أوبرینوفیتش )  ساللة    سقوط 

)1995 .( 

اكتسب الشھرة لدوره في المسلسل   .) ھو نجم رائع للفیلم الصربي والیوغوسالفي في الثمانینیات-1960(  جاركو الوشیفیتش 
الرمادي التلفزیوني   مثل  ) ون 1984(  البیت  أفالم  في  أیًضا  باألم) و  1987(  ضابط مع وردة) و  1985(الھمام  جح    األخوة 

عاد إلى التمثیل   .1993الحكم بجریمة قتل مزدوجة ارتكبھا دفاًعا عن النفس في عام    الفنیة بسببتوقفت مسیرتھ   ).1988(
 ). 2020-2019(  الموظف الحكومي) و 2019(  بت  : تلفزیونیة مثلالمسلسالت المعظمھا في  حیث 2014عام 

  بوشكو بوھا  بدأ حیاتھ المھنیة كطفل مع دور في  فیلم البارتیزان   .) ھو ممثل ومنتج ومخرج -1963(  دراغان بییلوغرلیتش
  ، القرى الجمیلة). ربما كان لدیھ أفضل األدوار في أفالم  1991-1987(  حیاة أفضل    ) وأصبح نجماً حقیقیاً في مسلسل 1978(

  بارك هللا فیك   ،مونتیفیدیو  أفالم  حقق نجاًحا استثنائیًا كمخرج    2010منذ عام   ).  1998(  الجروح و    ) 1996(  شعلتھا جمیلة 
 ). -2017(  ظالل البلقاني  المسلسل التلفزیون  ) و2021( توما ) و 2010(

التمثیل كمراھق-1967(  نیكوال كویو  بدأ  ثالث  و  )  في  بدور  للعبھ  نجًما  الكومیدیایة  أصبح  المجنونةال   لسلسلة  وحقق    سنوات 
 ي  ) ربما كان لدیھ أفضل األدوار في فیلم الحرب 1992(   نحن لسنا مالئكة   الدور الرئیسي في الكومیدیا  للعبھ  عظیماإنجاًزا  

 ). 2011(بارادا  وفي كومیدیا ) 1998( الجروح   في دراماو   )  1996(  شعلتھا جمیلة ،القرى الجمیلة

 

 العظیمات:  اتالممثالت الصربی 

فیراري  الكومیدیة1993-1911(  راھیال  واألدوار  الشخصیات  في  ومحترفة  مشھورة  ممثلة  كانت  الشھرة   . )  على  حصلت 
في المسلسالت التلفزیونیة    ،السینمائیة في كبرھا ) ومن ثم  1976(  بالحلق  الفراولة ) و  1973-1972(  سائقي الشاحنات أوالً 

 ). 1984(  و الخانق ضد الخانق)  1982( الجلد المشدود ) و 1979( الطبقة الوطنیةفي أفالم 

ستوبیتسا  بورا  2016-1923(  میرا  الممثل  شقیقة  وھي  اإلطالق  على  الصربیات  الممثالت  أفضل  من  واحدة  ھي   (
  أفالم   عاًما على أساس األدوار المسرحیة لكنھا ظھرت أیًضا في   60قامت ببناء مسیرتھا المھنیة التي استمرت   . تودوروفیتش

  الشخصیة التي لعبت   -یعتقد الكثیرون أن كیكا بیبیتش   ).1966(  روي الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي وأھمھا فیلم  
 ) جلبت لھا شعبیة ھائلة. 1969-1968(  كتاب التھجیة  ا في المسلسل التلفزیوني التعلیميتسستوبی  دورھا

 فيمن أول األدوار الرئیسیة لھا كان  و فیلًما ومسلسًال تلفزیونیًا 170) ظھرت في حوالي 2011-1925( أولیفیرا ماركوفیتش 
  إكلیل بیترا و )1964(   المنصب الرسمي و (1962) كوزاراأدوار مھمة في فیلم  لھا ) و كان1959( قطار بدون جدول زمني

و  1980( اكسبرس)  و  1983(  بلقان  التجمع)  الشھیر  ).  1989(  منطقة  زوجھا  غالمخرج  من  ابنھا  ھو  ماركوفیتش  وران 
 . األول الممثل رادي ماركوفیتش 

لعبت في الغالب دور النساء   حیث    ) ھي واحدة من الممثالت الصربیات األكثر شھرة 2001-1926(  ش ردمیال سافیتشیفیت 
الریف  من  البسیطة  والعقلیة  الحسنة  النوایا  التلفزیونیة   .ذوات  المسلسالت  في  الشاحنات اشتھرت  و  )  1973-1972(  سائقي 

البیت الجدة) و  1973(  المسرح في  الناس  ) و  1991-1987(  الحیاة األفضل) و  1979(  الحارة الریاح  ) و  1976(  حفید 
 ). 1996-1993( السعیدة

بانیاتس  جًدا -1929(  میرا  مشھورة  ممثلة  والسینما حیث   )  التلفزیون  في  ثم  بالمسرح  أعمالھا  في  أوالً  اشتھرت   .اشتھرت 
مسرحیة   في  الثالثبدورھا  أفالم    رادوفان  الشتاء وفي  فترة  في  الشاطئ  و1976(  حارس  البلقان  )  وقد  1984(  جاسوس   (

 ). 1985(   الحلقب والفراولة ) 1984(  المخادع 68والصیف ) 1981(  ھل تتذكر دولي بیللوحظت أیًضا في أفالم 

  الكاھن شیرا و الكاھن سبیرا  ) ھي ممثلة مسرحیة وسینمائیة اشتھرت بأدوارھا في األفالم الكومیدیة-1929(  ریناتا أولمانسكي 
المسلسال )1960(  األحالمعربة  و    )1957( إلى  الصغیر ة  التلفزیونی   تباإلضافة  ریت  في  و  1976-1975(  مزرعة   (

  ، القرى الجمیلة كما یمكن التعرف على دورھا العرضي في فیلم الحرب الكالسیكي )  2010-2009(  الخریف قادم یا سفرجلي 
 ). 1996(  شعلتھا جمیلة

نمائیة في أواخر الخمسینیات من القرن الماضي ولعبت أدواًرا مھمة  مسیرتھا السی  ) بدأت2013-1934(  روجیتسا سوكیتش 
من المحتمل أن یكون   ). 1973( األصفر ) و1967(المالكمون یذھبون إلى الجنة و) 1967(  عندما أكون میتًا وأبیضفي أفالم  

الكومیدي الفیلم  األكثر شھرة ھو  المشدود    دورھا  الرائج   ،في سنواتھا األخیرة  و)1982(  الجلد  الفیلم  في  رئیسیًا  دوًرا  لعبت 
 ). 2002(زونا زامفیروفا 

كانت حیاتھا   .) ھي أول نجمة كبیرة في الفیلم الیوغوسالفي ووفقًا للكثیرین فھي أیًضا األعظم 2018-1940(  میلینا درافیتش 
دوار الرئیسیة في أفالم مھمة لما یسمى  ) ولعبت األ1962(  كثیر جدا في فیلم    كانت  بدایاتھا   . المھنیة غنیة بأدوار مختلفة للغایة

فیلم    لوحظت في  ) و 1971( أسرار الجھاز العضوي) و  1967( الصباح) و   1965( االنسان لیس طیر  -بـ "الموجة السوداء 
 ). 1980( لمعاملة الخاصة او  )  1977( حب بودیمیر ترایكوفیتش   حیاة) و 1971( معركة نیریتفا

كاتارینا والسبعینیات1940(  أولیفیرا  الستینیات  في  الیوغوسالفي  الفیلم  في  البارزین  النجوم  أحد  كانت  بجمالھا   . )  اشتھرت 
أفالمھا الھامة األخرى   . )1967(  جامعي الریش  لعبت أشھر دور في فیلم . خارج الحدود الیوغوسالفیة وعملت أیًضا كمغنیة

 ). 2008(تشارلستون ألوجنینكا  ) و 1974(  الدرویش والموت  و ) 1968(  ال تذكر سبب الموت ) 1966(الحلم  

) وبعدھا سلسلة من األدوار  1961أغنیة( ) إن أول دور كبیر لھا كان في فیلم البارتیزان1997-1941(  ستانیسالفا بیشیتش
لفزیون كمضیفة  ).عملت في الت 1972المسرح في البیت (   اكتسبت شھرة كبیرة في المسلسل التلفزیوني  ، الرئیسیة و الفرعیة

 .كانت شقیقة السیاسیة الصربیة فیسنا بیشیتش .لبرامج األطفال 

في دور كریستینا في الكومیدیا  اكتسبت شھرة ھائلة   .) ھي ممثلة مسرحیة مشھورة وكومیدیة رائعة-1942(  سیكا سابلیتش
ة حیاة أفضل  التلفزیونی   ت إلى أدوارھا في المسلسال  باإلضافة )  1982(  الماراثون یركضون الدورة الشرفیة  متسابقو   السوداء  

الحب  لذلك ظھرت أیًضا في المسلسالت    كبرھاحافظت على شعبیتھا في   )1996-1993(  الناس السعیدة ) و  1987-1991(
 ). 2021(  ثالثة رجال و العمة) 2007-2005( والعادة والذعر 

 اشتھرت بدورھا في فیلم .) ھي واحدة من أكبر نجوم التلفزیون في الثمانینیات في یوغوسالفیا-1947(  نا بویكوفیتش سفیتال
امیلیا بوبادیتش في المسلسل     واشتھرت باسم )  1983(  ألو تاكسي   ) ولوحظت في فیلم1977( الكلب الذي كان یحب القطارات 

 ). 1991-1987(  حیاة أفضل  التلفزیوني

ستیبانوفیتش الجوائز-1952(  لیلیانا  بأعظم  وتوجت  األول  المقام  في  ممثلة مسرحیة  علیھا من خالل   . ) ھي  التعرف  یمكن 
  الحب والعادة والذعر ) و  2002-1998(  كنز األسرة) و  1996-1993(  الناس السعیدةأدوارھا في المسلسالت التلفزیونیة   

 ). 2017-2007(  الجدة تمشط شعرھاالقریة تحترق و) و 2005-2007(

الثمانینیات-1952(  غوریتسا بوبوفیتش  الیوغوسالفي خالل  للفیلم  المعروفة  الوجوه  الناجح .) من  الفیلم  بارزة في   أصبحت 
فك  ) و في  1981(  سقوط ایطالیا) و  1981(دوروتي     وكان لھا أدوار نسائیة رئیسیة في أفالم مثل ) 1979(  الطبقة الوطنیة

) و  1983( موت كاراجورجة   )  كما لعبت أدواًرا في المسلسالت التلفزیونیة واألفالم مثل1983(  ألو تكسي   ) و 1984(  الحیاة
 ). 1991-1987( حیاة أفضل و  )1986( البیت الرمادي 

بعد ذلك أصبحت نجمة  و) كانت في البدایة نجمة كبیرة في المسرحیات الموسیقیة في السبعینیات  -1953(  تانیا بوشكوفیتش
كبیرة فیلم .سینمائیة  في  لیلي  المغنیة  دور  ھي  أدوارھا  اكسبرس أشھر  أفالم  1983(  بلقان  في  أخرى  مھمة  أدواًرا  لعبت   .(
). لعبت  1991-1987(  حیاة أفضل    ) والمسلسل التلفزیوني1980(  ینممعل  ،المعلمین) و  1978(  صورة   26االحتالل في  

 ). 2014(  الفراشة الخامسةالدور الرئیسي في أول فیلم صربي ثالثي األبعاد 

   واشتھرت بأدوارھا في أفالم )1966( الحلم  ) بدأت حیاتھا المھنیة كنجمة أفالم لألطفال في فیلم2020-1953(  ندى أرنیریش
في الثمانینیات أصبحت رمًزا جنسیًا للفیلم الیوغوسالفي    و   )1977(  استقیمي دلفینا) و  1968(  ضھرال ) و  1967(  الصباح

الكبیرة أدوارھا  بفضل  ھناكفي     وذلك  یغني  وفیلم1984(المخادع    68الصیف  و)  1980(  من  العاھرات  ھالوا  )    عید 
 .لفترة ما كانت مؤرخة فنیة وكانت سیاسیة). 1988(

عصیر  جوائز وھي معروفة بأدوارھا في أفالم  عدة  ھي ممثلة مسرحیة وسینمائیة حائزة على   ) -1953(  جیفكوفیتشرادمیال  
 ). 2002( زونا زامفیروفا ) و  1989(  مركز التجمع) و 1987( سبق رؤیتھ و   )  1982(  الجدري ) و1981(البرقوق 

ماكسیموفیتش  سینمائیة-1953(  دانیتسا  ممثلة  ھي  ومسرح  )  أفالم   . كبریھو  یة وتلفزیونیة  في  مھمة  أدواًرا    المتمرد لعبت 
 نوفیالتیلی  في أول و  )2008(تشارلستون ألوجنینكا    و  ) 1991(  لیلة في منزل أمي  و )  1985(  مفتشمرحبًا    و)  1980(

 .الجوائز والتقدیرلقد فازت بالعدید من  ة. دور المرأة الرئیسی  فیھا  لعبت ) 2005-2004( یلینا   صربیة

كان لھا   .والتي أكملتھا مع أفضل درجة  التمثیل   في دراسة الكیمیاء ثم حولت إلى دراسة  ) بدأت -1955(  لیلیانا بالغویفیتش 
) وصلت إلى ذروة شعبیتھا على شاشة التلفزیون مع دور الملكة دراغا  1981(  ھل تتذكر دولي بیل  أول دور رئیسي في فیلم 
  رائحة المطر في البلقان )  ولوحظت أیًضا في المسلسل التلفزیوني  1995(  سقوط ساللة اوبرینوفیتشفي المسلسل التلفزیوني  

)2010-2011( . 

تألقت بدور المرأة الرائدة في فیلم1981(   دالفتى الذي یوع) كان أول دور مھم لھا في فیلم  -1955(  دارا دجوكیتش  ) وقد 
). ظھرت في عدد من األفالم والمسلسالت التلفزیونیة وحصلت على أعلى األوسمة لمساھماتھا في  1986(  األرض الموعودة 

 .المسرح والتلفزیون وفن السینما

أشھر أدوارھا كانت   و   ت بالعدید من الجوائزلقد فاز .) ھي ممثلة مسرحیة وتلفزیونیة وسینمائیة-1957(  میریانا كارانوفیتش 
أول ممثلة صربیة تظھر   و حقوق اإلنسان  مجالھي ناشطة في و)1985(  األب في رحلة عمل) و 1980ا (إكلیل بیترفي أفالم 

 .أیضا تعمل في مجال اإلخراجو في فیلم كرواتي بعد تفكك یوغوسالفیا
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  بارك هللا فیك   ،مونتیفیدیو  أفالم  حقق نجاًحا استثنائیًا كمخرج    2010منذ عام   ).  1998(  الجروح و    ) 1996(  شعلتھا جمیلة 
 ). -2017(  ظالل البلقاني  المسلسل التلفزیون  ) و2021( توما ) و 2010(

التمثیل كمراھق-1967(  نیكوال كویو  بدأ  ثالث  و  )  في  بدور  للعبھ  نجًما  الكومیدیایة  أصبح  المجنونةال   لسلسلة  وحقق    سنوات 
 ي  ) ربما كان لدیھ أفضل األدوار في فیلم الحرب 1992(   نحن لسنا مالئكة   الدور الرئیسي في الكومیدیا  للعبھ  عظیماإنجاًزا  

 ). 2011(بارادا  وفي كومیدیا ) 1998( الجروح   في دراماو   )  1996(  شعلتھا جمیلة ،القرى الجمیلة

 

 العظیمات:  اتالممثالت الصربی 

فیراري  الكومیدیة1993-1911(  راھیال  واألدوار  الشخصیات  في  ومحترفة  مشھورة  ممثلة  كانت  الشھرة   . )  على  حصلت 
في المسلسالت التلفزیونیة    ،السینمائیة في كبرھا ) ومن ثم  1976(  بالحلق  الفراولة ) و  1973-1972(  سائقي الشاحنات أوالً 

 ). 1984(  و الخانق ضد الخانق)  1982( الجلد المشدود ) و 1979( الطبقة الوطنیةفي أفالم 

ستوبیتسا  بورا  2016-1923(  میرا  الممثل  شقیقة  وھي  اإلطالق  على  الصربیات  الممثالت  أفضل  من  واحدة  ھي   (
  أفالم   عاًما على أساس األدوار المسرحیة لكنھا ظھرت أیًضا في   60قامت ببناء مسیرتھا المھنیة التي استمرت   . تودوروفیتش

  الشخصیة التي لعبت   -یعتقد الكثیرون أن كیكا بیبیتش   ).1966(  روي الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي وأھمھا فیلم  
 ) جلبت لھا شعبیة ھائلة. 1969-1968(  كتاب التھجیة  ا في المسلسل التلفزیوني التعلیميتسستوبی  دورھا

 فيمن أول األدوار الرئیسیة لھا كان  و فیلًما ومسلسًال تلفزیونیًا 170) ظھرت في حوالي 2011-1925( أولیفیرا ماركوفیتش 
  إكلیل بیترا و )1964(   المنصب الرسمي و (1962) كوزاراأدوار مھمة في فیلم  لھا ) و كان1959( قطار بدون جدول زمني

و  1980( اكسبرس)  و  1983(  بلقان  التجمع)  الشھیر  ).  1989(  منطقة  زوجھا  غالمخرج  من  ابنھا  ھو  ماركوفیتش  وران 
 . األول الممثل رادي ماركوفیتش 

لعبت في الغالب دور النساء   حیث    ) ھي واحدة من الممثالت الصربیات األكثر شھرة 2001-1926(  ش ردمیال سافیتشیفیت 
الریف  من  البسیطة  والعقلیة  الحسنة  النوایا  التلفزیونیة   .ذوات  المسلسالت  في  الشاحنات اشتھرت  و  )  1973-1972(  سائقي 

البیت الجدة) و  1973(  المسرح في  الناس  ) و  1991-1987(  الحیاة األفضل) و  1979(  الحارة الریاح  ) و  1976(  حفید 
 ). 1996-1993( السعیدة

بانیاتس  جًدا -1929(  میرا  مشھورة  ممثلة  والسینما حیث   )  التلفزیون  في  ثم  بالمسرح  أعمالھا  في  أوالً  اشتھرت   .اشتھرت 
مسرحیة   في  الثالثبدورھا  أفالم    رادوفان  الشتاء وفي  فترة  في  الشاطئ  و1976(  حارس  البلقان  )  وقد  1984(  جاسوس   (

 ). 1985(   الحلقب والفراولة ) 1984(  المخادع 68والصیف ) 1981(  ھل تتذكر دولي بیللوحظت أیًضا في أفالم 

  الكاھن شیرا و الكاھن سبیرا  ) ھي ممثلة مسرحیة وسینمائیة اشتھرت بأدوارھا في األفالم الكومیدیة-1929(  ریناتا أولمانسكي 
المسلسال )1960(  األحالمعربة  و    )1957( إلى  الصغیر ة  التلفزیونی   تباإلضافة  ریت  في  و  1976-1975(  مزرعة   (

  ، القرى الجمیلة كما یمكن التعرف على دورھا العرضي في فیلم الحرب الكالسیكي )  2010-2009(  الخریف قادم یا سفرجلي 
 ). 1996(  شعلتھا جمیلة

نمائیة في أواخر الخمسینیات من القرن الماضي ولعبت أدواًرا مھمة  مسیرتھا السی  ) بدأت2013-1934(  روجیتسا سوكیتش 
من المحتمل أن یكون   ). 1973( األصفر ) و1967(المالكمون یذھبون إلى الجنة و) 1967(  عندما أكون میتًا وأبیضفي أفالم  

الكومیدي الفیلم  األكثر شھرة ھو  المشدود    دورھا  الرائج   ،في سنواتھا األخیرة  و)1982(  الجلد  الفیلم  في  رئیسیًا  دوًرا  لعبت 
 ). 2002(زونا زامفیروفا 

كانت حیاتھا   .) ھي أول نجمة كبیرة في الفیلم الیوغوسالفي ووفقًا للكثیرین فھي أیًضا األعظم 2018-1940(  میلینا درافیتش 
دوار الرئیسیة في أفالم مھمة لما یسمى  ) ولعبت األ1962(  كثیر جدا في فیلم    كانت  بدایاتھا   . المھنیة غنیة بأدوار مختلفة للغایة

فیلم    لوحظت في  ) و 1971( أسرار الجھاز العضوي) و  1967( الصباح) و   1965( االنسان لیس طیر  -بـ "الموجة السوداء 
 ). 1980( لمعاملة الخاصة او  )  1977( حب بودیمیر ترایكوفیتش   حیاة) و 1971( معركة نیریتفا

كاتارینا والسبعینیات1940(  أولیفیرا  الستینیات  في  الیوغوسالفي  الفیلم  في  البارزین  النجوم  أحد  كانت  بجمالھا   . )  اشتھرت 
أفالمھا الھامة األخرى   . )1967(  جامعي الریش  لعبت أشھر دور في فیلم . خارج الحدود الیوغوسالفیة وعملت أیًضا كمغنیة

 ). 2008(تشارلستون ألوجنینكا  ) و 1974(  الدرویش والموت  و ) 1968(  ال تذكر سبب الموت ) 1966(الحلم  

) وبعدھا سلسلة من األدوار  1961أغنیة( ) إن أول دور كبیر لھا كان في فیلم البارتیزان1997-1941(  ستانیسالفا بیشیتش
لفزیون كمضیفة  ).عملت في الت 1972المسرح في البیت (   اكتسبت شھرة كبیرة في المسلسل التلفزیوني  ، الرئیسیة و الفرعیة

 .كانت شقیقة السیاسیة الصربیة فیسنا بیشیتش .لبرامج األطفال 

في دور كریستینا في الكومیدیا  اكتسبت شھرة ھائلة   .) ھي ممثلة مسرحیة مشھورة وكومیدیة رائعة-1942(  سیكا سابلیتش
ة حیاة أفضل  التلفزیونی   ت إلى أدوارھا في المسلسال  باإلضافة )  1982(  الماراثون یركضون الدورة الشرفیة  متسابقو   السوداء  

الحب  لذلك ظھرت أیًضا في المسلسالت    كبرھاحافظت على شعبیتھا في   )1996-1993(  الناس السعیدة ) و  1987-1991(
 ). 2021(  ثالثة رجال و العمة) 2007-2005( والعادة والذعر 

 اشتھرت بدورھا في فیلم .) ھي واحدة من أكبر نجوم التلفزیون في الثمانینیات في یوغوسالفیا-1947(  نا بویكوفیتش سفیتال
امیلیا بوبادیتش في المسلسل     واشتھرت باسم )  1983(  ألو تاكسي   ) ولوحظت في فیلم1977( الكلب الذي كان یحب القطارات 

 ). 1991-1987(  حیاة أفضل  التلفزیوني

ستیبانوفیتش الجوائز-1952(  لیلیانا  بأعظم  وتوجت  األول  المقام  في  ممثلة مسرحیة  علیھا من خالل   . ) ھي  التعرف  یمكن 
  الحب والعادة والذعر ) و  2002-1998(  كنز األسرة) و  1996-1993(  الناس السعیدةأدوارھا في المسلسالت التلفزیونیة   

 ). 2017-2007(  الجدة تمشط شعرھاالقریة تحترق و) و 2005-2007(

الثمانینیات-1952(  غوریتسا بوبوفیتش  الیوغوسالفي خالل  للفیلم  المعروفة  الوجوه  الناجح .) من  الفیلم  بارزة في   أصبحت 
فك  ) و في  1981(  سقوط ایطالیا) و  1981(دوروتي     وكان لھا أدوار نسائیة رئیسیة في أفالم مثل ) 1979(  الطبقة الوطنیة

) و  1983( موت كاراجورجة   )  كما لعبت أدواًرا في المسلسالت التلفزیونیة واألفالم مثل1983(  ألو تكسي   ) و 1984(  الحیاة
 ). 1991-1987( حیاة أفضل و  )1986( البیت الرمادي 

بعد ذلك أصبحت نجمة  و) كانت في البدایة نجمة كبیرة في المسرحیات الموسیقیة في السبعینیات  -1953(  تانیا بوشكوفیتش
كبیرة فیلم .سینمائیة  في  لیلي  المغنیة  دور  ھي  أدوارھا  اكسبرس أشھر  أفالم  1983(  بلقان  في  أخرى  مھمة  أدواًرا  لعبت   .(
). لعبت  1991-1987(  حیاة أفضل    ) والمسلسل التلفزیوني1980(  ینممعل  ،المعلمین) و  1978(  صورة   26االحتالل في  

 ). 2014(  الفراشة الخامسةالدور الرئیسي في أول فیلم صربي ثالثي األبعاد 

   واشتھرت بأدوارھا في أفالم )1966( الحلم  ) بدأت حیاتھا المھنیة كنجمة أفالم لألطفال في فیلم2020-1953(  ندى أرنیریش
في الثمانینیات أصبحت رمًزا جنسیًا للفیلم الیوغوسالفي    و   )1977(  استقیمي دلفینا) و  1968(  ضھرال ) و  1967(  الصباح

الكبیرة أدوارھا  بفضل  ھناكفي     وذلك  یغني  وفیلم1984(المخادع    68الصیف  و)  1980(  من  العاھرات  ھالوا  )    عید 
 .لفترة ما كانت مؤرخة فنیة وكانت سیاسیة). 1988(

عصیر  جوائز وھي معروفة بأدوارھا في أفالم  عدة  ھي ممثلة مسرحیة وسینمائیة حائزة على   ) -1953(  جیفكوفیتشرادمیال  
 ). 2002( زونا زامفیروفا ) و  1989(  مركز التجمع) و 1987( سبق رؤیتھ و   )  1982(  الجدري ) و1981(البرقوق 

ماكسیموفیتش  سینمائیة-1953(  دانیتسا  ممثلة  ھي  ومسرح  )  أفالم   . كبریھو  یة وتلفزیونیة  في  مھمة  أدواًرا    المتمرد لعبت 
 نوفیالتیلی  في أول و  )2008(تشارلستون ألوجنینكا    و  ) 1991(  لیلة في منزل أمي  و )  1985(  مفتشمرحبًا    و)  1980(

 .الجوائز والتقدیرلقد فازت بالعدید من  ة. دور المرأة الرئیسی  فیھا  لعبت ) 2005-2004( یلینا   صربیة

كان لھا   .والتي أكملتھا مع أفضل درجة  التمثیل   في دراسة الكیمیاء ثم حولت إلى دراسة  ) بدأت -1955(  لیلیانا بالغویفیتش 
) وصلت إلى ذروة شعبیتھا على شاشة التلفزیون مع دور الملكة دراغا  1981(  ھل تتذكر دولي بیل  أول دور رئیسي في فیلم 
  رائحة المطر في البلقان )  ولوحظت أیًضا في المسلسل التلفزیوني  1995(  سقوط ساللة اوبرینوفیتشفي المسلسل التلفزیوني  

)2010-2011( . 

تألقت بدور المرأة الرائدة في فیلم1981(   دالفتى الذي یوع) كان أول دور مھم لھا في فیلم  -1955(  دارا دجوكیتش  ) وقد 
). ظھرت في عدد من األفالم والمسلسالت التلفزیونیة وحصلت على أعلى األوسمة لمساھماتھا في  1986(  األرض الموعودة 

 .المسرح والتلفزیون وفن السینما

أشھر أدوارھا كانت   و   ت بالعدید من الجوائزلقد فاز .) ھي ممثلة مسرحیة وتلفزیونیة وسینمائیة-1957(  میریانا كارانوفیتش 
أول ممثلة صربیة تظھر   و حقوق اإلنسان  مجالھي ناشطة في و)1985(  األب في رحلة عمل) و 1980ا (إكلیل بیترفي أفالم 

 .أیضا تعمل في مجال اإلخراجو في فیلم كرواتي بعد تفكك یوغوسالفیا
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) وبعدھا سلسلة من األدوار  1961أغنیة( ) إن أول دور كبیر لھا كان في فیلم البارتیزان1997-1941(  ستانیسالفا بیشیتش
لفزیون كمضیفة  ).عملت في الت 1972المسرح في البیت (   اكتسبت شھرة كبیرة في المسلسل التلفزیوني  ، الرئیسیة و الفرعیة

 .كانت شقیقة السیاسیة الصربیة فیسنا بیشیتش .لبرامج األطفال 

في دور كریستینا في الكومیدیا  اكتسبت شھرة ھائلة   .) ھي ممثلة مسرحیة مشھورة وكومیدیة رائعة-1942(  سیكا سابلیتش
ة حیاة أفضل  التلفزیونی   ت إلى أدوارھا في المسلسال  باإلضافة )  1982(  الماراثون یركضون الدورة الشرفیة  متسابقو   السوداء  

الحب  لذلك ظھرت أیًضا في المسلسالت    كبرھاحافظت على شعبیتھا في   )1996-1993(  الناس السعیدة ) و  1987-1991(
 ). 2021(  ثالثة رجال و العمة) 2007-2005( والعادة والذعر 

 اشتھرت بدورھا في فیلم .) ھي واحدة من أكبر نجوم التلفزیون في الثمانینیات في یوغوسالفیا-1947(  نا بویكوفیتش سفیتال
امیلیا بوبادیتش في المسلسل     واشتھرت باسم )  1983(  ألو تاكسي   ) ولوحظت في فیلم1977( الكلب الذي كان یحب القطارات 

 ). 1991-1987(  حیاة أفضل  التلفزیوني

ستیبانوفیتش الجوائز-1952(  لیلیانا  بأعظم  وتوجت  األول  المقام  في  ممثلة مسرحیة  علیھا من خالل   . ) ھي  التعرف  یمكن 
  الحب والعادة والذعر ) و  2002-1998(  كنز األسرة) و  1996-1993(  الناس السعیدةأدوارھا في المسلسالت التلفزیونیة   

 ). 2017-2007(  الجدة تمشط شعرھاالقریة تحترق و) و 2005-2007(

الثمانینیات-1952(  غوریتسا بوبوفیتش  الیوغوسالفي خالل  للفیلم  المعروفة  الوجوه  الناجح .) من  الفیلم  بارزة في   أصبحت 
فك  ) و في  1981(  سقوط ایطالیا) و  1981(دوروتي     وكان لھا أدوار نسائیة رئیسیة في أفالم مثل ) 1979(  الطبقة الوطنیة

) و  1983( موت كاراجورجة   )  كما لعبت أدواًرا في المسلسالت التلفزیونیة واألفالم مثل1983(  ألو تكسي   ) و 1984(  الحیاة
 ). 1991-1987( حیاة أفضل و  )1986( البیت الرمادي 

بعد ذلك أصبحت نجمة  و) كانت في البدایة نجمة كبیرة في المسرحیات الموسیقیة في السبعینیات  -1953(  تانیا بوشكوفیتش
كبیرة فیلم .سینمائیة  في  لیلي  المغنیة  دور  ھي  أدوارھا  اكسبرس أشھر  أفالم  1983(  بلقان  في  أخرى  مھمة  أدواًرا  لعبت   .(
). لعبت  1991-1987(  حیاة أفضل    ) والمسلسل التلفزیوني1980(  ینممعل  ،المعلمین) و  1978(  صورة   26االحتالل في  

 ). 2014(  الفراشة الخامسةالدور الرئیسي في أول فیلم صربي ثالثي األبعاد 

   واشتھرت بأدوارھا في أفالم )1966( الحلم  ) بدأت حیاتھا المھنیة كنجمة أفالم لألطفال في فیلم2020-1953(  ندى أرنیریش
في الثمانینیات أصبحت رمًزا جنسیًا للفیلم الیوغوسالفي    و   )1977(  استقیمي دلفینا) و  1968(  ضھرال ) و  1967(  الصباح

الكبیرة أدوارھا  بفضل  ھناكفي     وذلك  یغني  وفیلم1984(المخادع    68الصیف  و)  1980(  من  العاھرات  ھالوا  )    عید 
 .لفترة ما كانت مؤرخة فنیة وكانت سیاسیة). 1988(

عصیر  جوائز وھي معروفة بأدوارھا في أفالم  عدة  ھي ممثلة مسرحیة وسینمائیة حائزة على   ) -1953(  جیفكوفیتشرادمیال  
 ). 2002( زونا زامفیروفا ) و  1989(  مركز التجمع) و 1987( سبق رؤیتھ و   )  1982(  الجدري ) و1981(البرقوق 

ماكسیموفیتش  سینمائیة-1953(  دانیتسا  ممثلة  ھي  ومسرح  )  أفالم   . كبریھو  یة وتلفزیونیة  في  مھمة  أدواًرا    المتمرد لعبت 
 نوفیالتیلی  في أول و  )2008(تشارلستون ألوجنینكا    و  ) 1991(  لیلة في منزل أمي  و )  1985(  مفتشمرحبًا    و)  1980(

 .الجوائز والتقدیرلقد فازت بالعدید من  ة. دور المرأة الرئیسی  فیھا  لعبت ) 2005-2004( یلینا   صربیة

كان لھا   .والتي أكملتھا مع أفضل درجة  التمثیل   في دراسة الكیمیاء ثم حولت إلى دراسة  ) بدأت -1955(  لیلیانا بالغویفیتش 
) وصلت إلى ذروة شعبیتھا على شاشة التلفزیون مع دور الملكة دراغا  1981(  ھل تتذكر دولي بیل  أول دور رئیسي في فیلم 
  رائحة المطر في البلقان )  ولوحظت أیًضا في المسلسل التلفزیوني  1995(  سقوط ساللة اوبرینوفیتشفي المسلسل التلفزیوني  

)2010-2011( . 

تألقت بدور المرأة الرائدة في فیلم1981(   دالفتى الذي یوع) كان أول دور مھم لھا في فیلم  -1955(  دارا دجوكیتش  ) وقد 
). ظھرت في عدد من األفالم والمسلسالت التلفزیونیة وحصلت على أعلى األوسمة لمساھماتھا في  1986(  األرض الموعودة 

 .المسرح والتلفزیون وفن السینما

أشھر أدوارھا كانت   و   ت بالعدید من الجوائزلقد فاز .) ھي ممثلة مسرحیة وتلفزیونیة وسینمائیة-1957(  میریانا كارانوفیتش 
أول ممثلة صربیة تظھر   و حقوق اإلنسان  مجالھي ناشطة في و)1985(  األب في رحلة عمل) و 1980ا (إكلیل بیترفي أفالم 

 .أیضا تعمل في مجال اإلخراجو في فیلم كرواتي بعد تفكك یوغوسالفیا

التعرف علیھا من خالل صوتھا األجش 2008-1961(  سونیا سافیتش یمكن  نجمة سینمائیة رائعة ومتمردة جذابة   .) ھي 
العالماألفالم؛   أدوارھا في  و  1982(  العیش مثل  السكر )  الخانق ) و  1984(  اونا ) و  1983(  ماء  و  1984(  الخانق ضد   (

في     .لألجیال ایقونة  لتھا رمًزا للثقافة الحضریة و) جع1989(  كیف فشلت موسیقى الروك أند رول) و  1984(  جاسوس البلقان
 .سونیاشھر سبتمبر لالمدینة التي ولدت فیھا (تشاشاك) حدث باسم ذكرى لھا أنشأت 

دوبرا وتلفزیونیة  -1963(  أنیتسا  سینمائیة  ممثلة  المھنیة) ھي  حیاتھا  من  مھًما  جزء  لعب  ألمانیا  حیث  یوغوسالفیا  و  في  في 
  القاذفة السوداء فیلم    و)  1989( كیف فشلت موسیقى الروك أند رولو    )1987(  سبق رؤیتھاشتھرت بأدوارھا في فیلم الرعب 

 ). 2007( الكمین) و 1992(  تیتو و انا) و 1989(  مركز التجمع كما لعبت أدواًرا بارزة في أفالم ) 1992(

تمت مالحظة دورھا   . المراھقة في التسعینیات وشخصیة تلفزیونیة معروفة للغایة   ) كانت أیقونة-1968(  دوبرافكا میاتوفیتش
) وفي  1996-1993(   الناس السعیدة   وأصبحت نجمة كبیرة في سلسلة    )1991-1987(  حیاة أفضل  في المسلسل التلفزیوني  

 ). 1998( سمكة ل الثنین بلطجیة و نخالت ثالثة   الفیلم الناجح

كاتیتش الكومیدیا  -1970(  برانكا  في  الشھرة  اكتساب  في  بدأت  مالئكة الناجحة)  لسنا  الفیلم  1992(  نحن   / والمسلسل   (
بردوالتلفزیوني   بیتلوفو  من  دراما   )1993-1992(  شرطي  في  كبیرة  أدوار  لھا  اإلصراروكان  سبق  مع  )  1995(  القتل 
السوداء  السوداء  والكومیدیا   األبیض  ،القطة  فیلم   ). 1998(  القط  في  حیاتھا  ).1998(  الجروح لوحظت  من  جزًءا  أمضت 

 .المھنیة في التمثیل في أمریكا

 الرسامین  .5.5

للفن  الكبیر  التأثیر  تحت  والنبالء  الصرب  الملوك  بناھا  التي  الكنائس  جدران  بزخرفة  الصربي  الرسم  تطور  بدایة  ترتبط 
ا .البیزنطي الھجرة  ھي  التحول  نقطة  أوروبا  كانت  ثقافة  في  الصرب  انخرط  عندما  عشر  السابع  القرن  في  للصرب  لكبرى 

 .الغربیة

درس في أكادیمیة فیینا  .تم تذكره ألعمالھ التي صور فیھا الحیاة الحقیقیة .) ممثل للواقعیة1953-1857(  أوروش بریدیتش
الھاربون  و    فتاة كوسوفو   باإلضافة إلى المشاھد التاریخیة   الیتیم على قبر والدتھ   و  األخوة المرحونللرسم ومن بین أھم األعمال  

 .یونھیرتسغوفی ال-البوسنیون

یوفانوفیتش للواقعیة 1957-1859(  بایا  ممثل  أھم  ھو  أعمالھ   .)  أھم  ومن  فیینا  في  تعلیمھ  الصرب ھجتلقى  وانتفاضة    رة 
 .تتویج اإلمبراطور دوشانو  تاكوفسكا

األوروبیة وكانت أحیانًا قریبة من    حرر ھي رسامة تواكب أعمال التعبیر واالنطباع والت  )1915-1873(  نادیجدا بیتروفیتش 
شخصیتھا   .البتوال و  اتالسباح و  أنثى تجلس عاریة و  ِدراسة الحنطة و  من ابیرجیاو  البافاري مع القبعةأشھر أعمالھا   .التجرید
 .دینار 200فئة  النقدیة من   قةالورعلى  موجودة 

  لمذاھب الرسمیة  تأثرت أعمالھ المبكرة بشكل كبیر .أھم الرسامین الصرب   أحدمن  ) یعتبر  1942-1896(  سافا شومانوفیتش 
الشخصي   الالحقة   ھفي أعمال .والتعبیریة  حرریةوالت   التكعیبیة   و   صورة ذاتیة أشھر أعمالھ ھي ومن  تمكن من تطویر أسلوبھ 

 . حانة في باریسو    زورق مخمور

باریلي بافلوفیتش  الصربیة1945-1909(  میلینا  للحداثة  فنانة  أشھر  ھي  ھي   .)  أعمالھا  وشاح بعض  مع  امرأة  و    صورة 
 .وردي ساخن مع رمادي باردو  صورة  رودولف فالنتینو   صورة ذاتیة

 

 النحاتون  .5.6

المدني المجتمع  مع  وبالتوازي  األكادیمیین  تأثیر  تحت  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  صربیا  في  النحت  تنمیة  بعض   .بدأ 
 :البارزین ھم یینالنحاتین الصرب 

أوباكوفیتش  الصربي1910-1852(  بیتار  النحت  اب  یعتبر  والفنون حیث  )  للعلوم  الصربیة  األكادیمیة  في  عضوا   كان 
(SANU)    .نصفیة لفوك  أشھر أعمالھ تماثیل  من  قام بعمل العدید من المعالم العامة  و و  درس النحت في فیینا ومیونیخ سانو
 .جورى دانیتشیتشو  األمیر میلوش و   كارادجیتش

  وجودة م  فتى مع جرة مكسورةأھم أعمالھ في بلغراد:   .) ھو ممثل األكادیمیة الصربیة1943-1874(  سیمیون روكساندیتش
معروض في المتحف     الصبي الذي یخرج الشوكةتمثال    نافورة في كالیمجدان و عند    الصیاد المؤسف عند حنفیة تشوكور و  

 .الوطني

تلقى تعلیمھ في فیینا  .وأول عمید فیھا   ) ھو أحد مؤسسي ألكادیمیة الفنون الجمیلة في بلغراد1958-1878(  توما روساندیتش
إیفان میشتروفیتش الشھیر  النحات الكرواتي  ید  الخیول     بالبرونز وأشھر منحوتاتھ  أغلب أعمال روساندیتش . على  أمام    لعبت 

 .مدخل مجلس النواب

 الریاضیین  .5.7

ویشجعونھم من كل قلوبھم ویبتھجون    ة تأخذ الریاضة مكانة مھمة للغایة في حیاة شعب صربیا. إنھم یجدون في الریاضیین قدو
الریاضات.   أشھر  الطائرة من  الماء وكرة  والتنس وكرة  السلة  القدم وكرة  تعتبر كرة  بفشلھم.  بنجاحاتھم ویعصفون  ویحتفلون 

 .حقق الریاضیون من ھذه المناطق نتائج ملحوظة للغایة في المسابقات األوروبیة والعالمیة

 كرة القدم  .5.7.1

ھي الریاضة األكثر شعبیة في صربیا ووصولھ مرتبط بھوجو بولییا الذي أحضر معھ أول كرة في نھایة    القدم كرة    إنالقول  
منذ ذلك  و  1899في عام   توبتشیدر القرن التاسع عشر عندما عاد إلى بلغراد من دراستھ في برلین. تم لعب أول مبارة على 

الریاضة  بھذه  تزاید االھتمام  الوطني  أقی   1920وفي عام    ،الحین  المنتخب  العام لعب  نفس  المدینة وفي  مت أول بطولة ألندیة 
الوطني   للمنتخب  فوز  أفضل  التشیكوسلوفاكي.  الوطني  المنتخب  مع  األولى  مباراتھ  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  لمملكة 

عام  ا في  منھ)  جزًءا  صربیا  كانت  (الذي  (  1972لیوغوسالفي  فنزویال  مع  المباراة  أھم 0:  10في  القدم    ).  كرة  في  الفرق 
. حقق النجم األحمر أعظم نجاح لكرة  1945المنافسان من بلغراد وتأسس النادیان عام    ،الصربیة ھما بارتیزان و النجم األحمر

حیث فاز بكأس أبطال أوروبا وكأس االنتركونتیننتال وثاني أكبر انجاز حققھ بارتیزان في عام    1991القدم الصربیة في عام  
 :صل إلى نھائیات كأس أبطال أوروبا. بعض أھم العبي كرة القدم الصربیین ھمحیث و  1966

  572) ھو العب كرة قدم أسطوري في النجم األحمر سمي على اسمھ ملعب ھذا النادي. لعب  2008-1922(  رایكو میتیتش 
ھدفًا. حصل    32سجل    حیث  عاًما  11ھدفا. خالل مسیرتھ لعب مع المنتخب الیوغوسالفي لمدة    262مباراة مع نادیھ وأحرز  
الخاص منفقط  خمسة العبین    إنوحتى اآلن    ،رالنجم األحم  على لقب أول نجم في  التقدیر  القدم حصلوا على ھذا  ھذا    لكرة 

 .النادي

  1995من كرواتیا والذي تم اختیاره في عام    نادي بارتیزان و أصلھ في  ) كان العب كرة قدم  2010-1923(  ستیبان بوبیك 
كأفضل العب في تاریخ النادي. یعد من أفضل العبي كرة القدم من زمن یوغوسالفیا. لعب مع بارتیزان بعد الحرب العالمیة  

) عام  1945الثانیة  حتى  فیھا  وظل  كؤوس    1959)  وأربعة  مرتین  الدوري  بكأس  النادي  ھذا  فاز  معھ  تقاعد.  عندما 
 .ھدفا 38مرة وسجل  63فیة. ولعب للمنتخب الیوغوسالفي یوغوسال

الثاني للنجم األحمر. بنى حیاتھ المھنیة في داخل وخارج البالد. مع النجم   ) ھو نجم 2019-1937(  دراغوسالف شیكوالراتس 
القدم واصل العمل  األحمر فاز ببطولة یوغوسالفیا خمس مرات وكأس یوغوسالفیا مرة واحدة. بعد مسیرتھ االحترافیة في كرة  

 .شخصیتھ لعب بطولة   ،شیكي یصور فاحذركمدرب للعدید من األندیة. في الفیلم  

شوشكیتش بارتیزان-1937(  میلوتین  نادي  في  المھنیة  حیاتھ  بدأ  وقد  بارز  مرمى  حارس  ھو  وخاض  )  لـ    387.  مباراة 
مرة. بعد بارتیزان واصل مسیرتھ كحارس مرمى في كولونیا.    50"األسود واألبیض" ودافع عن مرمى المنتخب الیوغوسالفي  

تمت دعوتھ للعب من أجل " فریق العالم " في مباراة إنجلترا وبقیة العالم على ملعب ویمبلي بلندن في    تقدیر عندما حصل على  
 البالد.  بنى الحقًا مسیرتھ التدریبیة في داخل وخارج. وقد 1965عام 

عندما كان   النجم األحمر  . جاء إلى .أحد أفضل العبي كرة القدم المحلیین كل الزمن   ) یعتبر-1946(  دراغان دجاییتش دجایا
ھدفا. إنھ    23  مرة وسجل   85عاًما فقط وبعد ستة أشھر تلقى دعوة للعب مع الفریق األول. ارتدى القمیص الوطني    15عمره  

 .أحد العبي كرة القدم األكثر حصًدا لأللقاب في تاریخ كرة القدم الصربیة والیوغوسالفیة

) أصبح أول العب لفریق غالینیكا من بلغراد كالعب كرة قدم موھوب للغایة في سن أقل من  1985-1962(  دراغان مانتسى
ة وجاذبیتھ وقدرتھ على تسجیل األھداف من مسافات ومواقف ال  اكتسب شھرتھ بشجاعتھ االستثنائی و. ثم لعب مع بارتیزان  17

بطل   یعتبر  الممیزة.  عالمتھ  كانت  والتي  ركبتیھ  على  االنزالق  خالل  من  باألھداف  احتفل  بارتیزان    لمشجعيتصدق.  نادي 



18

التعرف علیھا من خالل صوتھا األجش 2008-1961(  سونیا سافیتش یمكن  نجمة سینمائیة رائعة ومتمردة جذابة   .) ھي 
العالماألفالم؛   أدوارھا في  و  1982(  العیش مثل  السكر )  الخانق ) و  1984(  اونا ) و  1983(  ماء  و  1984(  الخانق ضد   (

في     .لألجیال ایقونة  لتھا رمًزا للثقافة الحضریة و) جع1989(  كیف فشلت موسیقى الروك أند رول) و  1984(  جاسوس البلقان
 .سونیاشھر سبتمبر لالمدینة التي ولدت فیھا (تشاشاك) حدث باسم ذكرى لھا أنشأت 

دوبرا وتلفزیونیة  -1963(  أنیتسا  سینمائیة  ممثلة  المھنیة) ھي  حیاتھا  من  مھًما  جزء  لعب  ألمانیا  حیث  یوغوسالفیا  و  في  في 
  القاذفة السوداء فیلم    و)  1989( كیف فشلت موسیقى الروك أند رولو    )1987(  سبق رؤیتھاشتھرت بأدوارھا في فیلم الرعب 

 ). 2007( الكمین) و 1992(  تیتو و انا) و 1989(  مركز التجمع كما لعبت أدواًرا بارزة في أفالم ) 1992(

تمت مالحظة دورھا   . المراھقة في التسعینیات وشخصیة تلفزیونیة معروفة للغایة   ) كانت أیقونة-1968(  دوبرافكا میاتوفیتش
) وفي  1996-1993(   الناس السعیدة   وأصبحت نجمة كبیرة في سلسلة    )1991-1987(  حیاة أفضل  في المسلسل التلفزیوني  

 ). 1998( سمكة ل الثنین بلطجیة و نخالت ثالثة   الفیلم الناجح

كاتیتش الكومیدیا  -1970(  برانكا  في  الشھرة  اكتساب  في  بدأت  مالئكة الناجحة)  لسنا  الفیلم  1992(  نحن   / والمسلسل   (
بردوالتلفزیوني   بیتلوفو  من  دراما   )1993-1992(  شرطي  في  كبیرة  أدوار  لھا  اإلصراروكان  سبق  مع  )  1995(  القتل 
السوداء  السوداء  والكومیدیا   األبیض  ،القطة  فیلم   ). 1998(  القط  في  حیاتھا  ).1998(  الجروح لوحظت  من  جزًءا  أمضت 

 .المھنیة في التمثیل في أمریكا

 الرسامین  .5.5

للفن  الكبیر  التأثیر  تحت  والنبالء  الصرب  الملوك  بناھا  التي  الكنائس  جدران  بزخرفة  الصربي  الرسم  تطور  بدایة  ترتبط 
ا .البیزنطي الھجرة  ھي  التحول  نقطة  أوروبا  كانت  ثقافة  في  الصرب  انخرط  عندما  عشر  السابع  القرن  في  للصرب  لكبرى 

 .الغربیة

درس في أكادیمیة فیینا  .تم تذكره ألعمالھ التي صور فیھا الحیاة الحقیقیة .) ممثل للواقعیة1953-1857(  أوروش بریدیتش
الھاربون  و    فتاة كوسوفو   باإلضافة إلى المشاھد التاریخیة   الیتیم على قبر والدتھ   و  األخوة المرحونللرسم ومن بین أھم األعمال  

 .یونھیرتسغوفی ال-البوسنیون

یوفانوفیتش للواقعیة 1957-1859(  بایا  ممثل  أھم  ھو  أعمالھ   .)  أھم  ومن  فیینا  في  تعلیمھ  الصرب ھجتلقى  وانتفاضة    رة 
 .تتویج اإلمبراطور دوشانو  تاكوفسكا

األوروبیة وكانت أحیانًا قریبة من    حرر ھي رسامة تواكب أعمال التعبیر واالنطباع والت  )1915-1873(  نادیجدا بیتروفیتش 
شخصیتھا   .البتوال و  اتالسباح و  أنثى تجلس عاریة و  ِدراسة الحنطة و  من ابیرجیاو  البافاري مع القبعةأشھر أعمالھا   .التجرید
 .دینار 200فئة  النقدیة من   قةالورعلى  موجودة 

  لمذاھب الرسمیة  تأثرت أعمالھ المبكرة بشكل كبیر .أھم الرسامین الصرب   أحدمن  ) یعتبر  1942-1896(  سافا شومانوفیتش 
الشخصي   الالحقة   ھفي أعمال .والتعبیریة  حرریةوالت   التكعیبیة   و   صورة ذاتیة أشھر أعمالھ ھي ومن  تمكن من تطویر أسلوبھ 

 . حانة في باریسو    زورق مخمور

باریلي بافلوفیتش  الصربیة1945-1909(  میلینا  للحداثة  فنانة  أشھر  ھي  ھي   .)  أعمالھا  وشاح بعض  مع  امرأة  و    صورة 
 .وردي ساخن مع رمادي باردو  صورة  رودولف فالنتینو   صورة ذاتیة

 

 النحاتون  .5.6

المدني المجتمع  مع  وبالتوازي  األكادیمیین  تأثیر  تحت  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  صربیا  في  النحت  تنمیة  بعض   .بدأ 
 :البارزین ھم یینالنحاتین الصرب 

أوباكوفیتش  الصربي1910-1852(  بیتار  النحت  اب  یعتبر  والفنون حیث  )  للعلوم  الصربیة  األكادیمیة  في  عضوا   كان 
(SANU)    .نصفیة لفوك  أشھر أعمالھ تماثیل  من  قام بعمل العدید من المعالم العامة  و و  درس النحت في فیینا ومیونیخ سانو
 .جورى دانیتشیتشو  األمیر میلوش و   كارادجیتش

  وجودة م  فتى مع جرة مكسورةأھم أعمالھ في بلغراد:   .) ھو ممثل األكادیمیة الصربیة1943-1874(  سیمیون روكساندیتش
معروض في المتحف     الصبي الذي یخرج الشوكةتمثال    نافورة في كالیمجدان و عند    الصیاد المؤسف عند حنفیة تشوكور و  

 .الوطني

تلقى تعلیمھ في فیینا  .وأول عمید فیھا   ) ھو أحد مؤسسي ألكادیمیة الفنون الجمیلة في بلغراد1958-1878(  توما روساندیتش
إیفان میشتروفیتش الشھیر  النحات الكرواتي  ید  الخیول     بالبرونز وأشھر منحوتاتھ  أغلب أعمال روساندیتش . على  أمام    لعبت 

 .مدخل مجلس النواب

 الریاضیین  .5.7

ویشجعونھم من كل قلوبھم ویبتھجون    ة تأخذ الریاضة مكانة مھمة للغایة في حیاة شعب صربیا. إنھم یجدون في الریاضیین قدو
الریاضات.   أشھر  الطائرة من  الماء وكرة  والتنس وكرة  السلة  القدم وكرة  تعتبر كرة  بفشلھم.  بنجاحاتھم ویعصفون  ویحتفلون 

 .حقق الریاضیون من ھذه المناطق نتائج ملحوظة للغایة في المسابقات األوروبیة والعالمیة

 كرة القدم  .5.7.1

ھي الریاضة األكثر شعبیة في صربیا ووصولھ مرتبط بھوجو بولییا الذي أحضر معھ أول كرة في نھایة    القدم كرة    إنالقول  
منذ ذلك  و  1899في عام   توبتشیدر القرن التاسع عشر عندما عاد إلى بلغراد من دراستھ في برلین. تم لعب أول مبارة على 

الریاضة  بھذه  تزاید االھتمام  الوطني  أقی   1920وفي عام    ،الحین  المنتخب  العام لعب  نفس  المدینة وفي  مت أول بطولة ألندیة 
الوطني   للمنتخب  فوز  أفضل  التشیكوسلوفاكي.  الوطني  المنتخب  مع  األولى  مباراتھ  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  لمملكة 

عام  ا في  منھ)  جزًءا  صربیا  كانت  (الذي  (  1972لیوغوسالفي  فنزویال  مع  المباراة  أھم 0:  10في  القدم    ).  كرة  في  الفرق 
. حقق النجم األحمر أعظم نجاح لكرة  1945المنافسان من بلغراد وتأسس النادیان عام    ،الصربیة ھما بارتیزان و النجم األحمر

حیث فاز بكأس أبطال أوروبا وكأس االنتركونتیننتال وثاني أكبر انجاز حققھ بارتیزان في عام    1991القدم الصربیة في عام  
 :صل إلى نھائیات كأس أبطال أوروبا. بعض أھم العبي كرة القدم الصربیین ھمحیث و  1966

  572) ھو العب كرة قدم أسطوري في النجم األحمر سمي على اسمھ ملعب ھذا النادي. لعب  2008-1922(  رایكو میتیتش 
ھدفًا. حصل    32سجل    حیث  عاًما  11ھدفا. خالل مسیرتھ لعب مع المنتخب الیوغوسالفي لمدة    262مباراة مع نادیھ وأحرز  
الخاص منفقط  خمسة العبین    إنوحتى اآلن    ،رالنجم األحم  على لقب أول نجم في  التقدیر  القدم حصلوا على ھذا  ھذا    لكرة 

 .النادي

  1995من كرواتیا والذي تم اختیاره في عام    نادي بارتیزان و أصلھ في  ) كان العب كرة قدم  2010-1923(  ستیبان بوبیك 
كأفضل العب في تاریخ النادي. یعد من أفضل العبي كرة القدم من زمن یوغوسالفیا. لعب مع بارتیزان بعد الحرب العالمیة  

) عام  1945الثانیة  حتى  فیھا  وظل  كؤوس    1959)  وأربعة  مرتین  الدوري  بكأس  النادي  ھذا  فاز  معھ  تقاعد.  عندما 
 .ھدفا 38مرة وسجل  63فیة. ولعب للمنتخب الیوغوسالفي یوغوسال

الثاني للنجم األحمر. بنى حیاتھ المھنیة في داخل وخارج البالد. مع النجم   ) ھو نجم 2019-1937(  دراغوسالف شیكوالراتس 
القدم واصل العمل  األحمر فاز ببطولة یوغوسالفیا خمس مرات وكأس یوغوسالفیا مرة واحدة. بعد مسیرتھ االحترافیة في كرة  

 .شخصیتھ لعب بطولة   ،شیكي یصور فاحذركمدرب للعدید من األندیة. في الفیلم  

شوشكیتش بارتیزان-1937(  میلوتین  نادي  في  المھنیة  حیاتھ  بدأ  وقد  بارز  مرمى  حارس  ھو  وخاض  )  لـ    387.  مباراة 
مرة. بعد بارتیزان واصل مسیرتھ كحارس مرمى في كولونیا.    50"األسود واألبیض" ودافع عن مرمى المنتخب الیوغوسالفي  

تمت دعوتھ للعب من أجل " فریق العالم " في مباراة إنجلترا وبقیة العالم على ملعب ویمبلي بلندن في    تقدیر عندما حصل على  
 البالد.  بنى الحقًا مسیرتھ التدریبیة في داخل وخارج. وقد 1965عام 

عندما كان   النجم األحمر  . جاء إلى .أحد أفضل العبي كرة القدم المحلیین كل الزمن   ) یعتبر-1946(  دراغان دجاییتش دجایا
ھدفا. إنھ    23  مرة وسجل   85عاًما فقط وبعد ستة أشھر تلقى دعوة للعب مع الفریق األول. ارتدى القمیص الوطني    15عمره  

 .أحد العبي كرة القدم األكثر حصًدا لأللقاب في تاریخ كرة القدم الصربیة والیوغوسالفیة

) أصبح أول العب لفریق غالینیكا من بلغراد كالعب كرة قدم موھوب للغایة في سن أقل من  1985-1962(  دراغان مانتسى
ة وجاذبیتھ وقدرتھ على تسجیل األھداف من مسافات ومواقف ال  اكتسب شھرتھ بشجاعتھ االستثنائی و. ثم لعب مع بارتیزان  17

بطل   یعتبر  الممیزة.  عالمتھ  كانت  والتي  ركبتیھ  على  االنزالق  خالل  من  باألھداف  احتفل  بارتیزان    لمشجعيتصدق.  نادي 

غادر تركیا   یربخشة التركي.) بدأ مسیرتھ االحترافیة في نادي بارتیزان ثم انتقل إلى نادي فین -1992(  بوغدان بوغدانوفیتش 
عام   ومن  سكرامنتو  مع  مرة  ألول  لعب  حیث  للمحترفین  االمیركي  الدوري  أتالنتا  2020إلى  من   .في  العدید  في  شارك 

 .فاز بمیدالیة فضیة في أولمبیاد ریو حیث المسابقات مع المنتخب الوطني

میغا   بدأ حیاتھ المھنیة في صربیا في .ن لنادي دنفر ناجتس ) یلعب حالیًا في الدوري االمیركي للمحترفی -1995(  نیكوال یوكیتش
في  أفضل العب   حصل على العدید من الجوائز في كرة السلة لألندیة وفاز بجائزة .انتقل إلى دنفر  2014فیزورا وفي عام  

 .مع المنتخب الوطني الصربي فاز بالمیدالیة الفضیة في األلعاب األولمبیة في ریو . 20/21موسم 

أمضت جزًءا كبیًرا من   .األكثر حصًدا لأللقاب   الصربیاتالعبات كرة السلة    إحدى) ھي  -1967(  ینا أربوتینا شاریناتس أنجیل
مع   .كانت جزًءا من منتخب یوغوسالفیا للناشئین والكبار البلد.   حیاتھا المھنیة في اللعب مع النجم األحمر كما لعبت في خارج

لعبت   .1986باإلضافة إلى المیدالیة الفضیة في بطولة أوروبا    1985بمیدالیة برونزیة في بطولة العالم  منتخب الناشئین فازت  
األول   81 الوطني  المنتخب  مع  سیول   حیث   مباراة  أولمبیاد  في  الفضیة  بالمیدالیة  بطولة    1988فازت  في  الفضیة  والمیدالیة 

 .1990العالم 

فازت بالعدید   و 2016إلى  2002لعبت مع المنتخب الصربي من  .منتخب الوطني) كانت كابتن ال-1982( میلیتسا دابوفیتش 
 .2016والبرونزیة في أولمبیاد ریو دي جانیرو   2015من المیدالیات بما في ذلك المیدالیات الذھبیة في بطولة أوروبا 

  الصربي، ء من المنتخب الوطني  كجز . ) لعبت في أقوى دوري في العالم الدوري االمیركي للمحترفات-1989(  آنا دابوفیتش
والمیدالیات الجوائز  من  العدید  على  (  ،حصلت  أوروبا  بطولة  في  ذھبیتین  (2021و  2015میدالیتین  والبرونزیة   (2019  (

 .2016وكذلك البرونزیة األولمبیة في عام  

 

 كرة الماء  .5.7.3

في    1950المنتخب الیوغوسالفي بأول میدالیة لھ عام  فاز   .إن كرة الماء أكثر الریاضات تتوًجا باأللقاب في صربیا منذ عقود
ال یوجد عام تقریبًا دون أن یفوز العبو كرة الماء الصربیون بمیدالیة في   .بطولة أوروبا في فیینا واستمر بعد ذلك في النجاح 

األولم األلعاب  في  ذھبیة  بمیدالیة  الوطني  المنتخب  فاز  فقد  لذا  العالمیة  أو  األوروبیة  ببطولة  المسابقات  وفاز  مرات  بیة خمس 
 .العالم خمس مرات

المحلیة   الماء  كرة  أسطورة  میالنوفیتش یعتبر  لعب  -1965(  إیغور  حیث  الماء  كرة  العبي  أفضل  أحد  مع    349)  مباراة 
حارس مرمى كرة الماء الذي تم اختیاره كأفضل ریاضي من    )-1964(  ألكسندر شوشتارثم ھناك   ھدفًا  540المنتخب وسجل  

ال الیوغوسالفیة وفي عام  قبل  األولمبیة  للریاضة.    2001لجنة  الذھبیة  الشارة  اودوفیتشیتش حصل على  ) ھو  -1982(  فانیا 
العب في المنتخب الوطني الذي بنى مسیرتھ المھنیة في األندیة المحلیة واألجنبیة ومع المنتخب الوطني وفاز بعدد كبیر من 

-1934(  میالن غالى موشكاتیروفیتش  من قبل مجلة فاین و لین.   2010عام  حصل على لقب أفضل العب في العالم   .الجوائز
كان   حیث 1964) ھو أحد أفضل العبي كرة الماء في الستینیات وفاز بالمیدالیة الفضیة في دورة األلعاب األولمبیة لعام  1993

یاضي في بلدیة المدینة القدیمة في بلغراد  سمي المركز الر و   أستاذا للكیمیاء العضویة في كلیة التكنولوجیا والمعادن في بلغراد 
 .باسمھ

 كرة الطائرة  .8.2.1

أثناء االحتالل األلماني أصبحت ھذه الریاضة    1945إلى    1941وفي الفترة من   1924طائرة في صربیا عام  ال وصلت كرة  
الطائرة لكرة  أقسام  الریاضیة  الجمعیات  من  المزید  وأسس  شعبیة  عام   . أكثر  في    1949في  الطائرة  الكرة  اتحاد  أصبح 

تطورت   .بطولة أوروبا في باریس فيیوغوسالفیا منظمة مستقلة وبعد ذلك بعامین فاز الفریق الوطني للسیدات بالمیدالیة األولى 
ة الذھبیة في األلعاب  والفوز بالمیدالی   2000ھذه الریاضة تدریجیاً في بلدنا ویرتبط أكبر نجاح لالعبي الكرة الطائرة لدینا بعام  

 .والنجاحات في مختلف المسابقات اتبعد ذلك كان ھناك العدید من التكریم . األولمبیة في سیدني

 :األكثر شھرة لھذه الریاضة الریاضیین من بین

األولمبیة  میدالیة في قمیص المنتخب الیوغوسالفي بما في ذلك المیدالیة الذھبیة    14) فاز بـ  -1970(  فالدیمیر فانیا غربیتش 
 .وھو عضو في قاعة مشاھیر كرة الطائرة .وفي نفس العام حصل على لقب أفضل العب في أوروبا 2000في عام 
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  وجودة م  فتى مع جرة مكسورةأھم أعمالھ في بلغراد:   .) ھو ممثل األكادیمیة الصربیة1943-1874(  سیمیون روكساندیتش
معروض في المتحف     الصبي الذي یخرج الشوكةتمثال    نافورة في كالیمجدان و عند    الصیاد المؤسف عند حنفیة تشوكور و  

 .الوطني

تلقى تعلیمھ في فیینا  .وأول عمید فیھا   ) ھو أحد مؤسسي ألكادیمیة الفنون الجمیلة في بلغراد1958-1878(  توما روساندیتش
إیفان میشتروفیتش الشھیر  النحات الكرواتي  ید  الخیول     بالبرونز وأشھر منحوتاتھ  أغلب أعمال روساندیتش . على  أمام    لعبت 

 .مدخل مجلس النواب

 الریاضیین  .5.7

ویشجعونھم من كل قلوبھم ویبتھجون    ة تأخذ الریاضة مكانة مھمة للغایة في حیاة شعب صربیا. إنھم یجدون في الریاضیین قدو
الریاضات.   أشھر  الطائرة من  الماء وكرة  والتنس وكرة  السلة  القدم وكرة  تعتبر كرة  بفشلھم.  بنجاحاتھم ویعصفون  ویحتفلون 

 .حقق الریاضیون من ھذه المناطق نتائج ملحوظة للغایة في المسابقات األوروبیة والعالمیة

 كرة القدم  .5.7.1

ھي الریاضة األكثر شعبیة في صربیا ووصولھ مرتبط بھوجو بولییا الذي أحضر معھ أول كرة في نھایة    القدم كرة    إنالقول  
منذ ذلك  و  1899في عام   توبتشیدر القرن التاسع عشر عندما عاد إلى بلغراد من دراستھ في برلین. تم لعب أول مبارة على 

الریاضة  بھذه  تزاید االھتمام  الوطني  أقی   1920وفي عام    ،الحین  المنتخب  العام لعب  نفس  المدینة وفي  مت أول بطولة ألندیة 
الوطني   للمنتخب  فوز  أفضل  التشیكوسلوفاكي.  الوطني  المنتخب  مع  األولى  مباراتھ  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  لمملكة 

عام  ا في  منھ)  جزًءا  صربیا  كانت  (الذي  (  1972لیوغوسالفي  فنزویال  مع  المباراة  أھم 0:  10في  القدم    ).  كرة  في  الفرق 
. حقق النجم األحمر أعظم نجاح لكرة  1945المنافسان من بلغراد وتأسس النادیان عام    ،الصربیة ھما بارتیزان و النجم األحمر

حیث فاز بكأس أبطال أوروبا وكأس االنتركونتیننتال وثاني أكبر انجاز حققھ بارتیزان في عام    1991القدم الصربیة في عام  
 :صل إلى نھائیات كأس أبطال أوروبا. بعض أھم العبي كرة القدم الصربیین ھمحیث و  1966

  572) ھو العب كرة قدم أسطوري في النجم األحمر سمي على اسمھ ملعب ھذا النادي. لعب  2008-1922(  رایكو میتیتش 
ھدفًا. حصل    32سجل    حیث  عاًما  11ھدفا. خالل مسیرتھ لعب مع المنتخب الیوغوسالفي لمدة    262مباراة مع نادیھ وأحرز  
الخاص منفقط  خمسة العبین    إنوحتى اآلن    ،رالنجم األحم  على لقب أول نجم في  التقدیر  القدم حصلوا على ھذا  ھذا    لكرة 

 .النادي

  1995من كرواتیا والذي تم اختیاره في عام    نادي بارتیزان و أصلھ في  ) كان العب كرة قدم  2010-1923(  ستیبان بوبیك 
كأفضل العب في تاریخ النادي. یعد من أفضل العبي كرة القدم من زمن یوغوسالفیا. لعب مع بارتیزان بعد الحرب العالمیة  

) عام  1945الثانیة  حتى  فیھا  وظل  كؤوس    1959)  وأربعة  مرتین  الدوري  بكأس  النادي  ھذا  فاز  معھ  تقاعد.  عندما 
 .ھدفا 38مرة وسجل  63فیة. ولعب للمنتخب الیوغوسالفي یوغوسال

الثاني للنجم األحمر. بنى حیاتھ المھنیة في داخل وخارج البالد. مع النجم   ) ھو نجم 2019-1937(  دراغوسالف شیكوالراتس 
القدم واصل العمل  األحمر فاز ببطولة یوغوسالفیا خمس مرات وكأس یوغوسالفیا مرة واحدة. بعد مسیرتھ االحترافیة في كرة  

 .شخصیتھ لعب بطولة   ،شیكي یصور فاحذركمدرب للعدید من األندیة. في الفیلم  

شوشكیتش بارتیزان-1937(  میلوتین  نادي  في  المھنیة  حیاتھ  بدأ  وقد  بارز  مرمى  حارس  ھو  وخاض  )  لـ    387.  مباراة 
مرة. بعد بارتیزان واصل مسیرتھ كحارس مرمى في كولونیا.    50"األسود واألبیض" ودافع عن مرمى المنتخب الیوغوسالفي  

تمت دعوتھ للعب من أجل " فریق العالم " في مباراة إنجلترا وبقیة العالم على ملعب ویمبلي بلندن في    تقدیر عندما حصل على  
 البالد.  بنى الحقًا مسیرتھ التدریبیة في داخل وخارج. وقد 1965عام 

عندما كان   النجم األحمر  . جاء إلى .أحد أفضل العبي كرة القدم المحلیین كل الزمن   ) یعتبر-1946(  دراغان دجاییتش دجایا
ھدفا. إنھ    23  مرة وسجل   85عاًما فقط وبعد ستة أشھر تلقى دعوة للعب مع الفریق األول. ارتدى القمیص الوطني    15عمره  

 .أحد العبي كرة القدم األكثر حصًدا لأللقاب في تاریخ كرة القدم الصربیة والیوغوسالفیة

) أصبح أول العب لفریق غالینیكا من بلغراد كالعب كرة قدم موھوب للغایة في سن أقل من  1985-1962(  دراغان مانتسى
ة وجاذبیتھ وقدرتھ على تسجیل األھداف من مسافات ومواقف ال  اكتسب شھرتھ بشجاعتھ االستثنائی و. ثم لعب مع بارتیزان  17

بطل   یعتبر  الممیزة.  عالمتھ  كانت  والتي  ركبتیھ  على  االنزالق  خالل  من  باألھداف  احتفل  بارتیزان    لمشجعيتصدق.  نادي 

غادر تركیا   یربخشة التركي.) بدأ مسیرتھ االحترافیة في نادي بارتیزان ثم انتقل إلى نادي فین -1992(  بوغدان بوغدانوفیتش 
عام   ومن  سكرامنتو  مع  مرة  ألول  لعب  حیث  للمحترفین  االمیركي  الدوري  أتالنتا  2020إلى  من   .في  العدید  في  شارك 

 .فاز بمیدالیة فضیة في أولمبیاد ریو حیث المسابقات مع المنتخب الوطني

میغا   بدأ حیاتھ المھنیة في صربیا في .ن لنادي دنفر ناجتس ) یلعب حالیًا في الدوري االمیركي للمحترفی -1995(  نیكوال یوكیتش
في  أفضل العب   حصل على العدید من الجوائز في كرة السلة لألندیة وفاز بجائزة .انتقل إلى دنفر  2014فیزورا وفي عام  

 .مع المنتخب الوطني الصربي فاز بالمیدالیة الفضیة في األلعاب األولمبیة في ریو . 20/21موسم 

أمضت جزًءا كبیًرا من   .األكثر حصًدا لأللقاب   الصربیاتالعبات كرة السلة    إحدى) ھي  -1967(  ینا أربوتینا شاریناتس أنجیل
مع   .كانت جزًءا من منتخب یوغوسالفیا للناشئین والكبار البلد.   حیاتھا المھنیة في اللعب مع النجم األحمر كما لعبت في خارج

لعبت   .1986باإلضافة إلى المیدالیة الفضیة في بطولة أوروبا    1985بمیدالیة برونزیة في بطولة العالم  منتخب الناشئین فازت  
األول   81 الوطني  المنتخب  مع  سیول   حیث   مباراة  أولمبیاد  في  الفضیة  بالمیدالیة  بطولة    1988فازت  في  الفضیة  والمیدالیة 

 .1990العالم 

فازت بالعدید   و 2016إلى  2002لعبت مع المنتخب الصربي من  .منتخب الوطني) كانت كابتن ال-1982( میلیتسا دابوفیتش 
 .2016والبرونزیة في أولمبیاد ریو دي جانیرو   2015من المیدالیات بما في ذلك المیدالیات الذھبیة في بطولة أوروبا 

  الصربي، ء من المنتخب الوطني  كجز . ) لعبت في أقوى دوري في العالم الدوري االمیركي للمحترفات-1989(  آنا دابوفیتش
والمیدالیات الجوائز  من  العدید  على  (  ،حصلت  أوروبا  بطولة  في  ذھبیتین  (2021و  2015میدالیتین  والبرونزیة   (2019  (

 .2016وكذلك البرونزیة األولمبیة في عام  

 

 كرة الماء  .5.7.3

في    1950المنتخب الیوغوسالفي بأول میدالیة لھ عام  فاز   .إن كرة الماء أكثر الریاضات تتوًجا باأللقاب في صربیا منذ عقود
ال یوجد عام تقریبًا دون أن یفوز العبو كرة الماء الصربیون بمیدالیة في   .بطولة أوروبا في فیینا واستمر بعد ذلك في النجاح 

األولم األلعاب  في  ذھبیة  بمیدالیة  الوطني  المنتخب  فاز  فقد  لذا  العالمیة  أو  األوروبیة  ببطولة  المسابقات  وفاز  مرات  بیة خمس 
 .العالم خمس مرات

المحلیة   الماء  كرة  أسطورة  میالنوفیتش یعتبر  لعب  -1965(  إیغور  حیث  الماء  كرة  العبي  أفضل  أحد  مع    349)  مباراة 
حارس مرمى كرة الماء الذي تم اختیاره كأفضل ریاضي من    )-1964(  ألكسندر شوشتارثم ھناك   ھدفًا  540المنتخب وسجل  

ال الیوغوسالفیة وفي عام  قبل  األولمبیة  للریاضة.    2001لجنة  الذھبیة  الشارة  اودوفیتشیتش حصل على  ) ھو  -1982(  فانیا 
العب في المنتخب الوطني الذي بنى مسیرتھ المھنیة في األندیة المحلیة واألجنبیة ومع المنتخب الوطني وفاز بعدد كبیر من 

-1934(  میالن غالى موشكاتیروفیتش  من قبل مجلة فاین و لین.   2010عام  حصل على لقب أفضل العب في العالم   .الجوائز
كان   حیث 1964) ھو أحد أفضل العبي كرة الماء في الستینیات وفاز بالمیدالیة الفضیة في دورة األلعاب األولمبیة لعام  1993

یاضي في بلدیة المدینة القدیمة في بلغراد  سمي المركز الر و   أستاذا للكیمیاء العضویة في كلیة التكنولوجیا والمعادن في بلغراد 
 .باسمھ

 كرة الطائرة  .8.2.1

أثناء االحتالل األلماني أصبحت ھذه الریاضة    1945إلى    1941وفي الفترة من   1924طائرة في صربیا عام  ال وصلت كرة  
الطائرة لكرة  أقسام  الریاضیة  الجمعیات  من  المزید  وأسس  شعبیة  عام   . أكثر  في    1949في  الطائرة  الكرة  اتحاد  أصبح 

تطورت   .بطولة أوروبا في باریس فيیوغوسالفیا منظمة مستقلة وبعد ذلك بعامین فاز الفریق الوطني للسیدات بالمیدالیة األولى 
ة الذھبیة في األلعاب  والفوز بالمیدالی   2000ھذه الریاضة تدریجیاً في بلدنا ویرتبط أكبر نجاح لالعبي الكرة الطائرة لدینا بعام  

 .والنجاحات في مختلف المسابقات اتبعد ذلك كان ھناك العدید من التكریم . األولمبیة في سیدني

 :األكثر شھرة لھذه الریاضة الریاضیین من بین

األولمبیة  میدالیة في قمیص المنتخب الیوغوسالفي بما في ذلك المیدالیة الذھبیة    14) فاز بـ  -1970(  فالدیمیر فانیا غربیتش 
 .وھو عضو في قاعة مشاھیر كرة الطائرة .وفي نفس العام حصل على لقب أفضل العب في أوروبا 2000في عام 

فاز بالمیدالیة الذھبیة    2000في عام  . ) ھو عضو في المنتخب الصربي حائز على العدید من الجوائز-1973(  نیكوال غربیتش 
 .أصبح عضًوا في قاعة مشاھیر كرة الطائرة 2016وفي عام األولمبیة مع المنتخب الوطني في سیدني 

 كرة  الید  .8.2.2

العالمیتین الحربین  بین  التحدیث  في  صربیا  في  الید  كرة  عام   .بدأت  في  الصربي  الید  كرة  اتحاد  تنظیم    1949تأسس  وتم 
االتحاد  تأسس  بعد عامین من  األولى  بشكل   . المسابقات  البدایة شائعة  الریاضة في  والنساء كانت ھذه  الفتیات  بین  مع  و  خاص 

النجاحات التي حققھا المنتخب الیوغوسالفي في منافسات الرجال والسیدات بما في ذلك میدالیتین ذھبیتین   تعددت مرور الوقت  
في منافسات الرجال باإلضافة إلى المیدالیة الذھبیة األولمبیة في مسابقة السیدات    1984و    1972في األلعاب األولمبیة لعام  

الیوغوسالفیة والصربیة ھي   .1984عام   الید  الوطني    العبة) وھي  -1960(  سفیتالنا كیتیتشأشھر اسم لكرة  المنتخب  في 
فازت بالمیدالیة   . )شاركت مرتین في األلعاب األولمبیة حیث فازت بالمیدالیة الذھبیة (في لوس أنجلوس) والفضیة (في موسكو

حصلت على لقب أفضل العبة كرة ید في العالم من قبل االتحاد الدولي    1988عام  وفي    1990الذھبیة في بطولة العالم عام  
 . لكرة الید

 

 التنس  .8.2.3

الشعب   قلوب  في  خاصة  مكانة  یحتالن  القوى  وألعاب  التنس  فإن  العلیا  الشعبیة  لھا  الجماعیة  الریاضات  أن  من  الرغم  على 
في مدینة بریبوي المكان األول الذي بدأت فیھ ممارسة   .التاسع عشر اكتسب التنس شعبیتھ في صربیا في نھایة القرن   الصربي.

وھي واحدة من العبي التنس األكثر حصًدا لأللقاب على    1973في مدینة نوفي ساد عام    مونیكا سیلیشولدت   .ھذه الریاضة 
بدأت اللعب مع الوالیات    وبعدھا  1994اإلطالق وھي األولى سابقًا في فردي السیدات والتي لعبت مع یوغوسالفیا حتى عام  

نتظر مباریات العبي التنس بفارغ الصبر ووصل أربعة  ن  یثح  ازدادت شعبیة التنس في السنوات العشرین الماضیة  .المتحدة
العالم في  األول  المركز  إلى  د(  وھم  ،العبین  یانكوفیتش    -  وكوفیتشج نوفاك  ویلینا  إیفانوفیتش  وآنا  الرجال  فردي    -فردي 

 ). زوجي الرجال -سیدات ونیناد زیمونیتش  

العالم على اإلطالق -1987(  نوفاك دجوكوفیتش النجم األكبر ھو   تنس في  التنس أفضل العب  نقاد  العدید من  یعتبره  الذي   (  
الرقم القیاسي لعدد األسابیع التي قضاھا    2021س  في مار  . القیاسیة   واالرقام   صاحب العدید من االنجازات   ھوو حطم رسمیاً 

 .لدیھ العدید من انجازات التنس األخرى .على رأس قائمة اتحاد العبي التنس المحترفین

 ألعاب القوى  .8.2.4

) من بین األساطیر التي  2021-1948(  فیرا نیكولیتش حققت صربیا نجاحات ریاضیة كبیرة في العاب القوى لذلك كانت  
أصبحت عضوة في المنتخب الوطني وبطلة البلقان وكانت أیًضا بطلة أوروبا    16في سن ال   . متر  800اشتھرت بسباقات  

 .وحاملة الرقم القیاسي العالمي في ھذا التخصص 

 :الریاضیون البارزون في ألعاب القوى ھم

توبیتش  األ-1971(  دراغوتین  في  شارك  مرات)  ست  األولمبیة  عام   لعاب  العالمي    وحقق   1990منذ  القیاسي  الرقم 
ویعد من أحد أفضل   قد حصل على العدید من الجوائز في بطوالت مختلفة .متر  2.37للناشئین في الوثب العالي بقفزة  

 الریاضیین الصرب في ألعاب القوى. 

یلة وقد شاركت في العدید من سباقات الماراثون ونصف  للمسافات الطو  نشطة  ) ال تزال عداءة-1977(  أولیفیرا ییفتیتش
وصربیا .الماراثون یوغوسالفیا  في  ریاضیة  كأفضل  وتكراًرا  مراًرا  اختیارھا  المیدالیات  و  تم  من  بالعدید  فازت  قد 
 .والجوائز 

تتنافس في   .) عضو في المنتخب الوطني وعضو في نادي فویفودینا الریاضي من نوفي ساد-1990(  إیفانا شبانوفیتش 
بالعدید من المیدالیات في المسابقات العالمیة واألوروبیة باإلضافة إلى البرونزیة األولمبیة في عام   . الوثب الطویل فازت 

 .في ریو دي جانیرو 2016
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  وجودة م  فتى مع جرة مكسورةأھم أعمالھ في بلغراد:   .) ھو ممثل األكادیمیة الصربیة1943-1874(  سیمیون روكساندیتش
معروض في المتحف     الصبي الذي یخرج الشوكةتمثال    نافورة في كالیمجدان و عند    الصیاد المؤسف عند حنفیة تشوكور و  

 .الوطني

تلقى تعلیمھ في فیینا  .وأول عمید فیھا   ) ھو أحد مؤسسي ألكادیمیة الفنون الجمیلة في بلغراد1958-1878(  توما روساندیتش
إیفان میشتروفیتش الشھیر  النحات الكرواتي  ید  الخیول     بالبرونز وأشھر منحوتاتھ  أغلب أعمال روساندیتش . على  أمام    لعبت 

 .مدخل مجلس النواب

 الریاضیین  .5.7

ویشجعونھم من كل قلوبھم ویبتھجون    ة تأخذ الریاضة مكانة مھمة للغایة في حیاة شعب صربیا. إنھم یجدون في الریاضیین قدو
الریاضات.   أشھر  الطائرة من  الماء وكرة  والتنس وكرة  السلة  القدم وكرة  تعتبر كرة  بفشلھم.  بنجاحاتھم ویعصفون  ویحتفلون 

 .حقق الریاضیون من ھذه المناطق نتائج ملحوظة للغایة في المسابقات األوروبیة والعالمیة

 كرة القدم  .5.7.1

ھي الریاضة األكثر شعبیة في صربیا ووصولھ مرتبط بھوجو بولییا الذي أحضر معھ أول كرة في نھایة    القدم كرة    إنالقول  
منذ ذلك  و  1899في عام   توبتشیدر القرن التاسع عشر عندما عاد إلى بلغراد من دراستھ في برلین. تم لعب أول مبارة على 

الریاضة  بھذه  تزاید االھتمام  الوطني  أقی   1920وفي عام    ،الحین  المنتخب  العام لعب  نفس  المدینة وفي  مت أول بطولة ألندیة 
الوطني   للمنتخب  فوز  أفضل  التشیكوسلوفاكي.  الوطني  المنتخب  مع  األولى  مباراتھ  والسلوفینیین  والكروات  الصرب  لمملكة 

عام  ا في  منھ)  جزًءا  صربیا  كانت  (الذي  (  1972لیوغوسالفي  فنزویال  مع  المباراة  أھم 0:  10في  القدم    ).  كرة  في  الفرق 
. حقق النجم األحمر أعظم نجاح لكرة  1945المنافسان من بلغراد وتأسس النادیان عام    ،الصربیة ھما بارتیزان و النجم األحمر

حیث فاز بكأس أبطال أوروبا وكأس االنتركونتیننتال وثاني أكبر انجاز حققھ بارتیزان في عام    1991القدم الصربیة في عام  
 :صل إلى نھائیات كأس أبطال أوروبا. بعض أھم العبي كرة القدم الصربیین ھمحیث و  1966

  572) ھو العب كرة قدم أسطوري في النجم األحمر سمي على اسمھ ملعب ھذا النادي. لعب  2008-1922(  رایكو میتیتش 
ھدفًا. حصل    32سجل    حیث  عاًما  11ھدفا. خالل مسیرتھ لعب مع المنتخب الیوغوسالفي لمدة    262مباراة مع نادیھ وأحرز  
الخاص منفقط  خمسة العبین    إنوحتى اآلن    ،رالنجم األحم  على لقب أول نجم في  التقدیر  القدم حصلوا على ھذا  ھذا    لكرة 

 .النادي

  1995من كرواتیا والذي تم اختیاره في عام    نادي بارتیزان و أصلھ في  ) كان العب كرة قدم  2010-1923(  ستیبان بوبیك 
كأفضل العب في تاریخ النادي. یعد من أفضل العبي كرة القدم من زمن یوغوسالفیا. لعب مع بارتیزان بعد الحرب العالمیة  

) عام  1945الثانیة  حتى  فیھا  وظل  كؤوس    1959)  وأربعة  مرتین  الدوري  بكأس  النادي  ھذا  فاز  معھ  تقاعد.  عندما 
 .ھدفا 38مرة وسجل  63فیة. ولعب للمنتخب الیوغوسالفي یوغوسال

الثاني للنجم األحمر. بنى حیاتھ المھنیة في داخل وخارج البالد. مع النجم   ) ھو نجم 2019-1937(  دراغوسالف شیكوالراتس 
القدم واصل العمل  األحمر فاز ببطولة یوغوسالفیا خمس مرات وكأس یوغوسالفیا مرة واحدة. بعد مسیرتھ االحترافیة في كرة  

 .شخصیتھ لعب بطولة   ،شیكي یصور فاحذركمدرب للعدید من األندیة. في الفیلم  

شوشكیتش بارتیزان-1937(  میلوتین  نادي  في  المھنیة  حیاتھ  بدأ  وقد  بارز  مرمى  حارس  ھو  وخاض  )  لـ    387.  مباراة 
مرة. بعد بارتیزان واصل مسیرتھ كحارس مرمى في كولونیا.    50"األسود واألبیض" ودافع عن مرمى المنتخب الیوغوسالفي  

تمت دعوتھ للعب من أجل " فریق العالم " في مباراة إنجلترا وبقیة العالم على ملعب ویمبلي بلندن في    تقدیر عندما حصل على  
 البالد.  بنى الحقًا مسیرتھ التدریبیة في داخل وخارج. وقد 1965عام 

عندما كان   النجم األحمر  . جاء إلى .أحد أفضل العبي كرة القدم المحلیین كل الزمن   ) یعتبر-1946(  دراغان دجاییتش دجایا
ھدفا. إنھ    23  مرة وسجل   85عاًما فقط وبعد ستة أشھر تلقى دعوة للعب مع الفریق األول. ارتدى القمیص الوطني    15عمره  

 .أحد العبي كرة القدم األكثر حصًدا لأللقاب في تاریخ كرة القدم الصربیة والیوغوسالفیة

) أصبح أول العب لفریق غالینیكا من بلغراد كالعب كرة قدم موھوب للغایة في سن أقل من  1985-1962(  دراغان مانتسى
ة وجاذبیتھ وقدرتھ على تسجیل األھداف من مسافات ومواقف ال  اكتسب شھرتھ بشجاعتھ االستثنائی و. ثم لعب مع بارتیزان  17

بطل   یعتبر  الممیزة.  عالمتھ  كانت  والتي  ركبتیھ  على  االنزالق  خالل  من  باألھداف  احتفل  بارتیزان    لمشجعيتصدق.  نادي 

غادر تركیا   یربخشة التركي.) بدأ مسیرتھ االحترافیة في نادي بارتیزان ثم انتقل إلى نادي فین -1992(  بوغدان بوغدانوفیتش 
عام   ومن  سكرامنتو  مع  مرة  ألول  لعب  حیث  للمحترفین  االمیركي  الدوري  أتالنتا  2020إلى  من   .في  العدید  في  شارك 

 .فاز بمیدالیة فضیة في أولمبیاد ریو حیث المسابقات مع المنتخب الوطني

میغا   بدأ حیاتھ المھنیة في صربیا في .ن لنادي دنفر ناجتس ) یلعب حالیًا في الدوري االمیركي للمحترفی -1995(  نیكوال یوكیتش
في  أفضل العب   حصل على العدید من الجوائز في كرة السلة لألندیة وفاز بجائزة .انتقل إلى دنفر  2014فیزورا وفي عام  

 .مع المنتخب الوطني الصربي فاز بالمیدالیة الفضیة في األلعاب األولمبیة في ریو . 20/21موسم 

أمضت جزًءا كبیًرا من   .األكثر حصًدا لأللقاب   الصربیاتالعبات كرة السلة    إحدى) ھي  -1967(  ینا أربوتینا شاریناتس أنجیل
مع   .كانت جزًءا من منتخب یوغوسالفیا للناشئین والكبار البلد.   حیاتھا المھنیة في اللعب مع النجم األحمر كما لعبت في خارج

لعبت   .1986باإلضافة إلى المیدالیة الفضیة في بطولة أوروبا    1985بمیدالیة برونزیة في بطولة العالم  منتخب الناشئین فازت  
األول   81 الوطني  المنتخب  مع  سیول   حیث   مباراة  أولمبیاد  في  الفضیة  بالمیدالیة  بطولة    1988فازت  في  الفضیة  والمیدالیة 

 .1990العالم 

فازت بالعدید   و 2016إلى  2002لعبت مع المنتخب الصربي من  .منتخب الوطني) كانت كابتن ال-1982( میلیتسا دابوفیتش 
 .2016والبرونزیة في أولمبیاد ریو دي جانیرو   2015من المیدالیات بما في ذلك المیدالیات الذھبیة في بطولة أوروبا 

  الصربي، ء من المنتخب الوطني  كجز . ) لعبت في أقوى دوري في العالم الدوري االمیركي للمحترفات-1989(  آنا دابوفیتش
والمیدالیات الجوائز  من  العدید  على  (  ،حصلت  أوروبا  بطولة  في  ذھبیتین  (2021و  2015میدالیتین  والبرونزیة   (2019  (

 .2016وكذلك البرونزیة األولمبیة في عام  

 

 كرة الماء  .5.7.3

في    1950المنتخب الیوغوسالفي بأول میدالیة لھ عام  فاز   .إن كرة الماء أكثر الریاضات تتوًجا باأللقاب في صربیا منذ عقود
ال یوجد عام تقریبًا دون أن یفوز العبو كرة الماء الصربیون بمیدالیة في   .بطولة أوروبا في فیینا واستمر بعد ذلك في النجاح 

األولم األلعاب  في  ذھبیة  بمیدالیة  الوطني  المنتخب  فاز  فقد  لذا  العالمیة  أو  األوروبیة  ببطولة  المسابقات  وفاز  مرات  بیة خمس 
 .العالم خمس مرات

المحلیة   الماء  كرة  أسطورة  میالنوفیتش یعتبر  لعب  -1965(  إیغور  حیث  الماء  كرة  العبي  أفضل  أحد  مع    349)  مباراة 
حارس مرمى كرة الماء الذي تم اختیاره كأفضل ریاضي من    )-1964(  ألكسندر شوشتارثم ھناك   ھدفًا  540المنتخب وسجل  

ال الیوغوسالفیة وفي عام  قبل  األولمبیة  للریاضة.    2001لجنة  الذھبیة  الشارة  اودوفیتشیتش حصل على  ) ھو  -1982(  فانیا 
العب في المنتخب الوطني الذي بنى مسیرتھ المھنیة في األندیة المحلیة واألجنبیة ومع المنتخب الوطني وفاز بعدد كبیر من 

-1934(  میالن غالى موشكاتیروفیتش  من قبل مجلة فاین و لین.   2010عام  حصل على لقب أفضل العب في العالم   .الجوائز
كان   حیث 1964) ھو أحد أفضل العبي كرة الماء في الستینیات وفاز بالمیدالیة الفضیة في دورة األلعاب األولمبیة لعام  1993

یاضي في بلدیة المدینة القدیمة في بلغراد  سمي المركز الر و   أستاذا للكیمیاء العضویة في كلیة التكنولوجیا والمعادن في بلغراد 
 .باسمھ

 كرة الطائرة  .8.2.1

أثناء االحتالل األلماني أصبحت ھذه الریاضة    1945إلى    1941وفي الفترة من   1924طائرة في صربیا عام  ال وصلت كرة  
الطائرة لكرة  أقسام  الریاضیة  الجمعیات  من  المزید  وأسس  شعبیة  عام   . أكثر  في    1949في  الطائرة  الكرة  اتحاد  أصبح 

تطورت   .بطولة أوروبا في باریس فيیوغوسالفیا منظمة مستقلة وبعد ذلك بعامین فاز الفریق الوطني للسیدات بالمیدالیة األولى 
ة الذھبیة في األلعاب  والفوز بالمیدالی   2000ھذه الریاضة تدریجیاً في بلدنا ویرتبط أكبر نجاح لالعبي الكرة الطائرة لدینا بعام  

 .والنجاحات في مختلف المسابقات اتبعد ذلك كان ھناك العدید من التكریم . األولمبیة في سیدني

 :األكثر شھرة لھذه الریاضة الریاضیین من بین

األولمبیة  میدالیة في قمیص المنتخب الیوغوسالفي بما في ذلك المیدالیة الذھبیة    14) فاز بـ  -1970(  فالدیمیر فانیا غربیتش 
 .وھو عضو في قاعة مشاھیر كرة الطائرة .وفي نفس العام حصل على لقب أفضل العب في أوروبا 2000في عام 

فاز بالمیدالیة الذھبیة    2000في عام  . ) ھو عضو في المنتخب الصربي حائز على العدید من الجوائز-1973(  نیكوال غربیتش 
 .أصبح عضًوا في قاعة مشاھیر كرة الطائرة 2016وفي عام األولمبیة مع المنتخب الوطني في سیدني 

 كرة  الید  .8.2.2

العالمیتین الحربین  بین  التحدیث  في  صربیا  في  الید  كرة  عام   .بدأت  في  الصربي  الید  كرة  اتحاد  تنظیم    1949تأسس  وتم 
االتحاد  تأسس  بعد عامین من  األولى  بشكل   . المسابقات  البدایة شائعة  الریاضة في  والنساء كانت ھذه  الفتیات  بین  مع  و  خاص 

النجاحات التي حققھا المنتخب الیوغوسالفي في منافسات الرجال والسیدات بما في ذلك میدالیتین ذھبیتین   تعددت مرور الوقت  
في منافسات الرجال باإلضافة إلى المیدالیة الذھبیة األولمبیة في مسابقة السیدات    1984و    1972في األلعاب األولمبیة لعام  

الیوغوسالفیة والصربیة ھي   .1984عام   الید  الوطني    العبة) وھي  -1960(  سفیتالنا كیتیتشأشھر اسم لكرة  المنتخب  في 
فازت بالمیدالیة   . )شاركت مرتین في األلعاب األولمبیة حیث فازت بالمیدالیة الذھبیة (في لوس أنجلوس) والفضیة (في موسكو

حصلت على لقب أفضل العبة كرة ید في العالم من قبل االتحاد الدولي    1988عام  وفي    1990الذھبیة في بطولة العالم عام  
 . لكرة الید

 

 التنس  .8.2.3

الشعب   قلوب  في  خاصة  مكانة  یحتالن  القوى  وألعاب  التنس  فإن  العلیا  الشعبیة  لھا  الجماعیة  الریاضات  أن  من  الرغم  على 
في مدینة بریبوي المكان األول الذي بدأت فیھ ممارسة   .التاسع عشر اكتسب التنس شعبیتھ في صربیا في نھایة القرن   الصربي.

وھي واحدة من العبي التنس األكثر حصًدا لأللقاب على    1973في مدینة نوفي ساد عام    مونیكا سیلیشولدت   .ھذه الریاضة 
بدأت اللعب مع الوالیات    وبعدھا  1994اإلطالق وھي األولى سابقًا في فردي السیدات والتي لعبت مع یوغوسالفیا حتى عام  

نتظر مباریات العبي التنس بفارغ الصبر ووصل أربعة  ن  یثح  ازدادت شعبیة التنس في السنوات العشرین الماضیة  .المتحدة
العالم في  األول  المركز  إلى  د(  وھم  ،العبین  یانكوفیتش    -  وكوفیتشج نوفاك  ویلینا  إیفانوفیتش  وآنا  الرجال  فردي    -فردي 

 ). زوجي الرجال -سیدات ونیناد زیمونیتش  

العالم على اإلطالق -1987(  نوفاك دجوكوفیتش النجم األكبر ھو   تنس في  التنس أفضل العب  نقاد  العدید من  یعتبره  الذي   (  
الرقم القیاسي لعدد األسابیع التي قضاھا    2021س  في مار  . القیاسیة   واالرقام   صاحب العدید من االنجازات   ھوو حطم رسمیاً 

 .لدیھ العدید من انجازات التنس األخرى .على رأس قائمة اتحاد العبي التنس المحترفین

 ألعاب القوى  .8.2.4

) من بین األساطیر التي  2021-1948(  فیرا نیكولیتش حققت صربیا نجاحات ریاضیة كبیرة في العاب القوى لذلك كانت  
أصبحت عضوة في المنتخب الوطني وبطلة البلقان وكانت أیًضا بطلة أوروبا    16في سن ال   . متر  800اشتھرت بسباقات  

 .وحاملة الرقم القیاسي العالمي في ھذا التخصص 

 :الریاضیون البارزون في ألعاب القوى ھم

توبیتش  األ-1971(  دراغوتین  في  شارك  مرات)  ست  األولمبیة  عام   لعاب  العالمي    وحقق   1990منذ  القیاسي  الرقم 
ویعد من أحد أفضل   قد حصل على العدید من الجوائز في بطوالت مختلفة .متر  2.37للناشئین في الوثب العالي بقفزة  

 الریاضیین الصرب في ألعاب القوى. 

یلة وقد شاركت في العدید من سباقات الماراثون ونصف  للمسافات الطو  نشطة  ) ال تزال عداءة-1977(  أولیفیرا ییفتیتش
وصربیا .الماراثون یوغوسالفیا  في  ریاضیة  كأفضل  وتكراًرا  مراًرا  اختیارھا  المیدالیات  و  تم  من  بالعدید  فازت  قد 
 .والجوائز 

تتنافس في   .) عضو في المنتخب الوطني وعضو في نادي فویفودینا الریاضي من نوفي ساد-1990(  إیفانا شبانوفیتش 
بالعدید من المیدالیات في المسابقات العالمیة واألوروبیة باإلضافة إلى البرونزیة األولمبیة في عام   . الوثب الطویل فازت 

 .في ریو دي جانیرو 2016

 

 الفعالیات  .6

من تلك التي تقدم تخصصات الطھي (مھرجانات تذوق الطعام) من    -  الفعالیات من    وأخرى یوجد في صربیا العدید من المھرجانات  
العدید من الفعالیات   . خالل الفعالیات الثقافیة والشعبیة (األفالم والموسیقى والمسرح والقصص المصورة وما إلى ذلك) إلى الریاضة

أیًضا تدعم العدید من المدن والمجتمعات المحلیة الفعالیات الصغیرة التي تعرض الفن المحلي و   .أھمیة وطنیة لھا طابع دولي وذات  
بین قوسین نعطي مكان الفعالیة    ،بعد اسم كل منھا حیث  نظًرا لتعدد الفعالیات. وھنا سنعرض على بعض أھم الفعالیات تذوق الطعام
 .وسنة الحدث

 

 المھرجانات الموسیقیة  .6.1

 .یا غنیة بالمھرجانات الموسیقیة من جمیع األنواع وبعضھا مشھور عالمیا وتجتذب مئات اآلالف من الزوار كل عام صرب 

  على   (Exit)مھرجان اكزیت   تتنافس ھذه المسابقة السنویة لفرق البوق مع  -  ) 1961  ،(غوتشا  األبواق في غوتشا مھرجان 
  التي  لوتشاني  بلدیة ل  التابعة الصغیرة   غوتشا  یقام في بلدة حیث   لقب المھرجان الموسیقي األكثر زیارة وشھرة عالمیًا في صربیا

جمھورھا إلى مئات    عدد  في بدایة القرن الحادي والعشرین حیث یصلالحالیة    اكتسبت شعبیتھاعن مدینة تشاتشاك.  لیست بعیدة  
 .سیاسیون المشاھیر ومن ال والعدیدمن جمیع أنحاء العالم  بارزینالجاز ال قیو موسی  ایزورھ .اآلالف كل عام

و     ك روالأقدم مھرجان موسیقي في صربیا مخصص حصریًا لصوت الجیتار    -  ) 1966  ،(زایتشار  زایتشار للجیتارة  مھرجان 
یؤدي نجوم موسیقى الروك أند رول من  االستعراضي     في البرنامج تتنافس فیھ فرق شابة و  ،تنافسي  لفعالیة ذات طابع ا  ھذهتعد  

 على العرض الخاص بھم.البالد والعالم 

نیغوتین     مدینة  قام في ت   حیث  مھرجان تقلیدي للموسیقى الشعبیة في الغالب مسابقة كورال   -)  1966  ،(نیغوتین  س أیام موكرانیت
 .یتسمسقط رأس الملحن الصربي العظیم ستیفان ستویانوفیتش موكران 

تروج   .أقدم مھرجان للموسیقى الكالسیكیة في صربیا -) 1969 ، (بلغراد  مھراجان بلغراد للموسیقى   BEMUS مھرجان
 .ولكنھا تمثل أیًضا أفضل األوركسترا والعازفین المنفردین من جمیع أنحاء العالم  المحلیین،للفنانین 

یحضر نجوم موسیقى   مھرجان الجاز الدولي الذي یقام كل أغسطس في قلعة المدینة في نیش. حیث  -)  1995  ،(نیش  نیشفیل 
 .الجاز من جمیع أنحاء العالم 

ربما یكون الحدث الموسیقي األكثر شھرة في صربیا  ،إلى جانب غوتشا -) 2000 ،نوفي ساد ،(قلعة بتروفارادین Exitاكزیت 
یولیو  والعالم أوائل  الصیف في  یقام في  المھرجان  تركیز  صبی  .وعادة  أیًضا    ھذا  یستضیف  لكنھ  اإللكترونیة  الموسیقى  على 

یجذب   حیث   أوروبا ثالث مراتحصل على لقب أفضل مھرجان موسیقي في   .والعالم  صربیامن  نجوم موسیقى الروك والبوب  
أوروبا  أنحاء  یأتي من جمیع  الجمھور  الزوار كل عام ألن  السبب و  مئات اآلالف من  في  لھذا  مھًما  عامالً    ازدھار   أصبحت 

 .السیاحة في مدینة نوفي ساد 

 ھذه اآللة الموسیقیة. العالمیین بالموسیقیین مھرجان دولي للغیتار الكالسیكي یستقطب  -) 2000 بلغراد،( مھرجان فن الجیتار 

على الرغم من أن ھذا المھرجان مخصص في المقام األول للترویج   -)  2003  ،(بلغراد  Beer Festمھرجان بلغراد للبیرة  
برنامجھ الموسیقي غني   .للبیرة إال أن ھذا المھرجان الرائع ھو مكان لقاء نجوم الموسیقى من مختلف األنواع من البالد والعالم

ومكان إقامتھ في السابق كان تحت قلعة بلغراد ثم تم نقلھ إلى منطقة أكبر وأكثر    ،في البدایة ا ما یكون مع نجوم كباروغالًب   ،جًدا
 .شھر أغسطس  سنة في  یقام كل   .مالءمة في مصب بلغراد

أرسنال   بلدان    -)  2011  ،س(كراغویفات   Arsenal Festمھرجان  من  فنانین  أساسي  بشكل  یستضیف  رائع  مھرجان 
لكن فنانو الھیب ھوب    في ھذا المھرجان  السائد   ة الموسیق  ي الروك ھ . عالمیة  یوغوسالفیا السابقة ولكنھ یستقطب أیًضا نجوًما  

 .یقام المھرجان في نھایة شھر یونیو .أیًضا یأتونوالتكنو 
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غادر تركیا   یربخشة التركي.) بدأ مسیرتھ االحترافیة في نادي بارتیزان ثم انتقل إلى نادي فین -1992(  بوغدان بوغدانوفیتش 
عام   ومن  سكرامنتو  مع  مرة  ألول  لعب  حیث  للمحترفین  االمیركي  الدوري  أتالنتا  2020إلى  من   .في  العدید  في  شارك 

 .فاز بمیدالیة فضیة في أولمبیاد ریو حیث المسابقات مع المنتخب الوطني

میغا   بدأ حیاتھ المھنیة في صربیا في .ن لنادي دنفر ناجتس ) یلعب حالیًا في الدوري االمیركي للمحترفی -1995(  نیكوال یوكیتش
في  أفضل العب   حصل على العدید من الجوائز في كرة السلة لألندیة وفاز بجائزة .انتقل إلى دنفر  2014فیزورا وفي عام  

 .مع المنتخب الوطني الصربي فاز بالمیدالیة الفضیة في األلعاب األولمبیة في ریو . 20/21موسم 

أمضت جزًءا كبیًرا من   .األكثر حصًدا لأللقاب   الصربیاتالعبات كرة السلة    إحدى) ھي  -1967(  ینا أربوتینا شاریناتس أنجیل
مع   .كانت جزًءا من منتخب یوغوسالفیا للناشئین والكبار البلد.   حیاتھا المھنیة في اللعب مع النجم األحمر كما لعبت في خارج

لعبت   .1986باإلضافة إلى المیدالیة الفضیة في بطولة أوروبا    1985بمیدالیة برونزیة في بطولة العالم  منتخب الناشئین فازت  
األول   81 الوطني  المنتخب  مع  سیول   حیث   مباراة  أولمبیاد  في  الفضیة  بالمیدالیة  بطولة    1988فازت  في  الفضیة  والمیدالیة 

 .1990العالم 

فازت بالعدید   و 2016إلى  2002لعبت مع المنتخب الصربي من  .منتخب الوطني) كانت كابتن ال-1982( میلیتسا دابوفیتش 
 .2016والبرونزیة في أولمبیاد ریو دي جانیرو   2015من المیدالیات بما في ذلك المیدالیات الذھبیة في بطولة أوروبا 

  الصربي، ء من المنتخب الوطني  كجز . ) لعبت في أقوى دوري في العالم الدوري االمیركي للمحترفات-1989(  آنا دابوفیتش
والمیدالیات الجوائز  من  العدید  على  (  ،حصلت  أوروبا  بطولة  في  ذھبیتین  (2021و  2015میدالیتین  والبرونزیة   (2019  (

 .2016وكذلك البرونزیة األولمبیة في عام  

 

 كرة الماء  .5.7.3

في    1950المنتخب الیوغوسالفي بأول میدالیة لھ عام  فاز   .إن كرة الماء أكثر الریاضات تتوًجا باأللقاب في صربیا منذ عقود
ال یوجد عام تقریبًا دون أن یفوز العبو كرة الماء الصربیون بمیدالیة في   .بطولة أوروبا في فیینا واستمر بعد ذلك في النجاح 

األولم األلعاب  في  ذھبیة  بمیدالیة  الوطني  المنتخب  فاز  فقد  لذا  العالمیة  أو  األوروبیة  ببطولة  المسابقات  وفاز  مرات  بیة خمس 
 .العالم خمس مرات

المحلیة   الماء  كرة  أسطورة  میالنوفیتش یعتبر  لعب  -1965(  إیغور  حیث  الماء  كرة  العبي  أفضل  أحد  مع    349)  مباراة 
حارس مرمى كرة الماء الذي تم اختیاره كأفضل ریاضي من    )-1964(  ألكسندر شوشتارثم ھناك   ھدفًا  540المنتخب وسجل  

ال الیوغوسالفیة وفي عام  قبل  األولمبیة  للریاضة.    2001لجنة  الذھبیة  الشارة  اودوفیتشیتش حصل على  ) ھو  -1982(  فانیا 
العب في المنتخب الوطني الذي بنى مسیرتھ المھنیة في األندیة المحلیة واألجنبیة ومع المنتخب الوطني وفاز بعدد كبیر من 

-1934(  میالن غالى موشكاتیروفیتش  من قبل مجلة فاین و لین.   2010عام  حصل على لقب أفضل العب في العالم   .الجوائز
كان   حیث 1964) ھو أحد أفضل العبي كرة الماء في الستینیات وفاز بالمیدالیة الفضیة في دورة األلعاب األولمبیة لعام  1993

یاضي في بلدیة المدینة القدیمة في بلغراد  سمي المركز الر و   أستاذا للكیمیاء العضویة في كلیة التكنولوجیا والمعادن في بلغراد 
 .باسمھ

 كرة الطائرة  .8.2.1

أثناء االحتالل األلماني أصبحت ھذه الریاضة    1945إلى    1941وفي الفترة من   1924طائرة في صربیا عام  ال وصلت كرة  
الطائرة لكرة  أقسام  الریاضیة  الجمعیات  من  المزید  وأسس  شعبیة  عام   . أكثر  في    1949في  الطائرة  الكرة  اتحاد  أصبح 

تطورت   .بطولة أوروبا في باریس فيیوغوسالفیا منظمة مستقلة وبعد ذلك بعامین فاز الفریق الوطني للسیدات بالمیدالیة األولى 
ة الذھبیة في األلعاب  والفوز بالمیدالی   2000ھذه الریاضة تدریجیاً في بلدنا ویرتبط أكبر نجاح لالعبي الكرة الطائرة لدینا بعام  

 .والنجاحات في مختلف المسابقات اتبعد ذلك كان ھناك العدید من التكریم . األولمبیة في سیدني

 :األكثر شھرة لھذه الریاضة الریاضیین من بین

األولمبیة  میدالیة في قمیص المنتخب الیوغوسالفي بما في ذلك المیدالیة الذھبیة    14) فاز بـ  -1970(  فالدیمیر فانیا غربیتش 
 .وھو عضو في قاعة مشاھیر كرة الطائرة .وفي نفس العام حصل على لقب أفضل العب في أوروبا 2000في عام 

فاز بالمیدالیة الذھبیة    2000في عام  . ) ھو عضو في المنتخب الصربي حائز على العدید من الجوائز-1973(  نیكوال غربیتش 
 .أصبح عضًوا في قاعة مشاھیر كرة الطائرة 2016وفي عام األولمبیة مع المنتخب الوطني في سیدني 

 كرة  الید  .8.2.2

العالمیتین الحربین  بین  التحدیث  في  صربیا  في  الید  كرة  عام   .بدأت  في  الصربي  الید  كرة  اتحاد  تنظیم    1949تأسس  وتم 
االتحاد  تأسس  بعد عامین من  األولى  بشكل   . المسابقات  البدایة شائعة  الریاضة في  والنساء كانت ھذه  الفتیات  بین  مع  و  خاص 

النجاحات التي حققھا المنتخب الیوغوسالفي في منافسات الرجال والسیدات بما في ذلك میدالیتین ذھبیتین   تعددت مرور الوقت  
في منافسات الرجال باإلضافة إلى المیدالیة الذھبیة األولمبیة في مسابقة السیدات    1984و    1972في األلعاب األولمبیة لعام  

الیوغوسالفیة والصربیة ھي   .1984عام   الید  الوطني    العبة) وھي  -1960(  سفیتالنا كیتیتشأشھر اسم لكرة  المنتخب  في 
فازت بالمیدالیة   . )شاركت مرتین في األلعاب األولمبیة حیث فازت بالمیدالیة الذھبیة (في لوس أنجلوس) والفضیة (في موسكو

حصلت على لقب أفضل العبة كرة ید في العالم من قبل االتحاد الدولي    1988عام  وفي    1990الذھبیة في بطولة العالم عام  
 . لكرة الید

 

 التنس  .8.2.3

الشعب   قلوب  في  خاصة  مكانة  یحتالن  القوى  وألعاب  التنس  فإن  العلیا  الشعبیة  لھا  الجماعیة  الریاضات  أن  من  الرغم  على 
في مدینة بریبوي المكان األول الذي بدأت فیھ ممارسة   .التاسع عشر اكتسب التنس شعبیتھ في صربیا في نھایة القرن   الصربي.

وھي واحدة من العبي التنس األكثر حصًدا لأللقاب على    1973في مدینة نوفي ساد عام    مونیكا سیلیشولدت   .ھذه الریاضة 
بدأت اللعب مع الوالیات    وبعدھا  1994اإلطالق وھي األولى سابقًا في فردي السیدات والتي لعبت مع یوغوسالفیا حتى عام  

نتظر مباریات العبي التنس بفارغ الصبر ووصل أربعة  ن  یثح  ازدادت شعبیة التنس في السنوات العشرین الماضیة  .المتحدة
العالم في  األول  المركز  إلى  د(  وھم  ،العبین  یانكوفیتش    -  وكوفیتشج نوفاك  ویلینا  إیفانوفیتش  وآنا  الرجال  فردي    -فردي 

 ). زوجي الرجال -سیدات ونیناد زیمونیتش  

العالم على اإلطالق -1987(  نوفاك دجوكوفیتش النجم األكبر ھو   تنس في  التنس أفضل العب  نقاد  العدید من  یعتبره  الذي   (  
الرقم القیاسي لعدد األسابیع التي قضاھا    2021س  في مار  . القیاسیة   واالرقام   صاحب العدید من االنجازات   ھوو حطم رسمیاً 

 .لدیھ العدید من انجازات التنس األخرى .على رأس قائمة اتحاد العبي التنس المحترفین

 ألعاب القوى  .8.2.4

) من بین األساطیر التي  2021-1948(  فیرا نیكولیتش حققت صربیا نجاحات ریاضیة كبیرة في العاب القوى لذلك كانت  
أصبحت عضوة في المنتخب الوطني وبطلة البلقان وكانت أیًضا بطلة أوروبا    16في سن ال   . متر  800اشتھرت بسباقات  

 .وحاملة الرقم القیاسي العالمي في ھذا التخصص 

 :الریاضیون البارزون في ألعاب القوى ھم

توبیتش  األ-1971(  دراغوتین  في  شارك  مرات)  ست  األولمبیة  عام   لعاب  العالمي    وحقق   1990منذ  القیاسي  الرقم 
ویعد من أحد أفضل   قد حصل على العدید من الجوائز في بطوالت مختلفة .متر  2.37للناشئین في الوثب العالي بقفزة  

 الریاضیین الصرب في ألعاب القوى. 

یلة وقد شاركت في العدید من سباقات الماراثون ونصف  للمسافات الطو  نشطة  ) ال تزال عداءة-1977(  أولیفیرا ییفتیتش
وصربیا .الماراثون یوغوسالفیا  في  ریاضیة  كأفضل  وتكراًرا  مراًرا  اختیارھا  المیدالیات  و  تم  من  بالعدید  فازت  قد 
 .والجوائز 

تتنافس في   .) عضو في المنتخب الوطني وعضو في نادي فویفودینا الریاضي من نوفي ساد-1990(  إیفانا شبانوفیتش 
بالعدید من المیدالیات في المسابقات العالمیة واألوروبیة باإلضافة إلى البرونزیة األولمبیة في عام   . الوثب الطویل فازت 

 .في ریو دي جانیرو 2016

 

 الفعالیات  .6

من تلك التي تقدم تخصصات الطھي (مھرجانات تذوق الطعام) من    -  الفعالیات من    وأخرى یوجد في صربیا العدید من المھرجانات  
العدید من الفعالیات   . خالل الفعالیات الثقافیة والشعبیة (األفالم والموسیقى والمسرح والقصص المصورة وما إلى ذلك) إلى الریاضة

أیًضا تدعم العدید من المدن والمجتمعات المحلیة الفعالیات الصغیرة التي تعرض الفن المحلي و   .أھمیة وطنیة لھا طابع دولي وذات  
بین قوسین نعطي مكان الفعالیة    ،بعد اسم كل منھا حیث  نظًرا لتعدد الفعالیات. وھنا سنعرض على بعض أھم الفعالیات تذوق الطعام
 .وسنة الحدث

 

 المھرجانات الموسیقیة  .6.1

 .یا غنیة بالمھرجانات الموسیقیة من جمیع األنواع وبعضھا مشھور عالمیا وتجتذب مئات اآلالف من الزوار كل عام صرب 

  على   (Exit)مھرجان اكزیت   تتنافس ھذه المسابقة السنویة لفرق البوق مع  -  ) 1961  ،(غوتشا  األبواق في غوتشا مھرجان 
  التي  لوتشاني  بلدیة ل  التابعة الصغیرة   غوتشا  یقام في بلدة حیث   لقب المھرجان الموسیقي األكثر زیارة وشھرة عالمیًا في صربیا

جمھورھا إلى مئات    عدد  في بدایة القرن الحادي والعشرین حیث یصلالحالیة    اكتسبت شعبیتھاعن مدینة تشاتشاك.  لیست بعیدة  
 .سیاسیون المشاھیر ومن ال والعدیدمن جمیع أنحاء العالم  بارزینالجاز ال قیو موسی  ایزورھ .اآلالف كل عام

و     ك روالأقدم مھرجان موسیقي في صربیا مخصص حصریًا لصوت الجیتار    -  ) 1966  ،(زایتشار  زایتشار للجیتارة  مھرجان 
یؤدي نجوم موسیقى الروك أند رول من  االستعراضي     في البرنامج تتنافس فیھ فرق شابة و  ،تنافسي  لفعالیة ذات طابع ا  ھذهتعد  

 على العرض الخاص بھم.البالد والعالم 

نیغوتین     مدینة  قام في ت   حیث  مھرجان تقلیدي للموسیقى الشعبیة في الغالب مسابقة كورال   -)  1966  ،(نیغوتین  س أیام موكرانیت
 .یتسمسقط رأس الملحن الصربي العظیم ستیفان ستویانوفیتش موكران 

تروج   .أقدم مھرجان للموسیقى الكالسیكیة في صربیا -) 1969 ، (بلغراد  مھراجان بلغراد للموسیقى   BEMUS مھرجان
 .ولكنھا تمثل أیًضا أفضل األوركسترا والعازفین المنفردین من جمیع أنحاء العالم  المحلیین،للفنانین 

یحضر نجوم موسیقى   مھرجان الجاز الدولي الذي یقام كل أغسطس في قلعة المدینة في نیش. حیث  -)  1995  ،(نیش  نیشفیل 
 .الجاز من جمیع أنحاء العالم 

ربما یكون الحدث الموسیقي األكثر شھرة في صربیا  ،إلى جانب غوتشا -) 2000 ،نوفي ساد ،(قلعة بتروفارادین Exitاكزیت 
یولیو  والعالم أوائل  الصیف في  یقام في  المھرجان  تركیز  صبی  .وعادة  أیًضا    ھذا  یستضیف  لكنھ  اإللكترونیة  الموسیقى  على 

یجذب   حیث   أوروبا ثالث مراتحصل على لقب أفضل مھرجان موسیقي في   .والعالم  صربیامن  نجوم موسیقى الروك والبوب  
أوروبا  أنحاء  یأتي من جمیع  الجمھور  الزوار كل عام ألن  السبب و  مئات اآلالف من  في  لھذا  مھًما  عامالً    ازدھار   أصبحت 

 .السیاحة في مدینة نوفي ساد 

 ھذه اآللة الموسیقیة. العالمیین بالموسیقیین مھرجان دولي للغیتار الكالسیكي یستقطب  -) 2000 بلغراد،( مھرجان فن الجیتار 

على الرغم من أن ھذا المھرجان مخصص في المقام األول للترویج   -)  2003  ،(بلغراد  Beer Festمھرجان بلغراد للبیرة  
برنامجھ الموسیقي غني   .للبیرة إال أن ھذا المھرجان الرائع ھو مكان لقاء نجوم الموسیقى من مختلف األنواع من البالد والعالم

ومكان إقامتھ في السابق كان تحت قلعة بلغراد ثم تم نقلھ إلى منطقة أكبر وأكثر    ،في البدایة ا ما یكون مع نجوم كباروغالًب   ،جًدا
 .شھر أغسطس  سنة في  یقام كل   .مالءمة في مصب بلغراد

أرسنال   بلدان    -)  2011  ،س(كراغویفات   Arsenal Festمھرجان  من  فنانین  أساسي  بشكل  یستضیف  رائع  مھرجان 
لكن فنانو الھیب ھوب    في ھذا المھرجان  السائد   ة الموسیق  ي الروك ھ . عالمیة  یوغوسالفیا السابقة ولكنھ یستقطب أیًضا نجوًما  

 .یقام المھرجان في نھایة شھر یونیو .أیًضا یأتونوالتكنو 

 

 السینمائیة المھرجانات  .6.2

 .یوجد في صربیا الیوم العشرات من المھرجانات الكبرى والثانویة من مختلف األنواع ومعظمھا مخصص إلنتاج األفالم المحلیة
 .نمت أھمیتھا خاصة خالل أزمة السینما الكبرى في العقد األول من األلفیة الجدیدة  

أكبر مھرجان لألفالم    -)  1953  ،(بلغراد  ا باسم مھرجان مارسالمعروف أیضً   ،مھرجان بلغراد لألفالم الوثائقیة والقصیرة
دولیة  وسمعة  تراث عریق  ذات  والقصیرة في صربیا  في صربیا .الوثائقیة  سینمائي  أقدم مھرجان  عام  كل شھر   .بشكل  یقام 

 .الجوائز في عدة فئات یتم توزیع  حیث  مارس

حیث    ،مخصص بشكل أساسي للفیلم المحلي مع التركیز على الممثلینمھرجان   - ) 1966  ،(نیش  القاءات السینمائیة في نیش 
 .للممثلین بشكل خاص  تُمنح الجوائز

FEST   من یوفر عرضا سنویا إلنتاج األفالم من جمیع القارات   أكبر مھرجان سینمائي في صربیا  -)  1971  ،(بلغراد  فیست  
السابق  لھ طا .العام  للمھرجان كان  الماضیة  العشر  السنوات  تنافسيفي  العالمیة   . بع  السینما  نجوم  الممثلین   وأغلبھمیجلب  من 
 .یقام في نھایة فصل الشتاء .والمخرجین

یقام كل شھر     .سیناریوھات األفالمالجوائز ل  ) مھرجان سینمائي محلي یمنح1977  ،(فرنیاتشكا بانیا  مھرجان سیناریو الفیلم 
 .أغسطس

یقام كل   . مھرجان دولي ذو طابع تنافسي مخصص للفیلم األوروبي  -)  1992  ، (بالیتش    السینمائي األوروبي  مھرجان بالیتش 
 .القریبة شھر یولیو على بحیرة بالیتش وفي دور السینما في مدینة سوبوتیتسا

تعد ثاني أكبر مھرجان   .الفعالیة التي تعرض أفالم المؤلفین من جمیع أنحاء العالم  -)  1994  ،(بلغراد  مھرجان فیلم المؤلف 
 .تقام في شھر دیسمبر .سینمائي في العاصمة الصربیة

 .المھرجان األوروبي ألفالم الرسوم المتحركة -)  2004 ،(بلغراد بلقانیما 

LIFFE  لإلخراج السینمائيمھرجان دولي یمنح جوائز  -) 2006 ، (لیسكوفاتس لیفف. 

الشباب    -)  2007  ،(نوفي ساد  سینما سیتي  المؤلفین  لترویج  نوفي ساد كمدینة    و مھرجان دولي مخصص  مبني على مفھوم 
عام   . مھرجانات في  األولى  نسختھ  یطلق على  في    2007كان  األفالم  ذلك    صربیا،مھرجان  في  مما عكس طموح مؤسسیھ 

 .الدالوقت لجعلھ أھم حدث سینمائي في الب 

BELDOCS مھرجان الفیلم الوثائقي الدولي وھو األكبر في البلقان الغربي -)  2008 ،( بلغراد    بیلدوكس. 

 ومدینة بالقرب من جبل موكرا غورا درفینغراد (اسم آخر میتشفنیك) ) مھرجان یقام في قریة2008  ،(درفینغراد  كوستیندورف
للمخرج أمیر كوستوریكا    فیشةغراد أفالم  احتیاجات أحد  لتلبیة  القریة  بناء  تم  بریق    -حیث  یقاوم  الذي  المھرجان  مؤسس ھذا 

 .غیر تجاري الھولیوود وفي المقام األول یحتفل بالفیلم الفني 
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صربیا   في  عریق  تراث  أن  للمسارح  أھمحیث  إنشاء  تم  الثانیة  العالمیة  الحرب  المسرحیة    بعد  اراضي  المھرجانات  على 
 .واحدة من أھمھا في أوروبا والعالم و تعتبر  BITEFبیتف من بینھاو   ةیوغوسالفیا السابق 

بوزوریى  ساد  ستیریینو  في    -)  1956  ،(نوفي  ذلك  وقبل  صربیا  في  المحلیة  المسرحیة  للعروض  مھرجان  وأھم  أقدم 
 .یوغوسالفیا

یتابع األحداث الحدیثة في   .أكبر مھرجان مسرحي في صربیا وواحد من أھمھ في العالم   -)  1967  ، (بلغراد  BITEFبیتف   
 .التقلیدیة والتجریبیةمجال اإلنتاج المسرحي من جمیع القارات حیث یجمع بین األشكال 

 المھرجانات األدبیة  .6.4
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فاز بالمیدالیة الذھبیة    2000في عام  . ) ھو عضو في المنتخب الصربي حائز على العدید من الجوائز-1973(  نیكوال غربیتش 
 .أصبح عضًوا في قاعة مشاھیر كرة الطائرة 2016وفي عام األولمبیة مع المنتخب الوطني في سیدني 

 كرة  الید  .8.2.2

العالمیتین الحربین  بین  التحدیث  في  صربیا  في  الید  كرة  عام   .بدأت  في  الصربي  الید  كرة  اتحاد  تنظیم    1949تأسس  وتم 
االتحاد  تأسس  بعد عامین من  األولى  بشكل   . المسابقات  البدایة شائعة  الریاضة في  والنساء كانت ھذه  الفتیات  بین  مع  و  خاص 

النجاحات التي حققھا المنتخب الیوغوسالفي في منافسات الرجال والسیدات بما في ذلك میدالیتین ذھبیتین   تعددت مرور الوقت  
في منافسات الرجال باإلضافة إلى المیدالیة الذھبیة األولمبیة في مسابقة السیدات    1984و    1972في األلعاب األولمبیة لعام  

الیوغوسالفیة والصربیة ھي   .1984عام   الید  الوطني    العبة) وھي  -1960(  سفیتالنا كیتیتشأشھر اسم لكرة  المنتخب  في 
فازت بالمیدالیة   . )شاركت مرتین في األلعاب األولمبیة حیث فازت بالمیدالیة الذھبیة (في لوس أنجلوس) والفضیة (في موسكو

حصلت على لقب أفضل العبة كرة ید في العالم من قبل االتحاد الدولي    1988عام  وفي    1990الذھبیة في بطولة العالم عام  
 . لكرة الید

 

 التنس  .8.2.3

الشعب   قلوب  في  خاصة  مكانة  یحتالن  القوى  وألعاب  التنس  فإن  العلیا  الشعبیة  لھا  الجماعیة  الریاضات  أن  من  الرغم  على 
في مدینة بریبوي المكان األول الذي بدأت فیھ ممارسة   .التاسع عشر اكتسب التنس شعبیتھ في صربیا في نھایة القرن   الصربي.

وھي واحدة من العبي التنس األكثر حصًدا لأللقاب على    1973في مدینة نوفي ساد عام    مونیكا سیلیشولدت   .ھذه الریاضة 
بدأت اللعب مع الوالیات    وبعدھا  1994اإلطالق وھي األولى سابقًا في فردي السیدات والتي لعبت مع یوغوسالفیا حتى عام  

نتظر مباریات العبي التنس بفارغ الصبر ووصل أربعة  ن  یثح  ازدادت شعبیة التنس في السنوات العشرین الماضیة  .المتحدة
العالم في  األول  المركز  إلى  د(  وھم  ،العبین  یانكوفیتش    -  وكوفیتشج نوفاك  ویلینا  إیفانوفیتش  وآنا  الرجال  فردي    -فردي 

 ). زوجي الرجال -سیدات ونیناد زیمونیتش  

العالم على اإلطالق -1987(  نوفاك دجوكوفیتش النجم األكبر ھو   تنس في  التنس أفضل العب  نقاد  العدید من  یعتبره  الذي   (  
الرقم القیاسي لعدد األسابیع التي قضاھا    2021س  في مار  . القیاسیة   واالرقام   صاحب العدید من االنجازات   ھوو حطم رسمیاً 

 .لدیھ العدید من انجازات التنس األخرى .على رأس قائمة اتحاد العبي التنس المحترفین

 ألعاب القوى  .8.2.4

) من بین األساطیر التي  2021-1948(  فیرا نیكولیتش حققت صربیا نجاحات ریاضیة كبیرة في العاب القوى لذلك كانت  
أصبحت عضوة في المنتخب الوطني وبطلة البلقان وكانت أیًضا بطلة أوروبا    16في سن ال   . متر  800اشتھرت بسباقات  

 .وحاملة الرقم القیاسي العالمي في ھذا التخصص 

 :الریاضیون البارزون في ألعاب القوى ھم

توبیتش  األ-1971(  دراغوتین  في  شارك  مرات)  ست  األولمبیة  عام   لعاب  العالمي    وحقق   1990منذ  القیاسي  الرقم 
ویعد من أحد أفضل   قد حصل على العدید من الجوائز في بطوالت مختلفة .متر  2.37للناشئین في الوثب العالي بقفزة  

 الریاضیین الصرب في ألعاب القوى. 

یلة وقد شاركت في العدید من سباقات الماراثون ونصف  للمسافات الطو  نشطة  ) ال تزال عداءة-1977(  أولیفیرا ییفتیتش
وصربیا .الماراثون یوغوسالفیا  في  ریاضیة  كأفضل  وتكراًرا  مراًرا  اختیارھا  المیدالیات  و  تم  من  بالعدید  فازت  قد 
 .والجوائز 

تتنافس في   .) عضو في المنتخب الوطني وعضو في نادي فویفودینا الریاضي من نوفي ساد-1990(  إیفانا شبانوفیتش 
بالعدید من المیدالیات في المسابقات العالمیة واألوروبیة باإلضافة إلى البرونزیة األولمبیة في عام   . الوثب الطویل فازت 

 .في ریو دي جانیرو 2016

 

 الفعالیات  .6

من تلك التي تقدم تخصصات الطھي (مھرجانات تذوق الطعام) من    -  الفعالیات من    وأخرى یوجد في صربیا العدید من المھرجانات  
العدید من الفعالیات   . خالل الفعالیات الثقافیة والشعبیة (األفالم والموسیقى والمسرح والقصص المصورة وما إلى ذلك) إلى الریاضة

أیًضا تدعم العدید من المدن والمجتمعات المحلیة الفعالیات الصغیرة التي تعرض الفن المحلي و   .أھمیة وطنیة لھا طابع دولي وذات  
بین قوسین نعطي مكان الفعالیة    ،بعد اسم كل منھا حیث  نظًرا لتعدد الفعالیات. وھنا سنعرض على بعض أھم الفعالیات تذوق الطعام
 .وسنة الحدث
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 .یا غنیة بالمھرجانات الموسیقیة من جمیع األنواع وبعضھا مشھور عالمیا وتجتذب مئات اآلالف من الزوار كل عام صرب 

  على   (Exit)مھرجان اكزیت   تتنافس ھذه المسابقة السنویة لفرق البوق مع  -  ) 1961  ،(غوتشا  األبواق في غوتشا مھرجان 
  التي  لوتشاني  بلدیة ل  التابعة الصغیرة   غوتشا  یقام في بلدة حیث   لقب المھرجان الموسیقي األكثر زیارة وشھرة عالمیًا في صربیا

جمھورھا إلى مئات    عدد  في بدایة القرن الحادي والعشرین حیث یصلالحالیة    اكتسبت شعبیتھاعن مدینة تشاتشاك.  لیست بعیدة  
 .سیاسیون المشاھیر ومن ال والعدیدمن جمیع أنحاء العالم  بارزینالجاز ال قیو موسی  ایزورھ .اآلالف كل عام

و     ك روالأقدم مھرجان موسیقي في صربیا مخصص حصریًا لصوت الجیتار    -  ) 1966  ،(زایتشار  زایتشار للجیتارة  مھرجان 
یؤدي نجوم موسیقى الروك أند رول من  االستعراضي     في البرنامج تتنافس فیھ فرق شابة و  ،تنافسي  لفعالیة ذات طابع ا  ھذهتعد  

 على العرض الخاص بھم.البالد والعالم 

نیغوتین     مدینة  قام في ت   حیث  مھرجان تقلیدي للموسیقى الشعبیة في الغالب مسابقة كورال   -)  1966  ،(نیغوتین  س أیام موكرانیت
 .یتسمسقط رأس الملحن الصربي العظیم ستیفان ستویانوفیتش موكران 

تروج   .أقدم مھرجان للموسیقى الكالسیكیة في صربیا -) 1969 ، (بلغراد  مھراجان بلغراد للموسیقى   BEMUS مھرجان
 .ولكنھا تمثل أیًضا أفضل األوركسترا والعازفین المنفردین من جمیع أنحاء العالم  المحلیین،للفنانین 

یحضر نجوم موسیقى   مھرجان الجاز الدولي الذي یقام كل أغسطس في قلعة المدینة في نیش. حیث  -)  1995  ،(نیش  نیشفیل 
 .الجاز من جمیع أنحاء العالم 

ربما یكون الحدث الموسیقي األكثر شھرة في صربیا  ،إلى جانب غوتشا -) 2000 ،نوفي ساد ،(قلعة بتروفارادین Exitاكزیت 
یولیو  والعالم أوائل  الصیف في  یقام في  المھرجان  تركیز  صبی  .وعادة  أیًضا    ھذا  یستضیف  لكنھ  اإللكترونیة  الموسیقى  على 

یجذب   حیث   أوروبا ثالث مراتحصل على لقب أفضل مھرجان موسیقي في   .والعالم  صربیامن  نجوم موسیقى الروك والبوب  
أوروبا  أنحاء  یأتي من جمیع  الجمھور  الزوار كل عام ألن  السبب و  مئات اآلالف من  في  لھذا  مھًما  عامالً    ازدھار   أصبحت 

 .السیاحة في مدینة نوفي ساد 

 ھذه اآللة الموسیقیة. العالمیین بالموسیقیین مھرجان دولي للغیتار الكالسیكي یستقطب  -) 2000 بلغراد،( مھرجان فن الجیتار 

على الرغم من أن ھذا المھرجان مخصص في المقام األول للترویج   -)  2003  ،(بلغراد  Beer Festمھرجان بلغراد للبیرة  
برنامجھ الموسیقي غني   .للبیرة إال أن ھذا المھرجان الرائع ھو مكان لقاء نجوم الموسیقى من مختلف األنواع من البالد والعالم

ومكان إقامتھ في السابق كان تحت قلعة بلغراد ثم تم نقلھ إلى منطقة أكبر وأكثر    ،في البدایة ا ما یكون مع نجوم كباروغالًب   ،جًدا
 .شھر أغسطس  سنة في  یقام كل   .مالءمة في مصب بلغراد

أرسنال   بلدان    -)  2011  ،س(كراغویفات   Arsenal Festمھرجان  من  فنانین  أساسي  بشكل  یستضیف  رائع  مھرجان 
لكن فنانو الھیب ھوب    في ھذا المھرجان  السائد   ة الموسیق  ي الروك ھ . عالمیة  یوغوسالفیا السابقة ولكنھ یستقطب أیًضا نجوًما  

 .یقام المھرجان في نھایة شھر یونیو .أیًضا یأتونوالتكنو 
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 .یوجد في صربیا الیوم العشرات من المھرجانات الكبرى والثانویة من مختلف األنواع ومعظمھا مخصص إلنتاج األفالم المحلیة
 .نمت أھمیتھا خاصة خالل أزمة السینما الكبرى في العقد األول من األلفیة الجدیدة  

أكبر مھرجان لألفالم    -)  1953  ،(بلغراد  ا باسم مھرجان مارسالمعروف أیضً   ،مھرجان بلغراد لألفالم الوثائقیة والقصیرة
دولیة  وسمعة  تراث عریق  ذات  والقصیرة في صربیا  في صربیا .الوثائقیة  سینمائي  أقدم مھرجان  عام  كل شھر   .بشكل  یقام 

 .الجوائز في عدة فئات یتم توزیع  حیث  مارس

حیث    ،مخصص بشكل أساسي للفیلم المحلي مع التركیز على الممثلینمھرجان   - ) 1966  ،(نیش  القاءات السینمائیة في نیش 
 .للممثلین بشكل خاص  تُمنح الجوائز

FEST   من یوفر عرضا سنویا إلنتاج األفالم من جمیع القارات   أكبر مھرجان سینمائي في صربیا  -)  1971  ،(بلغراد  فیست  
السابق  لھ طا .العام  للمھرجان كان  الماضیة  العشر  السنوات  تنافسيفي  العالمیة   . بع  السینما  نجوم  الممثلین   وأغلبھمیجلب  من 
 .یقام في نھایة فصل الشتاء .والمخرجین

یقام كل شھر     .سیناریوھات األفالمالجوائز ل  ) مھرجان سینمائي محلي یمنح1977  ،(فرنیاتشكا بانیا  مھرجان سیناریو الفیلم 
 .أغسطس

یقام كل   . مھرجان دولي ذو طابع تنافسي مخصص للفیلم األوروبي  -)  1992  ، (بالیتش    السینمائي األوروبي  مھرجان بالیتش 
 .القریبة شھر یولیو على بحیرة بالیتش وفي دور السینما في مدینة سوبوتیتسا

تعد ثاني أكبر مھرجان   .الفعالیة التي تعرض أفالم المؤلفین من جمیع أنحاء العالم  -)  1994  ،(بلغراد  مھرجان فیلم المؤلف 
 .تقام في شھر دیسمبر .سینمائي في العاصمة الصربیة

 .المھرجان األوروبي ألفالم الرسوم المتحركة -)  2004 ،(بلغراد بلقانیما 

LIFFE  لإلخراج السینمائيمھرجان دولي یمنح جوائز  -) 2006 ، (لیسكوفاتس لیفف. 

الشباب    -)  2007  ،(نوفي ساد  سینما سیتي  المؤلفین  لترویج  نوفي ساد كمدینة    و مھرجان دولي مخصص  مبني على مفھوم 
عام   . مھرجانات في  األولى  نسختھ  یطلق على  في    2007كان  األفالم  ذلك    صربیا،مھرجان  في  مما عكس طموح مؤسسیھ 

 .الدالوقت لجعلھ أھم حدث سینمائي في الب 

BELDOCS مھرجان الفیلم الوثائقي الدولي وھو األكبر في البلقان الغربي -)  2008 ،( بلغراد    بیلدوكس. 

 ومدینة بالقرب من جبل موكرا غورا درفینغراد (اسم آخر میتشفنیك) ) مھرجان یقام في قریة2008  ،(درفینغراد  كوستیندورف
للمخرج أمیر كوستوریكا    فیشةغراد أفالم  احتیاجات أحد  لتلبیة  القریة  بناء  تم  بریق    -حیث  یقاوم  الذي  المھرجان  مؤسس ھذا 

 .غیر تجاري الھولیوود وفي المقام األول یحتفل بالفیلم الفني 

 

 المھرجانات المسرحیة  .6.3

صربیا   في  عریق  تراث  أن  للمسارح  أھمحیث  إنشاء  تم  الثانیة  العالمیة  الحرب  المسرحیة    بعد  اراضي  المھرجانات  على 
 .واحدة من أھمھا في أوروبا والعالم و تعتبر  BITEFبیتف من بینھاو   ةیوغوسالفیا السابق 

بوزوریى  ساد  ستیریینو  في    -)  1956  ،(نوفي  ذلك  وقبل  صربیا  في  المحلیة  المسرحیة  للعروض  مھرجان  وأھم  أقدم 
 .یوغوسالفیا

یتابع األحداث الحدیثة في   .أكبر مھرجان مسرحي في صربیا وواحد من أھمھ في العالم   -)  1967  ، (بلغراد  BITEFبیتف   
 .التقلیدیة والتجریبیةمجال اإلنتاج المسرحي من جمیع القارات حیث یجمع بین األشكال 

 المھرجانات األدبیة  .6.4

المھرجانات األدبیة الصغیرة   العدید من  بھا  بلد  الحدث األكثر زیارة من أي نوع في    ووھ  ةكبیر  وواحدةصربیا  بعید  إلى حد 
 .صربیا و ھو معرض الكتاب في بلغراد

للكتاب  الدولي  بلغراد  ا  إحدى   -)  1956  ،(بلغراد  معرض  وأھم  السابقة ا  لفعالیاتأقدم  یوغوسالفیا  منطقة  في  أقیمت   . ألدبیة 
والعالم ویحظى    بلدیجمع الحدث ناشرین من ال . في عاصمة كرواتیا زغرب ثم تم نقل المعرض إلى بلغرادمنھا    النسخة األولى 

یقام   .للغایة (مؤتمرات وموائد مستدیرة واجتماعات مع الكتاب) وحضور مرتفع  متمیزین للغایة وبرنامج متابع    كل عام بضیوف 
 .یقام في نھایة أكتوبر ویستمر لمدة ثمانیة أیام .في عدة قاعات بمعرض بلغراد ویعتبر أكبر حدث ثقافي في عاصمة صربیا

 المھرجانات الفنیة  .6.5

الوقت قام بتغییر مفھومھ    بمرور  و   تأسس كمعرض سنوي ألفضل األعمال الفنیة التشكیلیة  -)  1960  ،(بلغراد  صالون أكتوبر
 یقام كل سنتین.  ، في اآلونة األخیرة وھو اآلن استعراض للفن المعاصر في صربیا

 

 الرسوم الھزلیة  لكتاب  المھرجانات  .6.6

یوغوسالفیا قو الھزلیة ا  كتاب  مجالفي    یةكانت  المشاھد  لرسوم  أقوى  والبوسنة    في صربیا  القصص  لروایة  وكانت  وكرواتیا 
ولدیھا العدید من   للناشرین الفرنسیین)  م(یعمل العدید منھ  الرسوم الھزلیةوالیوم تعد صربیا ُمصِدًّرا حقیقیًا لمواھب   .والھرسك

  كتاب   : صالون ابع دولي بما في ذلك اثنتان ذات ط  ھزلیةال  لكتاب الرسوم   المعارض والمھرجانات   و العدید من المدارس الھزلیة  
 .  ن لكتاب الرسوم الھزلیةلمؤلفی ا للشبان الدولي ومھرجان البلقان سوم الھزليلرا

لیسكوفاتس مدینة صغیرة في جنوب صربیا   -)  1998  ،(لیسكوفاتس   مھرجان البلقان للشبان المؤلفین  لكتاب الرسوم الھزلیة
ا فیھا مھرجان  فعالیة  أھم  یكون  الحیویة وربما  بمھرجانات مفعمة  تتمتع  الھزلیة  ولكنھا  الرسوم  المؤلفین  لكتاب  للشبان  لبلقان 

 .ضیوف ممیزینیستضیف  والذي یتمیز بطابع تنافسي و

ال یتجزأ من    جزء و  أكبر مھرجان لكتاب الرسوم الھزلي في صربیا  -) 2003  ،(بلغراد  الدوليصالون للكتاب الرسوم الھزلي  
العالمیین   المؤلفینالضیوف ھم النجوم  .  ھذا المھرجان الدولي ھو منافسة كتاب الرسوم الھزلیة المفتوح مع جوائز في عدة فئات 

 .لكتاب الرسوم الھزلي 

 

 والفعالیات الریاضیة األخرى   األخرى المھرجانات  .6.7

یقام خالل فصل الصیف في بلغراد ویحتوي    منوعھو مھرجان  ومھرجان بلغراد الصیفي    -)  1992  ،بلغراد(  BELEFبیلیف  
 .على برنامج مسرحي وموسیقى وبصري غني

  -یجمع اآلالف من المشاركین   .سباق الماراثون یقام في كل ربیع في بلغراد عادة في أبریل  -)  1988  ،(بلغراد  ماراثون بلغراد
والھواة الكامل ( حیث  المحترفین  الماراثون  فئة  في  المسابقات  (  42تقام  الماراثون  ونصف  والسباق    21كیلومتًرا)  كیلومتًرا) 

قبل ذلك أقیم سباق الماراثون الوحید في صربیا على   .1988أقیم ماراثون بلغراد األول في عام   الترفیھي (خمسة كیلومترات).
 .1910بلغراد في عام   -خط اوبرینوفاتس 

 .یجمع ھذا المھرجان فرق الرقص من جمیع أنحاء العالم -)  2003 ،(بلغراد  بلغراد للرقصمھرجان  

 

 فن الطھو  .7

 

تزال ھذه    ال   "ذات مرة تناول الطعام كان جید" غنى جورجى باالشیفیتش نظًرا ألن المغني وكاتب األغاني الصربي الشھیر
القول   یمكن  الممیزة لصربیا.  السمات  من  واحدة  تعد من  مطبخالتنوع ووفرة    إن الجملة  تجعل    الصربي  التي  األسباب  بعض 

أن   القول  یمكننا  لمطبخنا  بالنسبة  بالدنا.  زیارة  یحبون  الم   اطباقھ األجانب  تأثیرات  في  التحدید  وجھ  على  الشرقیة    طابختكمن 



Spomenik Dositeju Obradoviću u Studentskom parku u Beogradu, Foto:  Dušan Pokuševski23



24Prizor iz Skadarske ulice (Skadarlija) u Beogradu, Foto: Dušan Pokuševski



Beogradska tvrđava (Kalemegdan), Foto: Dušan Pokuševski25



Gradska kuća u Novom Sadu, Foto: Dušan Pokuševski 26
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 الفعالیات  .6

من تلك التي تقدم تخصصات الطھي (مھرجانات تذوق الطعام) من    -  الفعالیات من    وأخرى یوجد في صربیا العدید من المھرجانات  
العدید من الفعالیات   . خالل الفعالیات الثقافیة والشعبیة (األفالم والموسیقى والمسرح والقصص المصورة وما إلى ذلك) إلى الریاضة

أیًضا تدعم العدید من المدن والمجتمعات المحلیة الفعالیات الصغیرة التي تعرض الفن المحلي و   .أھمیة وطنیة لھا طابع دولي وذات  
بین قوسین نعطي مكان الفعالیة    ،بعد اسم كل منھا حیث  نظًرا لتعدد الفعالیات. وھنا سنعرض على بعض أھم الفعالیات تذوق الطعام
 .وسنة الحدث

 

 المھرجانات الموسیقیة  .6.1

 .یا غنیة بالمھرجانات الموسیقیة من جمیع األنواع وبعضھا مشھور عالمیا وتجتذب مئات اآلالف من الزوار كل عام صرب 

  على   (Exit)مھرجان اكزیت   تتنافس ھذه المسابقة السنویة لفرق البوق مع  -  ) 1961  ،(غوتشا  األبواق في غوتشا مھرجان 
  التي  لوتشاني  بلدیة ل  التابعة الصغیرة   غوتشا  یقام في بلدة حیث   لقب المھرجان الموسیقي األكثر زیارة وشھرة عالمیًا في صربیا

جمھورھا إلى مئات    عدد  في بدایة القرن الحادي والعشرین حیث یصلالحالیة    اكتسبت شعبیتھاعن مدینة تشاتشاك.  لیست بعیدة  
 .سیاسیون المشاھیر ومن ال والعدیدمن جمیع أنحاء العالم  بارزینالجاز ال قیو موسی  ایزورھ .اآلالف كل عام

و     ك روالأقدم مھرجان موسیقي في صربیا مخصص حصریًا لصوت الجیتار    -  ) 1966  ،(زایتشار  زایتشار للجیتارة  مھرجان 
یؤدي نجوم موسیقى الروك أند رول من  االستعراضي     في البرنامج تتنافس فیھ فرق شابة و  ،تنافسي  لفعالیة ذات طابع ا  ھذهتعد  

 على العرض الخاص بھم.البالد والعالم 

نیغوتین     مدینة  قام في ت   حیث  مھرجان تقلیدي للموسیقى الشعبیة في الغالب مسابقة كورال   -)  1966  ،(نیغوتین  س أیام موكرانیت
 .یتسمسقط رأس الملحن الصربي العظیم ستیفان ستویانوفیتش موكران 

تروج   .أقدم مھرجان للموسیقى الكالسیكیة في صربیا -) 1969 ، (بلغراد  مھراجان بلغراد للموسیقى   BEMUS مھرجان
 .ولكنھا تمثل أیًضا أفضل األوركسترا والعازفین المنفردین من جمیع أنحاء العالم  المحلیین،للفنانین 

یحضر نجوم موسیقى   مھرجان الجاز الدولي الذي یقام كل أغسطس في قلعة المدینة في نیش. حیث  -)  1995  ،(نیش  نیشفیل 
 .الجاز من جمیع أنحاء العالم 

ربما یكون الحدث الموسیقي األكثر شھرة في صربیا  ،إلى جانب غوتشا -) 2000 ،نوفي ساد ،(قلعة بتروفارادین Exitاكزیت 
یولیو  والعالم أوائل  الصیف في  یقام في  المھرجان  تركیز  صبی  .وعادة  أیًضا    ھذا  یستضیف  لكنھ  اإللكترونیة  الموسیقى  على 

یجذب   حیث   أوروبا ثالث مراتحصل على لقب أفضل مھرجان موسیقي في   .والعالم  صربیامن  نجوم موسیقى الروك والبوب  
أوروبا  أنحاء  یأتي من جمیع  الجمھور  الزوار كل عام ألن  السبب و  مئات اآلالف من  في  لھذا  مھًما  عامالً    ازدھار   أصبحت 

 .السیاحة في مدینة نوفي ساد 

 ھذه اآللة الموسیقیة. العالمیین بالموسیقیین مھرجان دولي للغیتار الكالسیكي یستقطب  -) 2000 بلغراد،( مھرجان فن الجیتار 

على الرغم من أن ھذا المھرجان مخصص في المقام األول للترویج   -)  2003  ،(بلغراد  Beer Festمھرجان بلغراد للبیرة  
برنامجھ الموسیقي غني   .للبیرة إال أن ھذا المھرجان الرائع ھو مكان لقاء نجوم الموسیقى من مختلف األنواع من البالد والعالم

ومكان إقامتھ في السابق كان تحت قلعة بلغراد ثم تم نقلھ إلى منطقة أكبر وأكثر    ،في البدایة ا ما یكون مع نجوم كباروغالًب   ،جًدا
 .شھر أغسطس  سنة في  یقام كل   .مالءمة في مصب بلغراد

أرسنال   بلدان    -)  2011  ،س(كراغویفات   Arsenal Festمھرجان  من  فنانین  أساسي  بشكل  یستضیف  رائع  مھرجان 
لكن فنانو الھیب ھوب    في ھذا المھرجان  السائد   ة الموسیق  ي الروك ھ . عالمیة  یوغوسالفیا السابقة ولكنھ یستقطب أیًضا نجوًما  

 .یقام المھرجان في نھایة شھر یونیو .أیًضا یأتونوالتكنو 

 

 السینمائیة المھرجانات  .6.2

 .یوجد في صربیا الیوم العشرات من المھرجانات الكبرى والثانویة من مختلف األنواع ومعظمھا مخصص إلنتاج األفالم المحلیة
 .نمت أھمیتھا خاصة خالل أزمة السینما الكبرى في العقد األول من األلفیة الجدیدة  

أكبر مھرجان لألفالم    -)  1953  ،(بلغراد  ا باسم مھرجان مارسالمعروف أیضً   ،مھرجان بلغراد لألفالم الوثائقیة والقصیرة
دولیة  وسمعة  تراث عریق  ذات  والقصیرة في صربیا  في صربیا .الوثائقیة  سینمائي  أقدم مھرجان  عام  كل شھر   .بشكل  یقام 

 .الجوائز في عدة فئات یتم توزیع  حیث  مارس

حیث    ،مخصص بشكل أساسي للفیلم المحلي مع التركیز على الممثلینمھرجان   - ) 1966  ،(نیش  القاءات السینمائیة في نیش 
 .للممثلین بشكل خاص  تُمنح الجوائز

FEST   من یوفر عرضا سنویا إلنتاج األفالم من جمیع القارات   أكبر مھرجان سینمائي في صربیا  -)  1971  ،(بلغراد  فیست  
السابق  لھ طا .العام  للمھرجان كان  الماضیة  العشر  السنوات  تنافسيفي  العالمیة   . بع  السینما  نجوم  الممثلین   وأغلبھمیجلب  من 
 .یقام في نھایة فصل الشتاء .والمخرجین

یقام كل شھر     .سیناریوھات األفالمالجوائز ل  ) مھرجان سینمائي محلي یمنح1977  ،(فرنیاتشكا بانیا  مھرجان سیناریو الفیلم 
 .أغسطس

یقام كل   . مھرجان دولي ذو طابع تنافسي مخصص للفیلم األوروبي  -)  1992  ، (بالیتش    السینمائي األوروبي  مھرجان بالیتش 
 .القریبة شھر یولیو على بحیرة بالیتش وفي دور السینما في مدینة سوبوتیتسا

تعد ثاني أكبر مھرجان   .الفعالیة التي تعرض أفالم المؤلفین من جمیع أنحاء العالم  -)  1994  ،(بلغراد  مھرجان فیلم المؤلف 
 .تقام في شھر دیسمبر .سینمائي في العاصمة الصربیة

 .المھرجان األوروبي ألفالم الرسوم المتحركة -)  2004 ،(بلغراد بلقانیما 

LIFFE  لإلخراج السینمائيمھرجان دولي یمنح جوائز  -) 2006 ، (لیسكوفاتس لیفف. 

الشباب    -)  2007  ،(نوفي ساد  سینما سیتي  المؤلفین  لترویج  نوفي ساد كمدینة    و مھرجان دولي مخصص  مبني على مفھوم 
عام   . مھرجانات في  األولى  نسختھ  یطلق على  في    2007كان  األفالم  ذلك    صربیا،مھرجان  في  مما عكس طموح مؤسسیھ 

 .الدالوقت لجعلھ أھم حدث سینمائي في الب 

BELDOCS مھرجان الفیلم الوثائقي الدولي وھو األكبر في البلقان الغربي -)  2008 ،( بلغراد    بیلدوكس. 

 ومدینة بالقرب من جبل موكرا غورا درفینغراد (اسم آخر میتشفنیك) ) مھرجان یقام في قریة2008  ،(درفینغراد  كوستیندورف
للمخرج أمیر كوستوریكا    فیشةغراد أفالم  احتیاجات أحد  لتلبیة  القریة  بناء  تم  بریق    -حیث  یقاوم  الذي  المھرجان  مؤسس ھذا 

 .غیر تجاري الھولیوود وفي المقام األول یحتفل بالفیلم الفني 

 

 المھرجانات المسرحیة  .6.3

صربیا   في  عریق  تراث  أن  للمسارح  أھمحیث  إنشاء  تم  الثانیة  العالمیة  الحرب  المسرحیة    بعد  اراضي  المھرجانات  على 
 .واحدة من أھمھا في أوروبا والعالم و تعتبر  BITEFبیتف من بینھاو   ةیوغوسالفیا السابق 

بوزوریى  ساد  ستیریینو  في    -)  1956  ،(نوفي  ذلك  وقبل  صربیا  في  المحلیة  المسرحیة  للعروض  مھرجان  وأھم  أقدم 
 .یوغوسالفیا

یتابع األحداث الحدیثة في   .أكبر مھرجان مسرحي في صربیا وواحد من أھمھ في العالم   -)  1967  ، (بلغراد  BITEFبیتف   
 .التقلیدیة والتجریبیةمجال اإلنتاج المسرحي من جمیع القارات حیث یجمع بین األشكال 

 المھرجانات األدبیة  .6.4

المھرجانات األدبیة الصغیرة   العدید من  بھا  بلد  الحدث األكثر زیارة من أي نوع في    ووھ  ةكبیر  وواحدةصربیا  بعید  إلى حد 
 .صربیا و ھو معرض الكتاب في بلغراد

للكتاب  الدولي  بلغراد  ا  إحدى   -)  1956  ،(بلغراد  معرض  وأھم  السابقة ا  لفعالیاتأقدم  یوغوسالفیا  منطقة  في  أقیمت   . ألدبیة 
والعالم ویحظى    بلدیجمع الحدث ناشرین من ال . في عاصمة كرواتیا زغرب ثم تم نقل المعرض إلى بلغرادمنھا    النسخة األولى 

یقام   .للغایة (مؤتمرات وموائد مستدیرة واجتماعات مع الكتاب) وحضور مرتفع  متمیزین للغایة وبرنامج متابع    كل عام بضیوف 
 .یقام في نھایة أكتوبر ویستمر لمدة ثمانیة أیام .في عدة قاعات بمعرض بلغراد ویعتبر أكبر حدث ثقافي في عاصمة صربیا

 المھرجانات الفنیة  .6.5

الوقت قام بتغییر مفھومھ    بمرور  و   تأسس كمعرض سنوي ألفضل األعمال الفنیة التشكیلیة  -)  1960  ،(بلغراد  صالون أكتوبر
 یقام كل سنتین.  ، في اآلونة األخیرة وھو اآلن استعراض للفن المعاصر في صربیا

 

 الرسوم الھزلیة  لكتاب  المھرجانات  .6.6

یوغوسالفیا قو الھزلیة ا  كتاب  مجالفي    یةكانت  المشاھد  لرسوم  أقوى  والبوسنة    في صربیا  القصص  لروایة  وكانت  وكرواتیا 
ولدیھا العدید من   للناشرین الفرنسیین)  م(یعمل العدید منھ  الرسوم الھزلیةوالیوم تعد صربیا ُمصِدًّرا حقیقیًا لمواھب   .والھرسك

  كتاب   : صالون ابع دولي بما في ذلك اثنتان ذات ط  ھزلیةال  لكتاب الرسوم   المعارض والمھرجانات   و العدید من المدارس الھزلیة  
 .  ن لكتاب الرسوم الھزلیةلمؤلفی ا للشبان الدولي ومھرجان البلقان سوم الھزليلرا

لیسكوفاتس مدینة صغیرة في جنوب صربیا   -)  1998  ،(لیسكوفاتس   مھرجان البلقان للشبان المؤلفین  لكتاب الرسوم الھزلیة
ا فیھا مھرجان  فعالیة  أھم  یكون  الحیویة وربما  بمھرجانات مفعمة  تتمتع  الھزلیة  ولكنھا  الرسوم  المؤلفین  لكتاب  للشبان  لبلقان 

 .ضیوف ممیزینیستضیف  والذي یتمیز بطابع تنافسي و

ال یتجزأ من    جزء و  أكبر مھرجان لكتاب الرسوم الھزلي في صربیا  -) 2003  ،(بلغراد  الدوليصالون للكتاب الرسوم الھزلي  
العالمیین   المؤلفینالضیوف ھم النجوم  .  ھذا المھرجان الدولي ھو منافسة كتاب الرسوم الھزلیة المفتوح مع جوائز في عدة فئات 

 .لكتاب الرسوم الھزلي 

 

 والفعالیات الریاضیة األخرى   األخرى المھرجانات  .6.7

یقام خالل فصل الصیف في بلغراد ویحتوي    منوعھو مھرجان  ومھرجان بلغراد الصیفي    -)  1992  ،بلغراد(  BELEFبیلیف  
 .على برنامج مسرحي وموسیقى وبصري غني

  -یجمع اآلالف من المشاركین   .سباق الماراثون یقام في كل ربیع في بلغراد عادة في أبریل  -)  1988  ،(بلغراد  ماراثون بلغراد
والھواة الكامل ( حیث  المحترفین  الماراثون  فئة  في  المسابقات  (  42تقام  الماراثون  ونصف  والسباق    21كیلومتًرا)  كیلومتًرا) 

قبل ذلك أقیم سباق الماراثون الوحید في صربیا على   .1988أقیم ماراثون بلغراد األول في عام   الترفیھي (خمسة كیلومترات).
 .1910بلغراد في عام   -خط اوبرینوفاتس 

 .یجمع ھذا المھرجان فرق الرقص من جمیع أنحاء العالم -)  2003 ،(بلغراد  بلغراد للرقصمھرجان  

 

 فن الطھو  .7

 

تزال ھذه    ال   "ذات مرة تناول الطعام كان جید" غنى جورجى باالشیفیتش نظًرا ألن المغني وكاتب األغاني الصربي الشھیر
القول   یمكن  الممیزة لصربیا.  السمات  من  واحدة  تعد من  مطبخالتنوع ووفرة    إن الجملة  تجعل    الصربي  التي  األسباب  بعض 

أن   القول  یمكننا  لمطبخنا  بالنسبة  بالدنا.  زیارة  یحبون  الم   اطباقھ األجانب  تأثیرات  في  التحدید  وجھ  على  الشرقیة    طابختكمن 

  المطابخ البلقانیة األخرى ولكنھا غنیة بالمكونات المحلیة. إن تأثیرات    طابخمانیة والیونانیة وكذلك الم والنمساویة المجریة واألل
الصربیة    یرى   المختلفة المائدة  على  موجودة  تكون  ما  غالبًا  التي  األطباق  المحشي    -في  والكوسا  المحشو  والفلفل  السارما 

في أجزاء مختلفة    الطعام  صربي على الوصفات المحلیة القدیمة. تختلف قوائم والمسقعة والفطیرة والبقالوة ... یحافظ المطبخ ال 
وفي النھایة عادة یتم  تشوشبایز ثم اللحم و  رینفالیشغداء بالحساء ثم المن صربیا. وھكذا في الجزء الشمالي من بلدنا تبدأ وجبة 

  وسط صربیا فإن منتجات األلبان  منطقة شومادیا    ىعندما نذھب إلى الجنوب قلیالً ونصل إلشترودل و   أو شنینوكال بـ  تحلیة
خاصة مكانة  جبنة  ،تأخذ  قشطة  مثل  أجبان  كرالیفو   و  وزالتار   وكذلك  و  المجففة    زالتیبور  الخنزیر  لحم  منتجات  وكذلك 

نطقة في تجربة  یرغب العدید من السیاح في ھذه الم  .ة في مدینة اوجیتسىوالتي تعتبر ممیز  برشوتا و بیتشینیتسا    والمدخنة مثل 
لیبینیاما یسمى   العلیق  بـ كومبلیت  بإنتاج توت  أیًضا  المنطقة  تشتھر ھذه  الكعك    -.  أنواع مختلفة من  تُصنع منھا  التي  الفاكھة 

بھاوال خاصة  فعالیة  على  أیًضا  التي حصلت  و  والحلویات  العلیق.      -شراب  توت  ھذه  أیام  من  الكحولیة  المشروبات  أشھر 
في   بما  الحدیث عن    راكیا  ھو   ذلك صربیاالمنطقة  قبل كل وجبة غداء. عند  للشھیة ال غنى عنھ  فاتح  األكالت  البرقوق وھو 

المدخنة  ھي  منھا   ة وواحد  ،ھذا الجزء من صربیاالشھیرة في   تلقى مطبختشفارتسي  السنجق   .  الشرقي األكثر.  ب  رشكا و  تأثیر 
تشیفابي     ھذه المنطقة. بعض األطباق الشھیرة في ھذه المنطقة ھياالختالف ھو أن لحم الخنزیر ال یستھلك إلى حد كبیر في  

  وفي منطقة الجنوب   . صربیا الشرقیة   في  معروف على نطاق واسع سینیتسا  بینما جبن  ،نوفیبازار و ستیلیة و سجق و منطیة
أیًضا   الشعبیة غنیة  بالعادات والخرافات  الطعام فضالً عن كونھا غنیة  البالد     حیث   دیةأعتیاغیر  ال  باألطباق  الجزء من  في ھذا 

ویتم تقدیم العصیدة مع جبن األغنام أو   ،تعتبر الحبوب مھمة جًدا لذا فإن منتجات الدقیق مثل الخبز لھا مكانة خاصة على المائدة
السمك  غالبًا ما یتم تناول أسماك النھر مثل سمك السلور والكارب وحساء    ،الماعز في المناطق الواقعة على طول نھر الدانوب

ال غنى عنھ من ھذا الجزء من صربیا في    الھومولیيأمر ال ینبغي تفویتھ. أیًضا ھذه المنطقة مناسبة جًدا إلنتاج النبیذ. العسل  
  تشیفابي و   و ور  نجبی   و فار  ی األعادة ما یكون الطعام الجید مصحوبًا بالموسیقى وعادة تشتمل المائدة على    ،جنوب وشرق صربیا

فعالیة أیام    ... من أجل الحفاظ على التقالید والمنتجات المحلیة مثل  يمحشالمجفف  الفلفل  ال  و على جبنة بیروت    ونقانق مكویة  
كوبوسیادة في قریة مرتشایفتسي (بلدیة تشاتشاك) و   أخرى في صربیا ذات طابع محلي ووطني مثل  فعالیات  ھناكف  توت العلیق

 ( عند مدینة بانتشیفو) و روشتیالیادة (مدینة لیسكوفاتس).   سالنینیادة في قریة كاتشاریفو
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لذلك   للغرب  مواجھ  االشتراكیة  الفیدرالیة  یوغوسالفیا  كانت  الباردة  الحرب  حقبة  من  األخرى  الشیوعیة  الدول  عكس  على 
واالفالم بشكل    يتم تطویر المشھد الموسیق . والروك واألفالمتطورت الثقافة الشعبیة فیھا بشكل كبیر وخاصة موسیقى البوب  

ملیوني من  یقرب  ما  السكان  من حیث عدد  أكبر جمھوریة  باعتبارھا  في صربیا  للبلد  وبلغرادنسمة    خاص  یرجع   . كعاصمة 
  االشتراكیة، العمود الفقري لصناعة السینما في یوغوسالفیا    ت المملكة وأصبح  فترة   تاریخ إنتاج األفالم المحلیة في صربیا إلى

 . والروك أند رول في صربیا زخًما في الستینیات وشھدت انفجاًرا حقیقیًا بعد عقدین من الزمنبینما اكتسبت موسیقى البوب 

 الفیلم  .8.1

أول مسرحیة سینمائیة للملك    ُعرضت  ). 1918-1878ربیا خالل فترة مملكة صربیا (في ص   تصویرھا بدأت مشاھدة األفالم و
والذي أقیم في باریس    على االطالق بعد ستة أشھر فقط من أول عرض سینمائي    ، 1896ألكسندر األول أوبرینوفیتش في عام  

  ى حیاة وعمل القائد الخالد كارادجورجوكان أول فیلم صربي ھو    1909تم افتتاح أول سینما دائمة في بلغراد عام   .1895عام  
 .یفیتشی من إخراج العم إیلیا ستانو 1911من عام 

كان المخرج الرئیسي للتصویر السینمائي الصربي (والیوغوسالفي) ھو إرنست بوشنیاق    العالمیتین،في الفترة ما بین الحربین  
).  1924من عام    فاونو    1923عام    لي من أجلاكذب ع) وھو مبتكر للعدید من األفالم الصامتة (أشھرھا:  1876-1963(

بینما كانت ھذه المدینة جزًءا    1906افتتح دار السینما في سومبور عام   .مؤسس ھولیوود الصربیة في سومبور شمال فویفودینا
بعد    والتي سمیت فیما  1918المجر (أصبحت فویفودینا جزًءا من مملكة الصرب والكروات والسلوفینیین في عام  -من النمسا

 یوغوسالفیا). 

عام   تنجح    1931في  لم  لكنھا  السینمائي  تصویرھا  لتمویل  ومستقر  دائم  نظام  إنشاء  یوغوسالفیا  مملكة  بسبب  بذلك  حاولت 
دون دعم جاد من    جانبيمقاومة الشركات األجنبیة والعارضین والموزعین الیوغوسالفیین لذلك تم إنتاج األفالم المحلیة بشكل  

 .أفالم أجنبیة في دور السینماعرضت  حیثالدولة.  
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 .یوجد في صربیا الیوم العشرات من المھرجانات الكبرى والثانویة من مختلف األنواع ومعظمھا مخصص إلنتاج األفالم المحلیة
 .نمت أھمیتھا خاصة خالل أزمة السینما الكبرى في العقد األول من األلفیة الجدیدة  

أكبر مھرجان لألفالم    -)  1953  ،(بلغراد  ا باسم مھرجان مارسالمعروف أیضً   ،مھرجان بلغراد لألفالم الوثائقیة والقصیرة
دولیة  وسمعة  تراث عریق  ذات  والقصیرة في صربیا  في صربیا .الوثائقیة  سینمائي  أقدم مھرجان  عام  كل شھر   .بشكل  یقام 

 .الجوائز في عدة فئات یتم توزیع  حیث  مارس

حیث    ،مخصص بشكل أساسي للفیلم المحلي مع التركیز على الممثلینمھرجان   - ) 1966  ،(نیش  القاءات السینمائیة في نیش 
 .للممثلین بشكل خاص  تُمنح الجوائز

FEST   من یوفر عرضا سنویا إلنتاج األفالم من جمیع القارات   أكبر مھرجان سینمائي في صربیا  -)  1971  ،(بلغراد  فیست  
السابق  لھ طا .العام  للمھرجان كان  الماضیة  العشر  السنوات  تنافسيفي  العالمیة   . بع  السینما  نجوم  الممثلین   وأغلبھمیجلب  من 
 .یقام في نھایة فصل الشتاء .والمخرجین

یقام كل شھر     .سیناریوھات األفالمالجوائز ل  ) مھرجان سینمائي محلي یمنح1977  ،(فرنیاتشكا بانیا  مھرجان سیناریو الفیلم 
 .أغسطس

یقام كل   . مھرجان دولي ذو طابع تنافسي مخصص للفیلم األوروبي  -)  1992  ، (بالیتش    السینمائي األوروبي  مھرجان بالیتش 
 .القریبة شھر یولیو على بحیرة بالیتش وفي دور السینما في مدینة سوبوتیتسا

تعد ثاني أكبر مھرجان   .الفعالیة التي تعرض أفالم المؤلفین من جمیع أنحاء العالم  -)  1994  ،(بلغراد  مھرجان فیلم المؤلف 
 .تقام في شھر دیسمبر .سینمائي في العاصمة الصربیة

 .المھرجان األوروبي ألفالم الرسوم المتحركة -)  2004 ،(بلغراد بلقانیما 

LIFFE  لإلخراج السینمائيمھرجان دولي یمنح جوائز  -) 2006 ، (لیسكوفاتس لیفف. 

الشباب    -)  2007  ،(نوفي ساد  سینما سیتي  المؤلفین  لترویج  نوفي ساد كمدینة    و مھرجان دولي مخصص  مبني على مفھوم 
عام   . مھرجانات في  األولى  نسختھ  یطلق على  في    2007كان  األفالم  ذلك    صربیا،مھرجان  في  مما عكس طموح مؤسسیھ 

 .الدالوقت لجعلھ أھم حدث سینمائي في الب 

BELDOCS مھرجان الفیلم الوثائقي الدولي وھو األكبر في البلقان الغربي -)  2008 ،( بلغراد    بیلدوكس. 

 ومدینة بالقرب من جبل موكرا غورا درفینغراد (اسم آخر میتشفنیك) ) مھرجان یقام في قریة2008  ،(درفینغراد  كوستیندورف
للمخرج أمیر كوستوریكا    فیشةغراد أفالم  احتیاجات أحد  لتلبیة  القریة  بناء  تم  بریق    -حیث  یقاوم  الذي  المھرجان  مؤسس ھذا 

 .غیر تجاري الھولیوود وفي المقام األول یحتفل بالفیلم الفني 

 

 المھرجانات المسرحیة  .6.3

صربیا   في  عریق  تراث  أن  للمسارح  أھمحیث  إنشاء  تم  الثانیة  العالمیة  الحرب  المسرحیة    بعد  اراضي  المھرجانات  على 
 .واحدة من أھمھا في أوروبا والعالم و تعتبر  BITEFبیتف من بینھاو   ةیوغوسالفیا السابق 

بوزوریى  ساد  ستیریینو  في    -)  1956  ،(نوفي  ذلك  وقبل  صربیا  في  المحلیة  المسرحیة  للعروض  مھرجان  وأھم  أقدم 
 .یوغوسالفیا

یتابع األحداث الحدیثة في   .أكبر مھرجان مسرحي في صربیا وواحد من أھمھ في العالم   -)  1967  ، (بلغراد  BITEFبیتف   
 .التقلیدیة والتجریبیةمجال اإلنتاج المسرحي من جمیع القارات حیث یجمع بین األشكال 

 المھرجانات األدبیة  .6.4

المھرجانات األدبیة الصغیرة   العدید من  بھا  بلد  الحدث األكثر زیارة من أي نوع في    ووھ  ةكبیر  وواحدةصربیا  بعید  إلى حد 
 .صربیا و ھو معرض الكتاب في بلغراد

للكتاب  الدولي  بلغراد  ا  إحدى   -)  1956  ،(بلغراد  معرض  وأھم  السابقة ا  لفعالیاتأقدم  یوغوسالفیا  منطقة  في  أقیمت   . ألدبیة 
والعالم ویحظى    بلدیجمع الحدث ناشرین من ال . في عاصمة كرواتیا زغرب ثم تم نقل المعرض إلى بلغرادمنھا    النسخة األولى 

یقام   .للغایة (مؤتمرات وموائد مستدیرة واجتماعات مع الكتاب) وحضور مرتفع  متمیزین للغایة وبرنامج متابع    كل عام بضیوف 
 .یقام في نھایة أكتوبر ویستمر لمدة ثمانیة أیام .في عدة قاعات بمعرض بلغراد ویعتبر أكبر حدث ثقافي في عاصمة صربیا

 المھرجانات الفنیة  .6.5

الوقت قام بتغییر مفھومھ    بمرور  و   تأسس كمعرض سنوي ألفضل األعمال الفنیة التشكیلیة  -)  1960  ،(بلغراد  صالون أكتوبر
 یقام كل سنتین.  ، في اآلونة األخیرة وھو اآلن استعراض للفن المعاصر في صربیا

 

 الرسوم الھزلیة  لكتاب  المھرجانات  .6.6

یوغوسالفیا قو الھزلیة ا  كتاب  مجالفي    یةكانت  المشاھد  لرسوم  أقوى  والبوسنة    في صربیا  القصص  لروایة  وكانت  وكرواتیا 
ولدیھا العدید من   للناشرین الفرنسیین)  م(یعمل العدید منھ  الرسوم الھزلیةوالیوم تعد صربیا ُمصِدًّرا حقیقیًا لمواھب   .والھرسك

  كتاب   : صالون ابع دولي بما في ذلك اثنتان ذات ط  ھزلیةال  لكتاب الرسوم   المعارض والمھرجانات   و العدید من المدارس الھزلیة  
 .  ن لكتاب الرسوم الھزلیةلمؤلفی ا للشبان الدولي ومھرجان البلقان سوم الھزليلرا

لیسكوفاتس مدینة صغیرة في جنوب صربیا   -)  1998  ،(لیسكوفاتس   مھرجان البلقان للشبان المؤلفین  لكتاب الرسوم الھزلیة
ا فیھا مھرجان  فعالیة  أھم  یكون  الحیویة وربما  بمھرجانات مفعمة  تتمتع  الھزلیة  ولكنھا  الرسوم  المؤلفین  لكتاب  للشبان  لبلقان 

 .ضیوف ممیزینیستضیف  والذي یتمیز بطابع تنافسي و

ال یتجزأ من    جزء و  أكبر مھرجان لكتاب الرسوم الھزلي في صربیا  -) 2003  ،(بلغراد  الدوليصالون للكتاب الرسوم الھزلي  
العالمیین   المؤلفینالضیوف ھم النجوم  .  ھذا المھرجان الدولي ھو منافسة كتاب الرسوم الھزلیة المفتوح مع جوائز في عدة فئات 

 .لكتاب الرسوم الھزلي 

 

 والفعالیات الریاضیة األخرى   األخرى المھرجانات  .6.7

یقام خالل فصل الصیف في بلغراد ویحتوي    منوعھو مھرجان  ومھرجان بلغراد الصیفي    -)  1992  ،بلغراد(  BELEFبیلیف  
 .على برنامج مسرحي وموسیقى وبصري غني

  -یجمع اآلالف من المشاركین   .سباق الماراثون یقام في كل ربیع في بلغراد عادة في أبریل  -)  1988  ،(بلغراد  ماراثون بلغراد
والھواة الكامل ( حیث  المحترفین  الماراثون  فئة  في  المسابقات  (  42تقام  الماراثون  ونصف  والسباق    21كیلومتًرا)  كیلومتًرا) 

قبل ذلك أقیم سباق الماراثون الوحید في صربیا على   .1988أقیم ماراثون بلغراد األول في عام   الترفیھي (خمسة كیلومترات).
 .1910بلغراد في عام   -خط اوبرینوفاتس 

 .یجمع ھذا المھرجان فرق الرقص من جمیع أنحاء العالم -)  2003 ،(بلغراد  بلغراد للرقصمھرجان  
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تزال ھذه    ال   "ذات مرة تناول الطعام كان جید" غنى جورجى باالشیفیتش نظًرا ألن المغني وكاتب األغاني الصربي الشھیر
القول   یمكن  الممیزة لصربیا.  السمات  من  واحدة  تعد من  مطبخالتنوع ووفرة    إن الجملة  تجعل    الصربي  التي  األسباب  بعض 

أن   القول  یمكننا  لمطبخنا  بالنسبة  بالدنا.  زیارة  یحبون  الم   اطباقھ األجانب  تأثیرات  في  التحدید  وجھ  على  الشرقیة    طابختكمن 

  المطابخ البلقانیة األخرى ولكنھا غنیة بالمكونات المحلیة. إن تأثیرات    طابخمانیة والیونانیة وكذلك الم والنمساویة المجریة واألل
الصربیة    یرى   المختلفة المائدة  على  موجودة  تكون  ما  غالبًا  التي  األطباق  المحشي    -في  والكوسا  المحشو  والفلفل  السارما 

في أجزاء مختلفة    الطعام  صربي على الوصفات المحلیة القدیمة. تختلف قوائم والمسقعة والفطیرة والبقالوة ... یحافظ المطبخ ال 
وفي النھایة عادة یتم  تشوشبایز ثم اللحم و  رینفالیشغداء بالحساء ثم المن صربیا. وھكذا في الجزء الشمالي من بلدنا تبدأ وجبة 

  وسط صربیا فإن منتجات األلبان  منطقة شومادیا    ىعندما نذھب إلى الجنوب قلیالً ونصل إلشترودل و   أو شنینوكال بـ  تحلیة
خاصة مكانة  جبنة  ،تأخذ  قشطة  مثل  أجبان  كرالیفو   و  وزالتار   وكذلك  و  المجففة    زالتیبور  الخنزیر  لحم  منتجات  وكذلك 

نطقة في تجربة  یرغب العدید من السیاح في ھذه الم  .ة في مدینة اوجیتسىوالتي تعتبر ممیز  برشوتا و بیتشینیتسا    والمدخنة مثل 
لیبینیاما یسمى   العلیق  بـ كومبلیت  بإنتاج توت  أیًضا  المنطقة  تشتھر ھذه  الكعك    -.  أنواع مختلفة من  تُصنع منھا  التي  الفاكھة 

بھاوال خاصة  فعالیة  على  أیًضا  التي حصلت  و  والحلویات  العلیق.      -شراب  توت  ھذه  أیام  من  الكحولیة  المشروبات  أشھر 
في   بما  الحدیث عن    راكیا  ھو   ذلك صربیاالمنطقة  قبل كل وجبة غداء. عند  للشھیة ال غنى عنھ  فاتح  األكالت  البرقوق وھو 

المدخنة  ھي  منھا   ة وواحد  ،ھذا الجزء من صربیاالشھیرة في   تلقى مطبختشفارتسي  السنجق   .  الشرقي األكثر.  ب  رشكا و  تأثیر 
تشیفابي     ھذه المنطقة. بعض األطباق الشھیرة في ھذه المنطقة ھياالختالف ھو أن لحم الخنزیر ال یستھلك إلى حد كبیر في  

  وفي منطقة الجنوب   . صربیا الشرقیة   في  معروف على نطاق واسع سینیتسا  بینما جبن  ،نوفیبازار و ستیلیة و سجق و منطیة
أیًضا   الشعبیة غنیة  بالعادات والخرافات  الطعام فضالً عن كونھا غنیة  البالد     حیث   دیةأعتیاغیر  ال  باألطباق  الجزء من  في ھذا 

ویتم تقدیم العصیدة مع جبن األغنام أو   ،تعتبر الحبوب مھمة جًدا لذا فإن منتجات الدقیق مثل الخبز لھا مكانة خاصة على المائدة
السمك  غالبًا ما یتم تناول أسماك النھر مثل سمك السلور والكارب وحساء    ،الماعز في المناطق الواقعة على طول نھر الدانوب

ال غنى عنھ من ھذا الجزء من صربیا في    الھومولیيأمر ال ینبغي تفویتھ. أیًضا ھذه المنطقة مناسبة جًدا إلنتاج النبیذ. العسل  
  تشیفابي و   و ور  نجبی   و فار  ی األعادة ما یكون الطعام الجید مصحوبًا بالموسیقى وعادة تشتمل المائدة على    ،جنوب وشرق صربیا

فعالیة أیام    ... من أجل الحفاظ على التقالید والمنتجات المحلیة مثل  يمحشالمجفف  الفلفل  ال  و على جبنة بیروت    ونقانق مكویة  
كوبوسیادة في قریة مرتشایفتسي (بلدیة تشاتشاك) و   أخرى في صربیا ذات طابع محلي ووطني مثل  فعالیات  ھناكف  توت العلیق

 ( عند مدینة بانتشیفو) و روشتیالیادة (مدینة لیسكوفاتس).   سالنینیادة في قریة كاتشاریفو
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لذلك   للغرب  مواجھ  االشتراكیة  الفیدرالیة  یوغوسالفیا  كانت  الباردة  الحرب  حقبة  من  األخرى  الشیوعیة  الدول  عكس  على 
واالفالم بشكل    يتم تطویر المشھد الموسیق . والروك واألفالمتطورت الثقافة الشعبیة فیھا بشكل كبیر وخاصة موسیقى البوب  

ملیوني من  یقرب  ما  السكان  من حیث عدد  أكبر جمھوریة  باعتبارھا  في صربیا  للبلد  وبلغرادنسمة    خاص  یرجع   . كعاصمة 
  االشتراكیة، العمود الفقري لصناعة السینما في یوغوسالفیا    ت المملكة وأصبح  فترة   تاریخ إنتاج األفالم المحلیة في صربیا إلى

 . والروك أند رول في صربیا زخًما في الستینیات وشھدت انفجاًرا حقیقیًا بعد عقدین من الزمنبینما اكتسبت موسیقى البوب 

 الفیلم  .8.1

أول مسرحیة سینمائیة للملك    ُعرضت  ). 1918-1878ربیا خالل فترة مملكة صربیا (في ص   تصویرھا بدأت مشاھدة األفالم و
والذي أقیم في باریس    على االطالق بعد ستة أشھر فقط من أول عرض سینمائي    ، 1896ألكسندر األول أوبرینوفیتش في عام  

  ى حیاة وعمل القائد الخالد كارادجورجوكان أول فیلم صربي ھو    1909تم افتتاح أول سینما دائمة في بلغراد عام   .1895عام  
 .یفیتشی من إخراج العم إیلیا ستانو 1911من عام 

كان المخرج الرئیسي للتصویر السینمائي الصربي (والیوغوسالفي) ھو إرنست بوشنیاق    العالمیتین،في الفترة ما بین الحربین  
).  1924من عام    فاونو    1923عام    لي من أجلاكذب ع) وھو مبتكر للعدید من األفالم الصامتة (أشھرھا:  1876-1963(

بینما كانت ھذه المدینة جزًءا    1906افتتح دار السینما في سومبور عام   .مؤسس ھولیوود الصربیة في سومبور شمال فویفودینا
بعد    والتي سمیت فیما  1918المجر (أصبحت فویفودینا جزًءا من مملكة الصرب والكروات والسلوفینیین في عام  -من النمسا

 یوغوسالفیا). 

عام   تنجح    1931في  لم  لكنھا  السینمائي  تصویرھا  لتمویل  ومستقر  دائم  نظام  إنشاء  یوغوسالفیا  مملكة  بسبب  بذلك  حاولت 
دون دعم جاد من    جانبيمقاومة الشركات األجنبیة والعارضین والموزعین الیوغوسالفیین لذلك تم إنتاج األفالم المحلیة بشكل  

 .أفالم أجنبیة في دور السینماعرضت  حیثالدولة.  

 ). 1942دراغولیوب الیكسیتش (ل  ةالبراءة بدون حمای خالل الحرب العالمیة الثانیة تم إنتاج فیلم واحد فقط في صربیا المحتلة  

 ) الفیدرالیة االشتراكیة  الثانیة ولدت یوغوسالفیا  العالمیة  الحرب  ت   )1991-1943بعد  التصویر    ناجحة في مجال  صبحوالتي 
أوروبا في  یوغوسالفیا   .السینمائي  رئیس  حیاتھ  كان  طوال  تیتو  بروز  الظروف    جوزیف  وبسبب  بالفیلم  المعجبین  أشد  من 

البالد إنتاج األفالم األجنبیة في  تم  بكثیر مما كانت علیھ في زمن   . المواتیة  بأعداد أكبر  المحلیة  إنتاج األفالم  تم  ومع ذلك فقد 
حرب  الالتي تستند إلى كفاح    البارتیزانات القرن الماضي على األقل كانت في األساس ما یسمى باألفالم  حتى سبعینی  .المملكة

المحلیین  البارتیزانبین   ومساعدیھم  األلمان  النوع   .ضد  ھذا  في  نجم  أكبر  األفالمكان  باتا   من  فیلیمیر  الصربي  الممثل  ھو 
(فیلم  ج یدافتسا  رودین كرفافی ھالـیفوینوفیتش  فیھ    1972من عام    ع عن سراییفووالتر  لعب  البطولة  جوالذي  دور  یفوینوفیتش 

یوغوسالفي  المرشح  ال ) 1969(فیلیكو بوالییتش    ،  نیریتفا معركة وأشھر فیلم من ھذا النوع ھو   في الصین)  مشھور جدا وأصبح  
 .بوندارتشوك وفرانك نیروول برینر وسیرجي ج أورسون ویلز و مشھورین مثلاألوسكار مع ممثلین أجانب   ةلجائز

والھرسك   والبوسنة  وسلوفینیا   وكرواتیا   (صربیا   جمھوریات  من ست  تتألف  كانت  والتي  االشتراكیة  یوغوسالفیا  فترة  في 
والجبل األسود  ومقدونیا) ُصنعت معظم األفالم في صربیا التي كانت تضم أكبر عدد من السكان  ومعظم دور السینما باإلضافة  

استدیو (  إلى  نانوفیتش  فوییسالف  یوغوسالفیا  مملكة  من  المخرج  أنتج  الكبیر.  فیلم  جدا  1983-1922أفاال  مھم  فیلم  أول   (
) والتي برزت بنوعھا و بجودة إنتاج ھولیوود  1950(  السیف المعجزةلصربیا ویوغوسالفیا االشتراكیة. كانت الحكایة الخیالیة  

سویا   ذلك الوقت وأصبحت أول منتج تصدیري جاد للتصویر السینمائي المحلي. تعد تقریبًا منافسة إلنجازات افالم البارتیزان في
أیًضا مؤلفة أول فیلم محلي ملون    و المخرجة األولى للتصویر السینمائي الیوغوسالفي والصربي     (2002-1922)یوفانوفیتش  

من بین   و  .بنفس االسم لستیفان سریماتسوھو فیلم مقتبس من كومیدیا    )1956(  الكاھن تشیرا و الكاھن سبیرا  الكومیدیا  في
 يشالكابتن لی  صور فیلم) الذي  2005-1921یكا میتروفیتش (جیفوراد ج برتیزان المخرجین الصرب كان أشھر مؤلفي أفالم ال

بطولة الجیش الصربي في    الفیلم الیوغوسالفي الوحید الذي تناول  صور  ) ولكنھ أیًضا1974(  جیتسىجمھوریة أو) و1960(
 ). 1964(  درینا على مسیرةفي فیلم     –الحرب العالمیة األولى  

 ،وروح النقد االجتماعي في التأثیر على یوغوسالفیافي بدایة الستینیات عندما بدأت الموضة والموسیقى الغربیة وثقافة البوب  
روتین حكم أفالم الحرب البارتیزان  ولكن    ت ات وكسر ظھرت أنواع جدیدة وموضوعات جدیدة على الساحة تحت ھذه التأثیر

نجاًحا كبیًرا  وبدأت  )  1960( الحب و الموضة الموسیقي لـلیوبومیر رادیتشیفیتش   أیًضا إثارة المجتمع في ذلك الوقت. حقق فیلم 
اعیة في یوغوسالفیا ومن  االجتمفي إنتاج أفالم شككت في العدالة االجتماعیة واألعراف  موعة كبیرة من المخرجین الصرب  مج

عندما  ) و  1965  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتش  ثالثة) و  1965  ،(دوشان ماكافییف  االنسان لیس طیرأھم األفالم تلك الحقبة:   
(بوریشا  الصباح  ) و  1967  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتشجامعي الریش  ) و  1967  ،(جیفویین بافلوفیتش  اكون میت و ابیض

تو    )1967  ،شجورجیفیت  ت  ب  الموظفة  قضیة  او  التراجیدي  ماكافییف  الحب  و  1967  ،(دوشان  الجرادین)    استیقاظ 
بافلوفیتش و  1967  ، (جیفویین  الحقیقة )  راكونیاتس  قبل  و  1968  ،(كوكان  العالم)  نھایة  سیكون  ساشا    قریبا  (الیكساندر 

) و  1971  ،(دوشان ماكافییف  اسرار الجھاز العضوي  ) و 1969  ،(جیلیمیر جیلنیك  األعمال المبكرة) و  1968  ،بیتروفیتش
یلنیك تمتعوا بسمعة طیبة  جبتروفیتش وو  بافلوفیتش    و ماكافییف    ، بینھم  )  1971  ، (یوفان یوفانوفیتش    مثل الوردة   ي حوص  شاب 

 .لكنھم واجھوا الرقابة بصفتھم من أصحاب الموجات السوداء في البالد  ،في المھرجانات المحلیة واألجنبیة

بعد أن قدم فیلمي الحرب االستثنائیین   كان جورجى كادییفیتش أحد المخرجین الذین لم ینتج أیًضا وفقًا ألیدیولوجیة ذلك الوقت
فیلم الرعب الشعبي    أنتجھناك   .وطموحیھ  العمل في التلفزیون التي اصبحت أكثر جدیة  بداء  ، )1968( الحملة) و  1967(  العید

اإلطالق  (1973) الفراشة  على  یوغوسالفیا  في  مشاھدة  التلفزیونیة  األفالم  أكثر  أحد  أصبح  أفالًما   و   والتي  الحقًا  أنتج 
الصربي:   التاریخ  عن  للغایة  مھمة  تلیفزیونیة  كاراجورجة ومسلسالت  و  1983(  موت  كارادجیتش)  )   1988-1987(  فوك 

تقیما األكثر  الصربي  الرعب  فیلم  قدم  االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  المقدس   ،وقبل  القصص  1990(  المكان  إلى  استناًدا   (
 ي. الروسي نیكوالي غوغولكتبھا الكاتب  التي القصیرة

المؤلفون الذین درسوا فن السینما في جمھوریة التشیك    –اشتھر المخرجون ما یسمى بـ دارسي مدارس براغ    تخالل السبعینیا
باسكالییفیتش وغوران ماركوفیتش. اشتھر   – التلفزیوني ومنھم سرجان كارانوفیتش وغوران  بالمسلسل     سرجان كارانوفیتش 

مع أھم اإلنجازات في السبعینیات وكذلك في   ،و ماركوفیتش أعمال سینمائیة رائعة باسكالییفیتش ولدى  )1976(  بالحلق الفراولة
الحریات الفنیة وحریة   عززت وحیث ضعف االنضباط االجتماعي    -)1980بعد وفاة جوزیف بروز تیتو ( -الثمانینیات عندما 

)  1977(  الكلب الذي احب القطارات ) و  1976(  : حارس الشاطئ في فترة الشتاء بأفالم غوران باسكالییفیتش  التعبیر. یشتھر  
 منتجیعد  غوران ماركوفیتش    كذلك   ).1989(  زمن العجائب ) و 1984(  خادعم ال  68الصیف  ) و1980(  ة الخاصة المعاملو  

سبق    و )  1982(  الجدري   و )  1980(  علم الم  و )  1979(   الوطنیة   طبقة ال   و )  1977(  التربیة الخاصة   مثل   أفالم ناجحة للغایة 
التجمع  و )  1987(   مشاھدتھ وأناو  )  1989(  مركز  أیًضا  1991(  تیتو  العقد  ھذا  شھد  لدراما  النشاء  إل).  زوران  الرائعة 
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المھرجانات األدبیة الصغیرة   العدید من  بھا  بلد  الحدث األكثر زیارة من أي نوع في    ووھ  ةكبیر  وواحدةصربیا  بعید  إلى حد 
 .صربیا و ھو معرض الكتاب في بلغراد

للكتاب  الدولي  بلغراد  ا  إحدى   -)  1956  ،(بلغراد  معرض  وأھم  السابقة ا  لفعالیاتأقدم  یوغوسالفیا  منطقة  في  أقیمت   . ألدبیة 
والعالم ویحظى    بلدیجمع الحدث ناشرین من ال . في عاصمة كرواتیا زغرب ثم تم نقل المعرض إلى بلغرادمنھا    النسخة األولى 

یقام   .للغایة (مؤتمرات وموائد مستدیرة واجتماعات مع الكتاب) وحضور مرتفع  متمیزین للغایة وبرنامج متابع    كل عام بضیوف 
 .یقام في نھایة أكتوبر ویستمر لمدة ثمانیة أیام .في عدة قاعات بمعرض بلغراد ویعتبر أكبر حدث ثقافي في عاصمة صربیا

 المھرجانات الفنیة  .6.5

الوقت قام بتغییر مفھومھ    بمرور  و   تأسس كمعرض سنوي ألفضل األعمال الفنیة التشكیلیة  -)  1960  ،(بلغراد  صالون أكتوبر
 یقام كل سنتین.  ، في اآلونة األخیرة وھو اآلن استعراض للفن المعاصر في صربیا

 

 الرسوم الھزلیة  لكتاب  المھرجانات  .6.6

یوغوسالفیا قو الھزلیة ا  كتاب  مجالفي    یةكانت  المشاھد  لرسوم  أقوى  والبوسنة    في صربیا  القصص  لروایة  وكانت  وكرواتیا 
ولدیھا العدید من   للناشرین الفرنسیین)  م(یعمل العدید منھ  الرسوم الھزلیةوالیوم تعد صربیا ُمصِدًّرا حقیقیًا لمواھب   .والھرسك

  كتاب   : صالون ابع دولي بما في ذلك اثنتان ذات ط  ھزلیةال  لكتاب الرسوم   المعارض والمھرجانات   و العدید من المدارس الھزلیة  
 .  ن لكتاب الرسوم الھزلیةلمؤلفی ا للشبان الدولي ومھرجان البلقان سوم الھزليلرا

لیسكوفاتس مدینة صغیرة في جنوب صربیا   -)  1998  ،(لیسكوفاتس   مھرجان البلقان للشبان المؤلفین  لكتاب الرسوم الھزلیة
ا فیھا مھرجان  فعالیة  أھم  یكون  الحیویة وربما  بمھرجانات مفعمة  تتمتع  الھزلیة  ولكنھا  الرسوم  المؤلفین  لكتاب  للشبان  لبلقان 

 .ضیوف ممیزینیستضیف  والذي یتمیز بطابع تنافسي و

ال یتجزأ من    جزء و  أكبر مھرجان لكتاب الرسوم الھزلي في صربیا  -) 2003  ،(بلغراد  الدوليصالون للكتاب الرسوم الھزلي  
العالمیین   المؤلفینالضیوف ھم النجوم  .  ھذا المھرجان الدولي ھو منافسة كتاب الرسوم الھزلیة المفتوح مع جوائز في عدة فئات 

 .لكتاب الرسوم الھزلي 

 

 والفعالیات الریاضیة األخرى   األخرى المھرجانات  .6.7

یقام خالل فصل الصیف في بلغراد ویحتوي    منوعھو مھرجان  ومھرجان بلغراد الصیفي    -)  1992  ،بلغراد(  BELEFبیلیف  
 .على برنامج مسرحي وموسیقى وبصري غني

  -یجمع اآلالف من المشاركین   .سباق الماراثون یقام في كل ربیع في بلغراد عادة في أبریل  -)  1988  ،(بلغراد  ماراثون بلغراد
والھواة الكامل ( حیث  المحترفین  الماراثون  فئة  في  المسابقات  (  42تقام  الماراثون  ونصف  والسباق    21كیلومتًرا)  كیلومتًرا) 

قبل ذلك أقیم سباق الماراثون الوحید في صربیا على   .1988أقیم ماراثون بلغراد األول في عام   الترفیھي (خمسة كیلومترات).
 .1910بلغراد في عام   -خط اوبرینوفاتس 

 .یجمع ھذا المھرجان فرق الرقص من جمیع أنحاء العالم -)  2003 ،(بلغراد  بلغراد للرقصمھرجان  

 

 فن الطھو  .7

 

تزال ھذه    ال   "ذات مرة تناول الطعام كان جید" غنى جورجى باالشیفیتش نظًرا ألن المغني وكاتب األغاني الصربي الشھیر
القول   یمكن  الممیزة لصربیا.  السمات  من  واحدة  تعد من  مطبخالتنوع ووفرة    إن الجملة  تجعل    الصربي  التي  األسباب  بعض 

أن   القول  یمكننا  لمطبخنا  بالنسبة  بالدنا.  زیارة  یحبون  الم   اطباقھ األجانب  تأثیرات  في  التحدید  وجھ  على  الشرقیة    طابختكمن 

  المطابخ البلقانیة األخرى ولكنھا غنیة بالمكونات المحلیة. إن تأثیرات    طابخمانیة والیونانیة وكذلك الم والنمساویة المجریة واألل
الصربیة    یرى   المختلفة المائدة  على  موجودة  تكون  ما  غالبًا  التي  األطباق  المحشي    -في  والكوسا  المحشو  والفلفل  السارما 

في أجزاء مختلفة    الطعام  صربي على الوصفات المحلیة القدیمة. تختلف قوائم والمسقعة والفطیرة والبقالوة ... یحافظ المطبخ ال 
وفي النھایة عادة یتم  تشوشبایز ثم اللحم و  رینفالیشغداء بالحساء ثم المن صربیا. وھكذا في الجزء الشمالي من بلدنا تبدأ وجبة 

  وسط صربیا فإن منتجات األلبان  منطقة شومادیا    ىعندما نذھب إلى الجنوب قلیالً ونصل إلشترودل و   أو شنینوكال بـ  تحلیة
خاصة مكانة  جبنة  ،تأخذ  قشطة  مثل  أجبان  كرالیفو   و  وزالتار   وكذلك  و  المجففة    زالتیبور  الخنزیر  لحم  منتجات  وكذلك 

نطقة في تجربة  یرغب العدید من السیاح في ھذه الم  .ة في مدینة اوجیتسىوالتي تعتبر ممیز  برشوتا و بیتشینیتسا    والمدخنة مثل 
لیبینیاما یسمى   العلیق  بـ كومبلیت  بإنتاج توت  أیًضا  المنطقة  تشتھر ھذه  الكعك    -.  أنواع مختلفة من  تُصنع منھا  التي  الفاكھة 

بھاوال خاصة  فعالیة  على  أیًضا  التي حصلت  و  والحلویات  العلیق.      -شراب  توت  ھذه  أیام  من  الكحولیة  المشروبات  أشھر 
في   بما  الحدیث عن    راكیا  ھو   ذلك صربیاالمنطقة  قبل كل وجبة غداء. عند  للشھیة ال غنى عنھ  فاتح  األكالت  البرقوق وھو 

المدخنة  ھي  منھا   ة وواحد  ،ھذا الجزء من صربیاالشھیرة في   تلقى مطبختشفارتسي  السنجق   .  الشرقي األكثر.  ب  رشكا و  تأثیر 
تشیفابي     ھذه المنطقة. بعض األطباق الشھیرة في ھذه المنطقة ھياالختالف ھو أن لحم الخنزیر ال یستھلك إلى حد كبیر في  

  وفي منطقة الجنوب   . صربیا الشرقیة   في  معروف على نطاق واسع سینیتسا  بینما جبن  ،نوفیبازار و ستیلیة و سجق و منطیة
أیًضا   الشعبیة غنیة  بالعادات والخرافات  الطعام فضالً عن كونھا غنیة  البالد     حیث   دیةأعتیاغیر  ال  باألطباق  الجزء من  في ھذا 

ویتم تقدیم العصیدة مع جبن األغنام أو   ،تعتبر الحبوب مھمة جًدا لذا فإن منتجات الدقیق مثل الخبز لھا مكانة خاصة على المائدة
السمك  غالبًا ما یتم تناول أسماك النھر مثل سمك السلور والكارب وحساء    ،الماعز في المناطق الواقعة على طول نھر الدانوب

ال غنى عنھ من ھذا الجزء من صربیا في    الھومولیيأمر ال ینبغي تفویتھ. أیًضا ھذه المنطقة مناسبة جًدا إلنتاج النبیذ. العسل  
  تشیفابي و   و ور  نجبی   و فار  ی األعادة ما یكون الطعام الجید مصحوبًا بالموسیقى وعادة تشتمل المائدة على    ،جنوب وشرق صربیا

فعالیة أیام    ... من أجل الحفاظ على التقالید والمنتجات المحلیة مثل  يمحشالمجفف  الفلفل  ال  و على جبنة بیروت    ونقانق مكویة  
كوبوسیادة في قریة مرتشایفتسي (بلدیة تشاتشاك) و   أخرى في صربیا ذات طابع محلي ووطني مثل  فعالیات  ھناكف  توت العلیق

 ( عند مدینة بانتشیفو) و روشتیالیادة (مدینة لیسكوفاتس).   سالنینیادة في قریة كاتشاریفو

 

 الثقافة الشعبیة  .8

 

لذلك   للغرب  مواجھ  االشتراكیة  الفیدرالیة  یوغوسالفیا  كانت  الباردة  الحرب  حقبة  من  األخرى  الشیوعیة  الدول  عكس  على 
واالفالم بشكل    يتم تطویر المشھد الموسیق . والروك واألفالمتطورت الثقافة الشعبیة فیھا بشكل كبیر وخاصة موسیقى البوب  

ملیوني من  یقرب  ما  السكان  من حیث عدد  أكبر جمھوریة  باعتبارھا  في صربیا  للبلد  وبلغرادنسمة    خاص  یرجع   . كعاصمة 
  االشتراكیة، العمود الفقري لصناعة السینما في یوغوسالفیا    ت المملكة وأصبح  فترة   تاریخ إنتاج األفالم المحلیة في صربیا إلى

 . والروك أند رول في صربیا زخًما في الستینیات وشھدت انفجاًرا حقیقیًا بعد عقدین من الزمنبینما اكتسبت موسیقى البوب 

 الفیلم  .8.1

أول مسرحیة سینمائیة للملك    ُعرضت  ). 1918-1878ربیا خالل فترة مملكة صربیا (في ص   تصویرھا بدأت مشاھدة األفالم و
والذي أقیم في باریس    على االطالق بعد ستة أشھر فقط من أول عرض سینمائي    ، 1896ألكسندر األول أوبرینوفیتش في عام  

  ى حیاة وعمل القائد الخالد كارادجورجوكان أول فیلم صربي ھو    1909تم افتتاح أول سینما دائمة في بلغراد عام   .1895عام  
 .یفیتشی من إخراج العم إیلیا ستانو 1911من عام 

كان المخرج الرئیسي للتصویر السینمائي الصربي (والیوغوسالفي) ھو إرنست بوشنیاق    العالمیتین،في الفترة ما بین الحربین  
).  1924من عام    فاونو    1923عام    لي من أجلاكذب ع) وھو مبتكر للعدید من األفالم الصامتة (أشھرھا:  1876-1963(

بینما كانت ھذه المدینة جزًءا    1906افتتح دار السینما في سومبور عام   .مؤسس ھولیوود الصربیة في سومبور شمال فویفودینا
بعد    والتي سمیت فیما  1918المجر (أصبحت فویفودینا جزًءا من مملكة الصرب والكروات والسلوفینیین في عام  -من النمسا

 یوغوسالفیا). 

عام   تنجح    1931في  لم  لكنھا  السینمائي  تصویرھا  لتمویل  ومستقر  دائم  نظام  إنشاء  یوغوسالفیا  مملكة  بسبب  بذلك  حاولت 
دون دعم جاد من    جانبيمقاومة الشركات األجنبیة والعارضین والموزعین الیوغوسالفیین لذلك تم إنتاج األفالم المحلیة بشكل  

 .أفالم أجنبیة في دور السینماعرضت  حیثالدولة.  
 ). 1942دراغولیوب الیكسیتش (ل  ةالبراءة بدون حمای خالل الحرب العالمیة الثانیة تم إنتاج فیلم واحد فقط في صربیا المحتلة  

 ) الفیدرالیة االشتراكیة  الثانیة ولدت یوغوسالفیا  العالمیة  الحرب  ت   )1991-1943بعد  التصویر    ناجحة في مجال  صبحوالتي 
أوروبا في  یوغوسالفیا   .السینمائي  رئیس  حیاتھ  كان  طوال  تیتو  بروز  الظروف    جوزیف  وبسبب  بالفیلم  المعجبین  أشد  من 

البالد إنتاج األفالم األجنبیة في  تم  بكثیر مما كانت علیھ في زمن   . المواتیة  بأعداد أكبر  المحلیة  إنتاج األفالم  تم  ومع ذلك فقد 
حرب  الالتي تستند إلى كفاح    البارتیزانات القرن الماضي على األقل كانت في األساس ما یسمى باألفالم  حتى سبعینی  .المملكة

المحلیین  البارتیزانبین   ومساعدیھم  األلمان  النوع   .ضد  ھذا  في  نجم  أكبر  األفالمكان  باتا   من  فیلیمیر  الصربي  الممثل  ھو 
(فیلم  ج یدافتسا  رودین كرفافی ھالـیفوینوفیتش  فیھ    1972من عام    ع عن سراییفووالتر  لعب  البطولة  جوالذي  دور  یفوینوفیتش 

یوغوسالفي  المرشح  ال ) 1969(فیلیكو بوالییتش    ،  نیریتفا معركة وأشھر فیلم من ھذا النوع ھو   في الصین)  مشھور جدا وأصبح  
 .بوندارتشوك وفرانك نیروول برینر وسیرجي ج أورسون ویلز و مشھورین مثلاألوسكار مع ممثلین أجانب   ةلجائز

والھرسك   والبوسنة  وسلوفینیا   وكرواتیا   (صربیا   جمھوریات  من ست  تتألف  كانت  والتي  االشتراكیة  یوغوسالفیا  فترة  في 
والجبل األسود  ومقدونیا) ُصنعت معظم األفالم في صربیا التي كانت تضم أكبر عدد من السكان  ومعظم دور السینما باإلضافة  

استدیو (  إلى  نانوفیتش  فوییسالف  یوغوسالفیا  مملكة  من  المخرج  أنتج  الكبیر.  فیلم  جدا  1983-1922أفاال  مھم  فیلم  أول   (
) والتي برزت بنوعھا و بجودة إنتاج ھولیوود  1950(  السیف المعجزةلصربیا ویوغوسالفیا االشتراكیة. كانت الحكایة الخیالیة  

سویا   ذلك الوقت وأصبحت أول منتج تصدیري جاد للتصویر السینمائي المحلي. تعد تقریبًا منافسة إلنجازات افالم البارتیزان في
أیًضا مؤلفة أول فیلم محلي ملون    و المخرجة األولى للتصویر السینمائي الیوغوسالفي والصربي     (2002-1922)یوفانوفیتش  

من بین   و  .بنفس االسم لستیفان سریماتسوھو فیلم مقتبس من كومیدیا    )1956(  الكاھن تشیرا و الكاھن سبیرا  الكومیدیا  في
 يشالكابتن لی  صور فیلم) الذي  2005-1921یكا میتروفیتش (جیفوراد ج برتیزان المخرجین الصرب كان أشھر مؤلفي أفالم ال

بطولة الجیش الصربي في    الفیلم الیوغوسالفي الوحید الذي تناول  صور  ) ولكنھ أیًضا1974(  جیتسىجمھوریة أو) و1960(
 ). 1964(  درینا على مسیرةفي فیلم     –الحرب العالمیة األولى  

 ،وروح النقد االجتماعي في التأثیر على یوغوسالفیافي بدایة الستینیات عندما بدأت الموضة والموسیقى الغربیة وثقافة البوب  
روتین حكم أفالم الحرب البارتیزان  ولكن    ت ات وكسر ظھرت أنواع جدیدة وموضوعات جدیدة على الساحة تحت ھذه التأثیر

نجاًحا كبیًرا  وبدأت  )  1960( الحب و الموضة الموسیقي لـلیوبومیر رادیتشیفیتش   أیًضا إثارة المجتمع في ذلك الوقت. حقق فیلم 
اعیة في یوغوسالفیا ومن  االجتمفي إنتاج أفالم شككت في العدالة االجتماعیة واألعراف  موعة كبیرة من المخرجین الصرب  مج

عندما  ) و  1965  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتش  ثالثة) و  1965  ،(دوشان ماكافییف  االنسان لیس طیرأھم األفالم تلك الحقبة:   
(بوریشا  الصباح  ) و  1967  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتشجامعي الریش  ) و  1967  ،(جیفویین بافلوفیتش  اكون میت و ابیض

تو    )1967  ،شجورجیفیت  ت  ب  الموظفة  قضیة  او  التراجیدي  ماكافییف  الحب  و  1967  ،(دوشان  الجرادین)    استیقاظ 
بافلوفیتش و  1967  ، (جیفویین  الحقیقة )  راكونیاتس  قبل  و  1968  ،(كوكان  العالم)  نھایة  سیكون  ساشا    قریبا  (الیكساندر 

) و  1971  ،(دوشان ماكافییف  اسرار الجھاز العضوي  ) و 1969  ،(جیلیمیر جیلنیك  األعمال المبكرة) و  1968  ،بیتروفیتش
یلنیك تمتعوا بسمعة طیبة  جبتروفیتش وو  بافلوفیتش    و ماكافییف    ، بینھم  )  1971  ، (یوفان یوفانوفیتش    مثل الوردة   ي حوص  شاب 

 .لكنھم واجھوا الرقابة بصفتھم من أصحاب الموجات السوداء في البالد  ،في المھرجانات المحلیة واألجنبیة

بعد أن قدم فیلمي الحرب االستثنائیین   كان جورجى كادییفیتش أحد المخرجین الذین لم ینتج أیًضا وفقًا ألیدیولوجیة ذلك الوقت
فیلم الرعب الشعبي    أنتجھناك   .وطموحیھ  العمل في التلفزیون التي اصبحت أكثر جدیة  بداء  ، )1968( الحملة) و  1967(  العید

اإلطالق  (1973) الفراشة  على  یوغوسالفیا  في  مشاھدة  التلفزیونیة  األفالم  أكثر  أحد  أصبح  أفالًما   و   والتي  الحقًا  أنتج 
الصربي:   التاریخ  عن  للغایة  مھمة  تلیفزیونیة  كاراجورجة ومسلسالت  و  1983(  موت  كارادجیتش)  )   1988-1987(  فوك 

تقیما األكثر  الصربي  الرعب  فیلم  قدم  االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  المقدس   ،وقبل  القصص  1990(  المكان  إلى  استناًدا   (
 ي. الروسي نیكوالي غوغولكتبھا الكاتب  التي القصیرة

المؤلفون الذین درسوا فن السینما في جمھوریة التشیك    –اشتھر المخرجون ما یسمى بـ دارسي مدارس براغ    تخالل السبعینیا
باسكالییفیتش وغوران ماركوفیتش. اشتھر   – التلفزیوني ومنھم سرجان كارانوفیتش وغوران  بالمسلسل     سرجان كارانوفیتش 

مع أھم اإلنجازات في السبعینیات وكذلك في   ،و ماركوفیتش أعمال سینمائیة رائعة باسكالییفیتش ولدى  )1976(  بالحلق الفراولة
الحریات الفنیة وحریة   عززت وحیث ضعف االنضباط االجتماعي    -)1980بعد وفاة جوزیف بروز تیتو ( -الثمانینیات عندما 

)  1977(  الكلب الذي احب القطارات ) و  1976(  : حارس الشاطئ في فترة الشتاء بأفالم غوران باسكالییفیتش  التعبیر. یشتھر  
 منتجیعد  غوران ماركوفیتش    كذلك   ).1989(  زمن العجائب ) و 1984(  خادعم ال  68الصیف  ) و1980(  ة الخاصة المعاملو  

سبق    و )  1982(  الجدري   و )  1980(  علم الم  و )  1979(   الوطنیة   طبقة ال   و )  1977(  التربیة الخاصة   مثل   أفالم ناجحة للغایة 
التجمع  و )  1987(   مشاھدتھ وأناو  )  1989(  مركز  أیًضا  1991(  تیتو  العقد  ھذا  شھد  لدراما  النشاء  إل).  زوران  الرائعة 

الجنون   في  تشالیتش طویلة   )1977(  سنوات  سلسلة  إلى  ستتحول  الكومیدیة والتي  األفالم  من  الجنون(   األمد  ساللة    ،سنوات 
 .یوغوسالفیا ولكن أیًضا في االتحاد السوفیتي منطقة فقط في   لم تكن مشھورة  )جیكا

إلى   ھام  إثراء  یجلب  الذي  المنصة  شییان  سلوبودان  الوقت  ذاك  في  الصرب   المخرجین  أھم  أحد  تولى  الثمانینیات  بدایة  في 
  الماراثون یركضون الدورة الشرفیة   متسابقو) و  1980(  ھناك  من یغنيغوسالفي من خالل أعمالھ في  التصویر السینمائي الیو

و برانكو باور   والذي سیكون لھ ثالثة أجزاء متتالیة) 1982 الجلد المشدود) و ھناك ایضا المخرج میشا میلوشیفیتش ( 1982(
اكسبرس(   (  1983  ،بلقان  بینو    1980  ،بیترااكلیل  ) و سرجان كارانوفیتش  )  1986  ،الحلقب الفراولة  و    1983  ،شيء 

الماراثون یركضون الدورة    متسابقوو    من یغني ھناك    وفقًا لمسرحیاتھ / سیناریوھات دوشان كوفاتشیفیتش (  والكاتب المسرحي 
ھبیة في مھرجان كان  الذ  نخلةفاز أمیر كوستوریكا بال  و  . )1984(  جاسوس البلقانكمخرج لفیلم  ) و  الشرفیة و مركز التجمع

 . ) 1985(  األب في رحلة عمل بفیلم السینمائي 

في االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  أھمیة  فترة   بعد  األكثر  المخرج  سیكون  للغایة  المؤسفة  الوقت    التسعینیات  ذالك  سرجان  في 
الكومیدیای وغدرا رائعة:  أفالم  بثالثة  مالئكة     یفیتش  لسنا  الجمیلة  و  )1992(  نحن  جمیلة  ،القرى  ودراما 1996(  شعلتھا   (   

من بین األعمال األكثر أھمیة  .  تحت األرض   ذھبیة لھ عن فیلم   نخلةفاز كوستوریكا بثاني    1995في عام  ) و 1998(  الجروح 
 ).  1998 ،وتراش (زدرافكو  اللعي على النجوم  ) و 1995 ،ورتشین ستویانوفیتشغ( القتل مع سبق اإلصرارفي ھذا العقد 

عمل   أكبر  لصربیا  یجلب  الوجود  من  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  تعد  لم  الذي  والعشرین  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
) والتي شاھدھا أكثر من ملیون 2002 ،(زدرافكو شوترا  زونا زامفیروفا  الكومیدیا -سینمائي منذ تفكك یوغوسالفیا االشتراكیة 

یب  الذي  البلد  في  الحادي  مشاھد  القرن  من  األول  العقد  منتصف  في  مالیین.  سبعة  سكانھ  عدد  التصویر    والعشرین،لغ  دخل 
السینمائي الصربي في أزمة كبیرة بسبب إغالق عدد كبیر من دور السینما في عملیة الخصخصة اإلشكالیة وانخفضت الزیارات  

  مونتیفیدیو رآك هللا التعافي مع أفالم مثل الدراما الریاضیة    ھناك نوع من  اصبحفي العقد القادم   و  إلى دور السینما بشكل كبیر  
  ) 2018  ،(الزار ریستوفسكي  ر األولاالملك بیت   و)  2014  ،(دانیلو بیكوفیتش  الصغیر  بودو  و )  2010  ،(دراغان بیلوغرلیتش

سرجان    أفالم مھمة من قبلتم إنتاج  ).  2021،(دراغان بیلوغرلیتش  توما) و  2018  ،(میلوش افراموفیتش  الریاح الجنوبیة  و
(2007  ،الكمینغولوبوفیتش ( و دیان جیتشیفیتش  الرابع    و   2002من     ت ت  متالزمة )  اوروش    ) 2007من  الرجل  و 

  ) لـ ستویانوفیتش  جیل)  2008  ،اوغینكا تشارلستون  المخرجین  ل  جدید  ویدخل  من  منلشباب  فیلیبوفیتش  أبرزھم    و  ستیفان 
الشیطان( عام    محارب  عام    شعرال قص    و    2006من  (  و  )2015من    جواري  و  2009من  دجوردجیفیتش  حیاة  مالدین 

عام    اإلباحیةعصابة  الوموت   و2009من  میلوی ما  )  (جمینا    و)  2012من    مقطع(  ش ا  فوك  2014  ،عاصيالوكیتش  و   (
 ). 2014 ،طفل ال أحدوموفیتش (شر
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) ظھر ما یسمى بموسیقى  1948انفصلت یوغوسالفیا عن االتحاد السوفیتي والكتلة الشرقیة (بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما  
والتي تمیزت بغناء المطربین  جنوب المكسیك كبدیل للموسیقى الروسیة الشعبیة والتي أصبحت اآلن غیر مرغوب فیھا سیاسیاً 

تؤدي ھذه الموسیقى فرق الماریاتشي التي ترتدي   .لمكسیكيالیوغوسالفیین ألغاني مكسیكیة أو إنشاء أغاٍن جدیدة بمفتاح اللحن ا
سومبریرو مع  التقلیدیة  المكسیكیة  الخمسینیات    الفنانینأشھر   .األزیاء  خالل  اشتھروا  الذین  الموسیقي  االتجاه  لھذا  الصربیین 

 .والستینیات من القرن العشرین ھم بریدراغ  تسونى غویكوفیتش ولیوبومیر میلیتش وفرقة ماریاتشي بالوما 

 

اخترق الغرب  نحو  یوغوسالفیا  اتجھت  عندما  الستینیات  والبوب  ت  خالل  الروك  موسیقى  الغأصوات  من  ھذا  القادمة  من  رب 
ال  وأسكتت الجانب   ألھمت ظھور  أخرى  ناحیة  الجنوبیة ومن  المكسیكیة  المحلیین  فرق الموسیقى  موسیقى   .والمغنین  مجال  في 

و  االشتراكیة)  یوغوسالفیا  في  غنائي  نجم  (أول  ماریانوفیتش  الكبار ھم جورجى  المغنون  و   البوب  نوفاكوفیتش  دراجان    لوال 
یفریموفیتش  تشستوینی  سیلویتىف . ومیكي  مغنیھا رقة  وكان  الیوغوسالفیة  الروك  فرق  أولى  من  میشتشیفیتش    واحدة  زوران 

 اللؤلؤ األسود و فرقة كورني.   في بلغراد في نھایة الستینیات تم تشكیل فرق موسیقى الروك جنسیا. معبوًدا للشباب ورمًزا 

یوغوسالفی  أنحاء  جمیع  في  للموسیقى  حقیقیًا  ازدھاًرا  السبعینیات  الفنیة  ا.  جلبت  الساحة  على  دخلت    ة الصربی   ةالمغنی حیث 
مستخدما    زدرافكو تشولیتش  أعظم نجم یوغوسالفي على اإلطالق مغني البوب أیضا    ویرا فیلینتانلیتش  سبی  ایفیرغرینللموسیقى  

واالبوب   والدیسكو  تعبیرهینتو  والروك  روك    إن   و   في  ھارد  سیطر  عندما  السبعینیات  خالل  موھوبون.  شعراء  كتبھا  أغانیھ 
و  و سماك و غالیا   و  تایم و فرقة یو     أنشأت فرق مثل   ،موسیقى الروك الیوغوسالفيالمشھد  ال وصوت بروجریسیف روك على  

ابالتوازي   الشعبیة  الموسیقى  ھ  لحدثیةتتطور  القادم  العقد  وفي  العقد  ذلك  في  نجومھا  زدرافكوفیتش  وأكبر  توما  سیلفانا  و   م 
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  المطابخ البلقانیة األخرى ولكنھا غنیة بالمكونات المحلیة. إن تأثیرات    طابخمانیة والیونانیة وكذلك الم والنمساویة المجریة واألل
الصربیة    یرى   المختلفة المائدة  على  موجودة  تكون  ما  غالبًا  التي  األطباق  المحشي    -في  والكوسا  المحشو  والفلفل  السارما 

في أجزاء مختلفة    الطعام  صربي على الوصفات المحلیة القدیمة. تختلف قوائم والمسقعة والفطیرة والبقالوة ... یحافظ المطبخ ال 
وفي النھایة عادة یتم  تشوشبایز ثم اللحم و  رینفالیشغداء بالحساء ثم المن صربیا. وھكذا في الجزء الشمالي من بلدنا تبدأ وجبة 

  وسط صربیا فإن منتجات األلبان  منطقة شومادیا    ىعندما نذھب إلى الجنوب قلیالً ونصل إلشترودل و   أو شنینوكال بـ  تحلیة
خاصة مكانة  جبنة  ،تأخذ  قشطة  مثل  أجبان  كرالیفو   و  وزالتار   وكذلك  و  المجففة    زالتیبور  الخنزیر  لحم  منتجات  وكذلك 

نطقة في تجربة  یرغب العدید من السیاح في ھذه الم  .ة في مدینة اوجیتسىوالتي تعتبر ممیز  برشوتا و بیتشینیتسا    والمدخنة مثل 
لیبینیاما یسمى   العلیق  بـ كومبلیت  بإنتاج توت  أیًضا  المنطقة  تشتھر ھذه  الكعك    -.  أنواع مختلفة من  تُصنع منھا  التي  الفاكھة 

بھاوال خاصة  فعالیة  على  أیًضا  التي حصلت  و  والحلویات  العلیق.      -شراب  توت  ھذه  أیام  من  الكحولیة  المشروبات  أشھر 
في   بما  الحدیث عن    راكیا  ھو   ذلك صربیاالمنطقة  قبل كل وجبة غداء. عند  للشھیة ال غنى عنھ  فاتح  األكالت  البرقوق وھو 

المدخنة  ھي  منھا   ة وواحد  ،ھذا الجزء من صربیاالشھیرة في   تلقى مطبختشفارتسي  السنجق   .  الشرقي األكثر.  ب  رشكا و  تأثیر 
تشیفابي     ھذه المنطقة. بعض األطباق الشھیرة في ھذه المنطقة ھياالختالف ھو أن لحم الخنزیر ال یستھلك إلى حد كبیر في  

  وفي منطقة الجنوب   . صربیا الشرقیة   في  معروف على نطاق واسع سینیتسا  بینما جبن  ،نوفیبازار و ستیلیة و سجق و منطیة
أیًضا   الشعبیة غنیة  بالعادات والخرافات  الطعام فضالً عن كونھا غنیة  البالد     حیث   دیةأعتیاغیر  ال  باألطباق  الجزء من  في ھذا 

ویتم تقدیم العصیدة مع جبن األغنام أو   ،تعتبر الحبوب مھمة جًدا لذا فإن منتجات الدقیق مثل الخبز لھا مكانة خاصة على المائدة
السمك  غالبًا ما یتم تناول أسماك النھر مثل سمك السلور والكارب وحساء    ،الماعز في المناطق الواقعة على طول نھر الدانوب

ال غنى عنھ من ھذا الجزء من صربیا في    الھومولیيأمر ال ینبغي تفویتھ. أیًضا ھذه المنطقة مناسبة جًدا إلنتاج النبیذ. العسل  
  تشیفابي و   و ور  نجبی   و فار  ی األعادة ما یكون الطعام الجید مصحوبًا بالموسیقى وعادة تشتمل المائدة على    ،جنوب وشرق صربیا

فعالیة أیام    ... من أجل الحفاظ على التقالید والمنتجات المحلیة مثل  يمحشالمجفف  الفلفل  ال  و على جبنة بیروت    ونقانق مكویة  
كوبوسیادة في قریة مرتشایفتسي (بلدیة تشاتشاك) و   أخرى في صربیا ذات طابع محلي ووطني مثل  فعالیات  ھناكف  توت العلیق

 ( عند مدینة بانتشیفو) و روشتیالیادة (مدینة لیسكوفاتس).   سالنینیادة في قریة كاتشاریفو
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لذلك   للغرب  مواجھ  االشتراكیة  الفیدرالیة  یوغوسالفیا  كانت  الباردة  الحرب  حقبة  من  األخرى  الشیوعیة  الدول  عكس  على 
واالفالم بشكل    يتم تطویر المشھد الموسیق . والروك واألفالمتطورت الثقافة الشعبیة فیھا بشكل كبیر وخاصة موسیقى البوب  

ملیوني من  یقرب  ما  السكان  من حیث عدد  أكبر جمھوریة  باعتبارھا  في صربیا  للبلد  وبلغرادنسمة    خاص  یرجع   . كعاصمة 
  االشتراكیة، العمود الفقري لصناعة السینما في یوغوسالفیا    ت المملكة وأصبح  فترة   تاریخ إنتاج األفالم المحلیة في صربیا إلى

 . والروك أند رول في صربیا زخًما في الستینیات وشھدت انفجاًرا حقیقیًا بعد عقدین من الزمنبینما اكتسبت موسیقى البوب 

 الفیلم  .8.1

أول مسرحیة سینمائیة للملك    ُعرضت  ). 1918-1878ربیا خالل فترة مملكة صربیا (في ص   تصویرھا بدأت مشاھدة األفالم و
والذي أقیم في باریس    على االطالق بعد ستة أشھر فقط من أول عرض سینمائي    ، 1896ألكسندر األول أوبرینوفیتش في عام  

  ى حیاة وعمل القائد الخالد كارادجورجوكان أول فیلم صربي ھو    1909تم افتتاح أول سینما دائمة في بلغراد عام   .1895عام  
 .یفیتشی من إخراج العم إیلیا ستانو 1911من عام 

كان المخرج الرئیسي للتصویر السینمائي الصربي (والیوغوسالفي) ھو إرنست بوشنیاق    العالمیتین،في الفترة ما بین الحربین  
).  1924من عام    فاونو    1923عام    لي من أجلاكذب ع) وھو مبتكر للعدید من األفالم الصامتة (أشھرھا:  1876-1963(

بینما كانت ھذه المدینة جزًءا    1906افتتح دار السینما في سومبور عام   .مؤسس ھولیوود الصربیة في سومبور شمال فویفودینا
بعد    والتي سمیت فیما  1918المجر (أصبحت فویفودینا جزًءا من مملكة الصرب والكروات والسلوفینیین في عام  -من النمسا

 یوغوسالفیا). 

عام   تنجح    1931في  لم  لكنھا  السینمائي  تصویرھا  لتمویل  ومستقر  دائم  نظام  إنشاء  یوغوسالفیا  مملكة  بسبب  بذلك  حاولت 
دون دعم جاد من    جانبيمقاومة الشركات األجنبیة والعارضین والموزعین الیوغوسالفیین لذلك تم إنتاج األفالم المحلیة بشكل  

 .أفالم أجنبیة في دور السینماعرضت  حیثالدولة.  

 ). 1942دراغولیوب الیكسیتش (ل  ةالبراءة بدون حمای خالل الحرب العالمیة الثانیة تم إنتاج فیلم واحد فقط في صربیا المحتلة  

 ) الفیدرالیة االشتراكیة  الثانیة ولدت یوغوسالفیا  العالمیة  الحرب  ت   )1991-1943بعد  التصویر    ناجحة في مجال  صبحوالتي 
أوروبا في  یوغوسالفیا   .السینمائي  رئیس  حیاتھ  كان  طوال  تیتو  بروز  الظروف    جوزیف  وبسبب  بالفیلم  المعجبین  أشد  من 

البالد إنتاج األفالم األجنبیة في  تم  بكثیر مما كانت علیھ في زمن   . المواتیة  بأعداد أكبر  المحلیة  إنتاج األفالم  تم  ومع ذلك فقد 
حرب  الالتي تستند إلى كفاح    البارتیزانات القرن الماضي على األقل كانت في األساس ما یسمى باألفالم  حتى سبعینی  .المملكة

المحلیین  البارتیزانبین   ومساعدیھم  األلمان  النوع   .ضد  ھذا  في  نجم  أكبر  األفالمكان  باتا   من  فیلیمیر  الصربي  الممثل  ھو 
(فیلم  ج یدافتسا  رودین كرفافی ھالـیفوینوفیتش  فیھ    1972من عام    ع عن سراییفووالتر  لعب  البطولة  جوالذي  دور  یفوینوفیتش 

یوغوسالفي  المرشح  ال ) 1969(فیلیكو بوالییتش    ،  نیریتفا معركة وأشھر فیلم من ھذا النوع ھو   في الصین)  مشھور جدا وأصبح  
 .بوندارتشوك وفرانك نیروول برینر وسیرجي ج أورسون ویلز و مشھورین مثلاألوسكار مع ممثلین أجانب   ةلجائز

والھرسك   والبوسنة  وسلوفینیا   وكرواتیا   (صربیا   جمھوریات  من ست  تتألف  كانت  والتي  االشتراكیة  یوغوسالفیا  فترة  في 
والجبل األسود  ومقدونیا) ُصنعت معظم األفالم في صربیا التي كانت تضم أكبر عدد من السكان  ومعظم دور السینما باإلضافة  

استدیو (  إلى  نانوفیتش  فوییسالف  یوغوسالفیا  مملكة  من  المخرج  أنتج  الكبیر.  فیلم  جدا  1983-1922أفاال  مھم  فیلم  أول   (
) والتي برزت بنوعھا و بجودة إنتاج ھولیوود  1950(  السیف المعجزةلصربیا ویوغوسالفیا االشتراكیة. كانت الحكایة الخیالیة  

سویا   ذلك الوقت وأصبحت أول منتج تصدیري جاد للتصویر السینمائي المحلي. تعد تقریبًا منافسة إلنجازات افالم البارتیزان في
أیًضا مؤلفة أول فیلم محلي ملون    و المخرجة األولى للتصویر السینمائي الیوغوسالفي والصربي     (2002-1922)یوفانوفیتش  

من بین   و  .بنفس االسم لستیفان سریماتسوھو فیلم مقتبس من كومیدیا    )1956(  الكاھن تشیرا و الكاھن سبیرا  الكومیدیا  في
 يشالكابتن لی  صور فیلم) الذي  2005-1921یكا میتروفیتش (جیفوراد ج برتیزان المخرجین الصرب كان أشھر مؤلفي أفالم ال

بطولة الجیش الصربي في    الفیلم الیوغوسالفي الوحید الذي تناول  صور  ) ولكنھ أیًضا1974(  جیتسىجمھوریة أو) و1960(
 ). 1964(  درینا على مسیرةفي فیلم     –الحرب العالمیة األولى  

 ،وروح النقد االجتماعي في التأثیر على یوغوسالفیافي بدایة الستینیات عندما بدأت الموضة والموسیقى الغربیة وثقافة البوب  
روتین حكم أفالم الحرب البارتیزان  ولكن    ت ات وكسر ظھرت أنواع جدیدة وموضوعات جدیدة على الساحة تحت ھذه التأثیر

نجاًحا كبیًرا  وبدأت  )  1960( الحب و الموضة الموسیقي لـلیوبومیر رادیتشیفیتش   أیًضا إثارة المجتمع في ذلك الوقت. حقق فیلم 
اعیة في یوغوسالفیا ومن  االجتمفي إنتاج أفالم شككت في العدالة االجتماعیة واألعراف  موعة كبیرة من المخرجین الصرب  مج

عندما  ) و  1965  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتش  ثالثة) و  1965  ،(دوشان ماكافییف  االنسان لیس طیرأھم األفالم تلك الحقبة:   
(بوریشا  الصباح  ) و  1967  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتشجامعي الریش  ) و  1967  ،(جیفویین بافلوفیتش  اكون میت و ابیض

تو    )1967  ،شجورجیفیت  ت  ب  الموظفة  قضیة  او  التراجیدي  ماكافییف  الحب  و  1967  ،(دوشان  الجرادین)    استیقاظ 
بافلوفیتش و  1967  ، (جیفویین  الحقیقة )  راكونیاتس  قبل  و  1968  ،(كوكان  العالم)  نھایة  سیكون  ساشا    قریبا  (الیكساندر 

) و  1971  ،(دوشان ماكافییف  اسرار الجھاز العضوي  ) و 1969  ،(جیلیمیر جیلنیك  األعمال المبكرة) و  1968  ،بیتروفیتش
یلنیك تمتعوا بسمعة طیبة  جبتروفیتش وو  بافلوفیتش    و ماكافییف    ، بینھم  )  1971  ، (یوفان یوفانوفیتش    مثل الوردة   ي حوص  شاب 

 .لكنھم واجھوا الرقابة بصفتھم من أصحاب الموجات السوداء في البالد  ،في المھرجانات المحلیة واألجنبیة

بعد أن قدم فیلمي الحرب االستثنائیین   كان جورجى كادییفیتش أحد المخرجین الذین لم ینتج أیًضا وفقًا ألیدیولوجیة ذلك الوقت
فیلم الرعب الشعبي    أنتجھناك   .وطموحیھ  العمل في التلفزیون التي اصبحت أكثر جدیة  بداء  ، )1968( الحملة) و  1967(  العید

اإلطالق  (1973) الفراشة  على  یوغوسالفیا  في  مشاھدة  التلفزیونیة  األفالم  أكثر  أحد  أصبح  أفالًما   و   والتي  الحقًا  أنتج 
الصربي:   التاریخ  عن  للغایة  مھمة  تلیفزیونیة  كاراجورجة ومسلسالت  و  1983(  موت  كارادجیتش)  )   1988-1987(  فوك 

تقیما األكثر  الصربي  الرعب  فیلم  قدم  االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  المقدس   ،وقبل  القصص  1990(  المكان  إلى  استناًدا   (
 ي. الروسي نیكوالي غوغولكتبھا الكاتب  التي القصیرة

المؤلفون الذین درسوا فن السینما في جمھوریة التشیك    –اشتھر المخرجون ما یسمى بـ دارسي مدارس براغ    تخالل السبعینیا
باسكالییفیتش وغوران ماركوفیتش. اشتھر   – التلفزیوني ومنھم سرجان كارانوفیتش وغوران  بالمسلسل     سرجان كارانوفیتش 

مع أھم اإلنجازات في السبعینیات وكذلك في   ،و ماركوفیتش أعمال سینمائیة رائعة باسكالییفیتش ولدى  )1976(  بالحلق الفراولة
الحریات الفنیة وحریة   عززت وحیث ضعف االنضباط االجتماعي    -)1980بعد وفاة جوزیف بروز تیتو ( -الثمانینیات عندما 

)  1977(  الكلب الذي احب القطارات ) و  1976(  : حارس الشاطئ في فترة الشتاء بأفالم غوران باسكالییفیتش  التعبیر. یشتھر  
 منتجیعد  غوران ماركوفیتش    كذلك   ).1989(  زمن العجائب ) و 1984(  خادعم ال  68الصیف  ) و1980(  ة الخاصة المعاملو  

سبق    و )  1982(  الجدري   و )  1980(  علم الم  و )  1979(   الوطنیة   طبقة ال   و )  1977(  التربیة الخاصة   مثل   أفالم ناجحة للغایة 
التجمع  و )  1987(   مشاھدتھ وأناو  )  1989(  مركز  أیًضا  1991(  تیتو  العقد  ھذا  شھد  لدراما  النشاء  إل).  زوران  الرائعة 
الجنون   في  تشالیتش طویلة   )1977(  سنوات  سلسلة  إلى  ستتحول  الكومیدیة والتي  األفالم  من  الجنون(   األمد  ساللة    ،سنوات 

 .یوغوسالفیا ولكن أیًضا في االتحاد السوفیتي منطقة فقط في   لم تكن مشھورة  )جیكا

إلى   ھام  إثراء  یجلب  الذي  المنصة  شییان  سلوبودان  الوقت  ذاك  في  الصرب   المخرجین  أھم  أحد  تولى  الثمانینیات  بدایة  في 
  الماراثون یركضون الدورة الشرفیة   متسابقو) و  1980(  ھناك  من یغنيغوسالفي من خالل أعمالھ في  التصویر السینمائي الیو

و برانكو باور   والذي سیكون لھ ثالثة أجزاء متتالیة) 1982 الجلد المشدود) و ھناك ایضا المخرج میشا میلوشیفیتش ( 1982(
اكسبرس(   (  1983  ،بلقان  بینو    1980  ،بیترااكلیل  ) و سرجان كارانوفیتش  )  1986  ،الحلقب الفراولة  و    1983  ،شيء 

الماراثون یركضون الدورة    متسابقوو    من یغني ھناك    وفقًا لمسرحیاتھ / سیناریوھات دوشان كوفاتشیفیتش (  والكاتب المسرحي 
ھبیة في مھرجان كان  الذ  نخلةفاز أمیر كوستوریكا بال  و  . )1984(  جاسوس البلقانكمخرج لفیلم  ) و  الشرفیة و مركز التجمع

 . ) 1985(  األب في رحلة عمل بفیلم السینمائي 

في االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  أھمیة  فترة   بعد  األكثر  المخرج  سیكون  للغایة  المؤسفة  الوقت    التسعینیات  ذالك  سرجان  في 
الكومیدیای وغدرا رائعة:  أفالم  بثالثة  مالئكة     یفیتش  لسنا  الجمیلة  و  )1992(  نحن  جمیلة  ،القرى  ودراما 1996(  شعلتھا   (   

من بین األعمال األكثر أھمیة  .  تحت األرض   ذھبیة لھ عن فیلم   نخلةفاز كوستوریكا بثاني    1995في عام  ) و 1998(  الجروح 
 ).  1998 ،وتراش (زدرافكو  اللعي على النجوم  ) و 1995 ،ورتشین ستویانوفیتشغ( القتل مع سبق اإلصرارفي ھذا العقد 

عمل   أكبر  لصربیا  یجلب  الوجود  من  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  تعد  لم  الذي  والعشرین  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
) والتي شاھدھا أكثر من ملیون 2002 ،(زدرافكو شوترا  زونا زامفیروفا  الكومیدیا -سینمائي منذ تفكك یوغوسالفیا االشتراكیة 

یب  الذي  البلد  في  الحادي  مشاھد  القرن  من  األول  العقد  منتصف  في  مالیین.  سبعة  سكانھ  عدد  التصویر    والعشرین،لغ  دخل 
السینمائي الصربي في أزمة كبیرة بسبب إغالق عدد كبیر من دور السینما في عملیة الخصخصة اإلشكالیة وانخفضت الزیارات  

  مونتیفیدیو رآك هللا التعافي مع أفالم مثل الدراما الریاضیة    ھناك نوع من  اصبحفي العقد القادم   و  إلى دور السینما بشكل كبیر  
  ) 2018  ،(الزار ریستوفسكي  ر األولاالملك بیت   و)  2014  ،(دانیلو بیكوفیتش  الصغیر  بودو  و )  2010  ،(دراغان بیلوغرلیتش

سرجان    أفالم مھمة من قبلتم إنتاج  ).  2021،(دراغان بیلوغرلیتش  توما) و  2018  ،(میلوش افراموفیتش  الریاح الجنوبیة  و
(2007  ،الكمینغولوبوفیتش ( و دیان جیتشیفیتش  الرابع    و   2002من     ت ت  متالزمة )  اوروش    ) 2007من  الرجل  و 

  ) لـ ستویانوفیتش  جیل)  2008  ،اوغینكا تشارلستون  المخرجین  ل  جدید  ویدخل  من  منلشباب  فیلیبوفیتش  أبرزھم    و  ستیفان 
الشیطان( عام    محارب  عام    شعرال قص    و    2006من  (  و  )2015من    جواري  و  2009من  دجوردجیفیتش  حیاة  مالدین 

عام    اإلباحیةعصابة  الوموت   و2009من  میلوی ما  )  (جمینا    و)  2012من    مقطع(  ش ا  فوك  2014  ،عاصيالوكیتش  و   (
 ). 2014 ،طفل ال أحدوموفیتش (شر
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) ظھر ما یسمى بموسیقى  1948انفصلت یوغوسالفیا عن االتحاد السوفیتي والكتلة الشرقیة (بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما  
والتي تمیزت بغناء المطربین  جنوب المكسیك كبدیل للموسیقى الروسیة الشعبیة والتي أصبحت اآلن غیر مرغوب فیھا سیاسیاً 

تؤدي ھذه الموسیقى فرق الماریاتشي التي ترتدي   .لمكسیكيالیوغوسالفیین ألغاني مكسیكیة أو إنشاء أغاٍن جدیدة بمفتاح اللحن ا
سومبریرو مع  التقلیدیة  المكسیكیة  الخمسینیات    الفنانینأشھر   .األزیاء  خالل  اشتھروا  الذین  الموسیقي  االتجاه  لھذا  الصربیین 

 .والستینیات من القرن العشرین ھم بریدراغ  تسونى غویكوفیتش ولیوبومیر میلیتش وفرقة ماریاتشي بالوما 

 

اخترق الغرب  نحو  یوغوسالفیا  اتجھت  عندما  الستینیات  والبوب  ت  خالل  الروك  موسیقى  الغأصوات  من  ھذا  القادمة  من  رب 
ال  وأسكتت الجانب   ألھمت ظھور  أخرى  ناحیة  الجنوبیة ومن  المكسیكیة  المحلیین  فرق الموسیقى  موسیقى   .والمغنین  مجال  في 

و  االشتراكیة)  یوغوسالفیا  في  غنائي  نجم  (أول  ماریانوفیتش  الكبار ھم جورجى  المغنون  و   البوب  نوفاكوفیتش  دراجان    لوال 
یفریموفیتش  تشستوینی  سیلویتىف . ومیكي  مغنیھا رقة  وكان  الیوغوسالفیة  الروك  فرق  أولى  من  میشتشیفیتش    واحدة  زوران 

 اللؤلؤ األسود و فرقة كورني.   في بلغراد في نھایة الستینیات تم تشكیل فرق موسیقى الروك جنسیا. معبوًدا للشباب ورمًزا 

یوغوسالفی  أنحاء  جمیع  في  للموسیقى  حقیقیًا  ازدھاًرا  السبعینیات  الفنیة  ا.  جلبت  الساحة  على  دخلت    ة الصربی   ةالمغنی حیث 
مستخدما    زدرافكو تشولیتش  أعظم نجم یوغوسالفي على اإلطالق مغني البوب أیضا    ویرا فیلینتانلیتش  سبی  ایفیرغرینللموسیقى  

واالبوب   والدیسكو  تعبیرهینتو  والروك  روك    إن   و   في  ھارد  سیطر  عندما  السبعینیات  خالل  موھوبون.  شعراء  كتبھا  أغانیھ 
و  و سماك و غالیا   و  تایم و فرقة یو     أنشأت فرق مثل   ،موسیقى الروك الیوغوسالفيالمشھد  ال وصوت بروجریسیف روك على  

ابالتوازي   الشعبیة  الموسیقى  ھ  لحدثیةتتطور  القادم  العقد  وفي  العقد  ذلك  في  نجومھا  زدرافكوفیتش  وأكبر  توما  سیلفانا  و   م 
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 ). 1942دراغولیوب الیكسیتش (ل  ةالبراءة بدون حمای خالل الحرب العالمیة الثانیة تم إنتاج فیلم واحد فقط في صربیا المحتلة  

 ) الفیدرالیة االشتراكیة  الثانیة ولدت یوغوسالفیا  العالمیة  الحرب  ت   )1991-1943بعد  التصویر    ناجحة في مجال  صبحوالتي 
أوروبا في  یوغوسالفیا   .السینمائي  رئیس  حیاتھ  كان  طوال  تیتو  بروز  الظروف    جوزیف  وبسبب  بالفیلم  المعجبین  أشد  من 

البالد إنتاج األفالم األجنبیة في  تم  بكثیر مما كانت علیھ في زمن   . المواتیة  بأعداد أكبر  المحلیة  إنتاج األفالم  تم  ومع ذلك فقد 
حرب  الالتي تستند إلى كفاح    البارتیزانات القرن الماضي على األقل كانت في األساس ما یسمى باألفالم  حتى سبعینی  .المملكة

المحلیین  البارتیزانبین   ومساعدیھم  األلمان  النوع   .ضد  ھذا  في  نجم  أكبر  األفالمكان  باتا   من  فیلیمیر  الصربي  الممثل  ھو 
(فیلم  ج یدافتسا  رودین كرفافی ھالـیفوینوفیتش  فیھ    1972من عام    ع عن سراییفووالتر  لعب  البطولة  جوالذي  دور  یفوینوفیتش 

یوغوسالفي  المرشح  ال ) 1969(فیلیكو بوالییتش    ،  نیریتفا معركة وأشھر فیلم من ھذا النوع ھو   في الصین)  مشھور جدا وأصبح  
 .بوندارتشوك وفرانك نیروول برینر وسیرجي ج أورسون ویلز و مشھورین مثلاألوسكار مع ممثلین أجانب   ةلجائز

والھرسك   والبوسنة  وسلوفینیا   وكرواتیا   (صربیا   جمھوریات  من ست  تتألف  كانت  والتي  االشتراكیة  یوغوسالفیا  فترة  في 
والجبل األسود  ومقدونیا) ُصنعت معظم األفالم في صربیا التي كانت تضم أكبر عدد من السكان  ومعظم دور السینما باإلضافة  

استدیو (  إلى  نانوفیتش  فوییسالف  یوغوسالفیا  مملكة  من  المخرج  أنتج  الكبیر.  فیلم  جدا  1983-1922أفاال  مھم  فیلم  أول   (
) والتي برزت بنوعھا و بجودة إنتاج ھولیوود  1950(  السیف المعجزةلصربیا ویوغوسالفیا االشتراكیة. كانت الحكایة الخیالیة  

سویا   ذلك الوقت وأصبحت أول منتج تصدیري جاد للتصویر السینمائي المحلي. تعد تقریبًا منافسة إلنجازات افالم البارتیزان في
أیًضا مؤلفة أول فیلم محلي ملون    و المخرجة األولى للتصویر السینمائي الیوغوسالفي والصربي     (2002-1922)یوفانوفیتش  

من بین   و  .بنفس االسم لستیفان سریماتسوھو فیلم مقتبس من كومیدیا    )1956(  الكاھن تشیرا و الكاھن سبیرا  الكومیدیا  في
 يشالكابتن لی  صور فیلم) الذي  2005-1921یكا میتروفیتش (جیفوراد ج برتیزان المخرجین الصرب كان أشھر مؤلفي أفالم ال

بطولة الجیش الصربي في    الفیلم الیوغوسالفي الوحید الذي تناول  صور  ) ولكنھ أیًضا1974(  جیتسىجمھوریة أو) و1960(
 ). 1964(  درینا على مسیرةفي فیلم     –الحرب العالمیة األولى  

 ،وروح النقد االجتماعي في التأثیر على یوغوسالفیافي بدایة الستینیات عندما بدأت الموضة والموسیقى الغربیة وثقافة البوب  
روتین حكم أفالم الحرب البارتیزان  ولكن    ت ات وكسر ظھرت أنواع جدیدة وموضوعات جدیدة على الساحة تحت ھذه التأثیر

نجاًحا كبیًرا  وبدأت  )  1960( الحب و الموضة الموسیقي لـلیوبومیر رادیتشیفیتش   أیًضا إثارة المجتمع في ذلك الوقت. حقق فیلم 
اعیة في یوغوسالفیا ومن  االجتمفي إنتاج أفالم شككت في العدالة االجتماعیة واألعراف  موعة كبیرة من المخرجین الصرب  مج

عندما  ) و  1965  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتش  ثالثة) و  1965  ،(دوشان ماكافییف  االنسان لیس طیرأھم األفالم تلك الحقبة:   
(بوریشا  الصباح  ) و  1967  ،(الیكساندر ساشا بیتروفیتشجامعي الریش  ) و  1967  ،(جیفویین بافلوفیتش  اكون میت و ابیض

تو    )1967  ،شجورجیفیت  ت  ب  الموظفة  قضیة  او  التراجیدي  ماكافییف  الحب  و  1967  ،(دوشان  الجرادین)    استیقاظ 
بافلوفیتش و  1967  ، (جیفویین  الحقیقة )  راكونیاتس  قبل  و  1968  ،(كوكان  العالم)  نھایة  سیكون  ساشا    قریبا  (الیكساندر 

) و  1971  ،(دوشان ماكافییف  اسرار الجھاز العضوي  ) و 1969  ،(جیلیمیر جیلنیك  األعمال المبكرة) و  1968  ،بیتروفیتش
یلنیك تمتعوا بسمعة طیبة  جبتروفیتش وو  بافلوفیتش    و ماكافییف    ، بینھم  )  1971  ، (یوفان یوفانوفیتش    مثل الوردة   ي حوص  شاب 

 .لكنھم واجھوا الرقابة بصفتھم من أصحاب الموجات السوداء في البالد  ،في المھرجانات المحلیة واألجنبیة

بعد أن قدم فیلمي الحرب االستثنائیین   كان جورجى كادییفیتش أحد المخرجین الذین لم ینتج أیًضا وفقًا ألیدیولوجیة ذلك الوقت
فیلم الرعب الشعبي    أنتجھناك   .وطموحیھ  العمل في التلفزیون التي اصبحت أكثر جدیة  بداء  ، )1968( الحملة) و  1967(  العید

اإلطالق  (1973) الفراشة  على  یوغوسالفیا  في  مشاھدة  التلفزیونیة  األفالم  أكثر  أحد  أصبح  أفالًما   و   والتي  الحقًا  أنتج 
الصربي:   التاریخ  عن  للغایة  مھمة  تلیفزیونیة  كاراجورجة ومسلسالت  و  1983(  موت  كارادجیتش)  )   1988-1987(  فوك 

تقیما األكثر  الصربي  الرعب  فیلم  قدم  االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  المقدس   ،وقبل  القصص  1990(  المكان  إلى  استناًدا   (
 ي. الروسي نیكوالي غوغولكتبھا الكاتب  التي القصیرة

المؤلفون الذین درسوا فن السینما في جمھوریة التشیك    –اشتھر المخرجون ما یسمى بـ دارسي مدارس براغ    تخالل السبعینیا
باسكالییفیتش وغوران ماركوفیتش. اشتھر   – التلفزیوني ومنھم سرجان كارانوفیتش وغوران  بالمسلسل     سرجان كارانوفیتش 

مع أھم اإلنجازات في السبعینیات وكذلك في   ،و ماركوفیتش أعمال سینمائیة رائعة باسكالییفیتش ولدى  )1976(  بالحلق الفراولة
الحریات الفنیة وحریة   عززت وحیث ضعف االنضباط االجتماعي    -)1980بعد وفاة جوزیف بروز تیتو ( -الثمانینیات عندما 

)  1977(  الكلب الذي احب القطارات ) و  1976(  : حارس الشاطئ في فترة الشتاء بأفالم غوران باسكالییفیتش  التعبیر. یشتھر  
 منتجیعد  غوران ماركوفیتش    كذلك   ).1989(  زمن العجائب ) و 1984(  خادعم ال  68الصیف  ) و1980(  ة الخاصة المعاملو  

سبق    و )  1982(  الجدري   و )  1980(  علم الم  و )  1979(   الوطنیة   طبقة ال   و )  1977(  التربیة الخاصة   مثل   أفالم ناجحة للغایة 
التجمع  و )  1987(   مشاھدتھ وأناو  )  1989(  مركز  أیًضا  1991(  تیتو  العقد  ھذا  شھد  لدراما  النشاء  إل).  زوران  الرائعة 

الجنون   في  تشالیتش طویلة   )1977(  سنوات  سلسلة  إلى  ستتحول  الكومیدیة والتي  األفالم  من  الجنون(   األمد  ساللة    ،سنوات 
 .یوغوسالفیا ولكن أیًضا في االتحاد السوفیتي منطقة فقط في   لم تكن مشھورة  )جیكا

إلى   ھام  إثراء  یجلب  الذي  المنصة  شییان  سلوبودان  الوقت  ذاك  في  الصرب   المخرجین  أھم  أحد  تولى  الثمانینیات  بدایة  في 
  الماراثون یركضون الدورة الشرفیة   متسابقو) و  1980(  ھناك  من یغنيغوسالفي من خالل أعمالھ في  التصویر السینمائي الیو

و برانكو باور   والذي سیكون لھ ثالثة أجزاء متتالیة) 1982 الجلد المشدود) و ھناك ایضا المخرج میشا میلوشیفیتش ( 1982(
اكسبرس(   (  1983  ،بلقان  بینو    1980  ،بیترااكلیل  ) و سرجان كارانوفیتش  )  1986  ،الحلقب الفراولة  و    1983  ،شيء 

الماراثون یركضون الدورة    متسابقوو    من یغني ھناك    وفقًا لمسرحیاتھ / سیناریوھات دوشان كوفاتشیفیتش (  والكاتب المسرحي 
ھبیة في مھرجان كان  الذ  نخلةفاز أمیر كوستوریكا بال  و  . )1984(  جاسوس البلقانكمخرج لفیلم  ) و  الشرفیة و مركز التجمع

 . ) 1985(  األب في رحلة عمل بفیلم السینمائي 

في االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  أھمیة  فترة   بعد  األكثر  المخرج  سیكون  للغایة  المؤسفة  الوقت    التسعینیات  ذالك  سرجان  في 
الكومیدیای وغدرا رائعة:  أفالم  بثالثة  مالئكة     یفیتش  لسنا  الجمیلة  و  )1992(  نحن  جمیلة  ،القرى  ودراما 1996(  شعلتھا   (   

من بین األعمال األكثر أھمیة  .  تحت األرض   ذھبیة لھ عن فیلم   نخلةفاز كوستوریكا بثاني    1995في عام  ) و 1998(  الجروح 
 ).  1998 ،وتراش (زدرافكو  اللعي على النجوم  ) و 1995 ،ورتشین ستویانوفیتشغ( القتل مع سبق اإلصرارفي ھذا العقد 

عمل   أكبر  لصربیا  یجلب  الوجود  من  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  تعد  لم  الذي  والعشرین  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
) والتي شاھدھا أكثر من ملیون 2002 ،(زدرافكو شوترا  زونا زامفیروفا  الكومیدیا -سینمائي منذ تفكك یوغوسالفیا االشتراكیة 

یب  الذي  البلد  في  الحادي  مشاھد  القرن  من  األول  العقد  منتصف  في  مالیین.  سبعة  سكانھ  عدد  التصویر    والعشرین،لغ  دخل 
السینمائي الصربي في أزمة كبیرة بسبب إغالق عدد كبیر من دور السینما في عملیة الخصخصة اإلشكالیة وانخفضت الزیارات  

  مونتیفیدیو رآك هللا التعافي مع أفالم مثل الدراما الریاضیة    ھناك نوع من  اصبحفي العقد القادم   و  إلى دور السینما بشكل كبیر  
  ) 2018  ،(الزار ریستوفسكي  ر األولاالملك بیت   و)  2014  ،(دانیلو بیكوفیتش  الصغیر  بودو  و )  2010  ،(دراغان بیلوغرلیتش

سرجان    أفالم مھمة من قبلتم إنتاج  ).  2021،(دراغان بیلوغرلیتش  توما) و  2018  ،(میلوش افراموفیتش  الریاح الجنوبیة  و
(2007  ،الكمینغولوبوفیتش ( و دیان جیتشیفیتش  الرابع    و   2002من     ت ت  متالزمة )  اوروش    ) 2007من  الرجل  و 

  ) لـ ستویانوفیتش  جیل)  2008  ،اوغینكا تشارلستون  المخرجین  ل  جدید  ویدخل  من  منلشباب  فیلیبوفیتش  أبرزھم    و  ستیفان 
الشیطان( عام    محارب  عام    شعرال قص    و    2006من  (  و  )2015من    جواري  و  2009من  دجوردجیفیتش  حیاة  مالدین 

عام    اإلباحیةعصابة  الوموت   و2009من  میلوی ما  )  (جمینا    و)  2012من    مقطع(  ش ا  فوك  2014  ،عاصيالوكیتش  و   (
 ). 2014 ،طفل ال أحدوموفیتش (شر

 الموسیقى الشعبیة  .8.2

) ظھر ما یسمى بموسیقى  1948انفصلت یوغوسالفیا عن االتحاد السوفیتي والكتلة الشرقیة (بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما  
والتي تمیزت بغناء المطربین  جنوب المكسیك كبدیل للموسیقى الروسیة الشعبیة والتي أصبحت اآلن غیر مرغوب فیھا سیاسیاً 

تؤدي ھذه الموسیقى فرق الماریاتشي التي ترتدي   .لمكسیكيالیوغوسالفیین ألغاني مكسیكیة أو إنشاء أغاٍن جدیدة بمفتاح اللحن ا
سومبریرو مع  التقلیدیة  المكسیكیة  الخمسینیات    الفنانینأشھر   .األزیاء  خالل  اشتھروا  الذین  الموسیقي  االتجاه  لھذا  الصربیین 

 .والستینیات من القرن العشرین ھم بریدراغ  تسونى غویكوفیتش ولیوبومیر میلیتش وفرقة ماریاتشي بالوما 

 

اخترق الغرب  نحو  یوغوسالفیا  اتجھت  عندما  الستینیات  والبوب  ت  خالل  الروك  موسیقى  الغأصوات  من  ھذا  القادمة  من  رب 
ال  وأسكتت الجانب   ألھمت ظھور  أخرى  ناحیة  الجنوبیة ومن  المكسیكیة  المحلیین  فرق الموسیقى  موسیقى   .والمغنین  مجال  في 

و  االشتراكیة)  یوغوسالفیا  في  غنائي  نجم  (أول  ماریانوفیتش  الكبار ھم جورجى  المغنون  و   البوب  نوفاكوفیتش  دراجان    لوال 
یفریموفیتش  تشستوینی  سیلویتىف . ومیكي  مغنیھا رقة  وكان  الیوغوسالفیة  الروك  فرق  أولى  من  میشتشیفیتش    واحدة  زوران 

 اللؤلؤ األسود و فرقة كورني.   في بلغراد في نھایة الستینیات تم تشكیل فرق موسیقى الروك جنسیا. معبوًدا للشباب ورمًزا 

یوغوسالفی  أنحاء  جمیع  في  للموسیقى  حقیقیًا  ازدھاًرا  السبعینیات  الفنیة  ا.  جلبت  الساحة  على  دخلت    ة الصربی   ةالمغنی حیث 
مستخدما    زدرافكو تشولیتش  أعظم نجم یوغوسالفي على اإلطالق مغني البوب أیضا    ویرا فیلینتانلیتش  سبی  ایفیرغرینللموسیقى  

واالبوب   والدیسكو  تعبیرهینتو  والروك  روك    إن   و   في  ھارد  سیطر  عندما  السبعینیات  خالل  موھوبون.  شعراء  كتبھا  أغانیھ 
و  و سماك و غالیا   و  تایم و فرقة یو     أنشأت فرق مثل   ،موسیقى الروك الیوغوسالفيالمشھد  ال وصوت بروجریسیف روك على  

ابالتوازي   الشعبیة  الموسیقى  ھ  لحدثیةتتطور  القادم  العقد  وفي  العقد  ذلك  في  نجومھا  زدرافكوفیتش  وأكبر  توما  سیلفانا  و   م 
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الجنون   في  تشالیتش طویلة   )1977(  سنوات  سلسلة  إلى  ستتحول  الكومیدیة والتي  األفالم  من  الجنون(   األمد  ساللة    ،سنوات 
 .یوغوسالفیا ولكن أیًضا في االتحاد السوفیتي منطقة فقط في   لم تكن مشھورة  )جیكا

إلى   ھام  إثراء  یجلب  الذي  المنصة  شییان  سلوبودان  الوقت  ذاك  في  الصرب   المخرجین  أھم  أحد  تولى  الثمانینیات  بدایة  في 
  الماراثون یركضون الدورة الشرفیة   متسابقو) و  1980(  ھناك  من یغنيغوسالفي من خالل أعمالھ في  التصویر السینمائي الیو

و برانكو باور   والذي سیكون لھ ثالثة أجزاء متتالیة) 1982 الجلد المشدود) و ھناك ایضا المخرج میشا میلوشیفیتش ( 1982(
اكسبرس(   (  1983  ،بلقان  بینو    1980  ،بیترااكلیل  ) و سرجان كارانوفیتش  )  1986  ،الحلقب الفراولة  و    1983  ،شيء 

الماراثون یركضون الدورة    متسابقوو    من یغني ھناك    وفقًا لمسرحیاتھ / سیناریوھات دوشان كوفاتشیفیتش (  والكاتب المسرحي 
ھبیة في مھرجان كان  الذ  نخلةفاز أمیر كوستوریكا بال  و  . )1984(  جاسوس البلقانكمخرج لفیلم  ) و  الشرفیة و مركز التجمع

 . ) 1985(  األب في رحلة عمل بفیلم السینمائي 

في االشتراكیة  یوغوسالفیا  تفكك  أھمیة  فترة   بعد  األكثر  المخرج  سیكون  للغایة  المؤسفة  الوقت    التسعینیات  ذالك  سرجان  في 
الكومیدیای وغدرا رائعة:  أفالم  بثالثة  مالئكة     یفیتش  لسنا  الجمیلة  و  )1992(  نحن  جمیلة  ،القرى  ودراما 1996(  شعلتھا   (   

من بین األعمال األكثر أھمیة  .  تحت األرض   ذھبیة لھ عن فیلم   نخلةفاز كوستوریكا بثاني    1995في عام  ) و 1998(  الجروح 
 ).  1998 ،وتراش (زدرافكو  اللعي على النجوم  ) و 1995 ،ورتشین ستویانوفیتشغ( القتل مع سبق اإلصرارفي ھذا العقد 

عمل   أكبر  لصربیا  یجلب  الوجود  من  االتحادیة  یوغوسالفیا  جمھوریة  تعد  لم  الذي  والعشرین  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
) والتي شاھدھا أكثر من ملیون 2002 ،(زدرافكو شوترا  زونا زامفیروفا  الكومیدیا -سینمائي منذ تفكك یوغوسالفیا االشتراكیة 

یب  الذي  البلد  في  الحادي  مشاھد  القرن  من  األول  العقد  منتصف  في  مالیین.  سبعة  سكانھ  عدد  التصویر    والعشرین،لغ  دخل 
السینمائي الصربي في أزمة كبیرة بسبب إغالق عدد كبیر من دور السینما في عملیة الخصخصة اإلشكالیة وانخفضت الزیارات  

  مونتیفیدیو رآك هللا التعافي مع أفالم مثل الدراما الریاضیة    ھناك نوع من  اصبحفي العقد القادم   و  إلى دور السینما بشكل كبیر  
  ) 2018  ،(الزار ریستوفسكي  ر األولاالملك بیت   و)  2014  ،(دانیلو بیكوفیتش  الصغیر  بودو  و )  2010  ،(دراغان بیلوغرلیتش

سرجان    أفالم مھمة من قبلتم إنتاج  ).  2021،(دراغان بیلوغرلیتش  توما) و  2018  ،(میلوش افراموفیتش  الریاح الجنوبیة  و
(2007  ،الكمینغولوبوفیتش ( و دیان جیتشیفیتش  الرابع    و   2002من     ت ت  متالزمة )  اوروش    ) 2007من  الرجل  و 

  ) لـ ستویانوفیتش  جیل)  2008  ،اوغینكا تشارلستون  المخرجین  ل  جدید  ویدخل  من  منلشباب  فیلیبوفیتش  أبرزھم    و  ستیفان 
الشیطان( عام    محارب  عام    شعرال قص    و    2006من  (  و  )2015من    جواري  و  2009من  دجوردجیفیتش  حیاة  مالدین 

عام    اإلباحیةعصابة  الوموت   و2009من  میلوی ما  )  (جمینا    و)  2012من    مقطع(  ش ا  فوك  2014  ،عاصيالوكیتش  و   (
 ). 2014 ،طفل ال أحدوموفیتش (شر

 الموسیقى الشعبیة  .8.2

) ظھر ما یسمى بموسیقى  1948انفصلت یوغوسالفیا عن االتحاد السوفیتي والكتلة الشرقیة (بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما  
والتي تمیزت بغناء المطربین  جنوب المكسیك كبدیل للموسیقى الروسیة الشعبیة والتي أصبحت اآلن غیر مرغوب فیھا سیاسیاً 

تؤدي ھذه الموسیقى فرق الماریاتشي التي ترتدي   .لمكسیكيالیوغوسالفیین ألغاني مكسیكیة أو إنشاء أغاٍن جدیدة بمفتاح اللحن ا
سومبریرو مع  التقلیدیة  المكسیكیة  الخمسینیات    الفنانینأشھر   .األزیاء  خالل  اشتھروا  الذین  الموسیقي  االتجاه  لھذا  الصربیین 

 .والستینیات من القرن العشرین ھم بریدراغ  تسونى غویكوفیتش ولیوبومیر میلیتش وفرقة ماریاتشي بالوما 

 

اخترق الغرب  نحو  یوغوسالفیا  اتجھت  عندما  الستینیات  والبوب  ت  خالل  الروك  موسیقى  الغأصوات  من  ھذا  القادمة  من  رب 
ال  وأسكتت الجانب   ألھمت ظھور  أخرى  ناحیة  الجنوبیة ومن  المكسیكیة  المحلیین  فرق الموسیقى  موسیقى   .والمغنین  مجال  في 

و  االشتراكیة)  یوغوسالفیا  في  غنائي  نجم  (أول  ماریانوفیتش  الكبار ھم جورجى  المغنون  و   البوب  نوفاكوفیتش  دراجان    لوال 
یفریموفیتش  تشستوینی  سیلویتىف . ومیكي  مغنیھا رقة  وكان  الیوغوسالفیة  الروك  فرق  أولى  من  میشتشیفیتش    واحدة  زوران 

 اللؤلؤ األسود و فرقة كورني.   في بلغراد في نھایة الستینیات تم تشكیل فرق موسیقى الروك جنسیا. معبوًدا للشباب ورمًزا 

یوغوسالفی  أنحاء  جمیع  في  للموسیقى  حقیقیًا  ازدھاًرا  السبعینیات  الفنیة  ا.  جلبت  الساحة  على  دخلت    ة الصربی   ةالمغنی حیث 
مستخدما    زدرافكو تشولیتش  أعظم نجم یوغوسالفي على اإلطالق مغني البوب أیضا    ویرا فیلینتانلیتش  سبی  ایفیرغرینللموسیقى  

واالبوب   والدیسكو  تعبیرهینتو  والروك  روك    إن   و   في  ھارد  سیطر  عندما  السبعینیات  خالل  موھوبون.  شعراء  كتبھا  أغانیھ 
و  و سماك و غالیا   و  تایم و فرقة یو     أنشأت فرق مثل   ،موسیقى الروك الیوغوسالفيالمشھد  ال وصوت بروجریسیف روك على  

ابالتوازي   الشعبیة  الموسیقى  ھ  لحدثیةتتطور  القادم  العقد  وفي  العقد  ذلك  في  نجومھا  زدرافكوفیتش  وأكبر  توما  سیلفانا  و   م              
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