
 
یرتبط الغروب دائما مع فقد االشیاء التي نحبھا ، فھو 

بالرغم من الوانھ الرائعة التي تنسج خیوط دافئة اال انھ 
 یعطي شعورا بالرحیل .

 
وعلى الرغم من ذلك یعشق الكثیرون ذلك الغروب ، فھم 

یعتقدون  أن تغرب الشمس لیس بذاك نھایة الحیاة ، بل ھو 
 نھایة یوم وطوي صفحة مضت . 

 
ویتغزل الكثیر بالغروب فقط النھم یتفاءلون بالغد الذي ربما 

یكون افضل ، فقصة غروب الشمس مع البشر تزداد حبا 
واقبال ، فاألغلبیة یري بانھا لحظات ال تعوض لما بھا من 

الوان تبعث البھجة في النفس تارة وتبعث الحزن تارة 
 اخرى .
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 الغروب 
 

Sunset in Santorini 



فھي اعالن عن یوم یغادر ولن یعود اعالن عن 
 احاسیس تائھة بین خیوط تلك الشمس . 

 
اما سانتوریني تلك الجزیرة الشفافة والتي یخترق 

الجمال ارجائھا ، فھي قد حظت بوجود اجمل غروب 
علیھا ، وقد اشتھرت بذلك ، فال تكاد تصدق بان ھذا 

الغروب الذي یبعث لكثیر من الكابة ویعزف على 
العدید من اوتار الذكریات ھو نفسھ الذي تراه في 

سانتوریني ، فھناك تبتھج لدیك عند رؤیتھ اللحظات 
 السعیدة .

 
 

وانت تشاھد العدید من المقاھي والمطاعم ، سوف 
تشاھد منظر اخر وھو توافد االغلبیة والجلوس في 

انتظار حلول الغروب ، فھناك من ینتظر النھایات في 
 سانتوریني .

 
 

وما ان یحل الغروب حتى ترى فالشات الكامیرات ال 
 تنقطع فھو حدث مثیر یعزو بسحرة اعین الناظرین .
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ویمكنك مشاھدة الغروب من جمیع المقاھي والمطاعم ولكن حتما 
 االسعار غالیة .

 
ھذه الماسة الشفافة سانتوریني ال یمكنك مشاھدة الغروب فیھا 

كاملھ ولكن في جزء منھا فقط ، ولیكن لدیك درایة ان كنت تعشق 
الغروب بالمناطق التي یمكنك مشاھدتھ فیھا وھي فیرا واویا 

Fira&Oia  . 
 

ففي ھاتین  المدینتین واطرافھما یمكنك قضاء اوقات غروب 
 الرائعة .

  
یحتاج الغروب كامیرا جیدة فلحظاتھ لن تعود وربما لن یحالفك الحظ 

 بالذھاب مرة اخرى إلى سانتوریني 
 وسط ازدحام االماكن والضوضاء 

 ابحث عن مكان یشعرنى بالھدوء واالسترخاء
 فاجدنى بال تفكیر الجأ الى شاطىء البحر وقت الغروب

 حیث الشمس غارقھ فى حب االمواج 
 وشعاعھا یضفى غموضا على سطح الماء

 فاقف تارة اتابع االمواج المتالحقھ 
 وتارة انظر الى جمال الشمس االخاذ
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