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بودروم التركية
لؤلؤة السياحة وملتقى يخوت األثرياء

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــحــل  أن  تـــركـــيـــة  لـــيـــس ألي واليــــــة 
مكان بودروم، على صغرها وعدم 
امــتــاكــهــا مــا تــزخــر بــه إسطنبول 
أو أضــنــا، أو تصل إلــى مــا فــي إزمــيــر ومــدن 

البحر األسود من شهرة وطبيعة وآثار.
الــتــي تعتبر مــوطــن مياد  بــــودروم،  أن  بيد 
بل  بيتر،  الــقــديــس  قلعة  وفيها  هـــيـــرودوت، 
ما تعتمد 

ّ
وفيها مدفن امللك موسولوس، قل

في ترويجها على األوابد والتاريخ، ولكنها 
اختصت بما افتقر إليه سواها، فهي، وربما 
بـــدون مــنــازع، مــرفــأ ليخوت أغــنــيــاء العالم، 
ومــنــهــا فــي الــغــالــب تنطلق أهـــم املــســابــقــات 

واستعراض الرياضات البحرية.
ــهـــا  ــعـ ــــة ومـــوقـ ــنـ ــ ــــديـ ــلــــى املـ ــــي عــ ــأتـ ــ ــل أن نـ ــبــ قــ
وأهــمــيــتــهــا، ســنــتــطــرق ســريــعــا إلـــى الــزلــزال 
ــرًا، حــيــث  ــيــ ــــرب الـــبـــحـــر تــحــتــهــا أخــ ــــذي ضـ الــ
رصدت  أجهزة نظام التموضع العاملي »جي 
البحر  األرضــيــة تحت  التصّدعات  بــي إس« 
التي سببها زلزال في منطقة بودروم بوالية 

موغا التركية.
وعلى إثــره تم تأسيس 20 محطة »جــي بي 
فــي واليـــة موغا  مــنــاطــق متفرقة  فــي  إس« 
والرأسية  األفقية  الحركات  لرصد  التركية، 
للزالزل وتحديد نقاط االنهيارات األرضية، 
بــعــد أن حــــّرك الــــزلــــزال بــــــودروم 26 ســـم من 

موقعها، بعد أن شّكل بعض التصدعات.

)Getty( تعتبر بودروم مقصدًا سياحيًا ساحرًا

وتــا الــزلــزال، الشهر املــاضــي، حــدث بمثابة 
ع 

ّ
الزلزال االقتصادي والسياحي، بعد أن وق

رجل األعمال التركي الشهير، علي آغا أوغلو، 
ومستثمرون من هونغ كونغ والصني، على 
اتـــفـــاٍق، لــبــنــاء مــديــنــة سياحية فــي بـــودروم 
القارة  في  نوعها  من  األكبر  تكون  التركية، 
على  للسياح،  خدماتها  وتــقــدم  األوروبـــيـــة، 
مـــدار أشــهــر الــعــام، مــا يلغي مفهوم املوسم 
الـــســـيـــاحـــي، عــبــر مــديــنــة عــلــى مــســاحــة 12 
مــلــيــون مــتــر مـــربـــع، تــضــم مــاعــب للغولف 
وفنادق ووحدات سكنية وفيات وجامعات 
ومــــــــــــدارس ومــــكــــاتــــب ومــــنــــاطــــق تــــجــــاريــــة، 
ومـــعـــارض، ومــراكــز تــكــنــوبــارك، ومجموعة 
والصحية.  الترفيهية  املــرافــق  مــن  متنوعة 
ولدى سؤال، ملاذا بودروم؟ فالجواب أفصح 
عنه آغا أوغلو، ألن الصينيني الذين يسعون 
إلــى إحــيــاء طــريــق الــحــريــر، يـــرون أن مدينة 
بــــــودروم، جــنــوب غـــرب تــركــيــا، هـــي املحطة 
األخيرة في طريق الحرير، وستكون بمثابة 

النافذة املفتوحة باتجاه الدول الغربية.
بــــودروم، جــنــوب غــرب تركيا على  وتحظى 
البحر املتوسط، بشهرة أكثر من مساحتها 
وســـكـــانـــهـــا، فــهــي املـــديـــنـــة الــصــغــيــرة »120 
ألـــف نــســمــة«، لــكــنــهــا، وبــفــضــل تخصصها 
فــي الــغــوص واإلبـــحـــار واســتــقــبــال اليخوت 
املحيطة  الــجــزر  الــتــي تنطلق نحو عــشــرات 
بـــــبـــــودروم، وملــــا فــيــهــا مـــن جـــمـــال ومــتــاجــر 
بألقاب،  مــدى 24 ساعة، حظيت  تفتح على 

فهي  وأنطاليا،  إسطنبول  غيرة  تثير  ربما 
لؤلؤة السياحة التركية، وعنها قيل: املدينة 

التركية التي ال تنام. 
معالم  بــا  املدينة  أن  يعتقد  أو  يفهم  ولئا 
تــاريــخــيــة وأوابـــــــد مــهــمــة، يــكــفــي أن نشير 
إلـــى أن فــي بـــــودروم، عـــدا الــبــحــر والــشــاطــئ 
ــار« وضـــريـــح  ــيــ والــــــنــــــوادي، قـــصـــر »ســــــان بــ
الغنائي من  املدينة  »الــيــكــارنــاس« ومــســرح 
الهيلينية، و»تــرك بوكو« وهي بلدة  الفترة 
صيادين قدامى، وافس األثرية التي تحتوي 
مــســرحــا رومـــانـــيـــا ضــخــمــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
قلعة بودروم، أو ما يسمى قلعة سانت بيار، 
التي تحتوي بداخلها مدفنا كبيرا، واملدرج 
الــيــونــانــي الــشــهــيــر. وتــضــم بــــــودروم، فيما 
املـــاء، الشهير،  تضم، متحفا آلثــار مــا تحت 
ــدًا مــن أكــبــر املــتــاحــف في  والـــذي يعتبر واحـ
علم اآلثار في العالم، حيث يقع املتحف في 
قلعة بــودروم، والتي ُبنيت من قبل فرسان 
القديس جـــون، والــتــي تــعــود إلــى الــقــرن 15، 
ويحتوي على آثار بحرية قديمة، ويتضمن 
كالسفينة  التاريخية  السفن  بعض  حــطــام 

الشهيرة »أولوبورون«.
ــان قـــرب  ــتـ ــريـ ــل هــــــذا، ثـــمـــة قـ وإلــــــى جـــانـــب كــ
و»يالكفاك«،  »جــومــوشــلــوك«  هما  بــــودروم، 
األولــــى قــريــة تــقــع إلـــى الــجــنــوب مــن شاطئ 
بحر إيــجــة، ويــقــال إن هــذه الــقــريــة تقف في 
موقع املدينة القديمة التي انزلقت في البحر 
الــيــوم هــذه  ــزالزل، وتعتبر  ــ الـ بــعــض  بسبب 

الــبــقــايــا املـــغـــمـــورة نــقــطــة جــــذب لــلــغــواصــني 
واملصورين تحت املاء.

بلدة  فهي  »يــالــكــافــاك«  الثانية  القرية  وأمـــا 
تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد 18 كــــم مــــن »بــــــــــودروم« فــي 
مــحــافــظــة مـــوغـــا، عــلــى ســاحــل بــحــر إيــجــة، 
تحيط  إذ  مهًما،  سياحًيا  منتجًعا  وتعتبر 
ــراء الـــتـــي تـــقـــدم قممها  بــهــا الـــتـــال الـــخـــضـ
ــــاالت رائـــعـــة عــلــى املــديــنــة وعــلــى البحر  إطـ

األبيض املتوسط من بعيد.
وال يــســتــقــيــم الـــحـــديـــث عــــن بـــــــــــودروم، مــن 
دون الــتــعــريــج، ولـــو ســريــعــا، عــلــى عاقتها 
باليخوت وأثرياء العالم، فما أن يحل فصل 
ومن  الفارهة،  اليخوت  تبدأ  حتى  الصيف، 
كافة بحار العالم، تتوافد على خلجان قضاء 
املدينة. وأما ملاذا؟ فببساطة ألن في منطقة 
موغا أكثر من 100 خليج طبيعي محمي، 
تعد مراسي طبيعية لليخوت وممرا محببا 
السياحة  على  القائمون  يقدم  إذ  فيها،  ملــن 
هناك، جميع احتياجات اليخوت ومن فيها، 
وبـــودروم  وغــيــرهــا.  واألمــنــيــة..  اللوجستية 
ــا املــلــيــادرديــر الــســعــودي الوليد  ذاتــهــا زارهـ
بن طــال، الصيف املاضي، وأنفق نحو 2.5 
خال  دوالر(  ألــف   700( تركية  ليرة  مليون 
أسبوعا،  استغرقت  التي  السياحية  رحلته 
برفقة عائلته وبعض مرافقيه، ومعهم 300 

حقيبة سفر و30 دراجة هوائية.
ولنختصر الشرح، تحتل شواطئ بــودروم، 
الـــصـــدارة  األرض«،  »جــنــة  بـــ تـــوصـــف  الـــتـــي 
علًما،  بـــ19  فتحية  قضاء  يليها  علًما،  بـــ59 
وتــكــتــســب شــــواطــــئ ومــــراســــي مـــوغـــا ثــقــة 
الــســيــاح مــن خـــال الــلــوحــات املــــدون عليها 
شروط الحصول على رخصة العلم األزرق، 
ا 

ً
وتمنح هــذه الرخصة ملن يهمه األمــر، وفق

ــا كــجــودة ونــظــافــة املياه  لــــ32 مــعــيــاًرا خــاّصً
التوعية  إلــى  الهادفة  والفعاليات  البحرية، 
ــإدارة الــبــيــئــة، وجـــودة  ــ الــبــيــئــيــة، والــعــنــايــة بـ
الـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة، إضـــافـــة إلــــى األمـــــن في 

املناطق السياحية.

تعتبر موطن ميالد 
هيرودوت، وفيها قلعة 
القديس بيتر، بل وفيها 
مدفن امللك موسولوس، 
ومرفأ ليخوت أغنياء 

العالم.

■ ■ ■
حظيت بألقاب ربما 
تثير غيرة إسطنبول 
وأنطاليا، فهي لؤلؤة 
السياحة التركية، 
وعنها قيل: املدينة 
التركية التي ال تنام.

■ ■ ■
تضم بودروم، فيما 
تضم، متحفها آلثار 

ما تحت املاء، الشهير، 
والذي يعتبر  واحدًا من 
أكبر املتاحف في علم 

اآلثار في العالم.

باختصار

حدثان أعادا، الشهر الماضي، مدينة بودروم التركية للواجهة، أخبار الزلزال الذي ضرب تحت بحر المدينة، وتوقيع اتفاق صيني 
تركي لبناء أكبر مدينة سياحية في القارة األوروبية

هوامش

سعدية مفرح

يــعــاودنــي ســــؤال الـــجـــدوى مــن الــكــتــابــة، كــلــمــا رأيــت 
كــتــابــاتــي قــاصــرة تــمــامــا عــن الـــوصـــول إلـــى هدفها 
املبتغى. تمر من دون أن يشعر بها أحد من القراء، 
وأكتشف أنها مجرد جهد جسدي فائض عن الحاجة 
إليه. لكن السؤال يختفي تماما، كلما وجدتني بصدد 
الكتابة، وخصوصا عن قضية من القضايا امللحة. 
ولعلي أتعمد إهماله في أثناء االستعداد للكتابة في 
تحديدا  هــذا  يــحــدث  منها.  أنتهي  الــحــالــة، حتى  تلك 
بــالــنــســبــة لــلــكــتــابــة الــصــحــفــيــة الــتــي غــالــبــا مـــا تــكــون 
 في الهدف واملعنى، وفي الشكل واملضمون. 

ً
مباشرة

ــــذي تــتــجــه فــيــه إلـــى املتلقي.  وبــالــتــالــي فــي املــســار ال
الطابع  الشخصي ذي  الــتــدويــن  فــي  أيــضــا  ويــحــدث 
في  املختلفة  الشخصية  عبر حساباتي  الصحافي، 
اإلبداعية،  الكتابات  أما  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
فال يمكنني إدراجــهــا في ســؤال الــجــدوى، ذلــك أنني 
كامل.  بشكل  مراحلها  معظم  في  عليها  أسيطر  ال 
وبالتالي، ليس مهما تماما أن أبحث في جدواها، ما 

دامت قد حققت املعنى الجمالي وحده بالنسبة لي. 

ــــدم وضـــوحـــه  ــــرغــــم مــــن عـ ــــرق كـــبـــيـــر، عـــلـــى ال ــذا فـ ــ هـ
اإلبداعية  الكتابتني،  للقارئ، ما بني  أحيانا بالنسبة 
جّربت  وقــد  أمــا  التقريري.  النمط  ذات  والصحافية 
النوعني، وما زلت أعيش في خضمهما بشكل متواز، 
فأستطيع ان أحّدد ذلك الفرق، وأضع يدّي عليه، في 
كل مرة أجدني أمام لوحة املفاتيح، استعدادا للتعامل 

مع الكلمات.
ــــذي يــعــتــبــر الـــســـؤال األصـــعـــب،  وســـــؤال الـــجـــدوى الـ
ظل  في  ويتكاثر  ينمو  الصحافي،  للكاتب  بالنسبة 
األزمات والقضايا واألحداث التي يجد الكاتب نفسه 
وكلما  عــنــهــا.  يكتب  أن  آلخـــر،  أو  لسبب  مــضــطــرا، 
كانت تلك األزمــات والقضايا واألحــداث كبيرة، كان 
ذلك السؤال كبيرا أيضا وملحًا أكثر من أي وقت أو 

ظرٍف آخر. 
ــتــي انــبــثــقــت إثــر  ــقــدس أخـــيـــرا، وال ولــنــأخــذ قــضــيــة ال
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، نقل سفارة  قرار 
بالده في الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس، 
تنفيذا العــتــرافــه بــهــا عــاصــمــة لــدولــة الــكــيــان، مثاال 
على سؤال الجدوى من كل كتاباتنا عن هذا الحدث 
عبر  تــدويــنــا شخصيا  أو  كــانــت  الــكــبــيــر، صحفية 

مواقع التواصل االجتماعي املختلفة، فهل ما كتبناه 
املثال  القضية تحديدا على سبيل  هــذه  ونكتبه في 

سيفيد شيئا؟ 
واجهني السؤال، هذه املرة، على شكل سخرية من 
حماستي في التدوين على »تويتر«، باعتباره مجرد 
إلــيــه، ألنــه ال يفيد  الــركــون  تفريغ نفسي، ال ينبغي 

شيئا على اإلطالق. 
واذا كان بعضهم يقول هذا يأسا من الوصول إلى 
حل حقيقي، أو يقوله تثبيطا للهمم الحقيقية، إال أنه 

يبقى هو الخطر األول الذي يهّدد أي كتابٍة يمكنها 
الجدوى  أمــا وأن  أي تغيير،  التغيير،  أن تساهم في 
الخطر  العام، فإن  الــرأي  املتحصلة فعال هي تغيير 

يبدو أكبر مما نتوقع سابقا.
أن  الكتابة  يستطيع  مــن  كــل  ونــدعــو  إذن،  سنكتب، 
يــكــتــب، فــالــكــتــابــة والــنــشــر أهـــم وســيــلــة مــن وســائــل 
أن  نستطيع  نكتب  مــا  وبــقــدر  الــعــام،  ــــرأي  ال تغيير 
أو غيرها  القضية  التغيير لصالح هذه  في  نساهم 
ُيمكن  بــأي جهٍد  نستهني  أال  وعلينا  القضايا.  من 
أن ُيبذل على هذا الصعيد، ولو كان مجرد تغريدٍة 
في  دالـــة مكتوبة  عــبــارة  أو  »تــويــتــر«،  صغيرة على 
الفتة، أو حتى رسالة شخصية ألحدهم. كل كتابة 
أن  القضية وأهلها يمكنها  الدفاع عن  نحاول فيها 
الــنــهــائــي. ال مكان  الــهــدف  فــي تحقيق  فــعــال  تنجح 
لسؤال الجدوى هنا، عندما تكون الجدوى محاولة 
التغيير عبر تسليط الضوء على أهم قضية عاملية، 

وهي قضية فلسطني. 
، كــلــمــا الحـــت أمــامــكــم فــرصــة للكتابة  اكــتــبــوا إذن 
والنشر في أي مكان. ال تتوقفوا بحجة أن ما نفعله 

ال يكاد ينجح فعال. اكتبوا.. هو أقرب للجدوى.

اكتبوا... هو أقرب للجدوى

وأخيرًا

ندعو كل من يستطيع 
الكتابة أن يكتب، فالكتابة 
والنشر أهم وسائل تغيير 

الرأي العام

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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