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سحر االختالف

القرى العائمة

السكان المحليون

التاريخ القديم

المأكوالت الحارة

هنا فــي جــنــوب شــرق آســيــا، كــل شــيء مختلف. عـــادات وتــقــالــيــد، مهرجانات، 
هذه  يـــزورون  السياح  من  الكثير  أن  لــدرجــة،  الثقافات مختلفة  موسيقى، حتى 
الدول مرات عديدة. في كمبوديا، والتي لطاملا ارتبط اسمها بالحروب والنزاعات، 
هي اليوم واحدة من أكثر الدول استقطابًا للسائحني، ليس فقط بسبب آثارها 
القديمة، وحضارتها التي تعود ملئات السنني، بل أيضًا لنوعية وكمية املغامرات 
مع  االحتكاك  »إن مجرد  باليم  املــدون جانسون  يقول  السائح.  يخوضها  التي 
أو  األرض«. كمبوديا،  للتعرف على جمال هذه  السكان، يعطيك فرصة مذهلة، 
أرض الخير كما يطلق عليها، تشتهر بسهول األرز والقمح الواسعة باإلضافة 
إلى احتوائها الكثير من الشالالت والبحيرات الطبيعية، وهناك الكثير أيضًا من 

)Getty/األسباب التي تجعلها على قائمة اختياراتك السياحية. )أرثر ويداك

صحيح أن العديد من الدول في آسيا تتميز بوجود املدن والقرى العائمة والتي 
 hong تعتبر جزءًا من طبيعتها، لكن في كمبوديا التجربة مختلفة، ففي قرى
 
ً
Khneas و Kampung Phluk و Kampung Khleang ، يكتشف السائح فعال

تجربة االنــتــقــال بــني املــنــازل واألســــواق مــن خــالل اســتــخــدام املــراكــب الشراعية، 
السمك،  مهنة صيد  على  معظهم  يعيش  الــســكــان، حيث  حــيــاة  على  والــتــعــرف 

وبحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك، يستمتعون بطريقة حياتهم البدائية.
خاض املدون السياحي جانسون باليم تجربة العيش ملدة أسبوع في أحد البيوت 
العائمة في قرية كامبونغ كلينغ، ويقول« كانت تجربة استثنائية وغريبة، فتخيل، 
أن تطلب على سبيل املثال، سيارة األجــرة للذهاب الى مراكز التسوق أو شراء 
الشمس،  البحيرة، وتحت أشعة  ينتظرك، تجول في مياه  طعامك، فتجد مركبًا 
 تجربة 

ً
حيث املناطق الطبيعية الخالبة من هضاب وأشجار محيطة بك، إنها فعال
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يفخر الكمبوديون بتعافي بالدهم من الحروب 
واألزمــات، لذا هم أكثر حرصًا على إظهار هذا 
التعافي للسياح والزوار، حيث يتحدثون بشكل 
دائم عن حضارتهم، وتاريخهم العريق، وكيفية 
ــإن االخـــتـــالط بــالــســكــان  ــذا، فــ ــ بـــنـــاء دولـــتـــهـــم. لـ
املحليني حيثما أمكن ذلك، يعطي الزائر فرصة 
مناسبة للتعرف على البلد، وثقافة الشعب هنا 
ــدة مــن أكــثــر الــتــجــارب املسلية،  املــخــتــلــفــة. واحــ
القيام  كمبوديا،  لــزيــارة  السياح  تجذب  والــتــي 
بجولة سياحية من خالل استخدام التوك توك، 
حيث يجول السائح في القرى القديمة، واألحياء 
وإن  الرحلة،  القديمة، خالل  االســواق  الشعبية، 
حالفك الحظ برفقة سائق يتحدث لغة أجنبية 
سياحيا،  دليال  لــك  بالنسبة  فسيكون  عاملية، 
يــعــرفــك فـــي ســـاعـــات عــلــى تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
ركوب  تجربة  »باليم«  املــدون  املحلية. ويصف 
التوك توك بأنها رحلة من السعادة والتشويق. 
إضافة إلى التوك توك، يمكن التجوال في املدينة 
مــن خـــالل اســتــئــجــار الـــدراجـــات الــنــاريــة، وهــي 
وسيلة محببة لدى السياح لالنطالق في الهواء 
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لتقدير وفهم كمبوديا بشكل أفضل، يحتاج املرء إلى العودة إلى تاريخها، من خالل اآلثار القديمة التي تحتويها. فإن 
كانت من محبي التاريخ فهناك الكثير من األشياء التي ستثير اهتمامك. فقد كانت كمبوديا ذات يوم إحدى أراضي 
إلى جانب  الغامضة  القديمة  الرائعة واملعابد واآلثــار  ا بالقصور 

ً
البلد بأكمله مليئ الخمير، ولذا سترى  إمبراطورية 

ساحات القتال والسجون. وبالرغم من تنوع األماكن، لكن مدينة أنكور الواقعة وسط الغابات واألراضي الزراعية تبقى 
العنوان الساحر للرحلة وهي واحدة من عجائب الدنيا نظرًا لهندستها املعمارية الفريدة، والتي تجمع بني تفاصيل 
الهندية والصينية. طبقًا ملنظمة يونسكو، فان عدد املعابد املوجودة في املدينة، يصل إلى ما يقارب ألف  الهندسة 
معبد، ال يزال معظمها محافظًا على شكله التراثي. في معظم أيام السنة، تحتفل املعابد بالعديد من املناسبات الدينية، 

وعادة ما يتعرف الزائر على طقوس وديانة الشعب خالل زيارته أنكور. )تشني سوثي/فرانس برس(

نظرأ لقرب كمبوديا من تايالند وفيتنام، فالفرصة هنا كبيرة جدًا الكتشاف مجموعة من املأكوالت الشهية من تراث 
الثقافة اآلسيوية، خاصة املأكوالت الحارة، إذ تشمل القائمة هنا، الكثير من التوابل التي تضاف إلى األطباق الرئيسية.

يعد الدجاج أكثر أنــواع اللحوم شيوعا على الرغم من أن املأكوالت البحرية - وخاصة السلطعون والحبار – تحظى 
بشعبية في املناطق الساحلية، ولتجربة هذه األطباق، ال بد من الجلوس على ضفاف األنهار، ألن األجواء املصاحبة 

لتناول الطعام، من موسيقى، ولوحات فنية راقصة، تجعل السائح في غاية الفرح.
ولشراء بعض الهدايا التذكارية من وحي املناسبة، ال بد من زيارة سوق التوابل الذي يحتوي على مئات األصناف 
الطبيعية، والــورود املجففة، إضافة إلى وجود سوق خاص للحرير على مقربة منه،  التوابل، واألعشاب  الغريبة من 
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