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عدد قليل من الناس قد سمع بدولة طاجكتسان. وإن جاءت على مسامع الناس، 
فهي لطاملا ارتبط اسمها باالتحاد السوفييتي سابقًا، على اعتبار أنها كانت تمثل 
جزءًا منه. اليوم تعتبر طاجكستان وجهة سياحية بامتياز. ليس لتنوع وسائل 
وثقافتها  الخالبة،  لطبيعتها  بل  الحكومة،  تقدمها  التي  اإلمكانيات  أو  الترفيه، 
الضاربة عبر التاريخ. طاجكستان هي إحدى دول آسيا الوسطى، تحدها كل من 
الــدول، جعلت  هذه  مع  وأفغانستان. حدودها  الصني  قرغيزستان،  أوزبكستان، 
منها أيقونة ثقافية في قلب القارة. تتميز الدولة، بتنوع اللغات، إذ إن لكل إقليم 
لغته الخاصة والتي تنبع من الثقافة اإليرانية، ومن هنا، يمكن القول، بأن الدولة 

)Getty/لديها لغة رسمية مزيج من الفارسية والطاجكية. )يغور ألييف

صحيح أن الطبيعة واألماكن التراثية تجذب الزوار، لكن التعرف على السكان املحليني، 
يعتبر قيمة مضافة للرحلة، وسببًا جوهريًا لزيارة طاجكتسان، والتي احتل شعبها 
مركز متقدمًا في مؤشر السعادة لعام 2019 على الرغم من الفقر. يؤكد الكثير من 
الــزوار، أن كرم الناس ولطفهم شجعهم على البقاء في البالد لفترات أطــول. يقال إن 
الله ويجب احترامهم  السكان املحليني، كرماء ويؤمنون بأن الضيوف هم هدايا من 
في  اإلقــامــة  مــن   

ً
بــدال السياح  استضافة  على  الطاجكية  العائالت  تصر  وإطعامهم. 

الفندق، وتهدف العائالت من وراء ذلك إلى تعريف الزوار بحضارتهم وثقافتهم. تتميز 
طاجكستان أيضًا بتنوع االحتفاالت والحفالت التي تقام عادة في األقاليم واملناطق 
النائية، حيث يرتدي الزوار الثياب التقليدية ويشاركون في حفالت الرقص والغناء مع 

)Getty( .بداية كل فصل، وهو تقليد يعود تاريخه إلى أكثر من مئتي عام

تعرف طاجكستان بكونها املكان األكثر سحرًا 
وجذبًا ملحبي الرياضات، واملغامرات. وال يعود 
السبب في ذلك إلى األدوات أو التقنيات الحديثة 
الــتــي تــجــذب عــــادة الــســيــاح، بــل يــكــمــن السبب 
الــرئــيــســي، بــطــبــيــعــتــهــا الـــخـــالبـــة، خــاصــة أنــهــا 
االتــجــاهــات. سواء  من جميع  بالجبال  محاطة 
املــرء يجول في طاجكستان، سيرًا على  أكــان 
األقــــدام، أو على الــدراجــة الــنــاريــة، أو مــن خالل 
الرباعي، فهو بال شك يخوض  الدفع  سيارات 
مغامرة رياضية بامتياز، ألنه ينتقل من إقليم 
مــن سحر طبيعي.  مــا يحتويه  بكل  آخــر  إلــى 
وديـــان، وبحيرات فــي جميع االتــجــاهــات. ومن 
يريد خوض تجربة أخطر، عليه التخطيط جيدًا 
رواد  عليها  يطلق  والتي  بامير،  جبال  لتسلق 
لتشابه  نظرًا  هماليا،  جبال  والتخييم  التسلق 
يعتبر  ذلــك،  إلى  تضاريسها ومناخها. أضف 
طريق بامير السريع أحد املعالم البارزة للسفر 
الــوســطــى، والـــذي استقطب بحسب  فــي آســيــا 
من  أكثر  العاملية  السياحة  منظمة  إحــصــاءات 
50 ألف مسافر في عام 2019.  يربط الطريق 
بقرغيزستان  الصني،   ،M41 باسم  واملعروف 
ــد أكـــثـــر الـــرحـــالت  ــ ــان، ويـــمـــثـــل أحـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ وأفـ
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التنوع الحضاري والثقافي يطغى بشكل واضح على جميع معالم طاجكستان، ما يعطيها مكانة ال نجدها في 
آسيا الوسطى. وتعد العاصمة، دوشانبي نقطة جذب كبيرة للسياح، على الرغم من أن معظم الــزوار يفضلون 
ا جيدًا لتعريف الزائر بتاريخ آسيا الصغرى. 

ً
زيارة الجبال، حيث املغامرات التي ال تنتهي. تعتبر العاصمة، مكان

فاملدينة كانت نقطة جذب لعدة غزوات، منها الغزو الفارسي واملغولي، وحتى الروسي، وهو ما يمكن مشاهدته 
من خالل الهندسة املعمارية، وخاصة الفن الروسي الذي يزين جدران القصور القديمة، والتي تحولت الى مزارات 
للسياح. في العاصمة، يقصد الزوار شارع Rudaki املركزي، ببساطة ألنه شاهد على تاريخ البالد القديم، فال 
يزال محافظًا على التقاليد القديمة، إن لجهة الشكل الهندسي للبازارات، أو لجهة املحال التجارية واملقاهي التي 
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الرئيسي ألي زائــر، لكن مدينتي خجند، وكــوالب، قد تستحقان لقب أجمل  الجذب  العاصمة تعتبر مركز  أن  صحيح 
املناطق األثرية والعصرية في آن معًا. تقع مدينة »خجند« التي أسسها اإلسكندر األكبر في عام 329 قبل امليالد، في 
أقصى شمال البالد، وهي ثاني أكبر مدينة، كما أنها املدخل إلى وادي فرغانة الشهير. تأخذك الرحلة في هذا املدينة، 
أمــرًا ممتعًا، كما تتميز  الحيوية  بازاراتها  التسوق في  ولــذا يعد  إذ كانت محورا تجاريا،  الحرير،  للتعرف على طريق 
بزخرفة مساجدها، وتلقب بمدينة املساجد امللونة. أما مدينة »كوالب«، فتبدو أكثر عصرية، تقع في جبال بامير على 
ارتفاع 580 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وقد كانت املدينة ذات أهمية عالية ومركزا ثقافيا وعلميا آلسيا الوسطى، 
واليوم تطورت لتصبح مدينة صناعية. تضم املدينة متنزها فرنسيا يعرف باسم Tour de France مع صورة مصغرة 
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