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بحيرات تركيا وجبالها
مالذ السياح للهرب من موجات الحّر

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

إذا وصلت درجــة حـــرارة عــروس 
ــة ســـيـــاحـــتـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ تــــركــــيــــا وعـ
أنطاليا إلى أربعني درجة مئوية، 
كما اآلن، فلدى الشركات عروض من أجل 
ش 

ُّ
أن تحافظ على تدفق السياح، بعد تعط

تركي لعام ونصف عام. إذ تراجعت أعداد 
السياح خالل وباء كورونا من 57 مليونًا، 
ــى 12  ــ ــا، إلـ ــ ــورونـ ــ كـــمـــا هــــي الــــعــــادة قـــبـــل كـ

مليونًا في العام املاضي.
يقول صاحب منشأة »بيمبي« السياحية 
محمت إيـــرتـــاش، فــي إســطــنــبــول، إن لــدى 
السائح في تركيا خيارات فندقية ومناطق 
ــاع درجـــة  ــفــ ســيــاحــيــة تــنــاســب طــلــبــه. ارتــ
أكثر من 40 درجة،  إلى  الحرارة بأنطاليا 
ــــروس. الـــواليـــة  ــ ـــق الـــســـيـــاح الـ

ّ
زاد مـــن تـــدف

 طابعها روسي بسبب السياح، لكن 
ً
أصال

 ،
ً
الــعــربــي، مــثــال الــســيــاح مــن دول الخليج 

الــذيــن يــهــربــون مــن الــحــر، لــهــم مناطقهم 
بــواليــات الــبــحــر األســــود وبـــورصـــة. وتلك 
الواليات، إضافة إلى البحر، فيها بحيرات 

وهضاب وجبال وغابات خضراء.
»الــعــربــي الــجــديــد، أن  ويضيف إيــرتــاش لـــ

)Getty( ترتفع الجبال في منطقة أولوداغ حوالى 2000 متر عن سطح البحر

بالده »أعلنت مواجهة السياحة والرهان 
عــلــيــهــا« مــنــذ عــقــديــن مــن الـــزمـــن. إذ حلت 
أواًل مشاكل النقل وشيدت كبرى مطارات 
العالم، وطورت النقل البري، ودخل القطاع 
الخاص النقل البحري، وذلك كخيار أمام 
التنقل من شطر  أرادوا  لو  السياح، حتى 
إسطنبول األوروبي إلى اآلسيوي. مشيرًا 
إلــــى أن حــــول إســطــنــبــول أربــــع بــحــيــرات، 
أن  املدينة، يمكن  إلــى الشطآن في  إضافة 
الـــســـيـــاح. أو حــتــى تسهيل  يــذهــب إلــيــهــا 
ــام الـــســـيـــاح كـــي يـــذهـــبـــوا إلــى  ــ الـــطـــريـــق أمـ
واليات بورصة ويالوا وصقاريا القريبة، 
إذ فيها خيارات كثيرة للهروب من الحر 

أو ازدحام إسطنبول.
املـــخـــتـــص بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاحـــي، إبـــراهـــيـــم 
سيفي، كان قد رأى أن الشركات السياحية 
تــخــاطــب الــــــدول املــســتــهــدفــة عــبــر بــرامــج 
مختلفة، وتقدم الخيارات واملعلومات قبل 
ومنطقة  عمرية  شريحة  فلكل  الــوصــول. 
برامج ورحالت وواليات محددة. شريحة 
تختلف  الدينية  أو  التاريخية  السياحة 

عن الترفيه أو عن الطيران باملناطيد.
»العربي الجديد«،   لـ

ً
ويضيف سيفي، قائال

إن مــوســم الــســيــاحــة تــأخــر شــهــريــن على 

 
َ
لغ

ُ
األقل، بسبب وباء كورونا. فبالده لم ت

يوليو.  تــمــوز/  مطلع  إال  باملطلق  الحظر 
الــهــدف  مـــغـــريـــة، ألن  ــدًا  الــــعــــروض اآلن جــ
ــراءات  ــ ــة اإلجـ ــادة تــدفــق الــســيــاح، ورؤيــ زيــ
التركية اآلمــنــة والــخــدمــات الــجــديــدة بعد 
اســتــغــالل حــظــر كـــورونـــا وصــيــانــة وفتح 

مشروعات جديدة وكبرى في تركيا. 
وتــبــقــى الـــســـواحـــل والـــغـــابـــات والــهــضــاب 
املــنــاطــق األكــثــر طلبًا خـــالل مــوســم الــحــر، 
مــشــيــرًا إلــــى أن فـــي تــركــيــا، وحــتــى خــالل 
الصيف، خيارات للتزلج على الجليد وملن 
يريد. كذلك إن وجود البحيرات والهضاب 
املــرتــفــعــة الــخــضــراء تــبــدد مـــخـــاوف الــحــر 
السياح. ففي واليــة صقاريا )شمال  لــدى 
غـــربـــّي تـــركـــيـــا( الــقــريــبــة مـــن إســطــنــبــول، 
للسياح  20 هضبة ساحرة مجهزة  نحو 
مــن أجــل التخييم أو اإلقــامــة بــأكــواخ في 
وكــاره جول  أجلال  مثل:  خشبية. هضاب 
ــاق هـــي مـــركـــز جــــذب لــلــســيــاح  وســـوغـــوجـ
ــذه الــفــتــرة، وتــضــعــهــم الــشــركــات ضمن  هـ

برامجها. 
وتشتهر تركيا بوجود مرتفعات هضبّية 
خضراء وُمخّدمة سياحيًا، كهضاب سال 
ــوكـــوت فـــي واليــــة ريــــزة شــمــال شــرقــّي  وبـ

تركيا، إذ يصل ارتفاع هضبة بوكوت إلى 
نحو ألفني و170 مترًا فوق سطح البحر، 
وهــــي مــحــاطــة بــقــرى ومــنــاطــق سياحية 
وبــيــوت خشبية يــعــود عــمــرهــا ألكــثــر من 

250 سنة.
وبــــواليــــة ريــــــزة نــفــســهــا، تــعــتــبــر هــضــبــة 
ألــفــيــت املــطــلــة عــلــى الــبــحــر األســـــــود، من 
أهـــم وجــهــات الــســيــاح، بــل حــتــى األتــــراك، 
لــشــهــرتــهــا بــاســتــقــطــاب الـــعـــرســـان الــذيــن 
يلتقطون الصور ويقضون أيامًا من شهر 
الــعــســل. الــهــضــبــة املــشــهــورة عــلــى سفوح 
جــبــال كــاشــقــار تــرتــفــع بــنــحــو 1800 متر 
فــوق مستوى سطح البحر، وواليـــة ريــزة 
باقي  إلــى  الــعــرب  للسياح  مقصد  عمومًا 
واليات البحر األسود كأماسيا وطرابزون 

وسامسون وسينوب.
وحني الحديث عن هضاب تركيا وجبالها، 
بوالية  أولــــوداغ،  منطقة  تجاهل  يمكن  ال 
 عـــن الــخــضــرة 

ً
بـــورصـــة الــتــركــيــة، فــفــضــال

)2000 متر(،  الشاهق  واالرتــفــاع  والثلوج 
ــة قــصــور تــحــولــت إلـــى فـــنـــادق، ليكون  ثــمَّ
ــيــــم« بـــحـــســـب الـــتـــرجـــمـــة  ــعــــظــ »الــــجــــبــــل الــ
لــلــعــربــيــة، مــــالذ الـــهـــاربـــني مـــن الـــحـــر إلــى 
درجة حرارة ال تزيد على 10 مئوية، حتى 
البحيرات  وتضفي  وآب.  بتموز  بشهري 
الــهــروب مــن الحر،  فــي تركيا على مشهد 
لونًا مائيًا منعشًا، فبحيرات كاتير التسع 
الواقعة في جبال مرجان بوالية تونجلي 
شـــرقـــّي تــركــيــا، بــلــغــت - وخـــاصـــة منطقة 
أواجـــيـــك - الــشــهــرة الــعــاملــيــة، ملــا فيها من 
 عـــن الــخــضــرة ومـــا تشتهر 

ً
ثـــلـــوج. فــضــال

به املنطقة من مستوطنة نباتات ومعالم 
تاريخية تختزل حضارات متعاقبة.

تشتهر تركيا بوجود 
مرتفعات هضبّية 
خضراء وُمخّدمة 

سياحيًا، كهضاب سال 
وبوكوت في والية ريزة 

شمال شرقّي تركيا

■ ■ ■
العروض اآلن جدًا 

مغرية، ألن الهدف زيادة 
تدفق السياح ورؤية 

اإلجراءات التركية اآلمنة 
والخدمات الجديدة

■ ■ ■
تعتبر هضبة ألفيت 
املطلة على البحر 
األسود، من أهم 

وجهات السياح، بل 
حتى األتراك، لشهرتها 
باستقطاب العرسان 
الذين يلتقطون الصور

باختصار

في ظّل ارتفاع درجات الحرارة يهرب الكثيرون إلى تركيا، حيث الخيارات كثيرة في مرتفعاتها للحصول على هواء بارد، والتمتع 
بالجبال الثلجيّة وفنادقها الُمخّدمة

هوامش

محمود الرحبي

مــا فتئت الــجــائــزة الــعــاملــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة )بــوكــر( 
بــــهــــت من 

ٔ
ــــات اال ــــروايـ ــام بــانــتــقــاء الـ  عــ

ّ
ــل  تــفــاجــئــنــا كــ

ــاٍت فــي هــذه  ــ قائمتها الــقــصــيــرة، نــاســفــة بــضــع روايـ
بجالء  فيها  تظهر  نــمــاذَج  نفسها  فرضت  القائمة، 
جمالية الرواية العربية، وتعكس نضجًا كبيرًا، منها 
روايتا »ملك الهند« لجبور الدويهي و»الحي الروسي« 
ــثــــال، فـــي دورة الــعــام   لــخــلــيــل الــــــرز، عــلــى ســبــيــل املــ

املاضي )2020(.
مــل في 

ٔ
ا ــصــاب بخيبة 

ُ
ن الفائزة  الــروايــة   

ٔ
نــقــرا حينما 

دب، الذي يقرأ بلغته 
ٔ
ن يكون هذا اال

ٔ
دبنا. هل يمكن ا

ٔ
ا

نشر 
ُ
وت إنسان،  مليون  كثر من ثالثمأية وخمسني 

ٔ
ا

ن يكون بهذا 
ٔ
ا  عــام، هل يمكن 

ّ
به مئات الروايات كل

 
ّ

ي الذي تفاجئنا به جائزة »بوكر« كل
ّ
املستوى املتدن

ن 
ٔ
عام؟ هل يمكن لهذه النشرة السنوية »البوكرية« ا

 هذا 
ّ

ال يكفينا كــل
ٔ
ا  عـــام؟ 

ّ
إحــبــاطــنــا كــل تستمر فــي 

فاقم 
ُ
ــف والــهــزائــم فــي وطــنــنــا الــعــربــي، حــتــى ت

ّ
الــتــخــل

»بــوكــر« بــهــذه الــقــتــامــة الــســنــويــة، إحــبــاطــنــا ويأسنا 
دب، ومــنــه الـــروايـــة 

ٔ
ــى أمـــل فـــي الــتــغــيــيــر؟  اال مـــن أدنــ

ن ينتجه الــعــرب في 
ٔ
فــضــل مــا يمكن ا

ٔ
تــحــديــدًا، هــو ا

هذا الوقت. والدليل ما هو موجود من روايات مهمة، 
 بــصــورة ملفتة، وتــوّســع خــريــطــة تــداولــهــا بني 

ٔ
ــقــرا

ُ
 ت

 
َ

فــق
ٔ
شكل ا

ُ
الــقــراء، بــل إّن إبــداعــات بعض الــروائــيــني ت

انتظار للقراء، مثل روايات العراقي علي بدر، املبنية 
على مشروع متنّوع.

ن توّجه الذائقة، ال 
ٔ
 كانت األمنية من جائزة »بوكر« ا

عترض 
ٔ
على. ال ا

ٔ
 الجمهور العام هي اال

َ
ن تكون ذائقة

ٔ
ا

فــراد 
ٔ
ا النهاية، خمسة  فُهم، في  التحكيم،  لجان  على 

عضاء 
ٔ
ا يكون  ن 

ٔ
ا يمكن  هل  لكْن،  مختلفة.  بذائقات 

لجنة التحكيم في معزل عن القارئ العربي؟ سؤال 
 عام بعد أن ُيعلن 

ّ
ه في كل

ّ
يفرض نفسه من منطلق أن

الفائزة، تنهال عليها »االنــتــقــادات« من  الــروايــة  اســم 
عموم القراء، ما عدا روايتي يوسف زيدان »عزازيل« 
)دورة 2009( ومحمد حسن علوان »موت صغير« 
)دورة 2017(، اللتني قوبلتا بشبه إجماع من القّراء. 
وقد اتضح ذلك على مستوى ردود الفعل، املباشرة 
نية، التي حظيت 

ٔ
التي رصدتها وسائل التواصل، واملتا

ن بالشغف 
ٓ
قرا

ُ
بها هاتان الروايتان، اللتان ما زالتا ت

ــى رٔوســـــاء لــجــان التحكيم،  ــ إل ــنــصــت 
ُ
نــفــســه. حـــني ن

ــم يــتــحــّدثــون  ــراهــ فـــي تــصــريــحــاتــهــم، نــســمــعــهــم ونــ
كفّن  الــروايــة  يتحّدثون عن  مما  كثر 

ٔ
ا املضامني  عن 

ــشــكــل الــلــغــة أســاســًا لــه. 
ُ
دبـــــي، أو كلعبة تــخــيــلــيــة، ت

ٔ
ا

هّم في 
ٔ
ّسها ونواتها، لكّن اال

ٔ
 رواية وا

ّ
 املضامني لّب كل

التي  والطريقة  املضامني  هــذه  تقديم  كيفية  فــّن   
ّ

كــل
»تقال« بها. 

جائزة »بوكر« على الرغم من أهميتها واستحواذها 
العربي، وقوة  الــروائــي  الــواقــع  على مكانة كبيرة في 
جاذبيتها، غدت مع تقّدم الوقت تفاجئ القّراء بعدم 

القصيرة.  قائمتها  األقــــوى ضــمــن  الـــروايـــة  اخــتــيــار 
ل أعضاء لجان التحكيم جهدًا كبيرًا في اختيار 

ُ
يبذ

حيانًا بما يناهز ثالثني 
ٔ
القائمة الطويلة، إذ يضّحون ا

 مستَحقًا بسبب الحيرة الكبيرة في االختيار. 
ً
عمال

يبذلون  هم 
ّ
لكن ذلـــك،  فــي  لهم  الــعــذر  التماس  ويمكن 

 في اختيار القائمة القصيرة، حني نفاجأ 
ّ

قــل
ٔ
ا جهدًا 

ساسيٍة من القائمة الطويلة. 
ٔ
بإقصاء رواياٍت ا

الرواية  اختيار  في  الكبيرة  االرتــبــاك  لحظة  وتتجلى 
الليل« )دورة 2019(  »بــريــد  الــفــائــزة، كما حــدث مــع 
 في روايات اللبنانية هدى بركات، 

َ
ضعف

ٔ
التي تعّد اال

ــمــا قياسًا 
ّ
وإن املــتــني،  إنتاجها  إلــى  ليس فقط قياسًا 

ثار 
ٔ
مر الذي ا

ٔ
إلى روايات القائمة القصيرة نفسها. اال

محايدة، وضُعفت  اللجنة  تكن  لم  إذ  الــقــراء،  دهشة 
مام سحر اسم الكاتبة.

ٔ
ا

التيقن من اختيارات لجان  ومــا على من يرغب في 
القصيرة  القوائم   

ٔ
يقرا ن 

ٔ
ا ســوى  للفائزين  التحكيم 

جــدَر بالفوز. 
ٔ
اال الرواية   عام، ليكتشف، بسهولة، 

ّ
كل

واستحقاق،  بجدارة   
ً
فائزة ُيتوجها  أن  كذلك،  عليه، 

وإن »افتراضيًا« ما دامت للجان التحكيم اختياراٌت 
أخرى في »الواقع«.

... واْخرتها مع جائزة »بوكر«؟

وأخيرًا

غدت جائزة »بوكر« العربية 
مع الوقت تفاجئ القرّاء 

بعدم اختيار الرواية األقوى 
ضمن قائمتها القصيرة

االثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة
Monday 5 July 2021
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