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رحالت مختلفة

المكسيك وأسلوب مختلف

السحر في مايوركا

توسكانا التقليدية

الفيليبين وقصصها

لم يكن فرانك جونسون، مؤسس مدّونة سياحية تحمل اسمه، يعي »أن اإلقامة 
في املزارع والكروم قد تبدو أكثر متعة من مجرد الحصول على خدمات خمس 

نجوم«. الزراعة وجني املحصول، مغامرة جديدة، بتكاليف مادية بسيطة.
الرحالت ذات الطابع الزراعي، بدأت باالنتشار، بعد رفع إجراءات العزل التدريجية 
في أكثر من منطقة، حيث توافد الزوار إلى الحقول القريبة واملزارع بهدف العودة 

للطبيعة، والتخلص من االضطرابات النفسية التي تركتها جائحة كورونا.
الطبيعة  مــع  الــزائــر  بها  التي يتصل  الــرحــالت  بأنها  الــزراعــيــة،  السياحة  ــعــرف 

ُ
ت

بشكل دقيق، فينخرط في األعمال التقليدية اليومية، ورعاية الحيوانات األليفة. 
يرى جونسون، أن هذه الرحالت تبدو خيارًا رائعًا للعائالت، فيمكن اختبار عدة 
القيام بجولة في مــزارع  أو  الخيل،  أو ركــوب  نشاطات يوميًا، كصيد األســمــاك، 
املجهزة  املـــزارع  في  القيام بجولة  التعرف، وحتى  الجميل  الــشــاي. من هنا، من 

)Getty( .الستقبال الفئات التي تلقت اللقاح ضد فيروس كورونا

تخّيل أنك تسير في حقول شاسعة من الخزامى، والتي قد تبدو وكأنها بال أفق 
نهائي. أو أن تسير في مزارع للشاي، أو غابات البامبو. هذه األماكن ليست عادية، 
ما يميزها، هو الطرق التقليدية لتشييدها، والتي تعبر عن ثقافة أهل املكسيك. 
صنفت منظمة األمــم املتحدة، مــزارع  los Poblanos على أنها واحــدة من أكبر 
فــي هذه  املقيمني  لــلــزوار، خاصة  السلطات  الــعــالــم. تسمح  فــي  العضوية  ــزارع  املـ
املزرعة، باالنخراط في معسكر زراعي ملدة أسبوع تقريبًا، ينغمس خالله الزائر 
في بيئة مختلفة، حيث يقوم باألعمال الزراعية األساسية، ثم ينخرط في ورش 
العمل حول العالج بالروائح واألعشاب. وتسمح هذه الورش، بتثقيف الزائر حول 
ماهية الطب البديل الذي تشتهر به املكسيك. إضافة إلى ذلك، تقدم هذه املزرعة 
م أساليب الطهو القديمة، القائمة على أساس إشعال النيران في التراب، 

ّ
فرصة لتعل

االســتــوائــيــة.  السلطات  مــع  وتقديمها  قبل نضوجها  لــســاعــات  املــأكــوالت  ودفـــن 
)Getty/كارلوس جوزمان(

فــي جــزيــرة مــايــوركــا اإلســبــانــيــة، تــركــز املـــزارع 
على  والسياح،  الــزوار  تستقبل  التي  الصغيرة 
الطبيعية.  الحياة  في  العزلة  من  الكثير  توفير 
التقليدية،  الزراعية  باألعمال  الــزوار  ينشغل  ال 
مختلفة،  أخـــرى  تجربة  خــوض  لهم  يمكن  بــل 
وهـــي املــبــيــت واإلقـــامـــة فــي الــكــروم والــبــســاتــني، 
تعود  وكــهــوف صخرية  داخـــل غــرف خشبية 
ملئات السنني. هذه العزلة االجتماعية، ال تعني 
أن الزائر سيبقى حبيس البساتني، فالكثير من 
زيارة  أبرزها  ومن  تنتظره،  الترفيهية  البرامج 
مزارع الدواجن، واالهتمام باملاشية والحيوانات 
األلـــيـــفـــة، وتــحــضــيــر األطـــعـــمـــة الــتــقــلــيــديــة. هــذا 
في  ينتهي  التقليدية،  للحياة  اليومي  النموذج 
فترة بعد الظهر بطريقة مختلفة. إذ تخصص 
فـــتـــرة بــعــد الــظــهــر لـــزيـــارة الـــشـــواطـــئ الــقــريــبــة 
البليار، يمكن  لالستجمام، خاصة في جزيرة 
لــلــزائــر االســتــرخــاء عــلــى الــشــاطــئ، أو خــوض 
ــــك  ــدًا، وذل ــ ــبـــدو مـــثـــيـــرة جــ ــرى قــــد تـ ــ تـــجـــربـــة أخــ
باإلبحار في املراكب الشراعية الصغيرة، بهدف 

)Getty/صيد األسماك. )جاسبر جيونني

تستقبل مزارع توسكانا اإليطالية الــزوار، ضمن سلسلة البيوت الريفية التي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن الثامن 
العيش بأسلوب إيطالي تقليدي، منذ  للزائر خوض تجربة  البيوت، قد تبدو أشبه بفنادق بسيطة، يمكن  عشر. هذه 
ساعات الصباح األولى حتى ساعات الليل املتأخرة. تعد توسكانا من أولى الوجهات العاملية التي صاغت مفهوم اإلقامة 
الزراعية، والتي بدأت شهرتها منذ خمسينيات القرن املاضي. يعود سبب جاذبية اإلقامة في املزارع في هذه املنطقة، 
إلى طبيعتها الخالبة، واملناظر واألجواء الهادئة، ناهيك عن انتشار بساتني الزيتون وكروم العنب بشكل الفت. اإلقامة 
هناك، يتخللها الكثير من النشاطات، ليس فقط على نطاق األعمال الزراعية، بل يمكن أن تشمل أيضًا زيارة املصانع 
املتخصصة في الصناعات الغذائية، على غرار زيارة مصانع النبيذ، أو املساهمة في صناعة األجبان، وحتى الصلصات 
اإليطالية. إضافة إلى ذلك، تسعى السيدات املسنات في املدينة إلى تقديم ورش عمل حول أساليب صناعة الباستا يدويًا، 

)Getty/وهو ما يزيد من جمال الرحلة. )فرانك بينوالد

صحيح أن الفيليبني قد تبدو مكانًا رائعًا لالستجمام في الجزر املائية، وممارسة رياضة السباحة والغطس، وغيرها 
الفيليبني أكثر من 7000 جزيرة، تعرض مجموعة  املــرح ال تقف هنا. تضم  الترفيهية، إال أن حــدود  النشاطات  من 
الوجهات، تتعلق بزيارة مزارع األناناس الشاسعة-  النادرة. إحدى أبرز هذه  الفاكهة  متنوعة من املزروعات، خاصة 
م الطرق التقليدية لزراعة 

ّ
وعلى سبيل املثال، زيارة مزرعة ديل مونتي األناناس األكبر في البالد وحتى في العالم- لتعل

 من ذلك، هناك خيارات أخرى هامة، إذ يمكن التركيز على زيارة مزارع أصغر، 
ً
هذه الفاكهة، وكيفية االهتمام بها. وبدال

مثل مزارع األوركيد ومزارع النحل وتلك التي تركز على الفاكهة الغريبة مثل فاكهة التنني والبابايا. تتطلع الحكومة 
الفيليبينية بنشاط إلى تعزيز ما هو بالفعل مكان ناجح للشركات السياحية واملزارعني، وال يتعني على املسافرين 

القلق كثيرا بشأن حواجز اللغة، ألن اللغة اإلنكليزية يتم التحدث بها على نطاق واسع. )فرانس برس(
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