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عالم من األساطير 

الوصول إلى الصين

تركيا وجمالها

الرحلة األوروبية 

أسيا الوسطى

في رحلة قد يمتد طولها ألكثر من 25000 ميل، تخترق ما يقارب 16 دولة، وثق 
املصور البريطاني كريستوفر ويلتون ستير لصحيفة »ذا غارديان« البريطانية 
تفاصيل االختالفات بني األمم والشعوب والثقافات على طول خط طريق الحرير 
الذي يربط اململكة املتحدة مع الصني. قد يبدو األمر جنونيًا، لكن االنتقال عبر 
القطارات والسيارات على طول حدود دول ذات اختالفات طبيعية وثقافية، قد 
أي رحلة  تعوضها  قــد ال  الرحلة فرصة  اعتبار  يمكن  رائــعــًا، حتى  أمــرًا  يكون 
أخرى. التقرير املصور لصحيفة »ذا غارديان« البريطانية، أظهر االختالفات بني 
املناطق القريبة جغرافيًا، وتناول شهادات حية للعديد من السكان الذين التقى 
أجدادهم بقوافل التجار الوافدة من الصني، ما جعل التقرير يبدو أقرب إلى عالم 
األساطير. خالل الرحلة يعبر الزائر ثقافات مختلفة من أقصى املدن األوروبية 
إلى أقصى الشرق في قلب القارة اآلسيوية. مدن تخزن إرث إمبراطوريات قديمة، 

ال تزال حتى يومنا هذا شاهدة على ذلك التراث. )دانيال لييل/ فرانس برس(

السائح  اآلسيوية، يصل  القارة  قلب  الصخرية في  الطرق  أميال من  عــدة  بعد 
باكستان  يربط  الــذي  الرئيسي  الشريان  السريع، وهــو  كــاراكــورام  إلــى طريق 
بالصني. يعد الطريق بمثابة العمود الفقري لطريق الحرير. على الجانب اآلخر 
البيوت والتي تحولت إلى فنادق صغيرة،  العديد من  الطريق، يمكن رؤيــة  من 
الغاية منها تأمني أماكن لراحة التجار عند هذه املحطة. على الحدود الصينية، 
تبدأ ثقافة أخرى، يشعر الزائر بالتراث الصيني منذ أن يصل إلى بلدة سوست، 
والــفــنــادق في  واملــنــازل  املتاجر  بتراثها، تصطف  وهــي منطقة حــدوديــة غنية 
شارعها الرئيسي. من سوست، تستغرق الحافلة خمس ساعات لعبور ممر 
خونجراب - أعلى معبر حدودي مرصوف في العالم. على ارتفاع 4700 متر 
تقريبًا، تظهر الحدود الصينية على شكل بوابة عمالقة مكسوة بالرخام مزينة 
بأعالم حمراء متصاعدة من فئة الخمس نجوم. هنا تبدأ قصة أخرى داخل 

)Getty/الصني. )كوين غانج

قد يبدو عبور مضيق البوسفور رحلة مختلفة 
نوعًا ما، إذ يتطلب من السائح زيارة الساحل 
التركي برمته، واالنتقال بني املدن املختلفة التي 
كانت يومًا ما ممرًا هامًا للتجارة العاملية. الطابع 
اإلسالمي عمومًا والصوفي خصوصًا حاضر 
في مدينة قونية. ليس بعيدًا، تنقلك كابادوكيا 
في رحلة أخــرى، عبر املناطيد الكتشاف عالم 

من الخيال.
وأخيرًا  أرارات،  إلــى جبال  بعدها  الــزائــر  يصل 
يتجه نحو الحدود اإليرانية. املرور بإيران أمر 
 إلــى 

ً
ــوال ــ ــدءًا مـــن مــديــنــة تــبــريــز، وصـ حــتــمــي، بــ

ــبـــازرات واملــســاجــد. الرحلة  أصــفــهــان، حــيــث الـ
تركمانستان  نحو  تستكمل  بــل  هنا،  تقف  ال 
ــى مـــديـــنـــة عــشــق  ــ مــــن مـــديـــنـــة مـــيـــر الـــقـــديـــمـــة إلـ
املــكــســوة بالرخام  الــعــالــم اآلخـــر  أبـــاد، عاصمة 
األبـــيـــض، مـــن خــــالل صـــحـــراء كــــاراكــــوم وإلـــى 
ــيـــث تـــغـــطـــي الـــجـــبـــال  ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـــــحـــــدود األوزبـ
الخضراء الحدود، فيما تنتشر الخيام البيضاء 
هــنــاك.  املــســتــوطــنــة  الــبــدويــة  للمجتمعات شــبــه 

)ياسني أرغول/ فرانس برس(

من البندقية إلى دول البلقان قد تبدو الرحلة خيالية، إن لناحية وسائل النقل املتنوعة والتي سيختبرها الزائر، من 
املمتلئة  املدينة  تلك  البندقية،  تبدأ من قلب  األولــى  املحطة  والطبيعي.  اإليكولوجي  التنوع  لناحية  أو  قطارات وسفن، 
الرحالة من جمال  القادمني من الشرق. يدهش  أولئك  العديد من زوارهــا، وخصوصا  إليها  التي جلبها  بالتأثيرات 
الــدول  في  الوسطى  الــقــرون  مــآذن  التي تستحضر  الكاتدرائيات  قباب  ومــن  الهندسي،  املدينة، خاصة من شكلها 
اإلسالمية. من البندقية، ينتقل املسافر عبر البحر األدرياتيكي، حيث تصطف عشرات السفن لنقل املسافرين إلى 
وجهات مختلفة في أنحاء أوروبا، من ضمن هذه الوجهات االنتقال إلى  مدينة »بوال« في كرواتيا بمقاطعة إستريا 
واملميزة بنشاطها الصناعي، فينتقل الزائر عبر القطار إلى الجنوب الشرقي على طول الساحل الدملاسي الكرواتي 
الكثير من  بالبوسنة والهرسك، في رحلة قد تمتد ألكثر من 10 ساعات. تختلط هنا  الجبل األســود مــرورًا  نحو 

)Getty/املفاهيم، فتارة يعلو صوت األذان، وطورًا آخر تدق أجراس الكنائس. )باتريك هيرتزوغ

بعد عبور قيرغيزستان، ينتقل الزائر في رحلة استثنائية إلى قلب العالم القديم. يتطلب الوصول إلى طاجيكستان املرور 
بطريق جبلي صخري يرتفع  إلى 4200 متر. في أقصى شرق طاجيكستان، مرت قوافل التجار من الصني. ترك التجار 
القدامى الكثير من اآلثــار في تلك املنطقة، فتبدو البيوت هناك أشبه بقرية صينية محاطة بالجبال الخضراء.  ينصح 
عند الوصول إلى هذه املنطقة بتسلق قمة »خــوروغ«، حيث يمكن رؤية دولة أفغانستان عبر نهر بانج. االنعطاف نحو 
شمال باكستان الجبلي، يسمح لكم بزيارة قصر »خابلو«، حيث تم ترميم القصر في منتصف القرن السابع عشر. يعد 
القصر أفضل مثال على اإلقامة امللكية في بالتستان، وهي مقاطعة ذاتية، نظرًا ملا يحتويه من تفاصيل دقيقة عن ثقافة 
هذه املناطق. السكان، وبحسب وصف املصور ستير، في غاية اللطف. كبار السن يلهون في املقاهي الحجرية، األطفال 

)Getty/يطعمون طائر النورس، فيما السيدات يقضني معظم األوقات في الحقول القريبة ملنازلهم. )إيميرك فوهالين
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