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الخريف الملون

الطعام التقليدي

األنهار وتجربة الصيد 

المشي في الغابات

موسم األعياد

»عندما يقرر معظم الناس زيارة آيسلندا، عليهم اختيار الوقت املناسب«، تقول 
بــرون،  بحسب  آيــســلــنــدا.  فــي  محلية  مجلة  فــي  كاتبة صحافية  بـــرون،  فانسا 
»فإن آيسلندا ليست فقط وجهة للشتاء، فهناك دومًا فصل بني شهري أكتوبر 
الــبــاد مــن أســرار   بما تحويه 

ً
الــوقــت األفــضــل لاستمتاع فــعــا ُيــَعــّد  ونوفمبر، 

الــواقــعــة في  آيسلندا  وكــنــوز طبيعية، وســط طقس معتدل ومــشــمــس.  تصبح 
يتغير  حيث  الخريفية،  العجائب  أرض  التوقيت،  بهذا  األطلسي،  املحيط  شمال 
البرتقالي  باللون  الغنية  الظال  إلــى  الساطع  األخضر  اللون  من  النباتي  الغطاء 
بــرودة،  الــشــاالت والبحيرات تصبح أكثر  املــيــاه فــي  واألصــفــر واألحــمــر، حتى 
ومتألألة بشكل كريستالي. وباإلضافة إلى سحر الطبيعة، هناك أيضًا عديد من 
املهرجانات التي تقام في األرياف خصوصًا، تتعلق بمواسم الحصاد، والزراعة، 
التجارب  من  الكثير  بحداثتها  تجمع  املدينة  فإن  التراثية.كذا،  املأكوالت  وإعــداد 
التي ال يمكن إهمالها، كتجربة استئجار الدراجات الهوائية والتنزه بني األحياء. 

)مصطفى يلسن/ األناضول(

في األسواق القديمة آليسلندا، التي تعيد الزائر إلى القرون األولى للمياد، نظرًا 
لهندستها املعمارية الفريدة، وتصميم منازلها، ال بد من خوض تجربة أخرى 
تتعلق بتذوق األطعمة، وخاصة األطباق الساخنة. يستعد الزوار الكتشاف قائمة 

كبيرة من األطباق الشتوية، وفي مقدمتها أطباق الحساء املنوعة.
صحيح أن تجربة الطعام با شك تجربة فريدة، لكن ماذا عن تجربة التسوق، 
وشراء امللبوسات الشتوية الصوفية، فهي با شك تجربة لذيذة، خاصة إن تمكن 
السائح من زيارة املصانع التقليدية التي تقوم بصناعتها وحياكتها. في املدن 
القديمة أو التقليدية، تكثر معامل حياكة الثياب الصوفية، لذا فهي فرصة للشراء 

)Getty /والتبضع واختيار ما يناسبك من هدايا تذكارية. )مياني فريمان

ــا، هــي  ــادهـ ــيـ ــطـ ــرق اصـ ــ األســــمــــاك الـــنـــهـــريـــة وطــ
واحـــدة مــن املــغــامــرات التي ال بــد مــن تجربتها 
على  للتخييم  رحــات  تخصص  آيسلندا.  في 
ــاح ســيــكــون  ــبـ ــي الـــصـ ــر، ألنـــــه فــ ــهـ ــنـ صـــفـــاف الـ
لتعلم فّن اختيار األسماك  السائح على موعد 
واصـــطـــيـــادهـــا، حــيــث يــجــلــس مــئــات مـــن كــبــار 
الــســن على ضــفــاف الــنــهــر، ويــبــدأون فــي رمي 
سناراتهم اللتقاط األسماك الكبيرة، والفرصة 
ــث مــعــهــم،  ــ ــاديـ ــ ــبـــادل أطـــــــراف األحـ ــتـ مــنــاســبــة لـ
الليل،  والــتــعــرف إلــى طــرق معيشتهم. أمــا فــي 
النار  إشــعــال  وهــي  تنتظركم،  أخــرى  فمغامرة 
التي اصطيَدت،  لألسماك  بحفلة شــواء  والبدء 
وال تخلو السهرة من أجواء فنية غنائية، بحيث 
ــــى أقــصــى أطــــراف  يــصــل صــــوت املــوســيــقــى إل

الجبال املحيطة.
تجربة  تنتظركم  السمك،  إلــى صيد  باإلضافة 
أخرى في شاالت Hraunfossar Lava، حيث 
السباحة  الفترة تجربة  السائح في هذه  يمكن 
املياه.  أن يرتفع منسوب  الــشــاالت، قبل  تحت 
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 ربما خاض الكثير من السياح تجربة السير في املناطق الطبيعية، ممارسة رياضة الهايكينغ، لكن قلة من الناس 
خاضت تجربة السير في الغابات املظلمة. تتميز الرحلة التي يصطحب فيها فريق مدرب السياح منذ ساعات الفجر 
األولى إلى غابات آيسلندا، بأنها واحدة من أكثر املغامرات املشوقة في الباد. فمنذ الساعة الرابعة صباحًا، يكون 
السياح على موعد لخوض أول تجربة لهم، وهي االستمتاع بألوان األورورا، ومراقبة الحركات الضوئية في السماء. 
بعدها، ينتقل السائح للتنزه ملدة ساعتني في املسارات الطبيعية، التي تربط قرى جبلية بعضها ببعض. تقول فانسا 
برون: »في هذه القرى، تشتّم رائحة الحطب، من املواقد املشتعلة في ساعات الصباح األولى، وتخوض تجربة تناول 
الفطور األصلي، من النقانق الطازجة والبيض في مطاعم  قديمة يعود تاريخها إلى مئات السنني«. الكهوف الطبيعية 
ستكون املرحلة الثانية من الرحلة، حيث يقصد السياح الكهوف التي سكنها القدامى، والتي تحول جزء منها إلى ما 
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إذا كنت تستمتع بزيارة املهرجانات والفعاليات املحلية في أثناء السفر، فستستمتع باملهرجانات املمتعة التي تقام 
في آيسلندا خال أشهر الخريف. من جوالت األغنام إلى املهرجانات املوسيقية، إليك بعض األحداث الرئيسية التي 
تحدث خال أشهر الخريف والتي قد ترغب في التأكد من إضافتها إلى التقويم الخاص بك. أولها، بحسب الكاتبة 
بــروان، مهرجان ريتير، الذي يعتبر واحــدًا من أقدم التقاليد الثقافية في آيسلندا، حيث تجول مجموعة كبيرة من 
األغنام ذات الساالت املتنوعة في أرجاء املدينة. يجتمع املزارعون والعائلة واألصدقاء إلعادة األغنام إلى املزارع من 
الجبال، حيث ستشهد للمرة األولى ما يشبه مظاهرة لألغنام، تمّر أمامك ضمن أجواء موسيقية رائعة. أما املهرجان 
جامعة  خــارج  الكبيرة  الخيام  من  العديد  ُينشأ  أسبوع،  كل  نهاية  عطلة  ففي   ،Októberfest مهرجان  فهو  الثاني، 
السكان  أكبر املوسيقيني في آيسلندا، وهي طريقة ممتعة لاحتفال مع  املهرجان بعضًا من  آيسلندا، حيث يقدم 

 )WireImage/املحليني. )ماثيو إيسمان

سياحة
Tuesday 10 November 2020

الثالثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة


