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ثقافات متنوعة

مهرجانات لمحبي الطعام

المرتفعات الجبلية

إدنبره التاريخية

غالسكو مدينة األحالم

دائمًا هناك الكثير من األشياء التي يمكن التعرف عليها عند زيارة اسكتلندا. في 
كل مرة يقصدها الزائر يجد أشياء جديدة. يعتبرها السكان في اململكة املتحدة، 
مالذ للراحة والهروب من ضجيج املدينة. في هذه البقعة الجغرافية، الواقعة في 
في شمال غرب أوروبا، والتي تعتبر جزءا من الدول األربع املكونة اململكة املتحدة، 
حيث تحتل الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا وتحدها جنوبًا إنكلترا، وشرقًا 
بحر الشمال، أما غربًا املحيط األطلسي، ال يمكن للزائر إال اختبار ثقافات مختلفة 
في قالب واحد. يتحد هنا، الريف املتدحرج واملدن الصاخبة وقمم الجبال الجليدية 
مع بعضها البعض، ملعانقة القرى التقليدية، لتوفير وجهة ممتازة لقضاء عطلة 
نهاية األسبوع. أما بالنسبة إلى الزوار من الدول العربية، فإن اإلقامة في اسكتلندا، 
ا 

ً
تحتاج أكثر من أسبوع، ألن الزيارة إلى هناك، تعد بمثابة مغامرة ثقافية أو مالذ

مريحًا، ورحلة مليئة بالكثير من النشاطات. )أندي بوشمان/ فرانس برس(

العالم.  حــول  أخــرى  مناطق  في  تكرارها  يمكن  ال  تجربة  اسكتلندا،  في  الطعام 
مزيج من األطعمة التقليدية البريطانية واألوروبية معًا. يولي السكان أهمية كبيرة 
السكان  يحتفل  املــأكــوالت. شهريًا  باسم عاصمة  الــبــالد  تعرف  ولــذا  لألطعمة، 
الــغــروب وحتى  عند ســاعــات  الــشــوارع  تــتــألأل  للطعام، حيث  خــاص  بمهرجان 
منتصف الليل، باألكشاك واملطاعم الصغيرة لتقديم أفضل ما يمكن من األطباق 
الــزوار على موعد للتعرف على مهرجان  التقليدية. في نوفمبر املقبل، سيكون 
الطعام النباتي. أنواع مختلفة من السلطات، والفواكه ستقدم بطريقة مختلفة. وهذا 
العام سيكون للمهرجان رونقه الخاص، على اعتبار أنه أول مهرجان يقام بعد 
انحسار موجة فيروس كورونا. تتيح لك مهرجانات الطعام لدينا فرصة تذوق 
العديد من املأكوالت الشهية من بعض أفضل الطهاة الذين يعملون بسحرهم مع 
أفضل املنتجات املتاحة، يعد طريق جوفان »غالسكو ساوث سايد«، واحدًا من 
الحية وألعاب لألطفال  اللذيذ واملوسيقى  الطعام  الطعام، يجمع بني  أكبر أســواق 

)Getty/والجلوس في الهواء الطلق. )سام ميلش

عن  يبحث  السائح  أن  تعني  اسكتلندا،  زيـــارة 
لــالســتــرخــاء فــي الطبيعة، والــبــحــث عن  مــكــان 
آفاق جديدة من الراحة. تعد مرتفعات اسكتلندا 
نقطة جذب ملحبي الحياة البرية، وال عجب في 
للزائر  يمكن  التي  الخالبة  للمناظر  نظرًا  ذلــك، 
اكتشافها. من البحيرات التي تمتد إلى املحيط 
ــى قــمــم أعــلــى الــجــبــال فـــي اململكة  األطــلــســي إلـ
ــذا الــجــمــال الــطــبــيــعــي يــقــود محبي  املــتــحــدة. هـ
الحيوانات أيضًا للتعرف على أنــواع نــادرة من 
الخيول، إضــافــة إلــى وجــود أنـــواع مختلفة من 
طيور  مثل  الغريبة،  والطيور  الحمراء،  الغزالن 
األطــيــش الــشــمــالــيــة، وهـــي أنــــواع مــتــواجــدة في 

املناطق الباردة والنائية.
البحث عن فرصة للقاء هذه الحيوانات، يتطلب 
زيــــارة، غــابــات الــصــنــوبــر الــكــالــيــدونــيــة، أو قمم 
في  املعتدلة  املطيرة  الغابات  أو  الــوعــرة  الجبال 

الساحل الغربي.
تعد  الحد،  الطبيعية، ال تقف عند هذا  األماكن 
بحيرة لوخ نيس، واحدة من األماكن الساحرة، 
نظرًا  مهيبني  وعــمــق  بــاتــســاع  الــبــحــيــرة  تتمتع 
البريطانية  الــبــحــيــرات  لجميع  مصبًا  لكونها 
واكتشاف  للغوص،  مثاليًا  موقعًا  يجعلها  ما 
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املدينة  تشتهر  بالحصى.  ومرصوفة  ممرات ضيقة  مع  مقاومته،  يمكن  ال  نــادر  بسحر  إدنــبــرة  العاصمة  تتمتع  
بزواياها املظلمة، بسبب اقتراب املباني من بعضها البعض، كما تعد رمزًا  تقليديًا للمباني املهيبة التي زينت تاريخ 
أوروبا في القرون املاضية. تقدم إدنبره لزوارها وسكانها املحليني مجموعة متنوعة من مناطق الجذب، بما في ذلك 
املتاحف املجانبة. يمكن للسياح زيارة معمل تقطير الويسكي ومعرفة كيفية صنع مشروب اسكتلندا الوطني، أو 
 ،People’s Story حتى اكتشاف كيف عاش الشعب االسكتلندي خالل العصور الوسطى من خالل زيارة متحف
 ،charlotte plans a Trip تصف شارلوت، مديرة موقع .Surgeon’s Hall أو استكشاف تطور الطب في متاحف
الناس باملناطق األثرية والتقليدية، زيارتها إلى إدنبره،  موقع متخصص برحالت تقوم بها فتاة هولندية لتعريف 
بأنها مزيج من عالم من السحر بكل ما تحمله هذه الكلمة من تفاصيل. قصدت شارلوت في رحلتها التي استمرت 
يومني، القلعة التاريخية، والتي كانت موقًعا لألحداث التاريخية الصاخبة التي امتدت ملئات السنني. تقول »ستدهش 
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الرئيسية للسياح. تجمع ثاني أكبر  يتمثل اإلرث املعماري الرئيسي ملدينة غالسكو، بأنه واحد من عناصر الجذب 
املدن في اسكتلندا، عدد كبير من  القصور الفيكتورية الفخمة واملباني العامة التي تعود إلى القرون الوسطى، وهو ما 
يعطيها هذا الطابع املميز. تمتلئ املدينة في عطالت نهاية األسبوع بالعديد من الزوار، ليس فقط لرؤية املباني التاريخية 
وحسب، بل ألنها مركز اقتصادي هام. تضم منطقة وسط املدينة العديد من مراكز التسوق الرئيسية واألروقة املجهزة 
بالكامل بالعالمات التجارية العاملية باإلضافة إلى املزيد من العروض املحلية. على أطراف هذه املنطقة وفي الطرف 
الكتب املستعملة. يعد  القديمة، إضافة إلى بائعي  البوهيمية: متاجر قديمة، وأســواق املالبس  النغمات  الغربي توجد 
سوق Barras في عطلة نهاية األسبوع تجربة رائعة، حيث يمزج املفاهيم الحديثة مع التصاميم الرخيصة، ولذا فهي 
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