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اكتشاف الطبيعة 

األلوان في القطب الشمالي 

في آسيا

من قلب أفريقيا

إيطاليا كما لم تَرها

العالم قد يبدو مختلفًا إذا ما قررتم اكتشافه بطريقة مختلفة عن النمط التقليدي. 
رحلة عبر القطارات التي تربط أجزاء مختلفة من املناطق واملدن، أو حتى تلك التي 
تربط دوال بأخرى، قد تبدو جديدة بشكلها ونمطها، ألن الراكب سيتخبر تفاصيل 
جديدة في رحالت ال تخلو من التشويق، من خالل التعرف إلى املناطق الطبيعية من 
باتت سياحة  القطارات  الرحالت عبر  ثانية.  املكتشفة من جهة  واملعالم غير  جهة، 
قائمة بحد ذاتها، وخصوصا أن تكاليفها منخفضة مقارنة مع أي نوع آخر أو نمط 
سياحي معتاد. في أوروبــا، تعد الرحلة عبر قطار جزيرة كورسيكا، وهي جزيرة 
فالسائح  والفرنسية، مثيرة،  اإليطالية  الحدود  تقع بني  الفرنسية  للجمهورية  تابعة 
الجبال الكتشاف  عبر  الضيق  املــســار  مــن   

ً
ميال  144 معالم  اجتياز  مــن  سيتمكن 

جمال القارة العجوز كله من خالل املناطق الطبيعية الخالبة، خاصة الشالالت املائية 
التي تنتشر بشكل كبير بني الصخور. )باسكال بوشارد/ فرانس برس(

الخيال. تنقل سكة  إلى عالم  أقــرب  النرويج، تبدو  القطار في مناطق  الرحلة عبر 
الحديد الــزوار من منطقة Nordlandsbanen إلى منطقة بودو في أقصى الدائرة 
املــزارع  عبر  القطار  يمر  حقيقيًا.  يبدو  ال  عالم  مــن  رحلة  فــي  الشمالية،  القطبية 
بودو  إلــى  وصوله  قبل  البحرية  واملضائق  واألنــهــار  والجبال  والغابات  الشاسعة 
الــنــزول فيها  لــلــزوار  أول محطة يمكن  لــوفــوتــني، حيث تكون  إلــى جــزر  للعّبارات 
للتعرف إلى معالم تاريخية، من أبرزها نصب تذكاري عمالق للسكان األصليني، 
في جبال سالتفجيلت. من هنا، يمكن للركاب أيضًا رؤية شمس األضواء الشمالية. 
تستغرق الرحلة ما يقارب 10 ساعات، يختبر خاللها الراكب تجربة جديدة تمكنه 
من التقرب أكثر لتفاصيل الحياة اليومية للسكان في الدائرة القطبية الشمالية، من 
خالل ما يشاهده خالل هذه الرحلة. تصل تكاليف الرحلة إلى 24 دوالرًا، ويمكن 

)Getty/الحجز من خالل محطات القطار أو عبر اإلنترنت. )أالن ديير

لــعــقــود مــن الــزمــن، تــم عـــزل شــمــال سريالنكا 
فعليًا عن باقي املناطق بسبب الحرب األهلية، 
ــة الـــثـــانـــيـــة »جـــافـــنـــا« ســكــانــهــا  ــنـ ــديـ ــقــــدت املـ وفــ
ومكانتها بني باقي املناطق. لكن الخط الحديدي 
الــجــديــد مــن الــعــاصــمــة أعــيــد افــتــتــاحــه فــي عــام 
للسكان  وبــات وسيلة لألجانب وحتى   ،2013
التاميلية  وثقافتها  املدينة  الكتشاف  املحليني 
الرحلة عبر  الرائعة. من املفترض أن تستغرق 
املــدن أقل من سبع ساعات. يتم  القطارات بني 
طــرح تــذاكــر الــدرجــتــني األولـــى والــثــانــيــة القابلة 
للحجز للبيع قبل 30 يومًا، نظرًا لكثافة اإلقبال 
على هذه الرحلة. ما يميز الرحلة هو أن الطريق 
يــســمــح لــلــركــاب بــالــتــعــرف إلـــى أكــثــر مــن 100 
معبد من املعابد التقليدية القديمة واكتشافها.

تنتظركم.  أخرى  بالقرب من سيرالنكا، رحلة 
تعد سكة الحديد التي تربط جبل »نيلجيري« 
أوتــي(، واحدة  )أو  أوداغامانداالم«  بمحطة »تل 
من الرحالت االستثنائية. فالقطارات ذات اللون 
انحدارًا  األكثر  طريقها  تشق  الكريمي  األزرق 
التأمل.  الــراكــب في رحلة من  لتقود  آسيا،  في 
تستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات. )ثيري 

 )Getty/فاليس

ملغامرة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ال بد من القيام برحلة برية في مدينتي أديس أبابا وجيبوتي في شرق 
أفريقيا. في العام 2018، افتتح الطريق الجديد بني إثيوبيا وجيبوتي من خالل قطارات ومحطات جديدة، لتحل محل 
املسارات القديمة التي أغلقت في عام 2010. القطارات تسير في مناطق حرجية، وهي تعبر وديانا وأنهارا. ولذا ينصح 
دائمًا بالنزول في املحطات من أجل السير على األقدام والتعرف إلى الطبيعة االستثنائية، خاصة في وادي نهر أواش. 
املحطة األخرى التي يقف عندها القطار تكون في مدينة دير داوا امللونة؛ ثم ينهي رحلته في مدينة جيبوتي الساحلية 
تستغرق الرحلة نحو 13 ساعة، قد يرى الزائر خاللها العديد من الغابات االستوائية، إضافة إلى املناظر الطبيعية، من 
شالالت ووديان وأنهار. وأكثر ما يميز هذه الرحلة إمكانية التعرف إلى الحيوانات البرية، حيث تسير أسراب من األسود 
والفيلة والفهود في هذه املنطقة، ما يجعل الرحلة أقرب إلى رحالت السفاري. يصل سعر تذكرة القطار إلى نحو 30 

دوالرًا تقريبًا، ذهابا وإيابًا. )مايكل تواليدي/ فرانس برس(

في إيطاليا، الرحلة قد تبدو مختلفة نوعًا ما، وربما قد يرى البعض أنها متشابهة إلى حد بعيد مع رحالت أخرى تربط 
املناطق األوروبية بعضها ببعض، وخاصة أن املناظر الطبيعية من جبال أو وديان قد تكون واحدة تقريبًا. إال أن الرحلة 
من نابولي إلى مدينة باليرمو تمثل فرصة استثنائية الكتشاف إيطاليا القديمة والحديثة. القطار الذي تستغرق رحلته 
نحو 9 ساعات تقريبًا، يمر بمناطق جغرافية مختلفة. يبدأ قطار نابولي رحلته من وسط املدينة، ثم يعانق إلى حد كبير 
الساحل على طول الطريق بمجرد وصوله إلى صقلية، وينقسم القطار إلى قسمني، أحدهما يتجه جنوبًا في طريقه 
إلى كاتانيا وسيراكوزا، واآلخر يتجه غربًا إلى العاصمة باليرمو. الرحلة ال تخلو من التوقف عند عدة محطات، لتناول 

)Getty/األطعمة والتجول في املناطق األثرية التي تضمها هذه املنطقة. )إيفان رومنو
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