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جنة على األرض

وادي أرو االنسيابي

العودة بالتاريخ

الطبيعة الخالقة

سريناغار التقليدية

لن يكون هناك شخص واحد على هذا الكوكب ال يحب الطبيعة، لكن قد ال يراها 
ارتبط  لطاملا  والتي  العاملية. في كشمير،  العواصم  أو  الفوضوية  املــدن  في  أحــد 
املكان  بأنها  اعترف  زارهــا،  من  الــصــورة.  تختلف  والنزاعات،  بالحروب  اسمها 
األجمل على األرض، لذا ال عجب أن يطلق عليها لقب »قطعة من الجنة«. أسباب 
، موطن للكثير 

ً
كثيرة تدعو إلى زيارتها، أو على األقل التعرف عليها. فهي أوال

من الجبال والغابات الكثيفة واملروج الخضراء واملراعي والجداول املائية، من وادي 
»أرو« إلى حقول »الزعفران«، مرورًا بسلسلة جبال زابروان. ثانيًا، بساطة أهلها، 
الغرباء. وال عجب في  أو  الــزوار  إلــى حبهم ملساعدة  ولطفهم، وكرمهم، إضافة 
القديمة.  العصور  للتجار في  استراتيجيًا هامًا  ذلــك، ألن كشمير كانت طريقًا 

)Getty/سابهيندو ساركار(

يعد وادي أرو، املكان األكثر شهرة في املنطقة. يقع بني مدينتي جامو وكشمير على 
بعد حوالي 12 كيلومترًا من منطقة »باهالجام« الشهيرة. يجذب السياح إليه، بسبب 
للتخييم،  أســاســي  أنــه معسكر  كما  والــجــبــال،  النقية  والبحيرات  الــخــضــراء  املـــروج 
إلى  الزيارة  تتميز  تارسار.  وبحيرة  الجليدي  كوالهوي  نهر  على ضفاف  خاصة 
الوادي، بتنوع األنشطة الرياضية التي يمكن القيام بها. خالل فصل الشتاء، عندما 
الربيع  أمــا في فصلي  للتزلج.  بالثلوج، يصبح وجهة شهيرة  الــوادي مغطى  يكون 
األنهار  فــي  الهايكنغ  ريــاضــة  وممارسة  صيد،  بــرحــالت  القيام  فيمكن  والصيف، 
م الفنون القتالية، ألن املكان يعد 

ّ
املائية التي تخترق الوادي. إضافة إلى ذلك، يمكن تعل

)Getty/األمثل إلقامة املعسكرات التدريبية للرياضات القتالية. )سابهيندو ساركار

وأسلوب  املاضية  األحـــداث  استكشاف  يمكن 
الــحــيــاة لــشــعــب كشمير الــقــديــم فــي املــتــاحــف، 
التي تحمل مجد الثقافة والتراث الثري للدولة. 
تــشــمــل هــــذه املـــتـــاحـــف الــكــثــيــر مـــن الــلــوحــات 
والفخار  اليدوية  والــحــرف  النحاسية  واألوانـــي 
والـــحـــجـــارة واألســـلـــحـــة واملــــــواد املــعــدنــيــة الــتــي 
تشير إلى التاريخ الغني لكشمير. كانت بعض 
مــتــاحــف كــشــمــيــر عـــبـــارة عـــن قــصــور قــديــمــة، 
ومن  والثقافات.  امللوك  من  الكثير  استضافت 
أكثر املتاحف شهرة، قصر »ستوك«، ألنه يضم 
املوسيقية  واآلالت  القديمة،  الكتب  مــن  الكثير 
التي يعود تاريخها إلى القرون األولى. إضافة 
بطابعها  كشمير  تمتاز  الثقافي،  وجهها  إلــى 
الــريــاضــي، وهـــي بــالــتــأكــيــد واحــــدة مــن أفضل 
الوجهات ألولئك الذين يحبون خوض املغامرات 
اندفاع  تجربة  إلى خوض  ويسعون  الجنونية، 
ــة جامو  األدريـــنـــالـــني بــشــكــل كــبــيــر. تــقــدم واليــ
وكشمير رياضات مدهشة، بما في ذلك التزلج 
والغولف وركوب املراكب الشراعية في األنهار. 
للعديد من محبي  تشكل كشمير مكانًا هامًا 

الرياضة. )توصيف مصطفى/فرانس برس(

السياحة في كشمير. تحيطها جبال  »دال«. فهي مصدر فخر  بحيرة  إلــى  التوجه  ببساطة  تعني  زيــارة كشمير، 
»بير بانجال« وحدائق موغال الشهيرة من جميع االتجاهات. طبيعتها، جعلتها واحدة من أفضل املواقع لتصوير 
األفالم، ألنها توفر بعض املناظر الرائعة للتالل املتدحرجة والجبال البعيدة املغطاة بالثلوج. وبمجرد الوصول إلى 
البحيرة، يسعى الزوار إلى خوض الكثير من النشاطات، مثل تجربة التجول باملراكب الخشبية، واالنتقال في األسواق 
. تنتشر الكثير من املحال التجارية واألسواق العائمة في قلب البحيرة، وهي مختصة 

ً
العائمة وسط البحيرة مباشرة

اليدوية  التقليدية، مثل املصنوعات الخشبية واألقــراط املصنوعة يدوًيا والسجاد والحرف  السلع  أنــواع  ببيع جميع 
)Getty/الكشميرية والزعفران، وحتى العباءات. )ناصر كاشورو

يقال »إن السير ملسافات طويلة، يعطي فرصة أكبر الكتشاف أوجه مختلفة في الحياة«. فما بالكم بالسير في األحياء 
الكثير من  إلى  قــرون، إضافة   4 يزيد عمرها على  بيوتا ومباني  املدينة  التاريخية. تضم  ملدينة سريناغار  القديمة 
الحدائق واملروج امللونة. ببساطة، يصفها محبو الفن املعماري، بأنها أيقونة هندسية لن تتكرر، فاملدينة تأثرت بثالثة 
الــزوار إلى التوجه لزيارة املسجد الجامع، الذي يضم  الدينية. يسعى دائمًا  أنماط مختلفة من الحضارات والثقافات 
370 عمودًا مصنوعًا من شجرة القيقب، والتقاط الصور. إضافة إلى ذلك، فإن التجول في ممرات »سريناغار القديمة« 

)Getty/ا قديمة للتوابل والفواكه املجففة والحرير، قد يشكل تجربة أخرى ال تنسى. )مسرت زهرا
ً
التي تضم أسواق
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