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سينما وألعاب 

ترفيه وعلوم

التاريخ والمغامرات 

السعادة على الشاطئ

مدينة عالمية

قد يكون السفر مع املراهقني أمرًا صعبًا. فهو يشكل نوعًا من التحدي بالنسبة إلى 
األهل، ألن مراعاة أذواقهم ليست باألمر اليسير. الكثير من الخيارات التي كانت تروق 
لهم في صغرهم، باتت اليوم بالنسبة لهم اآلن مملة، أو غير ممتعة.  عادة ما يفضل 
املراهق الرحالت الشيقة، خوض املغامرات، وإن أراد زيارة األماكن التاريخية، فعادة 
ما تكون تلك املرتبطة بمراكز تصوير املسلسالت، على غرار مواقع تصوير سلسلة 
Harry Potter في اململكة املتحدة. فهذه األماكن بالنسبة لهم أشبه بحلم. إضافة إلى 
ذلك، يكاد يجمع عدد كبير من املراهقني والشباب، على أن زيارة مدينة نيويورك تكاد 
تكون واحدة من أجمل أحالمهم، ألنهم تمثل بالنسبة لهم املستقبل. فيكتفي املراهق 
باملأكوالت  االستمتاع  أو حتى  شــوارعــهــا،  فــي  السير  أو  حدائقها  فــي  بالتنزه  فقط 
واملشروبات التي تباع في عربات الشارع، أو داخل محطات القطار. رحلة بسيطة قد 

. )أنجيال وايس/ فرانس برس(
ً
يقضيها املراهق باكتشاف شكل الحياة مستقبال

تعد دولة »بليز« Belize  الواقعة على الساحل الشرقي ألميركا الوسطى، مكانًا 
استثنائيًا بالنسبة إلى املراهقني، وحتى إلى ذويهم. تضم املدينة واحدا من أكبر 
الحياة  املنخفضة، حيث  الجزر  باملئات من  املليء  العالم،  املرجانية في  الحواجز 
البحرية الغنية. تعتبر »بليز« مهدًا أساسيًا للتعرف على حضارة املايا من خالل 
بالشؤون  املتخصص   Lonely planet مــوقــع  يصفها  هــنــاك.  املــوجــودة  ــار  اآلثـ
البحر  مغامرات  جميع  فيه  تنصهر  الــذي  الوحيد  شبه  املكان  بأنها  السياحية، 
الشواطئ،  على  املتمايلة  النخيل  وأشجار  الكريستالية  الــزرقــاء  املياه  الكاريبي. 
ستكون  السباحة،  رياضة  ممارسة  أيضًا.  وحاملة  جــدًا،  ممتعة  زيارتها  تجعل 
تجربة جديدة، مع وجود املاليني من األسماك الصغيرة،  كما تعد املنطقة مركزًا 

)Getty/أساسيًا لعشاق الغطس. )رينارد ديشر

دائــمــًا بالشباب. كــل شيء  أمــســتــردام  ترحب 
ــتـــردام.  يـــتـــحـــرك، كـــل شــــيء مــمــكــن فـــي أمـــسـ
يتعلم املاليني من الطالب الشباب في برنامج 
استقاللية  أكثر  يصبحون  كيف   Eurasmus
عـــن آبــائــهــم. ولــــذا تــعــد زيـــــارة املــديــنــة واحـــدة 
للطالب خــالل مراحلهم  املــدن جذبًا  أكثر  من 
الدراسية الثانوية، ألنها تقدم لهم أفقا واسعا 
فإن  كذلك،  الجامعية.  تخصصاتهم  الختيار 
والفن،  بالتاريخ  لديهم شغف  الذين  املراهقني 
ســيــجــدون الــكــثــيــر مــن املـــعـــارض الــفــنــيــة التي 
تعرفهم على أنواع مختلفة من الفن التشكيلي، 
الفئات  الـــزوار، وخصوصًا  وعـــادة مــا يقصد 
ــان غـــوغ الــشــهــيــر، حيث  الــشــبــابــيــة، مــتــحــف فـ
يــرافــق الــطــالب مــرشــد متخصص، يــقــدم لهم 
تفاصيل هامة عن األعمال الفنية للفنان. وإذا 
كــان أوالدكـــم شغوفني بالرياضة، فال بد من 
حــجــز تــذاكــر إلـــى »مــلــعــب أمــســتــردام أريــنــا«، 
ومــشــاهــدة املـــبـــاريـــات. لــلــنــزهــة الــعــائــلــيــة، فــإن 
قد  أمستردام،  قنوات  في  بحرية  القيام رحلة 
تكون نشاطًا محببًا لجميع األعمار واألذواق. 

)Getty/الزلز زيرتي(

رحالت الشاطئ قد تكون أهم الرحالت التي تشعر املراهقني بالفرح. تعد مدينة سبليت في كرواتيا واحدة من أكثر 
املدن ديناميكية، واألكثر صداقة للمراهقني في كرواتيا. فالشواطئ املائية، والرحالت التي تقوم السلطات بتنظيمها 
القيام  بني  أو  الشمس،  بأشعة  االستمتاع  بني  ما  االختيار  للمراهق  يمكن  السعادة.  غاية  في  تجعلهم  للمراهقني، 
باملغامرات، كركوب األمواج، أو التحليق فوق البحر باستخدام املنطاد.إضافة إلى ذلك، فإن القيام برحلة إلى مواقع 
تصوير أشهر مسلسل Games of Thrones التي تستغرق ساعتني، والتي يتمكنون خاللها من مشاهدة مواقع 
بحرية،  الجميلة خالل جولة  املدينة  هذه  استكشاف  أيضًا  املراهقون  الشهير. سيحب  للمسلسل  املختلفة  األفــالم 
للتعرف على معاملها، أما األطفال األصغر سنًا، سيكونون سعيدين جدًا، في القيام برحلة القراصنة البحرية على 

)Getty( .منت قارب شبيه بقارب كريستوفر كولومبوس

ربما تكون »الغارف« واحدة من أفضل الوجهات في البرتغال. فهي الوجهة الوحيدة التي يمكن أن تكون مناسبة لألطفال 
الخالبة، بما تضمه مــن جبال وجــزر في  الطبيعة  املنطقة، لعدة أســبــاب،  الجميع يحب هــذه  واملــراهــقــني واآلبـــاء واألجــــداد. 
مقدمتها، جزيرة ديزرتا، حدائق الحيوانات، واألسواق األصلية مع الفواكه والخضروات الطازجة، وأيضًا االسترخاء على 
أحد الشواطئ املذهلة. ويمكن إطالق وصف املدينة الشاملة عليها. محبو الطعام، وخاصة الشباب الذين يأملون يومًا بأن 
يصبحوا طهاة عامليني، تقدم لهم املدينة سلسلة واسعة من الخيارات، لالنخراط في دورات تعليمية، وورش تدريب عن أسس 
الطعام. أضف إلى ذلك، تتميز املدينة بتنوع املهرجانات الفنية والغنائية، خاصة على الشواطئ الرملية خالل فصل الصيف. 
)Getty/أما في الشتاء، تبدأ عروض فنية فلوكلورية، بهدف تعريف السياح على التقاليد األوروبية القديمة. )وولفغانغ كيلر
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