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ــي ربيع ملتهب
يوجد مربع إذا وقفت عليه وتكلمت
فإن الصوت يصل الى أماكن بعيدة.
فـجــأة ،وإذا بثالثة رج ــال مــن البدو
يدخلون وفي أيديهم آالت موسيقية
هـ ــي الـ ـق ــرب ــة (االسـ ـكـ ـت ـل ـن ــدي ــة ال ـتــي
أدخلها اإلنكليز الى مستعمراتهم)
والطبل واملزمار .وإذ ...بدأوا بعزف
م ـق ـط ــوع ــات أج ـن ـب ـي ــة ع ـل ــى األغ ـل ــب
ت ــدرب ــوا عـلـيـهــا م ــن دون مـعــرفــة ما
ه ـ ــي .ت ـن ـس ــاب فـ ـج ــأة أن ـ ـغـ ــام أغ ـن ـيــة
أجنبية نعرفها ج ـي ـدًا .إنـهــا أغنية
«فريرو جاكو» الفرنسية.
يـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــل إن ـ ـ ـهـ ـ ــم ،أي ه ـي ـئــة

يتمتع األردن بمواقع رائعة
وفريدة في تنوعها أغدقتها عليه
الطبيعة والتاريخ
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منحوت في الصخر يقال له املحكمة،
وي ـم ـك ـنــك ال ـص ـع ــود إل ـي ـه ــا ع ـب ــر 950
درج ــة منحوتة فــي الـحـجــر ،والغالب
أن يصعد إليها السياح مع دليل على
ظهر البغال.
ُ
وت ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـبـ ـت ــراء أك ـث ــر األمـ ــاكـ ــن جــذبــا
ل ـل ـس ـيــاح ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـم ـل ـكــة .لــذا
ب ـ ــدت حـ ــن قـ ـص ــدن ــاه ــا ،ومل ـ ــن زاره ـ ــا
مــن ق ـبــل ،خــالـيــة بـشـكــل مـفـجــع .تقول
رنـ ــا «حـ ــن ك ـن ــت آتـ ــي الـ ــى هـ ـن ــا ،ك ــان
الـ ـن ــاس ي ـت ــداف ـع ــون ل ـش ــدة االزدح ـ ـ ــام:
انظري اآلن ...السياح يمكن تعدادهم
بالعشرات».

مواقع رائعة
بالطبع ،يتمتع األردن بمواقع رائعة
أغدقتها عليه الطبيعة والتاريخ :فمن
البحر امليت املدهش كظاهرة طبيعية
وال ــذي ينخفض مـسـتــواه بــاسـتـمــرار
بمعدل متر كل سنة ،حيث يمكنك أن
تشاهد مدينة أريحا املحتلة من ضفته
األردنـ ـي ــة ،إل ــى وادي مـعــن وش ــاالت
امل ـيــاه الـبــركــانـيــة الـســاخـنــة والشافية
التي يتدافع إليها األردنيون والسياح
سـ ــواء بـ ـس ــواء ،ال ــى وادي رام الــرائــع
ب ـغــروبــه األس ـط ــوري املــذهــل وجـمــالــه
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراوي ،الـ ـ ــى جـ ـ ــرش امل ــديـ ـن ــة

ال ــروم ــان ـي ــة األكـ ـم ــل (ج ــراس ــا اسـمـهــا
الروماني) ،كونها كانت مدفونة تحت
الــرمــال حتى اكتشافها لسبعني سنة
خلت.
وف ــي ج ــرش ،حـيــث غـنــت ف ـيــروز في
م ـســرح ـهــا ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـ ــذي يـتـســع
لـ ـخـ ـمـ ـس ــة آالف مـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــرج ،ن ـن ـت ـشــر
وب ـعــض ال ــوف ــود الـسـيــاحـيــة نتأمل
عظمة املــاضــي .وفــي املـســرح ،أسفل
امل ــدرج ــات الــرومــانـيــة الـعــالـيــة التي
ي ـب ــدو ع ـلــى بـعـضـهــا ن ـق ــوش أرقـ ــام
باليونانية القديمة كانت تستخدم
ل ـح ـجــز امل ـق ــاع ــد ل ــوج ـه ــاء ال ـق ـبــائــل،

إح ـيــاء ال ـت ــراث فــي ج ــرش ،يـقــومــون
ال ـي ــوم ب ـع ــروض رومــان ـيــة لـلـسـيــاح.
مـنـهــا اس ـت ـع ــراض ف ـيــالــق رومــان ـيــة
ال ـل ـبــاس والـ ـس ــاح والـ ـع ــرب ــات .كما
ي ـت ـص ــارع ــون ك ـم ــا كـ ــان امل ـج ــال ــدون
يفعلون (غــاديــايـتــور) قديمًا حتى
املـ ــوت .ي ـبــدو مــوظـفــو االس ـت ـعــراض
ب ــوج ــوه ـه ــم الـ ـسـ ـم ــراء ال ـت ــي تـلـتـمــع
عـلـيـهــا ح ـب ــات ال ـع ــرق ت ـحــت شمس
قوية ،يعانون من ّ
الحر تحت خوذهم
املعدنية ولباسهم العسكري.
م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــرش ال ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــادبـ ـ ـ ــا ،مـ ـي ــدن ــة
ال ـف ـس ـي ـف ـس ــاء ،هـ ـن ــاك تـ ـق ــع كـنـيـســة
ال ـ ـخـ ــري ـ ـطـ ــة أو كـ ـنـ ـيـ ـس ــة الـ ـق ــدي ــس
ج ــاورج ـي ــوس األرث ــوذك ـس ـي ــة .وهــي
سميت كذلك الكتشاف أول خريطة
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ف ـي ـه ــا .وه ـ ــي خــريـطــة
فـسـيـفـســاء تـمـثــل ال ـعــالــم املـسـيـحــي
أي ــامـ ـه ــا .وف ـي ـه ــا تـ ـب ــدو ال ـ ـقـ ــدس أو
أورشـلـيــم مدينة عــامــرة ،حيث أفــرد
لـهــا الـفـنــان مـســاحــة خــاصــة تدليال
على أهميتها ورسـمـهــا بــأســوارهــا
وأبـ ــواب ـ ـهـ ــا وشـ ــوارع ـ ـهـ ــا امل ـت ـع ــام ــدة
مـ ــع ش ــارعـ ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ــي (كـ ـ ـ ــاردو)
كـمــا ت ـصــور الـخــريـطــة الـبـحــر امليت
ً
وامل ـت ــوس ــط ون ـه ــر األردن ،وصـ ــوال
الـ ــى دل ـت ــا ال ـن ـي ــل .وي ـس ـت ــدل عـلـمــاء
اآلثـ ـ ــار مـنـهــا ع ـلــى أن امل ـغ ـط ــس ،أي
مكان عمادة السيد املسيح ،هو في
الحقيقة قائم على الضفة األردنية
من نهر األردن ،وليس جهة فلسطني
املحتلة .ومادبا مذكورة في الكتاب
املقدس من بني ممالك مؤاب.

نهر األردن وحبل بالستيكي
أما املكان الذي كان له أكبر األثر في
قلوبنا فقد كــان نهر األردن .لم نكن
نـتــوقــع املـشـهــد .فـقــد ق ــال لـنــا الدليل
إننا ذاهبون الى املغطس ،أي املكان
ال ـ ـ ــذي ع ـ ّـم ــد ف ـي ــه ي ــوح ـن ــا امل ـع ـم ــدان
السيد املـسـيــح .يمهد لنا الــدلـيــل أن
امل ـكــان مـنــذ انـخـفــاض مـسـتــوى نهر
األردن ألس ـب ــاب عـ ــدة ،أص ـبــح أشـبــه
بمستنقع ألن املياه ال تجري فيه كما
كانت تفعل في السابق.
وب ــال ـف ـع ــل ،ن ـص ــل ال ـ ــى املـ ـك ــان ال ــذي
تـحـيــط ب ــه أرب ـع ــة مــرب ـعــات حـجــريــة
بـ ـمـ ـث ــاب ــة أعـ ـ ـم ـ ــدة وب ـ ـقـ ــايـ ــا قـ ـنـ ـط ــرة.
أم ـ ــا فـ ــي األس ـ ـفـ ــل ف ـق ــد ك ــان ــت امل ـي ــاه
تـبــدو آس ـنــة .وم ــع ذل ــك ،ه ــرع شباب
وصبايا ،مسيحيون ومسلمون الى
م ــلء قنانيهم مــن امل ـيــاه «املـقــدســة».
ل ـكــن ،م ــا إن تـقــدمـنــا ال ــى حـيــث نهر
األردن ،الــذي من املفروض أن يمحو
آثـ ــار ال ـق ــدم الـهـمـجـيــة ،وإذا بــالـقــدم
الهمجية شخصيًا على بعد أمتار
قليلة .فوجئنا باملشهد :كــان العلم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ــرف ــرف ف ـ ــوق ال ـض ـفــة
املحتلة واملستغلة أحسن استغالل
سـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــي! كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـن ـ ــاك ح ـ ـشـ ــد مــن
األجــانــب وقــد لبس أف ــراده قمصانًا
بيضاء طويلة طبعت عليها صور
الـ ـق ــديـ ـس ــن .كـ ــانـ ــوا يـ ـن ــزل ــون ال ـن ـهــر
لـ ـغ ــرض الـ ـعـ ـم ــادة ،ب ـخ ـش ــوع ك ـب ـيــر.
جلسنا نتفرج عليهم .ثم ذهبوا كما
أتــوا ،أمــا نحن فكنا ننظر الــى املياه
املقسومة بحبل بالستيكي برتقالي
في املنتصف طوليًا بالطبع ،بحزن
من يعرف جغرافيا الدراما جيدًا.
وإذا ب ـ ــوف ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن
والفلسطينيات يأخذ مكانهم! نصرخ
مـ ــن ض ـف ـت ـن ــا م ـت ـش ـج ـع ــن بـسـحـنـهــم
ال ـس ـم ــراء وب ـح ـج ــاب ب ـعــض الـفـتـيــات
«إن ـت ــو م ــن وي ـ ــن؟» يـجـيـبــونـنــا «إح ـنــا
من الـقــدس .يصرخ عباس «سنصلي
يومًا معًا هناك» يصيحون« :وأنتم؟
نجيبهم :من لبنان .فيصرخون :عاش
لبنان وأرزتــه .يقولون :تعالوا .نقول:
أنتم تعالوا .يتشجع شاب من بينهم،
يضع كوفيته متأهبًا لنزول النهر ،إال
أن الدليل يدفع به الــى الخلف بلطف
وهو يصيح مرعوبًا :يا شباب .بالله
روقوا يا شباب» .نضحك ويضحكون.
ث ــم تـمـتـلــئ ال ـع ـيــون ب ــال ــدم ــوع ونـحــن
ّ
نلوح بأيدينا لهم مغادرين.
ل ــو ل ــم ي ـكــن ف ــي ه ــذه ال ــرح ـلــة إال هــذا
اللقاء ،الستأهل األمر أن نزور األردن.

البحر الميت

الطعام

محطة اساسية ال مثيل لها ،هنا ،حيث النقطة األكثر انخفاضًا
في العالم ( 417م تحت سطح البحر) بإمكانكم االستمتاع
ً
بالقراءة مثال وانتم تعومون فعليًا على شبر واحد من املاء
الشديدة امللوحة .فثقل املياه الغنية باملعادن والكبريت وامللح
بالطبع ،يجعل من املستحيل الغرق .ولكن يجب االنتباه الى
العيون ألن املياه حارقة .وعليكم االستفادة من حمام الطمي
(الوحل) لفوائده العالجية الكثيرة بخاصة الروماتيزم .واملنطقة
وفنادقها غنية بالنوادي الصحية املمتازة .مثل منتجع البحر
امليت وفندق كامبينسكي وموفنبيك .ويستطيع السائح زيارة
جبل نيبو و(املغطس) اي مكان معمودية السيد املسيح ،بجانب
نهر األردن.

ملن يقدر السياحة الغذائية أو سياحة الذواقة ،يقدم األردن
تنويعة مهمة من الغذاء املحلي .ويتميز بأطباق الصحراء
كطهو اللحم بطريقة الزرب (الطمر في الرمل وهي متوفرة
ً
في وادي رم مثال خصوصًا في مناطق التخييم مع البدو).
وسيستمتع السائح الذي يحب اللحم ،بأجود انواع اللحوم
املطهوة عادة على شكل مناسف ،ولكن النباتيني لن يحرموا
من ملذات الطعام هنا .فطبيعة األردن من طبيعة بالد
الشام ،اي أنها غنية بالبقول التي تدخل مكونات املطبخ
األردني ،وتزوده بتنويعة من األطباق الصحية .وشيئان
عليك ابتياعهما من األردن واسواقها الشعبية الجميلة قبل
املغادرة :الزعتر والنب.

الفنادق
الفنادق في األردن عمومًا مرتفعة الثمن بالنسبة إلى ذوي الدخل املحدود
واملتوسط .لكن في املدن الكبرى تعتبر الفنادق املتوسطة جيدة .لكن في
املناطق السياحية النائية يصعب ايجاد اقامة رخيصة ،ففي البحر امليت
ً
مثال يبلغ ايجار الغرفة بني  100و 220دوالرًا .ولدى سؤال رئيس هيئة
تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق العربيات عن عدم اهتمام األردن
بالسياحة الشبابية والرخيصة ،يخبر بأنهم وضعوا خطة ثالثية للتركيز
على هذا القطاع .أما السياح من ذوي الدخل املرتفع فتنتظرهم فنادق جميلة
ً
(كامبينسكي في البحر امليت مثال أو كراون بالزا) .ويستطيع السياح
محدودو الدخل إيجاد اقامة معقولة البدل عبر شبكة «آير بي اند بي».

