يف �أح�ضان
الريف القرب�صي
من املنازل العائلية الب�سيطة �إىل الفنادق التقليدية الراقية ،نف�ض الريف
لتذوق طعم ال�ضيافة
القرب�صي غبار ال�سنني عنه
ً
فاحتا ذراعيه ّ
بالزوار ّ
مرح ًبا ّ
الأ�صيلة.

الن�ص :هال اخلوري -ال�صور :هال اخلوري وهيئة ال�سياحة القرب�صية
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ق ّلما يكتفي املرء بزيارة واحدة �إىل قرب�ص ،فمن تلفح �شم�سها ب�رشته
قدميه �سيقع �أ�سري �سحرها دون �شك.
وتب ّلل مياه الأو�سطي املنع�شة َ
لكن اجلزيرة تغتني بالعديد من املعامل �سوى املنتجعات البحرية
ّ
املتناثرة على امتداد �سواحلها ،ففي قلب املنطقة الريفية وجه �آخر
وترددت �إىل
للحياة القرب�صية
ّ
التعرف عليه عن كثب .لقد �سبق ّ
ي�ستحق ّ
تلم�س جذور هذه
مر ال�سنني ،ل ّكني مل �أ�شعر ب�أ ّنني بد�أت ّ
قرب�ص على ّ
بال�سياح
الغا�صة
بحق � اّإل بعد االبتعاد عن املدن ال�ساحلية
اجلزيرة ّ
ّ
ّ
والتوجه �إىل قلب الريف.
ّ

ن�ش�أة ال�سياحة الريفية

يف املا�ضي كانت ال ُقرى الداخلية م�أهولة �أكرث من املناطق ال�ساحلية،
لكن تراجع الطلب على بع�ض املنتجات الزراعية خالل العقود ال�سابقة
وانتعا�ش ال�سياحة يف املناطق ال�ساحلية جذب �أهايل الريف نحو
مر ال�سنني� ،أ�صبحت بع�ض القرى �شبه مهجورة ،غري
ال�ساحل .وعلى ّ
عدة
� ّأن من بقي فيها ظ ّل
متم�سك ًا برتاثه وطريقة عي�شه ،ف�صمدت معه ّ
ّ
والزوار
معامل من احلياة القروية التي عادت لت�ستقطب �أهايل البلد
ّ
يقدرون �أ�صالة العي�ش وجمال الريف بطبيعته
على ّحد �سواء ممن ّ
وتراثه وعمرانه التقليدي.
باتاه �سل�سلة جبال ترودو�س،
يف طريقنا من العا�صمة نيقو�سيا غرب ًا جّ
يحدثني الدليل ال�سياحي زينونا�س عن بوادر ال�سياحة الريفية التي
ّ
ال�سياح
باهتمامات
القرى
ان
ك
�س
تعريف
إىل
�
أوىل
ل
ا
املراحل
يف
هدفت
ّ
ّ
القادمني من خمتلف �أنحاء العامل �سعي ًا ال�ستك�شاف مالمح احلياة
القروية .ويخربين � ّأن قرية «كاثيكا�س» التي �سنزورها يف اليوم التايل
املرحبة بفكرة ال�سياحة الريفية .وبحلول مطلع
كانت من �أوىل القرى
ّ
الت�سعينيات من القرن املا�ضي� ،أطلقت منظمة ال�سياحة القرب�صية
ّ
حم ّفزات لال�ستثمار يف ال�سياحة الريفية ،فا�ستعادت �ساحات القرى
و�أز ّقتها املر�صوفة باحلجارة رونقها و�أُعيد ت�أهيل املطاحن العتيقة
وغريها من املعامل الرتاثية التي من �ش�أنها �إعادة �إنعا�ش احلياة
لتدب يف القرى القرب�صية املن�سية
التقليدية� .شيئ ًا ف�شي ًا ،عادت احلياة ّ
امتدت يد الدعم مل�ساعدة �أ�صحاب املنازل القدمية على حتويل
فيما ّ
ال�سياح يف رحاب الريف
منازلهم
املهم�شة �إىل ُن ُزل تقليدية ال�ست�ضافة ّ
ّ
القرب�صي حيث �أ�سلوب العي�ش الأ�صيل.

على �سفوح جبل ترودو�س

تقدمنا على طرقات جبل ترودو�س
تتبدل مالمح الطبيعة �أثناء ّ
فيما ّ
أت�شوق لبلوغ قرية «كالوبانايوتي�س» امل�ص ّنفة واحدة من
املتعرجة � ّ
ّ
«املقا�صد ال�سياحية املمتازة» وفق املبادرة الأوروبية European
رئتي بهواء منع�ش
 ،Destinations of Excellenceو�أتط ّلع ُق ُدم ًا لأملأ َّ
ناظري مبا ُيفرح النف�س ويغ ّذي الروح .نتغلغل يف الريف بني
و�أمتع
َّ
�سداً منت�رشاً حول �سفوح
غابات ال�سرَ و وال�صنوبر مروراً بواحد من ّ 65
جبل ترودو�س .وبني احلني والآخر ،تظهر كروم الزيتون اخل�رضاء
يج�سد �أ�صالة احلياة الريفية.
كرمز جميل ّ
تطل قرية «كالوبانايوتي�س» معانقة �سفح جبل ترودو�س الذي
فج�أة ّ
مر ماليني ال�سنني
نه�ض من عمق  10كيلومرتات حتت البحر ليغدو على ّ
�أر�ض ًا خ�صبة مك ّللة باخل�ضار .وتبدو القرية كلوحة من ن�سج الأحالم
ب�أ�سطح منازلها القرميدية املتكاتفة جنب ًا �إىل جنب .ونتابع م�سرينا
و�سط الطبيعة اخللاّ بة و�صو ًال �إىل فندق  Casale Panayotisالرائع وهو
مت �إعادة ت�أهيلها بعناية
جممع من املنازل القروية التي ّ
عبارة عن ّ
تام بني احلداثة والأ�صالة.
بتناغم
جتمع
أنيقة
�
ة
ل
بح
فائقة لتنه�ض
ّ
ّ
�أ�سارع �إىل الباحة اخلارجية املط ّلة على التالل املجاورة حيث �أراقب
تبدل �ألوان املغيب الآ�رسة ،وتفعل املناظر الطبيعية �سحرها يف نقلي
ّ
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جو
�إىل عامل �آخر وحمو كل ت�شوي�ش من ذهني.
ويعم مطعم الفندق ٌ
ّ
�شهية
حمم ًال ب�أطباق ّ
من الألفة فيما يروح النادل الب�شو�ش ويجيء ّ
و�أخبار طريفة ،فيد ّلني على �أع�شا�ش ال�سنونو املت�شبثة ب�سقف ال�رشفة
قائ ًال �إ ّنها ُتعترب جالبة للحظ وي�ستحيل �أن يف ّكر �أحد ب�إزالتها على
ثم ي�ضع �أمامي طبق ًا
الرغم مما يتط ّلب احلفاظ عليها من تنظيفّ .
املربى
واملزين بطبقة رقيقة من
من جنب احل ّلوم امل�صنوع حم ّلي ًا
ّ
ّ
يقدمها املطعم ت�صنعها �إحدى
املربى التي ّ
م�ضيف ًا � ّأن جميع �أ�صناف ّ
�سيدات القرية يف منزلها .ما من �شك يف � ّأن �أحد �أ�رسار جناح املطعم
ّ
املحلية من قرية «كالوبانايوتي�س» نف�سها
املنتجات
العتماده
يعود
ّ
والقرى املجاورة.

يف مملكة الطبيعة

َي ِعد اليوم التايل مبزيد من الفر�ص ال�ستك�شاف هذه النواحي الآ�رسة،
وبعد ارت�شاف كوب من القهوة يف مكتبة الفندق الأنيقة والقيام
بجولة يف اجلوار ،ننطلق نحو قرية «كاثيكا�س» مروراً بقرية
«بيدوال�س» حيث ينتظرنا غذاء يف مطعم  Two Flowersاملُط ّل على
مزيد من املناظر البانورامية .وعلى الطريق ،يلتقط الب�رص وم�ضات
واملربيات
جت�سد احلياة اليومية ،فهنا �أك�شاك تبيع احللويات التقليدية
ّ
ّ
وهناك جمموعة قفران نحل يليها ك�شك يبيع الكرز والع�سل.
تغتني هذه املنطقة ب�شكل خا�ص مب�سارات طبيعية رائعة ت�ستقطب
الدراجات الهوائية،
حمبي
ّ
ّ
التجول يف الرباري �سواء �سرياً �أو على منت ّ
علم ًا � ّأن قرب�ص مت ّثل طريق  E4الأوروبي لل�سري على الأقدام الذي ميتد
�آاللف الكيلومرتات انطالق ًا من جبل طارق مروراً ب�إ�سبانيا و�سوي�رسا

فانتهاء بقرب�ص .والقطاع القرب�صي من طريق E4
واليونان وغريها
ً

عدة� ،إذ يبد�أ من مطار الرناكا و�صو ًال �إىل مطار بافو�س
ي�ستغرق �أيام ًا ّ
مروراً مب�سافات طويلة عرب مرتفعات ترودو�س والأرياف ،وتتخ ّلله
مناطق غاية يف اجلمال .و�إىل جانب امل�سار الأوروبي ،تغتني اجلزيرة
عدة �أخرى تقارب املائة ،وي�صل بع�ضها �إىل �شواطئ اجلزيرة.
مب�سارات ّ
باتاه وادي الأرز الغني ب�أ�شجار الأرز وال�صنوبر.
حتملنا رحلتنا جّ
ويطمئنني زينونا�س ب� ّأن غالبية الغابة هي ملك الدولة وحتظى
منر
بحمايتها ،كما تنت�رش فيها نقاط ملكافحة احلرائق .على الدربّ ،
خم�ص�صة للمتن ّزهني ،ومن هنا ينطلق م�سار رائع للم�شاة يعرب
مبنطقة ّ
ثالثة ج�سور رومانية .وي�شري زينونا�س �إىل الأفق حيث يلوح فندق
مت �إن�شا�ؤه ال�ستقبال الطبقة الأر�ستقراطية
 Berengariaاملهجور الذي ّ
الإنكليزية وكان طابق ب�أكمله منه حمجوزاً دوم ًا للملك فاروق .لقد
لكن املنطقة تعي�ش ازدهاراً من
و ّلت � ّأيام املجد التي �شهدها الفندق ّ
متجدد للطبيعة و�أ�سلوب العي�ش القروي.
نوع �آخر يتم ّثل بتقدير
ّ
باتاه وادي الأرز كمن يدخل حلم ًا ال حتلو اال�ستفاقة
نوا�صل الرحلة جّ
طرز بدرجات
منه ،وتتواىل التالل اخل�صبة على امتداد النظر كب�ساط ُم ّ
ميتد �إىل ما ال نهاية .هنا ي�شعر املرء بحق وك�أ ّنه دخل
من اخلَ�ضار ّ
مملكة الطبيعة ب�أوج روعتها حيث ت�شمخ �أ�شجار الأرز بكامل جاللها
فيما حتاول �أ�شجار ال�صنوبر مناف�ستها .جنتاز امليل تلو الآخر يف
ح�رضة هذه اللوحة الطبيعية التي ت�ستحق �أن حتت ّل مكان ًا يف �أبرز
متاحف العامل ،وال نتوقف � اّإل عند بلوغ ف�سحة يف قعر الوادي حيث
املمتد كيلومرتين
حمبي ال�سري التخاذ امل�سار
ّ
ترجلت جمموعة من ّ
ّ
نتم�شى
إىل
�
ال
و�صو
ال�ساحرة
الغابة
قلب
يف
ون�صف
ً
قمة �إحدى التاللّ .
ّ

طبيعة وا�سرتخاء
�شهية على الغداء ،ديكور �أنيق
منظر لقرية «كالوبانايوتي�س»� ،أطباق حم ّلية ّ
ومنظر ريفي يف مطعم � ،Casale Panayotisشلاّالت «كاليدونا» يف جبل ترودو�س.
––37

قرب جدول �صغري حيث متتلئ �آذاننا ب�أحلان الطبيعة العذبة .ويف
لت�ضخ املزيد من
غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر �ستزداد مياه اجلدول زخم ًا
ّ
احلياة يف هذه الأرجاء الآ�رسة.

�إقامة يف منازل تقليدية

نعرج على قرية «بانايا»
نبلغ النواحي اجلبلية من منطقة بافو�س حيث ّ
الكل�سية ارتفاع ًا يف قرب�ص .وت�شتهر القرية
ال�شاخمة على �أكرث اجلبال
ّ
بكونها م�سقط ر�أ�س مكاريو�س الثالثّ � ،أول ر�ؤ�ساء جمهورية قرب�ص،
�سيارتنا ف�ضول بع�ض
مكر�س له .وتثري ّ
كرمته مبتحف خا�ص ّ
وقد ّ
ال�صبية يف هذه القرية الهادئة التي يبلغ تعدادها ال�سكاين حوايل
 500ن�سمة فقط ،فيقرتبون لإلقاء التحية واالبت�سامات مرت�سمة
على وجوههم .وبعد ا�سرتاحة ق�صرية ،من�ضي �شما ًال باجتاه قرية
«كاثيكا�س» مروراً مبنجم نحا�س مهجور يعود للعام  3500قبل
ن�ستدل من �أهل
امليالد .ويف مطعم  ،Yiannisحيث �سنتناول الع�شاء،
ّ
مت ت�أهيله بكل
القرية على منزل «ميكالي�س �أنونيا» التقليدي الذي ّ
عناية ال�ستقبال النزالء .ويو ّفر املنزل كل و�سائل الراحة دون التخ ّلي
وتكمله باحة �صغرية حيث يحلو ارت�شاف القهوة
عن طابعه القروي،
ّ
يف ال�صباح الباكر على تغريد الع�صافري.
يغ�ص مطعم Yiannis
ويف امل�ساء،
بالرواد املجتمعني يف باحته
ّ
ّ
اخلارجية .وال ن�شعر بحاجة لالطالع على قائمة الطعام �إذ تتواىل
�أطباق املازة القرب�صية الواحد تلو الآخر .وك ّلما حاولنا �أن ُنعلم
ويلح علينا
�صاحب املطعم ب�أ ّننا �شعرنا باالكتفاء ،يعود ب�صنف جديد ّ
لنتذوقه كي ال تفوتنا فر�صة جتربة هذا الطبق املو�سمي.
ّ
يتميز الريف ب�سحر ال تعرفه �أكرث املدن جما ًال ففي كنفه تتال�شى �أعباء
ّ
الدنيا .هنا ت�سري احلياة بوترية هادئة ويمُ كن التخ ّلي عن الهواتف
و�أجهزة الكمبيوتر وامل�ضي يف رحالت ال�ستك�شاف الرباري� ،إما على
للتعرف على احلياة
الدرجات الهوائية �أو �سرياً على الأقدام،
ّ
منت ّ
الفطرية التي ت�شمل �أكرث من � 127صنف من النباتات مبا فيها �أزهار
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الأوركيد واخلزامى ،و�أنواع خمتلفة من الطيور� ،إىل جانب اخلروف
الربي النادر الذي ت�شتهر به اجلزيرة� .أما من يرغب يف الراحة ،فيمكنه
ّ
والتنعم بالعزلة لتجديد ن�شاطه وا�ستجماع �أفكاره.
اال�سرتخاء
ّ

بني اجلبل وال�ساحل

نحذو حذو القبار�صة الذين يدركون كيف يح ّققون الإفادة الق�صوى
من طبيعة جزيرتهم اجلميلة عرب ق�ضاء النهار على ال�شواطئ ثم
العودة �إىل الريف لتم�ضية الأم�سيات يف كنفه بعيداً عن كثافة احلركة
ال�سياحية .ون ّتجه �إىل ال�شاطئ ،ولوال ب�ضعة غيوم لكان با�ستطاعتنا
ونرتجل
م�شاهدة �ساحل بافو�س ال�شهري من موقعنا يف �أعلى التالل.
ّ
ال�سيارة يف خليج «كورال بيه» الذي تعود �أوىل م�ستوطناته �إىل
من ّ
العام  4000قبل امليالد وقد ح ّققت املنطقة �أهمية كربى على �أيدي
الرومان باعتبارها مرف�أً
هام ًا .ومن موقعنا على ال�شاطئ
ّ
ا�سرتاتيجي ًا ّ
نتم ّتع مب�شاهدة �أكرب جزيرة غري م�أهولة يف قرب�ص فيما تلفحنا
ن�سمات بحرية منع�شة وميلأ هدير الأمواج �آذاننا ،ثم نوا�صل �سرينا
املتمر�سني
فرنى جمموعة من الكهوف البحرية التي ميكن للمغامرين
ّ
ا�ستك�شافها عند هدوء البحر.
نغتنم فر�صة تواجدنا على ال�ساحل لزيارة موقع �أثري يف بافو�س
ُمدرج على الئحة الرتاث العاملي لليوني�سكو نظراً الحتوائه على
�أر�ضيات منازل مزدانة بالف�سيف�ساء تعود �إىل الفرتة املمتدة ما بني
القرنني الثالث واخلام�س .وبعد ا�سرتاحة يف فندق  Columbiaالواقع
ت�شدنا الرغبة
يف خليج «بي�سوري» الآ�رس والتمتع بجل�سة تدليك رائعةّ ،
للعودة جمدداً �إىل رحاب الريف .وجنتاز املنطقة املعروفة حم ّلي ًا
با�سم «ال�سلطانية» فيما من�ضي على درب رائع بني تالل تنت�رش على
�سفوحها كروم العنب ،وتتواىل امل�شاهد الرائعة على امتداد الطريق
ال�ضيقة
تتميز ب�سحر خا�ص ب�أز ّقتها
ّ
امل� ّؤدي �إىل قرية «�أر�سو�س» التي ّ
ومنازلها التقليدية املك ّللة بالقرميد و�ساحتها القدمية التي عادت
�إىل �سابق عهدها بعد حملة ترميم .ويف �شهر �سبتمرب حتتفي البلدة

يف �أح�ضان الريف
املدرجات الزراعية التقليدية يف �أنحاء الريف القرب�صي ،املنارة يف
تكرث
ّ
الربية التي ترعى يف حقول الريف القرب�صي،
بافو�س،
يتكرر م�شهد احلمري ّ
ّ
الرمان يف ف�صل اخلريف يف �أنحاء قرب�ص ،يحلو ا�ستك�شاف الريف
تكرث ثمار ّ
الدراجة الهوائية.
القرب�صي ركوب ًا على ّ
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امللونة
بني املنازل
ّ
امللونة.
منظر لقرية «كالوباناجيوت�س» ومنازلها ّ

معلومات عن الرحلة
طريقة ال�سفر

ي�سيرّ كل من طريان االتحّ اد وطريان الإمارات رحالت دورية �إىل
مدينة الرنكا القرب�صية.

etihadairways.com
emirates.com

الوقت املثايل لل�سفر

ال�سياح �إىل قرب�ص على مدار ال�سنة نظراً ملناخها املعتدل
يتوافد ّ
وتنوعها اجلغرايف الذي يتيح املجال خلو�ض باقة من الأن�شطة
ّ
يف الهواء الطلق يف خمتلف الف�صول.

الفنادق وال ُنزُل التقليدية

ب�أ�رسها بحلوى «بلوزيه» امل�صنوعة من العنب الأبي�ض ،وهي منا�سبة
رائعة مل�شاركة الأهايل احتفاءاتهم �أو ا�ستك�شاف امل�سار الطبيعي
مير ب�ستة ينابيع تعود
املعروف با�سم «م�سار الينابيع ال�ستة» الذي ّ
للقرون الو�سطى.
ويف قرية «لوفو» املجاورة نبيت يف نزل تقليدي يحمل ا�سم �أغروفينو.
ي�شعر املرء هنا ب�أ ّنه يف بيته بف�ضل ما يلقاه من ترحيب وعناية من
جميع �أفراد العائلة القائمني على النزل واملطعم املجاور له .وتخربنا
باتاه املدن ،لك ّنها
م�ضيفتنا � ّأن القرية واجهت حركة هجرة كبرية جّ
عادت لتنه�ض وت�شهد ازدهاراً جديداً بف�ضل حفاظها على وجه احلياة
القروية الأ�صيل .عندما اتخذ والدها قراراً بافتتاح املطعم يف املبنى
يقدرون القرى
املهجور قوبل قراره بالذهولّ ،
لكن �س ّكان املدن الذين ّ
حمبي
الهانئة ّ
يرتددون �إىل «لوفو» يف كل فر�صة �سانحة� ،ش�أنهم �ش�أن ّ
امل�شي يف الطبيعة الذين يح ّلون �ضيوف ًا يف نزل �أغروفينوا على مدار
العام.
فنتلم�س وجه ًا �آخر من احلياة القروية حيث
أومودو�س»
�
«
بلدة
يف
� ّأما
ّ
ال�سياح اليومية ،لك ّنها ال ت�ضاهي القرى الهادئة �أ�صالة.
تكرث حركة ّ
زوار القرية التمتع باملنتجات التقليدية هنا ،وب�شكل
ومع ذلك ب�إمكان ّ
�سيدات
اخلروب على اختالف �أنواعها .وال تزال بع�ض ّ
خا�ص منتجات ّ
�شك يف � ّأن منظرهن
«�أومودو�س» امل�س ّنات يعملن بالتطريز ،وما من ّ
ينع�ش القلب.
ي�صح القول يف حياة القرى �إ ّنها ت�ش ّكل بل�سم ًا للنف�س واجل�سد .وقد يقع
ّ
الزائر يف حرية من �أمره نظراً لوفرة القرى امل�شاركة بربنامج ال�سياحة
�سيقابل
الريفية وخيارات الإقامة املتاحة �أمامه ،لك ّنه �سيدرك �أ ّنه ُ
حار �أينما ح ّل على هذه اجلزيرة الرائعة التي مل تتخ ّل عن
برتحاب ّ
�أ�صول ال�ضيافة يف � ّأي ركن من �أركانها• .
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ت�سعى �رشكة  Cyprus Agrotourism Companyلدعم حركة
ال�سياحة الريفية يف حوايل  60قرية خمتلفة ،وميكنكم اال�ستفادة
من موقعها الإلكرتوين ال�شامل الذي يعتمد نظام ًا
موحداً
ّ
مف�صلة حول خمتلف املناطق
وميدكم مبعلومات
للحجوزات
ّ
ّ
الريفية واملنازل القروية والفنادق املتوفرة فيها:
.www.agrotourism.com.cy

املطاعم

مطعم  Yiannisيف قرية كاثيكا�س
مطعم  Byzantino Restaurantيف فندق كازايل بانايوتي
مطعم  Lofouيف قرية «لوفو»
مطعم  Ambelotheaيف قرية «�أومودو�س»

ال�صحية
املنتجعات
ّ

منتجع  Hebe Spaيف فندق كولومبيا مبنطقة «بي�سوري»
منتجع  Apokryfoيف قرية «لوفو»

ا�ستك�شاف الريف على منت الد ّراجات الهوائية

ملحبي
تقدم �رشكة  Cyprus Villagesخدمات متكاملة
ّ
ّ
التقنيات لتنظيم امل�سارات
أحدث
�
باعتماد
الدراجات
ركوب
ّ

cyprusvillages.com.cy

ملزيد من املعلومات

ملزيد من املعلومات حول ال�سفر �إىل قرب�ص ميكنكم زيارة املوقع
الإلكرتوين ملنظمة ال�سياحة القرب�صية.
.www.visitcyprus.com

