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عشق العجائب الطبيعية والخالبة لبالد السامبا

املجرن :البرازيل جنة اهلل في األرض

كتب باسم رشاد

«ال تستمع ال��ى م��ا ي�ق��ول��ون��ه ،ب��ل اذه��ب
ل �ت��رى» م�ث��ل ص�ي�ن��ي ي��ؤم��ن ب��ه ال��رح��ال��ة
ال�ك��وي�ت��ي م�س��اع��د ال�م�ج��رن ف��ي حياته،
فحلم بالسفر حول العالم واستكشاف
ّ
والتعرف على ثقافات وأنماط
عجائبه
حياة جديدة،فكان الحلم الذي يطارده
منذ سنوات طويلة.
فالكثيرون يحلمون فقط بدون السعي
ال � ��ى ت �ح �ق �ي��ق ال �ح �ل ��م ول� �ك ��ن ال ��رح ��ال ��ة
مساعد المجرن كان جريئا في تفعيل
حلمه وهوايته ف��ي السفر والسياحة
وذل��ك منذ ما يقارب من  15عاما وكانت البداية في اكثر الواجهات
ال�ت��ي ج��ذب�ت��ه ال��ى ال�س�ف��ر ه��ي ام�ي��رك��ا الجنوبية وال �ب��داي��ة ك��ان��ت ال��ى
شيلي واالرجنتين وبعدها تعلق قلبه بشغف ال��ى ال�ق��ارة الجميلة
والمتنوعة في كل شيء حيث الجمال الطبيعي والظواهر الطبيعية
المدهشة و المناظر الخالبة.
وق��ال المجرن ل� «النهار» انه منذ هذه الرحلة ب��دأت جولته الى هذه
القارة الجميلة من دولة الى اخرى ولكن كانت العقبة الوحيدة امامه
في كل رحلة هي الوقت الذي لم يكن يسعف الستكمال الرحالة النها
عادة تكون ما بين  10إلى  15يوما ،وعادة تكون هذه مشكلة لكل من
يسافر في سيف الوقت ال��ذي يقطع اجمل اوق��ات االستمتاع بجمال
هذه القارة الخالبة.
واضاف المجرن انه قرر منذ ما يقارب  10أعوام ان يترك العمل مؤقتا
في القطاع النفطي بعد عمل يزيد على  10أع��وام وق��رر ان يخصص
وق �ت��ه ال ��ى ال �س �ف��ر وق� ��رر ال �س �ف��ر ال ��ى ال �ب��رازي��ل ال �ت��ي ج��ذب��ه س�ح��ره��ا
وثقافاتها المتنوعة ورقة تعامل شعبها والتنوع الحضاري الهلها
مابين السكان االصليين واالفريقيين وه��ذا التمازج الجميل وغير
المتكرر وكذلك تنوع مطبخها والفواكه االستوائية المتنوعة التي
لن ولم تره في اي مكان في العالم.
وزاد ال �م �ج��رن ان ��ه وق ��ع ف��ي ع �ش��ق ال �ب��رازي��ل ع��ن ب��اق��ي دول ام�ي��رك��ا
الجنوبية ولذا قرر تعلم اللغة البرتغالية التي يتحدثون بها فذهب
الى البرتغال لمدة شهر كامل ليتعلم هذه اللغة ،وسافر بعدها الى
ال�ب��رازي��ل لمدة  3أش�ه��ر ،وزاره��ا م��ن الشمال ال��ى الجنوب قرية قرية
وم��دي�ن��ة مدينة س��واء ك��ان��ت ساحلية او جبالية ،الف�ت��ا ال��ى ان هذه
الرحلة ساهمت في اكتسابه خبرة وتجربة فريدة واالجمل في حياته
خ��اص��ة ان ال��رح�ل��ة ب�م�ف��ردك تختلف ك�ث�ي��را ع��ن ال��رح��الت الجماعية
في االستمتاع وكما يقول المثل االنكليزي «انه لما تسافر بمفردك
ل��ن ت�ك��ون وح �ي��دا» حيث ان��ه ف��ي ك��ل رح�ل��ة س��وف تتعرف على ناس
واصحاب وج��روب��ات جديدة وال يكون هناك
اي ال�ت��زام او تقيد محدد واذا ح��دث خطأ فال
تلم اال نفسك الن��ك ص��اح��ب ال �ق��رار والتجربة
وصاحب وقتك.
واش��ار المجرن ال��ى ان ه��ذه التجربة الجميلة
فتحت الباب لتعرف اصدقاء جدد ،كما جعلته
يعيد حساباته وان ياخذ ال�ق��رار النهائي في
ترك العمل بصفة نهائية رغم المزايا العديدة
التي ك��ان بها في القطاع النفطي اال ان القرار
ك��ان نهائيا ،بالتفرغ للسفر وال��رح��الت وال��ذي
اعتبره من القرارات الصائبة في حياته ،حيث
توالت بعدها العديد من الرحالت والسفريات

الى البرازيل.
وزاد :ال �ب��رازي ��ل ت �ع��د أك �ب��ر ب �ل��د في
أميركا الجنوبية وهي أيضا واحدة
م��ن أف�ض��ل ال��وج�ه��ات السياحية في
أميركا الجنوبية فهي أيضا موطن
نهر األمازون الذي يعد أكبر نهر في
العالم ،الفتا الى ان البرازيل تشتهر
ب��ان �ه��ا م��وط��ن ل�م�ج�م��وع��ة م ��ن اش�ه��ر
الوجهات السياحية في العالم فهي
تتميز بشواطئها الجميلة والرائعة
وت�ع��د األف �ض��ل ف��ي ال�ع��ال��م ،فالمناظر
الطبيعية وال�خ��الب��ة وال��رائ�ع��ة تحيط
بك في كل مكان.
م��واع�ي��د زي ��ارة ال �ب��رازي��ل ق��ال المجرن
وعن افضل
ان اع �ي��اد ال�م�ي��الد م��ن اج�م��ل االوق� ��ات وخ��اص��ة ف��ي م��دي�ن��ة «ري ��و دي
ج��ان �ي��رو» ه ��ي ث��ان��ي أك �ب��ر م��دي �ن��ة ف ��ي ال �ب ��رازي ��ل وواح� � ��دة م ��ن أك�ث��ر
ال��وج�ه��ات السياحية شعبية وزي ��ارة ف��ي ال�ب��رازي��ل على م��دار عقود
وتعد اكبر احتفالية ف��ي العالم باعياد الميالد خاصة م��ع االلعاب
النارية التي تستغرق ما يقارب من  20دقيقة من االبداع والروعة على
الشاطئ الفتا ان��ه يبدأ زي��ارة البرازيل من الشمال ويتجول بالقرى
والمدن التاريخية لمدة اسبوعين وبعدها يحضر كرنفال «ريو دي
جانيرو» ال��ذي يعد اجمل كرنفال في العالم من حيث االبهار الذي
ل��ن تشاهده ف��ي اي م�ك��ان بالعالم ويكشف عن
حب البرازيليين للحياة فطريقة االحتفال غير
تقليدية التي تتميز بطرح القصص الخيالية
وال �م �م��زوج��ة ب��ال �ع��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د االف��ري�ق�ي��ة
واالوروب� � �ي � ��ة وال��دي �ن �ي��ة وال �خ ��اص ��ة ب��ال�س�ك��ان
االص�ل�ي�ي��ن ب��ل ت�ج��د اي�ض��ا ب�ه��ا ال ��روح العربي
واالسالمي ،فهو «ميكس» جميل في كل شيء
هو ما يستدعي التفكير جيدا في طريقة حياة
هذا الشعب والمحبة التي تجمعه.
واوض ��ح ال�م�ج��رن ان��ه منذ اول ي��وم زار فيها
ال �ب��رازي��ل ع ��ام  2012ول ��م ي�ن�ق�ط��ع ع��ام��ا على
زيارة هذه البلد الجميلة والتي تشبة القارة
في تنوعها حيث التنوع الحضاري والتراثي
والشعبي فهل يتعاملون بلطف مع السياح
وال � �غ ��رب ��اء ،ح �ي��ث ان �ه ��م ي �ت �ق �ب �ل��ون ال �غ��ري��ب
ويقدمون له المساعدة للجميع ،باالضافة
ال��ى ان ثقافتهم ف��ي االك��ل تشبه ال�ع��رب في
ال �ع��زائ��م وك �ث��رة االغ��ذي��ة وت�ن��وع�ه��ا ،ك�م��ا ان
االج ��واء المناخية جميلة ج��دا ففي فصل
الصيف يكون شتاء لدينا بالكويت ولذلك
ال �م �س��اف��ر ي�س�ت�م�ت��ع ب� ��االج� ��واء ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
الخالبة في كل مكان بالبرازيل.
واش��ار المجرن الى انه يسافر سنويا من
شهر  12الى شهر فبراير لالستمتاع بهذه
االج ��واء ال�خ�ي��ال�ي��ة ،الف�ت��ا ال��ى ان��ه م�ن��ذ ما
يقارب من  15عاما ،وهو يقضي اجازته
باميركا الجنوبية حيث المتعة والتنوع
سواء كولومبيا او شيلي او السالفادور
او االرجنتين ول�ك��ن تبقى ال�ب��رازي��ل هي
العشق االجمل بالنسبة له.

تنظيم رحالت للفانز للبرازيل

مساعد المجرن

اض��اف ال��رح��ال��ة الكويتي مساعد ال�م�ج��رن ان
من حبه في مجال السفر قرر العمل في قطاع
ال �س �ي��اح��ة م ��ن خ� ��الل ال� �م ��دون ��ات وال �ب �ل��وك��ات
سابقا واالن�س�ت�غ��رام ح��ال�ي��ا ،خ��اص��ة ان هناك
ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن ال �ف��ان��ز ي�ت��اب�ع��ون�ن��ي وي�س�ع��ون
للسفر معي ،ولذا بدأت في طرح ثقافة جديدة
في السفر مع جروبات عبر طرح فكر جديد في
السفر م��ع ال��رح��ال��ة ال��ذي تحبه وتتابعه على
وسائل التواصل االجتماعي.
وزاد ال�م�ج��رن ان��ه بالفعل الق��ت ه��ذه التجربة
ً
ً
ق �ب��وال ك �ب �ي��را م��ن ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن ال �ف��ان��ز ل�ه��ذه
الفكرة ،وطلبوا السفر معي الى البرازيل ولذلك
بدأت في طرح بيزنس جديد في مجال السفر
عبر ترتيب الرحالت للبرازيل لمدة اسبوعين
او ع�ش��رة اي ��ام ،وح�ق��ق ه��ذا ال�ب�ي��زن��س نجاحا
في الفانز ال��ذي يريد رؤي��ة البرازيل من خالل
تجربة وخبرة والن كل رحالة له تجربة مميزة
عن االخر.

