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الــعــالــم، وأكثرها  الــجــزر فــي  الكثيرون سريالنكا بأنها واحـــدة مــن أرقــى  عــّرف 
إلى  الدراسات  اختالفًا. يعود تاريخ سريالنكا إلى ما قبل امليالد، حيث تشير 
أن أقدم رفات وجدت في الجزيرة تعود إلى حقبة رجال باالنجودا، الذين سكنوا 
ــذا، ُيــعــد تاريخ  الــكــهــوف، وهــي أقـــدم ســاللــة بشرية وجـــدت فــي جــنــوب آســيــا. ولـ

سريالنكا متوافقا تمامًا ومتداخال مع تاريخ شبه القارة الهندية.
على  تناوب  حيث  االستعماري،  الحكم  إلــى  تأسيسها  مراحل  خــالل  خضعت 
حكمها كل من الحكام البرتغاليني في العصور الوسطى، فاالستعمار الهولندي 
الحقبات  هــذه  االســتــقــالل. ساهمت  نيلها  قبل  البريطاني  وأخــيــرًا  واإلســبــانــي 
االستعمارية في إثراء مكانتها بني الدول املحيطة، نظرًا للتنوع الثقافي، والهندسة 
وإطاللتها  الجغرافي  موقعها  ساهم  كما  الشعب.  وثقافة  والــفــنــون،  املعمارية، 
املائية، في تنوع األماكن الطبيعية، حيث الشواطئ الرملية والسهول الخالبة التي 
البرية. باختصار، توصف  تحتوي أفخر أنواع نبات الشاي، إضافة إلى الحياة 
الــجــزيــرة بــأنــهــا عــالــم متجانس ومــتــرابــط مــن مــعــالــم طبيعية وأثـــريـــة. )إيــشــارا 

كوديكارا/فرانس برس(

الــتــي تطغى على طبيعة سريالنكا،  املــنــتــزه، واحـــدًا مــن أروع األمــاكــن  يعد هــذا 
ألسباب عديدة، أبرزها أنه يحتوي على عدد كبير من األشجار والنباتات النادرة 
التي ال توجد في أي مكان آخر في العالم. ثانيًا، ألنها تعد موطنا للفيلة الزهرية 
املنتزه في  املنتزه، يحتوي على حدائق ذات طابع بيئي. يقع  ثالثًا، ألن  الــنــادرة. 
املنطقة الجنوبية الشرقية من البالد، في املقاطعة الجنوبية، يغطي مساحة 979 
كيلومتًرا مربعًا. تم تصنيف ياال كمحمية للحياة البرية في عام 1900، وكانت 
املنتزه على ست  واحــدة من أول منتزهني وطنيني في سريالنكا. يحتوي هــذا 
رئيسيًا  مكانًا  تعد  منها  واحــدة  البرية،  للحياة  وثــالث محميات  وطنية  حدائق 
وموطنًا للطيور املهاجرة، كما يضم املنتزه أكثر من 44 ساللة للفهود واألسود.

استضافت املنطقة املحيطة لـ »ياال« العديد من الحضارات القديمة، ولذا تحتوي 
املنطقة أيضًا على مواقع هامة للعديد من املعابد والهياكل األثرية، ومنها موقعا  

Sithulpahuwa وMagul Vihara. )إيشارا كوديكارا/فرانس برس(

ــعــرف أيضًا بقلعة األســـد، أو صخرة األســد. 
ُ
ت

وهي قلعة قديمة تم بناؤها فوق صخرة كبيرة. 
ويعود سبب تسميتها بقلعة األسد، نسبة إلى 
وجــود مخالب أسد عمالقة عند مدخلها. تقع 
بالقرب من دامــبــول، ويمكن  في منطقة ماتال 
الوصول إليها عن طريق العاصمة كواالملبور. 
ــدة مـــن أشـــهـــر مـــواقـــع الــيــونــســكــو  ــ ــاتـــت واحــ وبـ
باسم  غالًبا  إليه  يشار  والـــذي  العاملي،  للتراث 

األعجوبة الثامنة في العالم.
يــعــود تاريخها إلــى الــقــرن الــخــامــس املــيــالدي، 
حيث قام أحد أبناء امللوك بالتمرد على العائلة 
املالكة، واتخذ لنفسه هذه الصخرة ملجأ، وقام 
القصر  ببناء قصر على قمة يجيريا، وأحــاط 
بحدائق رائعة، ال تزال شاهدة حتى يومنا هذا 

على عظمة تلك الحقبة.
تــضــم مــنــطــقــة ســيــجــيــريــا الـــعـــديـــد أيـــضـــًا من 
أهمية  تــقــل  الــتــي ال  األخــــرى،  الطبيعية  املــعــالــم 
عــن الــصــخــرة، كــالــكــهــوف، والــهــيــاكــل، واملعابد 
املنحوتة في قلب الجبال، والتي شكلت أساس 
والتــــزال حتى  املنطقة،  فــي  القديمة  الــحــضــارة 
األصليني.  السكان  معيشة  على  اليوم شاهدة 

)لكوران وناريشي/فرانس برس(

ملاذا تعتبر هذه البحيرة واحدة من أشهر املعالم في البالد؟ سؤال طرحه موقع Lonely Planet، لتبيان شهرة هذه 
البحيرة التي يعود تاريخها إلى عام 1807، حيث تم إنشاؤها بواسطة آخر حاكم ململكة كاندي آنذاك. وللبحيرة قصة 
غريبة، فعند البدء ببنائها، رفض السكان القيام بهذه األعمال، عندها أمر امللك بتوزيع حصص أو أسهم من البحيرة 
للسكان، في محاولة منه إلقناعهم. ومع مر التاريخ، خاصة في فترة الحكم البريطاني، تحولت البحيرة إلى مخبأ 
للذخيرة. أما اليوم، فهي واحدة من أجمل البحيرات في العالم، وبفضلها أصبحت املناطق املجاورة لها تابعًا إداريًا 
للبحيرة، وأطلق عليها اسم مدينة كاندي. وهي أيضًا ثاني أكبر مدينة في البالد، وعاصمة اململكة القديمة. كما أنها 
مركز ديني هام، حيث تضم املعابد القديمة، وأبرزها معبد )سري داالدا ماليجاوا(. تقع في قلب الجزيرة، مختبئة 

)Getty/بني التالل الخضراء واملنحدرات الساحرة. )تيري فاسيلي

تقع قمة آدم، على سفح جبل آدم )ُيطلق عليه أيضًا اسم جبل الرحون( على ارتفاع 2243 مترا فوق مستوى سطح 
البحر، في دولة سريالنكا، تحديدًا في املرتفعات الوسطى في مقاطعة نوارا إليا في جنوب غرب سريالنكا. شكلت هذه 
القمة، مكانًا تاريخيًا هامًا على الصعيد الديني، حيث كانت موقعًا للحج خالل األلفي عام املاضية، يأتي إليها معظم 
ا للتقاليد البوذية، فهي من آثار اللورد بوذا. فيما يعتقد الهندوس أن هذه القمة تعود 

ً
سكان شبه القارة الهندية. وفق

جذورها إلى اللورد شيفا. من يتمكن من الوصول إلى القمة نظرًا لصعوبة ومشقة الطريق، سيحظى برؤية بانورامية 
ملعظم املناطق األثرية في املدينة. ما يميز هذا الجبل، إضافة إلى طابعه الديني، هو التنوع الطبيعي والبيولوجي هناك، 
نــادرة، ومعظم  بــارزة وبساتني فاكهة  حيث يتميز جبل آدم بامتالكه غطاء نباتيا كثيفا مع أشجار كبيرة وأزهــار 
املنطقة املحيطة به هي بمثابة محمية جبلية ينتشر فيها العديد من الفهود والفيلة، كما تمتاز املنطقة باحتوائها على 

)Getty/العديد من األحجار الكريمة مثل الياقوت األزرق والزمرد. )تيري فاسيلي
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