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ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﻓﻲ آﻮرﻳﺎ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻷرض اﻟﻤﻮﺷﺎة ﺑﺎﻟﺬهﺐ ،اﻟﻤﻤﺘﺪة إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف ري ،ﻳﻨﺘﺸﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ ﺑﺎﻳﻜﺪو
وﺟﺒﻞ آﻮﻣﻜﺎﻧﻎ وﺟﺒﻞ ﻣﻴﻮهﻴﺎﻧﻎ وﺟﺒﻞ ﺗﺸﻴﻠﺒﻮ وﺟﺒﻞ آﻮواول.
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﺒﺎل آﻤﺮاآﺰ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وأﻣﺎآﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ راﺋﻌﺔ،
ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺴﻬﺎ وﻏﺮاﺑﺘﻬﺎ وﺟﻼل ﺷﻼﻻﺗﻬﺎ ،وﻳﻨﺴﺠﻬﺎ ﻋﺪد
آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﻮرﻳﻴﻦ ووﺟﺪاﻧﻬﻢ
وأﺣﻼﻣﻬﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر واﻟﻘﻄﻊ
اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
واﻷﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ ﺟﺒﻞ ﺑﺎﻳﻜﺪو وﺟﺒﻞ آﻮﻣﻜﺎﻧﻎ
وﺟﺒﻞ ﻣﻴﻮهﻴﺎﻧﻎ وﺟﺒﻞ ﺗﺸﻴﻠﺒﻮ وﺟﺒﻞ آﻮواول ،أﺑﺮز اﻟﺠﺒﺎل
اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻓﻲ آﻮرﻳﺎ.
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جبل بايكدو
٥

لمحة عامة
يشمخ جبل بايكدو ،أعلى الجبال
بكوريا ،في مدينة سامزيون بمحافظة
ريانغكانغ الواقعة في شمالي ھذا
البلد ،وھو معروف علي نطاق واسع
في العالم منذ غابر األزمنة ،ألنه
يشكل مناظر طبيعية فريدة ال يمكن
رؤيتھا في جبال أخرى من حيث
ضخامتھا وجاللھا.
يتميز ھذا الجبل بالضخامة
والفخامة لشموخ سلسلة قممه التي
يزيد ارتفاعھا على  ٢٥٠٠متر ،وظل
جبل بايكدو
يعتبر جبال عجيبا للغاية لوقوع بحيرة
تشون فوقه.
كما أنه جبل أجداد وجبل مقدس للثورة يرتبط بروح األمة الكورية
وتأصلت فيه الثورة الكورية.
يسمى ھذا الجبل بجبل األجداد ،ألنه يشكل أصال ومصدرا لجميع الجبال
وسالسلھا الكورية ،وتراه األمة الكورية كمنشأ دولة وجبل مقدس مرتبط
بروح األمة.
وإن معظم الدول المتعاقبة التي تأسست منذ أقدم العصور على يد األمة
الكورية اتخذت ھذا الجبل تربة لبنائھا.
لذا ،اعتبرته األمة الكورية جبال مقدسا لھا يقترن بروحھا ومعنوياتھا،
وجبال جليال يدافع عن بالدھا.
وعلى ضفة بحيرة تشون فوق ھذا الجبل ،كان ھناك نصب نقشت عليه

عبارة "ريونغسين بيغاك" )جوسق تنين بحيرة
تشون اإللھي ،حامى جبل بايكدو – المترجم(.
ھذا النصب قد شيّد في أوائل القرن
العشرين ،حين أبدى اإلمبرياليون اليابانيون
مجاھراتھم العلنية بھدفھم العدواني على كوريا،
ويبلغ ارتفاعه مترا واحدا ،وعرضه العلوي ٤٤
سم وعرضه السفلي  ٥٨سم ،وسماكته  ١٠إلى
 ١١سم ،ونقشت عليه  ٢٩حرفا من الحروف
المربعة المأخوذة من الرموز الصينية.
نصب "ريونغسين بيغاك" القديم
صنع ھذا النصب بنحت وتشذيب الصخرة الذي تم اكتشافه في جبل بايكدو
البركانية في جبل بايكدو ،وقد تعرى وبھت

٥

٦

جبل بايكدو
٧

الجبال المشھورة في كوريا

بفعل األمطار والثلوج والرياح في الجبل طوال أكثر من مائة سنة ،لكن
خطوط األحرف حوفظ عليھا حتى اآلن كما كانت في األصل .تعني
الحروف المنقوشة عليه أن أحد المؤمنين بديانة تشونبول )الدين القومي
الكوري الذي كان يقدس جبل بايكدو( ،يبتھل إلى "التنين اإللھي" في
بحيرة تشون ،الذي يحمي جبل بايكدو ،أن يمنح سالما أبديا ألبناء األمة
الكورية.
سجل ھذا النصب حاليا كإحدى القطع األثرية ذات قيمة الكنز الوطني
بجمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية برقم  ،١٩٥ونقل وضعه إلى الرابية
الواقعة بين قمة زانغكون وقمة ھيانغدو ،المطلة جيدا على بحيرة تشون.
يسمي أبناء الشعب الكوري جبل بايكدو بجبل مقدس للثورة ،إذ أنه مكان
مقدس للثورة تعمقت فيه جذور الثورة الكورية وانبلج مستقبل كوريا

قمة جونغ إيل

المشرق ،وجبل عريق يحتضن معنويات أبناء الشعب الكوري وروحھم
الثورية الخالدة.
على األخص ،يرتبط ھذا الجبل بالتاريخ الثوري للزعيم العظيم الرئيس
كيم إيل سونغ الذي حقق تحرير كوريا بقيادة النضال الثوري المناھض
لليابان إلى النصر خالل عشرين سنة ،وتأصلت فيه الجذور الراسخة للتقاليد
الثورية الرائعة لحزب العمل الكوري.
كما أنه مكان مقدس يؤوي بيت معسكر بايكدوسان السري الذي ولد
وترعرع فيه القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي سماه أبناء األمة الكورية
بإكبار في ذلك الحين بنجم بايكدو الساطع ،وأشادوا به كمستقبل كوريا.
اليوم ،جرى ترتيب منطقة جبل بايكدو على أروع صورة ،جديرة
بالمكان المقدس للثورة الكورية.

قمة جونغ إيل وبيت ميالد القائد كيم جونغ إيل في معسكر بايكدوسان السري
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تتألف مواقع القتال الثوري في
ھذه المنطقة من نصب سامزيون
والنصب
الكبير،
التذكاري
التذكاري لالنتصار في معارك
منطقة موسان ،ونصب اآلثار
التاريخية المشيد فوق قمة زانغكون
بجبل بايكدو ،وأقسام مواقع اآلثار
التاريخية والمعارك في تشونغبونغ
النصب التذكاري لالنتصار في معارك منطقة موسان
وبيغايبونغ وموبو وغيرھا.
وفي مدينة سامزيون بمنطقة جبل بايكدو ،تم تشكيل الشوارع العصرية
على جانبي الطريق الرئيسي أمام تمثال القائد العظيم كيم جونغ إيل ،بحيث
ال يمكن التعرف على مالمحھا السابقة.
إن صورة ھذه المدينة المكتظة بالمساكن ذات الطوابق المتعددة والواطئة
والفنادق تعد نموذجا للمدن الجبلية المتحضرة بكوريا.

نصب سامزيون التذكاري الكبير

مدينة سامزيون

تمثال القائد العظيم كيم جونغ إيل في مدينة سامزيون
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البيئة الطبيعية والجغرافية
يبلغ ارتفاع جبل بايكدو ٢٧٥٠
مترا عن سطح البحر ،وتمتد منه سلسلة
جبال بايكدو الكبرى التي تربط شبه
الجزيرة الكورية بسلسلة أرضھا
الواحدة ،وتوجد فوق ھذا الجبل بحيرة
تسمى ببحيرة تشون بمعنى بحيرة
سماوية ،وينبع منھا النھران الكبيران
في كوريا آمروك ودومان.
تتميز جبال كوريا ،من حيث
ترتيباتھا وشكلھا ،بانطالق جميع
السالسل الجبلية من جبل بايكدو،
سلسلة جبال بايكدو الكبرى
بالسلسلة
أراضيھا
وارتباط
األرضية الواحدة .كافة السالسل
الجبلية بكوريا تتوحد في سلسلة جبال بايكدو الكبرى الواحدة بدءا من جبل
بايكدو وحتى قمة كوزاي في سلسلة زيري الجبلية الواقعة في جنوب شبه
الجزيرة الكورية .مجموع طول سلسلة جبال بايكدو الكبرى ١٤٧٠
كيلومترا ،ومتوسط ارتفاعھا عن سطح البحر  ١١٨٠مترا.
ارتفاع القمم الجبلية المنتشرة على متون ھذه السلسلة يتجاوز عموما
 ١٠٠٠متر عن سطح البحر ،ويبلغ علو أغلبيتھا أكثر من  ١٥٠٠متر .لكنھا
تتميز بتدني ارتفاعھا بالتدريج من الشمال إلى الجنوب.
في منطقة جبل بايكدو ،تشكلت البيئة الطبيعية المتميزة جدا ،من جراء
ثوران البركان  ١٣مرة وتدرج نشوئھا وتطورھا ،وتتألف ھذه المنطقة من

جبل بايكدو
١١

طبقات األرض العديدة المشكلة في مختلف العصور منذ الدھر الفجري
األسفل إلى الدھر الحديث.
فوق ھذا الجبل ،تجد قمم الجبل الشاھقة شديدة االنحدار بأكثر من ٦٠
درجة على ارتفاع أكثر من  ٢٠٠٠متر عن سطح البحر تحيط ببحيرة
تشون كالبارافان .ترتبط ھذه القمم مختلفة األشكال واالرتفاع بعضھا
ببعض ،حتى تبدو من بعيد كما لو أنھا مستوية ومسطحة بحيث يمكن
المرور بھا بحرية ،ولكن إذا رأيتھا بالقرب منھا فتجدھا شاھقة وشديدة
القسوة واالنحدار.

الجروف الصخرية الشاھقة في جبل بايكدو
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ومناخ جبل بايكدو ھو مناخ نموذجي شائع في المرتفعات الجبلية ،فيعد
أكثر المناطق برودا وأكثرھا تقلبا في التغيرات الجوية بكوريا .وال تتجاوز
ساعات التشمس السنوية  ٢٣١٧,٦ساعة ،لكن فعالية األشعة فوق البنفسجية
فيه كبيرة جدا .في ھذا الجبل ،تصل درجة الحرارة الدنيا إلى  ٤٧,٥درجة
مئوية تحت الصفر ،ويبلغ عدد األيام التي تكون أدنى من  ٣٠درجة مئوية
تحت الصفر  ٥٨يوما في السنة.
وفي منطقة جبل بايكدو ،تقع بحيرة تشون ،وتكثر ينابيع المياه الساخنة

بحيرة تشون على جبل بايكدو في الربيع

والشالالت وعيون المياه.
يبلغ منسوب مياه ھذه البحيرة عن سطح البحر  ٢١٩٠مترا.
في أواسط شھر يونيو /حزيران عام  ،١٩٨١حدثت ظاھرة اإلعصار
المائي الكبير وسط البحيرة ،حتى انتقل عمود الماء بارتفاع عشرات األمتار
إلى نحو  ٢٠٠متر.
أقصى عمق مياه ھذه البحيرة  ٣٨٤مترا ،ومتوسط عمقھا  ٢١٣,٣متر،
وطول محيطھا  ١٤٤٠٠متر.
ومنطقة جبل بايكدو تقع على المرتفعات الجبلية المرتبطة بقارة آسيا برا،

بحيرة تشون على جبل بايكدو في الصيف

بحيرة تشون على جبل بايكدو في الشتاء

فھي تؤلف عالم الحيوان المتميز المكيف للعيش في المناخ القاسي والبيئة
الطبيعية الجيولوجية والجغرافية الفريدة.
بين الحيوانات التي تستوطن ھذه المنطقة ،يكون الكثير منھا موضع
الحماية الخاصة لكونھا قليلة العدد ونادرة ،ومن أبرزھا السمور وثعلب
الماء والنمر والفھد وأيل المسك واأليل األبقع والظبي والدب الكبير
وغيرھا.
والطيور المستوطنة والطيور الشتوية في ھذه المنطقة قليلة جدا
النخفاض درجة الحرارة إلى أقصى حد في الشتاء وسوء ظروفھا الغذائية،

١٣
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الدب

النمر الكوري

الطيور واألسماك
جانب من الحيوانات العائشة في منطقة جبل بايكدو

ولكن في الصيف ،يرتادھا كثير من الطيور
الصيفية للتناسل ،بسبب صيرورة بيئة موئلھا
متنوعة ومؤاتية.
وفي ھذه المنطقة المغطاة بالغابات الكثيفة
الشاسعة ،يعيش عدد كبير من الطيور المفيدة،
أي  ٢٣٥نوعا منھا ،مثل أصناف الطيور اآلكلة
للحشرات الضارة في الغابة أو الفئران،
واألخرى التي تضفي مزيدا من البھاء على
المناظر الطبيعية الجميلة.
ومن بين الطيور التي تم تحديدھا كطيور

١٥
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محمية في منطقة جبل بايكدو الطيھوج األسود العائش في سامزيون
ودايھونغدان ونحوه ،أما الطيور المستھدفة للحماية الخاصة فھي تشمل
الطيھوج األسود ،والسمانى ،والبومة ذات الذيل الطويل ،والغرنوق
األبيض ،والغرنوق الرمادي ،وبطة المندرين ،والسنونة المحززة وغيرھا.
وأكثر األنواع شيوعا وانتشارا بين الزواحف ھو األفعى الشائع،
والعظاية الشمالية الشديدة ،واآلخر بين البرمائيات ھو الضفدع األمغر
والضفدع الشرقي ،وسمندر الماء.
وفي مكونات النباتات بمنطقة جبل بايكدو ،تحتل األشجار التنوبية مثل
koraiensis

Picea

وnephrolepis

 Abiesوjezoensis

،Picea

والالركس ،والالركس السيبيري نسبة كبيرة منھا.
مما يميز دائرة النباتات ھناك عن غيرھا أن تكون أنواع النباتات
المتصفة بسرعة انتشارھا أكثر من المناطق األخرى ،وفي الوقت نفسه،
جانب من النباتات النامية في منطقة جبل بايكدو

تنتشر جزئيا في بعض بقاعھا أنواع النباتات العائدة إلى ما قبل تعرضھا
لألضرار الناجمة عن ثوران الخفاف.
في ھذه البقاع ،تنمو أنواع النباتات الشائعة في الجنوب ،بما فيھا زھرة
ويغيلة ،ودرابة جبلية ،وزعتر ،وكردھان ،وحشيشة المالك والتي ال يمكن
رؤيتھا في مكان آخر بمنطقة جبل بايكدو.
وفي النباتات الدنيا ،تكون نسبة الفطريات أكبر من غيرھا ،واألساس في
النباتات الراقية ھو النباتات القطبية المكيفة للعيش في ظروف المرتفعات
الجبلية بعد العصر الجليدي ومنھا الدميص ،وعشبة القوي ،والراوند
الكوري ،وشقيق النعمان الجبلي ،والخشخاش البري ،والمازانشيموم،
واألريغارون والعصل وغيرھا.
وإن المناخ الموقعي الذي تسببه درجة الحرارة الناشئة عن الظواھر
المناخية والتضاريس الفريدة ھناك يؤثر تأثيرا كبيرا في انتشار النباتات،
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حتى يتباين انتشارھا جليا من مكان آلخر ،أي في كل من قمة الجبل
وخاصرته وسفحه وأوديته.
تنبت أساسا على متونه عنب األحراج واألسطراغالوس والدميص
وغيرھا ،التي يمكن أن تنمو في مكان جاف وشديد الرياح ،وعلى منحدراته
العصل والسوسنيات ونحوھا ،وفي منطقة النباتات العشبية فوق خط نھاية
الغابة النباتات العشبية كالطرليوس وعشب داتوراه ،والجنبات مثل الخلنج،
والجلسان ،والدميص باختالط بعضھا مع بعض.
وعلى قمة جبل بايكدو والمروج الواسعة المنبسطة عند سفحه ينبت
العصل الذي يزھر وسط الثلج وسائر النباتات الجبلية المستلقية كسوسن
جبل بايكدو وعنب األحراج وأضاليا جبل بايكدو والجريس ونجمة الدببة.
وبحلول شھري يوليو /تموز وأغسطس /آب ،يتفتح مختلف أنواع
األزھار البيضاء والصفراء والوردية الفاتحة والبنفسجية دفعة واحدة كما
لو أن كال منھا يفخر بجماله ،حتى تشكل بساطا ملونا منھا على سفح
جبل بايكدو.
وعلى ضفة بحيرة تشون ،تنمو النباتات العطرية والطبية بشتى أنواعھا
مثل العصل والعرعر السيبيري دائم الخضرة ،وھي تتميز ببطء سرعة
نموھا إلى أقصى الدرجات ،رغم كونھا تنتمي إلى نفس رتبة النباتات النامية
في الجبال األخرى .كما أنھا تتصف بجمال أزھارھا وكبرھا بالقياس إلى
سيقانھا ،فضال عن تعدد ألوانھا ووضوحھا.
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حيثية اسم الجبل
اشتق اسم جبل بايكدو من معنى أنه جبل يتعمم بالثلج األبيض
على مدار السنة.
بحلول العصور الوسطى ،أطلقت عليه ،إلي جانب ھذا االسم ،تسميات
شتى ومنھا "جبل تايبايك"" ،جبل دوتاي"" ،جبل كايماداي"" ،جبل بايك"،
و"جبل زانغبايك".
تعني ھذه األسماء ،عموما ،أنه جبل أبيض عال وسحري كالسماء.
أصال ،سميت بحيرة تشون فوق جبل بايكدو في أقدم العصور بـ
"دايتايك )البركة الكبيرة(" ،ألنھا بحيرة عميقة الغور التي تقع علي قمة
الجبل الشاھق ،وتسمى باالسم الحالي منذ مئات السنين .جاء اسم بحيرة
تشون بمعنى أنھا بحيرة قائمة في مكان مقدس وعال كالسماء.
ھذه البحيرة التي ينبع منھا أطول األنھر الثالثة ،نھر آمروك ونھر
دومان ونھر سونغاري ،محاطة بالجروف العالية وشديدة االنحدار كالسور،
وتنعكس على سطح مياھھا الزرقاء سلسلة قمم جبل بايكدو بأشكالھا
المتعددة ،وكذلك تتسبب في الظواھر الطبيعية المتغيرة سريعا ،حتى تؤلف
مناظر طبيعية مثيرة للغاية ،وبالتالي ،صارت معروفة في العالم على نطاق
واسع منذ القديم ،مع اسم جبل بايكدو ،بسبب جاللھا وعجائبھا وجمال
مناظر ضفافھا.
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سلسلة قمم جبل بايكدو ومناظرھا
الطبيعية الخالبة
يبدو ھذا الجبل من بعيد كما لو أنه جرة مقلوبة ،لتسطح واستواء قممه،
ولكن إذا صعدت الجبل فتجد قمم الجبل المحيطة ببحيرة تشون حادة وشديدة
االنحدار.
كل قمة من قمم الجبل التي تشكل حلقة محيطة بالبحيرة تبدي مظھرھا
المتميز الخاص.
ھنالك قمة ضخمة وشاھقة ،وقمة منخفضة ،وقمة مدببة ،وقمة مستديرة
الرأس مثل طبق القدر.
يرتبط جميع ھذه القمم بعضھا ببعض ،بدءا من أعالھا ،قمة زانغكون
بارتفاع  ٢٧٥٠مترا عن سطح البحر.

قمة زانغكون

تمثل ھذه القمة جبل بايكدو باعتبارھا أعلى قمة في شمال شرقي آسيا
تشرف على المناطق الشاسعة المحاذية للمحيط الھادي ،وھي مغطاة
بالخفاف بسماكة  ٢٠ – ١مترا .وتقع باتجاه الجنوب الشرقي من مركز فوھة
البركان بجبل بايكدو ،وھي ناتئة بحوالي  ٤٥مترا نحو بحيرة تشون على
متن قمة بيرو.
وتنتشر فيھا الصخور المسماة بقنابل بركانية ،وأحجامھا متنوعة يبلغ قطر
دائرتھا عادة عشرات سم وأكبرھا متر إلى مترين.
ومن بين قمم الجبل الكثيرة المحيطة بفوھة البركان ،توجد  ٢٠قمة يبلغ
ارتفاع كل منھا عن سطح البحر أكثر من  ٢٥٠٠متر.
وفي البقعة الوسطى من شرق قمم الجبل المحيطة بالبحيرة ،تنتصب
أعلى قمة في سلسلة قمم جبل بايكدو وأعالھا في كوريا أيضا قمة زانغكون
بارتفاع  ٢٧٥٠مترا ،وعلى بعد نحو  ١,١كيلومتر شماال منھا ،تنتصب قمة
ھيانغدو بارتفاع  ٢٧١٢مترا.
وعلى بعد  ٩٠٠متر منھا ،تنتصب قمة سانغموزيغاي بارتفاع ٢٦٢٦

قمة ھيانغدو

٢١

٢٢

الجبال المشھورة في كوريا

مترا ،وفي غرب جنوبي قمة زانغكون ،يوجد عديد من القمم مثل قمة
ھايبال بارتفاع  ٢٧١٩مترا وقمة دانكيول وقمة زيبي.
نقشت على واجھة المنحدر الخارجي لقمة ھيانغدو ،عبارة "جبل
بايكدو ،الجبل المقدس للثورة كيم جونغ إيل" بخط يد القائد العظيم
كيم جونغ إيل.
تقع قمة سانغموزيغاي على ضفة بحيرة تشون الشرقية ،ويبلغ ارتفاعھا
 ٢٦٢٦مترا ،وتبعد نحو  ٩٦٠مترا شماال من قمة ھيانغدو ،ويشبه المكان
الذي يفصل بينھما بسرج جبلي.
يمتد حرف الجبل إلى االتجاھين الشمالي والجنوبي ويتصل سفحھا
الغربي بالجروف القائمة على ضفة بحيرة تشون.
وجاء اسم قمة سانغموزيغاي بمعنى أن الشريطين من الجروف اللذين
يمران بشكل متواز تقريبا حول قمة الجبل ،يبدوان من بعيد على خلفية بدن
الجبل كأنھما قوس قزح مزدوج.
وفي البقعة الوسطى من غرب قمم الجبل المحيطة بالبحيرة ،تنتصب
قمة تشونغسوك بارتفاع  ٢٦٦٢مترا ،وقمة بايكوون بارتفاع ٢٦٩١
مترا التي تلفھا دائما السحب ،وفي اتجاه الصخرة القوسية ،تنتصب قمة
تشائيل بارتفاع  ٢٥٩٦مترا.
وفي البقعة الوسطى من شمال قمم الجبل المحيطة بالبحيرة ،تنتصب
مختلف أشكال الصخور التي تؤلف طبقات شتى ،وفي جنوبھا ،تصطف
الصخور والقمم العالية والمنخفضة.
والفرق في ارتفاع قمم الجبل الرئيسية المحيطة بالبحيرة نحو ١٥٠
مترا.
ولذلك ،تبدو قمم الجبل تلك كما لو أنھا بارافان لتشابه ارتفاع القمم.
بقعة قمة بيرو القائمة في شرق فوھة البركان وكأنھا تدافع عن قمة
زانغكون ،تتألف من الصخور العالية وأشدھا انحدارا ،وتشكل قمة

جبل بايكدو
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متميزة تمثل الجمال الجبلي عند فوھة البركان في جبل بايكدو ،ويمتد
منھا عرق جبلي واضح نسبيا.
يبلغ طول سلسلة الصخور المرتكزة على قمة بيرو حوالي كيلومتر
واحد ،وھنا يكون متن الجبل المستقيم الممتد نحو  ٦٠٠متر من قمة
زانغكون إلى قمة بيرو حادا مثل شفرة السيف ،بحيث يصعب تسلقه
والمرور به.
في بقعة قمة بيرو ،تنتصب بشموخ الصخور بمختلف أشكالھا مثل
صخور كوم ،وتشوكداي ،وسازا ،وموزيغاي .لذلك ،تسمى ھذه
البقعة بـ "مانمولسانغ" في جبل بايكدو ،بمعنى مختلف المناظر
الطبيعية في جبل بايكدو.
ھكذا ،فإن الجمال الجبلي لسلسلة قمم بايكدو فاتن وساحر إلى حد القول
إنھا مرآة الطبيعة الفسيحة.
يتميز جبل بايكدو بكثرة المناظر الطبيعية الفريدة والظواھر الطبيعية
االستثنائية.
عند ذكر مناظره البديعة ،فإن أبرزھا ھو طلوع الشمس من ھذا الجبل.
طلوع الشمس ھنا والذي يصبغ الجروف الشاھقة وسطوح مياه
بحيرة تشون الزرقاء باللون القرمزي يبدو للناظرين بإحساس مختلف
حسب اختالف الفصول والطقوس وكذلك ،باختالف أماكن وقوفھم
ومشاعرھم الوجدانية.
لذلك ،يقول الكوريون إنه ال يمكن القول إن الناظر متع ناظريه بكل
مناظر جبل بايكدو دون مشاھدة طلوع الشمس منه.
إنه لقانون الطبيعة وظاھرتھا التي يمكن رؤيتھا في أي مكان أن تتلون
السماء بقوس قزح بفعل انكسار الضوء وانعكاسه عند عبور ضوء الشمس
لقطيرات الماء المتناثرة في الجو.
ومع ذلك ،يثير قوس القزح المزدوج الذي يحدث على قمة جبل بايكدو
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طلوع الشمس من جبل بايكدو

إعجاب الناس ودھشتھم نظرا لغاية بھائه وروعته.
في جبل بايكدو ،يھطل المطر مدرارا ،ويتوقف فجأة ،وتتحول غيوم
المطر إلى كتل السحاب البيضاء ،وتتطاير إلى أماكن متفرقة.
في ھذا الوقت ،تتلون السماء بقوس القزح المزدوج البديع الذي تمتد
جذوره إلى قلب البحيرة.
كما أن مناظر جبل بايكدو الليلية ال تقل بھاء عن األخرى.

مع غروب الشمس ،يصطبغ جبل بايكدو باللون القرمزي وبعد دقائق من
ذلك ،يزول الغسق الملتھب أيضا ببطء ،وتبدأ النجوم المتألقة تظھر واحدا
بعد اآلخر في السماء فوق بحيرة تشون.
حينا نجد في جبل بايكدو ليال حالك الظالم يصعب تمييز أي شيء
فيه ،وحينا آخر ،نجد فيه الصخور تعوي والبحيرة تزمجر بفعل
العواصف الھادرة.
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ولكن نجد فيه أحيانا ليال ھادئا ال تھب فيه الريح ،وتتألأل مياه البحيرة
الصافية كالمرآة على ضوء النجوم الالمعة.
عندئذ ،تھز سيول الماء الرقيقة في البحيرة سكون الكون بھدوء ،فيما
ھي تغسل أو تشذب الرمال البركانية بمختلف ألوانھا.
إذا ألقينا نظرة على المياه الصافية في البحيرة ،فنجد على سطحھا
بدرا مستديرا ،ونحس بأن المجرة الممتلئة بالنجوم تنساب في البحيرة،
ويمكن بالكاد التقاط البدر بأيدينا.
حقا ،ال غرو في القول إن مناظر جبل بايكدو الليلية أيضا ،فضال عن
مناظره النھارية ،متميزة تترك ذكريات خالدة في أذھان الناس.
والمناظر الثلجية في جبل بايكدو ھي أحد المناظر المتميزة التي تظھر
في أقسى أجواء الطبيعة الفسيحة ھنا ،وتتصف ھذه المناظر الثلجية
بالعواصف الثلجية الھادرة ،واالنھيارات الثلجية ،وبحر الثلوج مترامي
األطراف ،والجبال الجليدية.

المنظر الليلي في جبل بايكدو
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ومما يجدر بالمشاھدة أشكال الجليد الفريدة التي تحدث في جدران فوھة
البركان وضفاف بحيرة تشون وفي الشالالت.
إذا نشرت أشعة الشمس ،بعد انقطاع العواصف الثلجية الھادرة ،ترى
خيوط "اللحى الجليدية" في طنوف الجروف عند قمة بيرو وضفة البحيرة
والتي لبست عدة طبقات من "السقائف الجليدية" ،وتنبعث منھا مختلف
األصوات الجميلة.
وفوق الجروف القائمة على ضفاف البحيرة ،تتشكل "السقائف الثلجية"
الفريدة نتيجة لمالقاة الثلوج النازلة من منحدر فوھة البركان مع الثلوج
المتطايرة صعودا من جليد البحيرة وتصلبھما في تلك األماكن ،وعلى مقربة
من ينبوع المياه المعدنية الساخنة ،يتشكل "كھف الثلج" القابل لجلوس
عشرات األشخاص.
طبعا إن المنحوتات الجليدية المتنوعة التي صنعتھا مياه الشالل
المتساقطة ھي أيضا أروع المناظر ،لكن تقلبات مختلف أنواع األلوان
الجميلة والعجيبة التي تتراءى عند انتشار ضوء الشمس صباحا ومساء،
تبلغ ذروة المناظر الثلجية في جبل بايكدو.
ويمكننا أن نرى منظر التوافق الجيد بين الجمال الرجولي الشھم والجليل
والجمال األنثوي النظيف واألنيق ،أي أوله المنظر العام للغابة الفسيحة
العذراء التي تلوح من بعيد بنظرة واحدة على قمة مودو من جبل بايكدو،
وسلسلة الجبال الكبيرة والصغيرة المحيطة بھا ،وثانيه منظر بحيرة سامزي
النظيفة والبديعة.
والغابة مترامية األطراف في منطقة جبل بايكدو تسمى
بـ"تشونبيونغ" بمعنى غابة ملتصقة بالسماء ھي األخرى معلم
مشھور ينفرد به ھذا الجبل.
ھذه الغابة الكثيفة الممتدة إلى عشرات الكيلومترات ،والمحاطة بقمة
دايغاك وقمة يونزي وجبال سونوو وكانبايك وسوبايك وبوتاي وقمة
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المناظر الثلجية
في جبل بايكدو

كوانمو وغيرھا ،يتلون كل أرجائھا بالحمرة صباحا مع انتشار أشعة
الشمس الساطعة من الشرق على جناح السرعة ،ويلفھا مساء الضباب
المنبثق من جھة جبل سوبايك ،مما يوحي بلوحة الرسم الواحدة.
ال تشتھر ھذه المنطقة بمناظرھا الطبيعية فقط ،بل بمورد المنتجات
الخاصة مثل قرن األيل والمسك واإلنسام البري )الجنسنغ الجبلي( وغيرھا
من العقاقير الطبية القيمة وجلود السمور.
وعالوة على ذلك ،ھنالك أزھار العصل التي تتفتح على قمة الجبل
المغطاة بالثلوج البيضاء ،حتى تبدو كما لو أنھا أزھار مطرزة على الحرير
األبيض ،وشالل ريميونغسو وجدول سوبايك غير المتجمد على مدار السنة،
مما يزيد الجمال الطبيعي في جبل بايكدو.
وفي جبل بايكدو الذي يفاخر بمختلف أنواع المناظر الطبيعية ،يوجد
الكھف الجليدي الطبيعي النادر.
يقع ھذا الكھف على السفح الشرقي الجنوبي من قمة زانغكون ،ويبلغ
عرض مدخله  ٤,٥متر ،وارتفاعه  ٢,٩متر ،وطوله نحو  ٥٠مترا.
داخل الكھف ،تنتصب دعائم الجليد ،وتتشكل الجدران الجليدية كما لو
أن اللوحات البلورية المصقولة ألصقت عليھا ،وفي قاع الكھف ،تنساب
مياه الينبوع.
تشكل صخور تشونكون جروفا صخرية تبيّن الظواھر الجيولوجية
والطبوغرافية الخاصة وتميز المناظر في وادي نھر آمروك عن األخرى،
لتسلسل قممھا الحادة مثل شفرة السيف وجروفھا شديدة االنحدار.
لوجود الشالالت البديعة والضخمة في جبل بايكدو ،يزداد منظره ثراء
وجماال.
ھنا ،تنتشر الشالالت أساسا على منحدر الجبل وأقدامه ،ومن أشھرھا
شالل ساغيمون ،وشالل ھيونغزي ،وشالل بايكدو ،وشالل تشونزي
وغيرھا على طول نھر آمروك.

٢٩

٣٠

الجبال المشھورة في كوريا

يبلغ ارتفاع شالل بايكدو  ١٢مترا ،وتتساقط مياھه عموديا من العلو على
طول الجرف ،فيبدو كما لو أن ضفائر الحرير تتدلى.
وصار درب تساقط مياه الشالل مقعرا إلى الداخل مثل األخدود ،وتحت
الشالل البركة.
وفي داخل فوھة البركان بجبل بايكدو ،الزاخرة بشتى أنواع المناظر
الطبيعية السحرية ،يمكن مشاھدة الشالل الفريد.
عند نزول المطر بغزارة في الصيف ،تتحول الجروف المحيطة
بفوھة البركان إلى سلسلة من الشالالت ،وإذا ھبت في ذلك الحين،
الرياح الغربية الشمالية بشدة ،إلى األعلى على طول منحدر فوھة
البركان ،تصعد مجاري المياه النازلة مقلوبة إلى االتجاه األعلى ،حتى
تتدفق إلى األعلى كالنوافير.
يمكن رؤية ھذه الشالالت النادرة في فترة ذوبان الثلوج في الربيع ،أي
شھري مايو /أيار ويونيو /حزيران ،وفي فترة الموسم المطير ،أي شھري
يوليو /تموز وأغسطس /آب.
ويقع شالل ھيونغزي )شالل األخوين( على بعد نحو  ٧,٢كيلومتر من
شالل بايكدو على أعالي نھر آمروك  ،وتتساقط مياھه بالمجريين ،بحيث
يسمى بشالل األخوين.
ليس ھذا الشالل كبيرا الرتفاعه نحو  ١١,٦متر ،لكنه صار معروفا
بجالل وغرابة شكله.
قيل إن مجرى المياه األيسر ھو الشالل األخ األكبر.
حين تتساقط مياه الشالل على الصخرة ،تتناثر منھا قطيرات الماء
كحبات اللؤلؤ.
وعندما تسطع الشمس عبرھا ،ينحل الضوء إلى ألوانه السبعة الزاھية،
حتى يزداد جمال الشالل.
ويقع شالل ريميونغسو وكأنه لفة الحرير المدالة ،على الجرف األيمن
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من وادي ريميونغسو والذي تشكل بفعل تحات البازلت الذي حدث عند
ثوران البركان في جبل بايكدو قبل مليون سنة.
لھذا الشالل مجاري المياه التسعة الرئيسية وبينھا كثير من الشالالت
الصغيرة التي تتساقط مياھھا كالآللئ.
تشكل ھذه المجاري ،عند سقوطھا ،ضبابا مائيا وتتناثر كقطيرات
الماء األشبه بالآللئ أو تنقسم إلى عدة مجار ،حتى تتحول إلى مجرى
واحد بعد التقائھا.
ھذا الشالل الذي يبدو كأنه صورة مصغرة لمختلف أشكال الشالالت
يتناسق جيدا مع الصخور الداكنة الناتئة بين مجاري المياه ،والبحيرة
الصافية كالبلور تحت الشالل ،وغابات األشجار المحيطة به ،حتى يشكل
منظرا طبيعيا متميزا حسب الفصول.
يزدان ھنا بالمناظر الخالبة الفريدة نتيجة النعكاس أزھار األضاليا في
الربيع والغابات الخضراء في الصيف وأوراق األشجار القرمزية في
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الخريف على سطح الشالل والبحيرة.
وفي أيام الصحو ،يحلل ضوء الشمس قطيرات الماء المتناثرة من
الشالل حتى يحدث قوس قزح ملون بألوانه السبعة مما يبھر األبصار.
وفي الشتاء ،يتحول الشالل إلى آخر جليدي ،لكن بعض مجاري المياه ال
تتجمد ،وتجري المياه في بعض األحيان بين قطع الجليد المدالة.
وعلى األخص ،تتحول ھذه المنطقة إلى أيكة األشجار المكسوة
بالصقيع ناصع البياض ،عبر التصاق الضباب الناشئ عن التقاء
المياه المتدفقة من جوف األرض مع الجو البارد ،باألشجار القائمة
في جوانب الشالل.
ھذا المنظر في الشتاء تندر رؤيته في مكان آخر.
فقد تم تحديد ھذا الشالل كمعلم محمي رقم  ٣٤٥بحيث يكون عرضة
للحماية والعناية الحريصة.
فوق جرف الشالل يقوم الجوسق.
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لمحة عامة
يق ع جب ل كومك انغ ف ي ش مال
سل سلة جب ال تايباي ك ف ي منت صف
ساحل بحر كوري ا ال شرقي ،ويحت ل
م ساحة ف سيحة تبل غ  ٥٣٠كيلوم ترا
مربع ا ،طول ه م ن ال شمال إل ى
الجن وب  ٦٠كيلوم ترا ،وطول ه م ن
الشرق إلى الغ رب  ٤٠كيلوم ترا ،ف ي
ق ضائي كوس ونغ وكومك انغ بمحافظ ة
كانغواون.
يعتبر جبل كومكانغ منذ قديم الزمان
كـ"أحد من اظر كوري ا الخالب ة الثماني ة"
قمم جبل كومكانغ
و"أح د الجب ال اإللھي ة الثالث ة" ،لمن اظره
الطبيعية المتنوعة والضخمة والخالبة.
إن جبل كومكانغ جميل جدا كلوحة الرسم للتوافق الجيد م ا بي ن  ١٢أل ف قم ة
م ن القم م المتراص ة كأس نان المن شار والعالي ة عل و ال سماء ومختل ف أش كال
الصخور الغريبة والجروف الصخرية الشاھقة والودي ان العميق ة المتنوع ة وع دد
كبير من البركات والبح يرات والمي اه ال صافية ك البلور ،الملتوي ة ح ول الج روف
والصخور وعدد كبير من الشالالت التي تسقط مياھھا إل ى أعقابھ ا م شكلة ق وس
قزح ومختلف أنواع الحيوانات والنباتات والمناظر وارفة األشجار وغيرھا.
بم ا أن جب ل كومك انغ ي تزود بك ل م ن جم ال الجب ال وجم ال الودي ان،
ومن اظر الھ ضاب ومن اظر الم شارف ومن اظر البح يرات ومن اظر البح ر
والسواحل وغيرھا ،فيشكل مجمع المعالم المشھورة حيث تتجمع ك ل المعال م
الطبيعية الجميلة ،ال مجرد أحد المعالم.

وبما أن جبل كومكانغ يتغير تغيرا ألف تغير في ك ل ف صل م ن الف صول
وفي كل وقت من األوقات وح سب تغ ير الج و ،تناق ل من ذ ق ديم ال زمن ق ول
مأثور يقول "إن كل حجر من أحجاره يمارس عشرة آالف مھ ارة وتم ارس
مياھه أيضا ألف براعة ،وكل شجرة من أش جاره أي ضا تنف رد ،بحي ث يمك ن
القول إن كل المناظر الطبيعية الخالبة في الدنيا تجمعت ھھنا بالذات".
كان الناس يعيشون في منطقة جبل كومكانغ التي تحدھا األنھ ار والبح ار
والسھول ،منذ الع صور البدائي ة .بف ضل ن ضال العم ل الخ الق ال ذي ق ام ب ه
أبناء الشعب لتطويع الطبيعة وھ م يجت ازون الجب ال ال شاھقة ف ي سل سلة جب ال
تايبايك ،تم شق الطريق إلى ھذا الجبل ،ومنذ أواخر القرن السابع ،ص ار معروف ا
على نطاق واسع في الداخل والخارج.
ومنذ انتشار الدين البوذي في كوريا ،ص ار جب ل كومك انغ أح د "الجب ال
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المقدس ة" ل ه ف ي ال شرق ،وص ار
معروفا أك ثر ،من ذ غ دا مك ان ح ج
الرھب ان الب وذيين والمتديني ن
الكث يرين ال ذين يتواف دون إلي ه م ن
أنحاء البالد.
صنع الكوري ون ب اذلين ك ل م ا
ل ديھم م ن ال ذكاء والمواھ ب الفني ة
عددا كب يرا م ن المعاب د مث ل معب د
ي وزوم ومعب د بيوھ ون ومعب د
زانغ آن ومعب د س ينكي ومعب د
زونغي انغ ،والتماثي ل البوذي ة
صاب
اغودات واألن
والب
واألس طبات وغيرھ ا م ن ال تراث

واألواب د الثقافي ة ،وترك وا وراءھ م ع ددا كب يرا م ن األس اطير واألش عار
والقصائد واألغاني والرسوم.
بع د أن احت ل المعت دون اإلمبري اليون الياب انيون أراض ي كوري ا ،نھب وا
عددا ھ ائال م ن ال تراث الثق افي والم وارد الباطني ة الكث يرة مث ل التنج ستين،
وقطعوا لھم األشجار المعمرة لمئات السنين جزافا حتى خربوا الطبيعة الجميلة.
وف ي ف ترة ح رب التحري ر الوطني ة الماض ية ،أح رق المعت دون
اإلمبرياليون األمريكيون بقصفھم الجوي والمدفعي الوحشي عددا كب يرا م ن
اآلث ار واألواب د الثقافي ة التاريخي ة مث ل معاب د زانغ آن ،وي وزوم ،وس ينكي
والقطع األثري ة القيم ة ال تي كان ت يح افظ عليھ ا ف ي المتح ف الخ اص بمعب د س ينكي
وسائر الثروات الثقافية ،ودمروا عددا كبيرا من المعالم المشھورة الجميلة.
ومع ذلك ،أعيد بناء معبد سينكي في أكتوبر /ت شرين األول ع ام ،٢٠٠٧
بفضل سياسة حزب العمل الكوري الخاصة بحماية التراث الثقافي الوطني.
اليوم ،يستعمل ھذا الجبل كمراكز سياحية وأماكن استراحة ثقافي ة ت شھد
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البيئة الطبيعية والجغرافية
إن المظ اھر ال ضخمة والخالب ة لجب ل كومك انغ ت رتبط بت اريخ التط ور
الجيولوجي والطبوغرافي المتميز في ھذه المنطقة.
الصخور المكونة لجبل كومكانغ ھي الصخر الصواني وأن واع ال صخور
المختلطة في الدھر العتيق والغرانيت من الميكة السوداء في الدھر الوسيط.
الشكل الرئيسي لجبل كومكانغ تحقق بفعل حرك ة نت وء الق شرة األرض ية
إل ى األعل ى عل ى ال شكل المقنط ر غ ير المتماث ل ف ي أواخ ر ال دھر الوس يط
والحديث الثالث.
بم ا أن كومك انغ الخ ارجي مج اور لل سھول ال ساحلية الغريني ة ،يك ون
ارتفاعه النسبي عاليا .وفي كل أماكنه ،توجد الجروف الشاھقة بارتفاع مئات
األمتار.
يتج اور كومك انغ ال داخلي م ع الطبوغرافي ة الجبلي ة الداخلي ة ،ويت شكل
طبوغرافية الجروف المتدرجة بتوان أكثر.
ويك ون كومك انغ البح ري منطق ة الت الل الواطئ ة ال تي تح دھا ال سھول
الساحلية المستوية ،وتشكل سواحله جروفا من الصخور الغريبة.
تجع ل تغ يرات الج و ف ي جب ل كومك انغ مظ اھر الجب ل تتغ ير م ن حي ن
آلخر ،وتزيد جمال الجبال والوديان.
منطق ة جب ل كومك انغ ھ ي إح دى المن اطق المتم يزة ب الجو ال دافئ ن سبيا
وھطول األمطار والثلوج الكثيرة.
تنخف ض درج ة الح رارة بالت دريج م ع ال دخول إل ى كومك انغ الخارج ي
وكومكانغ الداخلي من كومكانغ البحري.
لك ن كمي ة ھط ول األمط ار ت زداد بالت دريج م ع ال ذھاب إل ى كومكان غ
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الخارجي من كومكانغ البحري ،وتقل مع الذھاب إلى كومكانغ الداخلي.
في منطقة جبل كومكانغ ،يشتد الفرق في الجو حسب ارتفاع الجب ل .فف ي
الصيف ،يتدنى الجو بنسبة واحد درجة مع صعود مائة متر ،وفي الشتاء م ع
ص عود  ٨٠إل ى  ٩٠م ترا ،وتبل غ متوس ط كمي ة ھط ول األمط ار ال سنوية
 ١٥٨٠,٨ملم في قضاء كوسونغ ،و ١٢٠١مل م ف ي ق ضاء كومك انغ ،وع دد
أيام ھط ول األمط ار يك ون أك ثر ف ي ش ھري تم وز /يولي و وآب /أغ سطس.
وتبل غ متوس ط س رعة الري اح ال سنوية  ٣,٢٥م تر ف ي الثاني ة ف ي منطق ة
كومكانغ الخارجي ،و ٠,٦متر في الثانية في منطقة كومكانغ الداخلي.
توج د ف ي جب ل كومك انغ نھ ر ن ام وج دول أونزون غ وج دول ت شونبول
وجدول سونتشانغ التي تنصب إلى بحر كوري ا ال شرقي ،و ج دول كومكان غ
وجدول كومكانغ الشرقي وغيرھما من روافد نھر ھان الشمالي التي تن صب
إلى بحر كوري ا الغرب ي .أط ول األنھ ار ف ي جب ل كومك انغ نھ ر ن ام )طول ه
 ٨٥,٥كيلومتر( يمر بحي وونسونداي ،وراف ده ج دول بايكت شون يم ر بح ي
سونغريم ،وجدول أونزونغ وراف ده ج دول س ينكي يم ران بح ي مانمول سانغ
وحي سوزونغبونغ وحي أونزونغ وحي كوريونغيون ،وجدول تشونبول يمر
بحي تشونبولدونغ ويمر جدول سونتشانغ بحي سونتشانغ ،حيث في كل منھ ا
المعالم ،ويمر جدول كومكانغ بحي كوسونغ ويمر رافده جدول دونغكومكانغ
بح ي ب يروبونغ وح ي بايكوون داي وح ي تاي سانغ ،ف ضال ع ن ح ي م انبوك
وحي مانتشون وحي ميونغكيونغداي التي تمثل جمال الوديان وسائر المعالم.
وفي جبل كومكانغ ،يوجد ع دد كب ير ج دا م ن مختل ف أش كال ال شالالت
الكب يرة وال صغيرة مث ل ال شالالت األربع ة الم شھورة ف ي ھ ذا الجب ل وھ ي
شالل كوريونغ وشالل بيبون غ ف ي وادي كوريونغي ون وش الل أوكيون غ ف ي
وادي كوسونغ وشالل سيبئي في وادي سونغموندونغ ،وشالل موبون غ ال ذي
يبدو كأن الطاووس يرقص ،وشالل كيوھي انغ ال ذي ي شبه ب دوي ال سيمفونية
وشالل بيدان الذي يشبه بالحرير المتدلي وشالل وونسيل الرفي ع ال ذي ي شبه
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بخيوط الحرير وش الل ال درجات ال ذي ت سقط مياھ ه عل ى ال درجتين وث الث
وخمس الدرجات ،وشالل ھابريو الذي ينساب الم اء م شتتا وم ن بع د يتجم ع
والشالل الذي تسقط مياھه بعديد من الفروع ،والشالل المستلقى الذي تن ساب
مياھه في انحدار واسع ،وال شالل الموس مي ال ذي يت شكل ف ي موس م ھط ول
المطر الغزير فقط .
وتوجد في جبل كومكانغ البحيرات الطبيعية مثل بحيرة يونغرانغ وبحيرة
ك ام وعل ى األخ ص بح يرة س امئيل ال تي تك ون معروف ة كأح د "المناظ ر
المشھورة الثماني ة ف ي منطق ة كوان دونغ" .كم ا يوج د ع دد ال ح صر ل ه م ن
البركات الكبيرة والصغيرة مثل بركة كومك انغ المعروف ة ببح يرة ت شون ف ي
جبل كومكانغ وبركة سانغبال التي قي ل إن الحوري ات ف ي ال سماء اس تحممن
في مياھھا وبرك بال )البركات الثماني( القائمة ف ي كومك انغ ال داخلي والت ي
ت ضم إليھ ا برك ات مون زو ،وزي نزو ،وبيب ا ،وبون سول وغيرھ ا ،وبرك ة
ريون زو ال تي ت شبه ب الخرزين المرب وطين ب الخيط الواح د ،وبرك ة ب اري
المشبھة بالعربة ،وأك بر البرك ات ف ي جب ل كومك انغ برك ة أوكري و ،وبرك ة
سونغريم .وعالوة على ذلك ،توجد في ھذا الجبل الينابيع مثل ينبوع كومكانغ
الخارجي للمياه المعدنية الساخنة وفي كل األماكن منه عي ون المي اه المعدني ة
وعيون مياه الشرب مثل عيون كومرو ،وكامرو ،وزانغكون ،وسامروك .
والنبات ات القائم ة ف ي ھ ذا الجب ل ت ستأثر بأھمي ة كب يرة ف ي دراس ة حال ة
انتشار النباتات الكورية ،وتضيف إلى الجبل جماله الختالف من اظره ح سب
الفصول والمناطق واالرتفاع .ھذا الجبل الذي يمثل القسم األوس ط م ن حي ث
انتشار النباتات يقع في منطقة الفصل ما بين نبات ات ش مال كوري ا وجنوبھ ا،
وتكثر فيه مختلف أنواع النباتات من نباتات أصناف جنوب المنطقة المعتدل ة
إل ى نبات ات المنطق ة ش به القطبي ة والنبات ات الخاص ة األص يلة في ه ،نظ را
لخصائص الظروف الطبيعية والجغرافية مثل الطبوغرافية والجو.
ولذلك ،يمكن القول إن جبل كومكانغ يكون بمثابة حديقة النباتات القائم ة
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ف ي الطبيع ة الف سيحة .ف ي جب ل كومك انغ ،تنت شر نح و  ٢٢٩٨نوع ا م ن
النبات ات ،ومنھ ا يبل غ ع دد النبات ات المزھ رة أك ثر م ن أل ف ن وع ،وع دد
النباتات الخاصة أكثر من مائة نوع.
إن لنباتات جبل كومكانغ فوارق ملحوظة في انتشارھا ،من ج راء تأثي ر
البح ر وخ صائص الظ روف الطبيعي ة والجغرافي ة واالقليمي ة .فف ي منطق ة
كومكانغ الخارجي القائمة في ناحية انحدار الشرق لجبل كومكانغ ،تنم و م ن
حي ث األس اس األش جار م ن أص ناف البل وط مث ل ش جرة البل وط األبي ض
وش جرة البل وط ال شرقي وبع ض أص ناف األش جار المنتمي ة إل ى أص ناف
الجن وب ،وف ي منطق ة كومك انغ ال داخلي وھ ي ناحي ة انح دار غ رب جب ل
كومك انغ ،تنم و أساس ا األش جار المنتمي ة إل ى أص ناف ال شمال مث ل أش جار
ال صنوبر والتن وب الف ضي والراتينجي ات والتن وب ،وف ي منطق ة كومكان غ
البحري وھي منطقة ساحلية ،تنمو أشجار الصنوبر والميعة )العنبر ال سائل(
والخيزران الياباني وغيرھا.
وتزرع ھنا النباتات المنتمية إلى أص ناف الجن وب أي ضا مث ل أش جار
الخيزران والجوز .وعالوة على ذلك ،تنمو في جبل كومك انغ ال شجيرات
مث ل المغنولي ا واألض اليا واألض اليا الملكي ة واألس طالك ،والنبات ات
العشبية مثل ق ضيب ال ذھب وقاقالي ا وأس تيلب ،والنبات ات مث ل الكردھ ان
س ناني( والجري س
)ھيراس يوم أزع ب ،طف رة( والكودن ويس الرمحي ة ) َ
والعنب البري والكيوي.
ف ي انت شار النبات ات ف ي جب ل كومك انغ ،تت ضح خ صائص ارتف اع
المناطق .ففي أسفل المناطق الرتفاع ثالثمائة أو أربعمائة متر عن س طح
البحر في كومكانغ الخارجي والداخلي تنتشر كثير من أش جار ال صنوبر،
وفي منطقة قرية أونزون غ خاص ة ،تنت شر أش جار ال صنوبر النامي ة لم دة
أكثر من  ٨٠أو  ٩٠سنة ،وفي منطقة االرتفاع عن سطح البحر لثالثمائ ة
إل ى ثمانمائ ة ف ي كومك انغ الخ ارجي ،تنم و كث ير م ن أش جار األوراق
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العريضة مثل شجرة البلوط األبيض والنيرية ) ُ
شرْ م ،خربينوس(.
إن الشيء المتميز في انت شار النبات ات ف ي كومك انغ الخ ارجي ھ و ك ثرة
أشجار المغنوليا وھي الزھرة الوطنية ف ي كوري ا .وف ي منطق ة ارتف اع ٤٠٠
إلى  ٧٠٠متر عن سطح البح ر ف ي كومك انغ ال داخلي ،تك ثر أش جار ال شوح
)التنوب( ،و بالقرب من أطالل معبد زانغآن ،تشكل أشجار الشوح )التن وب(
النامية لمدة أك ثر م ن  ١٠٠أو  ٢٠٠س نة حرج ا كثيف ا ،وف ي منطق ة ارتف اع
أعل ى أو أدن ى م ن  ٨٠٠م تر ع ن س طح البح ر ،تنم و الخلي ط م ن أش جار
الصنوبر والبلوط المنغول ي وغيرھ ا .وف ي منطق ة ارتف اع  ٨٠٠إل ى ١٠٠٠
متر عن سطح البحر ،تنمو أنواع أشجار البلوط والزيزفون والقيق ب وحب ات
الصنوبر والشوح )التنوب(.
ونبات ات الجب ال ال شاھقة ھ ي أش جار توتي ا وال صنوبر المثم ر وعرع ر،
التي كلھا المستلقاة ،فضال عن العنبيات وغيرھا من النباتات شبه القطبية.
كما تنمو النبات ات الخاص ة مث ل س تيباندرا كومك انغ المنتم ي إل ى ص نف
االكليل وزھرة أعجن كومك انغ ،نب ات كوري ا الخ اص والن ادر المنتم ي إل ى
صنف الجريس.
لوقوع جبل كومكانغ على سلسلة الجبال الكبيرة الموض وعة ف ي اتجاھ ي
الجن وب وال شمال ،يك ون ص الحا النتق ال الحيوان ات القاطن ة ف ي الجن وب
وال شمال ،ولك ثرة قم م الجب ل والودي ان مختلف ة األش كال ،وكثاف ة األح راج
وتنوع النباتات والمتالكه البح ر واألنھ ار والبح يرات ،يك ون ص الحا لعي ش
أنواع الحيوانات والطيور واألسماك وغيرھا ،ولذلك ،يتميز ھذا الجبل بتنوع
الحيوانات.
في ھذا الجب ل ،يبل غ ع دد الحيوان ات الفقري ة وح دھا  ٣٩٠نوع ا ،ومنھ ا ٣٧
نوعا ينتمي إلى الثدييات و ١٧٤نوعا إلى الطيور ،وت سعة أن واع إل ى البرمائي ات
و ١٢نوعا إلى الزواحف ،كم توجد أكثر من  ٤٠٠نوع من الفرشات.
وفي األنھار القائمة في كومكانغ الداخلي بدءا بنھر كومكانغ الذي تن ساب
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مياھ ه عل ى الناحي ة المنح درة الغربي ة ف ي جب ل كومك انغ ،ينم و الك رب
وال شبوط الب وري وال سلور واللين وك وغيرھ ا ،وف ي األنھ ار القائم ة ف ي
كومك انغ الخ ارجي ب دءا بنھ ر أونزون غ ال ذي تن ساب مياھ ه إل ى الناحي ة
المنحدرة الشرقية لھذا الجبل ،تنمو األسماك الصاعدة إلى أعالي األنھار مثل
ال سلمون الم رقط وال سلمون وال داس ،وتنم و ف ي أنھ ار كومك انغ ال داخلي،
أس ماك كوري ا الخاص ة مث ل س مك الزيناب ة وش يري وغيرھم ا ،واألس ماك
النادرة مثل بوسينوس كومكانغ واللينوك.
يضيف انت شار مختل ف أن واع الحيوان ات وحركاتھ ا وأص واتھا المتباين ة
جمال مناظر المعالم في جبل كومكانغ.

حيثية اسم الجبل
أطلق عل ى ھ ذا الجب ل اس م كومك انغ )م اس باللغ ة الكوري ة  -الم ترجم(
مجازا ألكثر الجواھر قيمة.
في كل فصل من الفصول ،يختلف اسم جبل كومكانغ.
فف ي ف صل الربي ع ال ذي تزدھ ر في ه مختل ف أن واع األزھ ار الجميل ة
العطرة ،يكون اسمه جبل كومكانغ ،ألنه يبث أنواره كالم اس ،وف ي ال صيف
ال ذي تتوق ف في ه ح تى ال سحب الجاري ة لتط وف ح ول الج روف ال صخرية
ال شاھقة وترت دي أرج اء الجب ال حل ة الخ ضرة ،وتزق زق الطي ور ف ي ك ل
مكان ،يسمى بجبل بونغراي وھو جبل أسطوري استمتع فيه المالك بجمال ه،
وفي الخري ف ال ذي ت تزين في ه ك ل أرج اء الجب ل بحم رة األوراق وتنعك س
على مياه الجدول الصافية أضواء القمر المنير ،يسمى بجب ل بونغ آك بمعن ى
انتشار المناظر الطبيعية الساحرة ،وفي الشتاء الذي تتغطى فيه الدنيا بالثلوج
البيضاء ،يسمى بجبل كايغول بمعنى العظم ألن الصخور واألحجار الغريب ة
تبدو كعظام تخلو من اللحوم.
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في الربيع

في الخريف

في الصيف

في الشتاء
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المعالم واألماكن المشھورة
إن جب ل كومك انغ المنق سم إل ى كومك انغ الخ ارجي وال داخلي والبح ري
تكون ك ل أماكن ه متم يزة بالمن اظر ال ساحرة ،وتك ثر فيھ ا األس اطير القديم ة
حتى تترك انطباعات ال تمحى ألذھان الزوار.

كومكانغ الخارجي
ھذا ھو حي المعالم الذي يشتمل على األم اكن الواقع ة بي ن سالس ل القم م
الممتدة طويال إلى الجن وب وال شمال انطالق ا م ن قم ة ب يرو بارتف اع ١٦٣٩
مترا وھي قمة رئيسية ف ي جب ل كومك انغ ،وبي ن كومك انغ البح ري مترام ي
األطراف على ساحل بحر كوريا الشرقي.

حي أونزونغ
ھ ذا المك ان ھ و نقط ة بداي ة االرتي اد إل ى جب ل كومك انغ .ھ ذا ھ و
أجمل أحياء المع الم حي ث تك ون سل سلة م ن قم م ال صخور واألحج ار
الغريبة الواقعة في الغرب والجن وب وال شمال وج دول أونزون غ ال ذي
ين ساب ف ي وس طھا ،وبرك ات المي اه الزرق اء الواقع ة ف ي مختل ف
األماكن والغابة الكثيف ة م ن أش جار ال صنوبر وال صنوبر المثم ر عل ى
شاطئ الجدول.
يضيف جدول أونزونغ الواقع ھنا جم ال ھ ذا الجب ل ،لي س ل صفاء مياھ ه
فقط بل الن سيابه محت ضنا المن اظر الجبلي ة المتنوع ة وأوراق األش جار الت ي
تشتعل حمرة وأيكة األشجار الخضراء.

وعلى شاطئ ج دول أونزون غ ،يوج د ينب وع وايكومك انغ للمي اه المعدني ة
الح ارة .تبل غ حرارتھ ا  ٤٣،٥درج ة مئوي ة ،وت شتھر بال صفاء وال شفافية
وتملك فاعلية إشعاعية ضعيفة ألنھا تحتوي على عنصر الرادون.

حي مانمولسانغ
ي شتمل ھ ذا الح ي عل ى مانمول سانغ المؤل ف م ن الج روف ال صخرية
ال شاھقة وال صخور واألحج ار الغريب ة ال تي تبي ن مختل ف من اظر األش ياء
ووادي ھانھا ووادي مانسانغ وغيرھما من المناظر الجميلة المشھورة.
ووادي ھانھ ا الواق ع ف ي ح ي مانمول سانغ واد أوس ع عرض ه م ن بي ن
الوديان العديدة في جبل كومكانغ.
والمنظر المتميز ف ي ھ ذا ال وادي ھ و منظ ر ال وادي الم ضب .إذا م شينا
على طول قمم كوانووم المسلسلة بعد المرور ب وادي ھانھ ا ،بوغتن ا بظھ ور
صخرة كوم التي تشبه بالدب الذي يطل على أسفل ال وادي مم دا عنق ه .وف ي
أسفلھا ،توجد برك ة مون زو ال تي تف اخر بجمالھ ا الف تراش الح صى الم شذبة
كخرز في قاعھا ،وقيل إن الحوريات نزلن في الماضي من السماء ليستحمن
في ھذه البركة.
ف ي ح ي مانمول سانغ ،يوج د ش الل كوان ووم بارتفاع ه العم ودي ٢٠
مترا ،ومختلف الصخور واألحجار غريبة األشكال مثل ص خرة نونق وت
)الثلج( البيضاء بطول  ١٠٠متر ونيف وصخرة ب وم )النم ر( ال تي ت شبه
ب النمر المقع د ،وص خرتي دونغ زا وت شوداي الم شبھتين بالحارس ين،
وص خرة م ال )الخي ل( ال تي ت شبه بالخي ل الج اري وص خرة مانغ آزي
)المھر( التي ت شبه ب المھر ال ذي ي تردد متطلع ا إل ى األم ام ،ويف اخر ك ل
منھا بجماله.
وبعد قطع مسافة قليل ة ،يالح ظ جوس ق مان سانغ .وأش ھر م ا ف ي ح ي
مانمولسانغ ھو صخرة سامسون وصخرة كويميون وصخرة تشونسون.

٤٩

٥٠

الجبال المشھورة في كوريا

وفي خاصرة قمة س يزي ال تي تالح ظ
عبر صخرة سامسون ،تقع صخرة زولبو
التي ترتبط بالحكاية القديمة التي تق ول إن
الحطاب الفتي الذي تولع بجم ال الحوري ة
التي نزلت إلى جبل كومك انغ م ن ال سماء
قطع الصخرة بفأسه لتخفيف ح دة ش عوره
بحبه وشوقه لھا.
إذا صعدنا السلم الحديدي بعد الخروج
م ن بواب ة كومك انغ الم سماة ببواب ة
ت شونئيل بمع نى أول بواب ة لل صعود إل ى
السماء ،فنجد صخرة مسطحة تتسع ألكثر
من عشرة األشخاص و تقوم ف ي جوانبھ ا
أربع ة األعم دة .ھ ذه ھ ي ص خرة
تشون سون المرتبط ة باألس طورة الت ي
تقول إن الحوريات في ال سماء ك ن يلعب ن
ھنا لشدة جمال جبل كومكانغ.
إذا ألقي ت نظ رة ح ول جوانب ك بع د
الصعود إلى ص خرة تشون سون ھ ذه ،ف ال
ي سعك إال أن تطل ق ص يحات اإلعج اب
تلقائي ا متعجب ا ب شدة مھ ارة الطبيع ة ف ي
النح ت .أم ام ھ ذه المن اظر الطبيعي ة
الساحرة والرائعة التي ت شكل م شاھد ك ل
أشياء الدنيا ،ل م يج رأ أي كات ب أو رس ام
مشھور على تصويرھا حتى بقوا معجبين
فقط على ما يقولون.

جبل كومكانغ
٥١

صخرة سامسون

درب التسلق المؤدي إلي صخرة تشونسون

حي بركة كوريونغ

صخرة كويميون

في ھذا الحي ،تترك ز ال شالالت والبرك ات مث ل ش الل كوريون غ
المعروف بأجمل المن اظر الطبيعي ة ف ي كومك انغ الخ ارجي ،وبرك ة
كوريونغ وبرك سانغبال وشالل بيبونغ.
في بقعة سينكيدونغ بھذا الح ي ،توج د برك ة المي اه الزرق اء الت ي
ت سمى ببرك ة ب اي )ال زورق( وش اللي ھيونغ زي )ال شقيقين(
وغيرھما .وعلى بعد قليل م ن ص خرة ھواي سانغ ،توج د عي ن المي اه
التي ت سمى بمي اه س امروك ال تي قي ل إن ھ ذه ھ ي مي اه م ن محالي ل
جذور إنسام الجبلي )الجنسنغ( وقرن األيائل المبقعة.
وفي وادي أوكريو ،توجد بركتا ريونزو ،قي ل إن الحوري ات ف ي
الماضي ت ركن ھن ا حبتي ن م ن الخ رز ،ح تى ص ارتا ب ركتين ترك د
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فيھما مياه زرقاء كالخرز .البركة الصغيرة في العالء يبلغ عرض ھا  ٦أمت ار
وطولھ ا  ١٠أمت ار ،وعمقھ ا نح و  ٦أمت ار ،والبرك ة الكب يرة ف ي األس فل
عرضھا  ٩أمتار وطولھا  ٢٠مترا وعمقھا نحو  ٧أمتار.
أروع المعالم في حي وادي أوكريو ھو شالل بيبونغ ) ارتفاع ه العم ودي
 ١٦٥مترا( أحد أكبر الشالالت األربعة في جبل كومكانغ.

شالل بيبونغ

ت سقط مي اه ھ ذا ال شالل الطوي ل م ن
خاص رة الج رف ال شاھق ،منزلق ة عل ى
طول الحائط الصخري ،ومن حي ن آلخ ر
يھب اإلع صار جارف ا ل يرش رذاذ المي اه
شالل كوريونغ وبركة كوريونغ
إل ى ال سماء ح تى يخي م ال ضباب الكثي ف
على كل شيء في الھواء.
وفي وادي أوكريو ،يكثر الج ريس لذي ذ الم ذاق .أم ا ھ ذا الج ريس جمي ل
األزھار فھو بقل جبلي لذيذ المذاق وعشب دوائي مفيد للصحة.
إذا دخل ت وادي كوريون غ بع د الم رور ب وادي أوكري و ،فتج د ش الل

جبل كومكانغ
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كوريونغ ،أحد الشالالت المشھورة الثالثة في كوريا.
االرتفاع القائم لھذا الشالل يصل إلى  ٧٤م ترا وعرض ه  ٤أمت ار ،وھ و
شالل كبير وجميل يعد باألصابع في الشرق .ھذا ال شالل ال ذي ي شبه بلفائ ف
الحرير األبيض التي تتدلى إلى األسفل يتطاير منه رذاذ المي اه مطلق ا ص وتا
مدويا في الوادي المسدود في جوانبه.
والبرك ة ال تي حفرھ ا ال شالل بمياھ ه ال ساقطة عل ى م دى آالف
السنين يبلغ عمقھا  ١٣م ترا .بجان ب ھ ذه البرك ة ،ك ان معب د ي وزوم،
وعلى فروع شجرة الدردار الواقفة ھنا ،يوجد  ٥٣تمث اال م ن التماثي ل
البوذي ة الذھبي ة،
لك ن كلھ ا تع رض
للخراب واختفي م ن
ج راء الق صف
الجوي األمريكي في
فترة ح رب التحري ر
الوطني ة الماض ية
)ع ام  – ١٩٥٠ع ام
برك سانغبال
.(١٩٥٣
وف وق ش الل كوريون غ ،توج د ب رك س انغبال المكون ة م ن ثم اني ال برك
الزرقاء على الطبقات ،ال تي ت شبه ب الجواھر الزرق اء المربوط ة واح دة بع د
األخ رى كالعق د .ت شتھر ھ ذه ال برك الجميل ة باألس طورة ال تي تق ول إن
الحوريات الثماني في السماء كن ينزلن إليھا على متن قوس قزح ،لي ستحمن
في مياھھا الصافية .حين تخيم السحب والضباب عل ى وادي ب رك س انغبال،
يظھر عالم ساحر حيث تشعر كأنك سابح في السماء.
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حي قمة سوزونغ
ف ي ھ ذا ال وادي المؤل ف م ن الغراني ت اللم اع ،ين شر الجب ل كل ه أن وارا
كبلور ،وفي جانبي تله ،تتكث ف أش جار ال صنوبر والبل وط العتيق ة ،وتزق زق
الطيور الجبلية ،وتخر مياه الجداول ،مما يجذب الناس إلى عالم ساحر.
ويقع ف ي ح ي قم ة س وزونغ ش الل موس مي ذو ث الث درج ات وص خرة
زارا )ال سلحفاة( وص خرة بي دولكي )الحم ام( وبواب ة س وزونغ )البل ور(
وصخرة كانغسون وقمة باري وكھف كومكانغ وصخرة تشيما )التنورة(.

جبل كومكانغ
٥٥

بشالل كيوھيانغ )السيمفونية(.
إلى جانب ذل ك ال شالل ،يوج د ش الل بي دان ) الحري ر( ال ذي ف ي جانبي ه
تنم و أش جار ال صنوبر وال صنوبر المثم ر والقيق ب واألض اليا واألض اليا
الملكية وغيرھا ،حتى يتغير لون الشالل في كل فصل ،مما يزيد جماله.
يك ون منظ ره أجم ل ف ي ف صل
الخريف حيث تنعكس أوراق أش جار
القيق ب الحم راء وأش جار ال صنوبر
األخضر على مياه الشالل حتى تب دو
كأن األقمشة الملونة تتدلى م ن العل و
إلى األسفل .عالوة على ذل ك ،توج د
ف ي ھ ذه المنطق ة ص خرة كون سون
الصخور العجيبة في وادي تشونبول

الصخور الغريبة األشكال على قمة سوزونغ ودرب تسلقھا

حي وادي تشونبول
يسمى ھذا الحي بيول كومكانغ منذ قديم الزمان.
يوجد ف ي جب ل ت شونبول ش الل ال درجتين عل ى خلفي ة المن اظر الطبيعي ة
الجميلة وارف ة األش جار وارتف اع ال شالل الفوق ي  ١٥م ترا وارتف اع ال شالل
التحتي  ٦أمتار.
كما يوجد في ھذا الحي شالل سانزو على ارتفاع نحو  ١٥مترا وشالل
ريونزو على ارتفاع  ٢٠مترا ،وتسقط مياه الشالل بثالث درجات المؤلفة
من  ١٧,٣متر و ٥و ٧أمتار مثيرا خريرا عذبا .ولذلك ،يسمى ھذا الشالل

بيول كومكانغ

٥٥
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وكھف سونئين وشالل بايك سا عل ى ارتف اع  ٥٠م ترا وش الل أودان )خم س
درجات( وشالل تشونبول وغيرھا.

حي سونتشانغ
يوجد في ھذا الح ي برك ة كومك انغ طولھ ا م ن ال شرق إل ى الغ رب ٥٢
م ترا ،وطولھ ا م ن الجن وب إل ى ال شمال  ٢٦م ترا ،وعمقھ ا أك ثر م ن مت ر
واحد ،وصخرة بايكسانغ في وادي بانسوك المشھور بجم ال الودي ان الفري د،
وبرك ة بايكت شونغ وش الل وون سيل ،وش الل كوم زو ف ي وادي واون سوك
وغيرھا .وعلى األخص ،يشتھر شالل وونسيل بسقوط المياه راقصة كم ا ل و
أن لفائف الحرير األبيض تتدلى إلى األسفل من فوق.

حي قمة بايكزونغ
ھذا ھو أحد أحياء المعالم المشھورة ف ي كومك انغ الخ ارجي ،ال ذي ص ار
معروفا بكومكانغ الصغير منذ قديم الزمان.
إذا بلغن ا ف ي المقرب ة م ن قم ة ھاباي ك ،أح د ف روع قم ة ب ايكزونغ ،فنج د
صخرة غائين التي تشبه بم شھد الح سناء ال تي تجل س مبت سمة ابت سامة حل وة
وتسريحة شعرھا جميلة.
في المقربة من قمة سانغبايك ،توجد الصخور الغريبة الشكل مثل صخرة
كورايدونغ )ظھر الحوت( وصخرة بيونغبونغ )البرافان(.
حي قمة بايكزونغ يرتاد إلي ه كث ير م ن الن اس الي وم لالط الل الجي د عل ى
المناظر الكثيرة وروعة جمال مناظره الطبيعية في جبل كونغكانغ.

حي سونھا
ف ي ح ي المع الم ھ ذا ،يمك ن م شاھدة قم ة زيب سون ال تي ت شبه ب رؤوس
الرم اح القائم ة الرفيع ة وقم ة ت شايھا الفتان ة ال تي ت شبه كم ا ل و أن ال ضباب

صخرة باي )الزورق( في وادي دونغسوك

يغطي عليھا ،والشالالت الجميلة والبركات والصخور واألحجار الغريبة.
وتكون مناظر وادي دونغسوك ف ي الخري ف خاص ة ھ ي أروع المناظ ر
الطبيعي ة .وص خرة ھون دول )المھ تزة( ال تي ت سمى ب صخرة دون غ تنت صب
على الصخرة المسطحة الكبيرة ،ووزنھا عشرات األطنان ،ولك ن يب دو أنھ ا
ستھتز بمجرد لمسھا خفيفا.
ھذه الصخرة ذاع صيتھا لجمال المناظر المحيطة بھا ،فضال ع ن غراب ة
تل ك ال صخرة بح د ذاتھ ا .بي ن ال صخور ال ضاربة إل ى ال سواد والحم رة
والبي اض وال سمرة ،ينم و ع دد كب ير م ن أش جار القيق ب والقراني ا وال ُم ران
والبتوال والبلوط لتشكل أحراجا ،بحيث يتلون ال وادي بمختل ف األل وان ،مث ل
األحمر واألصفر واألصفر الضارب إلى الحمرة ،مما يثير إعجاب المشاھدين.
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وبجان ب ش اللي ريون زو وب ايكريون ف ي وادي س ونھا ،توج د ص خرة
كوبوك التي تشبه سلحفاة رفعت عنقھا لتشرب المياه .كم ا توج د ھن ا ص خرة
تشبه بالخيل األصيل المشبه جدا بتمثال تشوليما )الحصان المجنح( في بيونغ
يانغ ،ولذلك ،تسمى ھذه بصخرة تشوليما.
وبعد مسافة معينة غربا من ص خرة ت شوليما ،توج د ص خرة كوبوك سون
التي تشبه بالسفينة السلحفاة.

حي باليونسو
ف ي ھ ذا الح ي ،يج ذب أنظ ار الن اس ش الل أودان )ال درجات الخم س(
وش الل ريونغي ون ف ي وادي ريونغ سين .ت سقط مي اه ش الل أودان م ن عل ى
ارتفاع نحو  ٣٠م ترا لت صطدم بال صخرة ،ح تى تغ رق تل ك البقع ة كلھ ا ف ي
ضباب المياه ،ففي األيام الصافية ،تتلون بقوس قزح جميل.
بعد المرور ب شاللي دونغريون غ وريونغ سين ،يق ع الج سر المقنط ر .ھ ذا
الجسر المبني جميال عن طريق تشذيب األحجار الغرانيتية يقع ف وق الج دول
الجميل الذي تنساب فيه المياه الصافية وس ط أيك ة أش جار ال صنوبر والبل وط
والقيقب ،مما يزيد جماال لمنظر وادي باليون.
إذا عبرت ھذا الجسر ،فيقابلك الشالل المستلقى على طول نحو  ٦٠مترا.
ھذا الشالل يتميز بشكله ،ويشتھر أيضا كمكان الراحة.
قي ل إن الن اس ال ذين ك انوا ي زورون ھ ذا المك ان ف ي الماض ي خلع وا
لباسھم وقطعوا أغصان األشجار وفرشوھا تحت أجسامھم ،وانزلقوا على
متنھا إلى البركة الواقعة في األسفل على ط ول  ٦٠م ترا ب سرعة ال برق.
لك ن ال سبع أو الثم اني م ن ع شرة األش خاص انزلق وا ب سالمة ،وانقل ب
االثنان أو الثالث منھم حتى استغرقوا ف ي المي اه ،ولك ن ك ان م ن الغراب ة
أن أحدا منھم لم يكن يصاب بالجراح.

جبل كومكانغ
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حي سونغريم
يشتھر ھذا الحي بالجروف الشاھقة الحادة والصخور الكبيرة البيضاء.
توجد في ھذا المكان ،البركات الكبيرة وال صغيرة الجميل ة وش الل توح د
السيول والشالل القائم وشالل الحلقة .ويوجد في ھذا الحي شالل سيبئي )إثنا
عشر( وھو األول ف ي االرتف اع م ن ال شالالت األربع ة الم شھورة ف ي جب ل
كومكانغ ،تسقط مياھه على  ١٢درجة ويبلغ ارتفاعه  ٢٨٩مترا.
حقا إن ھذا الشالل مھيب جدا ،ويبدو تارة كما لو أن حب ات اللؤل ؤ ت سقط
بغزارة من السماء ،أو ترسل السماء رعودا مائيا تارة أخرى.

حي صخرة وونسون
توجد في ھذا الحي ص خرة وون سون ووادي م انكيونغ وش الل كوري ون
وشالل ھوينبيدان )الحرير األبيض( وغيرھا.
ص خرة وون سون يبل غ ارتفاعھ ا نح و  ٢٠م ترا .إذا ص عدنا ص خرة
وونسون ،وألقينا نظرة إلى جوانبھا ،فإننا نستطيع أن ن رى ف ي نظ رة واح دة
القم م الجميل ة والغريب ة مث ل قم تي إيلت شول وزانغك ون ف ي اتج اه ال شمال
الغربي وقمتي تشايھا وزيبسون ش ماال ،وف ي األم ام المنظ ر المھي ب ل شالل
سيبئي.
واألش ياء ذائع ة ال صيت ف ي ھ ذا الح ي ھ ي ش الل ھوينبي دان )الحري ر
األبيض( ،وشالل دوزول )الخطين( وصخرة تشيلبو .ھذان ال شالالن غريب ا
ال شكل يب دوان م رتبطين أح دھما ب اآلخر ،وال شالل التح تي ي سمى ب شالل
ھوينبي دان )الحري ر األبي ض( ،وال شالل الفوق ي ي سمى ب شالل دوزول
)الخطين( ألن قطرات المياه المشبھة بالخرز تسقط من فوق بالخطين.
وصخرة تشيلبو ھي قمة صخرية غريب ة ت شبه بأنھ ا تلون ت ب سبع أل وان
الجواھر ،وف ي الماض ي ،ك ان معب د ص غير م سمى بمعب د ت شيلبو قائم ا ف ي
أسفل ھذه الصخور.
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كومكانغ الداخلي
ھذا ھو حي المع الم ف ي غ رب جب ل كومك انغ .ي شتھر كومك انغ الداخل ي
بجمال الوديان الھادي ليشكل أجمل المن اظر الطبيعي ة ف ي ال دنيا ب التوافق م ا
بي ن ع دد كب ير م ن ال شالالت والبرك ات وال صخور واألحج ار الغريب ة
وسالسل الجبل الجميلة.
من اظر كومك انغ ال داخلي تتم يز عام ة بكثاف ة الجم ال األنث وي الھ ادي،
وتختلف عن مناظر كومكانغ الخارجي المتميزة بالجمال الرجالي.

حي مانتشون
في وادي نايك انغ بھ ذا الح ي ،تق ع دار كومك انغ ال داخلي لالس تراحة .إذا
واصلنا السير بعد أخ ذ ق سط م ن الراح ة ھن ا ،فنم ر ب شالل بي دان )الحري ر(
عل ى ارتف اع  ٧٠م ترا ف ي وادي كومزان غ ،ون دخل أرض أزھ ار األض اليا
واألضاليا الملكية.
كل من يدخل ھذا المكان سيت سنى نف سه اللتق اط المن اظر الخالب ة الفري دة
المتنوعة بآالت التصوير.
عل ى الج روف ال شاھقة الح ادة ينم و ع دد كب ير م ن مختل ف ش جيرات
األزھار بعد مد ج ذورھا الطويل ة ف ي أرض الج رف ،ح تى تنت شر األزھ ار
الجميلة ليشكل برافانا جميال من األزھار.
عالوة على ذلك ،توجد في حي مانتشون ،بركة وول بمعنى بركة الباك ي
ألن ص وت مياھھ ا الجاري ة ت شبه ب صوت الب اكي وص خرة س امھيونغزي
)اإلخوة الثالث( وجسر صخرة سامبول الذي ي سمى أي ضا بج سر يونغ سون
بمعنى جسر استقبال المالك ،ومعبد بيوھون العائد إلى أكثر من  ١٣٠٠سنة،
ومعب د زونغي انغ وص خرة ب انغكوانغ الم شھورة ب اإلطالل الجي د عل ى ك ل

المناظر وصخرة كايسيم وصخرة تشونئيل وغيرھا.
تكثر في جبل كومكانغ المعابد المشھورة عالميا أيضا .ومنھ ا كان ت أربع ة معاب د
زانغآن ويوزوم وسينكي وبيوھون تسمى بالمعابد الكبيرة األربعة في جبل كومكانغ.
قيل إن معبد بيوھون بني ألول مرة في عام  .٦٧٠وفي الفترات الالحقة،
أعيدت صيانته وبناؤه لعدة مرات حتى جاء إلى اليوم.
ھ ذا المعب د ط ار اس مه عالمي ا أي ضا ،ح تى كان ت الق صور الملكي ة ف ي
البلدان األخرى أرسلت األشياء ورعاياھا لتقدم القداس البوذي له.
في األيام الماضية ،كان في ھ ذا المعب د توج د المبخ رة النحاس ية الكب يرة
ال تي تت سع لتبخ ير أربعي ن "م اال" م ن األرز دفع ة واح دة ووزنھ ا ٥٠٠
"كون" ،والباغودا الحديدية التي نقشت عليھا  ٥٣تمثاال بوذيا وغيرھم ا م ن
التراث والقطع التراثية الثقافية القيم ة بأع داد كب يرة ،لكنھ ا تعرض ت للنھ ب
والخراب على أيدي الغزاة األجانب.
وع الوة عل ى ذل ك ،إن م ا يج در بالم شاھدة ف ي ح ي مانت شون ھ و ص خرة
سامبول .في واجھة ھذه الصخرة الكبيرة التي ت سمى ب صخرة س امبول ،تنت صب
ثالثة تماثيل بوذية ميروك وسوكغا وآميتا واقفة على أقدامھا ،وف ي ي سارھا يق ف
التمثاالن البوذيان الصغيران ،وفي الخلف ،نقشت  ٦٠تمثاال بوذيا.

حي مانبوك
ھذا ھو ح ي المع الم ذائ ع ال صيت ال ذي يمث ل الودي ان الجميل ة ف ي جب ل
كومكانغ منذ قديم الزمان.
بعد الم رور ببواب ة كومك انغ وص خور كومك انغ ،تظھ ر مختل ف أش كال
الشالالت والبركات الكبيرة والصغيرة على التوالي ،مم ا ي برز جم ال وادي
مانبوك ،أجمل المناظر لكومكانغ الداخلي.
إذا رفع ت رأس ك عل ى ص خرة س وكون )المن ديل( ال تي قي ل ف ي
األس طورة إن الفت اة ب ودوك ،الراھب ة البوذي ة علق ت عليھ ا من ديلھا،
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صخرة سامبول

فستجد سلسلة الجبل الخالبة في قمة ھيانغرو مما يجعلك تطلق ص يحة
اإلعجاب تلقائيا.
موضع اإلھتمام الخاص في حي مانبوك ھو معبد ب ودوك ال ذي قي ل إن ه
بني في عھد كوغوريو.
الجوسق في ھذا المعبد بني على الجرف الشاھق الرفي ع بواس طة العم ود
النحاسي الواحد )طوله سبعة أمتار(.
يبدو ھذا الجوسق متربعا على الجرف ال صخري أو معلق ا علي ه .وتك ون
ثمة كثير من األشعار المشھورة المتعلقة به.
إذا دخل ت معب د ب ودوك ،فتج د كھف ا محف ورا عمق ا ف ي الج رف
الصخري ،وھذا ھو كھف ب ودوك ال ذي قي ل إن أح د المبع وثين األجان ب
الذي زار ھذا الكھف في القرن الماض ي ق ال "إن ھ ذا المك ان ھ و أرض
البوذا الحقيقية .إني أرجو أن أموت ھن ا وأص بح كوري ا يعي ش ھن ا ألرى
طويال عالم البوذا" وبعد ذلك ،قفز في البركة وانتحر.
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بوابة كومكانغ

وعند الوقوف على
ص خرة تشونغ سونغ
معبد بودوك
الم سطحة ف وق معب د
بودوك ،يمكن اإلطالل على جمال مناظر وادي مانبوك في نظرة واحدة.
ف ي الجھ ة المقابل ة ل صخرة تشونغ سونغ ،توج د برك ة زي نزو عمقھ ا
 ٧,٥متر ومساحتھا  ٤١٢مترا مربعا ،وفوقھ ا يوج د ش الل زي نزو ال ذي
تسقط مياھه على أربع إلى خمس طبقات ،وعل ى المي اه ال صافية اللؤلئي ة
تنعكس السماء الزرقاء وخ ضرة األش جار المورق ة ،و يل وح ق وس ق زح
على رذاذ المياه المتساقطة.
يمكن القول إن وادي مانبوك الذي يحتضن بركة ب اي )ال زورق( وبرك ة
كوبوك )السلحفاة( وصخرة سازا )األس د( وبرك ة ھواريون غ وغيرھ ا أروع
جمال الوادي لتقلبات الشالالت والبركات وامتزاج األيكات العابقة بالروائ ح
العطرية مع الصخور الغريبة بعضھا ببعض.
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حي صخرة بايكوون
ھذا الحي ينقسم إلى وادي سولووك ووادي بايكوون ووادي ھواكاي.
ف ي وادي س ولووك ،يوج د كھ ف كاس وب الواق ع ف ي خاص رة الج رف
الشاھق وصخرة ريونغتشو عل ى ش كل ال صقر وغيرھ ا م ن مختل ف مناظ ر
الصخور على كل األشكال وال تي ت سمى بمانمول سانغ الداخلي ة )مانمول سانغ
في كومكانغ الداخلي(.
وفي وادي بايكوون ،توجد ص خرة ب ايكوون وھ ي مرك ز ھ ذا الح ي .إذا
مشيت شاعرا بالقشعريرة على متن الجبل الممدود كذراع اإلن سان ،فتج د أن
طرف المتن يصعد فجأة إلى فوق كقبضة اليد ثم يصير مقطوعا ليشكل جرفا
سحيق الغور.
ھا ھو ذا صخرة ب ايكوون ،من صة الم شاھدة األك ثر ش ھرة ف ي كومكان غ
الداخلي ،وعلى قمة متن الجبل ھذا ،تق ف ش جرة ال صنوبر بع د م د جذورھ ا
الصلبة بين شقوق الصخرة.
على صخرة بايكوون ھنا ،تالحظ كلوحة الرسم قمة ھيولمانغ التي توحي
إليك بأن تلم سھا إذا م ديت ال ذراع والقم ة الملت صقة بھ ا قم ة بوبك ي ووادي
مانبوك الذي يشكل في كل عطفاته مناظر خالبة.
إذا واصلت المضي على طول درب تسلق الجبل فتستقبل التمثال الب وذي
الموقر الذي يوحي بأنه يتربع وعلى محياه ابتسامة حلوة.
وأكثر ما يستحق بالنظر في وادي ھواكاي تمثال ميوكيل البوذي.
ھ ذا ھ و تمث ال ب وذي منح وت عل ى ال صخرة الكب يرة القائم ة ف ي
الجبل بعد تشذيب كلھا ونحتھا ،في عھد كوري و ،وارتف اع التمث ال ١٥
م ترا وعرض ه  ٩,٤م تر ،وارتف اع وجھ ه  ٣,١م تر وعرض ه ٢,٦
م تر ،وط ول عين ه م تر واح د وط ول األذن  ١,٥م تر وط ول الي د ٣
أمتار وطول القدم  ٣,٢متر.
يرفع كفته اليمنى وعلى وجھه ابتسامة غريبة ،كما ل و أن ه يتم نى لل زوار
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ح سن الح ظ .يعت بر ھ ذا التمث ال أب رز التماثي ل وأدقھ ا م ن التماثي ل البوذي ة
الحجرية المنحوتة على الصخرة في كوريا.

حي صخرة ميونغكيونغ
ھ ذا الح ي ي شتھر بجم ال من اظر وادي بايكت شون ووادي ريونغ واون
الملت صق ب ه ووادي بايكت اب ومن اظر قم ة بايكم ا وقم ة ت شائيل المطل ة
وغيرھا.
وأك ثر م ا يج ذب أنظ ار جمي ع ال زوار ص خرة ميونغكيون غ ال تي ت شبه
بالمرآة الكبيرة القائمة باالعتماد عل ى الجب ل وبرك ة أوكغيون غ ال تي ت ضيئھا
تلك الصخرة المرآة.
تقول األسطورة القديمة إن ھذه ال صخرة الم رآة ال ساحرة ال تي ارتفاعھ ا

تمثال ميوكيل البوذي
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 ٩٠مترا وعرضھا  ٣٠مترا يتراءى فيھ ا ح تى م ا ف ي أعم اق قل وب الن اس
لتمييز البر من الجرم .أجمل مناظر صخرة ميونغكيونغ ھو من اظر الخري ف
الملونة بحمرة أوراق األشجار.
توج د ف ي المقرب ة م ن وادي ريونغ واون ص خور أوكت شو وص خرة
تشايك سانغ وص خور يونغ واول وغيرھ ا ،وتنت صب بوق ار ص خرة أوس ون
وقمة بايكما .وصخرة ميتشول القائمة ھنا ترتبط باألسطورة التالية.

 أﺳﻄﻮرة -ك ان الراھ ب الب وذي
اسمه ريونغ واون ھ و أول
م ن ب نى المعب د ف ي وادي
ريونغ واون ،ودرس في ه
ال دين الب وذي .ك ان ينھم ك
في تھذيب نفسه بالدين دون
أن يأك ل حبوب ا وك ان ي سد
رمق ه ب صعوبة م ن خ الل
مضغ أوراق الصنوبر لعدة
شھور.
ذات ي وم م ن ذل ك،
رأى شيخا شيب رأسه في
المن ام أثن اء غفوت ه ،وق ال
ل ه "إن ي سأرس ل إلي ك
أرزا معجب ا بإخالص ك.
اذھب إلى أس فل ال صخرة
بجانب المعبد لتراه".

صخرة ميونغكيونغ

بع د أن اس تيقظ الراھ ب م ن غفوت ه ،توج ه إل ى ذل ك المك ان ال ذي قال ه
ال شيخ ،حي ث رأى حفن ة م ن األرز األبي ض دون أن يع رف م ن أي ن ج اء.
وحين حدق النظ ر ف ي ال صخرة ،رأى األرز ي سقط م ن الثق ب ال صغير ف ي
أعلى الصخرة حبة بعد حبة.
شكر الراھب على ذلك للبوذا ،وطب خ ح ساء م ن حفن ة األرز تل ك ،حت ى
ذاق طعم الحبوب بعد فترة طويلة ،وفي اليوم الت الي أي ضا ،ل م يخ رج األرز
إال بذلك المقدار فقط.
كان الراھب ي درس بج د واجتھ اد فيم ا ھ و يأك ل ح ساء مطبوخ ا م ن
األرز المسقوط من علو الصخرة ،واستوعب تع اليم ال دين الب وذي ،حت ى
صار راھبا بوذيا مشھورا.
بعد أن سمع أحد الرھب ان الطم اع ھ ذا الخ بر ،ج اء إل ى ھ ذا المك ان،
ودرس الدين البوذي فيه ،وف ي ال سعي إل ى إخ راج األرز بكمي ات أك بر،
حفر الشقة باألوسع من أصلھا ،لكن األرز لم يعد يخرج منذ ذاك.
وأكثر ما يجذب أنظار الزوار في ھذا الحي ھو منظر وادي سوريوم.
شالل سوريوم الواقع ھنا ھو شالل تنسل مياھه ال صافية والنقي ة م ن بي ن
الصخور البيضاء مطلقة خريرا ع ذبا ،ويب دو ك أن ال سجاد األخ ضر م ن
الطحالب المائية الخضراء ينبسط على سطوح الصخور الملساء.
كتب أحد األدباء القدامى ما يلي في قصة رحلته إلى جبل كومكانغ:
"إذا نثرتھا إلى الفضاء فتجدھا خ رزا ،وجمعتھ ا فتراھ ا لف ائف الحري ر،
وتنزلق جاري ة ب سرعة ال برق إل ى األس فل ،وتلح ق بھ ا ح دقتا عيني ك ،وإذا
أدرتھما إلى الجان ب فإن ك ت شعر بال دوار كم ا ل و أن ال صخور ت دور حول ك
مثلما كنت في السفينة".
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حي صخور مانغكون
يتألف ھذا الحي من وادي سونغرا وصخور مانغكون .أجمل المناظر ھنا
ھ و التف رج عل ى قم ة ھيولم انغ )ارتفاعھ ا  ١٣٧٢م ترا( بع د الوق وف عل ى
صخور مانغكون.
إذا نظرت إلى قمة ھيولمانغ من ھنا فتجد السماء الزرقاء من خالل حفرة
مصنوعة ف وق قم ة ھيولم انغ مم ا يجع ل ص درك يثل ج .تك ون ثم ة حكاي ات
ممتعة كثيرة ترتبط بھذه الحفرة وإحداھا ما يلي:

 أﺳﻄﻮرة -في غابر الزمان ،صنع القديس البوذي كل األشياء ف ي الع الم ،وحين ذاك،
صنع أجمل الجبال ،وھو جبل كومكانغ.
ولكن حين ھم بإنزال ھذا الجبل إلى األرض ،كان يقلقه أمر واح د ھ و أن
بنية األرض ستتغير بعد مرور زمن طويل ،مم ا ق د ي ؤدي إل ى خ راب جب ل
كومكانغ ،ولم يك ن بوس عه أن يبق ى متفرج ا خ راب ھ ذا الجب ل ال ذي ص نعه
باذال كل ذكائه ومواھبه ،فصمم على رفع ھذا الجب ل إل ى ال سماء عن د وق وع
التغير الكبير على األرض.
ولذلك ،أحدث حفرة في إحدى قمم الجبل لتعليق حلقة فيھا عندذاك.
تلك القمة ھي قمة ھيولمانغ.

حي تايسانغ
تكثر في ھذا الحي أجمل المناظر الطبيعية مثل بركة ريونغك وك الت ي
قي ل إن التني ن ال ذي ك ان يعي ش فيھ ا تمل ص منھ ا ض اربا ذيل ه ،وش الل
س امدان )ث الث درج ات( وال شالل الم ستلقي س وزونغريوم ال ذي ي شبه
بستار البلور المفروش ،ووادي مانزول الذي يسمى ببركة سوميت شيلكوك
بمع نى أن ال برك ال سبع تلت صق في ه بع ضھا ب البعض وبرك ة زوكريون غ
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وصخرة كانغسون وكثير من الباغودات الكب يرة وال صغيرة مث ل ب اغودا
سومي أجمل الباغودات.

حي كوسونغ
في ھذا الحي ،يوجد ش الل وون سيل عل ى ارتف اع  ٥٠م ترا ،ال ذي
ي نزل مج رى مياھ ه الواح د األبي ض متلوي ا إل ى األس فل ،ال ذي ي شبه
بخيوط الحرير المنحلة من بكرتھ ا الكب يرة ،وبرك ة س امكاك بعم ق ٨
أمتار ،وشالل كوسول الذي يرش مياه الجدول كلھا إلى الجوان ب بع د
تحويلھ ا إل ى خ رز ف ضي ،وش الل أوكيون غ عل ى ارتف اع  ٣١م ترا،
ال شھير بأح د ال شالالت األربع ة الكب يرة ف ي جب ل كومك انغ وش الل
راكسانغ وغيرھا من الشالالت والبركات والصخور الغريبة.

حي قمة بيرو
أشھر ما في ھذا الح ي ھ و السل سلة ال صخرية ال تي ت سمى بوون ساداري
كومساداري بمعنى السلم الفضي والسلم الذھبي.
إذا رأيت عن بعد سلسلة صخرية مشبھة بأس نان المن شار ال تي تتعل ق
على قمة بيرو ،فإنھا تلوح لك مثل السلم الموض وع عل ى ال سماء ،وحي ن
ترسل الشمس أشعتھا في الصباح ،فإنھا تصبح س لما ف ضيا عل ى ض وئھا
األبيض ،وعندما تلونت السماء بالغسق ،فت صبح س لما ذھبي ا عل ى ض وء
الشمس الذھبي.
قمة بيرو أعلى القمم ف ي جب ل كومك انغ .أجم ل مناظرھ ا الطبيعي ة
مث ل سالس ل الجب ل الموش اة بمختل ف أن واع األزھ ار ف ي الربي ع،
والودي ان مورق ة األش جار المنع شة والرطب ة ف ي ال صيف ،والقم م
والودي ان الملون ة ب الحمرة ف ي الخري ف والمن اظر الجميل ة المتألق ة
باللون األبيض الفضي في الشتاء كلھا يثير رغبة في العيش عل ى قم ة

٦٩

٧٠

جبل كومكانغ
٧١

الجبال المشھورة في كوريا

حي بحيرة سامئيل

شالل أوكيونغ

ب يرو ف ي ك ل الف صول لالس تمتاع بجم ال الطبيع ة الف سيحة لك ل م ن
يزورون ھذا المكان.

كومكانغ البحري
ھذا ھو مكان المعالم الواق ع عل ى س احل بح ر كوري ا ال شرقي ف ي ش رق
قضاء كوسونغ بمحافظة كانغواون .كومكانغ البحري ھو منظر كومكانغ ف ي
البحر ،وفي الوقت نفسه منظر البحر في كومكانغ بكل معنى الكلمة.
يسمى ھذا بكومكانغ البحري ألنه كناية عن جمال جبل كومك انغ المنق ول
إلى البحر كما ھو عليه.

بحيرة سامئيل ھي أحد المناظر الطبيعية الثمانية في كوان دونغ من ذ غاب ر
الزمان ،بكونھا بحيرة مشھورة بجمالھا.
أطلق عليھا اسم بحيرة سامئيل بمعنى ثالث ة األي ام ،ألن أح د المل وك ف ي
الماض ي ق ضى ھن ا لم دة ثالث ة األي ام ل شدة جمالھ ا ،رغ م أن ه ك ان يخط ط
لقضاء يوم واحد فقط فيھا.
يكون طول محيطھا نحو  ٦,٥كيلومتر وعم ق مياھھ ا  ٩إل ى  ١٣م ترا،
وفي جوانبھا ،تنتصب قمم الجبل الكب يرة وال صغيرة كباراف ان وف ي وس طھا
جزيرة واوو حيث أيكة أشجار الصنوبر.
ق ال الن اس الق دامى إن الحوري ة ف ي ال سماء أس قطت مرآتھ ا ف ي بح يرة
سامئيل.
فتتميز بصفاء مياھھا وھدوئھا ،ويبدو كأن كل جمال جبل كومكانغ تجمع
ھھنا بالذات.
طبعا إن مشاھدة منظر بحيرة سامئيل على ال ساحل طيب ة ،لك ن األف ضل
ھو ركوب الزورق وتجذيفه للتجوال في أركان البحيرة ومشاھدتھا.
عند شق أمواج المياه الھادية بالزورق ،يمك ن م شاھدة الج زر الحجري ة،
مثل دانسوآم و ساسون زونغتو وموسونداي ومايھيانغبي وغيرھا من المعالم
المرتبطة باألساطير القديمة.
على صخور المعالم ،توجد الحروف التي نقشھا الناس الق دامى كم ا ھ ي
عليه.
إذا ت م إيق اف ال زورق عن د س فح الجب ل ال شمالي ،ف إن س احة الرم ال
البي ضاء الجميل ة ال تي تغط ي عليھ ا أش جار ال صنوبر تنت شر أمام ك .وإن
عرض نفسك عل ى أش عة ال شمس واالس تحمام ف ي البح ر يجعالن ك تتخل ص
تماما من تعب تسلق الجبل.
شروب النبيد والبيرا على المائدة تحت ظل ش جرة ال صنوبر طي ب ،لك ن
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األفضل منه شروب مياه عين مونغتشون المشھور في بحيرة سامئيل.
يرتبط نشوء ھذا العين باألسطورة الممتعة التالية.
 أﺳﻄﻮرة -تحكي األسطورة أن أحد الرھبان البوذيين المسنين حاول ف ي بن اء المعب د
في ھذا المكان الجميل في غابر الزمان ،لكنه لم يجد فيه أي ينبوع المياه.
رقد الراھب على المرج ممعنا في التفكير ،وفي أثن اء ذل ك ،اس تغرق ف ي
النوم ،ورأى ف ي الحل م ش يخا م شيب ال رأس و طوي ل اللح ى البي ضاء ي نزل
راكبا السحب ،وقال له بوقار مشيرا إلى الصخرة اليسارية.
أحفر تحت ھذه الصخرة ،وعندئذ ستجد عين المياه.
بعد أن استيقظ الراھ ب م ن الن وم ،حف ر األرض بجان ب ال صخرة عل ى
سبيل التجربة .وعند حفرھا بعمق نصف القام ة تقريب ا ،رأى المي اه ال صافية
تتدفق ،وجرب عل ى ارتوائھ ا ،فرآھ ا عذب ة وعطري ة وب اردة ج دا ،ف ضرب
الراھب ركبته قائال :ھا ھي مياه عطرية باردة رأيتھا في الحلم.
ففي اليوم التالي ،رتب عي ن المي اه بنظاف ة ،ونق ش عل ى ال صخرة عب ارة
"مياه عطرية باردة رأيتھا في الحلم".
وأش ھر م ا ف ي ھ ذا الح ي ھ و أط الل جوس ق ھاي سان .بع د أن ت م تحدي د
موقعه ،جرى بناؤه في عام  ،١٥٦٧لكونه مكانا رائع ا لإلط الل عل ى البح ر
والجبل كليھما.
إذا ألقي ت نظ رة إل ى الجوان ب ھن ا ،يمكن ك أن ت رى السالس ل الجبلي ة
الخالب ة ف ي الغ رب وكومك انغ البح ري وجم ال منظ ر قم ة كوس ون ف ي
الجنوب ،وبحيرة سامئيل في الشمال .وعلى ص خرة الج رف عن د أط الل
الجوسق نقش شعر الشاعر الق ديم ال ذي يق ول إن بي ت الم الك م ا ھ و إال
ھذا المكان.

جبل كومكانغ
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حي كومكانغ البحري
في ھذا الحي ،يمكن م شاھدة مختل ف المن اظر ال ساحلية والمناظ ر
داخل المياه وال صخور القائم ة ال تي ت شبه بالحارس ين ال ذين ي دافعون
عن كل المن اظر ال ساحلية وجزي رة س ول )ال صنوبر( وھ ي الجزي رة
الصخرية التي تغطي عليھا أشجار الصنوبر الكثيفة وصخرة س اكونغ
وص خرة تشيل سونغ وبح يرة يونغران غ وص خرة ھيونزون غ وص خرة
باي وصخرة أوكغيو وغيرھا من المعالم المرتبطة باألساطير المث يرة
لالھتمام.
وأجم ل المن اظر وأروعھ ا منھ ا ھ و طل وع ال شمس ف ي كومكان غ
البحري.
إذا وقفت على ساحة الرمال البي ضاء منتظ را وق ت ب زوغ الفج ر،
فتجد انبالج األفق المائي وتلون السماء والبحر والسحب والجزر كلھ ا
ب الحمرة القاني ة وطل وع الك رة الناري ة الم شتعلة ال ضخمة بب طء م ن
البحر.
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طلوع الشمس في كومكانغ البحري
الجروف اللصخرية في كومكانغ البحري
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اآلثار والقطع األثرية التاريخية الثقافية
ف ي منطق ة جب ل كومك انغ ،تك ثر اآلث ار والقط ع األثري ة التاريخي ة
الثقافية وأنواعھ ا متنوع ة ومنھ ا القب ور القديم ة ف ي حقب ة بداي ة المجتم ع
الطبقي مثل الدلمنات ،واألسوار الجبلية والمباني واألن صاب والب اغودات
والتماثيل البوذية المنحوتة والمشغوالت الفني ة المعدني ة والخ شبية العائ دة
إلى العصور الوسطى .بناء على السجل التاريخي ،كان في جبل كومكانغ
أكثر من مائة معبد.
ما عدا األسوار الجبلية والقبور القديمة وبعض الم شغوالت الفني ة القائم ة ف ي

جبل كومكانغ
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جبل كومكانغ ،تكون معظم اآلثار واألوابد القائمة فيه ترتبط بالدين البوذي.
نقدم أبرز اآلثار والقطع األثرية التاريخية فيما يلي:

معبد بيوھون
يقع ھذا المعبد في وادي بيوھون بحي مانت شون ،أجم ل األم اكن الجميل ة
في كومكانغ الداخلي .ھذا المعبد ھو أحد من أربعة المعاب د الكب يرة ف ي جب ل
كومكانغ.
بني ألول مرة في عام  ،٦٧٠والمبنى الحالي أعيد بناؤه في ع ام .١٧٧٨
أصال ،كان المعبد مؤلفا من  ٢٠ونيف مب نى ،واآلن بقي ت في ه أدي ار بانياب و
معبد بيوھون
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وريونغ سان وميونغب و البوذي ة وجوس ق رونغب ا وجوس ق أوس يل وغيرھ ا.
وعلى الصخرة المسماة بصخرة س امبول القائم ة عل ى الطري ق الم ؤدي إل ى
معب د بيوھ ون ،نق ش تمث ال س وكغا الب وذي وف ي يمين ه تمث ال م يروك وف ي
يساره تمثال آميتا.

معبد زونغيانغ
يقع ھذا المعبد في خاص رة جب ل بانغكوانغ داي وراء معب د بيوھ ون .ھ ذا
المكان مشھور باإلطالل الجيد على المناظر في كومكانغ الداخلي .ب ني ألول
مرة عام  ،٦٠٠وأعيد بناؤه عام  .٦٦١
أص ال ك ان ف ي ھ ذا المعب د جوس ق ھول سونغ كمب نى المعب د والمبان ى
الرئي سية م ن دي ر باني ابو الب وذي ودي ر ياك سا الب وذي وب اغودا بالطبق ات
الثالث ة والم صباح الحج ري ،وف ي جانب ه ،كان ت تق ع المب اني مث ل دي ر
ريونغ سان الب وذي ودي ر راھ ان الب وذي ،لك ن جوس ق ھول سونغ ودي ر
ريونغسان البوذي ودير راھان البوذي وغيرھا احترق ت م ن ج راء الق صف
الجوي األمريكي في فترة حرب التحرير الوطنية الماضية.

معبد بودوك
يقع ھذا المعبد بجانب بركة بونسول إحدى البرك الثماني في حي م انبوك
في كومكانغ الداخلي.
بني ألول مرة في عام  ،٦٢٧وأعيد بناؤه عام  ،١٦٧٥وفي عام ،١٥١١
أقيم العماد البرونزي الذي يدعم المعب د والحب ال الحديدي ة ال تي تعل ق المبن ى
على الصخرة .أقيم العماد البرونزي الواحد بارتفاع  ٧,٣م تر عل ى خاص رة
الجرف الشاھق بارتفاع أكثر من  ٢٠مترا.
إذا دخلت معبد ب ودوك ،فإن ك تج د كھف ا عمق ه  ٥,٣م تر وعرض ه ٢ – ١,٦
متر وارتفاعه  ١إلى  ٢متر في اتجاه الجرف الصخري .ھذا ھو كھف بودوك.
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معبد زانغآن
كان ھذا المعبد الواقع في مدخل كومكانغ الداخلي ھو أحد المعابد الكبيرة
األربعة في جبل كومكانغ.
بني ألول مرة عام  ،٥٥١وأعيد بناؤه لعدة مرات ،ومعظ م المب اني الت ي
كانت باقية إلى عام )١٩٥١ف ترة ح رب التحري ر الوطني ة( أعي د بناؤھ ا ف ي
النصف األول من القرن الثامن عشر.
كان ھذا المعبد معبدا كبيرا مؤلفا من مجموعة المب اني الكث يرة المنق سمة
إلى حي المباني المتمحور على دير دايوونغبو وحي المباني المتمحور على
دير ساسون .ولكن كلھا احترق من جراء الق صف الج وي ف ي ع ام ،١٩٥١
ولم تبق فيه اآلن إال أحجار األسس.

تمثال ميوكيل )آميتا( البوذي
ھذا ھو أح د ال ثروات الثقافي ة القيم ة ف ي كوري ا .ھ ذا التمث ال نق ش عل ى
الصخرة الطبيعية على ارتفاع  ٤٠مترا ،وھو أك بر التماثي ل المنحوت ة عل ى
الصخرة الطبيعية في كوريا.
وقام ة تمث ال الب وذا الم تربع  ١٥م ترا ،وعرض ه  ٩,٤م تر ،وارتف اع
ركبتيه المضمومتين في حالة التربع وحده أعلى من قامة الرجل وطول أح د
أصابعه أكبر من المتر .وشكل عينيه وفمه التي ترتسم عليھا االبت سامة يب دو
حيويا جدا وإنما يشكل تقارنا عجيبا مع حجمه الضخم ومظھره الموقر.
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لمحة عامة
يقع جبل ميوھيانغ في مناطق شاسعة تشمل قضائي ھيانغسان وكوزانغ
بمحافظة بيونغآن الشمالية ،وقضاء نيونغواون بمحافظة بيونغآن الجنوبية،
ومدينة ھويتشون بمحافظة زاكانغ.
تبلغ مساحته  ٣٧٥كيلومترا مربعا وطول محيطه أكثر من ١٢٨
كيلومترا ،وارتفاعه عن سطح البحر  ١٩٠٩أمتار.
بخصوص ھذا الجبل ،تسمى منطقة أودية بانيا وواونميونغ وھيانغتشون
الواقعة شمالي قمة ھيانغبيرو بـ"كوھيانغسان")ھيانغسان القديم( ،تلك
المنطقة التابعة لقرى بوھونغ وريوزونغ وھيانغتشون بمدينة ھويتشون
والتي تم استثمارھا أوال عبر التاريخ ،أما الوادي الذي يؤوي معبد بوھيون
الحالي ومعرض الصداقة الدولية والذي أعقب المنطقة أعاله في استثماره
فھو أيضا يسمى بـ"سينھيانغسان")ھيانغسان الحديث( .ومن الناحية
اإلقليمية ،يسمى "سينھيانغسان" بـ"نايھيانغسان")ھيانغسان الداخلي( ومنطقة
قضائي كوزانغ ونيونغواون بـ"وايھيانغسان")ھيانغسان الخارجي( .عند
الحديث عن جبل ميوھيانغ ،يشار عادة إلى منطقة سينھيانغسان)وادي جدول
ميوھيانغ( المتميزة بأجمل المناظر الطبيعية .
كما يسمى ھذا الجبل منذ قديم الزمان بـ " ٨٤ألف قمة" ،يضم عددا كبيرا
من القمم الضخمة والغريبة األشكال والصخور العمالقة واألودية العميقة
والجروف الشاھقة والمياه الصافية كالبلور وكثيرا من الشالالت ،والغابات
الكثيفة وارفة الظالل في الصيف وأوراق الخريف المضرجة بالحمرة
والمنظر الثلجي في الشتاء ،فضال عن زقزقة مختلف أنواع الطيور وخرير
الجداول ،مما يشكل مناظر خالبة متميزة في كل ركن من أركان الجبل.
على بعد  ١,٥كيلومتر من فندق ھيانغسان ،يقع معرض الصداقة الدولية

عند سفح قمة تاميل ،وھو مسقوف بالسطح الجملوني المغطى بالقرميد
األزرق النير والذي يوحي للناظرين بأنه يطير إلى األعلى ،ومزين
بالزخارف الزاھية من زھرة كيم إيل سونغ وزھرة كيم جونغ إيل وزھرة
مغنوليا وغيرھا على الخلفية الوردية الفاتحة .تم افتتاحه في  ٢٦من
أغسطس /آب عام  ،١٩٧٨حيث يتم عرض وحفظ الھدايا المقدمة إلى
الزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل والقائد المحترم
كيم جونغ وون من رؤساء الدول وقادة األحزاب ومشاھير الشخصيات
ومختلف أوساط الشعوب في العديد من بلدان العالم ،واألجھزة الدولية،
وذلك بحسب القارات والبلدان والفئات االجتماعية والتسلسل الزمني.
طار اسم جبل ميوھيانغ منذ القديم كجبل مشھور ،ألنه يشكل مناظر
خالبة بالتناسق بين جماله البديع وضخامته.

معرض الصداقة الدولية

٨٣

٨٤

الجبال المشھورة في كوريا

البيئة الطبيعية والجغرافية
لقد تعرض جبل ميوھيانغ على مدى القرون الطويلة للتأثيرات
الجيولوجية الخارجية والداخلية مثل حركة القشرة األرضية المعقدة
والتعرية .في حقبة حركة القشرة األرضية التي حدثت في العصر الحديث
الثالث من الدھر الحديث ،انخفض وادي نھر تشونغتشون والمنطقة المحيطة
به ،وامتد تأثيرھا إلى جبل ميوھيانغ ،حتى ارتفعت قمة ھيانغبيرو والمنطقة
المحيطة بھا وازداد عمق أوديتھا ،مما شكل صورة الجبل الحالية.
يتألف جبل ميوھيانغ ،من حيث تضاريسھا ،من سلسلة الجبال الكبيرة
ومحورھا قمة ھيانغبيرو ،أعلى قممھا والتي تمتد حتى ضفة نھر
تشونغتشون جنوبا وحتى ضفة نھر دايدونغ شرقا وسائر المتون الجبلية
العديدة ،وما يتخللھا من األودية الكثيرة مثل أودية جداول ميوھيانغ
وبايكريونغ وواونميونغ.
لسلسلة الجبال الممتدة من قمة ھيانغبيرو قمم مشھورة منھا قمة زينكوي
) ١٨٣٢مترا( ،وقمة واونمان) ١٨٢٠مترا( ،وقمة ھيانغرو )١٥٩٩,٦
متر( ،وقمة أوسون ) ١٣٦٥مترا( ،وقمة بوبوانغ ) ١٣٩٢مترا( ،ولسلسلة
الجبال المتفرعة من ممر ھورانغ الجبلي جبل بايك ) ١٥٩٩مترا( ،وقمة
مونبيل
) ١٥٣٠مترا( ،وقمة وانغمو ) ١٤٠٢,٥متر( ،وقمة ھيونغزي )١٢٢٩
مترا( وغيرھا بالتتابع.
وتتميز الصخور في جبل ميوھيانغ ببياضھا الناصع واعتدال جودتھا ،فضال
عن نظافتھا وجمالھا ،والحتوائھا على كثير من عناصر الصوان الصلد الذي ال
ينحل بسھولة في الماء ،تكون الرمال الناتجة عن انكسارھا نظيفة ،كما أن
المياه التي تجري بين ثقوب الصخور وفي األودية صافية ونظيفة.
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وفي منطقة جبل ميوھيانغ ،ال تھب الرياح الشديدة ،وجوھا دافئ نسبيا
لكونھا محاطة بالجبال العالية.
يبلغ متوسط درجة حرارة الجو في شھر يناير /كانون الثاني األكثر
برودة  ١١,٦درجة مئوية تحت الصفر ،وفي شھر أغسطس /آب ٢٣,٧
درجة مئوية ،ومتوسط درجة حرارة الجو السنوي  ٨,٣درجة مئوية.
ومتوسط ھطول المطر السنوي ھو أكثر من  ١٣٠٠مليمتر ،ومنھا ينزل
 ٦٠بالمائة في شھري يوليو /تموز وأغسطس /آب .ولكثرة ھطول المطر
وضآلة الرياح وكثافة الغابة ،يبلغ متوسط رطوبة الجو السنوي في جبل
ميوھيانغ  ٧٥بالمائة.
وفي جبل ميوھيانغ ينبوع المياه المعدنية ،والروافد التي تصب في نھر
تشونغتشون المعروف منذ قديم الزمان بصفاء مياھه وزرقتھا ،ومن أھمھا
جدول ميوھيانغ.
ينبع ھذا الجدول من قمة كانغسون ،ويصب في نھر تشونغتشون في
قرية ھيانغآم .يبلغ طوله  ١٦,٥كيلومتر ،ومساحة حوضه  ٧٢.٢كيلومتر
مربع .وإضافة إلى ذلك ،ينضم إلى الجداول الطويلة جدول بايكريونغ
) ٤٠,٥كيلومتر( الذي يجري في منطقة وايھيانغسان )منطقة كوزانغ(،
وجدول بوسونغ في وادي بانيا بكوھيانغسان )منطقة ھويتشون( ،وجدول
واونميونغ في وادي واونميونغ ،وجدول زينميونغ في وادي ھيانغتشون.
وينبوع ميوھيانغسان للمياه المعدنية يقع على ضفة جدول ميوھيانغ بين
وادي سانغواون ووادي مانبوك .ھذه المياه المعدنية مؤلفة من
ھيدروكربونات الكالسيوم .مجموع كميات المواد المعدنية التي تضمھا ھذه
المياه يبلغ  ١٦٥٧,٤٢ميلغرام لكل لتر ،وجھد الھيدروجين )،٥,٨ (pH
ودرجة حرارتھا  ١٢,٥درجة مئوية .ھذه المياه نافعة لعالج األمراض مثل
التھاب المعدة المزمن ،وقرحة المعدة والمعى االثني عشري ،والتھاب
المعى الدقيق والغليظ المزمن ،والتھاب قصبة المرارة ،والتھاب المثانة
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المزمن والسكري الخفيف وغيرھا .عالوة على فعاليتھا لصحة الناس،
تكون صالحة الستعمالھا ،لوقوع منبعھا على درب تسلق جبل ميوھيانغ .عند
شربھا مدة طويلة ،يكسب ذلك البشرة نعومة وطراوة.
تغطي ھذا الجبل األحراج المختلطة وأساسھا أشجار الصنوبر والبلوط
في حدود  ٩٠٠ – ٥٠٠متر عن سطح البحر ،وتكثر حتى حدود ١١٠٠
متر فوقھا األشجار عريضة األوراق مثل سنديان منغولي وزيزفون وبتوال
إرماني وحتى حدود  ١٤٠٠متر وجوانبھا ،األشجار إبرية األوراق شبه
القطبية مثل  Abies holophyllaو Picea koraiensisوPicea jezoensis
و. Abies nephrolepis

وفي أعالي الجبل التي تزيد على  ١٨٠٠متر ،تنتشر النباتات الجبلية
ومنھا العرعر المستلقي والصنوبر المثمرالمستلقي والسرو المستلقي
والعصل والعنبية.
ويزخر ھذا الجبل باألعشاب الطبية والفواكه الجبلية مثل العنب البري
والكيوي ،وال سيما في وادي تشيلسونغ ،ينمو كثيرا اإلنسام البري الذي
يعرف على نطاق واسع بأكسير الحياة ،وكردھان وشيزندرا وحشيشة
المالك وشجرة السمن وكردھان سناني وغرنوقي وغيرھا.
ويتميز ھذا الجبل بتعدد انتشار الحيوانات لكونه يصلح لعيشھا ،فھو يضم
 ٤٢نوعا من الثدييات ،وأكثر من  ٢٢٠نوعا من الطيور ،وعشرات أنواع
الزواحف والبرمائيات .بشكل خاص ،يستوطنه عدد كبير من الطيور النادرة
والمفيدة ،وبين أكثر من ٢٢٠نوعا من الطيور كثير من القواطع ،أي تھاجر
أسراب الشحرور والخضيري األحمر وبرقش األحراج التي كانت تعيش
جماعات ،إلى مكان توالدھا عند حلول الربيع ،وفي شھر مايو /أيار ،يرتاد
جبل ميوھيانغ الشقراق عريض المنقار المشھور فيه ،والصفارية والوقواق
وأبو المنقار وغيرھا.
ويعيش في وادي مانبوك أعداد كبيرة من الطيور النادرة مثل الغراب
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المائي والرفراف والصعو المائي والقعقع الجبلي والصقر الجراح خشن
القدم وغيرھا ،وفي قمة ھيانغبيرو الصفارية وصائد الذباب الذھبي والطائر
المغرد والدرسة صفراء الفك والقعقع المائي وغيرھا ،مما يزيد جمال
المنظر الطبيعي.
وفي عديد من الجداول ،تعيش عشرات أنواع األسماك مثل القشقوش
والسلمون المرقط والقابودي .وعالوة على ذلك ،تستوطن ھذا الجبل
عشرات أنواع البرمائيات والحشرات.
وفي كل واد من وديان جبل ميوھيانغ عدد كبير من الشالالت.
تزيد الشالالت الكبيرة والشھيرة وحدھا على أربعين ،وأشكالھا متنوعة
تسقط مياه بعضھا باستقامة من العلو ،وتنزلق مياه بعضھا اآلخر على ظھر
الصخرة األشبه بظھر السلحفاة ،وتتبعثر مياه بعضھا الثالث الصافية إلى كل
الجوانب ،وتنزلق مياه بعضھا الرابع لمسافة معينة ثم تصعد إلى األعلى مثل
النافورة.
كما أن جبل ميوھيانغ يشكل مناظر طبيعية خالبة وضخمة لكثرة
الصخور العجيبة.
في جبل ميوھيانغ المكون من الصخور الصوانية والجرانيت ،يربض
عدد كبير من الصخور في كل األماكن ،مما يوحي ألول وھلة بأنھا
مخلوقات صخرية ال مجرد الصخور.
بعض الصخور الطبيعية مغطاة باألشنات الخضراء العتيقة العائدة
إلى آالف السنين ،وبعضھا اآلخر يبرز بصوره الناعمة ذات اللون
األبيض الرمادي ،وعلى متون بعض الصخور ،تنمو أشجار الصنوبر
المتأصلة في أعماقھا.
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حيثية اسم الجبل

المعالم واألماكن المشھورة

اشتق اسم جبل ميوھيانغ من معنى أنه جبل جميل وغريب األشكال
تفوح منه الرائحة العطرية.
يتخذ ھذا الجبل منظرا غريبا وضخما بسبب تاريخ نمو الجيولوجيا
والتضاريس في ھذه المنطقة ،ويعزي العبير الساطع فيه إلى كثرة
األشجار الفواحة ،مثل مغنوليا والليلك عريض األوراق والعرعر
المستلقي والسرو المستلقي.
تاريخ استثمار ھذا الجبل طويل ،لكنه يسمي باسمه الحالي منذ أوائل
القرن الحادي عشر ،وقبل ذلك ،كان يسمى "بجبل يونزو" ،ألنه تابع لقرية
يونزو ،وفي الفترة التي أعقبت أواسط عھد كوريو ،سمي كذلك بـ"جبل
تايبايك" بمعنى بياض ونظافة صخوره أكثر من سواھا.

وادي سانغواون
يقع على المنحدر الجنوبي بين كل من قمتي بوبوانغ وأوسون ،ويسمى
بھذا االسم لوجود دير سانغواون البوذي القديم في منتصف الوادي بارتفاعه
أكثر من  ٥٠٠متر.
ھناك األديرة البوذية ذات التاريخ العريق مثل دير بوليونغ الذي كان
يحافظ على حوليات كوريا من الساللة الملكية اإلقطاعية ،أحد اإلراث
الثقافية الثمينة في فترة حرب إيمزين الوطنية التي قامت في أواخر القرن
السادس عشر ،ودير سانغواون ،ودير تشوكسونغ ،ودير نونغئين ،وإسطبة
مشاھير الرھبان وسائر اآلثار التاريخية.
كما تتجمع فيه األماكن الشھيرة المرتبطة باألساطير والحكايات الشيقة
ومنھا شالالت جميلة ،مثل شالل دايھا ،شالل ريونغيون وشالل سانزو،
وبركات صافية كالبلور ،مثل بركة سانغسين ومنھل سانغواون وبركة
أونوئي ،وصخرة سيسيم المقترنة بقصة تحكي أن األفندي بونغيي كيم جاء
إليھا بالسيدات الثريات الساكنات في بيونغ يانغ ،وھزأ بھن ،وصخرة إينھو
المقترنة باألسطورة التي تحكي أن أحد الزوار الذي كان يصعد إلى دير
سانغواون البوذي ضل الطريق تحت شالل ريونغيون ،حتى يھيم على
وجھه ،وإذا بالنمر ظھر وأرشده.

بوابة سانغواون
تشكلت ھذه البوابة قبل أكثر من  ٤٠سنة من اآلن لتدحرج
الصخرة بمياه المطر الغزير ،حتى وقعت على الصخرة القائمة .بعد
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إحناء رؤوسھم ،ومع ذلك ،اضطروا إلى إحناء رؤوسھم وخاصرتھم للتفرج
على جمال وادي سانغواون ،وتملصوا منھا بصعوبة.

المرور بھذه البوابة ،يصبح
الزوار يفتتنون بجمال المناظر
الطبيعية في جبل ميوھيانغ.

منھل سانغواون
بوابة كومكانغ
تسمى ھكذا بمعنى دخول
الزوار إلى مكان أجمل مناظره
الطبيعية.
في الماضي ،كان جبل
ميوھيانغ يستخدم كمكان شرب
الخمر ومكان اللھو والتسلية
لألغنياء والمتنفذين .كانوا يجيئون
إلى ھذا الجبل للتفرج عليه،
راكبين كل منھم محفة يحملھا
أربعة األشخاص على عاتقھم،
واآلالت الموسيقية واألسناج
تصدح الموسيقى.
ولكنھم لم يستطيعوا عبور ھذه
البوابة الصغيرة راكبين المحفة،
ولذلك ،أضطروا إلى النزول
منھا ،واجتازوھا ماشين على
أقدامھم .في كل مرة من ذلك،
كانوا يلعنون ھذه البوابة متذمرين
أنھم لم يحنوا رؤوسھم ألي شيء
لكن ھذه البوابة الصغيرة تجعلھم

يقع ھذا المنھل على بعد نحو  ٥٠مترا من بوابة كومكانغ.
لشدة صفاء ونظافة الھواء والمياه في جبل ميوھيانغ ،قال أحد أصحاب
األعمال األجانب بعد زيارة جبل ميوھيانغ إنه يشعر بزوال كل األتعاب
وآثار الھواء الملوث المتراكمة ألكثر من  ٦٠سنة في جسمه ،ويرغب في
أن يأخذ ھذه المياه الصافية والھواء النقي إلى بلده بالكيس النايلوني.
بوابة سانغواون

شالل كومكانغ
منذ قديم الزمان ،يسمى ھذا الشالل بھذا االسم ،لشدة جماله ومناظره
الطبيعية ،مثلما في جبل كومكانغ الخالب في كوريا .ففي الخريف ،تتدلى
فروع أشجار القيقب الحمراء على شاطئ الشالل ،مما يوحي إلى لوحة
الرسم الجميل ،وفي أيام الشتاء ،تنتشر أزھار الصقيع البيضاء على جانبي
الشالل حتى يخلب أنظار الناس.
ال تسقط مياه الشالل باستقامة مثل الشالالت األخرى ،بل إنھا تنزلق
منبطحة ،على ظھر الصخرة المنحدرة إلى األسفل ،وعلى الجرف القائم في
يسار الشالل ،يوجد جوسق كومكانغ لالستراحة ،المغطى بالسقف الجملوني
األشبه بجناح الطير والمزين بالزخارف الجميلة الناعمة.

شالل كوسول )آللئ(
يسمى ھكذا ،ألن مياھه تسقط كسقوط الآللئ .طول الشالل  ١٥مترا،
وعمق البركة  ٢,٢متر.
بوابة كومكانغ
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شالل دايھا
يسمى ھكذا ،ألنه يقع في أسفل
صخرة إينھو ،بمعنى صخرة النمر
المرشد.
قيل إن ھذا الشالل ابتعد عن
مكانه األصلي إلى الوراء لعشرة
أمتار ،مع مرور القرون الطويلة.
في منتصف الشالل ،تشكل مكان
مقعر مثل المعجنة.
وإذا زادت كمية المياه فإن سيل
المياه يصطدم به حتى ترتفع المياه
إلى األعلى مثل النافورة وتسقط
بجالل إلى األسفل.
شالل ريونغيون
يسمى ھكذا ،ألن الناس ظنوا
في الماضي أن الشالل تشكل
بالمياه الفائضة عند صعود التنين
إلى السماء من البركة عميقة المياه
المسماة ببركة التنين الواقعة فوق
ھذا الشالل .فعال إن المياه تمتلئ
أوال في البركة ثم تنساب إلى
األسفل ليشكل شالال بشكل
حراشف السمك ،بحيث اصطنع
األقدمون تلك األسطورة.
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شالل سانزو
يسمى ھكذا ألنه يشبه بالآللئ المتناثرة.

صخرة سيسيم
في الماضي ،نقشت عليھا عبارة "الحمد للبوذا" ،وكانت تسمى بھذا
االسم بمعنى مكان تطھير القلوب.
ھناك قصة تحكي أن األفندي بونغيي كيم جاء إليھا بالسيدات الثريات
الساكنات في بيونغ يانغ ،وھزأ بھن.
شالل سانزو

شالل ريونغيون

صخرة إينھو
تقع ھذه الصخرة ،إذا صعدت نحو  ٢٠٠متر على طول الجرف إلى
اتجاه شمال الغرب من تحت شالل ريونغيون.
نشأ اسم صخرة إينھو بمعنى صخرة النمر المرشد ،من األسطورة
التي تحكي أن أحد الزوار الذي يصعد دير سانغواون البوذي ضل
الطريق تحت شالل ريونغيون ،حتى صار يھيم على وجھه ،وإذا بالنمر
يظھر ويرشده الطريق.
وعلى صخرة إينھو الرابضة على الجرف المقابل لدير سانغواون
البوذي ،ينتصب جوسق إينھو.
إذا صعدت صخرة إينھو ،فإن منظر دير سانغواون البوذي يلوح أمام
ناظريك كما لو أنه لوحة رسم .منظرھا الجميل صار معروفا على نطاق
واسع كأحد المناظر الطبيعية الجميلة الثمانية في جبل ميوھيانغ.
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عن وجود مكان صالح إلنشاء الدير البوذي فوق شالل ريونغيون ،ثم
انطلق لتحديد موقعه .لكنه ضل الطريق وھام على وجھه بسبب
نزول الثلج ،كما تقدم سابقا .آنذاك ،ظھر نمر كبير وأرشده وھو يشق
الطريق ،حتى استطاع أخيرا تشييد الدير فوق الشالل المذكور بعد
تحديد موقعه .ھذه األسطورة تحكي أن حتى النمر الذي يرمز إلى
"إله الجبل" انبرى يساعد على بناء ھذا الدير.

دير سانغواون البوذي
يقع دير سانغواون البوذي على الجرف الشاھق العجيب أمام شالل
ريونغيون وشالل سانزو ووراءه شالل تشونسين.
كان ھذا الدير منذ أواخر كوريو ) ،(١٣٩٢-٩١٨وأعيد بناؤه في
عام  ١٥٨٠على حالته الراھنة .مبناه الرئيسي مسقوف بخليط من
السقف الجملوني والسقف المسنم .وفي واجھة المبنى ،تعلق لوحة
صخرة إينھو

أﺳﻄﻮرة اﻟﻨﻤﺮ ﻋﻦ ﺻﺨﺮة إﻳﻨﻬﻮ
تحكي القصة عما حدث في مايو /أيار من أحد األعوام .حينذاك،
نزل الثلج واألمطار في غير أوانھا على مسار زوار دير سانغواون
البوذي ،وإضافة إلى ذلك ،استوقفھم الجرف العالي الذي تسقط منه
مياه الشالل فكانوا في حيرة من أمرھم حتى ال يكادون يميزون
األماكن ،لكن النمر الكبير نزل من صخرة إينھو وأرشدھم الطريق
المؤدي إلى الدير المقصود حتى نجحوا في الوصول إليه .وھناك
أسطورة أخرى تحكي أن أحد الرھبان في جبل ميوھيانغ سمع خبرا

دير سانغواون البوذي

جوسق سو وجوسق
تشيلسونغ
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"دير سانغواون البوذي" واللوحة األخرى المكتوبة بعبارة "أفضل
األديار في جبل ميوھيانغ" .وفي دير سانغواون البوذي ،المبنيان
الملحقان به جوسق تشيلسونغ وجوسق سو ،وفي فناء دير سانغواون
البوذي تقف الشجرتان المحميتان شجرة الصنوبر في جبل ميوھيانغ
وشجرة الجنكة في دير سانغواون البوذي.

دير تشوكسونغ البوذي
بعد المسافة المعينة من صخرة ريونغكاك ،يقع دير تشوكسونغ.
بما أن العارضة الطويلة طولھا  ٨,٨٣مترا كانت موضوعة عرضا
دون األعمدة على األرضية األمامية المفروشة باأللواح الخشبية،
يمكنك أن ترى كل المناظر في جوانبك بمجرد الجلوس عليھا،
وتشعر كما لو أنك تجلس في البيت السكني الجذاب.
تزين ھذا الدير بمختلف أشكال النحوت والزخارف ،مما يدل على
فن العمارة وفن الزخارف في أواخر عھد كوريا من الساللة الملكية
اإلقطاعية.

دير بوليونغ البوذي
إذا نزلت من دير تشوكسونغ مارا بعريش أوسون فتجد دير بوليونغ
البوذي .لبناء ھذا الدير في اتجاه الجنوب ،تستحمه أشعة الشمس منذ الصباح
إلى غروب الشمس ،وفي الليل ،ينيره القمر.
إن التفرج على القمر عند دير بوليونغ البوذي كان يعتبر أحد
المناظر الجميلة الثمانية في جبل ميوھيانغ.
في ھذا الدير ،كانت حوليات كوريا من الساللة الملكية اإلقطاعية
وھي أحد التراث الثقافي القومي يحافظ عليھا في فترة حرب إيمزين
الوطنية التي نشبت في أواخر القرن السادس عشر.

دير بوليونغ البوذي

صخرة مانمول
تسمى ھكذا بمعنى صخرة تطل على كل المناظر الطبيعية الخالبة
الشبيھة بلوحة الرسم في قمة بوبوانغ ،التي تسمى بكل مناظر الطبيعة في
جبل ميوھيانغ .يطل ھذا المكان على قمة بوبوانغ أعلى قمة من القمم
المرتبطة بقمة ھيانغبيرو ،وھنا يمكن رؤية قمة أوسون في شرق قمة
بوبوانغ وقمة كوانووم في الغرب.

دير نونغئين البوذي
سنة بناء ھذا الدير غير معروف ،لكنه أعيد بناؤه وتوسيعه في
عام  ،١٧٨٠ويقع ھذا الدير على أعلى األماكن من بين المعابد
الواقعة في منطقة سينھيانغسان ،ويتميز بالنحوت في تاج العمود
وشكل بنية السقوف.
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قمة بوبوانغ
ھذه القمة بارتفاع  ١٣٩٢مترا عن سطح البحر قمة رئيسية في وادي
سانغواون.
تطل ھذه القمة غربا على حاضرة قضاء ھيانغسان حيث تصطف البيوت
السكنية المسقوفة بالقراميد كورية الشكل ،وعلى نھر تشونغتشون الذي
تنساب مياھه على مھل وأشھر المعالم الجميلة ياكسان دونغداي من بعيد،
كما لو أنه يقع قريبا .كما تشرف جنوبا على قمم مونبيل وكال ووانغمو
وسونيو وتاكغي ،وقمة تاميل وراء معرض الصداقة الدولية ،وقمة
كوينغھاك ،وفي القريب ،قمة أوسون ووراءھا قمم ھيانغرو ،وتشونتاي،
وسوكغا ،وواونمان.

وادي مانبوك
يسمى الوادي الكائن في المنحدر الجنوبي من قمة ھيانغرو بھذا االسم.
جاء اسمه بمعنى كثرة الشالالت إلى حد بلوغ عددھا عشرة آالف.
ھناك مختلف أشكال الشالالت ،مثل شالل سوغوك الذي يقال إنه
يؤذن بمدخل وادي مانبوك ،وشالل مورونغ ،وشالل وونسون،
وشالل يوسون ،وشالل وونزونغ ،وشالل بيسون ،وشالل كوتشونغ،
وشالل وونھا ،وكثير من البركات الزرقاء وعلى رأسھا برك بال،
والصخور العجيبة المتناسقة مع المناظر الخالبة المحيطة بھا
والصالحة لمشاھدتھا ،بما فيھا صخرة مانبوك ،وصخرة زانغسو،
وصخرة بيسون ،وصخرة دانكون.
طول مسارات تسلق الجبل يبلغ  ٧,١كيلومتر و ١٤كيلومترا ذھابا وإيابا
من موقف الباصات إلى كھف دانكون.

ھذه المسارات تتألف من مسالك الصعود من مدخلھا إلى كھف دانكون
عبر شالل كوتشونغ ومسالك النزول عبر دير ھوازانغ البوذي.
رغم أن طول ھذه المسالك غير طويل ،لكنھا مسالك الجرف
شديدة االنحدار نسبيا ،ولالستمتاع بمتعة مشاھدة الشالالت ،ال يمكن
الوصول إلى شالل بيسون أو شالل كوتشونغ ،إال حين صار الوقت
منتصف النھار .ولذلك ،يتناول متسلقو الجبل غداء عند شالل
كوتشونغ عادة ،وبعد الظھر ،يشاھدون كھف دانكون ،وينزلون عبر
دير ھوازانغ البوذي.

ينبوع المياه المعدنية في جبل ميوھيانغ
يقع ينبوع المياه المعدنية في جبل ميوھيانغ على شاطئ نھر
ھيانغسان على بعد نحو  ٥٠مترا إلى اتجاه فندق ھيانغسان من بوابة
زوغي في معبد بوھيون.

صخرة تشونزو
نشأ ھذا االسم في سالف الزمان بمعنى أنھا تشبه بدعامة تدعم
السماء ،وتربض في منتصف قمة تاكغي ارتفاعھا  ٨٤٩,٥متر عن
سطح البحر في يمين الدرب المتجه إلى وادي مانبوك ،ويبلغ ارتفاع
الصخرة  ٤٣مترا ،ومحيطھا  ٣٠مترا على شكل األسطوانة .يشبه
شكلھا برأس الخيل الذي يشخر ،وإذا رأيتھا قريبا منھا فإن شكلھا
يشبه بالبرج المشذب بإتقان.
بخصوص ھذه الصخرة تكون أسطورة تحكي أن مؤسس كوريا الغابرة
) أوائل القرن الثالثين ق.م  ١٠٨ -ق.م( الملك دانكون كان يتدرب كل يوم
على الرماية بالقوس واقفا على صخرة دانكون في منتصف قمة ھيانغرو
باتخاذ صخرة تشونزو كھدف له ،واألسطورة األخرى تحكي أن أحد
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الماردين شذب أحد األحجار العمالقة في موسم المطر الغزير وسد به ثغرة
المطر في السماء حتى أوقف ھطول المطر بغزارة ،وتمكن من المحافظة
على جمال المناظر الطبيعية في جبل ميوھيانغ.

قمة تاكغي
القمم الواقعة أمام معبد بوھيون تسمى بقمة تاكغي ،بمعنى أن شكل القمم
يشبه براية خفاقة.

شالل سوغوك
إذا صعدت نحو  ٤٠٠متر على طول دروب تسلق الجبل بين أجمة
أشجار الصنوبر األقزام الكثيفة في مدخل وادي مانبوك ،فتجد شالل
سوغوك وھو أول شالل في ھذا الوادي.
يعني شالل سوغوك ببشرف السيمفونية ،ألن صوت ھذا الشالل
يسمع في آذان زواره كمدخل "سيمفونية" عشرة آالف الشالالت في
وادي مانبوك.
ارتفاع ھذا الشالل  ٥,٩متر وطوله  ١٦مترا.

شالل مورونغ
المسافة من شالل سوغوك إلى شالل مورونغ تبلغ نحو  ٢٥٠مترا.
يسمى ھكذا بمعنى شالل الفردوس ،لشدة جمال مناظره الطبيعية.
قيل إن ثمانية اإلخوة الحطابين في جبل ميوھيانغ يجتمعون ھنا في أوقات
الراحة في غابر الزمان.
تسقط مياھه بصوت مدوي من على الجرف المنحدر البالغ ارتفاعه نحو
 ٢٧مترا.

جبل ميوھيانغ
١٠١

شالل وونسون
يسمى ھكذا بمعنى مخبأ الحوريات ،ألن الحوريات كن يختبئن ھنا إذا
ظھر الحطابون الشباب أثناء استحمامھن في سالف األزمنة.
يا للغرابة ان تسقط مياھه فيما تظھر وتتوارى عن األنظار بين شقق
الجرف الضيقة.

صخرة مانبوك
ھذه ھي إحدى الصخور العجيبة األحسن رؤية في وادي مانبوك ،مثل
صخرة إينھو عند دير سانغواون البوذي.
ھھنا ،يمكنك أن ترى بنظرة واحدة كل المناظر الطبيعية في وادي
مانبوك.
تقع ھذه الصخرة على بعد نحو  ١٠٠متر من شالل وونسون .في
أسفلھا ،يوجد شالل يوسون وبرك بال ،قيل إن حوريات السماء كن
يلعبن فيھا بعد أن نزلن من السماء ،وفي اتجاه شمال الغرب ،تلوح
الصخرة العمالقة التي تسمى بـ"بونغدوتا".
وفي اتجاه الجنوب ،تتراءى قمة تاكغي والقمم األخرى سونيو ،ووانغمو
ومونبيل وغيرھا من القمم الشاھقة التي ترتبط بأسطورة ھايموسو المتعلقة
ببناء الدولة القديمة بويو التي كانت تبقى قبل القرن الثاني عشر ق.م بعد
االشتقاق من كوريا الغابرة في القرن الخامس عشر ق.م.

مسار سانغباوي
يسمى ھكذا المتداد الدرب بين الصخرتين .قيل إن الحوريات اللواتي
نزلن إلى جبل ميوھيانغ على متن قوس قزح في غابر الزمان كن يتفرجن
على مناظر جبل ميوھيانغ ،بعد اجتياز ھذا المسار الضيق الغريب.
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متن الجرف المنحدر بسرعة البرق ،لتشكل ثماني البركات الصغيرة
والكبيرة في األسفل .في أعلى شالل يوسون ،يوجد جسر يوسون
بطول  ٣٠مترا عرضا على الجرف الشاھق.
يرتبط شالل يوسون باألسطورة التي تحكي قصة الغرام والحياة
السعيدة بين ثماني الحوريات وثمانية الحطابين الشباب في جبل
ميوھيانغ.

شالل بيسون

مسار سانغباوي

شالل يوسون
إذا سرت على درب تسلق
الجبل نحو  ٢٠٠متر بعد النزول
من صخرة مانبوك فتجد ھذا
الشالل.
حول ھذا الشالل الواقع فوق
برك بال في وادي مانبوك ،تكون
أسطورة تحكي أن الحوريات نزلن
من السماء ولعبن فيه.
طول ھذا الشالل نحو ٦٠
مترا ،تسقط مياھه من العلو
حينا ،وتنزلق حينا آخر على

شالل يوسون

المسافة من شالل يوسون
إلى شالل بيسون نحو ٣٠٠
متر.
ھذا الشالل ھو أبرز
الشالالت التي تسقط مياھه
باستقامة من العلو من بين
عدد كبير من الشالالت في
جبل ميوھيانغ ،وذاع صيته
بغرابة مشھده وجماله.
أن
األسطورة
تحكي
حوريات السماء كن ينزلن إلى
وادي مانبوك في غابر الزمان،
ويلعبن ،وصعدن إلى السماء
على متن قوس قزح قائم على
ھذا الشالل ،بحيث صار يسمى
ھذا الشالل بشالل بيسون بمعنى
شالل الحوريات المحلقات.

شالل بيسون
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تسقط مياه ھذا الشالل بالفرعين من على الجرف الصخري
بارتفاعه  ٤٦مترا ،وإذا رآه المرء في األسفل فإنه يوحي إلى سقوط
المياه من السماء ألن األشجار مغطاة في جانبي الشالل ،ويلتصق
الجرف الصخري بالسماء.
وإذا رأيته في القرب منه فإنك سترى شالال متلونا بقوس قزح ذا سبعة
ألوان ،حتى تحس كما لو أنك ترى الحوريات يطيرن إلى السماء بالغالالت
المجنحة البيضاء التي ترفرف بخفة.

شالل ھوازانغ
يسمى ھكذا بالمعنيين أحدھما مكان كانت الحوريات يضعن فيه مكياجا
جميال على وجوھھن ،واآلخر ھو أن شكل المياه المتناثرة بعد اصطدامھا
بالجرف أشبه بالزھرة .ھذا الشالل بارتفاعه  ١٦مترا تجري مياھه بھدوء
عبر شقة الصخرتين دون إبداء مظھره مثل الفتاة التي تشعر بالخجل.

شالل سونغسون
يسمى ھكذا بمعنى أن الحوريات التي وضعن المكياج على وجوھھن
صعدن إلى السماء عبر مجاري مياه الشالل.
في األيام العادية ،تنساب المياه بھدوء بين شقق الصخور ،ولكن
حين صارت كمية المياه تزداد ،تتدفق المياه في كل عطفة ،كما لو أن
غالالت الحوريات المجنحة تخفق بالرياح .طول الشالل  ٥٨مترا
وارتفاعه  ٣٠مترا.

جبل ميوھيانغ
١٠٥

يسمى ھذا بمعنى شالل من تسع طبقات ،ألن مياھه تنساب على طول
الطبقات التسع المشكلة على الصخرة المستلقية ،وارتفاعه  ٩٩,٢متر،
وطوله  ٢٩٤مترا ،فصار معروفا بثاني أكبر شالل يأتي بعد شالل وونھا
في جبل ميوھيانغ.
تسقط مياه ھذا الشالل على تسع درجات في سياق انسيابھا على المسافة
الطويلة المشكلة من الصخرة العمالقة القائمة التي تبلغ درجة انحدارھا أكثر
من  ٤٠درجة ،فإن ھذا الشالل يتميز بوجود الشالل فوق الشالل ووجود
البركة فوق البركة.
ولكل شالل وبركة منظره المتميز مثلما تجمعت ھنا مناظر كل الشالالت
في وادي مانبوك.

كھف دانكون ومعبد دانكون
يوجد كھف دانكون على بعد نحو كيلومتر غربي شالل كوتشونغ.
ھذا كھف طبيعي عرضه  ١٦مترا وطوله  ١٢مترا وارتفاعه  ٤أمتار.
ھذا الكھف يرتبط بأسطورة عن دانكون مؤسس كوريا الغابرة.
كان دانكون معروفا بالرجل األسطوري ،ولكن تم االستدالل على
أنه كان أول ملك قام بتأسيس كوريا الغابرة فعال ،وبذلك ،تم إيضاح
تاريخ كوريا القديم علميا .في داخل كھف دانكون ،يوجد معبد دانكون
الذي تم بناؤه بغرض إقامة طقوس لذكرى موته ،وفي ھذا المعبد
توجد صورة دانكون وموائد القرابين.

صخرة دانكون
شالل كوتشونغ
إذا قطعت نحو كيلومتر على طول مسار التسلق من شالل بيسون فتجد
ھذا الشالل.

توجد في منتصف قمة ھيانغرو .منذ قديم الزمان ،كانت ھذه الصخرة
تشتھر بحسن الرؤية ،فإذا صعدتھا يمكن رؤية المناظر الطبيعية الخالبة
التي تبدو كما لو أنھا تشتعل على ضوء الغسق.
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تحكي أسطورة أن دانكون كان يصعدھا كل يوم ،وقام بالتدريب على
الرماية بالقوس بعد اتخاذ صخرة تشونزو الواقفة في منتصف قمة تاكغي في
االتجاه اآلخر كھدف له.

شالل وونھا
يقع شالل وونھا على بعد نحو  ١,٥كيلومتر من المسافة الممتدة على
طول مسار تسلق الجبل من شالل كوتشونغ ،ونشأ ھذا االسم شبيھا بالمجرة
في السماء.

صخرة كاما

صخرة ميونغكيونغ

صخرة كاما
تقع ھذه الصخرة على الطريق المؤدي إلى شالل وونھا من بوابة
زونغتشون.
ارتفاعھا نحو  ١,٢متر ،وقطر دائرتھا نحو مترين ،ويبدو شكلھا العلوي
مسطحا وشكلھا السفلي مستديرا ،وبما أنھا وضعت على الصخرة العمالقة،
حتى تبدو قدرا موضوعة.
وبھذا المعنى تسمى بصخرة كاما ،أي القدر.

بوابة زونغتشون
ھذه بوابة حجرية طبيعية تقع على بعد  ٥٠مترا إلى األعلى على طول
مسار تسلق الجبل من صخرة دانكون.
شكلت ھذه البوابة النحشار الصخرة الكبيرة وزنھا مئات الكيلوغرامات
بين الجرف الصخري في اليسار والصخرة األخرى بجانبه ،وارتفاعھا
متران وعرضھا نحو متر.
شكل ھذه البوابة الصخرية يشبه بالدب العمالق في جبل ميوھيانغ الذي

أدخل رأسه في أسفل
الصخرة التي تھوي إلى
األرض ،ليدعمھا بعد أن
ھرول إليھا خوفا من إفساد
جمال المنظر في وادي
مانبوك ،حتى تحجر في
ذلك المكان.

بوابة زونغتشون

تقع ھذه الصخرة في
مكان أعلى بمسافة  ١٢٠مترا
إلى اتجاه شالل سامتشونغ
)الطوابق الثالث( من بوابة
زونغشتون.
يبلغ ارتفاعھا نحو أكثر
من  ١٠أمتار وعرضھا
نحو  ١٥مترا.
يشبه اسمھا واألسطورة
حولھا بصخرة ميونغكيونغ
المعروفة على نطاق واسع
في جبل كومكانغ ،لكن
شكلھما يختلف فيما بينھما.
تحكي األسطورة حولھا
أن قلوب الناس تتراءى في
ھذه الصخرة سوءا أو خيرا.

١٠٧

١٠٨

الجبال المشھورة في كوريا

صخرة كاكسي
تقع على الدرب الصاعد إلى شالل مونسو من بوابة زونغتشون.
تسمى ھكذا ألنھا تشبه بآنسة البسة التنورة السوداء.
ارتفاعھا نحو  ١٠٠متر ،وعرضھا نحو  ٨٠مترا.

شالل سامتشونغ
ھذا الشالل المؤلف من الطبقات الثالث يقع على بعد نحو  ١٣٠مترا إلى
اتجاه قمة ھيانغرو من شالل مونسو.
مجموع طوله نحو  ٦أمتار ،وطول الشالل في الطابق األول  ٠,٨متر،
وفي الطابق الثاني نحو مترين ،وفي الطابق الثالث نحو  ٢,٥متر.

قمة سونيو
تقع في شرق قمة تاكغي ،ونشأ اسمه من معنى أنه مكان لعبت فيه
الحوريات بعد أن نزلن من السماء في غابر الزمان.
إذا صعدت قمة سونيو المؤلفة من القمم الخمس المتقاربة فتجد المعالم
واألماكن المشھورة الجميلة في نظرة واحدة.

جبل ميوھيانغ
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كھف كادانكون
يقع ھذا الكھف على بعد نحو  ١٥٠مترا إلى األسفل على طول المنحدر
الجنوبي من كھف دانكون.
تشكل ھذا الكھف بتقابل الصخرتين العمالقتين وجھا لوجه ،وشكله مثلث،
وطوله نحو ثالثة أمتار.
بخصوص ھذا الكھف ،تكون ثمة حكاية تروي أن حاكم نيونغبيون غادر
إلى جبل ميوھيانغ ،لتقديم القربان لدانكون.
لكن حمالي محفته شعروا بشدة الصعوبة للوصول إلى كھف
دانكون ،ولذلك ،خدعوه قائلين إن ھذا الكھف ھو كھف دانكون.
ھكذا ،أقام حاكم نيونغبيون الطقوس في ھذا الكھف ،ولم يجد كھف دانكون
الحقيقي طول عمره،
على الرغم من أنه
يقع قريبا منه.

دير ھوازانغ البوذي
يقع ھذا الدير على بعد أربعة كيلومترات إلى الشرق من معبد بوھيون،
وبني في عام  ١٦٥٤ألول مرة ،وأعيد بناؤه لعدة مرات في الفترات
الالحقة ،وشيد مبناه الحالي عام .١٨١٨
بخالف المعابد التي يسكن فيھا الرھبان المتعبدون ،كان ھذا الدير مبنى
تعليم الكتب البوذية المقدسة وحتى الكتب الكونفوشيوسية ،ويتميز بالمبنى
الفاخر على الشكل المعماري الفريد.

كھف كادانكون

١٠٩

١١٠

جبل ميوھيانغ
١١١

الجبال المشھورة في كوريا

قمة ھيانغرو
تسمى ھكذا ألنھا تشبه بالمبخرة ،وتنتصب على سلسلة الجبل الممتدة إلى
الغرب من قمة ھيانغبيرو وھي قمة رئيسية في جبل ميوھيانغ ،وارتفاعھا
 ١٥٩٩.٦متر.
وعلى القمة ،تنمو أشجار العرعر والسرو والصنوبر كلھا مستلقية،
والعنبية والعصل.

منطقة قمة ھيانغبيرو
في ھذا المسار ،يتفرج المرء على الوھدة في وادي تشونتاي ومن بعد،
يمر بصخرة بايكوون ويصعد حتى إلى قمة ھيانغبيرو ،ويعود منھا نازال
على نفس الدرب ،أو يمكن النزول إلى اتجاه وادي تشيلسونغ.

مكان الراحة في بوابة بيرو
يسمى ھنا بھذا االسم  ،ألنه يقع في أول مدخل إلى قمة ھيانغبيرو.
يتميزھذا المكان بجمال المناظر الطبيعية وكثرة كمية المياه دائما ،ألن
المياه في وديان قمة ھيانغبيرو أعلى القمم وقمة تشيلسونغ وقمة كانغسون
تلتقي ھنا.

بركة سامتشون
تسمى ھكذا ألنھا تشبه بخريطة كوريا المسماة منذ قديم الزمان ببلد موشى
بالذھب .طول ھذه البركة  ٣٣مترا ،وعرضھا  ١٣مترا ،وعمقھا  ٥أمتار.

بركة سامتشون

١١١

١١٢
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صخور كوبوك
إذا صعدت نحو  ٥٠مترا على طول المسار المؤدي إلى مكان
سامكيونغ من مكان الراحة في بوابة بيرو ،فإنك ستجد صخرة كوبوك
الكبيرة وصخرة كوبوك الصغيرة وإحداھما على بعد  ٢٠٠متر من
األخرى .ھذه الصخرة التي تشبه جدا بالسلحفاة التي ترفع رأسھا إلى
األعلى مثلما ترقب أي شيء ،مما يوحي إلى أسطورة تحكي أن السلحفاة
جاءت إلى الجبل إلحضار األرنب حسب أوامر الملك التنين في البحر،
لكنھا أخفقت في إحضاره حتى فرض الملك التنين عقوبات عليھا ،بحيث
صارت سلحفاة ساكنة في النھر.
لكن األسطورة األخرى ترتبط بھذه الصخور ،وبناء على ھذه
األسطورة ،جاء زوجا السلحفاة اللذان كانا يعيشان في البحر لمدة ثالثمائة

جبل ميوھيانغ
١١٣

سنة إلى جبل ميوھيانغ لمشاھدة مناظره الطبيعية الجميلة ،رغم ممانعة
أبنائھما ،وصار مفتونين بجماله ،حتى تحجرا صخرتين.

ديرھابيرو البوذي
تنقسم قمة ھيانغبيرو ،القمة الرئيسية في جبل ميوھيانغ إلى القمم العليا
والوسطى والسفلى ويسمى ھذا الدير بدير ھابيرو البوذي ألنه يقع في أسفل
قمة ھيانغبيرو.
يقع دير ھابيرو البوذي في المكان المرتفع عند الوادي الذي يلتقي فيه
الواديان تشونتاي وتشيلسونغ على بعد نحو  ٦كيلومترات عن معبد بوھيون.
بني الدير قبل القرن السابع عشر ،والمبنى الحالي أعيد بناؤه في عام
دير ھابيرو البوذي

١١٣

١١٤
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 ،١٨٨٢على شكل البيت السكني البسيط الذي يخلو من الزخارف .وفي
الجوانب ،تقع المباني الملحقة به بأسماء دير بوريون البوذي وجوسق
سانسين وجوسق تشيلسونغ ،وأمامھا ،تنتصب شجرة الطقسوس.

شالل تشونتاي

وادي راينغتشون

يسمى ھكذا لوقوعه عند سفح وادي تشونتاي.
يقع ھذا على بعد نحو  ٣٧٠مترا على طول درب تسلق الجبل في وادي
تشونتاي من دير ھابيرو
البوذي .تنزلق مياھه على
الصخرة الواسعة بعرض نحو
 ٢٥مترا ،وتسقط من على
ارتفاع  ٤٠مترا ،وتحته توجد
بركة عمقھا أكثر من خمسة
أمتار ،وعلى الصخرة الكبيرة
الرابضة إلى يسار الشالل ،تنمو
شجرة الصنوبر غريبة الشكل.

شالل إيسوننام
يقع ھذا الشالل على بعد
نحو  ١٥٠مترا إلى أعلى
شالل تشونتاي .عند قلة كمية
المياه ،تسقط المياه بالمجريين
مثل األخوين العزيزين.
ھذا الشالل الذي تسقط
مياھه من على ارتفاع ٢٢

مترا يشكل منظرا بديعا بالجرف والصخرة الطبيعية وأشجار
الصنوبر الواقفة عليھا بغرابة ومياھه المتناثرة الساقطة من علو
السماء وقوس القزح المتلون بھا.

شالل إيسوننام

يسمى ھكذا ألن الرياح المنعشة تھب من ھذا الوادي .يقع على بعد
نحو  ٢٠٠متر على طول درب تسلق الجبل ،المؤدي إلى كھف
كومكانغ من دير ھابيرو البوذي.
بما أن الرياح المنعشة الباردة تھب من ھذا الوادي دائما بمثل اسم الوادي،
يحس المرء فيه كما لو أنه واقف أمام المروحة حتى في الصيف القائظ.

كھف كومكانغ ودير كومكانغ البوذي
كھف كومكانغ ھو كھف طبيعي مشكل تحت الصخرة العمالقة يقع على
بعد نحو كيلومترين باتجاه شمال غربي دير ھابيرو البوذي ،وارتفاعه ٣
أمتار وطوله  ١٠أمتار وعرضه  ١٣مترا.
في ھذا الكھف ،يوجد دير كومكانغ البوذي المبني بغرابة وعلى نحو
متميز.
ھذا معبد صغير جدا بني في
أواخر عھد كوريو ،ومعبد نادر
مسقوف بالصخرة الكبيرة التي
تغطي كھف كومكانغ ،ومعبد مشھور
سكن فيه الراھب سوسان ألكثر من
 ٤٠سنة ،فيما ھو يھذب روحه.
وفي فترة حرب التحرير الوطنية
دير كومكانغ البوذي
الماضية ،حوفظ فيه على "المجموعة

١١٥
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الكاملة للكتاب البوذي المقدس المطبوعة بثمانين ألف لوح خشبي" ،وفوقه
توجد صخرة كانغسون التي قيل إن مالئكة السماء نزلوا إليھا واستمتعوا
بجمال المناظر الطبيعية ،وفي أسفل الصخرة ،توجد عين المياه التي قيل إنھا
تحسن البصر ،ويسمى بعين المياه النافعة للعيون.

عين المياه النافعة للعيون
يوجد في أسفل الصخرة الكبيرة التي تبعد نحو  ١٥مترا إلى شرقي
كھف كومكانغ.
في ھذه العين القائمة في أسفل الصخرة ارتفاعھا نحو أكثر من ١٠
أمتار ،توجد المياه الصافية والمنعشة التي ال تجف في أربعة الفصول ،وقيل
إن الراھب سوسان أيضا كان يھذب روحه وجسده فيما ھو يشرب ھذه
المياه ،أثناء فترة سكنه الطويلة في كھف كومكانغ.
تحكي األسطورة حول عين المياه ھذه أن أحد الصبيان الذي كان يشكو طويال من
المرض الشديد في عينيه تخلص تماما من ھذا المرض بعد شرب مياھھا.

جبل ميوھيانغ
١١٧

ذلك ،يقي متسلقو الجبل من المطر في ھذا الكھف.
ارتفاع مدخل كھف بايكوون  ١,٧متر ،وطوله  ١٠أمتار ،وعرضه
 ٢,٥متر.
وعند الصعود على الدرجة الحديدية ،توجد بوابة بايكوون غريبة الشكل،
طولھا  ١٠امتار وارتفاعھا  ٦أمتار وعرضھا  ٣أمتار.

صخرة بايكوون
صخرة بايكوون ھي أفضل المشارف التي تطل على سلسلة قمم جبل
ميوھيانغ ،وتقع على درب الصعود إلى قمة واونمان.
تسمى بصخرة بايكوون بمعنى أن السحب البيضاء تطوق حول ھذا
المكان لشدة ارتفاعه.

جوسق بايكوون
عند جوسق بايكوون ،يوجد ينبوع تشونسانغ للمياه المعدنية .قال الناس
القدماء إن الناس يصعدون قمة بيرو الوسطى لتذوق المياه فيھا ،ويصعدون
صخرة بايكوون لمشاھدة السحب.

كھف بايكوون وبوابة بايكوون
لوجوده على درب تسلق الجبل إلى صخرة بايكوون ،يسمى بكھف
بايكوون .عند تسلق قمة ھيانغبيرو ،ينزل المطر في أي وقت غير
محدد نظرا لخصائص المنطقة الجبلية الشاھقة ،وفي كل مرة من

بوابة بايكوون

صخرة بايكوون

١١٧

١١٨
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بوابة تشونسانغ
تقع في أسفل قمة
واونمان ،وتسمى ھكذا
بمعنى أنھا تشبه ببوابة
الصعود إلى السماء .إذا
ألقيت نظرة إلى وادي
الجبل المغطى بالسحب
مارا ببوابة تشونسانغ
التي تنتصب على خلفية
الغابة الكثيفة ،فإنك
تحس كما لو أنك تصعد
على خطى الحوريات
اللواتي كن ينزلن
ويصعدن إلى ومن جبل
ميوھيانغ على قوس
القزح المتلون بالسحب.

قمة زينكوي
تقع ھذه القمة عرضا على منتصف المسافة الممتدة إلى  ٢كيلومتر من
قمة واونمان إلى اتجاه قمة ھيانغبيرو ،وارتفاعھا عن سطح البحر نحو
 ١٨٣٢مترا.
نشأ اسم ھذه القمة من كثرة النباتات النادرة في المنطقة المرتفعة خاصة
في جوانب ھذه القمة .وتنمو بكثرة في ھذه القمة األعشاب الطبية النادرة
مثل اإلنسام البري والكردھان.

قمة ھيانغبيرو

بوابة تشونسانغ

قمة تشونتاب
ارتفاعھا عن سطح البحر  ١٥٥٧مترا ،وتقع على بعد نحو ٥٠٠
متر من قمة ھيانغرو إلى اتجاه ھيانغبيرو .نشأ اسم ھذه القمة من
حكاية تروي أن متسلقي قمة ھيانغرو صنعوا أبراجا حجرية تذكارا
لتسلقھم ھذه القمة في غابر األزمنة ويبلغ عددھا ألف برج.
تنمو على ھذه القمة أشجار التنوب والتنوب الفضي ،وتنتشر النباتات
الخاصة في ھذه المنطقة وحدھا مثل عشب األيل ،وتغطي األرض أزھار
الزعتر التي قيل إن روائحھا العطرية تفوح حتى إلى مائة ري.

يبلغ ارتفاعھا عن سطح البحر  ١٩٠٩أمتار ،وتعتبر أعلى قمة ليس في
جبل ميوھيانغ فقط بل في منطقة شمال غربي كوريا أيضا.
إذا صعدتھا ،فتلفك المناظر الطبيعية البديعة في جبل ميوھيانغ
لضخامة وجمال قممه البالغ عددھا عشرات اآلالف وتضاريسه
الغريبة كما أنھا لوحة رسم.
على قمة ھيانغبيرو ،تقع عشرات الھكتارات من أجمات أشجار
العرعر والسرو والصنوبر المثمر المستلقية ،وفي أواخر شھر
مايو /أيار ،تتفتح أزھار العصل ،وفي شھر أغسطس /آب ،تنضج
العنبية في أوجھا ،بحيث يمكن رؤية عالم النباتات الفريدة في
المرتفعات الجبلية.

شالل بانغآ
يسمى ھكذا ،ألنه يشبه بمجرى المياه الذي يدير الطاحون .ھذا الشالل
ھو أول ما يقع في وادي تشيلسونغ ،وطوله  ١٠أمتار وارتفاعه  ٧أمتار
وارتفاعه عن سطح البحر  ٧١٠أمتار.

١١٩

١٢٠
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الفضية المتدلية ،وتحت الشالل ،توجد بركة وونسيل،
طولھا  ٤٠مترا ،وعرضھا  ٤٠مترا ،وعمقھا ٢,٥
متر ،ومنظرھا رائع.

شالل بيدان
يسمى ھكذا ألنه جميل مثل لفتين متدليتين من
الحرير.
تسقط مياه المجريين على علو الصخرة على
خلفية قمة تشيلسونغ ،وارتفاع الشالل  ١٥,٩متر
وطوله  ٣٤,٧متر وعرضه  ٣أمتار ،ويقع على بعد
نحو  ١٥٠مترا من شالل مانكيونغ.

بركة ساھيانغ

سيل
بركة وونس

شالل سازا
تبلغ المسافة من دير ھابيرو البوذي إلى ھذا
الشالل كيلومترين ،وارتفاعه  ١٢,٧متر،
وعرضه  ٥أمتار ،وطوله نحو  ٦٩مترا.
يسمى ھكذا ألنه يشبه بأسد يعوي رافعا رأسه
المرتعش وسط انھيار المياه.
تتبعثر مياه الشالل إلى سبعة مجاريھا التي
تسقط على الصخرة المدرجة ،وتحت الشالل،
توجد بركة سازا ،وقيل إن عشرات األسود قد
استحمت فيھا.

شالل وونسيل
على بعد نحو  ٥٠مترا على طول درب تسلق
الجبل الذي يظھر جمال الوھدة النادر ،بعد المرور
بشالل سازا ،يقع شالل وونسيل ارتفاعه نحو أكثر
من  ١٠أمتار.
يسمى بشالل وونسيل ألنه يشبه بالخيوط

عرضھا  ٢٥مترا ،وطولھا  ٢٠مترا ،وعمقھا
متران .قد أطلق عليھا اسمھا الحالي ،ألن أيل المسك،
الحيوان الخاص في جبل ميوھيانغ قد استحم فيھا على
ما يقال.

بركة تشيلسونغ
إنھا إحدى أكبر البركات في وادي تشيلسونغ.
عرضھا  ٥أمتار وطولھا  ٥٠مترا ،وعمقھا ٨
أمتار.

بوابة ھيونغزي وصخرة تشيلسونغ
شالل سازا
وبركة سازا

بركة تشيلسونغ

تسمى بوابة ھيونغزي بمعنى وقوف الصخرتين
بمثل األخوين .بعد الخروج من بوابة ھيونغزي،
يوجد عين مياه ساھيانغ التي ال تجف في كل
الفصول األربعة .بعد قطع نحو مائة متر على طول
درب تسلق الجبل بعد الخروج من البوابة المشكلة
بغرابة ،توجد صخرة تشيلسونغ المغطاة بالطحالب
العتيقة.

١٢١
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شالل تشيلسونغ
يسمى ھكذا ألنه ينساب تحت قمة تشيلسونغ .ھذا الشالل الواقع في
الوادي ارتفاعه  ١٠٧٢مترا عن سطح البحر يبلغ ارتفاعه  ٣٦,٦متر،
وعرضه  ١٢,٣متر وطوله  ٨٣مترا ،وتحت الشالل ،توجد ثالث البركات
مثلثة الشكل عمقھا نحو  ٣أمتار.

وھدة تشيلكانغ
تسمى ھكذا ،ألنھا تقع بين قمة تشيلسونغ وقمة كانغسون.
تشكلت ھذه الوھدة على طول خط األرض المقطوعة المشكل في
دھر تصاعد جبل ميوھيانغ إلى ارتفاعه الحالي ،ويبلغ طول الوھدة
نحو  ٩٠٠متر.

المعالم المشھورة تحت األرض
في منطقة وايھيانغسان من جبل ميوھيانغ )منطقة كوزانغ( ،توجد كھوف
الصخر الجيري الجميلة والضخمة التي تشتھر بالمعالم تحت األرض.
تشكلت ھذه الكھوف من جراء عملية انحالل طبقة الصخور الجيرية وتحاتھا
باألمطار والمياه تحت األرض لقرون طويلة.
فقد صارت الكھوف معالم رائعة تحت األرض ،بكثرة الحليمات العليا
والسفلى واألزھار الحجرية بشتى أشكالھا .وأبرز الكھوف منھا ھي كھف
ريونغمون الكبير.

اآلثار والقطع األثرية التاريخية الثقافية
يؤوي جبل ميوھيانغ عددا كبيرا من اآلثار والقطع األثرية التي تتحدث
عن نضال الكوريين الوطني .صار ھذا الجبل مشھورا بشكل أكبر لقيام
الراھب سوسان ) (١٦٠٤ - ١٥٢٠بتشكيل جيش المتطوعين من الرھبان
البوذيين لصد األعداء اليابانيين في فترة حرب إيمزين الوطنية )- ١٥٩٢
 .(١٥٩٨ويتم المحافظة على كھف كومكانغ الذي كان الراھب سوسان يقيم
فيه عند تھذيب نفسه بوذيا ،والبيت الذي كان يستخدمه في معبد بوھيون
أثناء قتاله بقيادة جيش المتطوعين ،وذلك في وضعھما األصلي.
وفي جبل ميوھيانغ دير بوليونغ البوذي حيث حوفظ في فترة حرب
إيمزين الوطنية على حوليات كوريا من الساللة الملكية اإلقطاعية ،أبرز
الكتب الكالسيكية الكورية ،وھي السجالت اليومية للحكومة اإلقطاعية لمدة
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تزيد على  ٥٠٠سنة منذ عام  ،١٣٩٢وفي ھذه السجالت ،سجلت كل
الحقائق التاريخية التي وقعت ألكثر من  ١٨٠ألف يوم.
ويضم ھذا الجبل كثيرا من اآلثار التاريخية الثقافية التي تبيّن ذكاء
ومواھب األمة الكورية ومنھا معبد بوھيون فھو مبنى معماري ذو قيمة فنية
عالية جدا يمثل فن العمارة الكورية في أوائل القرن الحادي عشر.
وبفضل سياسة حكومة جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية الخاصة
بالحفاظ على اآلثار والقطع األثرية الثقافية ،أعيد بناء المباني مثل دير
دايوونغ البوذي وجوسق مانسي بنفس الحالة ،وبنيت حديثا دار حفظ
"المجموعة الكاملة للكتاب المقدس البوذي المطبوعة بثمانين ألف لوح
خشبي" ،ويحافظ على المباني القديمة مثل أديار كوانووم وريونغسان
وھايزانغ البوذية وجوسق مانسو وبوابة زوغي وبوابة ھايتال وبوابة
تشونوانغ ،والباغودات واألنصاب مثل الباغودا المربعة األضالع ذات
الطبقات التسع ،والباغودا المثمنة األضالع ذات الطبقات الثالث عشرة،
ونصب معبد بوھيون ،كما كان عليھا.

جبل ميوھيانغ
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دير كوانووم البوذي

دار حفظ " المجموعة الكاملة للكتاب المقدس البوذي
المطبوعة بثمانين ألف لوح خشبي"

دير دايوونغ البوذي

باغودا دابو

جرس معبد يوزوم
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لمحة عامة
يقع ھذا الجبل ف ي ش مال ش رقي كوري ا ،وھ و أح د
أجمل الجبال المشھورة في ال دنيا ،ومن ذ ق ديم الزم ان،
سمي بكومك انغ ف ي محافظ ة ھ امكيونغ ال شمالية ،ألن
جمال مناظر وديان ه وغابات ه وش واطئه البحري ة أش به
بجمال جبل كومكانغ.
لشدة جمال ھذا الجب ل ،ق ال أح د األدب اء الكوريي ن
في ع ام  ١٥٤٢بع د تفرج ه علي ه بال صدفة" ،إذا ط ار
اس م ھ ذا الجب ل الم شھور ف ي أنح اء الب الد م رة ،ذل ك
الذي كان مغمورا لم دة آالف س نة  ،ف إن جمي ع الن اس
الذين يحبون االستمتاع بالمن اظر الطبيعي ة سي ستخفون
بجب ل زي ري ،وسي شعرون بالمل ل لم شاھدة جب ل
كومكانغ ،حتى يتوافدوا إلى ھنا جبل تشيلبو".
أشجار الك ستناء الدوائي ة ف ي معب د كاي سيم وأش جار ص نوبر ف ي كوزي ن
وصنوبر في بوزونغ وغيرھا من األشجار القائمة في جبل تشيلبو تم تسجيلھا
باألشجار المحمية ،حتى صارت مواضع الحماية واالعتناء بھا .وخصوصا،
يحتل فطر الصنوبر في جبل تشيلبو مكانة أولى من بي ن أن واع الفط ر القاب ل
لألك ل ال تي تن وف عل ى  ٨٠نوع ا ف ي كوري ا ،نظ را لفعاليت ه المقوي ة الت ي
تضمن الصحة فضال عن ذوقه ورائحته المميزة.
وفي جب ل ت شيلبو ،توج د كث ير م ن اآلث ار واألواب د التاريخي ة ال تي تبي ن
مھ ارة الك وريين وذك اءھم مث ل األس وار البلدي ة والجبلي ة والمب اني والقب ور
واألنصاب واألسطبات البوذية ذات األشكال المعمارية القومية المتميزة.
الحتواء كل قمم ھ ذا الجب ل وأماكن ه الم شھورة عل ى األس اطير الم شوقة

فطر الصنوبر في جبل تشيلبو

والممتعة فضال عن مناظرھا الخالبة ،يمكن لزواره قضاء األوق ات المرح ة
عل ى طري ق ارتيادھ ا .ث م إن ين ابيع المي اه المعدني ة الح ارة مث ل ينب وع
ھوانغزين توجد في عديد من أماكنه ،و أنشئت دار تشيلبوسان للراحة المعدة
على أفضل وجه ،بحيث أصبح ھذا الجبل منتجع السياح الثقافي المرح.
يمكن تقسيم جبل تشيلبو الجميل إلى ثالث البقعات الكب يرة ،وھ ي ت شيلبو
الداخلي وتشيلبو الخارجي وتشيلبو البحري.
يمكن ارتياد جب ل ت شيلبو بالم سارين أح دھما رك وب الب اص ف ي محط ة
ميونغتشون للسكك الحديدية لبلوغ دار تشيلبوسان للراحة ع بر مع بر باك دال
الجبلي بعد المرور بمركز قضاء ميونغت شون ،والب دء بت سلقه ح سب ترتي ب
ت شيلبو ال داخلي ث م الخ ارجي والبح ري ،وثانيھم ا الم سار المع اكس ل ه أي
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رك وب ال سفينة ف ي مين اء أوداي زين أو مين اء ت شونغزين للتف رج أوال عل ى
تشيلبو البحري ثم ارتياد تشيلبو الخارجي وتشيلبو الداخلي.
ك ل م ن يرت ادون ھ ذا الجب ل ي ستطيعون أن ي شاھدوا المن اظر الطبيعي ة
الخالبة والمتميزة التي ال تقارن بأي جبل آخر ويحسوا من خاللھا باستن شاق
الھواء النقي المنعش كما لو أن أكسير الحياة يتسرب إلى أجسامھم وروحھ م،
ويق ضوا األوق ات المرح ة ،فيم ا ھ م ي سمعون األس اطير الم شوقة المرتبط ة
باألماكن المشھورة.

البيئة الطبيعية والجغرافية
يقع جبل تشيلبو على ساحل بحر كوريا الشرقي ،ويحتل المنطقة الف سيحة
التي تبلغ مساحتھا أكثر من  ٢٥٠كيلومترا مربعا بين نھر أورانغ في الشمال
ونھر ھواداي في الجنوب.
يح اط ش مال غرب ي الجب ل بسل سلة ھ امكيونغ الجبلي ة المتم يزة بعل و
ارتفاعھا عن سطح البحر ،ويحد شرقه بحرا ،ولذلك ،يتأثر ھ ذا الجب ل كث يرا
بالمناخ البحري ،حتى تكون كثير من األيام في ھذا الجبل غائمة ومضبة.
يبلغ متوسط درج ة الح رارة ال سنوية ف ي منطق ة ھ ذا الجب ل  ٧,٤درج ة
مائوية ،ويبلغ متوسط كمية األمطار السنوية  ٨٠٠ميلمتر.
يشكل جبل تشيلبو بيئة إيكولوجي ة متنوع ة لظروف ه الطبيعي ة والجغرافي ة
وظروف العيش الصالحة .فف ي ال دورة السادس ة والع شرين لمجل س التوفي ق
الدولي لتخطيط محيطات اإلنسان واألحي اء ف ي يوني سكو ،ت م ت سجيل منطق ة
جبل تشيلبو كمحيط األحياء المحمي في العالم.
تستوطن ھذا الجبل  ٣٩نوع ا م ن الحيوان ات مث ل ال دب وكل ب الراك ون
والغرير و ١٩٢نوعا من الطيور مثل البوم العقابي والھدھ د والبلب ل ،ويعن ي

جبل تشيلبو
١٣١

ذلك أن أكثر من أربعين بالمائة من الحيوانات والطيور في كوريا تسكن ف ي
ھ ذا الجب ل .وإل ى جان ب ذل ك ،ت ستوطن ھن ا أك ثر م ن  ٢٧٠نوع ا م ن
الحيوان ات بم ا فيھ ا مختل ف أن واع البرمائي ات والزواح ف والح شرات
واألسماك النھرية.
وفي البحر الواقع أمام تشيلبو البحري ،توج د الم وارد البحري ة الغني ة
مثل البلوق واألخطبوط وقنفذ البحر وخس البح ر .وتنم و ف ي ھ ذا الجب ل
 ١٣٥٧نوعا من مختلف النباتات.
وفي ھذا الجبل ،تنمو ع شرات أن واع األش جار عالي ة القيم ة االقت صادية
مثل أشجار الصنوبر والالركس والبل وط ،وع شرات أن واع النبات ات الطبي ة
مثل اإلن سام )جن سنغ( الجبل ي والكردھ ان والع صل وأش جار الثم ار الجبلي ة
مثل بندق الصنوبر والشيزندرا والعنب البري والكيوي والبق ول البري ة مث ل
فطر الصنوبر والخنشار والسرخس.
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حيثية اسم الجبل

المعالم واألماكن المشھورة

قيل منذ قديم الزمان أنه صار ھذا الجبل يسمى بجبل تشيلبو بمعنى أنه يحتوي
على سبعة الكنوز مثل الذھب أو اللؤلؤ .لكن ھذا االسم اشتق في الحقيقة من معنى
الجبل الجميل والقيم الذي يتزود بكل المناظر الطبيعية الخالبة لتضاريسه الجبلية
وصخوره العجيبة ووديانه وشالالته وبركاته وغاباته وسواحل البحر المتاخمة له.
يمكن القول إن تقلبات جبل تشيلبو وتبدالته ما ھي إال أحد المناظر المتميزة
الجديرة بالجبل الشھير .وإذا ألقيت نظرة إلى الضباب الكثيف الذي يزحف على مھل
من البحر ويخيم على الوديان في الصباح الباكر ،فإنك ستحس كما لو أنك تدخل توا
قصر التنين البحري في األسطورة ،ويوحي إليك بأن قمم الجبل التي تنكشف بھدوء
من الغيوم الطويلة التي تنساب على طول سفوح الجبل ما ھي إال كائنات سحرية،
عمالقة تتحرك حية ،وحينا تبرز قريبا وحينا آخر بعيدا.
وتتميز وديان جبل تشيلبو بالمناظر المتميزة ،النتشار النباتات المتنوعة فضال
ع ن ال شالالت والبرك ات الجميل ة ،وت برز مناظرھ ا المتغ يرة ح سب الف صول
واألجواء.
كان األسالف الكوريون يسمون ھذا الجبل الذي يرتدي حلة جميلة مختلفة في
كل فصل من الفصول بجبل األزھار المزدھرة في الربيع ،وجبل وارف الظالل في
ال صيف ،وجب ل حم رة أوراق األش جار ف ي الخري ف ،وجب ل الثل وج البي ضاء ف ي
الشتاء.

تشيلبو الداخلي
ھذا ھو حي المعالم المشھورة الذي يقع في االتجاه ال داخلي لمنطق ة جب ل
تشيلبو.
ھذا الحي المحاط بالجبال الشاھقة مناس ب للتف رج عل ى المن اظر ،لق صر
السالسل الجبلية وعدم عمق وديانه.
في كل قمم الجبل الشاھقة الغريبة التي تتمحور عل ى قم ة ت شونبول الت ي
قي ل إن أل ف ب وذا نزل وا م ن ال سماء وتحج روا ح تى ت شكلت ھ ذه القم ة،
تنتصب الصخور الغريبة األش كال ال تي ت شبه باإلن سان والحي وان والمبان ي
والخردوات وغيرھا مما يشكل مناظر متميزة.
ينقسم تشيلبو ال داخلي إل ى ح ي معب د كاي سيم وح ي قم ة س انغماي وح ي
نايواون وحي إي سونآم ،وك ل أحي اء المع الم ت رتبط ارتباط ا جي دا فيم ا بينھ ا
بواس طة ط رق ال سياحة ودروب ت سلق الجب ل المعب دة الرائع ة ،مم ا يوف ر
تسھيالت للسياحة.

حي معبد كايسيم
حي معبد كايسيم ھو حي المعالم في تشيلبو الداخلي ،الذي يمتد من ج سر
كايسيم إلى نجد ھان وقمة أوكتاي وقمة سيزون جنوبا ،وإلى قمة كاكي شرقا
وإلى مدخل وادي كومكانغ شماال.
وف ي ح ي معب د كاي سيم ،يوج د وادي كومك انغ ووادي س ودوآم ووادي
تشونغكي وغيرھا من الوديان غير الطويلة ،وتترك ز في ه المع الم الم شھورة
المتمحورة على قمة تشونبول.
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وھلة ،حتى ينفج ر م ن فم ك تلقائي ا ص وت اإلعج اب ،ول ذلك ،ي سمى
ھذا التل بتل ھوانھي بمعنى اإلعجاب.

صخور ھوانھو

الصخور البيضاء

الصخور البيضاء
إذا أردت أن تدخل حي معبد كايسيم فال بد ل ك م ن أن تع بر مم ر باك دال
الجبلي المؤلف من  ٩٩عطفة .قبل عبور ھذا الممر ،تلفك الصخور البي ضاء
وھي أول المعلم المشھور الذي يعلمك مناظر جبل تشيلبو.
تنتصب ھذه الصخور البيضاء على ارتفاع  ١٠إل ى  ١٥م ترا ف ي ص ف
واحد على شكل سن المنشار في المسافة الممتدة إلى  ٢٠٠متر شرقا وغربا،
ويبدو ھذا الشكل كما ل و أن الثل وج البي ضاء تك ون مكدس ة ف ي ك ل الف صول
علي الدوام .ولذلك ،تسمى بالصخور البيضاء.

تل ھوانھي
يقع ھذا التل في مدخل الممر ال صاعد إل ى معب د كاي سيم ،ويرب ض
م ستطيال عل ى ش كل ظھ ر الخي ل .إذا ألقي ت نظ رة إل ى ال شرق واقف ا
على ھذا التل ،تتراءى أمامك جبال الصخور الم ستديرة ال شاھقة ألول

تقع ھذه الصخور على متن الجبل في شمال تل ھوانھي.
تظھ ر ھ ذه ال صخور مظھ ر ط ابور الن اس ال ذين يتواف دون إل ى
تشيلبو الداخلي .تسمى ھذه ال صخور ب صخور ھوانھ و بمع نى تھالي ل
الفرح ،ألن الناس جاؤوا إلى ھن ا م ن األم اكن البعي دة بع د أن س معوا
أن تشيلبو الداخلي أجمل في الدنيا ،وت سلقوا عل ى قم ة الجب ل ،وك انوا
يطلون على أجمل مناظر تشيلبو الداخلي ،حتى أطلق وا تھالي ل الف رح،
وصاروا متحجرين كصخور.

صخرة بوتاك
ھذه ھي صخرة واقعة على قمة الجبل القائم في شمال شرق ت ل ھوانھ ي
بعد قطع مسافة معين ة عل ى ط ول ال وادي ال صغير الواق ع ف ي اتج اه جن وب
ش رق ت ل ھوانھ ي .ت شبه ھ ذه ال صخرة بك نز عجي ب وقي م موض وع عل ى
المنضدة للتفاخر به.

قمة تشونبول
تنت صب ھ ذه القم ة ب شموخ ف ي وس ط ت شيلبو ال داخلي ،ويبل غ ارتفاعھ ا
 ٦٥٩م ترا ع ن س طح البح ر ،وف ي جوانبھ ا ،تق ع قم م مان سا ،وزونغك اك،
وراھان ،وروزوك ،صخرة مسماة بالقرد وغيرھا من القمم والصخور ،مم ا
يزيد عظمتھا.
تقول األسطورة إن أل ف إل ه ب وذي نزل وا م ن ال سماء إل ى ھ ذا المك ان،
وبنوا المعبد وأقاموا خمس القمم المذكورة في األعلى.
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صخرتا بوبو )الزوجين(
تلت صق ال صخرتان إح داھما ب األخرى ،وارتف اع ك ل منھم ا  ١٥م ترا،
ولغرابة شكلھما ،تجذبان أنظار الناس.
تبدو الصخرة القائمة في الغ رب كم ا ل و أنھ ا رج ل يعتم ر خ وذة ويلب س
زردا وتبدو الصخرة الواقعة في الشرق كما لو أنھ ا ام رأة رھيف ة الق د تلب س
بلوزا وتنورة.
تبدو ھاتان الصخرتان كما لو أن الزوجين يعانقان لشدة الفرح وال سرور،
حين يلتقيان بعد الفراق الطويل.
ولذلك ،تسميان بصخرتي الزوجين .تقول األس طورة إن ال زوجين اللذي ن
يتبادالن سرور اللقاء تحجرا كصخرة.

 أﺳﻄﻮرة  -فرح اللقاءفي غابر الزمان ،كان يسكن الفتى المجتھد في وادي نايواون ،ولشدة فق ر
حياته ،تزوج متأخرا من فتاة جميلة وطيبة القلب التي تسكن في نفس القري ة،
ولك ن بع د ف ترة وج يزة م ن زواجھم ا ،ج اء إل ى قريت ه خ بر اعت داء الغ زاة
األجانب على حدود البلد الشمالية.
فإن الزوج انطلق إلى ساحة القتال فورا.
وبعد م ضي س بع ال سنوات ،ج اء إل ى القري ة خ بر س ار يق ول إن ال زوج
يعود إلى قريته بعد أن صار قائدا عسكريا.
رغم أن الزوجة كان ت تنتظ ره بف ارغ ال صبر ،ك ان قلبھ ا ي ضايقھا ألنھ ا
كانت تكره لقاء زوجھا بھندامھا المزري.
في ذلك الحين ،تلونت السماء بقوس قزح جميل ونزلت من خالله حورية
جميلة إلى األرض ،وأعطت للزوجة ثوبا حريريا.
ارتدته الزوجة حتى صارت أجمل مثل حورية ،ولشدة ال سرور ،انطلق ت
الزوجة بسرعة البرق إل ى مت ن الجب ل ال تي تق ع في ه ص خرة راھ ان ،ورأت

جبل تشيلبو
١٣٧

زوجھا ال ذي يرت دي زي
القائ د يم شي إليھ ا،
والنفج ار ش عورھما
بالحب ،تعانقا بشدة.
بعد أن تركت الزوجة
ج سمھا ف ي ح ضن
زوجھ ا لبرھ ات ،دس ت
ي دھا بي ن رجل ي زوجھ ا
وتلم ست ف ي خف اء ش يئا
سريا ،وتھامست في أذنه
"ما زال ھذا سليما".
لتلم س ي دھا الدافئ ة،
انتفض ف ورا .فق ال ال زوج
لھ ا "ي ا حبيب تي ،ھ ل
تع رفين ك م ك ان ذل ك
يشتاق إليك".
وسرعان ما نزلت ي د
ال زوج أي ضا إل ى رجل ي
زوجته.
ولك ن حي ن ك ان
صخرتا بوبو
الزوجان يتبادالن س رور
لقائھما مطمئني البال ظنا
أنه ليس ثمة ھن اك أح د س واھما ،ص عقتھما المفاج أة عن دما وقع ت عيونھم ا
على الشيوخ والعجائز في القري ة ال ذين ج اؤوا للتھنئ ة بالقائ د العائ د مظف را
كانوا يطلون عليھما بعد أن تسلقوا على قمة زونغكاك.
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 ويحي لنا ،ماذا نفعل اآلن؟لشدة خجلھما ،تحجر الزوجان كصخرتين زوجين.

صخرة واونسونغئي )القرد(
تقع ھذه الصخرة في جنوب قمة تشونبول ،ويمكن رؤيتھا جي دا م ن عل ى
صخرة سونغسون .ت سمى ب صخرة الق رد ألنھ ا ت شبه ب القرد ال ذي يفك ر ف ي
شيء جالسا بعد وضع يده تحت فكه السفلي.

جبل تشيلبو
١٣٩

تكون قمة كومكانغ قمة صخرية مؤلفة من التراكيت القل وي والريولي ت،
ولمالمحھاا الشھمة ومظھرھا الغريب ،كانت تسمى منذ غابر الزمان بأروع
قمم الجبل .يتصف جزؤھ ا األس فل بل ون أص فر ،وم ع ال صعود إل ى الج زء
األعلى ،يتصف بلون وردي ،كما لو أن اللھب يشتعل.
بما أن قمة كومكانغ ت ستأثر بأھمي ة ف ي بح وث عملي ات انفج ار البرك ان
وت أثير التعري ة ألن ص ورة انفج ار البرك ان واض حة فق د ت م ت سجيلھا بقم ة
الجبل المحمية.

صخرة سونغسون )الصعود(
إنھا صخرة مطلة على المناظر تقع على نھاية شمال قمة كومكانغ .تسمى
ھذه الصخرة بصخرة الصعود ،ألن الحوريات في السماء كن يلعبن في جب ل
تشيلبو ألجمل مناظره ،بعد ال نزول م ن ال سماء ف ي غ ابر الزم ان ،وص عدن
إلى السماء على ھذه الصخرة ،على ما تقوله األسطورة.
عند التفرج على مناظر تشيلبو الداخلي بعد التسلق عليھا  ،يمكن م شاھدة
مختل ف أش كال ال صخور ال شاھقة ال تي تنت صب متراص ة ف ي ش رق وادي
كومكانغ وسالسل الجبل القائمة في شمال غرب ه ،وب ذلك ،يطل ق الم شاھدون
ھتافات اإلعجاب تلقائيا.

قمة كومكانغ
تق ع ھ ذه القم ة عل ى بع د أك ثر م ن كيلوم تر واح د جنوب ا م ن ص خرة
سونغسون .يبلغ ارتفاعھا  ٦٤٢مترا ،وتت ألف م ن األج زاء العلي ا والوس طى
والدنيا.
إذا صعدت على جزئھا األعلى ،فإن ك تح س ب صعودك إل ى كب د ال سماء،
ويمكنك أن تطل بنظرة واحدة على المنظر العام لتشيلبو الداخلي.

صخرة كومكانغ
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الجزء األدنى لقمة كومكانغ يسمى أي ضا ب صخرة كومك انغ ،حي ث توج د
صخرة تمسى بأجمل الحسناء في الدنيا وصخرة الولد.

ص خرة بوس ال )الراھ ب
البوذي(
ت تراءى ھ ذه ال صخرة خل ف
صخرة دايمو ،واس م ھ ذا الراھ ب
دونغ زا بوس ال )الراھ ب الغ الم(
مالمح ه قبيح ة عل ى ش كل الوج ه
الطوي ل وعيني ه الغ ائرتين وأنف ه
األفطس وفكه الناتئ وغيرھا.

كھف كومكانغ
ھذا ھو كھف صخري طبيعي يقع على بعد  ٤٠٠م تر منح درا أدن ى م ن
صخرة بيسوك.
تشكل ھذا الكھف بفعل خزوز مياه المطر المتجمع ة ال تي س الت م ن قم ة
الجبل ،ويبلغ عرضه  ١٢مترا وعمقه  ٨أمتار وارتفاعه  ٢,٥متر.
في داخل الكھف ،توجد نتوات ص خرية عل ى ش كل المقع د ،بحي ث يمك ن
الجلوس عليھا ألخذ الراحة.
لوجود عين المياه الصافية في مدخل الكھف ،يمكن للزوار أن يشربوھا.
وبجانب مدخل الكھف ،توجد الصخرة المسطحة المبللة دائما.
رغم أن ھذه الصخرة تقع على قمة الجبل الشاھقة ،ال تجف أب دا م ع ش دة
القحط الذي جعل األعشاب واألشجار القائمة في جبل تشيلبو تذبل.

بركة كوريونغ
ھ ذه البرك ة تق ع ف ي وادي كومك انغ ف ي أس فل ص خرة ن ايكيونغ .ت سمى
ببركة كوريونغ بمعنى تسعة التنانين ،بموجب األسطورة التي تقول إن ت سعة
التنانين كانت تعيش ھنا في غابر الزمان.
وتقول األسطورة إن الصبي البار بوالديه واسمه واونسيم نجح في اقت الع
جذر اإلنسام الجبلي )الجنسنغ( ساحقا تھديد تسعة التنانين فيھا.

صخرة توك )كعك الحبوب(
ص خرة واقع ة بمفردھ ا ف ي
وادي كومكانغ في جنوب ص خرة
صخرة بوسال
ن ايكيونغ .ل ون ال صخرة أص فر
وترص عت ح صى ص غيرة م ن
الكوارتيز في أماكنھا بحيث تشبه بكعك الدخن الغروي.
وش كل ال صخرة ي شبه بكع ك األرز الم تراكم ب إفراط ح تى ينت أ بع ضھا
الطري إلى الجوانب ،وعلى كومة من الكعك توجد بعض أصابع الكعك.
ھذه الصخرة العجيب ة ال تي ت شبه حق ا بكع ك الحب وب ت رتبط باألس طورة
التي تقول إن الثري الكبير الطم اع م ات م دفونا ف ي كوم ة الكع ك عل ى اث ر
مطامعه المفرطة.

صخرة سوتشايك )رفوف الكتب(
صخرة واقعة على السفح الشمالي لقمة كاكي .يت شكل ح ائط ال صخرة
بالصفين المت ساويين بنف س الفواص ل البيني ة ،ح تى تب دو كرف وف الكت ب
لثالث طبقات.
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ك ان الن اس الق دامى ي سمونھا ب صخرة رف وف المجموع ة الكامل ة
للكتاب المقدس الب وذي المطبوع ة بثم انين أل ف ل وح خ شبي لت شابھھا
بھ ذه الرف وف .تق ول األس طورة إن مھ ارة ال سحر مورس ت لتحجي ر

وبخصوص ذلك ثمة قصة من شأنھا أن العروسين كان ا عليھم ا أن يم را
بھذه البواب ة حتم ا ،ح سب ع ادة موروث ة من ذ الق ديم تق ول إن ه إذا م را بھ ذه
البواب ة ف ي ي وم حف ل زواجھم ا فإنھم ا سيعي شان ب سعادة ط وال عمريھم ا.
وص ار ذل ك واح دا م ن برن امج فعالي ات حف ل ال رواج ف ي ھ ذه المنطق ة.
وانت شرت ھ ذه الع ادة إل ى أنح اء الب الد ،ح تى ج اء إليھ ا أزواج الن اس
المعمرون أيضا ليمروا بھا.
حين رأى حاجب البوابة أن الناس مزدھمون عند البوابة ،ت ذمر ق ائال إن
ھذا أمر غريب حق ا ف ي ال دنيا ،وجع ل البواب ة ض يقة بحي ث يمك ن ل شخص
واحد فقط يمر بھا بصعوبة ،ثم اختفى.
إال أن ھذه العادة في يوم حفل الزفاف لم تتغير في األحقاب الالحقة أيضا.
وعلى بعد نحو  ٥٠م ترا م ن ھ ذه ال صخرة ،توج د ص خرة كام ا بمعن ى

صخرة سوتشايك

الكتب بغرض منع تعرض الكتب للسرقة.

صخرة ريمون وصخرة كاما
ھاتان الصخرتان واقعتان على مكان غير بعيد من صخرة كومزوك.
تكون ثمة صخرة بارتفاع ثمانية األمتار على شكل " "ㅅوعلى بعد نحو
 ٦٠مترا من صخرة كومزوك .وھذه ھي صخرة ريمون.
قيل إن ھذه ال صخرة حي ن كان ت ت سمى ب صخرة ريم ون )ص خرة
القواعد األدبية( ،كان حجم بوابة الصخرة واس عا بحي ث يمك ن للمحف ة
أن تمر بھا بسھولة.
ولكنھا أصبحت ضيقة مثلما نراھا اآلن.

صخرة ريمون وصخرة كاما
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المحفة المتحجرة التي كانت العروس تجل س فيھ ا ف ي ي وم حف ل الزف اف ف ي
األيام الماضية.

تق ول إن ه ن شأ م ن وج وده ف ي وس ط سل سلة جب ل ت شيلبو الم شبھة ب الھالل،
ولذلك ،كان يسمى ممر باندال الجبل ي ،وتغ ير لفظھم ا بالت دريج ح تى ص ار
اآلن يسمى بممر باكدال الجبلي بمعنى أشجار البتوال.

صخرة مانواول )البدر( وصخرة موھوي )الرقص والغناء(
ھذه تسمى بصخرة مانواول )الب در( بن اء عل ى األس طورة ال تي تق ول إن
الحوريات في السماء كن ينزلن لالستمتاع بمناظر جب ل ت شيلبو ،وف ي األي ام
المقمرة ،كن يستقبلن طلوع قمر البدر على ھذه الصخرة.
وف ي ش رق ص خرة م انواول ،تق ع ص خرة م سطحة وم ستديرة ت سمى
ب صخرة موھ وي )ال رقص والغن اء( ،وتق ول األس طورة إن الحوري ات ك ن
يرقصن ويغنين طول الليل فيما ھن يدورن مشكالت دائرة.
ھكذا ،يمكن للمرتادون أن ي ستمتعوا بمتع ة االرتي اد وال سياحة م ن خ الل
قمم الجبل ومختلف أشكال الصخور القائمة في حي معبد كايسيم ،وذلك عل ى
منصات المشاھدة في كل األماكن أو على دروب التسلق.

حي قمة سانغماي
ھذا ھو حي المعالم في تشيلبو ال داخلي ،ال ذي ي شتمل عل ى مع بر باك دال
وھو بوابة الدخول الرتياد جبل تشيلبو ،ومعبر بون آم الجبل ي وقم ة س انغماي
وقمة زورونغ.

ممر باكدال الجبلي
ارتفاع ھذا الممر عن سطح البحر  ٧٦٢مترا ،وھو بوابة الدخول الرتياد
جبل تشيلبو.
نشأ اسم ھذا المم ر م ن ك ثرة أش جار البت وال في ه ،ولك ن الق صة األخ رى

قمة سانغماي )الصقر(
ت سمى ھك ذا بمع نى ال صقر ألن ح دة القم ة ت شبه بال صقر ،واس مھا
اآلخ ر قم ة س انغوونغ بمع نى ال صقر ال ذي يوش ك أن يفت ح جن احين،
واسمھا الثالث ھو قم ة أونم و بمع نى القم ة الغائم ة والم ضبة ألن الغي وم
والضباب تخيم عليھا مرارا.
إذا صعدت ھذه القمة ففي وسعك أن ت شاھد معظ م المن اظر العام ة لجب ل
تشيلبو ،وأجمل المناظر على ھذه القم ة ھ و طل وع ال شمس ف ي بح ر كوري ا
الشرقي والمنظر الجبلي عند الغسق.

ممر مونآم )الباب الجبلي( الجبلي
يسمى ھكذا بمعنى الباب ألن الصخرتين تقفان علي ج انبي الطري ق مث ل
الباب .في شمال شرق ھذا المعبر ،توجد رقعة األرض التي تسمى بنجد ھان
وفي الماضي ،تم استصالحھا كحقل الوقيد حيث أسطورة تقول إن الفتى أنقذ
فتاة بين شدقي النمر ،وتزوج منھا ،وعاش معھا بسعادة.

صخور ناتكاري )أكداس المحصوالت(
وھوانغسو )الثور( ونونغبو )الفالح(
ص خرة ناتك اري تق ع عن د س فح الجب ل ف ي ش مال ش رق قم ة س انغماي.
شكلھا يشبه جدا بأكداس المحصوالت .وفي االتجاه السفلي لصخرة ناتك اري
تكون صخرة ھوانغسو وصخرة نونغبو.
مجموعة ال صخور الم شبھة بأك داس المح صوالت القائم ة ف ي األم ام
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والثور الذي يسيرنحوھا رافعا رأسه فيما ھو يج ر بق وة الزحاف ة المحمل ة
بأعداد كبيرة من حزمات المح صوالت وم شھد الف الح ذي البني ان القوي ة
الذي يتأمل برضي واقفا وراءه ،كلھا يوحي للمشاھدين كما لو أنھ ا أش ياء
منحوتة متقنة.
يبدو أن الفالح الذي كان يعمل بج د واجتھ اد ط وال س نة يف اخر ب سروره
للحصاد الوفير في الزراعة.

حي نايواون
ھذا ھو حي المعالم في تشيلبو الداخلي ويتاخم ل صخرة يونغت شون جنوب ا
وقم ة كوم سو ش رقا ،وناحي ة ش رق ص خرة م انواول )الب در( غرب ا ،وقم ة
سيوانغ شماال.
تمتد طرق ال سياحة الرئي سية إل ى ت شيلبو الخ ارجي باتخ اذ ح ي ن ايواون
مركزا لھا.
وعلى الطريق المؤدي إلى حي نايواون على ط ول ط رق ال سياحة
الرئي سية ،تق ع كث ير م ن المع الم مث ل ص خرة بيونغبون غ وص خرة
ميونغكيون غ وص خرة ميونغ روك وبرك ة ب يريو وص خرة زوم وك
وصخرة كيونغسونغ وصخرة مال.

صخرة بيونغبونغ
صخرة بيونغبونغ بمعنى برافان تتراءى في اليسار أوال بع د ال دخول ف ي
طريق السياحة عبر جسر كايسيم.
ھذه الصخرة التي تالحظ على الطريق العام ارتفاعھا  ٣٠٠م تر وطولھ ا
 ١٠٠متر ،وتقع على شكل القوس قليال حتى تبدو برافانا كبيرا.

بركة بيريو
ھذه تسمى ببركة بيريو ألن مياه الجدول تتساقط في ھذه البركة ،وتالحظ
المياه كما لو أنھا تغلي.
إن المي اه ال صافية ال تي تن ساب ب سرعة كب يرة عل ى ال صخرة
المسطحة وتت ساقط ف ي ھ ذه البرك ة لتتن اثر إل ى الجوان ب مث ل حب ات
الخرز الكثيرة التي ال تعد وال تحصى.

قمة بانواول )الھالل(
ھذه القمة واطئة على بعد نحو  ١٥٠م ترا عل ى ط ول الطري ق الرئي سي
من جسر آنسيم .تسمى ھكذا ألنھا تشبه بالھالل.
في ھذه القمة ،توجد صخرة سانغأو )القرش( ألنھا تشبه بالقرشين اللذي ن
يتواثب ان إل ى األعل ى ،وص خرة مونك وان )األدي ب( ألنھ ا ت شبه الموظ ف
األدبي الجالس.

صخرة دوبو )جبنة فول الصويا(
تقع ھذه في منتصف قمة بانواول )الھالل( التي ت تراءى ف ي اليمي ن عن د
الدخول إلى جسر آنسيم على طريق السياحة.
ت سمى ھ ذه ب صخرة دوب و )جبن ة ف ول ال صويا( ألن ش كلھا مرب ع ذو
سطوح ستة قائمة طول أحد سطوحه  ١,٥متر.
ھذا الشكل من الصخرة وفوقھا نفس الشكل من الصخرة موضوعة.
وإنھما تبدوان متقنتين جدا كما لو أن المرء شذبھما وبناھما.
وأم ام ھ ذه ال صخرة توج د ص خرة أخ رى ت شبه ب سكين الطع ام الق ائم،
وتقول األسطورة إن ھذا السكين كان يستخدم لقطع جبنة فول الصويا.

١٤٧

١٤٨
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قمة كومسو )الحيوانات البرية والطيور(
تقع ھذه القمة ف ي ش رق م دخل وادي ن ايواون .ھ ذه ت سمى بقم ة كوم سو
)الحيوانات البرية والطيور( ألن الكثير من الصخور ال تي ت شبه بالحيوان ات
البرية والطيور توجد فيھا.
أول ص خرة لوحظ ت عن د ص عود قم ة كوم سو )الحيوان ات البري ة
والطي ور( ھ ي ص خرة زودو )رأس الخنزي ر( ،ألن ش كل ال صخرة الناتئ ة
تشبه جدا برأس الخنزير الذي يأكل بشره.
وتكون ثمة ص خرة عل ى ش كل األس د ال شجاع عن د ال صعود عل ى ط ول
الجدول الذي تنساب فيه المياه الصافية.
وفي يمين صخرة سازا )األسد( ،توجد صخرة بووونغ )البوم( ألنھا تشبه
جدا بالبوم أبيض الصدر.
وإذا نقلت بعض الخطى من ھنا ،تواجھك صخرة كوم )الدب( الذي يرف ع
رأسه كما لو أنه يريد أن يصارعك.
ثم تواجھك صخرة سونبيوك )التصفيق( كما لو أنھا تحكم قدرة عدي د م ن
الحيوانات.
وفي أسفل صخرة سونبيوك )الت صفيق( ،توج د ص خرة ب وري )المنق ار(
كم ا ل و أنھ ا تلتق ط ش يئا م ا ح اال ،وم ن بع د ،تربع ت ص خرة بوقوغ ي
)الوقواق(.
وفي أعلى القمة ،توجد صخرة دونغ زا )الغ الم( كم ا ل و أن ه يتف رج عل ى
قطعان الحيوانات.

جبل تشيلبو
١٤٩

صنع القراميد الخشبية في الماضي ،واسمه اآلخر وادي نوري.
وفي سفح الجبل ال شمالي ف ي وادي ب انوا ،توج د ص خرة كوب وك )ال سلحفاة،
وصخرة تال )القناع( وصخرة قوتطوك )كعك األرز المزخرف(.

صخرة توكي )األرنب( وصخرة ھوغو
تقع ھاتان ال صخرتان ف ي ج انبي طري ق ال سياحة الرئي سية الم ؤدي إل ى
تشيلبو الخارجي.
صخرة توكي )األرنب( تقع على ال صخرة القائم ة ف ي ي سار رأس
الطريق المنعط ف عطف ة واح دة بع د قم ة كوم سو )الحيوان ات البري ة
والطيور(.
تسمى ھذه بصخرة توكي )األرنب( ألنھا تشبه بأرنب ي نزل بح ذر ش ديد
خوفا من ھجوم الحيوانات الضارية.
وبعد مسافة معينة بعد عطفة من صخرة األرنب ،تقع صخرة ھوغو التي
تسمى أيضا بصخرة بوم )النمر(.

وادي بانوا
ھذا ال وادي يمت د إل ى اتج اه جن وب ش رق قم ة ياكت اي القائم ة ف ي ش مال
غربي حي نايواون.
تعني قم ة ياكت اي كوم ة ص رر ال دواء البل دي ،ووادي ب انوا يع ني وادي

صخرة بوم

١٤٩

١٥٠

جبل تشيلبو
١٥١
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الفك األسفل للنمر ينت أ إل ى اتج اه ق اع الطري ق الع ام وفك ه األعل ى
ينتأ إلى الطريق بكثير ،وعظم األسنان وحواشيھا وأرنب أنف ه الواط ئ
كلھا تشبه بفم النمر الحقيقي.

)القائ د الع سكري( ب شموخ ،كم ا ل و أن القائ د يك ون عل ى وش ك أن
يصدر أمر الھجوم بعد فتح البوابة.

كھف سوننيو )الحوريات(
صخور سونغساي )القلعة( وصخرة زانغسو )القائد العسكري(
تقعان في غرب نھاية وادي نايواون ،وقريبتان من حي معبد كايسيم.
تبدو ھذه الصخور كقلعة عالية توجد في أحد أماكنھا بوابة.
وف ي داخ ل ص خور سونغ ساي )القلع ة( تنت صب ص خرة زانغ سو

يقع ھذا الكھف على شكل الھالل في أسفل صخور سونغساي )القلعة(.
تقول األسطورة إن الحوريات في السماء كن ينزلن ف ي أي ام األعي اد م ن
ي وم ري ودو ف ي حزي ران /يوني و وي وم تشوس وك الخريف ي ف ي ش ھر آب/
أغسطس للتفرج على مناظر جبل تشيلبو ،ففي النھار ،كن ي ستمتعن بمناظ ر
الجبل ،وفي الليل ،كن يغنين ويرقصن على ضوء القم ر المن ير بع د ص عود
عل ى ص خرة موھ وي ال رقص والغن اء ولك ن إذا ظھ ر اإلن سان ف إنھن ك ن
يختفين في ھذا الكھف.

حي إيسونآم

صخور سونغساي

ھذا ھو أحد المعالم في تشيلبو الداخلي ،ويتاخم لقمة سيزون شماال وقمة دوك
شرقا وقمة سانغماي )الصقر( وقمة أوكداي غربا ،وصخرة نامسان جنوبا.
تتميز كل ال صخور العجيب ة القائم ة ف ي ح ي إي سونآم الواق ع ف ي جن وب
تشيلبو الداخلي بالضخامة والشموخ وتشبه بكل األشياء الواقعية بحيث يمك ن
تسميتھا بكل أشياء الدنيا في تشيلبو الداخلي.
دروب تسلق الجب ل المؤدي ة إل ى ح ي إي سونآم تم ر ببوھ ا وبوزون غ ف ي
تشيلبو الخارجي.
إذا دخلت درب تسلق الجبل عك سا لج دول بوھ ا ،فتج د الودي ان ف ي ھ ذا
االتجاه وذاك ،وفي اليمين ،يوجد وادي مايمي )الزيز(.
يوج د ف ي ھ ذا ال وادي الكث ير والكث ير ج دا م ن الزي ز ،وإذا ح ل ف صل
الصيف فإن اآلذان تصم بصوت الزيز.

١٥١

١٥٢

جبل تشيلبو
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طبيعية محمية ،وتالقي حماية ورعاية.
تكون ثمة حكاية قديم ة تق ول إن القري ة ال صغيرة كان ت قائم ة ف ي
وادي مايمي )الزيز( تقف فيھ ا ش جرة ص نوبر س اتكات ،حي ث كان ت
تعيش أرملة وأخو زوجھا الراح ل .وعمل ت أرمل ة عل ى ت زويج أخ ي
زوجھا الراحل.

تزوج أخو الزوج بدال من األرملة

صنوبر بوزونغ

شجرة صنوبر ساتكات )صنوبر بوزونغ(
ھ ذه ھ ي ش جرة ال صنوبر المتم يزة ال تي تق ف ف ي م دخل وادي مايم ي
)الزيز( على بعد نحو ثالثة كيلومترات صعودا إلى أعالي جدول بوھا الحالي.
تسمى ھذه بشجرة صنوبر س اتكات بمع نى قبع ة ال شاش ألن ش كل أع اله
يشبه بقبعة الشاش.
عمرھ ا أك ثر م ن  ٢٠٠س نة ،وقط ر ج ذعھا  ٠,٩م تر ،وقط ر جزئھ ا
األعلى الممتد إلى كل الجوانب مثل برامق المظلة يبلغ  ٢٠مترا.
أوراق ال صنوبر ق صيرة وكثيف ة ،ويب دو لونھ ا أخ ضر غامق ا ،وت شبه
بالحرير األخضر المضروب .ونظرا لشكلھا الفري د ،ق د ت م ت سجيلھا ب شجرة

ف ي ق ديم الزم ان ،كان ت تعي ش ف ي قري ة م ايمي )الزي ز( أرمل ة وأخ و
زوجھا الراحل.
في غضون عيشھما ،سمعت األرملة شائعة تفيد بأن األرم ل ال ساكن ف ي
قري ة ال صيد البحري ة يري د ال تزوج م ن ھ ذه األرمل ة ،وح سب ع ادة ت زوج
األرامل ،باغتصابھا.
فشعرت بالقلق ،وفي أثناء ذلك ،خطرت لھا حيلة بارعة ،فاستدعت إليھ ا
أخي زوجھا ،وقالت له:
 س معت أن ھ ذا األرم ل س يجيء إل ى بيتن ا ف ي ليل ة الي وم الغت صابي.عندئذ ،سأكون مضطرا إلى مغادرة ھذا البيت إلى األبد.
فإني مقلقة على ذلك .أرجوك أن تفعل حسب قولي.
ثم ألب سته ثوبھ ا ،ووض عت عل ى وجھ ه مكياج ا جمي ال ح تى يب دو
ام رأة ،وجعلت ه يبق ى ف ي غرفتھ ا ،ون صحته أن يب دي موق ف ام رأة
خجولة دون أن ينبس ببنت ش فة ،ويفع ل ح سب طلبھ م متظ اھرا بأن ه
يفعل بغير إرادة منه.
في ليلة ذلك اليوم ،جاء األرمل وحمل على ظھره "أرمل ة" ،وھ رب م ن
ھذا البيت.
ثم وضعھا في غرفة أخته الصغيرة التي بلغ عمرھ ا س ن ال زواج لتھدئ ة
"األرملة" المصعوقة ،وأقفل الباب.

١٥٣

١٥٤
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في ھذه الليلة ،رقدت أخت األرمل بجانب "زوجة أخيھا الكبير" لتھدئتھا،
وبذلت له كل مودتھا ورعايتھا ،بحيث لم ي ستطع األع زب المتق دم ف ي ال سن
ضبط نفسه حتى عانقھا بقوة.
تل وت الفت اة لھ ول المفاج أة ،لك ن الوق ت ق د فاتھ ا .ھك ذا ،ص ار األرم ل
يزوج أختھا الصغيرة بدال منه.

جبل تشيلبو
١٥٥

صخرة إيسون
تسمى ھكذا بمعنى المالكين .تنتصب ھ ذه ال صخرة ب شموخ إل ى ال سماء
ف ي اتج اه ش مال غ رب ح ي إي سونآم ،ويمك ن الق ول إنھ ا أول ى ف ي ت شيلبو
الداخلي من حيث ضخامتھا وغرابتھا.

صخرة سينسون )المالك(
قمة زونمانغ )مطلة على كل المناظر(
ھذه ھي قمة صغيرة تنتصب عل ى سل سلة الجب ل ال شمالي ف ي ھان سانبو.
على ھذه القمة يمك ن رؤي ة ك ل ال صخور العجيب ة الواقع ة ف ي ك ل األم اكن.
على طريق الصعود إلى ھذه القمة ،يمكن مشاھدة أول صخرة عجيب ة اس مھا
صخرة كوانغداي.

صخرة كوانغداي
تقع ھذه الصخرة على بعد نحو كيلومترين صعودا إلى سلسلة الجب ل عن د
قمة زونمانغ في شمال ھانسانبو.
تقف ھذه الصخرة بارتفاع أك ثر م ن  ٢٠م ترا ف ي منت صف الجب ل ال ذي
تغطي عليه أش جار ال صنوبر وال شجيرات الحرش ية ،وت شبه ب الراقص ال ذي
يرقص وعلى رأسه قبعة الشاش.

صخرة زونغ )الراھب البوذي(
تق ف وحي دة بي ن أجم ة ال صنوبر ،وتالح ظ ف ي القري ب غرب ا م ن قم ة
زونمانغ.
شكلھا يشبه بالراھب البوذي الذي يرتل أس فارا بوذي ة واقف ا بخ شوع بع د
ضم يديه.

ھ ذه ص خرة كب يرة ت شبه بال دمى وتق ع ف وق ص خرة إي سون وص خرة
كونسوم.
تسمى ھذه بصخرة المالك ألنھا ت شبه ب المالك ف ي ال سماء ،ال ذي يتف رج
بالرضا على الحوريات اللواتي يغني ن ويرق صن ،بع د أن ن زلن م ن ال سماء
إلى صخرة مانمولسانغ )ذات مختلف مناظر األشياء(.

صخرة رانغكون )الزوج( وصخرة آنھاي )الزوجة(
تق ع إح داھما عل ى سل سلة الجب ل المؤدي ة م ن قم ة س يزون ف ي ال شمال،
واألخرى على الجزء األعلى من سفح الجبل الغربي الذي يمت د متوازي ا م ع
سلسلة الجبل المذكورة في األعلى.
صخرة الزوج الواقع ة ف ي االتج اه األعل ى ش اھقة ورفيع ة مث ل ش خص
رھيف ،وص خرة الزوج ة الواقع ة ف ي االتج اه األدن ى تب دو ممتل ئ ص درھا
وجسمھا وصغير رأسھا.

١٥٥
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تشيلبو الخارجي
ھذا ھو حي المعالم ال ذي ينت شر عل ى الطري ق الم ؤدي إل ى اتج اه البح ر
عبر جسر تشيلبو الخارجي بعد النزول من تشيلبو الداخلي.
بخ الف ت شيلبو ال داخلي ال ذي يتم يز بالجم ال األنث وي ،يتم يز ت شيلبو
الخ ارجي بالجم ال الرجول ي ال شھم والمنفت ح ألش كاله الكب يرة وال ضخمة
والجسورة.
ينق سم ت شيلبو الخ ارجي ح سب خصائ صه اإلقليمي ة وم سارات
ارتياده إلى حي قمة زانغ سو )الم ارد( ،وح ي مانمول سانغ ،وح ي قم ة
روزوك )أك داس المح صوالت( ،وح ي وادي دوك ،وح ي بواب ة
كانغ سون ،وح ي ينب وع ھوانغ زين للمي اه المعدني ة ال ساخنة ،وح ي
داموكدونغ ،ومن المتوقع ش ق أحي اء المع الم الجدي دة مث ل ح ي س ونآم
ف ي ق ضاء ميونغت شون وح ي ريونغي ون ف ي ق ضاء ميونغك ان ف ي
المستقبل.
وعل ى ص خرة زوي اك )لوح ة الوثب ة( ال تي تعت بر مرك زا ف ي ت شيلبو
الخارجي ،أقيم الجوسق الذي نصب فيه المنظار الذي يمكن التفرج عل ى ك ل
المناظر بواسطته.
ارتي اد أحي اء المع الم ف ي ت شيلبو الخ ارجي يمك ن الب دء ب ه م ن ح ي قم ة
زانغسو )الم ارد( بع د م شاھدة ح ي ن ايواون ف ي ت شيلبو ال داخلي أو بخ الف
ذلك ،يمكن ارتياد األشياء واحدا واحدا عل ى ط ول طري ق ال سياحة الرئي سي
من حي دابوكدونغ بعد مشاھدة تشيلبو البحري.

حي قمة زانغسو
ھذا ھو حي المعالم الذي ينت شر ف ي جن وب قم ة زانغ سو )الم ارد( وقم ة
ماينغسو )الحيوان الضاري( ،ويشتمل على وادي سيمواون ووادي كازون.
في ح ي قم ة زانغ سو ،يمك ن م شاھدة جمي ع ال صخور العجيب ة والمعال م
المشھورة القائمة فيه تقريبا على طريق السياحة ،ما عدا وادي سيمواون.
يبتدأ ح ي قم ة زانغ سو )الم ارد( ف ي ت شيلبو الخ ارجي بع د عب ور ج سر
نايواون في حي نايواون عند تشيلبو الداخلي.

قمة سوري )الصقر(
ھذه قمة صخرية تنتصب في م دخل وادي س يمواون .ھ ذه قم ة ص خرية
عمودية.

قمة سوري

١٥٧
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تسمى منذ ق ديم الزم ان بقم ة س وري ال صقر ،بمع نى أن ال صقور تعي ش
فوقھا بعد بناء أعشاشھا.

قمة سونوانغ
ھذه قمة تنتصب غربا من مركز وادي سيمواون.
ھذه قمة جروف حادة جدا يصعب صعودھا حتى على الحيوانات الجبلية.
في السفح الجنوبي لھذه القمة ،يكون كھ ف زانغ سو )الم ارد( وعي ن مي اه
زانغسو )المارد( المشھوران منذ قديم الزمان.
إذا سرت على طول سفح ھذه القمة فإنكم ستسمع خري ر المي اه م ن مك ان
ما ،ولكنك لن تجد جدوال في أي مكان في جوانبك.
ولكن إذا واصلت السير إلى اتجاه صوت الخرير الذي ال يكاد يسمع فإنك
ستجد كھفا صخريا صغيرا ،وستعرف أن صوت الخرير ينبعث منه .ھذا ھو
كھف زانغسو )المارد(.
ومن السقف اليساري داخل ھذا الكھف على شكل بيضوي تت ساقط المي اه
الكثيرة بحجم الذراع.
ولكن ھذه الكميات الكبيرة من المياه تت سرب معظمھ ا إل ى مك ان م ا ع دا
قليل منھا يبقى راكدا على أرضية الكھف.
ھ ذه ھ ي عي ن مي اه زانغ سو )الم ارد( .أي إنھ ا عي ن المي اه ال سرية ف ي
الكھف السري.
يسميان بكھف زانغسو )المارد( وعين مياه زانغسو )المارد( ألن الحكاي ة
القديمة تقول إن أحد الفتيان كان يعيش في ھذا الكھف على ش رب ھ ذه المي اه
باستمرار ،حتى صار ماردا قوي البنيان وجبار القوة.

جبل تشيلبو
١٥٩

وادي سيمواون
ھذا واد يقع في اليسار قبل عبور جسر سيمواون.
إذا دخلت على طول وادي سيمواون حيث ينساب ج دول بوت شون ،فتج د
القمم والصخور في جانبيه.
في السفح الشمالي لقمة سونوانغ في أعلى وادي س يمواون ،يوج د ش الل
م انكيونغ وش الل دادان ،وف ي يمي ن وادي س يمواون ،ص خرة دونغ سونغ
وكھف أوزوك.

شالل مانكيونغ وشالل دادان
يقع شالل مانكيونغ بعد الدخول إلى الوادي لمسافة نحو  ٣٠٠متر عك سا
لمياه الجدول الذي ينساب ملتويا حول سفح قمة سونوانغ.
ارتف اع ھ ذا ال شالل  ٩أمت ار ،وبع د مواص لة ال دخول لم سافة
كيلومترين من ھذا الشالل ،يقع شالل دادان الذي تت ساقط مياھ ه عل ى
شكل الدرجات.
إن المي اه تت ساقط م ن ال صخور ال تي ت شبه بال درجات الحجري ة م شكلة
طبقات مما يزيد جمالھا لوجود أشجار القيقب النامية في جانبيھا.

قمة زانغسو )المارد(
تنت صب ف ي ش رق ح ي قم ة زانغ سو )الم ارد( ،وارتفاعھ ا  ٣٤٦م ترا.
تنتصب ھذه القمة بشموخ مثلم ا ت دعمھا أجم ة أش جار ال صنوبر الكثيف ة م ن
تحتھا ،ويكون شموخھا عظيم ا لوق وف القم ة ف وق القم ة ووق وف ال صخرة
فوق الصخرة.
وفي شرق قمة زانغسو )المارد( ،وبالتوازي معھا ،تنتصب قمة ماينغسو
)الحيوان الضاري(.
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تك ثر المع الم الم شھورة ف ي وادي قم تي زانغ سو )الم ارد( وماينغ سو
)الحيوان الضاري(.
يمكن رؤية معظم ھذه المعالم أثناء السير على طول طريق السياحة.

لوج ود طري ق ال سياحة الم ؤدي إل ى مع بر س ايكيل الجبل ي م ن ش الل س ت
الدرجات في حي قمة روزوك ،يمكن استخدام ھذا الطريق إلرتياد ھذا الحي.

صخرة يونغسون
صخرتا ھيونغزي )الشقيقين(
ھاتان الصخرتان واقعتان عل ى ال سفح الجنوب ي لقم ة ماينغ سو )الحي وان
الضاري( .تنتصب ال صخرتان عل ى اخت الف ارتفاعھم ا ملت صقتين كم ا ل و
أنھما شقيقان.
يبدو أن أي مارد نقل ھاتين الصخرتين من مكان آخر ون صبھما ف ي ھ ذا
المكان.

صخرة ماي )الصقر(
ھ ذه قم ة ص خرية تنت صب ف ي جن وب ش رق ج دول بوت شون ف ي وادي
كازون .تسمى بصخرة ماي )الصقر( ألن أمامھا يشبه بالصقر.

حي مانمولسانغ
يشتمل ھذا الحي عل ى ك ل أش كال ال صخور الغريب ة والمن اظر المحيط ة
بھا ،ال تي تنت شر عل ى الج روف ال صخرية الواقع ة ف ي جن وب قم م مانزان غ
ومونسو و كوالمون.
يمتأل ھذا الحي بالصخور والقمم التي تشبه بمالم ح ش تي أن واع األش ياء
بمعنى حروفھا ،مما يشكل مناظر ساحرة.
يمك ن ال ذھاب إل ى ھ ذا الح ي مباش رة بع د م شاھدة ح ي قم ة زانغ سو
)الم ارد( ،أو ال ذھاب إلي ه بع د م شاھدة ح ي وادي دوك وح ي قم ة روزوك
)أكداس المحصوالت(.

إذا دخلت مدخل حي مانمولسانغ على طول طريق السياحة فتجد ص خرة
شاھقة تنتصب في يمين الطريق العام.
تسمى ھذه بصخرة يونغسون بمع نى أنھ ا ف ي انتظ ار ال سياح الس تقبالھم
وإرشادھم.

صخرة زوياك )لوحة الوثب(
ھذه صخرة مطلة على كل المناظر ،تقع بع د ص عود  ١,٥كيلوم تر عل ى
طول وادي معبر سايكيل الجبلي من صخرة يونغسون.
ھ ذه أف ضل ص خرة مطل ة عل ى المنظ ر الع ام العجي ب لمانمول سانغ
المنتشرة كبرافان.
إذا صعدت ھذا المكان ال ذي ي شكل جرف ا ش اھقا بنت وء ال صخرة الكب يرة
على ارتفاع  ٤٠٠م تر إل ى األم ام مث ل ال سقيفة ،وألقي ت نظ رة إل ي األس فل
فإنك ستشعر بالدوار.

قمة مانزانغ
ھذه قمة تنتصب في شمال ص خرة زوي اك )لوح ة الوث ب( .ت شكل ناحي ة
جنوب ھذه القمة جرفا شاھقا حادا ،وتسمى بقمة م انزانغ ألن ارتفاعھ ا ع ال
جدا حتى ال يمكن قياسه ألفا أم عشرة آالف األقدام.
أبرز الصخور العجيبة ھي ص خرة توغ و وص خرة ريونك وت وص خرة
بونغ داي وص خرة ريونغم ا وص خرة آب اي .تنت صب ص خرة آب اي بمالم ح
الشيخ في السفح الجنوبي لقمة مانزانغ.
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صخرة تشوكھيول

قمة كوالمون

ھذه صخرة واقعة في أسفل صخرة سوتاك )الديك( .ف ي
إحدى نواحي الصخرة توجد ثقوب كثيرة.
تقول األسطورة إن أحد الشباب كان يتدرب على الرم ي
ب القوس ،وب ذلك ،جعلتھ ا مثقوب ة ،ول ذلك ،ت سمى ب صخرة
تشوكھيول بمعنى ثقوب السھام.
في الواقع أن ھ ذه الثق وب الكثيف ة الم شبھة ببي ت النح ل
حدثت بفعل الحمم البركانية المقذوفة م ن تح ت األرض ف ي
الماضي السحيق.

ھذه قمة تتل و قم ة م انزانغ ،وأعل ى القم م ف ي ح ي
مانمولسانغ ،ويبلغ ارتفاعھا  ٧٨٧مترا.
إذا رأيناھا من جھة جنوب شرقھا ،فإنھا تالحظ لنا مث ل
بواب ة ال سور ال تي أوص دت بالترب اس ألن ج زءا م ن
ال صخرة ف ي منت صف الناحي ة الف سيحة لھ ا أزي ح منھ ا،
ول ذلك ،ت سمى بقم ة كوالم ون بمع نى البواب ة الموص دة
بالترباس.

قمة مونسو
صخرة كونكوم وعين مياه مانسو

ھذه ھي قمة صخرية واقعة ف ي جن وب قم ة كوالم ون،
ويبدو أنھ ا ارتم ت ف ي ح ضن قم ة كوالم ون ،كم ا تالح ظ
كحارس قمة كوالمون ألنھا واقفة أمامھا.

صخرة سوتاك )الديك(
ھذه ص خرة واقع ة ف ي منت صف سل سلة الجب ل الممت دة
إلى أمام قم ة مون سو .تالح ظ ك ديك يق ف عل ى ال رف بع د
أكل العلف بكفاية.
يبدو أن النحات الشھير صنع الديك بمھارة ألنه يالح ظ
ثمة المنقار القصير وال صلب لل ديك وعرف ه المنتف ض إل ى
األعلى وصدره الناتئ وال سلح األبي ض ال ذي وض عه لت وه
على الرف الذي يقف عليه وغيرھا.
وص خرة م ايبوري )منق ار ال صقر( تق ع ف ي االتج اه
األسفل مارا بصخرة سوتاك.
وشكلھا يشبه بمنقار الصقر الحاد.

صخرة سوتاك

صخرة كونكوم )الدب الكبير( صخرة كب يرة واقع ة
ف ي م دخل طري ق االرتي اد ف ي مع بر س ايكيل الجبل ي
على سفح قمة كوالمون .أم ام ھ ذه ال صخرة عي ن مي اه
مانسو )العمر المديد(.
تتدفق المياه من جوف أعماق األرض في مانمولسانغ.
ويغطيه الطحلب األخضر .درجة حرارة المياه نحو ١٠
درج ات ،وكمي ة ت دفق المي اه نح و  ٠,٣ل تر ف ي الثاني ة،
ومياھه صافية جدا.
وح تى ف ي أي قح ط كب ير ،ال تج ف المي اه ،وال تتغي ر
كمية تدفقھا أيضا.

قمة زانغكون )القائد(
صخرة تشوكھيول

ھ ذه ث اني أعل ي القم م ف ي ح ي مانمول سانغ ،وإنھ ا قم ة
تالية لقمة كوالمون من صخرة زوياك )لوحة الوثب(.
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نشأ اسم قمة زانغكون )القائد( من وج ود ص خرة زانغك ون )القائ د( عل ى
ھذه القمة.

جبل تشيلبو
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)األفع ى( ودودوزوي )الخل د( و كانغ آزي )الج رو( وبي دولكي )الحم ام(
وكيروغ ي )اإلوز ال بري( ودوك سوري )ال صقر( وكيم ا )الفروس ة( وب ول
)القرن( وتوكي )األرنب( الكبير وغيرھا.

قمة سونغتشون )الصعود(
قمة تالحظ بعد قمة زانغكون )القائد( على صخرة زوياك )لوحة الوثب(.
تسمى بقمة ال صعود ،ألن الحوري ات ك ن ي صعدن إل ى ال سماء ف ي الماض ي
السحيق على ما تقول األسطورة.
عل ى ال سفح الجنوب ي لقم ة سونغت شون )ال صعود( ،تنت صب ص خرة
الصعود التي تشبه بالسلم.
ناحية الصخرة تمتد مباشرة إلى األسفل .قيل إن الحوريات كن ي ستخدمن
ھذا السلم عند التسلق على قمة الصعود.

صخرة راكسون
ھذه ص خرة م ستطيلة كظھ ر الخي ل توض ع نح و ص خرة زوي اك )لوح ة
الوثب( على سفح الجبل الجنوبي في قمة سونغتشون )الصعود(.
نشأ اسم ھذه الصخرة من أسطورة تقول إن الحوري ات ف ي ال سماء
ك ن ي نزلن إل ى ھ ذا المك ان ،وي ستمتعن باللع ب لجم ال من اظر جب ل
تشيلبو.
في شمال صخرة راكسون ،تنتصب قمة كوالمون الشاھقة ملت صقة
بقم ة زانغ سو )الم ارد( ،وتالح ظ ض خامة قم ة مون سو ال تي ت شبه
بحارس قمة كوالمون.
ف ي ش رق ص خرة راك سون ،ت صطف مختل ف أش كال ال صخور
العجيبة التي ت شبه باألش ياء المتنوع ة عل ى سل سلة الجب ل الممت دة م ن
قمة واولراك.
أب رز ال صخور العجيب ة منھ ا ص خور ب اكزوي )الخف اش( ودوك سا

قمة سوكرونغ
ھذه قمة تنتصب ف ي يمي ن طري ق ال سياحة قريب ة م ن ح ي قم ة زانغ سو
)المارد(.
أب رز القم م منھ ا ص خرة بونغ سو وص خرة ت سوك وص خرة ووس وم
وغيرھا.
تعني صخرة بونغ سو ش كل قع ود الط واويس ،وتنت صب ص خرة ت سوك
عالية في أجمة أشجار الصنوبر في يمين طريق ال سياحة مقابل ة م ع ص خرة
بونغسوك.
تنتصب ھذه الصخرة على ارتفاع أكثر من ع شر األمت ار م شطورة إل ى
االثنتين ،وت سمى ھ ذه ب صخرة ت سوك ألنھ ا ت شبه بظل ف بق ر أو خنزي ر أو
ماعز.
تقع ص خرة ووس وم ف ي ي سار الطري ق عن د مواص لة ال سير عل ى ط ول
طري ق ال سياحة ،وت سمى ھ ذه ب صخرة ووس وم بمع نى ال ضحكات ألن
الضحكات تنفجر بمجرد رؤيتھا.
.

حي وادي دوك
ھذا ھو حي المعالم في تشيلبو الخارجي ،الذي تم استحداثه حديثا في حي
وادي دوك.
يبين ھذا الحي مختلف أنواع المناظر الطبيعية لوج ود ال صخور العجيب ة
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ف ي ج انبي منح در الجب ل وال شالالت والبرك ات عل ى ط ول الج دول ال ذي
ينساب في ال وادي ،ف ضال ع ن كثاف ة أش جار ال صنوبر و البل وط وال دردار
والبتوال والقيقب .قصارى القول إنه أحد المعالم في تشيلبو الخارجي المتمي ز
بتمازج المناظر الطبيعية مع المياه واألحجار واألحراج.

صخرة كيواون
ھذه ھي صخرة واقعة في نھاية الجبل تالحظ في الغرب بعد الصعود إلى
األعلى لمسافة نحو  ٢٠٠متر من مدخل وادي دوك.
تبدو ھذه الصخرة كرجل البس المعطف يقف بخشوع بعد ضم يديه عل ى
الصدر ،وفي أمامه صخرة واطئة تشبه باللھب المشتعل ،مما يوحي إل ى أن ه
يصلى أمام الباخور.

جبل تشيلبو
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تق ول األس طورة إن العروس ين كان ا يعي شان ف ي أرض م سطحة أم ام
صخرة موسونغ )األم( الواقعة على الجبل األمامي.
تمنى الزوجان إنجاب األوالد الكث يرين ،فيم ا ھم ا يتطلع ان بنظ رة
الحسد إلى صخرة موسونغ )األم(.
وأخيرا ،ولد أول طفل منھما ،وكان الزوج ان ف ي غاي ة ال سرور لتحقي ق
تمنياتھما.
بعد والدة أول طفل ،استمرت والدة األوالد واحدا بعد اآلخر قب ل م ضي
سنة من والدة واحد ،حتى بلغ عددھم  ١٢طفال.
وعلى ذلك ،كان الزوجان يعيشان بسعادة ط ول حياتھم ا وس ط أوالدھم ا
وأحفادھما مثل ھذه الصخرة.

صخرة باكزوك )أرجل أربيان المياه العذبة(
قمة كيميونغ
ھذه ھي قمة صخرية تنتصب في الشرق بعد الدخول لمسافة كيلومتر بعد
المرور بصخرة كيواون.
ھذه القمة تشبه في منظرھا العام ب الغول المخي ف .تق ول األس طورة إن الدي ك
صاح فوق ھذه الصخرة ،ولذلك ،تسمى بقمة كيميونغ بمعنى صياح الديك ،وعل ى
سفحھا الصخرة على شكل الدجاج وأمامھا صخرة على شكل الثعبان الكبير.

صخرة موسونغ )األمومة(
ھ ذه ھ ي ص خرة تنت صب عل ى نھاي ة الجب ل ال صغير ف ي الجن وب بع د
المرور بقمة كيميونغ.
تبدو ھذه الصخرة كما لو أن االم رأة طويل ة القام ة تحم ل رض يعھا عل ى
ذراعيھا وفي جوانب أطراف تنورتھا عديد من األوالد المتعلقين عليھ ا ،كم ا
يبدو أن طفال آخر يلعب بلعبة بجانبھا.

ھذه الصخرة تشبه جدا بأرجل أربيان المياه العذبة.
يتميز وادي دوك بكثرة األربيان ،ال يعرف أحد ھل يكثر األربيان لوجود
صخرة أرجل األربيان أو حدثت ھذه الصخرة لكثرة األربيان.

شالل وادي دوك
إذا واص لت الم شي عل ى ط ول طري ق االرتي اد ،فيالح ظ ال شالل .ھ ذا
الشالل مؤلف من الشاللين اللتي ن بينھم ا قم ة ري انغكي المؤلف ة م ن الج رف
الصخري.
في جنوب قمة ريانغكي تسقط مياه ش الل أوك ي بال درجتين عل ى ارتف اع
ثمانية أمتار ،وفي الغرب ،تسقط مياه شالل سانغدوك على ارتفاع  ١٠أمتار
مثلما يتدلى القماش األبيض.
يسمى ھذان الشالالن ب شالل وادي دوك .أم ام ھ ذا ال شالل ،يق ع جوس ق
أوكي المبني متميزا بالخشب.
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قمة ھوانھو
قمة تالحظ في الغرب من وادي دوك .تسمى ھذا ،ألنھا تشبه بأھل القرية
الذين يرحبون بالقائد الذي يعود مظفرا بع د ص د المعت دين األجان ب وتحقي ق
المآثر الكبيرة في القتال.
وفي ھذه القمة توجد ضخرتان يستحق بالتفرج عليھما ،سانغزي وسوو.
تنتصب صخرة سانغزي في جنوب قمة ھوانھو ،وتسمى ھكذا ألنھا تشبه
باألصبعين القائمتين.
ارتفاع الصخرة الممتلئة منھما  ٤٦مترا ،وارتف اع ال صخرة الرفيع ة ٤٥
مترا ،وحتى علو ثالثة األمتار م ن األرض تعل و ال صخرة رفيع ة ولك ن م ن
بعدھا صارت غليظة.
يب دو أن الج زء الرفي ع ف ي األس فل ض عيف ج دا إل ى ح د انك ساره
حتى بدفعه باليد.

وادي وونبو
ھذا الوادي تفصله القمة الواقعة في شمال غ رب وادي دوك .ھ ذا المك ان
جميل منظره الطبيعي حقا يت اخم لج دول بوت شون ش ماال وقم ة س ان جنوب ا،
وقمة بيل غربا وقمة كيونغسونغ شرقا.
إذا دخلت الوادي مارا بصخرة دوواول التي ترتبط بالحكاية القديمة الت ي
تقول إن الراھب البوذي قضى ليلة ھنا لضياع الطريق ،فتجد ص خرة ك اري
التي تشبه بالرفش القائم وصخرة تشاي التي ت شبه بعم ود النقال ة عل ى ص فح
الجبل الجنوبي.
وإذا واصلت الدخول إلى وادي وونبو ،فتالحظ صخرة روئين )العج وز(
على ارتفاع  ١٠أمتار في السفح اليميني للوادي.
تشبه ھذه الصخرة بمشھد العجوز الھزي ل ألن س طح ال صخرة الخارج ي
خشن جدا.

جبل تشيلبو
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صخرة سونوي
ھذه صخرة واقعة في عمق وادي وونبو.
بع د ال دخول لم سافة نح و كيلوم ترين م ن ص خرة ت شاي ،تالح ظ
صخرة سوكئين المرتبطة بالحكاية القديمة التي تق ول إن الع ريس ف ي
أسطورة ص خرة كام ا الواقع ة ف ي س فح الجب ل ف ي ال شرق ق د تحج ر
ھن ا ،وعن د مواص لة ال دخول قلي ال م ارا ب صخرة س وكئين تالح ظ
صخرة شاھقة في وس ط
الوادي.
ھ ذه ھ ي ص خرة
سونوي.
ت سمى ھك ذا ،ألن
األس طورة تق ول إن
الحوري ات ك ن يعلق ن
لباسھن على ھذه ال صخرة
عن د االس تحمام ف ي برك ة
ووك ف ي وادي وونب و
حي ث ال ي رى الن اس
الساكنون على األرض.

صخرة سونوي

١٦٩
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خمس برك سانغدوك
تقع خمس البرك المتتالية على الخط الواحد ،والمسافة بين ال بركتين نح و
 ٣٠مترا ،وقطر وعمق كل منھا نحو ٥أمتار و متر واحد.
تتراءى الصخور الواقعة في قاع المياه الصافية حتى تزيد شعورا بالصفاء.
النتشار الصخور المسطحة في جوانب البرك ،تصلح للراحة.
ھذه ھي خمس بركات س انغدوك ال تي ت رتبط بأس طورة وادي تشيل سونغ
في ھوانغزين حول خمس الحوريات اللواتي استحممن في ھذه البرك.
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قمة روزوك )أكداس المحصوالت( ينتشر شماال منه.
تتم يز ال صخور الواقع ة ف ي ح ي قم ة روزوك )أك داس المح صوالت(
بالبياض لتشكلھا من صخر الغرانيت.
وھذا المكان يمتاز بجمال منظر الشالل أيضا.

صخرة سانغدوك وشالل سانغدوك

حي قمة روزوك
ھذا ھو حي المعالم في تشيلبو الخارجي ،الذي يتشكل مستطيال على
طول وادي روزوك )أكداس المحصوالت( ويتاخم لقمم أوتاي )خمس القمم
الكبيرة( شماال وجدول بوتشون جنوبا وقمة قاتشي غربا.
حينما ينتشر حي وادي دوك جنوبا من طريق السياحة الرئي سي ف إن ح ي

قمة روزوك وصخورھا الغريبة األشكال
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قمة روزوك
ھذه ھ ي قم ة ص خرية واقع ة ف ي م دخل وادي أك داس المح صوالت ف ي
مصب ج دول بوت شون .يبل غ ارتف اع القم ة  ٥٧م ترا .تت شكل ھ ذه القم ة م ن
ص خر الغراني ت ،ونواح ي ال صخور ت شققت كظھ ر ال سلحفاة ،ح تى تب دو
أكداس المحصوالت في نظر المشاھدين.
تستأثر ھذه الصخور بأھمية كبيرة في دراسة مجرى ت شكل ش قق ص خر
الغرانيت ومعلومات دراسة طبوغرافية منطق ة بايك دو البركاني ة ،وأص بحت
قمة محمية لجمال منظرھا حتى تتعرض للحماية واالعتناء بھا.

صخرة بونغدول )دوامة الھواء(
ھ ذه ھ ي ص خرة واقع ة ف ي نھاي ة مت ن الجب ل الم ؤدي غرب ا إل ى قم ة
روزوك )أكداس المحصوالت(.
ھذه الصخرة الغريبة تكونت م ن ثالث ة األحج ار الموض وعة طبق ة عل ى
طبق ة ،وعل ى األخ ص ،يت شكل أس فل الحج ر الموض وع ف ي الطبق ة العلي ا
رفيعا ،حتى يبدو كأنه سيسقط لمجرد التلمس القليل ب ه أو ي دور بمج رد ھ ب
النسيم ،ولذلك ،تسمى بصخرة دوامة الھواء إذا نظرت إلى ھذه الصخرة ع ن
بعد بعيد ،فإنك ستحس برؤية شكل رجل ،ح تى تب دو ك أن الف الح يتطل ع إل ى
قم ة أك داس المح صوالت واض عا يدي ه عل ى الخاص رة وھ و يفك ر ف ي رك م
أكداس المحصوالت أعلى فأعلى.

صخرة تشانغكو )المستودع(
ھذه صخرة واقعة على بعد نحو مائة متر على طول سل سلة الجب ل
المؤدي ة غرب ا م ن قم ة روزوك )أك داس المح صوالت( .ت سمى ھ ذه
الصخرة بصخرة المستودع ألنھا تشبه بمستودع واقع على متن الجب ل
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الذي تغطي عليه أشجار الصنوبر.
في أسفل ص خرة ت شانغكو )الم ستودع( الم شكلة حائط ا ص خريا ،يوج د
الكھف الصخري الذي عمقه خمسة أمتار ،ويسمى ھذا الكھف بكھف ميكوك
)الحبوب المقشورة(.
نشأ ھذا االس م م ن األس طورة ال تي تحك ي أن المح صوالت المكدس ة ت م
حفظھا في ھذا الكھف بعد تقشيرھا.

شالل إيدان )الدرجتين(
يقع ھذا الشالل بعد ال دخول لم سافة نح و كيلوم ترين إل ى وادي روزوك
)أك داس المح صوالت( م ن م دخل قم ة روزوك .مي اه ال شالل ال تي تت ساقط
على طول حائط الجرف الصخري الشاھق في وسط الج دول الجمي ل ت شكل
بركة تشبه بجرة كبيرة بعد انسيابھا لمسافة نحو  ٨أمت ار عل ى ط ول الحائ ط
الصخري المجوف مث ل المعل ف ،ث م تت ساقط عل ى الج رف ال صخري ال ذي
ارتفاعه نحو  ٨أمتار.
وتحت الشالل توجد بركة صغيرة وتبدو مياه ھذه البرك ة ص افية بلوري ة
بلون أسود ض ارب إل ي الحم رة النعك اس ص ور أش جار القيق ب وال صنوبر
القائمة في جانبيھا.

صخرة كويميون )وجه العفريت(
تسمى ھكذا ألنھا غريبة الشكل مثل وج ه العفري ت ،ألن ال صخور
الوعرة الخشنة يلتصق بع ضھا ببع ض ،وف ي أعالھ ا توض ع ص خرة
خ شنة منحني ة إل ى الجان ب ،وعل ى قمتھ ا تنم و ش جرة ال صنوبر
الصغيرة مما يزيد الغرابة.
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بوابة كانغسون وجسر كانغسون

حي بوابة كانغسون
ھ ذا ھ و ح ي المع الم ف ي ت شيلبو الخ ارجي ويت اخم لحاض رة قري ة
بوتشون في ال شرق وقم ة زواس انغ ش ماال ووادي زول جنوب ا ووادي
دوك غربا.
يشكل ھذا الحي غاي ة الجم ال الجبل ي ،ألن الج روف ال صخرية ال شاھقة
والحادة والصخور الغريبة تنتصب كأحراج .إن المعالم المشھورة الواقعة في
ھذا الحي يكون اإلطالل عليھا من المكان العالي أكثر جماال من التطلع إليھ ا
من األسفل.
قمة سوكريم
ھ ذه ھ ي قم ة ص خرية تنت صب بع د ال دخول إل ى وادي زول )المعب د(
لمسافة أربعة كيلومترات من قرية ھيونآم حاضرة قرية بوتشون.
ھ ذا الجب ل ال صخري يت شكل م ن ال صخور الغريب ة بمختل ف األش كال
والصخور الغليظة المھيبة الموضوعة كغابة.
تسمى بقمة سوكريم بمعنى أن الصخور تشكل غابة.
ف ي الماض ي ،ك ان المعب د قائم ا عل ى س فح قم ة س وكريم باس م معب د
سوكريم ،ولذلك ،يسمى ھذا الوادي بوادي المعبد.

تشيلكوك بالونغ )سبع أودية وثمانية تالل(
ھذه التسمية تشير بسبع أودية وثمانية تالل الى المنظر العام لقمة
سوكريم التي يحتوى كل واد وتل منھا على صخور غريبة الشكل مظھرة
المناظر الطبيعية المميزة.

بواب ة كانغ سون وج سر كانغ سون بواب ة حجري ة طبيعي ة تق ع بي ن
متن التل السادس ومتن التل ال سابع ف ي ت شيلكوك ب الونغ )س بع أودي ة
وثمانية تالل(.
تندر ھذه البوابة من حي ث حجمھ ا وش كلھا وجمالھ ا ،ون شأ اس مھا
من األسطورة ال تي تق ول إن الحوري ات ك ن يم رن بھ ذه البواب ة عن د
نزولھن إلى جبل تشيلبو.
الجزء العلوي لھذه البوابة مقوس ،وتوض ع ال صخرة عرض ھا  ٣إل ى ٥
أمتار عرضا حتى تشكل شكل الجسر.
ھذه ھي جسر كانغسون الذي قيل إن الحوريات كن يعبرنه عند ن زولھن.
الدرب المؤدي إلى جسر كانغسون يوجد في غرب بوابة كانغسون.
على جسر كانغسون ،يرى البحر أمام بوھا وكيوزون.

حي وادي دابوك
ھذا ھو حي المعالم الذي يقع في أق صى جن وب ت شيلبو الخ ارجي،
ويت اخم لت شيلبو البح ري ش رقا ومع بر س وئيل الجبل ي ش ماال وقم ة
سامكي جنوبا.
يمكن القول إن ھذا الحي يمثل جمال الوديان في جبل تشيلبو.
ھذا الحي يتألف من الشالالت والبركات إذ أن الجداول فيھ ا ت ضم كث يرا
من الشالالت والبرك.
م ن ھن ا ،ن شأ اس مھا "دابوك دونغ" ،ولك ل ش الل وبرك ة ش كله وجمال ه
المتميز.
ينق سم ھ ذا الح ي أساس ا إل ى المع الم ف ي وادي ريونغ سو )برك ة التني ن(
ووادي صخرة وونمان.

١٧٥

١٧٦

الجبال المشھورة في كوريا

صخرة ريونغسو وشالل ريونغسو وبركة ريونغ )التنين(
ھذه صخرة وشالل وبركة تقع في داخل وادي ريونغسو الواقع في غرب
صخرة وونمان.
ن شأ اس مھا م ن وج ود برك ة عميق ة قي ل إن التني ن ك ان يعي ش فيھ ا ف ي
الماضي.
إذا صعدت قليال على طول الطريق المؤدي عل ى مت ن الجب ل الواق ع ف ي
اليسار ،فتبلغ صخرة ريونغسو )التنين( ،وفي جوان ب ھ ذه ال صخرة ،تنت شر
الصخور الم سطحة ،وإن المي اه ال تي تن ساب م ن ال وادي األعل ى ت سقط م ن
طرفھا لتشكل شالال قائما.
ھذا ھو شالل ريونغسو)التني ن( ،وتح ت ھ ذا ال شالل توج د برك ة ريون غ
)التنين( ،التي يشتھر اسمھا كمعلم شھير منذ ق ديم الزم ان ،وعمقھ ا  ٨أمت ار
وشكلھا ھو شكل الزورق.

بركة وومروك
بركة جذابة على ش كل الخ وخ تق ع وس ط الج دول ،إذا ص عدت نح و ٥٠
مترا إلى داخل الوادي األعلى مارا بصخرة ريونغسو )التنين(.
ھذه ھي بركة وومروك ،وقيل إن ال زوج م ن األي ل األبق ع كان ا ي نزالن
إلى ھنا الرتواء المياه منذ الماضي السحيق.
ھ ذه البرك ة ھادئ ة لحوطھ ا ب الجروف ال صخرية ،وعمقھ ا  ٣,٤مت ر
ومساحتھا نحو  ١٠٠متر مربع.

شالل كومزيك
إذا مشيت نحو  ١٢٠مترا عل ى ط ول ال وادي فت صل إل ى ملتق ى ال وادي
الصغير اآلخر في اليسار ،وإذا صعدت قليال على الوادي اليساري في ه فتج د
شالال على ارتفاع  ٩أمتار ،تنصبّ مياھه من خالل الح ائط ال صخري القائ م
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في شاطئ الجدول ،وتحته توجد بركة بعمق أربعة أمتار.
ھ ذا ھ و ش الل كومزي ك .وإذا واص لت ال صعود لم سافة نح و ٥٠
م ترا م ارا ب شالل كومزي ك ،فتج د ش الال عل ى ارتف اع  ١٦م ترا،
ويت ألف ھ ذا ال شالل م ن ال شالل الم ستلقي عل ى ارتف اع  ٦أمت ار
والشالل القائم على ارتفاع  ١٠أمتار.
إذا صعدت نحو أكثر من  ١٠٠متر على طول الوادي ،فتجد شالال قائم ا
آخر تسقط مياھه على جرف صخري ارتفاعه  ١٢مترا.
ي سمى ھ ذا ب شالل ت شونوو )ال برد( ألن ه ي شبه ب البرد ال ذي ي سقط م ن
السماء.
وفي الشھرين المطيرين تموز /يوليو وآب /أغسطس ،تزداد كمية المياه،
يدوي صوت الشالل ،مثل صوت الرعد حتى يھز الوادي كله.
تسمى ھذه ال شالالت الثالث ة كلھ ا ب شالل كومزي ك بمع نى المغ زل ،ألن
الشالل األعلى يشبه بالخيط والشالل األوس ط ي شبه ببك رة الخي وط وال شالل
األسفل يشبه بالقماش.
شالل إيدان ) الدرجتين( وبركة سوريوم
يق ع ھ ذا ال شالل والبرك ة ف ي ال وادي الرئي سي م ن وادي ريونغ سو
)التنين( .يقع الشالالن المستلقيان والبركتان على نف س ال شكل والحج م عل ى
الصخرة المسطحة المنح درة ،إذا ت م ال صعود لم سافة نح و  ١٠٠م تر عل ى
طول الجدول من ملتقى المياه.
إنھما يتألفان من ال شاللين الم ستلقيين وارتف اع أح دھما  ٨أمت ار واآلخ ر
 ١٠أمتار ،والبركتين عمق إحداھما  ٣أمتار واألخرى  ٤,٢متر عل ى خلفي ة
الغابة الكثيفة المليئة بمختلف أنواع األشجار.
يب دو ش الل ال درجتين غ ير الع الي كم ا ل و أن ه س تار مؤل ف م ن خي وط
الحري ر ،ألن المي اه ال صافية ت نزلق ب شكل خي ط رفي ع عل ى ط ول الحائ ط
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ال صخري االمل س الغت ساله بالمي اه لق رون عدي دة ،ول ذلك ،ت سمى البرك ة
الواقعة في المكان األسفل ببركة سوريوم بمعنى ستار الحرير.

صخرة ريونغتشون
ھذه ھي صخرة واقعة في سفح الجبل اليساري ال ذي يبع د نح و  ٥٠م ترا
عن ش الل س انغريونغ ،وبن اء عل ى األس طورة أن أح د التن انين ال ذي ت درب
على القوة والمھارة في بركة بايكريونغ )التنين األبيض( ح اول ف ي ال صعود
إلى السماء بعجلة ،حتى اصطدم رأسه بالصخرة في األمام ،ول ذلك ،ص ارت
الصخرة مثقوبة.
ولذلك ،تسمى بصخرة ريونغتشون بمعنى التنين المصطدم.

شالل وونمان
ھذا ھو شالل واقع عبر المعبر الجبل ي الجنوب ي ف ي وادي داب وك .ت سقط
مي اه ھ ذا ال شالل عل ى ارتف اع  ٣٣م ترا مباش رة عل ى اللوح ة ال صخرية
الموضوعة في األسفل ،مما يثير صوتا غريبا.

حي ينابيع ھوانغزين للمياه المعدنية الحارة
ھ ذا ھ و ح ي المع الم الواق ع ف ي ش مال ت شليبو الخ ارجي ،ويت اخم لبح ر
كوريا الشرقي شرقا ،ومعبر سونغھوا الجنوبي جنوبا ومعبر س ايكيل الجبل ي
غربا وقمة سامكاك شماال.
ھھنا كثير من ينابيع المياه المعدنية الح ارة .يح ب الن اس أن يرت ادوا إلي ه
لوجود الشالل والبركة المرتبطة بمختلف األساطير وينابيع المي اه المعدني ة
الحارة وعيون المياه المعدنية.
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ينابيع ھوانغزين للمياه المعدنية الحارة
في ھذه الينابيع ،تتدفق المياه الحارة التي تبلغ درجة حرارتھا  ٥١وكمي ة
تدفقھا  ٦إلى  ٨ليترات لكل ثانية.
والحتوائھ ا عل ى ھي دروكربونات اي ون وكل ور اي ون وص وديوم اي ون
وعنصر الكبريت ،يمكن تسميتھا بينابيع المياه الكبريتية.
ينب وع المي اه الكبريتي ة ن اجع ج دا لم داواة األم راض الجلدي ة وجي د ج دا
لمعالجة األمراض العصبية وأمراض جھاز الھضم أيضا.
في محيط ينابيع ھوانغزين ،يوجد ينب وع آخ ر بدرج ة ح رارة مياھ ه ٤٢
درجة وينبوع المياه بدرج ة  ٣٢وعي ن المي اه المعدني ة بدرج ة  ١٩وغيرھ ا
من  ١٢ينبوعا.

عين دالغال للمياه المعدنية
يق ع ف ي مك ان غ ير بعي د م ن الح وض الرئي سي ف ي ين ابيع ھوانغ زين،
ودرجة حرارة مياھه  ١٩درجة وكمية تدفق مياھه  ٥٠غرام لكل ثاني ة ،وال
تتغير كمية المياه سواء في الفصل المطير أو موسم الجفاف.
لون المياه صاف وتفوح منھا رائحة البيض المسلوق ،وھ ذه المي اه نافع ة
جدا ألمراض المعدة والمصران.

بركة كورو
ھذه ھي بركة واقعة بعد الدخول أكثر لمسافة كيلوم تر عل ى ط ول وادي
أون سوبيونغ م ن ين ابيع ھوانغ زين للمي اه المعدني ة الح ارة .تن ساب المي اه
الصافية كبلور على الصخرة المسطحة حتى يشكل شالال م ستلقى ،وتن صب
إل ى البرك ة عل ى ش كل ال سلة ،وف ي االتج اه ال سفلي منھ ا ،ت شكل المخ رج
الضيق لتنساب مياھھا الراكدة من خاللھا.
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أيكة الصنوبر
تنتشر األرض المسطحة على شاطئ الجدول على بع د  ٢٠٠م تر جنوب ا
من ينابيع ھوانغزين للمياه المعدنية الحارة.
في ھذا المكان ،تقف أشجار الصنوبر الكبيرة البالغة لعشرات السنين م ن
عمرھ ا ،وف ي جوانبھ ا ،افترش ت الح صى البي ضاء ،وتن ساب مي اه الج دول
فوقھا .ولذلك ،يمكن أخذ الراحة الكافية ف ي ھ ذا المك ان بع د أخ ذ الحم ام ف ي
المياه المعدنية الحارة ،مما يزيد انطباعات الزوار.

وادي تشيلسونغ
ھذا واد واقع في غرب خليج ھوانغزين .يسمى ايضا بوادي ن ارو بمعن ى
اتصاله بالمعبر.
ونشأ اسم وادي تشيلسونغ )الم زار( م ن وج ود م زار تشيل سونغ ھن ا ف ي
الماضي .يتألف ھذا الوادي من ال وادي الرئي سي والوھ اد ال صغيرة العدي دة،
وفي كل منھا ،يوجد شالل متميز وبرك ة فري دة وص خور عجيب ة كث يرة مم ا
يزيد جمال مناظر ھذا الوادي.
داخ ل ھ ذا ال وادي ،يوج د ش الل موس مي وبرك ة أونغب ايكي وبرك ة دو
وشالل تشيلسونغ )المزار( وغيرھا من المعالم الشھيرة.

شالل تشيلسونغ
ھذا ھو شالل قائم ،ويمكن القول إنه أجمل المعالم في ھ ذا ال وادي .ت سقط
مياه الشالل على ارتفاع  ١٤م ترا م ن ط رف الج رف مباش رة إل ى األس فل،
لتصل إلى بركة واقعة في قدم الجرف بعمقھا  ٢,٥م تر ،ويتط اير منھ ا رذاذ
المياه الذي يشبه بالضباب المائي.
ھذا ھو شالل تشيلسونغ )المزار( الذي ي رتبط باألس طورة ال تي تق ول إن
الحوريات اللواتي نزلن من ال سماء لالس تمتاع بجم ال ت شيلبو البح ري لعب ن
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بعد الدخول حتى إلى نھاية ھذا الوادي.
فوق ال شالل ،توج د البركت ان بنف س الحج م وط ول ك ل منھم ا  ١,٦مت ر
وعرضھما  ٠,٦متر ،بحيث يمكن استلقاء ش خص واح د فيھ ا .ت سمى ھات ان
البركتان ببركة إيسون.

حي سونآم وحي ريونغيون
يوجد في حي سونآم لقري ة داھ و بق ضاء ميونغت شون ينب وع داھ و للمي اه
المعدني ة الح ارة ،أح د الين ابيع المتم يزة ب أعلى درج ة حرارتھ ا ف ي كوري ا،
وكھف الجليد الذي تتعلق قطع الجليد في سقوفھا حتى ف ي منت صف ال صيف
وش الل س امھيونغزي األخ وة الثالث ة ،الم رتبط باألس طورة وغيرھ ا م ن
المعالم المتميزة.
وحي ريونغيون ھو أحد المعالم في ت شيلبو الخ ارجي ال ذي ي شتمل عل ى
المعالم الواقعة في قرية يانغتشون وقرية ريبسوك بقضاء ميونغكان.
تك ثر ھن ا األم اكن جميل ة المن اظر الطبيعي ة ،ال تي ذاع ص يتھا من ذ قدي م
ال زمن مث ل ريونغي ون وال صخور العجيب ة ف ي وادي ھونغك ا وص خرة
سوندول )الصخرة القائمة( في وادي ريبسوك.
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تشيلبو البحري
تشيلبو البح ري ھ و مع الم جب ل ت شيلبو ال تي ت شتمل عل ى من اظر س احل
البحر ال ذي ينت شر عل ى  ٦٠كيلوم ترا م ن األرض م ن ط رف أوران غ ف ي
الشمال إلى طرف موسو في الجنوب.
والمكان الذي تتركز فيه المعالم الشھيرة منھا ھو مسافة  ٣٥كيلومترا من
وادي وو إلى طرف موسو ،والمعالم في شمال وادي وو التي تشتھر بمناظر
البحيرة الطبيعية.
ي برز ت شيلبو البح ري المن اظر الخالب ة ل شاطئ البح ر بالتواف ق
المنسجم ما بين من اظر الج روف ال شاھقة الح ادة القائم ة عل ى ش اطئ
البحر الممتد علي ط ول ال سواحل الطويل ة ومختل ف أش كال ال صخور
العجيبة والجزر الغريبة التي تنتصب بشموخ على سطح البحر ومي اه
البحر المتموجة.
بم ا أن المع الم ف ي ت شيلبو البح ري يت سم جمالھ ا بالھ دوء حين ا
وال ضراوة حين ا آخ ر ،يمك ن الق ول إنھ ا مع الم م زودة بك ال الجم ال
األنثوي والجمال الرجولي.
في البحر أمام تشيلبو البحري ،توجد مصيدة ذاع صيتھا من ق ديم الزم ان
بكثرة األسماك مثل البلوق ،ويكون خس البح ر والطحل ب البح ري المنتجي ن
في ھذا البحر معروفين على نطاق واسع بطيب مذاقھما.
مسار االرتياد الرئي سي لت شيلبو البح ري ھ و م شاھدة المع الم واح دا بع د
اآلخر مع النزول على طول الخط ال ساحلي البح ري ف ي الجن وب عل ى مت ن
زورق النزھة في مرفأ أودايزين.
ولكن في حالة مشاھدة ت شليبو البح ري بع د ارتي اد ت شيلبو الداخل ي

وتشيلبو الخارجي أوال ،يمكن م شاھدة المن اظر ال ساحلية الخالب ة ف ي
ال شمال والجن وب بالتعاق ب عل ى مت ن زورق النزھ ة م ن زونغبيون غ
حاضرة قرية بوتشون.
يمك ن أن ت صنف المع الم ف ي ت شيلبو البح ري إل ى خم سة األحي اء ،ح ي
جزيرة سول وحي قمة تشايھوا وح ي ت ابكوزين وح ي دالم ون وح ي بح يرة
موغي حسب خصائص مناطقھا ومسارات االرتياد.

حي جزيرة سول )الصنوبر(
ھذا ھو أحد أحياء المعالم في تشيلبو البحري ،ي شتمل عل ى س احل البح ر
والمعالم المنتشرة على سطح البحر من دسكرة ھيونآم بقرية بوت شون جنوب ا
إلى طرف بوكسو في حي قمة تشايھوا شماال.

صخور زول
ھ ذا ھ و ص ف م ن ال صخور الموض وعة ط ويال ف ي البح ر أم ام قري ة
بوتشون .ال تكاد تظھر الصخور الكثيرة المصطفة في مياه البحر المتموجة،
ويبل غ ط ول ص ف ال صخور أك ثر م ن  ٣٠٠م تر ،وي شكل ح اجز األم واج
الطبيعي الجيد.

قمة واريونغتشيل
يمكن رؤية ھذه القمة التي تبدو كأنھا تحم ي قري ة بوت شون م ن األم واج
الھادرة ،عند السير إلى الشمال من معبر زونغبيونغ.
تنتصب سبع القمم طويلة على الصف الواحد ،كما لو أنھا ت صطف عل ى
مسافة الكيلومترين.
إذا أمعنت النظر فيھ ا فإن ك تح س ب أن القم م تتل وى حينم ا تلطمھ ا
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األم واج .يب دو ش كلھا أن التني ن الطوي ل يتل وى ،ول ذلك ت سمى بقم ة
واريونغتشيل بمعنى التنين الطويل المتلوي.

صخرة موزيكاي ) قوس قزح(
ھذه ھي صخرة واقعة على ساحل البحر أمام قرية بوتشون.
شكل ھذه الصخرة يبدو غريبا ألن طرفھ ا عل ى ش كل ق وس ق زح انغ رز
طرفه في منحدر الجبل وطرفه اآلخر في مياه البحر.
يبلغ ارتفاعھا نحو  ٨أمتار ،وعرض القنطرة  ١٠أمتار ،وعرض جزئھ ا
العلوي  ٢,٥متر.
وفوق صخرة قوس قزح ،تنتصب شجرتا الصنوبر المعمرتان ،مما يزي د
جمال المنظر.
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كھف وونسون
ھذا كھ ف ص خري يق ع عل ى ال سفح ال شرقي لقم ة موك دان .ي سمى ھ ذا
بكھف وونسون بمعنى الملجأ ألن األسطورة تقول إن الحوريات ف ي ال سماء
كن ينزلن لالستمتاع بجمال مناظر جزيرة ال صنوبر ،وعن د ال شعور بوج ود
اإلنسان كن يلتجئن إلى ھذا الكھف.

جزيرة سول
ھذه ھي جزيرة واقعة في البحر البعيد عن  ٨٠مترا من البر.
تسمى بجزيرة سول )ال صنوبر( ،ألن أش جار ال صنوبر األق زام تنت صب
في األماكن التي تبتعد إحداھا عن األخرى قليال على الجزيرة غريبة الشكل.
قي ل إن ھ ذه الجزي رة كان ت ملت صقة ب البر ،لكنھ ا انف صلت عنھ ا بفع ل
أمواج البحر لقرون عديدة.

صخرة سانھو )المرجان(
تقع ھذه الصخرة في البحر أمام صخرة ق وس ق زح ،ت سمى ھك ذا لوج ود
الكثير من المرجان في الماضي.

قمة تشوكزو
ھذه قمة ت شكل جرف ا تق ع ف ي ال شمال عل ى بع د قلي ل م ن م صب ج دول
بوتشون.
تسمى بقمة تشوكزو بمعنى الحائط المبني بالطوب ألن حائط جرفھا يشبه
بالحائط المبني بمختلف األشكال واألحجام من الطوب.
بع د الم رور بقم ة ت شوكزو ،يق ع ال وادي ،حي ث تق ع قري ة إس مھا ماھ و
بمعني كثرة حقول القنب والبحيرة في الماضي.
في ھذا المكان ،يط ل جي دا عل ى قم م ال صخور العجيب ة ف ي وادي تشيل سونغ
)المزار( ،ولذلك ،يمكن مشاھدة مناظر تشيلبو الخارجي في الساحل البحري.

جزيرة سول
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إذا ص عدت الجزي رة فتج د أن الجزي رة انق سمت إل ى الج زئين النقط اع
منتصفھا.
في وسط الجزيرة توجد ھوة كبيرة .وتسمى ھذه بكھف ريونغ )التنين(.
إذا نزل ت إل ى ھ ذا الكھ ف ف ستجد برك ة المي اه ال صافية المزرق ة لتدف ق
األمواج ملتطمة حائط الصخرة حيث تسبح األسماك.
ولوجود الدرجات على الطريق ال صاعد إل ى الجزي رة م ن أس فل جزي رة
سول )الصنوبر( ،يمكن الصعود بسھولة.
جزي رة س ول )ال صنوبر( ت شتھر من ذ ق ديم الزم ان ،لغراب ة ش كلھا وآي ة
جمال المناظر الطبيعية التي يطل المرء عليھا واقفا في الجزيرة.
ھذه الجزيرة الجميلة والغريبة تم تحديدھا كجزيرة محمية.

حي قمة تشايھوا
ھذا ھو أحد أحياء المعالم في تشيلبو البح ري ،ال ذي ي شتمل عل ى المعال م
المنت شرة عل ى ال ساحل والبح ر م ن بوك سودان ف ي ح ي جزي رة س ول
)الصنوبر( إلى مرفأ تشوزين في قضاء ميونغتشون شماال.
يتميز ھذا الحي بالصخور ذات األلوان األحم ر واألزرق واألص فر ،ألن
الح ي يت شكل م ن ال صخور المتنوع ة مث ل الفيل شوتوني األبي ض والبازل ت
والزيوليت ،وتظھر الصخور مظھرھا الفخم مثلما تم تلوينھا.

كھف ھوكريونغ )التنين األسود(
تسمى ھكذا ألن األسطورة تقول إن التني ن األس ود ك ان يعي ش ف ي
الماضي في ھذا الكھف المجعد مث ل الھ الل ،ال ذي وق ع عل ى الج رف
الصخري الغارق في مياه البحر .إذا دخلت بالزورق ھذا الكھ ف فتج د

أن مياه البحر تمتلئ إلى منت صف ارتف اع الكھ ف دون ش عاع ال شمس
حتى صار الكھ ف معتم ا ،بحي ث يوح ي إلي ك أن أي ن وع م ن الغ ول
يتربص ھنا.

قمة تشايھوا )الصخور الملونة(
ھذه قمة صخرية ضخمة تشكل جرفا ساحليا ،وتقع على الصعود لم سافة
نحو كيلومتر إلى الشمال على طول خليج ھوانغزين.
لون الصخرة ضارب إلى البياض عادة ،ولذلك ،تسمى أيضا بـ"الصخرة
البيضاء".
ولكن إذا نظرت إليھا في القرب منھا ،فتج د أن الل ون األزرق واألص فر
يختل ط بھ ا ف ي األم اكن المتفرق ة ،وبع ضھا ض ارب إل ى الحم رة وال سواد
واللون الرمادي.
ولذلك ،تشبه ھذه الصخرة بلوحة ملونة لرسم المناظر الطبيعية.

صخرة كوقيري )الفيل(
ھذه صخرة واقعة على بعد  ٥٠٠متر شماال على طول ال ساحل م ن قم ة
تشايھوا )الصخور الملونة( .ت سمى ب صخرة الفي ل ،ألنھ ا ت شبه بالفي ل ال ذي
يشرب ماء بعد مد خرطومه إلى مياه البحر.
تظھر ھذه ال صخرة ب اختالف ش كلھا عن د النظ ر إليھ ا ف ي ال شمال وف ي
الجنوب.
عند النظر إليھا في الشمال ،يكون مظھرھا شبيھا جدا بالفي ل ،لك ن
النظ ر إليھ ا ف ي الجن وب ،يب دو ككل ب ض ار يفت ح فم ه عل ى وش ك
االنقضاض على شيء.
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قمة زينزاك

شالل زيكدونغ
ھ ذا ھ و ش الل واق ع ف ي ال وادي ال ذي يبع د نح و كيلوم ترين إل ى
الغرب م ن قري ة بوھي انغ ال تي تت اخم لق ضاء ميونغت شون ف ي ط رف
ال شمال م ن ح ي قم ة ت شايھوا )ال صخور الملون ة( وق ضاء ميونك ان،
وارتفاعه  ٥٥مترا ،وإذا نظرت إليه من األس فل فإن ك س تحس كم ا ل و
أنه يتدلى من السماء.
يعني اسم شالل زيكدونغ أنه واقع في إتجاه الشرق تماما.

ھذه قمة شاھقة تنتصب على الساحل الجنوبي بعد المرور ب صخور زول
في حي جزيرة سول )الصنوبر(.
ناحية جرف قمة زينزاك ضاربة إلى الحمر ،وسطحھا الخارجي مشقوق
رقيقا مثل عيون الشبكة.
ول ذلك ،س ماھا الن اس الق دامى بقم ة زي نزاك ألنھ ا ت شبه ب آالف الطي ور
الملتصقة بالحائط الصخري.

قمة ريونداي

حقل الزعتر
ينتشر ھذا الحقل في الجبل أمام قرية وودونغ في شمال حي قم ة ت شايھوا
)الصخور الملونة( .نشأ ھذا االسم من فواح روائح العطر من أزھار الزعتر
إلى مائة ري ) ٤٠كيلومترا(.

حي تابكوزين
ھذا ھو حي المعالم ف ي ت شيلبو البح ري ال ذي ي شتمل عل ى المعال م
المنتشرة في الساحل البحري الم ؤدي إل ى قم ة زي نزاك ش ماال ومرف أ
وونمانداي جنوبا.
النتصاب الجرف الساحلي الشاھق والحاد وانت صاب ال صخور ال ضخمة
الكثيرة التي تشبه باألبراج ،يرى مظھرھا مھيبا.
ولشدة جمال من اظر البح ر أم ام قري ة بوھ ا لق ضاء ميونغت شون خاص ة،
صار مكان استراحة الشعب المرحة.

ھذه قمة تنتصب على الساحل الشرقي لقرية بوھ ا .قي ل إن البرك ة كان ت
قائمة في غرب ھذه القمة في الماضي ،وفي ال صيف ،كان ت أزھ ار اللوت س
تنتشر فيھا.
ولذلك تسمى بقمة ريونداي بمعنى كثرة أزھار اللوتس.

صخرة مونبيل أو صخرة تشوداي
ھذه ھي صخرة الجزيرة المرتفعة في جنوب مصب جدول بوھا.
ت سمى ب صخرة مونبي ل ل شبھتھا بري شة الكت اب أو ب صخرة ت شوداي
لشبھتھا بالشمعدان.
بجانب ھذه الصخرة ،توجد الصخور الصغيرة التي تشبه بأدوات الكتاب ة
المؤلفة من ريشة الكتابة ومحبرة الحبر األسود ووعاء الماء.
قيل إن رسام السماء حاول في رس م منظ ر ت شيلبو البح ري ،لكن ه أخف ق
ف ي ذل ك ،فإن ه خط ط للع ودة م رة أخ رى بع د دراس ة الرس م أك ثر ،و ت رك
أدوات الرسم ھنا حتى تحولت إلى الصخور.
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تقول األسطورة إن الصياد كنيت ه ت اي اص طاد أس ماك البل وق ألول م رة
في ھذه القرية.

بوابة أوكھوا
ھذه ص خرة واقع ة ف ي أول م دخل ش رقي ف ي مرف أ وونمان داي ،يرتب ط
جانبھا الواحد بالحائط ال صخري ويتأص ل اآلخ ر ف ي البح ر ،ح تى ص ارت
غريبة .ھ ذه البواب ة ال صخرية متق ن ت شذيبھا ف ضال ع ن جمالھ ا كم ا ل و أن
النحات الحجري الماھر صنعھا ،ولكنھا في الحقيقة أنھا من صنع مياه البحر
الذي قامت به عملية التحات لقرون طويلة.

تابكوزين

صخرة مونبيل

قمة بوتشو
تسمى ھكذا ألن فيھا توجد صخرة تشبه بالتمثال البوذي .على سفح شمال
القمة ،توجد صخرة التمثال البوذي التي تشبه حقا بالبوذا المتربع بوقار.

كوزين
إذا مشيت ملتفا حول الخط الساحلي عند الجزء الناتئ لقمة ريونداي فإنك
تبلغ كوزين الذي صار معروفا بقرية الصيد منذ قديم الزمان.

ھذا ھو مع بر س احلي ي شكل ن صف دائ رة ص غيرة بع د الم رور ب الجزء
الناتئ الواقع في جنوب معبر كوزين .نشأ اسم تابكوزين بمعنى وج ود القم ة
الصخرية التي تشبه بالباغودا.
عل ى ال شاطئ البح ري ف ي ت ابكوزين ،تف ترش مختل ف أش كال الح صى
الصغيرة والكبيرة والرمال ال تي ال يمك ن رؤيتھ ا ف ي األم اكن األخ رى م ن
تشيلبو البحري ،بحي ث يع د مك ان االس تراحة الجي د ال ذي يمك ن االس تمتاع
بمتعة أوقات الراحة فيه أثناء ارتياد تشليبو البحري.

حي دالمون
ھذا ھو أح د أحي اء المع الم ف ي ت شيلبو البح ري ،يق ع عل ى ش اطئ
البحر في طرف موسودان مرورا بقرية موكزين بقضاء ھواداي ب دءا
من وونمانداي.
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يظھر ھذا الح ي المن اظر المتم يزة ب التوافق م ا بي ن الج روف ال صخرية
العجيبة الشاھقة والمعالم الكبيرة والصغيرة مختلف األشكال.

صخرة سونغبيوك )السور(
ھذه ھي صخرة مشبھة بجدار السور في الساحل الجنوبي عند روغادان.
ھذا الجرف الصخري الذي يشكل تعرق ا أفقي ا م ن البازل ت يبل غ ارتفاع ه
نحو  ٧٠مترا ،وطوله  ٣٠٠م تر ،ويب دو أن ه ج دار س وري ت م بن اؤه الرائ ع
باألحجار.

صخرة ساميو
ھذه ھي صخرة الجزيرة التي تقف في البح ر أم ام موك زين .ارتفاعھ ا ٧
أمتار ،وتبدو كأن القطة الكبيرة األم جال سة ف ي الوس ط وف ي جانبيھ ا ص غار
القط التي تتالعب.

قمة تشونغسوك
ھذه ھ ي قم ة ص خرية ترتف ع ش اھقة عل ى ال بر الن اتئ ف ي جن وب معب ر
موكزين.
الصخور التي تشكل قمة من التع رق ال صخري عل ى ش كل العم ود .ھ ذه
الصخور مستدق جزؤھا العلوي ومتسع جزؤھا السفلي مثل المروح ة ت شكل
منظرا فريدا.
وتوجد صخرة كاي على شاطئ البحر أمام قمة تشونغسوك.
إذا مشينا إلى الجنوب على طول الخط الساحلي المنحني مثل الق وس بع د
م شاھدتھا ،فنج د ال صخور جدي دة ال شكل مث ل ص خرة سين سون وص خرة
ريانغزو.

جبل تشيلبو
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صخرتا ريانغزو )الزوجين(
ھات ان ھم ا ص خرتان واقعت ان ف ي القري ب م ن ال ساحل بع د الم رور
بصخرة سينسون .تبدو ھاتان الصخرتان كما لو أن ال زوجين واقف ان .ولك ن
يبدو أن عالقتھما غير ودية .تقول الحكاية القديمة إن الزوجين جاءا لمشاھدة
جبل تشيلبو ،ولكنھما تحجرا كصخرتين بعد الجدال.

قمة زولسونغ
ھذه ھي قمة صخرية تظھر بعد المرور بصخرة ريانغزو )الزوجين(.
بك ل مع نى اس مھا ،تظھ ر أجم ل المن اظر الطبيعي ة ،بحي ث يمك ن رؤي ة
مختلف األشكال الغريبة فيھا.
النتصاب القمة فوق القمة والصخرة فوق الصخرة ،تظھر صمود الرجل
وجرأت ه ،وت تزين ھ ذه القم ة بأش جار ال صنوبر والبل وط والقيق ب ومختل ف
أنواع األزھار حسب الفصول.
وھذه القمة التي تستحم بأضواء شمس ال صباح ت شكل حق ا منظ را أجم ل
وأكثر غرابة ،حتى تعتبر صورة مميزة أخري لمختلف المناظر الخالب ة ف ي
تشيلبو البحري.

بوابة دال )القمر(
ھ ذه البواب ة يغ رق طرفھ ا ف ي مي اه البح ر ،وطرفھ ا اآلخ ر ف ي
الجرف الصخري ،وارتفاعھا  ١٩مترا وطولھا  ١٢م ترا ،وعرض ھا
من  ٣,٥إلى  ٥أمتار ،وھ ذه البواب ة الحجري ة الطبيعي ة ت سمى ببواب ة
دال )القمر( ألنھا تشبه بالقمر.
تقول األسطورة إن القمر ال ذي طل ع م ن بح ر كوري ا ال شرقي بق ي ف وق
الصخرة طول الليلة لشدة جم ال من اظر ت شيلبو البح ري ،وف ي النھ ار ،أخ ذ
راحة ھنا أيضا ليتفرج على جمال تشيلبو البحري.

١٩٣

١٩٤

جبل تشيلبو
١٩٥

الجبال المشھورة في كوريا

تدخل وتخرج األمواج المتراقصة دون انقطاع من خالل ھذه البواب ة مم ا
يجذب الناس إلى عالم من غرابة الجمال.

طرف موسودان
ھذا جرف صخري يقع في نھاية جنوب تشيلبو البحري في جب ل ت شيلبو،
وتشكل طبقة من البازلت السواد الضارب إل ى الحم رة جرف ا ش اھقا بارتف اع
 ٧٨مترا ،وأصبحت ناتئة إلى اتجاه البحر.
ف ي البح ر أم ام ط رف موس ودان ،تھ ب الري اح ال شديدة ح تى ال تھ دأ
األمواج في كل الف صول ،وف ي ال سفح ال شرقي ،ت صطدم أم واج مي اه البح ر
الھائجة المتدفقة من الشمال بالحائط الصخري حتى تھدر األم واج ال تي تنث ر
رذاذ الماء.
تبدو تلك األمواج كما لو أنھ ا ت رقص ،ول ذلك ،ت سمى بط رف موس ودان
بمعنى المياه الراقصة.
إذا صعدنا قمته فف ي وس عنا أن ن رى الم شھد المھي ب للمي اه الزرق اء ف ي
بحر كوريا الشرقي وفي األسفل تھدر األمواج مثل األسد الغاضب مصطدمة
بالحائط الصخري لتتكسر شذر مذر.

حي بحيرة موكي
ھذا ھو أحد أحياء المعالم ف ي ت شيلبو البح ري ،ال ذي ي شتمل عل ى بح يرة
موكي الواقعة في قرية موكي بقضاء أورانغ القائم في أق صى ش مال منطق ة
جبل تشيلبو واألماكن المشھورة المجاورة معھا.

السور الجبلي في قرية زيبانغ
إذا قطعن ا م سافة معين ة عل ى الطري ق الم ؤدي إل ى قري ة زيب انغ م ن
أودايزين بقضاء أوران غ  ،فنج د ال سور الجبل ي ال ذي ي رتبط باألس طورة
ال تي تق ول إن الجب ارين األخ واألخ ت ش يدا ال سور بحف ر ال تراب
بالمجراف الخشبي.
يقع السور الجبلي في قرية زيب انغ ف ي المك ان الم سمى ب سونغدوك يبع د
كيلومترين شرقا عن حاضرة القرية ،وھو السور الترابي المبني بشكل السلة
ويحده الوادي ،ويشكل شرق ھذا السور وغربه وشماله جرفا شاھقا بارتف اع
نحو  ٥٠مترا ،ويحده الجدول ال ذي تن صب مياھ ه إل ى بح يرة موك ي ونھ ر
أورانغ جنوبا ،حتى يغدو حصنا طبيعيا منيعا.

بحيرة موكي
ھذه ھي بحيرة طبيعية تقع طويال إلى اتجاه شمال الشرق وجنوب الغرب
في المكان الخالب عند جنوب السور الجبلي في قرية زيبانغ.
لوجود ھ ذه البح يرة ف ي المك ان الھ ادئ م ورق األش جار ،تتم يز بجم ال
مناظرھا الطبيعية.
ولذلك ،كانت المن اظر الطبيعي ة ف ي ھ ذا المك ان ھ ي االول ي ف ي مناظ ر
منطقة كوانبوك )محافظة ھامكيونغ(.
مي اه البح يرة ص افية ،وتنم و فيھ ا أس ماك كيني وم والعاش ب وال شبوط
البوري والكرب والسلور وغيرھا من أسماك المياه العذبة ومحار البحيرة.
يطيب اللعب بالزورق أو زورق النزھة في ھذه البحيرة ،لكن متعة صيد
األسماك بالصنارة أيضا ال تقل عن ذلك.

جوسق أنصاب تشانغريولسا
ھذا الجوسق يقف داخل السياج الحجري في جنوب بح يرة موك ي.
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ناحيته األمامية  ٣,٣متر ،وناحيت ه الجانبي ة  ٢,٧م تر ،وھ ذا الجوس ق
على شكل كتفية الجناحين والسقف المربع ذي اإلفريز المزدوج ،وف ي
داخله النصبان.
وفي المكان البعيد قليال عن ھذا الجوسق يقف نصب آخر مح اط بال سياج
الحجري ،ويخلو من الجوسق .ثالثة األنصاب ھ ذه أقيم ت ف ي أواخ ر الق رن
التاسع عشر.
صخرة بوتشو )بوذا( وصخرة بودو )اإلسطبة(
إذا بلغن ا حاض رة قري ة موك ي الواقع ة ف ي جن وب أن صاب
تشانغريولسا بعد مشاھدتھا ،فنجد الصخرتين الغريبتين صخرة بوت شو
م شبھة بالتمث ال الب وذي وص خرة ب ودو م شبھة باإلس طبة ف ي ذروة
الجبل الغربي.
ھھنا ،نركب الزورق في ميناء أودايزين ،ونتف رج عل ى المنظ ر الخ الب
لساحل تشيلبو البحري.

اآلثار والقطع األثرية التاريخية الثقافية
في منطقة جبل تشيلبو ،اكتشفت كثير من اآلثار والقطع األثرية العائدة
إلى المجتمع البدائي والمجتمع القديم ،التي تبين التاريخ الطويل لجبل تشيلبو
واآلثار واألوابد التي تبين نضال األسالف الكوريين ضد المعتدين في
القرون الوسطى ومھارتھم وذكاءھم مثل األسوار البلدية والجبلية والمباني
والقبور واألنصاب واألسطبات.
أبرز اآلثار والقطع األثرية العائدة إلى العصور البدائية واألقدمية ھي
الفؤوس والسكاكين الحجرية المكتشفة في قرية بوتشون بقضاء ميونغتشون

جبل تشيلبو
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ورؤوس السھام ورؤوس الرماح الحجرية واألواني الطينية المكتشفة في
أقضية ميونغكان وھواسونغ وأورانغ وھواداي والدولمانات المكتشفة في
عزبة ھانام بقرية ريانغكيون في قضاء أورانغ.
وأبرز األوابد التاريخية ھي األسوار مثل سور ميونغتشون البلدي وسور
زايدوك الجبلي والمعابد مثل معبد كايسيم وأطالل المعابد والنصب القائم في
معبر سيندو الجبلي الذي أقيم تذكارا بمأثرة جونغ سانغ إين في شق الدرب
المعبري الجديد.
يقع معبد كايسيم في جوسق كايسيم بتشيلبو الداخلي ذي المناظر الطبيعية
الجميلة .بني ھذا المبنى في عھد بالھي أي عام  ،٨٢٦وأعيد بناؤه في عام
 ،١٧٨٤وأعيدت صيانتھا وبناؤھا لعدة مرات فيما بعد.
كان ھذا المعبد يتألف في أول األمر من المبنى المركزي دير دايوونغ
البوذي وجوسق مانسي وجوسق ھانغرو ودار الرھبان في الشرق والغرب
وجوسق سانسين ،وفي القرن التاسع عشر ،أعيدت تسمية جوسق ھيانغرو
بدير كوانووم البوذي ودار الرھبان في الشرق والغرب أحدھما بدار
سيمكوم واآلخر جوسق وومھيانغ ،وحوفظ على جوسق مانسي حتى أوائل
القرن العشرين ،ولكن تعرض للخراب ،في فترة احتالل اإلمبرياليين
اليابانيين العسكري لكوريا .وبعد التحرير ،أعيد بناؤه كما ھو في األصل
بفضل سياسة حزب العمل الكوري لحفظ اآلثار التاريخية.
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جبل كوواول
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لمحة عامة
جبل كوواول أعلى جبل في
محافظة ھوانغھاي الجنوبية يشمل
مساحة واسعة تقدر بـ  ١١٠كيلومترات
مربعة ،وھو معروف على نطاق
واسع منذ القديم بجبل مشھور
لجمال جباله وصفاء مياھه.
ويعد واحدا من الجبال المشھورة
في كوريا ألنه يؤلف مناظر طبيعية
بديعة ،عبر التناسق العجيب ما بين
القمم العمالقة والجروف والصخور
غريبة األشكال واألودية العميقة
جبل كوواول
المغطاة بالغابات الكثيفة ،وما يتخللھا
من الجداول والشالالت والبرك ومضايق الغدران وغيرھا.
كما أنه جبل ضخم يعتبر محورا في سلسلة جبال كوواول الساحلية
الممتدة إلى نحو  ٦٠كم بالتوازي تقريبا مع شاطئ البحر الغربي.
جاء في الكتاب القديم أن تضاريس ھذا الجبل توحي للناظرين بأن التنين
يدور إلى الوراء ليرى جبل األجداد.
بخصوص ھذه التضاريس ،تتناقل الحكاية منذ قديم الزمان بأن ھذا
الجبل يحده البحر غربي شماال ونھر دايدونغ ونھر زايريونغ شرقي
جنوبا بحيث كانت األسماك والملح الصادرة ھنا أفضل في منطقة
محافظة ھوانغھاي ،وتحيط به سھوب ناموري الخصبة مترامية
األطراف والمناسبة للزراعة ويزخر بالمعابد في مختلف أنحائه،

ويشكل منطقة منيعة طبيعية لبناء القلعة فوقه.
فقد ظل يسمى بأسماء شتى لضخامته وجمال مناظره في الفصول
األربعة ،فضال عن كثرة األساطير التي تتحدث عن الملك دانكون ،أبي
األمة الكورية.
يتألف جبل كوواول من  ٩٩قمة أعالھا ساھوانغ وتقابلھا قمة زوغو.
يؤوي ھذا الجبل مواقع اآلثار التاريخية الثورية التي تركھا القائد البارز
لحركة التحرر الوطني الكوري المناھض لليابان كيم ھيونغ جيك ،واآلثار
التاريخية العائدة إلى فترة النضال الثوري المناھض لليابان ،إضافة إلى
البقايا األثرية التاريخية.
لقد أرسل الزعيم العظيم الرئيس كيم إيل سونغ الوحدات الصغيرة
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للجيش الثوري الشعبي الكوري وجماعاته للعمل السياسي إلى منطقة جبل
كوواول لبناء القاعدة السرية ،حتى صارت نقطة ارتكاز لنشاطاتھا
األساسية ،باعتبارھا واحدا من مراكز القيادة اإلقليمية للثورة الكورية والتي
تأسست في المنطقة الساحلية الغربية في النصف الثاني من الثالثينات من
القرن الماضي.
كان المعسكر السري الرئيسي بجوار قمة زوغا ،حيث تم العثور على
أطالل المعسكر والبيوت وموضع طبخ األرز وموقع البئر وما استعمله
مقاتلو جيش حرب العصابات المناھض لليابان من أدوات الحياة وسائر
اآلثار والقطع األثرية الثورية العديدة ،وال سيما األشجار المنقوشة عليھا
الشعارات التي كتبوھا.
وھنالك آثار النضال الذي خاضته وحدة كوواولسان الشعبية لحرب
العصابات ضد الغزاة اإلمبرياليين األمريكيين في فترة حرب التحرير
الوطنية الماضية.

البيئة الطبيعية والجغرافية
يعود السبب في جمال جبل كوواول إلى تكويناته الجيولوجية االستثنائية،
ألن ھذا الجبل المكون من الغرانيت والبيوتيت الغرانيت واألمفيبوالت
انحتت سطوحه المنفلقة والمتشققة على مدى العصور بفعل عوامل التعرية
والتجوية ،حتى تشكلت الصخور والجروف غريبة األشكال والقمم
المخروطية والھرمية الشكل واألودية السحيقة.
لھذا الجبل الذي يتباھى بجمال الجبال واألودية الطبيعي المتميز أعلى
قممه ساھوانغ ) ٩٥٤مترا( وسائر القمم الكبيرة والصغيرة المحيطة بھا مثل
أو ،سام ،دانكون ،إينھوانغ ،زوغو وآسا.

جبل كوواول
٢٠٣

ھذه القمم بكاملھا متدنية عموما ألن ارتفاعھا عن سطح البحر دون ألف
متر ،لكنھا تبدو عالية بفعل األفق لكونھا متاخمة لبحر كوريا الغربي،
وكذلك ضخمة وعميقة الغور بسبب سعة نطاقھا.
ويتصف جبل كوواول بدفء الجو نسبيا وكثرة كمية األمطار ،علما بأن
متوسط درجة الحرارة السنوي  ١٠درجات مئوية ومتوسط الھطول السنوي
 ٨٦٢ملم.
وتم تسجيل ھذا الجبل كمحمية المحيط الحيوي الدولية ،نظرا
لجمال جباله وأوديته ومناظره الطبيعية البديعة وثراء بيئته
اإليكولوجية.
كما أن عالم الحيوانات والنباتات في منطقة ھذا الجبل متنوع ووفير،
حيث ينمو أكثر من  ٦٠٠نوع من النباتات منھا  ٨٦نوعا من األشجار،
أھمھا الصنوبر والصنوبر المثمر والبلوط والكستناء والقيقب والفاغرة
واإليفوديه وغيرھا.
وھناك ينبت آالف أنواع األعشاب ومنھا عدد كبير من األعشاب الطبية
مثل اإلنسام البري واألسطرغالوس والكردھان وحشيشة المالك
والشيزاندرا.
ويستوطن ھذا الجبل ما ينوف على  ٣٠نوعا من الحيوانات البرية مثل
الدب والحلوف وأيل الماء واألرنب البري واأليل وكلب الراكون والثعلب
وابن العرس والغرير والذئب الكبير والقنفذ ،وأكثر من  ١٠٠نوع من
الطيور مثل التدرج والصفارية وأبو المنقار والوقواق والحمامة المطوقة
والبويمة مما يزيد المناظر الطبيعية بھاء على بھاء.
ھذا ويزخر ھذا الجبل بالبوليطس وفطر دودة الحرير وفطر الصنوبر
المشھورة بأطايب األطعمة الثالث.
وفي المنخفضات الجبلية بقضاء سامتشون الواقع جنوبي منطقة ھذا
الجبل ،تنتشر األضاليا البيضاء النادرة جدا في كوريا وھي جنبة تنمو على
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المنحدرات التي ارتفاعھا عن سطح البحر أقل من  ٢٠٠متر ،بكونھا ضربا
من األضاليا.
تنبت ھذه األضاليا في مجموعة األضاليا مما يقدم جماال فريدا في موسم
تفتح األزھار .وفي المنطقة التي تضم األضاليا البيضاء ،ينتشر الصنوبر
بأعداد كبيرة تتخللھا األشجار عريضة الورق مثل البلوط األخضر والبلوط
األبيض والبلوط المنغولي.
ھذه األضاليا ذات قيمة كبيرة سواء من ناحية الزينة أو من الناحية
العلمية.
وفي جبل كوواول ،تأتي المناظر المختلفة باختالف الفصول.
في الصيف ،يتميز بخضرة الجبال المورقة األشجار والشالالت المنعشة
التي تسقط مياھھا محدثة ھديرا مدويا في كل من األودية ،وفي الشتاء ،تنوء
أغصان األشجار بندف الثلوج الناصعة البياض.
ومما يبھر األبصار أكثر الربيع الذي تتفتح فيه األزھار بألوانھا المتفاوتة
وأشكالھا المتباينة المتعددة وتفوح منھا الرائحة العطرة ،والخريف الذي
تكتسي فيه جميع الجبال حلة قرمزية.
وعلى األخص ،يشتھر جبل كوواول باألضاليا في الربيع.
بحلول نيسان /أبريل ،تغدو القمم الشاھقة وثغرات الصخور والتالل
مطرزة بأزھار األضاليا الوردية حتى تبدو الجروف بديعة بما يبھر
األنظار ،وھذا المنظر ال يمكن مشاھدته في الجبال األخرى.
وفي الخريف ،يتدلى الكاكي ومختلف أنواع الثمار الجبلية متثاقلة على
األغصان عند سفح ھذا الجبل بحيث تشكل منظرا فاتنا متميزا في كل من
الجبال واألودية لتناسقھا الجيد مع أوراق األشجار الصفراء أو الحمراء.
ھكذا ،طار اسم ھذا الجبل في الخريف بجمال األوراق الحمراء.
ويعيش في منطقته أيل الماء والضفدع الصغير بجبل كوواول وھما
حيوانان محميان.

جبل كوواول
٢٠٥

حيثية اسم الجبل
كان جبل كوواول يسمى منذ أقدم العصور بآسادال وكوميدال وجبل
بايكآك وجبل كواول وجبل كونغھول وجبل ساموي وغيرھا.
كما سمي بسوآك وجبل سوزين بمعنى دفاعه عن الغرب ،وبجبل سون
لتمتع المالك بألعاب اللھو فيه ،وبجبل بونغآك لجمال األوراق الحمراء
الخريفية.
وعالوة على ذلك ،تتناقل األسطورة بأنه سمي بجبل كوواول لجمال
األوراق الحمراء ،والقول بأن اسمه الحالي جاء لتألفه من  ٩٩قمة.
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المعالم واألماكن المشھورة
معالم جبل كوواول الشھيرة متصلة بعضھا ببعض عبر خط دائري على
طول الطرق االرتيادية الممتدة إلى أكثر من  ١٠٠كم ،التي تضم مختلف
أشكال الجواسق وينابيع المياه العذبة أو المعدنية والشالالت والبرك العديدة
في األماكن المتفرقة على جانبيھا.
ھذه المعالم مؤلفة من وادي دانبونغ ووادي بالدام ووادي زونغكوك
ووادي سانسونغ.

وادي دانبونغ
في األصل ،سمي ھذا الوادي بوادي أوكريو بمعنى أنه يزخر بالبرك
الممتلئة بالمياه الصافية األشبه باللؤلؤ.
ولكن ،أطلق عليه اسم وادي دانبونغ في وقت الحق لجمال األوراق
الحمراء إلى أقصى حد في أيلول /سبتمبر.
وفي الجبل القائم أمام مدخل ھذا الوادي ،تربض الصخور الطبيعية.
تنتشر في ھذا الوادي البرك والشالالت الكبيرة والصغيرة مثل شالل
زيواون ،وبرك سامھيونغزي ومادانغ وكاما ودويباك وتسوكباك وبايمزانغأو
وشالل أوكريو حتى تشكل مناظر خالبة فريدة بحيث تضفي مزيدا من
الجمال على الجبل المشھور.
في مكان قصي من الوادي ،برك مسماة بسامھيونغزي لوقوع البرك
الثالث بالتقارب مثل اإلخوة.
ھذه البرك تنسجھا األسطورة بأن الحوريات الثالث اللواتي نزلن

من السماء في غابر األزمنة لم يعدن يصعدن إليھا لوقوعھن في حب
العزاب المجدين الثالثة في وونريول.
جاء فيھا أنھن تجولن في جبل كوواول ،تعجبھن مناظره الجميلة ،حتى
وجدن ثالث برك ممتلئة بالمياه الصافية .لشدة سرورھن ،أخذن يستحممن
بعد شغلھن البرك كل على حدة.
آنذاك ،وقعن على أعين العزاب الثالثة الذين جاؤوا لجمع الحطب .فقد
راحوا يحدقون إلى مالمحھن الفتانة ،ثم ينفخون في المزمار بھدوء.
فوجئت الحوريات بصوته حتى سارعن إلى ارتداء غالئلھن ،وتوجھن
إلى مكان انطالقه ،افتنانا به بغير إرادة منھن ،حيث رأينھم ينفخون في
المزمار ،جالسين بمھابة.
لتعلقھن بھم ،لم يعدن يصعدن إلى السماء ،بل شكلن الحياة السعيدة في
جبل كوواول.

برك سامھيونغزي
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وبين واديي أوبونغ وكوسونغ صخرة دانكون المكونة من الجرف
الشاھق والضخم الذي يضم فوق آخره الجنوبي كھفا ممھدا عرضه
 ٠,٧متر وطوله  ١,٥متر تقريبا ،حيث قيل إن الملك دانكون ھذب
روحه ھناك.
ويوجد في وادي دانبونغ جوسق بوننامو ،والمكان الخلوي لتناول الطعام،
والمرقص وغيرھا من أماكن االستراحة ،المشيدة بصورة متميزة ،بحيث
يمكن للزوار أن يقضوا أوقات الراحة الممتعة.
وھنالك أطالل المعابد العديدة ،بما فيھا معبد دانكون ومعبد باييوب ومعبد
ھوازانغ ومعبد ھواسوك ودير دوسول البوذي.
شالل أوكريو

عين مياه تشونغتشون

وادي بالدام
يسمى ھذا الوادي ھكذا ألنه يضم البرك الثماني بكل معنى الكلمة،
ومن أبرز معالمه عين مياه تشونغتشون وشالل وونزونغ وبحيرة
وونزونغ ،والخ.
عين مياه تشونغتشون مرتبطة باألسطورة القائلة بأن شربھا يؤدي إلى
استرجاع الشباب.
يبلغ ارتفاع شالل وونزونغ  ٤,١٥متر وعرضه  ٢,١٦متر.
أما بحيرة وونزونغ فيبلغ عمقھا  ٥,١متر وعرضھا  ١٢مترا وطولھا
 ٣٠مترا .مما يلفت أنظار زوارھا السالحف الثالث المصنوعة ھناك التي
تبدو كأنھا تتحرك حية بالفعل.
إذا صعدت نحو  ٤كم على الطريق من ھذا المكان الذي يوجد فيه
موضع االستراحة وتفوح مما حوله رائحة العنب البري والكيوي،
فسيطالعك مفترق الطرق.

وحي قمة آسا مزود بدروب تسلقھا الممتدة إلى  ٢١٦٠مترا.
على مقربة من ذروة ھذه القمة ،يوجد كھف دانكون المقدس حيث لعب
دانكون ،فضال عن مكان مقعر يقولون إنه حدث بعد جلوسه عليه عند
طفولته ،وموضع آثار قدميه.
ومن غربي ھذه القمة ،يطل البحر الغربي ،ومن شرقيھا سھل
زايريونغ وسلسلة جبال زونغبانغ ومن جنوبيھا سلسلة جبال بولتا
وجبل زانغسو.
وفي الجھة الغربية عبر ھذه القمة ،يقع وادي واونميونغ المؤلف من
الصخور والجروف ،الذي يؤوي أطالل المعابد واألديرة مثل معبد
واونميونغ ومعبد بيسان ودير بايكريون.
وفي وادي بالدام ،يوجد معبد واولزونغ وھو معبد وحيد يبقى حتى
اآلن من بين المباني القديمة العديدة التي كانت قائمة في جبل كوواول
المشھور.
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وادي زونغكوك
تعد األحراج في وادي زونغكوك واحدا من المناظر الطبيعية الجميلة
الثمانية في جبل كوواول لكونھا معروفة منذ القديم.
يشمل ھذا الوادي شالل سامدان ،الذي تتساقط مياھه عبر
الدرجات الثالث ،متباھية بمناظر جبل كوواول الطبيعية المتنوعة
بكل أبعادھا ،وبرك سامھيونغزي المكونة من نظيراتھا الواقعة تحت
كل من تلك الدرجات ،وشالل ريونغيون وشالل آيغي وبركة
زيباينغئي وغيرھا من  ٢٢من البرك الكبيرة والصغيرة التي تجري
مياھھا على امتداد األودية المغطاة باألحراج الكثيفة ،حتى تتناسق
بروعة مع المناظر الطبيعية في الجبل المشھور.
شالل سامدان ھو أعلى شالل بين الشالالت القائمة في جبال كوريا
المشھورة وارتفاعه في درجته األولى  ٤٥مترا وفي درجته الثانية  ٢٨مترا
وفي درجته الثالثة ١٦مترا.
لشدة وعورة تضاريس الشالل وانعدام الطريق المؤدي إليه ،لم
يتمكن األھالي المجاورون له بالطبع من زيارته إال قليال ،مكتفين
بمجرد سماع اسمه.
فھناك القصة المأثورة بأن األشراف واألغنياء أيضا حاولوا ،في القديم،
صعود الجبل على صھوة الحمير والجياد لمشاھدة ھذا الشالل الساحر ذي
المناظر الطبيعية الخالبة ،لكنھم اضطروا إلى أن يعودوا أدراجھم بسبب
وعورة تضاريس الجبل.
اليوم ،يمتد في ھذا الشالل الطرق المؤدية إليه بمسافة  ٧٦٠مترا،
ويكون مسلك الصعود إليه مزودا بحبال األمان الحديدية ،ومسلك النزول منه
بحزام الحماية األمنية من السالسل الحديدية.

شالل من الدرجة األولى

شالل من الدرجة الثالثة

شالل من الدرجة الثانية

شالل آيغي
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وتعرف مياه ھذا الشالل بأن شربھا يؤدي إلى تدفق القوة وانتعاش النشاط
والحيوية ،الحتوائھا على العناصر الطبية العالية.
تفيد األسطورة المأثورة بأن النبيل الساكن في بيونغ يانغ جاء ھذا المكان
في قديم الزمان ،بعد أن سمع خبرا عن فعالية مياه ھذا الشالل الطبية ،لكنه
صعد إلى الجرف بصعوبة بواسطة العكاز لشدة وعورة التضاريس ،حيث
استعاد الفتوة والنشاط كلما كان يشرب من المياه ،حتى استطاع العودة منه
بدون العكاز.
بركة
وجاء اسم
زيباينغئي )عكاز( بمعنى
أنھا حلت مكان العكاز الذي
تركه النبيل في ذلك الحين.
ويتناسق شالل سامدان
مع األماكن الشھيرة التي ال
يمكن رؤيتھا في مكان آخر،
ومناظر الغابات الصيفية
وحمرة أوراق األشجار
الخريفية وما حول البرك
الكبيرة والصغيرة من
المناظر الطبيعية ،بحيث
يزيد بھجة الزوار
وسرورھم.
إذا صعدت قليال إلى
فوق على طريق االرتياد،
عبر الشالل من الدرجة
بركة زيباينغئي
األولى الواقع في أعلى

جبل كوواول
٢١٣

مكان ،ستجد شالال يسمى بشالل آيغي )رضيع( لكونه صغير الحجم.
شالل ريونغيون ،أكبر شالل في جبل كوواول يقترن باألسطورة
التي تقول إن التنين الذي كان يستوطن البحر الغربي في قديم
الزمان ،جاءه ليعيش فيه لجمال مناظره ،ثم عاد إلى حيث أتى بعد
وضع بيضه.
أطلق القدامى على ھذه البركة اسم بركة ريونغ )التنين( بمعنى أن التنين
كان يقيم فيھا ،وعلى ھذا الشالل اسم شالل ريونغيون.
ولكثرة كميات مياه الشالل التي تتساقط من فوق بارتفاع  ١٥مترا،
يسمع ھديرھا حتى في مكان يبعد عنه نحو  ٤كم ،ويأتي منه الجو البارد
المنعش في الصيف ،مما يشھد إقباال جماھيريا كبيرا .وفي الموسم المطير،
يزداد عرضه بأكثر من  ١٠أمتار.
وعند أقدام الشالل ،توجد البركة وأقصى عمقھا  ٥,٥متر ومتوسط
عمقھا  ٣أمتار ،وطول محيطھا  ٤٠مترا.
تحولت البركة الواقعة تحت شالل ريونغيون إلى بركة تتوسط الصخور
الملساء التي تبدو كما لو أن أي حرفي ماھر شذبھا.
وعند النظر إلى ھذه البركة بدقة ،توحي للناظرين بأنھا حمام
يرمز إلى السالم.
والمياه الصافية في ھذا الشالل تسمى بأكسير الحياة أيضا ،الحتوائھا
على عناصر العقاقير الطبية القيمة مثل اإلنسام البري والكردھان والجريس
األبيض المشھورة في جبل كوواول.
فيقال حتى اآلن إن الراھب البوذي سوسان ) (١٦٠٤ - ١٥٢٠كلما
جاء جبل كوواول في قديم الزمان الستمتاعه بمشاھدة مناظره الطبيعية،
توجه إلى ھذا الشالل لشرب مياھه لشدة فائدته ،ثم عاد أدراجه.
وھناك جسر معلق من الحبال الحديدية بطول  ٥٠مترا وجوسق
مبني بتصوير السناجيب التي تعيش بأعداد أكبر في وادي الشالل،
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بحيث يمكن للزوار تأمله على مقربة منه.
ھذا وتم في أسفله تشييد جسر على شكل قوس قزح بما ينسجم مع جمال
الجبل المشھور ،وبني المرقص والمكان الخلوي لتناول الطعام والموائد
والكراسي الحجرية ،ومكان صالح ألخذ الصورة على خلفية الشالل،
حرصا على ضمان راحة الزوار الثقافية.
يرتاد ھذا الشالل عدد كبير من األجانب ،ناھيك عن الكوريين في
أنحاء البالد.
كما توجد ھنا صخرة ساسون ،الجرف الصخري العمالق والتي يقال إن
المالئكة األربعة جاءوھا للعب واللھو ،وعين مياه زانغسو)العمر المديد(.
وعالوة على ذلك ،شيدت
في وادي زونغكوك مرافق
التسھيالت الثقافية واألخرى
الخدمية مثل المكان الخلوي
لتناول الطعام في كل بركة
من البرك الكبيرة والصغيرة
البالغ تعدادھا  ،٢٢إضافة إلى
منصتي المشاھدة ومواقف
السيارة الثالثة.
وھنالك اآلثار التاريخية
أيضا ،بما فيھا أطالل معابد
زونغكوك وكوسون وزانغريم،
وأطالل أتون خزف كوريو
ومشغل الحدادة.
شالل ريونغيون

صخرة ساسون
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وادي سانسونغ
يقع ھذا الوادي في قمة ساھوانغ ،القمة الرئيسية في جبل كوواول ،والتي
تطل شماال على العاصمة بيونغ يانغ ،والمنظر الريفي شرقا ،وبحر كوريا
الغربي وساحة الرمل األبيض في جون مونغكوم غربا وجنوبا.
ومن على ھذه القمة ،يمكن مشاھدة طلوع الشمس وغروبھا من جبل كوواول.

قمة ساھوانغ

وفي ھذا الوادي سور جبل كوواول الذي بناه الكوريون في فترة
كوغوريو لصد الغزاة األجانب.
وتزخر منطقة جبل كوواول باآلثار والقطع األثرية التاريخية التي
تبيّن ذكاء األسالف الكوريين ومواھبھم ،ومنھا ضريح الملك
كوغوكواون الموجود في قرية أوغوك بقضاء آناك )ضريح آناك رقم
 (٣وسائر القبور والباغودات الحجرية العائدة إلى عھد كوغوريو،
وأكثر من ألف دلمن.
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اآلثار والقطع األثرية التاريخية الثقافية
معبد واولزونغ
بني ھذا المعبد ألول مرة في عام  ، ٨٤٦وله أھمية كبيرة في بحث
العمارات الكورية في القرون الوسطى ،نظرا لدقة بنيته وأشكاله وإحكامھما
من الناحية الديناميكية ،إلى جانب تاريخه العريق.
منذ ذلك الحين ،أعيد بناؤه وترميمه عدة مرات ،وھو يتكون من جوسق
مانسي ودير ميونغبو البوذي ودار سوواول وسائر المباني الملحقة به
ومركزھا دير كوكراكبو البوذي.
أما دير كوكراكبو البوذي فھو مبنى مسقوف بسطح جملوني ومؤلف من

دير كوكراكبو البوذي

لوحة إله كوكب الدب

معبد واولزونغ

لوحة الراھبة البوذية

 ٣فتحات في الواجھة األمامية وفتحتين في الواجھة الجانبية .وأعمدته
محدبة نموذجية يمكن رؤيتھا في العمارات القديمة الكورية ،وبنية تيجانھا
فريدة من نوعھا فال وجود لھا في المباني األخرى.
وعلى جدرانه ،تعلق لوحة الراھبة البوذية العائدة إلى ما قبل أكثر من
 ٢٠٠سنة ،ولوحة إله كوكبة الدب التي ترجع إلى ما قبل أكثر من مائة سنة.
لمنتھى دقة الرسم ،توحي لحى األشخاص فيھما بالحقيقة.
يتم الحفاظ على ھذا المعبد كما كان في أصله ،بفضل سياسة الدولة
الخاصة بحماية التراث القومي.
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األجانب ،حتى يعرف منذ القديم بأحد األسوار الجبلية الھامة الثالثة في ھذه
المحافظة.
كما أنه يعد من اآلثار ذات أھمية الكنوز الوطنية ،لكونه سورا جبليا ھاما
كان يخزن الحبوب الغذائية واألسلحة في مناطق وونريول ،وآناك،
وسامتشون ،وسونغھوا وزانغيون لتزويدھا بھا.
إن متون الجبال وقممھا التي يجتازھا السور تتميز بوعورة تضاريسھا،
بسبب الجروف وشدة االنحدار .ھذا السور عال في الجھتين الجنوبية
والشمالية وطويل بينھما وقصير بين الجھتين الشرقية والغربية ،ومتدن في
الوسط كالزورق.
أما داخل السور فتكون الجھة الغربية منخفضة ،رغم كونه محاطا بمتون
الجبال من كل جوانبه ،ولذلك ،تعبر المياه الجارية من األودية العديدة
مصرفھا المصنوع في الجھة الغربية ،حتى تشكل شالال عند سقوطھا.
مجموع طول محيط السور يبلغ  ٥٢٣٠مترا ومنه السور الشرقي ١٧٨٠
مترا ،والسور الغربي  ١٥٠٠متر ،والسور الشمالي  ١١٠٠متر ،والسور
الجنوبي  ٨٥٠مترا .األساس في السور ھو الجدار المزدوج ،ولكن في
بعض أجزائه ،بني الجدار الوحيد الخارجي فقط.
بني السور بأسلوب حفر أساسه بعمق  ٠,٤إلى  ٠,٥متر ،ورص
األحجار الجرانيتية المشذبة على شكل الھرم فوقه.
ارتفاع السور متباين باختالف تضاريسه ،فيبلغ أدناه نحو  ٣,٥متر
وأعاله  ٥,٢متر .وله البوابات الشرقية والغربية والجنوبية وغيرھا .في
أطالل ھذه البوابات ،تم العثور على القراميد بزخارفھا وألوانھا المتفاوتة
المتعددة.
وعلى متن الجبل الذي يلتقي فيه السوران الغربي والجنوبي ،يقوم
البستين )جزء ناتئ من حصن( بعرضه  ٢,٥متر وطوله  ١٩مترا.
وفي أعالي السور ،توجد الشرفة المفرجة ،والفتحات المعدة إلطالق

جبل كوواول
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األسھم ،التي تبعد كل منھا عن األخرى  ١٢مترا .وعلى قمة ساھوانغ وفي
قلب ما داخل السور أطالل مقر القيادة.
وفي داخل السور ،تم اكتشاف عدد كبير من أطالل المباني ومختلف
أنواع األواني الخزفية والقراميد ،فضال عن كثرة موارد المياه .ھذه
األطالل ھي أطالل مخزن األسلحة ومستودع المؤن والثكنات وغيرھا.
كما ھناك أطالل أتون خزف كوريو.
في فترة عھد كوريا من الساللة الملكية اإلقطاعية ،أقام الحكام
اإلقطاعيون مستودعا في كل من داخل بوابتي ھذا السور الشرقية والغربية
ليخزنوا في المستودع الغربي الحبوب الغذائية التي جمعوھا في مناطق
سينتشون وسامتشون وآناك ووونتشون الحالية ،وفي المستودع الشرقي تلك
الحبوب التي حصلوھا في مناطق وونريول وسونغھوا وكوائيل وزانغيون
وريونغيون الحالية.
يرتبط ھذا السور بوقائع نضال الشعب الحصيف لمقاومة الحكام
اإلقطاعيين وسحق الغزاة األجانب.
في القرن السادس عشر ،ھبت الوحدة المسلحة للفالحين بقيادة ريم كوك
جونغ ضد تمييز المراكز االجتماعية اإلقطاعية واالستغالل القاسي،
وخاضت نضاال باسال باالستناد إلى الوادي العميق بجوار ھذا السور.
وفي فترة ما قبل وبعد احتالل الغزاة اليابانيين لكوريا ،أطلق أبناء
الشعب الوطنيون بجرأة نضال جيش المتطوعين الفاضلين المناھض لليابان
اعتمادا على ھذا السور ،ممسكين بالسالح في أيديھم.
ھكذا ،يعتبر سور جبل كوواول من اآلثار التاريخية المقترنة بوقائع
نضال الشعب البارع ،وھي كذلك بمثابة معلومات قيمة لدراسة األسوار
العائدة إلى كوغوريو ،جنبا إلى جنب مع جبل كوواول.
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