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 اشجار الكرز الیابانیة 

 
الزھار عالم اخرى یجذبنا الیھ بھمس لطیف ، فھذا العالم ا

ملىء بالجمال واالبداع ، عالم حالم یاخذك إلى تفاصیل 
 تھمس بالجمال ورائحة الزھور .

 
 

الیابان البلد الذي اكتنز بتفاصیل عدیدة اصغرھا رائعا وجمیل ، وسوف نتحدث الیوم عن شجر الساكورا او الكرز ، 
ممن منا ال یتلذذ عند مشاھدة فاكھة الكرز الرقیقة التي تحمل بین طیاتھا كل لذة  وجمال ، ومن منا ال یبتسم عند 

 مشاھدة االزھار فھي تعطي معنى اخر للحیاة ، وتدعو للتفاؤل واالیثار .
 

  

 ساكورا
 

Hanami 
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وقد ارتبطت ازھار الساكورا في الیابان 
بالثقافة الیابانیة فھي تعبر عن خصال 

واخالقیات جمیلة جدا مثل التضحیة 
واالخالص ، واصبح لھذه الزھور معاني 

 اخرى تتجسد بوجودھا وموسمھا .
 
 
 

وعلى الرغم من قصر عمر ھذه الزھور اال 
انھا توحي لھذا الشعب بان الحیاة الجمیلة 

 واللحظات الرائعة ال تدوم 
وتعد اشجار الساكورا من اشجار الزینة ، اما 

اشجار الكرز المثمرة فیطلق علیھا اسم 
 اخر . 

 
 
 

ویعتبر الساكور عالمة ذات شعبیة كبیرة في الیابان فشجرة الساكورا تقریبا على اغلب المنتجات من اكسسوارات 
ومالبس وادوات مطبخیة وكذلك االدوات الخاصة بغرف النوم من الحفھ  وشراشف ومخدات ، كما ابدعوا في صنع 

الحلویات التي تحمل شعار الساكورا ، وباالضافة لذلك تستخدم زھرة الساكورا في الشاي ، كما تردد عدة اغاني 
 ذكر فیھا الساكورا .
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ویھتم الیابانیون كشعب محب وعاشق للجمال بموسم  
تفتح االزھار حیث یتواجدون في الحدائق و االضرحة 

والمعابد لالحتفال (بحفل تفتح الزھور ) والمشھور باسم 
بالیابانیة  ، وتقام االحتفاالت   Hanamiھانامي 

والمھرجانات لھذه المناسبة ، حیث تكون في شھر ابریل 
ویصادف بدایة السنة الدراسیة  ، یستقبل الطالب ایامھم 

 االولى مع جمال 
 

الزھور ورائحتھا العطرة ، فھم یدركون جمال اللحظات 
التي تمر بجمال ھذه الزھرة وقصر عمرھا ، فبالرغم من 

ذلك اال انھا تعطي كل جمالھا ورائحتھا الزكیة لتلك 
االوقات القصیرة ، فلیس المھم المدة بل المھم العطاء في 

 ھذه المدة . 
 

شجرة ساكورا للوالیات المتحدة االمریكیة تعبیر عن  3000ان من الظریف عند ذكر ھذه الشجرة ھو اھداء الیابان 
ساحل الحوض المدجزري في الصداقة وتقویة الروابط بین البلدین ، وقد وضعت ھذه االشجار في صفوف  

شجرة كرز  ، ھذه االشجار اعطت  3800، وقد اعادة الكرة  الیابان بھدیھ اخرى كانت عبارة عن  واشنطن
 فرصة كبیرة لجذب السیاح عند تفتحھا ، فقد اصبحت من عالمة الجذب السیاحي في واشنطن .

 
 رائعة ھي تلك الزھور فینما تكون یتوافد علیھا السیاح لجمالھا وقصر عمرھا ، وخصائصھا المتعددة . 

 

 


