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البد انك قد رایك صورة ھذه الصخرة وربما تساءلت این تقع وفي اي 

 بلد ؟؟؟؟؟؟؟
 

لما لھا من تاثر على العین السائحة ، فھي صخرة ال تنسى وال توضع 
 في ركن الذاكرة المنسي .

 
 

انھا صخرة االسد ھكذا اشتھرت وھي تقع في مركز جزیرة سیریالنكا 
 متر .  200وعلى ارتفاع 

 

 

 
 

 Sigiriyaسیجیریا                        
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وقد بنى الملك كاشیبا قلعة سیجیریا في 
القرن الخامس  ، واختار ھذه المنطقة 
كعاصمة للقصر ، حیث بنى قصرة في 

اعلى الصخرة ، وتعتبر بمثابة حجر ضخم 
یكسوه اللون األحمر وسط غابة ، خضراء 

كثیفة تحیط بھا ، كما یمكن رؤیة آثار 
الغرف المختلفة والساللم وأحواض 

السباحة من أعلى قمة القلعة،اما في  أعلى 
 القمة سوف تجد  كفي أسد عمالقتین، 

 
 
 

وھما في الواقع آثار ما بقي من رأس أسد 
ضخم كانت فتحة فمھ المدخل الرئیس إلى 
القصر الملكي، اما عند االرتفاع إلى اعلى 

فسوف تشاھد مرآة حائط وھي من االشیاء 
الغریبة نوعا ما في ذلك الوقت ، وھي نوع 

 من االستثناء في  الطرح .

 

 

مرآة الحائط    
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والمذھل اكثر الرسومات الجداریة ، وھي ال 

زالت غامضة إلى الیوم ، ولم یتم اكتشاف سر 
 ھذه الرسومات . 

 
 

اصبحت ھذه المنطقة بعد وفاه الملك دیر  
، حیث  14بوذي واستمر الوضع إلى القرن 

اصبحت ھذه المنطقة مھجورة بالكامل بعد 
 ذلك  .

 
 
 

عن طریق احد قواد الجیش  1831وفي عام 
البریطاني فقد لفت انتباه وجود ھذه الصخرة ، 

ومن ثم ادركوا  وجود اثار تاریخیة ھناك ، 
 حیث تولى علماء االثارو التنقیب  ذلك .
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وقبل الذھاب إلى اعلى یوجد متحف  
سیجیریا ، وھو یحتوي على اغلب االشیاء 

 التي تم العثور علیھا في ھذه الساحة .
 والتذكرة تشمل جمیع االماكن .

ان المنظر من اعلى الصخرة یكاد ان یكون 
اكثر من مذھل وربما لن یحالفك الحظ 

 باالستمتاع بمثل ھذا المنظر مرة اخرى .
 

یتوجب علیك الصعود إلى اعلى حیث یوجد 
عدد من الساللم ، فان كنت متقدما في 
العمر او لیس لدیك اللیاقة الكافیة فان 
 الصعود لیس من االفكار الصائبة لك .

یلزمك میاه للشرب عند الذھاب فال تنسى 
 ذلك فھو من اكثر الضروریات .

 
 تقریبا جمیع جوالت سیریالنكا شاملة ھذا المكان ، ویعتبر من اكثر االماكن اقباال من قبل السیاح .

 
 مساء . 5:20صباحا إلى  8:30یفتح من الساعة 

 دوالر امریكي . 30قیمة تذكرة الدخول 
  www.sigiriyamuseum.comال تنسى الكامیرا .                                    

 

 


