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األساطير تتحدث عن نشأتها ...والمسلمون سكنوها قديم ًا

بيلوغرادتشي

مدينة الجن والعجائب

يصفها األوروب���ي���ون مبدينة
العجائب املنسية حيث لم تسلط
عليها أضواء الباحثني املختصني
مبا يكفي ولم ُتسبر أغوارها بعد.
انها مدينة صخور بيلوغرادتشي
الطبيعية الرهيبة في بلغاريا
ال��ت��ي ت��ك��اد ت���ق���ارب أس��ط��ورة
حضارة «املايا» باملكسيك .هذه
املدينة التي تتشكل على هيئة
أخدود صخري يبلغ طوله  30كم
وعرضه  7-6كم.
استغرقت رحلتنا اليها ما يقارب
 3س��اع��ات حتى وصلنا اليها.
رؤية الصخور الرهيبة جعلتنا
ننسى ج��م��ال ال��ط��رق صخور
عظيمة على مد البصر وأشكال
غريبة ومختلفة تطلق خليالك
العنان نحو كل األساطير.

وصلنا إل��ى امل��دي��ن��ة ال��ت��ي تقع
في الطريق بني صوفيا وفارنا
وهو-باملناسبة -الطريق الذي
سلكه املسلمون في استكمال فتح
بلغاريا وشمال أوروبا.
تقول لنا م��دي��رة امل��وق��ع «الينا
متركافوف»« :لهذه املدينة قصة
عجيبة ال��رواي��ات تتعدد ومنها
أن هناك نيزكا ً ض��رب املنطقة
وش��ك��ل ت��ل��ك ال��ص��خ��ور.وم��ن��ه��ا
أس��اط��ي��ر محلية دينية ومنها
أيضا ً أسطورة ارتباط بني رجل
وام���رأة فشل زواجهما رواي��ات
عديدة ولكن أكثرها موثوقي ًة هو
ما د َّون��ه املسلمون عن الصخور
حيث ذك���روا أن��ه��ا مدينة اجلن
واألشكال نظرا ً لهيئتها املوجودة
كما ترونها».

• صخور الطبيعة

وت��س��ت��ط��رد« :امل��س��ل��م��ون رمب��ا
سكنوا هذه املدينة وأقاموا فيها
معسكراتهم العسكرية نظرا ً
لشدة االنحدار وارتفاعها .نعرف
عادة أن املسلمني ال يقومون بدور
في هذا التشكيل بل تركوها كما
هي جغرافيا هي صياغة الطبيعة
ألكثر من  200مليون سنة».
سألنا عن اللون األحمر املتماهي
في الصخور قالت« :ه��ذا اللون
علميا ً ي��ح��دث اذا وج��د أكسيد
احلديد تقترب من بعض الصخور
وتقول« :هنا ترى ما يشبه القرود
وهي واقفة وهناك صخور تشبه
متثال أبو الهول الفرعوني وثالثا ً
لديناصور أيضا ً هناك تكوينات
متنوعة األشكال متفاوتة األحجام
يصل ارتفاعها إلى ما يزيد على

 100متر.
وت��ض��ي��ف« :امل��ن��ط��ق��ة ع��ب��ارة
ع��ن م��ج��م��ع��ات م��ت��ن��اث��رة أول��ى
امل���ج���م���وع���ات ض��م��ن امل��ج��م��ع
الصخري تقع على مقربة من
مدينة بيلوغرادتشيك وهنا نطلق
أس��م��اء على تلك الصخور مثل
«ال��ف��ارس» و«السيدة العذراء»
و«ال���دروي���ش» و«آدم وح��واء»
و«ح���ب���ات ال��ف��ط��ر» و«األس����د»
�دب» و«القصر» و«الصبي»
و«ال� ّ
«راعي الغنم».
وع���ن ب��ع��ض األح����داث الهامة
ت��ض��ي��ف« :ه���ن���اك ق��ص��ة عن
فكرة ألغ��راض دفاعية اتخذها
العثمانيون في األخدود الصخري
واملرتبطة بهاويات عميقة وهو ما
يسمى بـ«التوأمني» والذي وجدت

فيه حتصينات عسكرية لألتراك.
ومن قبلهم استخدمها البيزنطيون
والرومان كاستحكامات دفاعية
طبيعية .العثمانيون بنوا في
امل��اض��ي  100درج���ة للصعود
والهبوط وال تزال بعضها قائمة
إلى يومنا هذا باالضافة إلى ما
بقي قائما ً من مبانٍ وأسوار وكسر
آج�� ّر وف��خ��اري��ات وه��ن��اك أيضا ً
على الضفة األخ��رى من املوقع
الصخري مجموعة أخرى محاطة
بصخور عجيبة األشكال منها ما
أخذ شكل أبي الهول أو رؤوس
القردة أو املومياوات أو املآذن أو
التنينات ذات األجنحة وغيرها
وأمامك على ارتفاع  100متر تقع
مجموعة أخ��رى تشمل صخور
ما يحيط بـ«القلعة الالتينية»

• مدينة االساطير

وم���غ���ارة «ل��ي��ب��ي��ن��اش��ك��ا» التي
دخلها العثمانيون اب��ان الفتح
اإلسالمي».
ووص��������������والً إل��������ى ح��ص��ن
بيلوغرادتشيك حيث استخدمه
ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ف���ي فتوحاتهم
وم��ن بعدهم استخدمه ال��روس
وال��ب��ل��غ��ار .ت��ق��ول« :ه��ن��اك أكبر
ح��ص��ون أوروب������ا وه���و معلم
طبيعي آخ��ر ع��ب��ارة ع��ن مغارة
«م���اغ���ورا» ال��ت��ي تعد م��ن أكبر
وأجمل املغارات في البالد .وبال
شك فهذه املجموعة الصخرية
العجيبة هي السبب في ترشيح
مدينة «بيلوغرادتشي» ملسابقة
«عجائب الدنيا السبع اجلديدة»
جن��ح��ت ف��ي ال���وص���ول الح��دى
املراتب األولى وإنْ لم تفز».

