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هوامش

على مساحة  60كيلومترًا مربعًا شرقي جنوب القاهرة تمتد محمية وادي دجلة ،واحدة من ضمن  30محمية طبيعية
معلنة في مصر منذ عام  ،1999تفتح أبوابها للزوار طوال أيام األسبوع

وادي دجلة المصرية
دخلت محمية وادي دجلة ضمن المحميات الطبيعية عام (1999فيسبوك)

سفاري وتخييم خارج اإليقاع اليومي
آية نبيل

الداخل إلــى محمية وادي دجلة،
الواقعة جنوب العاصمة املصرية
القاهرة ،من جهة منطقة املعادي،
يكاد يكون وقــد خــرج من الزمن القاهري
اليومي ،في زحامة وضجيجه ،إلى سكون
الصحراء وجمال الطبيعة ،فعلى مساحة
 60كيلومترًا مربعًا تمتد هذه املحمية ،من
ضمن  30محمية طبيعية معلنة في مصر
مـنــذ ع ــام  1999م ـيــاديــة ،تـفـتــح أبــوابـهــا
ل ـل ــزوار ط ــوال أي ــام األس ـب ــوع وع ـلــى مــدار
اليوم ،بتذكرة دخول ال تتعدى  5جنيهات
للفرد الواحد وللسيارة مثلها.
عـبــر بــوابــة ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج الــوحـيــدة
الواقعة بجوار نادي وادي دجلة الرياضي
يمتد وادي دجلة بطول  30كيلومترا
داخ ــل الـصـحــراء الـشــرقـيــة ،حيث تتراجع
عجلة الزمن إلى  50مليون سنة ،وتتراص
صخور الحجر الجيري الــذي ترسب في
البيئة البحرية التي كانت مــوجــودة في
تلك الفترة واملسماة بـ «عصر اإليوسني»،
والذي حدد علماء الجيولوجيا فترته من
 56مـلـيــون سـنــة وحـتــى  34مـلـيــون سنة،
وقتها كان البحر األبيض املتوسط يغمر

هـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة ،وي ــرس ــب صـ ـخ ــوره ل ـعــدم
اس ـت ــواء األرض ،وعـنــدمــا انـحـســر البحر
إلــى الشمال انكشفت تلك املنطقة مخلفة
وراء ه ــا رواس ــب الحجر الجيري والطني
الغني بالحفريات البحرية.
ول ـقــد دخ ـلــت مـحـمـيــة وادي دج ـلــة ضمن
امل ـح ـم ـي ــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة فـ ــي م ـص ــر ب ـق ــرار
رئيس الجمهورية عام  ،1999وباتت منذ
ذل ــك ال ــوق ــت إحـ ــدى امل ـح ـم ـيــات املـفـتــوحــة
للجمهور.
وسـ ــط م ــرت ـف ـع ــات ج ـب ـل ـيــة ت ـص ــل إلـ ــى 50
مترًا -يستهدفها محبو التسلق -تنتشر
ال ـك ـهــوف الـجـبـلـيــة وت ـع ـيــش ال ـح ـيــوانــات
الـ ـن ــادرة ك ــال ـغ ــزال ال ـج ـب ـلــي؛ لـيـنـضــم إلــى
ق ــائ ـم ــة أخـ ـ ــرى م ــن الـ ـس ــاح ــف واألران ـ ـ ــب
الجبلية والثعالب الحمراء والفأر ريشي
الذيل ،وما يقرب من  64نوعًا من النباتات
امل ـه ــددة بــاالن ـقــراض وال ـتــي تـتـغــذى على
املـ ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة و 12ن ــوع ــا م ــن ال ـط ـيــور
الـ ـن ــادرة وال ـت ــي تـخـتـلــف م ــا ب ــن الــوجــود
الدائم أو الزيارة املوسمية.
ب ـم ـج ــرد الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى امل ـح ـم ـي ــة يـمـكـنــك
التجول سيرا على األق ــدام -وإن كــان ذلك
أمرًا شاقًا -أو التجول بسيارتك الخاصة،
وال ـت ــي يـفـضــل أن ت ـك ــون م ــن ن ــوع الــدفــع

باختصار
محمية وادي دجلة،
تشكيل جيولوجي
يعود إلى  50مليون
سنة ،حني كانت رسوبا
ملنطقة بحرية تعود
لعصر اإليوسني.
■■■
يرتاد املحمية
السائحون والزوار
وخصوصا محبي
هواية تسلق املرتفعات،
التي تصل إلى  50مترا
في بعضها.
■■■
تضم املحمية  64نوعًا
من النباتات و 12نوعًا
من الطيور النادرة
والتي تختلف ما بني
الوجود الدائم أو الزيارة
املوسمية.

الرباعي لتحتمل التعرجات املوجودة في
الطريق غير املمهد ،أمــا بــاقــي السيارات
فستجد أن أهــم التعليمات الـتــي ينصح
بـهــا م ــرت ــادو املـحـمـيــة ه ــي أن الت ـســع في
سيرها .سعر تــذكــرة الــدخــول املنخفضة
وفتح أبــواب املحمية الــدائــم جعلها قبلة
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة لـلـكـثـيــر م ــن محبي
الـ ـسـ ـف ــاري داخـ ـ ــل الـ ـصـ ـح ــراء وال ـت ـخ ـي ـيــم،
والــذي تسمح به سياسة املحمية مقابل
استخراج تصريح مسبق أو حتى حفالت
ال ـش ــواء «ال ـبــارب ـك ـيــو» ،ف ــاألم ــر ال يحتاج
أكثر من ساعة للوصول إليها من داخل
الـقــاهــرة ،فهي تبعد  10كيلومترات فقط
عن منطقة املعادي شرقي القاهرة ،وهي
م ــن ال ــرح ــات ال ـتــي تـسـتـطـيــع أن تقضي
فيها ساعات وإذا كنت ترغب في التخييم
فلن تحتاج أكثر من ليلة.
ف ـتــرة ال ـش ـتــاء ال ـتــي ت ـســود فـيـهــا درج ــات
حـ ـ ـ ــرارة م ـع ـت ــدل ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ت ـع ــد مــن
أنسب الفترات التي يفضل أن تتم زيــارة
امل ـح ـم ـيــة ف ـي ـهــا والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى مـعــاملـهــا
وح ـف ــري ــات ـه ــا الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ف ــامل ـس ــاح ــات
الصحراوية الشاسعة التي تمتد عبرها
امل ـح ـم ـيــة ت ـج ـعــل فـ ـت ــرات ال ـن ـه ــار مــرتـفـعــة
الحرارة نسبيًا ،وتحتاج في زيارتها إلى

أدوات تحميك مــن أشـعــة الـشـمــس وتعد
فـتــرة النهار فــرصــة للتجول فــي املحمية
ومشاهدة معاملها بوضوح.
أم ــا الـتـخـيـيــم ف ــي املـحـمـيــة وال ـ ــذي ازداد
في الفترة األخيرة خصوصًا مع انتشار
مـجـمــوعــات املـهـتـمــن بــرحــات الـسـفــاري
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أو
ح ـتــى ب ــن مـحـبــي الـتـخـيـيــم بـشـكــل ع ــام،
فهي فرصة مناسبة جدا لرصد األحــداث
الفلكية ،والتأمل في جماليات الصحراء،
إذ إن م ـح ـم ـيــة وادي دجـ ـل ــة مـ ــن أف ـضــل
امل ــواق ــع مل ـش ــاه ــدة س ـم ــاء ال ـق ــاه ــرة بـعـيـدًا
عن ضوضاء مدينتها وزحامها ،وباتت
املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل فـ ــي تـنـشـيــط
ال ـس ـيــاحــة الــداخ ـل ـيــة أو املـهـتـمــة بالسفر
تنظم مثل هذه الرحالت التي ال تمتد في
الغالب ألكثر من ليلة واحدة.
داخ ــل املحمية ال يــوجــد ســوى الصحراء
ال ـت ــي تـظـلـلـهــا ال ـس ـم ــاء ف ـق ــط ،ف ــا يــوجــد
أمــاكــن مـعــدة للجلوس أو لالستراحة أو
ل ـش ــراء اح ـت ـيــاجــات غ ــذائ ـي ــة ،ل ــذا يـحـتــاج
ال ــزوار إلــى اصـطـحــاب احتياجاتهم قبل
الـ ــدخـ ــول ،وي ـع ــد اص ـط ـح ــاب ال ـح ـيــوانــات
مـمـنــوعــا داخ ـل ـهــا وه ــي سـيــاســة تتبعها
إدارة املحمية للحفاظ على نظافتها.

وأخيرًا
«فدائيّو» الثقافة العربية
نجوى بركات

ثـ ّـمــة فــي فلك الثقافة العربية «كــائـنـ ٌ
ـات» عجيبة ،ال
تدري من أين هبطت ،وما الذي يدفعها لتستمر في
دورانها حولنا ،على الرغم من أفول نجمنا وانطفاء
بريقه ،بعد انهياره التام على نفسه ،وانخطافه داخل
أحد تلك الثقوب السوداء.
َ
ُ
ُ
وكـلـمــا اس ــت ـ َـع ـ َـر ِت األخـ ـب ــار وال ـف ـظــائــع ال ـقــادمــة من
عندنا ،توقعنا أن تنفض أيديها من دمائنا ،تماما
كما فعل بيالطس البنطي ،حني نفض يديه من دم
ذاك الـصـ ّـديــق .لكن ال ،إذ تــراهــا ال تني ترجع إلينا
بالفضول نفسه والحماس ،حتى لتتساءل ما الذي
ُيجبرها على االرت ـبــاط بلعناتنا وأمــراضـنــا ،نحن
ّ
الذين لن ّ
نتردد ثانية في التنكر ألصولنا ،واملغادرة
ّ
أكوان أخرى ،وإن كانت ال توفر نجاتنا وبقاءنا
نحو
ٍ
على قيد الحياة؟
تلك الكائنات ،ننظر إليها نحن «العارفون» بحقائق
األمـ ـ ــور ،ب ـشــيء م ــن األس ـ ــى ،إذ ن ــراه ــا ع ـلــى بـ ــراء ٍة
ودونكيشوتية تجعالننا ً نخاف عليها ،وذلــك قبل
ٍ
أن نفطن إلى أن «مصلحة» ما تربطهم بنا وتربطنا
ّ
بـهــم ،فنقلب أوجهها الـعــديــدة ،كــي نرفعها مــن ثم،

ّ
م ـض ـطــريــن ،إل ــى م ـص ــاف «امل ـص ــال ــح ال ـع ـل ـيــا» الـتــي
تــربــط ع ــادة مــا بــن حـضــارتــن ،وثـقــافـتــن ،ولغتني.
ّ
هذا ٌ
بعض مما يخطر لي كلما التقيت مستعربا أو
مترجما أجنبيا إلى العربية ،وهو تماما ما خطر لي
عند لقائي ،أخيرا ،املترجم من العربية إلى األملانية،
هارتموت فندريش ،في أثناء زيارته بيروت.
هــو املقيم فــي ســويـســرا ،وال ــذي بــاتــت فــي رصيده
ستون رواية نقلها إلى لغة غوته وشيللر ،لعدد ٍّ
مهم
ّ
مــن الـكــتــاب ال ـعــرب ،أمـثــال غـســان كنفاني ونجيب
محفوظ وسـحــر خليفة وإبــراهـيــم الـكــونــي وجمال
الغيطاني ،إلخ .فقد كان لم يزل على اهتمامه ّ
األول،
بدليل زيارتنا وطرح أسئلة ّ
علي عن إنتاج الشباب،
ن ـظ ــرا لـعـمـلــي م ــع عـ ــدد مـنـهــم ف ــي إط ـ ــار مـحـتــرفــي
الروائي ،وتسجيله عناوين ّ
حدثته عنها ،إلخ.
ومــع ذل ــك ،لــم أستطع منع نفسي مــن ســؤالــه :أحقا
مــا ت ــزال مهتما بــالـعــرب وبـنـتــاجـهــم األدبـ ــي ،أم أنــه
رزق بالنسبة إلـيــك؟ فما كــان منه
بــات مجرد بــاب ٍ
إال أن أج ــاب« :يجب أن أعـتــرف أن األدب العربي لم
يحقق نجاحا كبيرا في السوق األملانية ،واملفارقة
ّ
مستمر إلــى ت ــراج ــع ...لقد
أن االهـتـمــام القليل هــذا
مقالة بهذا الشأن ،وزعتها على
اضطررت إلى كتابة
ٍ

ّ
دور النشر األملانية ،ألستحثها على ضرورة إعادة
النظر في موقفها وإجراء تقييم موضوعي ومحق
لــأدب العربي ...املفارقة الكبيرة تكمن في املفعول
العكسي لألحداث على صعيد حركة الترجمة إلى
األملــان ـيــة ،فكلما اح ـتــل ال ـعــالــم ال ـعــربــي واإلســامــي
ّ
مقدمة األحداث ،تراجع االهتمام به وبآدابه».
أستمع إلــى هــارتـمــوت ال ــذي ال أعــرفــه شخصيا إال
ّ
متفرقة في معارض الكتب التي
من خــال لـقــاءات
ّ
نــرودهــا ،وأفكر أن الخيبة هي ما جناه من عالقته
بالعرب وبثقافتهم ،وهــو ما كــان قد ّ
عبر عنه ،في

«فدائيو» الثقافة العربية،
أهال بكم في ربوعنا ،ولكم
وعليكم ألف سالم

َّ
لـقــاء صـحــافــي ســابــق ،حـيــث ق ــال« :ل ــم أت ـلــق مكاملة
شـكــر واح ــدة عـلــى مــا بــذلـتــه فـتــرة طــويـلــة تـجــاوزت
الـعـقــود الـثــاثــة ،وكـنــت أتمنى لــو حــدث ذلــك مــن أي
سفير عربي في سويسرا حيث أقيم ،وحيث نشرت
ً
إحدى دورها أعماال عربية عديدة».
أضحكني هــذا الـكــام .شبه أضحكني .م ــاذا كنت
ّ
تنتظر يــا هــارتـمــوت؟ وذكــرنــي بما قــد تـكــون عليه
ردود ف ـعــل مـتــرجـمــن أج ــان ــب آخ ــري ــن ،م ــن أم ـثــال
إلـيــزابـيـتــا بــرتــولــي ،ف ــران ــس مـيـيــر ،فـيـلـيــب فـيـغــرو،
همفري دايفس ،إيزابيال كاميرا دفليتو ،مرلني بوث،
روجر أالن ،لوك ليفغرين ،إيف غونزاليس كيخانو،
ّ
تييري فابر ،وكثر سواهم ممن ال يتسع املقال هنا
لذكر أسمائهم .فهؤالء جميعًا باتوا يقاتلون اليوم
على جبهتني ،داخلية وخارجية ،فيما حـ ّـدة القتال
في الحالتني مرشحة إلى ازدياد.
ف ــأن تـحـ ّـب ال ـيــوم الـثـقــافــة الـعــربـيــة أو األدب العربي
وت ــداف ــع عـنـهـمــا ه ــو كـ ــأن ت ـح ـ ّـب م ـج ــذوم ــا وت ــداف ــع
عنه ،إن لم يكن أكثر ،ألنه قد يبلغ أحيانا مستوى
خـطــر الـتـحــالــف مــع ع ـ ّ
ـدو واالن ـح ـيــاز ل ــه« .فــدائـيــو»
الثقافة العربية ،أهال بكم في ربوعنا ،ولكم وعليكم
ألف سالم.
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