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وادي دجلة المصرية
سفاري وتخييم خارج اإليقاع اليومي

آية نبيل

إلــى محمية وادي دجلة،  الداخل 
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 
60 كيلومترًا مربعًا تمتد هذه املحمية، من 
ضمن 30 محمية طبيعية معلنة في مصر 
مــنــذ عـــام 1999 مــيــاديــة، تــفــتــح أبــوابــهــا 
ــام األســـبـــوع وعــلــى مــدار  لـــلـــزوار طــــوال أيــ
اليوم، بتذكرة دخول ال تتعدى 5 جنيهات 

للفرد الواحد وللسيارة مثلها. 
عــبــر بــوابــة الـــدخـــول والـــخـــروج الــوحــيــدة 
الواقعة بجوار نادي وادي دجلة الرياضي 

يمتد وادي دجلة بطول 30 كيلومترا
داخـــل الــصــحــراء الــشــرقــيــة، حيث تتراجع 
عجلة الزمن إلى 50 مليون سنة، وتتراص 
في  ترسب  الــذي  الجيري  الحجر  صخور 
في  مــوجــودة  كانت  التي  البحرية  البيئة 
تلك الفترة واملسماة بـ »عصر اإليوسني«، 
والذي حدد علماء الجيولوجيا فترته من 
56 مــلــيــون ســنــة وحــتــى 34 مــلــيــون سنة، 
وقتها كان البحر األبيض املتوسط يغمر 

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

C

ــذه املـــنـــطـــقـــة، ويــــرســــب صــــخــــوره لــعــدم  ــ هـ
البحر  انــحــســر  األرض، وعــنــدمــا  اســـتـــواء 
املنطقة مخلفة  تلك  انكشفت  الشمال  إلــى 
والطني  الجيري  الحجر  رواســـب  وراءهـــا 

الغني بالحفريات البحرية.
ولــقــد دخــلــت مــحــمــيــة وادي دجــلــة ضمن 
املـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة فــــي مـــصـــر بـــقـــرار 
رئيس الجمهورية عام 1999، وباتت منذ 
ــــدى املــحــمــيــات املــفــتــوحــة  ــك الـــوقـــت إحـ ذلــ

للجمهور. 
ــــى 50  ــــط مـــرتـــفـــعـــات جــبــلــيــة تـــصـــل إلـ وسـ
تنتشر  التسلق-  محبو  -يستهدفها  مترًا 
الــكــهــوف الــجــبــلــيــة وتــعــيــش الــحــيــوانــات 
ــادرة كـــالـــغـــزال الــجــبــلــي؛ لــيــنــضــم إلــى  ــنــ الــ
ــن الـــســـاحـــف واألرانـــــــب  قـــائـــمـــة أخــــــرى مــ
والفأر ريشي  الحمراء  والثعالب  الجبلية 
الذيل، وما يقرب من 64 نوعًا من النباتات 
املـــهـــددة بــاالنــقــراض والــتــي تــتــغــذى على 
املـــيـــاه الــجــوفــيــة و12 نـــوعـــا مـــن الــطــيــور 
ــادرة والـــتـــي تــخــتــلــف مـــا بـــني الــوجــود  ــنـ الـ

الدائم أو الزيارة املوسمية.
ــــول إلـــــى املـــحـــمـــيـــة يــمــكــنــك  ــــدخـ بـــمـــجـــرد الـ
التجول سيرا على األقـــدام -وإن كــان ذلك 
أمرًا شاقًا- أو التجول بسيارتك الخاصة، 
ــوع الــدفــع  ــتـــي يــفــضــل أن تـــكـــون مـــن نــ والـ

الرباعي لتحتمل التعرجات املوجودة في 
السيارات  بــاقــي  أمــا  املمهد،  غير  الطريق 
ينصح  الــتــي  التعليمات  أهــم  أن  فستجد 
بــهــا مـــرتـــادو املــحــمــيــة هـــي أن التــســع في 
املنخفضة  الــدخــول  تــذكــرة  سيرها. سعر 
الــدائــم جعلها قبلة  أبــواب املحمية  وفتح 
ــيــــرة لــلــكــثــيــر مـــن محبي  فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
الـــســـفـــاري داخــــــل الـــصـــحـــراء والــتــخــيــيــم، 
مقابل  املحمية  به سياسة  والــذي تسمح 
استخراج تصريح مسبق أو حتى حفات 
الـــشـــواء »الــبــاربــكــيــو«، فـــاألمـــر ال يحتاج 
داخل  من  إليها  للوصول  من ساعة  أكثر 
فقط  كيلومترات   10 تبعد  فهي  الــقــاهــرة، 
القاهرة، وهي  املعادي شرقي  عن منطقة 
مـــن الـــرحـــات الــتــي تــســتــطــيــع أن تقضي 
فيها ساعات وإذا كنت ترغب في التخييم 

فلن تحتاج أكثر من ليلة.
فــتــرة الــشــتــاء الــتــي تــســود فــيــهــا درجـــات 
ــد مــن  ــعـ ــرة تـ ــاهــ ــقــ حــــــــرارة مـــعـــتـــدلـــة فــــي الــ
زيــارة  تتم  أن  التي يفضل  الفترات  أنسب 
املــحــمــيــة فــيــهــا والـــتـــعـــرف عـــلـــى مــعــاملــهــا 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــاملـــســـاحـــات  ــهـ ــاتـ ــفـــريـ وحـ
عبرها  تمتد  التي  الشاسعة  الصحراوية 
املــحــمــيــة تــجــعــل فـــتـــرات الـــنـــهـــار مــرتــفــعــة 
الحرارة نسبيًا، وتحتاج في زيارتها إلى 

وتعد  الــشــمــس  أشــعــة  مــن  أدوات تحميك 
املحمية  فــي  للتجول  فــرصــة  النهار  فــتــرة 

ومشاهدة معاملها بوضوح.
ــــذي ازداد  ــا الــتــخــيــيــم فـــي املــحــمــيــة والــ أمــ
انتشار  مع  األخيرة خصوصًا  الفترة  في 
مــجــمــوعــات املــهــتــمــني بـــرحـــات الــســفــاري 
ــاعـــي أو  ــمـ ــتـ ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــواقــ عـــلـــى مــ
ــام،  حــتــى بـــني مــحــبــي الــتــخــيــيــم بــشــكــل عـ
فهي فرصة مناسبة جدا لرصد األحــداث 
الفلكية، والتأمل في جماليات الصحراء، 
أفــضــل  مــــن  دجــــلــــة  وادي  مــحــمــيــة  إن  إذ 
املــــواقــــع ملـــشـــاهـــدة ســـمـــاء الـــقـــاهـــرة بــعــيــدًا 
وباتت  وزحامها،  مدينتها  ضوضاء  عن 
ــي تــنــشــيــط  ــ املــــجــــمــــوعــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل فـ
بالسفر  املــهــتــمــة  أو  الــداخــلــيــة  الــســيــاحــة 
تنظم مثل هذه الرحات التي ال تمتد في 

الغالب ألكثر من ليلة واحدة.
الصحراء  يــوجــد ســوى  املحمية ال  داخـــل 
الـــتـــي تــظــلــلــهــا الـــســـمـــاء فـــقـــط، فـــا يــوجــد 
أو  لاستراحة  أو  للجلوس  مــعــدة  أمــاكــن 
ــذا يــحــتــاج  لـــشـــراء احــتــيــاجــات غـــذائـــيـــة، لــ
قبل  احتياجاتهم  اصــطــحــاب  إلــى  ــزوار  الــ
الــــدخــــول، ويـــعـــد اصـــطـــحـــاب الــحــيــوانــات 
مــمــنــوعــًا داخــلــهــا وهـــي ســيــاســة تتبعها 

إدارة املحمية للحفاظ على نظافتها.

محمية وادي دجلة، 
تشكيل جيولوجي 
يعود إلى 50 مليون 

سنة، حني كانت رسوبا 
ملنطقة بحرية تعود 

لعصر اإليوسني.

■ ■ ■
يرتاد املحمية 

السائحون والزوار 
وخصوصا محبي 

هواية تسلق املرتفعات، 
التي تصل إلى 50 مترا 

في بعضها.

■ ■ ■
تضم املحمية 64 نوعًا 
من النباتات و12 نوعًا 

من الطيور النادرة 
والتي تختلف ما بني 

الوجود الدائم أو الزيارة 
املوسمية.

باختصار

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

هوامش

نجوى بركات

ال  عجيبة،  »كــائــنــاٌت«  العربية  الثقافة  فلك  فــي  ثــّمــة 
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. 
ــفــظــائــُع الــقــادمــة من  ــَرِت األخـــبـــاُر وال ــَعـ ـ

َ
ــت وكــلــمــا اسـ

تماما  دمائنا،  من  أيديها  تنفض  أن  توقعنا  عندنا، 
كما فعل بيالطس البنطي، حني نفض يديه من دم 
إلينا  تــراهــا ال تني ترجع  إذ  الــصــّديــق. لكن ال،  ذاك 
بالفضول نفسه والحماس، حتى لتتساءل ما الذي 
نحن  وأمــراضــنــا،  بلعناتنا  االرتــبــاط  على  ُيجبرها 
ر ألصولنا، واملغادرة 

ّ
الذين لن نترّدد ثانية في التنك

ر نجاتنا وبقاءنا 
ّ
نحو أكواٍن أخرى، وإن كانت ال توف

على قيد الحياة؟ 
تلك الكائنات، ننظر إليها نحن »العارفون« بحقائق 
األمــــــور، بــشــيء مـــن األســـــى، إذ نـــراهـــا عــلــى بــــراءٍة 
قبل  وذلــك  عليها،  نخاف  تجعالننا  ودونكيشوتيٍة 
« ما تربطهم بنا وتربطنا 

ً
أن نفطن إلى أن »مصلحة

ثم،  مــن  نرفعها  كــي  الــعــديــدة،  أوجهها  ب 
ّ
فنقل بــهــم، 

 »املـــصـــالـــح الــعــلــيــا« الــتــي 
ّ

ــــى مـــصـــاف مــضــطــريــن، إل
تــربــط عـــادة مــا بــني حــضــارتــني، وثــقــافــتــني، ولغتني.

ما التقيت مستعربا أو 
ّ
هذا بعٌض مما يخطر لي كل

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 ســويــســرا، والـــذي بــاتــت فــي رصيده 
ستون رواية نقلها إلى لغة غوته وشيللر، لعدد مهمٍّ 
ــاب الــعــرب، أمــثــال غــســان كنفاني ونجيب 

ّ
مــن الــكــت

الــكــونــي وجمال  وإبــراهــيــم  محفوظ وســحــر خليفة 
الغيطاني، إلخ. فقد كان لم يزل على اهتمامه األّول، 
بدليل زيارتنا وطرح أسئلة علّي عن إنتاج الشباب، 
ــار مــحــتــرفــي  ــي إطـــ ـــدد مــنــهــم فـ ــع عـ نـــظـــرا لــعــمــلــي مـ

الروائي، وتسجيله عناوين حّدثته عنها، إلخ. 
لــم أستطع منع نفسي مــن ســؤالــه: أحقا  ومــع ذلـــك، 
ــــي، أم أنــه  مــا تـــزال مهتما بــالــعــرب وبــنــتــاجــهــم األدبـ
إلــيــك؟ فما كــان منه  بــاب رزٍق بالنسبة  بــات مجرد 
لم  العربي  أن األدب  أعــتــرف  أن  أجـــاب: »يجب  أن  إال 
واملفارقة  األملانية،  السوق  في  كبيرا  نجاحا  يحقق 
لقد  تـــراجـــع...  إلــى  القليل هــذا مستمّر  االهــتــمــام  أن 
اضطررت إلى كتابة مقالٍة بهذا الشأن، وزعتها على 

ها على ضرورة إعادة 
ّ
دور النشر األملانية، ألستحث

النظر في موقفها وإجراء تقييم موضوعي ومحق 
املفعول  الكبيرة تكمن في  املفارقة  العربي...  لــأدب 
إلى  الترجمة  لأحداث على صعيد حركة  العكسي 
األملــانــيــة، فكلما احــتــل الــعــالــم الــعــربــي واإلســالمــي 

مقّدمة األحداث، تراجع االهتمام به وبآدابه«.
أستمع إلــى هــارتــمــوت الـــذي ال أعــرفــه شخصيا إال 
التي  الكتب  لــقــاءات متفّرقة في معارض  من خــالل 
الخيبة هي ما جناه من عالقته  أن  ر 

ّ
نــرودهــا، وأفك

في  عّبر عنه،  قد  كــان  ما  وهــو  وبثقافتهم،  بالعرب 

 مكاملة 
َّ

لــقــاء صــحــافــي ســابــق، حــيــث قـــال: »لـــم أتــلــق
شــكــر واحــــدة عــلــى مــا بــذلــتــه فــتــرة طــويــلــة تــجــاوزت 
الــعــقــود الــثــالثــة، وكــنــت أتمنى لــو حــدث ذلــك مــن أي 
سفير عربي في سويسرا حيث أقيم، وحيث نشرت 

 عربية عديدة«. 
ً
إحدى دورها أعماال

كنت  مـــاذا  الــكــالم. شبه أضحكني.  هــذا  أضحكني 
ــرنــي بما قــد تــكــون عليه 

ّ
تنتظر يــا هــارتــمــوت؟ وذك

ردود فــعــل مــتــرجــمــني أجـــانـــب آخـــريـــن، مـــن أمــثــال 
إلــيــزابــيــتــا بــرتــولــي، فـــرانـــس مــيــيــر، فــيــلــيــب فــيــغــرو، 
همفري دايفس، إيزابيال كاميرا دفليتو، مرلني بوث، 
روجر أالن، لوك ليفغرين، إيف غونزاليس كيخانو، 
سع املقال هنا 

ّ
تييري فابر، وكثر سواهم ممن ال يت

اليوم  يقاتلون  باتوا  لذكر أسمائهم. فهؤالء جميعًا 
القتال  حــّدة  فيما  وخارجية،  داخلية  جبهتني،  على 

في الحالتني مرشحة إلى ازدياد. 
الــعــربــيــة أو األدب العربي  الــثــقــافــة  الــيــوم  فـــأن تــحــّب 
ــو كــــأن تـــحـــّب مـــجـــذومـــا وتـــدافـــع  وتــــدافــــع عــنــهــمــا هـ
أكثر، ألنه قد يبلغ أحيانا مستوى  لم يكن   عنه، إن 
ــــه.  »فــدائــيــو«  خــطــر الــتــحــالــف مــع عــــدّو واالنــحــيــاز ل
الثقافة العربية، أهال بكم في ربوعنا، ولكم وعليكم 

ألف سالم.

»فدائيّو« الثقافة العربية

وأخيرًا

»فدائيو« الثقافة العربية، 
أهال بكم في ربوعنا، ولكم 

وعليكم ألف سالم
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