
أفريقيا قارتنا -العدد29مايو 2019السياحة فى أفريقيا 

الوجه��ات  أمج��ل  م��ن  اس��وان  ُتع��د      
الش��توية عل��ي األط��اق، كم��ا  الس��ياحة 
جع��ل نه��ر الني��ل جب��زره املتمي��زة وصخ��وره 
اجلرانيتية املتناثرة وزرقة مياهه الصافية 
من املدينة لوحة خابة ال ميلك املرء حياهلا 
س��وى التفك��ر ف��ى تل��ك اجلن��ة الت��ى حباه��ا 
اهلل طبيع��ة س��احرة ومن��اخ متمي��ز جيعله��ا 
تناف��س ب��ا مبالغ��ة مش��اتي الع��امل وتأت��ي 
املراكب الشراعية بأجنحتها البيضاء بلون 
قل��وب أهله��ا، لتضف��ي عل��ي الني��ل أو حاب��ي 
كم��ا أطل��ق علي��ه األجداد س��حراً ف��وق ماله 

م��ن س��حر

أسوان 
سحر جمال الطبيعة
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كان��ت مدين��ة أس��وان قدمي��ًا ُتس��مى س��وينيت م��ن 
اإلهلة املصرية اليت حتمل اإلس��م نفس��ه وهذه اإلهله 
فى وقت الحق ُعرفت بإسم إليثيا من ِقبل اليونانيني 
وبإسم لوسينا من ِقبل الرومان أثناء إحتاهلم ملصر 
القدمي��ة بس��بب التش��ابه بينه��ا وب��ني إهل��ة كان��وا 
يعبدوه��ا، ويق��ال أن اس��م املدين��ة مس��تمد م��ن الرم��ز 
املص��ري للتج��ارة وه��و الس��وق، وبس��بب إعتق��اد قدماء 
املصري��ني ب��أن الني��ل ه��و ال��ذي يهبه��م احلي��اة فق��د 
كانت تعترب املدينة بداية مصر، كما انتشرت فيها 
م��دارس ومراك��ز العل��م والثقاف��ة، حي��ث مت تأس��يس 
أول مدرس��ة حربي��ة به��ا ف��ى ع��ام 1837 م عل��ى ي��د 

حمم��د علي.
النوب��ة  تق��ع  أس��وان  مدين��ة  م��ن  اجلن��وب  وإىل 
املعروفة بباد الدهب، كما أطلق عليها القدماء منذ 
آالف الس��نني، وال��يت تتمت��ع بتاري��خ حض��اري كب��ر 
وهلا تراثها الشعيب اخلاص، الذي مييزها عن غرها، 
اإلحب��ار باملراك��ب الش��راعية ه��و الوس��يلة املثالي��ة 

لوصولك إىل تلك الباد الساحرة، مياه صافية، 
وألوان عديدة ووجوه طيبة 

 ، ء ا مس��ر

كل ذل��ك جت��ده ف��ى اس��تقبالك عن��د وصول��ك لقرية 
غرب سهيل، واليت تعترب من أشهر التجمعات النوبية 

ف��ى أس��وان حي��ث يع��ود تارخيه��ا إىل مائ��ة ع��ام.
تتباي��ن الس��ياحة ف��ى أس��وان بني املع��امل التارخيية 
واألثرية، وبني مجال الطبيعة والبيئة النوبية، فهى 
تتمي��ز باحتوائه��ا عل��ى ع��دد كبر من اآلثار، واملعامل 

احلضارية البارزة... أبرزها ما يلي:
مقابر النباء : 	*

ه��ي مقاب��ر صخري��ة ترج��ع أصوهل��ا إىل التاري��خ 
القديم، من أش��هر تلك املقابر مقربة ميخو، ومقربة 
سابين، وتتميز بتدوين لقب كل حاكم ونبيل على 
مقربته، واملهمة اليت توالها ودوره فى محاية الباد، 
ورحات��ه ف��ى الق��ارة األفريقي��ة، عندم��ا تق��رب م��ن 
مقابر النباء، ستشعر أنك ذهبت فى رحلة إىل عصور 
م��ا قب��ل التاري��خ؛ فه��ي مقاب��ر حمف��ورة ف��ى مرتفعات 
ضخري��ة وس��ط الصح��راء ومبج��رد دخولك جيب أن 
تدق��ق النظ��ر ف��ى اجل��دران واحلوائ��ط جيداً، لتش��اهد 
جانب��ًا خمتلف��ًا متام��ًا م��ن تاري��خ املصري��ني، 
رس��ومات  فستش��اهد 
كث��راً  خمتلف��ة 
الرس��ومات  ع��ن 

مقابر        النباء 
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الفرعوني��ة، ورس��ومات بس��يطة وبدائي��ة حليوان��ات 
بري��ة وجبلي��ة وطي��ور، ورس��ومات خاص��ة بطق��وس 
الصي��د، والطق��وس الديني��ة املوغلة فى القدم، عندما 
كان املص��ري القدي��م يعي��ش حي��اة بس��يطة أش��به 

بالبدائي��ة، قب��ل أن يؤس��س للحض��ارة الفرعوني��ة.
المقابر الفاطمية:  	*

واملقاب��ر  القبلي��ة،  املقاب��ر  جزأي��ن،  إىل  تنقس��م 
البحري��ة، تق��ع املقاب��ر القبلي��ة عل��ى الطري��ق الواص��ل 
إىل خزان أس��وان والواقع بالقرب من متحف النوبة، 
بينم��ا تق��ع املقاب��ر البحرية فى منطقة العناني، وهي 
تتميز بالقباب ذات الثمانية أضاع، ويرجع تارخيها 

إىل الق��رن الراب��ع اهلج��ري.
جزيرة أجيليكا : 	*

اكتس��ب جزي��رة فيل��ة أهمي��ة تارخيي��ة ك��ربى، 
لي��س فق��ط مب��ا كان��ت تضم��ه م��ن آث��ار ومعاب��د 
جتس��د خمتل��ف العص��ور التارخيي��ة، وإمن��ا ملوقعه��ا 
االس��راتيجي الكب��ر، حي��ث كان��ت ه��ذه اجلزي��رة 

ه��ي البواب��ة الرئيس��ية ملص��ر من ناحي��ة اجلنوب، وهو 
م��ا يب��دو واضح��ًا م��ن التس��مية املصري��ة القدمي��ة هل��ا 
"بياخ" وتعين بالفرعونية القدمية احلد أو النهاية.

يرج��ع تاري��خ إنش��اء معاب��د فيل��ة إىل الق��رن الرابع 
قب��ل املي��اد، حي��ث أنش��ئ ه��ذا املعب��د العتي��ق ف��ى ب��ادئ 
األمر لعبادة اآلهلة إيزيس، وكما تروي العديد من 
الربدي��ات القدمي��ة، أن إيزي��س وج��دت قل��ب زوجه��ا 
أوزوري��س عل��ى ترابه��ا، بع��د رحل��ة ش��اقة مجع��ت 

خاهل��ا أش��اءه، باعتباره��ا جزي��رة مقدس��ة.
معابد أبوسمبل: 	*

 أح��د مواق��ع "آث��ار النوب��ة" املدرج��ة ضم��ن قائم��ة 
اليونس��كو لل��راث العامل��ي، ويقع عل��ى الضفة الغربية 
لبح��رة ناص��ر، حتت��وي عل��ى معاب��د منحوت��ة ف��ى 
اجلب��ال ترج��ع إىل عه��د املل��ك رمس��يس الثان��ي، ف��ى 
الق��رن ال���13 قب��ل املي��اد ويوج��د به��ا النص��ب الدائ��م 
للمل��ك رمس��يس الثان��ي، وامللك��ة نفرت��اري، وال��ذي 
مت تش��ييده احتف��ااًل بذك��رى االنتص��ار ف��ى معركة 

ق��ادش.
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شاب كيين حيول النفايات غر املرغوب فيها إىل قطع فنية

جزيرة أجيليكيا 
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المسلة الناقصة: 	*
طوهل��ا  ويبل��غ  قطعه��ا  يت��م  مل  ضخم��ة  مس��لة 
حوال��ي41 م��ر تقريًب��ا وط��ول ضل��ع القاع��دة حوال��ي 4 
أمت��ار ووزنه��ا 117 ط��ن وترج��ع أهميته��ا إىل توضي��ح 
أس��اليب قط��ع املس��ات القدمي��ة كم��ا توض��ح م��دى 
اجمله��ود والوس��ائل ال��يت كان يلج��أ إليه��ا املصري��ون 
القدماء فى سبيل حنت هذه املسات وهذه املسلة مل 

تكتم��ل بس��بب وج��ود ش��رخ ف��ى القاع��دة.
ضريح اآلغا خان: 	*

ه��و مدف��ن الس��لطان حمم��د ش��اه ال��ذي توف��ى ع��ام 
1957م، ومت بن��اء الضري��ح م��ن األحج��ار اجلري��ة، 
ويق��ع عل��ى جزي��رة وس��ط نه��ر الني��ل، وقام الس��لطان 
ببن��اء مقربت��ه عل��ى الط��راز الفاطم��ي القديم، ويعترب 

الضري��ح م��ن مع��امل اس��وان املهم��ة.
مسجد الطابية: 	*

يعت��رب م��ن أق��دم املس��اجد املوج��ودة بأس��وان حي��ث 
جيذب أعداد كبرة من الس��ياح، مت تصميم املس��جد 
ببع��ض الزخ��ارف اجلميل��ة م��ن الداخل واخلارج اليت 

تنتم��ي إىل العص��ر اململوك��ي.

معابد الجزيرة: 	*
العص��ور  م��ن  حجري��ة  معاب��د  م��ن  بقاي��ا  ه��ى 
املختلف��ة ويظه��ر عل��ى بواب��ة إح��دى قاع��ات املعب��د 
اجلنوبي��ة نقوًش��ا متث��ل اإلس��كندر الثان��ي عل��ى هيئ��ة 
مل��ك مص��ري وه��و يق��دم القراب��ني لآلهل��ة املختلف��ة.

معابد أبو سمبل 

المسلة الناقصة 
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*مقياس النيل:
تارخي��ه  يرج��ع 
الع����������صر  إل�����������ى 
الروماني وتظهر علي�������ه 
مقايي�������س     في����������ضان 
الني��������ل باللغات اليونانية 
طي����������ة  ا ي�����مقر لد ا
وكان  والعربي���������ة 
مست��������عمًا إل��������ى وق��ت 

. ي��ب قر
*معبد كوم 

أمبو :
عل��ى  املعب��د  يق������ع 
تش���������رف  عالي��ة  رب��وة 

عل��ى الني�����ل ويرج��ع تارخي��������ه إل�����ى عص��ر البطامل��ة 
كذل��ك توج��د مقاب��ر الدول��ة القدمي��ة ف��ى مش��ال 
مدين��ة ك��وم أمب��و وه��ي تبع��د ع��ن املدين��ة حوال��ي 45 
ك��م مش��ال أس��وان وق��د مت إنش��اء املعب��د ع��ام 180 ق. م. 
لعبادة اآلهلة )سبك وحورس( ويعد هذا املعبد فريداً 
فى تركيبه املعماري ألنه يقوم على حمورين ميثل 

كل منهم��ا قائم��ا بذات��ه.
معبد إدفو : 	*

يق��ع عل��ى ُبع��د 123 ك��م مش��ال مدين��ة أس��وان ف��ى 
مدين��ة إدف��و وه��و م��ن أمج��ل املعاب��د املصري��ة ويتمي��ز 
بضخام��ة بنائ��ه وروعت��ه ويرج��ع تاري��خ بن��اؤه إىل 
العص��ر البطلم��ي وق��د خص��ص املعب��د لعب��ادة اإلل��ه 
)ح��ورس حبدت��ي( حيث تصور جدرانه قصة حورس 

وانتقام��ه م��ن عم��ه س��ت.
مقصورة قرطاسي: 	*

تق��ع جبزي��رة كابش��ة وتط��ل عل��ى نه��ر الني��ل 
مباش��رة، بني��ت ف��ى العص��ر الرومان��ي، لك��ن آث��ار الفن 
النوب��ي واضح��ة ف��ى مام��ح الوج��وه املنحوت��ة عل��ى 

العوامي��د.
متحف اسوان: 	*

يق��ع ف��ى جزي��رة الفنت��ني واجل��زء الرئي��س من��ه 
يقع فى فيا الس��ر ويليام ويلكوكس مهندس س��د 
أسوان القديم، حيتوي على قطع أثرية من النوبة مت 

ُاكتش��فاها أثناء بناء س��د أس��وان وقد مت افتتاح قس��م 
جدي��د ف��ى املتح��ف لع��رض القط��ع ال��يت اكتش��فت 
ف��ى جزي��رة الفنت��ني نفس��ها، مث��ل األوان��ي واألس��لحة 
قاع��ة  ختصي��ص  مت  كم��ا  واملومي��اوات،  والفخ��ار 
كامل��ة تق��ع عل��ى مي��ني املدخ��ل الرئي��س للمتح��ف 
لعرض تابوت ومومياء الكبش املقدس، وهو احليوان 

املرتب��ط خبن��وم.
السد العالي: 	*

هو معجزة هندسية من معجزات القرن العشرين 
ويعد واحًدا من أكرب السدود فى العامل والذي أقيم 
حلماي��ة مص��ر م��ن الفيضان��ات العالي��ة ال��يت كان��ت 
تفي��ض عل��ى الب��اد وُتغ��رق مس��احات واس��عة فيها، أو 

تضيع هدًرا فى البحر املتوس��ط.

متحف أسوان 

معبد كوم امبو 
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بغرب��ه وال��ذي يص��ل إىل توش��كى وأب��و مسب��ل، يبل��غ 
طول��ه مبداخل��ه 2500 م��ر، وعرض��ه 24 م )عب��ارة ع��ن 
طري��ق م��زدوج بأربع حارات( اجلزء املعلق بالكوبري 
500 م��ر، محولت��ه 70 ط��ن ويبع��د الكوب��ري حوال��ي 10 

ك��م مش��ال مدين��ة أس��وان.
إىل جان��ب م��ا س��بق ال ت��زال ارض اس��وان جت��ود 
باملزيد واملزيد من اثار احلضارة القدمية  فمع بداية 

متحف النوبة: 	*
عندم��ا  اخلمس��ينيات  إىل  إنش��ائه  فك��رة  ترج��ع 
ب��دأ برنام��ج إنق��اذ آث��ار النوب��ة بعم��ل دراس��ة حلص��ر 
األماكن اليت جيب تس��جيلها عمليًا وهندس��يًا وتلك 
ال��يت ميك��ن أن جت��ري فيه��ا عملي��ات التنقي��ب، كانت 
البداي��ة مبعب��د أب��و مسب��ل ال��ذي مت فك��ه ونقل��ه إىل 
مكانه احلالي، ثم توالت عمليات اإلنقاذ لباقي املعابد 
ف��ى نف��س الوق��ت ال��يت كان��ت جت��ري فيه��ا عملي��ات 
حفر وتنقيب واس��عة فى املناطق اليت من املنتظر أن 
تغمرها مياه البحرة، مما أسفر عن اكتشاف آالف 
القطع األثرية اليت يرجع بعضها إىل الفرة ما قبل 
التاريخ، وقد مت إيداع هذه االكتش��افات فى املخازن 
عل��ى أن يت��م إنش��اء متح��ف لتع��رض وحتك��ي املراحل 
املختلف��ة لتاري��خ ب��اد النوب��ة، وليك��ون مبثابة منوذج 
مصغ��ر ألوج��ه احلي��اة به��ا قبل أن تغمرها مياه النهر، 
وم��رة أخ��رى تتبن��ى منظم��ة اليونس��كو محل��ة دولي��ة 
لإلس��هام ف��ى بن��اء املتح��ف، ويف ع��ام 1986 مت وض��ع 
حجر األس��اس للمش��روع واس��تغرق بناؤه حنو عش��ر 

سنوات.
كوبري أسوان المعلق: 	*

كان اهل��دف م��ن إنش��اؤه ه��و رب��ط ش��رق الني��ل 

السد العالى 

متحف النوبة 
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ع��ام 2019 اعلن��ت وزارة االث��ار املصري��ة جن��اح البعث��ة 
التابع��ة جلامع��ة برمنجه��ام  األثري��ة اإلجنليزي��ة 
والعامل��ة مبش��روع قب��ة اهل��وا بأس��وان ف��ى الكش��ف 
ع��ن س��تة مقاب��ر ترج��ع إىل عص��ر الدول��ة القدمي��ة 
خمتلف��ة األحج��ام، وص��رح بذل��ك مصطف��ى وزي��ري 
األم��ني الع��ام للمجل��س األعلى لآلثار وقال: أن املقابر 
املكتشفة ختتلف فى أحجامها، ويوجد اثنان منها ذات 
مدخل حمفور فى الصخر، وواحدة هلا مدخل سليم 
ومكتمل متاما ومغلق باألحجارومدخل لغرفة الدفن 
اخلاص��ة به��ا، ومغل��ق بعناي��ة جب��دار م��ن الطوب اللنب 
كم��ا ص��رح "مارت��ن بوم��اس" مدي��ر املش��روع، ومدي��ر 
متح��ف الثقاف��ات القدمي��ة ف��ى جامع��ة ماك��واري 
ف��ى س��يدني بأس��راليا، أن��ه مت العث��ور أيض��ًا داخل أحد 
املقابر املكتشفة على أجزاء من قناع جنائزي، ومتيمة 
معدني��ة صغ��رة تظه��ر اإلل��ه خن��وم، وكمية كبرة 
م��ن الفخ��ار ال��يت الي��زال بعض��ه حمتفظ��ا مبحتويات��ه 

القدمي��ة ال��يت تع��ود للعص��ر املتأخ��ر".
لقد استش��عر الرئيس عبد الفتاح السيس��ى أهمية 
املدين��ة وأنه��ا بواب��ة مص��ر األفريقي��ة فخ��ال املؤمت��ر 
الوطن��ى للش��باب ال��ذى ُعق��د ف��ى مطل��ع ع��ام 2017 
مبدينة أس��وان، قرر أن أس��وان تكون نقطة االنطاق 
والتواصل مع األشقاء فى أفريقيا، وفى ختام املنتدى 
ال��دوىل الثان��ى للش��باب بش��رم الش��يخ أطل��ق الرئي��س 
تكرمي��ه الثان��ى ألس��وان عندم��ا ق��رر أن تكون عاصمة 
للش��باب األفريقى، لتحتضن ملتقى الش��باب العربى 
واألفريقى فى مارس 2019، ومنذ ذلك احلني تصدرت 
أس��وان مدن الصعيد فى االس��تثمار بعدد من املش��ايع 

الك��ربى .. منه��ا :
- مش��روع املدين��ة الشمس��ية بالظه��ر الصح��راوى 
لقري��ة بنب��ان التابع��ة ملرك��ز دراو، فق��د ش��هد نهاي��ة 
ع��ام 2017 دخ��ول أول 50 ميج��اوات منتج��ة م��ن أول 
حمطة للطاقة الشمسية مبوقع بنبان فى أسوان، فى 
إط��اق الب��ث التجري��يب هل��ذة احملط��ة، ويعد املش��روع 
واح��ًدا م��ن أك��رب مش��روعات الطاق��ة الشمس��ية عل��ى 
مستوى العامل، من حيث القدرة فى مكان واحد، ألنه 
يستهدف تدشني 40 حمطة للطاقة الشمسية إلنتاج 
الكهرب��اء بواق��ع 50 ميج��اوات ل��كل حمط��ة، مب��ا يع��ادل 

حج��م اإلنت��اج حن��و 2000 ميجاوات.

- اهتمام��ًا بالث��روة الس��مكية ببح��رة ناص��ر مت 
إنش��اء 3 موان��ئ للصي��د ف��ى غ��رب وج��رف حس��ني 
وأب��و مسب��ل، 	تس��تقبل لنش��ات الصي��د لتوري��د املنت��ج 
إىل التج��ار، كم��ا مت إنش��اء 	7	 مفرخ��ات مسكي��ة ف��ى 
مناطق صحارى وجرف حسني وتوشكى وأبومسبل.

- إقام��ة أول مزرع��ة لربي��ة التماس��يح ف��ى مص��ر 
بأس��وان، عل��ى مس��احة 50 فدان��ًا، والت��ى تع��د اخلط��وة 
األوىل لتنفي��ذ الش��ركة املس��اهمة الت��ى ستنش��ئها 
ال��وزارة بالتع��اون م��ع الش��ركة الوطني��ة للث��روة 
السمكية واملائية إلدارة منظومة التماسيح فى مصر.

- مت اس��تراد حنو 42 ألف و 740 كتكوتا من دولة 
إجنل��را لب��دء مش��روع م��زارع إنت��اج ج��دود الدواج��ن 
التاب��ع جملموع��ة ش��ركات ال��وادى القابض��ة مبص��ر 
واجل��ارى تنفي��ذه مبنطق��ة توش��كى جن��وب أس��وان 

باس��تثمارات تص��ل إىل 890 ملي��ون جني��ة.
- إنش��اء أك��رب منطق��ة صناعي��ة لتجمي��ع ورش 
وكس��ارات الذه��ب، تق��ع عل��ى مس��احة 91,4 ف��دان 
إدف��و مش��ال احملافظ��ة  الع��دوة مبرك��ز  مبنطق��ة 

الطبيعي��ة. الث��روات  الس��تثمار 
- كم��ا سيش��هد ع��ام 2019 افتت��اح مصن��ع كيم��ا 2 
اجلديد باستثمارات 11 مليار جنيه، واستكمال تسليم 
7752 وحدة سكنية حبي الصداقة اجلديد بعد انتهاء 
أعم��ال الرفي��ق، وج��اٍر ترفي��ق حوال��ي ألف��ي وح��دة 
س��كنية أخ��رى مبختل��ف مراك��ز وم��دن احملافظ��ة 
س��يتم تس��ليمهم مبج��رد إدخ��ال املراف��ق العام��ة هل��م 
س��يتم افتت��اح حمط��ة كيم��ا 3 بطاق��ة 35 أل��ف م3/

ي��وم بنظ��ام املعاجل��ة الثاثي��ة، وم��ن اجل��اري العم��ل 
ف��ى مش��روع املعاجل��ة الثاثي��ة حملط��ة بان��ة بتكلفة 
100 ملي��ون جني��ه، إىل جان��ب افتت��اح حم��ور وكوب��ري 
كابش��ة اجلدي��د م��ن أج��ل رب��ط الطري��ق الغرب��ي 
الصح��راوي بالطري��ق الش��رقي بتكلف��ة 642 ملي��ون 
جني��ه م��ا يتواك��ب م��ع ب��دء العمل خ��ال عام 2019 فى 
إنشاء كوبري، وحمور دراو اجلديد، والذي سربط 
الطري��ق الصح��راوي الغرب��ي مبرك��زي دراو ونص��ر 

النوب��ة بط��ول 20 ك��م وبتكلف��ة 1,1ملي��ار جني��ه.

إعداد: مروة عبد العليم



7979

"المغرب شجرة جذورها مغروسة بأفريقيا 
العبارة  هذه  أوروبا"  هواء  تتنفس  وأوراقها 
لقائلها ملك المغرب الراحل الحسن الثاني 
لمملكة  الجغرافي  الموقع  أهمية  لخصت 
أفريقيا  بشمال  جذورها  كدولة  المغرب 
بحريتين)األطلنطي  واجهتين  على  مطلة 
إسبانيا  مع  بحرية  حدود  مع  والمتوسط( 
بالتنوع  أراضيها  تتميز  كما  شمااًل، 

العظيمة  الجبال  تشمل  حيث  الانهائي، 
واألنهار،والودي���ان،والص�حاري والش�����واطئ 
أهم  التي تجعلها تحتل مكانة هامة ضمن 
ُتقدم  فهى  العالمية،  السياحية  القوائم 
مرتاديها  وتلهم  لزوارها،  فريدة  تجربة 
مناخية  أو  كانت  جغرافية  تفاصيلها  بكل 
ال  مشاهد  ذاكرتهم  فى  وتترك  تراثية  أو 

ُتنسى أبداً. 

وادى الجنة .. 
سحر أرض المغرب
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من  واحدة  توجد  أطلس،  جبال  عمق  فى 
أكثر الواحات شهرة فى المملكة المغربية وهى 
المعزولة  المناطق  عاشقي  وجهة  الجنة،  وادي 
والغامضة بعيداً عن زحام المدينة، حيث يمكنك 
بهدوء  االكتفاء  أو  بالسباحة  االستمتاع  هناك 
المكان والعزلة، فهو سر محلي ال يعرفه اال عدد 

والمسافرين.  السياح  من  قليل 
األوائل  الزوار  اطلق عليه  أو كما  الجنة  وادي 
من ال� Hippies  فى فترة الستينيات والسبعينيات 
بالفرنسية "بارادايز فالي" عندما قرروا قضاء وقتهم 
هناك، لتبدأ معهم قصة هذا الوادي الذى يقع وسط 
واألشجار  والنخيل  الحجرية  والممرات  الجبال 
وتشير بعض األقاويل أن عازف الجيتار األفريقى 
األصل "جيمي هندريكس" قد اعتاد أن يقصد الوادي 

من وربما  اإلسم.هو  هذا  أعطاه 

كونت  كبيرة  شاالت   3 من  الوادى  يتكون 
بالمياه  مليئة  طبيعية  سباحة  أحواض  تحتها 
الغابات، والجبال  الزرقاء الصافية، كما ُتحيطها 
والوديان وغيرها من معالم طبيعية خّابة، ونظراً 
أهًا  أصبح  فقد  كبيرة،  مساحة  على  المتداده 
كما   ، واألغنام،  اإلبل  قطعان  من  المئات  لرعي 
تعيش فيه أحياء متنوعة من الحيوانات كالقنافذ 
العشرات  عن  فضًا  والسناجب،  والماعز  والضباع 
من أنواع الطيور كالباز والعقاب والحدأة والغراب 
وحشرات،  والحرابي  كاألفاعي  والزواحف 
وهناك قشريات مائية وفقريات بالمياه الجوفية 
ألحواض الشاالت وتجاويف المغارات التي تضم 

الخفافيش. ثناياها  بين 
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تبُعد شاالت وادي الجنة نحو 60 كم عن مدينة أغادير، وتبدأ رحلة 
االستكشاف عبر متعرجات جبلية يتجاوز ارتفاعها 1200 متر، ليتراءى 
فهو يشتمل على  المختلفة،  الطبيعية  واأللوان  المناظر  الوادى ذي 
مزارع فى شكل مدرجات وهضاب متموجة تغطيها أشجار األركان 
والنخيل وأشجار اللوز والزيتون، وفعًا كما هو اسمه، فالشاالت تعد 
منظًرا من مناظر جنة عدن، فهي توفر لزائريها مشهًدا ال مثيل له. 


