ج ـزيــرة الـنـبـات ـات ب ـ ـأس ــوان
تعد جزيرة النباتات من أهم املعالم السياحية في
مصر ومن أقدم اجلزر و احلدائق فى العالم و الشرق
األوسط  ،تقع فى مدينة أسوان الواقعة على الضفة
الشرقية للنيل جنوب البالد مما يجعلها حلقة الوصل
مع السودان ومن ثم بوابة مصر الى القارة األفريقية،
يحرص كل سائح أو زائر أن يرتاد هذه اجلزيرة الساحرة
خاصة وانها تقع فى وسط النيل ،وللوصول اليها
البد من رحلة نيلية تتخللها مشاهدة أروع املناظر
الطبيعية للنيل و اجلزر اخلالبة عبر املراكب الشراعية
أو األتوبيس النهرى وعلى مقربة منها تقع أفخم
الفنادق العاملية ومقبرة أغاخان ذات الشهرة العاملية
و فيال «البيجوم « زوجة أغاخان .
وقد زار جزيرة النباتات العديد من الشخصيات
املشهورة مثل :رئيس وزراء الهند «نهرو» ،وملكة
إجنلترا امللكة «إليزابيث» ،ورئيس يوغسالفيا «تيتو»،
كما قام بزيارتها امللك فاروق األول.
كانت تسمى قدميا باسم «جت نارتى» مبعنى
جزيرة النطرون وقد اتخذها اللورد كتشنر املعتمد
البريطاني مقرا له وسميت ب «السرادار» أثناء
االحتالل االجنليزى وفى عام  1898وبعد رحيله حتولت
الى ملكية عامة وفي سنة 1928م أطلق عليها اسم
جزيرة امللك نسبة للملك فؤاد األول ،وقد استقرت
وزارة الزراعة على تسميتها بـ»جزيرة النباتات» في
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عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
هى جزيرة بيضاوية الشكل ،تكونت نتيجة
لرسوب طمي مجرى نهر النيل العظيم وحتيط بها
املياه من جميع النواحي ولذلك سميت باجلزيرة.
الطريف و الغريب ،أنه توجد ضمن جنبات اجلزيرة
شجرة يٌطلق عليها الشجرة اخلجولة وذلك ألنه
عندما يلمسها الزائر تضم أوراقها و تنكمش وكأنها
تخجل واذا ما ابتعد عنها تعود حلجمها الطبيعى.
تبلغ مساحة اجلزيرة  17فدان وقد أضيف لها 3
أفدنة للمزرعة اخلاصة بأبحاث البط ،وبذلك وصل
عرض احلديقة لـ  115متر أما عن الطول فهو 650
متر.
نباتات اجلزيرة:
ً
قسمت احلديقة لـ  17حوض يضم كال منها
عددا ً من النباتات شبه االستوائية واالستوائية
والشجيرات واألشجار والنخيل ومن هذه النباتات
ما هو موجود منذ أن افتتحت اجلزيرة ومنها نباتات
حديثة الزراعة حيث أن للجزيرة مناخ يشبه الصوبات
اخلاصة التي تزرع بها النباتات النادرة.
وللحديقة ممرات للسير عليها أثناء التجول
مغطاة باجلرانيت األسواني الوردي اللون والذي ميثل
صورة فنية بديعة بجانب النخيل امللوكي األبيض
املوجود على اجلانبني.
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تعد احلديقة النباتية من أعظم مراكز البحث
في مصر إذ حتوى عدداً كبيرا ً من النباتات
االستوائية والنباتات غير االستوائية الى جانب
متحف لألحياء املائية والنباتية ,كما تضم اجلزيرة
عددا ً من النباتات النادرة واملعمرة ذات اجلمال
الطبيعي فبها حوالي  85عائلة نباتية ونحو 250
جنس تنقسم إلى  380نوع وهذه النباتات تنقسم
الى سبعة مجموعات:
 مجموعة األشجار اخلشبية وتضم حوالي 32جنس مثل :األبنوس ،واملاهوجني األفريقي ،والكافور،
وخشب الصندل ،والسنط والكايا األفريقي
والفلني.
 أشجار الفاكهة االستوائية وبها حوالي 20جنس منها :الكازميرو ،والباباظ ،واجلاك فروت،
والبشملة وتلك األنواع غير موجودة في األسواق
املصرية.
 مجموعة النباتات الطبية والعطرية وتتكونتقريباً من  16جنس منها :الزجنبيل ،وحشيشة
الليمون ،والبردقوش ،والدوم ،والكركدية ،والقرنفل،
واخلروب ،والتمر الهندي ،وحصى البان ،واجلاتروفان،
والسواك ،واأللوب واخليار شمبر والقرشان والشيح
واملشطورة واجلوز املقئ واألناتو ونباتات تدخل في
ً
اضافة الى
األبحاث الدوائية والعالج باألعشاب
النباتات ذات الروائح املميزة التى تستخدم للزينة
واالستجمام وصناعة العطور مثل الورد والريحان
والفل والياسمني البلدي.
 مجموعة نباتات التوابل منها :الشطة،والفلفل األسمر ،و القرفة واملستكة وبها أيضا
نباتات األلياف.
()2

 مجموعة نباتات الزينة وتضم نباتاتمزهرة (الوينكا روزا -اجلارونيا -اجلريبيرا) ،نباتات
داخلية (الكروتن -الدرسينا -القشطة)،
الشجيرات املزهرة ونباتات الزينة (الورد -الفل)،
نباتات املتسلقات (الفضية -اجلهنمية).
 النباتات الزيتية ومنها :نخيل الزيت،الزيتون ،نخيل جوز الهند.
 مجموعة النخيل ومنها :الدوم ،جوز الهند،البلح ،النخيل السكري ،نخيل الزيت ،الدوليب،
السابال ،السيكاس ،امللوكي ،الرايس.
وإلضفاء مزيد من اجلمال و لتشجيع
زيارة اجلزيرة ليالً فقد قامت محافظة أسوان
عام  2011بإضاءة جزيرة النباتات بالوسائل
التكنولوجية احلديثة واقامة مشروع الصوت والضوء
الذى يصف اجلزيرة و يحكى قصتها للزائرين ليالً مثل
مشروع الصوت و الضوء فى منطقة األهرام و بعض
املعابد.
الفنادق و مقربة أغاخان:
على مقربة من اجلزيرة يقع العديد من الفنادق
الفخمة منها فندق أولد كتراكت اذي يعد من أفخم
وأقدم الفنادق العاملية و ميثل حتفة معمارية جميلة
إذ كان قصراً للملك فاروق وبالقرب منه فندق نيو
كتراكت و فندق أبروى على جزيرة مقابلة جلزيرة
النباتات اضافة الى فندق جزيرة أمون الذى شيد على
جزيرة قريبة من اجلزيرة النباتية و أيضاً منتجع أمون
على كورنيش النيل.
أما مقبرة أغاخان فتقع علي هضبة فى البر الغربي
لنهر النيل في مواجهة اجلزء اجلنوبى للجزيرة ،وقد
بني بها محمد شاه احلسينى آغا خان الثالث مقبرة
فخمة من احلجر احلجر اجليرى والرخام ودفن بها عام
 1959بناء على وصيته وهذه املقبرة مستوحاه من
تصميم املقابر الفاطمية املصرية.
ولبناء هذه املقبرة قصة طريفة فقد
كان آغاخان يعانى من الروماتيزم وآالم في العظام،
ولم تنجح ماليينه في عالجه فقد فشل أعظم أطباء
العالم حينها في شفائه ،فنصحه أحد األصدقاء
بزيارة أسوان ،لشتاها الدافىء وشعبها الطيب
فجاء آغاخان إلى أسوان فى  1954ميالدية بصحبة
زوجته البيجوم وحاشيته ومجموعة كبيرة من
أتباع الطائفة اإلسماعيلية ،وكان آغاخان قد عاجزا
عن املشى وكان يتحرك بكرسى متحرك ،وأقام بفندق
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كتراكت العتيق ،أحضروا له أفقه شيوخ النوبة بأمور
الطب ،فنصحه الشيخ بأن يدفن نصف جسمه
السفلى في رمال أسوان ثالث ساعات يومياً وملدة
أسبوع ووسط سخرية وسخط من األطباء األجانب،
أتبع األغاخان نصائح الشيخ النوبى ،وبعد أسبوع
من الدفن اليومى عاد آغاخان إلى الفندق ماشياً
على قدميه ،وحوله فرحة عارمة من زوجته وأنصاره
ومؤيديه منذ ذلك احلني قرر آغاخان أن يزور أسوان كل
شتاء ،ولكنه أراد أن يكون له مقر خاص به ،فطلب
من محافظ أسوان أن يقوم بشراء املنطقة التي
كان يعالج فيها ،ووافق محافظ أسوان على الطلب,
فأحضر أغاخان املهندسني واملعماريني والعمال
ليبنوا له قصراً يقيم فيه و مقبرة تخلد ذكراه في
املنطقة التي شفته من املرض.
وبنى األمير املقبرة بجوار قصره على طراز املقابر
الفاطمية مستخدمًا الرخام املرمري اخلالص ،لتظل
شاهدة على قصة حب أسطورية جمعت بني األمير
“أغاخان” وفاتنته الفرنسية بائعة الورد “ايفيت
البدوس” في أواخر الثالثينيات من القرن املاضي ،عندما
جمعت الصدفة بينهما أثناء حضورهما حفل ملكي
مبصر حيث دعيت البدوس بعد فوزها بلقب ملكة
جمال فرنسا عام  1938فاهتز وجدان األمير البالغ
من العمر 68عاماً ،اال أن قصة احلب هذه قد عانت من
التقاليد اإلجتماعية التى لم تكن تسمح ألمير أن
يتزوج من بائعة الورد ،فضال ً عن فارق العمر الذى بلغ
ثالثني عاماً لكنه جنح فى الزواج منها بعد عام من
لقائهما و دفع األمير “أغاخان” مهر الفاتنة قرابة
مليون فرنك سويسرى ،وبعد انضمامها للطائفة
أصبح اسمها “أم حبيبة” ،وحملت لقب “البيجوم
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أغاخان” كما كان يطلق على زوجة األمير وقتها،
وانتقلت إلى مصر لتكمل حياتها مع مالك قلبها و
أقاما فى أسوان فى قصره وبعدما توفى أغاخان قررت
البقاء بجوار اجلثمان وعاشت بجواره بالقصر .
وشددت “أم حبيبة” على احلراس أن يضعوا وردة
حمراء داخل كأس من الفضة فوق قبر األمير ،على أن
يتم تغييرها يوميًا ،طيلة حياتها ،كما زرعت حديقة
القصر بنفس الورود التى كان يفضلها األمير ،لكن
وضعها الوردة فوق املقبرة لم يخفف من لوعة الفراق
التي آملتها على الرغم من زيارتها املقبرة يومياً ،مما
دفعها إلى االنتقال ملدينة كان بفرنسا لتعيش على
ذكرى زوجها ،ولتعود سنوياً إلى القصر لتطمئن
وتسترجع ذكرياتها مع حبيبها ،وأوصت بدفنها
بجواره قبل وفاتها .
وكانت البيجوم قد استاءت من سوء استخدام
الزوار للمقبرة التي كانت مزارا ً سياحياً يشاهد فيها
السائح الساحة الفخمة والوردة احلمراء ،فأمرت
بإغالقها وذكرت في وصيتها أن يتوقف تغيير الوردة
بعد وفاتها باعتبار أنها كانت ترمز للحب الذي
كان يجمعها بزوجها.
وفي عام  2000سطرت أم حبيبة بوفاتها
الكلمات األخيرة في أسطورة احلب ،عندما
انتقل جثمانها إلى مقبرة أغاخان بجوار األمير .
وأصبحت املقبرة مزاراً بعد وفاتها للمنتسبني
للطائفة اإلسماعيلية فى العالم ،حيث أعطوها
لقب “أم اإلسماعيليني” اذ مثلت لهم منوذجاً
رائعاً للزوجة التي أحبت زوجها وأخلصت له
حتى املوت ،وخاصة أن أغاخان كان مبثابة الرمز
األكبر للطائفة.
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