ننصحكم
باخلروج إلى الطبيعة

احملمية الطبيعية

عني فارة
3639

يرجى االلتزام بالتعليمات التالية ،من أجلكم ومن
أجل من سيأتي بعدكم:
■

משתלם
اشتروا اآلن اشتراكا سنويا وتنزهوا
לטבע
محميات
לצאת العام في
مجانا طوال

بني االنسان واملكان

■
■

الوطنيةחינם
מינוי וטיילו
עכשיו
רכשו
واحلدائق
الطبيعة
כל השנה בשמורות הטבע
ובגנים הלאומיים

■
■
■
■
■
■

مواقع قريبة من املكان

■

■

احملمية الطبيعية
يهودية
حوالي  20دقيقة بالسيارة

انت
موجود
هنا

احملمية الطبيعية
جمال
حوالي  25دقيقة بالسيارة
احملمية الطبيعية
املجرسة
حوالي  15دقيقة بالسيارة

*3639 I www.parks.org.il I
احملمية الطبيعية عني فارة ،الهاتف04-6820238 :

مرحبا بكم
في محمية عني فارة

إلي ثانية قائال :خذ املنطقة التي اشتريتها التي هي على
فصار كالم الرب ّ
حقويك ،وقم انطلق إلى الفرات ،واطمرها هناك في شق صخر .فانطلقت
وطمرتها عند الفرات كما أمرني الرب»( .سفر إرميا )5-3 :13

وادي فارة

عني فارة (عني الفرات) هي اكبر الينابيع الثالثة املوجودة في هذا الوادي ،والتي تنبع
طوال العام ،وعلى اسمها يدعى الوادي بأكمله  -وادي فارة (الفرات) .النبعان االخران
الفوار وعني القلط .ينقسم الوادي الى ثالثة أجزاء يحمل كل منها اسم :اجلزء
هما عني ّ
الفوار ؛ واجلزء السفلي -وادي القلط.
العلوي -وادي فارة؛ اجلزء األوسط -وادي ّ

املواقع القريبة

«بالد التكوين»  -خيام للضيافة واملناسبات ،وكذلك مزرعة لركوب ا ِ
جلمال  -بالقرب
من مستوطنة ألون .متحف «السامري الصالح»  -بالقرب من شارع ألون .دير «سانت
جورج»  -بالقرب من عني القلط.

مياه الوادي

تتدفق من ينابيع وادي فارة كميات وفيرة من املياه ،وذلك بفضل البنية اجليولوجية
جلبال يهودا .مياه االمطار الكثيرة ،التي تهطل على جبال يهودا ،تتغلغل داخل
طبقات الصخور وتسيل من اخلط اجليولوجي لتصريف املياه (منطقة نافيه ايالن  -رمات
رزيئيل) باجتاه الشرق .جتري املياه في األماكن التي ق ُِطع فيها تسلسل الطبقات ،وأخدود
كون معا جدوال رائعا،
وادي فارة هو أحد هذه األماكن .تتدفق فيه عدة ينابيع و ُت ّ
يجري دون انقطاع على مدار السنة .تنبع من عني فارة حوالي  1500م 3من املياه يوميا
الفوار وعني
وتصب داخل بركة طبيعية .في انحدار الوادي ينبع نبعان كبيران :عني ّ
القلط.
منذ عام  1927استخدمت مياه عني فارة ،والحقا مياه عني الفوار وعني القلط على ايدي
سكان شمال وشرق القدس .بنى البريطانيون محطة لضخ املياه ونقلها الى برك التنقية
ومن ثم ضخها بواسطة مضخة كهربائية الى أعلى اجلبل حتى القدس .في عام 1970
توقف الضخ من هذه الينابيع ،بعد أن أصبحت القدس الشرقية حتصل على املياه الصاحلة
للشرب من ينابيع نهر اليركون .منذ ذلك احلني ،جتري املياه في الوادي بشكل طبيعي.
بقايا املضخات واالنبوب الذي نقل املياه ما زالت موجودة في احملمية الطبيعية .مت جتديد
مبنى املضخات الرئيسي وحاليا توجد فيه مكاتب احملمية.

ممر مؤشر باألزرق يبدأ بالقرب من مبنى شباك التذاكر في احملمية ويستمر حتى «مبنى
املضخات».
مؤشر باألزرق يتفرع من املمر املؤشر باألحمر على بعد نحو  500متر شرق
ممر آخر ّ
«منشأة بارشل» ويستمر شرقا في وادي فارة حتى يلتقي بوادي مخماس.

مؤشر باألسود يبدأ من مستوطنة آدم (جيفع بنيامني) وينحدر الى وادي مخماس حتى
ممر ّ
لقائه بوادي فارة.

ساعات الزيارة:

في الشتاء (تشرين اول حتى آذار) كل يوم من .16:00-08:00

يسمح الدخول الى احملمية حتى ساعة واحدة قبل موعد اإلغالق.
ايام اجلمعة ووقفات األعياد اليهودية تغلق احملمية قبل ساعة.

بعد ساعات الزيارة تغلق بوابة احملمية وال ُيسمح اخراج السيارات منها إال في اليوم
التالي!

لتنسيق جوالت ارشادية واالستفسار الرجاء االتصال على هاتف*3639 :
من اي هاتف.

كتابة :دينا فاينشتاين ترجمة :فوزي ابراهيم
اخلريطة :افيغدور أورجاد انتاج :عدي جرينباوم
تصوير :دورون نيسم ،ناتي تسميريت ،أرشيف سلطة الطبيعة واحلدائق
© أصدار سلطة الطبيعة واحلدائق

بركة النخيل

آثار املاضي

منذ العصور القدمية استخدمت مياه الينابيع للشرب ولري املناطق الزراعية .على طول
الوادي ميكننا مالحظة بقايا محطة مياه قدمية :قناة بنيت من فقرات حجرية منحوتة ترجع
الى عهد احلشمونائيني (القرن ال 2-ق.م ) نقلت املياه إلى «قصور احلشمونائيني الشتوية»
بالقرب من أريحا .استخدمت القناة ايضا في العصر الروماني والبيزنطي ،وفي القرن
ال 7-بنيت قناة اوسع من أنابيب فخارية على أسس القناة احلشمونائية .في عام 1919
بنى ابناء عائلة احلسيني ،الذين زرعوا االراضي احمليطة بالوادي ،قناة من الباطون -من
الفوار عبر عني القلط ومخيم عقبة جبر واحلقول الزراعية احمليطة بها – فوق القنوات
عني ّ
القدمية.
بفضل وفرة املياه وسهولة التنقل في املنطقة ،عاش االنسان في وادي فارة واملناطق احمليطة
به منذ العصور القدمية .على طول الوادي تنتشر آثار املستوطنات القدمية وبقايا األديرة
البيزنطية ،ثالثة منها مسكونة حاليا ،إحداها دير فاران املوجود بالقرب من عني فارة.

في انحدار الوادي ،فوق ضفته الشمالية ،يوجد تل أثري يدعى خربة فارة .في املسح
األثري الذي أجري في عام  ،1968عثر في املكان على آثار من العصر البرونزي املتأخر
والعصر احلديدي .ضمت املكتشفات قطع فخارية ،سور كبير ومقبرة .بناءا على نتائج
املسح هنا اقترح حتديد مكان «الفارة» ،مدينة في سبط بني بنيامني (سفر يشوع .)23 :18
لكن يرى بعض العلماء أنه هنا كانت مدينة «فرات» القريبة من قبر راحيل ،وذلك بسبب
قربها من «قبور بني إسرائيل» ،املوجودة بجانب الطريق بني حزما وعناتا.
في املكان عثر على ثالث نصب حجرية مستطيلة ،بنيت من حجارة احلقل رمبا في القرن
ال 5-ق.م .يعتقد بعض علماء التوراة بأنه هنا مكان «عمود قبر راحيل» الذي ذكر في
سفر التكوين  ،20 :35وفقط في وقت الحق ُحدد مكانه عن طريق اخلطأ بالقرب من
بيت حلم.

النباتات

تقع محمية عني فارة في منطقة حدودية  -بني مناخ البحر األبيض املتوسط غربا ومنطقة
صحراء يهودا شرقا  -وهذا سبب وجود النباتات املتنوعة؛ نباتات متوسطية وصحراوية
ايضا.

جدول ماء في الوادي

املؤشر باألخضر من خربة علميت بالقرب من بوابة مستوطنة علمون ،ويتصل
يبدأ املمر ّ
مؤشر باألحمر يبدأ من مدخل
املؤشر باألزرق في احملمية الطبيعية عني فارة .ممر ّ
باملمر ّ
مستوطنة علمون ،مير من الطريق الذي يصل الى احملمية ومن هناك شرقا إلى عني
الفوار.
ّ

في الصيف (نيسان حتى أيلول) كل يوم من .17:00-08:00

على الشرق من خربة فارة ،في الطلعة املؤدية إلى الدير وفي انحدار الوادي عثر على آثار
طاحو5.نة قمح كانت تعمل بالطاقة املائية.

ميتد وادي فارة على طول عرض شمال صحراء يهودا ،من القدس إلى أريحا ،طوله
 28كم .ينحدر من ارتفاع  770م فوق مستوى سطح البحر حتى مصبه في نهر االردن
  395م حتت مستوى سطح البحر .في طريقه تنحت مياهه اجلارية طبقات الصخركون
الكلسي ،التي تك ّ ِون التواءات صخور صحراء يهودا (صحراء البحر امليت) ،و ُت ّ
األخاديد واملنحدرات املنتصبة في الطبيعة الصحراوية .بفضل وفرة املياه منت على مقربة
من الوادي نباتات مائية كثيرة بشكل خاص ،وفي مياهه تعيش األسماك ،الرخويات،
املفصليات .على مياهه تعيش البرمائيات ،الثدييات ،الزواحف والطيور املتنوعة وتقتات
من نباتات املنطقة.

عاش االنسان في منطقة وادي فارة منذ القدم« .تتناثر» انقاض القرى ،األديرة والقصور
على طول الوادي ،وكذلك آثار املرافق الزراعية التي اعتمدت على مياه الوادي .على
سبيل املثال ،على طول الوادي توجد العديد من القنوات ،التي يعود أقدمها الى عهد
احلشمونائيني (العصر الهيليني ،القرن ال 2-ق.م) وأحدثها الى عصرنا .على طول
الوادي متر العديد من الطرق القدمية التي ربطت القدس بأريحا.

■

تضر بها ،وال حتى
احليوانات ،النباتات واجلمادات هي ثروات طبيعية ّ
محمية  -ال ّ
ألهداف تعليمية .صيد السمك  -ممنوع!
تضر باآلثار!
ال ّ
ال تتسلق املباني!
دخول الكهوف ممنوع!
املؤشرة فقط!
يسمح املشي في املمرات ّ
انتبهوا – في البركة وما حولها خطر االنزالق!
الشرب من الينابيع ممنوع!
إشعال النار ممنوع!
ميكن ممارسة التسلق في املناطق املخصصة بذلك فقط! لتنسيق نشاطات التسلق في
املكان يرجى االتصال بـالنادي اإلسرائيلي االلبيني» على الهاتف:
 050-5881391أو 02-5709580
ميكن السباحة في مياه الوادي فقط في البرك املخصصة لذلك .السباحة على مسؤولية
الزائر فقط.
الدخول إلى احملمية والبقاء فيها مسموح خالل ساعات االفتتاح فقط!
يرجى احلفاظ على النظافة ،والرجاء إلقاء القمامة في سلة املهمالت.

مسارات جلوالت أخرى

يرافق الوادي نباتات الوديان التي ترتوي من الينابيع .من بني هذه النباتات جرجير املاء
– الذي ينمو في مجموعات على حواف املياه ،طوله حوالي  20سم وازهاره بيضاء،
وطعم اوراقه كالفجل احلار؛ النعناع طويل االوراق  -نبات معمر ،جزءه السفلي
خشبي ،ارتفاعه حتى متر واحد ،وينمو في كتل كثيفة .ازهاره األرجوانية الزرقاء
تتجمع على شكل سنبلة طويلة ،زهرة احلواشي (الفيرونيكا)  -نبات معمر ،سيقانه
اجلوفاء مغمورة في املاء .في اعلى الساق زهور زرقاء ،تزهر في أوائل الربيع وطوال
الصيف؛ كرفس املستنقعات  -يشبه في شكله جرجير املاء ،ولكن طعم االوراق مختلف
يشبه اجلزر أو الكرفس .البوص – نبات معمر ،طويل جدا ( 5-2.5م) ساقه اجوف
وتصطف على طوله األوراق من اجلانبني .في اعلى الساق زهور كثيفة ،شكلها كالفرشاة

شقائق النعمان

البيضاء؛ احللفا؛ الدفلى – شجيرة دائمة اخلضرة ارتفاعها حتى  2متر .حتتوي غصونها
وأوراقها على سائل حليبي سام جدا (!) ازهارها الوردية التي تتفتح في أواخر الربيع
وخالل الصيف الفتة للنظر.

فوق ضفاف الوادي يظهر العناب  -شجرة شائكة ،جذعها متفرع ،يصل ارتفاعها إلى
 6أمتار .كثيفه ,اوراقها بيضاوية وأزهارها صفراء وصغيرة ،تزهر في الربيع والصيف.
ثمارها لذيذة الطعم .على بعض أشجار العناب نرى اإلسار – نبتة طفيلية ،تتغذى على
الشجرة ،ازهارها حمراء بارزة.
تنمو في احملمية العديد من أشجار البساتني ،زرعها السكان في املاضي واقتاتوا على
ثمارها ،من بينها :التني ،الرمان ،النخيل وأشجار احلمضيات .بستان شجر الكينا
زرع على ايدي البريطانيني.

تنمو في شقوق منحدرات الوادي نباتات لدى جذورها قوة اختراق هائلة ،فهي قادرة
القبار الشائك  -له أوراق بيضاوية
على استغالل اجليوب الترابية في الشقوق ،من بينهاّ :
الشكل في اسفلها زوج من األشواك احلادة جدا .ازهاره كبيرة جدا ،لونها أبيض وردي
املصيص
القبار طويلة كالعنب .تستخدم براعمه كتوابلّ .
وحتتوي على أسدية كثيرة .ثمرة ّ
– نبتة على شكل كتلة كثيفة ومستديرة ،على أوراقه شعر خشن وازهاره زرقاء عليها
بقع صفراء ،تتخفى قليال داخل النبتة .جند ايضا نباتات الصخور التي متيز منطقة البحر
األبيض املتوسط :كتيلة زفرية – تنشر أوراقها الطويلة رائحة حادة مميزة وازهارها على

خطمية وردية

نرجس

ممر للمشي
ُم ّعد للمعاقني حركيا
منطقة استراحة
موقف سيارات
موقف للباصات

تل فارة

في أواخر الصيف تظهر في احملمية أزهار العنصل؛ وبعد املطر األول اللحالح والزعفران
الشتوي .في الشتاء والربيع نرى العديد من الزهور البرية ،منها :النرجس البري،
العصفلدين االصفر ،شقائق النعمان ،احلوذان ،عصا الراعي ،األربيان والشيخة.
ْ

احليوانات

عالم احليوانات في عني فارة متنوع جدا .منها من يعيش في املياه أو على ضفاف الوادي،
واخرى تعيش في املنحدرات واملناطق احمليطة بها.

الرخويات

البرمائيات

من بني نباتات املاء الكثيفة نسمع نقيق ضفادع االشجار  -ضفادع صغيرة ورشيقة ،تتغذى
على احلشرات وتقضي وقتها على النباتات .لونها أصفر-أخضر-رمادي وعلى جانبي
رؤوسها خط غامق .من بني الكائنات التي تعيش في املاء أيضا الضفادع والثعابني املائية
الغير سامة والتي تسبح في املاء بدون صوت.

وادي فارة
فوار
الى عني ّ

بركة
الشالل

مدخل

منحدر للتسلق والتزلج

بركة طبيعية في احملمية

واد

موقف
للمعاقني

تل فارة

مكتب

كيفية الوصول الى احملمية؟

األديرة الصحراوية

ُرب صحراء يهودا من القدس ،وجود العديد من الكهوف الطبيعية بالقرب من الينابيع
ق ُ
واحلصون املهجورة من العصر الروماني ،جذب اليها الرهبان الذين كانوا األساس
في إنشاء األديرة وتطور احلياة الرهبانية في املنطقة .في البداية حمل الرهبان الطابع
االنعزالي ،عاش كل واحد في كهفه والتقى بأصدقائه بالصدفة او لضروريات العيش

عن طريق شارع رقم  1القدس-البحرامليت :نسافر من القدس إلى البحر امليت .عند
اإلشارة الضوئية بعد محطة الوقود في ميشور أدوميم ،نتجه يسارا (غربا) الى شارع
 ،437ونواصل السفر على طول الطريق املتعرج حتى االنحراف ميينا (شماال) الى
مستوطنة علمون .ومن هناك نستمر حسب التعليمات املذكورة في الفقرة السابقة.

ميكنكم اختيار احدى املسارات الثالثة:

مسار مخصص للمعاقني حركيا:

طريق مخصصة للمعاقني حركيا تبدأ من ساحة موقف السيارات وتنتهي في منطقة
االستراحة ،حتت ظالل أشجار الكينا.

مسار دائري قصير إلى الدير والنبع
(حوالي  500م ،نصف ساعة حتى ساعة تقريبا سيرا):

الثدييات

الوبر الصخري

عن طريق بسغات زئيف :نسافر باجتاه بسغات زئيف ثم نتجه باجتاه حاجز حزما .نواصل
السفر على شارع  437حتى نتجه يسارا (شماال) الى مستوطنة علمون .ندخل بوابة
املستوطنة .بعد كيلومتر واحد نتجه ميينا (شرقا) حسب الالفتات ،الى الطريق املؤدية
إلى بوابة احملمية والى شباك التذاكر املوجود بجوارها ،من هناك ننحدر بحذر في طريق
أسفلتي متعرج ،بني على خط الطريق البريطاني القدمي ،حتى نصل الى ساحة موقف
السيارات .الحظوا اجلسور واجلدران التي تصاحب الطريق  -بناها البريطانيون.

مسار اجلولة

من بني الزواحف ،معظمها صحراوي ،جند في احملمية ثعبان األربع خطوط الصحراوي
 ثعبان رفيع وسريع  ،لونه بني-اصفر ،على طول جسمه من الرأس الى الذيل أربعةخطوط داكنة ؛ ثعبان عني القط االحمر؛ احلنش؛ حنش الصحراء؛ األفعى؛ احلرذون
السينائي؛ احلرذون الصحراوي – حرذون صغير وسمني ،رأسه عريض وخطوط عريضة
داكنة تزين ظهره وساقيه .ينشط خالل ساعات النهار احلارة ويتغذى على اجلنادب،
فرس النبي وحشرات أرضية اخرى.

غزال

في كهف بوادي فارة .دخلت أفعى الى الكهف ونفثت السم في ِجرار نبيذ اللصوص،
وعندما شربوا اخلمر ماتوا .مبساعدة غنائم اللصوص أسس خريطون دير فاران ،وكان
مركزه الكهف الذي ُسجن فيه ،فوق عني فارة .عاش رهبان الدير ،الذي تأسس عام
 330م ،كل واحد في عزلته واعتادوا االلتقاء فقط ايام السبت واألحد للصالة .عندما
غزا الفرس البالد من ايدي البيزنطيني عام  614م ،قتلوا الرهبان ودمروا الكنيسة متاما.

يستقبل الرهبان الزائرين ،ولكن ضمن مجموعات فقط ،وبتنسيق مسبق مع الدير عن
طريق الهاتف052-5399075 :

حائط ال ِوبار الصخرية

دير فاران

طور فيها الرهبان حياة
املادية .في وقت الحق أصبحت اماكن االلتقاء هذه مواقع ّ
اجتماعية على اساس اقتصادي مشترك .دير فاران ،الذي يقع في احملمية ،حاز على
لقب اقدم دير في صحراء يهودا .أسسه الراهب الشهير خريطون ،الذي أسس ديرين
آخرين في املنطقة .ولد خريطون في آسيا الصغرى وقدم للحج إلى القدس في أوائل
القرن ال 4-م ،بسبب االضطهاد الديني .وفقا للروايات املسيحية ،خالل سفره من
القدس الى مكان معمودية السيد املسيح في نهر األردن ،قبض عليه لصوص وسجنوه

كهف لسان
اجلرس

لمون

الى ع

وادي فارة

علمون

اشترت الكنيسة الروسية مكان الدير البيزنطي من ايدي العثمانيني ،وبنت عليه ديرا
جديداُ .هجر دير فاران في الثمانينات من القرن ال .20-في التسعينات من القرن ال-
 ،20اتى إلى هنا الراهب انوفري من روسيا البيضاء وبدأ بترميم املكان .حاليا يعيش
راهبي آخرين .يعيش الرهبان في حجرات داخل كهوف منحدرات الوادي.
برفقته
نْ
اصبح الكهف الذي ُسجن فيه خريطون اآلن كنيسة مزينة باأليقونات .يعيش الرهبان
حياة متواضعة ،ال يستخدمون الكهرباء وال يأكلون اللحوم .في الليل يقرؤون على
ضوء مصباح زيت .يخبزون خبزهم في املكان ،ومياههم ينتشلونها من اآلبار التي ُتخ ّزن
مياه األمطار .من يتمعن جيدا يالحظ بقايا الكنيسة البيزنطية التي حتيط بقبر خريطون،
املوجود في كهف صغير وسط ساحة الدير.

الزواحف

في الطريق املؤدية الى احملمية يرعى ،بشكل دائم ،قطيع من الغزالن .في ساعات الهدوء
ينزل القطيع إلى املاء ،يأكل العشب على ضفاف الوادي .الثعلب  -ذيله طويل طرفه
أبيض  -ينشط باالخص في الليل حول احملمية .الشيهم (النيص) ،ينشط هو االخر

طاحونة قمح
الكهف املكسور

ممر النرجس

ليال ،ويترك عالمات نشاطه في احملمية ،على شكل حفر صغيرة بسبب أكل الدرنات.
يعيش الوبر الصخري في املنحدرات ويستغل الشقوق لالختباء ،جسمه مستدير ،أذناه
صغيرتان ،لونه بني وعلى طول ظهره خط أصفر .ينشط الوبر في النهار ويتغذى على
النباتات ،وخاصة الطلح والعناب .يعيش في مجموعات مؤلفة من عدة عائالت.

من بني الطيور اجلارحة في وادي فارة جند
اجلوارح النهارية كالصقر والنسر املهدد
لقلق
باالنقراض في البالد ،والذي يعشش في
وادي مخماس (أحد روافد وادي فارة).
اجلوارح الليلية كبوم الصحراء  -طائر متوسط احلجم رأسه كبير ،عيونه صفراء وألوانه
فاحتة ،يتغذى على القوارض الصغيرة واحلشرات؛ وبومة أم قويق التي تعشش في احملمية
على جوانب الشارع الذي ينحدر اليها.

نظام مائي قدمي

ي فارة

متر

من بني الطيور املوجودة هنا صياد السمك أبيض الصدر ،بألوانه الفيروزية ،البنية
والبيضاء ،يتغذى على سرطانات األنهار ،األسماك والبرمائيات ،وصياد السمك
االخضر :صغير ،طويل األرجل ومنقاره بلون فيروزي ،أزرق ،بني وبرتقالي ،يتغذى
على األسماك الصغيرة .كما ينتشر هنا سنونو
الصحراء؛ ترسترميت البحر امليت  -لونه
اسود وعلى جناحيه بقعة برتقالية المعة؛
زرزور البحر امليت؛ حمامة الصخور،
كما يبدو من اسمها فهي تعيش في شقوق
الصخور؛ انواع من الغربان :الغراب قصير
الذيل ،الغراب بني الرقبة والغراب األسود.
ولكن بال شك األبرز واألكثر صخبا هو القاق
صقر
(الزاغ) .القاق غراب قامت اللون ،اجتماعي،
يبحث عن طعامه في مجموعات كبيرة ويقيم
عالقة زوجية واحدة طيل حياته .يأكل
النباتات واحليوانات ،يعشش في الكهوف
والشقوق الصخرية وصوته عال جدا .أصبح
القاق غازيا ،يتنافس على مصادر الغذاء
واماكن عيش الطيور األخرى.
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دير فاران
(خريطون)

الى بوابة
احملمية

أبرز الرخويات هو امليالنوبسيس  -حلزون ذو حساسية ملستوى األوكسجني في املاء،
ميوت عندما يخلّ التوازن (بسبب التلوث) .املفصليات كسرطان الوديان – يتغذى على
األسماك الصغيرة والكبيرة ،كبعض انواع أسماك الشبوط.

كافيتريا
مراحيض
حنفية ماء
موقع تاريخي
نقطة مشاهدة

حلفا
نباتات الوديان
جسر
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شكل مخروط معكوس؛ باالضافة الى نباتات السراخس كحشيشة الذهب والسرخس
العطري.

مفتاح

نخرج من ساحة موقف السيارات غربا ،حسب االشارات الزرقاء املوجودة في املمرات،
باجتاه محطة ضخ املياه املرممّ ة .من يرغب في زيارة الدير (في األيام واألوقات املالئمة)
يترك املمر األزرق ويصعد الدرجات باجتاه دير فاران .الى جانب الدرجات املؤدية إلى
الدير ،على اليسار ،تالحظون آثار قناة املاء الفخارية ،وعلى اليمني آثار طاحونة القمح.
تكون هذا الكهف خالل انهيار
نواصل الصعود .على اليسار نرى «الكهف املكسور»ّ -
صخرة كبيرةُ .يحظر الدخول إلى الكهوف خوفا من وجود قراد الكهوف.

إذا نظرنا الى منحدرات الوادي امامنا ،نالحظ العديد من الكهوف الطبيعية .نستمر في
الصعود على الدرجات ونشاهد مدخل كهف اخر على اليسار .مدخل الكهف مستدير،
مثل لسان اجلرس ،ومن هنا جاءت تسميته « -كهف لسان اجلرس» .هذا كهف كبير
جدا ،على ميني املدخل نافذة صغيرة منحوتة في الصخر .ال نعرف ألي هدف استخدام
هذا الكهف ،ولكن يبدو ان بعض الكهوف استخدمت كإسطبالت ،بينما البعض االخر
كحجرات ُلعزلة الرهبان ،الذين الءموا الكهوف ومداخلها الحتياجاتهم.

قدس

ش
متر

الى

البحر

امليت

الى ال

نصعد حتى بوابة الدير ،من هناك تنجلي امامنا إطاللة نحو املنحدر على الضفة املقابلة،
فيه ايضا كهوف للرهبان .بعد زيارة الدير نعود إلى املمر األزرق وننحدر نحو الوادي.
خالل انحدارنا في املمر ميكننا رؤية بقايا كنيسة للروم األرثوذكس في االسفل.
وصلنا إلى عني فارة ،أعلى ينابيع هذا الوادي.

هنا احلدود الغربية للمحمية ونهاية املمر املؤشر بالالفتات .احلذر! الصخور ملساء!

منر بجانب اثار الكنيسة التي رأيناها من أعلى املمر .بعد بضع
نعود على طول الواديّ .
عشرات من األمتار نلتقي باملمر املؤدي الى درجات الصعود الى الدير .عندما نرى محطة
ضخ املياه امامنا على اليمني ،وقبل اجلدار احلجري بقليل نترك املمر األزرق وننحرف نحو
اليسار (شماال) الى املمر املؤشر باألسود ،نقطع الوادي فوق جسر صغير ونواصل السير
على جدار املدرجات الزراعية السفلى حسب اإلشارات السوداء .منر بجانب قناة املياه
على يسارنا .بجانب شجرة التني الكبيرة تقع «بركة التينة» .ر ّممت البركة على ايدي طاقم
احملمية ،ميكن العوم فيها .هناك بركتان صغيرتان في اجلهة الثانية من الوادي ايضا « -برك
املدرج الزراعي السفلي ونواصل السير على طوله باجتاه بستان
البستان» .ننحدر باجتاه ّ
أشجار الكينا .هنا ينتهي املسار القصير.

مسار دائري طويل  -إلى تل فارة ( 1250م تقريبا ،حوالي ساعتني سيرا،
فضل في فصل الشتاء والربيع):
ُي ّ

يبدأ املسار الطويل من هنا ،أمام بستان شجر الكينا .نبقى على املدرج الزراعي ،نتابع
السير حسب االشارات السوداء شرقا حتى أشجار النخيل واملبنى احلجري (مضخة
ثانية) .من هنا نتجه يسارا (شماال) الى الدرجات املؤدية الى «بركة النخيل» .بنيت هذه
البركة على ايدي البريطانيني ووظيفتها جتميع مياه النبع الصغير في املكان .في البداية
تلوث املياه .السباحة في املكان على
كانت البركة مسقوفة بسقف من الباطون لتجنب ّ
مسؤولية الزائرين! البركة عميقة!

على يسار البركة كهف صغير في الصخر ،واحد من بني العديد منها التي استخدمها
الرهبان للعزلة .نعود وننزل على الدرجات ونتجه في نهايتها يسارا (شرقا) خلف مبنى
املضخة ،باجتاه شجرة نخيل ثانية .منر على ميني شجرة النخيل وننزل درجة واحدة إلى
شجرة الليمون .امامنا ينجلي منظر الوادي.

نواصل السير في املمر املؤدي الى خربة أبو عوص .في املكان حفرة قدمية إلنتاج الكلس
وآثار من العصر الكالكوليتي ( 3500-4500ق.م) .مير املمر على ميني اخلربة باجتاه
حفرة الكلس .من هنا ميكننا الدوران حول اخلربة والعودة إلى الوادي ،أو مواصلة
الصعود مع الطريق ،في طلعة قصيرة ولكنها حادة قليال إلى تل فارة .في التل ُعثر على
قطع أثرية من العصر البرونزي املبكر ،رمبا كانت هنا مدينة كبيرة في تلك الفترة .ميكننا
مالحظة بقايا سور ووراءه مقبرة ،باإلضافة الى آثار من العصر البيزنطي.

يطل التل على منظر طبيعي جميل نحو الشرق باجتاه املدرجات الزراعية التي استخدمها
سكان املنطقة ،وباجتاه وادي فارة .نالحظ مستوطنات ألون ،كفار ادوميم ونوفي برات.
نحو الغرب نالحظ جزء الوادي الذي اتينا منه ،الدير والطريق البريطانية التي تنحدر الى
الوادي.

نعود بنفس الطريق حتى خربة أبو عوص ثم ننحدر من هناك نحو الوادي ،إلى نبع الرعاة
واثنني من املباني ،استخدم احداها حلفظ املياه واالخر لضخها .نستمر شرقا على طول
الوادي حتى اجلسر الصغير .نعبر اجلانب اآلخر من الوادي ونستمر شرقا بضعة أمتار،
الى املمر املؤشر باألحمر ،حتى نقطة مشاهدة لطيفة باجتاه شالل صغير وبركة الشالل».
إذا تابعنا قليال باجتاه الشرق في املمر األحمر نالحظ مبنى من الباطون« ،منشأة بارشل»،
التي استخدمت على ما يبدو لقياس جريان املياه ،وكانت جزءا من محطة املياه البريطانية
في املنطقة.
نحن موجودون اآلن في الطرف الشرقي من احملمية .من هنا نعود في املمر اجلنوبي من
املؤشر باألحمر ،حتى ساحة موقف السيارات .املباني التي نشاهدها على
الواديّ ،
اجلانب اجلنوبي من املمر ،مباني سكنية ومستودعات ،استخدمها العاملون الذين عملوا
في محطة املياه البريطانية.
فوار.
يقطع املمر األحمر مسار جريان املياه في عني فارة ويستمر فوق القناة باجتاه عني ّ

