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á«MÉààaE’G

شــركة الخطـوط الجويـة اليمنيـة - الناقـل الوطنـي - خطواتها نحو التطويـر والتحديث تواصل 
بخطـًى ثابتـة وموزونـة، وليـس األمـر بغريٍب على أحد؛ فالشــركة برمتها هي شــركة 
هـذا الشـعب، وهـذا الوطـن، وال محالـة فإننـا نفخـر بإنجازاتهـا، ونرفـع شـوامخنا عاليـاً بـكل خطواتها 
المدروسـة والمتوجهـة نحـو الريـادة والتحليـق إلـى جهـات العالـم األربـع، لتنقـل أبنـاء هـذا البلـد إلـى 
أماكـن دراسـتهم واغترابهـم، وإلـى مناطـق عالجهـم واستشـفائهم، وإلـى حيـث يريدون وفـي أي وقٍت 

يشاؤون.
فهـذه الشــركة وطـوال مسـيرة عمرهـا لـم تنقـل المئـات أو اآلالف فقـط، وإنمـا نقلـت المالييـن 
مـن أبنـاء بالدنـا.. بـل ولـم تنقـل جيـالً واحـداً بحـد ذاتـه، وإنمـا نقلـت أجيـاالً متتاليـة ومتواليـة، ولـم 
تقـف أيضـاً عنـد هـذا األمـر فقـط؛ فقد سـافر على متنهـا المسـافر والمغتـرب والطالب اليمنـي، والزائر 
والمسـتثمر العربـي، والسـائح والباحـث األوروبـي والغربي والشــرقي.. ومن كل ذلـك فقد كان الرهان 
علـى هـذه الشــركة فـي محلـه، بـل وفـي عيـن صوابـه، حيـث كانـت الشــركة وال زالـت هـي العنـوان 
الحاضــر فـي كل المواقـف التـي تهـم هذا الشـعب، وهي الممثلـة له في كافة المحافـل الدولية، بل وهي 

جـُة لتاريخـه وحضارته. سـفيرته الُمحلِّقـُة فـي األجـواء والُمروِّ
وحقيقـة األمـر لـم يتأتـى ذلـك مـن فـراغ وإنمـا نتـاج جهـوٍد كبيـرة وطيبـة بذلهـا كل العامليـن 
فـي هـذه الشــركة، سـواًء مـن طياريـن ومهندسـين وعامليـن وموظفيـن... وغيرهـم، كالً فـي مجـال 
تخصصـه، وموقـع عملـه، ومـكان دوامـه، ليحققـوا اإلنجـاز تلـو اإلنجـاز، وليقدمـوا األفضل واألسـمى 
لهـذه الشــركة العريقـة والكبيـرة، ومـن هـذا المنطلـق فإننـا نعتبـر كادر الشـركة رأس مالهـا الحقيقي، 
والـذي سـنعمل علـى دعمـه وتأهيلـه وتطويـره ليواكـب الريادة في عالـم الطيران.. كما لن ننسـى أيضاً 
تلـك األيـادي الممـدودة بالخيـر وبالدعـم للشــركة مـن قبـل الجهات العليا فـي الدولة والحكومـة، والتي 
لهـا الشــيء الكثيـر والكبيـر فـي تطـور أعمالها وخدماتهـا، الذي عرفه ولمسـه كل أبناء بلدنـا العزيز، 
لتأخـذ الشــركة علـى عاتقهـا عهـداً ووعـداً بـأن تقـدم خدمـاٍت جويـة تليـق بهـم، وتلبـي طموحاتهـم 

ورغباتهـم، بـل وسـتعمل علـى تجاوزهـا للوصـول إليهـم فـوق أي أرٍض وتحـت أي سـماء.
ولهـذا فـإن رهاننـا علـى هـذه الشــركة - الناقـل الوطنـي - هـو رهـاٌن علـى المسـتقبل المشــرق 
والوضـاء للبلـد برمتـه، القائـم علـى لـم الشـمل، ورص الصفـوف، وتوحيـد الخطـى لما فيه خيـر بالدنا 
ونهضتهـا وتطورهـا ورقيهـا، ودعونـي أتفـاءل كثيـراً باألمـل الـذي يلـوح في األفـق ُمعلناً نهايـة حقبٍة 
زمنيـٍة عانـى مـن وقعهـا وتأثيرهـا كل أبناء الوطن، الذيـن يحلمون بتجاوزها واالنتقال نحو المشـاركة 

فـي الركـب العالمـي والحضاري.
وفـي األخيـر.. أدعـو جميـع العامليـن بالشــركة بـال اسـتثناء إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـود نحـو 
تحقيـق الخدمـات األفضـل فـي الوقـت األســرع وبالجـودة األسـمى واألرقـى، لمـا فيـه الوصـول إلى كل 
مـا نطمـح إليـه جميعـاً، وسـيتحقق ذلـك عنـد وقوفنـا معـاً إلـى جانـب هـذه الشــركة ودعـم خطواتهـا، 

والمبـادرة إلـى اإلعـالء مـن شـأنها علـى كافـة المسـتويات.
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"م لح الس# مں. و,+ *( 3( ال12 ع2.
تنتشــر زراعـة الفاكهـة بمعظـم أنواعهـا فـي عمـوم مناطـق البـاد، وذلـك 
لتنـوع المنـاخ وماءمـة كل نـوٍع من أنواع الفاكهة لمنـاٍخ خاص به، وتتواجد 
الفاكهـة فـي األسـواق علـى مـدار العـام، وتقدر المسـاحة المزروعـة بالفاكهة 
)54.477( هكتـاراً تنتـج محصـوالً قـدره )313,122( طنـاً، وأهـم أنـواع 

الفاكهـة، والتـي نذكرها:
أولهـا: العنـب: وهـو مـن ألـذ أنـواع الفاكهـة فـي البـاد وأقدمهـا، وتجـود 
بمدينـة صنعـاء  المحيطـة  المناطـق  وتعـد  البـاردة،  المناطـق  فـي  زراعتـه 
أشـهرها بنـي حشـيش التـي تعد أكبر منتج لـه، وبني الحـارث، ووادي ظهر، 
وأرحـب، وسـنحان، وهمـدان، ومناطـق خـوالن، وبعـض مناطـق محافظات 
قدرهـا  مسـاحة  ويشـغل  والضالـع..  والبيضـاء  والجـوف  عمـران وصعـدة 
)15,505( هكتـارات تنتـج )134,754( طنـاً،  علمـاً بـأن بادنـا اشـتهرت 
بأصنـاف العنـب منـذ قديـم األزمـان، حيـث كان القوافـل التجاريـة القديمـة 
تأتـي للتـزود باللُّبـان والبخـور واألطيـاب األخـرى، وفـي نفـس الوقـت كان 
للمنتجـات الزراعيـة حيـزاً فـي تلك التجـارة، ويأتي علـى رأس تلك المنتجات 
العنـب طبعـاً التـي تعـد الفاكهـة األولـى فـي البلـد، وتعتبـر مـن أجـود األنواع 
علـى مسـتوى العالـم لتميـز مذاقه وألوانـه وفائدته الغذائية العاليـة.. وقد أطلق 
علـى بادنـا قديمـاً اسـم )العربيـة السـعيدة( كنتـاج لمنتوجاتـه الزراعيـة التـي 

كانـت تـزرع فيهـا وتصـدر إلـى مختلـف دول العالـم القديـم.
وللعنـب فـي بادنا حوالي )60( صنفـاً، منها: البياض، الرازقي، العاصمي، 
األسـود، الُجبري، الزيتوني، العرقي، الحاتــمي، الجوفي، القوارير، أطراف 
قريمي، بياض فشـان، أسـود حدرم، أسـود الدوال، الحسـيني، أسـود عذاري 
وغيرهـا.. وجميعهـا عنب مائدة وزبيب.. واشـتهرت حتى أصبحت مضــرباً 

للمثـل: )ال طلـع بلح الشـام وال عنب اليمن(.
ويعتبـر العنـب فاكهـة ذات قيمـة غذائيـة وعاجيـة جيـدة تسـاهم فـي خفـض 
ضغـط الـدم، وتحتـوي قشــرة العنـب علـى نسـبٍة كبيـرة مـن )فيتاميـن ب(، 
أكثـر مـن  الواحـد  الثمـرة  تحـوي  الحموضـة حيـث  وتسـاعد علـى خفـض 
)4,3%( من األلياف، ويجفف العنب بواسـطة الشـمس أو المجففات الشمسـية 
الحديثـة للحصـول علـى مـادة الزبيـب، ويمتـاز الزبيـب البلـدي بمـذاٍق فريـد 
ونكهـةٍ خاصـة يمكـن تــمييزه عـن غيـره مـن أنـواع الزبيـب، ويـوزع كهدايـا.
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وثانـي أنـواع الفواكـه في بادنا هـو )الرمان( 
الـذي يعـد مـن أشـهر وأجـود أنـواع الرمـان 
فـي العالـم، ويمتلـُك قـدرًة تنافسـيًة كبيـرة فـي 
ومذاقـه  لجودتـه  نظـراً  العالميـة؛  األسـواق 
باسـم  الرمـان  ُيعـَرف  وعلميـاً  الفريـد، 
نوعـان  وهنـاك   ،Punica Granatum(
فقـط مـن الرمـان فـي العالـم، وهمـا: الرمـان 
المعروف والشـائع االسـتخدام، واسمه العلمي 
النـوع  أّمـا   ،)Punica granatum L
الثانـي فهـو ما ُيعرف بالرمان اليمنّي، واسـمه 

.)Punica protopunica العلمـي 
وتنتشــر مناطـق زراعتـه فـي بادنـا تحديـداً 
فـي المناطـق البـاردة والمعتدلـة، حيـث تتربع 
محافظـة صعـدة على قائمة المحافظات اليمنية 
يعـد  حيـث  للرمـان،  إنتـاج وزراعـًة  األكثـر 
الرمـان الصعـدي هـو األشـهر ليس فـي اليمن 
بـل والعالـم، وتتركـز زراعتـه فـي مديريـات 
سـحار ومجـز والصفـراء، وبكميـاٍت قليلة في 

باقـم وآل سـالم بمديريـة كتـاف والبقـع، تليهـا 
محافظـات عمران، ذمار، صنعـاء، البيضاء، 
حوالـي  منـه  المزروعـة  المسـاحة  وتبلـغ 
اإلنتـاج  إجمالـي  ويقـدر  هكتـاراً،   )655(
)4,938( طنـاً، ومـن أجـود أصنـاف الرمان: 
زهرتـه  رمـان  وهـو  الخازمـي(  )الرمـان 
قـاع  منطقـة  فـي  ويـزرع  برتقاليـة،  حمـراء 
صعـدة، و)الرمـان الصماطـي( وهـو رمـان 

زهرتـه حمـراء برتقاليـة، ويزرع فـي منطقة 
قـاع صعـدة، و)الرمـان السـليس – الطائفـي( 
وهـو رمـان زهرته حمـراء برتقالية، ويزرع 
وشـكل  رداع،  البيضـاء-  محافظـة  فـي 
وهـو  العرقبـي(  و)الرمـان  كـروي،  ثمرتـه 
ويـزرع  برتقاليـة،  حمـراء  زهرتـه  رمـان 
فـي محافظـة ذمـار- الحـداء، وشـكل ثمرتـه 
رمـان  وهـو  الليســي(  و)الرمـان  كـروي، 
زهرتـه حمـراء برتقاليـة، يزرع فـي محافظة 
مفلطـح،  ثمرتـه  وشـكل  الحـداء،  ذمـار- 
زهرتـه  رمـان  وهـو  الخضـاري(  )الرمـان 
جبـل  تعـز-  محافظـة  فـي  يـزرع  برتقاليـة، 
و)الرمـان  مفلطـح،  ثمرتـه  وشـكل  صبـر، 
الصينـي( وهـو رمان زهرتـه برتقالية، يزرع 
فـي محافظـة تعز- جبـل صبر، وشـكل ثمرته 
رمـان  وهـو  المليســي(  و)الرمـان  كـروي، 
زهرتـه حمـراء برتقاليـة، يزرع فـي صنعاء- 

الروضـة، وشـكل ثمرتـه كـروي.
ويدخـل الرمـان فـي الكثيـر مـن الصناعـات 
والعصائـر،  المشــروبات  أبرزهـا  الغذائيـة 
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لكونـه فاكهـة غنيـة بالمـواد المضادة لألكسـدة 
والتـي تعمـل علـى محاربـة كثيٍر مـن أمراض 
كمـا  الدمويـة،  واألوعيـة  والقلـب  الســرطان 
مـن  جـداً  قليلـٍة  نسـبٍة  الرمـان علـى  يحتـوي 
الدهـون وال يحتـوي علـى الكولسـترول، وفيه 
نسـبة عاليـة مـن فيتاميـن )ســي– C( الـذي 
وااللتهابـات  للميكروبـات  كمضـاد  يعمـل 
واألمـراض الفيروسـية، وكذلـك يحتـوي على 
نسـبٍة عالية من فيتامين )كي - K( الذي يعمل 
علـى تقويـة العظـام، و تحتـوي بـذور الرمـان 
الحراريـة  السـعرات  مـن  عاليـة  نسـبٍة  علـى 
ونسـبة عاليـة مـن األليـاف والبروتيـن، كمـا 
يعمـل الرمـان علـى تقويـة الجهـاز الهضمـي 
فتنـاول عصيـر الرمـان يعمـل علـى تسـهيل 
عمليـة الهضـم وطـرد الديـدان الموجـودة فـي 
الجسـم، كما يسـاعد فـي تقليـل مخاطر مرض 
السـكر، ويسـاعد فـي عاج فقر الـدم الحتوائه 
علـى كميـاٍت كبيـرة مـن الحديـد تعمـل علـى 
رفـع الهيموجلوبيـن فـي الـدم، وأيضـاً يسـاهم 
بتنشـيط جهـاز المناعة، أما قشــرته الخارجية 

فتسـتخدم فـي عـاج كثيٍر من أمـراض المعدة 
والكلـى وإلتهابـات الحلق واللوزتين والسـعال 
والزهايمـر،  والقولـون  واألمعـاء  والصفـراء 
مـواد  بعـض  اسـتخراج  فـي  تسـتخدم  كمـا 

الصباغـة.. وغيرهـا مـن الفوائـد.

و..  ح( الم"*.
مں. داء ال12 ع.

أمـا ثالـث أصنـاف الفواكـه فـي بادنـا فيتمثـل في 
)المانجـو( وهـو يعتبـر مـن الفاكهـة المهمـة فـي 
ويتمتـع  االسـتوائية،  وشـبه  االسـتوائية  المناطـق 
حيـث  مـن  جـداً  عاليـة  بجـودة  اليمنـي  المانجـو 
بالفطريـات  إصابتـه  عـدم  حيـث  ومـن  المـذاق 
الـدول  مـن  العديـد  فـي  الشـائعة  واألمـراض 
األخـرى، ومـن حيـث كميـة إنتاجـه الوفيـرة فـي 

اليمـن. مناطـق 
بـه نحـو )1,270(  المزروعـة  المسـاحة  وتبلـغ 
طنـاً،   )6,630( قـدره  محصـوالً  تنتـج  هكتـاراً 
حيـث تجـود زراعتـه فـي المناطـق الحـاّرة، وتعد 
محافظـة لحـج أول منطقـٍة يمنيـة تـزرع المانجو، 
فقـد عرفـت زراعتـه قبـل أكثـر مـن 200 عـام، 
سـاطين  إن  إلـى  المصـادر  بعـض  ُتشـير  التـي 
لحـج جلبـوا أنواعاً من أشـجار المانجـو من الهند، 
لـم تكـن موجـودة فـي السـابق، ممـا سـاعد علـى 
تحسـن األنـواع المزروعـة منـه فـي اليمـن وفـي 
لحـج بشـكٍل خـاص، وتتصـدر الحديـدة، وتهامـة، 
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وحجـة، أكثـر المناطـق فـي زراعـة المانجـو ذو 
الجـودة العاليـة، وبعدهـا لحـج، وتعـز، باإلضافـة 
لبعـض المناطـق كصنعـاء وذمـار.. ويبلـغ عـدد 
أصنـاف المانجـو التي تزرع في بادنا نحو )20( 
صنفـاً، مـن أهمهـا: )زبدة، بمبـاي، الفونص، تونا 
بـوري، دزيـري، كنـت، كيـت، تيمـور، كتشـنر، 
الباميلـي،  أبـو سـنارة، الحافـوص،  الثـور،  قلـب 

البركانـي، والسـوداني، وأبـو سـمكة(.

واكه.. .Aال
D+دى1 ی1 *(

ر =. 12  الح.
ولعـل أصنـاف الفواكه في بادنـا كثيرة ومتعددة؛ 
ومنهـا، )فاكهـة الفرسـك )الخـوخ( والتـي تعد من 
تنتشــر  التـي  األوراق  المتسـاقطة  المحاصيـل 
زراعتهـا في المرتفعات، وتصنف ضمن أشـجار 
أنـواع  أقـدم  مـن  اعتبارهـا  ويمكـن  اللوزيـات، 
الفاكهـة التـي عرفهـا المـزارع اليمنـي والمرجـح 
دخولهـا خـال فتـرة الوجـود العثمانـي، وأشـهر 
أصنافهـا المتداولـة فـي األسـواق )خـاس أحمـر 
أصنـاف  وهـي  )قحاصــي(  حيمـري  وأبيـض(، 
مزروعـة تحـت النظـام المطـري ويطلـق عليهـا 
أخـرى  أصنـاف  عـن  فضـاً  البلـدي..  الفرسـك 
مدخلـة مثـل )الفلوريـدا كنـج(، وتحتـاج أشـجار 

الفرسـك إلـى بـرودة كافيـة خـال فصـل الشـتاء 
لكســر طـور الراحـة فـي البراعم، ويعـد ذو قيمة 
غذائيـة عاليـة الحتوائـه علـى العديـد مـن المـواد 

والفيتامينـات. السـكرية 
ويأتـي بعـده فاكهـة )التفـاح( والتـي ُتـزرع فـي 
مناطـق  وتحديـداً  والمعتدلـة  البـاردة  المناطـق 
وحتـى  تعـز  محافظـة  مـن  ابتـداًء  المرتفعـات 
اإلقبـال  بينهمـا، وقـد زاد  محافظـة صعـدة ومـا 
علـى زراعتـه منـذ عـام 1984م عندمـا أعلنـت 
الخـارج،  مـن  الفاكهـة  اسـتيراد  إيقـاف  الدولـة 
المحصـول  هـذا  يشـغلها  التـي  المسـاحة  وتبلـغ 
)82( هكتـاراً تنتـج )215( طنـاً، وأهـم أصنـاف 
التفـاح هـي: )أنـا أبـل، دورسـت جولـدن، عيـن 

شـامير(.
محاصيـل  مـن  يعتبـر  والـذي  )المـوز(  ويليهـا 
إنتاجـه  ويظـل  البـاد،  فـي  الرئيسـية  الفاكهـة 
متوفـراً طـوال أيـام السـنة فـي األسـواق، وتشـير 
اإلحصائيات إلى أن إجمالي المسـاحة المزروعة 
مـردوداً  تغطـي  هكتـاراً   )7,635( بالمـوز 
المـوز  قـدره )48,244( طنـاً، وتجـود زراعـة 
والدافئـة، ويعتبـر صنـف  الحـارة  المناطـق  فـي 

)كفنـدش القصيـر( أهـم مـا ينتـج فـي البـاد.
محافظـة  تحـوز  والتـي  )البرتقـال(   فاكهـة  أمـا 

نظـراً  اليمنـي(؛  البرتقـال  )موطـن  لقـب  مـأرب 
حجـم  مـن   )%70( نسـبة  علـى  إلسـتحواذها 
اإلنتـاج المحلـي السـنوي مـن هـذه الفاكهـة، تليها 
وأبيـن(،  وذمـار  وصعـدة  )الجـوف  محافظـات 
ويعتبـر البرتقـال مـن أجمـل الفواكـه الحمضيـة 
التـي تشـتهر بهـا بادنـا، وتــمتاز بتعـدد أنواعهـا 
بغناهـا  تــمتاز  أنهـا  كمـا  وفصائلهـا،  وألوانهـا، 
بالعديـد من العناصــر الغذائيـة التي تجعلها مقاوم 

لألمـراض.. جيـد 
وهنـاك العديـد مـن األصنـاف األخـرى التـي لـن 
قلنـا  وأن  سـبق  وكمـا  لســردها،  المجـال  يتسـع 
والتضاريـس  المنـاخ  متنـوع  طيبـة  بلـدةٌ  اليمـن 
ويــمكن أن يـزرع فيهـا أي نـوع مـن الفواكـه، 
وهنـاك العديـد مـن البشـائر التـي تبشــر بزراعـة 

وغيرهـا. واألفـوكادو..  الكيـوي، 

 المص"در:
الموسوعة اليمنية - الجزء الثاني 

إصدار مؤسسة العفيف الثقافية.
موضوع.كوم 

com.www.mawdoo3
صحيفة الثورة.
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رحلــــــة طالب 
جامعي 
إلى
أوروبا
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 ¢SQOCG  âæc 1976/75  ΩÉY ∫ÓN
 É«fÉ£jôH ‘ Î```°ù°ûfÉe á©eÉL ‘
 É«∏Y äÉ°SGQO Ωƒ∏HO ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 âªb ∂dP AÉ```æKCGh  ,OÉ```°üàb’G ‘
 ôëH ÈY ÉHhQhCG ‘ √ò```g »```à∏MôH
 ôØ```°ùdG ÖJÉµe Ì```cCG Éeh ;¢```ûfÉŸG
 »àdG ,á«HhQhC’G ¿GÒ£dG äÉcô```°Th
 ∞∏àfl ≈dEG á«YÉªL mäÓMQ ÖJôJ
 á«MÉ«```°ùdG  ká°UÉNh  ,⁄É```©dG  ∫hO
 äÓMôdG ¿ƒ```µJ Ée kIOÉ```Yh ,É```¡æe
 ,Ωƒ```Mõe ∫hó```L É```¡dh ,IÒ```°üb
 äÉÑLhh ¥OÉæa ‘ áeÉbE’G πª```°ûj
 ‘  ¿hó```YÉ≤àŸG  π```Ñ≤ ojh  ,á```æ«©e
 PEG ;äÓMôdG √òg πãe ≈∏Y ÖdÉ¨dG
 ∑Î°ûŸG øµd ,á£«```°ùH É¡àØ∏µJ ¿CG
 ⁄ GPEG ≠dÉÑe øe ¬©aO Ée ó≤Øj ób

.ó©ŸG èeÉfÈdÉH Ωõà∏j
 kÉ›ÉfôH »````°ùØæd âª°SQ ó≤a Gòd
 ≈∏Yh ¬©°Vh ≈```∏Y ÊóYÉ```°S kÉfôe
 øµÁ  ÜÉàc  ,á```∏MôdG  √ò¡H  ΩÉ«≤dG
 ¢```û«©J ∞«c) ≈dEG ¬fGƒæY áªLôJ
 øª«dG ‘ äGQ’hO Iô°û©H ÉHhQhCG  ‘
 ,(A Day  10  Europe On  –
 Arthur) ô```ehôa ô```KQBG  Ö```JÉµ∏d
 »MÉ«```°S ÜÉàc ƒgh ,(Frommer

 ø```Y  á```«aGh  mäÉ```eƒ∏©e  ø```ª°†àj
 ,á«```°ù«FQ  á«HhQhCG  á```æjóe  (17)
 á∏MôdG √ò```¡H Ωƒ```bCG ¿CG â```££N
 ,kÉHÉjEGh kÉ```HÉgP ¢```ûfÉŸG ô```ëH È```Y
 πNGO ,äGQÉ```£≤dG  Ωóîà```°SG  º```K
 RhÉéàJ ’CGh ,ÉgQhRCÉ°S »àdG ¿Gó∏ÑdG
 øe â∏ s°üM ..kÉ```eƒj (15) á```∏MôdG
 øe xπc ≈dEG äGÒ```°TCÉJ ≈∏Y (¿óæd)
 ,(É«dÉ£jEG)h ,(É«fÉŸCG)h ,(Gó```ædƒg)
 º```K  ,(É```°ùfôa)h  ,(Gô````°ùjƒ°S)h
 ‘ ∂dP ¿Éc ,É«fÉ£jôH ≈```dEG IOƒ©dG

.Ω1976 ƒ«dƒj ô¡°T

مرفـأ  إلـى  )لنـدن(  مـن  بالقطـار  الرحلـة  بـدأت 
الباخـرة  اسـتقلينا  ثـم   ،)Harwich )هارتـش- 
 Hook – عصـراً إلـى مينـاء )هـوك أوف هولنـد
of Holland(، كانـت الباخـرة مكونـة مـن عـدة 
للسـيارات،  مخصـص  األسـفل  الطابـق  طوابـق، 
وطابقيـن للـركاب، وفضلـت أنـا الطابـق العلـوي 
فهـو مكشـوف ويتيـح لـي رؤيـة )بحـر المانـش(، 
السـاحل  فـي  المـدن  وأنـوار  الباخـرة،  ومسـار 

األوروبـي لبحـر المانـش عندمـا نصـل إليـه، وكذا 
أنوار المدن على السـاحل الشـرقي لبريطانيا الذي 

تركناهـا خلفنـا.
وصلـت الباخـرة إلـى المرفـأ الهولنـدي، ونزل كل 
الـركاب؛ وقـف الجميـع فـي طوابيـر أمـام شـبابيك 
أنجـز  دقائـق معـدودة  الجـوازات، وفـي  مسـؤول 

الطابـور الـذي أمامـي.

19



20

ولی: 
ٔ
الـمحطه8 ا,+

دا ردام - هول2. مس82
ٔ
ا

اسـتقليت القطـار من هـذا المرفأ إلى محطة 
)أمسـتردام(،  فـي  الرئيسـية  القطـارات 
وكنـت قـد خططـت أن أمكـث فـي المـدن 
الرئيسـية ثاثـة أيـام، ولـذا سـيتم التركيـز 
زيارتهـا  يــمكن  رئيسـية،  مواقـع  علـى 
مدينـة  وأمسـتردام  عليهـا،  والتعـرف 
تخترقهـا الكثيـر من القنـوات النهرية، تعلو 
التـي  الجسـور  العشــر مـن  القنـوات  هـذه 
لـت  تربـط بيـن ضفتـي القنـوات، وقـد فضَّ
أن أركـب باخـرًة سـياحيًة تــمر بالكثير من 
أحيـاء ومعالـم هـذه المدينـة، اسـتمرت هـذه 
الرحلـة نحـو ثـاث سـاعات، وقـد وصلنـا 
الرئيـس  المينـاء  )روتـردام(  مينـاء  إلـى 

لهولنـدا.
فـي المشــي متعـًة كبيـرة، وإن كان ُمرهقـاً 
أحيانـاً؛ لـذا فقـد خرجـت فـي اليـوم الثانـي 
للمشــي فـي المناطـق المشـهورة، كالمدينة 
والسـاحات  األسـواق  ومناطـق  القديــمة، 
النـاس،  تصــرفات  فـي  والتأمـل  العامـة، 
وفـي غضـون ذلـك سـمعت اللغـة العربيـة 
باللهجـة المغاربيـة، فـي أكثـر مـن مـكان، 
وخاصـًة فـي المياديـن المرصوفـة، حيـث 
وبائعـي  الموسـيقى،  عازفـي  تشـاهد 
الزهـور واألجبان، ورسـامين وعرسـان... 
اسـم  عليهـا  يطلـق  فهولنـدا  للعلـم  إلـخ.. 
المنخفضـة. األراضـي  أي  )Netherland(؛ 

 : ه8 12 .*" الـمحطه8 ال#2
" 12 لم"*.

ٔ
ی1 ا

ح. =. و*. م12

)أمسـتردام(  فـي  المركزيـة  المحطـة  ومـن 
أركـب  أن  علـيَّ  وكان  القطـار،  اسـتقليت 

مواصلتيـن، أولهمـا إلـى )فرانكفـورت(، ومـن 
ثـم إلـى )ميونـخ(، ومعنى هـذا أنه سـيتم اجتياز 
الحـدود  علـى  الغربـي  شـمالها  مـن  ألمانيـا 
جنوبهـا  فـي  بافاريـا  إقليـم  وحتـى  الهولنديـة 
الشــرقي، المجـاور للحـدود النمسـاوية، ومتعـة 
هـذه الرحلـة هـي أن القطـار يــمرُّ فـي مناطـق 
الرايـن  نهـر  متعـددة، ويجتـاز  جميلـة، ومـدن 
وروافـده، فـي أكثـر مـن مـكان، وهـذه المناظر 

ومشـقتها. الرحلـة  طـول  تنسـيك 
منظـر  يجذبـك  ميونـخ  قطـارات  محطـة  فـي 
الطعـام، بـكل أنواعه وألوانـه، ولتعدد الخيارات 
أتنـاول  ميونـخ  فـي  بقائـي  خـال  كنـت  فقـد 

المحطـة. نفـس  فـي  الرئيسـية  وجباتـي 
ومتاحفهـا،  بصناعاتهـا،  ميونـخ  وتشـتهر 
وبالكليـات المختلفـة، وفيهـا عشــرات المتاحـف 
ومـن أشـهرها )المتحـف العلمـي والتكنولوجي( 
الـذي يعـد أكبـر متحـف مـن نوعـه فـي العالـم، 
ويطلـع الزائـر علـى كيفيـة عمـل التكنولوجيـا، 
وكيـف تـدار اآلالت وميزتـه أن بإمـكان الزائـر 
أن يجـرب بنفسـه بعـض العمليـات، كمـا يمكـن 
الحـرب  إلـى  تعـود  حربيـة  طائـرات  مشـاهدة 
العالميـة األولـى، ويسـتطيع الزائـر أن يمتطـي 
المـرء  يشـاهد  وفيـه  الطائـرات،  هـذه  إحـدى 
مجاميـع من الزائرين، من مختلف المسـتويات، 
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ابتـداًء مـن رياض األطفال، إلـى طلبة الجامعة، 
فـي  أمضيـت  السـبعين،  فـوق  العجائـز  وحتـى 

حوالـي المتحـف حوالـي خمـس سـاعات. 
 - )هوفبراوهـاوس  مقهـى  فـي  والجلـوس 
فـي  مشـهور  مقهـى  وهـو   )Hofbrauhause
ميونـخ، ومقصـد لمعظم السـواح الذين يزورون 
هـذه المدينـة، يحتـوي على خمسـة آالف مقعد.. 
تشـتري  أن  ويــمكنك  مجانـي،  إليـه  والدخـول 
خبـزاً، اختـرت مكانـاً بجـوار فرقـة موسـيقية، 
معظـم العازفيـن والمتحلقيـن حولهـا مـن كبـار 
عاصــر  قـد  منهـم  البعـض  أن  ربــما  السـن، 

)هتلـر(.

 : ه8 "ل#2 الـمحطه8 ال#2
 " ط"ل12 رومــ"  ٕا*1

قمـت  )ميونـخ(  فـي  القطـارات  محطـة  ومـن 
عبـر  المـرور  وكان  )رومـا(،  إلـى  بالحجـز 
النمسـا، وكان القطار يــمر فوق جسـور معلقة، 
تربـط بيـن جبال شـاهقة، تذكرني بجبـال اليمن، 
التـي يــمكن الربـط بينهـا بــمثل هـذه الجسـور 

المسـافات. واألنفـاق الختصـار 
أسـم  عليهـا  يطلـق  إيطاليـا،  عاصمـة  رومـا 
سـة( أو )المدينـة الخالدة(، تعد من  )المدينـة المقدَّ
أقـدم المـدن فـي أوروبـا، بـل هـي األقـدم علـى 
اإلطـاق، يذكر أنها أسسـت فـي عام 705ق.م، 
شـهدت فـي تاريخهـا أباطـرة، ودوالً، وحروبـاً، 
وطغـى عليها نيـرون، فأحرقها ويقال أن نيرون 
نفسـه أعـاد بناءهـا بشـكٍل راٍق وجميـل وفاخـر.

هـت إلـى أحـد الفنـادق،  مـن محطـة القطـار توجَّ

التـي ال تبعـد كثيـراً مـن المحطـة، وقد اسـتدليت 
عليـه مـن كتاب )آرثـر فرومـر(... وروما تبهر 
الزائـر بالتماثيـل التـي تنتصب فـي كل أرجائها، 
وبالنوافيـر التـي تقـذف المـاء نحـو أجسـام هـذه 
التماثيـل، تــماثيل لحيوانـات )أسـود، طيـور،.. 

إلـخ(، تتدفـق الميـاه مـن أفواهها.
وجنودهـم،  أباطرتهـم،  اإليطاليـون  خلـد  لقـد 
ومفكريهـم، وعلماءهم، وأبطالهم األسـطوريين، 
الفنيـة  واألشـكال  المنحوتـات  مـن  العديـد  فـي 
)تــماثيل، ونصـب تذكاريـة، ومنحوتـات ولوحـات 
فـي عواصـم  مثيـٌل  لهـا  يشـاهد  ال  قـد  جداريـة(، 
أوروبيـة أخـرى... وإذا كانـت تتجـول فـي رومـا، 
أقدامـك،  إراحـة  إلـى  فـي حاجـة  أنـك  وأحسسـت 
فسـتجد العديد من األماكـن المريحة حول النوافير، 
وسينعشـك رذاذ المـاء المتطايـر نحـوك، وسـتتمتع 

بتأمـل األشـكال والمنحوتـات الجماليـة البديعـة.
رومـا مليئـٌة بالكنائـس العتيقـة، وأطـال المسـارح 
يعـد  الـذي  الكولسـيوم  مســرح  أبرزهـا  القديمـة، 
معلمـاً بـارزاً مـن معالـم رومـا، تجد آالف السـواح 
حولـه أو فـي داخلـه، فهـو مـن اآلثـار الرومانيـة 
الباقيـة، مكـون مـن طوابـق عـدة، شـبه مسـتدير، 
فقـد  العلويـة،  طوابقـه  أجـزاء  بعـض  مـت  تهدَّ
تعـرض للحرائـق والـزالزل، شـّيد فـي سـنة 72 
ألـف   )80( لنحـو  يتسـع  وكان  الميـاد،  قبـل 
أسـاٍس  علـى  مقسـمة  مدرجاتـه  وكانـت  متفـرج، 
والرسـميون  القـوم  وعليـة  اإلمبراطـور  طبقـي؛ 
والفرسـان لهـم مدرجاتهم الخاصة، وعامة الشـعب 
المسـرح  هـذا  واسـتخدم  أخـرى،  مدرجـات  لهـم 
للمصارعـة الرومانيـة والمبارزة بالسـيوف وآالت 

األخـرى. المـوت 
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: عه8 الـمحطه8 الرا*(
سرا ف. - سو*1 12 .2 ح(

عشــرة أيـاٍم مـرت مـن الفترة الزمنيـة للرحلة، 
وبقـي مـن الخطـة )سويســرا(، ثـم )فرنسـا(، 
سويســرا،  إلـى  المتوجـه  القطـار  وحجـزت 
بيـد أنـه يتوجـب علـيَّ تغييـره فـي )ميانـو(، 
وكان ثمـة متسـٍع مـن الوقت حتى يأتـي القطار 
الـذي سـيقلني إلـى )جنيـف(، األمـر الـذي أتاح 
لـي التجـول فـي محطـة قطـارات )ميانـو(... 
وتــمر الرحلـة مـن رومـا إلـى ميانـو بالعديـد 
مـن الجسـور المعلقة واألنفـاق، أكبرها يخترق 
جبـال )األلـب -Alps( ويوصلك بسويســرا... 
األوروبيـة  القطـارات  محطـات  ومعظـم 
الرئيسـية ال يــملُّ الواصل إليها من استكشـاف 
أنحائهـا وسـبر أغوارهـا، مئات االسـتراحات، 
والمطاعـم،  والحلويـات،  الهدايـا  ومحـات 
والمكتبـات التـي تبيـع معظم الصحـف العالمية 
فـي  تطبـع  التـي  العربيـة  الصحـف  فيهـا  بمـا 

األوروبيـة. العواصـم 
مدينـة  هـي  )سويســرا(  عاصمـة  أن  ورغـم 
تحـوز  التـي  هـي  )جنيـف(  أن  إال  )بـرن(؛ 
السـياح،  ماييـن  وتسـتقطب  الشـهرة،  علـى 
بسـبب موقعهـا، والتسـهيات المتوفـرة فيهـا.. 

وغيرهـا.
وفـي )جنيـف( لن تشـعر بالغربة، فستسـمع كل 
لغـات العالـم، بمـا فيهـا لغـة الضـاد، وسـترى 
والصفـراء  والسـمراء  السـوداء  الوجـوه  كل 

والبيضـاء والفاقـع لونهـا.
وفـي جنيـف أيضاً يمكنك الوقوف على شـاطئ 
بحيـرة جنيـف التـي تعـد مـن أكبـر البحيـرات 
األوروبيـة، التـي فيهـا نافـورة ترتفـع مياههـا 
عشــرات المتـرات إلـى أعلى، فتضفـي منظراً 
بديعـاً، وإذا مـا هبـت الريـاح فقـد يصـل إليـك 

رذاذها.
كمـا يمكنـك الوقـوف عند سـاعة الزهور، وهي 
سـاعة كل أجزائهـا )محيطهـا وتقسـيم مينائهـا 
إلـى سـاعاٍت ودقائـق( مـن الزهـور الملونـة.. 
ويجد المرء متعًة بـمشاهدة معارض الساعات، 
للرصـاص؛  المقـاوم  الزجـاج  وراء  مـن  ولـو 
فالمعروضـات ذات قيمـٍة عاليـة، أبدع صناعها 

فـي ترصيعهـا بالمـاس واألحجار الكريــمة.

 : "مسه8 الـمحطه8 الح.
س "ر*1 )*

مـن محطـة قطـارات )جنيـف( ركبـت القطـار إلـى 
وفيهـا  والجمـال،  األضـواء  عاصمـة  )باريـس(، 
حرصـت أن يكـون مقـر إقامتـي فـي الحـي الاتيني، 
وهـو حـي قديـم مشـهور بشـوارعه الضيقـة، ويعتبر 
جامعـة  فـي  الدارسـين  وخاصـًة  للطلبـة،  سـكناً 

السـوربون.
فقـد  التاكسـيات،  موقـف  إلـى  ببـطء  أمشــي  كنـت 
كانـت رجـاي تؤلمانـي، أقلنـي إلـى سـاحة )بـرج 
البـرج عـن قـرب،  إيفـل(، حيـث يمكننـي مشـاهدة 
وقـد سـمِّي علـى اسـم مصممـه المهنـدس غوسـتاف 
إيفـل، ووزن البـرج يزيـد عـن )10( آالف طـن من 

الحديـد الخالـص، ويقـال أن زواره مـن إنشـائه فـي 
)1889 وحتـى عـام 2002م( قـد تعـدوا )200( 

مليـون نسـمة.
الـذي  اللوفـر،  متحـف  األخيـرة  محطتـي  كانـت 
أقسـامه  تطـوف  حتـى  أيامـاً  بـل  سـاعات،  يتطلـب 
المختلفـة، ويذكـر أن مجمـوع أطـوال قاعاتـه )13( 
كليـو متـراً، وفـي هـذه القاعـات أكثـر مـن مليـون 
قطعـة فنيـة وأثريـة، ُتــمثل أعرق حضـارات العالم؛ 
وحضـارات  واإلغريقيـة،  المصــرية،  كالحضـارة 
المعروضـات مـن  إلـخ، وبعـض  الرافديـن...  بـاد 

الـدول العربيـة التـي اُحتلـت مـن فرنسـا.
اتجهـت مباشــرًة إلـى الغرفـة التـي تقـع فيهـا لوحـة 
)الموناليـزا - Mona Lisa(، التـي رسـمها الفنـان 
 Leonardo da - دافنشــي  ليونـاردو  اإليطالـي 
Vinci( وأمضــى في رسـمها أربع سنوات، وكانت 
هـذه اللوحـة معروضـة فـي موضـع محـاط بحاجـز 
مـن الحديـد وزجاجهـا ضـد الرصـاص.. أقتنيت من 
أرصفـة نهـر السـين لوحًة مقلـدة للموناليـزا، ووقفت 
بضـع دقائـق أمـام أحـد الرسـامين الذيـن يرسـمون 

باليـد، فأعـد لـي صـورًة بالقلـم الرصـاص.
عـن  أعـود  أن  طـت  خطَّ قـد  كنـت  األخيـر..  وفـي 
طريـق بحـر المانـش؛ ولكـن بلـغ اإلرهـاق مبلغـه، 
فقطعت تذكرة طيران مباشـرة إلى مطار مانشسـتر.

سـبق وأن نشـرت هـذه الرحلـة فـي كتـاب عنوانـه: 
)بيـن الغـرب والشـرق( رحلـة إلـى أوروبـا وإجـازة 
الكريسـماس مـع أسـرة إنجليزيـة، وأيـام ثاثـة فـي 
بومبـاي - الطبعـة األولـى 2013م- مركـز عبـادي 

للدراسـات والنشـر - صنعـاء - اليمـن.
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 ⁄  ¿EG  »æª«dG  »∏«µ°ûàdG  øØdG  ÒWÉ°SCG  øe  IQƒ£°SCG
 QGƒ◊G  Gòg  AGôLEÉH  kGÒãc  âa sô`°ûJh  ..,√PÉà°SCG  øµj

 :¬JÉjô› ≈dEÉa ;≥«°ûdG

 :QGƒ``◊G iô`LCG
مدير التحرير
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 OÉ`̀ jR ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG ƒ`̀ g ø`̀ e á`̀jGó`̀Ñ`̀dG ‘  
 ¬JÒ°ùe  ∫ÓN  Ωób  GPÉeh  ?»`°ùæ©dG
 øe  øjó≤©dG  RhÉéàJ  »àdG  á«æØdG

!?øeõdG

فنـان  العنســي،  حســين  ناصــر  زيـاد  أنـا 
1976م،  عـام  ذمـار  مواليـد  مـن  تشـكيلي 
أحمـل بكالوريـوس جغرافيـا 2000/1999م، 
2017/2016م،  فنيـة   تربيـة  وبكالوريـوس 
إيـاد(،   نـزار،  أزهـار،  )أفنـان،  ألربعـة  وأبـاً 
ومسـيرتي الفنيـة تتجـاوز العقديـن مـن الزمـن، 
علـى  اإلنجـازات  مـن  العديـد  خالهـا  قدمـت 
المسـتوى الشخصــي وعلـى المسـتوى الوطنـي 
والدولـي، فحاليـاً أنا عضـو الحلقة الدولية للفنون 
- ميونـخ بجمهوريـة ألمانيـا االتحاديـة، كما أنني 
عضـو لجنة تحكيـم بالمحافظة )ذمـار(، وعضو 
مجموعـة رابطة مجموعات الشـاعر الفلسـطيني 
الكبيـر محمود درويـش، وعضو المنارة العربية 
الصداقـة  جمعيـة  وعضـو  والثقافـة،  للفنـون 
بيـن شـعوب تشوفاشـيا وفلسـطين...  والتعـاون 
وسـبق لـي أن عملـت مديـراً لبيـت الفـن )ذمـار( 

2010م.  -  2004 الفتـرة  خـال 
الداخليـة،  المشـاركات  مـن  العديـد  لـديَّ 
أبرزهـا: المشـاركة في أكثر مـن )20( معرضاً 
فـي العديـد مـن المناسـبات الوطنية في عـدٍد من 
منهـا:  اليمنيـة،  الجمهوريـة  ومحافظـات  مـدن 
المعـرض التشـكيلي الخـاص بمنجـزات الرئيس 
2008م  عـام  الثقافـة  بيـت  فـي  أقيـم  والـذي 
بيـت  باألفـق،  تحتفـي  األجنحـة  معـرض   -
التشـكيليين  الفنانيـن  ملتقـى  2007م،  الثقافـة، 

العـرب، صنعاء، 2007م، السـمبوزيوم اليمني 
المصــري األول، صنعـاء، 2005م، مهرجـان 
أسـعد الكامـل، ذمـار، 2007م، الملتقـى األولى 
لبيـوت الفـن )ذمـار، إب( - معـرض شخصــي، 
معـرض  2006م،    -  2005 الثقافـة  بيـت 
)آفـاق اللـون(، بيـت الثقافة، صنعـاء، 2005م، 
معـرض القافلـة الثقافيـة لمحافظـة ذمـار ضمـن 
فعاليـات صنعـاء عاصمـة الثقافـة العربيـة عـام 
بجوائـز  للفائزيـن  األول  الملتقـى  2004م، 

رئيـس الجمهوريـة، )صنعـاء 2007م - عـدن 
األول  التشـكيلي  الفـن  معـرض  2008م(، 

الســرطان،  لمكافحـة  الوطنيـة  المؤسسـة  لـدى 
وشــركة كيو آرت في المؤتــمر الخليجي الرابع 
لمرضــى الســرطان، صنعاء، 2017م.الملتقى 

السـعودي . اليمنـي 
2009م،  عـام  إب،  محافظـة  فـي  المقـام 
معـرض )أجنحة الحلم(، مؤسسـة السـعيد للثقافة 
والعلـوم، تعـز، 2015م، المعـرض الشخصــي 
للثقافـة  السـعيد  مؤسسـة  باأللـوان(  )التغيـر 
والعلـوم، تعـز، 2013م، المعـرض الشخصــي 
)نبـع الحضـارة( ضمـن فعاليـات تريـم عاصمـة 
معـرض  2010م،  عـام  اإلسـامية،  الثقافـة 
المؤتــمر المحلـي لتعزيـز التعايـش المجتمعـي، 
وبناء السـام، مؤسسـة كايزن الطبية اإلنسـانية، 

2018م، معـرض )ألـوان وصمـود(، صنـدوق 

تنميـة المهـارات، صنعـاء، 2018م، معـرض 
2017م...  اليونيسـيف،  )فـن األمـل(، منظمـة 

وغيرهـا الكثيـر.
المشـاركات الخارجيـة؛  أمـا علـى مسـتوى 
العربـي  الشـباب  مهرجـان  فـي  شـاركت  فقـد 
التاسـع، والـذي أقيم فـي اإلسـكندرية، جمهورية 
الشـباب  صالـون  1998م،  العربيـة،  مصــر 
القاهـرة،  التشـكيلية،  للفنـون  عشــر  السـادس 
مصــر، 2005م، المهرجـان العالمـي الخامـس 
مشـاركة  2001م،  الجزائـر،  للشـباب،  عشــر 
جـدة،  فـي  الُمقـام  التشـكيلي  المعـرض  فـي 
ملتقـى  2008م،  السـعودية،  العربيـة  المملكـة 
بصمـات الفنانيـن التشـكيليين التاسـع، القاهـرة، 
فـي  شخصــي  معـرض  2015م،  مصــر، 
الريـاض، السـعودية، 2010م، معرض المنارة 
األردنيـة  المملكـة  ـان،  عمَّ للفنـون،  العربيـة 
معـرض  فـي  مشـاركة  2017م،  الهاشـمية، 
الكويـت،  أحلـى(،  )صيفنـا  والتـراث  العمـارة 
2020م، مشـاركة فـي معـرض )آفـاق تشـكيلية 

2021م،  الكويـت،  اإلسـامية(،  العمـارة  فـي 
مشـاركة فـي معـرض )جمعية شـموع السـام(، 
سـوريا، 2021م، مشـاركة في معرض المنارة 
لغـة  العربيـة  )اللغـة  والثقافـة  للفنـون  العربيـة 

من خالل تجربتي الفنية الطويلة 
ُأجزم أن الفن يمكن أن ُيورث وينتقل 

من جيٍل إلى جيل آخر.
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فـي  مشـاركة  2021م،  األردن،  وفـن(، 
الفنـون  معـرض )اليوبيـل الفضــي لكليـة 
جمهوريـة  األقصــر(،  بجامعـة  الجميلـة 
مصــر العربيـة، 2021م،  مشـاركة فـي 
معـرض  )جمعيـة الصداقـة والتعـاون بين 
روســيا،  وفلسـطين(،  تشوفاشـيا  شـعوب 
)علـى  معـرض  فـي  مشـاركة  2021م، 

طريـق القـدس( مهرجـان فلسـطين الدولي 
السابع للفن المعاصـر  فلسطين، 2021م، 
مشـاركة فـي )المعـرض اليمنـي للفنـون(، 
نيويـورك، الواليـات المتحـدة األمريكيـة، 
2021م، مشـاركة في المعرض التشـكيلي 

2022م. فرنسـا،  باريـس،  اليمنـي، 
 mIô`°SCG øe ∂fCG kGÒãc ±ô©j ’ øe  

 ∑ódGƒa ,º°SôdG  ‘ πjƒW ĺ ÉH É¡d
 óMCG  ¿Éc  »`°ùæ©dG  ô`°UÉf  ¿ÉæØdG
 ºK ,»æª«dG  »∏«µ°ûàdG  øØdG  OGhQ
 ⁄ÉY ‘ áeó≤àe káÑJôe âfCG â∏f
 á¨HÉædG ¿ÉæØdG ∑ódh ¿B’Gh ,øØdG
 øØdG ¿CG  ∑ô¶æH π¡a ..OÉjR QGõf
 øe π≤àæJh çQƒ oJ  ¿CG  øµÁ áæ¡e

!?π«L ≈dEG mπ«L

هنـاك مثـل يقـول )إبـن الـوز عـوام(؛ 
وموهبـة  لمهنـة  يمكـن  وبالتأكيـد  لذلـك 
التشـكيلي بوجـٍه  الفـن بشـكٍل عـام والفـن 
خـاص أن ُتـورث ، وتنتقـل أيضـاً من جيٍل 
إلـى جيـل، بـل ويمكـن أيضـاً أن تتطـور 

 lIOÉ`̀ e  á«æª«dG  á©«Ñ£dG
 áÑ°ùædÉH  kGó`̀ `̀ L  áÑ°üN
 ‹É`̀`ª`̀`YCG  á`̀ «`̀ Ñ`̀ dÉ`̀Zh  ,‹
 √ò```g ø`̀ `̀ `e IÉ`̀ `Mƒ`̀ `à`̀ `°`̀ `ù`̀ `e
 É°†jCG  πHÉ≤ŸÉHh  ,á©«Ñ£dG
 π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀Jh º```NR ∑É`̀ æ`̀ g
 çhQƒ`̀ ŸG  »`a  IÒÑc  á«æa
 §`̀ª`̀æ`̀dG É````ÃQ ,»``æ``ª``«``dG
 tóëH  »æª«dG  ÊGô`̀ª`̀©`̀dG
 ójôj øŸ kGóaGQ πãª` oj ¬JGP
 ¬YƒæJ  ‘h  ,¬«a  QÉëHE’G
 má`̀æ`̀jó`̀e ø`̀ `e ¬`̀`aÓ`̀`à`̀`NGh
 π«Ñ°S  ≈∏Yh  ,iô`̀ `NCG  ≈`̀ dEG
 »àæjóe  ô`°ü◊G  ’  ∫ÉãŸG
 ΩÉÑ°Th - áÁó≤dG AÉ©æ°U)

.(äƒeô`°†M
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وتواكـب الحـركات الفنية الحديثة والمعاصــرة؛ 
فأنـا أنـا والـدي األسـتاذ ناصــر العنســي فنـاٌن 
ونحـاٌت عظيـم ، لـه تجربتـه الخاصة فـي مجال 
الفن التشـكيلي ، بل وأحد أهم مؤسســي الحركة 
التشـكيلية اليمنيـة وأحد أهـم روادها، وأنا تأثرت 
بـه، وهـو بـدوره لـم يبخـل بنقـل تجاربـه الفنيـة 
تجاهـي، وأيضـاً أنـا أبنائـي وحتـى بناتـي لديهـم 
موهبـة فنيـة عظيمـة، فإبنـي نـزار لديـه الكثيـر 
مـن األعمـال الفنيـة الجميلـة، لذلـك ومـن خـال 
تجربتـي الفنيـة الطويلـة أُجـزم أن الفـن يمكن أن 

ُيـورث وينتقـل مـن جيـٍل إلـى جيـل آخـر.

 áÑ°üN  IOÉe  á«æª«dG  á©«Ñ£dG  ó©J   
 á©«Ñ£dG πãª` oJ GPÉe iôJ Éj , ¿Éæa …C’

?OÉjR ¿ÉæØ∏d »æª«dG çhQƒŸGh
ممـا ال شـك فيه أن كل فنانـي العالم ينطلقون 
ويتأثـرون ويرسـمون مـن بيئتهـم المحيطـة أيـاً 
أثريـة،  تاريخيـة،  متنوعـة،  )طبيعـة،  كانـت 
فالطبيعـة  وبالتأكيـد  لذلـك  إلـخ(؛  عمرانيـة،... 
اليمنيـة مـادةٌ خصبـة جـداً بالنسـبة لـي، وغالبيـة 
أعمالـي مسـتوحاة مـن هـذه الطبيعـة، وبالمقابـل 
فـي  كبيـرة  فنيـة  وتفاصيـل  هنـاك زخـم  أيضـا 
المـوروث اليمنـي، ربما النمـط العمراني اليمني 
بحـدُّ ذاتـه ُيــمثل رافـداً لمـن يريـد اإلبحـار فيـه، 

وفـي تنوعـه واختافـه مـن مدينـٍة إلـى أخـرى، 
وعلى سـبيل المثال ال الحصــر مدينتي )صنعاء 

القديمـة - وشـبام حضــرموت(.
كل  فـي  العمـران  اختـاف  عـن  ناهيـك 
القـرى الريفيـة والحصـون والقـاع التاريخيـة،  
إرٌث  اليمـن  فـي  لدينـا  وأيضـاً 
كبيـر وعظيـم فـي مجـال األزيـاء 
اليدويـة،  والصناعـات  والحلـي 
ناهيـك عـن اختـاف وتنـوع تلـك 
الحـرف والعـادات والتقاليـد، كل 
تلـك التفاصيـل الُمعقـدة والجميلـة 
حتـى  منهـا،  لوحاتـي  تخلـو  ال 
وإن كانـت أعمـال فنيـة حديثـة أو 

معاصــرة.

 kÉæa  ó`̀©`̀j  äÉ`̀ `jQGó`̀ `÷G  ø`̀ a   
 øe º`̀Zô`̀dÉ`̀H kÉ`̀`«`̀`bGQh kÉ`̀ã`̀jó`̀M
 ø`̀ Ø`̀ dG  ⁄É`````Y  ‘  ¬```à```KGó```M
 iôMC’ÉHh  ,»æª«dG  »∏«µ°ûàdG
 ó«MƒdG  ¿ÉæØdG  ¿ƒµJ  OÉµJ  ób
 π¡a  ..∫ÉéŸG  Gò¡H  πª©j  …òdG
 »∏«µ°ûàdG  øØ∏d  áæ°ùM  káaÉ°VEG  ó©j

 ´óÑ oj  ¿CG  ¿ÉæØ∏d  øµÁ  πgh  !?»æª«dG
!?IódÉN k’ÉªYCG èàæjh ¿ƒ∏dG Gòg ‘

فن رسـم الجداريات العماقة  هو فٌن يحتاج 
إلـى معرفـة هندســية وجهـٍد فنـي كبيـر للغايـة، 
فهـذا الفـن كمـا قلـت جديد بالنسـبة إلـى المجتمع 
اليمنـي، الكثيـر يتمنـون الرسـم علـى مجالسـهم 
واسـتراحاتهم وصاالتهـم، لكنـه فـن مكلـف جـداً 
ذلـك  يقـدر  مـن  نجـد  وقلمـا  للكثيـر،  بالنسـبة 
الجهـد الكبيـر علـى الجداريـات، حيث يسـتغرق 
رسـم الجداريـة الواحـدة مـا يقـرب عـن )30 – 
70 يومـاً( لسـاعات طويلـة ليـاً ونهـاراً، ومـا 

جعلنـي أقـوم بهـا هـي تلـك الظـروف التي تــمرُّ 
بهـا بادنـا، حيـث قلـة فـرص عـرض األعمـال 
الفنيـة واقتنائهـا، وبالتأكيـد فن الجداريـات يعتبر 
إضافـة حسـنة للفـن التشـكيلي اليمنـي ال محالـة. 
تعتبـر  الشـخصية  نظـري  وجهـة  ومـن 
الجداريـات العماقـة  )مظلـة مغامـرة،  ال بـد 
يصنـع  لكـي  بهـا(  القفـز  مـن  الشـغوف  للفنـان 

خالـدة. أعمـاالً 

 ‘  Iƒ≤H  ô¡X  »æª«dG  »∏«µ°ûàdG  øØdG  
 ¿EG  -¢û«©j  ¿B’G  ƒgh  ,øeõdG  øe  mIÎa
 á«JGòdG  ø`̀e  ká∏Môe  -ÒÑ©àdG  í°U
 π¡a..¿ÉgƒàdG  iôMC’ÉH  hCG  ,™bƒ≤àdGh
 ´É`̀°`̀VhC’G  ≈`̀ dEG  Oƒ©j  ∂`̀dP  ‘  ÖÑ°ùdG
 kÉHÉÑ°SCG ∑Éæg ¿CG ΩCG ó∏ÑdG É¡°û«©J »àdG

!?ÉgóMCG ¬°ùØf ¿ÉæØdG iôNCG
اليمنـي  التشـكيلي  الفـن  أن  جازمـاً  أقولهـا 
ظهـر بقـوة خـال الفتـرة مـن  العـام 2003م 
إلـى العـام 2009م وهـذه الفتـرة يمكننـا القـول 
التشـكيلي  الفـن  نهضـة  )عصــر  كانـت  أنهـا 
اليمنـي(، ومـن ال يتذكـر فعاليـات وزخـم العـام 
العربيـة  للثقافـة  عاصمـة  صنعـاء  2004م 
ومـا بعدهـا )فتـرة تولـي األسـتاذ األديـب خالـد 

الفنان الحقيقي- هو 
المعطاء والمنتج المتجدد 

في كل األحوال والظروف.
دخلنا مرحلة )الركود(، ولم 

نعد نشهد أية موجة مدُّ 
أو جزر، نظراً لألوضاع التي 

تعيشها البالد حاليًا هي 
السبب في االنحسار.

 ¿ÉæØdG
 OÉjR øHG QGõf
»°ùæ©dG
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الرويشـان وزيـراً للثقافـة، حيـث كانت 
موجـة ثقافيـة عماقـة لكنها انحســرت 
وبالتأكيـد دخلنـا  2009م،  العـام  منـذ 
مرحلـة )الركـود(، ولـم نعـد نشـهد أية 
موجـة مـدُّ أو جـزر، نظـراً لألوضـاع 
التـي تعيشـها البـاد حاليـاً هـي السـبب 
الفنانيـن  مـن  فالكثيـر  االنحسـار؛  فـي 
التشـكيليين تركـوا الفن وذهبـوا للبحث 
عـن أعمـال أخـرى؛ ولكـن مهمـا كان 
أو يكـن يبقـى الفنـان التشـكيلي هـو من 
يقـرر االسـتمرار أو العـزوف )الفنـان 
والمنتـج  المعطـاء  هـو  الحقيقـي- 
المتجـدد في كل األحـوال والظروف(.

 ø`̀Ø`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e ƒ```g É```e  
 kGójó–h  »æª«dG  »∏«µ°ûàdG
 /¢VQÉ©e áeÉbEG ΩGó©fG πX ‘
 π≤f  /äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J
 ôØ°ùdG  /ÜQÉ`̀ `̀ `Œh  äGÈ`̀`̀ N
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ŸG  ‘  äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d

!?ïdEG ....á«dhódG
الفـن  مسـتقبل  أن  يعـرف  جميعنـا 
التشـكيلي فـي أي بلـد فـي العالـم مبنـي 
علـى االسـتقرار واالزدهـار؛ ألن الفن 
بشـكٍل عـام ُيعـد مـن الجوانـب الكمالية 
والترفيهية، والعكس، ولألسـف الشديد 
افتتـاح معـارض  نسـمع عـن  نعـد  لـم 
تشـكيلية حقيقيـة، أيضـاً لـم نعـد نسـمع 
وال  التشـكيلي،  للفـن  مسـابقات  عـن 
المعـارض  فـي  مشـاركات  حتـى 
التشـكيلية العربيـة أو العالميـة؛ ولكـن 
مـن  الكثيـر  يـزال  مـا  يكـن  مهمـا 
الفنانـون والفنانـات ينتجـون ويبدعـون 
ويطمحـون فـي الكثير من المشـاركات 
أيضـاً  وهنـاك  واألجنبيـة،  العربيـة 
أجيـال قادمة موهوبـة وطموحة هؤالء 
هـم مسـتقبل الفـن التشـكيلي اليمنـي... 
المجلـة  اليمنيـة،  لمجلـة  كثيـراً  شـكراً 
التـي تعـاود الصـدور فـي وقـٍت أزفت 
الكثيـر مـن المجـات عـن اإلصـدار، 
مـن  المزيـد  وللمجلـة  لكـم  ونتمنـى 

واالزدهـار. التطـور 

 ¿CG ±ô©j Éæ©«ªL
 øØdG πÑ≤à°ùe

ó∏H …CG ‘ »∏«µ°ûàdG
 ⁄É©dG ‘ 

 QGô≤à°S’G ≈∏Y »æÑe
.QÉgOR’Gh
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السيارات الكهربائية..
πÑ≤à°ùŸG ìƒ``ªWh π`eCG

إذا لم تسافر من قبل.. 
 OGó©à°S’G á«Ø«µd íFÉ°üf

IôFÉ£dÉH ôØ°ù∏d

إدارة الوقت.. 
 ¬`d ºà¡j ’ …òdG ô°üæ©dG

!!¿ƒ«æª«dG
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قيادة  المرأة للسيارة.. 
 ¥Ó`````````NCGh  ¥hP

kÉ«ŸÉYh  kÉ«∏fi

 ô°ûY  ºî°VCG
⁄É©dG ‘  »gÓe

التسوق.. 
ºFGódG ICGô`ŸG ¢Sƒ`g
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OGó``YEG: سفانـة أحمــد 

هــوس
المـــرأة
الدا ئـــم

التســـــــــــــــوق.. التســـــــــــــــوق.. 
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 á«```°û«©ŸG  ´É```°VhC’G  ø```e  º```ZôdÉH
 hCG ¥ƒ```°ùàdG ¿CG ’EG ;É```fOÓH É```¡H tôª````J »```àdG

 ICGôª∏d ºFGódG ¢```Sƒ¡dG ó©j (Shopping)````dG
 ¬Ñ°T mIQƒ°üH É¡```°ùª∏JCG á≤«≤◊G √ògh ,á«æª«dG

 »JÉ≤jó°U hCG »JGƒNCÉH »```≤àdCG ÉeóæY áªFGO
 åjó◊G º¶©ªa ;¿GÒ```÷Gh πgC’G äÉ```æH hCG

 ,!?¥ƒ°ùdG ‘ ∫õf A»`°T çóMCG ƒg Ée ∫ƒM Qhój
 »g Éeh πH !?ájQÉéàdG ¬JÉeÓYh ¬```JÉcQÉe »g Éeh
 ájô¨e äÉ```°†«ØîJ πª©J »```àdG Iójó÷G õ```cGôŸG
 øe º¡ŸG !?¥ƒ```°ùàdG ‘ äÉ```«àØdG äÉ```ÑZQ ´ÉÑ```°TE’
 πãªàj …òdGh ,π«ª÷G »FÉ```°ùædG ¢```Tƒ°û◊G  Gòg
 ¢†©H êÉ«µeh •Éæ°Th ¢ùHÓe Oô`°S ‘ ôNB’G ¬≤°T
 ..,kGôNDƒe ø¡fô````°†M »àdG ¢```SGôYC’G ‘ äÉ```«àØdG
 äÉ«àØdG QÉµaCGh ¢```ùLGƒg øY åëHCG ¿CG äQôb Éægh
 ¬fCÉH ‹ í```°†JCÉa ,⁄É©dG ∫hOh »```Hô©dG ⁄É```©dG ‘
 ¢```ùæ÷G ‘ mô````°ûà°ùe l¢```Vôe ø```µj ⁄ ¿EG l¢```Sƒg
 äÉNô````°U çóMCG á©HÉàe ÍÑë oj …ò```dG ,∞«£∏dG
 äÉ«àØdÉa ;É¡aÉæ°UCG ≈cRCGh É¡YGƒfCG Oó```LCGh ,á°VƒŸG
 »bôdGh IOÉ©```°ùdGh ∫Éª÷G ¿CG ø```¶f –ø¡æe ÉfCGh –
 øe hCG ,Ió```jó÷G äÉcQÉŸG çó```MCG AGô````°T øe »JCÉj
 (Fashion Offers) AÉjRC’G ¢VhôY á©HÉàe

.á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG ä’É°üdG çóMCG ‘

التســـــــــــــــوق.. التســـــــــــــــوق.. 
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 .. سوٯ8 ال82
ی1
ح. "ر*1 هوس *8

ُيقـال فيمـا مضــى أن المـرأة عندمـا كانـت تعمل فـي الحقل وتذهـب لجني ثمـاره، كانت 
تأخـذ وقتـاً طويـاً لتختـار مـن بينهـا الثمـرة األجمـل، واألحسـن، واألجود، األمـر الذي 
أعـدَّ فلسـفًة خاصـًة بكيـان المـرأة، لينتقـل األمـر بهـا إلـى تطـور وتقـدم الحيـاة ونشـأة 
وأشـكال  وألـوان  بأنـواع  السـلع  توفـر  التـي  التجاريـة  واألسـواق  الحديثـة  المـوالت 
مبهرجـة ومختلفـة، كمـا أن اإلعانـات التجاريـة سـلبت لـبَّ المـرأة كثيـراً عنـد كل 
عـروٍض إعانيـة عـن منتجـاٍت جديـدة، ليضيـف لهوس التسـوق عند النسـاء بعداً آخر 

أكثـر شـوقاً وأكثـر إنفاقـاً علـى كل جديـد.
يذهـب كثيـرون إلـى أن المـرأة ُتفكـر فـي كل األمـور الصغيـرة والكبيـرة الخاصـة 
ببيتهـا وكيانهـا؛ فهـي المربيـة لألطفـال، وهـي المسـؤولة عن الطبخ، وعـن نظافة 
ة في آٍن واحـد، وأنها تعرف كلما  وترتيـب المنـزل، حيـث تتحمل مسـؤولياٍت جمَّ
تحتاجه من أدوات ومسـتلزمات للطبخ والتنظيف والتزيين، ولألشـياء األخرى 
التـي تجعـل من منزلها واحًة جميلًة ُملؤها السـعادة والجمـال، والفخامة أيضاً.

يوجهـون سـهام انتقاداتهـم وإلقـاء لومهـم أحيانـاً علـى اإلعانـات التجاريـة، 
وعلـى فخامـة وضخامة المـوالت التجارية الجديدة والمنشـأة بطريقٍة حديثة 
تسـلب عقـول وأفئـدة الرجـال قبـل النسـاء عند المـرور من جوارهـن، فما 
بالكـم بالدخـول إليهـن؟!!؛ حيـث لـم يتوقـف األمـر عنـد هـذا الحـدُّ فقـط؛ 
االجتماعـي،  التواصـل  منصـات  وأحدثهـا  المختلفـة  اإلعـام  فوسـائل 
زادت الطيـن بلـه، حيـث جعلـت مـن الفتيـات يقضيـن معظـم األوقـات 
فـي متابعـة أحـدث البضائـع، وأجمـل المـاركات، عبـر تلـك الوسـائل 
والمنصـات، وكلمـا نـزل إعانـاً جديـداً كلمـا زاد شـوقهن للخـروج 
والمنصـات  الوسـائل  تلـك  فترويـج  وهكـذا،  السـوق،  إلـى  أكثـر 
للمنتجـات خطيـٌر بالفعـل حيـث اسـتخدمت قوالـب جديـدة وجذابـة 
جـداً يدفـع النسـاء إلـى تجربـة تلـك المنتجـات وحتمية اقتنائها، شـاء 

الرجـل أم لـم يشـأ!!.

 .. سوٯ8 ال82
2ٔ"ٮ( عD+ح( لD+ك82

تشـعر الفتيـات أحيانـاً باالكتئـاب والملـل، وبضيـق الخاطـر وعـدم اإلحسـاس بالراحـة، 
والشـعور بالحرمـان مـن السـعادة؛ وال حـل للخروج من هـذه الحالة المزاجية السـيئة إال 
بالتسـوق، ومعرفـة كل جديـٍد في عالم الموضة، وبحسـب دراسـٍة حديثـة تقول: أن فكرة 
التسـوق تـراود المـرأة كل )60( ثانيـة، وأن )90%( من النسـاء مهووسـات بالتسـوق 
والتبضـع؛ وهـذا األمـر يعـود بحسـب المختصيـن إلـى أن المـرأة تواجـه كافة مشـاكلها 
بالذهـاب للتسـوق، فـإذا كانـت فـي حالـٍة جيـدة ذهبـت للتسـوق، وإذا كانـت فـي حالـٍة 
سـيئة ذهبـت أيضـاً!!، وإذا كان لديهـا مشـاكل فـي عملهـا فتفكـر بـأن التسـوق سـيعمل 
علـى نسـيان تلـك المشـاكل، وإذا كانـت تــمرُّ فـي أزمـٍة عاطفيـة؛ فالحـل هـو التسـوق 
للخـروج منهـا؛ ولهـذا فالمـرأة تعتبـر التسـوق جـزءاً أساسـياً مـن شـخصيتها، بل ومن 
فرحتهـا وبهجتهـا، حيـث يشـعرن بنشـوٍة رائعـٍة وجميلـة عندمـا يعـدن إلـى منازلهـن 
ُمحمـاٍت بأكيـاس التسـوق مـن مابـس وأحذيـة ومجوهـرات وإكسسـوارات وغيرها، 
فلـم يعـد الموضـوع ترفيـه وحسـب، بـل أصبـح وكأن التسـوق جـزٌء منهـا، بـل وقطعٌة 

مـن كيانها.

34
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 .. سوٯ8 ال82
ل ص. .Aا,ٕ+دم"ں. الم

يعـرف النـاس بمخاطـر اإلدمـان بمختلـف أنواعـه، وأصنافه كإدمـان التدخين والمشــروبات 
علـى  الفتيـات  إدمـان  هـو  يعرفونـه  مـا  ولكـن  وغيرهـا، 

التسـوق؛ وهـذا الموضوع يعود بحسـب علمـاء اجتماع 
إلـى أن الفتيـات الُمدمنات على التسـوق ربما تعرضن 
لحـوادث أو مواقـف خاصـة فـي طفولتهن، فيشـعرن 
الكبيـرة  المـوالت  داخـل  التسـوق  إلـى  بالحاجـة 
والمكتظـة بالـزوار لقضـاء الوقـت والتسـلية، أو 
لسـد  محاولـة  مجـرد  للتسـوق  إدمانهـن  يكـون 
الفـراغ العاطفـي، أو تعويضاً لحالة اضطراب 

وجدانـي، فيصــرفن مبالـغ خياليـة فـي مـدٍة 
اإلحسـاس  علـى  للحصـول  جـداً  قصيـرٍة 

بالسـعادة والرفاهيـة.
المقتنيـات  تلـك  كانـت  إن  يهمهـن  وال 
قن لشــرائها ضــروريات أم  التي تسـوَّ
كماليـات، ويصـل بهـن لشــراء بعض 

األشـياء التـي سـبق اقتنائها مـن قبل، وال 
زالـت جيـدة ونافعـة، وإنمـا المهـم فـي األمـر هـو 

الشــراء أوالً والشــراء ثانيـاً والشــراء ثالثـاً!!.
المنمقـة  الجديـدة  المابـس  أكيـاس  أن لصـوت  يبـدو  وفيمـا 

والمطـرزة وقـٌع ُمحبـبٌّ فـي قلـوب الفتيـات، وكأنهـا موسـيقى 
هادئـة رقراقـة تنسـام علـى مسـامعهن بأصـواٍت عذبـٍة وخابـة.. ليصبـح األمـر 

ليسـت مجـرد متعـة فحسـب بـل يتعـدى ذلـك لإلدمـان الـذي يجـب أن يخضـع 
للعـاج، فأحيانـاً تضطـر الفتيـات إلـى إنفـاق مرتباتهـن وربمـا االسـتدانة 
أيضـاً علـى شــراء أمـوٍر جديـدة براقـة والمعـة فـي مختلـف المواسـم، 
ومهرجانـات ومسـابقات التخفيضـات، وغيرهـا، فضـاً عـن التسـهيات 

البنكيـة، والدفـع بالطـرق اآلجلـة.. وغيرها من أدوات اإلغـراء التي تجمعت 
لجـذب أولئـك الفتيـات نحـو المزيـد مـن التسـوق والشــراء.. األمـر الـذي جعلهـن فـي 

حالـٍة مـن إدمـان التسـوق، أو - إن صـح التعبيـر - حالـة التسـوق القهـري، وهـو مصطلـٌح 
نفســي يصـف الرغبـة القهريـة للتسـوق، ويعـد أحـد اضطرابـات االندفـاع، وعـدم القـدرة 
علـى السـيطرة، ويعـدُّ اضطرابـاً تاريخياً تــمت تسـميته بـ)أونيومانيا( من قبل العالم النفســي 
بتقديـم دراسـات وأبحـاث  العلمـاء  العديـد مـن  كرايبيليـن فـي عـام 1915م، وقـام بعـده 
أوضحـوا فيهـا بـأن المـرأة تشـعر بعـد قضـاء رحلـة تسـوقها بأنهـا نالـت مكافئتهـا أو حققـت 

جـزءاً مـن تقديرهـا.
ولذلـك فـإن الشــراء والتسـوق المفـرط يعـدُّ أحيانـاً شـكاً مـن أشـكال البحـث عـن الهويـة، 
ونموذجـاً مبالغـاً فيـه للبحـث عنهـا من خال شــراء السـلع الماديـة التي تعتمد على سلسـلٍة 
متصلـة مـن عمليـات التسـوق اليوميـة الناتجة عن تحـوالٍت عميقة في الثقافة االسـتهاكية 

خـال العقود القليلة المنصــرمة.
قة لـكل شــيٍء حـدود وميزان، نحـدد فيه ما هـو الازم  وفـي األخيـر.. عزيزتـي المتسـوِّ
ومـا هـو غيـر الـازم، ومـا هـم المهـم ومـا هـو األهـم؛ فالعقـل هـو مـن يتحكم بـكل تلك 
الرغبـات فـي اقتنـاء األجـدد واألجمـل واألحـدث؛ ولكـن نـوزن األمـور بطريقـة )ال 

ضــرر وال ضــرار(!!.. تسـّوق سعيد!!.
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 AÉæZ ká≤jóM ∂JÉ«ëH äQR πg ,ÇQÉ≤dG …õjõY
 ºî°VCÉH ∂àaô©e ióe Éeh ,!?á∏eÉµàe »gÓe áæjóeh

á«æÁ á≤jóM ∑Éæg πgh !?⁄É©dG ‘ Iô`°ûàæoŸG »gÓŸG πªLCGh
h ;(!!’)`H ócDƒŸGh ó«cC’G ..!?∞«æ°üàdG Gòg øª°V â∏NO á«HôY hCG 

 ±ô©ààd ⁄É©dG ‘ »gÓe ô`°ûY ºî°VCG ºµd ¢Vô©à°SG ¿CG Êô`°ùj Gòg ‹É≤e ‘
 ,É¡aÉæ°UCGh É¡eÉ°ùbCG ‘ »gÓŸG √òg ´ƒæàJh , ,äGôeÉ¨ŸG ºéM ≈∏Y Üôb øY

 á«FÉŸG ≥FGó◊G ,ájôë°ùdG »`°VGQC’G ,äÉHÉ¨dG ,AÉ sæ¨dG ≥FGó◊G É¡æe
 ká∏ªL √òg πch ,ÜÉ©dC’Gh á«¡«aÎdG ≥FGó◊G ,á«FÉeÈdGh

,ÉæŸÉY ∫ƒM Iô`°ûàæŸG áªî°†dG ≥FGó◊G É¡æe ¿ƒµàJ
 áaô©e øe AÉ¡àf’G ™«£à°ùJ ’ ∂fCÉH :∫É≤«d 
 .. kÓeÉc kGô¡°T â∏∏X ƒdh ÉgGóMEG π«°UÉØJ πc

:‹ÉàdÉc ÉgOô`°ùfh

 :OGó``````YEG
أمير 
محمد
 علي 

أضخم 
عشر مالهي 

في العالم
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ولی: 
ٔ
ه8 ا,+ .2 المد*1
د ی1 ,+*.

.* ر. د*1
وهـي مدينـة ألعـاب كانـت بدايتهـا عبـارة عـن 
فكـرة بسـيطة، حيـث زار والـت ديزنـي عـدة 
الثاثينيـات  فـي  بناتـه  مـع  ترفيهيـة  أماكـن 
مكانـاً  بإنشـاء  ـر  فكَّ ثـم  ومـن  واألربعينيـات، 
ترفيهيـاً فـي االسـتديو الخـاص بـه؛ ولكنـه كان 
صغيـراً جـداً، فبـدأ بتشـييد البنـاء فـي )أنهايـم( 
رسـمياً  افتتاحهـا  تـمَّ  ثـم  ومـن  1954م،  عـام 
بثـه  عـام  حـدٍث  فـي  1955م  يوليـو   17 فـي 

األمريكـي. التلفزيـون 
ولديزنـي النـد سلسـلة مـن الماهـي تنتشــر في 
)كاليفورنيـا  منهـا:  العالـم،  مـن  عديـدة  أماكـن 
وفلوريـدا، وطوكيـو، وباريـس، وهونـغ كونـغ، 

وشـنغهاي(، وتتربـع هذه الحدائـق على المركز 
األول مـن بين ماهـي العالم من حيث اعتبارها 
ومنتجعـاً  راقيـة،  سـمة  ذو  ترفيهيـاً  متنزهـاً 
زوارهـا  عـدد  يبلـغ  حيـث  سـياحياً،   ومـزاراً 
مـا يقـارب )230( مليـون زائـر بالسـنة، حيـث 
واإلثـارة  والمغامـرات  والسـعادة  المـرح  تجـد 

والتشـويق فـي آٍن واحـد.

 : ه8 12 .*" ه8 ال#2 .2 المد*1
د: در ,+*. دا وو*. ك2.

حوالـي  بعـد  علـى  فوغـان  ضاحيـة  فـي  تقـع 
)40( كـم شـمال وسـط مدينة )تورنتـو(، وتضم 
حدائـق مائيـة وأماكـن اسـتجمام متعـددة، وأيضاً 
مدينـة ماهـي )مدينـة عجائـب(، وتعـد األولـى 

 )3.5( حوالـي  ويزورهـا  الكنديـة،  البـاد  فـي 
مليـون زائـر سـنوياً، حيـث تعـد حلـم الكثيريـن 
مـن األطفال والشـباب للتمتـع بعجائبهـا المثيرة، 
وقـد أنشـأت علـى مسـاحة )330( فـدان، وتـم 
مـن  أكثـر  وبهـا  1981م،  عـام  فـي  افتتاحهـا 
)69( لعبـة، منهـا اثنيـن لركـوب الميـاه و)16( 
سـفينة دوارة، باإلضافة لكونها األشـهر في عيد 

الهالويـن. 

 : ه8 "ل#2 ه8 ال#2 .2 المد*1
لوٮ8 وورلد

المدينـة فـي 12 يوليـو 1989م  افتتحـت هـذه 
وتقـع فـي سينسـيون دونـغ بالعاصمـة الكوريـة 
ماهـي  مدينـة  أكبـر  وهـي  )سـيول(،  الجنويـة 
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مغطـاة فـي العالـم وفقاً لموسـوعة جينيس، حيث 
تضـم قاعـة كبيـرة تحتـوي علـى حديقـة ألعـاب 
إضافـًة  بـارك(،  )أميوزمنـت  تسـمى  داخليـة 
إلـى منتـزه فـي الهـواء الطلـق يطـل علـى بحيـرة 
سـاحرة، وفنـادق ومحـات تسـوق، ومتحـف كـوري 
شـعبي، ومنشـآت رياضيـة ودور السـينما، وتسـتقبل 
مـا يربـوا عـن ثمانيـة ماييـن زائـر، وتعـد  سـنوياً 
مكانـاً بـارزاً لتصوير العديد من األفام والمسلسـات 
الكوريـة، وتحتضـن بيـن الفينـة واألخـرى العديد من 
المهرجانـات الموسـيقية العالميـة.. وتضـم العديـد من 
المغامـرات أبرزهـا: مغامـرات سـندباد، ومغامـرات 
حيوانـات  ومســرح  طيـارة،  وبالونـات  فرعونيـة، 

وأكبـر قطـار كهربائـي فـي العالـم. 

 : عه8 ه8 الرا*( .2 المد*1
ورا 82 .2 12 .=

ٔ
ورٮ8 ا مD+هی1 *(

وهـذه المدينـة تعـد عالمـاً مـن الجمـال لوحـده، 
الماهـي  بـل وتعـد واحـدًة مـن أفضـل مـدن 
فـي قـارة أوروبـا، حيـث تقـع فـي مدينـة سـالو 
وفيـا سـيكا بكتالونيـا - إسـبانيا، وهـي أكبـر 
فـي  الـزوار  ترفيهيـة مـن حيـث عـدد  مدينـة 
إسـبانيا والسادسـة فـي أوروبـا، وقـد افتتحـت 
مـن  أكثـر  سـنوياً  وتسـتقبل  1995م،  عـام 
ثاثـة ماييـن زائـٍر مـن جميـع أنحـاء العالـم، 
وتضـم الكثيـر مـن ألعـاب المغامـرة واإلثـارة 
والكثيـر من العـاب الركوب الممتعة والشـيقة، 
باإلضافـة لتنظيـم الكثير من األحداث السـنوية 

الهامـة.

: "مسه8 ه8 الح. .2 المد*1
ر 82 گوٮ8 س2. )2  مD+هی1 ٕا*1

التصميـم  حيـث  مـن  فريـدًة  المدينـة  هـذه  وتعـد   
علـى  فضـاء  سـفينة  شـكل  تأخـذ  حيـث  والشـكل، 
األرض، وتقـع فـي )باي ليك( بالقـرب من )أورالند( 
األمريكيـة،  المتحـدة  بالواليـات  فلوريـدا  بواليـة 
زائـر،  ماييـن  عشــرة  مـن  أكثـر  سـنوياً  وتسـتقبل 
دائـم،  عالمـي  معـرض  بأنهـا  الكثيـرون  ويصفهـا 
وتسـتضيف الكثيـر من المهرجانات السـنوية لتتفاعل 
مـع مغامراتهـا الفضائيـة الرائعـة، حيـث خصصـت 
هـذه المدينـة الترفيهيـة لإلشـادة بالتقـدم التكنولوجـي 
واالبتـكار،  الفضـاء،  غـزو  مجـال  فـي  اإلنسـاني 
والتقـدم التكنولوجـي، وتعتبـر معرضـاً عالميـاً دائماً؛ 

الترفيهـي. الجانـب  إلـى  بالثقافـة إضافـًة  تهتـم  إذ 
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 : ه8 الس"دسه8 .2 المد*1
ط مD+هی1 المح12

بـارك(،  أوشـن  )منتـزه  باسـم  والمعروفـة 
مائـي  ومتحـف  بحريـة  ماهـي  حديقـة  وهـي 
ومنتـزه حيوانـي، ومنتـزه ترفيهـي، وتقـع فـي 
)ونـج تشـوك( المنطقـة الجنوبيـة لهونـج كونـج 
بجمهوريـة الصيـن الشـعبية، وقـد افتتحـت فـي 
مـن  وهـي  وقتهـا  ومـن  1977م،  ينايـر   10

أكثـر المناطـق السـياحية جذبـاً للسـياح في هونج 
كونـج، وتـزداد شـعبيتها يومـاً بعـد يـوم لتسـتقبل 
أكثر من سـبعة مايين زار بالسـنة، وتــمتد عل 
مسـاحة )226( فـدان، وتضـم الكثيـر من عوالم 
األرض،  باطـن  مغامـرات  مثـل:  المغامـرات؛ 
والمغامـرات القطبيـة، وتسـلق الجبـال، والعوالم 
المـكان  وتعـد  المطيـرة،  والغابـات  البحريـة، 
المناسـب لـكل مـن يبحـث عـن المتعـة واإلثـارة 

والمغامـرة.

 : عه8 ه8 الس"*( .2 المد*1
وروٮ( مD+هی1 *1

وهـي واحـدة مـن أكثـر مـدن الماهـي شـعبية 
علـى مسـتوى العالـم، وتعد األشـهر واألكبر في 
ألمانيـا، حيـث تقـع فـي منطقـة رسـت، جنـوب 
وستراسـبورغ  فرايبـورغ  بيـن  ألمانيـا  غـرب 
الفرنسـية،  وقـد افتتحـت عـام 1975م، وتضـم 
ومـكان  اسـطوانات عماقـة،   )12( مـن  أكثـر 
السـنوي،  للرقـص  اليـورو  لمهرجـان  اسـتقبال 
وتضـم: مدينـة أقـزام وأبـراج مرتفعـة وماهـي 
سـفينة  الغيبيـات،  ومملكـة  المـاء،  فـي  رائعـة 
ومتحـف صغيـر،  الفضيـة،  النجمـة  الفايكينـج، 
وملعـب  وسـينما  الصحـي،  كولسـيو  ومنتجـع 
فـدان،   )230( مسـاحة  علـى  وتــمتد  جولـف، 
وتسـتقبل أكثـر مـن أربعـة ماييـن زائٍر سـنوياً، 
وباسـتطاعتها اسـتقبال )50( ألـف زائـر باليـوم 

الواحـد.

: ه8 "م2. ه8 ال#2 .2 المد*1
"لی1 ی1 =. ه"*(

ببنائهـا  قامـت  صينيـة  ماهـي  مدينـة  وهـي 
وإنشـائها شــركة )Beijing OCT(، وتقـع في 
منطقـة تشـاويانغ فـي شــرق العاصمـة الصينيـة 
)بكيـن(، وتـمَّ افتتاحهـا فـي 9 يوليـو 2006م، 
ولديهـا أكثـر مـن )40( لعبـة ركـوب موزعـة 
علـى )138( فدانـاً، منهـا )10( ألعـاب في غاية 
الخطـورة، ومســرح إيماكـس مـع سـبع شاشـات 
عـرض، وأجنحـة ذهبيـة فـي حقـول مـن الثلـج 
وغيرها، وتسـتقبل سـنوياً أكثر مـن ثاثة مايين 

زائر.

 : "سعه8 ه8 ال82 .2 المد*1
رس"ل .A 12 و*. مD+هی1 *1

وتقع في يونيفرسـال سـيتي في منطقة هوليوود 
بجـوار  وتقـع  أنجلـوس،  لـوس  بضواحـي 
اسـتوديوهات السـينما العالميـة، وعامـل الجذب 
للحديقـة هـو جولـة فـي أسـتوديوهات هوليوود، 
الـذي يتيـح للمشـاهدين الوصـول إلـى الجانـب 
المخفـي مـن لقطـات األفـام، وتسـتقبل حوالـي 
سـتة ماييـن زائـر سـنوياً، وهـي موطـن جميع 
أنـواع المغامـرات الشـيقة، وقـد تـم افتتاحها في 
أنجلـوس  )لـوس  أن  وشـعارها  1915م  عـام 
جوراسـية  حديقـة  وبهـا  الترفيـه(،  عاصمـة 
عائلـة  وألعـاب  التاريـخ،  قبـل  مـا  لكائنـات 
سمبسـون ومويـاوات وحروب البحـر وغيرها. 

: ره8 12 ح.
ٔ
ره8 وا,+ ه8 الع"س# .2 المد*1

: ه8 المملگه8 السحر*1
وهـي مدينـة الماهـي األكثـر زيـارًة فـي العالـم 
السـنة  فـي  زائـر  مليـون   )19( حوالـي  مـع 
الواحـد، وقـد افتتحـت فـي 1 أكتوبـر 1971م، 
فلوريـدا  فـي  ديزنـي  والـت  منتجـع  فـي  وتقـع 
األكثـر  المـكان  تكـون  )أن  بأمريـكا، وشـعارها 
سـحراً علـى األرض(، وتضـم غابـات سـحرية 
وسـيرك لألطفـال وغيرها من األلعـاب المتنوعة 
والشـيقة.. وتعـد المـكان المناسـب لقضـاء وقـت 

الفـراغ فـي منتجـع والـت ديزنـي.

:QOÉ°üŸG
.ÉjóÑ«µjh Iô◊G á«ŸÉ©dG áYƒ°SƒŸG

39



40

قيادة المرأة للسيارة.. 
ذوق 

وأخالق 
محليًا 

وعالميًا
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 øeh ,IÉ«◊G ä’É› ∞∏àfl ‘ AÉ°ùædG É¡H ™àªàJ »àdG QGhOC’G øY çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG øe ójó©dG ¢ûbÉæJ
 ,ájQhôŸG äGQÉ°TEÓd kÉeGÎMG ÌcCGh ,É¡JQÉ«°S IOÉ«b ‘ kÉfGõJG ÌcCG ICGôŸG ¿CÉH ßMÓf å«M ,IQÉ«°ù∏d ICGôŸG IOÉ«b ∂dP
 ∂dP πãªàj É‰EGh á¶ë∏dG ó«dh Gòg ¢ù«dh ,¬aÓNh Ò°S áWô`°T øe Ú«æ©ŸG ¢UÉî°TC’G ™e kÉ«b oQh kÓeÉ©J ÌcCGh
 ‘ ¿óY ‘ kÉ«`°ùcÉJ  âbÉ°S »àdG  (QhôY ídÉ°U á°û«Y) á≤FÉ°ùdG  ¿CG  ≈°ùæj É qæe øªa ,áÁób á«æeR mOƒ≤Y òæe
 ≈∏Y  π°ü–  ICGôeG  ∫hCG  âfÉc  »àdG  (»∏Zôa  óªMCG  á«°SÉÑY)  ájô`°üŸG  kÉ°†jCG  É¡≤Ñ°S  ,»`°VÉŸG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©HQCG
 Ω1888 ΩÉY ‘ âfÉc (õæH ÉKÒH) á«fÉŸC’G π©dh ,ÒãµdGh ÒãµdG kÉ°†jCG Éª¡∏Ñbh ,Ω1928 ΩÉY ‘ IOÉ«b á°üNQ
 IOÉ«≤H âeÉb ÉeóæY ,(äÉbô£dG  ÈY π≤æàj ¿É£«°T) ádƒ≤e ∫ÉLôdG  É¡«∏Y ≥∏WCGh  πH ,⁄É©dG  ‘ á≤FÉ°S  ∫hCG
 lôë°S »g ∫ƒ«ÿG ÉgôŒ ’ áHôY πc ¿CG Èà©J É¡æ«M á°ù«æµdG âfÉch ,(õæH ∫QÉc) É¡LhR ÉgQƒW »àdG IQÉ«°ùdG
 Qƒ£°ùdG ¢†©H ™°†æ°S Éægh ..IójóYh IÒãc IQÉ«°ùdG IOÉ«b ‘ ICGôª∏d Oƒ¡°ûŸG QGhOC’G ¿EÉa Éæg øeh ..,IPƒ©°Th

.ôeC’G Gòg ∫ƒM

 .. ه8
ٔ
المرا

ل )2 8A ود المس82 8A 8*
يتلـوه  يـوٍم عـن اآلخـر، وكل عـاٍم  تتزايـد كل 
عـاٌم آخـر من قيادة المرأة للسـيارة فـي مجتمعنا 
اليمنـي، حيـث اعتدنـا علـى مشـاهدة العديـد من 
العاصمـة  شـوارع  فـي  والفوضــى  المشـاكل 
صنعـاء المزدحمـة أو فـي غيرهـا مـن المناطق 
مـا  الرجـال، ونـادراً  أبطالهـا هـم  يكـون  التـي 
نشـاهد حـوادث أو مشـاكل يقمـن بهـن النسـاء،  
سـياراتهن  يقـدن  فتيـاٍت  نشـاهد  أصبحـن  بـل 
فـي  الدراسـة  مـن  أو عائـدات  للعمـل  ذاهبـاٍت 
الجامعـة، وعلـى الرغـم مـن كل ذلـك فقـد كانت 
بالقيـادة،  للمـرأة  السـماح  فـي  السـباقة  بادنـا 
بالرغـم مـن أن بعـض دول الجـوار لـم تسـمح 

بذلـك إال مؤخـراً.
وهـن  الفتيـات  مشـاهدة  سـمات  أبـرز  ولعـل 
بأسـاليب  يلتزمـن  أنهـن  سـياراتهن،  يقـدن 
القيـادة الحديثـة، حيـث يحملـن تراخيـص القيادة 
بصـورٍة  تجديدهـا  علـى  ويعملـن  المطلوبـة، 
دائمـة، بـل وأصبحـن بذلـك أكثـر التزامـاً مـن 
أخيهـن الرجـل، وقلمـا تشـاهد فـي طريقـك أن 
شــرطة المـرور أوقفـت سـائقٌة مـا فـي قارعـة 
مـن  للعديـد  األمـر  ذلـك  ويعـود  الطريـق، 
األسـباب، والتـي تتمثـل في كون المرأة السـائقة 
أيضـاً  القيـادة، وهـي  بأساسـيات  التزامـاً  أكثـر 
أكثـر احتياطـاً بتجديـد رخصـة القيـادة، ولكـون 

العـادات والتقاليـد ُتحرم وُتجرم التفتيش لسـيارة 
المـرأة، بـل وتحتـم على الرجـل الوقوف بجانب 
أختـه المـرأة، وبحسـب العديـد مـن المشـاهدات 
اليوميـة تجـد أن المـرأة السـائقة تتحلـى بـذوٍق 
وأخـاق عـن غيرها، مما جعلهـن أكثر احتراماً 
مـن قبـل شــرطة المـرور، وأقـل تحققـاً منهـم 

الذكـور. بالسـائقين  مقارنـًة 
وهـذا األمـر ليـس سـهاً كمـا يظـن البعـض بـل 
أن الفتـاة اليمنيـة واجهـت العديـد مـن التحديـات 
والظـروف التـي كانـت تعمل على عدم السـماح 
قـادرًة  كانـت  ولكنهـا  السـيارة،  بقيـادة  للمـرأة 
علـى تحـدي تلـك القيـود واالنتقـادات األســرية 
والمجتمعيـة، وعملـت علـى كسـب المزيـد مـن 
الذاتـي فـي كل قراراتهـا وأعمالهـا  االسـتقال 

وأنشـطتها.
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ولـم يتوقـف األمـر عنـد السـماح للمـرأة بالقيادة 
العالمـي والذيـن سـبقوا  فقـط، فعلـى المسـتوى 
عالمنـا العربـي بكثيـر فـي هـذا المضمـار، فقـد 
أجريـت العديـد الدراسـات واألبحـاث عـن هـل 
تسـتطيع المـرأة المشـاركة فـي ماراثـون سـباق 
السـيارات؟! وهـل هنـاك مـن أخطار علـى حياة 

المـرأة إن شـاركت فـي ذلـك؟!
وكشـفت دراسـًة حديثة بأن النسـاء السائقات في 

عالـم سـباق السـيارات ُمبرمجات جينّيـاً للتعامل 
مقارنـًة  القاسـية  الظـروف  مـع  أفضـل  بشـكٍل 
وجـود  ال  أنـه  وأكـدت  الرجـال،  بمنافسـيهن 
ألي اختـاف فـي اللياقـة البدنيـة بيـن الذكـور 
المناسـبين،  والخبـرة  التدريـب  فمـع  واإلنـاث، 
تسـتطيع المـرأة التفـوق مـن حيـث الســرعة في 

القيـادة.
وفـي هـذا الصـدد، قـال الكاتـب جـو بينكسـتون 
-فـي تقريـره الـذي نشـرته صحيفـة ديلـي ميـل 
حـول  النقـاش  احتـدم  لطالمـا  إنـه  البريطانيـة- 
االختافـات علـى مسـتوى األداء بين الجنسـين، 
ومـا إذا كانـت المـرأة قـادرة حقـا علـى تحّمـل 
وراء عجلـة  عنـد وجودهـا  القاسـية  الظـروف 

القيـادة.
الدراسـات  إحـدى  تبـّدد  السـياق،  هـذا  فـي 
مـن  لهـا  أسـاس  ال  التـي  الشـائعة  الخرافـات 
الصّحـة، والتـي تفيـد بـأن النسـاء ال يسـتطعن 
تحمـل درجـات الحـرارة المرتفعـة فـي رياضـة 
مـن  معّينـة  مرحلـة  خـال  السـيارات،  سـباق 

الشـهرية. دورتهـن 
وأورد الكاتـب أن الباحثيـن فـي جامعـة واليـة 
سـتة  نشـاط  دراسـة  علـى  عملـوا  ميشـيغان 
أشـخاص، ثاثـة رجـال وثـاث إنـاث، لتحديـد 
مـا إذا كان هنـاك أي اختـاف بيـن الجنسـين. 
وأجـري هـذا التقييـم ضمن فئتين من السـباقات، 
والمفتوحـة،  المغلقـة  القيـادة  قمـرة  تضّمـان 
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وخلُـص إلـى أن قـدرة التحّمـل البدنيـة واحـدة 
الجنسـين. لـدى 

وخـال هـذه الدراسـة، عمـل الباحثـون علـى 
تحليـل معدل ضــربات القلب والتنفس ودرجة 
التوّتـر  عـن  فضـاً  والجلـد،  الجسـم  حـرارة 
الحـرارة، والتـي مـن شـأنها أن  الناجـم عـن 
تـؤدي إلـى الشـعور باإلجهاد الذي يعّد السـبب 
وعمومـاً،  السـباق..  أثنـاء  للتوتـر  األساســي 
بشـكٍل  المـرأة  جسـم  حـرارة  درجـة  ترتفـع 
الـدورة  مـن  معينـة  مرحلـة  خـال  طبيعـي 

الشـهرية.
وقـال ديفيـد فيرغسـون، وهـو أسـتاذ مسـاعد 
فسـيولوجيا  دراسـة  فـي  سـنة   15 أمضــى 
جامعـة  فـي  السـباق  سـيارات  سـائقي  جسـم 
واليـة ميشـيغان: »هنـاك تصـّور خاطـئ يفيد 
بأنـه مـن المحتمـل أن المـرأة تتعـب بســرعة، 
ممـا قـد يشـّكل خطـراً علـى سـامة السـائقين 

اآلخريـن«.
وبنـاًء علـى النتائـج التـي توصـل إليهـا فريـق 
تــماماً،  الباحثيـن، يعـد هـذا التصـّور خاطئـاً 
األصفريـة،  المرحلـة  أن  سـابقاً  اُقتـرح  وقـد 
الشـهرية  الـدورة  الثانـي مـن  النصـف  وهـي 
التـي تبـدأ بعـد اإلباضة وتنتهي مـع بداية فترة 
الحيـض، تــمثل خطـراً علـى النسـاء وعلـى 

أيضـاً. اآلخريـن 
»المرحلـة  أن  إلـى  فيرغسـون  وأشـار 
األصفريـة تشـمل ارتفاع معـدالت دقات القلب 

ودرجـة حـرارة الجسـم وزيادة فـي حدة بعض 
العوامـل الفسـيولوجية األخـرى التـي تعـد من 

اإلرهـاق«. مسـببات  أهـم 
مـع ذلـك، ال تختلف هذه العوامل عما يتعرض 
إحـدى  أفـادت  وقـد  الذكـور،  السـائقون  لـه 
الدراسـات التـي ُنشــرت فـي مجلة »ميديسـن 
أند سـاينس إن سـبورتس أند اكزيرسـايز« أن 
هيـكل السـيارة، سـواًء كانـت ذات مقصـورًة 
مغلقـًة أو مفتوحـة، يمثـل أهـم عامـل مسـبب 
مـن  المجموعتيـن  كلتـا  فـي  الشـديد  لإلجهـاد 
السـائقين، أكثـر مـن أي تغييـرات هرمونيـة.
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إدارة الوقت.. 
العنصر الذي ال يهتم لــــــــــــــه اليمنيون!!
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اإلدارة  مـن علمـاء  الكثيـرون  يذهـب 
التعاريـف  مـن  العديـد  إصـدار  إلـى 
الخاصة بإدارة الوقت: أنها االسـتغال 
األمثـل للوقـت، والقدرات الشـخصّية؛ 
بهـدف تحقيـق األهداف المنشـودة، بما 
بيـن  التـوازن  علـى  الحفـاظ  يضمـن 
العمـل،  ومطالـب  الخاّصـة،  الحيـاة 
مـن  لـكلٍّ  األساسـّية  الحاجـات  وبيـن 

والـروح. والجسـد،  العقـل، 
أمـا المقصـود بعمليـة تنظيـم الوقـت؛ 
فُيعـّرف بأّنـه عمليـة تنظيـم وتخطيـط 
لمقـدار الوقـت الـازم إلتــمام أنشـطٍة 
معّينـة بأعلـى كفـاءٍة ممكنـة، وتتمّثـل 
فوائده في الحصول على سـمعٍة مهنيٍة 
أفضـل، والتقليـل من الضغـط، وزيادة 
األهـداف  وتحقيـق  النجـاح،  فـرص 
المسـتوى الشخصــي أو  سـواًء علـى 
فـي  الفشـل  فـإّن  وبالمقابـل  المهنـي، 
فـي  يتسـّبب  أن  ُيمكـن  الوقـت  تنظيـم 
وجـود المزيد من المجهودات المبذولة 
الجـودة،  وضعـف  الفّعالـة،  وغيـر 
وزيـادة معـّدل التوتـر، والتأّخـر عـن 
للمهـام، وغيرهـا. النهائيـة  المواعيـد 

يمكننـا  التعاريـف  هـذه  خـال  ومـن 
التطـرق إلـى أهـّم المفاتيـح األساسـّية 

ـال: فعَّ بشـكٍل  الوقـت  إلدارة 
وضـع  طريـق  عـن  الوقـت:  تحليـل 
مـدار  علـى  اليومّيـة  لألنشـطة  سـجّل 
ن أساسـاً  أسـبوع كحـدٍّ أدنـى، مّمـا يكوِّ

للوقـت.  ناجـح  لتحليـل  جوهرّيـاً 

بالتخطيـط  االهتمـام  يتـّم  التخطيـط: 
والتخطيـط  الطويـل،  المـدى  علـى 
األهـداف،  مـع  يتَّفـق  بمـا  اليومـّي، 
واألحـداث، مّمـا يحقِّـق االسـتفادة مـن 

فّعـال.  بشـكل  الوقـت 
السـعي  إّن  واألولوّيـات:  األهـداف 
لتحقيـق األهـداف التـي يتـّم التخطيـط 
فاعلّيـة  أكثـر  نتائـج  إلـى  يـؤّدي  لهـا 
مـن تلـك التـي قـد يـؤّدي إليهـا السـعي 
دفـة.  الصُّ قبيـل  مـن  أهـداف  لتحقيـق 
التوقُّـع: وهـو فّعـال بشـكٍل أكبـر مـن 

العاجـّي. اإلجـراء 
الفعالّيـة: وهـي تعنـي إنجـاز األشـياء 
حيـث  الصحيـح،  بالشـكل  الصحيحـة 
إّن أي جهـد يتـّم بذلـه فـي أوقـات غير 
مناسـبة؛ وإلنجـاز مهـاّم غير مناسـبة، 
ونتائـج لـم يتـّم التخطيـط لهـا، سـيكون 

جهـداً عديـم الفعالّيـة. 
البدائـل: وهـي تعنـي ضــرورة إيجـاد 
مـن  الفـرد  ـن  ُيمكِّ مّمـا  بديلـة،  حلـول 

الفّعـال.  الحـّل  اختيـار 
ممارسـة  تتـّم  النهائّيـة:  المواعيـد 
االنضبـاط الذاتـّي لالتـزام بهـا، مّمـا 
د،  التـردُّ علـى  ب  التغلُـّ فـي  يسـاعد 

والحيـرة.  والتسـويف، 
اإليجـاز: ويسـاعد علـى زيـادة الفهـم، 

والوضـوح.
التفاصيـل:  وتجنُّـب  الروتيـن  تقليـل 
مـة  الُمنظَّ أهـداف  علـى  التركيـز  يتـّم 
العاّمـة، والحـّد مـن المهـاّم الروتينّيـة، 

دمجهـا. أو  تفويضهـا،  أو 
يـا  بعاليـه،  ذكـر  مـا  خـال  ومـن 
ُتـرى هـل حقيقـًة نعمـل علـى ذلـك؟! 
نظـراً  جـداً  بعيـداً  الموضـوع  أن  أم 
وجـود  عـدم  أبرزهـا:  عـدة؛  لعوامـل 
وقـع للثقافـة اإلداريـة السـليمة، وعـدم 
وجـود الثقافـات المؤسسـية فـي عمـوم 

لمجتمـع. ا
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إلدارة الوقـت العديـد مـن الفوائـد التـي تنعكـس ال 
محالـة علـى الشـخص الـذي يخطـط ويهتـم بـإدارة 
الوقـت، ويمكننـا هنـا ســرد بعض الفوائـد المتحققة 

مـن انتهاجنـا لذلـك، وهـي كالتالـي:-
زيـادة اإلنتاجيـة: إّن تنظيـم الوقـت ُيمكـن أن يؤّدي 
إلـى إنجـاز المزيـد مـن العمـل فـي فتـراٍت زمنيـٍة 
قصيرة، وبجهٍد أقّل؛ فبدالً من أن ُيحاول الشـخص 
إنجـاز عمـل صعـب خـال فتـرات االسـتراحات 
القصيـرة التـي تفصـل بيـن االجتماعـات، ُيمكن أن 
يسـتغلّها لعمـل مهمـٍة بسـيطة، ونقـل المهـام األكثر 

أهميـًة وصعوبـًة إلـى أوقـاٍت مناسـبٍة أكثر.
الشـعور باإلنجـاز والحمـاس للعمـل: ُيعتبـر قضـاء 
يوماً كاماً مشـغوالً بنسبة )100%( دون الحصول 
علـى نتائـج مفيـدة فـي الوقت ذاته مـن أكثر األمور 
إحباطـاً بالنسـبة للشـخص، وبالمقابـل فإّن الشـعور 
بالوقـت،  االسـتمتاع  علـى  والقـدرة  باإلنجـاز، 
والحصـول علـى فترات اسـترخاء وراحة، جميعها 

ُيمكـن أن ُتبقـي الشـخص ُمتحّمسـاً للعمـل أكثـر.
األنشـطة  لممارسـة  الوقـت  مـن  المزيـد  توفيـر 
للنـوم،  وقتـه  الشـخص  ُينّظـم  عندمـا  المفّضلـة: 
والعنايـة  والتنّقـل،  الطعـام،  وتنـاول  والعمـل، 
بالنظافة الشـخصية، سـيكون هناك مـا ُيقارب أربع 
المفّضلـة مـن  لممارسـة األنشـطة  يوميـاً  سـاعات 
أجـل الحصـول علـى المتعـة، مثـل: قضـاء المزيـد 
مـن الوقـت مـع العائلـة، أو زيـارة األصدقـاء، أو 
غيرهـا. أو  الشـخصي،  التطويـر  مهـارات  تعلّـم 

أحافـظ  أن  أسـتطيع  كيـف  هنـا..  األمثـل  والسـؤال 
علـى وقتـي، وكيـف أسـتطيع اسـتغاله االسـتغال 
األمثـل؟! واإلجابـة على هذا السـؤال المهم هو تقديم 
العديـد مـن النصائـح للحفـاظ علـى الوقـت، وإدارته 

واالسـتفادة منـه، ويمكننـا ســردها كمـا يلـي:-
تفويـض المهام: يمكن أن يفوض اإلنسـان اآلخرين 
ببعـض المهمـات لتحقيـق المزيـد مـن اإلنجـازات 

بهـدف الحفـاظ علـى الوقت. 
تحديـد أولويـات العمل: إن تحديد المهـام وتصنيفها 
الوقـت،  علـى  للحفـاظ  الطـرق  أفضـل  مـن  لتعـد 

بحيـث يتـم البـدء بالمهـام التـي تحتاج إلـى االهتمام 
غيـر  األمـور  يتـرك  أن  أيضـاً  وعليـه  الفـوري، 

المهمـة لألوقـات األخـرى.
إلـى  الواجبـات  التسـويف: يـؤدي تسـويف  تجنـب 

إضاعـة الكثيـر مـن الوقـت وهـدر الطاقـة. 
الشـخص  يقـوم  أن  ُيفضـل  المهـام:  تعـدد  تجنـب 
بتجنـب القيـام بعـدة مهـام فـي ذات الوقـت، نظـراً 
ألن ذلـك ُيقلـل مـن التركيـز ويؤثر علـى اإلنتاجية؛ 
وبالتالـي يعمـل علـى تضييـع المزيـد مـن الوقـت.
باألعمـال  القيـام  إن  مبكـر:  وقـت  فـي  البـدء 
بوقـٍت مبكـر أسـهل وأكثـر إنجـازاً، حيـث يكـون 
اإلنسـان غالبـاً أكثـر هـدوًء ووضوحـاً وراحـًة عند 
االسـتيقاظ، وهـذا يسـاعده فـي الحفـاظ علـى وقتـه 

منـه.  اسـتفادٍة  أقصــى  وتحقيـق 
الحصـول علـى فتـرات مـن الراحـة: يتوجـب على 
الشـخص أخـذ اسـتراحة بيـن الحيـن واآلخر، حيث 
واالسـترخاء  اإلنتاجيـة،  زيـادة  فـي  ذلـك  يسـاعد 
مـن  واالسـتفادة  طاقـة  بـكل  العمـل  إلـى  للعـودة 

الوقـت.
وفـي األخيـر.. وكتطبيـٍق عملـي لعلـم إدارة الوقت 
عـن  الوقـت  علـى  الحفـاظ  بتجربـة  البـدء  يمكننـا 
ومهـام  أعمـال  )جـدول  وتصميـم  إعـداد  طريـق 
لـكل  فاحصـة  نظـرة  إلقـاء  خـال  مـن  ـن(  ُمزمَّ
األمـور التـي يريد فعلهـا والكيفية التـي يريد قضاء 
أيامـه بها، مع ضــرورة االهتمـام بتخصيص وقٍت 
للعمـل ووقـٍت آخر لاسـترخاء، بحيث يهدف عمل 
مثـل هـذا الجـدول إلى اسـتغال كافة سـاعات اليوم 
وتحقيـق أقصــى اسـتفادة منها، وعـدم تضييعها إال 
والمسـاعدة  فعلـي،  بشـكٍل  ممتعـٍة ومفيـدة  بطـرٍق 
علـى إحـداث الوعي والتغيير في العـادات ومعرفة 

أهميـة الوقـت.
المـرء  علـى  سـيكون  الجـدول  هـذا  خـال  ومـن 
تجنـب االلتزامـات اإلضافيـة التـي ال تخـدم أهدافـه 
ومصالحـه، حيـث أن عليـه في المقـام األول العمل 
علـى تحديد أهدافه، واألشـياء التي يريـد القيام بها، 
ثـم أن يتـرك الوقـت اإلضافي للحصول على قسـٍط 
مـن الراحـة، كمـا عليـه أن يهتم بوضـع الحدود مع 

اآلخريـن بهـدف التحكـم بالوقت.

47



48

إذا لم تسافر من قبل.. 
 á«Ø«µd íFÉ°üf

 OGó©à°S’G
IôFÉ£dÉH ôØ°ù∏d

48

مسافراتمسافرات



49

 :OGó``YEG
أنغـام محمـد 

 ‘  ¿EÉa  ôaÉ``````°S)  :πãŸG  ∫ƒ≤j
 ¿EÉa ( oóFGƒa á©Ñ``````°S ôØ``````°ùdG
 øe  ôØ°ùdG  ∂d  ≥Ñ°ùj  ⁄  âæc
 âæc hCG  IôFÉ£dG Ïe ≈∏Y πÑb
 ∂HÉàæJh  ,¬H  ΩÉ«≤∏d  §£îJ
 ≥∏≤dG ∑hQÉ``````°ùjh ±hÉ``````îŸG
 á©àeC’G ´ƒfh á«ªc øe IÒ◊Gh
 ™e ;∂©e ÉgòNCÉJ ¿CG Öéj »àdG
 ‘  ¿GÒ£dG  äÉcô`°T  ¿CÉH  º∏©dG
 äGOÉ°TQEGh  óYGƒ≤d  ºFGO  mÒ«¨J
 ÌcCG  kGó«≤©J  OGOõJ  øë``````°ûdG
 ¿CGh  πH  ,âbƒdG  Qhôe  ™e  ÌcCGh
 ¿CG  Öéj  á«dÉe  kÉeƒ°SQ  ∂«∏Y
 äRhÉŒ Ée GPEG kÉ``````°†jCG É¡©aóJ
 Gòg  ¿Éc  GPEÉa  !!Üƒ∏£ŸG  ¿RƒdG
 ,ó«MƒdG  â°ùd  âfCÉa  ∂éYõj
 ´ÉÑJEG ƒg ∂``````«∏Y Ée πc øµdh
 ,Ió«©°S á∏Môd çÓK mäGƒ£N
 máaÉ``````°ùŸ  Ò£J  âæc  kAGƒ``````°S
 hCG  πª©∏d ,á``````∏jƒW hCG  mIÒ°üb

.ÉgÒZh ..¬«aÎ∏d hCG êÓ©∏d

49



50

ولی: 
ٔ
طوه8 ا,+ الح.

دك ی1 *1
ه8 محموله8 =. )2 12 8Aد. ح ح.

مهمـة  ألشـياًء  المسـافر  يحمـل  مـا  عـادًة 
تكـون  أن  تتطلـب  بـه،  خاصـة  وضــرورية 
بالقـرب مـن المسـافر، وليس في مكان الشـحن 
الخـاص بالطائرة، والطائـرة قد خصصت لكل 
راكـب مكانـاً يقـع فـوق رأسـه خاصـاً بالحقيبـة 
المحمولـة بيـده، ونظراً ألهميتها يمكنني ســرد 

مـا يقـوم المسـافر بوضعـه داخلهـا:- 
احـِزم األشـياء القّيمة في حقيبتـك المحمولة في 

اليـد حتـى ال تفقد أشـياءك القيمة أبداً.
الحقيبـة  تلـك  فـي  الضــرورية  األمتعـة  ضـع 
ممـا  األشـياء  أقـل  وضـع  علـى  واقتصــر 
سـتحتاجه للنجـاة والعيـش إذا أضعـت أمتعتـك.
احـرص علـى أخذ كل األدويـة وكل ما تحتاجه 
للحفـاظ علـى راحتـك، علمـاً بأنه مسـموح أخذ 

األدويـة إذا كنـت تحتاجها لمرضك.
التبديـل  أو  للتعويـض  القابلـة  المابـس  اختـر 
فـي هـذه الحقيبـة، على سـبيل المثال األوشـحة 

صغيـرة وسـهلة الحـزم.
مـع  اإللكترونيـة  أجهزتـك  احـزم 
أو  اآليبـاد  أو  كالابتـوب  بعضهـا، 
سـببين:  إلـى  ذلـك  ويرجـع  غيرهـا.. 
األول: أنـت علـى األرجـح سـتملُّ على 
لمـدة  كانـت  وإن  حتـى  الطائـرة  متـن 
نصـف سـاعة فقـط، لـذا فـإن وضعهـا 
مـع بعضهـا سيسـمح لـك الوصـول إلى 
جهـازك بسـهولة.. أمـا السـبب الثانـي 
وفحـص  تفتيـش  يلـزم  فـي:  فيتمثـل 
المطـار،  فـي  اإللكترونيـة  األجهـزة 
فـإذا وجـد الموظفـون أن أجهزتـك كلها 
فـي نفـس المـكان سـهل عليهـم رؤيتها، 
أمـورك  سيسـهلوا  أنهـم  واألرجـح 
بســرعة ولن تقـف في الطابور طوياً.
للصعـود  وثائقـك:  كل  معـك  أن  تأكـد 
لوسـيلة  سـتحتاج  الطائـرة  متـن  علـى 
أو  السـفر  كجـواز  شـخصية  تعريـف 
رخصـة القيـادة، وال تنسـى أخـذ بطاقة 
ATM أو بطاقـة االئتمـان، وربمـا مـن 
الجيـد أال تأخـذ معـك كل بطاقاتك ألنك 

بضياعهـا. تخاطـر 
ن معلومات رحلتك في جيب يسـهل  خزِّ
الوصـول إليـه فـي حقيبتـك المحمولـة، 

بمـا فيهـا اسـم شــركة الطيـران ورقـم الرحلـة 
وكـود التأكيـد وتفاصيـل الرحلـة، ويفيـدك ذلك 
فـي أكشـاك الخدمـة الذاتية المسـتخدمة للدخول 
بالمطـارات والتـي توفرها الكثير من شــركات 

الطيران.
تجنـب أخـذ زجاجـات العطـور والشـامبوهات 
األكثـر  األخـرى  لألشـياء  مسـاحة  لـك  يوفـر 

أهميـة فـي حقيبـة يـدك.
احضـِـر أدوات اإلسـعافات األوليـة مع األدوية 
المسـكنة لأللـم، لذا أحضــر معـك تلك األدوات 
ضمـادات،  األلـم،  )مسـكنات  أمثلتهـا  ومـن 
أدويـة  السـفر(،  تتوتـر مـن  مهـدئ )إذا كنـت 
)لتغيـرات  المضـغ  علكـة  للغثيـان،  مضـادة 
ضغـط الجـو(، مناديـل، سـدادات األذن )مفيـدة 
للسـفر بشـكٍل عـام(، أدويـة ألي شــيٍء أنـت 

ُمعـرٍض لـه، كالحساسـية مثـاً(.
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تجّنـب جلـب األمتعة التي يتم فحصها إن أمكن، 

ألن تلـك العمليـة مزعجـة بالفعـل، فسـتقلق عند 
حـزم الحقائـب وجرهـا معـك وتلبيـة متطلبـات 
الـوزن المسـموح بـه وربمـا دفـع المزيـد مـن 
الرسـوم التـي كنـت تجهلها، ومن ثـم التمني أال 

تضيعها الشــركة.
احـزم أشـياًء خفيفـة قـدر اإلمـكان، فمـن السـهل 
الـوزن، وإن ضاعـت  أمتعـة خفيفـة  تحـزم  أن 
فإنهـا سـتضيع أمتعـة أقـل )فـي الطائـرة أو عنـد 

نسـيانك لهـا فـي غرفـة الفنـدق(. 
االمتنـاع عـن جلـب الكثيـر من األحذيـة؛ ويجب 
لتجنـب  باسـتيكية  أكيـاٍس  فـي  األحذيـة  حـزم 
توسـيخ أمتعتـك األخـرى مـا لـم تكـن األحذيـة 

جديـدة.
حقائبـك  فـي  المهمـة  وثائقـك  مـن  نسـخاً  ضـع 
المحمولـة علـى متـن الطائـرة، ففـي حالـة حدث 
نسـيت  أو  اليـد  فـي  المحمولـة  لحقيبتـك  شــيٍء 
حزم تلك الحقيبة بشـكٍل صحيح أو حدث شــيء 

ســيء لـك، سـتجد تلـك الوثائـق معـك.
توقـع للزجاجـات أن تتســرب محتوياتهـا عنـد 
السـفر بالطائرة، فيجب تغليف كل شــيٍء بشـكٍل 
منفصـل وتخزينـه فـي أكياس حتـى ال تصل 

التســريبات لمابسك. 
ف  اخلـع الغطـاء مـن علـى كل زجاجـة وغلِـّ
الغطـاء  ثـم ضـع  باسـتيك  بكيـس  أعاهـا 
مـن جديـد، وهـذا يعنـي أنـه حتـى إن انفتـح 

الغطـاء فلـن يتـم تســريب المحتويـات.
ظهـور  يمنـع  فهـذا  مابسـك:  وطبـق  لِـف 
الكرمشـات مربعـة الشـكل بالمابـس ويوفر 

بالحقيبـة.  إضافيـة  مسـاحة 
عاليـة  السـحاب  ذات  األكيـاس  اسـتخدام 
فيمكنـك  حقيبتـك،  حـزم  إلحـكام  الجـودة 
ثلـث إضافـي فـارغ مـن  أن تحصـل علـى 
تلـك  فـي  مابسـك  وضعـت  إذا  المسـاحة 

األكيـاس.
من السـهل بشـكٍل عام حزم األشـياء الطويلة 
واألوعيـة  الزجاجـات  عـن  اإلسـطوانية 
األمتعـة  حـزم  لتسـهيل  الشـكل.  غريبـة 
ابحـث عـن األشـياء ذات األشـكال واألحجام 
البسـيطة، فهـي تحتـل مسـاحة أقـل إجماليـاً.
تخطـط  كنـت  إذا  ستشـتريه،  مـا  تحـزم  ال 
حقيبتـك  تــملئ  فـا  رحلتـك  فـي  للتسـوق 
فـي  اتـرك مسـاحًة  بـل  العاديـة،  بالمابـس 

للمشـتريات. حقائبـك 
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اعلـم مـدة رحلتـك، فعندها حدد نوع األشـياء التي 
يجـب أن تحزمهـا ومدتهـا، مـا هـي األيـام التـي 
تخطـط لحضـور حـدث هـام بهـا؟ كيـف يمكنـك 

إعـادة اسـتخدام أشـيائك مـراراً وتكـراراً؟
تجنـب جلـب  كانـت رحلتـك قصيـرة حـاول  إذا 
الحقائـب التـي تحمـل علـى متـن الطائـرة والتـي 
يتـم فحصهـا، فالمزيـد مـن المطـارات فـي يومنـا 
تتحـول  أن  ويمكـن  عليهـا،  مـاالً  تغرمـك  هـذا 

رحلتـك الرخيصـة إلـى غاليـة بسـبب ذلـك. 
تحقـق مـن حالـة الجـو، ألنـه يسـاعدك فـي تحديد 
مـا يجـب عليـك أن تحزمه، على سـبيل المثال إذا 
كانـت البلـدة التـي تقصدهـا جوهـا بـارد وممطـر 
فربمـا تحتـاج ألخـذ مابس ثقيلة وشمسـية معك.
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ضـع أشـياءك القيمة فـي الحقيبة التـي تحملها في 
يـدك دائمـاً حتـى ال تضيع منك.

مـن الجيـد أن تأخـذ معـك ســرواالً تحتيـاً إضافياً 
أو أكثـر، فالبناطيـل الجينـز والتيشـيرتات يمكـن 
أن تـدوم لفتـرة طويلـة، ولكن الســراويل التحتية 

الجديدة ضــرورية.
إذا كنـت آخـذاً حقيبـة ظهـر معـك فضع األشـياء 
التـي تسـتخدمها كثيـراً باألعلـى حتـى ال تفتـش 
مطـاٍر  فـي  وأنـت  عنهـا  بحثـاً  الحقيبـة  بعمـق 

مشـغول.
لاسـتماع  معـك  األذن  سـماعات  احِضــر 
أفضـل. لنـوٍم  للعينيـن  وغطـاء  للموسـيقى 

احـزم األشـياء التـي لها 3 اسـتخدامات متنوعة 
أو أكثـر وال تفـرط فـي الحزمة.

اسـتخدم الزجاجـات القابلة لانضغـاط بدالً من 
حمل السـائل بأكمله.

احـذر مـن الوزن الزائد. فـي بعض المطارات 
يمكـن أن تكلفـك حقيبـة ثقيلة أكثـر من حقيبتين 

خفيفتين.
الممنوعـة  األشـياء  بعـض  جلـب  مـن  احـذر 
علـى متـن الطائـرة، ويجـب عليـك أن تقـرأ 
الخاصـة  الطيـران  هيئـة  موقـع  علـى  عنهـا 

ببلـدك.
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السيارات الكهربائية..
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 äGQƒ£J á«eƒj mIQƒ°üH ÉæŸÉY ó¡```°ûj
 ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘h á«dGƒàeh á«dÉààe
 ÜôYh Ú```«æª«c É```æfCG  »æfõëj É```eh
 ó¨dG ⁄É```Y »```æÑJ ‘ É```æd Oƒ```Lh ’
 çÉ```ëHCG  Ó```a  ,¬```JGQƒKh  ¬```JGQƒ£Jh
 ájôjƒ£J çÉ```ëHCG ’h ,ΩÉ```≤ oJ á```«ª∏Y
 º∏©dG »≤∏J ƒg ¬H Ωƒ≤f Ée πch ,òØæ oJ
 ,êQÉÿG  ø```e  á```«YÉæ°üdG  ¬```JGQƒ£Jh
 øe ó«H iÎ°û oJh ´ÉàÑ oJ ká©∏```°S íÑ°üæd
 ‘h ,Ωó≤àdGh ,º∏©dGh ,áYÉæ°üdG ∂∏Á
 √òg ‘ Éæ∏©dh ,ä’É```éŸG øe ójó©dG
 á«YÉæ°üdG IQƒ```ãdG  ¿ƒ```°†Z ‘ ΩÉjC’G
 É¡fÉcQCG Rô```HCG ¿ƒµ«```°S »àdG ,á```©HGôdG
 á```©HÉ£dGh  ,á```«FÉHô¡µdG  äGQÉ«```°ùdG
 …P  ∞```JGƒ¡dGh  ,OÉ```©HC’G  á```«KÓK
 ójó©dGh ójó©dGh ,ábQÉÿG äÉØ°UGƒŸG
 º∏µJCÉ°S Gòg ‹É≤e ‘h ..äGQƒ£àdG øe
 Oƒ≤à°S »àdG á«FÉHô¡µdG äGQÉ«°ùdG øY
 ká°†¡f ≥«≤– ¬«a ÉŸ πÑ≤à```°ùŸG kÉªàM
 ‘ kÉ°†jCGh ,äÓ°UGƒŸG ∫É› ‘ á∏eÉµàe
 π«∏≤àdGh áÄ«ÑdG ≈```∏Y ®ÉØ◊G ∫É›

.»NÉæŸG Ò¨àdG QÉKBG øe

OGó``YEG: أميــر محمـــد 

"راٮ8  واع الس12 .*
ٔ
ا

ه8 12*ٔ" الگهر*(
بعد سـنوات قليلة سـتذهب السيارات العادية 
إلـى  وطرقاتنـا  شـوارعنا  بهـا  والممتلئـة 
المتاحـف فقـط، ولـن تكـون فـي شـوارعنا 
ال محالـة، كمـا أنـه سـتختفي معهـا محطات 
التعبئـة للمشـتقات النفطيـة، بـل وسـتتقلص 
العديـد مـن ورشـات اإلصـاح للسـيارات، 
واإلطـارات  الزيـوت  تغييـر  وأماكـن 
مجمعـات  وجـود  وسنشـهد  بـل  وخافهـا، 
دقائـق  وفـي  السـيارات  لصيانـة  كبيـرة 
محـددة... والسـبب فـي ذلـك كله هـو تحول 
العالم إلى شــراء السـيارات الكهربائية ذات 
إذا  األرخـص  والتكلفـة  الفائقـة،  الســرعة 
مـا قارنـا السـيارات العاديـة وتكاليـف قطـع 
غيارهـا، مع السـيارات الكهربائية فاألخيرة 
حتمـاً سـتكون األرخـص واألسـهل؛ وهـذا 
األمـر أصبـح متنـاول اليـد حاليـاً؛ فقد شـهد 
حـول  الكهربائيـة  السـيارات  علـى  الطلـب 
العالم ارتفاعاً كبيراً خال العشــر السنوات 
الماضية، كما شـهد أيضاً الصــراع الحتمي 
والتـي  السـيارات،  بيـن شــركات صناعـة 
بـدأت تتبنـى خططـاً طموحـة لتحويل جميع 
كاملـة،   كهربائيـة  سـيارات  إلـى  سـياراتها 
ذات محـركات كهربائيـة بحتة، واالسـتغناء 

كليـاً عـن محـركات البنزيـن والديـزل.
علـى  العالمـي  اإلنفـاق  حجـم  وتجـاوز 
 )209( مـن  أكثـر  الكهربائيـة  السـيارات 
مليـار دوالر خـال عـام 2021م فقـط، كما 
أن هنـاك نمـوٍّ سـنوي مركـب متوقـع لحجـم 
السـوق بنحو )25%( خال الفترة )2022 
- 2030(، ليقتـرب مـن التريليـون دوالر 

)957 مليـار دوالر( بحلـول عام 2030م، 
شـهدها  التـي  للمبيعـات  بالنسـبة  أمـا 
العـام  خـال  الكهربائيـة  السـيارات  سـوق 
الماضــي، فقـد وصل معـدل النمو إلى أكثر 
مـن )83%( مقارنـًة بحجـم مبيعـات عـام 
2019م  بالعـام  مقارنـة  ولكـن  2020م؛ 

السـيارات  مبيعـات  حجـم  نمـو  أن  فسـنجد 
الكهربائيـة عالميـاً بلغ نحـو )180%( حيث 
اسـتحوذ حجم مبيعات السـيارات الكهربائية 
علـى )7.3%( من مبيعات قطاع السـيارات 
عالميـاً فـي 2021، وقـد تـم بيـع أكثـر مـن 

)5.6( ماييـن سـيارة كهربائيـة.
 )IEA فيمـا توقعـت )وكالـة الطاقـة الدوليـة
فـي تقريـٍر لهـا ُنشــر على موقعها الرسـمي 
فـي شـهر نوفمبـر 2021م، وصـول عـدد 
واألوتوبيسـات  والشـاحنات  السـيارات 
الكهربائيـة المرخصـة وتسـير علـى الطرق 
فـي جميـع أنحـاء العالم إلـى )145( مليون 
ظـل  فـي  2030م  عـام  بحلـول  مركبـة 
الجهـود التـي تقوم بها حكومـات العالم للحد 
مـن التلـوث عبـر إلـزام منتجـي السـيارات 
العاملـة  التقليديـة  المركبـات  مـن  للتحـول 
بالوقـود التقليدي إلـى الطاقة النظيفة، ويأتي 
على رأس تلك الشــركات؛ فورد، وفولكس 
مـن  وغيرهـا  موتـورز  وجنـرال  فاجـن، 
الشــركات التـي تركـز اآلن علـى تصنيـع 
شــركة  عـن  بعيـداً  الكهربائيـة  السـيارات 
تسـا األمريكيـة التـي تسـتحوذ على النسـبة 
األكبـر فيمـا يخـص السـيارات الكهربائيـة، 
وتوقـع العديد مـن الخبراء أن تصل الحصة 
عـام  فـي  الكهربائيـة  للسـيارات  السـوقية 
إجمالـي  مـن   )%80( نسـبة  إلـى  2050م 

مبيعـات المركبـات الجديـدة فـي العالـم.

"راٮ8  واع الس12 .*
ٔ
ا

ه8 12*ٔ" الگهر*(
توجـد ثاثـة أنواع من السـيارات الكهربائية 
حاليـاً، وتتضمـن الكهربائيـة الهجينـة أو مـا 
ُيطلـق عليهـا »هايبرد«، وهي التي تــمتلك 
منظومـة مـن محركيـن، أحدهمـا كهربائي، 
واآلخـر محـرك احتـراق داخلـي اعتيـادي، 
منظومـة  بواسـطة  البطاريـات  وُتشـَحن 
الفرملـة التـي تحـّول محـرك السـيارة إلـى 
مولـد كهربائـي فـي أثنـاء ضغـط الفرامـل، 

53



54

بمـا يتيـح إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة لشـحن البطاريـات، وتوجـد منظومـة 
فرملـة احتكاكيـة عاديـة احتياطيـة تعمـل إذا تعّطلـت المنظومـة المذكـورة.
أمـا النـوع الثانـي فهـو السـيارات الكهربائيـة الهجينـة ذات قابـس الشـحن، 
وهـذه السـيارات لديهـا أيًضـا منظومـة مـن محركيـن، أحدهمـا كهربائـي 
واآلخـر محـرك احتـراق داخلي اعتيادي، وُتشـحن البطاريـات عن طريق 
مصدر الشـحن الخارجي، فضًا عن منظومة الفرامل لشـحن البطاريات، 
وتنتج كبريات شــركات العالم - مثل تويوتا وهوندا وميتسوبيشــي- نماذج 

متنوعـة من هذه السـيارات.
ومـن الممكـن أن ُتوّصـل المحـركات علـى التوالـي، وأن يغـّذي المحـرك 
التقليـدي مولـداً يغـذي بـدوره المحـرك الكهربائـي والبطاريـة، وبالتالـي 
تكـون منظومـة حركة السـيارة معتمدة على المحـرك الكهربائي والبطارية 

ذات الحجـم الكبيـر غالبـاً، ومـن ثـم فـإن التكلفـة هنـا تكـون أعلى.
كمـا يمكـن التوصيـل علـى التـوازي، إذ ُتـوّزع الطاقة المحركة للسـيارات 

بيـن المحركيـن، ويمكـن كذلـك ألي منهمـا أن يحـرك السـيارة، ويكونـان 
بحجـم أصغـر مـن أن يحتـوي علـى خاصيـة التوصيل علـى التوالي، وهي 

خاصيـة مسـتخدمة أكثـر فـي السـيارات الصغيرة.
يسـتمد  وهـو  البطاريـة،  ذات  الكهربائيـة  السـيارات  هـو  الثالـث  النـوع 
طاقتـه فقـط مـن الكهربـاء، أي أنهـا سـيارات كهربائيـة بالكامـل، وُتشـحن 
البطاريـات فيهـا عـن طريـق توصيـل الكهربـاء مـن مصـدر خارجي عبر 
نقـاط شـحن.. وقـد ازدادت أهميـة هـذا النـوع مـع التطـور الملحـوظ فـي 
تقنيـات البطاريـات وانخفـاض األسـعار الملحوظ، ولعل من أشـهر منتجي 

السـيارات مـن هـذا النـوع شــركتي تسـا ونيسـان.
وتتكـّون عـادة من مكونات رئيسـية هي البطاريـات ونظم التحويل والتحكم 
الكهربائيـة وقابـس الشـحن والمحـرك وأنظمـة نقـل الحركـة الميكانيكيـة، 
كمـا أن لديهـا كثافـة عاليـة للطاقـة، وتوفرهـا لمـدة أطـول، ومـن أنواعهـا 
األكثـر شـيوًعا: بطاريـات أيونـات الليثيـوم وبطاريـات حمـض الرصاص 

مسافرات
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وبطاريـات هيدريـد النيـكل.. ومـع ذلـك فـإن معظـم السـيارات 
الكهربائيـة الحديثـة تسـتخدم بطاريـات أيونـات الليثيوم.

"ره8 " الس12 ا*1 ه8مر. 12*ٔ" الگهر*(
للسـيارة الكهربائيـة ميزة نسـبية مـن ناحية كفـاءة األداء مقارنة 
كفـاءة  تتـراوح  إذ  الداخلـي،  االحتـراق  محـركات  بسـيارات 
المحـركات الكهربائيـة لتحويـل الطاقـة الكهربائيـة بيـن )80 
و90%(، وكفـاءة البطاريـات قرابـة )90%(، وكفـاءة الشـاحن 
تصـل إلـى )95%(، وكذلـك محـوالت )مبـدالت( التيـار، مـع 
تأثيـر محـدود للغايـة لمنظومـة نقل الحركـة، بما يجعـل الكفاءة 
الكليـة مـن نقطـة الشـحن إلى اإلطـارات ما بيـن )65 و%77(، 

وذلـك مقارنـة بكفـاءة كليـة مـن الشـاحن إلـى العجـات.
ونظـراً إلـى انخفـاض كفـاءة محطـات إنتـاج الكهربـاء ونقلهـا، 
فـإن الكفـاءة الكلية للسـيارات الكهربائية تنخفـض وتتراوح بين 
)22 و30%(، فيمـا تكـون السـيارات العاديـة بين )9 و%23(، 
وال ينظـر المسـتهلك المباشــر إلـى هـذا األمـر، ولكنـه يلفـت 
انتباه المتخصصين، ال سـيما أن المسـتهلك المباشــر ينظر إلى 

مقارنـة كفـاءة األداء مـن الشـاحن إلـى اإلطارات.
ولألسـف ففـي مجتمـٍع ال كهربـاء فيـه، وال بنيـة تحتية، سـتظل 
هـذه السـيارات حلماً بعيـد المنال في واقعنا الحاضــر؛ اللهم إال 

بعـد عقوٍد عديـدة!! ربما!!

اعان ربع صفحة
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:∞``«dCÉJ
 منيــــر طــــالل

:Ωƒ°SQ
 عصـــام طــالل

المسافر الصغير
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إثيوبيا..
الضفة األخرى 

لمملكة سبأ 
الكبرى

 :´Ó£à°SG
م. جميل محمد شمسان
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 âæc  Ω2022  ƒ``jÉ``e  ô`̀¡`̀°`̀T  ‘
 � á`̀ °`̀ û`̀ Ñ`̀◊G) ≈`````dEG kGô`̀`aÉ`̀`°`̀`ù`̀`e
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 øe  ÉLôîj  ¿CG  ¿GOÉµj  »Hƒ«KE’G
 ájóæ°ùŸG ±hô◊Éa ;IóMGh mIÉµ°ûe
 ájô¡eC’G  á¨∏dGh  ,∑Éæg  IOƒLƒe
 ÒªM  áµ∏‡  äÉ`̀¨`̀d  ió`̀ `̀ MEG  »`̀ g
 iƒà°ùŸG  ≈`̀∏`̀Yh  π`̀H  ..,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀«`̀dG
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 ‹É◊G  âbƒdG ‘ o±ô© oJ á°ûÑ◊Gh
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 mπMÉ°S  É¡d  ¢ù«d  …CG  ;á q«∏MÉ°ùdG
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 .. ه8 س# .. الح2( ه8 سم12 ال82
" 12 و*( 12 م ٕا*#

ٔ
ا

بـ)الحبشـة(  إثيوبيـا  تسـمية  أصـل  وتعـود 
والمخطوطـات  الكتـب  فـي  ُعرفـت  لكونهـا 
القديمـة بهـذا االسـم، نسـبًة إلـى قبيلـة )حبشـت( 
التـي هاجـرت مـن اليمـن بعـد انهيار سـد مأرب 
البحـر  عبـر  األفريقـي  القـرن  مرتفعـات  إلـى 

االحمـر واسـتقرت هنـاك، واسـم )الحبشـة( هـو 
أصيـل، اسـم عربـي 

حيـث ُيعرفه )معجـم المعانـي الجامع(؛ وهو 
معجـم عربـي عربـي كلمـة )الحبشـة(: َحَبـش: 
)اسـم(. الجمع: أحباش وُحْبشـان; الَحَبُش: جنٌس 

ان باد الحبشـة.  ـودان; الَحَبـُش :سـكَّ مـن السَّ
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وورد لفـظ )حبشـت( فـي التوراة فيعنـي األجناس المختلطـة والمختلفة؛ 
إشـارًة إلـى التصاهـر بيـن السـاميين الوافديـن مـن جنـوب الجزيـرة العربية 
)اليمـن(، والحامييـن الكوشـيين مـن السـكان األصليين للبـاد.. وأول ورود 

لهـذا االسـم ورد فـي العديـد من النقـوش اليمنية القديــمة.
أمـا اسـم )إثيوبيـا( فقـد اسـتخدمه رسـمياً اإلمبراطـور اإلثيوبـي منليـك 
الثانـي، ُمقتبسـاً مـن الملـك عيزانـا الـذي لقـب نفسـه بملـك ملـوك إثيوبيـا 
بعـد انتصـاره علـى إثيوبيـا النوبيـة، وإسـم )آيثيوبيـا( هـو لفـظ أغريقـي من 
آيثيوبـس، ويتكـون مـن مقطعيـن همـا )آيثيـو( و)أوبـس( بــمعنى الوجـه 
المحـروق أو البنـي اللـون، وقـد ورد اللفـظ مرتيـن فـي اإلليـاذة، وثـاث 
مـرات فـي األدويسـة لهيرومـوس اإلغريقـي، واسـتخدمه المـؤرخ اليوناني 
هيرودوتـس لوصـف األراضــي الواقعـة فـي جنـوب مصــر بمـا فـي ذلـك 

السـودان وإثيوبيـا الحاليـة وبلـدان السـاحل األفريقـي.
ويقـول المـؤرخ الرومانـي بلينيـوس األكبـر أن اسـم الدولـة األفريقيـة 
)آيثيوبـس( انتبثق من اسـم نجل هيفيسـتوس المدعـو )إيثيوبوس(، كما تعني 

اد..  الكلمـة مختـرع األدوات الحديديـة أو الحـدَّ
ويقـال أن اسـم إثيوبيـا هـو اسـم لمنطقـة مـن بـاد النوبـة لـم تكـن فـي 
يـوٍم مـن األيـام قـد خضعـت للحبشـة، بينمـا يذهـب آخـرون إلـى أنـه حيـن 
أعيـدت ترجمـة اإلنجيـل عـن اإلغريقية إلى اللغـة اإلثيوبية المعروفة باسـم 
)الجعـز(، أطلـق المترجمـون كلمـة إثيوبيـا وعنـوا بهـا الحبشـة، وكان هـذا 

االسـم األخيـر معروفـاً وقتئـٍذ، أي التسـمية، األحبـاش أو األثيوبيـون.
وقـد تغيـر اسـم اإلمبراطوريـة الحبشـية إلـى اإلمبراطوريـة اإلثيوبيـة 
فـي عـام 1948م عقـب تأسـيس عصبـة األمـم المتحـدة، وبسـبب األحـداث 
والحروب الداخلية المسـتمرة، أصبح عام 1987م هو عام قيام الجمهورية 

اإلثيوبيـة الديمقراطية الشـعبية.

.. ه8 س# الح2(
 
ٔ
" رى لمملگه8 س2( ح.

ٔ
ه8 ا,+ .A  الص.

فـي قرابـة القـرن الثامـن قبل المياد أقام السـبئيون مسـتعمرًة في شـمال 
إثيوبيـا فـي منطقـة أكسـوم، ويعـد تواجدهـم واحـداً مـن أقـدم المسـتعمرات 
الحضــرية فـي البـاد، ونقلـوا إليهـم نظـام الكتابـة القديـم المعـروف بخـط 
مملكـة  كانـت  حيـث  الميـادي،  الرابـع  القـرن  منتصـف  وفـي  المسـند... 
أكسـوم قويـة )سـميت فـي النقـوش اليمنيـة بالحبشـة وكان ذلـك أول ذكـر 
لاسـم فـي القـرن الثانـي الميادي( التي سـيطرت على أراضــي ما يعرف 
اليـوم باسـم إريتريـا وجيبوتـي والصومال وشـرق السـودان وسـاحل شـرق 

أفريقيـا بأكملـه.
ويؤكـد األسـتاذ سـلطان الحطاب في كتابـه )إثيوبيا كما رأيتهـا( بالقول: 
»أن اليمـن وإثيوبيـا )الحبشـة( كانـت كيانـاً سياسـياً متصـاً فـي كثيـٍر مـن 
فـي  أقيمـت  التـي  أكسـوم  أن »مملكـة  أيضـاً  ويـورد  التاريـخ«..  فتـرات 
سـنة 500 قبـل الميـاد قامـت علـى أكتـاف مجتمعـات سـاحلية مختلطـة 
مـن الفاحيـن والتجـار الوافديـن مـن جنـوب شــرق شـبه الجزيـرة العربيـة 
)اليمـن( بتطويـر لغتهـم ونظـام كتابتهـم، وتأسسـت فـي القـرن األول قبـل 
الميـاد فـي الشـمال الشـرقي مـن إثيوبيـا الحالية مملكـة أكسـوم وعاصمتها 
الواقعـة علـى  الثغـور والمراســي  لسـيطرتها  أكسـوم، وأخضعـت  مدينـة 

سـاحل البحـر األحمـر«. 
أمـا فـي كتـاب )إريتريـا والحبشـة( يذهـب األسـتاذ محمود شـاكر »إلى 
أنـه كان يقيـم فـي مرتفعـات الحبشـة منـذ القديـم الزنـوج؛ ولكـن الحامييـن 
أجلوهـم عنهـا وطردوهـم نحـو الجنوب، وهذا لم يمنع مـن اختاط الحاميين 
بالزنـوج ، وبقيـت بعـض المامـح شـبه الزنجيـة، ثـم هاجـرت جماعـات 
مـن جنـوب شـبه جزيـرة العـرب، واسـتقرت فـي مرتفعـات الحبشـة بجانب 
الحامييـن، وبـدأت تعمـل فـي الزراعـة، ثـم اختلطـت معهم، ونشـأ عنصــر 

مسافرات
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المختلـط،  الـدم  أي ذي  )الحبـش(؛  باسـم  الوقـت  ذلـك  منـذ  ُعـرف  جديـد 
واسـتطاعت هذه العناصــر الجديدة أن تؤسـس مملكة اتخذت مدينة أكسـوم 
حاضــرًة لهـا وذلـك قبـل الهجـرة بثمانية قرون مـن الزمن تقريبـاً، ثم بدأت 
هـذه المملكـة تتوسـع ويـزداد نفوذهـا وأهميتهـا التجاريـة عـن طريـق مرفـأ 
)أدوليـس( وهـو مـكان مدينـة )زوال( اليـوم، وبقيت هذه المملكة تتسـع حتى 

القـرن الثالـث قبـل الهجـرة حيـث قـام باحتـال بـاد اليمن«.
وبعيداً عن أسـطورة أن )مملكة أكسـوم( أسسـها الملك منليك األول من 
سـالة سـليمان النبي، وملكة سـبأ )بلقيس(؛ عند العرب، و)شـيتا أو ماكيدا( 
كمـا يسـميها األحبـاش، يتضـح لنـا بـأن الحبشـة كانت مسـتعمرًة سـبئية، أو 

باألحـرى الضفـة األخرى لمملكة سـبأ.

" 12 و*( 12 ٕا*#
ء ـی1 ی1 كل س#

وع =. .2 لد ال82 )* 
إثيوبيـا بلـد التنـوع فـي اللغـات والقوميـات واألديـان والقبائـل والثقافـات، 
وهـي لوحـة فسيفسـائية غايـة فـي التداخـل والجمـال، وأيضـاً التعقيـد فأنـت فـي 
إثيوبيـا ال تعيـش فـي بلـٍد واحـد أو قوميـٍة واحـدة أو حتـى فـي منـاٍخ واحـد، بـل 
فـي عالـٍم كامـل هـو صورة عـن العالم ككل، شـمالها يختلف تمامـاً عن جنوبها، 

وشـرقها يختلـف عـن غربهـا، كمـا أ، فيهـا أديـان ثاثـة ملموسـة التأثيـر.
ويتكـون شـعب إثيوبيـا مـن عـدة أعـراق، منهـا: )األمهريـون، تجـرة، 
جـا، الجـوارغ، البـوران، الدناقلة، الزنـوج(، وأيضاً الصوماليـون، واللغة 
الرسـمية هي فرع من اللغة الحبشـية القديــمة التي تسـمى لغة )جيز(؛ فبعد 
أن جـاءت القبائـل السـامية مـن جنـوب الجزيـرة العربية بلغٍة سـامية تأثرت 
بالحامييـن، ونشـأت لغـة خاصـة مزيـج مـن السـامية والحاميـة وهـي لغـة 
)جيـز( هـذه، وقـد نشـأت هـذه اللغـة وازدهـرت أثنـاء وجـود مملكة أكسـوم 
وعنـد انهيـار هـذه المملكة ضعفت اللغة، بل أصبحت لغة الدراسـات األدبية 
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والكنيسـة فقـط، ومن هذه اللغة نشـأت اللغة 
األمهريـة، وهـي لغـة الملـوك والبـاط، ثـم هنـاك اللغـة )التجرينيـة( التي 
تسـود فـي تجـرة وإريتريـا والمنخفضات الشــرقية، وهنـاك لهجات محلية 
فـي )شـوا( و)جوجـام( وغيرهـا، أمـا اللغـة الهرريـة فقـد تأثـرت بالعربية 

إلـى حـد بعيـد حتـى أنهـا تكتب بأحـرف عربيـة أحياناً.

 .." )*" )*
ٔ
س ا د*1

ٔ
ا

ده8 د*1 هره8 الح( الر.
وصلنـا إلـى مطار العاصمـة اإلثيوبية )أديس أبابا( وكان في اسـتقبالنا 
العديـد مـن األصدقـاء يحملـون الورود بأيديهـم كعادة هذا البلـد، وأقمنا في 
فندق )عماد للشقق الجاهزة(، الذي كان ُمشــرفاً إلبراز مفاتن هذه المدينة 
السـاحرة، والتـي تقـع علـى سـفح جبـل إنطوطـو وعلـى ارتفـاع حوالـي 
)2,400 متـر(، وللعلـم فمعظـم المـدن الرئيسـية والمواقـع السـياحية فـي 
إثيوبيـا تكمـن فـي ارتفاع مماثل ألديـس أبابا، ولها منـاخ مماثل للعاصمة، 
وتاريـخ أديـس أبابـا يقـال بـأن من أسسـها هـو اإلمبراطور مينيليـك الثاني 
فـي عـام 1885م، بمسـاعدة زوجتـه )تـاي يـو/ طايـو بيتـول(، وأطلـق 
عليهـا اسـم فني )الوردة أو الزهرة الجديـدة(، وهذه األيام ُتلقب بـ)عاصمة 
أفريقيـا( لكونهـا تعـد مقـراً لاتحـاد األفريقية ولمنظمـة الوحـدة اإلفريقية، 
ومقـر لجنـة األمـم المتحـدة االقتصاديـة ألفريقيـا )ECA( باإلضافـة إلـى 
العديـد مـن المنظمـات القاريـة والدوليـة األخـرى، وتجمـع مـا بيـن وجهي 
العمـران اإلفريقـي التقليـدي القديـم واألوروبـي الحديـث، حيـث تنتشــر 
األبنيـة القديمـة انتشـاراً عشـوائياً، ويتألـف معظمهـا مـن طوابـق أرضيـة 
مبنيـة مـن الطيـن والحجـارة، ويغلـب عليهـا اللـون األبيض. أمـا العمران 
علـى النمـط األوروبـي المتعـدد الطوابـق والمبنـي مـن اإلسـمنت المسـلح 

والحجـارة فقـد بـدأ منـد نهاية الخمسـينيات.
ويـزور فـي هـذه المدينـة أكثـر مـن )80( جنسـية، لكونهـا مـن أكثـر 
المناطـق جذبـاً للسـياح فـي إثيوبيـا وذلـك لكثـرة المعالـم السـياحية فيهـا 

وسـنذكر لكـم أهـم األماكـن السـياحية فيهـا:
متحـف إثيوبيـا الوطنـي: ويعد المتحف الرئيســي لها، وُيعبر عن ثقافة 
وحضـارة الشـعب اإلثيوبـي العريـق علـى مـرِّ العصور، ويظهـر ذلك في 
التنـوع فـي األزيـاء الشـعبية، والفلكلوريـة، فضـاً عـن القطـع األثريـة، 
كمـا يوجـد قسـم مخصـص لتـذكارات العائلـة المالكـة، و التـي تتمثـل فـي 

األباطـرة القدمـاء فـي إثيوبيـا، وآخرهـم اإلمبراطور هياسياســي.
السـوق  تعنـي  اإليطاليـة  باللغـة  وميركاتـو  ميركاتـو:  أديـس  سـوق 
الكبيـر، وهـو سـوق شـعبي مفتـوح فـي إثيوبيـا بل وفي قـارة إفريقيـا، وقد 
تـمَّ تأسيسـه فـي بدايـات القـرن الــ 19 الميـادي،  ويوجـد بهـذا السـوق 
حوالـي )7.000( متجـر، ومنـه تصـدر المنتجـات إلـى خـارج الدولـة، 
وأبرزهـا الجلديـات والمنسـوجات واألغذيـة والمنتجـات الخشـبية... إلـخ. 
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جبـل إنطوطـو: وهـو أحـد أفضـل 
وأبـرز األماكـن السـياحية فـي العاصمـة اإلثيوبيـة، ويتميـز بإطالتـه الرائعة 

علـى العاصمـة، ويبعـد عنهـا مسـافة )35( كيلـو متـر شــرقاً.
كاتدرائيـة الثالـوث المقـدس: وتعتبـر ثاني أهم كنيسـة فـي إثيوبيا، وتتميز 
بجمـال بنائهـا وروعـة تفاصيلهـا الفنيـة التـي تظهـر محيطـًة بهـا وأبرزهـا 

الفنية. التماثيـل 
متحـف أديـس أبابـا: ويقع خلف الكاتدرائية، في ميدان ماسـكال، ويحتوي 

علـى العديـد من القطع األثرية القديــمة، والعديد مـن القطع الفنية الثمينة.
حديقـة األسـود: وتتميـز بجمـال أشـجارها وزهورها، ويوجد فيهـا العديد 
مـن المطاعـم الشـعبية والكثير مـن الحيوانات الملفتة للنظر، كمـا يوجد أيضاً 

ألعـاٍب مخصصة لألطفال.
حديقـة إفريقيـا: وتحفـل بتكويـن الوحدة اإلفريقيـة ويتميـز بإحتوائها على 

بعـض النباتـات البّريـة األصلّيـة والنادرة فـي إفريقيا.
متحـف الفـن الحديـث: ويعتبـر أول متحـف ومعلـم سـياحي يعـرض الفن 
المعاصــر فـي إثيوبيـا، ويحتـوي علـى رسـومات ولوحـات تصـور إفريقيـا 

بشكلها األساســي.
نصـب تيجاشـين: وهـو نصـب ذو قيمـة تاريخيـة عاليـة لكونـه نصبـاً 
تذكاريـاً لجنـود إثيوبييـن وكوبيين شـاركوا في حرب أوغاديـن، وقد تم تزيين 

الدعامـة الرئيسـية فـي الظهـر بميداليـة األبطـال وهـي أعلـى وسـام إثيوبي.

( 83 1* رر. و (د*( 82 و=. س# 12 ه8 *( .2 "ره8 مد*1 1* ر.
بعـد االنتهـاء من مراسيــم العرس انتقلنا مع العرسـان إلى هذه المدينة 
الجميلـة، والتـي تعـد مـن أجمل المـدن الطبيعية في إثيوبيـا، وتجمع ما بين 
األصالـة والمعاصـرة، حيث هناك امتزاٌج عجيـب وغريب في تفاصيلها، 

ولهـا منـاٌخ دافـئ رغـم أنهـا تقـع فـي 
هضبـة مرتفعـة، وفيهـا خمـس بحيـرات عذبة، ويــمكن للسـائح أن يركب 
مركبـاً ذو المحـركات أو يركـب القـاري الـذي يقـوده عماٌل يكسـبون منها 
لقمـة عيشـهم، ويحيـط بهـذه البحيـرات العديـد من االسـتثمارات السـياحية 

الكبيـرة مـن فنـادق، وشـاليهات، ومطاعـم، ومنتجعـات، وغيرهـا.
علمـاً بـأن هـذه المدينـة تبعـد عـن العاصمـة أديـس أبابـا مسـافة )45( 
كـم، وتسـمى بمدينـة البحيـرات والتـي تعـد أقـرب منفـٍذ سـياحي لسـكان 
العاصمـة خاصـًة مـع إجـازات نهايـة األسـبوع، ويقـام فيهـا األعـراس 
والمناسـبات، وتعـد مـزاراً سـياحياً جميـاً يرغب السـائح فـي زيارتها في 

أي وقـٍت شـاء.
وفـي األخيـر فـإن أبرز المأكوالت السـياحية في إثيوبيا فهي: )شـيرد: 
إليتشـا  وتسـمى بأكلـة الملـوك - وخبـز االنجيـرا - دورو دات - دورو 
- القـرط - الكفلـو.. وغيرهـا(.. وحقيقـًة فقـد كنـت أتــمنى أن أظـل فتـرًة 
أطـول فـي إثيوبيـا، لكـي أتــمكن مـن التعـرف علـى المزيـد مـن المواقـع 
التاريخيـة والسـياحية فـي هـذا البلـد الطيـب، وزيـارة مـدن )بحـر دار - 
هـرر - أوسـاوا - غونـدار( وبحيـرة تانـا وقريـة كونسـو المدرجـة علـى 

قوائـم التـراث العالمـي التابعـة لمنظمـة اليونسـكو.. وغيرهـا.

المص"در:
سلطان الحطاب - إثيوبيا كما رأيتها.
محمود شاكر - إريتريا والحبشة.
موقع ويكيبيديا العالمية الحرة.
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أصالة الفن 
المعماري الشامخ
»YÉÑ°†dG ⁄É°S øH √ÓdGóÑY .CG

…ô``Ñ°U »```LÉf :ô`jƒ°üJ
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 á©«Ñ£dG IhÉØM ∑ô`°SCÉJ ≈àM ô¡j …OGh è∏J ¿EG Ée
 ô¡j …OGhh ,Oƒ¡°ûŸGh Oƒ¡©ŸG ™aÉj πgCG Ωôch IhÉØM øY ∂«gÉf ,∂d É¡dÉÑ≤à°SGh

 äÉLQóŸÉH IRô£ŸG á«∏Ñ÷G ¬°ùjQÉ°†J å«M øe á°UÉN Iõ«Ã OôØàj ™aÉj ¿ÉjOh á«≤H ¿CÉ°T ¬fCÉ°T
ñÉæeh á≤aóàŸG ¬fƒ«Y √É«eh ∫Ó¶dG áaQGh á≤°SÉÑdG QÉé°TC’ÉH á«æ¨dG √OÉghh AGô`°†ÿG á«YGQõdG

 ∑òNCÉJ áª«ªMh májôë°S májôYÉ°ûH áÄaGódG ¬fÉ°†MCG ÚH âfCGh ∑ô©°ûj ,ÅaGódG ¬°ù≤W 
 ∂Ñë£°üjh ,¢ùØædGh øgòdG ¢ùeÓj …òdG ¬dÉªLh ¿ÉµŸG ôë°S øe ⁄ÉY ≈dEG
π«≤f äÉØ£©æe ∫hCG ∂∏Ñ≤à°ùj É¡æ«M ,√OhóM ≈`°übCG ≈dEG ô¡j …OGh

 .…OGƒdG ≈∏YCG ‘ ™≤j …òdG AÓÿG 
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وأنـت تتسـلق منحـدرات هذا النقيـل صاعداً إلى لبعوس ترى شـموخ جبال 
يافـع وهـي تعانـق السـحاب فتتوجس خيفة لعلوها وماهـي إال لحظات حتى 

تنحني لـك وتحتضنك برقة.
وتبـدو لـك مدينـة لبعـوس كخيـاٍل ال تـكاد تلملـم أطرافـه.. وأنـت تشـاهد 
ناطحـات السـحاب الحجريـة تلـك القصـور والحصون السـامقة التي تعانق 
النجـوم وتتربـع قمـم الجبـال، وأعالـي الهضـاب وضفـاف الوديـان وكأنهـا 
لؤلـؤ منثـور، فتشـاهد لوحـة آيـة فـي الجمـال وغاية فـي اإلدهـاش، فالنمط 
المعمـاري اليافعـي تجسـيد لجمـال الروح وخصوبـة األرض، وتاحظ قوة 
اإلنسـان اليافعـي وقدرتـه علـى تطويـع هـذه الطبيعـة القاسـية واسـتغالها 
وتسـخيرها بـل وتكييفهـا بمـا يلبـي متطلباتـه وحاجياتـه.. تلـك هـي يافـع 
العصيـة واألبيـة، »يافـع التاريـخ والحضـارة والفـن المعمـاري والغنائـي 
ومفـردات أخـرى«؛ فالفـن المعمـاري فـي يافـع بأصالتـه ورصانتـه يمثـل 

النمـوذج األرقـى واألجمـل علـى مسـتوى الجزيـرة والخليـج وهـذا مـا لـم 
ندركـه كيمنييـن، غير أن الدكتورة سـلمى سـمر الدملوجي العراقية المنشـأ 
والبريطانيـة الجنسـية واألسـتاذة فـي جامعـة لنـدن والباحثـة المتخصصـة 
فـي فـن العمـارة العربيـة هـي وحدها مـن أدرك ذلـك؛ فقد خلصـت إلى أن 
البنـاء فـي يافـع يكاد يكـون األرقى واألكثر تطـوراً في الجزيـرة العربية.. 
كمـا أنـه سـبق غيـره مـن حيـث الهندسـة المعماريـة... ويعكس نمـط البناء 
اليافعـي تراكـم خبـرات قـرون عديـدة مـن الزمن حتـى وصل إلى مسـتواه 
المتميـز فـي تصميمـه وشـكله وجماله المعمـاري وهذا ما أكدتـه المعمارية 
الدكتـورة سـلمى الدملوجـي علـى األهميـة البالغة للعمـارة اليافعية بالنسـبة 
لتقنيـة البنـاء الفريـدة فـي العالـم فـي اسـتخدام وتقويـم الحجـر فـي بنـاء 
ناطحـات السـحاب الحجريـة ويبقـى اإلبـداع شـاهداً علـى قـدرة اإلنسـان 
المتجـددة لمخاطبـة الجمـال الروحي الوجداني وجمـال الطبيعة التي تتجلى 

آفــــــاقمسافرات
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فيهـا قـدرات الخالـق عـزَّ وجل في تزييـن وتجميل هذا الكون الفسـيح الذي 
أبـدع الرحمـن فـي خلقـه وتزيينه وتنسـيقه وتنظيمـه بدقة متناهيـة إلدراكه 
سـبحانه وتعالـى، ومعرفتـه بأهميـة ذلـك ومـدى حاجتنـا للجمـال واإلبـداع 
ولكـي يحيـي فينـا هـذا الجانـب وهـذه الملكـة الفنيـة وينميهـا، فهـي ال تقـل 
أهميـة عـن غيرهـا مـن الجوانـب إن لـم يكـن أهمهـا الرتباطهـا بالـروح 

وتحكمهـا بالمشـاعر واألحاسـيس المرهفـة وقـدرة النفـس البشـرية.
أمـا موقـع يافـع الجغرافـي، فتقـع شـمال شــرق محافظـة عـدن بيـن خطي 
طـول )45- 46( وخطـي عـرض )13- 14( يحدهـا من الجنوب سـاحل 
البحـر ومن الشـمال البيضاء، ومن الشــرق لودر )مكيـراس( ومن الغرب 
الضالع وحالمين، وبشـكٍل عام ُتــمثل الجهة الغربية لمحافظة أبين والجهة 
الشـمالية الشــرقية لمحافظة لحج وجغرافية منطقة يافع في معظمها شـديدة 
الوعـورة والتضاريـس، وتــمثل منطقـة الهضبـة أكثر المواقـع ارتفاعاً في 

يافـع لبعـوس التـي يقـع فيهـا جبـل ثمـر ارتفاعـه )حوالـي 25,000( قـدم 
عـن سـطح البحـر، جبلـي ثمـر والعـر ورد ذكرهمـا فـي كتاب أبو الحسـن 
الهمدانـي )صفـة جزيـرة العـرب(، ويتميـز منـاخ تلـك المنطقـة بالبـرودة 

شـتاًء وباالعتـدال صيفـاً وبانخفـاض معدل المطر السـنوي. 

ع:  المراح(
الحيـاة اإلجتماعيـة ومظاهـر الحضـارة في ســرو حميـر يافع 

-  عبدالـاه الضباعـي 
الحضـارة اليمنيـة وناطحـات السـحاب الحجريـة أصالـة الفـن 

المعمـاري فـي يافـع - عبدالـاه الضباعـي.
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 ,áæ°ùdG øe ΩÉY πc ‘ kIOÉY
á¶aÉfi ¿ƒµJ ∞jôÿG π°üa ‘ kGójó–h

 ¿Éc Gògh ,π«ªLh ô`°†NCG m¢Sóæ°S øe ká©£b ΩÉY mπµ°ûH ÜEG 
,á«îjQÉàdG á∏ÑL áæjóe ƒëf kÉ°†jCG Éæà¡Lh âfÉch ,ÜEG IQÉjõd Éæd kÉ©aGO

 ¿ƒdƒ≤j Éªc hCG ,»ë«∏°üdG óªMCG âæH Ió«°ùdG º°SÉH ïjQÉàdG ‘ É¡ª°SG §ÑJQG »àdGh 
 Iôª o°S »HCG øH ôªY ÒÑµdG ñQDƒŸG ¢SCGQ §≤°ùe É¡fCG Éªc ,(á«ë«∏°üdG ihQCG áµ∏ŸG)

 á∏ÑL º°SEGh ,ÉgÒZh ,(øª`«dG AÉ¡≤a äÉ≤ÑW) ÜÉàc ∞dDƒe ,…ó©÷G
 ,iôbh ¿ƒ°üM IóY ≈∏Y Üô©dG ¬≤∏WCG ,Ëób »HôY lº°SG ƒg

 má«°üî°T ≈dEG âÑ°ùf É¡fCG ∫É≤jh ,πjƒ£dG πÑ÷G »æ©jh
(á∏ÑL) º°SG ô¡à°TG óbh ,(á∏ÑL) ¬ª°SG ¿Éc áÁób

 Òª pM ∑ƒ∏e øe GƒfÉc kAGƒ°S Üô©dG óæY 
 ójõj øH á∏ÑLh ,IOGƒ°S øH á∏ÑL :∫ÉãeCG Üô©dG ÒgÉ°ûe øe hCG

 º¡jC’G øH á∏ÑLh ,çQÉ◊G øH á∏ÑLh ,áYQR øH Oó°S øH ójR øH ∂dÉe øH
,ΩÉ°ûdG ‘ áæ°SÉ°ù¨dG ∑ƒ∏e ôNBG ,ÊÉ°ù¨dG çQÉ◊G øH á∏ÑL øH

 .(á∏ÑL) º°SEG πª– »àdG AÉª°SC’G øe ºgÒZh 
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عاصمة الملك 
ومدينة الجمال

ِجبلـة

له8 )2 الوصول ٕالی ح(
أجمـل مـا تعملـه هـذه األيـام هـو الهـروب مـن جـو المدينة المشـحون بالسياسـة، 
والمعصـوف بأحـزان المـرض والمـوت، وكأن قـدر اليمنييـن فقـط، هـو االنتظار 
للقـادم المجهـول والمخيـف!! سـنترك السياسـة وأغوارها وأسـبارها هنـا، ونذهب 
إلـى حيـث الجنـان فـي األرض اليمنيـة، إلـى تلك المنطقـة التي جعلت مـن األمير 
الشـاعر عبـدهللا بـن علـي الصليحـي يقـول في قصيـدٍة عصمـاء مادحاً لهـا بقوله:

هبَّ النسيم فُبُت كالحيراِن
شوقاً على األهلين والجيراِن
ما مصـر ما بغداد ما طبرية

كمدينة قد حفََّها نهراِن
خدٌد لها شام وحبُّ ُمشـرق

والتعكر السامي الرفيع يـماني
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وبعـد هـذا الوصـف، كان الشـوق يأخذنـا للسـفر إلـى مدينـة جبلـة، عاصمـة 
اختارتهـا  أنهـا  ويقـال  الصليحيـة،  السـيدة  ملـك  ومقـر  الصليحيـة،  الدولـة 
بعنايـة، لتكـون عامـًة فارقـة فـي التاريـخ اليمنـي، حيـث جمعـت مـا بيـن 
الجمـال الربانـي األخـذ، وبيـن النمط المعمـاري الذي جعل منها قبلٍة لعشـاق 
العلـم والمعرفـة، ولتعكـس مـدى عظمة الدولة الصليحية فـي التاريخ اليمني.
تبعـد مدينـة جبلـة عنـد مدينـة إب بحوالـي )6( كليـو متـرات فقـط، وقـد 
ميَّزهـا هـذا الموقـع بـأن جعلهـا قريبًة لكل ذي عشـٍق فـي زيارة هـذه المدينة 

التاريخيـة.
تختـرق سـيارتنا الطريـق إلـى جبلـة، إلى عاصمـة اليمن في القـرن الخامس 
)458هــ/  عـام  فـي  الصليحـي  عبـدهللا  وبنائهـا  أختطهـا  حيـث  الهجـري 
1066م( ، وترتفـع بحوالـي )2,000( متـر عـن مسـتوى سـطح البحـر، 

يقـال أنهـا ُسـميت قديمـاً باسـم )مدينـة النهريـن(؛ نظـراً لكـون هنـاك واديـان 
صغيـران يحيطـان بهـا، وكانـا دائمـاً الجريـان طـوال العـام، حيـث تغنَّى بها 
الشـعراء، وترنـم بهـا األدبـاء والُكتَّـاب والمؤرخون؛ فهي مدينـة ذات طبيعة 
سـاحرة، وهـواء عليـل، وتربـة خصبة، وتــمتاز بجمـال مبانيهـا ذات الطابع 
المعمـاري الفني المتــميز، ويشـكل فنهـا المعماري نوعاً مـن الفن المعماري 

اليــمني الـذي أشـتهر فـي العصر اإلسـامي.
وذكر ابن المجاور في كتابه المسمَّى )تاريخ المستنصـر.. باد اليـمن ومكة 
وبعـض الحجـاز صفـة بنـاء ذي جبلـة : بأنهـا بنيـت في عهـد الصليحيين في 
مخـاف جعفـر وحدودهـا بالطـول مـن نقيـل صيد إلـى مصائـح، وبالعرض 
مـن سـوق وصفـات إلـى حصـن الطرمة إلى ذي األسـود من حـدود مخاف 
حـب, وتسـمى قلعـة النهريـن ألن جبـل التعكـر مـا بين أيــمن البلد وشــماله، 

ومجمـع النهريـن فـي أحـد البلد عند موضـع يقال له وادي ميتــم.

ں. "لد*1 ه8 الح. .2 " مد*1 1*
مـا أن دلفنـا إلـى هـذه المدينـة الخالـدة، والتـي كانـت تتـراءى أمامنـا كأنهـا 
ل لوحـًة جميلـة قلمـا تـرى  قطعـة مـن درٍّ أبيـض فـي فسـيٍح أخضــر يشـكِّ
مثلهـا مثيـا، ولعـل هـذا المقـام لـم يسـحرني أنـا فقـد بـل أن  جمـال مدينـة 
جبلـة وسـحرها الجـذاب، وكثـرة مياههـا، كان السـبب فـي إقناع السـيدة بنت 
أحمـد الصليحـي لزوجهـا الملـك المكـرم أحمـد بـن علـي الصليحـي باالنتقال 
مـن مدينـة صنعـاء إلـى مدينـة جبلـة، ولهـذا الموضـوع قصـًة جميلـة، حيث 
ذكـر المـؤرخ عبـدهللا الطيـب بامخرمـة فـي كتابـه )النسـبة إلـى المواضـع 
والبلـدان(: بأنهـا أشـارت علـى زوجهـا أن يحشــد النـاس في مدينـة صنعاء،  
فلـم يقـع بصــره إال علـى بريـق السـيوف ولمـع األسـنة، وتوجهـت معـه بعد 
ذلـك إلـى مدينـة جبلـة، وأشـارت عليـه أن يجمـع النـاس، فقـام بجمعهـم إلـى 
ميـدان جبلـة، وأشــرف عليهـم، فلـم يقـع بصــره إال علـى رجـٍل يجر كبشـاً، 
وآخـر يحمـل ظـرف سـمن أو ظـرف عسـل، فقالـت: القتـال بأولئـك أنجـح، 

والعيـش بيـن هـؤالء أصلـح.

معالـــــــممسافرات
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وتلـك حقيقـٌة عشـنها وعايناهـا بيانـاً، فأهـل هـذه المدينـة طيبون حـدَّ الكمال، 
يرحبـون  عنهـم،  الشــرح  عـن  البسـاطة  تعجـز  حتـى  بسـيطون  ودودون، 
بزوارهـم، يتحدثـون بفخـٍر عن هـذه المدينة الشـامخة، وعن تاريخهـا الكبير 
فـي عقـوٍد مضـت، لتكون بحق مدينـًة للخالدين، ينطبـق عليها وصف مؤرخ 
اليمـن الكبيـر محمـد بـن علـي األكـوع فـي كتابـه )اليــمن الخضــراء.. مهـد 
الحضـارة( عندمـا وصفهـا: بأنها نسـمة السـحر، وشـقيقة القمر، ربَّة الحسـن 

واإلحسـان، والعلـم والعرفان.

!! مه8 12 " العط. .2 د ملگ82 " مر=8 ه2.
مـا تدلـف مـن الناحية الشــرقية للمدينة، حتى تعانق عينيـك رؤية كل الجمال 
فـي هـذه المدينـة، ولعـل وجهتنا كانت إلى حيث أشـار لنا أحـد األوالد بقوله: 
هنـا ترقـد الملكـة العظيمـة!!، حيـث يعتمـر فـي قلـب هـذه المدينـة جامعهـا 
األثـري أو مـا ُيعـرف حاليـاً بجامـع السـيدة بنـت أحمـد، الـذي بنتـه فـي عـام 
)480هـــ/ 1087م(، عندمـا أمـرت بتحويـل دار العـز األول إلـى الجامـع 
الـذي ينسـب إليهـا، وال يـزال الجامـع إلـى اآلن قائمـاً، محتفظـاً بعناصــره 
المعمارية والزخرفية، ويتــم الصعود إلى مدخل الجامع عبر سـالم حجرية 
تـؤدي إلـى دهليـز، يــمتد مـن الجنـوب إلـى الشـمال، وكوصٍف عـام للجامع 
مبنـى مسـتطيل الشـكل يتوسـطه فنـاء مكشـوف وأبعـاده )20×17.80م(، 
ويحيـط بـه أربعـة أروقـة، هـي: رواق القبلـة: الـرواق الشـمالي الـذي يــمتد 
مـن الشــرق إلـى الغـرب، ويتكون هـذا الرواق مـن أربعة باطات بواسـطة 
أربعـة صفـوف مـن األعمـدة المرتفعـة بعضهـا مثــمن وبعضهـا مسـتطيلة 
األشـكال وتيجانهـا مسـتطيلة وأخـرى مربعـة يرتكـز عليهـا مباشــرة سـقف 
الـرواق، والـرواق مسـقوف مـن الداخـل بمصندقـات خشـبية يعـود تاريخهـا 

إلـى )القـرن الخامـس الهجـري/ الحـادي عشــر الميادي(.
والـرواق الجنوبـي: يتكـون من باطـة واحدة وبه مدخان يتــم الوصول من 
خالهمـا إلـى أماكـن الوضـوء الموجـودة فـي الناحيـة الجنوبيـة مـن الجامع، 
والرواق الشــرقي: يتكون من باطتين بواسـطة بائكتين بكل منهما )ثــمانية 
أعمـدة( ترتكـز عليهـا أعمـدة مدببة، أما آخرهـم وهو الـرواق الغربي والذي 

يتكـون أيضاً مـن باطتين.
أمـا المحـراب فيقـع بــمنتصف الجـدار الشـمالي وهـو عبـارة عـن تجويـف 
علـى  مدبـب محمـول  عقـد  يعلـوه  )85 سـم(،  يبلـغ عمقـه حوالـي  بسـيط 
عموديـن عـل يهمـا زخـارف نباتيـة وهندسـية ويحيـط بالمحـراب كتابـات 
بخـط كوفـي تقـرأ كالتالـي:  »بسـم هللا الرحمــن الرحيــم.. أقبـل علـى ربـك 
وكـن مـن السـاجدين والتكـن مـن الغافليـن وأعبد ربك حتـى يأتيـك اليقين«، 
وتزيـن تجويـف المحـراب مـن الداخـل وطاقيتـه مجموعـة مـن الزخـارف 
النباتيـة التـي تتــمثل فـي أوراق العنب، وعلـى جانب المحـراب كتابة بالخط 
الكوفي تقرأ كالتالي: )بسـم هللا الرحمن الرحيــم، إنــما يعمر مسـاجد هللا...( 

باإلضافـة إلـى كتابـاٍت أخـرى، وخزنـة المحـراب تسـمى بالمحـارة.

73



74

معالـــــــممسافرات

وبالركـن الشـمالي الغربـي مـن الجامع يقع ضــريح الملكة السـيدة بنت أحمد 
الصليحـي، ويقـال: أنهـا عندمـا بنـت الجامـع اسـتثنت موضـع ضــريحها، 
وضمنـت ذلـك فـي وصيتهـا بحضور القضـاة والشـهود، ويبلغ طـول جداره 
إلـى  ارتفاعـه  3.25متـر، ويصـل  الجنوبـي  أمتـار، وجـداره   3 الشــرقي 
3.30متـر، ولـه مدخـل فـي الجـدار الجنوبـي، عرضـه 55سـم، وارتفاعـه 

1.50متـر.

وتتزيـن واجهـة الضــريح بعناصــر معماريـة وعناصــر زخرفيـة تتنـوع 
مـا بيـن العناصــر الكتابـة والعناصــر الزخرفيـة؛ فالكتابيـة ُتزيـن جـدران 
الضــريح مـن الخـارج بالخطيـن الكوفـي والنسـخ، وقـد ُنِفـَذ الخـط الكوفـي 
بالحفـر البـارز وهـو مـن النـوع الكوفـي المزهـر علـى مهـاد مـن التفريعات 

النباتيـة الجصيـة البديعـة التكويـن.
كمـا ُيزيـن الضريـح مـن األعلى شـريط كتابي نفـذ بخط النسـخ على أرضية 
أمـا  الضــريح،  التـي طـرأت علـى  التجديـدات  أعمـال  مـن  حمـراء وهـو 
الزخـارف النباتيـة؛ فتــمثل الزخـارف النباتيـة األحاديـة والثنائيـة والثاثيـة 
الـورود  وأشـكال  وأنصافهـا  النخيليـة  المـراوح  إلـى  إضافـًة  والخماسـية 
المتعـددة البتـات إلـى جانـب السـيقان والفـروع النباتيـة والتي نفـذت بالنقش 
علـى الجـص وبالحفـر البـارز، ويقـال بأنهـا نقشـت أو ُطليـت بمـاء الذهـب.

83 السلط"ں. 12 )* .. دار العر.
مـا أن اسـتكملنا زيـارة الجامع والضــريح حتـى انتقلنا إلى ذلـك البناء الكبير 
والشـامخ، دار العـز، ولألسـف الشـديد يتعـرض بصورٍة وأخـرى إلى إهماٍل 
متعمـد، كاد أن ينهـار مـن العديـد مـن العوامـل أبرزهـا األمطار الموسـمية، 
ويقـال أن هـذا الـدار ذي الخمسـة طوابـق، بنـاه الملـك المكرم أحمـد بن علي 
الصليحـي، فـي عـام )480هــ/ 1087م(، كان مكونـاً مـن )360( غرفـة 
علـى عـدد أيـام السـنة، ولـكل منهـا نافـذًة خاصـًة ويقـال بـأن الملكـة كانـت 
تبيـت كل ليلـة فـي غرفـة مـن غـرف ذلـك القصــر بحيث أن الشـمس تــميل 
بــمقدار درجة واحدة كل يوم فتشــرق على الغرفة التي تقيــم بها تلك الملكة 
بشـكٍل كامـل، وعندمـا تصـل إلـى آخـر غرفـة تعلـن انتهـاء السـنة، وكانـت 
كل غرفـة مـن غـرف هـذا الـدار مسـماة باسـم معيـن يميزهـا عـن غيرهـا 
مـن الغـرف، مثـل: الشـمس، الزهـراء، الثريـا، السـعيدة، المنبـر، الحلقتـان، 
الكرمـة، الشـامخة، المسـعدة، السـماك، كمـا أن يضـم العديـد مـن الدواويـن 
الكبيـرة والتـي اسـتخدمت لاجتمـاع بالناس، وكذلـك العديد من الســراديب، 

وال تـزال بقايـا هـذا الـدار قائمـة ومعروفـة حتـى اآلن.. 

روى
ٔ
حف. الملگه8 ا م82

األكيـد والمؤكـد بأنـه عنـد زيـارة مدينـة جبلة ال بد مـن زيارة متحـف الملكة 
أروى للمـوروث الشـعبي، ويقـع فـي وسـط مدينـة جبلـة، وهـو يحتـوي على 
صالـة عـرض للمـوروث الثقافـي والحضـاري الـذي تزخـر به مدينـة جبله، 
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إضافـة إلـى معروضاتـه مـن القطـع األثريـة والتـي يعـود معظمها إلـى فترة 
العصــر الصليحـي الـذي حكـم اليمن خال الفتـرة )438-532هـ/ 1047-

1138م(، وكانـت مدينـة جبلـة عاصمـًة له، وفـي هذا المتحـف، تجد أجزاء 

مـن أدوات الحـرب واألكل والزراعـة والنجارة والحـدادة وغيرها من المهن 
التـي كانـت تسـتخدم فـي ذلـك العصــر، كمـا أنـه يحتـوي علـى العديـد مـن 

المخطوطـات والسـيوف والهـودج الملكـي، وغيرها.
كمـا توجـد فـي هذه المدينـة العديد من الحصون والقاع والمسـاجد األخرى، 
والتـي نوردهـا كمـا يلـي: )حصـن التعكـر التاريخي، حصن الحميـري، قلعة 
الشـهلي، مسـجد السـنة، مسـجد قبـة الـزوم، مسـجد النجميـة، مسـجد الـدار، 
النـور(، وغيرهـا، وتحتـوي أيضـاً علـى أكثـر  ومسـجد ســرمد، ومسـجد 
مـن )16( مدرسـًة تاريخيـة إسـامية، كمـا توجـد بهـا العديـد مـن السماســر 
والسـواقي التـي تنقـل الميـاه مـن مناطـق مختلفـة فـي أعالـي الجبـال إلـى 
مركـز المدينـة، أبرزها سـقاية األسـاف، وسـاقية شـعب الرزاحي، وسـاقية 
الشــراشير، وسـاقية الوقـش، وسـاقية البغشــي، وسـاقية المـدرج، وسـاقية 

مسـجد القشـيبي، وبركـة ماجـل الكنانـي.
وفـي األخيـر، وبعـد كل جـرع السـحر والجمـال الـذي شـاهدناه ولمسـناه في 
هـذه المدينـة ال يسـعني إال االختتـام بقـول الشـاعر الكاعـي فـي قصيدتـه 

المادحـة لهـذه المدينـة:
هي الخضـراء فاسأل عن رباع

يخبرك اليقين المخبرونا
ويـمطرها المهيـمن في زمان

به كل البرية يظمؤونا
وفي أجبالها عز عزيز

يظل له الورى متقاصـرينا
وأشجار منورة وزرع
وفاكهة تروق اآلكلينا

المص"در:
وملوكهمـا  وزبيـد  صنعـاء  تاريـخ  فـي  المفيـد   - اليمنـي  عمـارة 

وأدبائهمـا. وشـعرائهما 
تاريـخ المستبصــر البـن المجـاور.. صفـة بـاد اليمـن ومكـة وبعض 

الحجـاز -  صححـه: أوسـكر لوفقريـن.
عبدهللا الطيب بامخرمة - النسبة إلى المواضع والبلدان.

محمد بن علي األكوع- اليـمن الخضـراء.. مهد الحضارة. 
الموسوعة السياحية.

األطلس األثري اليمني. 
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سقطرى
لؤلــؤة اليمــن 

الساحــرة

سقطرى

المشهد الطبيعيمسافرات
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لهـذه  األصلـي  االسـم  هـو  ـْـَرى:  ُسـقـُط
الجزيـرة منـذ القـدم ، وهـو اسـم عربـي قديـم 
كانـوا  حيـث   ، القدامـى  المؤرخـون  ذكـره 
ـْـَرى  يروونهـا ويكتبونها بها؛ أي أن اسـم ُسـقـُط
سـاكنة  وطـاء  بضمتيـن  المعاجـم  فـي  جـاء 
ُيسـمونها  أهلهـا  بينمـا  وألـف مقصـورة،  وراء 
ـْـِري بفتـح السـين والقـاف وسـكون الطاء  َسـقـَط
وجـاءت  األخيـر،  فـي  ويـاء  الـراء  وكســر 
طريقـة كتابـة اسـم جزيـرة سـقطرى فـي كتـب 
التاريـخ والمعاجـم اللغوية والخرائـط الجغرافية 
المثـال  سـبيل  علـى  مختلفـة  وأشـكال  بصـوٍر 
سـقوطرة،  سـوقطرة،  )سـقطرة،  الحصــر:  ال 
أسـقطرى،  سـقوطرى،  سـقطرا،  سـوقطرا، 
سـكوترة، سكوطرة، سـوقوتيرا، ديوسقوريدس، 
عليهـا  أطلقـه  األخيـر  واالسـم  ديوسـكوريدا(، 
الهنـود القدامـى باللغة السنسـكريتية؛ أي جزيرة 

النعيـم، ويـرى آخـرون أن اسـم سـقطرى أتـى 
اختصاراً لكلمتي )سـوق – طرى(؛ أي السـوق 

البعيـد.
عـن  ُمحـرٌف  ُسـقطرى  االسـم  أن  ويعتقـد 
و)دويفـا  )سـكهادارا(  السنسـكريتية  الكلمـة 
سـكهادارا( وتعنـي جزيرة )دار السـعادة(، على 
أن تاريـخ التسـمية الهنديـة غيـر معـروٌف ممـا 
قـد يرجـح أن التسـمية الهنديـة تحريـٌف لاسـم 
اليــمنية  النقـوش  لغـة  فـي  )سـكرد(  األصـل 

القديــمة.
ل »والتـر موللـر« فـي بحثـه عـن  وقـد دلَـّ
الـوارد  المـكان )سـكرد(  اللُّبـان علـى أن اسـم 
وفـي  سـطر6(،  )كوربـوس621  نقـش  فـي 
نقـش )ينبـق47 سـطر - 5( هـو المقصـود بـه 
سـقطرى؛ أي أنَّ )سـكهادارا( تحريـٌف بإبـدال 
الـدال والـراء مـن سـكرد، وال اعتبـار فـي مثـل 
هـذه الحـاالت ألصـوات اللِّيـن؛ إذ هي ال ُترسـم 
فـي لغـة النقـوش اليــمنية، كمـا أن إثبـات الهـاء 

طبيعـة  تقتضيـه  وقـد  شـائع،  أمـٌر  إهمالهـا  أو 
رسـم االسـم فـي الهنديـة، واسـم الجزيـرة فـي 
المصـادر اليونانيـة )بطليــموس وبلينيوس( )دو 
يرجـح  فيــما  وهـي  سـكريدا(،  دو  سـكريدس/ 
نفسـه  القديــم  اليــمني  لاسـم  تحريـٌف  أيضـاً 
فـي  السـابقة  )ديـو(  أو  )دو(  حيـث  )سـكرد( 
التسـمية اليونانيـة هـي علـى األرجـح تحريـف 
النقـوش فيقـال )ذو  النسـبة فـي لغـة  )ذو( أداة 
غيــمان(، أي الغيــماني، وفـي حـال الجمع )ذو 
غيــمان(؛ أي أهل غيــمان، و)دو سكريدس ديو 
سـكريدس( هـي تحريـف )ذو سـكردا( بــإهمال 
صـوت الليـن )اليـاء( وإعراب اآلخـر باليونانية 
)س( وإبـدال الـراء والـدال، كمـا هـي فـي حالـة 
التسـمية السنسـكريتية تــماماً، ومثل هذا الحذف 
أو اإلبـدال فـي نقـل األســماء بيـن اللغـات أمـر 

معلـوم.
وتتكـون سـقطرى وأرخبيلها مـن )6( جزر 
هـي: )سـقطرى، درسـة، سـمحة، عبدالكـوري، 
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صيـال عبدالكـوري، صيـال سـقطرى(، وكذلك 
)7( جـزر صخريـة، هي: )صيرة، ردد، عدلة، 

كرشـح، صيهـر، ذاعن، ذتـل، جالص(.
وترجع شـهرة سـقطرى وأهميتهـا التاريخية 
المقدسـة  السـلع  تجـارة  ازدهـار  بدايـة  إلـى 
ونشـاط الطريـق التجـاري القديم- طريـق اللُّبان 
األماكـن  أحـد  الجزيـرة  كانـت  إذ  والبخـور؛ 
حيـث  العصـور،  تلـك  فـي  إلنتاجـه  الرئيسـية 
اشـتهرت بإنتـاج النـد وهـو صنـف مـن أصناف 
البخـور، وبالصبـر السـوقطري كأجـود أنـواع 
الصبـر، وزادت أهميتهـا، وتـردد ذكرها، وذاع 
صيتها إلى شـعوب حضـارات العالم القديم التي 
كانـت تنظـر إلى السـلع المقدسـة )البخور والمر 
نظـرة  الطيـوب(  ومختلـف  واللبـان  والصبـر 
تقديـس، وكانـوا يسـمون األرض التـي تنتج هذه 

السـلع بـاألرض المقدسـة؛ ولهذا سـميت جزيرة 
سـقطرى عند قدمـاء اليونان والرومـان بجزيرة 

السـعادة.

 .. وں. طر*1 8Aالس
ر وام مں. حم12 8=

ٔ
ا

السـقطريون أقـوام يمانيـة قديمـة وعريقـة، 
فـي  القديمـة  األقـوام  أو  الشـعوب  إحـدى  وهـم 
اليمـن القديم جنـوب الجزيرة العربية منذ ما قبل 
الميـاد وحتـى اليـوم، ويـورد أبو محمد الحسـن 
بـن أحمـد الهمدانـي فـي كتابـه )صفـة جزيـرة 
العـرب( إلى أن أصول سـكان جزيرة سـقطرى 
بـن  عمـرو  بـن  حيـدان  بـن  مهـرة  إلـى  تعـود 
الحـاف بـن قضاعـة، ويتكلمون لغـة غريبة هي 
)اللغة الحميرية(، أو تسـمى بـ)اللغة السـقطرية( 

القديـم  اليمـن  لهجـات  أو  لغـات  إحـدى  وهـي 
منـذ أكثـر مـن خمسـة آالف سـنة قبـل الميـاد، 
واللغـات اليمنيـة القديمة الباقيـة والمحافظة على 
لغتهـا حتـى اليـوم هـي: )السـقطرية والشـحرية 
إلـى  والمهريـة والفيفيـة والجعزيـة( باإلضافـة 
السـت  القديـم  اليمـن  ممالـك حضـارات  لغـات 
والحضــرمية  والمعينيـة  )السـبئية  المشـهورة 
جميعهـا  والحميريـة(  واألوسـانية  والقتبانيـة 
لغـات أو لهجـات يمانيـة قديمة عريقـة في القدم.

مـدى  إلـى  األثنوغرافـي  التركيـب  ويشـير 
واحـدة  أصـوٍل  إلـى  عرفيـاً  السـكان  رجـوع 
ومـدى تجانسـهم من حيـث اللغة ومـدى توافقهم 
وارتباطهـم بديـٍن واحد وبمذهـٍب واحد، فالعرق 
واللغـة والديـن همـا العناصــر األكثـر حساسـية 
فـي أيـة دولـة، وفـي أي إقليـم سـواء كان هـذا 
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اإلقليـم صغيـراً أو كبيـراً، وربمـا يعـزف ذلـك 
الثاثـة  العناصــر  هـذه  تشـكل  أن  يمكـن  لمـا 
مـن ترابـط وتــماسك وتعاطـف بيـن السـكان أو 

العكـس مـن ذلـك تــماماً.
وتبـرز الجينـات التـي تـم أخذها مـن جزيرة 
سـقطرى بأنهـا جينـات عربية نقية لـم تتأثر بأية 
عوامـل خارجيـة، والسـقطريون هـم مـن قبائـل 
سـائدة؛ أي أن الجينـات هـي جينـات عربية نقية 
سـائدة وليسـت فرعـاً هجينـاً، وهـذا إن دلَّ علـى 
شــيء؛ فإنه يدل على أنهم حافظوا على نسـبهم 
العربـي النقـي، ويتـوزع السـقطريون مـن قبائل 
يمانيـة عديدة منها: قبيلـة المهرة، وقبيلة جهينة، 
وقبيلـة الجهضمـي، وقبيلـة مذحـج، وقبيلة كندة، 
وقبائـل الممالـك اليمنيـة القديمـة وعلـى رأسـهم 
ِحمَيـر ومـن هـذه القبائـل هـم سـكان سـقطرى 

األوائل.
وقـد أجريـت دراسـة أشـارت نتائجهـا إلـى 
وقـد  األول،  اإلنسـان  موطـن  هـو  اليــمن  أن 
نتائـج  الميـري  محمـد  علـي  الدكتـور  عـرض 

هـذه الدراسـة التـي قـام بهـا بــمشاركة علمـاء 
متخصصيـن مـن جامعتـي فلوريـدا األمريكيـة 
وكامبـردج البريطانيـة فـي مضمـار تتبـع تاريخ 
البشــرية مـن خـال الحمـض النووي وشــريط 
الجينـات الوراثيـة، وذكر أن أهم نتائج الدراسـة 
هـي أن العاقـة بيـن التكويـن الجينـي للمورثات 
اليــمنية واألفريقية ضعيفة جداً، أي أن الجينات 
األفريقيـة ليسـت أسـاس الجينـات اليــمنية، وأن 
الجينات اليــمنية بشـكلها المجمل تتطابق بشـكٍل 
كبيـر جـداً مع الجينات العربية بـل إنها أصلها.. 
كما أن الجينات اليــمنية تتشـابه بشـكل كبير مع 
أقـل  وبنسـبة  والقوقازيـة  األوروبيـة  الجينـات 
مـع الجينـات اآلسـيوية والهنديـة وبقيـة العالـم.. 
وبالتالـي فالجينـات اليــمنية هـي األقـدم وهـو ما 

يجعلهـا أصاً للبشــرية.
كتابـه  فـي  الحاشـدي  الرحالـة  ويصـف 
الجزيـرة  أهـل  األحـام(  جزيـرة  )سـقطرى.. 
فـي  رأيـت  إال  الجمـال  رأيـت  أن  )مـا  بقولـه: 
نفوسـهم ُحسـُنه، بـل لُبَّـه وجوهـره، وإذا نظرت 

لألزهـار إال وجدت فيهم ابتسـامتها، وإذا تأملت 
لحنـه،  وجميـل  ألفاظـه،  عذوبـة  ففيهـم  البلبـل 
وإذا قصـدت البحـر فعندهـم كرمـه... وبالجملـة 
ففيهـم محاسـن تبهـر األلباب، وتسـحر الشـعراء 
والُكتـاب، مـن عجائـب علمهـم، وغرائب نثرهم 

ونظمهـم...(.

طرى..  8Aس
"ه" الله ّ ی1 ح2( ه8 ال82 ع12 12 اللوحه8 الط2(

تعـد سـقطرى هبـة مـن هللا حباها، وشـملها، 
بحثـت  فـإذا  والجمـال،  الحسـن  بـكل  وأعمهـا 
عـن الرمـال البيضـاء، أو الرياض الخضــراء، 
واألنهـار  البحيـرات  أو  السـوداء،  الغابـات  أو 
والوديـان والخلجـان،.. إذا أردت أن ترى قطعًة 
مـن جنـان هللا، فأذهـب إلـى سـقطرى، فيهـا من 
الحسـن أكملـه وأجملـه، وفيهـا من السـحر أدهاه 

وأوفـاه، وفيهـا مـن كل بسـتاٍن زهـرة.
تبلـغ  والتـي  النـادرة  النباتـات  فيهـا  تتنـوع 
عـدد )825( فصيـل نباتي نـادر، أغلبها نباتات 
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فـي  آخـر  مـكاٍن  أي  فـي  توجـد  ال  مسـتوطنة 
العالـم، ومنهـا )10( أنـواع مهـددة باالنقراض، 
و)192( نوعـاً مـن الطيـور الجميلـة متوزعـة 
 )7( منهـا  بيـن متوطـن وزائـر ومهاجـر،  مـا 
و)600(  العالـم،  مسـتوى  علـى  نـادرة  أنـواع 
مـن  نوعـاً  و)60(  الحشــرات،  مـن  نـوع 
العناكب، )38( نوعاً من القشــريات المتسـاوية 
األرجـل، )100( نـوع مـن الرخويات، و)30( 
نوعـاً مـن الزواحـف،  وتتــمّيز الحيـاة البحرّيـة 
فـي سـقطرى بتنـّوع كبيـر مـع تواجـد )352( 
نوعـاً مـن المرجـان البانـي للشـعب، و)730( 
نوعـاً مـن األســماك السـاحلّية، و)300( نـوع 
مـن السـراطين والكركند واإلربيـان.. وغيرها.

وتربـى فـي سـقطرى الثـروة الحيوانيـة مـن 
جمـال، وأبقار، وماعز، وضأن، ونحل العسـل، 
التـي تنتـج الكثيـر مـن أنواعـه، وخاصًة العسـل 
ـقطري، الـذي هـو با شـك واحداً مـن أغلى  السُّ
أنـواع العسـل فـي العالـم، وتعـود سـبب شـهرته 
لكـون هـذه الجزيرة هي موطـن النباتات النادرة 

التـي ال توجـد فـي أي مـكاٍن آخـر علـى وجـه 
والحلـو  والمـر  غريـب  العسـل  هـذا  األرض، 
المـذاق علـى حـد سـواء، هـو مناسـبة ليـس فقط 

لمرضــى السكر.
وقـد جاء اإلنسـان إلى هـذه الجزيرة لغرض 
الصمـغ  أنـواع  والّنـد وجميـع  الُصبـر  زراعـة 
ودم األخويـن ولغـرض جمـع البخـور وتربيـة 
أن  إغريقيـة  ذكـرت مصـادر  وقـد  المواشــي، 
الجزيرة كانت مركزاً تجارياً هاماً قبل العصــر 
اإلغريقـي الرومانـي، وربــما كانـت سـقطرى 
منـذ القـدم ترانزيـت بيـن الهند ومصــر، ولعبت 
دوراً مباشــراً ومحـدداً في تجارة العالم القديــم.

وفـي األخيـر.. ُتعـد جزيـرة سـقطرى مـن 
تــمَّ  وقـد  العالـم،  فـي  الطبيعيـة  الجـزر  أجمـل 
تصنيفهـا عـام 2008م كأحد أهـم مواقع التراث 
العالمـي، ووصفـت بأكثـر المناطـق غرابة على 
المسـتوى الدولـي، فـي حيـن صنفتهـا الصحيفـة 
2010م  عـام  تايــمز(  )نيويـورك  األمريكيـة 

بأنهـا أجمـل جزيـرة فـي العالـم.

المص"در:
اإلكليل – أبو محمد الحسن الهمداني.

صفـة جزيـرة العـرب – أبـو محمـد الحسـن 
الهمدانـي.

عروبة سـقطرى حجراً.. وشـجراً.. وبشراً.. 
منـذ القـدم - علـي بـن عيسـى بـن ثانـي بـن 

حمد غانــم.
بحـث بعنـوان )سـقطرى وبعـض تاريخهـا( 

للباحـث اليمنـي صالـح العوذلـي.
فيتالـي   - األسـاطير  جزيـرة  سـقطرى.. 
الضامـن. جعفـر  خيـري  ترجمـة   - ناومكيـن 

 - السـبعة  البحـار  مفتـاح  اليمنيـة..  سـقطرة 
بالمركـز  االسـتراتيجية  الدراسـات  مديريـة 

والتوثيـق. للدراسـات  االستشـاري 
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ل: مدح.
عندمـا وجـد اإلنسـان نفسـه علـى أرض البسـيطة بـدأ يبحـث عـن 
احتياجاتـه األساسـية؛ كالبحـث عـن الغـذاء وتعلـم أساسـيات الصيـد، 
ثـم اكتشـف الحقـاً أنـه بحاجـة للتواصـل مـع أقرانـه لمعرفـة مواقـع 
الصيـد والتحذيـر مـن األخطار؛ فبدأ باسـتخدام اإلشـارات للقريب، ثم 
وجـد أنـه بحاجـة السـتخدام الصـوت للبعيـد؛ فبـدأ باسـتخدام الرمـوز 
األصـوات  وبـدأت  ومشـاعره،  احتياجاتـه  عـن  للتعبيـر  الصوتيـة 
البدائيـة فـي الظهـور؛ كاسـتخدام الصـوت الـذي يعبـر عنـه حـرف 
الميـم للتعبيـر عـن الرغبـة واالشـتهاء )اممـم(، والنـون للتعبيـر عـن 
األلـم واللوعـة )انننـن(، والعيـن للتعبير عن التقـزز )اعععع(، والهاء 
المقاطـع الصوتيـة  )آآآه(، ومـن هـذه  الشـعور باالرتيـاح  للتنهـد أو 
وأقرانهـا بـدأت تتشـكل الحـروف والكلمـات األولـى، وبـدأت تتبلـور 
مامـح اللغـة األم التـي تفرعـت عنهـا الحقـاً سـائر اللغـات اإلنسـانية 
األساسـية، وتناسـلت منهـا اللغـات القديمـة كالسـامية والسنسـكريتية 
والصينيـة والاتينيـة والجرمانيـة... إلـخ، ولنشـأة اللغـات فـي العالـم 
آراء مختلفـة وال يوجـد رأي ثابـت فيهـا؛ فهناك من يبني نشـأة اللغات 
علـى أسـاس دينـي وعقائـدي كما هو الحـال عندنا في اإلسـام؛ حيث 
يعتبـرون أن اللغـة العربيـة كانـت هـي اللغـة األم التـي تحـدث بهـا 
أبـو البشــرية )آدم(، وعلـى نفـس المنـوال يعتبـر العبريـون أن اللغـة 
العبريـة هـي اللغـة األم باعتبارهـا لغة أقدم الديانات السـماوية!، وهي 
كلهـا انحيـازات دينيـة ال أسـاس علمـي لهـا، وأنا هنا أميـل إلى الرأي 
العلمـي المنطقـي الـذي يعتبـر اللغـة حاجة إنسـانية تشـكلت وتطورت 
تدريجياً بحسـب مقتضيات كل بيئة، وبحسـب الباحثة ابتهال العبســي 
ـ وو( وتقول بأن اللغة نشـأت من  فهنـاك نظريـة ُتسـّمى نظريـة )البوـ 
الصــرخات غيـر المبينـة للحيوانات، وأكد ذلك مايـكل كورباليس في 
كتابـه )فـي نشـأة اللغـة(، بينمـا أجدنـي أميـل إلـى أن اللغـة اإلنسـانية 
هـي لغـة عاقلـة مسـتقلة بذاتهـا ال صلـة لهـا بلغـة الحيوانـات التـي 
تأتـي عفـواً وغيـر عاقلـة أو منظمـة؛ بينما اللغة اإلنسـانية لها دالالت 
وتراكيـب عاقلـة، إال أن ذلـك ال يمنـع مـن وجود أصوات تتشـابه بين 
اإلنسـان والحيوان فيما يتعلق بالمشـاعر واألحاسـيس كمشـاعر األلم 

والفرح. والهلـع 
نعـود اآلن إلـى تعريـف اللغـة فـي مصادرنـا العربية؛ فقـد عّرفها ابن 
منظـور فـي معجمـه )لسـان العـرب( بـأن: »اللغـة علـى وزن )فعلة( 
مـن )لغـوت( أي تكلمـت، وأصلهـا )لغـي( أو )لغو(، وجمعهـا )لُغى( 
و )لُغـات(«، فيمـا عرفهـا )ابـن جنـي( اصطاحـاً بأنهـا )أي اللغـة(: 

»أصـوات يعبـر بهـا كل قـوٍم عـن أغراضهم«. 
وفيمـا يخـص اللغـة السـامية التـي تفرعـت عنهـا اللغـة العربيـة؛ فقـد 
تشـكلت روافدهـا  التـي  اللغـة  هـذه  العربيـة أرض  الجزيـرة  كانـت 

األولـى جنـوب الجزيـرة العربيـة، وفـي أرض الرافديـن، وحـوض 
البحـر المتوسـط فـي الشـام، وفـي الجهـة المقابلـة مـن البحـر األحمر 
فـي أرض الحبشـة، وقـد تفرعـت عـن هـذه اللغـة السـامية األم فـي 
)الحميريـة(،  القديمـة  اليمنيـة  كاللغـة  اللغـات؛  مـن  العديـد  منطقتنـا 
واألمهريـة جنوب شــرق الجزيـرة العربية والحبشـة، واألكادية التي 
تفرعـت عنهـا البابليـة واآلشـورية فـي أرض الرافديـن، وفـي أرض 
عـت عنهـا الســريانية والنبطيـة والكنعانيـة  الشـام اآلراميـة التـي تفرَّ
العبرانيـة واألوغاريتيـة والمؤابيـة والفينيقيـة،  التـي تفرعـت عنهـا 
اللغـة  العربيـة الصفويـة واللحيانيـة، وكانـت  الجزيـرة  وفـي وسـط 
السـامية مـن أبـرز اللغـات التي اعتمـدت على داللة األصـوات والتي 
تعبـر عـن معـاٍن مختلفـة، ومـن مجمـوع اللغـات العربيـة الجنوبيـة 
تشـكلت  التـي  الفصحـى  العربيـة  اللغـة  تكونـت  الشـمالية  والعربيـة 
مامحهـا كاملـة فـي مكـة بجـوار البيـت العتيـق؛ حيـث كانـت ملتقـى 
للعبـادة والتجـارة واُنتخبـت أجمـل األلفـاظ مـن سـائر لهجـات القبائـل 
العربيـة، وتــميزت هـذه اللغة بوجـود أصوات انفجاريـة غليظة تعبر 
عـن الشـدة كالقـاف والطـاء والعيـن، وأصـوات رخيمـة تعبـر عـن 
الليـن كالنـون والميـم، وأصـوات تعبر عن التكـرار والتتابـع والتتالي 
كاأللـف  واالمتـداد  االتسـاع  عـن  تعبـر  وأصـوات  الـراء،  كحـرف 
واليـاء والـواو، وأصـوات تعبر عن الهمس كالهاء والسـين، ويختص 
حـرف الهـاء بالـذات بالتعبيـر عـن االنفـراج والقـوة المطلقـة التـي ال 
تدركهـا األبصـار؛ فاُسـتخدم معها ضمير الغائـب، وهي قوة كان يلجأ 
إليهـا اإلنسـان لإلحسـاس بالحمايـة واألمـان؛ فجـاء لفـظ )هـو( ليعبـر 
عـن القـوة السـامية والخارقـة التـي ال تدركهـا األبصـار فـي اللغـات 
)أرض  العربيـة  الجزيـرة  شـمال  وفـي  القديمـة،  واليمنيـة  العبريـة 
الرافديـن والشـام( جـاء اسـم )إل( أو )إيل( ليعبر عـن اآللهة وخاصة 
فـي اللغـات البابليـة والكنعانيـة والســريانية باعتبـار األلـف يدل على 
االمتـداد واالتسـاع، والـام يـدل على اليقيـن، وبدمج وتاقـح اللفظين 
مـع إدخـال حـرف الميـم الـذي يـدل علـى التعظيم جـاء اسـم )ألوهيم( 
فـي العبريـة، و )اللهـم( لـدى عـرب مـا قبـل اإلسـام، وبعـد مجـيء 

اإلسـام تبلـور اسـم )هللا( الـذي تكـون مـن الحـروف التاليـة:
• األلف: داللة االمتداد واالتساع.

• الام األولى: داللة العمق واليقين.
• الام الثانية: داللة التأكيد.

• الهاء: داللة االنفراج.

: ه8 12 ه8 العر*( "ٮ8 اللع. م"ل12 ح(
ُتعتبـر اللغـة العربيـة مـن أهـم اللغـات السـامية واإلنسـانية وأكثرهـا 
انتشـاراً؛ إذ أنهـا ال تـزال مسـتخدمة منـذ مـا يقـارب ألـف وخمسـمائة 
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عـام، ويتحـدث بهـا كلغـة أساسـية أكثـر مـن أربعمائـة وخمسـين مليون 
إنسـان؛ فهـي لغـة ضاربـة فـي أعمـاق التاريـخ وتكيفـت مـع مختلـف 

األزمنـة واألماكـن.
لوفـرة  بامتيـاز؛  وجماليـة  إبداعيـة  أدبيـة  لغـة  العربيـة  اللغـة  وُتعـد 
ألفاظهـا، وكثـرة مترادفاتهـا، وتعـدد اشـتقاقاتها، وتنـوع معانيهـا؛ إذ أن 
هنـاك مفـردات ُتسـتخدم لعـدة معـاٍن بحسـب اسـتخدامها فـي السـياق، 
وقـد اشـتملت اللغـة العربيـة علـى جميع األصـوات التي اشـتملت عليها 
اللغـات السـامية األخـرى؛ بـل إنهـا تفـردت بحـرف الضاد الـذي أصبح 
عامـة مميـزة لهـا فُسـّميت بلغـة الضـاد، وهـذا الحـرف مخرجـه مـن 
التقـاء حـواف اللسـان مـع حـواف الثنايـا )األسـنان( مـن الداخـل؛ فـا 
تبـرز اللسـان عنـد نطقـه بعكـس حـرف الظـاء الـذي تخـرج فيه اللسـان 
مـن بيـن الثنايـا، كمـا أن اللغـة العربيـة مـن أكثـر اللغـات السـامية التـي 
ـــ  ترتبـط فيهـا مدلـوالت األصـوات مـع معانـي المفـردات، ومـن ذلـكـ 
كما أسـلفنا - أن حروف الميم والنون والتنوين ترتبط بالشـجن واللوعة 

واأللـم والحنيـن؛ لـذا يكثـر اسـتخدامها فـي أشـعار الرثـاء والغـزل.
بينمـا حـروف العيـن والقـاف والطـاء تعبـر عـن الشـدة والغلظـة؛ لـذا 
نجدهـا تنتشـر بكثـرة فـي أشـعار الحـروب والحماسـة. وكمـا تميـزت 
أصـوات اللغـة العربيـة فقـد تــميز أيضـاً رسـم حروفها؛ فحـروف اللغة 
العربيـة مرنـة للغايـة عنـد رسـم حروفهـا؛ لـذا تعـددت أنمـاط الخـط 
العربـي، وأشـكال الكلمـة العربيـة حتـى أنـه يمكـن كتابتهـا فـي أشـكال 

كائنـات حيـة أو أشـكال النباتـات والزهـور.
ومـن مميـزات اللغـة العربيـة ثـراء رصيدهـا مـن المفـردات والصيـغ؛ 
المشـتقة  األلفـاظ  جميـع  تسـتوعب  مرنـة  لغـة  كونهـا  إلـى  إضافـة 
والمترادفـة وتصبـغ الكلمـة بمعـاٍن مختلفـة بحسـب السـياق، كمـا أنهـا 
متعـددة المجـاالت والعلوم بمختلـف أنماطها، وتشـمل علومها الحروف 
والمعانـي واالشـتقاق واإلنشـاء والخـط والموسـيقى )العـروض(، وكل 
علـم مختـص بمجـال محـدد لـه، ونوجـز هنـا بعـض العلـوم فيمـا يلـي :

• علـم اللغـة: وهـو العلم الذي يختص بدراسـة أسـلوب اللغة، واإلحاطة 
بطـرق مفرداتها، وبنائها، وتكوين الكلمة وشـكلها.

• علـم الصــرف: وهـو العلـم الـذي يعنى بأحـوال بنية الكلمـة وما يطرأ 
عليهـا من تغييـرات في حروفهـا وحركاتها.

• علـم النحـو: وهـو الـذي يعنـى بمحـل الكلمـة بنـاًء وإعرابـاً بحسـب 
موقعهـا فـي الجملـة.

• علـم المعانـي: وهـو العلـم الذي يهتم بدراسـة اللفظ ومناسـبته للمعنى، 
وهـو فرع مـن فروع )علـم الباغة(.

• علـم البيـان: وهـو أيضاً فـرع من فروع علم الباغة، ويكشـف معاني 
الكلمـة بأكثـر مـن وجـه وطريقـة، وينقسـم إلـى: مجـاز وكنايـة وتشـبيه 

واستعارة.
• علـم البديـع: مـن فـروع علـم الباغـة، وهـو العلم الـذي يهتـم بجمالية 

الكلمـة، وتحسـينها لفظـاً ومعنى
الشـعر  أوزان  بدراسـة  الـذي يختـص  العلـم  العـروض: وهـو  • علـم 

وتقسـيمها.
• علـم القوافـي : وهـو علم متصل بعلم العروض؛ لكنه يختص بدراسـة 

أحوال أواخر األبيات الشـعرية، وُتدعى )قافية(.
• علـم قواعـد الكتابـة أو الخـط: وهـو العلم الذي يختص بأسـس الكتابة؛ 

مـن عنايـة بالحروف، وطرق رسـمها وتنظيمهـا، ومنه اإلماء.
• علـم اإلنشـاء: وهـو مـن فنـون األدب العربـي، ويعنـى بفـن النثـر؛ 

والخطـب. كالرسـائل 
• علـم المحاضــرات : وهـو العلـم الـذي يختـص بإيصـال الـكام للناس 

فـي المجـال، وتدخـل فيـه السـير والتراجـم والتاريخ .
كما نوجز هنا أبرز خصائص اللغة العربية، وهي:

• معجمهـا اللغـوي الزاخـر: فاللغـة العربيـة زاخـرة مـن حيـث عـدد 
عشــر  سـتة   16000 علـى  تحتـوي  إذ  الثاثـي(؛  )الفعـل  الجـذور 
ألـف جـذر ُتشـَتق منهـا جميـع األلفـاظ مـن أسـماء وأفعـال، ناهيـك عـن 
الحـروف، ويـرى البعـض أن عـدد مفرداتهـا بتقليـب وتصــريف الفعل 
الثاثـي تصـل إلـى 12000000 اثنـي عشــر مليـون مفـردة، ويصـل 

بهـا بعـض الباحثيـن إلـى 16000000 سـتة عشــر مليـون مفـردة.
فـي  عبـث  أي  مـن  والخلـو  واالنسـجام  الساسـة  وهـي  الفصاحـة:   •

المصطلحـات. فـي  تضـاد  أو  المعانـي،  فـي  تنافـر  أو  التركيـب، 
مفـردات  أن  الكلمـة؛ حيـث  والتخفيـف هـو مـن أصـول  التخفيـف:   •
اللغـة العربيـة أصولهـا ثاثـي، ثـم يأتـي  بعد ذلـك الرباعي والخماسـي 

والسداسـي وبتناغـم وترتيـب.
• التـرادف: تشـتهر اللغـة العربيـة بالتـرادف؛ حيـث يمكـن أن يكـون 

للكلمـة الواحـدة أكثـر مـن معنـى.
• االسـتقرار: فاللغـة العربيـة ألفاظهـا مسـتقرة وثابتـة منـذ نشـوئها، وال 
تـزال مفرداتهـا مسـتعملة بنفـس المعانـي، بعكـس اللغـات األخرى غير 

الثابتـة كاإلنجليزيـة التـي تتغيـر مـن وقـت آلخر.
• كثـرة المفـردات وتعدادهـا: حيـث أن معجـم اللغـة العربيـة زاخـر بكم 
هائـل مـن المفـردات، وال يوجـد معنـى إال وله مفردة تعبـر عنه، واللغة 

العربيـة مـن أكثـر اللغـات في العالـم في عـدد المفردات.
• القـدرة علـى التعبيـر عـن عبـارة كاملة فـي كلمة واحـدة؛ كما ورد في 

القرآن في قوله )فسـيكفيكهم(، )سنسـتدرجهم(.
وهنـاك الكثيـر مـن المفـردات التـي تتعـدد اشـتقاقاتها وأيضـاً معانيهـا؛ 
مثـل كلمـة )علـم( التـي قـد تأتي مصـدراً )ِعْلْم(، وقـد تأتي فعـاً ماضياً 
م(، كمـا تتعـدد  بتغييـر تشـكيلها )َعلِـَم(، وقـد تأتـي أيضـاً فعـل أمـر )َعلِـّ
أيضـاً معانيهـا بتغيـر التشـكيل بـل والسـياق أيضـاً؛ فمفـردة )َعَلـْم( قـد 
تأتـي بمعنـى )جبـل(، وقـد تأتـي أيضـاً بمعنـى )رايـة(، وقد تأتـي أيضاً 

بمعنـى )شـخصية مشـهورة(.

أدب
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وللغـة العربيـة مرادفـات كثيـرة جـدا؛ إذ تتعـدد األوصـاف واأللفـاظ 
للشـيء الواحـد؛ لكنـه ليـس ترادفـاً عبثيـاً؛ فهـذه المترادفات تشـترك في 
المعنـى العـام؛ لكنهـا تفصـل الوصـف أو الحـال؛ فتعطـي لـكل وصـف 
خـاص مفـردة خاصـة بـه، ومن ذلك تعـدد التعبير عن المشـاعر لمفردة 
ــ درجات متعددة،  ــ مثـاـً  واحـدة تختلـف حاالتهـا؛ فللحب عند العربـ 

ولـكل درجـة وصـف أو مفـردة بهـا، ودرجـات الحـب هي:
• الهوى: وهو أول درجات الحب، ويدل على ميل المحب للمحبوب.

• الصبوة: ثاني درجات الحب، وتصل إلى الغزل المتبادل.
• الشـغف: وهـي دالـة علـى شـغاف القلـب؛ لتـدل علـى عمـق مشـاعر 

الحـب، ووصولهـا إلـى غشـاء القلـب.
• الوجـد: ويعبـر عـن دوام التفكيـر فـي المحبـوب، وعـدم القـدرة علـى 

نه. نسيا
• الكلـف: وهـو شـدة الولـع بالمحبـوب، وعـدم القـدرة علـى االسـتغناء 

عنـه .
• العشـق: وهـي الحـب الشـديد الذي قـد يدفع المحـب للتضحية من أجل 

محبوبه.
• النجـوى: وهـي مـن درجـات الحـب المرتبطـة بالفـراق، ويخالطهـا 

الحـزن لعـدم القـدرة علـى الوصـول إلـى المحبـوب.
المحـب  يشـتاق  حيـث  الحـب؛  درجـات  أعلـى  مـن  وهـو  الشـوق:   •

للحظـات. مفارقتـه  علـى  يصبـر  وال  دومـاً  للمحبـوب 
• الَوَصـب: وهـو وصـول مرحلـة الوجـع واألنيـن مـن شـدة الحـب، 

ويمكـن أن يصـل إلـى مرحلـة الجنـون.
• االستكانة: وهي الخضوع التام للمحبوب، وبذل أي شيء من أجله.

الشـديد يصاحبهـا غيـاب  الحـب  الولـه: وهـي درجـة مـن درجـات   •
المحبـوب. بغيـاب  السـعادة 

• الهيـام: وهـو أعلـى درجـات الحـب، ووصـول المحـب إلـى مرحلـة 
الجنـون.

وكمـا تتعـدد معانـي المشـاعر تتعـدد أيضـاً معانـي األفعـال؛ ففـي فعـل 
البـكاء مثـاً:

• إذا تهيأ المرء للبكاء ُيقال )أجهش(.
• وإذا امتألت عيناه دموعاً ُيقال )اغرورقت( أو )ترقرقت(.

• وإذا سالت قيل )دمعت( و)همعت(.
• وإذا استرسلت دموعه وزاد سيانها قيل )َهَمت(.

• وإذا كان للبكاء صوت قيل )َنَحب( و )َنَشج(.
• وإذا صاحب بكاءه صياح قيل )أعول(، ومنه )العويل(.

وكذلـك فـإن المفـردات التـي تتشـابه حروفهـا تتشـابه دالالتهـا؛ فحرفـا 
الجيـم والنـون إذا اجتمعـا فـي مفـردة واحـدة دل على االختفـاء؛ فنقول :

• جان: ألنها مخلوقات غائبة عن األنظار. 
• ونقول: جنين ألنه مختٍف في بطن أمه.

• ونقول: جنون ألنه دل على اختفاء العقل.
• ونقول: َجْن عليه الليل؛ بمعنى أصبحت الرؤية منعدمة ومتعذرة.

ومـن المفـردات التـي تتشـابه حروفها ودالالتهـا كل مفـردة فاؤها نون، 
وعينهـا فـاء؛ أي حرفهـا األول نـون، وحرفهـا الثانـي فـاء؛ حيـث أن 

داللتهـا واحـدة وتعنـي النفـاذ والخـروج والذهـاب؛ مثـل :
• نفث الشيء: رمى به .

• نفق الحيوان: مات )وهو يفيد ذهابه(
• نفذ: بمعنى ذهب .

• نفد: بمعنى انتهى، وهو يفيد الذهاب أيضاً.
ومـن ذلـك أيضـاً أن حـرف الغين عندمـا يأتي في مفردة مـا؛ فإنه يرمز 
للغيـاب أو اإلخفـاء أو التغييـب، ومـن هذه الكلمات والمفـردات )غيبة(، 

)غابـة(، )غار( .. الخ.
كمـا أن حـرف الـراء إذا جـاء فـي مفردة فإنه يدل علـى التكرار والتتابع 
، كـرَّ . . وهكـذا. وحـرف القـاف كثيـراً  ، مـرَّ والتتالـي؛ كقولنـا: جـرَّ
مـا يـدل علـى اللصـوق واالرتطـام، نحـو )لصـق(، )عبـق(، )طـرق(، 
ويمكـن جمـع هـذه الدالالت فـي لفظة واحدة لتعبر عـن كل هذه المعاني 

كمـا فـي الفعـل )غرق(.
• فهذه المفردة تبدأ بحرف الغين، والذي يفيد بدء االختفاء في الماء.

• ثم حرف الراء الذي يفيد تتابع وتوالي الغوص.
• فحرف القاف الذي يدل على االرتطام واللصوق في قعر الماء.

كذلـك مـن الـدالالت أن حـرف القـاف نفسـه حـرف صلب وقـوي؛ لذلك 
نقـول: )قضـم األسـد اللحـم( ألن الفعـل فيـه قـوة وشـدة، بعكـس حـرف 

الخـاء الـذي فيـه رخـاوة وليـن؛ فنقـول: )خضـم الجمل العشـب(.
ولتعـدد اشـتقاقات اللغـة العربيـة، وتعـدد مفرداتهـا، واختـاف معنـى 
المفـردة بحسـب السـياق؛ فإنهـا بذلـك تصبـح لغـة أدبيـة ثريـة، يقـول 
المستشــرق )رينـان(: »مـن أغـرب المدهشـات أن تنبـت تلـك اللغـة 
القوميـة وتصـل إلـى مرحلـة الكمـال وسـط الصحـارى عنـد أمـة مـن 
حـل، تلـك اللغـة التـي فاقـت أخواتها بكثـرة مفرداتها، ودقـة معانيها،  الرُّ
المستشــرقة )زيفـر هونكـه(:  وُحسـن نظـام مبانيهـا«، وتقـول أيضـاً 
»كيـف يسـتطيع اإلنسـان أن يقـاوم جمـال هـذه اللغـة ومنطقهـا السـليم 

الفريـد!«. وسـحرها 
ختامـاً فـإن اللغـة العربية كون واسـع متمـدد مترامي األطـراف ومتعدد 
المجـرات، ومـا كان موضوعنـا هـذا سـوى وقـوف فـي زاويـة صغيرة 

األرض. من 
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شعــوب
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أ. أمين درهم

ملوك الشرق الثالثة 
)اليمانيون( وكنيسـة 
الدوم العجيبة
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مـن أوائـل عـام 1970 م وحتـى أواخـر عـام 
1980م، كنـت أزور شـركة دويتـس األلمانيـة 

فـي  ومقرهـا  الكهربائيـة  للمولـدات  الُمصنِّعـة 
وكنـت  سـنوياً،  مـرات   4–3 كولـون،  مدينـة 
أقيـم فـي فنـدق الـدوم »Dom Hotel« الـذي 
يقـع أمـام كنيسـة الـدوم العجيبـة مباشـرًة، وكنت 
أقضي أوقات فراغي في زيارة الكنيسـة لمعرفة 
مكنوناتهـا وأسـرارها، ويوجد بها سـالم )درج( 
جرسـين  تجـد  وهنـاك  فيهـا،  دوٍر  أعلـى  إلـى 
)صولجانيـن( كبيريـن، بـل مـن أكبـر األجـراس 
فـي كنائـس ألمانيـا، وقـد صعـدت أكثر مـن مرة 
تلـك السـالم إلـى قمة الكنيسـة مـع مجموعة من 
السـواح الزائريـن لهـذه المدينـة، وكانـت تجربـة 
رائعـة تشـاهد مدينـة كولـون من فوق الكنيسـة.. 

أال ليـت الشـباب يعـود يومـاً!!.
فراغـي  أوقـات  بعـض  أقضـي  أيضـاً  وكنـت 
حـول الكنيسـة أو فـي المتحـف الـذي بجانبهـا، 

وفـي محطـة القطـار التـي تقـع علـى بعـد )50( 
متـراً فقـط مـن الكنيسـة، والكنيسـة تقـع بالقـرب 
النهـر  هـذا  شـاطئ  وعلـى  الرايـن،  نهـر  مـن 
والنـوادي  المطاعـم  مـن  عديـدة  أنـواع  توجـد 
الليليـة المكتظـة بالسـياح مـن كل بلـد، وفـي أيام 
العطـل الرسـمية )السـبت واألحـد( كنـت أسـتقل 
أحـد اليخـوت السـياحية الراسـية علـى الشـاطئ 
مـدن  أو  فرانكفـورت،  مدينـة  إلـى  والمتجهـة 
أخـرى فـي ألمانيـا، وكنـت أقضـي يومـاً كامـاً 
)السـيد  صديقـاي  وكان  اليخـوت،  هـذه  علـى 
دويتـس،  لشـركة  التجـاري  المديـر  زيبولـت– 
والمهنـدس أرنولـد– وهـو المهنـدس المقيـم فـي 
اليمـن لشـركة دويتـس، وهـو الـذي كان ُيشـرف 
على تركيب وتشـغيل المولدات في اليمن شـماالً 
وجنوبـاً يومهـا(، يرافقاننـي فـي بعـض رحاتي 
هنـاك، وكنـت أقيـم لهما رحـاٍت وجلسـاٍتِ فنية 
عندمـا كانا يتواجـدان في العاصمـة »صنعاء«، 
يـا لهـا مـن أيـاٍم وليـاٍل ال ُتنسـى، مـع خالـص 

شـكري وامتنانـي للشـعب األلمانـي الصديـق.

"ٮ8  8=+Dور الع د. ح(
سطوره8 الملوك

ٔ
وا

فـي  األلمانيـة عميقـة  اليمنيـة  العاقـات  جـذور 
تربـة الحضـارة اإلنسـانية منـذ أقـدم العصـور، 
ولعـل مـا تتناقلـه األسـطورة األلمانيـة عن ملوك 
الشـرق الثاثـة )اليمانييـن( الذين جـاؤوا ليقدموا 
فـروض الـوالء للطفل المسـيح عيسـى بـن مريم 
الـذي بعثـه هللا إلنقاذ العالم، ثم اتجهوا إلى ألمانيا 
حامليـن أعبـاء الرسـالة إلـى القبائـل الجرمانيـة، 
ونزلـوا فـي مدينـة )كولـون( وماتـوا فيهـا، وقـد 
د الشـعب األلمانـي هـؤالء الملـوك القديسـين  خلَـّ
ببنـاء »كنيسـة الـدوم العجيبة« التـي تعتبر تحفًة 
فنيـًة معماريـة على مرِّ العصـور واألزمان، في 
المـكان الـذي نزلـوا فيـه وماتوا، كمـا أن ما ورد 
فـي سـفر الملـوك فـي العهـد القديـم عـن قصـة 
ملكـة سـبأ، قـد خلَّد تاريـخ اليمـن، وأضفى عليها 

شـهرًة وبـروزاً منـذ عهـٍد مبكر،
وآدابهـا  »النصرانيـة  كتـاب  أورد  فقـد  وللعلـم 
القصـة  هـذه  عـن  الجاهليـة«،  عـرب  بيـن 
إليهـم  ُينسـب  الذيـن  الرسـل  »ومـن  بالقـول: 
التبشـير بالمسـيح جـاؤوا مـن اليمن فـإن المؤرخ 
علـى  فيـه  رد  الـذي  كتابـه  فـي  أوريجانـوس 
وروفينـوس،  سـقراط،  المـؤرخ  ومثلـه  األمـم، 
أن  يؤكـدون  كلهـم  تاريخـه،  فـي  ونيقيفـوروس 
ـَر بـه مـن جهـات الحبـش،  المسـيح الرسـول ُبشِّ
ُيطلـق  الحبـش  اسـم  بـأن  المحدثـون  وأدعـى 
أيضـاً علـى اليمـن، وهو اسـٌم شـاع عنـد القدماء 
فسـموا بـه تلـك الناحيـة؛ ربــما ألن األحبـاش قد 
اسـتولوا مـدًة طويلـة علـى اليمـن، أو ألن قبائـل 
مـن الحبشـة كانـت اجتـازت من سـواحل الحبش 
إلـى اليمـن، وهـذا القـول ال يخلـو مـن الصحـة؛ 
ألن قدمـاء المؤرخيـن ربــما دعـوا أهـل اليمـن 
بالحبـش منذ عهـد هيرودوتس وأسـطرابون؛ إال 
أن معظم الكتبة ال ُيسـلمون ببشـارة المسـيح من 
اليمـن، ويزعمـون أن القديـس بشَّـر بـه مـن قبل 

حبشـة أفريقيـة وليـس عـرب اليمـن.
ودعوتـه  برتلمـاوس  القديـس  ذكـر  لنـا  وسـبق 
كأوريجانـوس  القدمـاء  الكتبـة  فـإن  للعـرب، 

وأوسـابيوس القيصـري )فـي التاريـخ الكنسـي( 
وسـقراط المـؤرخ زادوا علـى تعرفهـم للعـرب 
بقولهـم: إن الرسـول برتلمـاوس بشَّـر بالمسـيح 
فـي )الهنـد القريبـة(؛ أي اليمـن، ألن اسـم اليمـن 
القريبـة  بالهنـد  وها  فسـمَّ لديهـم  مجهـوالً  كان 
معارضًة للهند الشـرقية مـا وراء البحر الهندي، 
وتاوفانـوس  فيلوسـترجيوس،  المـؤرخ  إن  ثـم 
العالـم، وتاوفياكتـوس كانـوا  تاريـخ سـنة  فـي 
بعضهـم  وزاد  بالهنـود،  الحميرييـن  يدعـون 

إيضاحـاً قالـوا: إن برتلمـاوس بشَّـر بنـي سـبأ.. 
وفـي المينـاون المنسـوب إلـى الملك باسـيل يقال 
إنـه بشَّـر بـه مـن قبـل هنـود العربيـة السـعيدة 
وهـي اليمـن، كمـا ال يخفـى فقـد رأيـت آنفـاً أنهم 
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ينسـبون أيضـاً دعـوة النصرانيـة فـي بـاد العـرب إلى القديـس توما قبل سـفره 
إلـى األقطـار الهنديـة، وقـد ارتـأى هذا الـرأي القديـس غريغوريـوس النزينزي 
فـي ميمـرة عـن الرسـل، ومثلـه تاودوريطـس فـي كتابـه عـن األناجيـل وبعض 

كتبـة السـريان.

سه8 الدوم.. 12 ك2.
ں. 12 12 م2. ره8 الملوك ال12 )2 8Aم

 Kölner Dom :هـذه الكنيسـة ُتسـمَّى حاليـاً »كاتدرائيـة كولونيا« )باأللمانيـة
 Hohe Domkirche St. Peter und( واسـمها الرسـمي ،)كولنـر دوم
Maria( هـي أحـد أشـهر الصـروح المعماريـة والدينيـة المهيبـة فـي ألمانيـا، 
وتتمتـع بقـدرٍة عاليـة علـى جـذب أكبـر نسـبًة مـن السـياح عرفتهـا ألمانيـا، كما 
أنهـا تعـدُّ الرمـز الحقيقـي لمدينـة كولونيـا، وهـو مـا يدفـع الكثيرين إلـى اعتبار 

مدينـة كولونيـا بــمثابة جسـٍد بـا روح دون كاتدرائيـة الدوم.
وتضـم هـذه الكاتدرائيـة إحدى أكبر مقدسـات الكنيسـة الكاثوليكيـة، وهي رفات 
الملـوك اليمانييـن الثاثة )القديسـين( المحفوظة فـي خزانٍة مهيبة )هي تحفٌة من 
الذهـب فـي العصـور الوسـطى، قام بتصميمها وهندسـتها جولد سـميث الشـهير 
بنيكـوالس مـن »فـردان« عـام 1182م، واكتمـل فـي حوالـي عـام 1220م، 
وتــمَّ تثبيتـه فـي األصـل في الكاتدرائية السـلف(؛ وهـذه الخزانة تخضـع لرقابة 
ر بثمن  أمنيـٍة صارمـة، كمـا أنهـا تخفـي بداخلهـا أعمـاالً فنيًة قديــمة جداً ال ُتقـدَّ

تعـود إلـى القرن الرابع عشـر.

"ء  .2 گره8 *( سه8=. 12 الگ2.
وولـدت فكـرة بنـاء هـذه الكنيسـة عـام 1164م بعـد أن قـام رئيس األسـاقفة في 
مدينـة »كولونيـا« الكاردينـال »راينالـد فـون داسـيلل« بإحضار رفـات الملوك 
القديسـين الثاثـة الذيـن »تنبـؤوا بــمياد المسـيح« مـن »ميانـو« بإيطاليا إلى 
»كولونيـا« كهديـٍة من القيصر »فريدريش األول بارباروسـا« )1122م- 10 
يونيـو 1190م( كان امبراطـور اإلمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة مـن 18 
يونيـو 1155م حتـى وفاتـه، والـذي احتـل مدينة »ميانو« عـام 1164م؛ هذه 
الهديـة القّيمـة دفعـت رئيـس األسـاقفة في المدينـة إلى االقتناع بضرورة تدشـين 
كاتدرائيـة فريـدة مـن نوعهـا تليـق برفـات الملـوك الثاثـة؛ ووفقـاً للروايـات 
التاريخيـة فـإن رفـات هـؤالء الملـوك قـد ُنقلـت مـن »القـدس« أثنـاء الحمـات 

الصليبيـة إلـى مدينـة »ميانـو«، ومـن ثـم إلـى »كولونيا«.
واقتبـس تصميـم الكاتدرائيـة الحالـي مـن مبناهـا القديـم الـذي تــمَّ تدشـينه عـام 
ل فـي مـا بعـد إلـى مثـاٍل تــمَّ االحتـذاء بـه فـي مجـال فـن  873م والـذي تحـوَّ

تصميـم وبنـاء الكنائـس فـي أوروبـا، وعـام 1248م أعيـد بنـاء الكنيسـة علـى 
الطـراز المعمـاري القوطـي مـن قبـل رئيس األسـاقفة فـي كولونيا كونـراد فون 
هوخشـتادن، وخـال عمليـة البناء شـبَّ حريٌق فـي الجزء الشـرقي للكاتدرائية، 
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ممـا دفـع العامليـن فيهـا آنـذاك إلـى إعـادة ترميـم الجـزء الغربـي فقـط إلتاحـة 
اإلمكانيـة إلقامـة قداسـات دينيـة فيـه، اسـتمر العمـل ألكثـر من 600 عـام حتى 

تــمَّ الوصـول إلـى الكنيسـة فـي شـكلها الحالي.
وفـي العـام 1322م تــمَّ افتتـاح الجوقـة، حيـث تتلـى القداسـات والصلـوات، 
وبـدون تأخيـر ُبـدئ فـي بنـاء البـرج الجنوبـي للكاتدرائيـة، ولكـن وبعـد 90 
عامـاً توقـف العمـل فـي البـرج علـى ارتفـاع 56 متـراً، ربــما ألسـباٍب ماليـة.. 
وفـي العـام Ω1841 أسـس مواطنـو »كولونيـا« رابطـة الكاتدرائيـة، وتلـى ذلك 
بعـام أن وضـع القيصـر البروسـي فريدريـش فيلهايـم الرابـع حجـر األسـاس 
السـتكمال البنـاء، وبعـد ذلك بـ)40( عاماً؛ أي في عام 1880م، تــمَّ بــمساعدة 
التقنيـات الحديثـة االنتهـاء مـن البنـاء علـى أكمل صـورة.. ومن وقتهـا اعتبرت 
الكاتدرائيـة كنصـب قومـي تـذكاري، وكملمـح مـن مامـح الوفـاق بيـن األلمـان 
الكاثوليـك والبروتسـتانت البروسـيين، وكانـت فـي ذلـك الوقـت بارتفاعهـا الذي 
يبلـغ 157 متـراً البنايـة األعلـى علـى وجـه األرض، واليـوم هـي ثانـي أعلـى 

كنيسـة فـي جمهوريـة ألمانيـا االتحاديـة.

حداٮ# 
ٔ
ا

ه" "هده8 عل12 س#
تعرضـت الكاتدرائيـة لحـوادث ومصاعـب فـي فتـراٍت تاريخيـٍة مختلفـة؛ ففـي 
العـام 1794م أسـيء إليهـا مـن قبـل جيـوش نابليـون الغازيـة التـي اسـتخدمتها 
كإسـطبل للخيـول وثكنـات للجنـود، كمـا عانـت فـي العـام 1943م مـن ويـات 
قذائـف البريطانييـن فـي الحرب العالمية الثانية، ورغـم تحمل البناء لاهتزازات 
الناجمـة عـن القصـف؛ إال أنـه أضـرَّ باألسـس المعمارية، مما اسـتوجب سـرعة 

ترميـم المبنـى بعـد انتهـاء الحرب.
فـي  الـدوم  كاتدرائيـة  أو  كنيسـة  اختـارت  التـي  اليونسـكو،  منظمـة  وتقـول 
العـام 1996م كأحـد مواقـع التـراث العالمـي، فـي بيـاٍن نشـرته علـى موقعهـا 
اإللكترونـي: »هـي تحفـة مـن الفـن القوطـي خـال القـرون السـبعة مـن بنائهـا، 
تحلّـى البنـاة المتوالـون باإليــمان نفسـه وبـروح الوفـاء المطلـق للمخططـات 
األصليـة؛ وباإلضافـة إلـى قيمتهـا بحـّد ذاتهـا وإلى التحـف الفنية التـي تحتويها؛ 
فـي  المسـيحي  اإليــمان  وتواصـل  قـوة  عـن  شـهادة  كولونيـا  كاتدرائيـة  فـإن 

أوروبـا«.

المص"در:
النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية – تأليف: رزق هللا بن يوسف بن 

عبدالمسيح بن يعقوب شيخو )المتوفى: 1346هـ( – المجلد األول - ص 
19 -  الطبعة الثانية 1989م – دار المشرق – بيروت – لبنان.

موقع الموسوعة العالمية الحرة )ويكيبيديا(
 .www.wikipedia.com

ألمانيا في ذاكرتي – أمين درهم – قيد الطباعة.
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الحكمةالجزالة  و

األمثال الشعبية 
اليمانية.. 

األمثال الشعبية 
اليمانية.. 

 áªµ◊ÉH Qƒ°ü©dG ΩóbCG òæe ¿ƒ«fÉª«dG ±ô oY
 ,ºgQhó°U É¡àYƒa ,π«L ó©H kÓ«L º¡dÉ«LCG É¡∏bÉæJh º¡àæ°ùdCG ≈∏Y …ôŒ ∫GõJ Ée »àdG

 ,¿Éµeh mô`°üY πc ‘ ∫ÉãeC’G º¡àæ°ùdCG ≈∏Y äQÉ°S Éªc ,QÉéMC’G ≈∏Y Égƒ°û≤fh ,Qƒî°üdG ‘ ÉghôØMh
 .. kÓãe É¡«a Gƒ∏°SQCG óbh s’EG É¡«MGƒf øe má«MÉf ’h ,IÉ«◊G ¿hDƒ°T øe kÉfCÉ°T GƒcÎj º∏a

.»æª«dG Ö©°ûdG IÉ«M ïjQÉJ ‘ kÉª°SÉM kGQhO ∫ÉãeC’G √òg âÑ©d óbh
 ,¢SÉædG IÉ«ëH ≥∏©àJ »àdGh á«Ñ©°ûdG ∫ÉãeC’G øe kÉ°†©H ºµd Oô`°SCÉ°S Éægh

 ÊÉ©ŸG øe ÒãµdG á©jô`°S mIQƒ°üH π°UƒJ É¡∏©dh ,ô`°†◊G hCG ∞jôdG ‘ kAGƒ°S ,á«eƒj mIQƒ°üH OOôJh
 á©FÉ°ûdG ádƒ≤ŸÉH k’ÉªYEGh ,∂dP øe ÌcCG ’ ..…ô©°T mâ«H ∞°üf hCG ká∏ªL ¿ƒµj ób Ò¨°U mÖdÉ≤H
 ..ÉfOÓH ‘ IÉ«◊G ¿hDƒ°T ≈`à°T ‘  ,ÉgQhOh ,É¡©bh ∫ÉãeC’G √ò¡d ¿Éµa ( s∫Oh sπb Ée ΩÓµdG ÒN)

محمد محمد الفقيه
رسم: سعـــــاد صــالح

تراثنــــــا
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ه: م82 رٮ( د*1 ح. س م" *1 ل12 ٕا*(
الديمه: تطلق في المدن كمدينة صنعاء على المطبخ.. ومعنى هذا المثال هو أن الشـرير ال يسعى ُمختاراً إليذاء نفسه واإلساءة إليها.

تحت المدني مائة جني:
ويعكس هذا المثل بوضوح أن هناك أشخاصاً يتظاهرون حقاً بأنهم طيبون للغاية ولكنهم في الواقع ليسوا كذلك.

: ں. )2 ح83 *8 م"ء مں. *8
وهنـا يقـول المثـل أن هنـاك أشـخاصاً فـي الحيـاة يشـبهون المـاء الـذي يمـر من تحـت التبن، وال يمكـن رؤيته، حيـث هناك أشـخاص ال يمكن معرفـة نواياهم 

الداخليـة بوضـوح كونهـم يتصــرفون بهـذه الطريقـة، وأن مظهرهـم الخارجي يختلف عـن نواياهم الحقيقيـة الداخلية.
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ل: ح و,+ داح.
ٓ
ا

آح: تشـير إلـى التنهـد والنـدم واألسـف – وال داخـل: أي إلـى داخـل المـرء والتـي يشـعر بغبٍن كبير وألـٍم أكبر ولكنـه يجعلهما في داخل قلبـه دون البوح 
ألحـد وإلـى األبـد محـاوالً نسـيان مثـل هـذا الغبـن، ويضــرب هذا المثل لمـن يختزن األلم فـي صدره وال يبوح بـه أليٍّ كان.

 : "ں. .2 "ں. الح( .2 ح( ر ال82 ح.
ٓ
ا

التجنـان: يعنـي التظاهـر بالجنـون والتصــرف كالمجانيـن؛ ويضــرب هـذا المثـل فـي التحذير من ممارسـة العادات السـلبية حتـى ال تصبح عـادًة ثابتة؛ 
بـل ويـؤدي فـي النهايـة إلـى نتائج أكثر سـلبية.

ه: سح( ر الح3( سح( ح.
ٓ
ا

هـذا مـن األمثـال الشـعبية التـي تنتمـي إلـى منطقـة عتمـة بمحافظـة ذمـار، ويعنـي أن الحب الشـديد يجـب أن ينخفـض تدريجياً ليصبـح ضعيفـاً فيما بعد 
مـع مـرور الوقت.

ط": 3( الع. 12 )* ر ر. ح.
ٓ
ا

وهـذا مثـل صنعانـي، ونعلـم أن أهـل صنعـاء يحتفظـون بالخبـز فـي غطـا، ويقصـد بهـذا المثـل أن آخـر األشـياء هـو أفضلهـا سـواًء أكان الوصف على 
أشـخاص، أو أدوات أو غيرهمـا.

ه: 8= د. ه *. 8A ر العس# ح.
ٓ
ا

ويشــرح هـذا المثـل اليمانـي أن العشـق الزائـد عـن حـده بشـكٍل مفـرط  للغايـة ينتهـي بالفـراق، ويمكننـا أن نقول أن الشــيء الـذي يبدأ بحـبٍّ كبير زائد 
عـن حـده للغايـة يـؤدي إلـى مشـكلة الفـراق؛ أي مـا زاد عـن حده انقلـب ضده.

ود: 8A ر الع2. ح.
ٓ
ا

ويصف األطفال الصغار في العائلة بالنسبة لرب األسـرة

: س# س# للح2. ر المح2. ح.
ٓ
ا

المحنـش: مـن يربـي الثعابيـن )الحنشـان(، ويضــرب هـذا المثل للشـخص الذي يقوم بصيـد الثعابين يجب أن تكـون نهاية حياته بلدغة مـا يصيده.. وفي 
واقـع الحـال يحـذر هـذا المثـل األشـخاص مـن التعامل مع أي أشـياء ضـارة في الحيـاه ألنها قد تؤدي بهـم إلى نهاية سـيئة لحياتهم.

: هه8 ٮ( المواح( ه8 الگد. .=
ٓ
ا

ويقصـد بهـذا المثـل أن مواجهـة الكـذاب بالحقيقـة وجهـاً لوجـه تفضـح الكـذب بكلـه، وهنـاك مثـل آخر يقول: قبـح هللا كذبة تظهـر بعد سـنة، وعلى نفس 
السـياق ُيقـال: الكـذب يخزيـه القبـل، والقبـل هنـا تعنـي المواجهة؛ ألن الكذاب سـيخجل مـن المواجهة.

: "ں. س12 ه8 العلم  ال2. .=
ٓ
 ا

ويضـرب هذا المثل ليوضح أن عادة النسيان أسوأ ما يقضـي على العلم والمعرفة.

تراثنــــــا
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عمه8 الله:  ی1 *.
"رٮ( =. كل س#

ٓ
ا

ويضـرب هذا المثل ألولئك األشخاص الذين يستمرون في التذمر دونما أية أسباب. 

 : ك الدواهی1 12 8*
ٔ
" ل *8 ر الل12 ح.

ٓ
ا

ويقصد المثل هنا التنبيه إلى ما يحمله المستقبل من مفاجآٍت غير سارة.

ه: س# ر =8ِ ك2(
ٔ
دم ا

ٓ
ں. ا ٕا*(

والقشه: تعني الوحش المفترس؛ ويضـرب هذا المثل مبالغة في قدرة اإلنسان على الغدر والمكر وتغلبه على الصعاب. 

دوك:  8A .A ك *1 را*. 12 وك وح( ح2( هلك *1
ٔ
عد عں. ا ٕا*(

إبعد: اذهب أو ابتعد، ويضـرب هذا المثل للحث على التقليل من الزيارة وتجنب اإلكثار من االختاط.

ه:  .2 س# ع12 ح. )2 ں. م" *1 ع12 ر*(
ٔ
ں. ا,+ ٕا*(

يبخش: يخدش، ويعني هذا المثل أن من بلغ عمره أربعين يوماً ُيدرك مصلحته ويتجنب ما يضـره في الحياة.

ره: س"*1 ل و,+ *8 كل الطو*1
ٓ
ا
ٓ
ا

المـراد أن الطـوال ال ُيبـارون فـي المشــي الســريع نظـراً لطـول خطواتهـم؛ ولكـن هـذا ال ينطبـق عليهـم فـي األكل ألنهـم مثـل غيرهـم ال يختلفـون 
عنهـم فـي شــيء، ويقـول مثـٌل آخـر: »ال تسـاير الطويـل وال تـآكل القصير«.

 »àdG  á«ZÓÑdG  Qƒ°üdGh  ájƒ¨∏dG  ád’ódG  hCG  ájƒæ©ŸG  áª«≤dG  ¿EÉa  kÉeÉàNh
 á«JÉ«M ÜQÉŒh äGÈN π≤f É¡JGP óëH ó©àd á∏«ª÷G ∫ÉãeC’G √òg Éæd É¡°ùµ©J
 πªëàd ,π«L ó©H kÓ«L OÉØMC’G ≈dEG  â∏≤f ºK øeh ,ÉgƒfhOh OGóLC’G É¡°TÉY
 ,áZÓÑdGh  ágÉµØdG  iôNCG  kÉfÉ«MCGh  ,äGôjòëàdGh  íFÉ°üædG  øe  kGÒÑc  kGQób  Éæd
 ïjQÉàdG Égós∏N ∫É©aCGh m∫GƒbCG øe ÉæKGôJ ¬jƒàëj É‡ ¢†©H áaô©e Éæ«∏Y Öéjh

.¬∏MGôe ∞∏àfl ‘ »æª«dG

 á«fÉª«dG ∫ÉãeC’G ÜÉàc :QOÉ°üŸG
.´ƒcC’G »∏Y øH π«YÉª°SEG »`°VÉ≤dG ñQDƒª∏d ¬«FõéH
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كان العـرق ينـزف غزيـراً عندمـا وصـل »ُحمـادي« مـع زوجته 
الحطـب، و»الَعُجـوْر«)1(،  مـن  بحمولتهمـا  الجبـل  أسـفل  إلـى 
كانـت زوجتـه تحمـل الحطـب، أمـا هو فقـد نقل على ظهـره كمية 
كبيـرة مـن »الَعُجـوْر«، أخذهـا مـن الـوادي بعـد عمليـة مقايضـة 
مـع أحـد الرعيـة مقابـل كمية مـن البطاطـا حملها معه مـن الجبل.
وضـع »ُحمـادي« حملـه علـى األرض، ثـم سـاعد زوجتـه علـى 
وضـع حملهـا مـن الحطـب الذي كانت قـد أخذته من أحـد أحراش 

السـهول الوافـرة بالحطب.
وجلسـا، ثـم تطلـع »ُحمـادي« إلـى قمـة الجبـل الـذي ال بـد من أن 
يجتـازه عبـر »نقيـل«)2( كبيـر مـع زوجتـه قبـل أن يحـل بهمـا 
الظـام. كان الوقـت عصــراً، والشـمس قـد تهـادت علـى جانـب 
الجبـل الغربـي تنشـد الهـدوء والمبيـت، حالهـا كحاله يريـد العودة 

إلـى »صبلـه«)3( الصغيـر لينعـم بنـوٍم عميـق.
نظـر إلـى زوجتـه فوجدهـا واجمـة، وقـد احمرت وجنتاهـا ورأس 
التـي توضـع  أنفهـا، وهـي تبعـد األشـواك مـن عيـدان الحطـب 
علـى رأسـها مباشــرة، ثـم همـدت سـاكنة بعـد أن نظـرت إلـى 
قمـة الجبـل عبـر النقيـل الطويـل، لـم تنطق شـفتاه بكلمـة، فقد كان 
يرجـع بذاكرتـه إلـى ذلـك اليـوم الـذي كان بالنسـبة لـه فتحـاً جديداً 
فـي عالـم المـرأة الخـاص.. تذكـر عندمـا ذهـب المرحـوم والـده 
إلـى المرحـوم والدهـا ليخطبهـا لـه، وكيـف وافقـت.. كان يعرفهـا 
مـن قبـل كغيرهـا مـن فتيـات القريـة.. عرفهـا فـي المراعـي.. في 
أزقـة القريـة، وفـي أيام الصــراب والحصـاد.. تلك األيـام التي ال 
ينعـم بهـا سـوى الصغـار مـن أبنـاء القريـة.. بـل لقـد عرفهـا فـي 
»المعامـة«)4( الخاصـة بقريتـه وقـرى مجـاورة، يتلقـون فيهـا 
حفـظ السـور الصغيـرة مـن القرآن على يـد »فقيه« غليـظ القلب، 
قـد أكل الُجـدري معظـم تقاسـيم وجهـه ويديـه؛ لكـن ذلـك كان منذ 
زمـٍن بعيـد.. وكانـت أجمـل أيامـه، وأحاهـا تلـك التـي وضعـت 
ته المزركشـة المسـتعارة كما اسـتعار  الزهور والرياحين على ِعمَّ
»جنبيـة«)5( مـن القريـة المجاورة أيضاً وبندقيـة ال يعرف كيف 
تعمـل، فهـو لـم يحمـل السـاح أبـداً، ألنـه ال يحمل السـاح سـوى 

المشـايخ والعقـال فقط.
كان ذلـك اليـوم - بالنسـبة لـه - عيـداً، وبالنسـبة أيضـاً لغيـره مـن 
شـباب القريـة.. فهـو العريـس رقـم سـبعة فـي ذلـك اليـوم، حيـث 
يتـم زواج  أن  والنفقـات –  للتكاليـف  توفيـراً   - القريـة  اعتـادت 

أبنائهـا فـي مواسـم معينـة مـن السـنة بالجملـة.
ومـرت بـه األيـام والشـهور والسـنين، وأصبـح ذلك اليوم بالنسـبة 
لـه شـيئاً ال يعـرف تاريخـه، وال يعلـم تفاصيلـه.. بل لـم يذكره في 
حياتـه قـط.. وقـد كان يظـن أن يصيـر ذلـك اليـوم تاريخـاً تحفظـه 

القريـة عـن ظهـر قلب.
ل مـع الزمـن إلـى شـيء  لكـن ذلـك الشـيء الجميـل المفـرح، تحـوَّ
قبيـح إلـى نفسـه.. شـيء يجعله يشـمئز من الحيـاة.. لقـد أنجبت له 
عـدة أبنـاء متتاليين.. واحد يرعـى الغنم، وآخر يحرس المحصول 
»الغلّـة«، وغيـره ما زال يسـوق »الدواب« لتشــرب مـن النبع.. 
منهـم الخيـر؛ ولكـن بسـببهم تكبـد الكثيـر مـن المشـاق لكـي يقفـل 
أفواههـم المفتوحـة طلبـاً للـزاد، وليـس غيـر الـزاد.. وزاد عمله.. 
زاد همـه ونكـده، وأصبـح يعمـل من الصبـاح حتى المسـاء.. يوماً 
هنـا ويومـاً هنـاك.. أجيـراً لمالـك، وآخـر للشـيخ، اللـذان ال بـد أن 

يبخسـاه أجـره، بـل ال يعطيانـه أجـره فـي أكثـر األيام.
وأصبحـت زوجتـه تكلفـه الكثيـر مـن المـال والمجهـود.. فالمـال 
ـْل«..  مـا زال يشـتري لهـا فـي كل عيـد ثوبـاً أسـود جديـد »ُمَنيَّ
ولكـن المتعـب حقـاً هـو عندمـا تكـون فـي حالـة الوضـع.. ذلـك 
هـو المتعـب.. ففـوق كل مـا يعانيـه ماديـاً مـن شــرائه للدجـاج 
والبيـض والسـمن، فهـو يعاني ممـا يقوم به من عملهـا الذي كانت 
ويحطـب و»ُيطعـم«)6(،  »للـدواب«،  الغـذاء  يقـدم  بـه..  تقـوم 
ويأخـذ حاجـة الـدواب مـن القضـب والحشـائش التـي تجـرح يـده 
بسـبب نزعهـا مـن علـى مدرجـات »الِجـَرْب«، و»األحـوال«، 
و»السـائم«)7( وسـط الحقـول ويسـكت الصغـار برعايتهـم... 
إلـى ذلـك مـن األعمـال التي تخـص زوجتـه.. وهكذا كلمـا أنجبت 
أطفـاالً كلمـا زاد بـه المشـيب.. وتذكر يوماً عندمـا اضطر إلى بيع 
»مفرسـه«)8( مقابـل توفيـر لحـم وسـمن وبيض لزوجتـه التي ال 
بـد أن تحتـاج لهـا كمـا تقـول نسـاء القريـة المولـدات لهـا.. ويأتـي 
الليل، وال يسـتطيع النوم لصــراخها الذي ال ينقطع، ولفزع أبنائه 

مـن ذلك الصــراخ..
وفـي يـوٍم تعجـب لمـاذا لـم يمـت أحـد مـن أبنائـه؟! بينمـا يمـوت 
الكثيـر مـن أبنـاء مشـايخ وعقـاء.. ولمـاذا يولـد أبنـاؤه أصحـاء 
يـكاد الـدم ينفجـر مـن وجناتهـم؟! لماذا يمـألون »الصبـل« وأزقة 
القريـة بأصواتهـم القويـة، الضاحكـة تارة، والباكية تـارة أخرى؟!
نظـر إلـى يديـه اللتيـن كسـتهما العـروق الغليظـة، وجلـده الـذي 
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أصبـح برونـزي اللـون، قـوي التحمـل.. ثـم نظـر إلـى زوجتـه، 
وإلـى وجنتيهـا المحمرتيـن مـع رأس أنفهـا.. وابتسـم، ولكنهـا لـم 
ا بهـا، فحاولت  تعـره انتباهـاً، فقـام مـن مكانـه نحوها، وسـألها عمَّ
التملـص مـن اإلجابـة، ولكنـه عـرف الحقيقـة فجـأة بحسـه الـذي 

ينتابـه بهـمٍّ وغـمٍّ معتاديـن فـي حالـٍة موسـمية مؤلمـة.
لقـد كانـت حامـل، وهـي ال تريـد إزعاجـه أثنـاء الطريـق بذلـك 
الحـادث الموسـمي.. وقامـت لكـي تتقيـأ مـا اختزنتـه بجوفهـا مـن 

زاد منـذ الصبـاح.
وفـي منتصـف الجبـل - منتصـف النقيـل الطويـل - كان هنالـك 
رجـل وخلفـه امـرأة يصعـدان الجبـل عبـر النقيـل الطويـل.. كان 
الرجـل يحمـل فـوق ظهـره كمية كبيرة مـن الحطـب و»الَعُجوْر« 

معاً..!
القاهرة - 15 أكتوبر 1966م

: هوامس#
العجور: قصب الذرة علف البهائم.
نقيل: طريق يشق الجبل إلى أعلى.

صبله: مكان واحد أو كوخ يسكن فيه الفاح مع أســرته ومواشيه 
ومـا إليـه من مطبخ وتخـزن في غرفة واحدة.
المعامة: الُكتَّاب مكان تدريس أطفال القرية.

الجنبية: الخنجر اليماني.
ويطعم: ينزع الحشائش ليؤمن المدرجات بيديه.

الجرب، األحوال، السائم: الحقول والمدرجات الزراعية.
مفرسه: فأسه.

:( رٮ( 8Aه8 (الع عں. روا*1
روايـة العقـرب صـدرت فـي عـام 1982م، مكتوبـة بلغٍة بسـيطة 
وجذابـة، وتتكـون مـن القصص القصيـرة التالية: )العقـرب، ثورةُ 
بغلـة!، الرحلـة، فتـاة مدبـرة، هـاي هتلـر، الحياة، الظاهـري، أول 
المقالـح -  الدكتـور عبدالعزيـز  لهـا األسـتاذ  م  المنتحريـن(، وقـدَّ
رئيـس مركـز الدراسـات والبحـوث، بقولـه: »مـا تـزال المفاجـأة 
هـذا  وسـتينات  خمسـينات  فـي  الواقعييـن  قصـص  سـادت  التـي 
القرن - أي القرن العشــرين - عنصــراً هاماً من العناصــر الفنية 
البـارزة فـي قصـص زيد مطيع دمـاج، وهي تبدو أوضح ما تكون 

فـي قصصـه القصيـرة جـداً، كمـا فـي »العقـرب«، و»البغلـة«، 
قصـص  معظـم  فـي  الرمـز  دور  ويبـرز  هتلـر«،  و»هـادي 
المجموعـة الجديـدة، ويصـل ذروتـه فـي قصتـي »فتـاة مدبـرة«، 
و»العقـرب«، وتشـكل »الرحلـة«، و»أول المنتحريـن«، وهمـا 
أطـول قصتيـن فـي المجموعـة نـواة عمليـن روائييـن شـاء لهمـا 
إيقـاع الحاضــر الســريع أن يكونـا ضمـن هـذه المجموعـة مـن 

القصـص القصيـرة«.

:( ع دّم"ح( د مط12 1* 3( (ر. عں. الگ"*8
أديـٌب، وكاتـٌب ألمعـي، ولـد فـي عزلـة النقيليـن، ناحيـة السـياني، 
إب، عـام 1943م، حصـل علـى الثانويـة فـي جمهوريـة مصــر 
مـن مدرسـة المقاصـد بطنطـا عـام 1963م، ثــم التحـق بكليـة 
الحقـوق بجامعـة القاهـرة سـنة 1964م لكنـه تركهـا بعـد سـنتين 
والتحـق بكليـة اآلداب، قسـم صحافة، بعد أن بـرز توجهه األدبي، 
بعدهـا بـدأ يكتـب المقـاالت السياسـية وبواكيـر أعمالـه القصصيـة 

فـي مجلـة »اليــمن الجديد«.
تــم انتخابـه عضـواً فـي مجلـس الشـورى أول برلمـان منتخـب 
فـي البـاد سـنة 1970م عـن ناحيـة السـياني وكان رئيسـاً للجنـة 
االقتراحـات والعرائـض وتقصــي المظالـم، وفـي ينايـر 1976م 
الشـعب  مجلـس  فـي  وعضـواً  المحويـت  للـواء  محافظـاً  عيـن 
لفترتيـن متتاليتيـن منـذ عـام 1979م، ثـم عيـن وزيـراً مفوضـاً 
وقائمـاً باألعمـال فـي دولـة الكويـت عـام 1980م. عضـو اتحـاد 
األدبـاء والكتـاب اليــمنيين، عضو اتحاد األدبـاء والكتاب العرب، 
عضـو اتحـاد ُكتَّـاب آسـيا وأفريقيـا، سـكرتير عـام مجلـس السـلم 
والتضامـن اليــمني، عضـو مجلس السـلم العالمي. عين مستشـاراً 
لوزيـر الخارجيـة، ثــم وزيراً مفوضاً فـي بريطانيا عام 1997م.
)العقـرب(  الحوبـان( مجموعـة قصصيـة،  لـه: )طاهـش  صـدر 
مجموعـة قصصيـة، )الرهينـة( روايـة، صـدرت الطبعـة األولـى 
لهـا عـن دار اآلداب للنشــر والتوزيـع فـي بيروت عـام 1984م، 
 ،)EDIFRA وترجمت إلى اللغات )الفرنسية، 1991م عن دار
 ،)INTERLINK BDDK دار  عـن  1994م  و)اإلنجليزيـة، 
و)األلمانيـة، 1999م(،  و)الروسـية واليابانيـة واإلسـبانية خـال 
الفتـرة 1988 - 2003م(، و)الهنديـة، 2006م(، و)الصــربية، 
)زويـه(  دار  أخـرى عـن  مـرًة  للفرنسـية  وترجمـت  2007م(، 
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السويســرية عـام 2013م، واختيـرت ضمن مشــروع اليونسـكو 
)كتـاب فـي جريـدة(، العـدد الرابـع عـام 1998م، وأعيـد طبـع 
الروايـة بالعربيـة الطبعـة الثانيـة عن دار الشـؤون الثقافية، بغداد، 
1988م، والطبعـة الثالثـة عـن ريـاض الريـس للكتـب والنشــر، 

بيروت، 1997م، والرابعة عن الهيئة المصــرية العامة للكتاب، 
األدبـاء  اتحـاد  عـن  الخامسـة  الطبعـة  أمـا  1999م،  القاهـرة، 
والكتـاب اليمنييـن، صنعـاء، 2010م، وصدرت الطبعة السادسـة 
للروايـة عـن دار أروقـة للنشــر فـي عـام 2014م، وصـدرت 
الطبعـة السـابعة عـن دار أثر، عـام 2018م، الدمام، السـعودية.. 
وفـي 2000م اختيـرت مـن قبـل اتحـاد الكتاب العـرب واحدة من 

أفضـل مائـة روايـة عربيـة فـي القرن العشــرين..

ثم روايات )الجسـر(، و)أحزان البنت مياسة(، و)المدفع األصفر(، 
و)االنبهـار والدهشـة(، و)مبخـوت اليمـن(، و)جســر إلى السـيل(، 
و)مقتـل الفقيـه مقبـل(، و)اإلخوة أبناء علي مصلـح(، و)محافظ في 
األريـاف(، و)المدرسـة األحمدية(، و)الختـم(، و)العش المهجور(، 
و)الصديقـان  الخبـت(،  و)ملـك  و)الجوهـرة(،  عسـيب(،  و)أبـو 
شـجرة(،  و)اغتيـال  و)األم(،  اإلمـام(،  و)قطـط  اللـدودان(، 
و)الهـارب(، و)قطـة اسـمها وردة(، وقـد صـدرت بعـض أعمالـه 
فـي مجلـد بعنـوان )األعمـال الكاملـة(.. وفـي 20 مـارس 2000م 
وافتـه المنيـة فـي المستشـفى الجامعـي فـي لنـدن عـن عمـٍر ناهـز 
السـبعة والخمسـين عامـاً، بعـد أن أثـرى السـاحة اليــمنية والعربية 

بأعمـاٍل إبداعيـٍة أوصلتـه إلـى العالميـة.

المص"در:
زيـد مطيـع دمـاج - األعمـال الكاملـة - الطبعـة األولـى 1423هــ/ 2004م - إصـدارات وزارة الثقافـة والسـياحة - 

صنعـاء عاصمـة الثقافـة العربيـة 2004م.
د. عبدالولي الشميري - موسوعة أعام اليمن ومؤلفيه - العلم رقم )3801(.

موسوعة ويكيبيديا العالمية الحرة  
www.wikipedia.com
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 É¡fCÉH ¿óY áæjóe ±ô© oJ
 ¿óYh  ;áaÉ£∏dGh  áaGô s£dGh  áaÉë sàdG  áæjóe

 Éªch ,ÈcCG  mIQÉ°†Mh ,ÒÑc mïjQÉJ äGP áæjóe »g ∂dP πÑb
 øH  ¿óY  ≈dEG  káÑ°ùf  â«ª o°S  »¡a  ;(Ö«°üf  É¡ª°SEG  øe  É¡d)  :¿ƒdƒ≤j

 øH CÉÑ°S øH ÒªM øH πFGh øH ∂°ùµ°ùdG øH •É£∏ŸG ∂∏ŸG øH OÉY øH ¿ÉfóY
 äÉæL ≈æ©ª`H …CG ,¿óY äÉ sæL øe á≤à°ûe É¡fCG ∫É≤jh ,¿É£ëb øH Üô©j øH Öé°ûj

 ∫ÉÑ÷G øe á«dÉY á∏°ù∏°ùH π°üàŸG Ú°ü◊G É¡©bƒŸ kGô¶f øeB’G iƒãŸG É¡fCÉH π«bh ,áeÉbE’G
.≈≤JôŸG áÑ©°U

 ¿CÉc  lIó∏H ,ôëÑdG  ºa ‘h ,¢VQC’G  ¢VôY ‘ lá°Tƒ≤æe ,ó∏ oÿG  áæL IQƒ°U É¡fCÉc  lIó∏H »gh
 ,º«°ùf ÉgDhGƒgh ,≥«≤Y ÉgDhÉÑ°üMh ,ÈæY É¡HGôJ ,É¡«MGƒf ‘ lIQƒ°üfih láYƒª› É«fódG ø°SÉfi

 º°SÉÑdG øª«dG ô¨K Oô`°ùH â°ùd ôeC’G á≤«≤Mh ...iƒãŸG áÑMQ ,≈æµ t°ùdG ábƒ°û©e lIó∏H ,≥«MQ ÉgDhÉeh
 ióMEG  ôcP  Oó°üH  Éæg  ÉfCGh  ;∫É≤e  mΩÉ≤e  πµd  ¿ƒdƒ≤j  Éªch  ,!!ôcòj  A»°ûdÉH  A»°ûdG  Éª`fEGh  (¿óY)
 »JCÉJ ∂dP øeh ,º¡dÉ©aCGh º¡dGƒbCG  á°SÓ°Sh ,º¡°û«Y áWÉ°ùHh ,É¡∏gCG  áÑ«W ‘ πãªàŸGh ,¿óY øJÉØe
 ÌJ ⁄ ¿EG »gh ,¬JÉÑ∏£àŸ kGôjƒ°üJh Ö©°ûdG ¿GóLh øY kÉ«≤«≤M kGÒÑ©J ó©J »àdGh áàµ tædG hCG áaô t£dG
 ,ájóL øe ¬«a Éeh ,IÉ«◊G Ωƒªg ¿É°ùfE’G øY ™aôJ ∂dòd »¡a ,É¡°ùØf AÉ≤∏J øe âJÉe ∂ë°†dG Éæ«a

 ..ìGô°ûfGh mô°ûÑH IÉ«◊G ¢û«©«d ,πÑ≤à°ùª∏d √ só©Jh ô`°VÉ◊G oAÖY ¬«∏Y ¿ uƒ¡Jh

إعـداد: أحمد عبــده 
تصوير: ناجي صبري

طرائف عدنية

استراحة العدد
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" عدں. ه2.
اشـترى مواطنـاً مذياعـاً )جهاز 
راديـو( ألول مـرة، فلمـا فتحـه 
أمـام البائع، سـمعه يقـول: )ُهنا 
وفـي  ومشـى  فأخـذه  عـدن( 
ك  حـرَّ البيـت  إلـى  الطريـق 
يقـول:  فسـمعه  قليـاً،  شـوكته 
)ُهنـا لنـدن!!(؛ فرمـى بـه إلـى 
األرض صارخـاً: )كـذاب، هنا 

عـدن(.

ه8 12*ٔ" ص. ه8 =. .2 12 .Aس
قيـل أن آدم أبـو البشــر اسـتقل 
ذات يـوٍم سـفينًة فضائيـة ليحوم 
بهـا حـول األرض، وليتعـرف 
عليهـا ويـرى مـا حصـل فيهـا 
مـن تغيير، فـدار حول األرض 
تغيـرت  ألنهـا  فأنكرهـا،  كلهـا 
وصـل  ولمـا  ألفهـا،  عمـا 
هـي  هـذه  قـال:  اليمـن،  إلـى 

األرض!!.

"ع  12 ه8ح( "ر. )2 ی1 مح.
.=

جـاع ثاثـة أصدقـاء ولـم يكـن 
فدخلـوا  الطعـام،  قيمـة  معهـم 
)مخبـازة( فأكلـوا حتى شـبعوا، 
الخبـاز  فطالبـه  األول  وخـرج 
لـك  سـلمت  فقـال:  بالفلـوس، 
مقدماً، وشـهد الثاني أن صاحبه 
سـلَّم وقـت مـا سـلَّم هـو، فتحيَّر 
الخبـاز فألتفـت إلـى الثالث فرآه 
يبكـي، فقـال لـه: مـا بـَك.. ليش 
تبكـي؟!، فقـال: خائـف تنكرني 

مثلمـا أنكـرت أصحابـي.

د  ی1 عدں.الع12
.=

العيـد فـي عـدن  هـو إنـك تقابـل 
مسـويين  النـاس  بـس  نفـس 

أن  ضيـوف  لدرجـة  أنفسـهم 
بعـض  علـى  يسـلمون  اإلخـوان 
 وهـم مسـتحين، والمشـكلة أنهـم 
الفجـر  علـى  قبـل  متضاربيـن 

لمعـاوز. ا

دعوه8
عرس

وعنـد  عـرس  سـارت  واحـدة 
المدخـل وقفتهـا الموظفة وقالت: 
لهـا: هللا  قالـت  دعـوة،  الدخـول 

وآخـرة. دنيـا  يسـعدك 

ه8  گ12 مر*1
ٔ
ا

ی1
وعد*.

 )76( مـن  تزوجـت  أمريكيـة 
رُجل، تقول عن نفسـها: أحسـن 
رجـل أسـعدني »عدني« لكنني 

تركتـه بسـبب مزاجيتي؟!
عدنيـة،  واحـدة  عليهـا  ردت 
وقالـت: إحنـا مـش مصدوميـن 
من العـدد، بس إحنا مصدومين 
أسـعدك؟!!.. طلعـوا  اللـي  مـن 

نكـد وهـم علـى القلـب!!

رى1  علم س12
رى1 علم س12

السـعودية  فـي  مقيمـة  يمنـي 
اتصلـت علـى مفســر األحـام 
إنـي  المنـام  فـي  رأيـت  قالـت: 
)علـم  أغنيـة  علـى  أرقـص 
قـال  سـيري(،  علـم  سـيري.. 
لهـا:  كـم لديـك مـن األبنـاء؟! 
قالـت: خمسـة.. قـال: هـذا يـدل 
علـى أنكـم لـن تسـتطيعوا دفـع 
وتترحلـي  المرافقيـن  رسـوم 
لليمن وسـيرحبون بش وبأهلش 

بـش. رحـل  ذي  وبالجمـل 

ه8 ں. ح2( 12 .2 ا*#
فـي  عائـش  صومالـي  واحـد 
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اليمـن - راح يقطـع بطاقـة شـخصية 
يمنيـة وصـل إلى عنـد الضابط يتكلم 
عدنـي قُـح، شـّك الضابـط المسـؤول 
فـي أمـره فقـال لـه: أيـش اسـمك؟! 
قـال: عبـده أحمـد محسـن، قـال لـه: 
متـزوج. قـال: أيـوه، قال: كـم عندك 

عيـال. قـال: اثنيـن حبـة.

رم سی1 عح( .*" .*
زوجـة تقـول لزوجهـا: اشـتري لـي 
غسـالة زحفـت من العسـل بيداتي!!، 
قالهـا: نانســي عجـرم تغسـل بيداتـه 
وأنتـي تشـتي غسـالة؟! تعوذبـي مـن 

الشيطان.

وم ی1 ال2.
رٯ8 =.

ٔ
ا

ومـش  أرق  عنـده  صديـق  واحـد 
عـارف ينام، قال لـه صاحبه: عندي 
لـك طريقـة للنـوم مؤكـدة، ُعـد مـن 
واحـد إلى خمسـميه، أخونـا ماكدبش 

ليلـت، راح  الدنيـا  مـا  وأول  خبـر، 
للســرير وبـدأ يعـد: واحـد.. اتنيـن.. 
تاتة.. ولما وصــل إلى ميه وتسـعة 
وتسـعين، كبـس عليـه النـوم.. فقــام 
ورجـــع  وشـه  غـســل  ُجـري 

للـسـريــر يـكـمــل الـعــد.

حه8  ص12 .*
عوٮ( الح3( الم82

تتفرجـي  بطلـي  البنـت  عزيزتـي 
علـى فيديوهـات واحد يتقـدم لحبيبته 
علـى  وينـزل  بالشـارع  أو  بالمـول 
ركبتـه ويقولهـا: تتزوجينـي علشـان 
لمـا يجيلـك مـع أُمـه بــعصير فاخـر 
وكيـس هريسـه نفسـيتك مـا تتعـب!!

ی1 مع"ك سD+ح س#
واحـد صاحب مخـزن عند نقطة 
السـاح،  ممنـوع  وكان  أمنيـة، 
جـاء واحـد معـاه دبابـة!! سـأله: 

ال!!  قـال:  سـاح؟  معـاك  شـي 
خـاص أتفضـل أمشــي!!

حدهم: 
ٔ
ول ا 8A 1* 

أحـد  فرأيـُت  ُمناسـبًة  حضـرُت 
الحاضريـن ُيكثـر مـن أكل التمر 

القهـوة! وُشـْرِب 
التمـر  ُتدمـن أكل  فسـألُته: أراك 

القهـوة؟ وُشـرب 
قـد  والـدي  أنَّ  تعلـم  هـل  فقـال: 
 105 عمـره  بلـغ  حتـى  عـاش 

سـنوات.
ُيدمـن  والـدك  كان  هـل  قُلـُت: 

التمـر؟ وأكل  القهـوة  ُشـرب 
ال  هللا  رحمـه  كان  ال،  قـال: 
اآلخريـن. شـؤون  فـي  يتدخـل 

ول مره8
ٔ
م" ,+ .2 س12

داراً  المواطنيـن  أحـد  دخـل 
وكان  مـرة،  ألول  للسـينما 

الفيلـم،  عـرض  أثنـاء  دخولـه 
وبينمـا هـو يتفـرج ألحـداث الفيلـم 
علـى  يتشـاجران  شـخصين  رأى 
الشاشـة، وتطـور شـجارهما إلـى 
اشـتباك باأليادي، فأمسـك أحدهما 
فلمـا  خصمـه،  ليطعـن  بالسـكين 
رأى الرجـل هـذا المنظـر نهـض 
مـن فـوره، واتجـه نحـو الشاشـة 
صاحـب  بيـد  ليمسـك  ُمســرعاً 
السـكين قبـل أن يطعـن صاحبـه، 
عليكـم..  حـرام  يصيـح:  وهـو 

سـيقتل!! وإالَّ  الرجـل  انقـذوا 

مD+ٔ*گه8 
83 د. الم12 ح.

ٔ
" 8*

غسـل شـخص ميتاً في محل على 
شـاطئ البحـر، فسـقط عليه الميت 
الميـت  أبنـاء  فأتـى  البحـر،  إلـى 
يجـدوه.  فلـم  ألخـذه  وأقربـاؤه 
الميـت؟  أيـن  ـل:  المغسِّ فسـألوا 
فقـال: هـذا الميـت رجـٌل صالـح، 

استراحة العدد
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أنـه  علـى  يلبسـه  هـل  يعـرف 
فـي  فقـال  قميـص؟!  أم  عبـاءة 

الشـعر: هـذا  الخيـاط 
خـاط لـي زيــٌد قــباء *** ليـت 

عينيـه سـواء 
فاسـأل النـاس جميعـاً أمديـح أم 
هجــاء!! فلم يـدِر الخياط أيدعو 
الشـاعر عليـه بالعمى، أم يدعو 

أن يشـفى هللا عينـه المريضة.

:QOÉ°üŸG
 - طاهـــر  عبـــدهللا  علـــوي  د. 
مدخل لدراســـة التراث الشعبي 

اليمنـــي - الجـــزء الثاني.
أحمد الهاشـــمي - جواهر األدب 
في أدبيات وإنشـــاء لغة العرب 

- الجزء األول. 

البائـع  قـال  قـروش،  بخمسـة 
سـاخراً: ال بـد أن اليـوم عنـدك 
ضيـوف، قـال البخيـل: ال ولكني 
أريـد أن أمتـع نفســي وعيالـي!!

اك  مدٌح د.
ٔ
ا

"ء!! م هح(
ٔ
ا

أحـد  كان  األعـور  الخيـاط 
شـوارع  فـي  يسـير  الشـعراء 
خيـاط  عـن  يبحـث  الكوفـة، 
هـو  وبينمـا  ثوبـاً،  لـه  ليخيـط 
فـي الطريـق، قابلـه األصمعـي، 
فأخـذه إلـى خيـاط أعـور يسـمى 
للشـاعر:  الخيـاط  فقـال  زيـداً.. 
وهللا ألخيطنـه خياطـًة ال تـدري 
فقـال  قميـص!!  أم  هـو  أعبـاءةٌ 
الشـاعر: وهللا لـو فعلـت ألقولـن 
فيـك شـعراً ال تـدري أمـدح هـو 
الخيـاط  أتـمَّ  فلمـا  هجـاء!!..  أم 
ولـم  الشـاعر،  وأخـذه  الثـوب 

بينمـا أنـا أغسـله نزلـت مائكـة 
مـن السـماء وأخذوه، وفـي اليوم 
علـى  الميـت  أهـل  عثـر  الثانـي 
الجثـة تطفـو علـى المـاء، فأتـوا 
المغسـل وقالـوا له: أنـت قلت لنا 
بـأن المائكـة أخـذت الميت؛ فما 
الـذي أتـى بـه إلـى هنـا؟! فقـال 
المغسـل مـن فـوره: سـبحان هللا، 
ربمـا فعـل منكرات فرجمـوا به.

"س# س# ه8 ع. )2 مرا=8
عندمـا  للطالـب  المراقـب  قـال 
غشـنا  مـن  الغـش:  يحـاول  رآه 
الطالـب  لـه  فقـال  منـا!!،  فليـس 
بـكل برودة أعصـاب: من راقب 

وغمـاً!!. النـاس مـات همـاً 

#3 12 )2 ل ح. .Aط
طفل راح يسـأل جـده: فيه عندك 
أسـنان؟! رد عليـه: ال، فقـال لـه: 

أمانـة  خليهـا  التفاحـة  هـذه  خـذ 
عنـدك!!

صلوا 
وس .*" .Aعلی ال

قبيلـة بنـو مسـجد فـي منطقتهـم، 
الكهربـاء،  عليهـم  ناقـص  وكان 
فاعـل  واحـد  عنـد  إلـى  راحـوا 
بنينـا  إحنـا  لـه:  وقالـوا  خيـر، 
الكهربـاء!!  معانـا  باقـي  مسـجد 
الفانـوس..  علـى  صلـوا  قـال: 
والسـام. الصـاة  عليـه  قالـوا: 

ح. "ر*1 وادر مں. ال82 .*
بائـع  إلـى  البخـاء  أحـد  ذهـب 
لـه:  فقـال  فواكـه ليشـتري بلحـاً 
النـواة  بلـح صغيـر  عنـدك  هـل 
كثيـر الحاوة؟! قـال البائع: نعم، 
ميزانـك  فإضبـط  البخيـل:  قـال 
وإعـص شـيطانك وزن لـي منـه 
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those persons who keep on com-
plaining without any reasons; as far 
as Arabic is concerned, the pronoun 
(he) means (she or he) that refers to 
both men and women alike.

Late at night, 

unexpected bad things 

may happen to you

This popular Yemeni proverb is 
used to  refer to the unexpected bad 
happenings that may,by surprise,oc-
cur in one›s future.

The human being is the 

most brutal monster

The monster means the beast.This 
proverb is used to exaggeratively 
showing the most unbelievable ca-
pabilities of human being in regard 
to all ways of deceptions as well as 
the ways of overcoming any diffi-
culties in life.
 
Get away from your

relatives  so that they 

can love you so much 

more as well as from your 

neighbors so that they 

can love you much more

«Get away» means «Go away». 
This proverb urges anyone to de-
crease visits to his or her family and 
relatives so that they can miss him 

or her so much more. It also urg-
es anyone not to increase visits to 
neighbors as well so that they can 
miss him or her so much more than 
ever. 

The fourty-day-old

does not scratch his or 

her eye:

This proverb means that those in-
fants whose age has got to fourty 
days old don›t hurt their eyes be-
cause they have really got able to 
distinguish between the right and 
the wrong.  

Eat with the tallest 

persons but never walk 

with them  

This proverb means that you can 
compete the tallest persons through 
eating not through walking because 
their steps while walking are un-
doubtedly the longest. However, in 
regard to eating, the tallest persons 
normally act like others. On the 
contrary, you can definitely com-
pete the shortest persons through 
walking not through eating due to 
the shortest steps they can make 
while walking. Thus, it is also said, 
«Never walk with the tallest per-

sons and never eat with the shortest 
ones».
To conclude, it is really certain that 
the  meaningful value, the linguistic 
denotations as well as the rhetorical 
connotations including the rhetor-
ical images are per se considered 
the ultimate outcome of the living 
experiences that our grandfathers 
had attained in their life and writ-
ten them down. Then, those living 
experiences have long been moved 
from a generation into another over 
years in order to give us so many 
highly expressive pieces of advice, 
warnings, lessons, jokes and some-
times rhetorical references of high 
significance in our life. Moreover, 
we have to get some knowledge 
about the traditional ways of life 
as well as the most popular sayings 
that our Yemeni heritage includes 
and that our Yemeni history has 
immortalized in so many different 
stages of time. 

References:

«Yemeni Proverbs»
 book with its two parts by Judge 
Ismail Ben Ali Alakwa›a.
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keep this pain into the bottom of 
his or her heart for ever. This per-
son thus decides not to tell anybody 
about such a pain. Also, this sad 
person is trying to ever forget such 
a painful problem. 

The last result 

of acting as the crazy is 

to finally be crazy
As the crazy means the pretence to 
be mad or insane but, according to 
such a proverb, it refers to any neg-
atively made act.
This proverb obviously warns about 
imitating any bad act or a negative 
habit because this must eventually 
lead into bad consequences & re-
sults. It warns that practising any 
negative behaviour is not good  
since such an abusive act will ul-
timately  be a constantly firm be-
haviour in life. Thus, acting like the 
crazy should finally lead into being 
crazy.

Excessively extreme love 

ends in halfheartedness

This is one of the Yemeni prov-
erbs that belongs to the area called 
Ottomah, Dhamar governorate. It 
means that the excessively increasing 
love should gradually decrease to, 
over time, get weaker and weaker. 

The last raisins in

the dish

This is factually one of the Yemeni 
proverbs that is certainly attributed 
to Sana›a city. The dish at which 
Sana›a natives keep bread is called 
«Ghutaa». This proverb says that 
the last things either related to de-
scribing human beings or describ-
ing any other items, tools, etc. are 
counted as the best. 

Extreme love ends 

in parting

This Yemeni proverb says that the 
extremely excessive love ends in 
parting. Similarly, we can say the 
thing that starts with an extremely 
and excessively high extent of love 
results in the problem of parting.

last of the grapes

Clearly, in our Yemeni society, this 
proverb refers to the last little kids 
in the family one has. Here, paterfa-
milias shows off while praising the 
last little children in the family.

The life of the person

interested in hunting 

snakes should finally be 
brought into an end 

by a snake

In this sense, sooner or later, that 

person who is engaged in raising 
and gets completely obsessed with 
hunting snakes should ultimately be 
bitten by some snake someday. This 
proverb clearly warns about dealing 
with any harmful things in life be-
cause they could lead into bad con-
sequences. 

The blight 

against lying is facing

This proverb obviously says that 
meeting the liar  face to face with 
facts certainly discloses any lie. 
Similarly, there is another same 
proverb that says, «What a bad lie 
if it gets disclosed after one year 
passes». In the same context, in 
addition, it is also said, «Lie gets 
ashamed of facing».

The blight against

science is forgetfulness

This proverb, in terms of knowl-
edge & science, clearly says that 
the habit of negative forgetfulness 
pertinent to human memory is defi-
nitely the master cause that actually 
gets rid of science & knowledge in 
life.

He eats and drinks; 

he is in a grace of God

This proverb actually describes 

Our Heritage
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H istorically speaking,Yemenis 
have long been highly distin-

guished with their rhetorical popular 
sayings highly featured with greatly 
expressive words of high wisdom 
that they have been using in their 
life generation by generation since 
immemorial time.
 In reality, Yemenis have really 
been extremely good at using dif-
ferent kinds of proverbs including 
prominently meaningful words of 
wisdom & prudence anywhere and 
anytime. They have certainly been 
completely used to saying several 
types of proverbs that have wisely 
kept on describing anything in life. 
These proverbs have prominently 
played  important roles in the life 
of the Yemeni people who liked to 
exchange proverbs so much that 
they have kept them by heart and 
engraved them even on the stones 
in a marvelous way that has made 
such popular Yemeni proverbs 
keep on moving from one  genera-
tion into another over time. 
Therefore, here, I am so pleased  
to, in short, mention some most 
popular Yemeni Proverbs pertain-
ing to the public life of Yemenis, ei-
ther those in countryside or those 
in urban areas, who are completely 
used to exchanging so many differ-
ent kinds of such proverbs with one 
another in life every now and then 
so that they can briefly give you a 
general idea about the great mean-
ings such popular Yemeni proverbs 
refer to in an understandably liter-
ary manner that perfectly indicates 
how vital the role such commonly 
used Yemeni proverbs play in all af-
fairs of our life as Yemenis.  

Satan doesn›t 

destroy its kitchen

In Yemeni slang, in relation 
to the dialect of Yemeni cities 
such as Sana›a city,the kitchen 
is called «Daimah». However, 
the real meaning of this very 
proverb is actually that when 
the devilish person intends to 
do something, he or she tries to 
avoid all the bad things that are 
factually expected to ultimate-
ly lead into any worst results 
which could hurt him or  her. 

Just like the water that 

is running under the 

straw

Here, the proverb rhetorically 
does describe any bad persons 
whose hidden inner intents 
which can›t be seen anyhow are 
negative despite they pretend to 
be so nice. They are described 
as the unseen water that is run-
ning under the straw (straw is 
called Tebn in Yemeni slang); 

water clearly refers to their bad 
inner intents that can not be no-
ticed by anybody.  Thus, they 
act just like the water that can›t 
be seen because of running un-
der the straw. On other words,-
this proverb directly tells us that 
the outer appearance of some 
persons differs from their actual 
inner intents.

I›ll say «Alas!»and 

keep the pain into

the inside

“Alas” means “Oh” the sound of 
regretfulness following the deep 
feeling of pain and sorrow that 
unexpectedly, by surprise, hap-
pens. It refers to that sense of 
exhaustion followed by the sigh 
due to the deepest feeling of 
sadness, ruefulness, heartbreak 
and deplorableness because of 
the extreme pain caused by any 
certain trouble in life. Into the 
inside means that the person 
sighing intends to unwillingly 
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cies. Most of these rare plants are en-
demic because they  exist nowhere else 
in the world. Ten species of these rare 
plants are threatened as subject to ex-
tinction. There are also (192) species of 
so attractive birds which are either sed-
entary birds,visiting birds or migrant 
birds. Among them,there are (7) species 
of these birds which are rare worldwide. 
Furthermore, in addition, there are (600) 
species of insect, (60) species of spider, 
(38) species of crustacean of equal legs, 
(100) species of clam and (30)  species 
of reptile.  Regarding the marine life of 
Socotra, it is highly distinguished with 
a greatly distinct variety since there 
are (352) species of reef-building coral, 
(730) species of coastal fish,and (300) 
species of crab, lobster, shrimp, etc. 
In regard to the livestock of Socotra, 
this island is highly distinguished with 
raising camels, cows, goats and mut-
tons. Socotra is prominently known for  
producing a distinct variety of bee hon-
ey especially Socotra honey which is 
undoubtedly one of the most expensive 
honeys in the world. It is thus famous in 
this regard because this island is actu-

ally the habitat of the rare plants which 
exist nowhere else in the world. This 
honey is so strange that it definitely has 
the taste that is both bitter and sweet. 
It is suitable not only for those diabetes 
patients. 
Human being  first came to Socotra 
island for the goal of planting cactus-
es, Alnad (sticks made of incense), all 
types of gum as well as Dragon›s blood 
trees (Dracaena Cinnabari trees) that 
are called in Yemeni dialect (Damal-
akhawain trees) and for the purpose 
of collecting incenses and raising cat-
tles. Significant Greek references do 
mention that Socotra was an important 
commercial center during the pre-Ro-
manic-Hellenic era. Probably, Socotra  
was a transit point between India and 
Egypt. This island undoubtedly did play 
a specific and direct role in relation to 
the ancient world trade. 
In conclusion,Socotra is certainly 
counted as one of the most beautiful 
natural islands in the world. By 2008, 
this island was classified as one of the 
most important sites of the world heri-
tage and it was described as one of the 

strangest regions worldwide. Also, by 
2010, the American newspaper, New 
York Times, classified this island as the 
most attractive island in the world. 

References:
Al-Ekleel by Abu Mohammed Al-
hasan Alhamdani 
Arab Island Attribute by Abu Mo-
hammed Alhasan Alhamdani 
Socotra with its stones,trees and hu-
mans has been an Arab Island  since 
immemorial time,By Ali Ben Eissa 
Ben Thani Ben Hamad Ghanim 
Research entitled(Socotra & some 
of its history ) by the Yemeni re-
searcher,Saleh Alawthali 
Socotra,the island of legends,by Vi-
taly Naumkin,translated by Khairi 
Jafar Aldhamin 
Yemeni Socotra,the key of the sev-
en seas,  Strategic Studies Director-
ate,the Consultant Center of Studies 
& Documentation
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Arab descendents have actually been 
completely capable of maintaining their 
predominant Arab descent & their orig-
inal progeny of Arab ancestry. Socotra 
nationals live in  several Yemeni tribes 
such as Almahrah tribe, Juhainah tribe, 
Aljahdhami tribe, Medhhaj tribe and 
Kanadah tribe. There are also the tribes 
of the ancient Yemeni kingdoms such 
as Hemyar tribe in particular. Among 
these tribes are the first indigenous na-
tives of Socotra.  
Also, there was a study held the results 
of which clearly confirmed that Yemen 
was surely the habitat of the first human 
being.  
That study was held by Doctor Ali 
Mohammed Almiri with the participa-
tion of specialist scholars from Florida 
University of America as well as from 
Cambridge University of Britain in 
the field of tracing  the human history 
through the genetical strip of Genetics 
including DNA. 
Doctor Ali perfectly showed  such 
a study the most important result of 
which was that one which clarified that 
the relationship in terms of the geneti-
cal composition between Yemeni genes 

and African genes was so weak that Af-
rican genes were not the basis of the Ye-
meni genes but the Yemeni genes  are 
generally identical to Arab genes. 
However, Yemeni genes are really the 
origin of Arab genes. Also, Yemeni 
genes are so much identical to Euro-
pean and Caucasian genes but they are 
less identical to the Asian genes, Indian 
genes and the other genes of the other 
nationalities in the world. Nonetheless, 
Yemeni genes are considered the oldest 
genes to the extent that they are consid-
ered the original genes of humanity. 
In his book entitled (Socotra, The Is-
land of Dreams), the globetrotter, Al-
hashedi, described the natives of the 
island saying: «In regard to the marvel-
ous beauty that we can see, they sure-
ly have the actual essence of the best 
beauty in their souls. In relation to the 
nicest flowers that we can see, they cer-
tainly have flower-like smiles. Regard-
ing the parrots of melodious sounds 
that we can see, they really have the 
most melodious parrot-like sounds. In 
regard to the generous sea that we can 
see, they definitely have  their own sea-
like generosity…..Generally, they have 

the most positive features that are really 
so wonderful to the most open-minded 
intellectuals,poets as well as authors 
who should actually be absolutely as-
tonished by their great knowledge and 
their strangest prose & poetry».

Socotra is really

the most attractive natural

portrait that was 

distinguishedly 

created by Almighty God 

Socotra is, in reality, considered a Di-
vine gift which is highly featured with 
all the most attractive unique-of-their-
kind aspects of the most bewitching  
beauty ever granted by God. If you ex-
plicitly do intend to search in the white 
sands, the green gardens, the black for-
ests, lakes, rivers, valleys or bays in a 
bid to find a natural heaven created by 
God, you can instantly. go to Socotra 
due to the fact that this island certain-
ly has the most bewitching beauty in 
its  real sense. It is surely a complete-
ly bewitching and charming island that 
has a diversity of flowers &roses. There 
is a biodiversity and a variety of rare 
plants the number of which is (825) spe-
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Ghaiman).
The two words (Diosakaradas &Dio-
sakarada) are traced to  (Tho Sakarad) 
and mellowing sound (sound of letter A) 
is ignored and the latter letter  should be 
parsed in Greek (S) and both (R & D) 
could be replaced  just as  the naming  
made in  Sanskrit language. Such a pro-
cess of deleting and replacing in terms 
of changing names from a language 
into another is commonly known.
Socotra together with its archipelago 
consist of six islands which are as the 
following: (Socotra, Darsah, Samhah, 
Abdalkuri, Syal Abdulkori and Syal 
Socotra). Also, there are seven rocky is-
lands which are as follows: (Seriah, Ra-
dad, Adlah, Karshah, Saihar, Tha›ain, 
Thatal and Jaless).
The historical importance of Socotra 
along with the most prominent distinctive 
fame of this beautiful island actually date 
back to the beginning of the prosperity of 
the sacred Goods as well as the activity of 
the ancient commercial path,the path of 
frankincense & incense because  Socotra 
was considered one of the major places 
for producing frankincense & incense 
during that era. Socotra was also widely 
well-known for producing (Alnad) which 
was one kind of incenses  and  producing 
the cactus of Socotra which was count-
ed as one of the best types of cactuses. 
By then, the high importance together 
with the clearly distinguished fame of 
Socotra highly increased so much that it 
was widely known to all the peoples of 
the cultures of the Ancient World who 
had a sacred vision towards the sacred 
Goods such as (incense, Myrr, cactuses, 
frankincense and so many other Goods). 
They actually considered the land that 
produced those Goods a sacred land,so 
Socotra island was called «The Island Of 
Happiness «by the Old Greeks and the 
Old Romans. 

Socotra natives

are originally Hemyarite 

People

Historically, Socotra natives are origi-

nally attributed to those ancient indig-
enous great Yemeni populations. So 
far, they have been attributed to those 
ancient people who belonged to the an-
cient Yemen south Arabian Peninsula 
since B.C. In his book entitled «Arab 
Island Attribute», Abu Mohammed 
Alhasan Ben Ahmed Alhamdani men-
tioned that the historic origin of the in-
habitants of Socotra Island dates back 
to Muhrah Ben Haidan Ben Omro Ben 
Alhaf Ben Gadha›a. They speak Ara-
bic, that is, Hemyarite language or the 
language of Socotra which had been 
the language as well as the dialect of 
the ancient Yemen for over five thou-
sand years B.C. The ancient Yemeni 
languages that have been being used 
till now are (the languages of Socotra, 
Alsheher, Almahrah as well as Alfifi-
ah language and Aljaziah language) in 
addition to the languages of the six fa-
mous kingdoms of the ancient Yemeni 
cultures (Sheba language, Maeen lan-
guage, Hadhramout language, Qataban 
language, Awsan language and Hem-
yarite language). All  those languages 

have been ancient historical Yemeni di-
alects since immemorial time.  
Ethnographical composition tradition-
ally refers to the same origin that the 
people historically belong to, the same 
language that they similarly use, and 
the same religion as well as the same 
doctrine that they religiously embrace. 
Race, language and religion are con-
sidered the most main items of com-
pletely high significance in any country 
and in any region,either large or small, 
because  these three high-importance 
items can actually form the good rela-
tions, the firm ties, the understanding 
and the unity among the people. The 
contrary is completely not right. 
In terms of genetics, the genes taken 
from Socotra people definitely assert 
that they are certainly original Arab 
genes which have never ever been af-
fected by any external factors. Socotra 
natives  do belong to historically prom-
inent tribes of predominant Arab genes 
which are not hybrid or crossbred any 
way. This factually indicates that So-
cotra inhabitants who are originally 
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Among the most prominent great His-
torians who also mentioned this island 
were Herodotus, Plinius, Diodorus, 
Theophrastus, Abhaimar Almsaini and 
Halibus. In addition, Aristotle wrote to  
Alexander of Macedon about this island 
of Socotra. Socotra was also visited by 
the Greek priest, Cosmos Indicople-
ustes, the Italian globetrotter, Marco 
polo, the Portuguese globetrotter, Dei-
go Fernandez, and German Geologist, 
Emil Reibeck. Furthermore,there were 
several Arab Historians who mentioned 
this island in their writings such as Ale-
drisi, Ibn Batotah, Yagoot Alhamawi, 
Almagdasi and Ibn Majah. In the mod-
ern era,there have surely been several 
historians who made visits to Socotra 
and wrote about such a bewitching is-
land such as Vitaly Naumkin, Alexan-
der Sedov, Khazri Amir Khanov, Yuri 
Vinogradov, Valerie Jacov, Yuri Tchis-
tov, Valerie Alkasif, Vera Bogdanova, 
Elia okhman, Andrei lukashov, Victor 
Borjo Movsky, Vladimir Shenkarenko, 
Antoine Lone, Theodore Bont, Brian 
Doe and so many others.  
Also, the island of Socotra was visited 

by so many archeological Expeditions 
for the main objective of explorations & 
prospections  such as Russian Expedi-
tion, Belgian Expedition, British Expe-
dition, French Expedition and so many 
other Expeditions.  

Variety 

of Socotra names 

In terms of spelling, the word «So-
cotra» has been the original name of 
this island since immemorial time. It is 
really an ancient Arabic name that was 
mentioned by the old Historians in their 
narrations and writings. In this sense, 
the spelling of such a naming (Socotra) 
was mentioned in the dictionaries as 
well.  Nevertheless, aboriginal Socotra 
natives differently spell it, that is, as in 
(Sacatri).
Moreover, in regard to the books of His-
tory, linguistic Dictionaries as well as 
Geographical Maps, the name of this 
island was written in so many  differ-
ent ways such as (Socotra, Sokotra, Sa-
cotra, Suqutra, Sacotra, Asocatra, Sa-
cotarah, Soqotra, Sakarad, Diosakadra, 
Diosakadras and Sakhadara). The last 

name had been given by the Old Indians 
in Sanskrit language which means the 
island of bliss (Abode of bliss). Howev-
er, others believe that the name of So-
cotra consists of two words (Soco-tra) 
which mean «far -market».
It is also believed that the name «So-
cotra» is traced to the Sanskrit word 
(sakhadara) or (dvipa-sakhadara) which 
means (Abode of bliss).
However, since the history pertaining to 
the Indian naming was unknown, it is 
likely that the Indian naming is traced 
to its original name (Sakarad) that is re-
lated to the ancient Yemeni epigraphs, 
that is, the old Yemeni inscriptions.    
In his research about frankincense, 
Walter Muller gave an evidence that 
the place indicated by the original nam-
ing (Sakarad) that was mentioned in 
epigraph (CORPUS-621-line no 6) as 
well as in the epigraph (YANBAG- 47-
line no 5) refers to Socotra in the sense 
that the word (sakhadara) is likely to 
be traced to the word (Sakarad) when 
the letter (D) of the latter word is re-
placed by the letter (R) with no regard 
to some certain sounds called «mellow-
ing sounds» that are usually ignored 
in some cases because these sounds 
were not written or drawn in terms of 
the language of the ancient epigraphs. 
Also, (H) sound was commonly either 
asserted or ignored in accordance with 
the methodology of drawing names in 
Indian language. 
In addition,in relation to the name of the 
island that was mentioned in the Greek 
references (Ptolemy &Pliny-Plinius-), 
it was (Diosakaradas & Diosakarada). 
Also, it is likely that (Dio) or (Do) re-
lated to the previous Greek naming is 
traced to  the word (Tho) which is the 
word used for indicating attribution in 
the language of inscriptions (Tho re-
fers to- of-  indicating attribution). It 
is said (Tho Ghaiman) that means  (of 
or attributed to  Ghaiman, that is, that 
person of Ghaiman). In plural, (Tho 
Ghaiman) means (those of or attribut-
ed to  Ghaiman, that is, the people of 
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S ocotra actually  got so many different 
names such as  The Cinderella of Ye-
meni Islands, The Island Of Paradise, 

The Legendary Island, The Island Of legends, 
The Island Of Dreams, The Land Of Frankin-
cense & Incense, The Island of Abel & Cain, The 
pearl of Yemen, The Paradise Of The Genius, 
The Forgotten Island, Dragon›s Blood Island…
etc. 
It was uniquely granted those different  names 
and various  titles due to the fact that it was the 
basic source for exporting the sacred Goods 
that were used for religious rituals completely 
pertinent to the religions of the Ancient World or 
pertaining to what was called «Orient Gold».
However, as a matter of fact, authors and writ-
ers were  perfectly good at describing Socotra, 
Historians wrote down all the details of Socotra, 
ancient globetrotters as well as ancient geogra-
phers mentioned Socotra and journalists wrote 
hundreds, if not thousands, of press articles 
about Socotra. Frankly, the island of Socotra 
was also visited by so many great historians, stu-
dents of Ethnography, scholars of Anthropology, 
professors of Geology, Archeology and Biology, 
archeologists, lovers of History & Cultures, ad-
venturers of tourism, sports & natural medicine 
and so many others from all the countries of the 
world. Also, it was visited by all kinds of ships 
such as Chaldean ships, Assyrian ships, Hellenic 
ships and those of Greeks, Pharaohs, Indians as 
well as Romans in the ancient era. Nonetheless, 
during the era of geographical explorations, there 
were so many greeds on the part of so many in-
vaders towards Socotra. The Portuguese occu-
pied Socotra in the year 1507. By 1839, it was 
occupied by the British and became a rear base 
for occupying Aden. In fact, there is a completely 
famous political saying, «That who can have a 
control over Socotra should have a complete mil-
itary and commercial control over the keys of the 
seven major seas in the world».

By:
Editing Manager

Photographing:
Hamid Alqaood
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Captain
 Nasser Mahmood 
 Mohammed
Chairman

Yemen Airways,the National Carrier of Yemen,actually keeps on going onward in firm and 
steady pace towards development and modernization. It is definitely clear to all  that Ye-
men Airways  as a whole is certainly considered the company of the whole Yemeni people 

as well as the whole Yemen,so we are imperatively very proud of all its achievements. We really feel 
completely proud of all its well-studied steps going forward towards the most leading success to 
keep on flying off into the four directions of the world so that it can be perfectly capable of taking 
all its Yemeni passengers into their own destinations either for the purpose of going for study or 
expatriation,for medical treatment or for all they want to go for whenever they want.  
Throughout its lifetime work process,this company,Yemen Airways,has been perfectly able to take 
not only hundreds or thousands but also millions of passengers onboard who were Yemeni na-
tionals from our Yemeni homeland. Yemen Airways has not served one specific generation but 
so many consecutive generations. Its duty has not been restricted to only this national task but 
also included so many travellers such as Yemeni students & expatriates,Arab investors & visitors 
in addition to tourists & European,Eastern and Western researchers.Therefore,the pledge towards 
this company has really been completely right due to the undeniable reality that Yemen Airways 
has actually had a prominent presence so far during all the attitudes pertinent to its dear Yemeni 
people whom it has kept on representing so well in all the International events;moreover,Yemen 
Airways has been counted as the flying ambassador of all Yemeni people which highly promotes 
their Yemeni history as well as their Yemeni civilization. 
As a matter of fact,all that has not come from nothing but it has really been the good outcome of 
the great,respect-worthy efforts being exerted by all staff of this company including its pilots,its 
aeromechanics,labourers,employees,etc. Every and each employee has been exerting his/her ut-
most efforts in the field of his/her specialization,at his/her own section where s/he works for the 
major objective of making one achievement after another,one by one,in a bid to keep on doing all 
their best for the sake of this historically well-known and great company. On this basis,we consider 
the cadres of this company its real capital,so we actually do plan to support,qualify and develop 
them so that they can go along with the most leading progress in terms of the Aviation world. In 
addition,we can never ever forget all those supreme authorities of either the government or the 
country that have been stretching out their hands of cooperation to support our company and that 
have done alot for the sake of developing its business as well as its services in a good way that has 
been known by all the people of our dear Yemeni homeland. Accordingly,this company,Yemen 
Airways,has promised and pledged that it will provide its Yemeni people with the best aviation 
services in a very positive manner that is suitable for them and can fulfill all their wishes as well as 
all their ambitions and that Yemen Airways is also going to try to do all its best for the major goal 
of reaching them wheresoever they exist. 
Therefore,our pledge towards this company,the National Carrier of Yemen,is a part and parcel 
of our pledge towards the brightest future of the homeland as a whole based on creating mutual 
reconciliations & complete unification that can bring all together and unifying all the steps for 
the sake of our country›s development and prosperity. I feel very optimistic with the hope on the 
horizon that seems to declare the end of an era from the most negative impacts of which all the 
people of the Yemeni homeland have been suffering and they really dream to surpass them so that 
they can be able to move into participating in and coping with the global and cultural progress.  
To conclude,I Do urge all staff of Yemen Airways with no single exception to exert more and more 
efforts for the main goal of providing the best services in the quickest time and in the best quality 
in a promising way that can certainly enable all of us to ultimately reach all the ambitions that we 
are looking forward to embracing. All this can factually be achieved only by the time we all  keep 
on standing by this company, supporting its steps and making the initiatives for this company›s 
sake at all levels. 

Yemen Airways,   
The successful pledge

Editorial
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