
ماليزيـــــــا
جنة اهلل في األرض..

أنشطة وفعاليات 
مهرجانات الصيف

السياحية..

القاضي أبو الرجال: 
قد أستقيل من 

وظيفتي..

حضرموت..
حضور كبير وملفت لكل شيء!







 Republic of Yemen 

 Ministry of Tourism 

 Yemen Tourism Promotion Board

Tel. 009671-251033/5/6/7

 Fax 009671-251034

P.0.BOX 5607

E-mail: ytpb@yementourism.com

مجلس الترويج السياحي

وزارة السياحة- صنعاء

جملة دورية ت�سدر كل �سهرين عن وزارة ال�سياحة  جمل�س الرتويج ال�سياحي  خمت�سة بال�سياحة وال�سفر 

ماليزيـــــــا..
جنة اهلل في األرض

القاضي 
علي أبو الرجال:

قد أستقيل من 
وظيفتي

في سبيل تحقيق 
حلمي

المحتويات

تصميم و إخراج
بن دسمال للدعاية واإلعالن

رائد عزت �سّوان

هاتف : 2828569 4 00971 

 فاك�س : 2828372 4 00971

طبعت يف مطبعة بن د�سمال 

مارات العربية املتحدة  دبي -الإ

رئيس مجلس اإلدارة

نبيل ح�سن الفقيه

رئيس التحرير 

حممد ال�سياغي 

إدارة التحرير 

علي التوهمي

التدقيق اللغوي

وليد مانع 

قطار واملعززة بال�سور ذات اجلودة العالية الداعمة، وا�ستقبالها على عنوان املجلة، وتوؤكد يف  ترحب املجلة بالكتابات من خمتلف الجتاهات والأ

�سحابها.. ذات الوقت عدم التزامها باإعادة املواد غري املن�سورة لأ

مالحظة : تقع حمتويات املجلة على م�سادرها

40

58

72

فن النحت 
الزخرفة ..

االبداع والجمال اليمني في انصع صوره..

16

حكاية ممالك 
وقوافل البخور 

واللبان والطيب
اليمن.. مهد أقدس

 التجارات
عبر التاريخ

�سعر املجلة : 300 ريال اأو مايعادله



ن�س  نحلق عرب هذا العدد يف �ضفر طويل يعود بالذاكرة اإىل زمن املا�ضي اجلميل، وجمال�س الأ

من  بالكثري  مثخنة  ق�ضة  وردهاته  التاريخ  اأقبية  بني  من  تتبدى  حيث  الغابرة،  والطرب 

التفا�ضيل واملغامرات، بتجلياتها املوغلة يف العمق، واأحداثها ال�ضحرية امل�ضكونة باخليالت 

عرب  العربية  احل�ضارية  ال�ضلع  واأعرق  اأ�ضهر  ق�ضة  اإنها  والروحانية...  ن�س  والأ وال�ضحر 

التاريخ؛ حكاية ممالك البخور وطرق قوافل جتارة اللبان واملر.

   كما نتوقف، يف زاوية من الزوايا ال�ضيقة، مع اأحد الرجالت وال�ضخ�ضيات الجتماعية 

ق�ضة  يحكي  وهو  للوثائق،  الوطني  املركز  رئي�س  الرجال،  اأبو  علي  القا�ضي  اإنه  املعروفة؛ 

ع�ضقه املبكرة لعد�ضة الكامريا، وما �ضجله لنا يف باب “عا�ضقون” من تفا�ضيل �ضيقة ومثرية 

حول هذه الهواية املجهولة بالن�ضبة للكثريين يف �ضخ�ضيته.

واإىل ح�ضرموت، حيث يبدو كل �ضيء فيها كبريا وملفتا، حيث يقراأ املت�ضفح اآيات اجلمال، 

مع  حلظات  ليعي�س  اخليال،  حدود  متجاوزا  واملكان،  والزمان  الطبيعة  بدائع  يف  ويطالع 

وكاأن كل  البعيد،  وتخال�س  القريب  تراود  امل�ضتقبل،  كتاب  تبدو كقراءة يف  اأمنيات كبرية، 

�ضيء ا�ضتحال اإىل مدائن عامرة وحدائق وم�ضاريع ا�ضرتاتيجية ودنيا تعج بزحمة احلياة.

التي  اليمن،  ق�ضور  اأبرز  من  واحد  عتبة  على  بانبهار  م�ضدوهني  نقف  احلجر  دار  واأمام 

تو�ضف باأعجوبة الدنيا الثامنة، وحيث يبدو لك هذا البناء ال�ضامخ وكاأنه نبتة عبقرية نبتت 

من ال�ضخر، وهو بتخطيطه الهند�ضي وبنائه املعماري البديع ميثل لوحة فنية باذخة كانت 

هيئة  يف  اأنامله  تختطها  اأن  قبل  طويلة،  ل�ضنوات  ماهر  فنان  خميلة  داعبت  قد  تفا�ضيلها 

مقطوعة فنية معمارية اآ�ضرة على هذه ال�ضخرة النادرة التكوين.

ومع  اإيفيلني هوك�ضتاين ن�ضتمتع ب�ضرده حكاية اأ�ضرار اليمن الفاتنة عرب النطباعات التي 

�ضجلها يف �ضحيفة »نيويورك تاميز«، يف �ضباح من �ضباحات �ضنعاء الناع�ضة، حيث ا�ضتيقظ 

على اأ�ضوات املاآذن، لتبدو املدينة -حد و�ضفه- وكاأنها غرفة �ضدى هائل، ظل معها �ضوت 

الدعاء املدوي »ك�ضاعقة طويلة«، يثري يف نف�ضه الكثري من عالمات ال�ضتفهام على نحو: هل 

يجدر بي اأن اأحاول اأن اأنام مرة اأخرى هنا؟!

ف�ضل  وتبقى مفاجاأة املجلة احلافلة باملفاجئات يف اإعالن الفائز مب�ضابقة جملة »ال�ضياحة« لأ

�ضورة �ضياحية للعدد ال�ضابق.

مفاجئات وأسرار

االفتتاحية

n املحـــــــررون
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من األجندة 

السياحة العربية:
إلى أين؟

واإذا كانت �ضناعة ال�ضياحة تعتمد على حمور 

رئي�ضي، هو جذب ال�ضائحني، فاإن هذا املحور، 

مرافق  بكافة  يرتبط  وعلمًا  فنًا  اأ�ضبح  الذي 

تنوعت  وقد  الواحدة.  الدولة  يف  اخلدمات 

على  حكرا  تعد  مل  اإذ  ال�ضياح،  جذب  �ضبل 

وبخا�ضة  ثرية،  الأ ماكن  والأ املتاحف  زيارة 

املقا�ضد  واأ�ضبحت  بل  العربية،  منطقتنا  يف 

الدينية،  ال�ضياحة  ت�ضمل:  متعددة  ال�ضياحية 

الثقافية،  الريا�ضية،  ال�ضتجمام،  العالجية، 

الفنية، و�ضياحة املوؤمترات واملهرجانات.

عمومًا  العربية  بال�ضياحة  الهتمام  كان  وقد 

والجتماعي  القت�ضادي  باملجل�س  منوطًا 

مانة العامة  العربي، الذي يعمل حتت مظلة الأ

عام  مار�س  حتى  العربية،  الدول  جلامعة 

انعقاده  دور  يف  املجل�س  اأ�ضدر  عندما   ،1996
العادي ال�ضابع واخلم�ضني قراره رقم )1272( 

وذلك  العرب،  ال�ضياحة  وزراء  جمل�س  باإن�ضاء 

هذا  يف  امل�ضرتك  العربي  العمل  دعم  بهدف 

القطاع احليوي الهام، فكان التحول يف م�ضار 

العمل العربي يف املجال ال�ضياحي.

�ضوء  وعلى  خرية،  الأ ال�ضنوات  يف  وبرزت 

همية  تطورات �ضيا�ضية اإقليمية ودولية كبرية، الأ

يف  ال�ضياحي  العمل  م�ضتويات  لتفعيل  املُِلّحة 

ال�ضياحية،  اخلدمات  واأهمية  العربية،  الدول 

باعتبار اأنها تاأتي يف مقدمة م�ضاهمة اإجمايل 

العربي.  الإجمايل  الناجت  يف  اخلدمات  قطاع 

ال�ضا�ضعة  الهوة  برزت -على �ضوء ذلك-  كما 

واأرقام  العاملية  ال�ضياحة  اأرقام  معطيات  بني 

احل�ضة العربية من عائدات ال�ضياحة العاملية، 

العربية  ال�ضياحة  وحفز  تعزيز  اأهمية  فربزت 

البينية، وخا�ضًة مع دخول معظم دول العامل، 

قوانني  حتت  العربية،  الدول  اأغلبية  ومنها 

ومنها  الدولية،  التجارة  حترير  والتزامات 

حترير جتارة اخلدمات، وفقًا لتفاقات منظمة 

التجارة العاملية.

�ضيوي  الآ م�ضرقه  من  العربي،  الوطن  وي�ضكل 

�ضياحي  جذب  كتلة  فريقي،  الأ مغربه  اإىل 

ول  الأ اجلذب  مركز  لتكون  ومر�ضحة  رئي�ضية 

ال�ضوؤال  ولكن  العاملية؛  ال�ضياحة  خارطة  على 

امللح: متى يكون ذلك؟

الوطن العربي، مبوقعه اجلغرايف ال�ضرتاتيجي، 

طل�ضي غربًا اإىل اخلليج العربي  من املحيط الأ

في  مبالغة  ثــمــة  لــيــس 
ثورة  مع  بالتوازي  القول: 
المعلومات، التي اجتاحت 
عــالــمــنــا فـــي الــعــقــديــن 
الماضيين من الزمان، قد 
ثورة في صناعة  واكبتها 
في  وتصاعدت  السياحة، 
ـــرة مع  ـــي الـــســـنـــوات األخ
بدايات األلفية الثالثة، حيث 
اقــتــصــاديــات دول  ــواجــه  ت
العولمة  تحديات  العالم 
البينية  الــتــجــارة  وتحرير 
تجارة  وبخاصة  الــدولــيــة، 
رأسها  وعلى  الخدمات، 

صناعة السياحة.

الفقيه ح�����س��ن  ن��ب��ي��ل 



7

خط  اإىل  �ضماًل  املتو�ضط  حو�س  ومن  �ضرقًا، 

وهمزة  القلب  موقع  يحتل  جنوبًا،  ال�ضتواء 

املوقع  ويتفاعل  العامل.  قارات  بني  الو�ضل 

العربي مع عمقه احل�ضاري  للوطن  اجلغرايف 

القدمية،  للح�ضارات  مهدًا  ه  ٍبَعدِّ والتاريخي 

مما ي�ضيف اإىل وجوده ال�ضياحي ميزة فريدة 

جتعله مق�ضدا هامًا ومتنوعًا ي�ضد اإليه حركة 

رغبات  تلبيته  على  عالوة  العاملية،  ال�ضياحة 

تنوعت  ال�ضياح من خمتلف اجلن�ضيات، مهما 

ثقافاتهم وتعددت اأذواقهم.

لي�س هذا فح�ضب، بل اإن موقع الوطن العربي 

ن�ضاين يحقق ل�ضكانه، اإىل جانب  وثراء تراثه الإ

اأهمية،  تقل  ل  نتائج  القت�ضادية،  املردودات 

واإليه،  ال�ضياحة، منه  تثمره حركة  وذلك مما 

واإ�ضهام  ح�ضارات  ولقاء  اإن�ضاين  توا�ضل  من 

اأ�ض�س  اإر�ضاء  رئي�ضي يف توجه عامل اليوم نحو 

ال�ضالم وتوثيق العالقات بني ال�ضعوب وتبادل 

وتعزيز التنمية امل�ضرتكة وامل�ضاهمة يف حماية 

البيئة العاملية.

قطاعات  ا�ضتكملت  اإذا  اأنه  اعتقادي  ويف 

التحتية، ووفرت  بناها  العربية كافة  ال�ضياحة 

�ضا�ضية الداعمة، وهياأت املناخات  اخلدمات الأ

�ضعدة،  الأ خمتلف  على  املالئمة  ال�ضتثمارية 

والقوانني،  والت�ضريعات  نظمة  الأ وح�ضنت 

وعملت على رفع م�ضتوى الوعي البيئي والوعي 

العنا�ضر  من  ذلك  وغري  العام،  ال�ضياحي 

مع  التكامل  حتقيق  �ضاأنها  من  التي  املطلوبة 

الوطن  فاإن  اأ�ضا�ضية،  �ضياحية  جذب  عوامل 

على  املرموقة  املكانة  يحقق  �ضوف  العربي 

اخلارطة ال�ضياحية العاملية.

رقام،  لكن ما يثري الهتمام عند ا�ضتعرا�س الأ

ن�ضيب  اأن  هنا،  لذكرها  املجال  يت�ضع  ل  التي 

العاملية  ال�ضياحة  جممل  من  العربية  البالد 

اأ�ضرنا-  -كما  مكانيات  الإ اأن  مع  جدًا،  �ضئيل 

من  بد  ل  ولهذا  عظيمة؛  وكنوزها  �ضخمة 

الن�ضبة  هذه  زيادة  اإىل  التوجه  اأن  التاأكيد 

يرتبط ارتباطا وثيقًا بالعمل على زيادة ن�ضبة 

ال�ضياحة  اإىل  منها  العربية  البينية  ال�ضياحة 

العربي،  الوطن  خارج  مناطق  من  الوافدة 

�ضباب ومربرات عديدة. وذلك لأ

دورة  يف  الوزاري  �ضنعاء  موؤمتر  جاء  وقد 

مايو  يف  ع�ضرة،  الثانية  ال�ضنوية  انعقاده 

وتو�ضيات  قرارات  من  به  خرج  وما  املا�ضي، 

العربية  البينية  ال�ضياحة  اأن  لتاأكيد  هامة، 

فال�ضائح  ال�ضياحي،  للدخل  اإيرادًا  اأكرث 

العربي اأطول اإقامة واأكرث اإنفاقًا، ف�ضاًل على 

يجابية لل�ضياحة البينية  ثار الإ التاأكيد على الآ

والتوا�ضل  ة  خوَّ الأ اأوا�ضر  زيادة  يف  العربية 

الثقايف والجتماعي، وزيادة التعاون التجاري 

وال�ضناعي بني اأبناء هذا الوطن الواحد، مما 

اإزاء ق�ضاياه  يزيد من تالحم ال�ضعب العربي 

القومية.

اإن تعزيز ال�ضياحة العربية البينية لن ي�ضاهم 

فقط يف زيادة ح�ضة العامل العربي من عائدات 

حماية  اأي�ضا  �ضيكفل  لكنه  العاملية،  ال�ضياحة 

عوائد القطاع ال�ضياحي يف كل بلد عربي على 

حدة، ويلعب الدور املطلوب مع القطاع اخلا�س 

القت�ضادية  املهمة  هذه  يف  اأ�ضا�ضية  كركيزة 

عري�ضة  جبهة  بقيام  �ضت�ضمح  كما  احليوية. 

البينية ذات  العربية  ال�ضياحية  املوؤ�ض�ضات  من 

دارية  مكانات املالية والتقنية والإعالمية والإ الإ

ال�ضعيد  على  القوي  التاأثري  ذات  احلديثة 

العاملي والعربي البيني.

دارة  n  وزير ال�سياحة � رئي�س جمل�س الإ
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باري�س )�ضباأ(- خالد اخلالد:                

الزهرية  للنباتات  »اإدنيا«  بجمعية  امل�ضوؤولة  قالت 

معر�س  اإقامة  تقرر  اإنه  روزغا  بريجيت  النادرة 

جزيرة  يف  النادرة  بالنباتات  للتعريف  خا�س 

بوفيه  مدينة  يف  املقبل  اأكتوبر  خالل  �ضقطرى 

الفرن�ضية.

حققه  الذي  للنجاح  نظرا  ياأتي  ذلك  اأن  وذكرت 

للنباتات  الـ12  املعر�س  �ضمن  اليمن  جناح 

جمعية  نظمته  الذي  العامل  يف  النادرة  الزهرية 

يف  املا�ضي  مار�س  يف  النادرة  للنباتات  »اإدنيا« 

�ضواحي  �ضمن  الواقعة  بونتواز  �ضريجي  مدينة 

اليمن  جناح  وكان  باري�س.  الفرن�ضية  العا�ضمة 

احلجري  اأحمد  اإب  حمافظ  اأكد  )ال�ضياحة(: 

ثار  والآ ال�ضياحية  باملواقع  الهتمام  �ضرورة 

التاريخية بجبل اخل�ضراء مديرية حبي�س وتوفري 

ر�ضف  املقدمة  ويف  التحتية  البنية  خدمات 

الطريق املوؤدية اإليه.

اإعالن  ب�ضرعة  املحلي  املجل�س  املحافظ  ووجه 

م�ضروع ت�ضوير املوقع ال�ضياحي يف املنطقة وفقا 

املحلي  ال�ضتثماري  الربنامج  يف  معتمد  هو  ملا 

ال�ضرتاحات  وتوفري   ، 2009م  اجلاري  للعام 

ثار التي  املنا�ضبة ، ومنع اأي اعتداء على هذه الآ

تعد ثروة كبرية.

نباتــات سقطــــــرى 
تــــــروج لــمــوطــنــهــا 
ــر بــبــاريــس  ــاح ــس ال

على  اجلناح  احتوى  حيث  املعر�س،  �ضرف  �ضيف 

الزهرية  للنباتات  واللوحات  ال�ضور  من  جمموعة 

العامل  يف  اآخر  مكان  اأي  يف  توجد  ل  التي  النادرة 

غري جزيرة �ضقطرى، خا�ضة نباتات الزينة التي مت 

اليمنية  املحلية  للبيئة  خا�س  ديكور  و�ضط  عر�ضها 

وال�ضقطرية على وجه اخل�ضو�س.

النجاح  ذلك  تتوقع  تكن  مل  اأنها  روزغا،  واأو�ضحت 

قبال املتميز الذي تركز على جناح اليمن  الكبري والإ

يف املعر�س ال�ضابق، خا�ضة من قبل طالب املدار�س، 

التوقعات  فاق  الذي  الكبري  النجاح  ذلك  اأن  موؤكدة 

قد �ضجع على التح�ضري ملعر�س اأكتوبر املقبل، لفتة 

نباتي  معر�س  من  حتول  ال�ضابق  املعر�س  اأن  اإىل 

اجلمالية.  وثرواته  اليمن  عن  للحديث  منا�ضبة  اإىل 

وقالت: »اإن اليمن كنز طبيعي مفتوح متعدد الرثوات، 

اأما �ضقطرى فهي جوهرة هذا الكنز الذي ينبغي اأن 

يعمل اجلميع على تعريف العامل به والعمل يف الوقت 

امللحقية  بتعاون  عليه«.واأ�ضادت  احلفاظ  على  ذاته 

�ضهلت  والتي  بباري�س  اليمن  ب�ضفارة  ال�ضياحية 

اليمن  اإىل  الفرن�ضية  النباتية  العاملة  زيارات 

ال�ضعبية  زياء  والأ بالبو�ضرتات  املعر�س  وزودت 

ومتطلبات الديكور العام للمعر�س.

إب.. التأكيد على 
أهمية االهتمام 

بموقع جبل 
الخضراء السياحي

مانة  الأ �ضرق  حمكمة  ق�ضت  )ال�ضياحة(: 

ال�ضهر املا�ضي، باحلب�س ثمانية اأ�ضهر وغرامة 

بالجتار  متهمني  ثالثة  بحق  ريال  األف  مائة 

ثار. وتهريب الآ

وق�ضي احلكم يف اجلل�ضة التي تراأ�ضها القا�ضي 

املتهمني  باإدانة  اجلرا�س  نعمان  العزيز  عبد 

بالقيام بعملية بيع وتهريب متثال اثري برونزي 

قاعدة  على  ترتكز  راق�ضة  �ضكل  على  لمراأة 

وهم  امل�ضند،  بخط  كتابات  حتوي  م�ضتطيلة 

البقري  جابر  و�ضالح  النهمي،  على  حممود 

احمد  على  وباإ�ضالم  العدالة(،  وجه  من  )فار 

باإ�ضالم ..

املخت�ضة  اجلهات  تقوم  ان  احلكم  ق�ضي  كما 

ثري. با�ضتعادة التمثال الأ

العامة  بالهيئة  ثار  الآ حماية  عام  مدير  وقال 

ثار ه�ضام الثور، اإن التمثال يعترب من اأندر  لالآ

واأجمل التماثيل التي مل يتم العثور على مثلها 

حتى اليوم.

عن  مت  الراق�ضة  متثال  تهريب  بان  واأ�ضاف: 

مارات العربية املتحدة  طريق الرب اإىل دولة الإ

بينهم  من  ثار  الآ �ضما�ضرة  بوا�ضطة  ال�ضقيقة، 

حل�ضاب  تعمل  التي  املقطورات  مالكي  اأحد 

جنبية العاملة يف اليمن. �ضركات النفط الأ

ســـجن ثالثة متهميـــن ببيع وتهريـــب تمثال 
المرأة الراقصة 

واأو�ضح اأن: »التماثل من اثاأر اجلوف، وهو من 

ثرية النادرة التي كانت بحوزة مواطن  القطع الأ

�ضف فرط بها  ميني من اأهايل اجلوف، ومع الأ

مقابل حفنة من املال. واأ�ضاف الثور:

اأن البائع وهو املدعو �ضالح البقري من اأهايل 

احمد  على  با�ضالم  هو  وامل�ضرتي  اجلوف 

با�ضالم فيما كان املدعو حممود النهمي و�ضيط 

لحد  الخري  البيع  يف  اي�ضا  وو�ضيط  بينهما 

جانب يف اليمن«. الأ
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ثري و�ضط العا�ضمة  )ال�ضياحة(: اأدى حريق �ضخم اإىل تدمري كامل ملبنى وزارة ال�ضياحة ال�ضورية الأ

دم�ضق، وادى اإىل تدمري املبنى وانهيار �ضقفه خالل اأقل من ثالثني دقيقة ح�ضب �ضهود عيان.

طفاء على اإخماد  واأتى احلريق على جميع مكاتب املبنى مبا فيها مكاتب الوزير. فيما عمل رجال الإ

اأي �ضحايا. تقارير فورية عن وقوع  اأخرى. ومل ترد  اإىل مبان  النريان  ال�ضنة  احلريق حتى ل متتد 

املبنى، حيث  اأعمال ترميم يف  نتيجة  اأن احلريق حدث  ال�ضورية  ذكرت  ال�ضياحة  فيما كانت وزارة 

كان العمال يقومون باأعمال »حلام« كهربائي، فيما وجدت مواد حارقة يف املبنى، و�ضاعد اجلو احلار 

واجلاف على امتداد احلريق. ويقع مبنى وزارة ال�ضياحة على �ضفة نهر بردى و�ضط دم�ضق، وهو يعود 

اإىل مرحلة ال�ضتعمار الفرن�ضي وهو بناء تراثي يغلب على مواد بنائه اخل�ضب والقرميد.

ملاين بحملة حتت �ضعار: “اأملانيا – وجهة  )ال�ضياحة(:بداأ جمل�س ال�ضياحة الوطني الأ

البلدان  من  غريه  مع  البلد  هذا  ومبقارنة  معقولة”.  واأ�ضعار  اأكرب  قيمة  لل�ضياحة: 

منا�ضبة  باأ�ضعار  ممتازة  خدمات  بتقدميها  معروفة  اأملانيا  فاإن  العريقة،  ال�ضياحية 

ملاين”  ب�ضكل ملحوظ. ويف هذا ال�ضياق ت�ضري درا�ضة حديثة قام بها “احتاد الفنادق الأ

الفنادق يف  اأ�ضعار غرف  اأن  العاملي” اإىل  الفنادق  م�ضتوى  لتحديد  العاملية  و“الهيئة 

باملئة مقارنة مبدن اأخرى مثل جنيف   70 30 اإىل  ملانية الرئي�ضية اأقل بن�ضبة  املدن الأ

�ضافة اإىل ذلك ميكن للزائر ال�ضتفادة من البنية التحتية  وباري�س ولندن ومو�ضكو. بالإ

ملانية؛ مبا يف ذلك جولت الت�ضوق وال�ضتجمام  املتوفرة للقيام بجولة رائعة يف املدن الأ

اأو القيام برحالت ريا�ضية مثرية وال�ضتمتاع باملقاهي واملطاعم الراقية.

حريق...
يدمر مبنى وزارة السياحة السورية

ألمانيا تطلق أسعارًا سياحية مغرية 
عالميًا لتسهيل »الضيافة الميسرة«

تنفيذ  على  حاليا  العمل  يجرى  )ال�ضياحة(: 

ال�ضرتاحات  بناء  م�ضروع  من  الثانية  املرحلة 

ا�ضرتاحات  ثمان  يف  الطويلة  اخلطوط  على 

وت�ضمل  اجلمهورية.  حمافظات  من  بعدد  جديدة 

من  الثانية  املرحلة  فيها  تنفذ  التي  املحافظات 

امل�ضروع املمول من قبل جمل�س الرتويج ال�ضياحي 

كل من اإب وال�ضالع وحلج.واأو�ضح املدير التنفيذي 

للمجل�س اأحمد البيل )لل�ضياحة( اأنه يجري حاليا 

للزوار  ا�ضتقبال  اإن�ضاء مراكز  العمل على م�ضروع 

يف كل من منفذي حر�س وحوف لتقدمي اخلدمات 

املنافذ. هذه  عرب  وامل�ضافرين  للزوار  املختلفة 

اإجناز  من  انتهى  ال�ضياحي  الرتويج  جمل�س  وكان 

ال�ضرتاحات  بناء  م�ضروع  من  وىل  الأ املرحلة 

بني   ، الهجر  من  كل  يف  الطويلة  اخلطوط  على 

مطر،)مثلث ال�ضبت( احليمة، وخمي�س بني �ضعد، 

ريال.و�ضيتم  مليون  ب75  تقدر  اإجمالية  بتكلفة 

جتهيز ال�ضرتاحات بحيث ت�ضتوعب خمتلف اأنواع 

يحتاجها  اأن  املمكن  من  التي  العامة  اخلدمات 

الزوار وامل�ضافرين على هذه اخلطوط. 

ال�ضرتاحات  م�ضاريع  تعر�س  اأن  املقرر  من  و 

بالتعاون مع املجال�س املحلية  املنجزة لال�ضتثمار 

اإ�ضتكمال  يتم  وبحيث  املذكورة،  املناطق  يف 

وبناها  ال�ضرتاحات  هذه  يف  اخلدمات  اأنواع 

للزوار  اخلدمات  تقدمي  من  ميكنها  مبا  التحتية 

حمطات  اخلدمات  ت�ضمل  وبحيث  وامل�ضافرين 

مبيت �ضغريه  وفنادق  ال�ضيارات  ومواقف  الوقود 

و�ضوبر  وطعام  ات�ضالت  ومراكز  )موتيدلت(، 

ماركات، ومراكز �ضيانة املركبات.

البـــدء فـــي المرحلة 
الثانية من مشـــروع 
بناء االستراحات على 
الطويلـــة الخطـــوط 



)ال�ضياحة(:اأقر جمل�س النواب، م�ضروع قانون ال�ضياحة 

يتكون  الذي   ، 1999م  ل�ضنة   40 رقم  للقانون  البديل 

من 61 مادة موزعة على ت�ضعة ف�ضول تناولت الت�ضمية 

ال�ضياحة  لوزارة  العامة  واملهام  هداف  والأ والتعاريف 

وتعريف  ومهامه،  لل�ضياحة  على  الأ املجل�س  وتكوين 

البيئية  ال�ضياحة  وكذا  ال�ضياحية  للمن�ضاآت  وت�ضنيف 

ر�ضاد ال�ضياحي والعقوبات الالزمة جتاه من  و�ضوابط الإ

جانب  اإىل  القانون  هذا  واأحكام  مواد  ن�ضو�س  يخالف 

حكام العامة واخلتامية. عدد من املواد املتعلقة بالأ

ال�ضياحة  وزارة  تتوىل  البديل،  القانون  وبح�ضب 

التعريف باملعامل واملناطق واملواقع ال�ضياحية والرتويج 

ال�ضياحية  الدعاية  واأ�ضاليب  و�ضائل  وتنظيم  لها 

التمثيل  ال�ضياحي وتقييم م�ضتوى  داء  الأ والرقابة على 

اخلدمات  جودة  لتح�ضني  واملعاجلات  احللول  وو�ضع 

ال�ضياحية وتنظيم وت�ضجيع اإقامة املوؤمترات والندوات 

التعريف  بق�ضد  ال�ضياحية  والفعاليات  واملعار�س 

باجلمهورية ومواردها ال�ضياحية مبا ي�ضاعد على دعم 

م�ضروعات  واإعداد  والجتماعية،  القت�ضادية  التنمية 

القوانني املتعلقة بالن�ضاط ال�ضياحي وتعديالتها وابداء 

بال�ضوؤون  ال�ضلة  ذات  القوانني  م�ضاريع  يف  الراأي 

ال�ضياحية وال�ضتثمار ال�ضياحي واملقرتحة من اجلهات 

عمال املن�ضاآت واملهن  خرى وو�ضع اللوائح املنظمة لأ الأ

ال�ضياحية واملعايري والقواعد التي يتعني على كل من�ضاأة 

اتباعها يف عالقاتها مبرتاديها اأو عمالئها وال�ضراف 

او  ان�ضاء  تراخي�س  ر�ضوم  واقرتاح  عليها  والرقابة 

ا�ضتغالل اأو اإدارة املن�ضاآت واخلدمات واملهن ال�ضياحية 

مع  ين�ضجم  مبا  ولئحته  القانون  هذا  حكام  لأ طبقا 

قانون ال�ضلطة املحلية.

اىل جانب و�ضع املوا�ضفات وال�ضروط الفنية واملعمارية 

املخت�ضة  اجلهات  مع  وبالتن�ضيق  ال�ضياحي  للم�ضروع 

املناطق  بتنمية  املتعلقة  والربامج  اخلطط  واعداد 

وت�ضجيع  املعتمدة  ولويات  الأ بح�ضب  ال�ضياحية  واملواقع 

ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  فيها  ال�ضتثمار  وتنمية 

التي  واخلدمات  ال�ضلع  ا�ضعار  على  والرقابة  العالقة 

ال�ضتثمار  وت�ضجيع  وتنظيم  ال�ضياحية  املن�ضاآت  تقدمها 

ال�ضياحي وال�ضراف على تنويع جمالته والعمل على حل 

ال�ضياحية  امل�ضاريع  التي تعيق تنفيذ  امل�ضاكل والعراقيل 

التعاون  وتنمية  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق 

واملنظمات  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  الدول  مع  ال�ضياحي 

املوؤمترات  يف  اليمنية  اجلمهورية  ومتثيل  الدولية 

بالن�ضطة  اخلا�ضة  الدولية  واملعار�س  والفعاليات 

يف  الدولية  التفاقيات  وعقد  لها  والرتويج  ال�ضياحية 

ت�ضجيع  وكذا  النافذة  للت�ضريعات  وفقا  ال�ضياحة  جمال 

الكوادر  لعداد  التخ�ض�ضية  واملراكز  املعاهد  ان�ضاء 

ـــاحـــة الـــجـــديـــد  ـــســـي ــــون ال ــــان ــــروع ق ــــش ـــقـــر م ـــمـــن ي ـــي ال
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السياحة في ستون يومًا

ال�ضياحي  الن�ضاط  ملزاولة  واملوؤهلة  املدربة  الب�ضرية 

وبرامج  موارد  دخال  لإ املخت�ضة  اجلهات  مع  بالتن�ضيق 

التعليم  مناهج  يف  ال�ضياحي  بالن�ضاط  متعلقة  درا�ضية 

املختلفة ومبا ي�ضهم يف تنمية �ضناعة ال�ضياحة والوعي 

خا�ضة  او  حكومية  كانت  �ضواء  املجتمعي  ال�ضياحي 

والجراءات  املعامالت  لت�ضيري  الالزمة  املعايري  وو�ضع 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  بال�ضائح  املتعلقة 

وتنمية  وت�ضجيع  ال�ضياحية  وامل�ضوح  الدرا�ضات  واعداد 

امل�ضتهدفة  ال�ضياحية  واملواقع  املناطق  يف  ال�ضتثمارات 

بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة. بال�ضافة اىل حتديد 

احتياجات املناطق واملواقع ال�ضياحية من البنى التحتية 

تلك  يف  توافرها  الالزم  العامة  واملرافق  ال�ضا�ضية 

وتنفيذها  ال�ضياحية  بالتنمية  للنهو�س  واملواقع  املناطق 

بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة والعمل على اقرتاح 

الربامج الكفيلة بتاأهيل وتدريب الكوادر اليمنية الالزمة 

واجراءات  �ضروط  وحتديد  ال�ضياحي  القطاع  يف  للعمل 

ا�ضتقدام ال�ضركات الرتويجية ال�ضتعرا�ضية عرب متعهد 

مرخ�س له با�ضتقدام الفرق الفنية املختلفة التي تقدم 

عرو�ضها ال�ضياحية باجلمهورية وتنظيم ومراقبة ادائها 

لهذه العرو�س وفقا ملا تبينه الالئحة التنفيذية مل�ضروع 

البديل  ال�ضياحة  قانون  تعديالت  وحظرت  القانون. 

جنبية  رقم 40 ل�ضنة 1999م على ال�ضركات والفروع الأ

فواج  الأ قيادة  ال�ضياحية  الفردية  واملن�ضاآت  والوكالت 

ب�ضحبتهم  يكن  مل  ما  �ضياحي  موقع  ي  لأ ال�ضياحية 

مر�ضد �ضياحي مرخ�س له.

اأن  التعديالت على  البيئية ن�ضت  ال�ضياحة  ويف جمال 

تعمل الوزارة بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة لو�ضع 

واملواقع  واجلزر  ال�ضواطئ  يف  ال�ضياحة  بتنمية  خطط 

املحميات  من  ال�ضتفادة  وكذا  والطبيعية،  التاريخية 

والكهوف  والوديان  الزراعية  واملدرجات  البحرية 

ا�ضتغالل  وتنظيم  وحتديد  ال�ضحراوية،  والبيئات 

احلمامات الطبيعية وت�ضجيع ا�ضتثمارها مع عدم �ضغل 

من�ضاأة  اأي  اإقامة  اأو  منه،  جزء  اأو  �ضياحي  موقع  اأي 

�ضياحية يف املوقع اإل برتخي�س من وزارة ال�ضياحة.
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خرية  الأ ال�ضنوات  تون�س خالل  )ال�ضياحة(: حتولت 

لتحتل  اأهلها  ما  جذابة  عالجية  �ضياحية  وجهة  اإىل 

الثانية  واملرتبة  فرن�ضا  بعد  عامليا  الثانية  املرتبة 

اإفريقيا يف جمال املعاجلة مبياه البحر.

عدد  اأن  التون�ضية  ال�ضياحة  وزارة  اأرقام  وت�ضري 

 150 يتجاوز  ال�ضت�ضفاء  لغاية  البالد  الوافدين على 

البلدان  خمتلف  من  قادمني  �ضنويا  �ضخ�س  األف 

وروبية. فريقية والأ وخا�ضة منها البلدان العربية والإ

جمال  يف  جّيدة  �ضمعة  اكت�ضبت  التي  تون�س  وتقود 

اخلدمات ال�ضياحية عامة واخلدمات العالجية على 

خاللها  من  تهدف  خطة  تقود   ، اخل�ضو�س  وجه 

لت�ضدير  قليمي  الإ القطب  مرتبة  اإىل  الرتقاء  اإىل 

اخلدمات العالجية يف اأفق 2016.

وتقول م�ضادر �ضياحية اأن عنا�ضر اخلطة مل تنطلق 

تونس وجهة سياحية عالجية ألكثر 
من 150 ألف سائح سنويا

من فراغ بل هي نتيجة جهود �ضيا�ضة ت�ضتهدف مزيد 

اأجل  من  ال�ضياحي  القطاع  جوانب  خمتلف  تطوير 

حتقيق نقلة نوعية يف م�ضتوى اخلدمات ال�ضحية يف 

تون�س �ضواء كان ذلك لفائدة مواطنيها اأو للوافدين 

من �ضياح الراغبني يف ال�ضتفادة من التطّور النوعي 

للقطاع العالجي يف البالد.

قطاع  يف  متطورة  حتتية  بنى  لتون�س  وتتوفر 

ة  خا�ضّ م�ضحة   104 تعد  اإذ  اخلا�س  ال�ضت�ضفاء 

 2750 تناهز  بطاقة  عاملية  موا�ضفات  وفق  تعمل 

متطّورة.  واملعدات  التقنيات  باأحدث  جمهز  �ضرير 

كما ي�ضتمل القطاع اخلا�س على 110 مركز خمت�ّس 

ة  خا�ضّ طبّية  م�ضحة  اآلف  و5  �ضّعة  بالأ املعاجلة  يف 

و93 م�ضلحة  �ضنان  الأ ة بطب  و1500 م�ضّحة خا�ضّ

للنقل ال�ضّحي و160 خمابر للتحاليل الطبّية.

اإىل  تهدف  بادرة  يف  خا�س:  )ال�ضياحة( 

عدد  يف  العامة  املتنزهات  من  عدد  تهيئة 

الهامة  والتاريخية  ال�ضياحية  املقا�ضد  من 

اليمنية، د�ضنت  را�ضي  الأ املنت�ضرة على امتداد 

ال�ضياحي،  الرتويج  وجمل�س  ال�ضياحة  وزارة 

�ضبام  مبدينة  الب�ضاتني  خدمات  م�ضروع  اليوم 

تبنت  امل�ضروع  .ومبوجب  التاريخية  كوكبان 

متنزهات  ثالثة  عدد  تهيئة  واملجل�س  الوزارة 

كوكبان  �ضبام  مبدينة  املنت�ضرة  املتنزهات  من 

واملطلة على ثالثة ب�ضاتني، فيما ت�ضمل جتهيزات 

املتنزهات، كرا�ضي وما�ضات ويافطات لل�ضوارع 

وبناء دورات املياه الرجالية والن�ضائية .

ويهدف م�ضروع جتهيز املتنزهات اإىل ا�ضتقطاب 

يحقق  مبا  �ضبام  ملدينة  الزوار  من  قدر  اكرب 

واخل�ضائ�س  وامليزات  ال�ضمات  من  الفائدة 

والتاريخية  وال�ضياحية  واجلمالية  البيئية 

الداخلية،  ال�ضياحة  حركة  وت�ضجيع  للمدينة 

الراحة  واأ�ضباب  املالئمة  الظروف  وتهيئة 

لتواجد الزوار .

السياحة تجهز ثالثة 
متنزهات سياحية 

عامة بمدينة شبام 
كوكبان التاريخية

)ال�ضياحة(- خا�س

ثرية  ي�ضهد املتحف الوطني ب�ضنعاء التح�ضري حاليا لفتتاح �ضالة خا�ضة مبجموعة ممالك »اجلوف« الأ

ت�ضم 500 قطعة اأثرية نادرة تنتمي اإىل اأوا�ضط القرن الثامن قبل امليالد.

اأن  اليوم  لـ«ال�ضياحة«  ت�ضريح  يف  اجلنداري  العزيز  عبد  ب�ضنعاء  الوطني  املتحف  عام  اأمني  واأو�ضح 

امل�ضروع املمول من منظمة »اليون�ضكو« وال�ضندوق الجتماعي للتنمية بتكلفة اأولية تبلغ حوايل 30 األف 

الثامن  القرن  اأوا�ضط  التي قطنت حمافظة اجلوف  ون�ضق«  ون�ضم«  »هرم«  ملمالك  دولر،�ضي�ضم قطع 

قبل امليالد.

القدمي  اليمني  باخلط  كتابات  وحتمل  قطعة   500 حوايل  عددها  يبلغ  القطع  فاأن  اجلنداري  وح�ضب 

ثرية على م�ضتوى اليمن. »امل�ضند« تعد من اأندر واأجمل القطع الأ

وقال اجلنداري اإن من اأهم هذه القطع واأجملها عر�س امللك »امل هالل وقه« الذي عرث عليه يف منطقة 

هرم مبحافظة اجلوف واملعروفة حاليا با�ضم خربة همدان، لفتا باأن امللك »هالل وقه« عا�س ي اأوا�ضط 

القرن الثامن قبل املياد.

500 قطعة نادرة في مجموعة 
»ممالك الجوف« بالمتحف الوطني
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نبيل  ال�ضياحة  وزير  )ال�ضياحة(:�ضارك 

لل�ضعب  التعازي  بتقدمي  الفقيه  ح�ضن 

القمري يف �ضحايا حادث �ضقوط الطائرة 

اليمنية املنكوبة التي �ضقطت قبالة �ضواحل 

جزر القمر مطلع يوليو املا�ضي والتي كان 

معظم ركابها من القمريني.

زيارته  خالل  نقل  الفقيه  الوزير  وكان 

من  �ضفوية  ر�ضالة  القمر  جزر  جلمهورية 

فخامة الرئي�س علي عبداهلل �ضالح رئي�س 

اجلمهورية اإىل اأخيه رئي�س جمهورية جزر 

واحلكومة  �ضامبي  عبداهلل  اأحمد  القمر 

القمرية. 

عمق  على  التاأكيد  الر�ضالة  وت�ضمنت 

خوية بني البلدين ال�ضقيقني،  العالقات الأ

و�ضبل تعزيزها يف خمتلف املجالت. 

الـــوزيـــر الــفــقــيــه 
ـــة  ـــال يـــنـــقـــل رس
ــــة مــن  ــــوي ــــف ش
الرئيس  فخامــــة 
رئيس  آخيه  إلــى 
ــزر  ــة ج ــوري ــه ــم ج
ـــــر فـــي  ـــــم ـــــق ال
ــوط  ــق ــــــادث س ح
اليمنية الطائرة 

)ال�ضياحة(: قدر رئي�س الإحتاد اليمني لل�ضياحة 

املت�ضررين  عدد  �ضالح  اهلل  عبد  حممد  يحيي 

جراء العمال الرهابية التي ا�ضتهدفت اليمن يف 

الونة الخرية بنحو مليوين مواطن ممن يعملون 

ال�ضفر،  ووكالت  والفندقة  ال�ضياحة  قطاع  يف 

من  ت�ضتفيد  كبرية  قطاعات  هناك  باأن  منوها 

ال�ضياحة تقدر بـ300الف عائلة ت�ضكل نحو 2مليون 

رهابية  عامل قد ت�ضرروا ، جراء تلك العمليات الإ

ن�ضانية ومبادئها . والتي تخلو من كل قيم الإ

خالل  لل�ضياحة  اليمني  الحتاد  رئي�س  وندد 

بعمليات  موؤخرا  الحتاد  نظمها  تظاهرة 

اأن  مو�ضحا  الرهابة،  والعمليات  الختطاف 

النظام  على  لي�س  خطرية  ظاهرة  الختطاف 

منية بقدر ما ت�ضر مب�ضالح الوطن  جهزة الأ والأ

واملواطن يف جمال التنمية وال�ضياحة، م�ضريا اإىل 

عمال ت�ضتهدف الربامج ال�ضياحية  اأن مثل تلك الأ

من  ي�ضمله  مبا  ال�ضياحي  القطاع  يف  والعاملني 

تفويج  و  ونقل  �ضفر  ووكالت  ومطاعم  فنادق 

وحمالت جتارية .

واأكد �ضالح �ضرورة املحافظة على �ضمعة اليمن 

عمال، ملفتا اإىل اأن  من خالل الت�ضدي لتلك الأ

حتافظ  اأن  ت�ضتطيع  لن  من  والأ امل�ضلحة  القوات 

من وال�ضتقرار ما مل يكن هناك تكاتف  على الأ

جانب  اإىل  عمال  الأ تلك  وجه  يف  ال�ضعب  اأبناء 

اإىل  �ضعده  اأبناء  داعيا  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة 

جهزة  حتمل م�ضئوليتهم الوطنية والتعاون مع الأ

تخ�س  معلومات  باأية  دلء  الإ خالل  من  منية  الأ

املخطوفني حاليا لدى تلك العنا�ضر التي و�ضفها 

باملجرمة .

رهابية لها تاأثري كبري  عمال الإ كما اأكد اأن تلك الأ

على عالقة اليمن بدول العامل ل�ضيما يف جمال 

مبركز  يتعلق  فيما  اأو  وال�ضتثمار  امل�ضاعدات 

اليمن ال�ضيا�ضي وتاأثره على امل�ضتوى الدويل.

من جهته اأ�ضار وكيل وزارة ال�ضياحة عبد اجلبار 

ول  الأ املت�ضرر  كانت  ال�ضياحة  اأن  اإىل  �ضعيد 

عليها  تقت�ضر  مل  اأثارها  واأن  عمال  الأ تلك  من 

اليمن  اأمن  التاأثري على  ت�ضمل  ما  بقدر  فح�ضب 

وا�ضتقراره ، م�ضريا اإىل اأن اأبرز مظاهر تاأثريه 

على ال�ضياحة متثلت يف اإلغاء التفويج ال�ضياحي 

�ضائح  األف   53 نحو  بتوقف  متوقعا   ، اليمن  اإىل 

بالعام  مقارنة  اليمن  اإىل  القدوم  عن  اأجنبي 

خرى تقدر بـ200مليون  �ضرار الأ املا�ضي، واأن الأ

دولر ،اإ�ضافة اإىل ت�ضريح عدد من العاملني يف 

املن�ضاآت ال�ضياحية التي باتت على و�ضك التوقف 

امل�ضلحة  القوات  �ضعد  وطالب  تعبريه.  حد 

ت�ضر  التي  ال�ضالة  العنا�ضر  تلك  مبالحقة 

بالبالد ومعاقبة كل من يقوم باأعمال الختطاف 

رهاب . والإ

تضرر 2 مليون مواطن يعملون في قطاع
السياحة من اعمال االرهاب واالختطاف

السياحة في ستون يومًا
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م�ضابقة  من  امليت  البحر  )ال�ضياحة(:ا�ضتبعد 

ب�ضبب  الطبيعية  ال�ضبع  الدنيا  عجائب  اختيار 

م�ضتوطنني  جمل�س  مل�ضاركة  الفل�ضطينيني  مقاطعة 

اإ�ضرائيلي.

ويوؤكد ا�ضتبعاد البحر امليت �ضبه املوؤكد من امل�ضابقة 

اأن  اإل  بها  للفوز  طيبة  بفر�س  يحظى  كان  اأنه 

و�ضط وتخللها  ال�ضيا�ضات املريرة ل�ضراع ال�ضرق الأ

تبدو  كانت  مهما  الفل�ضطينية  احلياة  جوانب  لكل 

�ضارة او مفيدة حالت دون م�ضاركته يف امل�ضابقة.

هي  الطبيعية  ال�ضبع  الدنيا  عجائب  وم�ضابقة 

م�ضابقة عاملية على النرتنت تنظم حتت �ضعار »اذا 

يف  نقدره«.  اأن  اأول  علينا  �ضيء  اأي  ننقذ  اأن  اأردنا 

2007 اختارت امل�ضابقة عجائب الدنيا ال�ضبع  عام 

املنظمة  الهيئة  لوائح  وتذكر  الن�ضان.  �ضنع  من 

للم�ضابقة انه اذا كان املوقع املختار يقع يف اكرث من 

دولة يتعني على كل الدول التي يقع فيها ان ت�ضكل 

جلنة دعم ر�ضمية بحلول ال�ضابع من يوليو متوز.

وفعل كل من الردن وا�ضرائيل ذلك بالن�ضبة للبحر 

الفل�ضطينية  ال�ضلطة  ولكن  يتقا�ضمانه  الذي  امليت 

قررت ال تفعل ذلك.

»السياســـة« تمنع البحـــر الميت من خوض 
سباق عجائب الدنيا

السياحة  منظمـــة 
تتوقع  الــعــالــمــيــة 
ــج ســيــئــة في  ــائ ــت ن
ــة ــي ــرب ــغ ـــــــدول ال ال

)ال�ضياحة(: بداأ اليمن و�ضع �ضبكة ر�ضد دقيقة لتاأمني احلركة ال�ضياحية و�ضمان �ضالمة تنقل ال�ضياح داخل 

را�ضي اليمنية. الأ

املركبات  جميع  بتزويد  بداأت  ال�ضياحة  وزارة  مع  بالتعاون  الوزارة  اأن  الداخلية  بوزارة  امني  م�ضدر  وذكر 

العاملة يف القطاع ال�ضياحي مبا فيها املركبات التابعة لل�ضركات ال�ضياحية اخلا�ضة باأجهزة اإنذار ي�ضتخدمها 

قائدي املركبات يف حال اعرتا�ضهم من اأي من اجلماعات امل�ضلحة او حماولة اختطافهم اأثناء املرور بالطرق 

األعامه . وبح�ضب امل�ضدر نف�ضه فاإن وزارة الداخلية ا�ضتحدثت غرفة مراقبة اأمنية لربط جميع تلك املركبات 

املواكب  من  منية  الأ املراكز  اقرب  باإبالغ  �ضتقوم  بدورها  والتي  املبكر  نذار  الإ باأجهزة  املزودة  ال�ضياحية 

ي حماولة اعتداء اأو خطف من قبل امل�ضلحني او اجلماعات الرهابية . ال�ضياحية يف حال تعر�ضها لأ

ــــــــراءات أمــنــيــة جــديــدة ـــبـــدأ إج الــيــمــن ي
ـــة  ـــي ـــاح ـــي ـــس ـــــحـــــركـــــة ال ــــتــــأمــــيــــن ال ل

مني العام ملنظمة ال�ضياحة  )ال�ضياحة(: توقع الأ

يف  ال�ضياح  اأعداد  منو  الرفاعي  طالب  العاملية 

العامل خالل العام اجلاري مبعدل �ضيرتاوح بني 

اأ�ضواأ  اأن  اإىل  باملائة ..م�ضريا   3 �ضفر وناق�س 

النتائج �ضت�ضجل يف اأوروبا و اأمريكا ال�ضمالية، 

حيث من املتوقع اأن ترتاجع ا�ضبانيا بـ12 نقطة، 

اأردين  وهو  الرفاعي،  واعترب  و�ضفه.  ح�ضب 

املن�ضب  لهذا  مرة  ول  لأ مايو  �ضهر  يف  انتخب 

خالل  �ضياحية  وجهة  اأية  احتفاظ  ان  الدويل، 

املن�ضرم  العام  معدلت  بنف�س  اجلاري  العام 

زمة  الأ مواجهة  ا�ضتطاعت  قد  بحق  »�ضتكون 

احلالية التي ي�ضهدها قطاع ال�ضياحة وال�ضفر« 

زمة املالية والقت�ضادية العاملية  على خلفية الأ

وروبيني  الأ ال�ضياح  عدد  تراجع  مع  خ�ضو�ضا 

الذين ميثلون 55 باملائة من �ضياح العامل.

وقال الرفاعي اإن اأزمة ال�ضياحة العاملية �ضجعت 

على منو ال�ضياحة الداخلية وغريت من اأمناط 

انتقائية«،  »اأكرث  اأ�ضبحوا  فال�ضياح  ال�ضفر، 

م�ضيفا اأن مطلع العام القادم قد ي�ضهد حدوث 

يف  ال�ضياحي  القطاع  يف  التح�ضن  من  نوع 

لتوازنات  جديدة  خارطة  هناك  �ضتكون  حني 

2020 والتي  العامل مع حلول عام  ال�ضياحة يف 

�ضت�ضهد ارتفاع عدد ال�ضياح الهنود و ال�ضينيني 

�ضيويني عموما، على حد تعبريه . و الآ
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ثار يف ال�ضعودية عن عزمها اإقامة 21 مهرجانًا �ضياحيًا يف  )ال�ضياحة(:ك�ضفت الهيئة العامة لل�ضياحة والآ

خمتلف مناطق اململكة خالل ال�ضيف اجلاري.

وقال نائب رئي�س الهيئة للت�ضويق والإعالم عبد اهلل اجلهني اأن مهرجانات �ضيف هذا العام هي مهرجان 

بلجر�ضي،  الع�ضل يف  اأبها يجمعنا، ومهرجان  للت�ضويق والرتفيه،، مهرجان جده غري، ومهرجان  الريا�س 

ومهرجان �ضيف الباحة، ومهرجان �ضيف الطائف، ومهرجان �ضوق عكاظ يف الطائف، ومهرجان �ضيف 

جنران، ومهرجان �ضيف طيبة، ومهرجان حائل ال�ضياحي، واملهرجان اجلبلي بجازان، ومهرجان �ضيف 

بريدة، ومهرجان ال�ضيف بعنيزة، ومهرجان �ضيف املذنب، ومهرجان �ضيف ال�ضياح، ومهرجان الت�ضوق 

بالدمام، وبطولة الزوارق ال�ضراعية بالظهران، ومهرجان ال�ضيارات املعدلة 3 بالدمام، ومهرجان ح�ضانا 

فله، ومهرجان اجلوف حلوة. 

ن�ضطة والفعاليات ال�ضياحية املنوعة واجلديدة وت�ضهم يف رعايتها وتنظيمها  وت�ضم املهرجانات ع�ضرات الأ

اأمارات املناطق وجمال�س واأجهزة التنمية ال�ضياحية يف املناطق واأمانات املناطق الغرف التجارية ال�ضناعية 

واملدن  يواء  الإ ومن�ضاآت  والبلديات  منية،  الأ جهزة  الأ بينها  ال�ضياحي  بال�ضاأن  املعنية  املوؤ�ض�ضات  وخمتلف 

هايل، وو�ضائل الإعالم. الرتفيهية والأ

مبديرية  املا�ضي  يونيو  �ضهر  )ال�ضياحة(:اأقيم 

ول  العوامر مبحافظة ح�ضرموت املهرجان الأ قف 

�ضيل حيث مت خالله عر�س  بل العربي الأ ملزاينة الإ

موا�ضفات  وفــق  اأف�ضلها  واختيار  بـــل  الإ قطعان 

اأ�ضل  العتبار  يف  تاأخذ  خا�ضة  ومقايي�س  و�ضروط 

يف  متبع  تقليد  وهو  وجمالها  وحجمها  بــل  الإ ولون 

ال�ضحراء العربية ويعترب جزءًا من تراثها ال�ضعبي 

منذ قدمي الزمن.

ونوه مدير عام املديرية ح�ضن بخيت العامري، يف 

من  غفري  جمع  وح�ضره  املنا�ضبة  بهذه  نظم  حفل 

ال�ضحراوية  املديريات  وبع�س  املديرية  مواطني 

من  قطعانهم  معهم  ا�ضطحبوا  الذين  املجاورة 

اإحياء  باأهمية  املناف�ضة،  تلك  يف  للم�ضاركة  بل  الإ

تكرميا  يعترب  الذي  �ضيل  الأ العربي  الرتاث  هذا 

اهلل  كرمها  التي  املباركة  احليوانية  الرثوة  لهذه 

عز وجل يف القراآن الكرمي و�ضمتها العرب ب�ضفينة 

ال�ضحراء وهي مثال للجلد وال�ضرب.

ولفت العامري، اإىل اأن املديرية قد �ضهدت خالل 

كاإحدى  للهجن  �ضباقات  تنظيم  املا�ضية  �ضهر  الأ

ريا�ضات ال�ضحراء العربية التي متار�س منذ عهود 

طويلة.

واأ�ضار اإىل حاجة املديرية ال�ضحراوية التي ت�ضتهر 

بل العربي مل�ضمار �ضباق الهجن ملمار�ضة  برتبية الإ

فيها  امل�ضاركة  وتو�ضيع  امل�ضتقبل  يف  الريا�ضة  هذه 

ال�ضحراوية  املديريات  يف  بل  الإ مالكي  قبل  من 

املجاورة.

المهرجان األول لمزاينة اإلبل العربي األصيل 
بحضرموت

)ال�ضياحة(:ي�ضارك جمموعة من الكتاب ال�ضياحيني 

ال�ضياحي  املجال  يف  بالكتابة  املهتمني  والإعالميني 

ميثلون معظم حمافظات اجلمهورية، يف برنامج هو 

الول من نوعه بعنوان “اأعرف وطنك” تنظمه وزارة 

العالميني  اأ�ضراك  اإىل  تهدف  بادرة  يف  ال�ضياحة 

التنمية  بعملية  امل�ضاركة  يف  العام  الراأي  وقادة 

ال�ضياحي  املنتج  بخ�ضائ�س  والتعريف  ال�ضياحية 

اليمني مبا ي�ضهم يف تن�ضيط حركة ال�ضياحة الداخلية 

يف البلد.

قريبا كتاب 
سياحيين في برنامج   

) أعرف وطنك (

السياحة في ستون يومًا

السعودية تطلق 21 مهرجانا سياحيا 
خالل الصيف الحالي
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لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  رئي�س  )ال�ضياحة(:قال 

اململكة  جمموعة  اأن  العطار  �ضعيد  حممد  �ضالح 

بن  الوليد  مري  الأ �ضمو  ميلكها  التي  القاب�ضة 

كبريين  م�ضروعني  بتنفيذ  اهتماما  اأبدت  طالل 

اليمن خالل  والعقارات يف  ال�ضياحة  يف قطاعات 

الفرتة القادمة.

مري الوليد  واأو�ضح العطار اأنه على هام�س زيارة الأ

اإىل �ضنعاء اأخريًا مت التباحث حول بع�س امل�ضاريع 

قريبا  و�ضيتم  اليمن  يف  ينفذها  اأن  ميكن  التي 

عر�س امل�ضروعني اللذين يتوقع تنفيذهما يف بع�س 

املحافظات عليه متهيدا لدرا�ضتهما ومن ثم توقيع 

التفاقيات اخلا�ضة.

القاب�ضة  اململكة  جمموعة  دخول  العطار  واأعترب 

لال�ضتثمار يف اليمن حدثًا مهمًا �ضينعك�س اإيجابا 

اأخرى  ا�ضتثمارات  و�ضيجلب  ال�ضتثمار  مناخ  على 

يف قطاعات خمتلفة.

مهرجان  فعاليات  يف  اليمن  �ضارك  )ال�ضياحة(: 

ال�ضياحي  ال�ضقيقة  عمان  �ضلطنة  يف  �ضاللة  خريف 

وي�ضتمر  املا�ضي  15يوليو  يف  انطلق  الذي  ال�ضنوي 

حتى 31 اأغ�ضط�س 2009 .

 وت�ضمل م�ضاركة اليمن يف املهرجان بعدد من املعار�س 

املنتجات  من  متعددة  انواع  لزائريه  يقدم  التي  

اليمنية ابرزها احللي التقليدية من الف�ضة والعقيق 

اليمني  الع�ضل  من  ا�ضناف  ايل  بال�ضافة  اليماين 

اف�ضل  انتاج  يف  اليمن  ومكانة  �ضهرة  يعك�س  الذي 

انواع الع�ضل يف اجلزيرة واخلليج.

الزائرين  من  لفت  باقبال  اليمنية  القرية  حتظي 

ر�ضمية  ب�ضورة  ال�ضياحي  املهرجان  تد�ضني  منذ 

وهي حمط اقبال ملا تقدمة من موروث ميني يتمتع 

بجاذبيتة التاريخية املعهودة يف املنطقة.كما يت�ضدر 

الع�ضل اليمني قائمة املنتجات املطلوبة يف املهرجان 

كل عام .

ال�ضياحة  حركة  )ال�ضياحة(:تراجعت 

ول من العام اجلاري  العاملية خالل الربع الأ

من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   7.7% بن�ضبة 

 117 رقام  بالأ يعني  ما  وهو  املا�ضي،  العام 

مليون �ضائح وفقا ملا اأعلنته تقارير منظمة 

ال�ضياحة العاملية. 

وي�ضمل هذا الرتاجع جميع مناطق اجلذب 

ال�ضياحي العاملي على النحو التايل: اأمريكا 

 ،3.9% اجلنوبية  اأمريكا   ،2.8% الو�ضطى 

وروبي %8.4 اآ�ضيا والبا�ضيفيكي  الحتاد الأ

منطقة   ،3.3% ال�ضمالية  اأمريكا   ،6.7%

و�ضط 28.2%.  الكاريبي %3، ال�ضرق الأ

العاملية  ال�ضياحة  منظمة  تقرير  وا�ضتثنى 

�ضجلت  حيث  الرتاجع  هذا  من  افريقيا 

املنطقة ن�ضبة منو تقدر بـ 4.1%. 

اأعد  التي  القيا�س  فرتة  اأن  بالذكر  جدير 

ول  الأ الربع  مع  تاأتي  التقرير  اأ�ضا�ضها  على 

�ضهد طفرة حقيقية  والذي   2008 من عام 

يف منو حركة ال�ضياحة العاملية ف�ضال عن اأن 

فرباير العام املا�ضي كان 29 يوما!. 

جدير بالذكر اأن حركة ال�ضياحة يف اإ�ضبانيا 

�ضهدت   2009 وفرباير  يناير  �ضهري  خالل 

بنف�س  مقارنة   10.5% بلغ  حادا  تراجعا 

الفرتة من العام املا�ضي. 

منذ  قويا  ركودا  العاملي  القت�ضاد  وي�ضهد 

نهاية العام املا�ضي ناجت عن تاأثر القت�ضاد 

مريكي بازمة الرهن العقاري التي اأثرت  الأ

بدورها على القطاع املايل وامل�ضريف والذي 

جر العامل كله اإىل اأزمة اقت�ضادية طاحنة 

يراها املراقبون اأ�ضد من “الك�ضاد العظيم” 

الذي �ضرب القت�ضاد يف ثالثينيات القرن 

جمالت  كافة  على  مااأثر  وهو  املا�ضي، 

ال�ضياحة  قطاعات  بينها  ومن  احلياة، 

والطريان املدين

تراجع السياحة 
العالمية %7.7 

والشرق األوسط 
األكثر تضررا 

اليمن في مهرجان خريف صاللة السياحي السنوي 

العطار: تدفقات استثمارية على اليمن في 
قطاعات اإلسكان والسياحة

جراءات اخلا�ضة بتنفيذ  وقال اأنه مت اإ�ضتكمال الإ

جولدن  فندق  بتاأ�ضي�س  العمودي  �ضركة  م�ضروع 

ليف يف منطقة ع�ضر ب�ضنعاء بقيمة 150 مليون 

دولر تقريبًا ويت�ضمن اإن�ضاء فندق خم�ضة جنوم 

ال�ضياحة  تطوير  يف  �ضي�ضهم  موؤمترات  ومركز 

يف العا�ضمة ، م�ضريًا اإىل اأن اليمن ت�ضهد حاليًا 

ال�ضياحة  ا�ضتثمارية يف قطاعات  حركة تدفقات 

زمة املالية العاملية. والعقارات على الرغم من الأ



عشرات األنشطة
والفعاليات المتعددة األلوان 

 مهرجانات الصيف السياحية

اليمن أحلى
)ال�سياحة( تقرير

هذا  حتت   .. ال�ضفر«  طال  واإن  �ضنعاء  من  بد  »ل   

ال�ضيفية  مهرجاناته  فاحتة  اليمن  د�ضن  ال�ضعار 

فعاليات  باإطالق  احلايل،  ال�ضياحي  للمو�ضم 

ح�ضور  و�ضط  ال�ضياحي  �ضنعاء  �ضيف  مهرجان 

�ضهدته  كبري  كرنفايل  ومهرجان  كثيف  جماهريي 

املحلية  الفرق  من  عدد  مب�ضاركة  �ضنعاء  العا�ضمة 

والعربية والدولية.

تكتفي  ل  العام،  لهذا  اليمنية  ال�ضيف  ومهرجانات 

العرب  ال�ضياح  جذب  الول  املقام  يف  با�ضتهدافها  

واخلليجيني من ع�ضاق اليمن وما يقدمه من مغريات 

رخ�س على م�ضتوى  �ضمن منتج ال�ضياحة العائلية الأ

املنطقة العربية، وتن�ضيط حركة ال�ضياحة الداخلية، 

بقدر ما يتجاوز ذلك لتاأكيد ح�ضور ومكانة ال�ضياحة 

اليمنية على اخلارطة ال�ضياحية الدولية.

وت�ضمل هذه املهرجانات التي ترعاها وزارة ال�ضياحة 

اإىل جانب مهرجان �ضيف �ضنعاء يف دورته ال�ضنوية 

الرابع والذي ي�ضتمر خالل الفرتة من 17 يوليو اإىل 17 

اأغ�ضط�س، مهرجان اإب ال�ضياحي يف دورته ال�ضابعة، 

ال�ضياحي  مو�ضمه  يف  ال�ضياحي  البلدة  ومهرجان 

اخلام�س واملقرر اقامته يف حمافظة ح�ضرموت .

ع�ضرات  ال�ضياحية  املهرجانات  برامج  وتت�ضمن 

الن�ضطة �ضياحية ،فنية ،ثقافية ،ترفيهية ، فلكلورية 

متنوعة  وا�ضتعرا�ضية  وريا�ضية  ،ت�ضويقية  ،حرفية 

ت�ضويقي  مو�ضم  خلق  املهرجانات  تهدف  فيما   .

اليمنية  املدن  من  عدد  يف  كبري  وجتاري  و�ضياحي 

مبا يعود بالنفع على املواطن واملجتمع ككل، وتقدمي 

اليمن كما هو بطبيعته وب�ضكله احل�ضاري لال�ضقاء 

العربية  اخلليج  التعاون  جمل�س  دول  مواطني  من 

والوطن العربي.

كمكان  اليمن  تقدمي  املهرجانات  ت�ضتهدف  كذلك 

من  العديد  على  لحتوائه  لل�ضياح  ومده�س  مثري 

املنتجات ال�ضياحية امل�ضجعة واإبراز ما يحت�ضنه من 

اإب  اإىل  تراث غني وفريد، ومتيز مدنه من �ضنعاء 

وح�ضرموت وترمي وغريها خ�ضو�ضا �ضنعاء يف فرتة 

ال�ضيف وما تتمتع به من جو جميل يتميز عن مدن 

دول اجلزيرة العربية باأ�ضرها بالعتدال.

 ويربز مهرجان �ضيف �ضنعاء ال�ضياحي من بني اأبرز 

واأهم املهرجانات ال�ضياحية اليمنية مبا يت�ضمنه من 

وت�ضويقية  وترفيهية  وتراثية  فنية  وفقرات  مفاجاآت 

وا�ضتعرا�ضية  مب�ضاركة عدد من الفرق ال�ضتعرا�ضية 

العربية والدولية.

ب�ضنعاء  د�ضن  الذي  املهرجان  فعاليات  وت�ضمل 

املو�ضيقى  اأنطلقت مب�ضاحبة  كرنفالية  م�ضرية  عرب 

الظرايف  ميدان  اإىل  اليمن  باب  من  الع�ضكرية 

و�ضاركت فيها خمتلف الفرق الفنية فعاليات واأن�ضطة 

متنوعة منها املحلي والعربي والدويل، حيث ت�ضارك 

الفنية  الفرق  من  العديد  املحلية  الفعاليات  يف 

الوطنية من بع�س حمافظات اجلمهورية، وحفالت 

ن�ضاد  الإ وفرق  اليمنيني،  املطربني  لكبار  ة  حيَّ فنية 

يحيها  �ضعرية  واأم�ضيات  العرب،  واملبدعني  اليمنية 

ال�ضعراء اليمنيني من خمتلف حمافظات اجلمهورية، 

توعوية  وم�ضاركات  الريا�ضية،  املخاطرة  وعرو�س 

لبع�س اجلهات احلكومية، وعرو�س منتجات حرفية 

لبع�س موؤ�ض�ضات املجتمع املدين، وم�ضابقات يف الفن 

الت�ضكيلي وفن الت�ضوير الفوتوغرايف واملنتج احلريف 

طفال وم�ضرحيات  احلّي، وحديقة األعاب بالونية لالأ

دمى وم�ضابقات �ضياحية ر�ضدت لها جوائز مغرية، 

للمهرجان،  املغرية  والتخفي�ضات  للت�ضوق  ومعار�س 

�ضعبية  فنون  وفرق  لل�ضريك  عرو�س  ت�ضارك  كما 

فلكلورية من بع�س الدول العربية، اإىل جانب الفرق 

للدراجات  البهلوانية  واملخاطرة  ال�ضتعرا�ضية 

النارية وعرو�س ا�ضتعرا�ضية بالليزر لفرق اأوروبية.

الطفل  فعاليات  املهرجان،  وان�ضطة  فعاليات  وت�ضم 

لعاب  والأ طفال،  لالأ احلر  املر�ضم  ومنها  وال�ضرة، 

طفال،  ال�ضعبية للطفولة، وعرو�س م�ضرح الدمى لالأ

التقليدية،  اليمنية  وامللبو�ضات  زياء  الأ وعرو�س 

طفال. وم�ضابقات يف املجال الثقايف ال�ضياحي لالأ

تناول  خماطر   ، التوعوية  املعار�س  ت�ضم  بينما 

املرورية،و  واحلوادث  ال�ضرعة  وخماطر  املخدرات، 

والطوابع  العامة،  والنظافة  البيئية  على  احلفاظ 

الربيدية،و »اغر�ضها« الهادف اإىل تغطية امل�ضاحات 

املت�ضحرة باخل�ضرة.

الفنية والفلكلورية للمهرجان ما  اأهم احلفالت  اأما 

حتييه الفرق الفنية امل�ضاركة للفنانني عبد الرحمن 

والرتاث  الفنون  علوي،وفرقة  في�ضل  و  خف�س،  الأ

لال�ضتعرا�ضات  الزرانيق  وفرقة  احل�ضرمية، 

ال�ضعبية  الفنون  التهامية)الزرانيق(،وفرقة 

اللحجية،وفرقة الفنون اليمنية املتنوعة.

وما  الن�ضادية  الفرق  حتييه  ما  ذلك  اإىل  ي�ضاف 

تقدمه من مو�ضحات م�ضتوحاه من تراث املو�ضحات 

السياحة في ستون يومًا
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العا�ضمة  بامانة  الن�ضاد  ومنها فرقة  الغني  اليمنية 

ن�ضاد باملحاب�ضة حمافظة حجة،فرقة  �ضنعاء ،فرقة الإ

مبحافظة  ن�ضاد  الإ ذمار،فرقة  مبحافظة  ن�ضاد  الإ

ن�ضاد  الإ رمية،فرقة  مبحافظة  ن�ضاد  الإ ماأرب،فرقة 

امل�ضرة،وفرقة   – �ضيئون   - ح�ضرموت  مبحافظة 

احتاد املبدعني العرب باليمن.

املغرية  والتخفي�ضات  الت�ضوق  معار�س  و�ضمن 

التجاري  �ضنعاء  مراكز  تقدمه  ما  للمهرجان 

عرو�س  من  مول  و�ضام  مول  ومين  الليبي  )املركز 

وتخفي�ضات.

وبالن�ضبة للم�ضابقات فان من اأبرزها م�ضابقة اف�ضل 

منتج تقليدي حريف حي قيمتها مليون ريال وجائزة 

اف�ضل لوحة فنية ت�ضكيلية ملنظر �ضياحي بيئي ميني 

�ضورة  اف�ضل  وم�ضابقة  ريال  الف  �ضتمائة  قيمتها 

فوتوغرافية ملنظر �ضياحي ميني قيمتها �ضتمائة الف 

ريال.

اأهم الفرق امل�ضاركة يف فعاليات  فيما تربز من بني 

وفرقة  امل�ضري  القومي  ال�ضريك  فرقة  املهرجان 

الفنون  وفرقة  امل�ضرية  ال�ضعبية  للفنون  البحرية 

الرتاثية اللبنانية وفرقة الدراجات النارية الفرن�ضية 

وفرقة ال�ضتعرا�ضات الليزر.

وب�ضكل  العمرية  الفئات  جميع  املهرجان  وي�ضتهدف 

كما  العائلية،  وال�ضياحة  العائلي  القطاع  اأ�ضا�ضي 

واجلذب  العام  الرواج  حتقيق  اإىل  املهرجان  ي�ضعى 

خا�ضة،  �ضنعاء  وملدينة  عامة  لليمن  ال�ضياحي 

العربية  الدول  يف  �ضقاء  لالأ مفتوحة  بوابة  باعتباره 

مل�ضاهدة  واملواطنني،  املهجر  بلدان  يف  واملغرتبني 

من  جزء  وهي  و�ضباحاتها  وم�ضاءاتها  األوانها 

�ضباحات الوطن واإبداعاته يف �ضمولية جت�ضد ما�س 

بطبيعته  العظيم  الوطن  هذا  وم�ضتقبل  وحا�ضر 

اخلالبة وبكنوزه وتراثه وثقافته وتاريخه الوحدوي.

هداف  فيما ت�ضتهدف املهرجانات حتقيق جملة من الأ

يف  املغرتبني  واليمنيني  العرب  ال�ضياح  جذب  منها 

املواطنني  عن  والرتفيه  والرتويح  اليمن،  خارج 

واإبراز  ال�ضياحي،  للمنتج  والرتويج  وعائالتهم، 

واخل�ضو�ضية  لليمن،  املتميزة  ال�ضياحية  ال�ضورة 

الطبيعية واجلمالية التي تتمتع بها اليمن، وتقدميها 

والدولية،  قليمية  والإ املحلية  ال�ضياحية  �ضواق  لالأ

كالعادات  عنا�ضره،  بجميع  الثقايف  الرتاث  واأحياء 

تن�ضيط  اإىل  وت�ضعى  ال�ضعبي.  واملوروث  والتقاليد 

اليدوية  احلرفية  التقليدية  وامل�ضغولت  امل�ضنوعات 

اإىل  بال�ضافة  اليمن،  بها  ت�ضتهر  التي  املتنوعة 

ا�ضتهدافها ن�ضر الوعي باأهمية ال�ضياحة بني اأو�ضاط 

امل�ضادر  دميومة  على  احلفاظ  واأهمية  املجتمع، 

العمل  ثقافة  وغر�س  احل�ضاري،  واملوروث  الطبيعية 

يف املجال ال�ضياحي لدى الن�سء، مبا ي�ضهم يف توطني 

ثقافة العمل يف قطاع ال�ضياحة لدى الن�سء، واإيجاد 

�ضراكة فاعلة مع القطاع اخلا�س من خالل الرتقاء 

ن�ضطة املرتبطة بها. باخلدمات ال�ضياحية والأ

 واإىل جانب اإنعا�س قطاع ال�ضياحة ملا له من مردود 

اقت�ضادي هام يعود بالنفع على القت�ضاد الوطني، 

يواء  الإ واأماكن  الفندقي  �ضغال  الإ ن�ضب  وزيادة 

خ�ضو�ضًا يف غري موا�ضم ال�ضياحة الدولية، ت�ضرتك 

روؤو�س  جذب  نحو  �ضعيها  يف  اليمنية  املهرجانات 

لال�ضتثمار  جنبية  والأ والعربية  الوطنية  موال  الأ

من  تقدمه  مبا  املختلفة  ال�ضياحية  امل�ضروعات  يف 

حمفزات ت�ضجيعية لال�ضتثمار.

 كما ي�ضتهدف املنظمون من وراء املهرجانات ت�ضجيع 

حركة الت�ضوق العائلية يف ال�ضوق اليمنية عرب تقدمي 

عدد من العرو�س والتخفي�ضات وال�ضحوبات العديدة 

على الكثري من اجلوائز، ومنها �ضحوبات على جوائز 

مغرية تنظمها معار�س الت�ضوق امل�ضاركة يف عمليات 

التخفي�ضات املغرية للمهرجان، اأما ال�ضحوبات فاأن 

لعاب البالونية، و �ضحوبات  منها ما تنظمه حديقة الأ

من  وغريها  الفنية،  احلفالت  متعهدي  ينظمها 

�ضحوبات اجلوائز الكربى.

الت�ضوق  معار�س  جذب  على  املنظمون  ويراهن   

باعتبار  املو�ضم  لهذا  �ضنعاء  زوار �ضيف  للكثري من 

�ضوق اليمن الرخ�س ن�ضبيًا مقارنه بال�ضواق يف دول 

اجلزيرة العربية. 

على  واملوزعة  اليمنية  املهرجانات  بقيه  وت�ضمل 

الفعاليات  من  العديد  وح�ضرموت  اإب  حمافظات 

عدد  جذب  �ضت�ضتهدف  التي  وال�ضياحية  الرتاثية 

كبري من ال�ضياح العرب والجانب، و�ضرتكز بالدرجة 

الوىل على التعريف مبكنون كل حمافظة من املنتج 

منظومة  �ضمن  واهميته  واملتنوع  الغني  ال�ضياحي 

اجلذب ال�ضياحية لليمن.
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تحدث عن مشواره الطويل مع الكاميرا 

قد أســــتقيل مــــن وظيفتي
حلمــــي تحقيــــق  ســــبيل  فــــي 

القاضي علي أبو الرجال:

شخصية  للوثائق،  الوطني  المركز  رئيس  الرجال  ابو  على  القاضي 
العمل  والمرموقة في مجال  الطويلة  بخبرتها  لها  معروفة مشهود 
الوثائقي في اليمن، عرف بحبه وعشقه واهتمامه بالعمل الوثائقي 
للوثائق،  الوطني  المركز  أسس  من  أول  فكان  أظافره،  نعومة  منذ 
منشغال  يزال  ما  كعادته  تجده  بالعطاء  الحافل  عمره  مدى  وعلى 
في  والمعرفي،  والثقافي  الحضاري  ورصيده  اليمن  لتاريخ  بالتوثيق 

مسعى نبيل يهدف للحفاظ على الهوية.

لكن ما ل يعرف عن القا�ضي على اأبو الرجال، وتنفرد 

جملة )ال�ضياحة( بت�ضليط ال�ضوء عليه يف هذا احلوار 

الذي اأجريناه معه كاأول حوار من نوعه يف جملة حملية 

وعربية يتحدث األيها عن اهتمامه بعامل ال�ضوء، هو اأن 

القا�ضي اأبو الرجال كان فوتوغرافيا من الطراز الول، 

وعمره الفوتوغرايف ميتد اإىل ما قبل �ضتينيات القرن 

اأن كان يف  للكامريا فقد بداأ منذ  اأما ع�ضقه  املا�ضي، 

ال�ضابعة من العمر، ومع الكامريا قطع م�ضوار طويل مل 

يخلوا من املعاناة والرك�س والبحث عن اإ�ضرار وخفايا 

خفاق فيه.. فاإيل ن�س  متاع والإ هذا العمل وجوانب الإ

احلوار: 

بداية ماذا يحدثنا القا�سي علي ابو الرجال 

عن بداية اهتمامه بالت�سوير الفوتوغرايف؟

 اهتمامي بالت�ضوير يعود اإىل �ضنوات مبكرة من العمر، 

جاء  عندما  تقريبا،  �ضنوات  �ضبع  عمري  كان  اأن  منذ 

يرحمه  اهلل  لوالدي  وقال  الزهريي،  حممد  القا�ضي 

�ضارع  عندها  ميانع  مل  الولد،  مع  اأ�ضوركم  اأن  اأريد 

القا�ضي الزهريي بو�ضع ال�ضتناد يف حو�س )ميحط( 

اأجتهز  اأن  ا�ضتعدادا لل�ضورة، وبداأ يطلب مني  املنزل 

والدي  بجانب  كنت  بينما  ال�ضورة  لخذ  ا�ضتعدادا 

من  حالة  يف  وا�ضرخ  اأبكي  متخوف  منده�س  حينها 

ذهول وتخوف الطفل ال�ضغري املنده�س بكل ما حوله 

وما  ؟  بي�ضوروين  ملاذا  �ضيفعل؟  ماذا  اإذ  من جديد.. 

هو هذا الت�ضوير واجلهاز الغريب؟ وكيف الت�ضوير؟ 

..وهذا عيب، ل ي�ضلح!

مت  حينها..  يل  ي�ضفع  مل  و�ضراخي  دموعي  املهم   

وقام  خلفي(،  اخللفي)�ضتار  اجلدار  يف  فر�ضة  و�ضع 

بت�ضويرنا وملا راأيت ال�ضورة وكيف اأنها طلعت جميلة 

ال�ضورة  مليا يف  واأفكر  اأفكر  بداأت  حينها  ومن  جدا، 

والت�ضوير وعامل ال�ضوء، بعدها والدي توفى ووالدتي 

ما  ال�ضور  جميع  بتمزيق  فقامت  لذلك،  جدا  تاأملت 

كانت  �ضورتي  ن  لأ بها  احتفظت  ال�ضورة  هذه  عدى 

�ضيئا  اأجد  ول  �ضور  عن  البحث  اأحاول  وكنت  فيها، 

بالدرا�ضة  بداأت  حيث   ، الدرا�ضة  مرحلة  ذلك  !تلى 

قليال،  متنورين  كانوا  جمموعة  مع  الكبري  اجلامع  يف 

وكانوا يتكلمون عن الت�ضوير وال�ضور، ويف تلك الفرتة 

عمال  بداأت تدخل جرائد وكنت اأطالع عليها واأ�ضاهد الإ

و�ضغف،وكنت  بتمعن  فيها  املوجودة  الفوتوغرافية 

اأنه  حتى  الت�ضوير،  عملية  تتم  كيف  اأتعلم  اأن  اأحاول 

لن  باليد  الر�ضم  تعلم  طريق  عن  اأنه  اعتقد  كنت 

الت�ضوير مل يكن موجود تلك الفرتة. بقيت ابحث يف 

،�ضادفت  كثرية  ا�ضياء  راأ�ضي  يف  وكان  املو�ضوع،  هذا 

�ضدقاء مثل عبد الكرمي الغ�ضاين الذي كان يف  بع�س الأ

ن  الق�ضر اجلمهوري وليزال على قيد احلياة حتى الآ

بي�ضوروا،  كيف  اأراهم  وكنت  واملرحوم طه م�ضطفى 

اأن  يف  رغبتي  عن  الزمالء  اأحد  اإىل  احتدث  وكنت 

اأ�ضور، فقال : اأووه هذا الت�ضوير علم كبري وحتتاج اإىل 

اأ�ضياء كثرية جدا ولي�س المر بهذه ال�ضهولة..الخ مما 

واحرتت  حينها،  ت�ضوري  يف  تتعقد  امل�ضاألة  من  جعل 

العمل طاملا  هو  ما  نف�ضي عن  مع  اأحتدث  وكنت  فعال 

وامل�ضاألة معقدة هكذا، ف�ضال على اأنه كان من ال�ضعب 

يف تلك الفرتة اأن حتمل كامريا وتذهب لكي ت�ضور بدل 

من اأن تذهب للدرا�ضة يف املدر�ضة، حيث �ضتكون حمط 

ظل  ويف  وتهكمهم،  الخرين  وتل�ضن  و�ضخرية  انتقاد 

حاوره رئي�س التحرير

عاشقـــون
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وقيمة  الت�ضوير  العام مبعنى  حالة اجلهل الجتماعي 

والنا�س  معيب  �ضيء  باعتباره  الفرتة  تلك  يف  امل�ضور 

هذا  وم�ضور!  الت�ضوير  هذا  هو  ما  عليك  �ضت�ضحك 

الذين  العلماء  كالم  من  ت�ضلم  لن  اأنك  اإىل  بال�ضافة 

�ضيتحدثون عليك على �ضوء ما كان يردد من اأحاديث 

ومبا  العلماء  ل�ضان  على  الت�ضوير  حترمي  حول  حينها 

الروح  فيها  يبعث  اأن  �ضورة  عمل  من  يلزم  انه  معناه 

وانه حرام .... الخ . املهم حدث اأن �ضافرت قبل قيام 

فدخلت  القاهرة  اإىل  1962م  عام  �ضبتمرب   26 ثورة 

اإىل اأحدى املكتبات ووقعت عيني على اأحد الكتب التي 

اأعطاين  ذلك  عن  �ضاألت  فلما  الت�ضوير  عن  تتحدث 

متخ�ض�ضة  كتب  الت�ضوير  لتعلم  كتب  املكتبة  �ضاحب 

الت�ضوير  كيفيه  عن  تتحدث  م�ضامينها  وكانت 

جميعا  ا�ضرتيها  الخ   .. ال�ضورة  والتقاط  والتحمي�س 

ب12  قر�س وقتها واأخذتها معي  وجل�ضت اطالع فيها 

وكان احدهم قد اأعارين كامريا كان قد ا�ضرتاها لولده 

ت�ضور  مربعة �ضغرية  كامريا  وكانت   ، مات  ولده  لكن 

ثمان �ضور فقط وهي قدميه ومل اعد اذكر ما نوعها، 

اأخذتها وحاولت و�ضورت بها جنب الب�ضتان يف منطقة 

حدة �ضورة واحد، وقال اأين �ضيعت حقه ال�ضور وكالم 

عن  التوقف  قناعة  اإىل  اأ�ضل  جعلني  ذلك  من  كثري 

الت�ضوير حينها وكان هذا قبل قيام الثورة..

عن  متاما  توقفت  انك  كالمك  من  نفهم  هل 

الت�سوير والتفكري فيه نهائيا ؟

قامت  بعدها   .. الثورة  قبل  ما  مرحلة  هذا  كان 

ال�ضوفيتي   الحتاد  اإىل  الخوان  بع�س  و�ضافر  الثورة  

رحمة  الرباحي  ح�ضني  منهم  وكان  الدرا�ضة  بهدف 

لهتمامي  جدا  متحم�س  وكان  جدا،  �ضديقي  اهلل 

بالت�ضوير، واأذكر اأنه قال يل : �ضروري مادمت ترغب 

يف تعلم الت�ضوير يجب اأن نوفر لك هذه ال�ضياء .. ول 

ين در�ضت هذه المور ،انتقلت للعمل يف وزارة ال�ضغال 

، وهناك تعرفت على حممد زبارة ، وكان هذا ا�ضال 

كيميائي يعمل �ضيديل در�س الكيمياء، وملا اطعلته على 

بتعليمي  وقام   .. ب�ضيط  هذا  قال  بالت�ضوير  رغبتي 

كيفية حتمي�س ال�ضور وغريها من المور املتعلقة بهذا 

المر التي كنت متخوف منها نتيجة ما كانوا يقولونه 

من تاأثريها كمركبات كيميائية على من يتعامل معها 

احلاج  التاجر  قام  بعدها  اليدي.  على  وخ�ضو�ضا 

حممد ال�ضخي كان يعترب من التجار املتنورين الكبار، 

كامريات  الراديوهات  اأجهزة  مع  الثورة  بعد  ورد 

كوداك �ضغرية جدا ا�ضرتيت منه مبائة وع�ضرون قر�س 

حتمي�س  مواد  وا�ضرتيت  �ضورت  وبداأت  بالتق�ضيط، 

وجمموعة �ضحون وقمت بخلطها يف »طقطوقة« �ضحن 

�ضيني �ضغري عادي ل نه مل يكن معي �ضحون خا�ضة 

بهذا العمل. ويف حجرة املنزل )الدهليز(بداأت اعمل 

التقطها،  كنت  التي  ال�ضور  على  جدا  بدائية  بطريقة 

ولنه مل يكن لدي ا�ضاءه حمراءا، و�ضعت ال�ضورة يف 

املحلول و�ضبغت »التريك« )امل�ضباح( بلون احمر، وملا 

بطباعتها  قمت  تظهر  بداأت  خلفه  من  ال�ضورة  راأيت 

وات�ضلت  حتم�ضت  هنا  من  با�س.  ل  �ضور  وطلعت 

مكربة  يل  ير�ضل  لكي  الرباحي  ح�ضني  بال�ضديق 

واأر�ضلها فعال، وبعد ذلك �ضافر �ضديق يل حممد توفيق 

يف منحة درا�ضية واأح�ضر يل عند عودته �ضحون خا�ضة 

بالتحمي�س مع ادواتها اخلا�ضة من مالقط ومواد الخ، 

�ضغرية  غرفة  وتخ�ضي�س  نف�ضي  برتتيب  بعدها  قمت 

وبداأت  احلمراء  ال�ضاءة  فيها  وو�ضعت  العمل  لهذا 

ما.  نوعا  مرتبة  بطرية  والتحمي�س  الت�ضوير  بعملية 

ومعي  اأ�ضور  بداأت  ب�ضنة  الثورة  بعد  يعني  م   63 ومن 

�ضور كثرية موجودة ، ومن �ضمن ما �ضورت كما اذكر 

جمموعني  الهل  من  وعدد  اخواين  مع  وهي  الوالدة 

على مائدة الغداء وهي �ضورة تذكارية مهمة بالن�ضبة 

يل وميكن اأن اعطيها لك لكي تنظر كيف كنت ا�ضور، 

واملهم ملا لحظت اأين اأ�ضور �ضور جيدة حاولت �ضقل 

موهبتي بالطالع على كل جديد يف الت�ضوير، وكونت 

كما قلت ا�ضتديو منزيل �ضغري . 

من خالل حديثك هل نفهم اأنه مل تكن حت�سل 

على الفالم واملواد اخلا�سة اإل ممن ي�سافرون 

من ال�سدقاء؟ 

ملانيا ال�ضرقية واألتقيت  66م رحت لأ �ضنة  لكن يف  نعم 

لقتناء  معا  وذهبنا  املهند�س  طالب  اأبو  على  حممد 

مواد حتمي�س ملدة �ضنة مع افالم وتانك وا�ضياء كثرية 

وهذا �ضجعني و�ضورت حتى �ضنة 71م ولدي الكثري من 

ال�ضور.

�سورك  اإىل  ينظرون  الخرين  كان  كيف  لكن 

كنت  حينها..هل  املوا�سلة  على  ي�سجعك  مبا 

تعر�سها على اأحد؟

هاوي  كان  فرن�ضي  مهند�س  على  �ضوري  عر�ضت  نعم 

�ضاهد  وعندما  ال�ضغال  اإىل  حينها  الينا  جاء  ت�ضوير 

، وهذا  اأكرث  اأن ت�ضور  �ضوري قال هذه ت�ضجعك على 

ياباين  فلك�س  ابو80  ثانية  كامريا  �ضراء  على  حفزين 

يف  الثلج  نزول  بها  �ضورت  اأين  واأذكر   ، ريال  بـ200 

لواحد  �ضورة  اإىل  ا�ضافة  نادرة  �ضورة  وهي  �ضنعاء 

وهذه  للتدخني(،  قدمية  )اداة  اخلوي�ضي  ي�ضتعمل 

ال�ضور وغريها كثرية كانت مركزة على الهدف ومعربة 

على  نف�ضه  عك�س  مبا  عنها  حتكي  التي  املوا�ضيع  عن 

عاشقـــون
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جتربتي الفوتوغرافية وبداأت تتطور اأكرث واأكرث، وكنت 

واعجابهم  حويل  ممن  النا�س  روؤية   يف  ذلك  احلظ 

الكبري بها وت�ضجيعهم الدائم يل مبوا�ضلة الت�ضوير.

وامل�ساركات اخلارجية.. هل  املعار�س  ماذا عن 

�ساركت بهذه ال�سور يف معار�س خارجية انذاك 

خا�سة بال�سور؟

مل ا�ضارك يف معار�س تهتم بالت�ضوير لجل امل�ضاركة، 

يف  اذكر  لكن  مق�ضودة،  جاءت  م�ضاركتي  اأن  مبعنى 

ال�ضتينات عندما �ضافرت اإىل املانيا �ضمن وفد حل�ضور 

معر�س يف مدينة ملربج اأن امل�ضرف الملاين على املعر�س 

حينها قال: لو كان بحوزتكم �ضور عن اليمن لت�ضمينها 

�ضمن املعر�س وكنت الوحيد الذي معه �ضور اأخرجتها 

وطلعته عليها.

ما نوع هذه ال�سور وهل �ساركت؟

وغريها  ونقم  و�ضنعاء  احلجر  لدار  �ضور  كانت  نعم 

ابدا  امل�ضرف  راآها  وملا  لليمن،  اجلمالية  املناظر  من 

اعجابه بها وقال : �ضور جميله ..و�ضاألني :اين تعلمت 

الت�ضوير؟

- قلت بالهواية.

اأن  لبد  واأخطاء  عيوب  ال�ضور  هذه  يف  امل�ضرف«:  رد 

تتعلمها .. وبداأ يعدد يل هذه الخطاء على نحو امل�ضافة 

هائلة بني البيت وال�ضماء وبني ال�ضماء واجلبل والبيت.. 

الخ . وبعدها طلب مني اإح�ضار مق�س، وبعد اأح�ضاره 

فطلعت  زوايا  عدة  من  ال�ضور  بق�س  امل�ضرف  قام 

عندما  انا  انده�ضت  اأنني  لدرجة  جدا  جميلة  ال�ضور 

راأيتها .. وطبعا كان هذا امل�ضور هو امل�ضور  اخلا�س 

ي�ضتطلع  لكي  وجاء  حينها  الملانية  اجلمهورية  لرئي�س 

املعر�س قبل اأن ياأتي الرئي�س الملاين لفتتاحه..

اإىل اأي مدى حفزك هذا املوقف على املوا�سلة 

وامل�ساركة يف املعار�س؟

ل�ضراء  دفعني  لدرجة  فاكرث  اأكرث  �ضجعني  طبعا هذا 

كامريا مبائة دولر وعدة حتمي�س والت�ضوير، وجاءت 

الكامريا امللونة، وكنت اقتني كل جديد من الكامريات 

ليتم  الغربية  املانيا  اإىل  واأر�ضلها  املانيا،  من  والفالم 

حتمي�ضها بالربيد. كما كنت اأ�ضور بكامريا �ضينمائية 

امل�ضاريع  من  الكثري  الفرتة  تلك  خالل  و�ضورت 

الفالم  من  جمموعة  ولدي  العملية  الفوتوغرافية 

بداأت تنتهي بفعل عوامل تقادم الزمن عليها تعود اإىل 

ال�ضتينات وال�ضبعينات.

ذكرت الت�سور ال�سينمائي ماذا عنه؟

عندما  مرة  وحاولت  �ضينمائية  بكامريا  �ضورت  نعم 

كنت يف احلديدة �ضراء كامريا ثانية كامريا �ضينمائية 

16 ميلتي بحوايل350 ريال ، وكامريا اآخرى كنت ا�ضور 
بها يف العرا�س على قاعدة ولزالت موجودة معي حتى 

الن، وكنت اقوم بربطها بالفيديو مبا�ضرة وا�ضتعر�س 

هناك  كان  تعلم  فيها.وكما  املوجودة  وال�ضور  الفالم 

بالكامريا  ت�ضوير  اإىل  حتتاج  التي  المور  من  الكثري 

قلب  عملية  كاأول  بها،  الكثري  وثقت  وقد  ال�ضينمائية 

مفتوح يف امل�ضت�ضفى اجلمهوري مثال �ضورتها.

القا�سي  توقف  ملاذا  الطويل  امل�سوار  هذا  بعد 

على ابو الرجال عن الت�سوير؟

توقفت من الثمانينات مل اأعد اأ�ضور بفعل العمل وزيادة 

كنت  ثانية  مرحلة  بداأت  لكن  والهتمامات،  امل�ضاغل 

لدى  التي  ال�ضور  جمع  على  الفرتة  تلك  منذ  اأحاول 

فيه  كان  �ضنعاء  لتوثيقها، يف  امل�ضورين  الخرين من 

احلاج علي الرمو�س، وحممد امل�ضيبي، فيه عبد الكرمي 

وعرفتهم  جاءوا  اللذين  امل�ضورين  هوؤلء  الغ�ضاين 

وكان من بينهم �ضالح احلب�ضي وعبد الكرمي الغ�ضاين 

اللذين لديهم ا�ضتديوهات.

كان  امل�سورين ممن  ت�ستفد من هوؤلء  ملاذا مل   

لديهم ا�ستديوهات وت�ستفيد من جتاربهم؟

اهلل  احلجري  حممد  القا�ضي  مع  ذهبت  اأين  اذكر 

يرحمه اإىل بيت امل�ضور احلب�ضي، و�ضادف اأن وجدناه 

بينما هو يقوم بتحمي�س ال�ضور، كان لديه وهذا دفعني 

مرة اخرى للتفكري بال�ضور والت�ضوير، وكان �ضخ�س 

لطيف ومعه عالقات جيدة وتعلم منه القا�ضي حممد 

وم�ضورون  قريبا  واملتويف  عنه  كلمتك  الذي  الزهريي 

اخرون كرث لنه كما قلت مل يكن من ال�ضهل ان واحد 

الفرتة ويف ظل عدم وجود المكانيات  تلك  ي�ضور يف 

والنظرة  النا�س  على  املفرو�ضة  والعزلة  التكتم  وحالة 

املحبطات  من  والكثري  للت�ضوير  العامة  الجتماعية 

النا�س  بع�س  عدى  لك،  وذكرتها  موجودة  كانت  التي 

بها  وي�ضوروا  بكامريات  وياأتوا  ي�ضافروا  كانوا  الذين 

على ا�ضتحياء يف البيوت ممكن.

ماذا تتذكر من ال�سور امل�سهورة التي تتذكرها 

للم�سورين اللذين ذكرتهم ؟

الفوتوغرافية  عمال  والأ ال�ضور  من  الكثري  هناك 

احل�ضر  ل  املثال  �ضبيل  على  منها  واتذكر  ال�ضهرية، 



22

�ضورة للمنا�ضل ال�ضهيد جمال جميل يف حلظة اعدامه 

من قبل النظام المامي الذي كان ي�ضيطر على احلكم 

وهذه   ، امل�ضيبي  حممد  امل�ضور  والتقطها  انذاك، 

ال�ضورة موجودة لدينا يف املركز ،و على فكرة امل�ضيبي 

مل يكن م�ضورا يف ال�ضل بل كان بياع م�ضرتي )تاجر( 

ي�ضلح �ضاعات وروادي ويبيع وي�ضرتي فيها، والت�ضوير 

ولطيف  اجتماعي  �ضخ�س  وكان  هوايته  �ضمن  دخل 

حفالتهم  يح�ضر  النا�س  مع  جيده  بعالقات  يتمتع 

ي�ضعده  وكان  واحزانهم  افراحهم  م�ضاركتهم  ويحاول 

منهم،  ا�ضرتيتها  �ضوره  من  جمموعة  ومعي  الت�ضوير 

يجيد  وكان  ر�ضمي  م�ضور  كان  الرمو�س  علي  واحلاج 

فتح  الغ�ضاين  الكرمي  عبد  وكذلك  الجنليزية  اللغة 

حممد  وفيه  املعروفني،  امل�ضورين  من  وكان  ا�ضتديو 

املرتب الذي يعمل ابنه حاليا يف بيع الهواتف اخللوية، 

ي�ضور  وكان  عدن  يف  م�ضور  اكرب  عبا�س  ن�ضبه  وكان 

اللذين يذهبون من �ضنعاء ويعمل لهم �ضور بالطرابي�س 

الت�ضوير،  منه  تعلم  املرتب  وحممد  والبنطالونات، 

حانوته  وكانت  �ضنعاء  يف  ي�ضور  حمل  فتح  وجاء 

)بقاله( قبالة املتحف.. كان يبيعوا فيها وي�ضرتوا .

تلك  الذين ظهروا يف  امل�سورين  من  تتذكر  من 

الفرتة اإىل جانب من ذكرت؟

الفرتة  تلك  يف  كثري  ي�ضوروا  نا�س  ظهر  الواقع  يف 

على  زال  ما  الذي  ال�ضمه  حممد  على  بينهم  من  كان 

معه  ي�ضورون  اأولده  يزال  وما  الن  حتى  احلياة  قيد 

وكان  ومعروفني  حمرتفني  م�ضورين  وهم  الن  حتى 

لديهم ا�ضتيدوهات. ووالدهم علي حممد ال�ضمه طبعا 

للعمل  معنا  اخذناه  وقد  الثورة  اأول  من  ي�ضور  كان 

منه يف  وا�ضتفدنا  ال�ضناعة  من  نقله  بعد  ال�ضغال  يف 

وكنت  بال�ضغال  اخلا�ضة  العمال  من  الكثري  ت�ضوير 

الكثري  ويوثق  ي�ضور  اأن  منه  واطلب  افالم  له  ا�ضرتي 

من اعمالنا يف �ضنعاء وغريها و معي �ضور لو�ضع حجر 

لطريق  ال�ضا�س  حجر  وو�ضع  �ضنعاء  ملطار  ال�ضا�س 

احلديدة  �ضنعاء  طريق  لفتتاح  و�ضورة  تعز  �ضنعاء 

قبل الثورة الطريق التي عملوها ال�ضينيون . كنت اأقوم 

بجمع الكثري من ال�ضور من عنده ، ولدينا من �ضورة 

خمزون كبري ل�ضنعاء من دار الب�ضاير الذي فيها حمل 

الذي  ال�ضور  فيها  عاد  التي  الن  حاليا  الوطني  المن 

يف  ابحث  كنت  وبعدها  املغني  عبد  العزيز  عبد  ازاله 

الكتب التي فيها اللغة الفرن�ضية والطيالية والجنليزية 

وح�ضلنا منهن �ضور كثرية جدا وقمنا بتوثيقها.

ماذا حتدثنا عن خمزون ال�سور املوجود لديكم 

الن يف املركز الوطني للوثائق عن تلك الفرتة 

املهمة؟

ي�ضل  اليمن  لعموم  ال�ضور  من  كبري  خمزون  لدينا 

لي�ضت  بع�ضها  كثرية  �ضور  ،وهي  �ضورة  الف   30 اإىل 

ذات مو�ضوع وبع�ضها نادرة تبني حال اليمن فيما قبل 

التو�ضع العمراين والتنموي احلا�ضل اليوم، مثال  لدينا 

يف  حم�ضورة  مدينة  تبدو  وهي  تعز  تعز  ملدينة  �ضور 

مكان لوحدها قبل التو�ضع الهائل احلا�ضل اليوم، �ضور 

لعدن بنف�س الطريقة ويف �ضنعاء وغريها ..

ماذا عن �سورك كيف ا�ستفدت منها يف تغذية 

الر�سيف اخلا�س باملركز؟

وهي  بي  اخلا�ضة  ال�ضور  من  بالكثري  املركز  زودت 

كثرية جدا، منها �ضور لباب ال�ضباح الذي نخرج منه 

الثورة  بعد  �ضعوب  لباب  و�ضور  قدميه  �ضور  للقيادة 

�ضور نادرة قبل التو�ضع احلا�ضل من �ضمن ما �ضورت 

اأول عر�س لعيد الثورة عر�ضناها يف املعر�س.

ما  خالل  ومن  الت�سوير  يف  لتجربتك  عدنا  لو 

ذكرت يت�سح اأنك مل ت�ستفد من اأحد؟

ا�ضتفادة  املجال  احد يف هذا  ا�ضتفد من  ب�ضراحة مل 

من  للكثري  احرتامي  مع  حتفظ   فيه  كان  مبا�ضرة 

الخوان ويعتقدوا ان من لديه هذه املهارة ل ميكن ان 

يعطيها لحد كما �ضبق ان ذكرت لك عانيت من هذا 

التحفظ  كثريا ول يوجد من اذكر اين تعلمت منه �ضوى 

ملجلة  م�ضور  اأ�ضهر  مرتي  لليمن  جاء  اأنه  اأتذكر  اأين 

هذه  وقال  معي..  التي  ال�ضور  عليه  وعر�ضت  العربي 

ا�ضتفدت  �ضور جيده وقدم يل ن�ضائح يف هذا املجال 

منها كثريا، حيث قال يل اذا كنت تريد اأن ت�ضور يجب 

اأن ت�ضور للتاريخ وهذه ال�ضور ل تتاأتي �ضوى يف النزول 

لت�ضوير ال�ضارع يف اليمن، لديكم تطور ما زال مالمح 

القدمي موجودة واجلديد منه قد بداأت مالحمه تظهر 

فقلت له كيف؟ قال مثال �ضور اأمراأة  بال�ضر�ضف ومراأة 

بال�ضتارة وجنبها مرة بالقرقو�س وبنت ب�ضعرها،  هذا 

يعطي �ضورة ان املجتمع ما يزال يحافظ على القدمي يف 

ظل ظهور اجلديد، ومن بني الن�ضائح اي�ضا طلب مني 

جتنب الفراغات يف ال�ضور وا�ضتفدت منها ب�ضكل كبري. 

ل�ضورة  العربي  جائزة  على  حائز  امل�ضور  هذا  وكان 

التقطها يف دم�ضق لرجل يبيع اخلبز وهو  ي�ضيء ملبه 

ويطالع يف الدرو�س كانت هذه ال�ضورة موؤثرة عر�ضها 

يف امريكا وهي من جعلته اف�ضل م�ضور مو�ضوعي يف 

ب�ضبب  تي�ضرت  قد  كثرية  ا�ضياء  اليوم  العربي.  الوطن 

الت�ضوير  وا�ضبح  املعلومات  وثورة  التكنولوجي  التطور 

ا�ضهل مما كان عليه احلال من قبل.

 يا ترى ما هي املواقف وامل�سكالت التي يتذكرها 

القا�سي علي من خالل عمله يف هذا املجال؟

اجلنبية  رفع  واحد  املرات  من  مرة  يف  كثرية  املواقف 

فوقي كان يريد طعني وكانت هذه ال�ضورة من اجمل 

ما ميكن لو طلعت، حيث اأتذكر اأين كنت اأ�ضور عرو�س 

وعرو�ضه اأثناء زفافهم قرب مدينة القاعدة وكان معي 

ال�ضورة  التقطت  المن  �ضابط  من  ال�ضدقاء  احد 

فهم العرو�س ناحيتي باجلنبية وكان يريد طعني لكن 

�ضديقي م�ضكه وقال له ما بي�ضورك�س انت قال احلف 

اأخرى كان فيه عر�س يف  ميني.. قطعت الفلم.. ومرة 

�ضواحي �ضنعاء كنت بين�ضور العري�س وفجاأة خرجت 

وكان  الفرح  ثياب  ترتدي  وهي  اجلمار  فوق  العرو�س 

�ضكلها مثري للف�ضول �ضورت وتقافز فوقي اهل العرو�ضه 

فهموا فوقي فاأتلفت ال�ضور.

وهناك الكثري من امل�ضاكل حدثت يل عندما كنت اأ�ضور 

نا�س وياأتوا يحرجوين اأين ال�ضور وكانت بع�ضها ت�ضيع 

كانت حت�ضل يل  واملهم  تالفة  تكون  تظهر  ل  وبع�ضها 

م�ضاكل من هذا النوع كثرية مع النا�س. ولهذا مل اعد 

ا�ضور �ضوى مناظر واجتنب ت�ضوير ال�ضخا�س.

هل هذا من بني ا�سباب تركك الت�سوير؟

وب�ضبب  الثمانينات  يف  ا�ضتغلت  اأين  الهم  لكن  رمبا   

العمل تركت الت�ضوير لكن الن ما زلت ا�ضور وا�ضرتيت 

املانية و�ضرقوا  املاليزي لكن  النوع  كامريا جديدة من 

ال�ضغار  من  �ضوين  الن  ومعي  كوداك  كامريا  علي 

كان نف�ضي ا�ضرتي كامريا تخرج ال�ضور ملون لكن مل 

الف   16 ثمنها  كان  املادة  ب�ضبب  �ضرائها  من  اأمتكن 

فرنك �ضوي�ضري .

اأين كامرياتك الن وعدتك؟

كامرتان  الن  ومعي  لالولد  اعطيتها  كامرياتي  كل 

من القدامى فقط ، ول اخفيك ا�ضبح الن لدي فكرة 

للتاريخ  كبرية وحاولت ادخل بيوت ا�ضجل فيها ا�ضياء 

لن فيه ق�ضايا ل ينفع فيها ال�ضرح ال بكامريا فيديو... 

عندما كنت اعمل يف ال�ضغال كان تاأتيني مواقف كنت 

امتنى لو معي كامريا �ضينمائية كبرية كان �ضعب تلك 

اليام ان ا�ضرتيها.

هل حققت حلمك ومباذا كنت حتلم؟

 حلمي الن فيما لو اتيحت يل الفر�ضة وح�ضلت على 

المكانيات املادية املنا�ضبة اأن اذهب لت�ضجيل العادات 

ا�ضتقيل  وممكن  اليمنية،  املحافظات  لكل  والعراف 

من وظيفتي يف �ضبيل حتقيق حتقيق هذا احللم املوجود 

يف داخلي..

عاشقـــون

من  كبير  مخزون  لدينا 
يصل  اليمن  لعموم  الصور 
،وهي  صورة  الف   30 إلى 
ليست  بعضها  كثيرة  صور 
نادرة  وبعضها  موضوع  ذات 
قبل  فيما  اليمن  حال  تبين 
التوسع العمراني والتنموي 
لدينا  مثال   اليوم،  الحاصل 
وهي  تعز  تعز  لمدينة  صور 
في  محصورة  مدينة  تبدو 
مكان لوحدها قبل التوسع 
صور  اليوم،  الحاصل  الهائل 
وفي  الطريقة  بنفس  لعدن 

صنعاء وغيرها ..
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ما هو املانع ؟

مزوده  لندروفر  �ضيارة  تريد  لنك  الفلو�س  املانع 

جهاز  بالت�ضوير  اخلا�ضة  والجهزة  التقنيات  بكافة 

حتمي�س جديد وموتور كهربائي يحم�س فورا واذهب 

والعرا�س  الزواج  عادات  ا�ضجل  حمافظة  كل  اإىل 

ام�س  يف  لننا  القدمية  واملالب�س  وال�ضخ�ضيات 

اندثار الكثري منها ولكي نبني  احلاجة ملثل هذا قبل 

كنا  واين  اليمن  كانت  كيف  ونوثق  القادمة  لالجيال 

وكيف ا�ضبحنا واإىل اين نحن ذاهبون.. لن م�ضكلتنا 

وعدم  التوثيق  غياب  هي  زمن  منذ  اراقبها  التي 

وما  باملقارنة بني ما هو حا�ضل  والكرتاث  الهتمام 

كان عليه احلال من قبل هناك طم�س وان�ضغال باأمور 

كثرية هام�ضية عن غريها كثرية مهمة تتعلق بالهوية 

الثقافية والتاريخية واملعرفية .. الب من�ضغل باموره 

من�ضغلون  فيه  هم  فيما  والولد  اأخرى  بامور  والم 

وهكذا.

ت�ضجل  ممكن  اأنت  املراأة..  تلعبه  ما  هو  الن  الدور 

الكثري من  نقا�س ويف حوار حول  وبعد ذلك تدخل يف 

الكثريين ممكن يقبلوا ان  اأن  انا متاأكد  هذه المور.. 

وانت منكو�س  لو تذهب  اأنت  لكن  بيوتهم  ا�ضورهم يف 

الراأ�س �ضريف�ضون ..لكن بالن�ضبة يل �ضوف يثقون بي 

اإىل يف العرا�س لن  ياأتوا  النا�س  كثري لن كان بع�س 

معي كامريا فيديو ويطلبوا مني ت�ضويرهم مع عوائلهم 

ثقة..  عمل  الت�ضوير  ولهذا  الفيلم  باعطاءهم  واقوم 

الثقة فيه من المور ال�ضرورية للم�ضور 

هل نفهم من كالمك انك مل حتقق حلمك ؟

ا�ضتطعت  لالر�ضيف  امتناه  كنت  مما  جزء  حققت 

اجمع الن كمية كبرية من ال�ضور كنت ا�ضرتيها بفلو�س 

ال�ضور  من  لالر�ضيف  قدمتها  �ضورة  �ضتمائة  وحوايل 

املميزة .

هل لديك ار�سيف خا�س واين حتتفظ بال�سور؟

اأحب �ضوري وا�ضيائي واحتفظ بها يف غرفتي لن فيها 

اأتذكر عند م�ضاهدتها ايامي املا�ضية ..  تاريخ ودائما 

وكان بناتي يقمن بالت�ضوير بكامريتي يف العرا�س.

هل من بني اولدك من ورث عنك هذه الهواية؟ 

وبراأي من ت�ستاأن�س من افراد عائلتك؟

كانت زوجتي تقول هذه �ضورة جيدة او ل كنت ا�ضتاأن�س 

الخطاء  غري  اأخطاء  اأي  يف  تنبهني  وكانت  براأيها 

هذه  ورث  من  ابنائي  من  يوجد  ول  ال�ضور  يف  الفنية 

علي  امل�ضور  ا�ضت�ضري  الحيان  بع�س  وكنت يف  الهواية 

ال�ضمه يف بع�س ال�ضور.

ماذا ا�ستفدت من هذه الهواية؟

ا�ضتفدت ان ا�ضبح لدي ار�ضيف يف را�ضي عن الت�ضوير 

وكيف الت�ضوير وعدة الت�ضوير وما يجب عمله وعملت 

وجمعت اكرب عدد من ال�ضور يف املركز .

ما قيمة الت�ضوير يف راأيك ؟

اأثبات احلقيقة.

ماهي اأهم عوامل جناح ال�سورة؟

اهم عوامل جناح ال�ضورة يجب ان تتوفر روؤية للم�ضور 

كان  ان  ت�ضور  الذي  ثم  تريد  ما  يحقق  قادر  وجهاز 

متحرك او ثابت قادر على التجاوب..

العامليني  واملحرتفني  بامل�سورين  عالقتك 

بالذات كيف ت�سفها؟

 عالقتي بامل�ضورين اليوم ال�ضابقني والقدامى ا�ضتفدت 

املحرتفني  بامل�ضورين  عالقة  يل  يوجد  ل  قليل  منهم 

العامليني لكن كان اإذا جاء م�ضورين اأجانب اأملان مثال 

اأ�ضور معهم.

ماذا عن امل�سابقات يف جمال الت�سوير؟

مل  هواية  كان  الت�ضوير  لن  ال�ضور  مب�ضابقة  اهتم  ل 

يكن لالحرتاف ومل اأبيع حتى الن اأي �ضور من �ضوري 

اعطي �ضوري بدون فلو�س .

امل يكن من بني اأحالمك اأن تكون م�ضور م�ضهور؟

م�ضهور  م�ضور  فيه  الن�ضان  يكون  م�ضتوى  يف  كان  لو 

امتنى ذلك .

ماذا متتلك من املهارات غري الت�سوير؟

 الجنليزية قليل والملانية قليل وهي مهارات اكت�ضبتها 

من خالل رحالتي و�ضفرياتي .

اأجمل مدينة زرتها وهل �سورت فيها؟

مدينة باري�س اعجبتني مل ا�ضور فيها واعجبتني لنك 

ي�ضموها  ولهذا  الربع  اجلهات  يف  راأ�ضك  فيها  تدور 

عا�ضمة النور.

�سورة اثرت فيك؟

�ضورة اأبي التي بعد متزيق الوالدة لها من بني ال�ضور 

التي مزقتها وجدتها مع احد ا�ضدقاءه وا�ضرتيتها منه 

عندما ترى م�سور ما ال�سعور الذي ينتابك؟

عندما ارى م�ضور امتنى ان احقق كلما امتنى .

ماذا عن دورك يف التاأ�سي�س جلمعية 

للم�سورين؟

حاولت ما ا�ضتطعت لنه كانوا قله فعلت جمعية للفنانني 

وكنت رئي�س اجلمعية .

اأهم ن�سيحة ميكن اأن تقدمها للم�سورين اجلدد؟

اأن امل�ضور يحمل امانه مثل الكاتب مثل احلاكم، ولهذا 

ل بد اأن يكون على قدر عايل من الثقة والمانة وهذا 

قد  ل�ضخ�س  �ضورة  يلتقط  قد  امل�ضور  لن  جدا  مهم 

تكون م�ضتند يف عزته ورمبا م�ضتند يف قتله خ�ضو�ضا 

اإذا كانت بدون اذن ويكون فيها هذا ال�ضخ�س يف و�ضع 

غري لئق وتبتزه ... لهذا اكره البتزاز.



مرافـــــئ

�ضواق ال�ضعبية اليمنية، مثل: »�ضوق امللح« ب�ضنعاء،  كلما زرت الأ

باحلديدة،  و«املطراق«  بعدن،  و«الزعفران«  بتعز،  و«ال�ضنيني« 

مقرون  بالبهجة  �ضعور  يتملكني  باملكال...  الن�ضاء«  و«�ضوق 

اأح�س  مل  �ضعور  وهو  وىل،  الأ للمرة  اأزورها  وكاأين  بالده�ضة، 

واملن�ضقة  النظيفة  ال�ضوارع  واأكرب  اأجمل  يف  التجول  اأثناء  به 

وحمالتها  ال�ضوارع  هذه  اأمثال  ت�ضتطع  مل  والزهور!  �ضجار  بالأ

واملنتجات  ال�ضلع  حدث  لأ معرو�ضات  من  حتتويه  مبا  الراقية، 

خالل  اأجدها  التي  املتعة  ومنحي  انتباهي  �ضد  اجلديدة، 

الطواف يف ال�ضوارع ال�ضعبية التقليدية؛ اإذ تالزمني حالة من 

مي�ضح  ب�ضري  فيما   ، لقدميَّ قيادي  فاأ�ضلم  والتوهان  النبهار 

وكاأنه  �ضغرية،  ول  كبرية  يرتك  ول  �ضديد  ببطء  حويل  ما  كل 

دون  ال�ضاعات  وتنق�ضي  الذاكرة،  يف  وخزنها  ت�ضويرها  يريد 

اأن نفطن ملرور الوقت. ل اأخفيكم اأين احرتت يف حتديد ال�ضبب 

�ضواق ويجعلني اأتنقل بني حمالتها  الذي ي�ضدين اإىل مثل هذه الأ

يهيمن على  الذي  اأهو اجلو  �ضبه ذهول!  وال�ضيقة يف  القدمية 

املا�ضي  اإىل  اأدراجك  تعود  اأنك  ت�ضعر  ويجعلك  �ضواق  الأ هذه 

بكل ما يكتنفه من �ضحر وغمو�س، وقد ا�ضتحوذت عليك نكهته 

اخلا�ضة على ذهنك وحوا�ضك؟ اأم الطريقة العفوية يف العر�س 

املعرو�ضات  من  اأ�ضنافًا  جتد  فهنا  املعرو�ضة؟  ال�ضلع  وطبيعة 

اأنها  وت�ضتغرب  اأن كنت طفاًل �ضغريًا،  منذ  ت�ضاهدها رمبا  مل 

مازالت موجودة اإىل اليوم، وخا�ضة املالب�س امللونة واملزرك�ضة 

واملقتنيات ال�ضعبية وال�ضناعات وامل�ضغولت اليدوية واحلرفية 

وامل�ضروبات  املاأكولت  من  عديدة  واأ�ضناف  املحلي،  بطابعها 

ال�ضعبية التي احتفظت بطابعها ونكهتها املعهودة دون اأن تدخل 

الع�ضر  خمرجات  من  جديدة  مل�ضات  اأو  تعديالت  اأية  عليها 

منذ  �ضواق لزمني  الأ بهذه  والفتتان  الولع  مثل هذا  احلديث. 

�ضاخنة  »علقات«  الع�ضق  نلت جراء هذا  وقد  املبكرة.  طفولتي 

من الوالد حينما كان يبعثني يف مهمات عمل من »باب اليمن« 

اأكاد  ما  اأين  غري  التاأخري،  من  ويحذرين  �ضعوب«،  »باب  اإىل 

»�ضوق  واأبلغ  �ضارير  الأ متهلل  اليمن«  »باب  خمرتقًا  اأنطلق 

اأرى  مبا  وماأخوذًا  م�ضتمتعًا  الوالد،  حتذير  اأن�ضى  حتى  امللح« 

اأعتربه عزفا  الفلكلورية، و�ضجيج كنت  ال�ضوق  من معرو�ضات 

طبيعيا ينا�ضب ذلك اجلو وذلك املكان، وقد داهمني �ضعور باأين 

فاأق�ضي  قليل،  قبل  فيه  كنت  الذي  اآخر غري  اإىل عامل  انتقلت 

خطوة  بني  متوقفًا  ال�ضاحر،  اجلو  هذا  يف  مندجمًا  ال�ضاعات 

من  اأعده  كنت  مما  ب�ضري  عليه  يقع  فيما  حمملقا  واأخرى، 

اأجلها  بعثت من  التي  املهمة  واأن�ضى  �ضياء،  الأ عجائب وغرائب 

اأ�ضاًل. واأعود يف الغالب خايل الوفا�س اإل من ذكريات الده�ضة 

على  تقت�ضر  ل  اليمن  ال�ضعبية يف  �ضواق  الأ اأن  والفتتان. غري 

اأ�ضبوعية  اأ�ضواق  فهناك  املدن،  املتواجدة يف حا�ضرة  �ضواق  الأ

العدد  يف  عندها  نقف  اأن  ت�ضتحق  رياف  الأ يف  متنقلة  �ضهرية 

القادم باإذن اهلل.
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حضرموت..
حضور كبير وملفت لكل شيء!

اأم������ني ق��ائ��د
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كل شيء يبدو كبيرا وملفتا على غير عادة وطبيعة معظم 
اآلراء  تضاربت  الذي  المركب،  الكبير  االسم  حتى  األشياء؛ 
نسب  إلى  وإرجاعه  معناه  وتحديد  تفسيره  في  والتعريفات 
معين، أو حادثة ومناسبة بعينها، وإن كان يقال إن نسبته إلى 
المنطقة  تلك  الذي كان ملكا على  بن قحطان«  »حضرموت 

الواسعة من شرق اليمن وأخذت اسمه فيما بعد..



ترحال

ح�سرموت عرب التاريخ

ن�سان يف ح�سرموت حديثا م�سوقا وطويال ل  اأن للتاريخ والطبيعة والإ غري 

اأبنية مدينة  اأو  اأغاين »الدان« وابتهالت ال�سيادين واأنا�سيد الزوايا  تختزله 

و�سحر  وال�سحر،  املكال  �سواحل  عند  ينتهي  ول  التاريخية،  الطينية  �سبام 

وجمال �سقطرى، التي اأ�سحبت حتظى بكثري من الهتمام العاملي، وما تزال 

بداعي  ن�سان  الإ ونهم  �سهوة  تطلها  اأو  بها  تعبث  مل  وبيئة  بعذريتها  حتتفظ 

التح�سر والتنمية.

ويظل للحديث اأ�سجان ل حتول دون �سماعه زوابع ال�سحراء، كما ل متنع بروز 

بذكريات  فاملكان يحفل  و«الربع اخلايل«؛  ال�سبعتني«  »رملة  املا�سي:  �سواهد 

بالذاكرة،  اللت�ساق  و�سديدة  والت�سال  الرتابط  وثيقة  وخيالت  وحكايات 

واملو�سوعات  �سياء  الأ كل  ي�ستوعب  اإليكرتوين  مبلف  يكون  ما  اأ�سبه  مكونة 

مكنة ل يقطع  زمنة والأ الأ وال�سور يف حلقات وف�سول مفتوحة ممتدة عرب 

امتدادها وترتيبها تقاطيع الوديان املر�سلة هنا وهناك، ذاهبة بك ذات اليمني 

وذات ال�سمال، اأو ت�ساريج اجلبال التي تبدو اأ�سبه بر�سم اأو لعبة متاهة غاية يف 

إذا جاز التعبري كطل�سم غام�س ي�سعب فك رموزه. التعقيد، وا

ببدايات احلياة على  لها  ذكر  اأول  يرتبط  التي  ر�س  الأ ربى  ت�سري على  واأنت 

وىل من اأمة العرب، ومدينة  وجه الب�سيطة، حيث ق�سة قوم عاد، الطبقة الأ

والبناء  والفنون  الرتف  يف  �ساأوها  بلغت  التي  واحل�سارة  العماد  ذات  إرم«  »ا

امتداد  يف  بك  ذاهبا  الكرمي،  القراآين  الق�س�س   ذلك  بني  كما  والزراعة، 

وىل  مم البائدة منذ البدايات الأ الع�سور ال�سحيقة املوغلة يف القدم، واأخبار الأ

امل�سرقة يف  اليمن  بعد ذلك من ف�سول ح�سارة  تعاقب  لتاريخ اخلليقة، وما 

مع  ال�سالم  عليه  �سليمان  اهلل  نبي  وق�سة  »�سباأ«  بذكر  ال�سعيدة،  العرب  بالد 

اأ�سلمت هلل رب العاملني، اإىل جانب �سواهد واآثار ح�سارات معني  بلقي�س التي 

القبائل  وهجرات  امليالد،  قبل  وكندة  واأو�سان  وقتبان  وح�سرموت  وحمري 

املكان  ت�ستنطق  ذلك  كل  ويف  واحلجاز...  والعراق  ال�سام  نحو  �سماًل  اليمنية 

الذي كان يوما اأهم حمطات طرق التجارة العاملية لقوافل احلرير والبخور 

واللبان، كاأهم و�سيط جتاري بني ال�سرق والغرب.

ن�سان اليمني يف هذه املنطقة، كباقي  �سالمية تقراأ لالإ يف تنقلك بني الع�سور الإ

�سالمية  اأبناء وقبائل اليمن، دورا كبريا يف ر�سم �سفحات تاريخ احل�سارة الإ

�سالم  الزاهية، من خالل القيام بجانب كبري من مهام ن�سر وتبليغ ر�سالة الإ

يام  الأ منذ  كرب  الأ بالن�سيب  فظفروا  ال�سمحة،  وتعاليمه  ال�سامية  ومبادئه 

اأبناء ح�سرموت  اأو�سل  �سالمية. وتوا�سل هذا الدور حتى  وىل للدعوة الإ الأ

اآ�سيا:  �سرق  وجنوب  جنوب  يف  وال�سعوب  م�سار  الأ من  الكثري  اإىل  �سالم  الإ

الفلبني واإندوني�سيا وماليزيا، وجزر القمر ومدغ�سقر و�ساحل �سرق اأفريقيا، 

من خالل هجراتهم ورحالتهم التجارية.

اأبغيه  ما  واإن  ذلك.  ق�سدي  فلي�س  وحكاياته،  واأحداثه  التاريخ  يف  اأوغل  لن 

هنا هو عر�س مالحظات وانطباعات لده�سة �ساحبتني خالل زيارة مفاجئة 

إذ الطبيعة واملكان ي�ستدعيانك للكتابة  ملحافظة ح�سرموت على غري ميعاد؛ ا

ويجربانك اأن تفرز اأحا�سي�سك وم�ساعرك وذكرياتك �سورا وعبارات م�سدوهة 

ببقايا عبق رائحة البخور الذي ا�ستهرت به ح�سرموت.
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هو  كما  املحافظة،  هذه  اأجواء  الطائرة  بك  وت�سق  ال�سحاب  فوق  واأنت تطري 

بقوة،  انتباهك،  وي�سد  نظرك  يلفت  بال�سيارة،  مناطقها  جتوب  واأنت  احلال 

اآخر  ابتداء من �ساحل البحر وحتى  طبيعة الت�ساري�س وتكويناتها العجيبة، 

اخلالق  يد  اأبدعتها  فنية  بلوحة  اأ�سبه  لك  تبدو  حيث  ال�سحراء،  يف  نقطة 

وجودة  اجلمال  وعنا�سر  القوة  عوامل  وكل  مالحمها  وتكاملت  القدير، 

جواء  والأ و�سفافيته،  البحر  بزرقة  تبداأ  التي  ودرجاتها  لوان  الأ بني  الت�سكل 

ال�سافية تارة، وامللبدة بالغيوم تارة اأخرى، وانحرافات ظالل اجلبال والتالل 

ودية مبا فيها من غابات النخيل،  اإىل �سفرة الرمال، وتعاريج الأ واله�ساب، 

نظرك،  �سوبت  حيثما  خاذ،  الأ واجلمال  ال�سحر  معاين  بكل  ناطقة  لتغدو 

�سياء خ�سو�سيتها التي حت�س جتاهها بالذهول وبنفحات �ساعرية مفعمة  فلالأ

بال�سور والتخيالت.

ربع  م�ساحتها  ت�سكل  التي  املحافظة  هذه  يف  ال�سياحة  مبتعة  اإح�سا�سك  يبداأ 

م�ساحة اجلمهورية، منذ اأن ت�ستقبلك مدينة املكال على �ساحل البحر العربي، 

وهي اأحدث مدن ح�سرموت تاريخا وعمارة وعا�سمة املحافظة واأكرب جتمع 

ن تكون مركزا جتاريا  �سكاين فيها، ويالحظ زائرها تفردها ب�سمات توؤهلها لأ

واقت�ساديا و�سياحيا هاما يف امل�ستقبل القريب، من خالل ما يعتمل فيها من 

حركة عمرانية ون�ساط جتاري وا�ستثماري كبري يف خمتلف املجالت، خا�سة 

�سناعية  ومراكز  مناطق  تن�ساأ  بداأت  حيث  وال�سناعي،  ال�سياحي  املجالني  يف 

على امتداد ال�ساحل.

من  �سل�سلة  حتت�سنها  قرون،  ثالثة  من  كرث  لأ تاريخها  يعود  التي  املدينة، 
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نحو  وتالفيفها  جنباتها  بني  وتوزعها  لها  اأمني  حار�س  كاأنها  تبدو  اجلبال 

حتديد  على  قادر  غري  اإلفها  قبل  جتعلك  ب�سورة  ال�ساحل،  وعلى  الداخل 

البحر  تناجي  وهي  واأمنا  وداعة  اأكرث  تبدو  اأنها  اإل  وخمارجها،  مداخلها 

املعتدلة لتلطف من حرارتها  اأح�سانها احلانية وت�سرتوح بع�س تياراته  من 

املرتفعة نوعا ما معظم اأيام ال�سنة.

يف املكال 

مدينة املكال واحدة من مدن �ضاحل ح�ضرموت، اأ�ضبحت حتظى باهتمام متزايد 

من قبل الدولة وال�ضلطة املحلية، يف مقابل اهتمام كبري من امل�ضتثمرين من داخل 

الطائرات،  اأنواع  خمتلف  ي�ضتقبل  حديث  جوي  مبيناء  وتتمتع  وخارجه،  الوطن 

كما متتلك �ضبكة من الطرق الربية احلديثة التي تربطها بالعديد من حمافظات 

اجلمهورية. على اأن ح�ضرموت، التي متتلك �ضواحل طويلة، منها �ضواحل جزيرة 

فريقي، لديها العديد من املدن ال�ضاحلية  قرب اإىل منطقة القرن الأ �ضقطرى، الأ

الهامة، ومنها مدينة ال�ضحر التاريخية التي ارتبط ذكرها بتجارة البخور واللبان 

واحلرير، كاأهم ميناء جتاري قدمي يف �ضبه اجلزيرة العربية كان متخ�ض�ضا يف 

هذا النوع من التجارة، وفيه اأهم موانئ ال�ضطياد ال�ضمكي، اإىل جانب العديد 

�ضواق القدمية الهامة واملتخ�ض�ضة، ومنها اأ�ضواق ال�ضمك  ثرية والأ من املواقع الأ

اأنواعه »اللخم« الذي يعد ميزة ح�ضرمية بدرجة اأ�ضا�ضية. وعلى �ضاحل  واأ�ضهر 

ن�ضاء ميناء  عداد لإ املحافظة هناك ميناء »�ضبة« النفطي، كما يجري حاليا الإ

مكانيات ال�ضياحية ل�ضواحل ح�ضرموت، التي تطل  جتاري يف منطقة »بروم«.اإن الإ

نهو�ضا  ت�ضهد  قد  ال�ضياحة  و�ضناعة  كبرية،  تبدو  املديريات،  من  العديد  عليها 

البحري  الغو�س  �ضياحة  ت�ضجع على  اإذا ما نظرنا ملا متتلكه من مكونات  كبريا 

�ضقطرى  يف  طبيعيتني  حمميتني  اأهم  امتالكها  مع  والعلمية،  البيئية  وال�ضياحة 

ن�ضاء منتجعات  و�ضاحل »�ضرمة – جثمون«، اإىل جانب املواقع ذات ال�ضالحية لإ

الداخل،  نحو  اجتاهك  ال�ضواحل.ويف  امتداد  على  متعددة  �ضياحية  ومنتزهات 

ال�ضحر«،  ـ  »الريان  طريق  مفرق  من  ح�ضرموت  و�ضاحل  املكال  مغادرا  �ضمال، 

ت�ضتقبلك قبل كل �ضيء  �ضل�ضلة »جبال عبد اهلل غريب« الذي كان اأحد اأولياء اهلل 

ال�ضاحلني ودفن فيها، كما اأفاد �ضائق ال�ضيارة الذي ا�ضطحبنا يف رحلتنا لوادي 

ال�ضاحل،  مديريات  من  عدد  يف  ميتد  طويل  حزام  �ضكل  على  وهي  ح�ضرموت، 

ه�ضبة  بداية  متثل  غريب(  اهلل  عبد  )عقبة  ق�ضرية  بعقبة  حدوده  وتنتهي 

مدن  قامة  لإ ت�ضلح  ر�س  الأ من  كبريا  مقطعا  حتتل  التي  الف�ضيحة  ح�ضرموت 

املجالت،  خمتلف  يف  متنوعة  وحيوية  بنيوية  ومن�ضاآت  وم�ضاريع  وا�ضعة  �ضكنية 

قامة منتجعات �ضياحية  ومتتلك امل�ضاحات الكبرية واملواقع الكثرية ال�ضاحلة لإ

ومن�ضاآت زراعية ومائية و�ضناعات معدنية متعددة.

يتمتع  ما  واالحترام،  لإلعجاب  يدعو  ما  أكثر 
راقية  ثقافة  من  المحافظة  في  السكان  به 
الهادئ  للحوار  وميال  هــدوءًا  أكثر  تجعلهم 
ولين الكالم بشكل أصبح سمة بارزة لإلنسان 
ال  لدرجة  الحديث  في  الصدق  فتلمس  هنا، 
المساومة  يقبل  وال  فيها  الحضرمي  يتنازل 
الحياتية  والــمــعــامــالت  ــشــراء  وال البيع  فــي 

األخرى..



ومع كل هذه اخل�ضائ�س واملزايا، واأنت جتول بناظريك هنا وهناك، تقراأ اآيات 

اجلمال وتطالع يف بدائع الطبيعة والزمان واملكان، متجاوزا حدود اخليال، لتعي�س 

حلظات مع اأمنيات كبرية قراءة يف كتاب امل�ضتقبل تراود القريب وجتال�س البعيد، 

وكاأن كل �ضيء ا�ضتحال اإىل مدائن عامرة وحدائق وم�ضاريع ا�ضرتاتيجية ودنيا 

تعج بزحمة احلياة، لت�ضتفيق وكل ذلك جمرد انعكا�س ل�ضعوري لواقع جامد ل 

ر�س املفرو�ضة بالطهر والنقاء، الراب�ضة على كنوز  يحركه النداء ال�ضامت من الأ

حالم لت�ضتقبله بني احلني  من اخلري املكنون يف جوفها احلنون املنتظرة فار�س الأ

تع�ضر  مازالت  حالم  والأ وترتى،  مت�ضي  يام  والأ ترى؟!  يا  متى  ولكن  واحلني، 

همال.بيد اأنك يف  خيالك وتزفره يف القفار ال�ضامتة؛ �ضكوى من طول الهجر والإ

العمق ت�ضت�ضعر �ضكينة كبرية واأنت جتول يف ثنايا حوار داخلي مع املكان الهادئ 

بنفحات  ويفوح  التالل كخيام �ضيافة  وتنت�ضب فيه  القادم  ينتظر  الذي  املرتب 

ن�ضان الذي مر يف هذا املكان، ومن  الع�ضق وعبق التاريخ وروح الق�ضيدة، ومع الإ

هو ثاو يف بع�س الواحات العامرة املت�ضبث بكنوز الرتاث املرتمن بحكم وجتارب 

ن�ضان.  والإ ر�س  الأ بني  بدية  الأ العالقة  باأثري  م�ضتحكم  حب  موال  احلياة... 

بداية  من  رحلتك  يف  يرافقك  الكربى،  اله�ضبة  لوح  على  ال�ضيارة  بك  ومت�ضي 

اله�ضبة »وادي امل�ضيلة« من اليمني )�ضرق( و«وادي دوعن« من الي�ضار )غرب( 

كاأني�ضي �ضفر على درجة من الوفاء والطيبة.اإن اله�ضبة الفيحاء ال�ضامتة التي 

تود اأن تقطعها قبل الظالم ل تلبث اأن ت�ضلمك لقلب ح�ضرموت احلنون الدافئ 

ن�ضان واحلياة: وادي ح�ضرموت، حيث ي�ضتقبلك اأول �ضيء منه »وادي  العامر بالإ

والقرى  النخيل  اأ�ضجار  الرتحاب  باأيدي  لك  ملّوحة  »حورة«،  مبديرية  العني« 

الطينية املر�ضو�ضة على �ضفوح اجلبال القريبة من جماري ال�ضيول املنت�ضرة على 

جانبي الطريق وكاأنها واقفة ل�ضتقبال الزوار. ويزيد من مظاهر احلفاوة انت�ضار 

غنام، والن�ضوة  بل والأ خاليا النحل يف كل مكان، اإىل جانب قطعان املا�ضية والإ

الالتي يحتطنب يف املكان.

�ضباب التي جعلت ال�ضكان يعزفون عن البناء يف املرتفعات  ويت�ضاءل املرء عن الأ

املطلة على الوديان من خمتلف اجلهات، مع اأنها اأكرث مالءمة و�ضالحية لل�ضكن 

خطار كوارث ال�ضيول. خر لأ من جنبات الوديان املهددة بني احلني والآ

وادي ح�ضرموت عبارة عن جمموعة من الوديان، اأهمها وديان »ر�ضب« و«عدم« 

و«العني«. وهو اأكرث مناطق ح�ضرموت كثافة �ضكانية، حيث ي�ضم اأكرث من ثلثي 

والتاريخ  الزراعة  حيث  من  ح�ضرموت  مناطق  اأهم  اأنه  كما  املحافظة.  �ضكان 

خرى. ن�ضطة ال�ضكانية الأ والتعليم الديني والرتاث، اإىل جانب بع�س الأ

عجاب والحرتام، ما يتمتع به ال�ضكان يف املحافظة من ثقافة  اأكرث ما يدعو لالإ

اأ�ضبح �ضمة  ب�ضكل  الكالم  الهادئ ولني  للحوار  اأكرث هدوءًا وميال  راقية جتعلهم 

ن�ضان هنا، فتلم�س ال�ضدق يف احلديث لدرجة ل يتنازل احل�ضرمي فيها  بارزة لالإ

خرى، ليغدو ذلك من  ول يقبل امل�ضاومة يف البيع وال�ضراء واملعامالت احلياتية الأ

اأبناء ح�ضرموت وم�ضرب املثل وحمل اإعجاب حماورهم  اأهم �ضفات و�ضلوكيات 

مر الذي  الذي يعترب ذلك �ضفافية وو�ضوحا و�ضالمة يف الطوايا والنوايا، وهو الأ

�ضكل قواعد وج�ضورا متينة ورا�ضخة قامت عليها الثقة يف التوا�ضل مع العديد من 

ال�ضعوب والبلدان التي هاجر اإليها احل�ضارم. كم يبدو رائعا واأنت ت�ضمع حمدثك 

اأبناء ح�ضرموت يكلمك ب�ضوت منخف�س وقور كله اأدب ولني وكاأنه يلقي يف  من 

وجنوى  الندامى  اأحاديث  من  ولطفا  رقة  تن�ضاب  ندية  عذبة  هم�ضات  م�ضمعك 

األَّ يراك منزعجا من نربة ودرجة �ضوته!  الو�ضال، وكاأن حمدثك يحر�س على 

كما تلم�س البيان يف الكالم الذي ل يزال معظم كلماته ومفرداته عربية ف�ضيحة 

ن�ضان اليمني يف هذه  �ضالة املمتدة عرب القرون لالإ تقودك اإىل العمق احل�ضاري والأ

املنطقة وما فيها من تراث اأدبي وثقايف م�ضون ومتوارث عرب القرون، يقدم �ضلوكا 

الود  وم�ضاعر  بالحرتام  املهذب  العام  الذوق  من  راقيا  وم�ضتوى  رفيعا  ح�ضاريا 

ن�ضان اليمني ب�ضكل عام وج�ضدها يف تخاطبه وتوا�ضله وحتاوره  التي متيز بها الإ

م�ضار. عجاب يف خمتلف الأ خرين، وفتحوا قلوب العامل واأفئدتهم وحازوا الإ مع الآ

�ضلوب الراقي ما حتتاجه املدنية اليوم بعيدا  ولي�س جتاوزا اإذا ما قلنا اإن هذا الأ

وتخلق  امل�ضاعر  ت�ضتفز  التي  الف�ضة  والكلمات  وال�ضتعالء  ال�ضتعداء  نربات  عن 

�ضورة م�ضو�ضة وغري وا�ضحة وتقطع حبال الو�ضل واحلوار وبناء املواقف املغلوطة.

ومن هنا ل عجب ول غرو، فاأر�س اليمن ب�ضكل عام، ومنها ح�ضرموت، اأطربت 

دب واأرهف واأ�ضدق كلمات اخلطاب  الدنيا و�ضبت العامل باأعذب ال�ضعر واأرق الأ

ن�ضاد ال�ضويف. وما يزال »الدان« احل�ضرمي �ضاهدا على  غاين والإ واأبدع اأحلان الأ

هل  �ضواق للحبيب والأ ن�ضان اليمني املفعم بالوجدانيات والأ دب الفني الرفيع لالإ الأ

�ضفار  وطان، كما يعك�س احلداء مواجيد النفو�س يف الأ ن�ضان بالأ ويعك�س عالقة الإ

ن�ضاد من زوايا الت�ضوف نفحات روحانية يذكيها اخلوف  والرتحال، فيما ينفح الإ

ن�ضان لرحمة موله. والرجاء وحاجة الإ

العمارة  بـ«فن  امل�ضمى  احل�ضرمي،  البناء  فن  اإىل  ن�ضاد  والإ الغناء  فن  ومن 

الطينية«، وتعد مدينة �ضبام ح�ضرموت اأهم النماذج وال�ضواهد على هذا الفن 

جانب  اإىل  عام،   500 من  اأكرث  منذ  وقدمها  مبانيها  وطول  لعراقتها  املتميز، 

والتنب  خ�ضاب  والأ )الطني  حملية  مواد  على  تعتمد  اأنها  مع  البديعة،  هند�ضتها 
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النماذج  أهم  تعد مدينة شبام حضرموت 
المتميز،  الفن  هذا  على  والشواهد 
لعراقتها وطول مبانيها وقدمها منذ أكثر 
من 500 عام، إلى جانب هندستها البديعة..

ترحال
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ال�ضحراء«  »مانهاتن  ال�ضواح  ي�ضميها  التي  �ضبام،  والنورة(.ومدينة  واجلب�س 

واإبداعه  اليمني  ن�ضان  الإ عظمة  على  و�ضاهد  الروعة  يف  غاية  مبانيها،  لطول 

اأخرى.  مناطق  يف  احلجرية  العمارة  فن  اأبدع  كما  الطينية،  العمارة  فن  يف 

وتتاألف مباين �ضبام من 7- 8 طوابق. وكانت هذه املدينة عرب التاريخ من اأهم 

املحطات التجارية لقوافل اللبان والبخور. كما كانت عا�ضمة حل�ضرموت يف بع�س 

الكثريي  �ضلطنة  بني  والت�ضطري  للتق�ضيم  خ�ضعت  اأخرى  فرتات  ويف  الفرتات، 

الذي كانت عا�ضمته �ضيئون واأبرز معاملها ق�ضر ال�ضلطان الكثريي، وبني �ضلطنة 

الف�ضل  نقطتا  �ضبوة  يف  يوجد  يزال  ول  املكال،  عا�ضمته  كانت  الذي  القعيطي 

ب�ضعة  �ضوى  بع�ضهما  عن  تبعدان  ل  والقعيطيني،  الكثرييني  بني  احلدوديتان 

وادي ح�ضرموت، خا�ضة يف  مناطق  الطيني يف عموم  البناء  فن  اأمتار.وينت�ضر 

تزال  اإىل جانب مناذج ل  والقطن واحلوطة وغريها،  و�ضاه  و�ضيئون  مدن ترمي 

قائمة يف مناطق ال�ضاحل. وارتبطت هذه العمارة بطقو�س خا�ضة لدى ال�ضكان 

الذين يوؤكدون اأن البناء بالطني يرتبط بطبيعة الطق�س واملناخ، ففي حالة الطق�س 

احلار يظل الطني يحتفظ بن�ضبة من الربودة، فيما يف الطق�س البارد، يكون دافئا 

وائل،  نوعا ما.اأما يف التاريخ القدمي املوغل يف احلقب، فاإن �ضكان ح�ضرموت الأ

القراآن  واإخبار  املوؤرخني  ح�ضب  امليالد،  قبل  قرنا   22 من  اأكرث  عاد  قوم  وهم 

الكرمي عنهم، فقد ا�ضتهروا بفن عجيب وبديع ومميز يف بناء مدنهم وق�ضورهم 

وح�ضونهم، ومن ذلك مدينة »اإرم« التي قال اهلل تعاىل عنها: {اإرم ذات العماد 

التي مل يخلق مثلها يف البالد} �ضدق اهلل العظيم.

فـ«اإرم« كانت ذات اأعمدة كبرية وجدران مزخرفة بالذهب والف�ضة حتى غدت 

حقاف« وهو ال�ضم القدمي حل�ضرموت،  اآية يف اجلمال والهند�ضة، وتقع يف »الأ

ثار  وي�ضميها البدو مدينة »عبار« ولعلها املدينة التي اكت�ضفها عام 1990 عامل الآ

قمار ال�ضناعية واخلرائط القدمية. نيكول�س كالب، م�ضتعينا بالأ

ثرية الهامة وال�ضواهد التاريخية، مثل  ويوجد يف املحافظة العديد من املواقع الأ

مدن ريبون ودمون وبور والردود وحري�ضة وغريها، والعديد من احل�ضون التي 

من  العديد  يف  والكهوف  املغارات  من  والعديد  وقائمة  موجودة  اآثارها  تزال  ل 

التي  التقليدية  ال�ضناعات  ببع�س  حتتفظ  تزال  ل  اليوم  ح�ضرموت  املناطق. 

اأك�ضبتها �ضهرة عرب التاريخ، ومنها �ضناعة البخور واللبان ال�ضحري. كما زادت 

�ضهرتها باإنتاج الع�ضل ذائع ال�ضيت على م�ضتوى العامل، ويرتبط بها اليوم. اإىل 

جانب ذلك زراعة النخيل، حيث حتوز على اأكرث من مليوين نخلة.

ويخل�س بنا احلديث اإىل اأن ح�ضرموت متثل متحفا نادرا زاخرا بكل مكونات 

وتوجيه  مثل  الأ الوجه  على  ا�ضتغاللها  يجدر  التي  العاملية  ال�ضياحة  �ضناعة 

الهتمام الكبري واخلا�س ل�ضتثمارها، فهي متتلك تنوعا فريدا يجمع بني البحر 

وال�ضواحل اجلميلة وما ميكن اأن يكون فيها من ال�ضياحة البحرية املتنوعة ويف 

مقدمتها �ضياحة الغو�س، اإىل اجلبال واله�ضاب امل�ضتوية، وما ميكن اأن يكون 

فيها من ال�ضياحة اجلبلية باأنواعها املختلفة، اإىل جانب اإمكانياتها الزراعية 

ثرية  الأ واملواقع  التاريخية  املدن  اإىل  البيئية،  وال�ضياحة  الطبيعية  واملحميات 

والثقافية،  ثرية  الأ وال�ضياحة  املناطق،  خمتلف  يف  املتميز  ال�ضعبي  واملوروث 

اإىل  واملهرجانات،  وال�ضباقات  لل�ضيد  ال�ضحراوية  وال�ضياحة  ال�ضحراء  اإىل 

املدن  اإقامة  اإىل  الدينية،  وال�ضياحة  ال�ضهرية،  الدينية  واملزارات  املناطق 

ال�ضناعية واملراكز التجارية وال�ضياحية القت�ضادية والتجارية، وما اإىل ذلك؛ 

فذلك �ضيء ي�ضجع ويدعو للزيارة وال�ضتمتاع باملكان الذي يحمل ذاكرة زائرة 

ينرثها  التي  والذكريات  النف�س  وخلجات  �ضواق  والأ النطباعات  من  الكثري 

يف كل مكان يحط فيها رحاله يف ال�ضواحل احلانية واله�ضاب البا�ضطة اأكف 

لزائرها  امللتاعة  وال�ضحراء  نزل كرميا،  لل�ضيف،  املهياأة  والوديان  الرتحاب 

وموؤن�ضها.



تقدم  ت�سداأ؛  ل  التي  ال�سعوب  ذاكرة  ال�سور  ن  لأ

هذا  عرب  مرة  كل  يف  الكرام  لقرائها  »ال�سياحة« 

قدمية  ال�سور،  من  خمتارة  جمموعة  الباب 

ل  ومعامل  وم�ساهد  ملدن  ترمز  وهي  وحديثة، 

ت�ساهى  ل  وقيمة  بعدا  تكت�سب  اأخذت  لها،  ح�سر 

مع بروز الكثري من التحولت واملتغريات، بالرغم 

من اأن ال�سورة هي نف�سها التي مبجرد اأن ي�سغط 

وكاأنه  يبدو  الت�سوير  اآله  زناد  على  ملتقطها 

ا�ستوقف حلظة ما من الزمن، قبل اأن تتحول تلك 

اللحظة اإىل ن�س ب�سري وحكاية ت�ستحق اأن تروى 

ويقروؤها النا�س.

الذاكرة 
التي ال تصدأ

ذاكرة الصورة
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ال�سور  من  املجموعة  هذه  يف 

للوثائق  الوطني  باملركز  اخلا�سة 

القرن  �ستينيات  اإىل  بالذاكرة  نعود 

اأمام ثالثة معامل  نقف  املا�سي حيث 

�سور  الوىل  هامة  مينية  تاريخية 

القدمية  التاريخية  �سنعاء  مدينة 

زبيد  ملدينة  الرئي�سي  املركز  والثانية 

وجامع  ملدر�سة  والثالث  التاريخية، 

العمارة  فن  خال�سة  مهد  العامرية 

اليمنية ال�سالمية.
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أماكن



دار الحجر..
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لوحة فنية من الصخر

ُوِصَف بأعجوبة الدنيا الثامنة

هكذا  قط".  اليمن  يزر  مل  كاأنه  يزره  مل  "من 
جانب،  والأ والعرب  اليمنيني  من  زواره  اأغلب  يقول 

2000- بني  يوميا  عددهم  متو�ضط  يرتاوح  والذين 

يف  يتمعنون  وهم  الده�ضة،  تتملكهم  ممن   ،2500
واملعماري  الهند�ضي  وتخطيطه  بنائه  تفا�ضيل  اأدق 

الذي يحيل اأخيلتهم اإىل واحات �ضا�ضعة تت�ضع معها 

املعماري  الفن  جلماليات  والتذوق  التاأمل  م�ضاحة 

املتنوع واملتعدد يف اليمن، ولدرجة اأنه مهما تكررت 

زيارته بالن�ضبة للزائر يبدو له وكاأنه يزره يف كل مرة 

وىل. للمرة الأ

ق�سر �سبئي

وهو  املعماري،  البناء  بهذا  كثريا  اليمنيون  يفخر 

يج�ضد يف تكوينه مالمح الرفاهية والعزة وال�ضموخ، 

حتى اأن اأحدا يف اليمن ل يكاد يجزم لك يف العتقاد 

–ولو غيابيا- باألَّ وجود ملثيله يف اأي مكان من اأنحاء 
العامل، وبالتحديد يف منطقة "وادي ظهر" مبديرية 

)41كم( جهة  اليمنية  �ضنعاء  حمافظة  "همدان" 
هذا  يوجد  حيث  �ضنعاء،  العا�ضمة  غرب  �ضمال 

البناء ال�ضهري املعروف بـ"دار احلجر".

- غالبيتهم  فاإن  جانب  والأ العرب  من  زواره  اأما 

ما  وكثريا  مذهولني،  اأمامه  يت�ضّمرون  كالعادة- 

يعتربه  من  بني  وتو�ضيفاته،  ت�ضنيفه  يف  يختلفون 

"حتفة  فيه  يرى  ومن  الثامنة"،  الدنيا  "اأعجوبة 
معمارية نادرة التكوين"... لكن يف النهاية �ضرعان 

يتو�ضط  الذي  البناء،  اأن هذا  على  يتفق اجلميع  ما 

املعمارية  التحف  اأجمل  اإحدى  العمالقة،  ال�ضخرة 

اإليها  الزائر  ت�ضبق  الإطالق،  على  والعربية  اليمنية 

يحتويه  ما  جلملة  املعرفة  وحب  الف�ضول  نزعة 

الق�ضر من اأ�ضرار واأعاجيب، بعمره املمتد –ح�ضب 

ع�ضر  الثامن  القرن  اأواخر  اإىل  التاريخية-  املراجع 

حينها،  اليمن  ملك  اأمر  حني  وبالتحديد  امليالدي، 

ديب  الأ وزيره  العبا�س،  بن  على  املن�ضور  مام  الإ

وال�ضاعر وامل�ضمم املتميز يف ع�ضره علي بن �ضالح 

املعماري، ببنائه على اأنقا�س ق�ضر �ضبئي قدمي بني 

حينها  يعرف  كان  ال�ضبئية،  احل�ضارة  ازدهار  اإبان 

اآثاره  بقايا  تزال  ما  والذي  �ضيدان"  "ذو  بح�ضن 

ن. منحوتة يف ال�ضخرة حتى الآ

وح�ضون،  قالع  من  اليمن  يحتويه  ما  كرثة  رغم 

يبدو لـــك هذا البناء الشـــامخ وكأنـــه نبتة عبقرية 
نبتت مـــن الصخـــر. وهـــو بتخطيطه الهندســـي 
وبنائه المعمـــاري البديع يمثل لوحـــة فنية باذخة 
كانـــت تفاصيلهـــا قد داعبـــت مخيلة فنـــان ماهر 
لسنوات طويلة، قبل أن تختطها أنامله في هيئة 
مقطوعة فنية معمارية آســـر’ على هذه الصخرة 

النادرة التكوين..
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"دار احلجر" من ميزات كثرية  به  يتمتع  اأن ما  اإل 

ومكانة �ضياحية ومعمارية خا�ضة جعلت منه منوذجا 

اليمنية  العمارة  مناذج  اأبرز  من  فريدا  معماريا 

�ضيلة على الإطالق، وقبلة �ضياحية يفد  والعربية الأ

اإليها اآلف الزوار �ضنويا من خمتلف اأنحاء العامل.

الوهلة  من  مل�ضاهده  الق�ضر  خ�ضو�ضية  تتجلى 

الت�ضميم،  بعبقرية  النبهار  حلظة  وهي  وىل،  الأ

ن�ضاين،  الإ بداع  والإ الطبيعية  بني  التناغم  وثنائية 

بع�ضها،  مع  املت�ضابهة  غري  املختلفة  واجهاته  ويف 

يف  الباذخ  الغنى  مبدى  للناظر  امل�ضهد  ليوحي 

الق�ضر  تعطي  وهي  حدة،  على  واجهة  كل  تفا�ضيل 

من اخلارج عدة مناظر، بينما متنح كل نافذة من 

الداخل م�ضهدا مغاير للوادي ال�ضهري بزراعة العنب 

العمالقة،  الدوم  واأ�ضجار  وال�ضفرجل  والفر�ضك 

يف  التو�ضع  ب�ضبب  تنح�ضر  جميعها  اأخذت  والتي 

زراعة القات.

�ضبعة  من  املكون  عجوبة  الأ الق�ضر  يظهر  حيث 

ب�ضورته  يكتمل  مل  بناءه  اأن  يروى  الذي  طوابق، 

احلالية كما هي اليوم اإل يف بداية القرن الع�ضرين 

من  عدد  وتوارثه  حميد  ابن  يحيى  مام  الإ يد  على 

ملوك اليمن، كقطعة فنية معمارية واحدة نبتت فوق 

حد ب�ضر وجودها، ول كيف  �ضخرة �ضخمة ل علم لأ

على لتتو�ضط امل�ضافة باملرت الواحد  تدحرجت من الأ

مناظر  من  حوله  ما  مع  ويبدو  الوادي،  بطن  يف 

بتحفة  اأ�ضبه  تقليدية،  وم�ضاكن  امل�ضتدمية  للخ�ضرة 

وىل  الأ البدايات  اإىل  بالزائر  تعود  رائعة  طبيعية 

للتاريخ.

يعرف الق�ضر بني اأو�ضاط ال�ضكان املحليني بـ"ق�ضر 

مدخل  من  لك  تنك�ضف  عجائب  وهي  العجائب"، 

معمرة  �ضجرة  تنت�ضب  حيث  اخلارجي،  الق�ضر 

بوابته  اليمني من  اإىل  تقع  بـ700 عام  يقدر عمرها 

األوانهم  اختالف  على  بزواره  مرحبة  الرئي�ضية 

هذه  يف  اخلدمة  من  ملل  اأو  كلل  ودون  واأ�ضكالهم، 

الوظيفة القدمية.

ال�ضجرة  نوعية  حتديد  حول  الروايات  تختلف 

هم ارتباطها الوثيق مبرحلة من  املعمرة، غري اأن الأ

اأنه  يعتقد  الذي  للق�ضر  التاريخية املختلفة  املراحل 

اليمن،  يف  ال�ضبئية  احل�ضارة  ازدهار  لع�ضر  يعود 

وتعد جزءا ل يتجزاأ من الن�ضيج التاريخي والرتاثي 

يف  جوارها  اإىل  الكثريون  وقف  ما  وكثريا  للق�ضر، 

وجه حماولت اقتالعها.

قدماه  وتتخطى  ال�ضجرة  الزائر  يتجاوز  اإن  ما 

أماكن
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وغرفة  ال�ضخمة،  اخل�ضبية  الرئي�ضية  البوابة  عتبة 

باحة  ت�ضتقبله  حتى  بالق�ضر،  اخلا�ضة  احلرا�ضة 

حجار"احلب�س"  بالأ اأر�ضيتها  م�ضقوفة  وا�ضعة 

من  �ضطوري  الأ الق�ضر  ملحقات  وبها  ال�ضخمة، 

ا�ضتقبال  وجناح  وا�ضرتاحة  )م�ضجد(  م�ضلى 

الق�ضر  قبالة  يقع  خارجي عبارة عن مبنى م�ضتقل 

من اجلهة الغربية.

للمقيل، ي�ضله  املبنى املنف�ضل جمل�ضا �ضيفيا  ميثل 

بالباحة درج حجري، ويرتبط ببهو ف�ضيح به نافورة 

تطل  ال�ضكل  هاللية  خ�ضبية  نوافذ  وحتيطه  جميلة، 

حتجب  اأن  ميكن  الغربية،  اجلهة  من  الوادي  على 

فيه  ي�ضتمتع  الذي  املجل�س  اإىل  الوادي  من  الروؤية 

�ضيد  وقد  والق�ضر.  للوادي  بديع  مبنظر  اجلال�س 

املعروفة  العلوية  املجال�س  طابع  بنف�س  املجل�س 

بـ"املفرج" وكذا جمال�س مدينة كوكبان لتاريخية.

ثارة تتزايد عندما يتجه الزائر اإىل الق�ضر  لكن الإ

عرب منحنيات ودرج حجرية، واأول ما ي�ضتوقفه باب 

خ�ضب  من  حمليا  م�ضنوع  �ضميك  تقليدي  خ�ضبي 

هو  وما  ظاهر  هو  ما  املغالق  من  وفيه  "الطنب"، 
�ضافة اإىل متانة ال�ضناعة  �ضري، ليك�ضف للزائر، بالإ

عرفتها  التي  املتناهية  التقنية  ودقة  مهارة  املحلية، 

ال�ضناعة يف اليمن منذ وقت مبكر.

الق�ضر،  ي�ضتقبله  الباب  لعتبة  الزائر  جتاوز  بعد 

بجدرانه امللونة ودرجاته احلجرية، وهي تو�ضله اإىل 

غرف وطوابق الق�ضر الذي يتكون من نحو 35 غرفة 

يتجلى من خاللها التناغم بني ما هو مبني وما هو 

حمفور على ال�ضخر.

جناح  حيث  ول،  الأ الطابق  اإىل  الدرج  يف�ضي 

يتجلى في الطابق السابع 
واألخيـــر مجلـــس واســـع 
علوي  ومطبخ  وملحقات 
وشرفة مكشوفة كبيرة 
محاطة بأشكال بيضاوية 
بالرؤية  تســـمح  كنوافـــذ 
بحرية، باإلضافة إلى نوافذ 
مخصصة إلطاللة النســـاء. 
كمـــا يوجـــد فـــي زاويـــة 
الشـــرفة مكان مخصص 

للحمام الزاجل..
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ال�ضتقبال، والذي ل ي�ضله �ضوى علية القوم، وي�ضم 

�ضالة وا�ضعة وغرف ملحقة. بينما تنتهي به املالحق 

يخرج  لردهة  ي�ضتغرق  حيث  الثاين  الطابق  اإىل 

ليمر يف  للق�ضر،  �ضا�ضي  الأ البناء  اإىل خارج  بعدها 

رواق مك�ضوف منحوت يف ال�ضخرة وملتو عليها.

اأعاجيب واأ�سرار

يف  متمثلة  هنا  عاجيب  الأ بع�س  للزائر  تنك�ضف 

التاريخ.  بدايات  اإىل  تعود  منحوتة  �ضخرية  قبور 

بينما ينتهي به املمر اإىل غرف قدمية النحت اأي�ضا 

با�ضتخدامها  وتوحي  الوادي  على  مطلة  نوافذ  لها 

للحرا�ضة والقن�س لعدم القدرة على حتديد مكانها 

من خارج ال�ضخرة.

الثاين  الطابق  من  ال�ضخري  اجلزء  هذا  ميثل 

اأن اجلزء املك�ضوف من  بقايا الق�ضر ال�ضبئي، غري 

املمر قد غطي ببناء ا�ضتخدم كمطبخ منف�ضل عن 

تقع  واملطبخ  ال�ضخرية  الغرف  بني  وما  الق�ضر. 

�ضطوري. عاجيب يف الق�ضر الأ اأعجوبة الأ

بطن  ت�ضقان  بفتحتني  بئر  يف  عجوبة  الأ هذه  تربز 

اأحد تاريخ حفرهما املوغل يف  ال�ضخرة، ول يعرف 

�ضغرى  فتحة  اإىل  الفتحتان  هاتان  وتنق�ضم  القدم. 

بالفتحة  بالتقائها  وتخل�س  املمر،  هذا  يف  تبداأ 

الفتحة  بينما  تقريبا.  بعمق خم�ضني مرتا  الرئي�ضية 

منحنيات  عرب  �ضفل  بالأ تت�ضل  التي  الرئي�ضية 

وتعرجات، ل يعرف نهايتها اأحد قط.

براأ�ضه  يطل  وهو  اأحدا  اأن  للت�ضاوؤل  املثري  والغريب 

على احلفرة، ل يجروؤ على اأكرث من العودة بت�ضاوؤلته 

باملياه  كانت  اإذا  وما  نهايتها،  حول  الرجاء  خائب 

اجلوفية واأين هي يا ترى؟ اأم اأنها تنتهي مبخرج ل 

يعلمه اإل اهلل؟ ومن ع�ضاه حفرها؟ وما �ضر ات�ضالها 

باأعلى املبنى نف�ضه؟ وملاذا انتهى التجويف املبني يف 

حتديدا،  مام   الأ جناح  عتبة  عند  ال�ضاد�س  الطابق 

بعد جتاوز الطوابق من الثالث وحتى اخلام�س دون 

اأي فتحات جانبية؟

بتوفري  خا�ضة  كانت  جوفية  بئر  اأنها  البع�س  يعتقد 

املاء للق�ضر، بينما يرى اآخرون اأنها م�ضيدة ن�ضبت 

رجح  ملن يحاول العتداء على الق�ضر... غري اأن الأ

اأن تكون ممرا يف�ضي اإىل خارج املبنى يف حال تعر�س 

الق�ضر لل�ضطو.

نلج  اأن  وقبل  العلوية،  طوابقه  واإىل  للق�ضر  نعود 

كانت  �ضغرية  غرفة  ت�ضتوقفنا  الثالث  الطابق  اإىل 

يف  يعمل  كان  احللم  �ضن  دون  مل�ضتخدم  خم�ض�ضة 

املرا�ضلة وجلب حاجيات حرمي الق�ضر، ويطلق عليه 

"الدويدار" وهو لفظ تركي. بينما متثل الغرفة احلد 
خري الذي كان ي�ضمح للحر�س بالو�ضول اإليه وعدم   الأ

على اأبدا. جتاوزه اإىل الأ

بوالدة  الثالث اجلناح اخلا�س  الطابق  ي�ضكل  وفيما 

اإىل  �ضافة  بالإ غرف،  جمموعة  من  ويتكون  مام،  الإ

اإىل  ينق�ضم  الرابع  الطابق  فاإن  حمكمة،  خزانة 

ول خا�س بويل العهد، به غرفة مربعة لها  ق�ضمني: الأ

نافذة بديعة، ويف نف�س الغرفة خزانة كبرية مرتفعة 

مبتكر  �ضلم  عرب  اإل  اإليها  الو�ضول  ميكن  ل  الفتحة 

تتعمق درجاته يف اخل�ضبية.

خر املبني على ال�ضخرة ومتثل ال�ضخرة  اأما الق�ضم الآ

اأر�ضيته، فقد خ�ض�س لغرف اجلواري واخلادمات. 

ويف نف�س الطابق توجد الرحى اأو مطاحن احلبوب، 

اأي�ضا ال�ضرفة الظاهرة يف اجلهة  احلجرية. وتوجد 

املالب�س،  لغ�ضيل  املخ�ض�س  املكان  وهي  ال�ضرقية، 

مطار املن�ضابة  وفيها بركة �ضغرية تتجمع فيها مياه الأ

من اأ�ضطح الق�ضر عرب قنوات معينة تنم عن ذكاء 

ال�ضتغالل لهذه الكمية من املياه.

اإىل  الطريق  ينق�ضم  حيث  اخلام�س،  الطابق  اإىل 

ق�ضمني: ق�ضم يوؤدي اإىل الطابق ال�ضاد�س حيث جناح 

مع  املخ�ض�س  اخلام�س  بالطابق  املرور  دون  مام  الإ

غرفا  وي�ضم  احلرمي،  جنحة  لأ ال�ضاد�س  من  جزء 

�ضافة اإىل جمل�س وا�ضع متيزه  للنوم وملحقاتها، بالإ

ل  التي  و"امل�ضربيات"  الوا�ضعة  والنوافذ  القمريات 

ت�ضمح بالروؤية من اخلارج للداخل.

واملوؤدي  مام  بالإ اخلا�س  الدرج  عتبة  عند  يظهر 

اإىل جناحه طرف فتحة البئر الرئي�ضية، بعد اأن مت 

تغطيتها بقطعة من الزجاج ال�ضميك جدا. ويف جناح 

أماكن
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جهتي  على  تطل  مريحة  ركنية  غرفة  جند  مام  الإ

ال�ضرق وال�ضمال، وهي متنح الغرفة جوا باردا خالل 

مام يحيى على  ف�ضل ال�ضيف، حيث كان يحر�س الإ

اأن يق�ضيه يف هذا الق�ضر.

"بورتريه" متخيل  الغرفة  اأحد جدران  على  ويوجد 

اجلوار  ويف  اإيطايل،  فنان  بري�ضة  يحيى  مام  لالإ

توجد غرفة �ضغرية جدا ت�ضم ثالث نوافذ �ضغرية، 

مام  الإ فيه  كان  الذي  املكان  "الكمة" وهي  وت�ضمى 

يختلي بنف�ضه، ويخ�ض�ضها للتفكري والكتابة وحفظ 

اأوراقه املهمة.

وا�ضع  جمل�س  خري  والأ ال�ضابع  الطابق  يف  يتجلى 

وملحقات ومطبخ علوي و�ضرفة مك�ضوفة كبرية حماطة 

بحرية،  بالروؤية  ت�ضمح  كنوافذ  بي�ضاوية  باأ�ضكال 

الن�ضاء.  لإطاللة  خم�ض�ضة  نوافذ  اإىل  �ضافة  بالإ

للحمام  خم�ض�س  مكان  ال�ضرفة  زاوية  يف  يوجد  كما 

مام كان ي�ضتخدمه يف املرا�ضالت. الزاجل، يبدو اأن الإ

التي  احلكايات  من  الكثري  ت�ضمع  الق�ضر  هذا  يف 

يف  البالد  اإن  يقال  اإذ  وثيقا،  ارتباطا  به  ترتبط 

تراك �ضهدت اأمطارا غزيرة اأدت اإىل  فرتة حكم الأ

اإىل  اأتى  ذلك  بعد  اأثر،  اأي  له  يبق  ومل  الدار  تهدم 

بناء  اأعاد  الذي  املن�ضور  اهلل  عبد  مام  الإ املنطقة 

املوجود  وهو  "حب�س" اأ�ضود،  بحجر  الثالثة  دوار  الأ

مام عبد اهلل  حاليا، ومن ثم �ضكن فيه بعد موت الإ

اإنه يف عهده قامت  ويقال  النا�ضر،  مام  الإ املن�ضور 

همدان،  اأهل  وبني  بينه  واخلالفات  احلروب  بع�س 

واأخذوه  فرا�ضه  على  نائم  وهو  بقتله  قاموا  والذين 

ودفنوه هو واحلرا�ضة التي كانت معه يف منطقة تقع 

اإن قربه  املنطقة  اأبناء  ويقول  "وادي ظهر"،  جنوب 

ن ومعروف لدى اجلميع. موجود حتى الآ

ئمة يتخوفون من  مام النا�ضر كان الأ وعقب وفاة الإ

بع�س  بنى  يحيى  مام  الإ اأن  حتى  الدار،  هذه  �ضكن 

غرّي  ما  �ضرعان  ولكن  الوادي  يف  خرى  الأ الق�ضور 

�ضافية  دوار الإ راأيه واأعاد ترميم الدار وبنى بع�س الأ

املرافق  بع�س  باإ�ضافة  وقام  جّر(  )الآ بـ"الياجور" 

املجاور  واجلامع  اخلارجي  املجل�س  مثل  خرى  الأ

وكتب على بابه "بناه هلل املتوكل على اهلل".

الهند�ضي  التخطيط  وحكمة  اجلب�ضية  النقو�س  ولعل 

للمياه  الطبيعية  الثالجات  اأو  واخلزائن  للق�ضر 

ال�ضيقة  والفتحات  احلبوب،  ومدافن  املربدة، 

فتحات  مبرور  اإل  ت�ضمح  ل  والتي  الدرج  اأركان  يف 

والتي  بالق�ضر  املحيطة  احلرا�ضة  وغرف  البنادق، 

يتجاوز عددها �ضبع غرف تتوزع على اجلبال املحيطة 

جميعها  منية،  الأ الحتياطات  من  وغريها  بالق�ضر، 

مني للق�ضر، فاإنها  مثلما توحي ب�ضيطرة الهاج�س الأ

تبني روعة وعظمة الت�ضميم لق�ضر و�ضفه فران�ضي�ضكو 

ن�ضاين  ول عن الرتاث الإ ممي الأ باندرين، امل�ضوؤول الأ

لليمن  الثانية  زياراته  اإحدى  اليون�ضكو يف  يف منظمة 

موؤخرا، بـ"اأعجوبة الدنيا الثامنة".

فـــي الجوار توجـــد غرفة صغيرة جـــدا تضم ثالث نوافـــذ صغيرة، 
وتســـمى "الكمة" وهي المكان الـــذي كان فيه اإلمام يختلي 

بنفسه..
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مل تعد �ضناعة ال�ضياحة كما كانت منذ �ضنوات. ت�ضعبت فروعها وتداخلت، واأ�ضبحت تدخل يف معظم جمالت 

احلياة اليومية. مل يعد ال�ضائح ذلك ال�ضخ�س الذي يحمل حقيبة �ضغرية وي�ضافر اإىل بلد ما ليق�ضي عدة ليال 

ثرية. تغري احلال وتبدل، وتخطت ال�ضياحة تلك احلدود ال�ضيقة  يف اأحد الفنادق ويتجول بني معامل البلد الأ

لتدخل بقوة اإىل كل مكان لتوؤثر فيه وتتاأثر به.

هذا التنوع هو نتاج تطور �ضناعة ال�ضياحة وزحفها اإىل مقدمة القطاعات القت�ضادية يف العامل. فقد متكنت 

زمات، واأثبتت التجارب اأنها �ضناعة ل تن�ضب ول تندثر، بل تنمو عاما بعد عام، رغم  ال�ضياحة من جتاوز كل الأ

حداث املوؤ�ضفة التي قد متر بها. كل الأ

ن�ضانية يف املعرفة وتخطي احلدود. لقد توقع البع�س منذ �ضنوات  ال�ضياحة اأي�ضا هي �ضناعة مرتبطة بالرغبة الإ

نرتنت التي تعج باملعلومات وال�ضور والبيانات. ولكن  اأن تقل حركة ال�ضياحة مع تطور الإعالم وظهور �ضبكة الإ

ال�ضنوات اأثبتت اأن ال�ضياحة �ضتظل اأكرث ال�ضناعات منوا واأكرثها ر�ضوخا وازدهارا.

خرية، اإىل �ضوق ال�ضفر وال�ضياحة، اإل اأن ال�ضوق ت�ضتطيع ا�ضتيعاب العامل  ورغم دخول دول كثرية، يف الفرتة الأ

كرث تطورا وتفهما وتفتحا هو الذي ي�ضتطيع اأن ياأخذ منها  كله؛ فهي �ضناعة العامل من العامل واإىل العامل. والأ

قدر ما ي�ضاء.

صناعة السياحة
نور حممد





حكاية ممالك وقوافل البخور واللبان والطيب

ملف العدد

باليمن،  يرتبط  البخور  وا�ضم  التاريخ  فجر  منذ 

تنبعث  التي  اليمانية،  ال�ضمر  ومقايل  وبجل�ضات 

اأرجاء  لتغمر  واملميزة  النفاذة  البخور  روائح  منها 

لفة واحلميمية  املكان، وت�ضيع اأجواء من الدفء والأ

والطماأنينة على اجلل�ضة، كما ت�ضفي عليها خ�ضو�ضية 

فريدة، ل�ضيما اإذا ما اقرتن البخور بجل�ضات املقيل 

ال�ضهرية يف اليمن، هذا عدا ال�ضتخدامات اخلا�ضة 

خرى املتعددة للبخور والتي قلما تظهر يف جمتمع  الأ

اآخر غري اليمن.

ملحة تاريخية

النقو�س  وتعززها  التاريخية،  وامل�ضادر  املراجع  توؤكد 

ثرية القدمية للم�ضت�ضرق األربت  والكتابات امل�ضندية الأ

“نباتات  اأن  الرياين،  مطهر  اليمني  واملوؤرخ  جام 

اجلنوبي  ال�ضاحل  على  تنمو  كانت  والتوابل  الطيب 

ل�ضبه اجلزيرة العربية )اليمن(”. عالوة على اأنه ل 

تزال بع�س مناطق هذا ال�ضاحل تنتجها ب�ضكل طبيعي 

�ضقطرى  جزيرة  واأرخبيل  املهرة  ومنها  وزراعي، 

احتل  النادرة.وقد  العطرية  النباتات  باأنواع  ال�ضهرية 

البخور موقعًا مهّمًا يف جتارة اأهل اليمن، اإذ كان اأبرز 

اليمنيون،  عرف  وقد  جتارتهم.  يف  احل�ضارية  ال�ضلع 

قبل غريهم، اأهميته وا�ضتخداماته املتعددة، وخا�ضة 

ثم  ومن  املختلفة،  واملنا�ضبات  الدينية  املرا�ضيم  يف 

القدمي  العامل  اإىل  وا�ضتخداماته  اأهميته  انتقلت 

مراكز  اإمداد  عاتقهم  على  اليمن  اأهل  واأخذ  برمته، 

احل�ضارات القدمية مبا حتتاجه من البخور.

ويعتقد اأن هذه النباتات هي التي لفتت اأنظار العامل 

القدمي اإىل اليمن وح�ضاراته املتعاقبة عرب التاريخ، 

اليمن 
مهد أقدس التجارات عبر التاريخ
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ما إن تتصاعد روائح البخور في األرجاء، وتتعالى معها نفحات العود 
جو  في  المكان  يغرق  حتى  النفاذ،  العطري  بأريجها  والطيوب، 
سفر  في  األذهان  وتحلق  وليلة”،  ليلة  “ألف  قصص  من  أسطوري 
طويل يعود بالذاكرة إلى زمن الماضي الجميل، ومجالس األنس 
قصة  وردهاته  التاريخ  أقبية  بين  من  تتبدى  حيث  الغابرة،  والطرب 
مثخنة بالكثير من التفاصيل والمغامرات، بتجلياتها الموغلة في 
واألنس  والسحر  بالخياالت  المسكونة  السحرية  وأحداثها  األعماق، 
عبر  العربية  الحضارية  السلع  وأعرق  أشهر  قصة  إنها  والروحانية. 

التاريخ: البخور اليمني.

القدمي،  العامل  اإ�ضهاما مبا�ضرا يف  ت�ضهم  ما جعلها 

من  وبلغت  واجتماعيا،  وثقافيا  و�ضيا�ضيا  اقت�ضاديا 

والرومان  اليونان  الكتاب  جعل  ما  ال�ضيت  ذيوع 

كانت  كما  كبريين.  وانبهار  باإعجاب  عنها  يكتبون 

هوؤلء  اهتمام  وراء  احلقيقي  ال�ضبب  النباتات  هذه 

وتاريخهم  و�ضاكنيها  العربية  باجلزيرة  الكتاب 

احل�ضاري والثقايف والجتماعي قدميا.

خباريني واملوؤرخني وامل�ضت�ضرقني،  ويذكر الكثري من الإ

خا�ضة املهتمني بتاريخ اجلزيرة العربية، الكثري من 

التفا�ضيل حول اأهمية هذا املنتج الذي كان وراء حالة 

اليمنيون  عا�ضها  التي  القت�ضادي  والرتف  الرثاء 

قدميا، لدرجة اأن اأحد امل�ضت�ضرقني اليونانيني و�ضفه 

بـ”نفط اجلزيرة” قدميا.

ومما ُذكر حول جتارة البخور يف اليمن، على �ضبيل 

املثال ل احل�ضر، ما ذكره ياقوت احلموي يف “معجم 

“�ضفة  الهمداين يف  واأبو حممد احل�ضن  البلدان”، 

اأولريي يف  كليل”، ودي ل�ضي  جزيرة العرب” و”الإ

“جزيرة العرب قبل البعثة”، واآخرون كرث؛ عن اأن 

�ضجار العطرية كانت  اأ�ضجار البخور وغريها من الأ

تنمو على ال�ضاحل اجلنوبي لبالد اليمن، ويف اأحرا�س 

قاليم الداخلية وو�ضط الغابات الكثيفة؛ ولذا كان  الأ

اأريج الطيب والعطور يفوح يف طول البالد وعر�ضها، 

اإىل  بها  تاجروا  وائل(  الأ )اليمنيني  العرب  واأن 

التجارة  وب�ضبب هذه  قبل غريهم،  خرى  الأ البلدان 

اليمنية  ال�ضبئية  احل�ضارة  )بناة  ال�ضبئيون  اأ�ضبح 

يف  الإطالق  على  ثراء  القبائل  اأكرث  من  القدمية( 

العامل القدمي.
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�ضلبة  عطرية  جمموعة  خليط  من  البخور  ويت�ضكل 

تو�ضع على اجلمر يف ما يعرف بـ”املبخرة” )وعاء 

اأو  نحا�ضي  اأو  حجري  اأو  رخامي  ال�ضكل،  تاجي 

برونزي(، فتتاأثر قطع البخور باحلرارة وينتج منها 

بالبيت  اأريجه  ارتبط  الرائحة  فواح  عطري  دخان 

املظاهر  من  مظهرًا  واأ�ضبح  زل  الأ منذ  العربي 

املرتبطة بن�ضيجه احل�ضاري والجتماعي والتاريخي 

والثقايف.

�سباأ: مملكة البخور

بالبخور  اليمنيني  اهتمام  التاريخية  املراجع  وتعيد 

كان  حيث  قدميا،  الدينية  بالطقو�س  ارتباطه  اإىل 

معبد  يف  عرث  وقد  القدمية،  املعابد  يف  ي�ضتخدم 

على  �ضنعاء،  العا�ضمة  �ضمايل  ماأرب،  يف  “اأوام” 
ا�ضتخدامه  قدم  توؤكد  التي  ال�ضواهد  من  الكثري 

القدمي  لليمن  العالية  املكانة  تبني  كما  اليمن،  يف 

ذلك  رافق  وما  وىل،  الأ للح�ضارات  مهدًا  باعتباره 

من طقـو�س ومظـاهـر دينيـة، حيـث كـان اأهــــل البالد 

لهة. يلجــوؤون اآنذاك اإىل حرق البخور قربانًا لالآ

اأما  تطهرًا.  يحرقونه  والبابليون  ال�ضومريون  وكان 

الفرق ال�ضوفية فكانوا يطلقونه خالل حفالت املوالد 

اليمني  البخور  عراقة  يوؤكد  وما  الذكر.  وحلقات 

غالزمان،  اأولني  الكندي  ثار  الآ عامل  اإليه  تو�ضل  ما 

ثار  رئي�س البعثة الكندية التي قامت بالتنقيب عن الآ

“حمرم  يف  جديدة  معامل  اكت�ضافه  لدى  ماأرب،  يف 

ن�ضفه  يزال  ل  الذي  ال�ضم�س(  )معبد  بلقي�س” 

مدفونًا يف ال�ضحراء، حيث ذكر اأن البعثة عرثت يف 

املحرم على كمية من البخــور اخلا�س بامللكة بلقي�س 

والربونزية  الفخارية  واين  الأ من  جمموعة  وكذا 

والف�ضية التي كانت ت�ضتخدم كمباخر.

القرن  حتى  �ضباأ  مبملكة  مرتبطا  البخور  ظل  وقد 

م التي تاجر  اخلام�س قبل امليالد، اإذ كانت الدولة الأ

اإىل  املختلفة،  واأنواعه  بالبخور  وائل  الأ م�ضيدوها 

جانب غريه من ال�ضلع احل�ضارية القدمية، كاللبان 

الرئي�ضي  املركز  كانت  اأنها  كما  وغريها.  والتوابل 

اأن خرجت عن �ضيطرتها  لتجارة البخور، حتى بعد 

م�ضتقلة،  دول  تكون  اأن  وا�ضتطاعت  عدة،  مناطق 

مملكة  مع  مناف�ضة  يف  الدول(   هذه  )اأي  ودخولها 

اإن  ال�ضيا�ضي والتجاري، بل  �ضباأ، و�ضاركتها نفوذها 

كل واحدة من تلك الدول مل تكن اأقل �ضاأنا من �ضباأ 

الدول: معني، قتبان،  واأبرز هذه  اأوج ازدهارها.  يف 

وح�ضرموت.

وكانت دولة املعينيني، وعا�ضمتها “قرناو” مبحافظة 

ظهرت  قد  �ضنعاء،  �ضرقي  �ضمال  150كم  اجلوف، 

متكنت  اأن  بعد  امليالد،  قبل  اخلام�س  القرن  يف 

)براق�س(  “َيُثل”  مدينة  بقيادة  اجلوف  مناطق 

العا�ضمة الدينية، من ال�ضيطرة على طريق البخور 

ثم  وقتبان،  ح�ضرموت  مب�ضاندة  التجاري  واللبان 

التجارية  املحطات  واأقاموا  �ضمال،  املعينيون  اجته 

التجارية  القوافل  طرق  على  املعينية  وامل�ضتوطنات 

مثل قْرية يف وادي الدوا�ضر على الطريق بني جنران 

يف  “ددان”  ومثل  اجلزيرة،  �ضرق  اأي  والبحرين، 

وادي القرى على الطريق بني جنران وغزة.

�ضواق  الأ يرتادون  معني  اأهل  انطلق  “قرناو”   ومن  

وقد  وغريها.  واليونان  وم�ضر  فل�ضطني  يف  العاملية 

عرث مب�ضر على قرب تاجر معيني نق�س ا�ضمه “زيد 

م�ضر  يف  والقرفة  باملر  يتاجر  زيد”، وكان  بن  اإلأ 

اأيام بطليمو�س الثاين حوايل 264 ق. م.

يف  ب�ضهرتهم  املعينيني  يعرف  القدمي  العامل  وكان 

رجاء قدميا. وقد ذكرهم  ت الأ هذه التجارة التي مالأ

موؤلفو اليونان يف كتبهم و�ضموا اللبان با�ضمهم. على 

اأن تلك امل�ضادر ل تق�ضر الذكر على املعينيني، واإمنا 

تذكر معهم اأي�ضا يف اليمن: ال�ضبئيني، احل�ضارمة، 

والقتبانيني، حتى اإن اأول ذكر لقتبان كان قد ورد يف 

اإل وتار” ال�ضبئي، وكانت حينها  “كرب  نق�س امللك 

موالية ل�ضباأ التي خل�ضتها من �ضيطرة اأو�ضان.

على اأن قتبان، مثل معني، ا�ضتطاعت اأن تخرج عن 

�ضيطرة �ضباأ يف القرن اخلام�س قبل امليالد، واأن متد 

مع ح�ضرموت،  متحالفة  �ضباأ،  على ح�ضاب  نفوذها 

وكانت مدينة “متنع” يف وادي بيحان عا�ضمة قتبان 

والثاين  الثالث  القرن  �ضل. ويف  الأ قبائلها يف  ومقر 

قبل امليالد بلغت قتبان اأوج ازدهارها و�ضملت رقعتها 

العرب،  بحر  �ضاحل  حتى  القدمية  اأو�ضان  مناطق 

لت�ضمل واحة اجلوبة على بعد  ومدت نفوذها جنوبا 

م�ضرية يوم واحد من ماأرب العا�ضمة ال�ضبئية.

وح�ضب امل�ضادر التاريخية فاإن القتبانيني قد متيزوا 

يف  الري  م�ضاريع  فاأقاموا  هائل،  زراعي  بن�ضاط 

بار،  الآ وحفروا  الطويلة،  القنوات  و�ضقوا  الوديان، 

على  موقعهم  ا�ضتثمار  واأح�ضنوا  ال�ضدود،  وبنوا 

طريق اللبان والبخور التجاري، فجنوا من الزراعة 

والتجارة اخلري الوفري، وكانوا يعنون ب�ضن ال�ضرائع 

القت�ضادية،  اأمورهم  تنظم  التي  القوانني  وو�ضع 

ول تزال تقوم اإىل اليوم ويف حمل ال�ضوق القدمي يف 

جوانبها  على  نق�س  َم�َضلٌَّة  كحالن” )متنع(  “هجر 
�ضمر”  “�ضوق  وا�ضمه  املدينة  ب�ضوق  خا�ضة  تعاليم 

وفئات  املفرو�ضة،  الر�ضوم  اإجمال  النق�س  ويبني 

التجار وغري ذلك.

اأما ح�ضرموت يف اأقدم عهودها فقد كانت تابعة لدولة 

�ضباأ الكبرية، ثم موالية لها، وفق تلك املراجع. ويف 

ال�ضبئية،  الدولة  اإبان �ضعف  م،  القرن اخلام�س ق. 

دولة  وكونت  كغريها،  �ضباأ،  عن  ح�ضرموت  خرجت 

اأهمية  واكت�ضبت  تدريجيا  قوتها  منت  وقد  م�ضتقلة، 

فائقة، خا�ضة لكونها متلك اأر�س اللبان والبخور يف 

يف  تقع  عا�ضمتها ” �ضبوة”، التي  وكانت  “ظفار”، 
اأق�ضى غرب وادي ح�ضرموت على اأطراف “مفازة 

“ظفار”  ت�ضم  ازدهارها  عز  يف  وكانت  �ضيهد”، 

�ضاحل  حتى  املمتد  اجلنوبي  والنطاق  اللبان  ار�س 

وما  اخلايل  الربع  باجتاه  �ضمال  ومتتد  العرب، 

�ضلي:  الأ موطنها  اإىل  �ضافة  بالإ “الَعرْب”،  يحاذي 

ملف العدد
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بو�ضوح  الدولة  اأهمية هذه  وتربز  وادي ح�ضرموت. 

امل�ضادر  يف  عا�ضمتها  وذكر  ذكرها  خالل  من 

الكال�ضيكية، اإذ تذكر اأن “�ضبوة” كانت مركزا هاما 

من اأبرز مراكز جتارة ت�ضدير اللبان والبخور.

مريات اللبان: بخور الأ

ما يواجهه الباحث يف هذا املو�ضوع هو غياب البحوث 

لذا  با�ضتفا�ضة،  تتناوله  التي  التاريخية  والدرا�ضات 

حول  جيال  الأ تتداولها  التي  احلكايات  تعددت  فقد 

�ضاطري. ومن تلك  البخور، اإىل درجة اقرتابها من الأ

ما  عادة  وم�ضـــتقاته  البخور  �ضجرة  اأن  احلكايات 

الو�ضول  يعترب  حيث  الكثيفة،  الغابات  و�ضط  توجد 

اإليها مغامرة خطرية، ب�ضبب ما تردده احلكايات من 

فاعي الكبرية ال�ضـــامة  اأن هذه ال�ضجرة حتيط بها الأ

�ضلي،  التي حتت�ضن اأعواد نبات البخور الطبيعي الأ

نها مغرمة بروائحه العطرة. لأ

وقد راجـت هذه احلكايات ول يزال يرددها التجــار 

البخور  �ضناعة  يف  يعملون  ممن  عدن  يف  الهنود 

وا�ضترياده وت�ضـديره منـذ حوايل مائـة عـام. وتربط 

بالرغبة يف  والنوادر  تلك احلكايات  امل�ضادر  بع�س 

على  يعتدون  ل  حتى  واملهــربني  القرا�ضنة  تخويف 

هذا املح�ضول املهم.

من  العديد  هنالك  كان  اأنه  املراجع  اأهم  وتذكر 

البخور،  طبخة  عمل  يف  امل�ضتخدمة  الطيب  نباتات 

يدع”، “البل�ضم”،  فاقيا”، “الإ لوه”، “الأ منها: “الأ

امللكي،  )القاطر  خوين”  الأ “دم  “احلذق”، 
“ال�ضندل”،  “ال�ضرب”،  “الرند”،  العندم(، 
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“العود”،  “الظفر”،  )الكمكم(،  “ال�ضرو” 
“الق�ضط البحري”، “الك�ضا”، “الدن”، “املقل”، 

و”اللبان”. “املر”،  “الند”، 
“اللبان”،  بخور  هو  البخور  اأنواع  اأ�ضهر  اأن  اإل 

اللبان  وكان  املراجع.  وفق  و”ال�ضرب”،  و”املر”، 

اأكرث اأنواع البخور جذبا لالنتباه، نظرا ل�ضتخداماته 

“البخور  ا�ضم  عليه  يطلق  اأ�ضبح  حتى  املتعددة، 

لزج عرف  �ضائل �ضمغي  عبارة عن  وهو  املقد�س”، 

LI-( ببا�ضم “اللبان” عند العرب وا�ضمه باليونانية

ت�ضاف  )كندر(،  والفار�ضية  وبالهندية   )BANOS

اإليه نعوت كثرية ح�ضب طبيعته اأو مكان اإنتاجه، مثل: 

م�ضتكا”... “لبان  �ضحري”،  “لبان  ذكر”،  “لبان 
العام  وال�ضم  اللبان،  �ضجر  من  اللبان  وي�ضتخرج 

 ،)BOSWELIA( النبات  عامل  يف  ال�ضجرة  لهذه 

واملعروف منها خم�ضة ع�ضر نوعا، واآخرون يذكرون 

اأن املعروف منها خم�ضة وع�ضرون نوعا كلها تنمو يف 

بالد اليمن وبخا�ضة حمافظة ح�ضرموت.

على  القادرة  الربية  النباتات  من  اللبان  و�ضجرة 

احلاجة  دون  من  وتنمو  تنبت  والتي  اجلفاف  حتمل 

ن�ضان، وهي �ضجرة �ضوكية ل ترتفع اأكرث  اإىل جهد الإ

اأن  اأكدت  احلديثة  الدرا�ضات  اأن  اإل  ذراعني،  من 

طول ال�ضجرة قد ي�ضل اإىل ب�ضعة اأمتار، فيما ي�ضل 

عمرها اإىل مئات ال�ضنني.

با�ضتخراج  يقومون  كانوا  املالك  اأن  يذكر  ومما 

طريق  عن  ال�ضيف  ف�ضل  يف  �ضجار  الأ من  اللبان 

ف�ضد حلاء جذع ال�ضجرة واأغ�ضانها يف عدة موا�ضع 

ترتاوح بني ع�ضرة اإىل ثالثني مو�ضعا، ح�ضب حجم 

فين�ضح  “املثقف”،  ت�ضمى  �ضغرية  باأداة  ال�ضجرة، 

لونها  مت�ضلة  حبيبات  �ضكل  على  لزج  �ضائل  منها 

خم�ضة  نحو  ُترتك  بني،  ا�ضفر  اإىل  �ضاحب  ا�ضفر 

املح�ضول  ُيجمع  ثم  وتت�ضلب،  جتف  كي  يوما  ع�ضر 

اأماكن خا�ضة وعندما يحل ال�ضتاء يكون  ويخزن يف 

املو�ضم قد اكتمل فت�ضحن يف اأكيا�س للت�ضدير.

البخور هدية العظماء

املو�ضم  يف  الواحدة  لل�ضجرة  املتو�ضط  نتاج  الإ وكان 

اللبان  جودة  مقيا�س  اأما  كيلوجرامات.  ع�ضرة  نحو 

اللون  ذو  فاللبان  والنقاء،  اللون  خالل  من  فيكون 

بي�س امل�ضوب بزرقة ال�ضماء واخلايل من ال�ضوائب  الأ

هو اأجود اأنواع اللبان واأغالها ثمنا، وتقل اجلودة كلما 

مال اللون اإىل الحمرار اأو اختلط ب�ضوائب اأخرى.

“طريق  كتابه  يف  العمري،  �ضالح  هادي  د.  يقول 

اليمن  واآثار  البرتاء  اإىل  جنران  من  القدمي  البخور 

القت�ضادية عليه”، اإن “اللبان كان يحرق يف مباخر 

اأن رائحته طيبة ودخانه  وين�ضاأ عنه دخان قامت غري 

اأ�ضبح  حتى  املعابد  يف  ا�ضتعماله  وانت�ضر  مقبول، 

وا�ضتعمل  لهة.  الآ اإىل  القرابني  تقدمي  لدى  �ضروريا 

بلدان  ا�ضتعماله  عم  اإذ  الدينية،  احلفالت  يف  اأي�ضا 

املتو�ضط، وكرث  البحر  القدمي وحو�س  دنى  الأ ال�ضرق 

حرقه يف بالد الرافدين، وقد عرث يف معبد نينوى على 

�ضور عديدة لقرابني البخور اأمام اإله ال�ضم�س”.

البخـــور  أهميـــة  وازدادت 
وازدهـــرت تجارتـــه بعد أن 
القدماء الســـتعماله  اتجه 
قرابيـــن لآللهـــة عوضا عن 
منهم  اعتقادا  الحيوانات، 
أن التقـــرب يكـــون أفضل 
األزكـــى  البخـــور  برائحـــة 
واألطيب من رائحة الدماء، 
فضال على تزايد استخدام 

بعض أنواعه 
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ومما يروى اأن ملوك اآ�ضور عندما يتوحدون وين�ضبون 

بنحو  يقدر  بخورا  ذلك  مع  يقدمون  كانوا  التماثيل 

اآلهتهم  مذبح  على  باإحراقه  “تالنت” يقومون  األف 

ا�ضتعملوا  فقد  الفر�س  اأما  الكبري.  بابل  معبد  يف 

البخور بكرثة، اإذ كانوا يحتاجون اإىل األف “تالنت” 

البخور  القدمي  العامل  �ضكان  وا�ضتخدم  �ضنويا.  منه 

يف طقو�س ت�ضييع املوتى، عندما كانوا يحرقون جثث 

املوتى بدل من دفنها، لذلك يحرق اللبان من اأجل 

ومن  منها،  املنبعثة  الكريهة  الروائح  على  الق�ضاء 

لهة، فكانت حتاط اجلثة  الآ اأخرى ل�ضرت�ضاء  جهة 

بكميات كبرية من البخور وحترق معها.

ومن �ضواهد ذلك اأن اإمرباطور روما “نريون” )54 

مرا�ضم  يف  البخور  من  كبرية  كمية  اأحرق  68م(  ـ 

اللبان  اأن  املعروف  ومن  “يوبيا”.  زوجته  جنازة 

النيل،  وادي  بالد  يف  املوتى  حتنيط  يف  ا�ضتخدم 

�ضرتني  الأ عهد  يف  م�ضر  يف  بداأ  قد  التحنيط  كون 

الثالثة والرابعة )-2000 2750 ق. م(.

وكان  حياء،  الأ تكرمي  حفالت  يف  اأي�ضا  وي�ضتخدم 

اأن  ذلك  على  ال�ضواهد  ومن  ثمينة.  كهدية  يقدم 

اأر�ضلت  ملكة �ضباأ، التي ذكرت يف الكتب ال�ضماوية، 

هدية اإىل النبي �ضليمان عليه ال�ضالم �ضمنتها كمية 

�ضكندر املقدوين عندما  كبرية من البخور، كما اأن الإ

دخل بالد العرب اأهدى اإىل اأ�ضتاذه “اأر�ضطو” كمية 

�ضخمة من اللبان.

فوائد �سحية

اأن  بعد  جتارته  وازدهرت  البخور  اأهمية  وازدادت 

عن  عو�ضا  لهة  لالآ قرابني  ل�ضتعماله  القدماء  اجته 

اأف�ضل  يكون  التقرب  اأن  منهم  اعتقادا  احليوانات، 

طيب من رائحة الدماء،  زكى والأ برائحة البخور الأ

“علكة”  اأنواعه  بع�س  ا�ضتخدام  تزايد  على  ف�ضال 

مت�ضغ يف الفم للت�ضلية وملنع العط�س وللزينة والتطيب 

من  �ضنان  الأ ت�ضفية  اأهمها  اأخرى  طبية  غرا�س  ولأ

حما�س الكل�ضية ومنع الروائح الكريهة من الفم. الأ

جعلته  ال�ضحية  فوائده  كرثة  باأن  املعلومات  وتفيد 

اأنه  الفوائد  هذه  ومن  دوية،  الأ تركيب  يف  يدخل 

يجلو ظلمة الب�ضر، وميالأ اجلروح العميقة ويل�ضق 

اجلراح الطرية وي�ضاعد يف اندمالها، ويقطع نزيف 

الدم، وين�ضف رطوبة ال�ضدر، ويقوي املعدة ال�ضعيفة 

وي�ضخنها، وي�ضخن الكبد، واإذا ما �ُضرب مع املاء فهو 

نافع من البلغم، وينفع جلالء الذهن، وزيادة القدرة 

فائدته  عن  ف�ضال  الذاكرة،  ويقوي  احلفظ،  على 

اإيقاف  القيء، وينفع يف  واإيقاف  الطعام،  يف ه�ضم 

اخلفقان. اأما اإذا ُم�ضغ فيجذب الرطوبة والبلغم من 

الراأ�س، وينفع يف اعتقال الل�ضان، وي�ضتخدم كعالج 

للكحة، ويدخل يف مركبات الكحل اجليد.

النوعني  فوائد  اللبان  بخور  فوائد  اإىل  وي�ضاف 

ال�ضم  بهذا  �ضمي  واملر  وال�ضرب(.  )املر  خرين  الآ

اأكرث من  زيتي غامق  وهو عبارة عن �ضمغ  ملرارته، 

�ضمغ اللبان، ويتم احل�ضول عليه من اأ�ضجار �ضائكة 

ل يتجاوز ارتفاعها �ضتة اأقدام )ا�ضتهر عند اليونان 
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بـ”املر املعيني”(. ومن فوائده الطبية امل�ضاعدة يف 

ل�ضع  من  وي�ضفي  العظام،  وجتبري  اجلراح  ت�ضميد 

العقارب ال�ضامة.

اأما ال�ضرب فيعرفه اأهل اللغة باأنه ع�ضارة �ضجر مر 

�ضائل �ضمغي  عبارة عن  وهو  بـ”ال�ضبارة”،  يعرف 

اأحمر اللون مر الطعم ي�ضتخرج من اأوراق نباته الذي 

ال�ضرب  اأوراق  اأن  اإل  خ�ضر  الأ ال�ضو�ضن  نبات  ي�ضبه 

طوال غالظ كثرية املاء. ومن اأجود اأنواع ال�ضرب ما 

اأ�ضجاره  وت�ضتخدم  ال�ضقطري”،  بـ”ال�ضرب  يعرف 

و�ضمغه كبخور، وي�ضتخدم يف �ضناعة العطور. ومن 

يف  وي�ضاعد  للمعدة  دوية  الأ اأنفع  اأنه  الطبية  فوائده 

اندمال القروح �ضعبة الندمال.

من الرب اإىل البحر

ووفق املراجع التاريخية فقد كان هناك العديد من 

البخور  نقل  يف  اليمنيون  عرفها  التي  النقل  و�ضائل 

احلمري،  كانت  حيث  املختلفة،  ر�س  الأ اأ�ضقاع  اإىل 

التي ورد لفظها يف النقو�س اليمنية القدمية، هي اأول 

و�ضيلة عرفتها طريق البخور، وتلتها البغال واخليول. 

لكن  واأ�ضهرها اجلمال.  الدواب  تلك  اأهم  وبرز من 

تلك الو�ضائل ظلت يف نظر اليمنيني، كما يذكر بع�س 

خباريني، غري ذي ميزة، خا�ضة يف تاريخ جتارة  الإ

البخور، اأو غري ذي جدوى يف نقل كميات كبرية منه 

وائل للتفكري  مر الذي دفع اليمنيني الأ اإىل العامل، الأ

يف و�ضيلة اأخرى، فكانوا من اأوائل من اجتهوا �ضوب 

باأنواعهـــا. جتارتهــم  نقل  يف  وا�ضتخـدامه  البحــــر 

الطريق  القدمية  البخور  طرق  بني  من  ُعرف  وقد 

ال�ضام،  اإىل  اجلنوبية  اليمن  �ضواحل  من  املتجهة 

)قنا، جنران(   ال�ضرقية  ودية  الأ �ضلوك  اإىل  اإ�ضافة 

الزمن  مرور  مع  املو�ضمية  مطار  الأ كونتها  والتي 

وكانت ممرا طبيعيا لطريق البخور.

كما تاأتي من بني اأهم الطرق طريق اله�ضبة اجلبلية  

عهد  اإىل  تاريخها  يعود  والتي  �ضعدة(   - )عدن 

“اأبي كرب” )اأ�ضعد الكامل( الذي  التبع احلمريي 

عا�س يف اأواخر القرن الرابع واأوائل القرن اخلام�س 

من  البخور  طريق  حتول  اأ�ضباب  اأن  اإل  امليالديني. 

تدهور  هو  اليمنية  اله�ضبة  اإىل  ال�ضرقية  ودية  الأ
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العالقات بني احلمرييني اأ�ضحاب الدولة الفتية التي 

ن�ضبت اإليهم وبني بني عمومتهم “بني كهالن” الذين 

ن�ضوب  وكذا  لليمن،  ال�ضرقية  ودية  الأ ي�ضكنون  كانوا 

احلروب بني قبيلتي حا�ضد وبكيل الهمدانيتني.

املراجع  -ح�ضب  تتوزع  البخور  طرق  وكانت 

طريق  ول:  الأ رئي�ضيني:  طريقني  اإىل  التاريخية- 

ودية  الأ عرب  ويتفرع  مكة”،   – “مياين  البخور 

اله�ضبة  عرب  والطريق  مكة(،  )جنران،  ال�ضرقية 

طريق  فهو:  الثاين  اأما  – تبالة(.  )�ضعدة  اجلبلية 

“مكة  “�ضامي – مكة”، ويتفرع منه طريق  البخور 

– املدينة” وطريق “املدينة – البرتاء”. وكان من 
تاأثري هذه الطرق ازدهار املدن الواقعة فيها.

�ضلعة  نقل  اأي�ضا-  امل�ضادر  -ح�ضب  يتم  كان  كما 

بكميات  الرومانية  مرباطورية  الإ اإىل  البخور 

كميات  ت�ضدر  وكانت  بل  �ضنويًا،  كبرية  وحمولت 

منه اإىل بالد ما بني النهرين )العراق( عرب مدينة 

اأخرى  “جرها” يف اخلليج العربي، وتذهب كميات 
برًا اإىل الهند.

البخور: نفط العامل القدمي

ل�ضكان  املقد�س  املنتج  ذاته  يعد  مل  البخور  لكن 

ذاتها  هي  جتارته  تعد  مل  كما  العربية،  اجلزيرة 

التجارة ذائعة ال�ضيت، التي ظلت عقودا من الزمن 

من  خمتلفة  اأ�ضقاع  اإىل  حملوها  من  ثراء  م�ضدر 

والتحولت  التغريات  �ضاهمت  اإذ  ر�س؛  الأ اأنحاء 

قبل،  ذي  عن  التجارة  هذه  انح�ضار  يف  املعا�ضرة 

الدكتور  ح�ضب  وذلك  حملها،  النفط  حل  حتى 

هادي العمري، الذي ي�ضري يف كتابه “طريق البخور 

القدمي”، اإىل اأن بع�س الباحثني املتاأخرين قد حدا 

مر اإىل مقارنة البخور من حيث اأهميته للجزيرة  به الأ

العربية قدميا بالبرتول يف ع�ضرنا احلا�ضر.

عرق ال�ضلع  ومع اأن احلديث عن البخور ذاته كرمز لأ

جتارته  عن  وكذا  التاريخ،  عرب  العربية  احل�ضارية 

والثقافية  القت�ضادية  واآثاره  وا�ضتخداماته  وطرقه 

واحل�ضارية والجتماعية ما يزال يكتنفه الكثري من 

الغمو�س، وملَّا ياأخذ حقه بعد يف التناول حتى اليوم، 
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يكت�ضبها  التي  �ضا�ضية  الأ اأهميته  يفقد  مل  اأنه  اإل 

التي  ن�ضانية  الإ احل�ضارات  قدم  على  ك�ضاهد 

وما حملته هذه  ر�س،  الأ ا�ضتوطنت هذا اجلزء من 

زاخرة  وعلمية  تراثية  وكنوز  معارف  من  احلوا�ضر 

حمل م�ضاعلها اأبناوؤها، وراحوا ين�ضرون من خاللها 

ثقافتهم واأفكارهم يف قيم ال�ضالم وال�ضلم والت�ضامح 

ن�ضانية قاطبة،  ن�ضاين اخلالق ل�ضعوب الإ والتعاي�س الإ

مكلليها بروائح العود والطيب والبخور.

املتغريات  فر�ضتها  والتي  املثرية  املفارقات  ومن 

بل  فح�ضب،  البخور  طرق  تتغري  مل  اأنه  املعا�ضرة 

اأ�ضماوؤه  رمبا  واختلفت  واأنواعه،  جتارته  انح�ضرت 

هم �ضيق م�ضاحة وحدود معرفة نباتاته  وتعددت. والأ

عظم من النا�س اليوم،  واملخربة بها لدى ال�ضواد الأ

ن�ضاء  لدى  املعروفة  البخور  اأنواع  اأ�ضهر  من  وبات 

اليوم ما يطلق عليه “البخور العدين”، وهناك نــوع 

عن  عبارة  وهو  الدخون”،  ي�ضــــمى”  البخــور  من 

ي�ضـاف  والعنرب  وامل�ضـــك  العود  من  مكونـة  عجينة 

�ضـكل  على  العجينة  ت�ضـــكل  ثم  الورد،  دهن  اإليـها 

منه  لينبعث  اجلمر  يف  وتو�ضع  م�ضــتديرة  اأقرا�س 

اأجود واأجمـــل روائح العطور.

البخور العدين

وانح�ضاره  اليوم  البخور  اإنتاج  قلة  من  الرغم  وعلى 

من  جودتها  تفاوت  وات�ضاع  معينة،  كميات  يف 
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ومكان  ونوعيتها  م�ضتقاتها  ح�ضب  اآخر،  اإىل  نوع 

مركبة  عطرية  مواد  دخول  عن  ف�ضال  اإعدادها، 

“اأحالم”  اأن  اإل  منه؛  اأنواع  حت�ضري  يف  ورديئة 

)متفننة يف حت�ضري اأنواع البخور( ترى، يف حديثها 

اإذ  من�ضف؛  غري  الكالم  هذا  اأن  “ال�ضياحة”،  اإىل 

ما  اليمني  البخور  من  متميزة  منتجات  هناك  اإن 

ن، خ�ضو�ضًا تلك التي حت�ضر  تزال حت�ضر حتى الآ

واملر  )اللبان  الرئي�ضية  وم�ضتقاته  البخور  عود  من 

نواع: “البخور اجلاوي  وال�ضرب(. وت�ضرد من هذه الأ

والبخور العدين وبخور التثوير”.

طبخات  اأجود  اإن  عدن(  )من  “اأحالم”  وتقول 

قل يف العا�ضمة القت�ضادية لليمن  “على الأ البخور 

الن�ضاء  من  قلة  تقوم  التي  تلك  هي  عدن  مدينة 

بتح�ضريها خ�ضي�ضا يف املنازل، حيث حتر�س على 

اختيار تركيباتها بعناية فائقة”، على عك�س ما يباع 

�ضواق من اأنواع “بع�ضها مغ�ضو�س”. يف الأ

بخوريات خا�سة جدا!

امراأة  تكاد  ل  اأنه  اإل  البخور  جتارة  تراجع  ورغم 

اليمن  يف  منزل  يكاد  ول  عنه،  ت�ضتغني  اليمن  يف 

يف  يتجلى  مييزه  ما  اأن  على  عالوة  منه،  يخلو 

الجتماعية  املنا�ضبات  بتعدد  ا�ضتخداماته  تعدد 

ا�ضتخدامه. منا�ضبة  وخ�ضو�ضية  واأجواء  املختلفة، 

ا�ضتخدامه،  نوعية  ح�ضب  البخور  اأ�ضعار  وتتفاوت 

بخور  وهو  املنازل،  بتعطري  اخلا�س  البخور  فهناك 

بتطيُّب  اخلا�س  البخور  اأما  الثمن،  غايل  يكون  ل 

اأنواع  اأجود  من  ويعد  ما  نوعا  الثمن  فغايل  الن�ضاء 

وت�ضتخدمه  فائقة،  وعناية  بدقة  مطبوخ  البخور، 

اأو  املختلفة  املنا�ضبات  ح�ضور  يف  اليمنية  املراأة 

وهذا  للزوج،  التطيب  املنزل، خا�ضة  داخل  للتطيب 

النوع عادة ما تبقى رائحته اأياما عدة.

ومنه ما هو خا�س بحلقات الذكر واملوالد، ويحتوي 

على اللبان واملر، ول ي�ضتخدم اإل يف مثل هذا النوع 

رغم تراجع تجارة البخور إال أنه ال تكاد امرأة في اليمن تستغني 
أن ما  يخلو منه، عالوة على  اليمن  يكاد منزل في  وال  عنه، 
المناسبات  بتعدد  استخداماته  تعدد  في  يتجلى  يميزه 
االجتماعية المختلفة، وأجواء وخصوصية مناسبة استخدامه.
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من املنا�ضبات. واآخر خا�س مبرا�ضم العزاء، وثالث 

اللبان  من  ويكون  الولدة،  منا�ضـبات  يف  ي�ضتخدم 

واملر واحللتيت والقرفة، وتفوح رائحته اإىل م�ضافات 

بعيدة.

عرا�س، وهو  وهناك اأي�ضا بخور منا�ضبات الزواج والأ

اأجود واأزكى اأنواع البخور. وهناك البخور امل�ضتخدم 

يف اأعمال ال�ضعوذة وال�ضحر، وهو بخور خا�س خليط 

الزائر  جلعل  متعددة،  روائح  ذات  كثرية  اأنواع  من 

ي�ضعر وكاأنه يعي�س يف عامل اجلن والعفاريت، وميتد 

مر اإىل عمل خلطات بخورية �ضرية تباع من قبل  الأ

امل�ضعوذ على �ضكل و�ضفة عالجية يكون فيها ال�ضفاء، 

ح�ضب زعم امل�ضعوذ، الذي يجعل لكل حالة مر�ضية 

�ضنعه  يف  يتفنن  البخور  من  خا�ضًا  نوعًا  نف�ضية  اأو 

وتعـداد فوائده.

وطرد  العني  من  بالوقاية  خا�س  اآخر  نوع  وهناك 

رواح ال�ضريرة، وهو من اأكرث اأنواع البخور اأهمية،  الأ

ويباع يف اأماكن خا�ضة من اأ�ضواق العطارة ال�ضعبية، 

�ضواق على اختيار املنا�ضب  ويعمل التجار يف هذه الأ

اأنواع خمتلفـة مكونها  وهو  خليط من  للن�ضاء،  منه 

النوع  وهذا  الفوؤاد”،  “�ضب  ي�ضمى  حجر  �ضا�ضي  الأ

العني”. من  “يقي 
ومتثل عدن اليوم اأكرث مدن اليمن �ضهرة يف �ضناعة 

�ضهرة  وهي  وت�ضديره،  وت�ضويقه  البخور  وحت�ضري 

التاريخية-  املراجع  -ح�ضب  كانت  حيث  قدمية، 

أكثر  الــيــوم  ــدن  ع تمثل 
في  شــهــرة  اليمن  مــدن 
البخور  وتحضير  صناعة 
ــه وتـــصـــديـــره،  ــق ــوي ــس وت
وهي شهرة قديمة، حيث 
كــانــت -حــســب الــمــراجــع 

التاريخية..
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من اأهم الطرق الرئي�ضة لت�ضدير البخور اإىل اأر�س 

حمر  الكنانة وغزة والبلدان املطلة على البحرين الأ

بي�س املتو�ضط. والأ

�ضهاب”  “ب�ضمة  فيكمن -ح�ضب  املهنة  �ضر  اأما عن 

)�ضحفية(- يف الذائقة الفنية لن�ضاء عدن، اللواتي 

ومن  وحت�ضريه،  البخور  �ضناعة  يف  غالبيتهن  تعمل 

�ضهرية  “نوال” و”اأم  “ب�ضمة” على  تعرفنا  بينهن 

�ضامل”، وهما خبريتان يف �ضناعة م�ضتقات البخور 

بطبخاته املتنوعة.

تكمن  البخور  جودة  “اأ�ضرار  “نوال”:  تقول 

ذي  الطبيعي  �ضلي  الأ بعـوده  الطبخة  مزج  يف 

الهندي  العود  اإىل  اإ�ضــــافة  الفواحة،  الرائحة 

وال�ضيني”. ال�ضلطاين،  ملاين  الأ وامل�ضـك  التقليدي، 

ومل تقت�ضر هذه ال�ضهرة على �ضناعة البخور فح�ضب، 

بل وتفنن اليمنيون يف �ضنـع املباخر اخلا�ضة بالبخور 

الرخام  من  مباخر  فهناك  اأنواعها،  اختالف  على 

حجار والنحا�س، وتاأخذ اأ�ضكال زخرفية فريدة،  والأ

التطيب  اأجواء  على  ت�ضفي  ونق�ضات جمالية جذابة 

قد�ضية وخ�ضو�ضية جمالية مميزة. وتتفاوت اأ�ضعار 

اإىل  النوع ودقة ال�ضنع. ي�ضاف  هذه املباخر ح�ضب 

ذلك اأن هناك ما يعرف بـ”امل�ضجب” الذي ل يكاد 

جمموعة  عن  عبارة  وهو  اليمن،  يف  بيت  منه  يخلو 

اأخ�ضـاب خفيفة جدًا مت�ضابكة بع�ضها مع بع�س على 

املبخرة  اليمنية  املراأة  ت�ضع  �ضغرية،  خيمــة  هيئة 

عليها  تعلق  ال�ضماعة،  مثل  امل�ضجب  ليكون  حتتها، 

مالب�س الن�ضاء ليتم تبخريها، وذلك قبل اأن تطوى 

بنفحات  مكللة  وهي  بالدولب  مكانها  يف  املالب�س 

وعرف روائح البخور العطرة.

حت�سري البخور

�ضناف  نواع والأ تختلف طرق حت�ضري البخور ح�ضب الأ

وال�ضتخدامات املطلوبة. تذكر لنا “اأحالم” من بني 

هذه الطرق طريقة حت�ضري البخور العادي ومكوناته 

ب�ضكل عام:

n املقادير:

�ضكر  كوبان  )بودرة(،  “�ضحال”  عود  اأكواب   

الورد  دهن  علبة  بودرة،  م�ضك  كوب  مطحون، 

العطور  خلطة  ا�ضود،  عنرب  رطل  ربع  واحد،  رقم 

تولتان  مونتانا،  تولتان  اماريج،  تولتان  الفرن�ضي، 

فري�ضت، تولتان موناليزا، تولتان عرق العنرب، تولة 

خملط دهن العود.

n الطريقة: 

ملدة  ونخمرها  بع�ضها  مع  العطور  جميع  نخلط 

وال�ضكر  العود  بودرة  مع  العطور  نعجن  اأ�ضبوعني. 

وامل�ضك. ن�ضع العنرب املذاب يف دهن العود مع العجينة 

ال�ضابقة فتتكون لدينا عجينة لينة نوعًا ما. يقر�س اأو 

 يكور البخور ثم يو�ضع يف غرفة ذات هواء ملدة يومني. 

يو�ضع يف علب حمكمة الإغالق حلني ال�ضتعمال.

البخور  لتح�سري  اأخرى  طريقة  وهناك 

العادي، بح�سب “اأحالم”، وهي:

n املقادير:

كوب “�ضحال” )عود مطحون ناعم(، تولتان دهن 

م�ضك  بودرة  كوب  ربع  الرغبة،  ح�ضب  عنرب  الورد، 

)اأو اأقل قليال(، تولتان عطر نيود مركز.

n الطريقة:

جدا  هادئة  نار  على  الورد  دهن  يف  العنرب  بي  ذوِّ

امل�ضك  اخلطي  البخار(.  ت�ضتن�ضقي  ل  )انتباه! 

الناعم مع ال�ضحال وعطر نيود، ثم �ضبي عليه خليط 

بيت  مــنــه  يخلو  يــكــاد  ال 
في اليمن، وهو عبارة عن 
مجموعة أخشـاب خفيفة 
جدًا متشابكة بعضها مع 
خيمــة  هيئة  على  بعض 
ــع الـــمـــرأة  ــض صـــغـــيـــرة، ت
تحتها،  المبخرة  اليمنية 
مثل  المشجب  ليكون 

الشماعة..
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جامدة  كانت  اإذا  جيدا.  املقادير  اعجني  العنرب. 

الرائحة  )ح�ضب  نيود  واإما  الورد  دهن  اإما  اأ�ضيفي 

مكان  يف  واتركيه  اخلليط  ري  كوِّ تف�ضلني(،  التي 

متجدد الهواء يومني ثم قومي بتعليبه.

ولتح�سري البخور املميز، ح�سب “اأحالم”:

n املقادير:

الــورد  دهـن  تــولتان  نــاعم،  مطحــون  عــود  كــوب 

مـ�ضـك،  بـودرة  كـوب  الــرغبــة،  ح�ضــب  العنــبــر  اأو 

تولتان عطــر نـيــود مــركــز.

n الطريقة:

هــادئــة.  نــار  عـلـى  الـورد  دهـن  فــي  العنبــر  ذوبـي 

الـمطــحـون  الـعود  مــع  الـنـاعـم  الـمـ�ضـك  اخـلـطـي 

الـعـنــبـر،  خـلـيـط  عـليـه  �ضـبـي  ثــم  نـيـود،  وعـطـر 

الـخـلـطة  كــانـت  واإذا  جـيــدًا،  املــقــاديــر  واعجـنـي 

يـابــ�ضـة وجــافــة اأ�ضيفي اإليها اإما دهـن الــورد واإما 

عطــر نــيــود. كــّوري الـخـلـيـط واتـركــيــه فـي مـكـان 

بتعــلـيبــه  قــومــي  ثـم  يــومــيــن،  الـهــواء  مـتجـدد 

وا�ضـتـخــدامـــه.

“املعمول  اأو  الدخون  عمل  طريقة  اأما 

الدو�سري” ال�سهري يف اليمن واخلليج العربي، 

بالذات:

n املقادير:

ن�ضف كيلوجرام “ظفور”، ن�ضف كيلوجرام عودة، 

ن�ضف كيلوجرام جاوين.

n  ال�ضبغة:

اأبي�س، تولة م�ضتكاوي،  “اأبو جريدة” زعفران  تولة 

خملط  ا�ضطنبويل،  ورد  كاملة  وحدة  باري�س،  تولة 

4000، وحدة كاملة �ضندل، وردي “اأبو غطا” اأحمر، 

جنية”،  “اأبو  نفرة”،  “اأبو  حب�ضو�س،  كاملة  وحدة 

مركز  “دلل”،  مركز  العنود،  مركز  العنرب،  �ضمة 

البخور”جاوين، �ضنة”، كلها ربع كيلوجرام.

n الطريقة 

من  وقليل  وال�ضابون  باملاء  الظفور  تنظيف  بعد 

العويدي والهيل نقوم بتجفيفها ومن ثم تن�ضيفها ثم 

نقوم بالتايل:

1-  نحم�ضها يف ملة ن�ضف ا�ضتواء.

2-  نحم�ضها مع اجلاوين وال�ضنة ن�ضف ا�ضتواء ون�ضع 

من العطور ملء فنجان قهوة، ثم ن�ضعها عليها.

3-  جنر�س ا لعودة واجلاوين والظفور امل�ضبوغة.

من  املقادير  باقي  ون�ضب  بع�ضها  مع  نخلطها    -4

طيب الظفور عليها، وتكون فنجانا من كل طيب.

5-  نلملمها بعد خلطها على �ضكل دائرة.

املالحظات  “اأحالم” اإىل مالحظة من بني  وت�ضري 

حم�ضها،  عند  الظفور  مع  ن�ضعه  “اجلاوين  وتقول: 

ون�ضعه مع املقادير بعد خلطها”.

اأكرب  باري�س  دلل،  العنود،  باري�س،  هي:  املركزات 

مقا�س “اأبو 90”، والعنود ودلل مبقيا�س “ابو 45”، 

وردي، م�ضتكاوي، زعفران ،كلها مقيا�س “اأبو 90”، 

زعفران حب ملء فنجان اأو اأقل قليال، ال�ضنة حتم�س 

مع الظفور واجلاوين ثم تو�ضع يف ال�ضبغة.

ولعمل خلطة البخور العدنية:

n املــقــاديــر :

اأو  كــوب عــود مطحــون نــاعم، تــولتان دهـن الــورد 

عنــبــر ح�ضــب الــرغبــة، كـوب بـودرة مـ�ضـك، تولتان 

عطــر نـيــود مــركــز.

n الــطــريقــة:

هــادئــة.  نــار  عـلـى  الـورد  دهـن  فــي  العنبــر  ذوبـي 

الـمطــحـون  الـعود  مــع  الـنـاعـم  الـمـ�ضـك  اخـلـطـي 

الـعـنــبـر.  خـلـيـط  عـلـه  �ضـبـي  ثــم  نـيـود،  وعـطـر 

الـخـلـطة  كــانـت  واإذا  جـيــدًا،  املــقــاديــر  اعجـنـي 

يـابــ�ضـة وجــافــة اأ�ضيفي اإليها اإما دهـن الــورد اأو عطــر 

نــيــود. كــّوري الـخـلـيـط واتـركــيــه فـي مـكـان مـتجـدد 

الـهــواء لـمـدة يــومــيــن، ثـم قــومــي بتعــلـيبــه.

54

ملف العدد



ال�ضياحية  التنمية  حتقيق  نحو  تقطعه  طويل  طريق  اليمنية  ال�ضياحة  اأمام  يزال  ما 

مليء  يزال  ما  اإذ  والزهور،  بالورود  مفرو�ضا  لي�س  طبعا  الطريق  هذا  احلقيقية، 

ال�ضياحة  باعتبار  لها  التنبه  ينبغي  التي  اجل�ضام  والتحديات  والعقبات  بال�ضعوبات 

قطاع اقت�ضادي حيوي هام، هذا اإذا مل تكن هذه ال�ضعوبات والتحديات هي ما حال 

دون اإحراز اأي تقدم طيلة ال�ضنوات املا�ضية، ورمبا �ضيكون لها تاأثرياتها وانعكا�ضاتها 

ال�ضلبية على  جممل الو�ضع ال�ضياحي والقت�ضادي م�ضتقبال يف حال عدم معاجلتها 

والوقوف اإزائها بحزم وبنوع من ال�ضعور بامل�ضئولية والهتمام. من بني هذه التحديات 

اأكن خمطئا يف التقدير، هو التعاطي غري امل�ضئول  اإن مل  واأعقدها واأكرثها ت�ضابكا 

قبل  من  ال�ضياحية  التنمية  وبرامج  ال�ضياحية وخطط  العملية  مفردات  مع  وال�ضلبي 

ال�ضركاء الفعليني لل�ضياحة يف عملية التنمية، �ضواء كانوا اأفراد اأو جماعات، اأو حتى 

عملية  اأن  اليوم  حتى  يدركوا  مل  ممن  مدين،  جمتمع  ومنظمات  وهيئات  موؤ�ض�ضات 

حتقيق التنمية ال�ضياحية احلقيقية هي عملية تكاملية م�ضرتكة ل تتم بدون ت�ضافر 

والربامج  واخلطط  ال�ضيا�ضات  بو�ضع  املعنية  وىل  الأ ال�ضياحية  املوؤ�ض�ضة  مع  اجلهود 

ممثلة بوزارة ال�ضياحة، والعمل معها باجتاه تنفيذ تلك اخلطط وال�ضيا�ضات والربامج 

وترجمتها على ار�س الواقع يف هيئة اإجنازات حقيقية ماثلة للعيان، ولي�س اأن تتن�ضل 

عن م�ضئولياتها -كما هو حا�ضل األن- وتلقى بالالئمة على غريها من اجلهات، يف 

ظل غياب فا�ضح وتق�ضري متعمد يك�ضف مدى حالة التكالية وال�ضبابية والفو�ضى 

طراف املعنية يف ظل غياب الروؤية وانعدام الروح التكاملية،  والعبث التي تعمل بها الإ

والفتقاد للوائح املنظمة ملهام وم�ضئوليات و�ضالحيات كل طرف جتاه عملية تنمية 

وتنميتها  ال�ضياحية  العملية  من  يجعل  ومبا  وجوانبه،  مرافقه  مبختلف  القطاع  هذا 

م�ضئولية جماعية، ونتاج جهد م�ضرتك ي�ضب جميعه يف بوتقة اجلهد الواحد، بعيدا 

عن الخذ باحل�ضابات وامل�ضالح ال�ضخ�ضية واملواقف الفردية غري امل�ضئولية، وبعيدا 

و اإغفال دور اأي طرف واأهميته واإن بدا هام�ضيا و�ضطحيا للبع�س! 
عن ت�ضتيت اجلهود اأ

نحن بحاجة اأول، لن يفهم كل منا بدون ا�ضتثناء اأن عملية التنمية ال�ضياحية م�ضئولية 

تكاملية م�ضرتكة ،قبل اأن يعرف ما هو دوره وما حدود اإمكانياته وواجباته وم�ضئولياته 

جتاه عملية تنمية وتطوير هذا القطاع.. بحاجة اإىل اأن يفهم املواطن ورجل ال�ضارع 

العادي اأن عليه مهام وم�ضئوليات كبرية يف نقل ال�ضورة احل�ضنة واجليدة عن بلده 

وجمتمعه والتعامل مع املعطيات واملفردات العامة املرتبطة بعملية التنمية ال�ضياحية 

النظافة  على  املحافظة  خالل  من  واحل�ضافة  والذكاء  بامل�ضئولية  ال�ضعور  من  بنوع 

والبيئة، وح�ضن املظهر، والتعامل اخلالق مع الزائر والوافد للبلد وفق ما متليه عليه 

الرتاثية  املمتلكات  و�ضون  احل�ضنة،  والخالقية  الدينية  والعراف  والقيم  املبادئ 

والثرية. على كل مواطن اأن يدرك اأن ل تنمية �ضياحية، دون اأن حر�س على اإح�ضان 

معاملته مع ال�ضائح، وح�ضن تربية لبناءه وامل�ضاركة يف عملية توعية ووعظ من حوله 

املوعظة احل�ضنة باهمية التعامل مع الوافد والزائر اإىل مدينته اأو قريته اأو متجره، 

ودون امل�ضاركة يف تاأمني و�ضائل احلماية وال�ضالمة للزائر والوافد، اأو دون احلر�س 

على امل�ضاهمة الفاعلة يف عملية املحافظة على نظافة مدينته وقريته وحميطه، و�ضون 

ممتلكات منطقته وبلده من معامل اأثرية وتراثية وبيئية. اإذ كيف لل�ضائح– وكل �ضائح 

طبعا ينقل م�ضاهداته وانطباعاته ملن يعرفهم- اأن يفكر يف معاودة الزيارة جمددا 

وقد  العامل،  يف  املناطق  من  منطقة  اأي  يف  ال�ضياحية  الوجهات  من  وجهه  اأي  اإىل 

تعر�س اأو �ضادف فيها موقف من املواقف الطاردة واملنفرة، اأو يكون قد لحظ فيها 

م�ضهد من امل�ضاهد والظواهر ال�ضلبية وغريها من الت�ضرفات املعيبة التي ل متت 

لالدبيات العامة باأي �ضله! كيف ميكن حتقيق تنمية �ضياحية ووزارة ما من الوزارات 

اأو موؤ�ض�ضة من املوؤ�ض�ضات واملنظمات الهلية واحلكومية ال�ضريكة يف عملية التنمية 

ال�ضياحية، تق�ضر يف اأداء مهامها وتلقى بالالئمة على اجلهات الخرى ! من اأين لنا 

اأن نحقق تنمية �ضياحية يف ظل غياب دور اجلهات املعنية ال�ضريكة بعملية الرتقاء 

النتعا�ضة  وحتقيق  الوطني  القت�ضاد  رفد  يف  ال�ضياحة  باأهمية  املجتمعي  بالوعي 

بالوعي  التوعية والرتقاء  تبنيها لربامج  القت�ضادية احلقيقية، وتق�ضريها وعدم 

الجتماعي املختلفة! كيف �ضرنتقي بالوعي الجتماعي يف ظل غياب هذه الربامج 

من مناهجنا الدرا�ضية، وخططنا و�ضيا�ضاتنا الإعالمية، واأن على الجهزة املعنية 

اإعالمية وتعليمية وتوعوية اإدراجها �ضمن �ضلم اأولوياتها !  متى �ضيفهم اأنه ل ميكن 

والتنفيذية  الت�ضريعية  ال�ضطات  حتقيق تنمية �ضياحية، من دون تعاون الجهزة يف 

منة  والق�ضائية املعنية بجميع تق�ضيماتها واإمكانياتها يف توفري املناخات املالئمة والآ

للحركة ال�ضياحية، واليقظة التامة لكل ما يحاك �ضد الوطن من موؤامرات واإعمال 

اأن ت�ضطلع املجال�س املحلية عموما بدورها ومهامها  تخريبية واإجرامية.. من دون 

الكبرية والكثرية كجهة حمورية ورئي�ضية ومبا�ضرة يف خدمة التنمية ال�ضياحية.. من 

والكهرباء  والبيئة  والنقل  والطرق  العامة  �ضغال  بالإ املعنية  الوزارات  تقوم  اأن  دون 

ردم  فيها  مبا  وم�ضئوليات،  مهام  من  لها  موكل  هو  ما  بكل  الهتمام  يف  بواجبها 

�ضواء!  حد  على  وال�ضائح  املواطن  طريق  من  واملطبات  العرثات  واإزالة  الفجوات 

لبد اأن يفهم اجلميع اأن اأي عمل تخريبي ي�ضتهدف ال�ضياح، ل يكلف البلد ماليني 

والوقت، يف  املزيد من اخل�ضائر يف اجلهد  اإيقاع  ي�ضهم يف  بل  الدولرات فح�ضب، 

اأ�ضرة وطفل دخله املو�ضمي  �ضاءة ل�ضمعة بلد باأكمله، يف اإحلاق بالغ ال�ضرر بكل  الإ

الوحيد من عائد ال�ضياحة..  لبد من اإدراك اأن لكل منا حقوق وعليه واجبات ومهام 

بدون  بالتق�ضري  متهمون  جميعنا  لن  وجه  اأكمل  على  يوؤديها  اأن  يجب  وم�ضئوليات 

ا�ضتثناء جتاه عملية التنمية ال�ضياحية!          

بقعة ضوء

جميعنا متهمون!
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معاصر الزيوت
التقليدية 

حممد فرج في اليمن:
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التاريخية،  �ضنعاء  مدينة  كانت  م�ضت،  عهود  قبل 

تزخر  “ال�ضنعة”،  من  ت�ضميتها  اأ�ضل  انبثق  التي 

وكان  املحلية.  واملنتجات  ال�ضناعات  من  بالعديد 

من بني هذه املنتجات وال�ضناعات �ضناعة الزيوت، 

حيث فاق عدد معا�ضر الزيوت التقليدية فيها الـ80 

مع�ضرة. بينما كانت كمية ما تنتجه هذه املعا�ضر، 

رمبا ل تعادل حجم الزيوت املناف�ضة امل�ضتوردة اليوم 

قل  من اخلارج وامل�ضنعة حمليا، بيد اأنها كانت على الأ

تغطي ا�ضتهالك ال�ضوق املحلية من الزيوت بنوعيها 

املعروفني �ضعبيا: “الرتتر” و”اجللجالن”.

وما يلفت النتباه يف البحث عن بداية ظهور املعا�ضر 

التي  التاريخية  املراجع  غياب  اليمن،  يف  التقليدية 

�ضحة  يعزز  ما  وهو  بال�ضبط،  ظهورها  فرتة  حتدد 

العتقاد ال�ضائد باأن هذه ال�ضناعة التقليدية تندرج 

�ضيلة غري املكت�ضبة التي  �ضمن ال�ضناعات اليمنية الأ

عرفت بها مدينة �ضنعاء منذ الع�ضور الغابرة.

التقليدية  واملعا�ضر  اليوم  وحتى  احلني  ذلك  ومنذ 

الو�ضائل  على  للزيوت  ا�ضتخراجها  عملية  يف  تعتمد 

البدائية التقليدية، واأهمها ال�ضتفادة من دوران جمل 

امل�ضنوعة من  املع�ضرة  دائري حول  ب�ضكل  املع�ضرة 

�ضود يف ا�ضتخال�س ع�ضارة النبات. حجر احلب�س الأ

تغطية  الزيوت  ا�ضتخراج  عملية  يف  يتم  ما  وعادة 

ر�س ويعتقد  عيني اجلمل بحيث يرتكز نظره على الأ

اإىل دورانه حول  يتنبه  باأنه يقطع م�ضافة طويلة ول 

املع�ضرة، بينما يتم �ضد وثاقه بقطعة خ�ضبية مت�ضلة 

يف اآخرها بقطعة حجرية كبرية يتم ت�ضنيعها حمليا 

وطريقة  �ضكلها  يف  الرحى  وت�ضبه  الغر�س،  لهذا 

دخال النبات واآخر للزيت  عملها، ينفتح فيها مكان لإ

امل�ضتخرج منه.

زيت  ا�ضتخدم  التقليدية  الزيوت  �ضنفي  ومن 

انحسر اإلقبال عليها، 
والمؤشرات تنذر بزوالها..

هل تصبح مجّرد 

صورة للذكرى؟
اندفاع  معه  ويتعاظم  التحضر،  غمار  في  االنغماس  يزداد 
الناس وراء ما يطالع به العصر من جديد ومفاجآت. ومن بين 
ما يتجلى في كل مرة العزوف عن القديم وانحسار االهتمام 
به، لدرجة بات معها ما يهدد القديم ينذر بزواله عاجال أم آجال، وال 
أدل على ذلك من معاصر الزيوت التقليدية، التي أمامها طرح 
ستصبح  أنها  أم  المعاصر؟  هذه  تصمد  هل  األكبر:  التساؤل 

يوما مجرد صورة للذكرى؟

مهن عبر األجيال
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املاأكولت،  طهي  يف  )ال�ضم�ضم(  “اجللجالن” 
كو�ضفة  )اخلردل(  “الرتتر”  زيت  ا�ضتعمل  بينما 

ال�ضداع،  مثل:  املر�ضية  احلالت  لبع�س  عالجية 

وال�ضعال...

وتربز هذه ال�ضتخدامات املتعددة للزيوت التقليدية 

يف حني ي�ضعب تقدير وح�ضر عدد املرات التي كانت 

خبار والدرا�ضات باكت�ضاف ت�ضبب  قد طالعتنا فيها الأ

ورام  والأ مرا�س  الأ يف  احلديثة  الزيوت  اأنواع  بع�س 

ال�ضرطانية وغريها.

اأن  اإل  التقليدية،  للزيوت  همية  الأ هذه  رغم  لكن 

قبال عليها بداأ يرتاجع، خا�ضة يف الثالثني ال�ضنة  الإ

�ضواق  الأ على  املحلية  ال�ضوق  انفتاح  بعد  خرية،  الأ

العاملية ودخول اأنواع مناف�ضة من الزيوت، ف�ضال عن 

العديد من م�ضانع الزيوت الوطنية احلديثة  ظهور 

التي  الزيوت  معا�ضر  وانت�ضار  حمليا  امل�ضنعة 

ال�ضواحي  يف  احلديثة  الكهربائية  لت  الآ ت�ضتخدم 

حياء املحيطة ب�ضنعاء. والأ

واأدى تراجع اإقبال النا�س على الزيوت التقليدية اإىل 

اإغالق واختفاء العديد من معا�ضر الزيوت التقليدية 

يف مدينة �ضنعاء، وخا�ضة تلك املنت�ضرة على امتداد 

حي “احل�ضو�ضة” )ابتداء من “بيت الكوع” �ضرقا 

وحتى “جامع القا�ضمي” غربا(.

ثورة  قيام  تلت  التي  ال�ضلبيات  اأبرز  من  وكان 

بح�ضب  اخلالدة،  �ضبتمرب  من  والع�ضرين  ال�ضاد�س 

اجلهات  ان�ضغال  البع�س  ا�ضتغالل  ال�ضواهد، 

الثورة  تلت  التي  حداث  بالأ والر�ضمية  احلكومية 

وحتويل اأماكنها اإىل حمال وخمازن جتارية بفتحات 

حديدية �ضوهت الكثري من مالمح املدينة التاريخية، 

ن�ضيجها  مكونات  مالمح  من  هاما  جزءا  واأفقدتها 

عليها. واعتدى  طم�ضت  التي  والتاريخي  احل�ضاري 



يقت�ضر  التقليدية  الزيوت  على  اليوم  قبال  الإ وبات 

ل  ممن  املجتمع  اأبناء  من  جدا  حمدودة  فئة  على 

اأن فاعلية القدمي تبقى نافعة يف  ي�ضاورهم �ضك يف 

كل زمان ومكان، اأو ممن تقطعت بهم ال�ضبل وفقدوا 

وقادهم  مر�ضاهم،  معاجلة  يف  –رمبا–  مال  الآ

عزاء اإىل اأبواب هذه  قرباء والأ العتقاد ون�ضائح الأ

يف  للم�ضاعدة  منها  القليل  على  للح�ضول  املعا�ضر 

�ضفائهم.اأما الهتمام بهذه املعا�ضر فلم يعد يتجاوز 

كونها موروثا قدميا يجب احلفاظ عليه، اأو رمبا حد 

قبل  من  التذكارية  ال�ضور  واأخذ  والفرجة  الت�ضلية 

جانب جلمل املع�ضرة وهو يدور يف غرفة  ال�ضياح الأ

مظلمة مربوط العينني، اأو �ضورة تذكارية مع �ضائ�ضه 

ذي الرداء التقليدي القدمي، الذي مل من اإطعامه؛ 

بني  اأوقاته  معظم  يعي�س  خري  الأ جعل  الذي  مر  الأ

ي�ضيع  وقت  على  �ضواء  والندم،  والتذمر  التح�ضر 

التذكارية،  ال�ضور  اأخذ  يف  كله  يكن  مل  اإن  معظمه 

اأ�ضحى  زمن  يف  واإ�ضاءتهم  البع�س  تل�ضنات  وحتمل 

للوقت فيه قيمة وثمن، اأم على مردود مل يعد يغطي 

قوت بعريه اليومي فكيف به واأ�ضرته!! يوؤكد لنا ذلك 

تقليدية  مع�ضرة  �ضاحب  القرماين،  ح�ضني  الوالد 

التقيناه  الذي  اليمن(  )باب  “احل�ضو�ضة”  حي  يف 

اأن نفتح  كرب. وقبل  بح�ضور زوجته امل�ضنة وجنله الأ

اأحد  املع�ضرة  دخول  �ضادف  احلديث  باب  معه 

ال�ضياح طالبا التقاط بع�س ال�ضور التذكارية.يقول 

القرماين بلكنة يعتليها التذمر وال�ضتياء ال�ضديدان: 

“اأحيانا ينق�ضي النهار يا ولدي دون اأن يدخل علينا 

مهن عبر األجيال

القرمانـــي: فكـــرت جديا 
أكثر من مرة في تحويل 
هذه المعصرة إلى قهوة  
أو محل اتصـــاالت، غير أن 
ذلـــك غيـــر ممكـــن في 
ظل إلزامنا باإلبقاء عليها، 
والرقابـــة الدوريـــة علـــى 

مدى التزامنا بذلك”.

حباط  الإ ملرحلة  اأ�ضل  اأخرى  واأحيانا  واحد.  ريال 

وا�ضطر لإغالق املع�ضرة، رغم اأين م�ضاب بال�ضكر 

وتلقائية  ب�ضاطة  القات”.ويف  حق  يوميا  واحتاج 

ويوؤيدها  اليمني،  القرماين  زوجة  حتلف  متناهية، 

معظم  يف  اإن  ابني  يا  “واهلل  فتقول:  كرب،  الأ البن 

حيان ل يدخل علينا اإل مائتني ريال، واأننا نعجز  الأ

والق�ضب  العلف  من  اجلمل  م�ضروف  تدبري  عن 

كانت  التي  املعا�ضر  ع�ضرات  بني  والق�ضب”.ومن 

القرماين وب�ضع  منت�ضرة يف �ضنعاء، تبقى مع�ضرة 

يتجاوز عددها  املدينة ل  اأحياء  معا�ضر متناثرة يف 

اليد الواحدة �ضامدة يف وجه كل التحديات،  اأ�ضبع 

ال�ضناعية  املكانة  على  حي  �ضاهدا  ببقائها  ممثلة 

بقاء  يعزز  �ضنعاء.وما  ملدينة  املتعاقبة  والتجارية 

وما  والظروف  التحديات  ق�ضوة  رغم  املعا�ضر  هذه 

حتتمه على اأ�ضحابها من التفكري جديا اأكرث من مرة 

مع  يتنا�ضب  اآخر  �ضيء  ي  لأ حتويلها  اأو  اإغالقها  يف 

اأف�ضل كما فعل  له عائدات  ويكون  الع�ضر  معطيات 

اجلهات  قبل  من  عليها  التحفظ  هو  �ضبقوهم،  من 

املدن  على  للمحافظة  العامة  بالهيئة  ممثلة  املعنية 

ممانعة  من  والتخوف  العا�ضمة،  واأمانة  التاريخية 

يعزز  حتديا  عليها  بقاء  الإ تعترب  التي  اجلهات  هذه 

مكانتها ودورها يف احلفاظ على ما تبقى من ن�ضيج 

املدينة احل�ضاري والتاريخي.

يقول القرماين، وي�ضاطره غريه من اأ�ضحاب املعا�ضر 

الباقية، القول: “فكرت جديا اأكرث من مرة يف حتويل 

هذه املع�ضرة اإىل قهوة  اأو حمل ات�ضالت، غري اأن 
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عليها،  بقاء  بالإ اإلزامنا  ظل  يف  ممكن  غري  ذلك 

والرقابة الدورية على مدى التزامنا بذلك”.

واملهتمني،  املراقبني  الكثري من  املقابل  ويت�ضاءل يف 

ل  “ملاذا  وغريهم:  واحل�ضو�ضة،  القرماين  ومعهم 

�ضحاب هذه املعا�ضر،  يتم اعتماد رواتب ت�ضجيعية لأ

احلياة  ظروف  مواجهة  على  ناحية  من  ت�ضاعدهم 

البقية  على  بقاء  الإ على  حر�ضها  وتعزز  ال�ضعبة، 

الباقية من ن�ضيج املدينة احل�ضاري؟”.

ومع اأن الهيئة العامة للمحافظة على املدن التاريخية 

التقليدية  املعا�ضر  ترميم  م�ضروع  موؤخرا  تبنت  قد 

وىل من نوعها تهدف  مبدينة �ضنعاء، يف بادرة هي الأ

وم�ضاطرتهم  املعا�ضر  هذه  اأ�ضحاب  ت�ضجيع  اإىل 

م�ضوؤولية املحافظة على بقائها؛ اإل اأن من املفارقات 

مل�ضكلة  اجلهات  هذه  تنبه  عدم  لالهتمام  املثرية 

والنتائج  املعا�ضر،  لهذه  املادي  العائد  جدوى  عدم 

يف  خا�ضة  بزوالها،  تهدد  والتي  لذلك  العك�ضية 

لطرح  اجلهات  هذه  مع  اأ�ضحابها  توا�ضل  عدم  ظل 

حيثيات امل�ضكلة للمناق�ضة والعالج.

الهيئة  رئي�س  عي�ضى،  زيد  اهلل  عبد  الدكتور  يعلق 

ذلك  على  التاريخية،  املدن  على  للمحافظة  العامة 

ر�ضالة  اأو  �ضكوى  ن  الآ اإلينا حتى  “مل ت�ضل  بالقول: 

من اأ�ضحاب هذه املعا�ضر بهذا اخل�ضو�س”.

ويرى امل�ضوؤولون يف هيئة املدن التاريخية اأنه اإذا كان 

املجال�س  تتحملها  معاجلتها  فاإن  م�ضكلة  من  هناك 

رواتب  اعتماد  اأن  اإىل  املنطقة. م�ضريين  املحلية يف 

�ضحاب هذه املعا�ضر يحتاج اإىل درا�ضة  ت�ضجيعية لأ

متخ�ض�ضة مبنية على امل�ضداقية وتو�ضح اجلدوى 

وتبني املعاجلات املمكنة.

يقول  للتعاون.  ا�ضتعدادهم  يبدون  امل�ضوؤولني  لكن 

امل�ضكلة  هذه  مبعاجلة  اأعد  اأن  اأ�ضتطيع  “ل  عي�ضى: 

جذريا، لكن نحن على ا�ضتعداد للتعاون، من خالل 

مناق�ضة اأي �ضكوى بهذا اخل�ضو�س يف جمل�س الهيئة 

للمحافظة على �ضنعاء  العليا  اللجنة  وعر�ضها على 

القدمية للبت فيها”.

على  املحافظة  و�ضرورة  املعا�ضر  هذه  اأهمية  واأكد 

احل�ضاري  الن�ضيج  مكونات  من  كجزء  بقائها 

والتاريخي للمدينة القدمية. وعر�س بع�س املوؤ�ضرات 

التي تهدد بزوالها.

�ضارة اإىل اأن املعاجلات تبدو م�ضاألة ممكنة  تبقى الإ

�ضنعاء  على  للمحافظة  العليا  اللجنة  بتجاوب 

القدمية؛ اإل اأن ما لي�س ممكنا هو عودة هذه املعا�ضر 

بعد اختفائها.
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تشكيل

فن النحت الزخرفة ..
االبداع والجمال اليمني

في انصع صوره 
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اح���م���د اجل��ب��ل��ي

ولعل ابرز مثال على براعة اليمنيني هو تفوقهم يف بناء �ضد ماأرب منذ اأكرث 

بقاياه  مازالت  والتي  الرائعة  الهند�ضية  ال�ضورة  بتلك  �ضنة  اآلف  ثالثة  من 

ن اىل جانب بناء املعابد والقالع، التي حتكي اآثارها ق�ضة تلك  موجودة حتى الآ

احل�ضارة التي ازدهرت يف ذلك الزمن الغابر. 

التي  امل�ضهورة-  ماأرب  اليمن -وخا�ضة يف مدينة  بها  ت�ضتهر  التي  ثار  الآ ومن 

والتي ذكر اكرث  بلقي�س  او ما ي�ضمى بعر�س  بلقي�س،  ال�ضد،حمرم  اليها  ين�ضب 

من موؤرخ »باأنها بقايا معبد.. واكد زيد عنان يف موؤلفه »تاريخ ح�ضارة اليمن 

القدمي« انه قراأ كلمة »حمرم« على احد تلك العمدة، وذكر اأحمد فخري يف 

مكتوبًا  العمائد  يف  حجرًا  راأى  الفرن�ضي  ارنو  ان  وحا�ضرها«  ما�ضيها  »اليمن 

عليه ا�ضم ذلك املعبد وهو »باران«. 

ن يف ماأرب وتتاألف من �ضتة اعمدة  ثر موجودة حتى الآ ول تزال بقايا ذلك الأ

احدها مك�ضور، ويعتقد ان ويندل فيليب�س -رئي�س البعثة المريكية التي نقبت 

يف املنطقة قبل �ضنوات- هو الذي ك�ضر العمود. 

ويبلغ ارتفاع العمود الواحد من تلك العمدة خم�ضة امتار ون�ضف املرت، وهي 

80 �ضم وعر�س  منحوتة على �ضكل متوازي م�ضتطيالت عر�س جانبها الكرب 

وجميلة  دقيقة  بنقو�س  ال�ضتة  العمدة  روؤو�س  وتنتهي  �ضم،   64 خر  الآ اجلانب 

تبدو وكاأنها تيجان على روؤو�س تلك العمدة. 

حمرم بلقي�س

وعلى م�ضافة ل تزيد عن الكيلو والن�ضف من تلك العمدة، هناك معبد اآخر 

هو معبد املقة والذي يطلق عليه حاليًا حمرم بلقي�س، وهو كما يظهر مما تبقى 

منه من اآثار غمرتها التربة دائري ال�ضكل قطره حواىل 90 مرتًا مربعًا ويحيط 

في  القدم  منذ  اليمني  اإلبداع  يتجلى 
مازالت  التي  الجمالية  الصور  من  الكثير 
آثارها باقية حتى اليوم بالرغم من مرور 
مدى  على  ساطع  كدليل  السنين  آالف 
قدرة اإلنسان اليمني في تطويع ما كان 
من  وتمكنه  إمكانات،  من  لديه  متاحًا 
صنع العديد من المنجزات الحضارية التي 
مشدوهًا  إماماها  يقف  العالم  جعلت 
الخارقة في ذلك  العلمية  القدرة  تلك  إزاء 

الزمن الموغل في القدم. 

61



62

الرئي�ضي  املدخل  كان هو  ال�ضمايل  ان  ويبدو  وجنوبي،  �ضمايل  بابان  له  �ضور  به 

للمعبد اذ يوجد ممر وا�ضع على جانبيه اأعمدة ينتهي اىل داخل املعبد، وعلى بعد 

ع�ضرة اأمتار من املدخل الرئي�ضي توجد ثمانية اأعمدة �ضخمة ا�ضطوانية ال�ضكل 

غطت الرمال الجزاء ال�ضفلى منها، ويف اجلانب ال�ضرقي �ضحن مت�ضل باملحرم 

بوا�ضطة باب �ضغري ذكر موؤلف كتاب »تاريخ ح�ضارة اليمن القدمي« انه مذبح من 

الربونز كانت تقدم فيه القرابني. 

ال�ضور من  اما  ماأرب،  املواجهة ملدينة  الغربية  الناحية  باب جانبي من  وللمعبد 

العلوية تظهر بو�ضوح، ويقول اهل ماأرب ان عدد تلك  اجلهة ال�ضرقية ففتحاته 

ال�ضم�س من فتحة  ا�ضعة  ي�ضمح بدخول  ب�ضكل  بنيت  وانها  360 فتحة،  الفتحات 

»ال�ضبئيون  العالمات موؤلف كتاب  ويذكر حممود جالل  ال�ضنة،  منها على مدار 

و�ضد ماأرب« ان احد اليمنيني من ماأرب كان يرافقه يف رحلته التي قام بها اىل 

هدهد  منها  القى  التي  الفتحة  عنّي  وقد  كتابه  لتاأليف  يعد  كان  حينما  هناك 

�ضليمان الر�ضالة اىل ملكة �ضباأ! 

طرق البناء

ثار وغريها املنت�ضرة يف اليمن ان اليمنيني كانوا يعتمدون يف  ويالحظ من هذه الآ

الغالب عند بناء املعابد والقالع و�ضد ماأرب وغريها على احلجر املنحوت، ومل 

يكن البناء يختلف كثريًا عن طرق العمارة ال�ضمينيدية الفار�ضية التي كانت يف 

نف�س العهد. 

وتعتمد هذه الطريقة على كتلتني من احلجر املنحوت بينهما ح�ضوة من اللواح 
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اخلام، والوجه املرئي من الحجار املنحوتة منقر ومطوق ب�ضريط م�ضقول. 

وب�ضكل عام، كان مدخل املعابد جمهزًا ببوابة ذات دعامة وحيدة احلجر وذات 

حمفورة،  او  منحوتة  والنوافذ  البواب  ركائز  وكانت  م�ضنن،  وتاج  مربع  مقطع 

وكان اليمنيون القدامى يحفرون على هذه الركائز ا�ضم �ضاحب املنزل او القبيلة 

التي ينتمي اليها اذا ا�ضتخدمت يف املنازل. 

اما اجلدران الداخلية للمعابد فكانت حتتوي على م�ضكاة او اكرث ليداع التماثيل 

ال�ضغرية، وقد كانت غنية بالزخارف. 

وهناك نوع اآخر من النحت الذي كان ي�ضتخدمه اليمنيون ويتميزون به، ويعترب 

اكرث ثباتًا واطول بقاء وهو البالط املنقو�س واملزخرف والذي يعود تاريخه اىل 

القرن اخلام�س قبل امليالد. 

ن  الآ حتى  موجودًا  ليزال  الذي  النحت  من  النوع  هذا  املرء  ي�ضاهد  ما  وكثريًا 

او  ر�ضومات زخرفية  تقريبًا عليها  الرخام  او  البالط  الواح من  وهو عبارة عن 

كتابات ذات دللت ومعان حمددة والتي ا�ضتخدمت فيها اللغة ال�ضامية القدمية 

التي تعود اىل ما قبل القرن العا�ضر قبل امليالد وهي التي ت�ضمى اللغة العربية 

القدمية. 

رث الفني الذي متيز به اليمنيون القدامى يف كثري من الفنون  وقد انعك�س هذا الأ

املعمارية والزخرفية التي تنت�ضر يف اليمن حاليًا ب�ضكل عام. 

فال يزال الكثريون اليوم يحر�ضون على الحتفاظ بذلك الطراز املعماري الفريد 

الخرى،  �ضالمية  والإ العربية  البلدان  من  غريها  عن  اليمن  به  تتميز  الذي 

ويعتمدون يف البناء على الحجار املتنوعة التي تزخر بها اليمن ويزينون منازلهم 

بالقمريات وزخرفة اجلدران من الداخل باجل�س واللوان الزاهية واجلميلة. 

تتجلى تلك ال�ضورة ب�ضكل وا�ضح يف العديد من امل�ضاجد اليمنية �ضواء تلك التي 

مت ت�ضييدها يف ال�ضابق او امل�ضاجد احلديثة والتي قلما جتدها خالية من الزخرفة 

واخلرب�ضات والتي حتيط باجلدران الداخلية ب�ضكل كامل، وتتداخل فيها ال�ضكال 

يات القراآنية ب�ضكل فريد. الهند�ضية او الر�ضومات مع الآ

امل�ضدر: �ضبتمرب نت

والمزخرف   النقوش  بـالبالط  اليمنيون  يتميز 
قبل  الخامس  القرن  الى  تاريخه  يعود  الذي 

الميالد..
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قامة ملدة يومني،  اأح�سل على تذكرتي �سفر اإىل مدينة �سيئون مع الإ

واأر�سل فقط اأف�سل �سورة �سياحية لديك.

�سروط ال�سرتاك يف امل�سابقة

ف�سل �سورة �سياحية حتكي عن جماليات املكونون ال�سياحي املتفرد لليمن. n متنح اجلائزة لأ

n يحق للم�سرتك امل�ساركة باأكرث من �سورة، كما ل تقبل ال�سور املن�سورة من قبل ول ال�سور املعدلة واملعاجلة .

n تلتزم املجلة بن�سر ال�سورة الفائزة عرب هذه امل�ساحة مع ا�سم الفائز وهويته و�سرح تف�سيلي عن مو�سوع ال�سورة ومكانها، 

�سحابها. وتوؤكد يف ذات الوقت عدم التزامها باإعادة ال�سور غري املن�سورة لأ

�سلية من ال�سور على العنوان الربيدي املحدد للمجلة بجودة عالية ل تقل عن واأحد  n  يقوم كل م�سارك باإر�سال الن�سخة الأ

ميجا كحد اأدنى.

n مبجرد ح�سول املجلة على ال�سور تعود حقوق امللكية كاملة للمجلة.

قطار.. عمار والأ n باب امل�ساركة مفتوح جلميع القراء من كافة الأ

صورة ليلية لمنطقة )السائلة( وسط مدينة صنعاء 

التاريخية اثناء هطول المطر.

- المصور عبد العزيز عمر -

مسابقة العدد



في عيونهم
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�سوق �سنعاء املغلقة

يف �ضباح اأول يوم يل يف �ضنعاء، عا�ضمة اليمن، مل 

هز  اإنه  بل  نومي،  من  فقط  ال�ضالة  اأذان  يوقظني 

ذان  الأ بدا  بل  فح�ضب،  هذا  لي�س  النافذة.  اأجزاء 

اأقيم فيه. وكان  اأ�ض�س الفندق الذي كنت  وكاأنه هز 

وكاأن  منارة،  اإىل  منارة  من  يدوي  ذان  الأ �ضوت 

املدينة كلها غرفة �ضدى هائل. وظل �ضوت الدعاء 

املدوي ك�ضاعقة طويلة، لدرجة اأنني ا�ضتغربت: »هل 

يجدر بي اأن اأحاول اأن اأنام مرة اأخرى؟«.

ملح �ضياًل من امل�ضلني  اأخرجت راأ�ضي من النافذة، لأ

على  ملفوفة  و�ضحة  والأ منارة،  اأقرب  نحو  يهرولون 

روؤو�ضهم لوقايتهم من الربد ال�ضديد يف الفجر. وبعد 

منا�ضبة،  اأذن  ك�ضدادة  ممكنة  خمدة  كل  جتريب 

ٍد.  �ضوات غري جُمْ تو�ضلت لنتيجة اأن مقاومة هذه الأ

بالطبع بعد اأن ا�ضتحممت واأكملت ارتداء مالب�ضي، 

ذان فجاأة، وكاأن �ضخ�ضا ما �ضرب  انقطع �ضوت الأ

بيده على �ضطح بهدوء.

الذي  الفندق  اأعلى  يف  ة،  ُمرَّ قهوة  احت�ضائي  اأثناء 

اأقمت فيه، برزت مدينة �ضنعاء القدمية حتت فندق 

قمار  لالأ اأطباق  على  ال�ضوء  ظهر  طوابق.  �ضبعة 

نحو  ينحدر  و«تاك�ضي«  ناظري،  اأمام  ال�ضناعية 

امل�ضابيح  من  مبعرث  وعدد  القدمية،  زقة  الأ اأحد 

التقنية  اخلطوات  هذه  رغم  لكن  الكهربائية. 

املتقدمة تظل �ضنعاء القدمية متم�ضكة بطابع مدن 

الع�ضور الو�ضطى الذي يلحظه اأي زائر.

التي  القدمية  بجدرانها  حتتفظ  تزال  ل  فاملدينة 

للذكرى،  باقية  زالت  ما  منها  والعديد  بها،  حتيط 

وحظائر  مت�ضابكة،  �ضعبية  ب�ضوق  حتتفظ  تزال  ول 

حدائق  وهناك  ال�ضوق،  اإىل  جلبت  ما�ضية  ت�ضتوعب 

مبان  وترى  للم�ضاجد،  جماورة  مزروعة  خ�ضراء 

)طولها  والطوب  احلجر  من  مبنية  عالية  اأثرية 

يعود  املباين  العديد من هذه  �ضبعة طوابق،  اأو  �ضتة 

املدينة  مباين  ع�ضر(.   احلادي  القرن  اإىل  تاريخه 

بي�س، تظهر املنازل  مزينة بقدر كبري من اجلب�س الأ

العليا  الطوابق  ونوافذ  براقة.  لوحات جميلة  وكاأنها 

م�ضنوعة من املرمر اأو الزجاج املنقو�س، يجعل من 

املحيطة  واجلبال  قدمية  �ضحاب  ناطحات  مناظر 

باملدينة لوحة رائعة ل تفارق الذهن.

رغم بنائه املعماري الفاتن، وثقافته الفريدة، ومناظره 

ي�ضتقبل  بها،  باأ�س  ل  التي  التحتية  وبنيته  اخلالبة، 

اليمن اأعدادا غري كبرية من الزائرين، معظمهم من 

اأوربا. ومن يرغب مب�ضاهدة هذه البالد الرائعة، يقدم 

فيه،  اخلالقة  احلياة  روح  من  تاأتي  متعة  لهم  اليمن 

ال�ضياح  لزيارتها  ياأتي  اأماكن قدمية  ولي�س من زيارة 

فح�ضب.

اأ�ضباح  ال�ضارع الرئي�ضي يف �ضوق �ضنعاء تتوافد  وعلى 

حمالت  اإىل  املدينة،  ن�ضاء  اأ�ضود،  بلبا�س  مغطاة 

قم�ضة ل�ضراء مالب�س ملونة مل اأراهن يرتدينهن على  الأ

الإطالق. وترى العمال من �ضغار املراهقني يحت�ضدون 

ياأكلون  تراهم  املتجولني.  طعمة  الأ باعة  من  بالقرب 

البطاطا والبي�س امل�ضلوق ملفوفة باأوراق حمراء لمعة 

من  قفازات  يرتدي  فواكه  بائع  اأي�ضا  وترى  ومملحة. 

املطاط ينتقي بدقة فاكهة التني الالمعة من عربة يد 

ولد  ويق�ضر جلدها املك�ضو بال�ضوك. وترى الرجال والأ

أسراراليمن الساحرة

من �سحيفة »نيويورك تاميز«

هوك�س��تاين اإيفيل��ني  بقل��م: 

ترجم��ة: حمم��ود ال�س��امعي



اليمن؛  �ضمال  الذي مييز  للنظر  امللفت  الزي  يرتدون 

اخل�ضر  على  مربوط  ثوب،  على  غربي  معطف  مثل: 

حزام  يك�ضوه  »اجلنبية«،  ي�ضمى  ُمنحٍن  متوج  خنجر 

منقو�س ملفت للنظر.

نه  لأ ال�ضعيدة«،  بـ«العربية  يعرف  قدميا  اليمن  كان 

كان مغطى باحلقول اخل�ضبة التي جعلته اأغنى مكان 

ر�س. وكان اأي�ضا م�ضهورا مبدنه التجارية، مثل  يف الأ

واملواد  والنب  البخور  بتجارة  ازدهرت  التي  �ضنعاء 

�ضود والغاز الطبيعي يفوق  الغذائية. لكن الذهب الأ

ال�ضعيدة« - »العربية  ولهذا ت�ضبح  واللبان،  البخور 

الفقرية يف اجلزيرة- على النقي�س الكبري من دبي 

البلد  اليمن  يبقى  عمان،  يف  الفارهة  واملنتجعات 

الذي يتم�ضك بح�س قوي من ما�ضيه الغني.

�ضخا�س اأخذ على عاتقه حفظ  واملده�س اأن اأحد الأ

يطايل  مناخ ما�ضي اليمن، وهو املخرج ال�ضينمائي الإ

�ضنعاء  زار  الذي  با�ضوليني،  باولو  بري  وال�ضاعر 

»بوكا�ضيو  اأ�ضماه  الذي  فيلمه  لت�ضوير   1970 عام 

الغرائب  من  العديد  �ضاهد  نه  ولأ الكامريون«. 

با�ضوليني  قلق  احل�ضارة،  دمرتها  قد  يطالية  الإ

انفتحت  التي  القدم،  منذ  املحمية  �ضنعاء،  اأن  من 

القوى نف�ضها  للعامل يف تلك الفرتة، قد تدمر بتلك 

وقدم  الكامريا،  �ضتقدمه  مبا  اقتنع  )احل�ضارة(. 

ل�ضم  اليون�ضكو  اإىل  بال�ضور  معززا  متحم�ضا  طلبا 

�ضنعاء القدمية اإىل قائمة الرتاث.

»جمال  الق�ضري،  با�ضوليني  فيلم  ي�ضاهد  والذي 

�ضنعاء«، قبل 37 عاما، يرى جناحا كبريا يف ع�ضره. 

حيث تظهر املدينة، التي عرب عنها ب�ضور حية يف فيلمه 

اليوم، رغم  القدمية  الوثائقي، �ضبيهة متاما ب�ضنعاء 

ن  �ضوار ج�ضدت كل ما خ�ضي منه، لأ اأن املدينة خارج الأ

ماكن املجاورة قد دمرت اأو تغريت. العديد من الأ

لقد رحل با�ضولينى منذ وقت طويل، لكن قابلت ماركو 

ليفاديوتي، الوريث القوي لبا�ضولني، الذي اأخذ على 

في عيونهم

العامل  خراب  من  �ضنعاء  عن  الدفاع  معركة  عاتقه 

احلديث. لقد و�ضل ال�ضيد ليفاديوتي اإىل �ضنعاء وهو 

الطبيب  اأبوه  اأ�ضبح  اخلام�ضة من عمره، عندما  يف 

مام اأحمد بن يحيى.  اخلا�س مللك اليمن الراحل الإ

جانب  وعندما اأ�ضهر املدينة يف ق�ضته، عندما كان الأ

ل يعرفون �ضيئا عن �ضكانها، اأ�ض�س ال�ضيد ليفاديوتي 

�ضركة �ضفر مينية رائدة: ال�ضركة العاملية لل�ضياحة، 

يف  تراك  الأ حي  يف  حممي  اأثري  مكان  يف  وعا�س 

�ضنعاء القدمية.

خطواتي  بداأت  القدمية.  املدينة  يف  اأمت�ضى  جعلني 

حديث  طريق  وهي  »ال�ضائلة«،  يف  جميلة  نقطة  من 

مريكية(.  الأ املتحدة  الوليات  من  بدعم  )ر�ضف 

مياه  من  للتخل�س  املدينة  تخرتق  »ال�ضائلة«  هذه 

مطار الغزيرة. ومن هذه الزاوية كان اأمام ناظري  الأ

م�ضهدا ملاآذن عالية وم�ضاجد، ول يوجد �ضيء ملالمح 

مدينة جديدة مبنية من اخلر�ضانة املزعجة واملباين 

68



املليئة  القدمية  املحالت  اأمام  جتولنا  ال�ضاهقة. 

للبهارات  متجولني  باعة  واأمام  الزبيب،  من  باأواٍن 

وجدنا  ذلك  بعد  ثم  وراق.  والأ احلارة  امل�ضحوقة 

�ضاحة �ضغرية يف قلب »�ضوق امللح«، ويف هذا املكان 

ترى �ضو�ضاء النا�س على دراجات ويرتجلون ب�ضرعة 

منها اأمام حمالت لبيع »الرواين« اأو ع�ضري �ضجرة 

الدباء املحلى بال�ضكر.

اأر�ضدين ال�ضيد ليفاديوتي اأمام بوابة مل�ضكن قدمي يف 

املدينة. ورغم اأن املكان خمرب، لكن ل يزال بع�س 

التجار يقطنون غرف الطابق الثاين منه، التي تطل 

تبقى  كانت  الذي  املكان  يف  املركزية  ال�ضاحة  على 

يديرون  بينما  املكان  اإىل  القادمني  حيوانات  فيه 

اأعمالهم.

واليمن غادرناه ونحن ن�ضتمتع بروؤية بع�س م�ضاجده 

مقارنة  جميل  بنمط  مبنية  طريقنا  طول  على 

ل  احلظ،  ول�ضوء  للمنازل.  القدمي  املعماري  بالفن 

ي�ضمح لغري امل�ضلمني دخول امل�ضاجد مل�ضاهدتها من 

الداخل، لكن ا�ضتطعت فقط اأن اأ�ضرق نظرات لهذه 

ماكن املقد�ضة من اأبوابها. الأ

ملاذا يحب النا�س زيارة هذه البالد املتنوعة املعامل؟ 

جد طريقة حياة قدمية متاما ل  قدمت اإىل اليمن لأ

تزال حتتفظ باأ�ضالتها، ول تزال البالد مكانا اآمنا. 

طائرا،  ح�ضرموت  اإىل  �ضنعاء  من  ال�ضفر  قررت 

لكن قبل الرحلة املتوجهة اإىل �ضرق البالد، اجتهت 

�ضنعاء،  حتيط  التي  »حراز«  جبال  نحو  بال�ضيارة 

امل�ضهورة منذ القرن احلادي ع�ضر بقرية »احلجرة« 

املنحوتة على منظر طبيعي �ضخري. وكانت احلقول 

املدينة  خارج  بها  مررنا  التي  باخل�ضرة  املفعمة 

كانت  ال�ضعيدة«.  »العربية  اإىل خميلتك منظر  تعيد 

احلقول مزروعة ب�ضجرة القات: الوريقات اخل�ضراء 

بدءا  النا�س،  ومي�ضغها  اليمن  يف  املنت�ضرة  املخدرة 

ب�ضائق »تاك�ضي« اإىل �ضيخ قبيلة، يوميا.

اأ�ضر �ضائقنا على الوقوف عند اإحدى اأ�ضواق املدينة 

اإىل كوخ  اأغ�ضان القات. ورافقته  ل�ضراء املزيد من 

فيه  يجل�س  الذي  املكان  بال�ضفيح،  م�ضقوف  مظلم 

ُربط  على  ي�ضرف  القات  باأوراق  الوجنة  مليء  رجل 

تكاد تغطي تقريبا كل »اإن�س« من اأر�ضية املكان. مر 

راف�ضا  وراق  الأ يتح�ض�س  ربطة  كل  يتفقد  �ضائقنا 
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في  الــنــاس  أن  استنتجت 
يــســتــطــيــعــون  ال  الــيــمــن 
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الليل...



البداية يف م�ضاومة حول  اأعطي له يف  املربط الذي 

خري ربطة من احلجم املوجود.  �ضعره ليختار يف الأ

املبتلة،  غ�ضان  الأ ذات  الطويلة  الربطة  تلك  كانت 

ال�ضائق  اأخذها  رقيق،  بال�ضتيكي  واملربوطة مبنديل 

يعادل ثمانية دولرات، مبلغ كبري ي�ضرف على  مبا 

ربطة قات يف دولة فقرية مثل اليمن.

بعد جلو�ضنا لوهلة على مكان خ�ضن يف مكان اأج�س 

باخلنجر  ال�ضعبي  للرق�س  مكان  وهو  »مناخة«،  يف 

�ضائحات  ل�ضتدراج  )رمبا  الليل  من  ل�ضاعات 

فرن�ضيات للنزول اإىل ال�ضاحة للرق�س ولي�س لحتفال 

منطقة  نحو  قليلة  ميال  لأ قدنا  لهم(،  بتقليد  ما 

اأراها يف  اأروع قرية  املنطقة  »اخلطيب«. كانت هذه 

اليمن، ت�ضم م�ضاجد جمددة حديثا وم�ضاكن جميلة 

على  وموقفا  التدفق،  �ضريع  ينبوعا  وت�ضم  للزوار، 

اجلميل  املكان  هذا  ويحوي  جميل.  طبيعي  منظر 

حمطة  ن  الآ يعد  ع�ضر  الثاين  القرن  من  عامل  قرب 

الهند  من  القادمني  �ضماعيليني  الإ للحجاج  وقوف 

اإ�ضالمية تتبع  �ضماعيليني هم طائفة  وباك�ضتان. والإ

القائد اأغا خان(.

بها  حتيط  اجلمال  رائعة  جبال  باملدينة  وحتيط 

وكاأنها  تبدو  حم�ضنة  مدن  تعلوها  خ�ضبة  حقول 

بداأت  طويلة.  ل�ضنوات  باقيا  ح�ضارا  تقاوم  تزال  ل 

ال�ضم�س حترق برد الفجر، رغم اأن ال�ضباب يحيط 

بها من بعد. اعتلينا �ضجرة �ضمغ قدمية نحيي رجال 

يحرثون احلقول، ويف النهاية تبعنا �ضيخا اأعمى اإىل 

املدينة.

قمي�ضا  ملحت  »احلجرة«  قرية  من  ما  مكان  ويف 

اأمريكي  �ضائح  يرتديه  وليامز«  »كلية  عليه  مكتوبا 

ا�ضمه »لو ماراي«، وهو �ضبه متقاعد يقيم يف هوجن 

بداأت  وعندما  ر�س.  الأ بقاع  كل  طاف  قد  كوجن 

لحت�ضاء  الفندق  داخل  اإىل  وذهبنا  متطر  ال�ضماء 

ا�ضمها  زميلة  نحو  هرعت  الكنان،  اأجل  ومن  �ضاي 

»لوجن اإ�ضالندر« تريد اأن تتحدث الجنليزية مع ابن 

اليمن  اإىل  منفردة  رحلة  �ضلكت  اإنها  قالت  بلدها. 

ال�ضعودية.  العربية  اململكة  اإىل  جماعية  رحلة  بعد 

مريكيني الوحيدين اللذين  كان هذان الثنان هما الأ

قابلتهما طيلة رحلتي.

اإىل  متوجها  الطائرة  يف  كنت  التايل،  اليوم  ويف 

ال�ضياح،  الزمالء  من  قليل  ومعي  ح�ضرموت، 

من  رمبا  بلدهم،  اإىل  عائدين  احل�ضارم  وع�ضرات 

عمل يف اخلارج )اعتادت ح�ضرموت اإر�ضال اأبنائها 

اإىل اخلارج لعمل ثروات(.

وافرت�ضنا اأن التاج املر�ضع باجلواهر يف ح�ضرموت، 

اأطول واٍد اأو اأخ�ضب واٍد يف �ضبه اجلزيرة العربية، 

وىل، تبدو �ضبام  هو مدينة �ضبام. لكن من الوهلة الأ

على  الباقني  املخلوقني  واأن  ميتة،  مدينة  وكاأنها 

وربيني  الأ ال�ضياح  من  قليال  كانوا عددا  احلياة  قيد 

كان  النا�س.  اإىل منازل  ينظرون  للفو�ضى   املثريين 

من  وقليل  الف�ضالت،  مت�ضغ  جائعة  اأغنام  هناك 

غنام وال�ضياح. وكان  طفال املغامرون يطاردون الأ الأ

100 درجة مئوية، بالن�ضبة  اجلو حارا جدا: حوايل 

ي م�ضن ح�ضا�س يخاطر باخلروج. لأ

ا�ضتنتجت اأن النا�س يف اليمن ل ي�ضتطيعون املعي�ضة 

بواب طوال حياتهم، لذلك عدت اإىل منزيل  داخل الأ

وقررت اأن اأ�ضتاأجر دراجة والعودة اأثناء الليل. وقبل 

�ضاعة من الغروب، وعندما برد اجلو اإىل حد يكفي 

للخروج، قدت دراجتي نحو �ضبام، التي تبعد حوايل 

ميل غربا.

اأطفال  التحية  يل  قدم  احلوطة،  مدينة  ويف 

ي�ضرخون ويهتفون ل�ضراء بطاطا مقلية. ثم مررت 

على  اأغنامهن  يذدن  راعيات  رى  لأ املراعي  ببع�س 

املميز  الزي  يرتدين  الن�ضاء  وكانت  الطريق.  طول 

لن�ضاء وادي ح�ضرموت؛ كن مغطاة من الراأ�س وحتى 

يقرتب  اأغطية  روؤو�ضهن  وعلى  اأ�ضود،  برداء  الركبة 

طولها من الركبتني. واأفرت�س اأن الريح املحلق حول 

اخلوذة يخفف عليهن حرارة ال�ضم�س.

في عيونهم
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رى  لأ نخيل  ب�ضتان  من  خارجا  اجتهت  النهاية  ويف 

من  املبنية  العمالقة  قالعها  واأرى  �ضبام  مدينة 

الطني، متجمعة بع�ضها مع بع�س ب�ضكل كثيف داخل 

الإجنليزية  الرحالة  اأ�ضماها  التي  املدينة  اأ�ضوار 

التا�ضع  القرن  من  الثالثينيات  يف  �ضتارك«  »فرييا 

ع�ضر »مدينة منهاتن ال�ضحرء«.

نحو  ال�ضياح  كل  ن  الآ تراجع  املدينة  من  وبالقرب 

وبينما  الغروب.  اأثناء  املدينة  تظلل  التي  التل،  قمة 

يقدر  جبل  على  من  �ضورا  يلتقط  منهم  الع�ضرات 

البوابة  اأ�ضتك�ضف  وحيدا  دخلت  مبيل،  ارتفاعه 

م�ضاحة  هناك  كانت  متاما  الي�ضار  وعلى  الرئي�ضي. 

�ضخا�س  �ضغرية مغطاة ب�ضجادة يجل�س عليها بع�س الأ

�ضم�س  من  املتخافت  ال�ضوء  حتت  الدومينو  يلعبون 

الغروب ويرت�ضفون اأكواب ال�ضاي احللو املبخر.

اأبناء  خرج  ال�ضاي،  من  كوبا  وطلبت  جل�ضت  عندما 

املنطقة احلكماء الذين كانوا جال�ضني منفردين يف 

الداخل اأثناء �ضاعات ال�ضم�س احلارقة ل�ضراء فاكهة 

متما�ضكة )ق�ضب التمر( من ثالثة باعة متجولني. 

تدفق النا�س نحو امل�ضجد ل�ضالة الع�ضاء على �ضوء 

زقة الرملية. اأ�ضعة القمر الزرقاء على الأ

وداخل اأ�ضوار هذه املدينة، كما هو احلال يف مدينة 

�ضنعاء القدمية، باإمكانك الجتاه نحو اإحدى الزوايا 

لرتجع بذاكرتك اإىل عقود من الزمن املا�ضي.

العودة يف الوقت املحدد

مريكية،  الأ املتحدة  الوليات  من  للزوار  بالن�ضبة 

اأف�ضل طريقة لهم للو�ضول اإىل اليمن هي عرب دبي. 

ماراتية  والإ اليمنية  ال�ضركتني  كلتا  تقدم  دبي  من 

تبداأ بحوايل  باأجرة  اإىل �ضنعاء  توقف  رحالت دون 

بحث  على  وبناء  �ضاعات.  ثالث  ملدة  دولرا   240
حديث على النرتنت، فاإن قيمة تذكرة من نيويورك 

اإىل دبي دون توقف قد تكلف حوايل 1200 دولر على 

 800-777-3999 وعنوانها:  ماراتية«،  »الإ طريان 

.www.emirates.com
املتحدة  الوليات  مواطني  من  العديد  مبقدور 

مطار  و�ضولهم  عند  تاأ�ضريات  �ضراء  مريكية  الأ

التي  اخلطوط  اأي  على  ذلك  )يعتمد  �ضنعاء 

زر  لكن  دولرا،   50 اإىل   30 يعادل  مبا  اختاروها( 

202-965- وا�ضنطن  يف  اليمنية  ال�ضفارة  موقع 

من  للتاأكد   ،www.yemenembassy.org  4760
اأن هذه ال�ضرتاتيجية ما زالت قائمة.

اآخر  اإىل  ف�ضل  من  قيودا  اليمنية  احلكومة  وت�ضع 

على ل�ضفر اإىل مناطق حمددة. لكن م�ضوؤول ت�ضغيل 

حول  املعلومات  اأحدث  لك  �ضيوفر  ال�ضفر  رحالت 

خرية، و�ضيكون �ضادقا معك يف ن�ضحه  التطورات الأ

لك بناء على هذه املعلومات. من ال�ضهل جدا حجز 

اأو عرب وكالة  رحلة خارج �ضنعاء عرب وكالء ال�ضفر 

اإما  ذن  الإ لطلب  احلكومة  مع  ترتيبات  جتري  �ضفر 

لتذاكر طريان واإما ملر�ضد و�ضائق وفندق.

العاملية  عرب  وح�ضرموت  مناخة  اإىل  �ضافرت 

على   967-1-272-861( وال�ضياحة  لل�ضفريات 

وقال   .)  www.utcyemen.comالكرتوين موقع 

تكلفة  اإن  ليفادويتي،  ماركو  ال�ضركة،  مالك  يل 

يف  دولرا   100-140 ت�ضاوي  قد  واملر�ضد  ال�ضائق 

marco. هو:  لل�ضركة  اللكرتوين  والربيد  اليوم. 

universal@gmail.com. وهناك اأي�ضا ع�ضرات 
ال�ضغرية  امليزانيات  ذات  من  ال�ضفر  وكالت  من 

بالقرب من الفنادق ال�ضياحية يف املدينة القدمية.

بالبطاقة  التعامل  الراقية  واملطاعم  الفنادق  وتقبل 

اليمني  بالريال  عملة  حتتاج  قد  لكن  الئتمانية، 

)معدل ال�ضرف هو 200 ريال لكل دولر( من اأجل 

كبائن  من  العديد  وهناك  اأخرى.  �ضياء  لأ الدفع 

يل منت�ضرة حول املدينة قد متنح ريالت  ال�ضراف الآ

تكون  ما  نادرا  لكن  مريكية.  الأ بالعملة  اأر�ضدة  من 

نظمة خارج اخلدمة، ولهذا يف�ضل اأن جتلب  هذه الأ

معك بع�س الدولرات  وميكنك �ضرفها ب�ضهولة يف 

معظم املدن.

اأين �ضتقيم؟

علي  �ضارع  )الواقع يف  �ضباأ«  تاج  »فندق  بيع  لقد مت 

عبد املغني ـ ت 372-272-1-967( ومل يعد جزءا 

من  لكنه  الهندية.  الفنادق  �ضل�ضلة  »التاج«:  من 

املدينة  يف  جميل  مبوقع  تتميز  التي  الفنادق  اأف�ضل 

على حافة احلي القدمي بالقرب من مركز العا�ضمة 

اأ�ضعار  الفندق  هذا  ويف  التحرير.  ميدان  �ضنعاء: 

للغرفة  دولرا  بـ160  تبداأ  ب�ضريرين  املزودة  الغرف 

القدمية و185 دولرا للغرفة احلديثة.

واأ�ضخم فنادق �ضنعاء هو فندق »موفنبيك« الرديء 

برلني- ظهر حمري  �ضارع  ويقع يف  مريح جدا  لكنه 

هو:  اللكرتوين  وموقعه   ،967-1-546-666 ـ 
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�ضنعاء  على  ويطل   ،www.movenpick.com
من على قمة تقع فيها اأي�ضا �ضفارة الوليات املتحدة 

هذا  وي�ضم  القدمي.  �ضرياتون  وفندق  مريكية  الأ

الفندق احلديث 338 غرفة حديثة من ذات الغرف 

املزودة ب�ضريرين، واأجرة الغرفة تبداأ بـ150 دولرا. 

ليليا  وناديا  رائعا  مغربيا  مطعما  الفندق  ويحوي 

ومركزا ريا�ضيا وحو�ضي �ضباحة.

اأهم العناوين املريحة داخل �ضنعاء القادمة هو  ولعل 

)حارة  ال�ضالم«  برج  بـ«فندق  امل�ضمى  اجلديد  الربج 

الفليحي: ت- 333-483-1-967، وعنوانه اللكرتوين 

يف  جال�س  واأنت   .)  www.burjalsalam.com
اأعلى �ضطح  القات يف  املطعم واملقهى وغرفة جل�ضات 

هذا الفندق باإمكانك اأن ترى اأف�ضل املناظر للمدينة. 

وحتى  فردية  بغرف  بدءا  غرفة   47 الفندق  ويحوي 

�ضعار بخم�ضني دولرا. وبعد مقامي  جنحة، وتبداأ الأ الأ

�ضاحب  ليفاديوتي،  ال�ضيد  اأخربين  ال�ضالم،  برج  يف 

�ضركة العاملية لل�ضياحة، اأن املقاولني بنوا هذا الفندق 

يعلو  وجعلوه  التقليدية  املواد  من  بدل  اخلر�ضانة  من 

�ضروط  ح�ضب  طوابق  بثالثة  املجاورة  ماكن  الأ باقي 

اليون�ضكو للبناء يف املدينة القدمية.

�ضنعاء  يف  ال�ضخمة  البيوت  من  جمموعة  وحتولت 

الوقت  ويف  وب�ضيطة،  متوا�ضعة  فنادق  اإىل  القدمية 

نف�ضه حتتفظ مبعظم جمالها وبع�س اأ�ضكال من منط 

تت�ضارك  الغرف  معظم   الو�ضطى.  الع�ضور  حياة 

من  النمط  هذا  يف  الفر�س  تكون  قد  احلمامات. 

الفنادق رقيقة وغري مرغوبة، لكن املحيط جذاب. 

ال�ضعيدة«  العربية  »فندق  الفنادق  هذه  بني  ومن 

)على طريق ال�ضائلة: ت -1-967 330-287، بريد 

الكرتوين: )arabiafelix.free.fr ويطل على �ضائلة 

تتخلل املدينة القدمية. وكل الغرف الـ44 فيه ترتاوح 

�ضاملة  دولرا،   51 اإىل   32 بني  فيها  قامة  الإ اأ�ضعار 

الفطور يف حديقة ممتعة.

واملطعم،  احلجرة«  »فندق  يعترب  مناخة،  ويف 

ال�ضياحيني )ت: 460124-1-967، بريد الكرتوين: 

اأح�ضن   )alhajjarahhotel@hotmail.com
فيه  الليل  اأواخر  يف  املو�ضيقى  اأن  رغم  الفنادق، 

واملمار�ضات ال�ضيئة فيه قد ت�ضايق النائمني. ومقابل 

قامة يف الغرفة املزدوجة فيه توؤجر بـ6000 ريال  الإ

�ضاملة الفطور والع�ضاء.

 967-5( احلوطة«  »ق�ضر  يعترب  �ضبام،  ويف 

com/hotelswww.. الكرتوين:  بريد   ،425010
universalyemen( ق�ضرا �ضابقا ويحوي 58 غرفة 
يجار،  لالإ ودراجات  ومطعما  �ضباحة  وحو�س  مكيفة 

قيمة  وتبداأ  لل�ضياحة،  العاملية  م  الأ ال�ضركة  ومتلكه 

اإيجار الغرفة املزدوجة فيه بـ145 دولرا.

اأين تاأكل؟

منها  يت�ضاعد  التي  اخل�ضراء  الطبخة  وهي  ال�ضلتة، 

نها توؤكل حارة، تعترب طبقا كال�ضيكيا مينيا،  البخار، لأ

في عيونهم

72

اأن جتد هذا  البالد. ميكن  اأف�ضل طبق يف  اأنه  ورمبا 

بارزا  ا�ضما  يحمل  ل  الذي  علي«  »مطعم  يف  الطبق 

وهو يف �ضنعاء بالقرب من باب �ضعوب، ورقم تلفونه: 

708-221-1-967، ويقع متاما خارج املدينة القدمية 
يف حي جتاري مزدحم. وعندما كنت هناك يف اأبريل 

املا�ضي راأيت جمموعة من املقايل الكبرية يعمل عليها 

جمموعة من الطهاة احلرفيني الذين يحولون اأجزاء 

طبق  اإىل  حمر  الأ البيبار  من  وقليل  واحللبة  اللحم 

يتناول  اأن  ل�ضخ�ضني  البهارات وميكن  �ضهي حار من 

وجبة د�ضمة منه مببلغ 3500 ريال.

تقدم  البالد  يف  املطاعم  كل  مثل  علي«  »مطعم 

من  النوع  ذلك  من  ولي�س  للرجال،  غالبا  الطعام 

اأن جتل�س فيه لوقت طويل بعد  ماكن الذي ميكن  الأ

�ضكلوا  الرجال  من  جمموعة  راأيت  طعامك.  التهام 

حلقة على �ضلتتهم، وعندما راأوين قدموا اإيلَّ وطبقوا 

باأيديهم على ظهري وطلبوا مني بكرم، رغم جراأة 

�ضلوب، م�ضاركتهم �ضلتتهم. الأ

اأو  الهندي  ال�ضراب  بع�س  نف�ضك  ا�ضتهت  واإذا 

النادي  �ضوب  قدميك  وجه  باردة  برية  اأو  وروبي  الأ

ال�ضفري  اإقامة  بجوار  النادي  ويقع  الربيطاين. 

الربيطاين يف منطقة حدة يف �ضنعاء.

واإذا مل ت�ضتطع احل�ضول على النادي، فمنطقة حدة 

دقيقة   15 بحوايل  القدمية  املدينة  عن  تبعد  التي 

يف  الراقية  املطاعم  اأنواع  اأف�ضل  لك  تقدم  راكبا 

املدينة. ف�ضارع حدة فيه جمموعة مطاعم متنوعة: 

اإيطالية ولبنانية وم�ضرية معظمهما جيدة.

»مناخة«.  يف  احلجرة«  »فندق  يف  طعاما  جتد  قد 

وفندق  مناخة  فندق  خارج  به  تقوم  ما  اأف�ضل  لكن 

ح�ضرموت هو تناول حلمة م�ضوية من ال�ضمك اأو بع�س 

اخلبز امل�ضبع بالع�ضل للتحلية. ويف احلقيقة ل توجد 

وحتى  اليمن،  يف  الكربى  املدن  خارج  اأطعمة  ثقافة 

غنياء  جانب اأو الأ واإن وجدت فهي غالبا ما تكون لالأ

مثل  ال�ضعبية  املطاعم  معظم  وتبدو  اليمنيني.  من 

املقاهي لي�س كمطاعم.

ماذا تقراأ؟

»عمان  الوحيد  العامل  دليل  تقراأ  اأن  باإمكانك 

مارات العربية املتحدة وال�ضفر اإىل �ضبه اجلزيرة  والإ

shop. العربية« و�ضتجده بـ99.20 دولرا على موقع

عن  مفيدا  ف�ضال  ويحوي   lonelyplanet.com
اليمن.

هناك  لليمن  املعا�ضرة  الكال�ضيكية  �ضفار  الأ وعن 

 .2000 عام  طبع  املجهولة«  العربية  »اليمن:  كتاب 

والكتاب األفه مقيم بريطاين يف اليمن، هو: تيموثي 

عن  رائعة  مو�ضوعة  والكتاب  �ضميث.  ماخنتو�س 

ال�ضياحة يف البالد.



عبد العزيز حمود اجلنداري

الفرن�سية  بالعا�سمة  ال�سهري  اللوفر  مبتحف  دنى  الأ ال�سرق  قاعة  حتت�سن 

اليمنية،  التحف  واأجمل  اأروع  اأثريتني من  �سغريا لقطعتني  باري�س معر�ساً 

مانة  �سالم، وذلك يف اإطار التعاون الثقايف بني الأ يعود تاريخهما اإىل ما قبل الإ

العامة للمتحف الوطني ب�سنعاء ومتحف اللوفر، حيث مت توقيع اتفاقية لعام 

�سدين من الربونز اأحدهما من املتحف  إر�سال متثالني لأ 2009، مت مبوجبها ا
من  م�سنوع  اأ�سد  عن  عبارة  وهو   )36526( الرقم  ويحمل  ب�سنعاء  الوطني 

قطع  �ست  اإىل  ومك�سور  الداخل  من  جموف  الربونز 

نتيجة لعوادي الزمن والتي اأدت اإىل انت�سار مر�س 

الطبا�سريي«  خ�سر  بـ«الأ املعروف  الربونز 

واجلميل.  الر�سيق  اأجزاء ج�سده  يف معظم 

و�سع  يف  واقف  احلايل  �سكله  يف  �سد  والأ

ال�سكل،  م�ستطيلة  قاعدة  على  يقف  جانبي 

وهو يف هيئة متثل العظمة والقوة، ويربز ذلك 

جلياً من خالل جمال ت�سكيل مظهره، حيث اإن 

الوجه ممثل ب�سكل وا�سح، فالفم مفتوح تربز 

اللوزية  والعيون  �سنان  والأ نياب  الأ خالله  من 

وجزء  الرقبة  حتى  يتدىل  و�سعره  بارز  نف  والأ

رجل �سنعت ب�سكل اأقدام الثور رمز  من البدن والأ

إله القمر يف الديانة اليمنية القدمية. اأما القاعدة  ا

�سد فعلى واجهتها كتابات بامل�سند  التي يقف عليها الأ

اللغة اليمنية القدمية قوامها خم�سة اأ�سطر.

اأن  املرجح  ومن  قتبان  مملكة  لفرتة  يعود  والتمثال 

ول قبل امليالد. تاريخه يعود للقرن الأ

�سد م�سنوع من الربونز، وتعود ملكيته  خر فهو لأ اأما التمثال الآ

الهامة والتي عرث  اإحدى القطع  اإب، وهو  للمتحف الوطني يف 

عبارة عن متثال  وهو  �سابقة.  العود« يف فرتة  »جبل  عليها يف 

�سد يف و�سع واقف، ومك�سور اإىل ثالثة اأجزاء، �سنع بطريقة  لأ

�سب القالب، وجتويفه ملئ بالطني املحروق )النواة(، وهي 

انفرد  والتي  الربونزية  التماثيل  �سنع  يف  والفريدة  املتميزة  الطرق  اإحدى 

بها الفنانون والنحاتون اليمنيون يف تاريخ اليمن القدمي.و�سي�ستمر عر�س 

التمثالني يف متحف اللوفر حتى اأكتوبر 2009، ثم يعودان بعدها اإىل اليمن 

لعر�سهما يف املتحف الوطني ب�سنعاء واملتحف الوطني يف اإب.

إفادة  ا -بح�سب  يزوره  الذي  بباري�س  اللوفر  متحف  يف  التمثالني  عر�س  اإن 

املخت�سني هناك- يف حدود 25 األف زائر يومياً، يعد من اأهم و�سائل الرتويج 

ال�سياحي لليمن. و�سيتعرف زوار اللوفر من خمتلف اجلن�سيات على جزء هام 

من تاريخ اليمن القدمي خالل فرتة عر�س التمثالني هناك.

املتاحف  يف  اليمنية  ثار  لالآ املوؤقتة  املعار�س  مو�سوع  درا�سة  ناأمل 

ال�سياح من  هداف الرتويج وجذب  اأوروبا، حتقيقاً لأ العاملية يف 

ثري اليمني وهو  خمتلف بلدان العامل، واأن نبني روعة تراثنا الأ

إليها الرحال من  يج�سد املعامل ال�سياحية التي ت�ستحق اأن ُت�سد ا

كل اأنحاء العامل.

عرض أسدين
من البرونز في متحف اللوفر

كنـــوز
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فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت

وال خطر على قلب بشر

ماليزيـــــــا
جنة اهلل في األرض

إذا كنـــت من هـــواة الترحال والســـفر، وقادتك محاســـن 
الصدف –مثلي- إلى أن تزور أكثر من مكان وبلد في هذا 
العالم، وكانـــت ماليزيا محطة مـــن محطاتك الكثيرة، 
فثـــق تماما أنك ســـتقر أنها األفضل بامتيـــاز من بين كل 
ما رأيت. أما إذا كانت هـــي وجهتك األولى التي لم تخرج 
إلى غيرها من قبل، فتمتع فيها بكل لحظة، وتذكر أنها 
ســـتطبع في الذاكرة والواجدان حقيقـــة مفادها أنك لن 

ترى مثيلها قط، ألنها بحق جنة اهلل في األرض.

حمم��د ال�س������ياغي
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قبور و�سعوب مدفونة باحلياة

ق�ضى،  الأ ال�ضرق  جوهرة  قلب  يف  اأنت  ماليزيا  يف 

مبناخها  ال�ضاحرة  ر�س  الأ جنان  من  طبيعية  جنة 

العام.  طوال  تغادرها  ل  التي  مطار  والأ ال�ضتوائي 

تفننُّ  ملحوظا  و�ضحرا  ورونقا  جمال  زادها  وما 

ن�ضان املاليزي واإح�ضا�ضه املرهف وعمله املتقن...  الإ

وال�ضناعية  القت�ضادية  النه�ضة  حيث  هناك 

حمبو  يجد  وحيث  املذهلة،  والعمرانية  واحل�ضارية 

واجلبال  ال�ضتوائية  الغابات  يف  �ضالتهم  الطبيعة 

والغابات  املمتعة  وال�ضاللت  �ضجار  بالأ املك�ضوة 

اأكرث  منذ  هي،  كما  بقيت  التي  العذراء  املطرية 

حياء الربية  مليون عام، ماأوى للطيور والأ  130 من 

التي  العالية  اخل�ضراء  والغابات  الغنية  والنباتات 

غاية  لوحة  مب�ضاهدة  وي�ضتمتعون  ال�ضباب،  يغطيها 

يف اجلمال، كما تتوفر لهم فر�ضة رائعة كما توفرت 

الكهوف  وا�ضتك�ضاف  والتجديف  الطيور  ملراقبة  لك 

والتخييم والت�ضوير... يبدو وكاأنك يف حلم من وحي 

بك  يطول  لكي  منه.  ت�ضتفيق  اأن  تريد  ل  اخليال، 

اأن  بد  ل  وتفا�ضيله،  حلظاته  بكل  وت�ضتمتع  احللم، 

لتكت�ضفه  البلد،  هذا  عن  �ضمعته  ما  كل  جانبا  ت�ضع 

وتناق�ضاته  جمالياته  بكل  وتتلذذ  بنف�ضك،  وتختربه 

ما  يرتاده  من  لكل  يقدم  وهو  واأ�ضراره.  وحقائقه 

يريد، خا�ضة اإذا ما عرفت كيف تكون مثل �ضاكنيه، 

قبل  ال�ضاق،  يومهم  تفا�ضيل  يف  يغرقون  من  وهم 

متاما  ينام،  ل  الذي  الطويل  ليله  يف  ينغم�ضوا  اأن 

اجلمعة  يومي  �ضبوعية  الأ عطلتهم  يقد�ضون  كما 

واأما�ضيها  ولياليها  الناع�ضة  ب�ضباحاتها  وال�ضبت، 

وال�ضخب  واملتعة  الفرح  حياة   بامتداد  املمتدة 

منذ  حمياهم.   تغادر  ل  التي  العري�ضة  والبت�ضامة 

ماليزيا،  اأر�س  اأقدامنا  فيها  حطت  التي  اللحظة 

دورته  يف  ماليزيا”  “األوان  مهرجان  يف  للم�ضاركة 

ال�ضنوية العا�ضرة للعام 2008 بالتزامن مع الحتفال 

بالذكرى اخلم�ضني لعيد ال�ضتقالل الوطني، طارت 

الروعة واجلمال. منذ  ملوؤه  بنا يف عامل  اأحا�ضي�ضنا 

حالم يف  تلك اللحظة بداأت رحلة النبهار، رحلة الأ

مذهل،  وتطور  �ضاعق،  تنوع  ر�س؛  الأ يف  اهلل  جنة 

وامل�ضاهد  الفاتنة  الطبيعية  بالعجائب  تكتظ  واأر�س 

اآن.  يف  لباب  الأ وت�ضبي  رواح  الأ تاأ�ضر  التي  املذهلة، 

تنبهر بروعة وجمال �ضالة القدوم والقاطرات التي 

موظفي  لباقة  من  املطار،  يف  خر  لآ مكان  من  تقلنا 

من  وتكت�ضف  وتعاملهم.  ا�ضتقبالهم  وح�ضن  املطار 

كامل  توثيق  تتمكن من  لن  اأنك  كيف  وىل  الأ الوهلة 

منده�ضا  �ضتظل  واأنك  والنطباعات،  املالحظات 

كما  التجميع.  على  القدرة  تفتقد  م�ضتتا  م�ضدوها 

فيها  �ضتبداأ  التي  وىل  الأ املرة  اأنها  اأي�ضا  �ضتكت�ضف 

نقطع  ونحن  املطار،  من  انطباع  اأول  ت�ضجيل  رحلة 

مدينة  يف  ال�ضكن  مقر  اإىل  املطار  من  امل�ضافة 

»نيكو«  فندق  يف  وبالتحديد  العا�ضمة،  كوالملبور 

و�ضط املدينة.

ف����������������روق

عالم  الإ و�ضائل  ممثلي  لنا،  والرتتيب  عداد  الإ كان 

املاليزية،  ال�ضياحة  وزارة  قبل  من  م�ضبقا  اليمنية، 

قامة، واأوكلت  التي ا�ضت�ضافتنا طوال اأ�ضبوع فرتة الإ

ماليزي(   - البا�س  )�ضائق  “�ضربي”  للعزيز 

اإقامتنا  مقر  اإىل  ونقلنا  املطار  يف  ا�ضتقبالنا  مهمة 

التحركات  م�ضوؤولية  يتوىل  اأن  قبل  الفندق،  يف 

بالتن�ضيق  �ضلفا  املحدد  الربنامج  وفق  والتنقالت 

اليمني  الوفد  �ضم  فيما  “اإدري�س”.  مرافقنا  مع 

جملي  املقداد  ال�ضطور:  هذه  كاتب  جانب  اإىل 

و�ضط(،  الأ )ال�ضرق  ال�ضعيد  عادل  تاميز(،  )مين 

ومن�ضور �ضامل )26 �ضبتمرب(. من بني ما اأتذكر من 

يف  ذهني  اإىل  تبادرت  التي  النطباعات  من  الكثري 

عربية  واملدن،  البلدان  من  للكثري  ال�ضابقة  زياراتي 

خرائب  وكاأنها  بع�ضها  بت�ضبيه  وغربية،  واأوروبية 

اإ�ضمنتية  كغابات  خططت  مدن  خر  الآ والبع�س 

و�ضط  خططت  واأخرى  والختناق،  بال�ضخب  ت�ضج 

تقان واجلاذبية،  ب�ضتان كبري لكنه يفتقد للجمال والإ

واأخرية ل تخطيط ول غري الغبار والرياح ومثلها مثل 

باحلياة. مدفونون  وكاأنهم  فيها  من  يعي�س  القبور 

اأن  ماليزيا،  وبني  املدن  تلك  بني  الفرق  اأن  غري 

وجمال  اجلمال  مقومات  كل  بني  جمعت  خرية  الأ

واحل�ضارية  العمرانية  والنه�ضة  ال�ضاحرة  الطبيعة 

واأنها دولة خططت يف و�ضط  والقت�ضادية املذهلة، 

غابة ولي�س جمرد مدينة و�ضط ب�ضتان، وغابة جميلة 

ومنظمة اأجمل ما فيها حر�س املجتمع املاليزي على 

املحافظة عليها منذ مئات ال�ضنني، باعتبارها اأقدم 

غابات العامل. واأعمق ما يف  فل�ضفة اأبنائها يتجلى يف 

�ضحيحا  تكون  اأن  اأردت  “اإذا  منها:  �ضعارات،  عدة 

تعلق عليها  خرين �ضماعة  الآ وناجحا فال جتعل من 

فهم  الإميان”،  من  و”البت�ضامة  اأخطاءك”، 

مع  الراقي  وتعاملهم  باملجان،  البت�ضامة  مينحونك 

الزائر واحرتامهم له و�ضعيهم لتلبية رغباته، مهما 

عن  بها  ينفردون  �ضمة  معتقداتهم،  مع  تعار�ضت 

كثرية،  بلدان  عن  اأي�ضا  ماليزيا  مييز  ما  غريهم. 

ل يتمثل يف جمرد وجود بنية حتتية عامة متطورة، 

بل يف تطور بنيتها التحتية ال�ضياحية ب�ضكل خا�س، 

الخ،  ومنتجعات...  وفنادق  وقرى  مطاعم  من 

وتقنية مذهلة يف اأ�ضلوب التعامل مع كامل مفردات 

وتنميتها  تطويرها  وا�ضرتاتيجيات  ال�ضياحة  �ضناعة 

ومقدراتها،  مكوناتها  من  وال�ضتفادة  وا�ضتغاللها 

والقدرة على الرتقاء بخدماتها يف اآن واحد، ورقي 

ال�ضياحة،  همية  لأ العام  الجتماعي  الفهم  م�ضتوى 

وحجم امل�ضتغلني وامل�ضتفيدين من عائدات ال�ضياحة، 

ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، واملقدرة باأكرث من 

65 باملائة من اإجمايل عدد ال�ضكان البالغ 22 مليون 

ن�ضمة.

اأول:  مهمة:  عنا�ضر  ثالثة  ت�ضافر  ذلك  اإىل  ي�ضاف 

واأمطار  وغيوم  معتدل  وجو  وخالبة  جميلة  طبيعة 

دائمة، وثانيا: تطور ح�ضاري مذهل وا�ضتقرار �ضيا�ضي 

واجتماعي ل نظري له، وثالثا: هو بلد اإ�ضالمي منفتح 

ب�ضكل ملحوظ لدرجة يغلب عليه الطابع الغربي؛ ترتفع 

فيه املاآذن باعتزاز و�ضموخ كبريين، متاما كما توجد 

يبدو  حوال  الأ كل  ويف  الليلية.  املالهي  باملقابل  فيه 
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القول  يردد  حالها  ل�ضان  وكاأن  ال�ضائدة  الفل�ضفة  اأن 

حالك  يف  اأنت  جاري..  يا  “�ضالم  ال�ضائع:  ال�ضعبي 

اأظن  ل  واطالع  جتربة  واقع  ومن  حايل”.  يف  واأنا 

املحا�ضن،  العامل يجمع بني كل هذه  بلدا يف  ثمة  اأن 

ال�ضياحية للقادمني  اأهم الوجهات  اإحدى  وهي متثل 

بـ«جوهرة  ماليزيا  تلقب  حيث  و�ضط،  الأ ال�ضرق  من 

دول  ف�ضل  لأ الرائع  املثال  وتعترب  ق�ضى«،  الأ ال�ضرق 

اآ�ضيا، وتتمتع ب�ضيء من التميز، حيث جتتذب ال�ضياح 

من كل اأنحاء العامل، وميكنهم ال�ضتمتاع بجمال هذه 

البالد وجاذبيتها التي ل تقاوم.

اأبو ح�سرم

ن�ضطة  بالأ املكتظ  م�ضاركتنا،  برنامج  �ضمن 

والفعاليات الرائعة، كان اأمامنا اأم�ضية فنية �ضاهرة 

من  ول  الأ اليوم  م�ضاء  يف  وا�ضتقبال،  ع�ضاء  وحفل 

ومل  ح�ضرموت”،  بـ”�ضالة  تعرف  ب�ضالة  و�ضولنا، 

ما  بقدر  علينا،  الغريب  مر  بالأ ال�ضالة  ا�ضم  يكن 

اإذا  خا�ضة  لنا،  كبريين  واعتزاز  فخر  مدعاة  كان 

عراق  الأ املتعددة  البالد  من  ماليزيا  اأن  علمنا  ما 

�ضلي  الأ العرق  هو  “املاليو”  عرق  جنا�س.  والأ

ل�ضكان البلد، وميثل قرابة %55 من املجموع العام، 

مع  املخلوطة  العربية  اجلن�ضيات  اإحدى  وبينهم 

“املاليو”، وهم احل�ضارم، الذين يرجع اإليهم ف�ضل 
�ضالم اإىل ماليزيا، وياأتي بعد ذلك العرق  اإدخال الإ

اأخرى  وجن�ضيات  الهنود  ثم   33% بن�ضبة  ال�ضيني 

للح�ضارم  الكبري  الوجود  جانب  اإىل   .12% بن�ضبة 

ا�ضتقبال  �ضرف  من  به  حظينا  ما  فاإن  ماليزيا،  يف 

وكرم �ضيافة تفوق الت�ضور كان من اأوىل مفاجاآتنا، 

قبل اأن تتحول فرتة اإقامتنا اإىل اأ�ضبوع حافل جميع 

اآن.بداأنا  يف  واملده�ضة  املثرية  باملفاجاآت  اأيامه 

وما  والزهور  الورد  من  اأكاليل  بتقليدنا  �ضهرتنا 

تلف  لوان  الأ زاهية  قما�ضية  )قطع  “الفوط”  ي�ضبه 

بتناول  نتلذذ  اأن  قبل  وال�ضاقني(،  اخل�ضر  وتغطي 

وفواكهه  حياتنا،  يف  مرة  ول  لأ الهند  جوز  فاكهة 

اأتناول مثلها  ال�ضكل حلوة املذاق، مل  اآ�ضيوية غريبة 

من قبل، متاما كما مل اأتنبه لت�ضجيل اأ�ضمائها و�ضط 

زحمة الن�ضغالت والهتمامات. كما تنبهت للتقاط 

م�ضوؤول  مع  الفريق  اأع�ضاء  جلميع  جماعية  �ضورة 

و�ضط يف وزارة ال�ضياحة املاليزية  منطقة ال�ضرق الأ

م�ضية  �ضل. بعد انتهاء الأ �ضم�ضون اليافعي اليمني الأ

بتناول وجبة ع�ضاء د�ضمة، ت�ضمنت وجبات ماليزية 

والرق�س  املرح  من  تخُل  ومل  خمتلفة،  واأوروبية 
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ليالينا يف كوالملبور  والفرح والر�ضم، حتولت جميع 

اإىل لياٍل واأما�ٍس ناع�ضة واأ�ضطورية من ليايل ماليزيا 

ال�ضاخبة التي ل تنام ول تعرف التعب.

لوان ليلة اأ�سطورية يف مدينة الأ

ع�ضناها  التي  �ضطورية  الأ الليايل  تلك  اأهم  بني  من 

�ضواء، كانت يف  لوان والبت�ضامات والأ يف ح�ضرة الأ

دارية( ملاليزيا، البلد  مدينة برتوجايا )العا�ضمة الإ

�ضيوية  الآ النمور  واأحد  الهندي،  املحيط  الواقع على 

اخلم�ضة القادمة اإىل العامل بقوة التطور التكنولوجي 

عن  بعيدًا  املذهل.  والقت�ضادي  واملعريف  والعلمي 

وكل  الوزارات  فكل  كوالملبور،  العا�ضمة  زحام 

الفدرالية  للحكومة  واحلكومية  ال�ضيا�ضية  الدوائر 

مقرا  الفدرالية(  )العا�ضمة  برتوجايا  من  تتخذ 

رئي�ضيا لها. زرتها ال�ضبت 26 مايو من اأجل مهرجان 

حتى  النتباه،  ي�ضد  فيها  �ضيء  كل  ماليزيا«.  »األوان 

وتفننوا  واأتقنوا  واأبدعوا  بل  اهتموا  التفا�ضيل،  اأدق 

لل�ضوارع  املتميز  التنظيم  من  ابتداًء  بنائها،  يف 

نارة واإ�ضارات املرور...  واملباين، وانتهاء باأ�ضكال الإ

كل �ضيء فيها منظم ومرتب اإىل حد فائق العناية. 

رئي�س  مكتب  احلكم وفيه  ق�ضر  الرئا�ضي  املبنى 

جمل�س الوزراء، ال�ضيد عبد اهلل اأحمد بدوي. �ضاحة 

»داتاران بريدانا« التي اأقيم فيها احلفل مقابل ق�ضر 

وتخطيطه  بناءه  اأبدعوا  الذي  )املحكمة(  العدالة 

حتفة  وكاأنه  معها  يبدو  لدرجة  الهند�ضي  و�ضكله 

اآ�ضرة من حتف امل�ضروع النه�ضوي املاليزي املعا�ضر 

�ضبق، الدكتور  الذي د�ضنه رئي�س الوزراء املاليزي الأ

واإمكانيات  طاقات  كل  فيه  ووجه  حممد،  مهاتري 

البالد ومقدرتها نحو بناء ماليزيا احلديثة.

التي  املهرجانات  لكل  جدًا  مغايرًا  احلفل  كان 

من  �ضاأراها  اأنني  اأعتقد  التي  وتلك  ح�ضرتها، 

بعد. بدءًا من التنظيم، مرورا بالفقرات والعرو�س 

بدت  التي  والتجليات  بامل�ضمون  وانتهاء  لوان،  والأ

اأ�ضبه بعرب و�ضلوكيات ل تخلو من الده�ضة والتاأمل.

 )Perdana  Dataran( �ضاحة  يف  احلفل  اأقيم 

�ضعار:  وحتت  )املحكمة(.  العدالة  ق�ضر  مقابل 

لوان، ماليني البت�ضامات«، افتتح جاللة  »ماليني الأ

امللك عبد احلليم معظم �ضاه، ملك حمافظة »كده«، 

ال�ضبت،  يوم  ماليزيا«، يف  »األوان  ال�ضنوي  املهرجان 

املوافق 26 من �ضهر يونيو 2008. وهناك اكت�ضفت اأن 

ال�ضياحية  املهرجانات  اأكرب  بني  من  ُيعد  املهرجان 

ال�ضنوية يف ماليزيا، حيث عر�ضت فيه ماليني ورمبا 

ثقافات  من  والرق�ضات،  �ضواء  والأ لوان  الأ باليني 

عراق، واملتمثلة يف العرق  وعادات وتقاليد خمتلف الأ

املاليوي، والعرق ال�ضيني، والعرق الهندي، وغريها 

�ضليني،  الأ ال�ضكان  مثل  املختلفة،  عراق  الأ من 

الربتغايل،  والعرق  و�ضراواك،  �ضباح  ولية  و�ضكان 

�ضطوري  الأ املهرجان  افتتاح  حفل  بداأ  وال�ضيامي... 

ذات  احلريرية  قم�ضة  بالأ ال�ضيفية  زياء  لالأ بعر�س 

اأفخم  قبل  من  الباتيك،  واأقم�ضة  الزاهية،  لوان  الأ

م�ضممي املن�ضوجات املاليزية، مثل حمالت »باتيك 

نور عارفة« امل�ضهورة. كما جمع بع�س امل�ضممني بني 

�ضيوية، مما اأظهر جمال وروعة  اللم�ضات الغربية والآ

ذواق املختلفة. »الباتيك« وقدرته على التمازج مع الأ

ال�ضياحة  ووزير  وزوجته،  امللك  جاللة  و�ضول  وقبل 

ال�ضرف،  �ضيوف  من�ضة  اإىل  عدنان،  تونكو  ال�ضيد 

ا�ضتعر�ضت خم�ضون دراجة هوائية –احتفاء بذكرى 

مرور خم�ضني عامًا على ا�ضتقالل البالد– عرو�ضها 

م�ضحوبة  و�ضفراء،  حمراء  اأعالما  حاملًة  املثرية 

مقدم  رحب  ثم  اإ�ضبانية.  كال�ضيكية  مبو�ضيقى 

و�ضياح،  مواطنني  من  الكرام،  بال�ضيوف  احلفل 

احلفل  هذا  بعرو�س  ال�ضتمتاع  اجلميع  من  ومتنى 

امللك  جاللة  و�ضول  اإعالن  مت  بعدها  الفتتاحي. 
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وزوجته و�ضيوف ال�ضرف، حيث عزف حينها الن�ضيد 

حتى  مكانه،  يف  اجلميع  وت�ضمر  املاليزي،  الوطني 

املارة وراء الكوالي�س ويف �ضاحة الطعام املعدة خلف 

املن�ضة الرئي�ضية. بعد كلمة وزير ال�ضياحة املاليزي، 

املهرجان  ب�ضعار  والتنويه  تونكو،  عدنان  ال�ضيد 

التنوع الثقايف والب�ضري، فتتنوع  الذي يحمل معاين 

اإىل  بال�ضكر  والتوجه  �ضكال،  والأ البت�ضامات  بذلك 

الإعالمية  واملحطات  واملنظمات  الوكالت  جميع 

املحلية والعاملية على ح�ضورهم لتغطية هذا احلدث 

الكبري، اأ�ضار تونكو اإىل اأن وزارة ال�ضياحة تنظم هذا 

وهذا املهرجان هو   ،1999 عام  منذ  �ضنويا  احلدث 

احلفل العا�ضر. وعرّب عن اأمله يف اأن ي�ضعد احل�ضور 

يحلو  والتي  ماليزيا،  الثاين  بلدهم  يف  قامة  بالإ

للماليزيني ت�ضميتها بـ«اآ�ضيا احلقيقية« و«قلب اآ�ضيا«. 

�ضعب  �ضيافة  يف  وقات  الأ اأ�ضعد  ق�ضاء  لهم  متمنيًا 

هذا البلد املحبوب، واأن يعودوا اإىل بالدهم حمّملني 

باأجمل الذكريات.

الالفت  كان  التي  امللك  جاللة  كلمة  ذلك  اأعقب 

)و�ضدقوا  فهي  والرتكيز،  والدللة  الختزال  فيها 

فقط:  كلمتني  �ضوى  تت�ضمن  مل  ت�ضدقوا(  ل  اأو 

»ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، نبداأ املهرجان«، وجل�س 

اأن ي�ضهب يف تعديد املنجزات التي كان  بهدوء دون 

جميعها يتحدث عن نف�ضه، وقبل اأن تنطلق فعاليات 

�ضواء  النارية والأ لعاب  الأ املهرجان و�ضط هالة من 

الكثيفة، والتي من خاللها اأظهرت ماليزيا ال�ضورة 

احلقيقية لها يف التنوع الثقايف. مهرجان هذه ال�ضنة 

كان له لون وطعم اآخر، ب�ضهادة املاليزيني اأنف�ضهم، 

لي�س لتزامنه مع احتفال ذكرى مرور خم�ضني عامًا 

نه اأظهر اعتداد  على ا�ضتقالل البالد فح�ضب، بل لأ

ال�ضعب املاليزي بنف�ضه، واأظهر اأن ماليزيا واإن كانت 

دولة �ضغرية اإل اأنها يف م�ضاف الدول املتطورة، ولها 

والعاملي،  �ضيوي  الآ ال�ضعيد  على  و�ضمعتها  �ضيتها 

دون  اجلميع  وعمل  ال�ضياحي،  املجال  يف  وخا�ضة 

ومتفاهمة  مت�ضقة  واحدة  منظومة  �ضمن  ا�ضتثناء 

نحو ت�ضّجيع العمل قدمًا ل�ضتقطاب ال�ضياح، واإظهار 

نحو  �ضعيهم  ف�ضال عن  ملاليزيا،  يجابية  الإ ال�ضورة 

ماليزيا  اأن  مفادها  للعامل،  مهمة  حقيقة  اإثبات 

»اآ�ضيا  لقب  فعاًل  ت�ضتحق  واأنها  وم�ضاملة،  اآمنة  دولة 

وح�ضيلتها  وىل«،  الأ ال�ضياحية  و«الوجهة  احلقيقية« 

فهي  ميزتها  اأما  والرتاث،  لوان  والأ الثقافات  تنوع 

لوان  الأ اأر�س  يف  والوافدين  بال�ضياح  الرتحيب 

�ضاعة  من  اأكرث  املتنوعة.  والبت�ضامات  املتعددة، 

مب�ضاركة  الراق�ضة،  العرو�س  ا�ضتمرت  ون�ضف 

خمتلف  من  وم�ضاركة  م�ضارك   1600 من  اأكرث 

من  ملجموعة  عر�س  اأول  وكان  املاليزية.  الوليات 

ثم رق�ضة  الوطن،  �ضعرية عن  اأبياتًا  األقوا  طفال  الأ

�ضطوري، امل�ضحوبة  يقاع الأ الطبول والزّمار ذات الإ

برق�ضات مزجت فيها جميع الرق�ضات ال�ضهرية يف 

100 م�ضارك  اأكرث من  املاليزية، مب�ضاركة  الوليات 

عراق املاليزية. تبعتها رق�ضة ال�ضكان  من خمتلف الأ

�ضليني، امل�ضحوبة مبو�ضيقى الغابات ال�ضتوائية،  الأ

اإىل  لتحملنا  الق�س،  وبيوت  الهند  جوز  نخيل  حيث 

رق�ضة  عندها  لتبداأ  و«�ضراواك«،  »�ضباح«  اأر�س 

يختلف ليل ماليزيا عن ليل 
التي  والبلدان  المدن  جميع 
زرتها عموما، ســـواء أكانت 
عربيـــة أم أوروبيـــة؛ ففيها ال 
يرتفع دوي صفارات سيارات 
اإلســـعاف والشرطة لتتصدر 

نشرات األخبار الصباحية ..
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املحاربني والقنا�ضني املتميزة ب�ضيحاتهم املتقطعة. 

والذي  »ترجنانو«  �ضواطئ  من  الرائع  العر�س  وقبل 

اأبدع فيه الراق�ضون يف ت�ضوير حياة البحر وقوارب 

ال�ضيد، كان املذهل بالن�ضبة لنا هو التقنية الرهيبة 

يف ا�ضتخدام ال�ضوء وم�ضاقطه يف األوان خمتلفة مع 

زياء امل�ضممة بعناية للراق�ضني، ف�ضال عن  األوان الأ

تناغم كل ذلك مع املو�ضيقى املرتعة، لت�ضكل جمتمعة 

اأكرث من لوحة ت�ضكيلية وجدارية بديعة على الواجهة 

ولية  من  اأخرى  فرقة  املحكمة.  ملبنى  اجلدارية 

اأ�ضفوا  الذين  الربتغاليني،  رق�ضة  قدمت  »مالكا«، 

مل�ضات اأوروبية يف تلك الولية اأيام ال�ضتعمار. وتت�ضم 

حيث  وروبية،  الأ الريفية  باملو�ضيقى  الرق�ضة  هذه 

امل�ضحة  فاإن  وباملنا�ضبة  املميزة.  رجل  الأ رق�ضات 

احلياة  تفا�ضيل  من  الكثري  تغزو  هذه  وروبية  الأ

طرق  يف  بجالء  وا�ضحة  وتبدو  ماليزيا،  يف  اليومية 

بالنظام  بداية  املختلفة  املعي�ضية  احلياة  واأمناط 

والرتتيب، وانتهاء بالتطور والتقدم احل�ضاري العام. 

الرتاث  حيث  امللونة،  الفرا�ضات  رق�ضة  ذلك  تال 

ال�ضيامي للتايلنديني. ثم قام ال�ضينيون باأداء رق�ضة 

ورق�ضة  فو،  الكونغ  لعبة  وعرو�س  املعروفة،  التنني 

التي  الوردية  واملراوح  البي�ضاء  الطويلة  املناديل 

غدت وكاأنها زهور ترتاق�س. وختم العر�س ال�ضيني 

اأن تختتم  برق�ضة ال�ضيوف واملناديل احلمراء، قبل 

التاميلية  الهنود رق�ضاتهم  باإحياء  العرو�س  �ضل�ضلة 

اأ�ضعل  مما  ال�ضريع،  يقاع  بالإ املتميزة  والبنجابية 

اإذ  ملفتة،  بطريقة  اجلمهور  معها  وتفاعل  احلما�س 

غاين  والأ التقليدية  ال�ضعبية  غاين  الأ بني  دجمت 

�ضتار  ان�ضدال  بوليوود.وقبل  فناين  �ضهر  لأ احلديثة 

احلفل، عر�ضت اأعالم جميع الوليات املاليزية على 

بت�ضكيل  وانتهى  وفريدة،  مميزة  بطريقة  امل�ضرح 

بـ«بونغا  ال�ضهرية  املاليزية  الزهور  من  باقة  اأجمل 

رايا«، وزين مبنى »ق�ضر العدل« بتلك الورود لتبدو 

املطربة  احلفل،  جنمة  اعتلت  ثم  رائعة.  حلة  يف 

ب�ضوتها  لت�ضدح  امل�ضرح،  خ�ضبة  كاميليا،  ال�ضابة 

وا�ضطحبت  ماليزيا«.  »األوان  بعنوان  اأغنية  ال�ضجي 

عراق يف  الأ غنية عرو�ضا راق�ضة من جميع  الأ هذه 

يف  كاميليا  املطربة  �ضارك  وقد  املاليزية.  الوليات 

فينز،  املطرب  هم:  مطربني،  ثالثة  غنية  الأ هذه 

واملطربة جاكلني، واملطربة فرحان. واأثبت احلفل اأن 

وتراثُا عريقًا  تاريخًا  اأن حتكي  با�ضتطاعتها  لوان  الأ

رمبا عجزت عن و�ضفه الكلمات.

م�ساءات ماليزيا

يختلف ليل ماليزيا عن ليل جميع املدن والبلدان التي 

زرتها عموما، �ضواء اأكانت عربية اأم اأوروبية؛ ففيها 

�ضعاف وال�ضرطة  ل يرتفع دوي �ضفارات �ضيارات الإ

خبار ال�ضباحية ق�ض�س جرائم  لتت�ضدر ن�ضرات الأ

�ضوارعها  يف  حتى  اأو  الفقرية،  حياء  الأ يف  الليل 

اأن  كما  الغربية.  العوا�ضم  ليايل  هي  كما  املرتفة، 

العربية،  والعوا�ضم  املدن  حال  هو  كما  لي�س،  ليلها 

والهزائم  الفجائع  بتزاحم  الكاآبة  حد  اإىل  حزينا 

والنك�ضارات التي ما تزال ت�ضغل حيزا من الوجدان 

ماليزيا،  املجروحة!ليل  العربية  والذات  والذاكرة 

خ�س العا�ضمة كوالملبور، ليل طويل وممتد، ل  وبالأ

ينام، حافل ب�ضخب احلياة وجنون الت�ضوق وال�ضراء 

خمتلف  من  ب�ضر  واملهرجانات...  والحتفالت 

نهم  عراق، ل يعبوؤون بالغرباء، رمبا لأ اجلن�ضيات والأ

نهم �ضريعو  لفة، ورمبا لأ معتادون عليهم اإىل حد الأ

�ضياء ال�ضغرية وغري املاألوفة  لفة ول ت�ضتوقفهم الأ الأ

حتى ل تاأتيهم بالكوارث، اأو تقتطع جزءا من وقتهم 

حد..  الذي يبدو ثمينا للغاية، يف مدينة ل تكرتث لأ

يوما  رهيب  ب�ضكل  وتزدهر  وتتطور،  وتنمو،  تنمو، 

ل  وجاذبية  وانفتاحا  وثراء  بذخا  وتزداد  اآخر،  بعد 

تقاوم، يف حني ما تزال احلروب ت�ضتعل مبدن عربية 

واإ�ضالمية، وت�ضكل ال�ضراعات والنق�ضامات والفنت 

التي  والبطالة  والفقر  التخلف  واأمرا�س  الداخلية، 

اقرتاب  مع  خرى!  الأ املدن  مالمح  اأبرز  ترحم،  ل 

وجه  ينك�ضف  الليل،  �ضتار  وان�ضدال  الغروب  موعد 

غري  وجه  حياتهم،  ومنط  ونا�ضها  للمدينة  اآخر 

براج  والأ املنارات  اأ�ضواء  تبداأ  حيث  الوجوه،  كل 

بتمزيق  املعتادة  اليومية  حياتها  دورة  وال�ضوارع 

خيوط الليل الدام�ضة، واإعادة نفخ الروح يف ال�ضوارع 

حياء بنب�س حياة جديد واإيقاع خمتلف! يف متام  والأ

من حقيبة مسافر
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يبداأ،  ال�ضخ�ضي  برناجمنا  كان  تقريبا،  التا�ضعة 

املحيطة  املنطقة  على  وبالتعرف  اأحيانا  بالت�ضوق 

وتناول طعام الع�ضاء اأحيانا اأخرى. وكانت املفاجاأة 

التجارية  املحالت  اأن  ول  الأ اليوم  يف  لنا  بالن�ضبة 

تغلق  واملطاعم  والعا�ضرة،  التا�ضعة  بني  متاما  تقفل 

لكني  املعلومة،  هذه  اأعرف  كنت  بقليل.  بعدها 

اعتقدتها اأوروبية فح�ضب، قبل اأن اأ�ضارع اإىل �ضراء 

يك�ضف ليل ماليزيا  وجبة لذيذة من “ماكدونالدز”. 

مثلي،  الزائرة  تهم  التي  �ضياء  الأ من  الكثري  عن 

اأهمها تخ�ضي�س ق�ضم يف العا�ضمة كوالملبور )قرب 

فندق فورتيونا( لل�ضياح القادمني من منطقة ال�ضرق 

و�ضط. وهذه املنطقة اخلا�ضة التي ت�ضمى »العني«  الأ

نها  لأ و�ضط،  الأ ال�ضرق  ل�ضياح  الراحة  اأ�ضباب  توفر 

توفر الثقافة العربية وال�ضرق اأو�ضطية، مثل الطعام 

العربي والغناء العربي وغريها. وهناك العديد من 

خرى اخلا�ضة ب�ضياح الغرب،  اخلدمات واملرافق الأ

خمتلف  من  لل�ضياح  بالن�ضبة  احلال  هو  كما  متاما 

اأنحاء العامل. وهذه ميزة ل توجد يف غري ماليزيا، 

حياء  حيث يوجد احلي ال�ضعبي ال�ضيني واملالوي والأ

وروبية... ما يدل على احرتام املاليزيني لثقافات  الأ

الطعام  اأن  خرى  الأ ال�ضمات  من  خرى.  الأ ال�ضعوب 

يف  الفنادق  وغرف  واملطاعم،  الفنادق  يف  حالل 

عربية  تلفزيونية  مبحطات  العربية  »العني«  منطقة 

عك�س  على  خرى،  الأ العائلية  القنوات  من  وعدد 

لهو  اأماكن  اأخرى،  مناطق  يف  الفنادق  من  غريها 

واملو�ضيقى  ال�ضي�ضة  مثل  عربي،  طابع  ذات  وت�ضلية 

العربية وغريها، لكنها تكاد تخلو من حمال ومراكز 

جل�ضات امل�ضاج ال�ضهرية واملنت�ضرة ب�ضكل ملحوظ يف 

ت�ضتمر  حيث  كوالملبور،  �ضوارع  من  خمتلفة  اأنحاء 

“رجنت”،   35 بقيمة  �ضاعة  ربع  ملدة  اجلل�ضة  فيها 

ح�ضب زميلي “عادل” الذي خرج بعد جل�ضة م�ضاج 

جل�ضة  يجل�س  مل  “من  ال�ضهرية:  مبقولته  ممتعة، 

م�ضاج كاأمنا مل يزر ماليزيا”.

يوج���������������ا

لها  خمططا  يكن  مل  التي  امل�ضاج  جل�ضة  بخالف 

»عادل«  لزميلنا  اخلا�س  الربنامج  �ضمن  �ضوى 

اأع�ضاء  جميع  برناجمنا،  �ضمن  كان  يبدو،  ما  على 

الوفود الإعالمية امل�ضاركة من خمتلف اأنحاء العامل، 

ندية  برنامج تدريب يف �ضباح اليوم الرابع باأحد الأ

الريا�ضية املنت�ضرة يف كوالملبور، حيث كان موعدنا 

اآ�ضيا  ل�ضكان  املعروفة  الروحية  اليوجا  ريا�ضة  مع 

عموما، وهي متثل تقليدا �ضباحيا يوميا يواظب عليه 

املاليزيني  اهتمام  مدى  ويعك�س  املاليزيني،  غالبية 

ثرها  لأ واملتقدم  الواعي  دراك  الإ ومدى  بالريا�ضة 

الكبري يف �ضالمة عقولهم و�ضيانة و�ضحة اأبدانهم، 

حا�ضرهم  بناء  فيه  ما  كل  على  مداركهم  وتفتح 

التعاون  بروح  امل�ضرق  م�ضتقبلهم  مالمح  و�ضياغة 

نانية  والأ التكالية  عن  وبعيدا  والتفاوؤل،  واحلب 

عدم  على  القائمة  املختلة  والعالقات  والرتاتبية 

بالت�ضالح  بالنا  فما  الذات،  مع  والت�ضالح  التفاق 

خرين! مع الآ

جزيرة التنني 

زيارتنا  برنامج  �ضمن  الرائعة،  املفاجاآت  بني  من 

جزيرة  يف  يومني  ملدة  قامة  بالإ ال�ضتمتاع  ملاليزيا، 

لئة يف بحر ال�ضني اجلنوبي(،  »تيومان« )جوهرة متالأ

وهي منطقة ا�ضتوائية متكونة من �ضواطئ بللها املطر 

وتناوبت على زيارتها ال�ضم�س. وعلى بعد فرا�ضخ من 

�ضواحلها الرملية الناعمة �ضاللت وينابيع جتري على 

هيئة انهار مرتعة مبياه �ضافية عذبة، واأحياء بحرية 

بدائية  مطرية  وغابات  والروعة،  اجلمال  غاية  يف 

تعك�س تراث الطبيعة اخلالب، وحياة �ضكان ودودين 

مفعمة بجمال باق مع بع�س من اللم�ضات اخلفية.مع 

�ضاطري  و�ضولنا اإىل مثل هذه اجلزيرة، التي تلفها الأ

واحلكايات املثرية، كان املطر يف ا�ضتقبالنا يف املطار، 

وكان جمال املكان حتت املطر وو�ضط كثافة الغابات 

ن يخطف ده�ضتنا، ويحيل اأحا�ضي�ضنا  وحده كافيا لأ

الكثرية  �ضاطري  الأ اأو  واحللم  اخليال  ي�ضبه  ما  اإىل 

التي حُتكى با�ضم هذه اجلزيرة، ويف مقدمتها ق�ضة 

اأمرية تنني جميلة قادمة من ال�ضني لزيارة اأمريها 

تن�ضد  اجلزيرة  هذه  عند  توقفت  �ضنغافورة  يف 

ال�ضلوان يف املياه ال�ضافية لبحر جنوب ال�ضني، لكن 

جمال املكان بهر قلبها فقررت األ ت�ضتمر يف رحلتها، 

املاأوى  لتقدمي  نف�ضها  ونذرت  �ضكل جزيرة  واتخذت 
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تظهر  ن  الآ وحتى  بها،  املارين  للرحالة  والراحة 

اجلزيرة وكاأنها ت�ضبه تنينا نائما.كان جميع اأع�ضاء 

املحظوظني  لليمن هم فقط  املمثل  الإعالمي  الوفد 

بالزيارة اإىل هذه اجلزيرة، على عك�س بقية اأع�ضاء 

برامج  لهم  كانت  ممن  امل�ضاركة  الإعالمية  الوفود 

زيارات جلزر ومواقع �ضياحية اأخرى خمتلفة. ورغم 

وىل  الأ الوهلة  منذ  تذمره  يخف  مل  منا  اأحدا  اأن 

البعد  اأن جميعنا �ضرعان ما تفهم  اإل  ملعرفة ذلك، 

امل�ضوؤولني  قبل  من  الرتتيب  وراء هذا  من  احلقيقي 

يف وزارة ال�ضياحة املاليزية، وهو يهدف اإىل تعريف 

الوفود باأكرث من منطقة ومكان ومق�ضد �ضياحي من 

الزيارة  وت�ضتحق  ماليزيا  بها  تزخر  التي  املقا�ضد 

والرتويج لها والكتابة عنها.

ال�ضرقي  ال�ضاطئ  من  56كلم  بعد  على  تيومان،  يف 

38كلم  م�ضاحتها  والبالغة  ماليزيا،  جزيرة  ل�ضبة 

اأكرث  وبعد  فيها،  نقطة  اأعر�س  يف  كلم  و19  طول 

من �ضاعة بالطائرة ال�ضغرية من مطار كوالملبور، 

»فيكي«،  الجنليزية  املطار  باب  على  ا�ضتقبلتنا 

منتجع  اإىل  بالقارب  واقتادتنا  اجلزيرة،  يف  دليلنا 

يرتادها  التي  الرائعة  ال�ضاطئية  املنتجعات  من 

امراأة  ومتلكه  عائالتهم  مع  الجنليز  الربجوازيون 

ماليزية متزوجة برجل اجنليزي، وتفتخر باأ�ضولها 

العربية، اليمنية حتديدا.ما يلفت يف اجلزيرة، اإىل 

حيث  من  �ضواء  لل�ضياح،  الكثرية  الت�ضهيالت  جانب 

�ضعار، اأم من حيث برامج التدريب واإجراء  رخ�س الأ

هو  بكرثة،  املنت�ضرة  واملطاعم  الهاتفية  املكاملات 

ب�ضاطة ال�ضكان وطيبتهم وتعاملهم اخلالق والراقي 

احتلت  التي  تيومان  جزيرة  اإىل  الوافدين  مع  جدا 

�ضاوث  بعنوان  لهوليوود  املو�ضيقية  القطعة  يف  حيزا 

لعاب  الأ ممار�ضة  بخ�ضائ�س  وتتمتع  با�ضيفيك 

املائية املختلفة مبا فيها الغو�س والتجديف والتزلج 

ال�ضاللت  وزيارة  اجلبال  وت�ضلق  ال�ضماء  ومراقبة 

اأقل  تيومان  يف  ال�ضرف  فارق  العذبة.ميثل  املائية 

الواحد،  للدولر  كوالملبور  يف  ال�ضرف  فارق  من 

رغم  وذلك  ال�ضياحية؛  املواقع  بقية  يف  كما  متاما 

�ضعار فيها بالعملة املحلية؛ والهدف دعم  رخ�س الأ

تعك�س جزئية  ذكية  فكرة  وهذه  الوطني،  القت�ضاد 

اإليه  الذي و�ضل  املتقدم  الفكر  ب�ضيطة من منظومة 

املاليزيون يف عامل �ضناعة ال�ضياحة وال�ضتفادة منها 

الوطني،  القت�ضاد  ورفد  املحلية  العملة  تقوية  يف 

والرتفيه  الراحة  اأ�ضباب  جميع  انت�ضار  جانب  اإىل 

املواقع  هذه  بها  حتاط  التي  املتكاملة  واخلدمات 

والقرى اخلا�ضة بال�ضيادين مبا ي�ضجع ال�ضائح على 

ت�ضم  التي  تيومان،  يف  برناجمنا  تلخ�س  نفاق.  الإ

جمهزة  كانت  واإن  معظمها  قامة  لالإ كثرية  اأماكن 

اأن  الزوار  ي�ضتطيع  مريحة  اأنها  اإل  ب�ضيط  ب�ضكل 

كواخ والبيوت املوجودة على ال�ضاطئ  يختاروا بني الأ

بينها  يفا�ضلوا  اأو  واملراوح،   باحلمامات  واملجهزة 

التكييف،  باأجهزة  املجهزة  الغرف  من  وبني غريها 

كما كان احلال بالن�ضبة لنا؛ تلخ�س يف زيارة اأماكن 

متعددة حول اجلزيرة، من قرى �ضيادين و�ضاللت 
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وغابات طبيعية ومنتجعات. كما ت�ضمن برامج غو�س 

يعرف  ل  ملن  بالن�ضبة  هم  والأ وجتديف.  و�ضباحة 

ال�ضباحة مثلي ال�ضتمتاع مبناجاة الطبيعة والبحر، 

تقدمه  الذي  والذهني  الروحي  بال�ضفاء  والتزود 

اجلزيرة لزائرها جمانا.وف�ضال عن التجربة املثرية 

لنا  بالن�ضبة  الرائع  فاإن  تفا�ضيلها،  بكل  تيومان  يف 

نوعا   141 من  اأكرث  ت�ضم  اجلزيرة  اأن  اكت�ضاف  هو 

من الطيور، منها الفرعي وامل�ضتوطن، مثل احلمام 

الزيتونية،  جنحة  الأ ذو  والبلبل  الوردي،  العنق  ذو 

ال�ضكل،  م�ضربي  الذيل  ذو  الكبري  دروجنو  وطائر 

للتجار  توقف  حمطة  كانت  اجلزيرة  اأن  عن  ف�ضال 

واأن  املالحية،  التجارة  من  وىل  الأ الفرتات  اأثناء 

اجلزيرة يوجد فيها قمة »جونوجن نينيك �ضموكوت« 

ا�ضتطاع  ن  الآ وحتى  مرتني،  »اإيفل«  برج  من  اأعلى 

تكت�ضف  اإليها.  الو�ضول  املت�ضلقني  من  فقط  اثنان 

اأي�ضا اأن مناخ اجلزيرة ال�ضتوائي ي�ضجع على النمو 

واملعروف  لوجنيفوليا«  »اليوريكوما  لنبات  ال�ضريع 

لزيادة  مفيد  ع�ضب  وهو  علي«  بـ«تونكات  حمليا 

نواع  لأ بالن�ضبة  اأما  ع�ضاب.  الأ من  وغريه  احليوية، 

حياء البحرية فهي كثرية جدا ول ميكن ح�ضرها،  الأ

 2003 عام  يف  اأنه  الزائر  يعرف  اأن  املهم  من  لكن 

اكت�ضفت اجلغرافية القومية ملاليزيا اأنواعا نادرة من 

التي  امل�ضتوطنة يف اجلزيرة  والزواحف  الربمائيات 

مائية  واأحياء  القر�س  واأ�ضماك  الدلفني  فيها  تكرث 

ن�ضتمتع  كنا  زاهية،  واألوان  غريبة  وباأ�ضكال  كثرية 

بروؤيتها ليال على �ضوء امل�ضابيح عند نهاية املر�ضى 

داخل البحر م�ضاء وهي تتهافت على بقايا املاأكولت 

فهي  اجلزيرة،  حول  الدلفني  روؤية  اأما  طعمة.  والأ

حتييهم  وهي  فقط،  للمحظوظني  بالن�ضبة  ممكنة 

باأ�ضلوبها الودود غري امل�ضطنع . 

 �سياحة بامتياز    

م�ضيات  والأ واللقاءات  ن�ضطة  الأ برنامج  كان 

واملوؤمترات ال�ضحفية امل�ضاحبة ملهرجان احتفالت 

لوان، ينتهي يف وقت متاأخر من  ماليزيا مبهرجان الأ

الليل، وت�ضمن ثالث اأم�ضيات وموؤمترا �ضحفيا لنائب 

الإعالمية  الوفود  فيه  اأطلع  املاليزي  ال�ضياحة  وزير 

اآخر برامج  اأنحاء العامل على  امل�ضاركة من خمتلف 

املذهل يف  ال�ضياحة  وتطورات عامل �ضناعة  وخطط 

ماليزيا، ومبا جعلها يف م�ضاف الدول ال�ضياحية يف 

اأهم  كثاين  ي�ضنف  ال�ضياحي  القطاع  وجعل  العامل، 

القطاعات احليوية م�ضدرا للدخل القومي املاليزي 

وىل  جنبية، ووجهة اآ�ضيوية هي الأ وجلبا للعمالت الأ

نواع �ضياحية خمتلفة، وهي موطن ال�ضياحة  بامتياز لأ

ول على م�ضتوى العامل بدون منازع. ومن  العائلية الأ

املعلومات املهمة التي ك�ضف عنها املوؤمتر ال�ضحفي اأن 

ماليزيا ت�ضعى ل�ضتقطاب اأكرث من 20.1 مليون �ضائح 

من خمتلف اأنحاء العامل خالل العام اجلاري، مما 

املاليزية،  ال�ضياحة  حتققها  التي  النجاحات  يعك�س 

حيث اأ�ضار امل�ضوؤول املاليزي اإىل اأن ماليزيا ا�ضتقبلت 

اأجنبي خالل العام املا�ضي  مليون �ضائح   21 حوايل 

2007، مبينا اأن هذا العدد يعك�س مدى تقدم �ضناعة 

ال�ضياحة يف ماليزيا.واأ�ضار اإىل اأن القطاع ال�ضياحي 

 46.7 يقارب  ما   2007 املا�ضي  العام  طوال  ح�ضد 

معربا  دولر(.  مليار   14.2( ماليزي  رجنت  مليار 

ن�ضاء 14 فندقا جديدًا  عن �ضعادته اإزاء التخطيط لإ

وعدد من املنتجعات يف ولية “ترينغانو” خالل نهاية 

العام املقبل، مما قد ي�ضاهم يف توفري حوايل 3663 

اأن  اإىل  اأ�ضارت  الإح�ضاءات  وكانت  اإ�ضافية.  غرفة 

الن�ضف  يف  زائر  مليون   12.4 ا�ضتقطبت  ماليزيا 

 ،23.9% قدرها  بزيادة  اجلاري،  العام  من  ول  الأ

ا�ضرتاتيجية  وفق  ويتوقع  املا�ضي.  بالعام  مقارنة 

ماليزيا اجلديدة ا�ضتقطاب نحو 400 األف �ضائح من 

اإقامة  ومنها   ،2008 خالل  و�ضط  الأ ال�ضرق  منطقة 

العرب  لل�ضائحني  خا�ضة  جديدة  ترفيهية  برامج 

تبداأ يوليو املقبل و�ضط تفاوؤل كبري بارتفاع ملحوظ 

كافة  من  ماليزيا  اإىل  القادمني  ال�ضائحني  عدد  يف 

اأنحاء العامل. كما اأطلقت ماليزيا حملتها الرتويجية 

ال�ضرق  منطقة  يف  رهيب  وتناغم  بات�ضاق  ال�ضياحية 

و�ضط واآ�ضيا واأوروبا. الأ

احلديث(  العامل  “برتونا�س” )عجائب 
على عك�س بلدان كثرية متتلك الكثري من املقومات 

ال�ضياحية، فاإن ما يوؤخذ عليها الفتقاد للقدرة على 

مكانيات وتوجيهها نحو  ا�ضتغاللها وت�ضخري جميع الإ

بنف�ضك  تكت�ضفه  فما  ال�ضياحة،  ب�ضناعة  الرتقاء 

اأن كل ما يف ماليزيا ميثل كالًّ متكامال موجها  هو 

من  وال�ضتفادة  ال�ضياحة  ب�ضناعة  الرتقاء  نحو 

عائداتها يف الرتقاء بنه�ضتها القت�ضادية وم�ضتوى 

عاملي  �ضياحي  كمق�ضد  وهي  املعي�ضي.  �ضكانها 

وال�ضياح  القادمون  يرتاده  للكثريين،  بالن�ضبة  مهم 

)عربية،  وجن�ضياتهم  اهتماماتهم  ح�ضب  والزوار 

اأي�ضا  العام. يالحظ  واأوروبية( على مدار  اآ�ضيوية، 

من  للقادمني  ال�ضياحية  الوجهات  اأهم  ماليزيا  اأن 

اخلليج.  ودول  ال�ضعوديني  من  وغالبيتهم  املنطقة 

من  الكثري  وجود  اإليها  الزائر  يلفت  ما  واأهم 

برجا  واأبرزها  ت�ضتوقفه،  التي  والعجائب  املعامل 

العامل  يف  برجني  اأعلى  وهما  التواأم،  “برتونا�س” 
ن. واأمام هذين الربجني يجد الزائر نف�ضه  حتى الآ

اأمام اإحدى اأهم عجائب العامل احلديث. ومن املهم 

اأن يعرف اأنه يبلغ ارتفاع الربجني 425 مرتا، ويتكون 

طابقا، وتبلغ امل�ضاحة الكلية املقام   88 من  برج  كل 

األف مرت مربع، وبني الربجني   341 الربجان  عليها 

وعلى ارتفاع 170 مرتا يقع اجل�ضر املعلق الذي يربط 

40 مرتا، ويدعم اجل�ضر من كال  اجل�ضرين، وطوله 

منها  الواحد  طول  يبلغ  مائالن  ذراعان  الطرفني 

60 مرتا ويزن 60 طنا، كما يحتوي كل برج على 29 

م�ضعدًا، ويت�ضع موقفهما املوزع على خم�ضة طوابق 

كرث من 5 اآلف �ضيارة.ثمة مالحظات �ضجلتها من  لأ

واقع زيارتي واأع�ضاء الوفد اليمني لهذين الربجني، 

مهمة  لكنها  البع�س  تقدير  يف  �ضخيفة  تكون  رمبا 

لية التقنية  قل، ويف مقدمتها: الآ بالن�ضبة يل على الأ

تعريف  يف  عليها  يعتمد  التي  الراقية  والتكنولوجية 

ول من  الزائرين بالربجني، حيث جتد اأن الطابق الأ

الربجني التابعني ل�ضركة “برتونا�س” النفطية هما 

التعرف  للزائر  ميكن  فيها  كبرية  �ضالة  عن  عبارة 

على الكثري من املعلومات عن هذين الربجني، �ضواء 
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بكميات  املتوفرة  التعريفية  الربو�ضورات  خالل  من 

وبلغات خمتلفة كما هو يف  كبرية وبطريقة منظمة 

اأم  املاليزية،  الوليات  يف  املنت�ضرة  املعامل  جميع 

اأم  الزوار،  جلميع  املتاح  ال�ضينمائي  العر�س  عرب 

تت�ضمنه  ل  املختلفة.ما  العر�س  و�ضائل  من  غريها 

الربجني  حول  اأ�ضرار  من  والعرو�س  الربو�ضورات 

التواأم، وميكن للزائر اأن يكت�ضفها من خالل الكثري 

واأنفة  و�ضموخ  عظمة  يج�ضدان  اأنهما  �ضياء،  الأ من 

�ضارة اإىل مقولة  ن�ضان املاليزي. ومن املهم هنا الإ الإ

مهاتري  املاليزي  الوزراء  لرئي�س  اإنها  قيل  �ضهرية 

“لكي  بالقول:  بناءهما  علل  اإنه  قيل  الذي  حممد، 

راأ�ضه”.تذكرة  اأمامهما  املاليزي  املواطن  يرفع 

احل�ضول  للزائر  ميكن  الربجني  قمة  اإىل  ال�ضفر 

20 رجنت )عملة ماليزيا(، وال�ضعود  بقيمة  عليها 

بل  بعينها،  فئة  على  حم�ضورا  لي�س  الربجني  اإىل 

�ضواء،  حد  على  والوافدين  املواطنني  جلميع  متاح 

لل�ضركة  اإدارية  مكاتب  عن  عبارة  طوابقه  وجميع 

جتارية  مرافق  اإىل  �ضافة  بالإ املعروفة،  النفطية 

باملت�ضوقني  تعج  اخللفية  اجلهة  من  حميطة 

الزائر  اأن  املالحظ  املختلفة.  التجارية  واملحال 

بالربجني  اخلا�ضة  امل�ضاعد  اأحد  ميتطي  عندما 

اأقل  يف  نف�ضه،  يجد  اأن  قبل  رهيبة،  ب�ضرعة  ينطلق 

من  نوع  باأي  معها  يح�س  ل  دقائق  ب�ضع  ظرف  من 

تقريبا،  ربعني  الأ الطابق  يف  ذنني،  الأ على  ال�ضغط 

من  الذي  املعلق  اجل�ضر  حيث  �ضياحي،  مر�ضد  مع 

الرائعة  ال�ضور  الكثري من  التقاط  له  خالله ميكن 

احل�ضول  من  اأمتكن  مل  املهمة.  ومعاملها  للمدينة 

على اإح�ضائية بعدد الزوار الذين يتوافدون لزيارة 

اأن  اأ�ضتطيع  لكني  كثافتهم،  رغم  يوميا،  الربجني 

زائر  اآلف  ثالثة  من  باأكرث  الكبري  عددهم  اأقدر 

يوميا. واملالحظ رغم كثافة الزوار، غياب الفو�ضى 

جماميع  ومرور  والرجتال،  والع�ضوائية  والزدحام 

الزوار على �ضكل جماعات ب�ضورة منظمة وان�ضيابية 

عن  .بعيدا  النظري  منقطعة  و�ضال�ضة  ومرونة 

والذي من اأبرز ما مييزه تعدد جمال  “برتونا�س”، 
اأوقات خمتلفة،  ت�ضويره يف  ومتعة  ت�ضويره،  نقاط 

زرنا  فقد  اأماكن خمتلفة،  ومن  الليل،  اأثناء  خا�ضة 

يف  منارة  اأعلى  رابع  وهو  كوالملبور”،  “برج  اأي�ضا 

برج  اأعلى  وهو  مرتا،   421 ارتفاعه  ويبلغ  العامل، 

اأي�ضًا، وت�ضتطيع ال�ضعود للمنارة مل�ضاهدة  اآ�ضيا  يف 

على. و�ضالة العر�س مزودة باملناظري  املدينة من الأ

املدينة. وميثل  ا�ضتك�ضاف  التي ميكنك من خاللها 

املطعم الدوار امللحق بالربج قمة الربج. ويقع الربج 

يف قلب العا�ضمة كوالملبور. ولكن ل تن�َس اأن املنارة 

اإليك  يخيل  لذلك  نانا�س(،  )تلة  بنيت على ه�ضبة 

اأنها اأعلى من الربجني التواأم. ومن اأهم املالحظات 

التي تالحظها هنا، اإىل جانب كثافة الزوار وح�ضن 

فيها  مبا  اخلدمات،  جميع  توفر  دارة،  والإ التنظيم 

الغنية  التعريفية  والربو�ضورات  واملكتبات  املطاعم 

كثرية،  ماليزية  ومعامل  الربج  حول  باملعلومات 

ف�ضال عن غياب الـ”�أنا” يف �ضياغة تلك املعلومات، 

وهي تقدم لكل زائر للربج يف هيئة ت�ضجيل �ضوتي 

�ضارة اإىل اأنه  يخاطب الكل ح�ضب لغته، حيث يتم الإ

�ضارة اإىل  مت افتتاحه من قبل رئي�س الوزراء دون الإ

ا�ضم هذا الرئي�س!

مزارات ماليزية  

على  بع�ضها  يخطر  ل  عديدة  باأماكن  ماليزيا  تزخر 

بال اأحد. ويكاد يكون من بني اأهم ال�ضتنتاجات التي 

يخرج بها زائرها اأن يوما واحدا فقط ل يكفي لزيارة 

متحف  زيارة  اأثناء  ا�ضتنتجته  ما  هذا  منها،  الواحد 

حياء  الأ جميع  ي�ضم  وهو  املده�س،  البحرية  حياء  الأ

العر�س احلية  تقنية  زائره  وتذهل  واملائية،  البحرية 

حياء يف قنوات مائية حجرية  الرهيبة جلميع هذه الأ

ف�ضال  وال�ضنع،  عداد  والإ الرتتيب  متقنة  وزجاجية 

عن تقنية معرفة وتلبية احتياجات زوار هذا ال�ضرح 

العائلية،  ال�ضياحة  حمبي  من  وغالبيتهم  النموذج، 

اأطفالهم  مع  باخلروج  املتحف  زيارة  ينهون  ممن 

جميع  تعر�س  فيه  ف�ضيح  بهو  اإىل  عائالتهم  واأفراد 

خمتلفة  وخامات  مواد  من  امل�ضنعة  املائية  لعاب  الأ

الرواق  الراحة يف  ياأخذوا ق�ضطا من  اأن  حمليا، قبل 

اأحد  يف  خفيفة  وجبة  بتناول  وي�ضتمتعون  العلوي 

والتب�ضع  التجول  وبهم  لهم  ويحلو  خرى،  الأ اأروقته 

خمتلف  تقدم  التي  الكثرية  التجارية  حماله  من  

احلدائق  من  �ضخم  جممع  اأي�ضا  هناك  اخلدمات. 

ي�ضم حديقة الطيور  ي�ضمى “جممع حدائق بردانا”، 

بردانا  وحديقة  الفرا�ضات  وحديقة  الزهور  وحديقة 

احلدائق  وتبعد  واحد.  مكان  يف  اجلميع  الرائعة، 

من حقيبة مسافر
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مليون   520 اإىل  تاريخها  يرجع  معرو�ضات  املتحف 

األف   40 اإىل  تاريخها  يرجع  ب�ضرية  وجماجم  �ضنة، 

الثمانية  ذات  الذهبية  العمالت  اإىل  اإ�ضافة  �ضنة، 

اأوجه، ويرجع تاريخها للقرن اخلام�س امليالدي. كما 

وجمع  البحوث  مثل  اأخرى،  بن�ضاطات  املتحف  يقوم 

ثار والت�ضجيل والطباعة والن�ضر املتعلقة بالتاريخ  الآ

للبنك  مقرًا  كان  املبنى  هذا  اأن  يذكر  املاليزي. 

التجاري مباليزيا. ويتيح املتحف للزوار التعرف على 

تاريخ ماليزيا ومورثاتها.

�ضالمي” الواقع مقابل “م�ضجد  اأما “متحف الفن الإ

نيجارا” )امل�ضجد الوطني(، وهو على الطريق املوؤدي 

حلديقة بردانا وبقية احلدائق، ولذلك فقد ت�ضنى لنا 

�ضمنها  من  معار�س،  عدة  باملتحف  ويوجد  زيارته. 

مناذج  ي�ضم  الذي  �ضالمية،  الإ العمارة  فن  متحف 

حمل”  “تاج  مبنى  مثل  املباين،  لبع�س  م�ضغرة 

دقائق.   10 حوايل  العا�ضمة  قلب  عن  زرناها  التي 

و”حديقة الطيور” هي اأكرب حديقة طيور مغطاة يف 

العامل، ويوجد بها جمموعة كبرية من الطيور النادرة 

التي تعي�س حتت الغطاء الذي يلف احلديقة. وتوجد 

تن�َس  ول  بردانا.  حديقة  نطاق  �ضمن  احلديقة  هذه 

م�ضاهدة عر�س الطيور اجلميل الذي يقام يوميًا يف 

ال�ضاعة 12 والن�ضف ظهرًا ويعاد 3 والن�ضف ع�ضرًا، 

بحركات  الطيور  فيه  تقوم  جدًا  جميل  عر�س  وهو 

احليوانات  بع�س  مع  بال�ضرتاك  وم�ضحكة  جميلة 

تقع  الزهور”  و”حديقة  وغريها.  كالقرود  خرى  الأ

 800 بها  ويوجد  بردانا،  داخل حديقة  هذه احلديقة 

النوع  من  بع�ضها  املاليزى،  وركيد  الأ نباتات  من  نوع 

الزهور  من  عديدة  اأنواع  بها  يوجد  كما  النادر. 

املتفتحة على مدار ال�ضنة. وتعترب مكانا مثاليا لق�ضاء 

م�ضيات. وتقع هذه احلديقة مقابل حديقة الطيور  الأ

مبا�ضرة، كما يوجد بها نوافري مائية وجل�ضات عائلية. 

من  العديد  بها  فيوجد  الفرا�ضات”  “حديقة  اأما 

بها  يوجد  وباأحجام خمتلفة، كما  الغريبة  الفرا�ضات 

العديد من العقارب املحنطة على اجلدران وفرا�ضات 

اأخرى عديدة حمنطة ميكنك �ضراء اإحداها من حمل 

و�ضتدخله جمربا  باحلديقة،  امللحق  والهدايا  التحف 

من  خمرجا  يعترب  نه  لأ احلديقة،  من  خروجك  عند 

احلديقة: حديقة بردانا.

ماكن املهمة التي مل نتمكن من  كما يوجد من بني الأ

كوالملبور”.  قطار  “حمطة  كوالملبور  يف  زيارتها 

بنيت هذه املحطة عام 1910 وتعترب من اأهم املعامل 

به من فن  ملا متتاز  كوالملبور،  العا�ضمة  ثرية يف  الأ

�ضالمية والت�ضميمات اجلميلة.  قوا�س الإ العمارة والأ

للمحافظة على   1986 عام  املحطة  هذه  ترميم  ومت 

فندق  املحطة  داخل  يوجد  كما  الرتاثى.  �ضكلها 

ما  لفرتات  وا�ضحة  �ضورة  يعطي  الذي  “هريجت” 
قبل ا�ضتقالل ماليزيا. وتقع هذه املحطة بالقرب من 

امل�ضجد الوطني وجممع حدائق بردانا.

�ضالت  على  وي�ضتمل  الوطني،  املتحف  هناك  اأي�ضا 

النتاج  من  عديدة  فنية  جمموعات  فيها  تعر�س 

الفني املاليزي: الثقافة، العادات، التقاليد، الفنون، 

ن�ضطة القت�ضادية، احليوانات،  احلرف اليدوية، الأ

املتحف  وخارج  العمالت...  �ضلحة،  الأ النباتات، 

واأول  البخاري،  القطار  مثل  ثابتة  معرو�ضات  توجد 

حد  �ضيارة “بروتون” �ضنعت يف ماليزيا، ومنوذج لأ

حدائق  من  بالقرب  املتحف  يقع  املاليزية.  الق�ضور 

بردانا وحمطة قطار كوالملبور، و�ضمم مبناه لي�ضبه 

اإىل حد كبري نظام الق�ضور املاليزية القدمية، ويبعد 

عن و�ضط العا�ضمة حوايل 15 دقيقة.

ي�ضم هذا  “متحف التاريخ القومي”.  اإليها  ي�ضاف 

مري  وبناية “م�ضجد ا�ضماعيل البخاري” و�ضريح الأ

املاأثورات  لعر�س  خم�ض�س  جزء  يوجد  كما  تيمور. 

القطع  من  كبريا  عددا  املعر�س  وي�ضم  العثمانية. 

ثرية من الدولة العثمانية من �ضورية وتركيا. كما  الأ

اأكرث من  يوجد جناح معر�س القراآن الكرمي وي�ضم 

200 خمطوطة اإ�ضالمية نادرة حتتوي على 30 ن�ضخة 

من القراآن الكرمي.

ا�ستبيان

كثرية  �ضياحية  واأ�ضنافا  اأ�ضكال  ماليزيا  يف  تكت�ضف 

ال�ضياحيون  امل�ضغليون  ويعمل  جيد،  ب�ضكل  وم�ضتغلة 

تقدمي  على  وال�ضفر  ال�ضياحة  وكالت  اأ�ضحاب  من 

للزوار  مكثفة  �ضياحية  وحمالت  وبرامج  عرو�س 

�ضبيل  على  منها  �ضكال،  الأ هذه  من  الكثري  ت�ضمل 

املثال: برنامج “ماليزيا بيتي الثاين” وحملة “تعال 

حداث  الأ من  العديد  اإىل  �ضافة  بالإ ماليزيا”،  اإىل 

على  يحر�س  التي  الدولية  واملنا�ضبات  واملهرجانات 

اأكرث  عن  وتزيد  ماليزيا،  زوار  من  العديد  متابعتها 

رئي�ضية  منا�ضبة  و50  ال�ضنة،  خالل  حدثًا   240 من 

ماليزيا،  م�ضتوى  على  منا�ضبات  وخم�س  كبرية، 

مب�ضاركات دولية.

الطبيعية  ماليزيا  مكونات  جميع  توفره  ما  اأمام 

واحل�ضارية من متعة واإثارة ورفاه لزوارها، تكت�ضف 

لزيارة  يحتاجون  العامل  هذا  يف  كثريين  اأن  كم 

وازدحام  ال�ضمنت،  غابات  عن  بعيدا  ماليزيا، 

و�ضجيج املدن الكبرية و�ضخبها، وبحثا عن الهدوء 

هي  كم  الروحي!  وال�ضفاء  وال�ضتقرار  وال�ضكينة 

حاجة كثريين اإىل اللجوء ملاليزيا ل�ضتعادة ولو جزء 

من حيويتهم ون�ضاطهم و�ضنوات اأعمارهم ال�ضائعة 

ل  التي  والن�ضغالت  الهتمامات  وزحمة  التيه  يف 

تنتهي!

لنا  يقدم  اأن  وقبل  ماليزيا،  اإىل  رحلتنا  انتهاء  قبل 

اإىل  يهدف  ا�ضتبيانا  ال�ضياحة  وزارة  يف  امل�ضوؤولون 

عن  بها  خرجنا  التي  النطباعات  طبيعة  معرفة 

ابتداء  ومعاجلتها  اخللل  مكامن  ومعرفة  الزيارة 

من املطار وتعامل موظفيه...الخ، مرورا بالفعاليات 

وانتهاء  و�ضريها،  عر�ضها  وطريقة  ن�ضطة  والأ

عدة  نف�ضي  �ضاألت  الزيارة...  واأماكن  باملعلومات 

اأ�ضئلة، اأهمها: متى يا ترى �ضند�ضن نحن اأول خطوة 

الزمن  من  لنا  تبقى  وكم  ميل؟  لف  الأ طريق  على 

نحن  التي  املحطة  هي  وما  اخلطوة؟  هذه  لند�ضن 

متوقفون عندها؟ وكم اأمتنى فعاًل اأن تكون حمطتنا 

وىل تغيري دواخلنا لتغيري النظرة ال�ضيئة املرتبطة  الأ

ن هذه املحطة هي املحطة التي  بال�ضعوب العربية، لأ

ميكن اأن ن�ضتند عليها لبناء حياة اأف�ضل.

عن  ماليزيا  ليل  يختلف 
ليل جميع المدن والبلدان 
التي زرتها عموما، سواء 
أوروبية؛  أم  عربية  أكانت 
دوي  ــع  ــف ــرت ي ال  فــفــيــهــا 
اإلسعاف  سيارات  صفارات 
والشرطة لتتصدر نشرات 
قصص  الصباحية  األخــبــار 
األحياء  في  الليل  جرائم 

الفقيرة...
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اعداد علي التوهمي

حلم بـــأن يكـــون مســـؤوال مرموقا فـــي الحكومة، 
وأن يصبـــح أحد البارزين فيها. لعب كـــرة القدم، حّكم 
مبارياتها، وحظي بلقـــب “حكم دولي” قبل أن يغادر 
إلى فرنســـا. حـــاول أن يكون بروفيســـورا في جامعة 
صنعاء؛ لكن الرياح أتت بما ال تشتهي سفينته، حينما 
قادته إلى العمل في مجال السياحة والخدمات عنوة، 
فأسس في الثمانينيات قســـما للخدمات السياحية، 
ثـــم مكتبا في صنعاء. رفض أن يكـــون تاجرا؛ حّبا في 
معشـــوقته التـــي اغتصبته مـــن حلمـــه، وراح يتغنى 

بالزمن الجميل .

تحدث عن قصه
كفاحه الطويلة

أشاكس من أجل كسب محبة الناس 

رئيس وكالة بازرعة للسفريات والسياحة 

زغلول بازرعة:



�ضخ�ضية  وال�ضياحة  لل�ضفريات  بازرعة  وكالة  رئي�س  بازرعة  زغلول  �ضتاذ  الأ

�ضياحية بامتياز األتقيناه يف مكتبه الواقع بباب البلقه يف �ضنعاء، بعد اأن كاد لدقة 

اهتمامه باملواعيد اأن يلغي هذا احلوار، ونتذكر اأنه نتيجة حل�ضورنا قبل املوعد 

بن�ضف �ضاعة ا�ضطررنا لالنتظار اأمام باب مكتبه قبل اأن يفتح لنا ح�ضب املوعد 

املحدد بال12 ع�ضره ظهرا .. ويفتح ل” ل�ضياحة �ضدره يف هذا احلوار متحدثا 

عن الكثري من ال�ضجان والحالم.. 

فاإىل ن�س احلوار 

بداية اأ�ستاذ زغلول، هل من املمكن اأن تعطينا تقديرات عن خ�سائر 

خرية؟ ال�سياحة جراء احلوادث الأ

نه اأ�ضال  خرية؛ لأ يف الواقع �ضعب جدا اأن اأعطيك اأي تقديرات على احلوادث الأ

رهابية التي حدثت  70-60 باملائة. احلوادث الإ 2008 تاأثريها بلغ ما ن�ضبته  يف 

�ضبان يف 2007، ثم مع البلجيكيتني قتل البلجيكيتني يف يناير 2008. هذا  مع الإ

�ضواق مثل ال�ضوق الفرن�ضية  اأثر تاأثري كثري جدا علينا، وخ�ضو�ضا مثال بع�س الأ

ن مقتل البلجيكيتني  تقريبا اأ�ضبحت �ضفر، وال�ضوق البلجيكية اأ�ضبحت �ضفرا؛ لأ

اليمن  بزيارة  الذين يرغبون  لل�ضياح  بالن�ضبة  ال�ضفر  اأثر علينا جراء حتذيرات 

اأ�ضبحت يف م�ضتوى عال )اأحمر( بالن�ضبة لبلجيكا وفرن�ضا، وهذا معناه اأن من 

اأكان  �ضواء  م�ضوؤوليته،  ي�ضافر على  البلدان  اليمن من هذه  اإىل  ي�ضافر  اأن  يريد 

يدفع  فهو  التاأمني،  ناحية  اأم من  البلجيكية  الرتخي�س من احلكومة  ناحية  من 

تاأمينا عاليا جدا. هذا اأّثر علينا يف ال�ضياحة وهبطت عندنا ال�ضياحة بن�ضبة 50 

- 55 باملائة يف 2008. العام 2009 بداأنا بداية جيدة، وتوقعنا اأن نعود اإىل ما كنا 

خرية  حداث الأ عليه يف 2008، بل نحاول اأن ن�ضتمر اإىل م�ضتوى 2007، ولكن الأ

لل�ضياح يف ح�ضرموت يف  اأخرى ح�ضلت  اأحداثا  اأن هناك  تن�َس  اأثرت علينا، ل 

“كوي�ضني”،  �ضنكون   2009 فقلنا  2008 عديناها.  اأحداث  اأن  لنفرت�س    .2008

اإىل  عدنا  اأننا  معناه  لي�س  وهذا  بخري،  يب�ضران  �ضهرين  وفرباير  يناير  كان 

2007، اإمنا يب�ضر بخري اأننا حت�ضنا واأن 2009 �ضتكون �ضنة �ضياحة ممتازة ن�ضبيا، 

ربعة الكوريني، وتاله احلادث يف طريق املطار للجنة الكورية  لكن ح�ضل مقتل الأ

اليمنية  ال�ضوق  اأن  اأول  اأثر علينا،  اأتت ملتابعة حادثة مقتل مواطنيها، هذا  التي 

املجاميع  اأ�ضبحت �ضفرا، فقط  ال�ضوق  اإنها  قلت  اإذا  اأبالغ  ول  اأ�ضبحت �ضفرا، 

اآتية ووقفت يف الطريق يف دبي  التي كانت موجودة معنا ا�ضتمرت، والتي كانت 

خرى التي ترغب بزيارة اليمن فهي مغلقة متاما.  و�ضلت اإلينا. اأما املجاميع الأ

ال�ضفر  من  التحذير  رفعوا  واإمنا  اليمن،  اإىل  ال�ضفر  مينعوا  مل  اليابانيون  طبعا 

واأبني واجلوف و�ضعدة  الثانية، بينما مارب و�ضبوة  اإىل الدرجة  اإىل ح�ضرموت 

وروبية لدينا جمموعة ي�ضل  وىل، يعني ل ي�ضمح بال�ضفر اإليها. ال�ضوق الأ فاإىل الأ

عددهم اإىل 12 �ضخ�ضا، �ضي�ضلون قريبا، و�ضتكون معهم حرا�ضة طوال الرحلة، 

اأنها  تن�َس  ول  ال�ضياحية،  ال�ضرطة  مع  توا�ضلنا  من،  الأ بتوفري  وعدناهم  نحن 

متعاونة جدا معنا، كذلك وزارة ال�ضياحة متعاونة، ووزارة الداخلية مل تق�ضر، 

اأ�ضخا�س.  اأربعة  من  مرافقة  تابعة  جندة  �ضيارة  معنا  تكون  اأن  على  ووافقوا 

ونتوقع  لبنان،  اآتية كبرية من  العربية فنحن معنا جمموعة  لل�ضوق  بالن�ضبة  اأما 

اأن لدينا  اأتوقع جماميع اأخرى. كما  30 �ضخ�ضا، كما  جمموعة اأخرى يف حدود 

جمموعة �ضياأتون اإلينا من جاكرتا، وهذه �ضياحة دينية، �ضي�ضلون اإىل �ضنعاء يف 

الليل من جاكرتا، ويتوجهون اإىل �ضيئون، �ضيظلون هناك حوايل خم�ضة اأيام، ثم 

العودة اإىل ال�ضعودية لعمل عمرة، ويعودون اإىل هنا ويعودون اإىل جاكرتا. ب�ضورة 

عامة: فعال التاأثري كان موجودا، ول اأ�ضتطيع اأن اأقول اإن التاأثري كان مائة باملائة، 

خرية اأثرت بن�ضبة 50-60  حداث الأ ن هناك �ضياحا وا�ضلني واأنا اأعتقد اأن الأ لأ

باملائة، اإ�ضافة اإىل ما كان عليه يف ال�ضابق.

مر معمم على بقية الوكالت ال�سياحية؟ يعني هذا الأ

اأنا اأتكلم عن نف�ضي، لكني اأعتقد اأن الباقني متاأثرون وبنف�س الدرجة، واأرى اأن 

يام ال�ضابقة، عمليات  رهاب يف كل مكان، اأنت انظر ما حدث يف اأمريكا خالل الأ الإ

اجلرمية  مرتكب  اإن  يقولون  اأخرى،  باأعذار  ياأتون  هم  وطبعا  كبري،  ب�ضكل  قتل 

والدميقراطية  بال�ضفافية  ونحن وحل�ضن احلظ  وتعبان...  عقليا،  اإن�ضان خمتل 

نكون  اأن  يجب  يام،  الأ هذه  تنفع  ل  احلقيقة  احلظ  ل�ضوء  لكن  احلقيقة،  نقول 

حمبني للبلد ونحاول اأن نخفف، �ضواء كنا �ضحافة حكومية اأم اأهلية اأم معار�ضة، 

�ضروري اأن نهتم بالوطن.

عالم، اأم من؟ من حتّمل امل�سوؤولية: الإ

رهابيني امل�ضوؤولية، واأنا اأقول اإن و�ضائل الإعالم يجب اأن تخفف من   اأنا اأحمل الإ

التناول، ولي�س اأن تزيد الطني بلة، طبعا هنا هم وطنيون، ويحاولون اأن يكونوا 

اأكرث �ضفافية، واأنا اأعتقد اأنه �ضروري اأن يتكلموا بـ”�ضفافية” ل اأن يكونوا “اأكرث 

�ضفافية”، انتبه لهذه الكلمات! اأنا اأوؤمن باأن ال�ضحافة يجب اأن تكون دميقراطية 

وحرة تقول احلق، اأنا اأوؤمن بهذا، لكن يجب األ نبالغ يف تناول املو�ضوعات، يجب 

خبار مبا حدث، ومقارنته مبا يجري يف اخلارج. اأن نحاول الإ

�سكاليات...؟ وتناول اجلهود احلكومية حلل مثل هذه الإ

اجلهود احلكومية موجودة، لكن نحن نقول �ضيئا معينا، عندما نقول اإنه ح�ضل 

حادث هنا، �ضروري اأن نقول اإنه ح�ضل مثله يف بلد معني، نحاول اأن نتناول ذلك 

لتخفيف وطاأة اخلرب علينا، نحاول اأن نبني ما ح�ضل مثال يف اأملانيا، نحاول اأن 
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ن  لأ خبار،  الأ بني  مقارنة  نعمل  اأن  يجب  فنحن  اأمريكا...  يف  يح�ضل  مبا  ناأتي 

رهاب اأ�ضبح خطرا عاما ولي�س خا�ضا، وطاملا وهو كذلك، يجب اأن نعك�س ما  الإ

يح�ضل يف اخلارج. ونحن اأي�ضا يف جمل�س الرتويج، املفرو�س اأن نقوم باأكرث من 

عملية ترويجية، فالبع�س يقول: نهدئ قليال! لكن اأنا اأقول: ل، ل بد اأن نوا�ضل 

العملية الرتويجية، ونحن كوكالت خا�ضرون خا�ضرون، لكن هذا ل مينع من عمل 

دولر،  األف  �أو20   15 نخ�ضر  م�ضكلة،  م�س  عادي،  نحن خا�ضرون،  اليوم  توازن. 

يجب اأن نخ�ضر من اأجل اأن نح�ضن ال�ضورة، لكن اأهم حاجة يف ال�ضحافة عندما 

خرى. خرى يف البلدان الأ يتناولون اأي خرب يجب اأن يقارنوه مع احلوادث الأ

باجلانب  العالقة  ذات  اجلهات  من  تق�سريا  هناك  اأن  تعتقد  ال 

ت�سدر  التي  ال�سفارات  مع  التوا�سل  يف  اخلارجية،  مثل  الدبلوما�سي، 

حتذيرات؟

يقول  ف�ضوؤالك  جتيب،  اأن  حتاول  �ضوؤالك  يف  لكن  جدا،  مهم  بل  وجيه،  �ضوؤالك 

اإن  اأقول  اأنا  اإن هناك تق�ضريا، ولو كنت يف حملك لقلت: ملاذا هذا التق�ضري؟ 

ال�ضياحة  بدورها،  تقوم  اخلارجية  ن  لأ احلكومة؛  جهة  من  لي�س  التق�ضري  هذا 

التاأخري،  بع�س  هناك  كان  واإن  حتى  بالواجب،  قائمة  الداخلية  بدورها،  تقوم 

منية عندما مت�ضك اخلاطفني  جهزة الأ خري تقوم بالواجب، طبعا الأ لكنها يف الأ

النيابة  اأن  املفرت�س  من  العامة.  النيابة  اإىل  بهم؟  تذهب  اأين  اإىل  رهابيني  والإ

العامة والق�ضاء يتخذون اإجراء �ضريعن جدا �ضد هوؤلء النا�س يف مدة ق�ضرية، 

العام  الراأي  حتب�ضه،  حتب�ضه  الذي  تعدمه،  تعدمه  الذي  نتيجة،  هناك  ويكون 

خبار، ياأخذ فكرة ح�ضنة، ويتاأكد اأن هناك جدية  اخلارجي عندما يقراأ هذه الأ

مر الثاين، وهو املهم، اأنه ل بد اأن تكون لك عالقات  لدى احلكومة. هذا اأمر. الأ

عامة كبرية جدا بني اجلهات اليمنية ونظرياتها يف اخلارج، فعندما ناأخذ مثال 

ال�ضفارة اليمنية يف بروك�ضل، يجب اأن تكون العالقة قوية جدا بينها وبني احلكومة 

هناك، وزير ال�ضياحة، وزير الداخلية... العالقات مهمة جدا، فهي تلعب دورا 

الر�ضول )�س(  كان  اإذا  البلدان،  بني  العالقات  باملائة يف   60-70 بن�ضبة  مهما 

توا�ضلوا  تقاربوا،  تزاوروا  حتابوا،  تهادوا  نقول:  نحن  حتابوا”،  “تهادوا  يقول: 

بروك�ضل،  اأنا مثال، �ضخ�س موجود يف اخلارجية يف  تريدون.  ما  حت�ضلوا على 

اأحاول اأن اأزوره، اأعزمه على غداء، اأعطيه هدية من اليمن متعلقة برتاث اليمن، 

وعندما  �ضهلة جدا.  العملية  ل،  اأم  كان هناك حدث  �ضواء  دائما،  معه  اأتوا�ضل 

وهذا  �ضي�ضاعدك  امل�ضاعدة،  منه  واأطلب  تليفونيا  به  اأت�ضل  ما،  �ضيء  يحدث 

�ضيخفف من وقع احلادث عليك؛ هذا ل مينع اأي�ضا اأن هوؤلء النا�س يف اإجازاتهم 

ول  الأ ال�ضكرتري  الفرن�ضية،  وزارة اخلارجية  ول يف  الأ ال�ضكرتري  اأعزمهم، مثال 

يف اخلارجية البلجيكية، هو وزوجته واأولده، اأن ياأتوا لزيارة اليمن على ح�ضابنا 

ونتحمل نحن نفقاتهم.

من خالل كالمك تتهم اجلهات الق�سائية بالتق�سري؟

عملية  يف  اإ�ضراع  هناك  يكون  اأن  يجب  اإنه  اأقول  اأنا  بالتق�ضري،  اأتهمهم  ل  ل، 

“نحن  قال:  منية  الأ الوحدة  افتتاح  عند  الداخلية  وزير  كان  اإذا  التقا�ضي، 

وقتا،  تاأخذ  عملية  فهذه  للق�ضاء”،  ي�ضلمهم  من  والأ من،  لالأ ون�ضلهم  من�ضكهم 

املو�ضوع لي�س اأنه ل يوجد لدينا ق�ضاء، بالعك�س لدينا ق�ضاء، اأو لي�س لدينا قانون، 

بالعك�س لدينا قانون.

اإذن، هل نحن بحاجة اإىل ت�سريع جديد؟

�ضراع يف تطبيق القانون. ل، ل�ضنا بحاجة اإىل ت�ضريع جديد. نحتاج اإىل الإ

ما توقعاتكم حول خ�سائر اليمن ب�سكل عام جراء ال�سربات املوجعة 

رهاب...؟ وهل �سّرحتم موظفني جراء تلك ال�سربات؟ لالإ

لكن  املوظفني،  من  باملائة   50 اأ�ضرح  اأن  املفرو�س  ال�ضياحة.  عن  �ضاأتكلم  اأنا 

اأن  نحاول  نحن  اأي�ضا!  اأنت  تتعبهم  فهل  م�ضاكني،  النا�س  تتحمل،  ل  الظروف 

لها  �ضيكون  بل  مردود،  ن  الآ لها  ال�ضياحة  اإن  واأقول  متفائال،  ومازلت  نتحمل، 

مردود اأكرب.
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اأ�ستاذ زغلول بازرعة، لو حتدثنا عن حياتك، متى كانت بدايتك يف 

وىل؟ املجال ال�سياحي؟ وهال اأعطيتنا نبذة عن بداياتك الأ

واهلل البداية، اأنا اأتيت اإىل اليمن بعد اأن تخرجت يف فرن�ضا واأخذت البكالوريو�س 

ن اأكون بروفي�ضورا يف  دب الفرن�ضي، ثم املاج�ضتري والدبلوم العايل، اأتيت لأ يف الأ

جامعة �ضنعاء، ول�ضوء احلظ مل نتفق مع جامعة �ضنعاء ل على املرتب اأو ال�ضكن، 

فحولت 180 درجة اإىل جمال ال�ضياحة واخلدمات، بداأت عمليات التذاكر وغريه 

العملية  يف  وتطورنا  ال�ضياحي،  الق�ضم  فتحت   78 اأواخر  ويف   ،78  ،77  ،76 يف 

وفتحنا مكتبا يف �ضنعاء يف 1980...الخ.

بكل �سفافية، كيف كانت البداية؟

البداية كانت جيدة جدا، بل لو كنت عملت اإىل جانب اخلدمات، عملت جتارة، 

وكالء  عن  وتبحث  تاأتي  كثرية  �ضركات  كانت  نه  لأ عظيم؛  �ضاأن  اليوم  يل  لكان 

بالتذاكر  متم�ضكني  كنا  ولكن  الخ،  الب�ضائع...  لتوزيع  حتى  وكالء  لب�ضائعها، 

وتاأثريات  عوامل  دخلت  اأن  اإىل  جدا  جيدة  مور  الأ وكانت  وال�ضحن،  وال�ضياحة 

العراق  بغزو  ثم  الوحدة،  بعد  بداية بحرب اخلليج،  وتعبنا عدة مرات،  وغريه، 

بداأت  بعد ذلك  ثم   ،94 اأن حدثت حرب  اإىل  بعد ذلك،  مر  الأ وانفرج  للكويت، 

جيدة  �ضنوات  كانت   97  ،96  ،95 اإن  نقول  اأن  وميكن  ت�ضتقر،   95 يف  مور  الأ

لل�ضياحة، ول�ضوء احلظ يف اأواخر 98 جاء مقتل ال�ضياح يف اأبني، وهذا اأثر علينا، 

ت  يف �ضنة 99 و�ضلت حالتنا اإىل ال�ضفر، يف الفندق والوكالة، ويف �ضنة 2000 خفَّ

العملية من 100 باملائة اإىل 95 باملائة، فاأ�ضبح معنا 5 باملائة، ل باأ�س، يف 2001 

مور حتل وكان عندنا اأمل كبري، وكان املو�ضم يب�ضر بخري كبري، اإىل اأن  بداأت الأ

 2003 2001 و2002، ويف  11 �ضبتمرب، فاألغيت كل حجوزات عامي  اأتت اأحداث 

و2004 بداأنا نتح�ضن، وبالرغم من حدوث اختطافات؛ اإل اأنها ل توؤثر كعمليات 

القتل، فكان موؤ�ضرنا بني ال�ضعود والهبوط بني 15-50 باملائة.

مقارنتك للفرتة ال�سابقة من العمل ال�سياحي والفرتة احلالية...؟

وىل املمتازة  الفرتة املا�ضية كانت ممتازة جدا، هو اأ�ضال ميكننا القول اإن الفرتة الأ

كانت يف اأواخر الثمانينيات، ثم اأتت بعدها الفرتة املمتازة يف 92-93، ثم الفرتة 

عوام املمتازة جدا، ثم هبطت العملية وبداأنا من عام  -96 97 98- وكانت من الأ

2006 فاأتت معه  اأما عام  2005، زادت عملية الختطافات.  2003-2002 واإىل 

و2008  �ضبان،  الأ �ضد  رهاب  الإ عملية   2007 ويف  اخلفيفة،  رهابية  الإ العمليات 

رهابية...  ن يف 2009 بعد ثالث �ضنوات متتالية من العمليات الإ البلجيكيني، والآ

مور ومتم�ضك بحبل اهلل. لكن اأنا ما زال عندي اأمل كبري يف اأن تتح�ضن الأ

• • •  ال�سعوبات؟ هل هي  بال�سياحة رغم كل هذه  �سر مت�سكك  ما 

عملية مربحة؟

لنا  مربحة  عملية  كامل. هي  واأمن  ا�ضتقرار  كان عندك  اإذا  مربحة  عملية  هي 

وللوطن، فاأنا موؤمن باأن ال�ضياحة م�ضدر مهم جدا للدخل القومي للبلد، وهذا 

ما قاله وزير ال�ضياحة نبيل الفقيه، وفعال اإذا ا�ضتمررنا بجدية وا�ضتقرار �ضن�ضل 

لي�ضت  العملية  دولر،  مليارات   4-3 دخل  اإىل  �ضن�ضل  �ضياح  ماليني   4-2 اإىل 

م�ضحكة، بل هي عملية مهمة.

زمة  ن لديك اأزمة البطالة، وهذه الأ �ضيء اآخر: اأبناء الوطن �ضيجدون العمل، الآ

يف  الكبري  امل�ضروع  مثال  عندك  �ضخ�س،   100 �ضي�ضغل  نه  لأ م�ضنع  يحلها  لن 

بلحاف البالغة تكلفته 4 مليارات ريال، ي�ضغل 8 - 10 اآلف، و�ضيتناق�ضون حني 

يبداأ العمل حتى ي�ضلوا اإىل 600 - 700 �ضخ�س.

من امل�ستفيد من ال�سياحة؟

اأنا اأقول اإن امل�ضتفيد من ال�ضياحة ال�ضعب اليمني بكامله، حتى احلكومة م�ضتفيدة، 

هذا ب�ضورة عامة.

بورتريه
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الســـياحة هي خير ليـــس فقط للوطن 
وإنما للوطـــن والمواطنين؛ ألن البطالة 
اليـــوم ال نســـتطيع أن نقضـــي عليها إال 
بالســـياحة؛ ألن جميـــع المجـــاالت األخرى 
دخلها محدود، بينما السياحة تستطيع 

القضاء على البطالة..

بالن�سبة لهتماماتك هل كنت حتلم باأن تدخل يف جمال ال�سياحة؟

اأحلم بالعمل يف جمال  اأحلم بالعمل يف املجال ال�ضياحي. كنت  اأكن  �ضراحة مل 

اخلدمات، اأو اأن اأكون من البارزين يف احلكومة، وخ�ضو�ضا يف جمال الريا�ضة، 

اثنني  دوليني  حكمني  كنا  مدربا،  وكنت  عدن،  يف  دوليا  حكما  �ضابقًا  كنت  ين  لأ

�ضتاذ  اأنا والأ 66-70 حني غادرت فرن�ضا، كنت حكما دوليا  ممتازين يف الفرتة 

حممد احمد مقبل، ثم بعد ال�ضتقالل اأ�ضبحت نائبا للجنة احلكام، وبقيت على 

ذلك، وكان لنا �ضاأن يف اخلارج ويف عدة دول.

ما هي امليداليات التي ح�سلت عليها؟

مل يكن هناك ميداليات يف جانب التحكيم، واأنا حّكمت يف عدة مباريات خارج 

اليمن.

بالن�سبة لن�ساطك الريا�سي اإىل جانب التحكيم هل كنت تلعب كرة 

قدم؟

ن. طبعا، كنت األعب، وكنت اأدرب، وكنت ريا�ضيا، وهذا الذي نفعني الآ

يف اأي ناد كنت تلعب؟

يف نادي النت�ضار الريا�ضي يف القلوعة، ونادي اجلزيرة الريا�ضي يف املعال.

ن، وكالة بازرعة لل�سياحة كم ت�سم جمموعات وكم تبلغ اأرباحها  الآ

ال�سنوية؟

اأرباح.  لدينا  لي�س  نه  لأ �ضنوية؛  اأرباحا  اإن هناك  القول  رباح ل ميكن  الأ واهلل 

ين عملت ا�ضتثمارا كبريا  يام موازنة ونحمد اهلل ون�ضكره عليها، لأ معنا هذه الأ

يف “بازرعة” يف 2007 وخل�ضت يف 2008، لتو�ضيع “فندق �ضباح”، وافتتح يف 

اأغ�ضط�س 2008 من قبل نائب رئي�س اجلمهورية، وكلفني حوايل 210 ماليني 

نه عملت حت�ضينات على الفندق، وتو�ضعة، وفعال بداأنا ن�ضتغل. وناأمل  ريال، لأ

زمة  ن مع الأ ق�ضاط التي علينا للبنوك، لكن الآ اأنه خالل 4-3 �ضنوات ندفع الأ

ال�ضياحية طبعا اأ�ضبح الفندق ل ي�ضتغل باأكرث من ثالث اإىل ثماين غرف.

جمالت عمل الوكالة، �سفريات و�سياحة للفندق فقط؟

ن  عمل الوكالة �ضياحة من واإىل اليمن، ومعظم عمل الوكالة ت�ضدير لل�ضياح، لأ

نهم يدفعون عملة  معظم الذين ياأتون من اخلارج اإىل هنا يعترب ت�ضديرا لهم، لأ

عملنا  املا�ضية  ال�ضنة  فيها،  ناجحون  نحن  الداخلية،  ال�ضياحة  ومعنا  �ضعبة. 

ننا ل نك�ضب مائتني اأو  حوايل 9 اآلف �ضائح داخلي، لكن هذه مكا�ضبها داخلية؛ لأ

مائة ريال بعد ال�ضائح، نفقاتها اأكرث، وال�ضياحة الداخلية اإذا مل تعمل اأكرث من 

مائة األف �ضائح ل تقدر اأن تعمل مكتبا �ضياحيا. 

جمالت  هناك  هل  الفندق،  غري  الوكالة،  ا�ستثمارات  جمالت 

ا�ستثمارية معينة تخطط الوكالة لعملها يف جمال معني؟

يف الوقت احلا�ضر ل.



األ ترى اأن العالقة بني القطاع اخلا�س والعام عالقة ت�سالح؟

اأنا بالن�ضبة يل مل يح�ضل يل عالقة مع القطاع العام، بينما القطاع العام من 

ن�ضبة  وترفع  �ضراكة  تعمل  اأن  ميكن  التاأمينات،  مثل  �ضراكة،  يعمل  اأن  املمكن 

ن لي�س هناك �ضيء. التاأمني وترفع القطاع اخلا�س... لكن اإىل الآ

بالن�سبة لختطاف ال�سياح وا�ستهدافهم ب�سكل عام... ما الذي ميكن 

اأن تقولوه للراأي العام؟

اأنا ل اأ�ضتطيع اأن اأقول �ضيئا، لكن اأقول للمواطنني جميعا: ال�ضياحة هي خري 

ن�ضتطيع  ل  اليوم  البطالة  ن  لأ واملواطنني؛  للوطن  واإمنا  للوطن  فقط  لي�س 

حمدود،  دخلها  خرى  الأ املجالت  جميع  ن  لأ بال�ضياحة؛  اإل  عليها  نق�ضي  اأن 

بينما ال�ضياحة ت�ضتطيع الق�ضاء على البطالة، فمثال ال�ضائح كم يريد عامال، 

فهم  قل.  الأ على  معك،  يعملون  ع�ضرة  اإىل  ثمانية  من  تريد  ول  الأ املليون  يف 

عندما يتكلمون مثال اأن ال�ضياحة ت�ضغل 90-70 األفا هم يتكلمون عن الطريقة 

ياأكلون،  فال�ضياح  يعمل.  كله  ال�ضعب  املبا�ضرة  غري  بالطريقة  لكن  املبا�ضرة، 

ي�ضتغلون،  كلهم  املزارعون  الخ،  وبطاط...  طماط،  هناك  كل  لالأ وبالن�ضبة 

ال�ضيء  �ضماك  بالن�ضبة لالأ ال�ضياح،  اإنتاجهم كلما زاد عدد  اأن يزداد  فال بد 

 70-90 فاأن  ال�ضرائح املجتمعية تعمل،  اأتكلم ب�ضورة عامة، كل  اأنا  نف�ضه... 

األفا ي�ضتغلون يف ال�ضياحة اأنا اأختلف مع هذه النظرة.

عالقته  ي�سف  كيف  ال�سليط،  بل�سانه  معروف  زغلول  �ستاذ  الأ

خرين؟ وكيف يدير عالقته معهم؟ بالآ

اأنا عالقتي ممتازة جدا مع ال�ضغري والكبري.

وانتقاداته  الالذع،  ول�سانه  مب�ساك�ساته  معروف  زغلول  �ستاذ  الأ

الالذعة...؟

النا�س،  ك�ضب حمبة  اأجل  اأ�ضاك�س من  ولكن  امل�ضاك�ضة،  اأجل  اأ�ضاك�س من  ل  اأنا 

والو�ضول اإىل قلوبهم، اأنا حتى يف البيت روح الدعابة جتدها يف بيتي، اأ�ضحك، 

اأمرح، حتى عندما تواجهني م�ضاكل. بع�ضهم يحزن ومير�س، ملاذا احلزن!؟ فاأنا 

مور كلها ب�ضهولة و�ضال�ضة. اآخذ الأ

حجم  تقدرون  كم  ب�سال�سة،  مور  الأ تاأخذون  واأنتم  طاملا  طيب، 

اخل�سائر التي تكبدتها وكالتكم بالريال؟

ل اأ�ضتطيع اأن اأقدر لك حجم اخل�ضائر. لكني اأ�ضتطيع اأن اأقول لك اإننا خ�ضرنا 

�ضهر املقبلة، لكني متاأكد  ونخ�ضر، وحمتمل اأن ن�ضتمر يف اخل�ضارة خالل ال�ضتة الأ

نه اإذا دخل  وعندي اأمل كبري اأننا �ضنعو�ضها، يجب األ يدخل الياأ�س اإىل قلوبنا، لأ

الياأ�س اإىل قلوبنا انتهينا.
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على ريادة اأهل اليمن، ازدهرت، على مدى �ضنوات 

�ضكلت  التي  الغنائية،  الفنون  �ضتى من  األوان  خلت، 

منطقة  يف  غنية  لالأ الرئي�س  املنطلق  ذلك  بعد 

اأهم  اأحد  ال�ضنعاين  الغناء  وفن  العربية،  اجلزيرة 

لوان، بقدر ما ظل جمهول عن العامل ل�ضنوات  هذه الأ

مفرو�ضة  كانت  التي  العزلة  من  حالة  �ضمن  طويلة 

بقي  اليمن،  من  ال�ضمايل  ال�ضطر  على  اآنذاك 

يتاأثر  ومل  وخ�ضو�ضيته  وجاذبيته  برونقه  حمتفظا 

مبا حوله من املتغريات املعا�ضرة.

واليوم، بعد اأن مت ت�ضنيف الغناء ال�ضنعاين كاأحد 

خالل  من  العاملي،  ال�ضفهي  ن�ضاين  الإ الرتاث  روائع 

والتعليم  للرتبية  املتحدة  مم  الأ منظمة  اإعالن 

والثقافة )اليون�ضكو( موؤخرا اإدراجه �ضمن جمالتها 

اأهمية وقيمة هذا  الرائدة يف هذا القطاع، ازدادت 

اللون الغنائي، واعتربها املهتمني دفعة قوية باجتاه 

احلفاظ عليه وت�ضويقه اإىل �ضعوب العامل، اإن مل تكن 

اليمني  الرتاث  به  يحظى  الذي  للتقدير  انعكا�ضا 

ن�ضاين العظيم. ببعده الإ

م�سروع

مات�ضورا:هذا  كوي�ضريو  اليون�ضكو،  عام  مدير  يقول 

باملحافظة  املنظمة  اهتمام  اإطار  يف  ياأتي  الإعالن 

ومنه  اأجمع،  العامل  عرب  املادي  غري  الرتاث  على 

لوان  الأ بقية  عن  املتفرد  الفن  هذا  على  املحافظة 

من  وحمايته  والعاملية،  والعربية  اليمنية  الغنائية 

التهديدات التي يواجهها نتيجة طغيان اأ�ضاليب العي�س 

املعا�ضرة وم�ضرية العوملة.

فيما يقول اأمني عام اللجنة الوطنية اليمنية للرتبية 

الباري  عبد  حممد  الدكتور  والعلوم،  والثقافة 

طلب  على  بناًء  جاء  الذي  الإعالن  “اإن  القد�ضي: 

ذات  اجلهات  ومتابعة  اليون�ضكو  يف  اليمن  مندوب 

ا�ضرتاتيجية  و�ضع  اإىل  يهدف  اليمن،  يف  العالقة 

ال�ضنعانية،  غاين  الأ تراث  حلماية  املدى  طويلة 

يف  والتوثيق  واملرئي  ال�ضوتي  الت�ضجيل  وي�ضمل 

بهذه  ملام  الإ على  الكوادر  وتدريب  وطنية  �ضجالت 

على  وافقت  اليابانية  احلكومة  وكانت  املهارات”. 

فــــــــــاطــــــــــمــــــــــة هـــــــا�ـــــــســـــــم

تتراقص األجســـاد، وتتمايل بخفة ورشـــاقة 
ودالل، وتبـــدأ أصـــداء اإليقاعات الموســـيقية 
بإحداث وقع تصاعدي في النفس، يفضي إلى 
حالة روحية تبلغ ذروتها ببواعث من الشعور 
المفرط بالتســـامي والرضا النفســـي الذي 
ينتاب المرء، لتشـــكل وســـط أجواء غنائية 
أســـطورية مفعمـــة باأللفـــة والحميميـــة. 
طقـــوس األغنية الصنعانية أحد أعرق الفنون 

الغنائية اإلنسانية في العالم.



93

غاين  الأ على  للحفاظ  العمل  خطة  م�ضروع  دعم 

اليون�ضكو  مع  تعاونها  برنامج  �ضمن  ال�ضنعانية 

للعامني -2006 2007 والذي تبلغ كلفته حوايل 70 

باملعرفة  التوعية  اإىل  ويهدف  اأمريكي،  دولر  األف 

التقليدية  ال�ضنعانية  غاين  بالأ اخلا�ضة  واملهارات 

لت امل�ضاحبة  ون�ضرها وترويجها واحلفاظ على الآ

النحا�ضي”،  “ال�ضحن  “العود”،  مثل:  لها 

“القنبو�س” )اآلة العود القدمية(. ويتوقع امل�ضوؤولون 
بدء تنفيذ امل�ضروع قريبا، باإ�ضراف مكتب اليون�ضكو 

الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  بالقاهرة  قليمي  الإ

لليون�ضكو واملركز  اليمنية  الوطنية  واللجنة  اليمنية 

ثار والعلوم الجتماعية وجامعة �ضنعاء  الفرن�ضي لالآ

اليمني.  املو�ضيقي  الرتاث  ومركز  العا�ضمة  واأمانة 

اإل اأن مهمة اإدارة امل�ضروع قد اأوكلت اإىل ال�ضندوق 

الجتماعي للتنمية موؤخرا. وتت�ضمن بنود امل�ضروع 

العمل  وور�س  ن�ضطة  والأ الفعاليات  من  جمموعة 

على  ال�ضوء  من  مزيد  اإلقاء  اإىل  الرامية  والن�ضر 

قوالب  جمموعة  ت�ضتمل  التي  ال�ضنعانية  غنية  الأ

فنية جتمع بني املو�ضح والق�ضيدة، ف�ضال عن اإحياء 

املرتبطة  التقليدية  واملهارات  التقليدية  املعار�س 

بهذا الفن، من خالل تنظيم الور�س الدرا�ضية التي 

املمار�ضات  اجلديدة  جيال  الأ اإك�ضاب  اإىل  تهدف 

الفجوة  لردم  حماولة  يف  ذاتها،  الفنية  واملهارات 

املمار�ضة  اإطار  يف  يعانيها  الفن  هذا  بات  التي 

ال�ضلف  بني  التوا�ضل  من  حالة  بني جيلني وحتقيق 

واخللف.

يقول اأ. جابر علي احمد، اأخ�ضائي مو�ضيقي وممثل 

امل�ضروع  اإن  امل�ضروع،  يف  اليمنية  الثقافة  وزارة 

الوزارة ال�ضرتاتيجية  روؤية  الذي �ضيتم تنفيذه وفق 

منه  املادي  اليمني،  الرتاث  بتوثيق  يتعلق  فيما 

على  تقوم  تف�ضيلية  على خطة  يعتمد  املادي،  وغري 

كمبيوترية،  رقمية  واآلية  ورقية  رئي�ضيتني:  قاعدتني 

يتم  اأن  فبعد  احلديثة،  �ضاليب  الأ اتباع  خالل  من 

تفريغ البيانات يف كروت رقمية ي�ضهل على الباحثني 

احل�ضول على املواد بطريقة مي�ضرة و�ضهلة.

�سم������������ود

رغم الغزو الثقايف واملو�ضيقي املواكب للعوملة وطغيان 

الغناء  اأن  اإل  اأ�ضكالها،  بكل  مناط  الأ من  الكثري 

اخلا�س؛  ورونقه  باأ�ضالته  حمتفظا  ظل  ال�ضنعاين 

لكن ذلك ل يعني اأنه �ضيبقى مبناأى عن كل ما حوله 

والباحثني  اليمنيني  املهتمني  نظر  يف  متغريات  من 

جانب، وهو ما يقت�ضي حمايته واملحافظة  العرب والأ

واأ�ضاليب  العزف  يف  خ�ضو�ضيات  من  له  مبا  عليه 

داء ال�ضوتي بالت�ضجيل ال�ضوتي واملرئي والتوثيق  الأ



علمي  ب�ضكل  لت  الآ وجمع  والجتماعي،  التاريخي 

ومهني ح�ضب مقايي�س دولية.

كتاب  �ضاحب  لمبري،  جان  الفرن�ضي  امل�ضت�ضرق 

“طب النفو�س يف فن الغناء ال�ضنعاين”، يتحدث 
ال�ضنعاين،  بالغناء  واهتمامه  اإعجابه  �ضر  عن 

ال�ضنعانية  املقولة  يردد  حاله  ل�ضان  بينما 

اإن  ويقول  يجودك”،  ما  حبيبك  “اعط  ال�ضهرية: 

احلكم  فر�ضها  التي  العزلة  حياة  حما�ضن  “من 
مامي البائد على اليمن فرتة طويلة من الزمن،  الإ

�ضمن  يندرج  خاللها  ال�ضنعاين  الغناء  كان  والتي 

الغنائي  اللون  هذا  احتفاظ  املعيبة،  املمار�ضات 

املحيطة”. باملتغريات  تاأثره  وعدم  بخ�ضو�ضيته 

بني  ال�ضنعاين  املجتمع  عاي�س  الذي  لمبري،  جان 

عامي 1987-1985، وهي املدة التي اأجرى فيها بحثه 

والفرن�ضية،  العربية  اإىل  وترجم  النفو�س”  “طب 
“الطربي”  باآلة  العزف  اإتقان  من  خاللها  ومتكن 

بالغناء  اأغرم  الذي  الوحيد  لي�س  ال�ضنعانية، 

�ضخ�س  الذي  الوحيد  يكون  يكاد  لكنه  ال�ضنعاين 

الكثري من اجلوانب املحيطة بالغناء ال�ضنعاين.

عند  يقف  ل  ال�ضنعاين  بالغناء  “اإعجابي  يقول: 

�ضف  لالأ لكن  يو�ضف.  ل  ما  اجلمال  من  ففيه  حد، 

اإذ  ب�ضموده،  تهدد  اأمناط جديدة يف احلياة  هناك 

ويف  ميوتون  القدامى  النا�س  من  الكثري  هناك  اإن 

الغنائية  ال�ضنعانية  الق�ضائد  الكثري من  �ضدورهم 

امل�ضارعة  يتم  اأن  يجب  لهذا  يحفظونها،  التي 

للمحافظة عليه”.

املحيطة  التقنية  والتطورات  املتغريات  �ضوء  ويف 

لوان  غنية املعا�ضرة اليوم، وجتاذب الكثري من الأ بالأ

فاإن  اجلمهور،  ذواق  لأ والغربية  العربية  الغنائية 

لكاأ�س  تقا�ضمها  اإىل  �ضافة  بالإ ال�ضنعانية،  غنية  الأ

عموما  اليمنية  غنية  الأ منها  تعاين  التي  املعاناة 

وممار�ضات  القر�ضنة  باأعمال  يت�ضل  ما  وخا�ضة 

والقوانني  الت�ضريعات  غياب  ظل  يف  عليها،  ال�ضطو 

تعاين  باتت  الفكرية،  امللكية  املنظمة حلماية حقوق 

عن�ضر  افتقادها  عن  ف�ضال  والتغييب،  البعد  من 

وتدين  التوثيق،  وغياب  والتحديث،  التجديد 

م�ضتويات اأدائها.

اأن�ساق �سنعانية

لقاه  املحيا..  باهي  الطرف  كحيل  حبيبك  “قالوا 
و�ضله معه.. يا لقي ال�ضايعة...”. على هذا الن�ضق 

من  املمو�ضقة  والكلمات  حلان  الأ تت�ضرب  الغنائي، 

اآلة  عرب  و�ضعودا  هبوطا  ال�ضنعانية،  غنية  الأ �ضلب 

النحا�ضي”،  و”ال�ضحن  القدمية،  ال�ضرقية  العود 

والدف؛ فتبدو كاأنها ت�ضري يف �ضياق مدرو�س معني، 

اإل اأنها رغم عفويتها ، تف�ضي اإىل حالة روحية تبعث 

على الر�ضا النف�ضي.

عن  متفردًا  جعلته  عدة  ميزات  ال�ضنعاين  وللغناء 

اإذ  والعاملية،  والعربية  املحلية  الغنائية  لوان  الأ بقية 

متيز  اإىل  اإ�ضافة  واإيقاعية  وجمالية  بتقنية  يت�ضم 

كلماته بال�ضعر احلميني الرقيق، وارتكازه على اآلتني 

مميزتني ل ت�ضتخدمان يف اأي نوع من اأنواع الغناء، 

تن�ضجمان وتتجان�ضان مع الكلمات والعزف وال�ضوت 

“العود” و”ال�ضحن”،  لتان هما  الآ وهاتان  املميز، 

حمط  اليمني  الغنائي  اللون  هذا  جعل  الذي  مر  الأ

يف  واإمنا  فح�ضب،  اليمن  يف  لي�س  وا�ضع،  اإعجاب 

اهتمام  حمط  وكذا  عام،  ب�ضكل  العربية  املنطقة 

ودرا�ضة الكثري من املعنيني بالبحث عن كنوز الرتاث 

ن�ضاين العاملي ال�ضفهي. الإ

املو�ضح.  هو  ال�ضنعاين  للغناء  الرئي�س  والقالب 

ما  الع�ضر”  “�ضالفة  كتاب  �ضاحب  قال  وقدميا 

عن  تركيبته  يف  يختلف  مو�ضحا  لليمن  اأن  معناه 

اليمني  املو�ضح  اأن  حيث  من  خرى،  الأ املو�ضحات 

املو�ضحات  عك�س  على  العامية،  املفردة  على  يعتمد 

لهذا  الف�ضيحة.  املفردة  على  تقوم  التي  خرى  الأ

للون  تعود  عموما  اليمنية  غنية  الأ جذور  اأن  يعتقد 

احلميني  ال�ضعر  ي�ضكل  املو�ضح  اأنواع  من  مغاير 

اإىل  توزعت  ثم  من  له،  اأ�ضا�ضا  العامية  مبفردته 

اليمنية  املناطق  امتداد  على  عدة  واألوان  اأن�ضاق 

املهتمني  قبل  من  عليها  �ضافات  والإ التناقل  بفعل 

منها  وغريهم(،  واليافعي  )كالقمندان  وائل  الأ

األوان ال�ضنعاين واحل�ضرمي واللحجي واليافعي...

الخ. اأما من الناحية املو�ضيقية، كما يقول جابر علي 
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احمد، فقد “بات من الثابت اأن ثمة عنا�ضر اإيقاعية 

اأداء  اإىل طبيعة  اإ�ضافة  ومقامية متيز هذا املو�ضح، 

خا�ضة ورق�ضة معينة عرفت بالرق�ضة ال�ضنعانية، 

واآلت تقليدية مميزة م�ضاحبة لهذا اللون”.

طق�س خا�س

غنية ال�ضنعانية طق�س اجتماعي خا�س،  يرتبط بالأ

كان قد غا�س يف تف�ضيالته الباحث الفرن�ضي جان 

“طب  كتابه  يف  عنه  احلديث  يف  واأ�ضهب  لمبري، 

زيد،  حممد  علي  الدكتور  ترجمه  الذي  النفو�س” 

والناجت من واقع معاي�ضته اخلا�ضة لهذا الطق�س الذي 

لفة واحلميمية ويغلب عليه تعاطي وريقات  يت�ضم بالأ

الغناء  على  ماآخذ  من  اإليه  ي�ضري  ما  ورغم  القات. 

من حيث النظرة الجتماعية، خا�ضة دخوله �ضمن 

اإل  الفرتات،  من  فرتة  يف  املعيبة  املمار�ضات  نطاق 

اأنه يتحدث باإ�ضهاب عن العالقة اخلا�ضة بني الفنان 

بالتفاعل  تت�ضف  التي  املتلقني،  وجمهور  )املوؤدي( 

وتبادل امل�ضاعر واحلما�ضة، على عك�س الفن الغربي 

واخلوف  الرهبة  من  بحالة  الفنان  فيه  ي�ضعر  الذي 

على خ�ضبة  ت�ضرفاته  لكل  من اجلمهور مبراقبتهم 

امل�ضرح.

الذي  الت�ضجيعي  اأثرها  اخل�ضو�ضية  لهذه  لعل 

يتحكم يف مدى ا�ضتمرار الفنان يف ممار�ضة الغناء 

الغناء  جمال�س  مميزات  من  اأن  كما  عدمه.  من 

ال�ضنعاين تناقل املهارات املرتبطة بهذا الغناء بني 

العارف  يلحظ  وطبعا  مبتداأ،  واآخر  حمرتف  فنان 

تتمتع  اأنها  ال�ضنعانية  الغنائية  اجلل�ضات  بتفا�ضيل 

تعرف  التي  احلالة  اأبرزها  لعل  ت�ضاعدية  بحالة 

بـ”ال�ضاعة ال�ضليمانية” يف �ضنعاء.

عالوة على ذلك فاإن من �ضمات اجلل�ضات الغنائية 

يف �ضنعاء الرق�ضة ال�ضنعانية اخلا�ضة، وهي رديف 

ح�ضب  وتنق�ضم  الت�ضاعدية،  يقاعات  لالإ تفاعلي 

وىل”، “الو�ضطى”،  يقاعات اإىل ثالث اأق�ضام: “الأ الإ

يقاعي من قبل  و”ال�ضارع”، وتوؤدى بنف�س الن�ضق الإ

الرجال والن�ضاء على حد �ضواء.

ال�ساعة ال�سليمانية

الهيام  درجات  اأعلى  هي  ال�ضليمانية”  “ال�ضاعة 
جمهور  اإليها  ي�ضل  التي  الروحي  وال�ضفاء  ن�س  والأ

املجل�س.  داخل  الغناء  من  �ضاخب  يوم  بعد  املتلقني 

بالطماأنينة  املفعمة  الروحانية  باأجوائها  تتميز 

وال�ضكون والرتياح املفرط. وغالبا ما يتحدد وقتها 

ما بني وقت املغرب والع�ضاء، حيث يكون اجلال�ضون 

�ضباع الروحي والر�ضا  اإىل مرحلة من الإ قد و�ضلوا 

النف�ضي بفعل املو�ضيقى.

الروحي  �ضباع  الإ حالة  من  املرحلة  هذه  تزال  وما 

معروفة بني �ضاكني �ضنعاء بـ”ال�ضاعة ال�ضليمانية”، 

والن�ضجام  وال�ضفاء  التجلي  من  فيها  مرحلة  وهي 

نف�ضية  م�ضاألة  كونها  الباحثني،  اهتمام  يثري  ما 

على  �ضا�س  الأ يف  تقوم  معقدة  و�ضيكولوجية 

خرية  الأ تخ�ضع  فيما  للفنان،  الغنائية  الختيارات 

الذي  الُعرف  ول:  الأ متناق�ضني:  من  لعنا�ضر  غالبا 

ي�ضل اإىل حد القانون، والثاين: الطريقة اخلا�ضة يف 

ا�ضتجابة الفنان لهذا الُعرف والقانون.

يقول جابر علي احمد: “فعال نحن اأمام عن�ضرين 

متناق�ضني، وم�ضاألة معقدة، حيث اأن اختيار الفنان 

بخربة  مدعوم  ذاتي  حد�س  عن  ينجم  ما  غالبا 

جواء، وميكن اأن يقال  خا�ضة يف التعامل مع هذه الأ

هنا اإنه بقدر ما كان حد�س الفنان يف الختيار قريبا 

ا�ضتجابتهم  تكون  )نف�ضيات اجلمهور(،  احلالة  من 

ال�ضليمانية  لل�ضاعة  وبلوغهم  حارة  )املتلقني( 

غنية  �ضريعا، وهذا هو �ضر جاذبية وجمال و�ضحر الأ

ال�ضنعانية”.
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السلته
حجـــر الزاويـــة فـــي المائـــدة اليمنية..

تكن  مل  اإن  اليمنيني،  موائد  يف  الزاوية  حجر  تكون  اليمنية  »ال�سلته«  تكاد 

�سا�س الذي تعمد عليه مائدة  الغداء يف اليمن، وبالرغم من اأنها اأكله مينية  الأ

�سل �سنعانية الطابع والهوى، اإل اأن موائد اليمنيني مبختلف املحافظات  الأ

ل تكاد تخلوا منها ب�سورة �سبه يوميه، بل اأن غالبية اليمنيني اأن مل يكتفي 

بها كوجبة غداء رئي�سية دون غريها، فاأن اأي ميني ل يكاد يت�سور يومه اأو اأنه 

ح�سا�س بال�سبع بدونها. قد ي�سل رمبا اإىل مرحلة الإ

تقول القاعدة يف اليمن، اأنه من زار هذا البلد، ومل يتذوق طعم ال�سلته عرب 

اأحد مطاعمها ال�سعبية املنت�سرة بانت�سار عدد ا�سواق بيع نبات القات  ولوجه 

وم�ساحات زراعته، كاأمنا مل يزر اليمن قط.

فيما ين�سح زوار اليمن من �سواهم من ال�سياح والزوار والوافدين، بتذوق هذه 

الكله التي تقدم �ساخنة جدا يف وعاء تقليدي ملتهب ل تقدم اإل فيه م�سنوع 

من احلجر يعرف باملقلى »احلر�س«، يقول �ستيف كاآلني»بريطاين« اجلن�سية، 

اأنك  اأو  باأنك جائع،  ال�سلته حتى ل ت�سعر  اليمن لبد لك من تذوق  اأذا زرت 

كلة وخ�سو�سا يف �سنعاء بالذات  اأ�سعت ن�سف عمرك، لي�س مديح فقط هذة الأ

لذيذة جدا ”.

خر، غري اأن ال�سلته يف جميع احلالت  وتختلف مكونات هذه الكله من بيت لأ

فيها عن�سران  يتوفر  الت�سمية مامل  عليها  اأو يطلق  �سلته  تكون  اأن  ل ميكن 

اأ�سا�سيان هما املرق و قد يكون مرق دجاج اأو مرق حلم بقري)املف�سل( اأو مرق 

حلم غنمي، ورغوة احللبة املمزوجة ب�سحاوق الكراث.

واحلكم  المثال  من  ال�سعبي  الرتاثي  املوروث  به  يحفل  مما  الكثري  وهناك 

واملحكيات والق�سائد التي تغنت بهذه الكله، متاما كما اأن هناك العديد من 

الطرائف التي قيلت حولها مما يرتدد على ل�سان الكثريين، ومنها اأن اأحد زوار 

ال�سعبية  ال�سلته  اأحد مطاعم  اليمنيني  دخل مع جمموعة من  العرب  اليمن 

فـــي  القاعـــدة  تقـــول 
اليمـــن، أنه من زار هذا 
يتـــذوق  ولـــم  البلـــد، 
طعـــم ألســـلته عبـــر 
مطاعمها  أحد  ولوجه 
المنتشرة  الشـــعبية 
بانتشار عدد اسواق بيع 
نبات القات ومساحات 
زراعتـــه، كأنما لم يزر 

اليمن قط..

وراأى حلظة تقدمي طبق األ�سلته امللتهب وهو يغلي، لكن ورغم خوفه من �سده 

�سخونه “امللقى” اإل اأنه اآكل منه حتى ت�سبب العرق من جميع اأنحاء ج�سده، 

مبفرده  التايل  اليوم  يف  ذهب  طعمها  ولذة  مبذاقتها  ا�ستمتاعه  درجه  ومن 

اأ�سم الكله وعندما جاءه مقدم  ال�سعبية لكنه كان قد ن�سي  اإىل احد املطاعم 

الطلبات و�ساأله عن طلبه مل يجد ما يرد به  �سوى : اأعطيني واحد بركان”!

ومن ال�سلته ت�ستق “الفح�سة” وهي عبارة عن �سلته ل يندرج يف مكوناتها اإىل 

جانب احللبه واملرق �سوى، اللحم املفروم”املفحو�س”.

الطريقة

ينقع مقدار ملعقتني من م�سحوق احللبة يف مطيبة بها ماء  ملدة �ساعة على 

للرغوة  ي�ساف   . بي�ساء  رغوة  ت�سبح  حتى  بخ�سبها  نقوم  ذلك  وبعد  قل  الأ

خ�سر .  خليط الكرات مع الثوم والكبزرة اخل�سراء والفلفل الأ

ن�سع يف مقلى ال�سلتة بعد ت�سخينة  مرق الدجاج اأو اللحم البقري اأو الغنمي  

املفروم  اللحم  كبيبات  اأو  الباميا   طبيخ  اأو  املهرو�س  البطاط  من  قليل  مع 

حتى  ويرتك  الرغبة  ح�سب  كال  والطماطم  الب�سل  مع  املطبوخ  البي�س  اأو 

يغلي و يقدم بعد و�سع رغوة احللبة على املقلى  ويبداأ تناول  ال�سلتة بالهناء 

وال�سفاء.

ويف�سل عند البع�س تناول هذة الوجبة بو�سع كميات من البهارات والفلفل 

�ستمتاع  لالأ يف�سل  كما   ، والطلب  احلاجة  كلها ح�سب  لآ �سهية  ليعطي  احلار 

مبذاق هذه الوجبة ال�سهي تناولها باخلبز اليمني املعروف بامللوج الذي عملة 

يف التنور اليمنية .

كلة اأن تناولها    ومن املالحظات املهمة ورمبا املفارقات التي ت�ساحب هذه الأ

حلوا اأكرث ما يحلو للمدمنني على تعاطي نبات القات .

ال���������س����ي����اح����ة



في المدينة االورآسية 

مرســـــى

اأح������م������د ال���ب���ي���ل

 نحط الرحال هذه املرة يف مدينة ا�ضطنبول.. املدينة القدمية التي يف�ضلها عن 

املدينة احلديثة  ممر يعرف با�ضم القرن »الذهبي«، واإىل ال�ضمال منها يقع اجلزء 

وروبي من املدينة، فيما يرى اإىل ال�ضرق منها م�ضيق »اليو�ضفور« الذي يربط  الأ

من  �ضيوي  الأ اجلزء  يقع  �ضاحله  وعلى  املتو�ضط،  بي�س  الأ بالبحر  �ضود  الأ البحر 

املدينة.

فعال ل توجد مدينة يف العامل متتلك هذه املميزات وتقع بني قارتني كما هو احلال 

بالن�ضبة ل�ضطنبول )الق�ضطنطنية �ضابقًا(، فهي متثل ملتقى ملختلف احل�ضارات 

الب�ضرية لي�س فقط ال�ضرق والغرب، بل املا�ضي واحلا�ضر، القدمي باملعا�ضر مبعناه 

الوا�ضع واحلديث، فهي مدينة ا�ضتثنائية بحق عا�ضت اأزهى ع�ضورها الذهبية يف 

الفرتة ما بني 527 وحتى 565، وكانت اأعظم مركز تنويري يف ذلك العهد، وبلغ 

تعدادها ال�ضكاين اأكرث من ن�ضف مليون ن�ضمة اأنذاك .

ر�ضيدها  وثراء  تنوع  زيارتها  واقع  من  املدينة  لهذه  الزائر  انتباه  ي�ضد  ما 

احل�ضاري والثقايف واملعريف والتاريخي، فهي حا�ضنه عده اإمرباطوريات عظمى 

عام،   1600 حلوايل  ال�ضرقية  البيزنطية  مرباطورية  الإ الن�ضاين،  التاريخ  عرب 

قي�ضرًا  وع�ضرون  مائة  حكمها  على  وتناوب  العثمانية،  الإمرباطورية   ثم  ومن 

واإمرباطورًا.

اأهم املدن  ن�ضمة، عالوة على اعتبارها من  12 مليون  اليوم نحو  املدنية  ي�ضكن   

ملوقعها اجلغرايف وللج�ضر  املعلق الذي يعرف » بج�ضر اأتاتورك «، والذي �ضيد عام 

ن جزء منها يقع يف اأوروبا  1971م، ويطلق على ا�ضطنبول » املدينة الوراآ�ضية«، لأ
خر يف اأ�ضيا .  والآ

 جتد نف�ضك يف هذه املدينة بني مزيج من احل�ضارات مبا يبعث م�ضاعر الفخر 

مرباطورية ترك ب�ضماته  الإ لهذه  العظيم  فالتاريخ  لها،  املنتمني  والعتزاز لدى 

الن�ضالية،  ر�س  الأ الكثري من جتليات وامناط احلياة على �ضفاف  وا�ضحة على 

ويتجلى فيها اجلانب ال�ضالمي ب�ضورة ملفته فهي ح�ضارة اخلالفة ال�ضالمية 

منذ اأن فتحها القائد حممد الفاحت يف عام 1453م، والذي ب�ضر به النبي حممد 

)�ضلى  اهلل عليه وعلى اله و�ضحبه و�ضلم ( اأ�ضحابه حني قال »لتفتحن الق�ضطنينة 

ورومية.. قالوا: اأي املدينتني تفتح اأوًل يار�ضول اهلل..؟! قال عليه ال�ضالة وال�ضالم: 

مري اأمريها«. مدينة هرقل )الق�ضطينينة( فلنعم اجلي�س جي�ضها ونعم الأ

الواحدة  القبة  وارتفاع  الداخلية  الت�ضاميم  �ضتده�ضك  �ضوفيا  اية  تزور  عندما 

والتى ت�ضل اىل 55،60 مرت،  وحني تتاح لك الفر�ضة يف زيارة ال�ضواق القدمية و 

التي لطاملا  تذكرين باأ�ضواق احلميدية بدم�ضق يف ا�ضقفها املغطاه و املطلية بنقو�س 

الدول يف  الكثري من  بداأت  و هذا ما  م�ضرتكة  حتطم جميع احلدود اجلغرافية 

ال�ضياحة البينية و التي تطبقها �ضوريا و تركيا اليوم .

ويف املقابل جند م�ضجد ال�ضلطان احمد والذي يعترب  اكرب امل�ضاجد يف املدينة ويطلق 

عليه امل�ضجد الزرق نظرًا لديكوراته امل�ضنوعة من القرميد  وللم�ضجد �ضتة منارات 

بحريدعى،   على  تطل  تله  على  امل�ضجد  بنى  الب�ضار.  ي�ضد  كمعلم  ابرزته   والتى 

مارمارا ولدى امل�ضجد بع�س القباب والتى مت بناءها من ثالث طوابق. 

اأرجاء املدينة، ومن  ذان ليجلجل يف  عندما يحني وقت ال�ضالت يعلى �ضوت الأ

اأهم م�ضاجدها م�ضجد اأية �ضوفيا . الذي وبالرغم من اأنه مل يعد ي�ضلى فيه اإّل 

اأنه اأ�ضبح متحفًا يق�ضده الزوار من كل حدب و�ضوب، ولقد عا�ضر هذا ال�ضرح 

الكثري من ال�ضراعات على مر تاريخه بني اأن ي�ضبح تارًة كني�ضة وذلك عندما 

ت�ضتعيد اأوروبا املدينة. ومن ثم تعود اأية �ضوفيا م�ضجدًا مع عودة املدينة اإىل زمام 

العثمانيني، ويعود تاريخ بناء اأية �ضوفيا اإىل الفرتة ما بني 532 وحتى 537 ، فيما 

ا�ضتغرق بناء �ضتة اأعوام، وبني على تلة يف قلب البيزنطية القدمية.

ومت   . واجلمال  الب�ضاطه  يف  عظيم  منوذج  من  للم�ضجد  الداخلى  البناء  وي�ضمل 

زرق يف ان�ضجام متناهي ومبخطوطات  بي�س والأ ت�ضميم 20.000 من القرميد  الأ

ذهبية من القراآن .وتعترب امل�ضاحة الكبرية ) 2700 مرت ( والتى يف قلب امل�ضجد 

م�ضيئه جدًا نظرًا لوجود اكرث من 260 نافذة ولقد مت النتهاء من  بناء امل�ضجد 

يف العام 1616 م ويعترب اآخر معلم للبناء املعماري العثماين .

متر  ن  الآ هي  و  اأف�ضلها  احل�ضارات  جميع  من  اأخذت  اأنها  تركيا  يف  اجلميل 

باإقت�ضاد مزدهر وجذبت الكثري من ال�ضتثمارات الجنبية و القليمية و العربية 

تلك  تلقى  التي  املعار�ضة  ل�ضدة  و  الوروبي  الن�ضمام اىل الحتاد  وتركيا حتاول 

املطالب ال اأن ذلك ان دل على �ضيء فاأمنا يدل على تخوف الوروبيني من هذا 

الفار�س الذي �ضيكت�ضح اأوروبا و العامل بكل اأمكانياته العظيمة. 

وعائدات  مليونا   30 اإىل  لرتكيا  2010م  الزائرين يف  ي�ضل عدد  اأن  املتوقع  من 

30 مليارا ووفقًا لالح�ضائيات فقد زار تركيا اأكرث من 18.5 مليون �ضائح خالل 
وىل من عام 2009 بزيادة ن�ضبتها 15 % يف عدد ال�ضياح عن  �ضهر الأ الثمانية الأ

عام 2007م.

تركيا اليوم هي حمطة للكثري من �ضياح العامل وللمواطن من اأي بقاع الر�س كان 

اأن يجد فيها من اثار اأو اأطاللت تذكره بوطنه الم ففي تركيا �ضتجد على �ضبيل 

املثال ل احل�ضر الكثري من الكلمات امل�ضرتكة مثل كلمه »متام » وتعني ذات املعنى 

يف  كثريًا  وت�ضتخدم  الق�ضر  تعني  »�ضرايا«  وكلمة  العربي،  الوطن  يف  امل�ضتخدم 

م�ضر وكلمة »عدالت« وتعني العدل .

غرب من بني جميع الكلمات كلمة »طز« والتي تعنى بالرتكية امللح، بينما   يبقى الأ

ي  ت�ضتخدم يف كثري من البلدان العربية مبا فيها اليمن للتعبري عن الالمبالة لأ

احتاللهم  اثناء  العثمانيني  اأن   : تقول  الكلمة  هذه  وق�ضة  وتهمي�ضه،  كان  �ضيء 

للكثري من البلدان العربية كانوا يقومون بجباية �ضرائب على مادة امللح فعندما 

كانت ت�ضل �ضاحنات امللح اإىل نقطة التفتي�س كان اجلنود ي�ضريون اإىل ال�ضاحنات 

باملرور ويقولون ب�ضوت عايل »طز« اأي »ملح« وي�ضمحون لل�ضاحنات باملرور دون اأن 

تخ�ضع لي ر�ضوم �ضريبية ت�ضتحق اجلباية.
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fishermen, in their colorful clothes in colorful wooden 
boats trolling the shores as they have done for centuries.  
Yemen’s islands are still virgin, and the guests felt that 
they were the first to explore them, an experience that is 
difficult to find in this world where tourism has become 
the largest industry.  
Unfortunately, the weather did not permit a visit to the 
ten islands of the Zubayr archipelago which the Captain 
apologized for even though it was beyond his control.  He 
described the various volcanoes dotting the island chain, the 
black ash beaches, and Quoin Rock which he said was the 
best dive in Yemen.  His guests lay on the around in bean 
bags fantasizing about climbing volcanoes, but perfectly 
content with the pristine beauty of the Kamaran Islands.   
On the last night of the cruise, Captain Maurizio and I sat 
on the back deck playing backgammon.  I thanked him 
for the wonderful experience and admitted I was slightly 

envious of his life at sea.  He smiled and said that it was 
his passion, sharing the wonders of the Red Sea where he 
grew up with others was a rewarding experience.  Looking 
around at his guests, they all looked like different people 
than the ones who had boarded the Boreas of Katharina.  
They were well fed, well rested, and had forgotten about 
all of the stresses of life that had bothered them a week 
before.  Their skin had transformed to varying shades of 
golden brown and their faces held the look of bliss one 
has after spending a week in paradise.  
Maurizio told me that the only reasons he ever leaves 
his boat are to return to Sana’a to visit his lovely wife 
and to watch Italian football on satellite television.  He 
is currently devising plans to bring them both with him 
on the boat so that he will never have to leave.  After 
a week of sailing the islands he has had to himself 
for the past ten years, it was easy to understand why. 
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out of the air.  Dolphins played in the sea, and the curious 
“Jesus fish” jumped above the surface and skittered across 
the water for several meters before submerging again.  
Yemeni fishermen dotted the horizon in their brightly 
colored boats, and the captain made a quick stop for his 
crew to purchase freshly caught tuna, shark, kingfish, and 
prawns from them for our meals for the rest of the cruise.    
The next few days were spent snorkeling, diving, relaxing, 
and exploring islands in Yemen’s tropical paradise.  
Tourists walked along the immaculate beaches leaving 
a trail of footsteps that were quickly washed away by the 
waves erasing all traces of their visit.   On Al Badi Island, 
they spotted the pink flamingos from a distance.  There were 
two flocks of nearly a hundred flamingos, all standing on 
one leg in the ocean.  As the curious guests approached, the 
flock would take off in the flying information when they got 
too close and settle down again at an appropriate distance.  

This went on for some time, as the tourists carefully tried 
to sneak up on these beautiful birds, until they finally 
managed to photograph them flying in formation in front 
of the greenery of another mangrove.  
Between long walks on the beach and relaxing on the boat, 
the guests went snorkeling several times a day.  Off Uqban 
Island, they saw angel fish, chased sea turtles, kept their 
distance from blue dotted rays, and were amazed as large 
schools of thousands of silver fish spiraled around them 
in the water.  Corals, in a remarkable variety of shapes, 
sizes, and colors, covered the rocky bottom.  The coral 
was healthy, untouched and unaffected by the thousands 
of tourists who pose threats to the marine environments of 
other areas in the Red Sea.  
Indeed, throughout the entire cruise, there were no other 
visitors to the islands, and no evidence that there ever 
had been.  The only human presence was the Yemeni 
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dining table on the back deck. Captain Maurizio, the most 
gracious of hosts, sat at the head of the table, making sure 
that each guest was well cared for.  The crew served a 
variety of fresh seafood appetizers, soup, salad, bread, 
pasta, and finally brought out large steel platters heaped 
with whole crabs garnished with lime.  In typical Italian 
fashion, the food kept coming until came the cries of 
basta when the guests couldn’t possibly eat another bite.  
Maurizio joked that he owns the best restaurant in Yemen’s 
Red Sea.  In reality, he may own the best restaurants in 
the entire Red Sea. His chef had previously worked at the 
Mövenpick Cairo before Maurizio enticed him with a life 
at sea.  After dinner, his guests lay around the boat staring 
up at the stars perfectly content, before rolling themselves 
to their cabins to bed. Maurizio wished everyone buona 
notte before going to check the weather report to plan the 
week’s voyage.
The next day, the guests woke up to the soft rumbles of 
the engine, rolled out of bed and dived off the bow for 
a morning swim in the warm waters of the Red Sea.  A 
thin layer of clouds sheltered them from the power of 

the sun, but it was still warm and pleasant as a gentle 
breeze passes through.  After Italian coffee and a hearty 
breakfast, Maurizio took his guests to Kamaran Island. 
Yemeni fishermen stood and waved excitedly as the new 
zodiac drove by, and proud children held up the catch of 
the day for the tourists to see and applaud.  They explored 
the old village and later took the boat to north Kamaran to 
explore the Red Sea’s largest mangrove.  
Upon the return to the ship, Maurizio was informed by his 
crew that a hydraulic hose had broken.  With the manners 
and charm of a diplomat, he entertained and catered to 
his guests, humbly requesting their patience in English 
and Italian.  Impressively, he then switched to Arabic to 
delegate responsibility to his crew, assess the problem, 
and find a creative solution as marine supply stores don’t 
exist in the islands.  After a few hours, the hose was fixed 
and he set sail to the north.  
His guests all sat outside, the wind blowing through their 
hair watching seagulls fly along with the boat.  One of the 
crew gave the guests pieces of bread which they threw 
overboard to watch the birds swoop down and catch it 



The Captain anchored off Kamaran Island and the boat 
rocked gently under a million stars and moon’s reflection 
glittered on the sea.  The guests moved around exploring 
the ship.  The Boreas of Katharina is currently the only 
live-aboard operation operating in Yemen.  It was built in 
1998 in Turkey where it was used for charters in the Aegean 
Sea, but was completely renovated and redecorated 
in 2007.   Beautifully constructed of mahogany, it is 38 
meters long and cruises at a speed of 9 knots.  The boat 
can accommodate 18 passengers in its 9 spacious cabins, 
all with private restrooms and air conditioning.  Inside 
the galley, plush couches surround the home theatre 
and fresh juice and appetizers are served behind the bar.   
Outside, mats cushion the teak sundeck and providing a 
comfortable area for the guests to sunbathe or read a book.  
A hammock hangs from the rigging and rocks lazily with 
the motion of the waves.  Bean bags are dispersed around 
the back deck and the outdoor speakers play a mixture or 
Ethiopian reggae and Cuban salsa music setting the mood 
for the ultimate week of rest and relaxation.  
The bell rang for supper and the guests gathered at the 
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Captain Maurizio Pazzelli is Italian, yet he was born 
in Africa.  His father was a doctor in Eritrea and he 
fondly recalls his childhood sailing and diving in 
the Red Sea.  He spent every weekend of his first 15 
years at the sea and jokes that he learned to swim 
before he learned to walk.   However, war broke out 
in Eritrea in 1973 and his family was forced to move 
to their native Italy.   Maurizio attended university 
in Ancona where he studied medicine and played 
division three professional football.  In addition, he 
worked with the Italian army riding in helicopters 
on search and rescue missions to save people from 
emergencies at sea.  After four years at university, a 
life at sea beckoned Maurizio and he decided that he 
preferred the title of il capitano to il dottore and left 
medical school.  Instead, he obtained his captain’s 

license and dive master certification in Venice.  
After 10 years of sailing yachts in Greece and Sardinia, 
he received an offer to run a 85 foot luxury yacht.  The 
owner had initially planned to winter in Caribbean, but 
Maurizio suggested Eritrea’s Red Sea Coast instead.  
The political situation had calmed and so after 19 
years away, Maurizio returned to the Red Sea and his 
beloved Dahlak Islands off Eritrea.  However, in 1998 
war broke out again in Eritrea and the Captain was 
again forced to flee.  He had previously met a Yemeni 
businessman Haythum Al Aini, who had asked him 
to consider the potential of operating off of Yemen’s 
Red Sea islands.  Maurizio visited and immediately 
fell in love with the country.  In 1987, he reached a 
business agreement with Al Aini and has been leading 
cruises off Yemen ever since.  



The Land Cruisers pulled into Saleef, a tiny port town 
in Yemen, after a breathtaking five-hour drive through 
the Haraz Mountains from the capital Sana’a.  The 
passengers disembarked just as the golden sun began 
to slowly dissolve into the sea behind the three steel 
masts of the Boreas of Katharina.  Captain Maurizio 

warmly welcomed his guests in Italian and English and was quick to 
assist them with their luggage.  His crew served cold glasses of freshly 
blended juice as they led the guests to their elegant staterooms.  With 
everyone aboard, the Captain took a deep breath of the salty sea air, 
shouted in Arabic to his crew to let loose the bow and stern lines and 
turned the large mahogany wheel towards Kamaran departing on 
another week long cruise of Yemen’s spectacular Red Sea Islands.  

Il Capitano
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riyals, and often quite more.
Eager to make a good impression on 
her new in-laws, the bride said that 
she hoped relations between Yemen 
and America would improve. This got 
people really talking – was America 
sending over brides to marry Yemenis 
in order to improve relations? The 
answer was quickly circulated. Yes, 
America actually sent 70 women 
to Sana’a in order to find and marry 

eligible Yemeni men. At a bargain 
price of 30,000 riyals, women started 
to fear for their husbands working in 
Sana’a. Men, after all, can have as 
many as four wives here. 
All the men were back in Shahara and 
the surrounding area for the Eid, and 
the women dispersed quickly after the 
wedding to wait for their husbands 
to come home from their qat chews. 
Some of them directly forbid their 

husbands to return to Sana’a, but 
most of them had other plans to keep 
their husbands. 
I later got the story from one of the 
men, put as tactfully as possible. 
“There will be probably about 200 
new babies in Shahara thanks to this 
wedding. We are more than happy 
to have Americans or any foreigners 
come here these days. Please visit as 
soon and as often as possible.”
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ply me with questions and stories. 
“How many Obamas are in your 
village?” asked one girl. It took me 
awhile to realize that ‘Obama’ for 
them has come to mean any black 
person in America. “Have you seen 
the ‘aqd?” they all asked. ‘Aqd in 
Arabic can mean contract, necklace, 
decade or junction; here in Shahara, 
it means bridge.
“Did you know that there used to be 
a bridge underneath the one we have 
now?” asked one man from Shahara. 
“We had two but the one underneath 
was hit by a missile during the raid 
in the 60s. Now we only have one.” 
There are indeed remnants of the 
foundations of earlier bridges that 
fell, but it’s unlikely that two bridges 
over the gorge ever existed at the 
same time because of the immense 
difficulties involved in building just 
one. Yet, like all Yemenis, people in 

Shahara love a good story, and stories 
that get circulated often become 
recognized as the truth sooner or 
later. 
A perfect example of this is the 
‘Story of the Seventy Americans’ 
that has become common knowledge 
amongst women from Shahara. “Are 
you one of the seventy?” asked one 
young woman timidly. I didn’t know 
what she was talking about at the 
time, but eventually teased out the 
story. 
This past Eid Al Fitr in September, 
one of the local residents brought 
back his new American wife from 
Sana’a to a village close to Shahara 
called Al Qarawi. Women came 
from all over to come to the wedding 
celebration; most of them had never 
met an American before. It wasn’t 
long before rumors started. The wife 
of a man who was friends with the 

groom back in Sana’a sat near the 
bride and started talking with the 
American. This sparked the rumor 
that her husband had also married 
an American, which was why she 
was trying to talk to this one so 
much. Then a rumor was spread that 
a Yemeni can marry an American 
with a mahr, or price paid to a bride, 
of only 30,000 riyals – this when 
the usual price of a mahr is 400,000 
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highly educated, although the women 
aren’t nearly as lucky. Only about 50 
percent of girls from Shahara and 
nearby villages make it to elementary 
school, and approximately 20 percent 
go on to high school. Very few make 
it to college.
Centuries later, invading Ottoman 
Turks managed to take the town by 
surprise in 1587. However, Imam Al 
Qasim ibn Muhammad, also known 
as Qasim the Great, retook Shahara 
in the early 17th century and chose 
the city as his new capital. Qasim the 
Great resisted numerous attacks by 
the Turks and died there of natural 
causes in 1620. Shahara was never 
taken again. 
Imam Al Qasim wasn’t the only Imam 
to take refuge in Shahara. Centuries 
later, Imam Yahya Hamid Al Din, 
father of Imam Ahmed, would also 
retreat here under pressure from 
Ottoman armies who were once again 
advancing into Yemen. The Yemenis 
fought them off in Shahara in epic 
battles still remembered in the area to 
this day, particularly one battle that 
took place in 1905 when the Turks 
were beaten off in hand-to-hand 
fighting at the gates of the city. To 
this day, two of Shahara’s city gates 
are called Bab Al Nasr, or Victory 
Gate, and Bab Al Nahr, or the Gate 
of Sacrifice because of the blood that 
was spilt there.
Not even an air raid by the Egyptians 
during the civil war in the 1960s 
could subdue this stronghold. Bombs 
fell all around the town and destroyed 
some of the older houses, but both 
the bridge and people of Shahara 
held strong. When civil war struck 
again in 1994, Yemenis once again 
retreated to Shahara, untouched by 
the battles that were fought all over 
the country.
These days, the greatest danger to 

Shahara is not advancing armies, 
but rather advancing westernization. 
Opportunities in the outside world 
have been luring the young men 
of the village away for decades 
now, and few sons remain to till the 
difficult earth. Too steep for modern 
equipment, the terracing in and 
around Shahara is only conducive 
to old-fashioned tilling with animals 
or by hand. People here can still be 
self-reliant, but this kind of lifestyle 
hardly leaves money for people to 
buy modern conveniences or send 
their sons off to university. 
Regardless of the creeping waves of 
modernization encroaching the area, 
the road to Shahara is still extremely 
difficult. A mere 170 kilometers 
away from Sana’a, it takes five 
and a half hours to get there by car, 
which had better be a Land Cruiser 
or similar if one hopes to reach his 
final destination. The road to Shahara 
eventually turns into an extremely 
steep unpaved one-way track strewn 
with boulders. A solid rock wall 
to one side and a sheer cliff to the 
other make this a passage not for 
the faint of heart. Security concerns 
also complicate travel to the area, 
as foreigners are not allowed to go 
without an armed military escort.
Curious to see how modern day 
Shahara residents are fairing in their 
centuries old city, I arranged for a 
trip up to Shahara with a group of 
traveling Yemenis, attempting to 
travel covertly to the city. I reasoned 
that it was cheaper and probably safer 
this way — who would think to target 
twelve Yemenis packed into a Land 
Cruiser that included a two year-old 
and a two month-old baby?
As is usually the case in Yemen, 
the security concerns were totally 
unfounded. Even though I live in 
Yemen, a country that prides itself 
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on hospitality, I have rarely been in a 
place where I felt more welcomed or 
taken care of than Shahara. From the 
elders down to the smallest children, 
everyone was eager to take my hand 
and show me around, feeding me 
dawm and other tasty foods not often 
found outside the countryside.
There are two ways to get up to the 
village of Shahara; one is by car and 
the other is by taking a steep path 
from the bottom of the wadi up to the 
top of the mountain where the village 
lies 2600 meters above sea level. I 
opted for the bumpy car ride. People 
looking to also hitch a ride to the top 
grabbed onto the back as the truck 
passed by them. 
The people of Shahara were eager to 



An engineering marvel, the bridge 
was built in the early 17th century by 
the architect Salih Al Yaman in order 
to connect the villages of Shahara Al 
Amir and Shahara Al Feish across a 
deep, but narrow gorge. The bridge 
makes an otherwise arduous journey 
over steep mountains that should 
hours, take only a matter of minutes. 
The mountains themselves are 
carved into terraces for farming, and 
23 water cisterns dot the town and its 
surroundings. Not a single space is 
overlooked or wasted, no matter how 
steep, making Shahara as well as 
its nearby villages completely self-
reliant — or at least they would be if 

most of the terracing wasn’t taken up 
almost entirely by qat these days.
Self-reliance was more important 
in previous centuries when the 
ability to withstand a long drawn-
out siege was one of the most valued 
characteristics of a town or city. 
Shahara also commands a view 
unparalleled anywhere else in the 
country, offering commanders a look 
at invading armies’ movements over 
the Yemeni plains and mountainsides. 
Its isolation perched on top of a steep 
mountain makes the settlement nearly 
impregnable. All of these reasons 
helped to make Shahara the perfect 
stronghold in times of uncertainty, as 

well as times of stability. 
Perhaps because of its isolation, 
the history of the area is uncertain. 
According to one of the first reliable 
stories about Shahara, after the death 
of Imam Al Mahdi Husayn in battle 
in AD 1013, his supporters saw him 
floating down the steps that lead to 
Shahara along with Jesus. 
This is one of the reliable stories.
Shahara became famous for its 
scholars around the thirteenth and 
fourteenth centuries when Zabid was 
the center of Yemeni learning; many 
of the best students in Zabid were 
from the Shahara mountains. To 
this day many men from Shahara are 
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By Manal Siraj

Shahara
   On the Edge 
of Civilization

And where are you from,” I asked my Arabic teacher 
during the first days of class together in an attempt 
to make small talk. “Do you have ten riyals on you?” 
was his reply. I handed my teacher the money, and 
he pointed to the back of the coin, which showed a 
picture of a stone bridge.
“This is where I am from,” he said, “Shahara.” 

Shahara’s famous limestone bridge is one of the iconic images of Yemen. 
Not just found on coins, the Shahara bridge is on posters, calendars, 
book covers and inside almost every publication that has anything to do 
with Yemen. Surviving centuries of storms, attacks and even air strikes, 
the image serves as a reminder of the resilience and self-reliance of 
Yemenis proven again and again over the course of history.
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healing properties. It is either gargled 
or applied directly to the skin and 
can be used to treat everything from 
pimples to liver ailments. Royal 
Jelly, another bee product, is just as 
impressive in the medical sphere:It 
lowers cholesterol, boosts immunity 
and, as I recently discovered, is 
reputed to be particularly effective 
against swine flu.
What has for centuries been a well-
known and central part of how 
Yemenis look after their health, 
along with the oils, herbs and natural 
soaps that make up the rest of the 
merchandise in an average Sana’ani 
honey shop, is now an important 
part of the homeopathic trend that is 
booming across the Western world. 
Apitherapy, or the use of bee products 

as health treatments, has become 
increasingly popular throughout 
the west. However, in Yemen the 
remarkable list of benefits of honey, 
which are now being ‘discovered’ by 
western scientists, have been well 
known since the time of Mohammed. 
The Quran even accredits honey 
with healing powers in the Bee Sura. 
As the western world reels from 
the benefits of the latest super food, 
Yemen and the surrounding countries 
have always quietly known about 
and relied upon the simple healing 
powers of honey. Osama explained 
the antioxidants, antibiotics and 
cholesterol reducing qualities found 
in honey in five simple words. The 
potent mixture of Sidr, Sumor and 
Salam “make you strong as horse.”  

It became clear to me that honey 
belonged amongst herbal remedies 
and essential oils of these sparkling 
honey shops and not stacked on 
shelves in any old grocery store. 
Honey in Yemen is not something 
to be smothered on bread or stirred 
into youghurt, but to be prized and 
sampled as one of nature’s greatest 
healers. 
Although, were I to contract swine flu 
or malaria, I would probably prefer a 
more standard hospital to a honey 
shop, I am more than happy to rely 
on honey as an immunity booster 
and helping hand to my general well-
being. As natural remedies go, a 
spoonful of Sidr honey is much more 
appealing than a mug of swampy 
herbal tea. 
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My first encounter with honey in 
Yemen was far from what I had in 
mind. I saw a delicious looking jar 
on sale in the souk, however when 
I brought it home, it was already 
opened, Californian, and as far as 
I could tell, fairly sub-par standard 
honey. 
Obviously, I wasn’t looking in 
the right places. Food markets, 
it seemed, were not the places to 
buy proper honey. I started asking 
around, and one road kept being 
mentionned — Sharia Al Asl. As the 
dibab hurtled through Sana’a, the 
hardware and electrical shops were 
replaced with cool golden havens, 
stashed full of jars, bottles and tubs 
of all descriptions.  
Osama welcomed me with that 
typical Yemeni mixture of respect and 
generosity, invited me to sit down, 
and didn’t mind a bit when I wrung 
him for information on everything 
in his shop in my stumbling Arabic 
before I showed the slightest interest 
in making a purchase. I wanted to 
make sure that I spent my money on 
the proper stuff this time.
Firstly, Osama showed me the pure 
honeys — mades when bees only 
suck from one type of flower. These 
honeys are the product of an anciently 
mastered nomadic trail which 
involved farmers in the Hadramaut 
moving around their hives to get the 
best flowers of each region at the best 
time.               
The first sample I tasted, a delicious, 
smooth golden honey, Sidr, comes 
from the Hadramaut and Amran. 
This was the first honey I have ever 
tasted which, even when eaten by 
itself, does not leave a cloying sickly 
aftertaste. This, I was told, was the 
good stuff. For 60 to 80 dollars a kilo, 
it had better be. A beautiful color and 
divine taste was only the beginning. 

This honey, reputedly, helps to heal 
the sick. It improves your digestive 
system, cleans the liver, and is even 
recommended in place of kohl 
around your eyes. I must admit that 
I remain sceptical about this rather 
sticky alternative to eye drops. 
Sumor, a black honey, was next 
on the list. Thick and delicious 
this honey is particularly effective 
treatment for fevers. Osama even 
recommended it against typhoid and 
malaria, however it is just as good as 
Sidr when it comes to the liver and 
strengthening the body. 
The third honey that I was to taste 
was Salam — or as Osama put it 
“antibiotics.” This bitter, thick black 
honey from Hudeida is the most 
powerful medicinal honey, out doing 
even the very impressive Sumor in its 
disease fighting abilities. I would not 
recommend it for spreading on bread 
at breakfast, but I would certainly 
believe in its medicinal qualities 
from its viscous grainier nature and 
peculiar smell.
Cheaper honeys for the less discerning 
customer come under the general 
title of Zuhor, or flowers. The bees 
which produce this honey are less 
picky when it comes to their nectar 
which they drink from any kind of 
flower they happen upon. I can assure 
you that this still remains head and 
shoulders above most supermarket 
honeys. 
The delights of bee products do not 
stop there. There are a huge range 
of honey combs with just as huge a 
range of prices, and most special of 
all, there is “propolis”. 
Propolis it turns out, after Osama 
insisted that it was an English word, 
is bee saliva. Further investigation 
told me that this was just the start of 
it. Propolis is in fact what bees use to 
seal their hives and has tremendous 
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By :Minna Cowper-Coles

    Honey   
          Tasting

Very few of my friends or relations had much to say 
about Yemen before I moved here in April. However, 
when I did happen to come across a slightly 
eccentric Yemen enthusiast, he recommended that 
I sample three things while in Yemen: qat, honey, 
and the hospitality of tribal kidnappers. Honey, 
being unarguably the most mundane of the three, 

was not my first priority when I arrived. Yet, a few weeks into my stay 
in Yemen, still awaiting a hospitable kidnapping and having decided that 
chewing qat was about as appealing as tucking into my garden hedge at 
home, I rekindled my quest to discover the best of Yemeni honey. 

in
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   Sana’a
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cozy. Each of the rooms revealed its 
own spectacular views of the whole 
of Sana’a, and provided the comfort 
and privacy of en suite restrooms as 
opposed to the shared restrooms in 
most hotels in the old city.  
We took the only lift in Old Sana’a 
to the roof and sat in the highlight of 
the hotel, the beautifully designed 
mafraj.  We sipped cappuccino 
served by smartly dressed Yemeni 
and international staff and as I 
spoke with Mirella, I realized the 
uniqueness of the experience.  I was 
sitting on plush mafraj furniture 
staring out the crude but attractive 
Yemeni windows watching the Old 
City bustle beneath me.  A team of 
Yemeni carpenters were repairing a 
roof, a Yemeni woman was hanging 
her families’ laundry to dry, and the 
shebaab played in the streets below 
as has all been done for thousands of 
years in this city.  In contrast, across 
the room an Arab businessman pulled 
out his laptop and logged on to the 
wireless internet.     

As we descended from the mafraj, 
Mirella showed me the roof restaurant 
and explained that she hosted many 
international delegations here.  She is 
proud that the different ministries bring 
foreign guests to the Burj Al Salam to 
experience the old city and because 
they feel it provides a comfortable and 
authentic taste of Yemeni architecture, 
history, and culture.  
As I left the hotel, the dichotomy of 
Ali Monassar’s vision was reflected 
in a Spanish tourist.  He had on an 
expensive jacket, but was wearing 
a Yemeni headdress.  In one hand, 
he held a new digital camera.  In the 
other was a bundle of qat.  Luxury 
and tradition.  Arab and Western.  The 
Burj Al Salam provides a rich blend 
of tradition and luxury for Yemenis, 
the international community, and 
tourists and gives them a fulfilling 
and unique experience in one of 
the longest continuously inhabited 
city in the world.   And with rooms 
starting at only $100 a night, who 
needs golden pillars?
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The hotel is located in the Al-Fulayhi 
Quarter, one of the oldest in Old 
Sana’a.  The building was a crumbling 
Yemeni home before Mr. Ali Abu 
Monassar bought it and began the ten 
year restoration project.  This project 
was completed primarily by Yemeni 
architects and artisans who strived 
to build a modern hotel, but worked 
to retain the traditional Yemeni 
architectural style so as to not deface 
the charm of the old city.  
I entered the hotel and meandered 
through the lobby admiring the 
interior design, a mix of modern 
luxury and traditional Yemeni 

style. A new flat-screen television 
was mounted on the wall next to an 
oil painting depicting a scene from 
Arabian Nights.  Elegant black 
leather furniture sat atop traditional 
rugs.   Long tapestries hung over the 
Yemeni windows, and a computer 
provided hotel guests high-speed 
internet.  The décor was tied together 
by a series of black and white 
photographs of modern Yemen and 
its peoples.
A small garden terrace led the way to 
one of the two restaurants.  Although 
it is not yet open to the public, it 
is being used to entertain tour and 

business groups.  The tables were 
immaculately set with white and 
pink linen and floral centrepieces.  
The windowsills were also lined 
with plants, and natural light poured 
through the stained glass windows 
spreading rays of red, blue, and 
green light onto the stone floor and 
tables.  At this moment, the general 
manager Mirella Furlanello greeted 
me and informed me that she recently 
hired a new chef who is finalizing a 
menu offering both Yemeni and 
international cuisine.   
Mirella then showed me several of 
the rooms which were small, but 
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By: Joshua Maricich

Burj Al Salam

Staying at “the Burj” in the Middle 
East has become a status symbol 
worldwide.  The self-proclaimed 
7 star hotel and resort in Dubai 
boasts pillars of gold, a heliport, 
and an underwater restaurant.  
However, there is another burj 

on the Arabian Peninsula, and although it may not 
have pillars of gold, it does offer its guests an equally 
unique experience.  It is the Burj Al Salam (the 
Tower of Peace) in Sana’a, Yemen.  

  OLDandNEW 

                       BLENDS 

The
Hotel blends 

5



4



3

liberating trades including services 
trade.
The Arab region constitutes  a tourist 
attractive  region  that is nominated 
to be the at the top of the attractive 
regions on the international tourism 
map. But the question is when?
The Arab region with its strategic 
geographic location from the Atlantic 
ocean in the west to the Arab Gulf in 
the East and from the Midtrainean sea 
in the North to the Tropical line in the 
south is in the heart of the world and 
represents the core point between the 
world continents. The Geographical 
depth of the Arab region reacts with 
the cultural and historical aspect 
specially that it was the place of the 
old civilizations a matter that makes 
attract tourists of different desires 
and makes it an attractive place for 
different sorts of tourism.
Due to the location of the Arab region 
and due to its rich human civilization 
the tourism movement from and to the 
Arab region represent a great factor 
not only for the economic  profits but 

also for the cultural and humanitarian 
profits as a result of interactions 
between tourists and inhabitants of 
the places they visit .
I believe that if the Arab tourism 
sectors completed  all their  
infrastructures, provided all 
supporting services, provided the 
proper investment atmospheres at 
all fields, improved the laws and 
legislations, worked for raising 
tourism and environment awareness 
and other required factors for 
improving tourism attractive factors, 
the Arab region would achieve a high 
rank at the tourism map.
However what concerns us is when 
we read the tourism numbers we find 
that the Arab region share from the 
total international tourism is very low 
despite the great potentials and great 
tourism resources.  Therefore there 
should be more work for increasing 
the Arab internal tourism ratio rather 
than working on increasing the ratio 
of the foreign tourism for many 
considerations and causes.

The Arab tpurism conference that 
was held in Sana’a on May had came 
out with a number of resolutions 
and recommendations asserting on 
the necessity of increasing the ratio 
of the Arab  internal tourism. It also 
asserted that the income of the Arab 
internal tourism is way incomes from 
the foreign tourism because the Arab 
tourists spend more money and stay 
longer than foreign tourists.
Consolidating the Arab internal 
tourism will not only work for 
increasing the tourism incomes or 
just increasing the Arabs share from 
the international tourism incomes, it 
would rather work for protecting the 
incomes of each Arab country where 
the private sector plays greater roles 
constituting a core point for this vital 
economic mission. This also would 
allow for founding a broad front of 
the Arab internal tourism institutions 
that have great financial, technical, 
administrative and media capabilities 
of great influence regionally and 
internationally.

n  Minister of Tourism
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It is not exaggerated to say that in 
parallel to the information technology 
revolution that swept the globe during 
the past 2 decades there has been  a 
similar revolution at the tourism 
industry. This was escalated in the 
latest few years with the beginning of 
the third millennium as the economies 
of a number of states have been 
facing the globalization challenges 
and freeing the international mutual 
trade, particularly services trade, 
crowned by tourism industry.
If tourism industry has depended 
on a main core which is attracting 
tourists, this core has become an art 
and a science that is linked to all the 
services utilities of the state.
Ways of attracting tourists have 
varied as it is not only limited on 
visiting museums and archeological 
sites, particularly in the Arab region, 
as tourism sectors have varied to 
include religious tourism, medical 
tourism, sports tourism, cultural 
tourism, art tourism, as well as 
conferences and carnivals’ tourism.

Caring of the Arab tourism in general 
was the charge of the Arab Economic 
and Social Council affiliated to the 
Arab League until March 1996 when 
the council issued its resolution to 
establish the Arab Tourism Ministers 
Council with the aim of promoting the 
Arab mutual work in this vital sector. 
That was the core point of the Arab 
mutual work in the tourism domain.
As a result of several great regional 
and international developments in 
the latest few years  more concern 
was paid for visualizing active 
Arab mutual work in the tourism 
sector. Also more concern was paid 
for improving the tourism services 
taking into consideration that tourism 
incomes comes second at the total 
Arab incomes.
Also it was uncovered that there were 
a huge gap between the incomes of 
the Arab tourism and between the 
international tourism this lead into 
promoting mutual Arab tourism 
especially after most countries have 
to commit to the WTO agreements for 

Nabil Hassan Al-Fakih

OUT OF THE AGENDA

Arabian Tourism:
where to?
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