
ــياحة بمحافظة  ــب  الس ــل مكت ــث عم   حي
ــك  ــب كان عىل وش ــق جان ــىل توثي ــران ع عم
ــفهي املتمثل باألهازيج  االندثار من تراثه الش
الشعبية والرقصات التي كانت محل إعجاب 
ــي تردد  ــذه األهازيج الت ــور ه ــر الجمه وتقدي
ــة يف أوقات الزراعة  ــف األوقات خاص يف مختل
ــد الغروب  ــمس وعن ــد رشوق الش ــا عن وأيض
وكذلك عند الزفاف وما إىل ذلك وهي عبارة عن 
ــعرية تناقلتها األجيال جدا عن جد  أبيات ش
يف محافظة عمران وقد استطعنا توثيق بعض 
ــاركني يف مهرجان  ــن قبل عدد من املش منها م
ــم محمد املعافا  ــياحي وه صيف صنعاء الس
مدير السياحة بعمران و بكيل نارص بن نارص 

وعيل الصالحي ومحسن املعافا. 
ــي تردد يف  ــع األهازيج الت ــت البداية م وكان
ــارس خاصة  ــو فصل بارد ق ــتاء وه فصل الش
ــة جبلية وبعض  ــة عمران محافظ أن محافظ
هذه األهازيج عبارة عن أصوات فقط وتسمى 
ــوات الرياح يف  ــبه أص حادي صواب وهي تش
ــات معروفة تكتب  ــم عالن ، وبعضها كلم موس

وهي كما ييل.

يا حبيب القلوب 
مالك مهندس ومكروب 

وأنا عىل شانك مهموم ومتعوب 
بدنا راحتك اشوفك مرتاح ومرسور 

ــد مذرى الحبوب يف  ــا أهازيج الزراعة عن أم
ــزول املطر فهي  ــم ن فصل الربيع وبداية موس

كالتايل: 
يا ثور ياطويل الساعد 

مد القدم واسمع 
حنني الرعد 

دورت لك يف السوق 
السوق ويف كل البوادي 

يا نواة الخري 
ارعدي وشني

ــب األرض عند  ــج ح ــك تأتي أهازي ــد ذل بع
أهلها يف فصل الصيف 

ــل  ــرة يف فص ــن الثم ــم حج ــج موس وأهازي
ــهر من مذرى الحبوب يف االرض  الربيع بعد ش
ــل الخريف عند  ــاك أهازيج خاصة بفص وهن
ــة ان عمران تتميز بزراعة  نضوج الثمار خاص
ــه  ومهاجل هذا  ــوب والفواك ــد من الحب العدي

ــرف معناها وتكتب  ــل بعضها كلمات يع الفص
ــوات فقط  ــن أص ــارة ع ــا عب ــا وبعضه كلماته
ــلم  ــي عبارة عن س ــوات الرياح وه ــل أص تمث
ــال الصوتي  ــيقي يف غاية اإلبداع والجم موس
ــال يف محافظة عمران من  ــد توارثتها األجي وق
العرص الحمريي أي من قبل حوايل ثالثة آالف 

سنة ويتم تأديتها بشكل جماعي 
عند املزارع 

توصل امللوك 
ــد من  ــاك العدي ــنب فهن ــي ال ــد جن ــا عن أم
ــة بهذه  ــة الخاص ــعبية الرتاثي ــج الش األهازي

املناسبة منها ما ييل:
بن احمر جنيناه 

يف املجان ضحيناه 
عىل الشمس يبسناه 

يف  املجش جشيناه
ويف الغربال غربلناه

يف القفع غطيناه 
ويف األسواق سوقناه 

وما بقى تقهويناه  
ــعبية  ــج الش ــن األهازي ــد م ــاك العدي  وهن
الرتاثية الخاصة بالصباح عند رشوق الشمس 

وتسمى الصبحي وهي كما ييل:
واحنا طلبناك يا الله يا خري من  يطلبك 

فتاح رزاق يا قايض كل حاجة ودين 
قبل العوالم والطري يزجمني

ومن األهازيج الشعبية الرتاثية ما يتعلق 
منها بخروج العروس من بيت أبيها مثل:

ودعتك الله يا نظر تحت الرموش
مهجة فؤادي قد وهبتك للغريب 

تطبيق للسنة املحمدية تركتي دار ابوش
وأنا الذي ربيت واديت الحليب

ــواب من العروس ألبيها  بعد ذلك يأتي الج
حيث تقول:

الزوج يل يا والدي واال النعوش 
هذا املقدر يل وحظي والنصيب 
ما عاد باقي من عداة  القروش 

إال الفراق والعيش يف صدر الحبيب 
ــال  ــع املج ــرية ال يتس ــرى كث ــج أخ وأهازي
ــن تراث  ــاً هاماً م ــكل جانب ــا تش ــا لكنه لذكره

وفلكلور  محافظة عمران..
تراث عمران محل إشادة وإعجاب

ــال محمد املعافا مدير عام مكتب  إىل ذلك ق
ــاركة  ــران بأن مش ــة عم ــياحة يف محافظ الس
محافظة عمران يف هذا املهرجان السنوي القت 
إشادة كبرية من عدد كبري من ضيوف وجمهور 
ــاركة  ــداد املتأخر للمش ــم اإلع ــان برغ املهرج
بسبب األوضاع التي مرت بها محافظة عمران 
ونزوح معظم األرس منها خالل الفرتة املاضية 
ومع ذلك استطاع مكتب السياحة باملحافظة 
ــامخة يف  أن يقدم ما يليق بهذه املحافظة الش
ــذي تنظمه  ــنوي ال ــياحي الس املهرجان الس
وزارة السياحة سنوياً بأمانة العاصمة والذي 
ــياحي دويل نظرا  ــول إىل مهرجان س بدأ يتح
للمشاركات الدولية املتميزة يف دورته الحالية.

ــم  والتنظي ــري  التحض ــن  بحس ــيداً  مش
ــس مدى  ــذي يعك ــياحي وال ــان الس للمهرج
ــابقة وايل تم  ــلبيات الس ــن الس ــتفادة م االس

تالشيها هذا العام.

الثــــورة
▼
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ــا جميلة: املهرجان  وتقول صديقته
ــايض والحارض  ــزج بني امل ــع جدا م رائ
ــياحية  ــع الس ــن املواق ــري م ــرز الكث أب
الجميلة يف اليمن وشكل دعما واضحا 
ــيما من األطفال  لإلبداع واملواهب ال س
ــاحة  ــم املهرجان مس ــح له الذين أفس
ــذه  ــاس به ــود الن ــم .. ووج ــة به خاص
ــن ال  ــأن اليم ــل ب ــى األم ــداد أعط األع
ــت بذلك  ــزال بخري وأن األوضاع ليس ت

التعقيد الذي تصوره وسائل اإلعالم.
الحظ اليسء

ــوريا،  ــن س ــي، م ــد مك ــن أحم األخ أيم
ــان  ــه إىل املهرج ــه وأبنتي ــع زوجت ــاء م ج
ــذا املهرجان أو  ــة ه ــدرك ملاهي وهو غري م
ــم للتنزه  ــرج معه ــد خ ــوده فق ــى وج حت
ــد ازدحاماً كبرياً حول  وفوق التاكيس وج
الحديقة سأل فقيل له مهرجان سياحي 
ــل إىل الحديقة  ــالع دخ ــوح أراد االط مفت
ــان  ــا املهرج ــريا به ــت كث ــول ففوجئ يق
الضخم والكبري وأحىل يشء فيه هي تلك 
املنتجات الحرفية والشعبية التي تتميز 
ــل وما أجمل تلك  ــع اليمني األصي بالطاب
ــرز  ــك بالخ ــات والش ــرزات والفضي املط

ــة أو العقيق، وفعًال  ــذا األحجار الكريم وك
مهرجان رائع جاء يف وقته تماماً فالصورة 
ــوريا وغريها  ــن اليمن وس ــي تنتقل ع الت
ــاكل هذا  ــن البلدان العربية أن فيها مش م
ــىل أن األمور داخل  املهرجان أكرب دليل ع

صنعاء ال تزال بخري.
ــأن اليوم هو  ــا مكي ب ــا أخربن وعندم
آخر أيام املهرجان شعر باألىس وقال: 
ــف هذا  ــرية أن نكتش ــارة كب ــًال خس فع
ــذا  ــون ه ــد يك ــه وق ــان يف نهايت املهرج
ــوء حظنا، وال نعلم هذا القصور يف  لس
اإلعالم أم القصور لدينا نحن أننا غري 

متابعني لإلعالم..
ــال  ــي فع ــز مك ــه أم معت ــول زوجت وتق
أشياء وفعاليات رائعة جميلة ومتنفس 
ــة صنعاء جمع كل هذه  فريد يف العاصم
الجماهري الغفرية الذين جاءوا من أجل 
ــذا املهرجان  ــدة يف ه ــتمتاع بالفائ االس
املتنوع امليلء بكل ما يبعث عن السعادة، 

فيه فعاليات للمرأة والرجل واألطفال.
قصور يف فعاليات الطفل

ــم أحمد واختها إيمان  ووحدهما ري
ــل  ــابق أفض ــان الس ــالن املهرج يفض

ــابق  ــان ويعتربان الس ــذا املهرج من ه
يف  ــة  خاص ــات  وخدم ــا  تنظيم ــرث  أك
ــات وأكدتا  ــوع النظافة والحمام موض
ــال  لألطف ــة  املخصص ــات  الفعالي أن 
ــام لم يعط  ــذا الع ــان ه ــة واملهرج قليل
ــاحة املناسبة فقط رسم  لألطفال املس
ــاب  ــة وألع ــز قليل ــابقات وجوائ ومس
ــومات تفتقر إىل  شعبية محدودة ورس
األدوات واملواد املناسبة وكلها يف خيمة 
واحدة تتزاحم فكيف سريسم األطفال 
ــو  ــذا الج ــتمتعون به ــون ويس ويلعب
املزعج أين مرسح الدمى، أين السينما، 
ــات التي كانت حارضة من  أين الفعالي
ــة لألطفال،  ــان ومخصص ــذا املهرج ه

ملاذا غابت هذا املهرجان.
اللحظات األخرية وتنصل 

أمانة العاصمة
ــنيني  ــول الدكتور عصام الس وهنا يق
ــة  ــؤون املالي ــياحة للش ــل وزارة الس وكي
ــة اإلرشافية عىل  ــة، عضو اللجن واإلداري
املهرجان: ما يتعلق بالنظافة والحمامات 
ــة  ــوة يف أمان ــىل اإلخ ــب ع ــة نعي برصاح
العاصمة فقد كان من املفرتض وبموجب 
ــز  بتجهي ــوا  يقوم أن  ــم  معه ــاق  االتف
ــة تنصلوا،  ــن يف آخر لحظ ــة ولك الحديق
ــياحة للقيام  األمر الذي اضطر وزارة الس
ــني إضافيني إىل  ــم حمام ــل أو ترمي بتأهي
الـ6 الحمامات املوجودة وتجهيز مصىل 
ــة إىل التعاقد عىل النظافة، وهذا  باإلضاف

كله يف إطار زمني ضيق جدا.
ــد  أك ــام  باالزدح ــق  يتعل ــا  م ويف 
ــل  ــياحة يف ظ ــنيني أن وزارة الس الس
ــالم وزير  ــم س توجيهات الدكتور قاس
ــادي كافة  ــتعمل عىل تف ــياحة س الس
السلبيات مستقبًال لهذا ستعمل عىل 
تأهيل حديقة السبعني لكي تكون مقراً 
ــات وأيضاً  ــباً للمهرجان ــاً ومناس دائم
ــبا لكل  ــا مناس لتكون منتزها ومتنفس

سكان وزوار العاصمة صنعاء.
وأشار إىل أن املهرجان رغم الظروف 
التي تمر بها البلد إال أنه حقق نجاحا 
ــتطاع  ــا فقد اس ــن متوقع ــم يك ــريا ل كب
ــان التغلب عىل  ــون عىل املهرج القائم
ــات والصعوبات وإرضاء  كافة التحدي
الجمهور الذي لم يكن أحد يتوقع أبداً 

أن يأتي بهذا األعداد الكبرية.
* تصوير/ فؤاد الحرازي

■ كتب / عبدالرحمن مطهر 

السابعة  دورته  يف  السياحي  صنعاء  صيف  مهرجان  اختتم 
والسعادة  الفرح  إدخال  استطاع  أن  بعد  املايض  األحد  فعالياته 
لليمنيني بشكل عام ولسكان العاصمة صنعاء بشكل خاص ذلك 
ملا تعيشه العاصمة من أوضاع سياسية متوترة األمر الذي جعل 
من مهرجان صيف صنعاء متنفسا مهما كان اليمنيون يف أمس 

الحاجة له يف هذا التوقيت بالذات. 

ترفيهي للمواطننياملهرجان تظاهرة سياحية وثقافية هامة ومتنفس ترفيهي للمواطنني
سياحة عمران  توثق جانبًا من الرتاث الشفهيسياحة عمران  توثق جانبًا من الرتاث الشفهي

حتى ال يكون عرضة لالندثار

ــياحي الذي تميزت  به  جميل جداً ذلك املهرجان الس
ــاء يف ظل األجواء امللتهبة التي تحارصها  العاصمة صنع
ــات التي تتوعد  ــن املخاوف والتحدي ــة بالكثري م واملتمثل
ــاد املعالجات  ــم يتم إيج ــان ما ل ــتقرار واألم ــن واالس األم
ــت للنظام  ــيخ ثاب ــة وترس ــراءات الحازم ــليمة واإلج الس
والقانون ومساواة وعدالة وحرية فكل ذلك كفيل بإعادة 
ــالمة الناس  ــن جديد وتحقيق األمن وضمان س الحياة م
ــاة وال معنى.  ــان ال قيمة للحي ــاة هانئة، فبدون األم وحي
ــياحي (مهرجان صيف صنعاء  ومثل هذا املهرجان الس
السياحي) يعيد األمل يف إحياء السياحة التي تعرضت 
ــببت يف  ــات قوية تس ــرية لرضب ــع األخ ــنوات األرب يف الس
ــدوالرات كون  ــن ال ــارتها للماليني م ــن وخس ــدان اليم فق
ــي واجهة تاريخية  ــياحية وه بالدنا من أهم البلدان الس
ــم زيارتها واالطالع  ــكان العال ــياحية يتمنى أغلب س وس
ــن طبيعة  ــل ورائع وم ــاخ جمي ــه من من ــا تتميز ب ــىل م ع
ــواهد تاريخية قديمة وفريدة، فاليمن منبع  ــاحرة وش س

ــرب وأعظم  ــرب األول، وتحوي أك ــن الع ــارات وموط الحض
ــة صنعاء القديمة  ــواهد التاريخية ومن أهمها مدين الش
ــالع واآلثار  ــبام حرضموت وغريها من الق ــد مأرب وش وس
التاريخية التي تشهد بأن اليمنيني أصحاب حضارة وهم 
أول من نقلوا حضارتهم إىل بلدان كثرية عن طريق التجارة 
ــك فإن  والفتوحات التي كانوا يف مقدمة صفوفها. وبالش
ــه املختلفة يمثل  ــة مهرجان صيف صنعاء بفعاليات إقام
ــاط السياحي وإعادة االعتبار  مبادرة هامة إلحياء النش
ــد من أهم ثروات اليمن التي يجب أن تلقى االهتمام  لواح
ــل كل ذلك األمان  ــات، وقب ــم وتوفري االمكان ــري والدع الكب
ــة العامة  ــن ودعم امليزاني ــياحة اليم إلعادة االعتبار لس
للدولة باملاليني من الدوالرات لتشكل دعماً ملحاً وعاجًال 
السيما يف ظل ما تعانيه البلد من تدهور اقتصادي وعجز 
يف امليزانية، ولو توفر األمن واألمان ووجدت السياحة من 
يهتم بها ويأتي بأفكار تطويرية جديدة وينفذها ويعمل 
ــل  ــياحية وتأهي ــج الس ــهيالت والربام ــاد التس ــىل إيج ع

ــآت السياحية واستثمار أهم املواقع واملدن  وتطوير املنش
ــرادات ويوفر  ــاد ويحقق اإلي ــدم االقتص ــزر بما يخ والج
ــارة اليمن  ــجعهم  لزي ــياح كل ما يحتاجونه وما يش للس
ــياحية، فلو تم  ــف الوفود  واألفواج الس ــل عىل تكثي ويعم
كل ذلك لتحققت لليمن نهضة سياحية كبرية وألصبحت 
ــا تفوق ثروة النفط، وهذا  ــياحة من أهم الرثوات وربم الس
ــئولني عن  ــع وخاصة املس ــب أن يفهمه الجمي ــذي يج ال

السياحة.
ــياحة  ــارة إىل وزير الس ــأن البد من اإلش ويف هذا الش
ــتمر يف  ــه والذي كنت أتمنى أن يس ــابق نبيل الفقي الس
ــئولياته ملا يحمله من أفكار وذهنية متقدة وأن يجد  مس
ــا حصل يف  ــة التحديات، كم ــرتك ملواجه ــم ال أن ي الدع
املرشوع االستثماري الذي كان مقرراً له أن يتم يف جزيرة 
كمران، فهو وغريه ممن يحرصون عىل تطوير السياحة 

لن يتمكنوا من ذلك بدون دعم وأمن وأمان.

السياحة ثروةالسياحة ثروة
■ عادل المدان

ــياحة بمدينة مراكش، عن ارتفاع عدد الوافدين للمدينة خالل األشهر  كشف مجلس الس
السبعة األوىل من السنة الجارية لغاية شهر يوليو املايض، ليتجاوز املليون سائح.

وأشار املجلس يف تقرير له إىل أن األشهر السبعة األوىل من سنة م2014 سجلت مليونا و84 
ألف سائح بفنادق املدينة.

ــة بمراكش خالل نفس  ــجل مؤرش عدد الليايل بالفنادق املصنف ــياحي س ووفقا لتقرير س
الفرتة ارتفاعا بنسبة 11 يف املئة (3 ماليني و93 ألفا و65 ليلة مبيت).

مراكش تستقبل أكرث من مليون سائحمراكش تستقبل أكرث من مليون سائح


