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■    كتب/ صادق هزبر
ــتطيلة   ــىل ربوة مس ــال ع ــة ث ــع مدين * ترتب
ــاء  ــة صنع ــي ملدين ــمال الغرب ــكل يف الش الش
ــد واحدة   ــال كوكبان وتع ــلة جب باتجاه سلس
من أهم املواقع الحصينة يف الحقب التاريخية 
ويوجد فيها آثار حمريية قديمة منها حصنها 
ــيطر  املنيع املعروف بحصن الغراب الذي يس
ــطح البحر ب  ــن س ــع ع ــة، ويرتف ــىل املدين ع

2960م.
ــت أجزاء  ــي تعرض ــالل الرتك ــرتة االحت  يف ف
ــري. يوجد يف الجزء  ــن الخارجية للتدم الحص
ــأة  ــجد جميل ومنش الرشقي من الحصن مس

سكنية وبالقرب من ذلك يوجد برج عال.
كان املقيمون يف هذا الحصن يتزودون باملياه 
من الربك املوجودة بداخل الحصن عىل حوايل 
عرشين مدفنا لحفظ املحاصيل الزراعية من 
الحبوب املختلفة. واملدفن عبارة عن حفرة يف 

الصخر بعمق سبعة أمتار تقريبا، قطر فتحة 
املدفن ال يزيد عن مرت بينما يبلغ قطر القاعدة 

ــىل الصخرة التي  ــة أمتار تقرييا، ع نحو أربع
ــض الصخور  ــن، وعىل بع ــم عليها الحص أقي

ــود العديد من  ــور يالحظ وج القريبة من الس
ــي يف  ــان اليمن ــا اإلنس ــي نحته ــروف الت الج
ــه يف العصور  ــكنا ل ــذ منها مس ــر واتخ الصخ

القديمة. 
ــاكن  ــات املس ــا مواصف ــروف له ــذه الج ه
ــت  ــا تتكون من خمس أو س ــة، إذ أنه الحقيقي

ــح يف جدرانها  ــاد مختلفة وتفت غرف ذات أبع
ــذ وأبواب  ــة ونواف ــات جداري ــالت أو خزان دخ
ــن هذه  ــد م ــذ الجن ــرة اتخ ــور املتأخ يف العص

الجروف مكانا إلقامتهم.
ــور  ــادر أن املدينة محاطة بس ــول املص وتق
من الحجر يبلغ طوله 1162 م تقريبا. يتخلل 
ــا دائري  ــرشون برجا بعضه ــتة وع ــور س الس
ــم الدخول  ــف دائري، يت ــض اآلخر نص والبع
ــلم يؤدي إىل ممر ينتهي  إىل الربج بواسطة س

بغرفة مزودة بعدد من املزاغل لرمي السهام.
ــعة مداخل تفتح يف  ــة الحالية تس وللمدين
ــاب الفرضة وباب  ــور هي: باب املرشق وب الس
السالم وباب الهادي وباب الحامد وباب املياه 
ــم، وباب الفرضة  ــاب الجديد وباب إبراهي والب
الجديد وباب الحصن. يكتنف كل باب برجان 
ــتحيال. خمسة  منيعان يجعالن اقتحامه مس
ــتحدثت عىل ما  ــعة اس من هذه املداخل التس
ــذا يعني أن عدد  ــدو يف القرن العرشين، وه يب

ــت أربعة أبواب  ــواب األصلية للمدينة كان األب
فقط.

ــا من نماذج املدينة  وتعد مدينة ثال نموذج
ــالمية من حيث التخطيط العام  اليمنية اإلس
ــال املعمارية:  ــآت ث وطرق ومواد البناء. ومنش
ــاب والعمائر املدنية  ــاجد والقب الدينية كاملس
كالسوق واملنازل والحمامات العامة واملنشآت 
الحربية كالحصن والخندق والسور واألبراج 
ــية التي توجد يف املدينة  هي العنارص الرئيس
ــا يف اليمن تختلف  ــالمية، لكنه ــة اإلس العربي
ــكنية والحربية عن  ــا يف املباني الس خصوص
ــواد البناء،  ــط وم ــث التخطي ــن حي ــا م غريه
ــها  ــأة وأسس ــة لكل منش ــات املعماري واملكون
ــيماتها من الداخل والخارج، وحتى يف  وتقس
بعض العنارص الزخرفية املستخدمة يف تزيني 
ــآت التي تقدم طرازا معماريا يمنيا  هذه املنش
ــاري تتوارثه  ــراث معم ــتمدا من ت ــزا مس متمي

األجيال منذ أكرث من أربعة آالف عام.

تتربع ربوة حصن الغراب
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وقية فهم

ــاً يف عمله ولكن  ــياحة قيادياً نزيه ــه لوزارة الس * قيظ الل
البعض يف وزارة السياحة استغل طيبة الوزير الدكتور سالم 

ملنافع شخصية.
***

ــياحة انظروا  ــا بملئ الفم لبقية كوادر وزارة الس * ونقوله
إىل السياحة من منظار الوطن اليمني الكبري.

***
ــع  ــؤازرة الجمي ــوم إىل م ــاج الي ــياحة تحت ــم أن الس * نعل

واالهتمام بها بعيداً عن أفاعي املال العام.
***

* مهرجان صيف صنعاء الذي تم اختصاره أليام معدودة 
نتمنى من املعنيني عدم تكرار ما حصل يف هذا املهرجان.

صادق هزبر hizabr11@gmail.com
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املتاحف واآلثار املتاحف واآلثار 
اليمنية تشكو اليمنية تشكو 
اإلهمال .. اإلهمال .. 
والوزير عوبل والوزير عوبل 
يغادر إىل بكنييغادر إىل بكني

السياحة..السياحة..
مهرجان معمور مهرجان معمور 
بعشرات املاليني بعشرات املاليني 
ومبنى آيل ومبنى آيل 
للسقوط!!للسقوط!!
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يدشن في نوفمبر المقبل  

■  كتب / عبدالباسط النوعة

ــول  الدكتور مجاهد اليتيم وكيل وزارة الثقافة  ويق
ــف إن هذا  ــار واملتاح ــدن التاريخية واآلث ــاع امل لقط
ــداد وتدريب  ــعى إىل إع ــز يعد رصحا نوعيا يس املرك
وتأهيل الكوادر اليمنية يف مجال املحافظة عىل املدن 
ــاب  ــال الرتميم والصيانة وكذا إكس ــة وأعم التاريخي
ــاب األثرية  املهارات واملعارف املتعلقة برتميم األخش
ــة وفق منهج تعليمي  ــع والقباب التاريخي يف الجوام
ــون  ــرباء ايطالي ــداده خ ــارك يف إع ــص يش متخص

ويمنيون .
ــزودة باآلالت  ــة م ــوي املركز عىل ورش ــال : يح وق
واملعدات الحديثة الخاصة برتميم وصيانة األخشاب 

ــالب ويقومون بتطبيق  التاريخية يتدرب عليها الط
ــيقوم بإقامة ورش  ــوه نظريا , كما أن املركز س ما درس
ــايف ومعهد فينتو  ــل إقليمية متعلقة بالرتاث الثق عم
ــز لديه خربة  ــايس يف هذا املرك االيطايل الرشيك األس
واسعة يف الرتاث الثقايف العربي واإلقليمي كونه عمل 
ــدان العربية والكثري من دول العالم  يف الكثري من البل
ــكل الدول  ــاً ل ــيكون حاضن ــز س ــة إىل أن املرك , إضاف
ــتطع  ــرتاث الثقايف والتي لم تس ــال ال ــة يف مج املانح
ــة عملها يف اليمن نظرا لألوضاع التي يمر بها  مواصل

اليمن.
ــرب  ــز يف نوفم ــمي للمرك ــني الرس ــار إىل التدش وأش
ــول تقنيات  ــة عمل ح ــيتضمن إقامة ورش املقبل س
ــأن املركز  ــار, منوها ب ــة واآلث ــدن التاريخي ــم امل ترمي

ــة أبرزها توثيق  ــاريع الرتاثي ــيتبنى عدداً من املش س
املتحف الوطني بصنعاء كمرحلة أوىل.

ولفت إىل أن املركز سيتضمن أقساماً ثالثة (ترميم 
ــار - املحافظة عىل  ــم اآلث ــة - ترمي ــاب األثري األخش

املدن التاريخية ).
ــي بذلها وزير الثقافة  ــكره للجهود الت وعرب عن ش
ــه عوبل ومتابعته املتواصلة إلنجاح  الدكتور عبدالل

ــل  ــراءات وتذلي ــة اإلج ــهيل كاف ــرشوع وتس ــذا امل ه
الصعاب أمام هذا املرشوع الرتاثي الرائد .

حديقة نباتية يف حرم دار الحمد
السيد رينزو افنيان  مدير معهد فينتو االيطايل مدير 
ــنوات  املعهد االيطايل اليمني قال من جانبه : خالل س
ــتطعنا اإلسهام يف ترميم  تواجدنا وعملنا يف اليمن اس

جامع ومدرسة الرشفية بتعز إضافة إىل الجامع الكبري 
ــاء مركز  بصنعاء، ومن هنا جاءت الفكرة برضورة إنش
ــرتاث الثقايف يف بلد بهذه العراقة وبهذا  للحفاظ عىل ال
ــاج إىل االهتمام  ــي يحت ــاري والتاريخ ــم الحض الزخ
والعناية بما يمتلكه من معالم ومواقع تاريخية وأثرية 
ــوم يف منى تاريخي  ــن الي ــة , وها هو املركز يدش عظيم
ــز جاهزا لكنه  ــد أصبح املرك ــدا دار الحمد وق ــهري ج ش
ــة  ــتلزمات تدريبي ــدات ومس ــاج إىل مع ــزال يحت ال ي
تعليمية وسيبدأ املركز نشاطه منتصف نوفمرب املقبل 
ــن ورش العلم املتخصصة  ــلة م بربنامجني األول سلس
ــال التوثيق  ــي يف مج ــياق القانون ــاظ عىل الس بالحف
ــة  ــة ورش ــي إقام ــايف , والثان ــرتاث الثق ــط لل والتخطي
ــاب  ــل حول طرق ومنهجيات الحفاظ عىل األخش عم
األثرية, وبالتزامن سيتم إعداد الربامج التعليمية وفق 

معايري ومواصفات دولية .
ــيكون برنامجني  ــة س ــار إىل أن برامج الدراس وأش
ــاب  ــة يف ترميم وحفظ األخش ــد الثانوي ــا بع األول م
ــي يتضمن ثالثة  ــوم الجدارية, والثان األثرية والرس
ــنوية يف مجال تقنيات البناء التقليدية  ــارات س مس
ــد يف املتاحف إعادة  ــول املتواج ــني الرتاث املنق وتزي

تأهيل املقاشم والبساتني.
وكشف رينزو عن مرشوع سيتبناه املركز يهدف إىل 
ــاء حديقة نباتية يف املساحة الواسعة املحيطة  إنش
ــي تكون  ــت متصحرة لك ــد والتي أصبح ــدار الحم ل
ــا مختلف النباتات  ــة الجمال تزرع فيه حديقة رائع
ــجار التي تشتهر فيها كل املحافظات اليمنية  واألش
والعلم عىل إنشاء شبكة ري حديثة يف هذه الحديقة 

ومضخة تعمل بالطاقة الشمسية.

■ يسعى إلى تدريب الكوادر اليمنية لترميم وصيانة المواقع والمعالم األثرية والتاريخية  

املركز اإليطايل اليمني خطوة للحفاظ املشرتك على الرتاث الثقايف يف اليمناملركز اإليطايل اليمني خطوة للحفاظ املشرتك على الرتاث الثقايف يف اليمن

 افتتح األسبوع املايض بصنعاء املركز االيطايل اليمني للحفاظ عىل الرتاث الثقايف 
وهذا االفتتاح اعتربه املختصون والقائمون عىل املركز أولياً حيث سيدشن رسميا 
يف نوفمرب املقبل وسيعمل هذا املركز الذي تشرتك فيه وزارة الثقافة والهيئة العامة 
للمحافظة عىل املدن التاريخية ومعهد فينتو االيطايل باإلضافة إىل دخول الربنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة سيعمل عىل تدريب الكوادر اليمنية يف مجالت صيانة وترميم 
املدن التاريخية واملواقع األثرية والعمل عىل االستفادة من الخربات اليمنية القديمة 
(االساطئة) يف مجال الرتميم والصيانة يف تدريب الكوادر اليمنية الشابة، ويسعى 
املقام يف مدينة  التدريب  القائمون عىل املركز بأن يكون مركزا دوليا يضاهي مركز 

البندقية االيطالية . 


