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              د. طه ح�سني ُهـديل

يجهل الكثري من النا�س ممن ينتمون اإىل البالد العربية والأوروبية العديد من 

احلقائق عن طبيعة وتاريخ بالد اليمن الواقعة يف اجلنوب الغربي من �شبه اجلزيرة 

العربية، والتي عرفت: بتنوع بيئتها اجلغرافية، الطبيعة الزراعية وال�شحراوية 

واجلبلية وال�شاحلية، وب�شموخ تاريخها واآثارها التي مازالت باقية بالرغم من 

تعر�شها لعوامل الزمن التي واإن اأثرت فيها اإّل اأنها باقية و�شاخمة لتحكي لنا 

�شرية من �شبقنا من اأ�شالفنا وتاريخهم يف كل موقع من هذه املواقع.
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�أطلق  مثلما  )كريرت  �لتاريخية  عدن  مدينة  وتعد 

عليها �الإجنليز يف مدة �الحتالل( �لو�قعة على خليج 

�ملندب،  باب  م�ضيق  من  �ل�ضرقي  �جلنوب  يف  عدن 

من �أكرث مدن �ليمن عر�قة وتاريخ، حتى �أن �لد�خل 

قد  و�ضو�رعها  �ل�ضيقة  �أزقتها  بني  و�ل�ضائح  �إليها 

�إاّل �أن �أكرث ما  ي�ضتن�ضق فيها عبق �لتاريخ و�أ�ضالته، 

يلفت نظر �ملقيم فيها قلعتها �ل�ضهرية �لتي ما ز�لت 

ترب�ض على �ضفح جبل جزيرة �ضرية �لتاريخية �لتي 

�المتد�د  بعد  �ملدينة  �أحياء هذه  �ليوم من  �أ�ضبحت 

يربط  و�أ�ضبح  �أخريً�  عدن  �ضهدته  �لذي  �لعمر�ين 

�جلزيرة باملدينة. 

ة ريرْ ت�شمية �شِ

�ختلفت وجهات نظر �للغويني و�لكتاب �لذين �أرخو� 

�بن  يذكر  �إذ  ومعناها،  ت�ضميتها  �أ�ضل  ل�ضرية حول 

منظور يف ل�ضان �لعرب �أن )�ضري( ��ضم جلبل، و�أنه 

يروى عن علي بن �أبي طالب كرم �هلل وجه �أنه قال: 

لو كان عليك دين مثل )�ضري( الأد�ه �هلل عنك. وف�ّضر 

�بن �الأثري ذلك: �أن )�ضري( ��ضم جلبل، من دون �أن 

يحدد موقعه؛ وقد يكون ذلك �جلبل هو جبل �ضرية 

�ل�ضامخ يف �لبحر و�ملقابل ملدينة عدن �لذي يقع يف 

من  عدن  جزيرة  ب�ضبة  �ملحيطة  �جلزر  �أكرب  ثاين 

�أ�ضبحت  �لتي  �لعمال  بعد جزيرة  �ل�ضمالية،  �جلهة 

بعد  عدن  مدينة  من  يتجز�أ  ال  جزءً�  �ليوم  �أي�ضًا 

�لتو�ضع �لعمر�ين �لكبري �لذي ربط بينهما. 

 ويذكر حمزة علي لقمان �أن كلمة )�ضري( يف �للغة 

�ل�ضردين،  �أو  �ل�ضغري(  )�ل�ضمك  معناها  �لعربية 

كما �أن )�ضري( �أي�ضًا معناها )�ل�ضق( �أو )�لكهف( 

وهو ما متيز به جبل �ضرية، كرثة �ل�ضقوق و�لكهوف، 

�لبحر  يف  �ل�ضغري  �لعيدة  �ضمك  �نت�ضار  عن  ف�ضاًل 

�ملحيط بجبل �ضرية، ما جعل �أهايل �ملنطقة يطلقون 

على �ضرية هذ� �ال�ضم.

 وي�ضيف لقمان حول ت�ضمية �ضرية �أن هناك �أ�ضطورة 

ذكرها موؤرخو �لعرب تقول: �إن �لهنود كانو� ي�ضمون 

عدن )�ضري��ضيت(، و�إن هذه �لبقعة �ملمتدة من جبل 

ومن  �ملنظر،  جبل  حتى  �لبندر(  )جبل  �خل�ضر�ء 

هناك على طول �ضاحل �ضرية �إىل جبل �لتعكر )جبل 

حديد( )جميعها من �جلبال �ملحيطة بعدن( كانت 

�ضكنًا الأحد �جلن وي�ضمى )ر�ون(، وكان لهذ� �جلني 

ع�ضرة روؤو�ض وي�ضمونه )دي �ضري(، و�لكلمة )�ضري( 

ي�ضمون  كانو�  �لهنود  ورمبا  )ر�أ�ض(،  معناها  هندية 

عدن )�ضري��ضيت( �إ�ضارة �إىل ر�أ�ض �جلني ر�ون.

من  هم  �لربتغاليني  �أن  ُيعتقد  نف�ضه،  �لوقت  ويف 

عدن  غزو�  عندما  �ضرية،  على  �ال�ضم  هذ�  �أطلق 

�لكلمة )�ضري�(  �أن  لقمان  يقول  لهذ�  1513م،  �ضنة 

�أطلقو�  يكونو�  ورمبا  )جبل(،  معناها  بالربتغالية 

�لكبار،  قو�دهم  �أحد  �إىل  ن�ضبة  �ضري�  كلمة  عليها 

�لربتغاليون  يطلق  �أن  �لعادة  جرت  قد  و�أنه  ال�ضيما 

وتطل  ي�ضتعمرونها  �لتي  �ملدن  على  قو�دهم  �أ�ضماء 

عليها �جلبال، مثل: )�ضري�ليون( و )�ضري�نيفاد�(، 

�ألفون�ضو(  ��ضم )�ضري�  �أطلق  �أنه رمبا  ويذكر لقمان 

ديلبو  )�ألفون�ضو  �لقائد  هذ�  هزمية  لوال  عدن  على 

كريك( من قبل �أهايل عدن، وعودته خائبًا منها.

 

ة وتاريخها ريرْ موقع جزيرة �شِ

م�ضاحتها  وتبلغ  عدن،  �ضمايل  �ضرية  جزيرة  تقع 

حممد  بن  �ضلطان  �ل�ضخ  �لدكتور  ي�ضري  مثلما 

لعدن،  �لربيطاين  �الحتالل  كتابه  يف  �لقا�ضمي 

طواًل،  ياردة  و1200  عر�ضًا،  ياردة   700 حو�يل 

�لبحر،  �ضطح  م�ضتوى  فوق  قدمًا   430 ترتفع  بينما 

وهو ما �أعطى لهذه �جلزيرة �أهمية خا�ضة بالن�ضبة 

المؤرخ ابن المجاور 
أول من ذكر صيرة 

في كتابه المسمى 
»المستبصر«

مدن
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�خلليج  ويف  �ملدينة،  مدخل  يف  تتحكم  جعلها  لعدن 

�أن  �ل�ضو�ء، وقد ترتب على ذلك  �ل�ضرقي فيها على 

�أ�ضبحت هذه �جلزيرة هدفًا ��ضرت�تيجيًا حّتم على 

طريق  عن  عدن  غزو  �أر�دت  �لتي  �لطامعة  �لقوى 

�ليوم  �ضرية  تعد  مل  �أواًل.  عليها  ت�ضيطر  �أن  �لبحر 

�لبحر  بها  جزيرة كما كانت قبل عدة قرون يحيط 

بعدن  الت�ضالها  جزيرة  �ضبه  بل  جهات،  �أربع  من 

بو��ضطة ممر طويل يف و�ضطه ج�ضر �ضيق مير منه 

�لتي  �لتاريخ  كتب  بع�ض  لنا  وت�ضف  �لبحر،  ماء 

�أن هذ�  َلّفت يف �لعقود �ل�ضابقة من �لقرن �ملا�ضي 
ُ
�أ

�ملمر �أو �لطريق كان يت�ضع ملرور عربة و�حدة، وكان 

�ل�ضياديني،  قو�رب  حتته  من  متر  ج�ضر  و�ضطه  يف 

و�جلزيرة عبارة عن بركان جانبي للربكان �لرئي�ض 

�لذي تقف على فوهته مدينة عدن، بينما تقف قلعة 

�لذي  �جلانبي  �لربكان  فوهة  على  �ل�ضهرية  �ضرية 

وهي  �ضنة،  مليون   35 �إىل  �جليولوجي  تكوينه  يعود 

�ملدة �لتي تعر�ضت فيها �ل�ضو�حل �لعربية �جلنوبية 

مو��ضع  خ�ضف  عنها  نتج  عديدة،  لهز�ت  و�ل�ضرقية 

وبالرغم  عدن.  خليج  تكون  حيث  عدن  مثل  عديدة 

من �أهمية هذه �جلزيرة بالن�ضبة ملدينة عدن �إاّل �أننا 

�ملتقدمة  �لتاريخية  �مل�ضادر  يف  ذكرً�  لها  جند  مل 

�ملوؤرخ  ويعد  لليمن عامة ولعدن خا�ضة،  �أرخت  �لتي 

�أبو �لفتح يو�ضف بن يعقوب بن حممد  جمال �لدين 

�ملعروف بابن �ملجاور �ملتوفى �ضنة 690ه / 1291م 

�أول من ذكر �ضرية يف كتابه: »�ضفة بالد �ليمن ومكة 

وبع�ض �حلجاز �مل�ضمى تاريخ �مل�ضتب�ضر«، وذلك عند 

ع�ضر  يف  عدن  له  تعر�ضت  �لذي  �لغزو  عن  حديثه 

بني زريع – ملوك عدن - )470 - 569ه / 1077 

�لو�قعة يف  1172م( من قبل ملك جزيرة قي�ض   –
حدود  من  بالقرب  �لعربي  �خلليج  يف  ُعمان  بحر 

بالد فار�ض، �إذ �أر�ضت �ضفن ذلك �مللك عند جزيرة 

�لزمن،  وبقيت مدة من  فيها،  قو�ته  ونزلت  �ضرية، 

وخالل ذلك حاولت هذه �لقو�ت �لق�ضاء على جتارة 

على  و�إجبارها  �إليها،  �لقادمة  �ل�ضفن  برد  عدن 

�لر�ضو يف قي�ض يف حماولة لتحويل �جتاه �ضري �ل�ضفن 

من ميناء عدن �إىل ميناء جزيرة قي�ض، وعلى �لرغم 

من هذه �الإ�ضارة �لتي �أوردها �بن �ملجاور وذكر فيها 

�إىل  تلميح  �أو حتى  �إي ذكر  �أننا مل جند  �إاّل  �ضرية، 

�إىل  دفعنا  ما  ولكن  �ضرية،  جبل  على  قلعة  وجود 

�ال�ضتنتاج بوجود هذه �لقلعة على جبل �ضرية ومنذ 

زمن �بن �ملجاور، هو نزول هذه �لقو�ت وبقاوؤها مدة 

طويلة فيها ما يجعلنا نعتقد �أن هناك مباين وخنادق 

قي�ض  ملك  ع�ضكر  فيها  يتمركز  كان  وحت�ضينات 

حتى يحققو� مر�دهم �لذي جاءو� الأجله. ويرد ذكر 

�لقلعة و��ضحًا الأول مرة يف كتاب: »تاريخ ثغر عدن« 

باخمرمة  عبد�هلل  بن  �لطيب  حممد  �أبي  للموؤرخ 

عند  ذكرها  �لذي  1540م،   / 947ه  �ضنة  �ملتوفى 

جبل  ر�أ�ض  »ويف  فقال:  �ضرية،  جبل  لر�أ�ض  و�ضفه 

بئر«،  وفيه  )ع�ضكر(،  ُرْتبة  به  قدمي  ح�ضن  �ضرية 

)جون  كتابات  يف  وقلعتها  �جلزيرة  ذكر  يتكرر  ثم 

1609م،  �ضنة  عدن  ز�ر  قد  كان  �لذي  جوردين( 

وقال عنها: »وتوجد للدفاع عن �ملدينة جزيرة عالية 

على بعد طلقة بندقية من �ملدينة، وعليها قلعة تبدو 

منيعة ال تقهر حتى من دون رجال وعتاد، فهي قوية 

قلعة  فاجلبل  حتميها،  دروب  دون  ومن  بطبيعتها 

بذ�ته«، كما قال )جوردين( �إن: »جبل �ضرية حماط 

بدروب، وجدر�ن و�إن فيه كافة �ال�ضتعد�د�ت«. لهذ� 

لنا  يتبني  �لتاريخية  �مل�ضادر  ورد يف  ما  ومن خالل 

ه����و اأب������و ال���ف�������ش���ل ج���م���ال ال����دي����ن اب���ن 

م��ن��ظ��ور الإف��ري��ق��ي، ك��ان ع��امل��اً يف الفقه 

بالقاهرة  الإن�شاء  ديوان  يف  واللغة،خدم 

ال��ق�����ش��اء يف ط��راب��ل�����س.اأ���ش��ه��ر  ث���م ويل 

العرب،عمل  ل�شان  هو  واأك��ره��ا  اأعماله 

من  هائل  ع��دد  وتلخي�س  اخت�شار  على 

عام  م�شر  يف  املطولة،وتويف  الأدب  كتب 

711ه� / 1311م

ابن منظور
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مدينة  من  يتجز�أ  ال  جزءً�  كانت  �ضرية  جزيرة  �أن 

عدن، بل كانت مبثابة �حلار�ض �الأمني �لذين �ضخر 

حياته حلماية هذه �ملدينة من �لغز�ة، ملا متيزت به 

�الأمامي يف  و�أنها كانت �خلط  من ح�ضانة، ال�ضيما 

�ل�ضفن  عنده  تر�ضو  �لذي  �ضرية  ميناء  عن  �لدفاع 

�ملتوجهة �إىل ميناء عدن. 

بني احلقيقة والأ�شطورة

عرفت عدن منذ �لقدم باأنها كانت عبارة عن بركان 

ثائر يقذف بحممه �إىل م�ضافات قريبة وبعيدة، وقد 

ت�ضكلت ب�ضبب هذ� �لربكان معامل عدن �لطبيعية 

�ملعروفة لنا �ليوم، مبا فيها �جلزر �ملحيطة بها 

وعلى ر�أ�ضها جزيرة �ضرية، ونتيجة ملا �رتبط بهذ� 

�لربكان من نري�ن وحمم �ألفت حول ذلك �لعديد 

من �حلكايات و�الأ�ضاطري �لتي تدور �أحد�ثها بني 

جبال عدن �أو يف جزيرة �ضرية وعلى قلعتها، 

ويبدو �أن تلك �حلكايات و�الأ�ضاطري كانت جزءً� 

من �لرت�ث �ل�ضعبي �لعدين �لذي تو�رثه �أبناء هذه 

�ملدينة فيما بينهم، علمًا باأن �ضكان عدن تاريخيًا 

�ضكلو� خليطًا من �الأجنا�ض �لقادمة من خارج �ليمن 

�إما للتجارة �أو لتلقي �لعلوم �ملختلفة يف مد�ر�ضها 

وم�ضاجدها �لعتيقة، فمنهم من قدم من �لهند، 

و�ل�ضومال )�ملقاد�ضة(، وم�ضر، و�الإ�ضكندرية، 

و�لعر�ق، و�ل�ضام، و�ملغرب �لعربي، و�ل�ضود�ن، 

و�حلب�ضة وغريها، ف�ضاًل عن �لقادمني من مناطق 

�ليمن �لد�خلية �ملختلفة، وقد �رتبطت تلك 

�الأ�ضاطري ببع�ض تلك �ل�ضعوب، و�ختلط موروثها 

�ل�ضعبي ببع�ضه لي�ضبح جزءً� من �لرت�ث �ل�ضعبي 

الأبناء مدينة عدن �لتاريخية، ومن �أ�ضهر تلك 

�الأ�ضاطري على �ضبيل �ملثال ال �حل�ضر: �الأ�ضطورة 

�لتي تقول �أن قابيل بعد �أن قتل �أخاه هابيل فر �إىل 

عدن مع �أخته �إقليمة ليحتميا فيها من �أبيهما �آدم 

عليه �ل�ضالم، وبعد �أن دفنا جثة هابيل فوق جبل 

يقال �أنه جبل �لتعكر )جبل حديد( – �أ�ضهر جبال 

عدن �ليوم – ظهر لهما �إبلي�ض و�أغر�هما بعبادة 

�لنار، وبنى لهما معبدً� للنار فوق جبل �ضرية، ويف 

تاريخ �مل�ضتب�ضر يذكر لنا �بن �ملجاور �أ�ضطورة 

هندية مفادها: �إن هانومان )�الإله �لقرد( حفر 

�ضرد�بًا حتت �لبحر من �لهند �إىل عدن، و�إن �لبئر 

�ملوجودة فوق جبل �ضرية ما هي غري فتحة ذلك 

�ل�ضرد�ب، و�أ�ضاف �أن )هانومان( �ضكن �أحد جبال 

عدن ويعرف بجبل �ملنظر، وكان ي�ضري متاأماًل على 

�ضاطئ حقات يف عدن و�ضاطئ �ضرية، كما تقول 

�الأ�ضطورة �إن هانومان حفر �ل�ضرد�ب الأجل �أن 

ينقذ �الإلهة �ضيتا زوجة �الإله ر�م جند�ر �لتي كان 

قد �ختطفها �جلني ر�ون. ويف �أ�ضطورة �أخرى يقول 

�بن �ملجاور: �إن يف جبل �ضرية بئرً� ت�ضمى »عنرب«، 

وت�ضمى عند حكماء �لهند )بري�ن( يخرج منها 

طول �لدهر دخان، وت�ضمى �لبئر �الآن )�لهر�م�ضة(، 

وال ميكن الأحد �لنظر فيها من وهجها، وتوجد حول 

�لبئر حجارة مك�ضرة و�أفاع نائمات وحيات قائمات. 

ويف �لق�ض�ض �الإ�ضالمية: �إن �ضيدنا حممد )�ضلى 

�هلل عليه و�ضلم( قال عندما ذكر �أ�ضر�ط �ل�ضاعة: 

»نار تخرج من قعر عدن تطرد �لنا�ض �إىل �ملح�ضر«، 

وقد روى ذلك �الإمام م�ضلم يف �ضحيحه، وورد �أي�ضًا 

من بني هذه �لق�ض�ض: »�أنه يخرج يوم �لقيامة من 

�ضرية عدن نار ت�ضوق �خللق �إىل �ملح�ضر«. وي�ضيف 

�ملوؤرخ باخمرمة: »�إن هذه �لنار تخرج من �لبئر 

�لتي يف جبل �ضرية، و�إنها موجودة �الآن«. وروى 

باخمرمة �أنه: »يف ر�أ�ض حبل �ضرية ح�ضن قدمي 

وفيه رتبة، و�أنه �ضمع �أن �لقا�ضي جمال �لدين بن 

كنب �لعدين طلع �إىل ر�أ�ض هذ� �جلبل ومعه جمع من 

�أعيان �لبلد فاأدلو� يف �لبئر �ملذكورة حباًل ثم رفعوه 

وقد �حرتق طرفه، قال �بن كنب: »فلما حكيت هذه 

�لق�ضة لل�ضيخ �ملجاهد علي بن طاهر – �ضلطان 

�لدولة �لطاهرية - قرر �أن ي�ضعد �إىل جبل �ضرية 

لي�ضاهد ذلك بنف�ضه، �إاّل �أن خرب مقتل �أخاه �مللك 

�لظافر عامر بن طاهر عند �أبو�ب �ضنعاء �أ�ضطره 

�إىل �إلغاء رحلته �إىل �جلبل وغادر �إىل �ضنعاء. 

وكان الرتباط �ضكان عدن بالبحر ومغامر�ته وقدوم 

�ل�ضفن وتاأخر بع�ضها عن �لو�ضول �إىل ميناء �ضرية 

دور يف �نت�ضار �خلر�فات بني �الأهايل، لدرجة �أنهم 

كانو� يعتقدون باأن �جلن و�لعفاريت هي �ل�ضبب، مع 

�ملو�ضمية،  �لرياح  هو  �لرئي�ض  �ل�ضبب  باأن  جهلهم 

بتقدمي  و�لعفاريت  �جلن  �إىل  يتقربون  ر�حو�  لهذ� 

�لقر�بني لها، فياأخذون �ضبعة ثري�ن �إىل جبل �ضرية 

يذهبون  �لليل  منت�ضف  وبعد  �ل�ضم�ض،  غروب  وقت 

ب�ضتة،  ويعودون  هناك  ويربطونه  و�حدً�،  ويختارون 

وقبيل �نبثاق �لفجر يذبحون �لثور �ملربوط ويقذفون 

قد  �مل�ضكلة  باأن  يعتقدون  وهم  �لبحر،  يف  بلحمه 

�إىل �مليناء ب�ضالم،  �أن ت�ضل  حلت، وباإمكان �ل�ضفن 

و��ضتمرت هذه �لعادة حتى �أبطلها بنو زريع – ملوك 

�لتي  �لوثنيني  �أفعال  من  �عتربوها  �لذين   ،- عدن 

يحاربها �الإ�ضالم �لذي يدعو �إىل �لتقرب �إىل �هلل ال 

�إىل �ل�ضيطان. 

و�شف جزيرة �شرية

من �ملمكن �لدخول �إىل �ضرية �ليوم عن طريق �لرب، 

ال�ضيما و�أنها �أ�ضبحت ترتبط بعدن عن طريق ممر 

�إليها  �ل�ضعود  فيتم  �لقلعة  �أما  �ضابقًا،  عنه  حتدثنا 

طريق  بو��ضطة  �ل�ضرقية  �جلهة  من  �الأ�ضفل  من 

�جلبل،  يف  �ضقت  باحلجارة  مر�ضوفة  متعرجة 

ومير �لطريق �ل�ضاعد �إىل قلعة �ضرية فوق قنطرة 

من  متر  د�ئري  ن�ضف  عقد  على  حممولة  �ضغرية 

�جلزيرة،  �أعلى  من  �لنازلة  �الأمطار  مياه  حتتها 

�لوحيد  �ملنخف�ض  نحو  �ل�ضرقي  �جلانب  �إىل  ومنها 

باجتاه  �لطريق  وي�ضتمر  �جلزيرة،  يف  �ملوجود 

�جلنوب ليتفرع �إىل طريقني: �الأول يتجه نحو �لثكنة 

وممر�ت  غرف  من  وتتكون  �جلزيرة،  �ضرق  يف 

ارتباط سكان عدن 
بالبحر ومغامراته 

لعب دورًا في انتشار 
الخرافات بين أهاليها

مدن
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�حل�ضن  �لثكنة  هذه  على  و�أطلق  للمر�قبة،  و�أبر�ج 

بنائها  ل�ضكل  �ملثلثة،  �لقلعة  و�أحيانًا  �ل�ضفلي، 

موقع  كان  �لثكنة  من  �لغربية  �لو�جهة  ويف  �ملثلث، 

�ليوم مملوءة  �ضابقًا، وهي  �لتي حتدثنا عنها  �لبئر 

عمقًا.  مرت  ن�ضف  �ضوى  منها  يتبق  ومل  باالأحجار 

�أعلى  �لقلعة  نحو  غربًا  فيتجه  �الآخر  �لطريق  �أما 

�جلزيرة، ومير �لطريق �ل�ضاعد بجانب بقايا �أحد 

�الأبر�ج �لتي كانت تقع على جزء مرتفع من جنوب 

�جلزيرة، وقد بنيت �أ�ضا�ضاته يف �الأر�ض، وتبقى من 

من  مد�ميك  ثالثة  و�آخر  مدماكني،  �أجز�ئه  بع�ض 

�أعلى  �إىل  �ل�ضعود  يف  �لطريق  وي�ضتمر  �حلجارة، 

ومتيل �لطريق هنا نحو �ل�ضمال. و�إىل ميني �ل�ضاعد 

بقايا  كان  رمبا  بي�ضاوي  مبنى  �أ�ضا�ض  بقايا  يظهر 

ويتجه  �ملوجودة على �جلزيرة،  �ملياه  الأحد خز�نات 

�ملمكن  ومن  �ملرتفعات،  ليخرتق  �ضعودً�  �لطريق 

�حلجارة  من  ق�ضرية  �أ�ضو�رً�  هناك  نالحظ  �أن 

�ال�ضتمر�ر  وعند  �لطريق،  جو�نب  لتدعيم  �أعدت 

جدر�ن  جند  معدود�ت  درجات  عرب  �ل�ضعود  يف 

�الأ�ضفل  �إىل  �أخرى  �ضغرية  درجة  تتقدمها  مرتفعة 

منها، كان يقف عليها �جل�ضر �خل�ضبي �ملتحرك عند 

�إنز�له من بو�بة �لقلعة �ل�ضمالية، ونالحظ من هذ� 

�ملوقع �أن �جلزيرة حماطة باملنحدر�ت �لتي ي�ضعب 

�لت�ضلق عربها لل�ضعود القتحام �لقلعة، بينما عبدت 

�الأماكن �لتي من �ملمكن ت�ضلقها بحجار م�ضطحة ال 

هذ�  �أعلى  ويف  �لقلعة،  �إىل  بو��ضطتها  �ملرور  ميكن 

يف  حمفورتني  ز�لتا  ال  ملدفعني  قاعدتان  �ملنحدر 

�الأر�ضية، ويف �الأ�ضفل منهما يوجد مدفع مدفون يف 

�الأر�ض ب�ضكل قائم وال يظهر منه �ضوى فوهته.

 ويتقدم �ملدخل �ل�ضمايل للقلعة خندق طويل �أر�ضيته 

خ�ضبي  ج�ضر  ينزل  وكان  باالأتربة،  مليئة  �ليوم 

متحرك من �ملدخل �ل�ضمايل ليقف على �لعتبة �لتي 

تتقدم �مل�ضطبة �ملوجودة على �ملبنى �ملقابل للبو�بة 

هذه  عرب  و�خلروج  �لدخول  من  �جلنود  ليتمكن 

�لبو�بة.

�أما �لقلعة )قلعة �ضرية( يف �أعلى �لقمة من �جلانب 

�حل�ضان،  حدوة  �ضكل  فتتخذ  للجزيرة،  �ل�ضرقي 

وتتاألف من ثالثة طو�بق: �الأول يوجد حتت �الأر�ض، 

تاأخذ  �الأ�ضالع  مت�ضاوية  غري  غرف  ثالث  وي�ضم 

�ضكل حرف )L( �لالتيني، �ضديدة �لعتمة، لي�ض لها 

منها  تتدىل  �ل�ضقف  يف  فتحات  طريق  عن  �إاّل  ممر 

�لنزول  �ليوم  �إليها، وي�ضعب  للنزول  �ضالمل خ�ضبية 

�إليها ملا فيها من �أو�ضاخ وقاذور�ت، ويبدو �أنها كانت 

ت�ضتعمل كمخازن للموؤن و�لذخرية و�الأ�ضلحة. و�لثاين 

�الأحجام،  �ملختلفة  �لغرف  من  جمموعة  من  يتاألف 

عرب  �إليه  �ل�ضعود  ويتم  �لقلعة،  �ضطح  هو  و�لثالث 

وم�ضاطب  حمام،  على  ويحتوي  حلزوين،  �ضلم 

حجرية تتو�ضطها قو�عد للمد�فع، ويفتح يف جدر�نها 

�إىل  و�الآخر  �ل�ضمال،  �إىل  يقع  �أحدهما  مدخالن: 

�مل�ضتخدم  �لوحيد  �ملدخل  وهو  �لقلعة،  من  �لغرب 

�ضاحة  وتتقدمه  عدن،  مدينة  على  ويطل  حاليًا، 

برجان،  وجنوبها  �ضمالها  ويف  م�ضتطيلة،  �أمامية 

مبلطة  �ل�ضكل  م�ضتطيلة  قاعة  �إىل  �ملدخل  ويوؤدي 

فتحتان  يوجد  �ضقفها  ويف  �مل�ضقولة،  باحلجارة 

ب�ضكلها  و�لقلعة  و�لتهوية،  لالإ�ضاءة  د�ئريتان، 

مدى  لنا  تظهر  وحت�ضيناتها  و�خلارجي  �لد�خلي 

��ضتحكامات  من  فيها  ملا  وبانيها  م�ضممها  حنكة 

ي�ضعب �خرت�قها ب�ضهولة، لهذ� كانت �ضرية ع�ضية 

وغريهم  �لربتغاليني  قبلهم  ومن  �الجنليز  على 

عدن  غزو  وتكر�رً�  مر�رً�  حاولو�  �لذين  �لغز�ة  من 

وقلعتها �حل�ضينة. 

�شرية الطبيعة واجلمال 

بني  جمع  تاريخ  من   - �ضرية  عن  ذكر  ملا  كان  لقد 

�حلقيقة و�خليال، وما �حتوته من بقايا �آثار ومو�قع 

ونقاوته،  هو�ئها  وطيب  �أ�ضالتها،  على  �ضاهدة 

يف  دور   - �جلهات  جميع  من  �لبحر  على  و�إطاللة 

�ل�ضياحية  �ملو�قع  �أروع  �أن ت�ضبح هذه �جلزيرة من 

و�الأثرية و�أح�ضنها يف مدينة عدن، و�ل�ضائح يف هذه 

يزر  مل  �إذ�  لعدن  زيارته  تكتمل  ال  قد  �ليوم  �ملدينة 

فيها  ويتعمق  �ضاطئها،  وعلى  فيها،  ويتجول  �ضرية 

بحرً� بزو�رق �ضياديها �أو برً� ر�جاًل لي�ضتمتع مبنظر 

�ضرية  ميزت  وقد  �جلميل.  وهو�ئه  �خلالب  �لبحر 

�ليوم و�لطريق �ملوؤدية �إليها - �لتي مت تو�ضعتها موؤخرً� 

- بعدد من �ملن�ضاآت و�ملبان �لتي قامت من حولها – 

من جهة عدن - وجعلتها موقعًا �ضياحيًا يدخل �ملتعة 

�إليها، مثل �حلد�ئق  ياأتي  �إىل قلب كل من  و�ل�ضرور 

�الأ�ضرية،  و�ملتنزهات  و�ملالهي  �جلذ�بة،  �خل�ضر�ء 

حتت  موؤخرً�  بناوؤه  �أعيد  �ضغري  م�ضجد  �إىل  �إ�ضافة 

و�لبيوت  �لقدمية،  �ل�ضكنية  �لعمائر  وبع�ض  جبلها، 

�الأر�ضية �ملتو��ضعة �لتي ي�ضكنها �لب�ضطاء من �أهايل 

عدن، وبحكم وجود مر�ضى خا�ض بزو�رق �ل�ضيادين 

بالقرب من �ضرية، مت بناء وفتح �ضوق حديث وكبري 

�لطازج  �ل�ضمك  لبيع  �لقدمي  �ل�ضوق  �أنقا�ض  على 

و�لطعم  �ملختلفة،  و�الأ�ضكال  �الأحجام  ذي  و�حلي 

�لطبخ  بعد  �ل�ضهية  بر�ئحته  يجذب  �لذي  �للذيذ 

�لد�خل  يجذب  وقد  و�ل�ضياح،  �ملتنزهني  من  �ملارة 

�ل�ضعبية  �ملطاعُم  �نتباهه  ويلفت  �إىل جزيرة �ضرية 

و�أ�ضو�ت  �لقدمي،  بطر�زها  حمتفظة  ز�لت  ما  �لتي 

�لعاملني فيها و�ملبا�ضرين �لذين يحاولون باأ�ضو�تهم 

لفت �أنظار �ملارة، ودعوتهم للدخول �إليها للح�ضول 

�ل�ضمك  �أ�ضا�ضها  معقولة  وباأ�ضعار  لذيذة  وجبه  على 

يتم  �لتي  �لوجبات  وتنوعت  تعددت  وقد  �لطازج، 

�إعد�دها يف مثل هذه �ملطاعم و�لتي عادًة ما تفر�ض 

�إاّل  �ضرية،  �ضاحل  على  �لطلق  �لهو�ء  يف  مو�ئدها 

عدن  يف  �ملعروفة  �ل�ضعبية  �لوجبات  تلك  �أ�ضهر  �أن 

وجبة  مطاعمها:  يف  �ملعروفة  وجباتها  من  وتعد 

�ل�ضمك  على:  �لوجبة  هذه  وحتتوي  )�ملخبازة(، 

)ب�ضبا�ض(  �حلار  �الأحمر  بالفلفل  �ملعمول  �لطازج 

يو�ضع على �جلمر يف فرن حار معمول  �لذي  و�مللح 

�أبناء  بني  �ملعروف  و�خلبز  )موفاء(.  �لطني  من 

فرن  يف  و�ضعه  يتم  خرب  وهو  )�لرطب(،  بـ  عدن 

وير�ض  باليد،  ويفرك  يوؤخذ  ثم  ين�ضج،  حتى  خا�ض 

�ملخبازة  وجبة  وتكتمل  و�لع�ضل،  �لبلدي  بال�ضمن 

و�جلنب  �لطماطم  من  خليط  وهو  )�ل�ضحاوق(،  بـ 

�إىل  �إ�ضافة  و�لثوم،  �حلار  �الأخ�ضر  و�لفلفل  �لبلدي 

و�لثوم،  �حلار  بالفلفل  �ملخلوطة  �حلارة  �حللبة 

�أن مطاعم  وطعامتها  �لوجبة  لذة هذه  بلغ من  وقد 

�إىل  يجيئون  �لذين  بالزبائن  تزدحم  ليليــًا  �ضرية 

هذه �جلزيرة لال�ضتمتاع بالطبيعة �خلالبة، و�لهو�ء 

و�الأطعمة  �لباقية،  و�الآثار  �لعريق،  و�لتاريخ  �لعليل، 

�للذيذة. ونتيجة ملا لهذه �جلزيرة من �أهمية كبرية 

عدد  باإجر�ء  موؤخرً�  �مل�ضوؤولة  �جلهات  قامت  فقد 

و�لطريق  �لقلعة  على  و�الإ�ضالحات  �لرتميمات  من 

�إليها  �لو�ضول  للجميع  يت�ضنى  حتى  �إليها  �ملوؤدية 

�ضفح  على  من  عدن  وبجمال  بجمالها،  و�ال�ضتمتاع 

جبلها، وقد �ضهلت تلك �لرتميمات �ل�ضعود و�لهبوط 

�إىل �لقلعة �أن كان ذلك �ضعبًا وحمفوفًا باملخاطر.

التحسينات التي 
أدخلت على 

جزيرة صيرة مؤخرًا 
جعلتها موقعًا سياحيًا

مميزًا وماتعًا
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