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املواقع الأثرية التي تت�ضمن �سدودا ومقابر و�أحجارا و�آبارا
وجتمعات ا�ستيطانية و�أ�سا�سات وبقايا �إن�شاءات و�أ�سوارا.
كما ينقل �أق��وال امل�ؤرخني الذين ين�سبون دخول امل�سيحية
� ُ��س�� ُق ْ��ط��رى �إىل امل�ستوطنني ال��ي��ون��ان� ،أم��ا ه��و فيعتقد �أ َّن��ه��ا
تعود �إىل قبل ذلك بكثري .لكنه يقول رمب��ا ،ومل يقدم �أي
م�سوغ لهذا االعتقاد .ويقول �إ َّنهم اكت�شفوا مع زمالئهم
الربيطانيني �أ�سا�سات كني�سة بيد �أ َّن ه��ذه الأ���س��ا���س��ات مل
يقل �إنها تقدم تاريخا معينا �أو �أنها تدح�ض تاريخ بداية
التن�صري �أو حتدده.
ويقفز بالتاريخ �إىل القرن اخلام�س ع�شر امليالدي ،م�ؤكدا
�أ َّن ك َّل من كان يف ُ�س ُق ْطرى من عرب وهنود ويونانيني قد
ان�صهروا مع املجتمع املحلي و�صاروا جزءا منه ويتحدثون
ل��غ��ت��ه ،ل��ك��ن ه��ن��ا �سيناق�ض ت��ل��ك ال���رواي���ات ال��ت��ي ت��ق��ول �إن
اليونانيني هم امل�سيطرين ،فلماذا مازالت اللغة ال�سقطرية
ل�س ُق ْطرى كهوية وت��اري��خ الأث��ر
ه��ي امل�سيطرة؟ �أمل يكن ُ
الأكرب الذي بقي م�سيطرا يف النهاية؟ لو كانت اليونانية
�أو الت�أثري امل�سيحي ملا كان بالإمكان �إزالته ،و�أين �أثر اللغة
اليونانية يف اللغة ال�سقطرية؟ �أمل يكن من املمكن �إزال��ة
ه��وي��ة ال�����ش��ع��ب ال�����س��ق��ط��ري ،وط��م�����س ل��غ��ت��ه ،ف��ي��م��ا ل��و كانت
ال�سيطرة امل�سيحية بهذه القوة؟
ْ
ُ
كما �أن الباحث قد �أغفل ذكر احلقبة العمانية يف ُ�سقطرى،
مع �أنها ارتبطت ب�أحداث ج�سيمة �شهدتها اجلزيرة حينها
ال �سيما واقعة ال�شاعرة الزهراء ال�سقطرية التي ا�ستنجدت
بالإمام العماين ال�صلت بن مالك اخلرو�صي على جزيرة
ُ�س ُق ْطرى لإنقاذها من الن�صارى الذين نكثوا بالعهد ،وما
تبعها م��ن حملة ع�سكرية لتحرير اجل��زي��رة م��ن ال��وج��ود
امل�����س��ي��ح��ي ،يف احل��ل��م��ة ال��ت��ي ب��ع��ث ب��ه��ا الإم�����ام اخل��رو���ص��ي
و�أ�صبحت بعدها اجل��زي��رة حتت �سيطرة �إم��ام عمان فرتة
من الزمن ح�سب بع�ض املراجع فهو مل يناق�ش هذه احلقبة
�أو يتطرق لها مع �أن الكثري من املراجع التاريخية تذكرها.
وقد تناول الباحث الكثري من املعلومات التاريخية حول
ال��غ��زو ال�برت��غ��ايل للجزيرة معتمدا على م��ذك��رات ال��ق��ادة
ال�برت��غ��ال��ي�ين ،وه��و ال��غ��زو ال���ذي مل ي��دم ط��وي�لا فت�ستعيد
القبائل �سيطرتها على اجلزيرة حتى الع�صر احلديث ثم
تقع حتت االحتالل الربيطاين ويف �ستينيات القرن املا�ضي،
ت�صبح جزءا من جمهورية اليمن الدميقراطية ال�سابقة،
ويف العام  1990ت�صبح جزءا من اجلمهورية اليمنية حتى
اللحظة.
مالمح ال�سقاطرة:
ي�ؤكد الباحث �أن ملالمح ال�سقاطرة تركيبة معقدة وهناك
ثالثة عوامل قد �أث��رت يف �سيماهم ومالحمهم و�ساعدت
ع��ل��ى ظ��ه��ور من���ط �أن�ث�روب���ول���وج���ي خ��ا���ص ب��ه��م -1 ،وج���ود
�أ�سا�س ق��دمي ما ي��زال جمهوال -2 ،توافد مهاجرين جدد
خمتلطني بال�سكان الأ�صليني -3 ،ت���أث�ير العزلة وال��زواج
اللحمي من الأق��ارب يف ن�شوء مالمح مميزة .مبينا تعرث
درا���س��ت��ه لعلم الأ���س��ن��ان ال��ت��ي بعث بها �إىل مو�سكو ب�سبب
عدم وج��ود درا�سات مقارنة للجزيرة العربية .لذلك فقد
ا���ض��ط��ر لإج����راء ال��درا���س��ات امل��ق��ارن��ة م��ع ���س��ك��ان م��ن الهند
الفيدية والدرافيدية على �أ�سا�س وج��ود ن��وع من الت�شابه
يف املالمح ،وهذا الإج��راء يقدم �أهم م�أخذ على نتائج هذه
الدرا�سة �أنه اعتمد للمقارنة على نتائج درا�سات �سابقة مع
�سكان ي��ب��ع��دون كليا ع��ن ه��ذه اجل��زي��رة ،يف ح�ين غيب عن

درا���س��ت��ه مقارنتهم م��ع الأق���رب لهم يف اجل��زي��رة العربية،
فنجده ي��ق��ول �إن ال�سقاطرة �أق���رب اىل ال��ن��م��وذج الأورب���ي
والهندي والأقوام الفيدية والدافيدية بعدهم الأثيوبيون
والأح��ب��ا���ش ويف مو�ضع الح��ق م��ن ه��ذا اجل���زء ي���ؤك��د �أنهم
يت�شابهون م��ع ع��رب اجل��زي��رة (���ص ،)91 :فاالعتماد على
الدرا�سات القدمية ل�شعوب �أخرى ،وجتنب �أقرب ال�شعوب
للمقارنة �أوق��ع��ه يف ه��ذا اخل��ل��ط .حتى وه��و ي���ؤك��د بوجود
متايز مو�ضوعي �إقليمي للإن�سان ال�سقطري ،ف�إن نتيجته
هذه القائلة بوجود خ�صائ�ص مميزة �ستظل فر�ضية خا�صة
�أنه مل يقارن نتائجه تلك مع الإن�سان يف اجلزيرة العربية.
املجال االقت�صادي واالجتماعي:
املميز �أن البحث ال ير�صد خمتلف الن�شاط االقت�صادي
والرعي والعمل داخل الأ�سرة والبيت ال�سقطري ،بل يقدم
امل�صطلحات ك��م��ا ج���اءت ب��ال��ل��غ��ة ال�سقطرية ويف خمتلف
التفا�صيل حتى تلك امل�صطلحات التي ال يجد لها مقابال
يف اللغات الأخرى ي�صف معناها و�صفا.
وب��ي�ن �أ َّن ال��ك��ث�ير م���ن �أه����ل امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى مي��ار���س��ون
َّ
رع��ي الأب��ق��ار وه��ي �أب��ق��ار لها موا�صفاتها اخلا�صة بكونها
قوية التحمل للحر وال حتتاج للماء كثريا ،ويوجد �شبيه
لهذه الأبقار يف منطقة املهرة وظفار ،مبا يعني نوعا من
ال��ت��وا���ص��ل ب�ين ه��ذه امل��ن��اط��ق يف ف�ت�رات تاريخية متباعدة
(�ص.)217 :
ْ
ُ
وق��د در����س ع���ادات ال���زواج وت��ق��ال��ي��ده يف � ُ��س��ق��ط��رى يف فرتة
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ح��ي��ث ك��ان��ت الزال���ت ت�تر���س��ب حينها خملفات
التنظيم من الأزم��ن��ة الغابرة؛ مما يجعله ين�شئ �أحكاما
تتعلق ب��امل��ا���ض��ي ال��ب��ع��ي��د ل��ل��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وتقاليد
ال��زواج وحياة الأ�سرة ال�سقطرية ،ولكن الت�سا�ؤل هنا عن
دق���ة ال��ت��ع��م��ي��م��ات ال��ت��ي جت��ع��ل ال��ب��اح��ث ي��رب��ط��ه��ا ب��امل��ا���ض��ي،
خا�صة �أنه �شاهدا على حتوالت كبرية بني �سبعينات القرن
املا�ضي واحلياة الآن ،فكيف بالإمكان قيا�س املا�ضي البعيد
بناء على �سلوكيات موجودة يف حينه؟
يدر�س الباحث خ�صو�صية الأ�سرة ال�سقطرية القائمة على

التكافل مع وجود م�ساحة وا�سعة لن�شاط املر�أة يف ال�سابق
وم����ازال ح��ت��ى الآن ،وك��ذل��ك طبيعة ال��ت��ق��ال��ي��د اخل��ا���ص��ة
ب���ال���زواج وت��ك��وي��ن الأ����س���رة ،ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن ال��ن��ظ��ام�ين
الأب��وي والأمومي ،ففي حني يبدو النظام الأ�سري �أبويا
يف �أحيان تبدو تر�سبات النظام الأمومي يف �أحيانا كثرية
ومازالت موجودة حتى اللحظة.
الفلكلور واللغة والثقافة:
ي��ذك��ر ال��ب��اح��ث �أ َّن اجل��زي��رة ع��رف��ت يف الع�صور القدمية
بال�سحر وال�����ش��ع��وذة ،حيث و���ص��ف م��ارك��و ب��ول��و يف القرن
الثالث ع�شر �أن ن�صارى ه��ذه ال��ب�لاد م��ن �أك�ثر ال�سحرة
�شطارة يف الدنيا وقد �شطح باولو كثريا كما نقل فيتايل
يف ق��ول��ه� :إن��ه��م ي�ستطيعون �أن ي��ب��ع��ث��وا ري��ح��ا معاك�سة
لل�سفن �أو يثريون الأمواج �أو يهدئون البحر (�ص،)399 :
فبعد �أن يذكر ذلك ال جند الباحث يعلق على هذا النقل
التاريخي �أو يراجعه ،ولكنه عو�ضا عن ذلك ي�سرد عددا
من الأ�ساطري واحلكايات ال�شعبية كنموذج للدرا�سة.
ول�س ُق ْطرى فلكلور غني بالأغاين واحلكايات والأ�ساطري
ُ
والأه������ازي������ج وامل������واوي������ل ،وم���ن���ه ال�����ش��ع��ر ال������ذي ي��ك��ت�����س��ب
خ�صو�صيته ح��ي��ث ي��ك��ون ل��ك��ل قبيلة ���ش��اع��ره��ا اخل��ا���ص،
ال�شعر امل��ل��يء ب��ال��رم��وز واحل��ب��ك��ات ال�شعبية� ،إ���ض��اف��ة �إىل
ال�شعر الذي يغنى وهو �شعر الأهازيج ،وهذا الأم��ر يجر
�إىل ع���ادات ال��ع��رب الأوائ�����ل ،وم��ا ميثله ال�شعر ل��ه��م من
�أهمية .ومن �أنواع ال�شعر يف ُ�س ُق ْطرى ،الق�صائد الوعظية
امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��ك��م والأم����ث����ال� ،أو ���ش��ع��ر ال�����ص��م��ه��ر (�شعر
ال�����س��م��ر) ،وت��ع��وده��ن ال���ذي ميثل �شعر الأف����راح والأع��ي��اد
ين�شده ال��رج��ال والن�ساء ،و�شعر التندامة ال��ذي تن�شده
الأم لتنومي طفلها لتهدهده ،ونوع قانونه تغنيه الراعية
�أو ال��راع��ي يف البحث ع��ن غنمها ،كما ي��وج��د �شعر غري
غنائي ه��و ع��ب��ارة ع��ن �أدع��ي��ة �أو ابتهاالت تقال عند نحر
الذبائح ،كما يبني الباحث �أنه وجد �أبيات �شعرية ابتهالية
متجد ال�شم�س.
على كل ما ر�صده الباحث �إال �أن��ه جتاهل �أم��را مهما يف
� ُ��س�� ُق ْ��ط��رى خا�صة يف الفلكلور واملتمثل يف �أل���وان الغناء
وال��رق�����ص ،و�أن���واع���ه وط��رق��ه ،رمب���ا ت��ع��ر���ض ل�ل�أم��ر على
�أن��ح��اء متفرقة يف حني �أن الغناء والرق�ص يف ُ�س ُق ْطرى
ي�ستحق الوقوف كونه يجمع بني �أل��وان خمتلفة وي�شكل
�أح��ي��ان��ا خ�صو�صية ثقافية ،تتطلب ال��درا���س��ة ،ومل يب ُد
وا�ضح لهذا التجاهل من قبل الباحث.
�سبب
ٌ
ٌ
يف الأخ�ي�ر ميكن ال��ق��ول� :إن ال��ك��ت��اب لي�س جم��رد و�صف
بانورامي ل�سقطرى ،بقدر ما ميثل درا�سة معمقة �أجريت
لع�شرات ال�سنوات ،وه��و جهد الباحث املتعمق يف الفكر
والثقافة وال��ف��ن ،وبو�صف ه��ذه املنطقة من��وذج��ا لبقايا
العامل القدمي الذي مازال يقدم للعامل �أدلة عن احلياة
يف القرون ال�سابقة ،ولكنها �أدلة معا�شة حتى اللحظة.
----------------الكتاب� :سُ ُق ْطرى جَ ِزيرة الأ�ساطري
امل�ؤ ِّلف :فيتايل ناومكِني.
املرتجم :خريي ال�ضامن.
النا�شر� :إ�صدارات هيئة �أبو ظبي لل�سياحة والثقافة.2015 ،
عدد ال�صفحات� 502 :صفحة.
* كاتب ميني
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ُم َّمد املحفلي *

ُ�سق ُْطــــرى جزيــــــرة الأ�ســــــاطري

«�سقُطْ رى جزيرة الأ�ساطري» ،واحد ًا من الكتب التي �أ�صدرها الباحث الرو�سي فيتايل ناومكني حول ُ�سقُطْ رى ،وهو ي�شكِّل ُخ ً
ال�صة
ُي ُّ
عد كتاب ُ
وبحث �أ�صدَ َرها
كتاب
ٍ
لدرا�سات و�أبحاث وكتب حول اجلزيرة امتدَّ ت منذ �سبعينيات القرن املا�ضي وحتى اللحظة ،كما �أنّه ُي ُّ
عد واحدً ا من ٍ 500
باللغة الرو�سية والإجنليزية ،وترجم بع�ضها �إىل العربية ،ولغات �أخرى .ففيتايل ناومكني الذي ي�شغل حالي ًا من�صب مدير معهد اال�ست�شراق
أهم امل�ست�شرقني ُ
اجلدد الذين در�سوا الثقافة العربية والإ�سالمية ومازالوا يدر�سونها ،كما �أنَّه قد
التابع لأكادميية العلوم الرو�سيةُ ،ي ُّ
عد من � ِّ
ال�سام َّية القدمية التي عا�شت
ال�سقطر َّية وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وتاريخها ،بو�صفها
تع َّمق يف درا�سة اللغة
ِ
ً
منوذجا ح َّيا لبقايا اللغات َّ
يف جنوب اجلزيرة العربية ،ثم اندثرت وبقيت هذه اللغة للحياة والعمل والثقافة والفن يف وهذا اجلزء الغام�ض من العامل.
ما ُييز كتاب ُ�س ُق ْطرى جزيرة الأ�ساطري عن �سابقه من
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي �أ���ص��دره��ا� ،أن���ه ق��د ت�����ض�� َّم��ن ت��ق��دمي معلومات
وفرية عن جزيرة ُ�س ُق ْطرى من حيث اجلغرافيا والتاريخ،
والأن�ثروب��ول��وج��ي��ا ،وال��ل��غ��ة ،والأدب ،وال��ع��ادات والتقاليد،
وه��و م��ا ميكن �أن يُ�ش ِّكل م��رجِ �� ًع��ا �أ�سا�سياً ل��ك�� ِّل م��ن يبحث
حول تاريخ هذه املنطقة وثقافتها ومنها اللغة ال�سقط ِريَّة
التي ت�شكل جزءا من اللغات املحك َّية القدمية التي مازالت
م�ستعملة ح��ت��ى الآن �إىل ج��ان��ب ال��ل��غ��ة امل��ه�� ِر َّي��ة ع��ل��ى ال�بر
اليمني ،واللغة ا َ
جل َّبال َّية يف ظفار ،ب�سلطنة عُمان.
منهجية الكتاب وتق�سيمه:
اع��ت��م��د ال���ك���ت���اب يف ك��ث�ير م���ن م��وا���ض��ع��ه ع��ل��ى ال���درا����س���ات
ال�سابقة ،منها املراجع التاريخية العربية ،وكتب الرحالة
الأجانب وتقارير البعثات العلمية الأوروبية ال �سيما البعثة
العلمية جلامعة �أدنربة ،ومذكرات بع�ض ال�شخ�صيات التي
زارت ُ�س ُق ْطرى �أو مرت بها ،لكنه يف مواطن كثرية قد حاول
�أن يقوم ب���إج��راءات��ه البحثية بنف�سه لي�صل �إىل تعميمات
خا�صة ،وم��ن ال��درا���س��ات م��ا كانت م��ن قبله �شخ�صيا �أو يف
�إطار البعثة ال�سوفيتية التي عملت يف اجلزيرة على مدى
ع�شرات ال�سنوات املا�ضية ،ففي جانب الآثار والتاريخ �أجرى
بع�ض احلفريات على مناطق خمتلفة ،ويف درا�سة الإن�سان
�أج���ري���ت ب��ع�����ض ال���ت���ج���ارب وال���درا����س���ات امل�����س��ح��ي��ة لفح�ص
ال�صفات الوراثية لل�سكان التي �أر�سل عيناتها �إىل مو�سكو،
كما �أج��رى يف درا�سة العادات والتقاليد والفلكلور العديد
م��ن اال���س��ت��ط�لاع��ات وامل��ق��اب�لات واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب
ال�شخ�صية ،التي راكمها من خالل خرباته �سنوات عديدة.
ق�سم كتابه �إىل ع�شرة ف�صول ،بيد
وعلى هذا الأ�سا�س فقد َّ
�أ ّن تق�سيمها مل يكن يعتمد ت�سل�سال منطقيا يف ترتيبها،
ففي حني كان الف�صل الأول حول جغرافية اجلزيرة بعنوان
طبيعة �أرخبيل جزيرة ُ�س ُق ْطرى ،كان احلديث عن التاريخ
يف ف�صلني ال��ث��اين بعنوان �صفحات م��ن ال��ت��اري��خ ،وال��راب��ع
بعنوان املواقع الأث��ري��ة ،فجاء الف�صل الثالث فا�صال بني
م��و���ض��وع واح����د ،ح��ي��ث ك���ان ب��ع��ن��وان :م�لام��ح ال�����س��ق��اط��رة،
وكان الف�صل اخلام�س وال�ساد�س عن الأحوال االجتماعية
وامل�ستوى املعي�شي والن�شاط االقت�صادي ،وال�سابع والثامن

16

عن عالقات الزواج والأ�سرة و�أنواعها ،والتا�سع عن املوروث
الثقايف والفلكلور ،وخ�ص�ص الف�صل العا�شر للحديث عن
ج��زي��رة عبد ال��ك��وري ،فبدا ه��ذا الف�صل وك���أن��ه و�ضع على
�أ�س�س جغرافية م�ستقال ولي�س على الأ���س��ا���س املو�ضوعي
الذي بدت فيه بقية الف�صول .فقد حتدث عن جزيرة عبد
الكوري م�ضمنا الف�صل �أغلب املو�ضوعات التي نوق�شت يف
الف�صول ال�سابقة .فجاء تق�سيم الكتاب وك�أنه معتمد على
منهجيتني خمتلفتني .كان بالإمكان االعتماد على الأ�سا�س
املو�ضوعي فتدخل عبد الكوري يف خمتلف الف�صول� ،أو �أن
تدر�س كل منطقة على حدة بح�سب الأق�سام الواردة داخل
الدرا�سة ثم تتوزع املو�ضوعات على هذا الأ�سا�س اجلغرايف.
كما �أن الكتاب ي�شوبه خط�أ يف توثيق الن�سب املئوية ورمبا
ذلك ب�سبب الطباعة العربية حيث تبدو الأرقام غري مرتبة
في�ست�شكل على القارئ فهم الن�سب احلقيقية.
جغرافية ُ�س ُق ْطرى :
ينقل الباحث القول �إن �سقطرى يف تكوينها تعد جزءا من
االمتداد للقارة الأفريقية قبل انف�صال اجلزيرة العربية
وت�شكل خليج ع��دن�ُ ،س ُق ْطرى بجزرها ال�صغرية والكبرية
�صاحلة لل�سكن منذ الع�صر احلجري ،وي�صف امل�ؤلف موقع
اجلزيرة وم�ساحاتها التي تبلغ  3650كلم مربعا ،وتبعد عن
الر�أ�س الأفريقي 235كلم وعن ر�أ�س فرتك يف الرب اليمني
 345ك��ل��م ،ويبلغ �أب��ع��اده��ا  133كلم ط��وال و 43كلم عر�ضا.
و�أع��ل��ى ق��م��ة فيها ح��ج��ر  1525م�ت�را ،ث��م ي�����س��رد ب��ع��د ذل��ك
مكوناتها اجليولوجية وموا�صفاتها املناخية معتمدا على
مراجع ودرا�سات �أجنبية ،وقد �أمكن مالحظة وج��ود عدم
الدقة يف بع�ض البيانات التي رمبا يكون نقلها قد اعرتاه
بع�ض التحريف.
وي��ب�ين �أن ع��ل��م��اء ال��ع��امل ي�����س��م��ون ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة باملنطقة
الأي��ك��ول��وج��ي��ة ذات الأول����وي����ة ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث حت���وي 825
ف�صيلة نباتية م�ستوطنة ،ال ت��وج��د يف �أي م��ك��ان �آخ���ر يف
العامل وكذلك يف الزواحف والرخويات واحل�شرات فهناك
ا�ستيطان نادر للكثري من ف�صائلها ،كما يتحدث عن �شجرة
دم االخ��وي��ن ال��ت��ي تعي�ش يف مرتفعات � ُ��س�� ُق ْ��ط��رى ،وع��ن ما
مييز ال�شجرة يف �شكلها ويف م��ا ينتج عنها واال�ستعماالت

ل�صمغها ال���ذي يتخرث وي���أخ��ذ ال��ل��ون ال��ق��رم��زي ث��م تكون
ل��ه ا���س��ت��ع��م��االت خم��ت��ل��ف��ة ،لكنه ال ي��ن��اق�����ش م��ن �أي���ن ج��اءت
ه���ذه ال�����ش��ج��رة وال ع��م��ره��ا م��ع �أن��ه��ا ت��ع��د ال��رم��ز احلقيقي
خل�صو�صية هذه اجلزيرة وجزء من �أ�سطوريتها ،بداية من
ت�سميتها ذات الدالالت املتعددة من �شجرة دم الأخوين التي
ت�شري �إىل ق�صة قابيل وهابيل� ،أو ا�سمها باللغة الإجنليزية
�( Dragon’s Blood Treeشجرة دم التنني) �أو
دم العنقاء �أو الدار�سينا �أو الزجنفرية ،وهي كلها ت�سميات
ب�أبعاد �أ�سطورية تعك�س خ�صو�صية ُ�س ُق ْطرى.
تاريخ ُ�س ُق ْطرى :
َي ْذ ُكر امل�ؤ ِّل ُف �أ َّنه مل يتم التو�صل �إىل �أبعد من تاريخ املمالك
القدمية يف اجلزيرة العربية ،يف �إطار البحث عن ُ�س ُق ْطرى،
ويبني �أ َّنه يف الألف الأول قبل امليالد كانت ُ�س ُق ْطرى تابعة
لتجار جنوب اجلزيرة العربية ولعبت دورا مهما يف جتارة
ال�تران��زي��ت يف منت�صف احل��ق��ب��ة ،كما �أط��ل��ق عليها الهنود
القدامى بال�سن�سكريتية «دفيبيا �سوق ح�ضارة» (جزيرة
ال��ن��ع��ي��م) و�إىل ه��ذه الت�سمية ال�سن�سكريتية ي��ت��م انت�ساب
الت�سمية �سواء باليونانية ديو�سكوريدا �أو الت�سمية احلديثة
ُ�س ُق ْطرى� ،سوقطرى و�سقطرة .وه��و يدافع عن الت�سمية
ويرى �أ َّنها �سقطرية �أ�صيلة �أتت من دي �سكوريا ودي حرف
تعريف مبثابة الذي باللغة العربية .وقد كانت مع جنوب
اجل��زي��رة العربية امل�صدر الرئي�س للبخور واللبان ال��ذي
ي�صدر للعامل ب�أ�سره.
وعلى الرغم من �أ َّن امل�ؤلف قد �أفرد ف�صال كامال للحديث
عن احلفريات واملواقع الأثرية ف�إن االطالع على م�ضمون
هذا الف�صل ِّ
يبي �أ َّن ك َّل احلفريات ال�سابقة �سواء تلك التي
قام بها امل�ؤلف و�أع�ضاء الفريق ال�سوفيتي يف اجلزيرة� ،أو
التي �أقيمت من قبل باحثني �سابقني ،يتبني �أ َّنها حفريات
جزئية ومل تكن عمال مركزا و�شامال؛ مما يجعل نتائجه
جزئية وغ�ير قابلة للتعميم ،وم��ا ق��ام ب��ه حتى الآن يعدُّ
ع��م�لا م��ه��م��ا ،ل��ك��ن يف احل��ق��ي��ق��ة ن�����ص��ل �إىل خ�لا���ص��ة �أن
احلفريات واملواقع الأثرية يف ُ�س ُق ْطرى مل تقدم الإجابات
الكافية لتاريخ ه��ذه اجلزيرة حتى اللحظة .وم��ا تو�صلت
ل��ه ال��درا���س��ة وبنقلها ع��ن درا���س��ات �سابقة ه��و وج��ود بع�ض

