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ماسة القناة اإلنجليزية.

التي  الديناصورات  عصر  على  الحي  والشاهد  البريطانية  الجزر  أكبر  هي 
بقيت عظامها لتروي حكايات تلك العصور الغابرة قبل أن تنفصل جيولوجيـا 
عن الجزيرة األم. إنها جزيرة وايت Isle of Wight التي ارتبط اسمها بالملكة 
إلى  المجيء  اختاروا  الذين  والعلماء  والشعراء  الكتاب  من  وعدد  فيكتوريا 
تبعد  ماسة،  بشكل  صغيرة  جزيرة  واإللهام.  الراحة  عن  للبحث  الجزيرة 
هامبشير  مقاطعة  جنوب  الجنوبي،  بريطانيا  شاطئ  عن  كلم   6 إلى   3 من 
مربعـا.  كلم   380 ومساحة  كلم،   21 وطول  كلم   37 بعرض   ،Hampshire
من  جاؤوها  الذين  الغزاة  أصداء  تردد  وآثارها  حجمها،  يتعدى  تاريخها 
الذي يشكل نقطة  االستراتيجي  الخصبة وبمركزها  بتربتها  لينعموا  البعيد 

تواصل مع بلدان أوروبا المنفتحة على بحر الشمال. 

مدنها:  �أهم  يف  يتوزعون  ن�سمة  �ألف   140 حو�يل  �ليوم  �جلزيرة  يقطن 

نيوبورت، ور�يد، وكاوز، �سرق كاوز، و�ساندون، و�سانكلني وفنتنور. يف �جلزيرة 

ثالثة �أنهار �أهمها يدعى مدينة، وهو قريب من مدينة نيوبورت �ملركز �لإد�ري 

للجزيرة ويتجه �سماًل. طق�س �جلزيرة معتدل �سيًفا، �إذ يبلغ معدل �أعلى درجة 

3 درجات مئوية. عرف عن  �أدنى درجة  �ل�ستاء فيبلغ معدل  �أما يف  21 مئوية، 
�جلزيرة خالل �لقرن �ملا�سي ن�ساطها يف ت�سميم �ل�سو�ريخ و�لقو�رب �لطائرة 

يعد  �حلا�سر  �لوقت  يف  تدريجًيا.  ت�ساءل  �لن�ساط  هذ�  لكن  و�لهوفركر�فت، 

قطاع  �إىل  بالإ�سافة  �لتجزئة،  ومبيعات  �ل�سياحة  فيه  مبا  �خلدمات،  قطاع 

�لقت�ساد  �لتي حترك عجلة  �ملهمة  �لقطاعات  و�لزر�عة من  و�لهند�سة  �لبناء 

يف �جلزيرة. 

بتولومايو�س  �لروماين كالوديو�س  �لعامل  �أتى على ذكر �جلزيرة جغر�فًيا 

�لذي عا�س يف م�سر خالل �لقرن �لثاين للميالد. كما كتب عنها �ملوؤرخ �لروماين 

�لإمرب�طور  حكم  خالل  ميالدي  �لأول  �لقرن  يف  �حتاللها  وعن  �سويتونيو�س 

كالوديو�س من قبل �لقائد في�سبا�سيان. بعد �لرومان حكمت �جلزيرة من قبل 

بالد�منارك،  �ليوم  �أوروبا، ما يعرف  �أق�سى �سمال  �لذين قدمو� من  �جلوت�س 

ملك  من  ثم  �مليالديني،  و�ل�سابع  �ل�ساد�س  �لقرن  يف  �لأجنلو�ساك�سون  من  ثم 

وي�سك�س. بعدها حكمت من �لفايكنغ �إىل �أن طردهم �مللك �ألفرد يف �أو�خر �لقرن 

�لتا�سع �مليالدي، ثم حكمت من �لنورمانديني. مل ت�سبح �جلزيرة خا�سعة كلًيا 

للتاج �لربيطاين �إل يف �لقرن �لثالث ع�سر عندما ��سرت�ها �مللك �إدو�رد �لأول 

من �لكونتي�سة �إيز�بيال دو فورتبو�س �آخر �حلكام �لنورمانديني على �جلزيرة. 

�أ�سبح حاكم �جلزيرة منذ ذ�ك �حلني يعني بقر�ر ملكي. كانت �جلزيرة تعد 

جزًء� من مقاطعة هامب�سري �لربيطانية �إىل �سنة 1890 حني �أ�سبحت مقاطعة 

م�ستقلة. كان �للورد ماونتباتن، �آخر حاكم بريطاين للهند، و�غتيل �سنة 1979، 

هو �آخر حاكم جلزيرة و�يت. ميثل مقاطعة جزيرة و�يت �ليوم نائب و�حد يف 

�لربملان �لربيطاين منتخب من �ل�سكان، وتدير �سوؤونها بلدية جزيرة و�يت �لتي 

ينتخب �أع�ساوؤها دميقر�طًيا.

جزيرةوايت
 Randa Saab Smith رندة صعب سميث

»نيدلز ر�ئعة جيولوجية ومنظر خالب.
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»كاريربوك«  قلعة  وبخا�سة  تاريخها،  على  ت�سهد  �جلزيرة  �آثار 

يدل  �ملوقع  نيوبورت.  قرب  �جلزيرة  و�سط  �لو�قعة   Carisbrooke Castle
حلماية  �ملوقع  حول  �سور  بني  وقد  و�أجنلو�ساك�سونية.  رومانية  �آثار  على 

�لقلعة من هجمات �لفايكنغ. بعد �لغزو �لنورماندي يف بد�ية �لقرن �حلادي 

�لبحرية  هجمات  وقاومت  �ليوم  نعرفها  كما  �لقلعة  �سيدت  �مليالدي  ع�سر 

�أ�س�س  �لذي  �لثامن  �مللك هرني  �لر�بع ع�سر. يف عهد  �لقرن  �لفرن�سية يف 

�لقالع  دفاعات  تعزيز  ع�سر  �ل�ساد�س  �لقرن  �أو�ئل  يف  مت  �مللكية  �لبحرية 

للحماية من هجمات �أ�سطول �لأرماد� �لإ�سباين. �سملت هذه �لتعزيز�ت قلعة 

يارموث غرب �جلزيرة وقلعة نوري�س �سرق مدينة كاوز. �أما قلعة كاريربوك 

فعززت لحًقا �أو�خر �لقرن. ويف �لقرن �ل�سابع ع�سر خالل �حلرب �لأهلية 

�أ�سبحت  ثم  حماكمته.  قبل  �لأول  ت�سارلز  �مللك  فيها  �سجن  بريطانيا،  يف 

�لقلعة لحًقا مقًر� لإقامة �لأمرية بياتري�س �بنة �مللكة فيكتوريا حتى بد�ية 

 English لقرن �لع�سرين. تدير �سوؤون �لقلعة �ليوم هيئة �لرت�ث �لإجنليزي�

يف  �لآثار  ومر�كز  و�لقالع  �لق�سور  من  كبرًي�  عدًد�  تدير  �لتي   Heritage
�إجنلرت�.

�لوم  �لتي تطل على خليج  �له�سبة  �أق�سى غرب �جلزيرة على  �أما يف 

باي فرتب�س بطارية مدفعية �أن�سئت �سنة 1861 للحماية من �لغزو�ت. �أن�ساأ 

1897 يف هذ� �ملركز �أول حمطة لالت�سال  �ملخرتع �لإيطايل ماركوين �سنة 

�لال�سلكي وذلك يف عهد �مللكة فيكتوريا. يف �سنة 1960 كان هذ� �ملوقع مركز 

�أغلق هذ� �ملركز فيما بعد لي�سبح �ملوقع  �أبحاث لت�سميم �ل�سو�ريخ، وقد 

�ليوم مركًز� �سياحًيا. �ملوقع يطل على ر�ئعة جيولوجية ومنظر خالب يدعى 

�جلزيرة غنية باملناظر �لطبيعية )�أعلى �ل�سفحة(. قلعة كاريربوك حيث �سجن �مللك ت�سارلز �لأول قبل حماكمته . 

ق�سر �أوزبورن �ملقر �ل�سيفي لإقامة �مللكة فيكتوريا )�أ�سفل �ل�سفحة(. 

جزيرة وايت
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�سف  ب�سكل  �ملاء  يف  مرتفعة  �سخور  ثالث  عن  عبارة  هو   Needles نيدلز 

�لو�حدة تلو �لأخرى بنيت منارة عند �آخرها. �أما مركز �لر�د�ر قرب مدينة 

فنتنور جنوب �سرق �جلزيرة فهو على �رتفاع 241 مرًت�، وهو �أعلى نقطة يف 

�جلزيرة، فما ز�لت قائمة بع�س �آثاره �لتي �سهدت ق�سف �ملقاتالت �لأملانية 

يف �حلرب �لعاملية �لثانية. 

من رو�ئع �لبناء على �جلزيرة ق�سر �أوزبورن Osborne Castle �لذي 

ع�سر  ق�سور  طر�ز  على  بنف�سه  فيكتوريا  �مللكة  زوج  �ألربت  �لأمري  �سممه 

�لق�سر  بنى  وقد  و�مللكة.  لإقامته  �ل�سيفي  �ملقر  ليكون  �لإيطالية  �لنه�سة 

�لذي  هو  وكوبيت  �لوقت.  ذلك  يف  بريطانيا  بنائي  �أمهر  كوبيت  توما�س 

�سمم وبنى �لو�جهة �لرئي�سة لق�سر باكنجهام. وما ز�ل ق�سر �أوزبورن قبلة 

للناظرين وقد فتح للز�ئرين و�ل�سياح.

بالإ�سافة �إىل �مللكة فيكتوريا �لتي �سكنت وتوفيت يف ق�سر �أوزبورن على 

�لكاتب  مثل  م�سهورة  �سخ�سيات  وز�رها  �سكن يف �جلزيرة  فقد  �جلزيرة، 

�لعاملي ت�سارلز ديكنز، و�ساعر �ململكة �للورد �ألفرد تيني�سون، و�ل�ساعر جون 

كيت�س، و�لكاتب لوي�س كارول، و�لعامل ت�سارلز د�روين.

تزخر �جلزيرة بعدد كبري من �لفنادق و�لبيوت �ملفرو�سة وهي مبعظمها 

وللباحثني  �لعاملية.  �لفنادق  ب�سال�سل  مرتبطة  غري  �أي  �لإد�رة،  م�ستقلة 

و�لتمتع  �لفخم،  �أوزبورن  لق�سر  تابع  م�ستقل  منزل  يف  �لإقامة  �لتميز  عن 

�أما �ملطاعم و�ملقاهي  باحلد�ئق �ملحيطة بالق�سر هو لتجربة فريدة حًقا. 

فهي منت�سرة يف كل �أنحاء �جلزيرة وت�سرف مبعظمها على مناظر خالبة. 

وتنت�سر فيها �لبيوت �لر�ئعة �مل�سقوفة بالق�س. 

�لنمور،  من  كبرية  جمموعة  وفيها  �حليو�ن  حديقة  �ل�سياحية  �ملر�فق  من 

يف  و�سعه  �أعيد  و�لذي  و�لإدو�ردي،  �لفيكتوري  �لع�سر  من  �لبخاري  و�لقطار 

�خلدمة كن�ساط �سياحي، وم�سانع �لزجاج �ليدوي و�حللي من �للوؤلوؤ، ومتنزهات 

�سانكلني �سني مبدرجاتها �خل�سر�ء و�ساللتها �ملنع�سة، وعامل �لفر��سات �لذي 

يحتوي على جمموعة كبرية من �لأ�سناف �لفريدة و�لنادرة، ومتحف �لدينا�سور 

جم�سمات  على  �جلزيرة،  يف  وجدت  �لتي  �لآثار  �إىل  بالإ�سافة  يحتوي،  �لذي 

موطن  �جلزيرة  وتثقيفية.  وو�قعية  تفاعلية  �لتجربة  جتعل  وديكور�ت  متحركة 

�ل�سنجاب �لأحمر �ملحمي �لذي �أ�سبح �سبه منقر�س يف بريطانيا، �إذ �حتل مكانه 

�ل�سنجاب �لرمادي �لأمريكي. 

من  وهو  للقو�رب.  كاوز  �سباق  �جلزيرة  على  �ل�سنوية  �لن�ساطات  �أهم  من 

�آب  �أغ�سط�س  يف  �سباق  �أول  �سهد  و�لذي  و�أ�سهرها،  �لعاملية  �ل�سباقات  �أقدم 

�لر�بع �لذي كان من �ملهتمني و�مل�سجعني لهذه  1826 يف عهد �مللك جورج  �سنة 

�لريا�سة. على مدى �أ�سبوع ينظم حو�يل 40 �سباًقا يومًيا وي�سارك فيه �أكرث من 

 18 �إىل   11 �ل�سنة من  لهذه  و�ل�سباق مقرر  �سر�عي.  وقارب  وزورق  1000 يخت 
�أغ�سط�س �آب.

�لتي  �ل�سنوية  �ملهرجانات  من  فهو  للمو�سيقا  و�يت  جزيرة  مهرجان  �أما 

�لزو�ر  و�لآلف من  �ملو�سيقية  �لفرق  �أ�سهر  وي�ستقطب  ت�ستهوي �جليل �جلديد، 

�سنوًيا. وهو من 22 �إىل 24 يونيو حزير�ن من هذه �ل�سنة.

و�لطريف �أن هنالك مهرجاًنا للثوم يف مزرعة متخ�س�سة يف زر�عة �لثوم 

على خمتلف �أ�سنافه، ويقدم مطعمها جميع �لأطباق �لتي حتتوي على �لثوم مبا 

ز�ئر  �ألف   25 حو�يل  ي�ستقطب  بارز  حدث  �أنه  �ملهرجان  �أثبت  �ملثلجات.  فيها 

�سنوًيا. �ملهرجان لهذه �ل�سنة مقرر يف 18 �إىل 19 �أغ�سط�س �آب.

ميكن �لو�سول �إىل �جلزيرة بحًر� بو�ساطة �ليخوت �أو �لزو�رق �خلا�سة �إىل 

ميناء كاوز، �أو �لنطالق من ميناء �ساوثهامبتون �أو بليموث على باخرة عبارة تقل 

برنامج طري�ن  يوجد  ل  لالأفر�د.  �أو على منت هوفركر�فت  وركابها،  �ل�سيار�ت 

طائر�ت  بو�ساطة  جًو�  �ل�سفر  ميكن  ولكن  حالًيا،  �جلزيرة  �إىل  جمدول  جتاري 

�سغرية خا�سة �إىل مطار �ساندون. و�لرحلة �جلوية �أو �لبحرية بحد ذ�تها متعة 

وجتربة جميلة ت�ساهد فيها �لطيور �لبحرية، وتغني �لب�سر بزرقة �ل�سماء و�ملاء 

ومناظر �ل�سطاآن �ملجاورة.

باحلياة  ناب�سة  �ساخبة  فاجلزيرة  مو�سمية.  و�يت  جزيرة  �إىل  و�ل�سياحة 

يف �ل�سيف، وهادئة رومنطيقية يف �ل�ستاء، �إذ يقفل عدد من �ملر�فق �ل�سياحية 

�ملنع�س.  �لنقي  وبالهو�ء  �لطبيعية  باملناظر  غنية  �لف�سول  كل  يف  لكنها  �أبو�به. 

فاإن كنت من حمبي ريا�سة �مل�سي يف �لهو�ء �لطلق، �أو ريا�سة ركوب �لدر�جات 

�أنحاء �جلزيرة يف كل �لف�سول. �جلزيرة  �لهو�ئية فهناك �ملكان �ملثايل يف كل 

جوهرة �سياحية قيمة وكاأنها �سر جميل جدير باأن يكت�سف، ومن غري �مل�ستغرب 

�أنها �ملكان �ملف�سل لعدد كبري من �لربيطانيني لق�ساء عطالتهم �ل�سيفية.

البيوت امل�سقوفة بالق�ش

تعد �لبيوت �مل�سقوفة بالق�س من �لرت�ث �لربيطاين وذ�ت دللة على �لغنى 

�لبيوت متو�رثة  و�لأ�سالة، وهي تتمتع بطلب مرتفع على �قتنائها. حرفة �سقف 

من جيل �إىل �آخر، حيث تبنى �لأ�سقف مبهارة فائقة وطريقة حرفية خا�سة متنع 

تغلغل �ملياه �إىل �ملنزل. وهي طريقة �سديقة للبيئة، ولكنها يف �لوقت نف�سه عالية 

�خلطورة ل�ستعالها �ل�سريع يف حال �لتقاطها لأي �سر�رة نارية.

�سالة دربر يف منزل �أوزبورن )هندي �لطر�ز()�أعلى �ل�سفحة(. 

متحف �لدينا�سور يحتوي على �لآثار �لتي وجدت يف �جلزيرة وعلى جم�سمات متحركة وديكور�ت جتعل �لتجربة تفاعلية وو�قعية وتثقيفية )�أ�سفل �ل�سفحة(. 

 تنت�سر يف �أنحاء �جلزيرة �لبيوت �لر�ئعة �مل�سقوفة بالق�س. 
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