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ifúḷ ɛ́ˀɛfo yəyhónə tímhɛr bə-saḳɔ́ṭri
How People Plant Palm Trees on Soqotra

1

ḥə́yhe ḷaḷ yaˁágob ľaˁmɛ́r nhɔfš tímhɛr
di-kə-bódə yəḥórə mən ḥaḷf di-šker wadi-yəšráḳaḥ bəy rího

2

wa-ke bíŝi šiš yətógər ḥaḷf di-ˁúmor bəy
tímhɛr
wa-ke késə yəgórəf ˁəy ɛ́ˀɛfo kor yəḥófər
ˁö́ bhor ˁaf ľišɛ́rḳaḥ rího wáľľa yəŝókəm
di-yəḥófər həy ˁö́ bhor ˁaf ľišɛ́rḳaḥ bəs
rího
wa-ḷaṭ yíbon ˁarɛ́be di-ˀö́ bhon wáľľa
yəŝókəm ˁəy kor yəbóunɛ hiš bə-ˀö́ bhon
wa-ḷaṭ yəkánaḥ yəŝókəm wáľľa
yədoríbin ˁaf ľiṭár ˁan ḳənhóytən aḷľikéb di-ḳáne

3

4
5

6

báˁad-aḷ bénə wa-ˀaḷ-ḥódir yəkánaḥ
yəgórəf ɛ́ˀɛfo kor yəḥóufor žíľɛb

7

wa-ḷaṭ yəḥórə ken nhɔfš mən ḥíggob diyədóuməs bə-žíľɛb wáľľa yəfóˀos ɛ́ˀɛfo
ke bíŝi šiš ḥíggob ˁaf ľimḷɛ́ íľyhe žíľɛb

When somebody wants to plant for
himself palm trees, first he looks for an
appropriate plot where water is available.
If he has none, he buys a plot where the
palms can be put.
When he finds a plot, he invites people
to help him dig a well until the water
appears, or else he hires people to dig a
well for him, until water appears in it.
Then he builds a stone wall, or else he
hires somebody to build it for him.
Then he again hires people who put dry
palm ribs along the wall, or he does it
himself in order to make it impenetrable
to animals, to prevent them from getting
inside the garden.
When he has built the stone wall and
put the dry palm ribs on it, he again
invites people to dig holes for the
saplings.
Then he looks for the saplings to be
planted in the holes, either from his own
palms or, if he has none, he asks people
for saplings until he fills all the holes he
has made.
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)(٩

إفوڸ أأفو ييهانى تمهر بسقطري
كيف يغرس أهل سقطرى أشجار النخل

١

حيهى ڸڸ يعاجب لعمار نهفش تمهر دكبادى

عندما ير يد أحد أن يغرس شجر النخيل لنفسه

يحارى من حڸف دشكار وديشراقح بيش ر يهو.

أول شيء يقوم به هو البحث عن قطعة أرض
مناسبة حيث الماء فيها متوفر.

٢

وكاه بيڛي شيش يتاجر حڸف ديعومر بيه تمهر.

٣

وكاهكاسى يجارف عيه أأفو كار يحافر عبهر

وعندما يجد الأرض يدعو ناسا ًيساعدونه على

عاف لشرقح ر يهو والّا يڛاكم ديحافر هيه عبهر

حفر بئر إلى أن يظهر الماء أو يستأجر أناسا ً

عاف لشرقح باس ر يهو.

يحفرون له بئرا ً حتى يظهر الماء.

وڸاط ييبن عرابه دأبهن وإلّا يڛاكم عيهكار

ثم يبني سياجا ًمن الأحجار أو يستأجر أحدا ً

يبونى هيش بأبهن.

يبنيه له.

وڸاط يكانح يڛاكم والّا يدار يبين عاف لطار

و بعد ذلك يستأجر مرة أخرى ناسا يً ضعون

عن قنهيتن أڸ لكاب دقانه.

جرائد على هذا السياج أو يضعها بنفسه وذلك

إذا لم يوجد عنده قطعة أرض فيشتري واحدة
أ ين يمكن إقامة بستان النخيل.

٤

٥

ليمنع دخول الحيوانات إلى البستان.
٦

بعدأڸ بانى وأڸ حادير يكانح يجارف أأفو كار

و بعدما يكون قد بني سياج الأحجار ووضع

يحوفر چيلب.

جرائد يقوم من جديد بدعوة أناسا لً ـكي يحفروا
حفرا ً لغرس أشتال النخيل.

٧

وڸاط يحارى كن نهفش من حيجب

ثم يبحث عن الأشتال التى يمكن غرسها في تلك

ديدوم ٞس بچيلب والّا يفاؤس أأفو كاه بيڛي

الحفر .فيأخذ الأشتال إما من نخيله وإما من

شيش حيجب عاف لملى إليهاه چيلب.

نخيل غيره في حالة عدم وجودها عنده حتى
يملأ بها كل الحفر التى تم حفرها.

