
   عـم صـالــح
ــتاذ زين  ــك الغروب الحزين , كان األس يف ذل
العابدين يسري مع جموع املشيعني يف طريقهم 
ــوح بني حقول الدخن  ــر القرية التي تل إىل مقاب
ــجار الدوم والهلج ويقف طيف قبة الشيخ  وأش
ــوار زين كان  ــالل , ج ــن كثب يف أج ــيل* ع البج
ــن املرحوم  ــود" اب ــدود "حم ــذه الل ــري تلمي يس
ــاف الرجال إىل مثواه  ــول عىل أعناق وأكت املحم
ــرصه األلم والحزن عىل  ــري , كان حمود يعت االخ
ــدو انه تحت وطأه ذكريات غري  وفاة والده , ويب
ــجاالت بينه وبني  ــذا الوقت ‘ س ــتحبة يف ه مس
ــح كان صديق  ــن .. العم صال ــتاذ زي ــه واألس أبي
ــة  ــه إىل القري ــذ مجيئ ــوداني من ــتاذ الس االس
ــث كان ينهل من  ــر والهام له , حي ومصدر تنوي
مكتبته الرائعة والعتيقة , درر الرتاث اإلسالمي 
كتب يف السياسية أيضا (أحياء علوم الدين)* , 
(الفتوحات املكية)* , (املهرجان)* , (التيسري 
ــن)* ,  ــري يف اليم ــاح التغي ــري)* , (ري يف التفس
ــارة)* , (حديث من  ــان والحض ــن اإلنس (اليم

الذاكرة)* , (الديمقراطية يف امليزان)* .
   عم صالح رجل يمني صميم يدعم الرئيس 
ــام* , ابنه  ــعبي الع ــر الش ــزب املؤتم صالح وح
ــلمني يف حزب التجمع  ــع األخوان املس حمود م
ــح يف زيارته  ــالح* , ظل العم صال ــي لإلص اليمن
ــة يرتجاه بأن يهدي ابنه  الدائمة لزين يف املدرس
إىل الطريق السوي , استخدم زين كل ما يعرفه 
ــلمني  ــازي اإلخوان املس ــن مخ ــه ع ــاال يعرف وم
ــالح مايض يديره يف معاركه يف عقلية حمود  كس
ــاً عنده يف املرحلة  ــبة , منذ أن كان طالب املتخش
ــن كلية الرتبية  ــة , ثم أضحى خريجاً م الثانوي
ــة العربية, ثم  ــم اللغ ــة الحديدة قس ــن جامع م

ماجستري يف كلية دار العلوم 
ــود يزيد  ــرة , وحم ــن القاه م

عناداً يف عناد .
- ما الذي يجعلك تتعلق 

بهؤالء األوغاد ؟!
- أتعلق ؟!

ــت قرداً  ــت لس ــم , أن - نع
ــجاراً .. ملاذا  ــوا أش ــم ليس وه

تتعلق بهم ؟
ــلمون فكر  - األخوان املس

وأبي جاهل !! .
- أبوك أمي وليس جاهل 
ــوك يتبع  ــل أنت.. أب , الجاه
ــع  ــت تتب ــي , وأن ــزب يمن ح
تنظيم وافد ال تعرف من أين 

يبدأ وإىل أين ينتهي ؟
- ما الفرق بني الحزب والتنظيم ؟

ــية  ــة سياس ــزب مؤسس ــري , الح ــرق كث - يف
ــرب  ــي ع ــروف ويأت ــج مع ــا برنام له  , ــددة  مح
ــم  والتنظي ــرة  ح ــإرادة  وب ــرتاع  االق ــق  صنادي
ــوالء والرباء  ــىل ال ــة ع ــبوهة قائم ــة مش مؤسس
ــات  االنقالب ــرب  ع ــي  ويأت ــاء  العمي ــة  والطاع
ــيطاني" وافد من  ــت ش ــوىض الخالقة "نب والف
ــن , وال يؤمن  ــة للوط ــدود الجغرافي ــارج الح خ
ــأل مجرب  ــاس , واس بالوطن واملواطن من األس

خري من تسال طبيب .
ــجال بينهما ولسنيني طوال    ــتمر الس    ويس
ــد أعظم , فقد  ــا حزين والفق ــن اليوم كالهم ولك
ــارص كل  ــًال حكيماً ع ــاً ورج ــاوراً ذكي ــن مح زي
ــود والداً  ــد حم ــام , وفق ــن الجس ــداث اليم أح
ــه كل مخازيه مع  ــر ل ــا غف ــاً لطامل ــاً عطوف محب
ــجون  ــه املكلوم ش ــت يف ذهن ــة" , طاف "الجماع
ــح املؤتمر  ــاز مرش ــا ف ــاص , عندم ــوع خ ــن ن م
ــة للناحية , تملك  ــعبي بالدائرة الجغرافي الش
ــوه عىل أبيه   ــديد وحرض اإلصالحيني غضب ش
ــة إىل مدينة الحديدة يحمل  ــم فر من القري ,    ث
شعار شمسه* اآلفلة , مهزوماً مدحوراً , جاءت 
ــا الصغري  ــود تولول مع ابنه ــاء"  أم حم "صنع
ــة ,  وقالت إنها عندما عادت  "لطف" إىل املدرس
ــذي تملكه الغضب  ــت وجدت زوجها ال إىل البي
ــدة  ــه إىل البيت فرحاً بش ــد عودت ــديد , بع الش
ــة الضيافة  ــىل األرض يف غرف ــرص , ملقى ع بالن
ــورة املمزقة  ــرة والص ــاج املتناث ــع الزج ــني قط ب
ــب بجلطة دموية  ــرج من فمه , أصي والزبد يخ
ــربين يف  ــث زين عن آخر رشيط أقراص أس , بح
حقيبته القديمة وهرول معهما إىل البيت , وقام 

بإسعاف عم صالح الذي تعاىف مجددا .
ــاء , واضمر يف  ــم يطق زين األمر وال صنع    ل
ــاً عندما عاد إىل  ــه أمرا , رضبه رضباً مربح نفس
املدرسة , بل كاد يقتله حتى ال يرهقهما طغيانا 
ــزل املدينة ويأتي بصورة  ــراً , واجربه بأن ين وكف
جديدة ويعلقها يف نفس املكان أو يعطيه درجة 
ــة الوطنية  ــج الرتبي ــل ومدو يف منه ــوب كام رس
ــه لهم يف املرحلة األساسية  الذي يقوم بتدريس
ــك الزمن الجميل , زمن تحيا الجمهورية  , يف ذل

اليمنية .
ــالة عليه يف  ــد الص ــم صالح بع ــن ع ــم دف    ت
ــيعون وعاد حمود  ــرق املش ــجد القرية وتف مس
ــتاذ زين , وجلسوا يف  ولطف إىل املنزل مع األس
الديوان  يقرأون القرآن مع زوجته وأمه وأطفاله 

الثالثة.
 *****   

ــم  ــاة ع وف ــد  بع ــا  تباع ــنون  الس ــت     مض
ــن الوحيد يف  ــتاذ زي ــح الفاجعة, أنيس أس صال
ــن إىل عزلته املجيدة..مع القلم  البلدة..وعاد زي
ــر "محمد  ــكينة, وظه ــحري واألوراق والس الس
ــة وأضحت  ــش"* املدرس الجديد يف املدرس عاي
ــك"  املس ــل  "حام ــني  ب ــح  تتأرج ــن  زي ــاة  حي
ــري "جماعة حمود"  ــد و"نافخ الك ــم الجدي املعل
املثبورين" , الذين ضل سعيهم يف الحياة الدنيا 
ــاً يف كلية الرتبية يف  ــد أن أضحى حمود طالب بع
ــمريه  الجديد  ــدة..كان محمد عايش   س الحدي
ويساعده أيضا يف إرسال تداعياته وكتاباته إىل  
الصحف واملجالت عرب بريد مدينة املنصورية* 
ــه بالصحف واملجالت  أو مدينة الحديدة ويأتي
ــحور  ــا كتاباته..كان قلمه املس ــرش فيه التي تن

ــرة وأحيانا األمر ال  ــني التداعيات املري ــل ب ينتق
ــاالت أيضا..يف  ــة  .ويكتب املق ــو من الطراف يخل
ــية بعد أن يرتكه محمد عايش  جلسته الطقوس
ــة وتخلو  ــود إىل القري ــاء ويع ــالة العش بعد ص
ــة من الضجيج وتأتي السكينة ويتحرك  املدرس
ــرية  بح يف  ــه  البالي ــة  كراقص ــحور  املس ــم  القل
ــري املرئية.. ــن غ ــم زي ــل يف عوال ــع* ويتنق البج

ــا  ــاح أو عندم ــري الصب ــد تباش ــب عن ــل يكت ظ
ــعس الليل..( كل ما استيقظ صباحا عىل  يعس
ــىل  نافذة الفصل  ــالث عصافري تغرد ع صوت ث
ــكننا يف  ــذه مس ــذي اتخ ال
ــوم قرية  ــىل تخ ــة ع مدرس
ــة يف اليمن  ــهول تهام يف س
ــبها من  ، قرية مظلمة حس
ــىل  ــر ع ــارة أن تظه الحض
ــيضء    ت ــا  ولكنه ــة  الخارط
ــني  الطيب ــا  أهله ــوب  بقل
ــاذا أنا  ــيس ..مل ــأل نف ..واس

هنا؟؟..ثم أتداعى.. 
ــا  ــام1970م عدن    يف ع
ــث كان أبي  ــان حي ــن لبن م
ــن الجامعة  ــذي تخرج م ال
ــريوت.. ب يف  ــة  األمريكي

ــت أتذكر  ــل كن ــي طف بعين
ــربة  عط ــا  مدينتن ــم  معال
ــذي نقيم  ــي الداخلة ال ,ح
ــي  وصديقاتي , تفرقوا  ــألت عن أصدقائ فيه س
ــة الطفولة ماتت ,  ــهام صديق ومن مات مات،س
ــادة األوالد  ــاص مدينة الدامر كع ــقطت من ب س
ــاص, الزلت اذكر  ــوطني التعلق بمؤخرة الب الش
ــىل  الغجرية,ع ــا  ومالمحه ــي  الذهب ــعرها  ش
ــة  ــاء الطفول ــمى أصدق ــذا نس ــني ,هك ود فرح
بأمهاتهم،غرق يف النيل،كان من اعز أصدقائي , 
هكذا كانت الحياة يف منظوري الطفويل.. رحيل 
ــني محطتني يمتد  ــع إىل املصب ب ــم من املنب دائ

عمر اإلنسان.
ــام كان زواج  ــرب واألجمل هذا الع ــر األك    األم
ــبا يف  ــل محاس ــذي كان يعم ــني, ال ــي حس عم
مستشفى عطربة ولكم أن ال تصدقوا مدى حب 
ــودانيني للفرح آنذراك , ملجرد زواج موظف  الس
ــني ..انترشت إرهاصات  ــيط مثل عمي حس بس
ــاء يف املدينة  ــت كل األهل واألصدق ــرح وعم الف
ــة  ــز عرب ــم حج ــة نحل،ت ــت خلي ــح البي وأصب
ــيمتد من املدينة إىل  ــار كاملة..الن الزواج س قط
بلدتنا يف الشمال مورا..التي هاجر منها جدي 
ــزوح إىل مدن النخيل  ــرة النخيل وكان الن كهج
بعد ظهور مرفق السكة حديد وسودنه الخدمة 
ــمال... ــتوعبت كل هجرات الش املدنية التي اس

ــبعينيات كانت الهجرة  ــك الوقت من الس إىل ذل
ــرة بالخرضة واملاء  ــت  األرياف عام معقولة،ظل
والوجه الحسن , دعونا نعود للهجرة العكسية 
ــة العودة  ــي أمثلها أنا ورحل ــاة التمر الت لحص
ــرح الذي  ــرب كرنفال الف ــن الجذور ع للبحث ع
ــني الطيب الذي اجله  يجسده زواج عمي حس

كثريا..
ــر الناس من كل حدب  ــفر تقاط    يف يوم الس
ــات وامتألت  ــدود واألعمام والعم ــوب , الج وص
ــط أهازيج الفرح  ــن آخرها وس ــة القطار ع عرب
ــاق العربة بقطار كريمة  ورضب الدفوف،تم إلح

الذي يسافر شماال إىل مدينة كريمة.
ــد النافذة  ــس عن ــا أجل ــة وأن ــدأت الرحل    ب
ــرضة  الخ ــم  ومعال ــواىل  تت ــات  املحط ــاهد  وأش
وحقول القمح تمتد كالبساط وأشجار النخيل 
ــت الرحلة  ــد البرص .. كان ــف يف جالل عيل م تق
طويلة وجميلة إىل مدينتنا كريمة. من هناك تم 
توزيع الناس يف عربات   فورد وبوملان   .. كما تم 
توزيع الباقني عيل الباخرة النيلية . كانت هناك 
ــر املاء بني دنقال  ــد من البواخر التي تمخ العدي
ــارد, كربكان,  ــماء جميلة "عط ــة لها أس وكريم
ــن واألرسة  ــالء " كان نصيبنا نح ــراء , الج الزه
ــورا* .. بدأت  ــافر بميكروباص فورد إىل م أن نس
ــور من الرمال عىل  ــة ليال وانطلقنا يف بح الرحل
اليمني وحقول ال نهائية من القمح عيل اليسار 
ــري املتعدد الحجرات  ــا بيت جدي الكب ... وصلن
ــت "البلد" كما نطلق عليها مليئة بالناس  .. كان
ــنا حلة من  ــي ألبس ــا أن زواج عم ــاة .كم والحي
الفرح املقيم ، تم توزيع املدعوين عيل كل بيوت 
ــات الزاهية  ــوان باملالي ــث فرش الدي البلدة حي
ــا  ــىل م ــة وع ــال النظيف ــت األرض بالرم وفرش
ــه  ــتمر العرس أربعني يوما بكل طقوس اذكر اس
الكثرية .آنذاك كما أخربتكم نحن شعب له قدرة 
ــرار من  ــرح ..   ج ــة الف ــة عىل صناع ــري عادي غ
ــع مدفونة إىل  ــة البلدية تقب ــهيات الروحي املش
ــاردة وهي جزء  ــقائف الب منصفها يف أرض الس
أسايس من طقوس العرس ..     خمور مصنوعة 

ــدة "الدكاي  ــماء ع ــذرة ولها أس ــر وال ــن التم م
ــن النوع  ــرب فم ــا الط ــة  والرشبوت"أم ، البقني
ــور مع كورس  ــىل آلة الطنب ــعبي والعزف ع الش
ــاص بمنطقة  ــاع خ ــادي وإيق ــق باألي والتصفي
ــمى  ــمي الدليب وآخر يس ــايقية* س قبيلة الش
ــث يقف الرجال  ــتم .. والرقص مختلط حي الش
ــبه  ــات أش ــم إيقاع ــون بأرجله ــاً ويرضب صفوف
بالدبكة اللبنانية وترقص النساء رقصة الوزين 
وهي تشبه عملية الغزل بني الطيور ..وما أشبه 

أهيل الطيبني بالطيور!!... 
   حقول القمح:-

ــرضة املمتدة  ــعدني آنذاك الخ ــرث ما أس    أك
ــول القمح  ــوم القرية حق ــى تخ ــن النيل حت م
ــجار النخيل واملانجو والليمون..  والربسيم وأش
ــة" ألنها جهة  ــمي "التحتاني ــت املزارع تس كان

النيل .
ــد  ــال التي تجس ــو الرم ــي ه ــر الثان    املنظ
ــراوي ، تلك الرمال العنيدة التي  الزحف الصح
ــة لدفن  ــة وقح ــوت يف رغب ــور البي ــي ظه تمتط
ــيمفونية يف أذني عند  ــة .. من أجمل الس القري
ــري وصوت  ــم ونهيق الحم ــاء البهائ ــروب ثغ الغ
ــد " دق ..  ــن بع ــى م ــذي يتداع ــاء ال ــة امل طلمب
ــاح فتبدأ  ــيمفونية الصب ــا س دق ..دق ...دق" أم
بصياح الديوك ونداءات أهل القرية ، إنهم أهل 
ــتيقظون باكرا قبل  ــراً ويس ــون باك ــرى ينام الق
رشوق الشمس , كما كانت تفعل جدتي الحرم* 
ــول ويل معها   ــث عنها يط ــدة الحدي ــذه الج ..ه
ــيمفونية   صوت  ذكريات يف مكان آخر , ظلت س
ــوق البلدة الصغري وهي تطحن  الطواحني يف س
ــوداني الذي نزرعه يف حقولنا "تك..  القمح الس
ــرسور والبهجة يف النفس  ــك... تك.." تبعث ال ت
ــذي تنتجه حقولنا تقوم  ..هذا القمح الطاهر ال
ــار "الدوكة"  ــه عىل ن ــه وإنضاج ــاء بعجن النس
ــب  ــوالذ الصل ــن الف ــتديرة م ــة مس ــي قطع وه
ــخام تجلس عىل ثالثة أثايف  ،سوداء بفعل الس
ــف  "إدايات " ويوضع الوقود من جريد وحراش
ــع نوعني من  ــن نصن ــروق) ونح ــل (الك النخي
ــميكة يف الفطور  ــا س ــني احدهم ــراص الطح أق

واألخرى رقيقة مثل القماش يف الغداء… 
الرحلة الثانية إيل الجذور:-

   خيمة السعودية دف ما بتدفيك
      لنب اليهودية بلدك ينسيك

      قمحا جاك من أمريكا
    خازوقاً ركب فيكـــا 

     ما بكفيك غري خري بواديك* 
ــة األوىل  ــيل الرحل ــنوات ع ــت عرش س    مض
ــن الجذور...نحن اآلن يف عام 1980م يف  بحثا ع
ــذا العام تقرر  ــطس .. ه العطلة الصيفية ،أغس
ــد لالرشاف عىل عملية  ــزل الوالدة إىل البل أن تن
ــت أنا مرافقاً  ــاد التمر (حش التمر)* وكن حص
ــذي أراه ألول مرة  ــد* ابن خالتي وال ومعي خال
ــودان ـ    والده  ــرب الس ــم كانوا يف غ ــك ألنه ، ذل
ــح من  ــد أصب ــد .. خال ــكة الحدي ــل يف الس يعم
ــان إىل قلبي ..وذلك  ــي وأقرب إنس أعز أصدقائ
ــن هذه املرة تقدم  ــة الجميلة بالقطار ولك للرحل
ــربت هذا العام  ــر ولم نعد أطفاًال .. اخت بنا العم
ــدب يف مرفق  ــل ي ــدأ الرته ــول الجامعة..ب لدخ
ــار واحد يف  ــح هناك قط ــد وأصب ــكة الحدي الس
ــرب محطات ،  ــلحفاة ع ــف كالس ــبوع يزح األس
ــول القمح  ــدب واختفاء حق ــت مظاهر الج كان
ــي من كل املناطق التي ال زالت ذكراها  التدريج
ــة ,وصلنا  ــة يف ذاكرتي الطفولي ــرضاء عالق الخ
ــورا ثم إىل  ــيارة إىل م ــا س ــة وركبن ــة كريم مدين
ــوري بلد أمي .. هناك يبدو أن الرمال انترصت  ك
ــد تهدم  ــبه خالية فق ــت البيوت ش ــريا . كان أخ
ــاقطت  بيت جدي الذي كنت أعتز به كثريا ، تس
ــة وكئيبة،  ــدت البلدة خالي ــم حجراته وب معظ
ــباب  تغريت املعالم والعادات وهاجر معظم الش
ــداد يرشف عىل  ــن األج ــل األول م ــي الرعي وبق
أشجار النخيل، اختفت حقول القمح واختفت 
ــز اإلفرنجي  ــران والخب ــني وظهرت األف الطواح
ــفيات  ــع البياض كغرف املستش ــر الناص الفاخ
ــا  ــت بالدن ــة وتلوث ــة األمريكي ــرت املعون .. وظه
ــزو  ــحت يغ ــدأ الس ــي*       وب ــق األمريك بالدقي
أجسادنا ودب فيها الوهن , أخذت  األمور تسري 
ــة  ــنا يف البلد خمس ــوأ , جلس ــيئ إىل أس من س
ــي وابن خالتي  ــاً .قمت مع أم ــرش يوما تقريب ع
ــه  ــر ووضع ــاد التم ــة حص ــرتاك يف عملي باالش
ــمارسة بنك  ــار التجار وس ــواالت وجاء كب يف ج
ــر بثمن بخس  ــرشاء التم ــالمي* ل ــل االس فيص
ــرى إىل كريمة ومنها بالقطار  ــم عدنا مرة أخ ..ث
ــمال  إيل عطربة .. انتهت رحلتي الثانية إيل الش
وأنطبع يف ذاكرتي يشء واحد .. أن هناك أشياء 
ــمه الريف  ــديد ، يشء أس ــدأت تموت ببط ش ب
ــاعر الفياضة  ــي بالناس واملش ــوداني الغن الس

ــل اتخذ  ــدن النخي ــرة إىل م ــف والهج وأن الزح
ــاعر العامية محمد  ــاً   وكما عرب ش ــكًال وبائي ش
ــيوعي  ــد* ( الحزب الش ــالم الحمي ــن س الحس
ــه  ــمالية بكلمات ــاء الش ــن أبن ــوداني )* م الس
ــة " أعاله أو  ــة األمريكي ــن "امللعون ــيطة ع البس
ــاء الحقاً  ــات للجوع الذي ج ــا هي إال إرهاص م
ــبب  ــم بس ــق املظل ــن النف ــودان م ــل الس ودخ
ــا الرخيصة يف  ــة وأدواته ــات االمربيالي السياس

السودان ....                
ــارات الثمانينية والصعود     (من هذه االنهي
ــي الروائية  ــت محاولت ــويل، كتب ــي األص املذهب
ــمها  ــاء محمد احمد والتي غريت اس األوىل ، أبن
الحقا إىل "الساقية"* وقمت بطباعتها يف اليمن   
, حاولت تغطية فرتة الصعود (1969 -ـ1977م)
ــول  ــة التح ــار (-1978ـ1985) ونقط ــم االنهي ث
ــة"* التي أتت بالقوى  كانت "املصالحة الوطني
ــة) برموزها املبتذلة  ــة (الجبهة الوطني الرجعي
ــرتاكية  واتفاقية أديس أبابا*  إىل ثورة مايو االش

مع جنوب السودان و أجهضتها)*...
****   

ــا عندما  ــة أيض ــن طراف ــو م ــر ال يخل     األم
يتداعى زين أعمق  ويتذكر تيس عبداملعروف* 

يف مدينتهم العتيدة عطربة :-
ــوس يف طرقات مدينتنا،يمىش     كنا نراه يج
ــبقه رائحته النتنة يف كل مكان،تلك  بخيالء تس
ــقط صقرا  الرائحة القبيحة التي يمكنها أن تس
ــطح البحر  ــرشة آالف قدم فوق س ــن ارتفاع ع م
ــه أمام  ــن فحولت ــالن ع ــى يف اإلع , كان ال يتوان
ــوات العالية التي  ــك األص ــن بإصدار تل اآلخري
ــبب لنا فزعاً  ــكان الحارة..  يس ــمعها كل س يس
ــص يف مطاردة  ــال، متخص ــن األطف ــاً نح رهيب
ــى  حت ــن  يرتكه وال  ــاث  اإلن ــة  خاص ــال  األطف
ــم مدينتنا  ــه أحد معال ــه الننت..ان ــن ببول يلوثه
ــس عبد  ــبعينات..انه تي ــرتة يف الس ــك الف يف تل
ــمعنا نحن الصغار أن عبداملعروف  املعروف س
ــاء الله الصالحني فكان ال بد لهذا  رجل من أولي
ــتمد قدسيته، من  التيس الضخم الجثة أن يس
ــوت املواطنني يعيث فيها  ــك الويل..يدخل بي ذل
ــتطيع أن  ــد يس ــادا..يلتهم كل يشء وال أح فس
ــب الربكة من البيت..أحيانا  يزجره حتى ال تذه
ــات.. ــوق ويتناول الحبوب يف الفراش يغزو الس
هذا التيس يتجول يف كل طرقات املدينة يعارش 
كل املاعز وال يجد من يقف يف طريقه حتى جاء 
ــد غبت عن املدينة  ــهود وكنت ق ذلك اليوم املش
طويال بحكم عمل الوالد يف وزارة الرتبية وتنقله 
ــة أخربني صديقي  ــودان املختلف ــرب مدن الس ع
ــمة  ــش)* يف يوم كانت مباراة حاس عوض(طق
لفرقة كرة القدم "نادي الوادي" *الذي يشجعه 
ــة فرقتنا  ــا أدت النتيجة إىل هزيم ــاء حارتن أبن
ــت الجماهري  ــة الثانية،خرج ــقط إىل الدرج وس
ــس  تي وكان  ــر  العاث ــا  حظه ــدب  تن ــة  الغاضب
ــرف  ــرب ال يع ــه الك ــذي دب في ــد املعروف..ال عب
ــري بخيالئه  ــاق يس ــا من زق ــع خارج ذلك،اندف
ــارصوا  يع ــم  ل ــن  الذي ــباب  الش ــام  أم ــود  املعه
ــرتاكية،ما  ــأوا يف ثورة مايو االش ــطورة ونش األس
ــه بالحجارة  ــوا يرجمون ــم إال أن اندفع كان منه
ــلم  ــى اس ــيخ حت ــراوات والس ــه باله ويرضبون
ــحبوا  جثته بالحبال وألقوه يف مزبلة  الروح وس
املدينة مع القوى الرجعية املرتبطة باالستعمار 
ــطورة التيس الذي ال يقهر ،التيس  وانتهت أس
ــذي قىض عليه  ــس عبد املعروف,ال املقدس..تي
ــذا الذي  ــد إيل عرصنا ه ــم يمت ــر ول ــه العاث حظ

أصبحت فيه التيوس من أرباب املجالس)..
*****   

ــاالت   املق ــج  تدبي يف  ــاع  ب ــن  لزي ــا  وأيض    
)-:السكة الحديد والثورة االجتماعية يف اليمن  
ــاح التغيري إىل اليمن  ــا جاءت بنا ري    عندم
ــع  ــعينيات1991م م ــات التس ــعيد يف بداي الس
ــا يف مدينة  ــة، كنت معلم ــالد الوحدة اليمني مي
ــذاك ما الذي  ــاحلية، وال ادري آن الحديدة الس
ــاعات الطوال قبالة  ــدني للجلوس الس كان يش
الساحل يف كورنيش  املدينة األنيق ، كنت أقول 
ــباب الذين يدرسون  ــائي من  الش دائما لجلس
ــىل  ــعر ع ــون الش ــدة ويقرض ــة الحدي يف جامع
ــبه محطة  ــش يش ــذا الكورني ــتحياء“ إن ه اس
ــربة. .واني أكاد  ــكة الحديد يف مدينتي عط الس
ــه يف  ــمع ضجيج ــي واس ــر أمام ــاراً يم أرى قط
ــن ”قطار  ــي ع ــتغربون حديث ــوا يس إذني..كان
ــك لفي ضاللك  ــرددون:..  تالله ان يف اليمن“ وي
ــربة والقطار  حتى  ــا فتئت تذكر عط القديم.. م
تصبح حرضا أو نسيا منسيا“..كنت أرد عليهم 
ــرف ولكني أرى ما ال  ــا قوم ليس بي خ مازحا“ي
ــنون ودارت األيام..وإيقاع  ترون“… مضت الس
ــار كما يقول  ــر واملزم ــدوار ابتلع  الزام ــن ال الزم

الشاعر املرصي الراحل..

ــىل  ــرأت ع ــوم ق ــالح عبدالصبور..والي    ص
ــاك مرشوع  ــيكون هن ــه س ــبكات االنرتنت..ان ش
ــاحل  ــر عرب كافة س ــار يم ــد جب ــكة الحدي للس
ــلطنة  ــعودية واليمن وس ــن يربط بني الس اليم
ــوى  ــت س عمان..وأدركت تماما أن األحالم ليس
ــعوب التي ال  ــب..وان الش ــج يف رحم الغي برنام
ــم ال تتطور وقيل أن املبدع يحلم يف اليقظة  تحل

والشخص العادي  يحلم يف املنام..
ــكة  ــون هناك س ــوم رضورة أن تك ــن الي    أثم
ــد يف اليمن مع التغيري ،حتى يكون التغيري  حدي
ــكة  ــن مدينة كانت تعيش بالس ــاً وأنا اب حقيقي
الحديد وتموت بموتها ،ورغم أن السكة الحديد 
ــذ الغزو الربيطاني  ــودان ،من قديمة جدا يف الس
ــرش 1889م ،إال أنها عملت  ــن ع ــرن الثام يف الق
ــودان   ــكيل هوية الس ــنني عىل تش عىل مر الس
وتوحيده والربط بني مناطقه املختلفة وخلقت 
ــني الناس  ــاً وتآلفاً ب ــات اجتماعية وتآخي عالق
ــوداني  ــودانية والغناء الس وأثرت   الثقافة الس
ــن تيمة  ــو م ــذي ال يخل ــوداني ال ــعر الس والش

القطار…
   كما بقيت يف الذاكرة الوجدانية لنا ،مواسم 
الحجيج وقطار الحجاج، والقطار  الذي يجمع 
ــودان يف  ــاء إفريقيا والس ــاج من كل أنح الحج
مدينة عطربة ثم يقلهم إىل بور تسودان إىل جدة 
ــهم البيضاء  ــفن..كان منظرهم بمالبس عرب الس
يف غدوهم إىل األرايض املقدسة  وعودتهم منها..
ــر الطيب يف  ــم األث ــي تقام له ــاالت الت واالحتف
نفوسنا ويف هذا املرفق الرائع  ”السكة الحديد“ 
ــن تقوى  ــا م ــه.. وإنه ــعائر الل ــم ش ــذي يعظ ال

القلوب..
ــم  ــرص العل ــويل يف ع ــر ح ــا انظ ــوم وأن    الي
ــم يتخل أبدا عن  ــات  إىل عالم متغري ل واملعلوم
ــى يف الصني  ــار حت ــي الجب ــل الوطن ــذا الناق ه
وبها أرسع قطار يف العالم    يربط بني شنغهاي 
وهونج كونج بقطار رسعته 400 كلم/ساعة عرب 
ــعى  ــرت  وارى الواليات املتحدة تس 2300 كيلوم
ــة القطار  ــا الحديدية ألهمي ــد خطوطه لتجدي
ــس التعاون  ــد أن دول مجل ــذا العرص واج يف ه
ــري بني دولها  ــي تسعى ملرشوع ربط كب الخليج
ال  ــاذا  مل ــرب  األوروبي..استغ ــاد  باالتح ــوة  أس

يحتفي بالسكة الحديد يف اليمن؟؟!!
ــة  والثقافي ــة  الفكري ــاط  األوس ــة  كاف يف     
يف  ــوب  املطل ــه  الوج ــىل  ع ــة  والسياسي
ــش،  ــز والهام ــددة“.. يف املرك ــم  املتع ”مقايله
حتى يكون هذا املرشوع الحيوي والهام  جزءاً 
ــب املرشوعة  ــن الطي ــي وأحالم املواط ــن وع م
ــن أهم املرافق  ــرب مرفق السكة الحديد م و يعت
ــدد مالمح القطر  ــارصة ألنه يح ــة املع يف الدول
ــب واألوردة  ــاز الدوري،القل ــو أشبه بالجه وه
ــات العليا ويقود  والرشايني يف اإلنسان والثدي
ــراف  ــط أط ــة   ويرب ــة حقيقي ــورة اجتماعي ث
ــه يوفر عمالة  ــة باملركز،كما ان ــن  املرتامي الوط
كبرية تستطيع امتصاص كافة القوى العاملة 
ــة للحراك  ــه املختلفة،نسب ــالد يف مرافق يف الب
ــوار   الج ودول  ــن  اليم ــني  ب ــري  الكب ــرشي  الب
ــن عرب خط   ــط بني البلدي ــة     الرب والسعودي
ــزدوج سيستوعب  ــل امل ــد الساح ــة حدي سك
ــرب منافذ  ــن ويقننها ع ــني البلدي ــات ب التحرك
ــل الحجيج  ــه أيضا يسهل نق ــددة ،كما ان مح
ــة و البضائع  ــل الزراعي ــني واملحاصي واملواطن
ــادل التجاري  ــم التب ــة يزيد من  حج واملاشي
ــل إضافة نوعية  ــني البلدين..وحتما سيشك ب
القتصاد البلدين الجارين..وسيشعر املواطن 
ــدث يف بالده.. ــاك تغيرياً نوعياً  فعال ح أن هن

ــج اليمن  ــن إسرتاتيجية دم ــزء م ــح ج ويصب
ــىل  ع ــي  الخليج ــاون  التع ــس  مجل دول  يف 
ــن  ــاة %95 م ــي معان البعيد…وتنته ــدى  امل
ــي يف جوهرها  ــد والتي ه ــن السعي ــاء اليم أبن
ــز يف إدارة املوارد  ــن عج ــة ع ــة ناجم اقتصادي
ــا اليمن  بصورة علمية  املهولة التي يتمتع به
ــدول العربية غري  ــل ال ــال يف ج ــو الح ــا ه كم
ــس استثناء… ــدي السودان لي ــة وبل النفطي

ــرص  ــاره  يف الع ــراره وازده ــان يف أوج  استق ك
ــق  ــس األسب ــات“ والرئي ــي ”السبعيني الذهب
ــس أبابا  ــريي واتفاقية أدي ــل جعفر  نم الراح
ــي  اإلقليم ــم  بالحك ــاءت  ج ــي   الت 1972م 
ــم  السودان إىل ستة  الالمركزي قضت بتقسي
أقاليم قوية..أبقت الجنوب نفسه بحكم ذاتي 
داخل السودان الواحد وظلت السكة الحديد 
ــوب البالد طوال وعرضا بقاطرة حديثة من  تج
ــة واو يف أقىص  ــة املجر  وأمريكا,  من مدين دول
ــا يف أقىص   ــي  إىل مدينة حلف ــم الجنوب اإلقلي
اإلقليم الشمايل  عند الحدود املرصية وبحرية 
السد العايل     ومن نياال أقىص الغرب يف إقليم 
ــودان يف اإلقليم الرشقي… ــور إىل بورتس دارف

ــة  ــذه االتفاقي ــض ه ــن أجه ــؤال عّم ــا الس أم
ــة  1978-1972م فاسألوا أهل  الذكر إن  الرائع
كنتم ال تعلمون وأهل الذكر عندنا يف السودان 
ــه  وكتابي ــد*  خال ــور  منص د.  ــارع  الب ــر  املفك
ــم“ و”الواعد الحق  ــق ملظل ــودان يف النف ”الس
ــم الرئيس  ــن تجربة حك ــاذب“ ع ــر الك والفج
ــة  1969 - 1985   ــريي وثورة مايو االشرتاكي نم
التي بدأت بسبع بقرات سمان وانتهت بسبع 
بقرات عجاف بسبب تمكني االخوان املسلمني 

23 /1/ 1999م)*..
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ــاة زين بني السكينة والعزلة  ــت حي              ظل
ــي الساحر حتى تم  ــم الريف التهام وبني عوال
ــن تبقى من املدرسني السودانيني إىل  نقله مع م
محافظة الجوف* يف أقىص رشق اليمن.. ودخل 
ــوع السعيدة  ــر جديد ومعالم يف رب زين يف سح
ــور والبلد الذي  ــة والرب الغف ــدة الطيب ويف البل
ــوع  التن ــد  الشدي ــاريس  الف ــاد  السج ــه  يشب

والجمال ...

09 الثــــورةأدب وبصاشئ

مـن سـاللة مـالك االشـرت ومـن قـلــب الـروايه

الـمـُقـرب مـــن عــلـي والـسـابـقون الـسـابقون

قــدوتـي وافـخـر بـمـالك فـالـتويل والـواليـة

والـشـجاعة والـقـيادة رغـم انف الـمـرجفون

حيـدري قاد الـجيوش املؤمنـه وآمـن بآيـة

مـحـتـواهـا أن حـزب اللــه حتما" غـالــبـون

كربوا يف حصن خيرب واعلنوا رصخة بدايه

يـوم خاب الـرشك واهـل الـرشك أنـى يؤفكون

مـن رداع الـمجد والـبيضاء تـرفرف خري رايه

مــن قـبـايل قـيـفة الـتـاريخ ُحـمـران الـعيون

جـيـت مـتويل عـيل واحـفاده اعـالم الـهداية

ســادة الـدنـيـا الـتـقـاة الـطيـبـون الــطاهـرون

الله اكـبـر ال كـبـري اال انـت يـاموىل الـعنايه

والـسماء واالرض بـيدك مـلك فـي كاٍف ونـون

ارصخوا باملوت لـمريكا وهـي راس الحكايه

واصـرخـوا بالـموت السـرائيل واملتأمـركون

والـيـهود الله لـعـنهم فـرض واجـب ال كـفايه

الـعـنـوهم حـيـنا تـمـسونا وحـيـنا تـصـبحون

واهـتـفوا بـالنرص لـالسالم مـن مـنطق درايـه

واســتـعـدوا واعـمـلـوا فالله يـــرى مـاتـعـملون

عـلـمـوا أبـنـاءكم فـــن السباحة والـرمـايـه

دربـوهم فـي ركـوب الخـيل واعطاب الحصون

قـاطـعوا كــل الـبـضايع لو يجـيبـوها دعــايـه

الـــواليـات الـخبـيـثــة والـيـهـــود الـغـاصـبـون

مــن ذي اغـلق بـاب االقـىص يابراميل النفايه

ويـن هــو حـلم الــعروبــة ايـها الـمســتعـربـون

وين جا حزمه وعزمه ذي قصف مألقى بنايه

ويــن جـــات الـعــاصــفــة يـا أيـها املـتشـــكرون

اسألوا من قـاد حرب الشـرعيـة فـيـنا نــكـايـه

اسـألـوه الـقدس شـي لـه رشعـيـة واال بــدون

لـعنة الـتاريخ صـابت من عـال عـينـه غـشايـه

طـاعـوا الشــيطـان فاغشـاهـم فهم ال يبرصون

كـل من عابـوا يف السـيد لهم مقـصـد وغـايه

واصـبـح الـصـادق بـمـرشوعه وغريه يكذبون

قـالـهـا مـــن راس مـــران اإلبا ال لـلـوصايه

انـتـهـى عــهـد الـمـذلـة يـا نـكـون او ال نـكـون

وانـتـهى عـهـد الـتـرايش والـرشاوى والـوشايه

وانـتـهى عـهـد الـمـحايش يا كبريين الـبـطون

اطـلق الـرصخة بـراءة والـعرب سـوها جـنايه

والـجزاء مـن قـام يرصخ يرجموا به يف السجون

قـالـها يـوم الـوساطة رؤيـة الـصاحب مـرايه

اخـرجـوا لــي مــن كـتـاب الله أيه يـسـكتون

مـالـقـيوها فـــردد حـيـنـها الـصـرخة وقـايـه

والشـعار أعظم ســالح اهـزم بـه الـمتـجربون

الـبـراءة فـيـه والـمـوقف مـن اعـداء الـهدايه

مـــن خــالله يـا فـلسطني الـعـروبة قـادمـون

وأسـرة آل سـعود تـغـــشــاهـا بـدايات الـنهايه

اسـتـبـدوا قـــرن والله قـبـلـهم مـهـلـك قــرون

قـوم مـاهل البـسني الـدين االسـالمي عبايه

خلف االثواب الـقـصـرية والـمـسـابح والـذقـون

بـّقري اسـرائيل وامـريكا لـهم ريـب الـجبايه

تـحـلبه هـنـوا وتـحـلب لـلـعرب ريــب الـمـنون

يـأكلوا لـحم الـمصايف هـم ومسؤول الحمايه

وادوا الـشـعـب الـسـعودي مـاتـبقى فـالـصحون

سـكـتّوهم والـقـروض املالية سـوها غـطايه

سـعـودّوهم واقـعـدّوهم واغـرقـّوهم فـالديون

نـجـد خـيـرب تائهة فـي غـيها والـحلف تائه

لـــكــن الله بـايـعـذيهـم وهــــم ال يــشـعـرون

هـم عـىل أمـريكا ركـنهم فالحماية والرعاية

لـكـن احـنـا فــي عـقيدتنا عـىل الله الـركون

هتاف الحريةهتاف الحرية
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