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 من القرية إلى عدن، جسر بين عصرين
 

 الشافي صديق محمد د. عبد : أ.بقلم
 .إبجامعة  –عميد كلية اآلداب 

  
 "وكان الدردوش هو نقطة البداية"

  
الذي  على جدار الزمن متواضبببببو مح ور أن يكون أشبببببقه ب ق "الذي أردته من هذا الكتاب 

 .(11ص  من القرية، ،. أحمد قايد الصايديد ال تزيله األيام وال يمحوه كف الزمن". )أ. عشته،
 

د. أحمد  هو قدر غزير من البوح الشببببببميف المذاب في الحر التاريري المرلف، يدلي به أ.
حاد القصببببببببر  ي كلور لوهو كم من الرؤى ال لكلورية، التحم فيه المؤلف، كمؤرخ ف .قايد الصببببببببايدي

جسبببببببر بين  ،وانه: )من القرية إلى عدنجتماعي، ع ي تج سببببببب رًا را عًا في التاري  االوالقصبببببببير ، ل
 (.عصرين
 

من متن مقدمة  : "وكان الدردوش هو نقطة البداية " هي عقار  للمؤلف، اقتقسببببببببب اهاوعقار 
الكتاب، وهي في واقو الحال بداية للغوص؛ لير في بركة الدردوش، بل للغوص في أعماق ماض 

والجمال، آثر أن يتابعه المؤلف بكم   براءوال ب ملموس، كان حاضبببرًا يببببج بالحيا  والقسبببا ةقري
ها ل من مرزون الذاكر ، ورؤية العين، مصبببببببببحوتة بروح مترعة بالحب لمجتمع ا وتيرا  مؤرخ 
ضبببببببببليو، يمبى أن يسبببببببببمي للزمن الجا ر أن يمحو من ماكر  األمة ملو الجمال وتلو العذوتة التي 

 .لواعيكانت. كما أنه في الوقت ن سه ال يرفض حتمية وفيض الجديد ا
 

مده  أن المؤلف  عد  –وال عًا وت كاديميًا رفي جًا أ جو يجوب مراتو الط ولة ر  –بلوغه نبببببببببب
وتواكير الصبببببببببقا في القرية بقدمية ويت حصببببببببب ا بعي يه ويغوص في جوف ا بوعيه ويمبى أن يدمر 

 .الزمانال سيان عذوتة ماك 
 

ألول وهلة،  –لقعض الكتاب لير سبببببير  ماتيه، وال هو بالمذكراخ الشبببببرصبببببية كما قد ي ن ا
متمثرين بما قد يوحي به الع وان، أو بما يمكن أن يتقادر إلى ناظر  الرا ي من أسببببلوب السببببرد، بل 

جتماعي، من أكاديمي عريق رصبببببد وا  وأمين للتاري  اال –يقته في حق –الشببببباهد هو أن الكتاب 
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ج اس من الوعي من م اهل متعدد  راكمت ضببببببروب وأ ،رتواء حتى اإلترا شببببببرصببببببيته باال  تميزخ
 .والم اراخ قلما اجتمعت في شرصية واحد 

 
معالمة  ، بدءًا من   ولة قروية بريئة، بدأخ )ت و الرط( فيفي شببببببببرصببببببببيته تراكم كل ملو    

، إلى القاهر ، ثم دمشبببقفي مدن متقاي ة المالمي والقسبببماخ، من عدن،  ،القرية. إلى تلمذ  مدنية
إلى البز  العسبببببببكرية، بعد بكالوريوس في العلوم  اهة، فتحول  ل في شبببببببر يراح ثم بون األلمانية. 

يسبببانر( في فمن ى دراسبببة اآلداب )بل ،ولم يق و. العسبببكرية، بكل ما يمليه ملو من صبببرامة ون ام
بعد ملو ثم كان من  .جتماعية، وتكل ما ي رضبببه ملو من رومانسبببية ورقةالدراسببباخ ال لسبببمية واال

اعتالء كرسبببي نا ب  لوم التاريرية من جامعة )بون( بملمانيا. ثمفي الع هالصبببعود إلى نيل الدكتورا
تحاد المؤرخين العرب في بغداد. ومن قبل ومن بعد أسبببببببببتامًا وعميدًا آلداب جامعة ال  األمين العام

  .ص عاء
 

كل هذه المراقي المتقاي ة والترصصاخ المت وعة والمت اظر  والمتغاير ، ص رخ كاتب ا وتلورخ 
العلمية والموضببوعية، والمبد ية، واإلنسببانية من معان  هد ، والحاملة لكل ما تع يالمت ر  شببرصببيته

  .وقيم
 

 :الكتاب وي ابيو الدهشة
تل ي ماتو نسببا م الدهشببة، لير فقط من سببالسببة العرض ويسببر ومتعة األسببلوب، بل أيبببًا 

  . ءمما ت اوله المؤلف من موضوعاخ عد ، ويرال إليو أنه لم ي ر شيئًا وتعلم كل شي
 

ن، والطعام، والمالبر، تعرض الكاتب للقرية في ما مبببببببى، وحيا  ال اس في ا من الج سببببببي
، تدياخ القرية، ن ارات ا وليالي اواألسبببببا ير، وفصبببببول الزراعة، واألغاني، واأللعاب، وم  واألعياد،

راك ة والحيا  السببببببببياسببببببببية والحئوالقرى والعزل، وصببببببببلت ا بالسببببببببلطة )الحكومة(، وال جر  واألوت
  .جتماعي، ومقوماخ الحيا  كافةاال

 
والدهشبببببة، التي يجب على علماء  باإلثار  ءؤلف أن يرفد الكتاب بملحق ثر مليولم ي ر الم

 الشيق.الوقوف ع دها، وغير ملو الكثير من المثير  واألنثروتولوجياجتما  اإلث وغرافيا، واآلثار اال
 

لمرء سبببتمتاعي بالكتاب، ال يمكن لاتعبير عن الة، التي رأيت في ا الصبببحيي أنه في هذه العج
( ص حة، أو حتى التعليق على كل ما ي ثره الكتاب من 255الببب ) يأن يعرض لكل ما في الكتاب م
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سئلة. غير أن ي سمستسمي القارئ الكريم في ت اول بعض يسير م  ا، ومن  أفكار وموضوعاخ وأ
 :ملو

 :لحيا امش د ج اف 
ته لزيار  القرية،  عد أوت عد غياب يزيد عن العقدين، يقول ب تب:ب كا يت، فال " ال ما رأ راع ي 

أشببجار باسببقة، وال أحراش كثي ة، وال نقيق ضبب اد ، وال  قزقاخ عصببافير. لقد اسببتحال كل شببيء 
إلى مواخ ... واألشبببجار اخت ت، بما كانت تحمله من أعشببباش و يور و واحف وفراشببباخ ملونة، 

ادي والجقال المجاور  له، إنه م  ر ر  لذي كان يغطي جبل الج  والج اف محا بك ه القساط األخبر، ا
 .17 ص ،".م ز 

 
ب ذا الوصببف الج ير حرك المؤلف في ن وسبب ا، نحن سببكان العالم الثال ، ماخ الصببور  التي 

ب الت مية؟ أم ت مي  أتراه هو فعل الطبيعة؟ أم جرم اإلنسبببببببببان؟ أم غيا .تصبببببببببدم م في بالدهم
  اخ اإلسم ت في المدن ومركز السلطة؟هتمام بغاباأل راف واال

 
مًا: "واألكثر أل الصببببببببادق، فيقول عن واقو هو األمض الكاتب في عرض انطقاعه ويمبببببببببي
كانت شبببعرخ بمن الج اف لم يصبببب األرض فحسبببب، بل أصببباب القشبببر أيببببًا ...  إفزاعًا م ه أن ي

 . 17 صتغب ة ...". بتساماخ تبدو باهتة وآثار الشقاء وال موم بادية على الوجوه الماال
 

لن أفسد شوق القارئ للوقوف ب  سه على ما أفر ه هذا الج اف اإلنساني من إفرا اخ، ألقت 
 .ب ل ا المقيت على الحيا 

 
 :تبشباح ببالبسبواداال 

ن ا أن تسبببببببببترعي ن ر أي باح  في وثمة ظاهر  أخرى اسبببببببببترعت ن ر المؤلف، ومن شبببببببببم
 .جتماعياال –قتصاديوتطوره اال  ، أو التاري  اليم ي،جتمااال

 
فقد وقف المؤلف ع د المالبر، التي تغيرخ إلى مالبر فقدخ لمسببببت ا الراصببببة باإلنسببببان 

والتي فقدخ "عقق ا، وروعت ا، ودالالت ا اإلنسببببانية.... لقد غدا  ،اليم ي والدالة على شببببرصببببيته
الجميو وكمن م صبببببببببوا في قالب واحد... لقد اخت ى ملو الكرن ال البديو، من المالبر القسببببببببيطة 
كال واأللوان، وحل محل ا نمط واحد أغلى ثم ًا، ولك ه فاقد الدالالخ وخال من  المت وعة األشببببببببب

  .18_  17ص  ."المعاني
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 ل  أراه أمامي ف و أمر م جو، شبببببك يعبر المؤلف عن ملو بكل حزن وأسبببببى، فيقول: "أما ماو 
اليوني تسميته بببببببببب ) و يرتدون ما يمكنواحد لجميو الرجال .... الجمي ل  واحد لجميو ال ساء، وشك

 .18ص . "(فورم
 

تاري  االبدي ي أن هذه )ظاهر ( ال يقدر على التق بال ي لبالده. جتماعا  ا إال يم ي، عالم 
والحال كذلو، فإن هذه )ال اهر ( من شمن ا أن تستوقف الزا ر لليمن، وخاصة فيما يراه من اتشاح 
جميو نسبببببببا  ا بالسبببببببواد، وهو أمر لم يكن سبببببببا دًا في ماضبببببببي اليمن القريب جدًا. فكل المراجو 

 .ه الحال اآلنمتشحاخ بالسواد، كما هو علي التاريرية اليم ية تشير إلى أن نساء اليمن لم يكن  
 

نتقال من المالبر الملونة إلى هذه المالبر التي حدخ بال سبببببببباء لال  هي األسببببببببقابترى، ما
، من قمة الرأس حتى أخمص القدم )ف ساء ليبيا مثاًل يتدثرن بالمالبر البيباء، وعلماء ءالسودا

التدين أم بدوا   ليبيا ل م في ملو ت سببيرات م. وعليه؛ ما عسبباها ت سببيراخ أهل اليمن؟ أتراها بدا 
فالغالب أن ا ليست بالصحو  الدي ية، فمهل اليمن هم حملة لواء اإلسالم إلى كل األمصار،  أخرى؟

ن في دي  م. ف ال )المزايد ( على أهل أليم بمقدوره أحد أن أنه ال ي ن إلسبببببببالم. ويقي  ام ذ فجر ا
   جتما  في اليمن لإلدالء بالدراسة والتقصي؟انبرى علماء اال

 
 :أدواخ المعيشة في الزمن الري ي الطيب

أشبببببببببياء ال ترطؤها العين وال ت كرها ال  ر، أتى علي ا الكاتب بمزيد من الحميمية والوفاء، 
وهو في ملو محق، ألن ا كانت جزءًا من حراك ا اليومي، نلجم إلي ا فال ترذل ا، فكانت خير معين 

ا )الماضببببببببي الذي كان(. تعاني الجمود والعزلة لل اس في معيشببببببببت م، ولك  ا اليوم تققو في  واي
 :واإلهمال وال كران، إم آلت أليام خلت ... وإن كان اليسير م  ا ال  ال يقاوم في الريف اليم ي مثل

د(،  حواش(، بون(، )الم  لط  بية(، )ا ر (، )الد  (، )الر  م ةودل(، )الث  حب(، )الم  )السببببببببب  )الم ببببببببببم 
زو (، وح(، )الم  م ببة(، )الببد  ر(، )الج  ت  د (، )ال   سبببببببببمبب    ببة(، )الم  ج  الصبببببببببيص(، )شببببببببببة(، )الق  رت  )الم  
والجببامعيبباخ أن يعرفن هببذه سبببببببببتف(... وغيرهببا... وغيرهببا... الكثير. وهي بباخ لب بباخ المببدن )الم  

 .  ا م رداخ أعجمية أو عل ا ضرب من ر ن الشعوم    ، وقد ي    األشياء
 

ها. لقد سببعى بعض ي قغي السببماح للزمن بطمر هذه األشببياء الجميلة، وإن تببباءل دورها، ال 
حت اظ ب ا، بكل الود واإلجالل، في متاحف صببغير ، وعلى الدولة أن ت رد المتاحف الحادبين إلى اال

 .الكبير  الال قة ب ا، صيانة لذاكر  األمة وح  ًا لثقافت ا
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 :من إبداعاخ العقل الجمعي في الصرا  السياسي م سيال
ي في اليمن، واحتدام الصرا  على السلطة، انبثق كثير من بواكير ثقافة خالل ال زا  السياس

)الوعي الجمعي(، التي أنتجت صبببورًا من األدب الشبببعبي؛ شبببعرًا وأها يجًا، وأراجيزًا، وليد  الموقعة 
هذه أو تلو. وفي هذا يقول المؤلف: "لقد أدركت في   ولتي أها يج، ما أ ال أتذكر بعبببببببببب ا، 

 :م، وم  ا1948عد فشل انقالب ومع م ا انطلق ب
  

 للحصون العالية الم ي ة      وأرتوسالمي ست في ست  يا
 ؟كيف ص عاء بعد قتل الرلي ة

 والو ير تحرم عليه الوظي ة    خرتوا  بيقان ا والشببباببيو
 

 ."نقالبال هللا بن أحمد الو ير إمام ا والو ير هو عبد
   

  :)ال يد( إم يقول وم  ا أيبًا جانب هام من جوانب تقليد
 بصر قد اح ا شغل ثانيأبصر أ      بصر قد اح ا في الم اظرأ بصرأ

 
وصبببببببعدوا إلى دورها العالية  الققا ل، الذين ن بوا صببببببب عاء رجال لسبببببببان حال هو وكان هذا"

ويريد أن يراه كل ، بما أنجزه ة "ي ررالمسببما  م اظر، وم ردها م  ر "، فرجل القبيل ،وغرف ا الوثير 
 .28 صعالم". ال

 
لم  وقد نسبببببببببي ا ال اس مامثل هذه األحداث واألقوال، التي لم تدون، ال بد وأن يمتي  من  إن  
 .جتماعيين ظ ماكر  األمة، من المؤرخين واالوهذا واجب الحريصين على ح. يدونوها
 

 :اليم يون وإدمان ال جر  الغاياخ والمآالخ
ا، التي جبلت على ال جراخ، ويمكن الزعم ال جدال أن الشببببببعب اليم ي هو أحد شببببببعوب الدني
فيه إنسانًا يم يًا، رغم كل ما في   وجدخ  ال  يقي ًا أن ما من مكان في األرض، تشرق فيه الشمر، إ  

  .. وهذه حقيقة يقرها كل أهل اليمنمن فوا د ومبارال جر  
 

ل بي أن أمكر ما قاله شبببببببباعر شببببببببعبي سببببببببوداني، وقد دأب أه ولعله من باب الطرفة يجدر
  :السودان واليمن أن يتقارتوا في الم افي، رتما لما في الشعبين من نوا   القسا ة والع وية قال
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 كل ما قلبت حجر تلقى تحته يماني     الغريب الب في  من هماني ءالشي
 

   .أي أنو ال بد من مالق لليم ي أي ما يممت وحللت
 

، فببمفرد في ملحق الكتبباب مببذكراخ ولم ي ببت على المؤلف التعرض ل بباهر  ال جر  اليم يببة
  .222 – 193الص حاخ من  ،أوراق من حيا  بحري() م اجر يم ي تحت ع وان

  
وتمتعة  اخر  وشبببببب،ف اله ، ودهشببببببة مذهلة، سببببببتجد ن سببببببو متابعًا ألوراق هذا الم اجر 

، الذي جاب العالم من أقصبببباه إلى أقصبببباه، كقحار على متن سبببب ن شببببتى، م  ا الحرتي (القحري )
 ا التجاري، ولقي ما لقي من األهوال واألمور القاسبببببببببياخ، من ليجان المحيط ومكر المياه، وم 

 وواجه ال  اء عشراخ المراخ. 
 

والقبارئ ل بذا الجزء من الكتباب يؤول ببه إلى خبا ر  واحبد  م بادهبا؟ لمباما ال يبدرس علمباء 
ألوان، لتببدوين هببذا التراث ون إلى األحيبباء م  م، قبببل فواخ امليمن هجراخ أهلي م؟ لمبباما ال يلجببا

 والمت رد؟ ي الثر 
 
   
 
 


