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العدد ( 28 )175نوفمرب 2012م

�أغالـب الــداء الـوبيــل

كتبت هذه اخلواطر �أثناء فرتة العالج التي ق�ضيتها يف �أملانيا
االحتادية من الفرتة 2012/6/10م حتى 2012/11/6م وهي خواطر
متفرقة كتبت بعفوية و�صدق منطلقا من الآية الكرمية (لي�س على
املري�ض حرج) �ألح بع�ض الأ�صدقاء �أن �أن�شرها كحالة �إن�سانية عار�ضة
مر بها �إن�سان مهما كانت مواقعه �أو مواقفه فهو يحتاج للمعاودة
وامل�ساعدة والدعاء .قال احلديث القد�سي  ( :قال اهلل عز وجل مر�ض
عبدي فالن فلم تعده �أما �أنك لو عدته لوجدتني عنده).
من منا ال مير�ض وال يت�أمل وال ي�شيخ  ،واهلل هو ال�شايف .قال ال�شاعر
الوزير غازي ال�صيبي رحمه اهلل قبيل وفاته :
�أغالب الداء املقيم الوبيل
�أغالب الليل احلزين الطويل
�أغالب اللآلآم مهما طغت
فح�سبي اهلل ونعم الوكيل
وح�سبي اهلل قبيل ال�شروق
وح�سبي اهلل بعيد الأ�صيل
�أخذنا ه��ذه الأب��ي��ات من تلك الق�صيدة املرثية
الطويلة التي رثى نف�سه فيها قبيل وفاته ..يف حلظات
املر�ض وهي �أ�ضعف احللقات يف حياة الإن�سان وهي
الأخطر بعد الفقر واجلهل ،التي تواجه الب�شرية
يف تاريخها القدمي واملعا�صر ويف م�سار احلياة
عموما وجهود الب�شرية جمعاء يف مكافحتها وهي
ما تتطلب التكاتف والت�ضامن والعمل ال��د�ؤوب
لقهر هذا الثالوث املريع الذي خرجت منه بع�ض
البلدان والزالت تلظى بلهيبه بلدان وا�سعة يف �آ�سيا
و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية  ..كان البد من التطرق
لهذا نظرا حلالتي املر�ضية التي مررت بها ،هذه
املرة حماوال بها جتاوز الأو�ضاع اجل�سدية و�آالم
العمليات وماخلفته اجلروح و الندوب من عذابات
نف�سية ي�ضاف �إليها حرقة الفراق  ،ف��راق �أهلي
و�أ�سرتي ووطني و�أحبتي جميعا ومنهم ال�شاعر
الفذ حممد بن �شيهون الذي �سبق �أن قال:
•- 2
و�أر�ضي و�إن جارت عزيزة وان بخل
علي بها رزقي فكرهي لها بخيل
بها االهل اي�ضا يف رباها لنا حمل
ودارا بها مردوم بال�شامخ اجلليل
وهي عز ر�أ�سي ما �أرت�ضي غريها بدل
ولو خريوين الف من مثلها بديل
ل��ذا ف ��أن��ت يف امل�ست�شفى ترت�شف اللحظات
ارت�شافا لل�شفاء وللحياة و�أن��ت تطلب من اليوم
والليل الطويل االجنالء ( وياهلل بذا اليوم يجزع)
اجنل ..تريد ان تنفرج
ويا �أيها الليل الطويل �أال ِ
وهي حم�سوبة ومقدرة عليك وعندما تبد�أ بقراءة
الفاحتة و�سورة االخال�ص ت�شعر كما قال ال�شاعر
اخلالدي :
وح�سيت ج�سمي انه انهار وا�ضمحل
و�أ�صبحت يف حرية كما اخلائف الذليل
ت�أتيك االت�صاالت م�شفوعة بالدعوات من �أمريكا
وكندا غربا اىل ال�صني وبانكوك �شرقا ومن اململكة
و�أبوظبي وم�سقط والبحرين ودبي ولندن ومدريد
مرورا ببريوت والقاهرة الميكن �أن تعدد اال�سماء
ولهم جزاء اخلري ولي�س لدي غري ما قال اخلالدي:
(و�صلني ع�سل منهم وب����أرد لهم ع�سل بك�أ�س
الوفاء ذي كال يل فيه ي�ستكيل) .
مثلهم من ع��دن ويافع وتعز و�صنعاء واملكال
و�صلتني ومل�ست ذلك باليد دعواتهم املخل�صة ،
و�صلني �سخا�ؤهم و�أخ�ص بالذكر الأخ عبدربه
من�صور ه��ادي رئي�س اجلمهورية وعلي حممد
�سعيد ودره��م عبده �سعيد وقا�سم عبدالرحمن
ال�شريف و�صالح �أحمد العي�سائي وال�شيخ �أحمد فريد
ال�صرمية وحممد عمر العي�سائي هوالء وقفوا معي
وقفة الأخ مع �أخيه و�أ�شعر ومبا �أن العالج مهما
كانت تكاليفه باهظة ف�إنه ميكن امل�ساعدة وتخفيف
معاناة املر�ض والغالء ومن ميتلك �صداقة و�أخوة
ه�ؤالء بنبل مواقفهم و�شجاعتهم وكرمهم ف�إن الدنيا
الزالت بخري . .
ن�سجل يف هذا املناخ وبيئة امل�شايف وامل�صحات
وريحة الأدوي���ة واللقاحات ما يخفف من حدة
االنتظار والبع�ض قد يعترب انتظارنا هو للبا�ص �أو
الطائرة واليدري �أي نكبة قد حلقت بج�سم �ضعيف
كم عانى من العمليات اجلراحية ومن التعب

انطباعات

والحت�سبوا رق�صي بينكم طربا
فالطري يرق�ص مذبوحا من الأمل
-3و�أخت�صر احلديث ب�أهمية ال�صرب ويل يف ما قال
ال�شاعر حممد بن �شيهون ما يكفيني ويكفي قارئ
هذه الدرد�شة :
و�صابر على هجرانها �صرب من جعل
لعينه عزا بال�صرب من �أجل ال ت�سيل
ويا�صرب ملا تقرتب �ساعة الأجل
وملا ي�ضيق ال�صرب من �صربنا الطويل
فاما حياة ترفع الر�أ�س الزحل
واال فزر ياموت عجل وال تطيل
بعد حمنة العملية اجلراحية الثانية انتقلنا اىل
م�صح وع�شنا ثالثة �أ�سابيع فيه وهو ي�ساعد على
الت�أهيل بعد العمليات اجلراحية الكربى وا�سمه
بعد الرتجمة (م�صح ج�سر ال�شركاء) ا�سم جميل
بالن�سبة لالملان لكن بالن�سبة للأجانب رغم دماثة
�أخ�لاق املواطن الأمل��اين فعدم معرفة اللغة يقف
حجرة عرثة �أم��ام الفهم والتفهم  .امل�صح الذي
نزلنا فيه يبلغ عماله  450متخ�ص�صا ودكتورا
وممر�ضا وطاهيا يقع يف قلب قرية (�شميدي بريج)
وهي لي�ست قرية مع ان �سكانها ال يتجاوز �أكرث من
 3000ن�سمة � ،إنها مدينة �صغرية فيها كل ما لك
�أن تت�صور من مرافق ومطاعم و�أ�سواق و�صيدليات
وبنوك و�سيارات �أجرة وكافة اخلدمات املطلوبة
اىل جانب جمال حدائقها وينابيع مياهها وغريه
وغريه  .بالقرب من امل�صح توجد فيال ا�سمها فيال
(ب�سمارك) مل جند اجلواب بعد هل هي لب�سمارك
املوحد لأملانيا �أم ت�سمية تعطى اهتماما بهذه
املدينة النموذجية وامل�صح العايل امل�ستوى من
حيث القدرة على التمري�ض وال�سياحة .
�أثناء وجودنا يف امل�صحة كانت فر�صة مل�شاهدة
افتتاح اوملبياد لندن وكانت اللوحة الأوىل بعد
دخول امللكة اليزابيث هي عن الأمرا�ض ومقاومتها
والتغلب عليها ومكافحتها وت�ضامن الب�شرية
ملواجهة �أخطار هذا املر�ض �أو ذاك  .لعلها م�صادفة
بالن�سبة ملا كتبته يف بداية هذه اخلواطر حول
الت�ضامن الإن�ساين يف مكافحة الأم��را���ض � ..أما
اللوحة املو�سيقية التي حلقتها فكان ح�ضور املمثل
الكوميدي (انتوين ب��ن) مميز وظريف وفعال يف
مواجهة العادات املبتذلة للإن�سان ! !
_ ان اظهار ال�شخ�صيات الفنية والريا�ضية
وال�سيا�سية يف اطار اللوحات لهذا احلدث العاملي
ما يعطي املعنى من ان احلياة هم ه�ؤالء النا�س
وانها ال ت�سري بدونهم .
-4كما ان ع��ر���ض ���ص��ور متداخلة ع��ن احلا�ضر
واملا�ضي بني اللوحات هي حماولة لإعطاء ت�شوق
ملا بعد اللوحة وماهو قادم ؟
_ دخ���ول ال��وف��ود امل�����ش��ارك��ة ل��ل��دول الكبرية
وال�صغرية يعطينا الأمل بحق ال�صغار يف العي�ش
والتعاي�ش مع الكبار !
زارين العديد من اال�صدقاء الأمل��ان اىل امل�صح
وهم من جمعتنا الأي��ام بهم كرفاق ملواجهة �آثار
اال�ستعمار واال�ستبداد وحم��اول��ة بناء جمتمع
جديد قائم على العدالة االجتماعية وامل�ساواة ويف
نظرتنا اىل العالقة القائمة بني العرب واالملان �أكدوا
ان العالقات القدمية واحلالية �أ�سا�سها االحرتام
املتبادل والتعاون نظرا لأن االملان مل ي�ستعمروا
�أي بلد عربي وما احلرب العاملية الثانية �إال ظاهرة
ا�ستثنائية كان للدول املتحالفة �أن تقوم بها لإيقاف
التطور والنمو يف �أملانيا على �سبيل املثال :

_ �أخذ االمريكان وحدهم  1700طن من الوثائق
املتعلقة بالبحوث الع�سكرية والتكنولوجية
والطبية املتقدمة يف ذلك الوقت ب�أكرث من � 20سنة
بالن�سبة المريكا و� 30سنة بالن�سبة لرو�سيا .
_ ا�ستوىل االمريكان على مئات امل�صانع واملعامل
وفيها  4قنابل نووية  ،واح��دة �أبطل مفعولها
والثانية ا�ستخدمت �ضد املانيا والثالثة والرابعة
ا�ستخدمتا �ضد اليابان .
_ ا�ستوىل االمريكان على ال�صواريخ املتقدمة التي
كانت ت�صل اىل القمر وكانوا والرو�س قد ا�ستفادوا
من هذه القاعدة لتطوير برامج الف�ضاء لديهم .
-5عطلة الأحد :
تتعطل املرافق واخل��دم��ات اخلا�صة والعامة
يومي ال�سبت والأحد فيما عدا خدمات امل�ست�شفى
والفنادق وغريها من اخل��دم��ات ال�ضرورية –
بالن�سبة لنا يف ه��ذا امل�صح ف ��إن يومي ال�سبت
والأحد بالأخ�ص مينحانك التحرر من الفحو�صات
والعالجات وبرامج اللياقة !
كانت عطلة الأحد يف امل�صحة من الأيام املميزة اذ
و�صلنا اىل (غاية املرام) وخا�صة بالن�سبة ل�سيادة
العميد علي �صالح حممد الذي خ�سر من الوزن �أكرث
من  4.5كج متت من خالل التمارين الريا�ضية
املختلفة واملتوفرة مبهنية عالية .
طلب �أ�صدقاء الأخ علي وهم من االملان الطيبني
وعندهم �أخالق عالية من ال�شهامة والكرم �أخذنا
يف جولة على �سفوح مدينة (بي�ساو) التي تبعد عن
مدينتنا قرابة ال�ساعة  .يف الطريق ا�ستعدت ذكريات
ال�سبعينيات عندما كنت م��دي��را عاما للتعاون
واال�صالح الزراعي يف الفرتة 1975-1970م
وكنا نحاول بناء التعاونيات الزراعية وال�سمكية
واخلدماتية وجنحنا بذلك ومت اال�ستفادة من
التجربة االملانية يف بناء التعاونيات التي تبد�أ
بالتدريج من  1حتى  3وقدموا لنا م�ساعدة قيمة
حينها مبا فيها بناء حمطات الت�أجري الزراعي
التي كانت متلك اجل��رارات الزراعية واحلراثات
واحل�صادات وغريها نهبت جميعها يف حرب  94م
ومت تدمري كافة التعاونيات الزراعية واخلدماتية
.
�س�ألت مرافقي هل نهب االمل��ان الغربيون هذه
املحطات والتعاونيات فقال مرافقي وه��و من
املناطق ال�شرقية (اال�شرتاكية �سابقا) �إنها الزالت
موجودة وتعمل بنف�س الوترية و�س�أخذكم �إىل
بع�ض مقراتها .
زرنا بع�ضها يف تلك القرى اجلميلة الت مزارعها
ت��زرع القمح وال��ذرة ال�شامي وال�شمندر ودوار
ال�شم�س  . .ياله من منظر جميل �أخاذ �أعادين 35
عاما اىل �أيام ال�شباب وعند ما كنا نبخل يف تقدمي
�أي �شيء كان ميكن به م�ساعدة العمال والفالحني
والفقراء يف بلدنا � .أخذنا دورات ق�صرية وطويلة
ن�سبيا يف حمافظة هاال واليبزج والتنبورج وكان
من الزمالء الذين رافقواين �صالح �أحمد النينو
وكيل وزارة الزراعة واال�صالح الزراعي حينها
وال�سيد عبداهلل ح�سني م�ساوي مدير مزرعة الثورة
بلحج والعم �صالح ح�سني مدير ب�ساتني احل�سيني
وعدد من م�س�ؤويل املحافظات  ،كما ترافقنا يف دورة
�أخ��رى اىل اليبزج مع الأخ �أحمد م�ساعد ح�سني
عندما كان مديرا لفرع التعاون واال�صالح الزراعي
يف ذلك الوقت يف �شبوة وح�ضرنا معر�ض (اجرا
الزراعي الدويل) الذي كان يح�ضره وزير الزراعة
واال�صالح الزراعي حممد �سليمان نا�صر ووكيل
ال���وزارة حينها الأ�ستاذ ح�سني �سامل با�صديق
والأخ القائد ح�سني اجلابري ..الزال��ت الذاكرة
حتتفظ ب�أجمل ال�صور عن بلدنا وعن هذا البلد
اجلميل والزلت �أذكر �أنهم �أطلقوا علي و�صف قائد
الثورة الزراعية عندما �س�أل عني الزميل وال�صديق
عبدالعزيز عبدالويل نا�شر وكان يف دورة ق�صرية يف
وزارة الداخلية عندما كان وكيال لوزارة الداخلية
 ..هذه الت�سمية مل �أواف��ق عليها وال عبد العزيز
الذي كان ميزح ويفرح وي�ضحك قائال (اهلل و�أي�ش
خلينا للأخ �ساملني)  ،رحم اهلل الأموات وهدى اهلل
الأحياء (وتلك الأيام نداولها بني النا�س) .
بعدها توالت ال��زي��ارات الر�سمية وال�شعبية
واخل��ا���ص��ة التي خ�صنا بها الأ���ص��دق��اء االمل��ان

ال�سفارة يف برلني .
بال�سماح لأ�سرنا و�أوالدن��ا
 – 3الربف�سور د  .جراح القلب /
بزيارة هذا البلد والعي�ش
مهدي قادري
يف (ال��ك�����س��ان��در بالت�س)
 – 4الدكتور جراح /معني عبدالرب
وك�أننا يف �ساحة العرو�ض
ال�سالمي
(�ساحة احلرية) حاليا يف
 – 5الأ�ستاذة املنا�ضلة � /سمرية
عدن . .
اخلطيب
لقد كانت هناك مقابالت
 – 6الدكتورة  /نهلة الأ�صبحي –
مع ايري�ش هونيكر وبعدها
اخت�صا�صي عيون
ح�ضرنا والدكتور ح�سن
 – 7الدكتور /ماهر العب�سي
مكي نائب رئي�س ال��وزراء
 – 8الدكتور /خالد احمد �صالح
ال�سابق فعاليات امل�
ؤمتر مت �سامل �صالح حممد
حاجب  -اخت�صا�صي تخدير
ال�����دويل يف ب��رل�ين ال����ذي
 _ 9ال��دك��ت��ور /خليل ج�ب�ران –
التح�ضري ل��ه قبل االنهيار
(اال�شرتاكي) وباملنا�سبة ف�إن جوربات�شوف هو اخت�صا�صي جراحة
وه����ؤالء ال��ك��رام �أحاطونا بالرعاية والعناية
من باع هذه التجارب وهذه البلدان مع �أنه كان
بالإمكان ت�سوية الأمور على �أ�سا�س الأخذ مبا هو واالهتمام اثناء وجودنا يف الأرا�ضي االملانية كما
زارن��ا اىل م�شفانا الدكتور حممد ال�سعدي وزير
�أف�ضل .
�أي م��واط��ن هنا يقول ل��ك ب��احل��رف  :االحت��اد التخطيط والتعاون الدويل و�أ�سرته الكرمية وزارنا
الأوروب����ي ه��و مل�صلحة االح��ت��ك��ارات وال�سوق ال�سفري اليمني يف ا�سبانيا الأخ م�صطفى النعمان
الواحدة � ،أما املواطن فهو يدفع غالبا ال�ضرائب وال�سفري ال�سابق عبدالرب العيا�شي لهم ال�شكر
والأ�سعار املرتفعة وم�ضايقة العمالة الوافدة من والتقدير . .
�أما الأ�صدقاء االملان وبالذات ال�سيد اويل نائب
البلدان ال�شرقية ! !
كنا يف �آخر زيارة ر�سمية مع الرئي�س علي عبداهلل رئي�س جمعية ال�صداقة العربية االملانية الذي
�صالح عام  2008م وقابلنا وتباحثنا مع امل�ست�شار �أ�ستقبلنا وودعنا يف املطار وكان له الدور الأكرب
�شرودر وحينها كان الرئي�س بو�ش هو الرئي�س يف امل�ساعدة على اختيار الأط��ب��اء وامل�ست�شفى
االمريكي الذي اليعرف غري (�أنت معي �أو �ضدي) وامل�صح املنا�سب ف�شكرا لهم وعا�شت ال�صداقة بني
وبعد الزيارة كتبت مقاال حتت عنوان (من يجر�ؤ ال�شعوب ..
�أوجاع الوطن :
على الكالم) ن�شرت يف ال�صحف اليمنية والعربية
حاولت خالل فرتة العالج ان �أتوقف �أو �أوقف
وبع�ض املواقع االلكرتونية وهي تبني �صحة ر�ؤى
اهتمامي بال�ش�ؤون الداخلية �أو العربية لكن ذلك
و�أفكار نحملها جتاه الأو�ضاع يف ذلك الوقت . .
هو ال�صعب والقا�سي على العقل والنف�س معا ،
-6فالوطن �أهم من الأ�شخا�ص
اليبزج مدينة املعار�ض وال�شاعر جوته :
يازينها ليلة اللقيا
مدينة امل��ع��ار���ض واجل��ام��ع��ات والثقافة وما
حيا بها بيننا حيا
كانت ت�سمى (باري�س ال�صغرى) عدنا اليها بعد
ب��ه��ا ف������ؤادي يحيا
ثالثة عقود ولكن هذه املرة مل ندخلها من بوابة
ين�سى هموم الدنيا
معار�ض اليبزج �أو معهد الهريدر لتعليم اللغة
ك�أنها ن�سمة العليا
االملانية لكن من بوابة ما مت تغيريه نحو الأف�ضل
-8وهو (البانهوف) حمطة القطارات الذي مت تغيريه
يف عقب املطار
نحو الأف�ضل ما ي�ضاهي �أف�ضل حمطات القطارات
يف اوروبا  ،واليبزج تعلم فيها املئات من �أبنائنا
�إنها حت��وم داخلك وخارجك و�أينما تكون !؟
وتخرجوا يف كلياتها املختلفة وع��ادوا اىل الوطن ولعل م�سرية احل��راك الوطني وث��ورة ال�شباب
وتبو�أوا مراكز متقدمة ويل �إخوة و�أبناء و�أ�صدقاء والأح���داث والتطورت هي ما ي�شغل البال ولذا
جميعهم تعلموا ودر�سوا فيها وع��ادوا اىل �أر�ض �سنخت�صر احلديث لنقول :
الوطن ولهم نف�س الذكريات اجلميلة حول هذه
_ ال ميكن انت�صار الق�ضية اجلنوبية بدون وحدة
املدينة ..يف ه��ذه ال��زي��ارة التي ا�ستمرت يومني
املوقف اجلنوبي (قيادة – ر�ؤى – حركة) .
التقينا بالأخوة الأكارم ال�شيخ قا�سم عبدالرحمن
_ ال ميكن للجنوب التنازل �أو ال�سكوت عن
ال�شريف وف�ضل ال�ضالعي (�أب��و نا�صر) وجالل
كليب وحممدعبدالرحمن حاجب جا�ؤوا ملعاودتنا حقوقه دون ارجاع وديعة  22مايو التي نهبت
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خالل هذه الرحلة قر�أت جمموعة كتب �أهمها كتاب
اليها بالقطار .
ال يوجد خريج من �أر�ض الوطن اال ومر على لأني�س من�صور حول (ال�سادات وبع�ض مذكراته)
معهد (ال��ه�يردر) لتعليم اللغة االملانية فمن وهو كتاب مهم للغاية من جانب املعلومات التي
يتجاوز امتحانه موجود ومن يف�شل مطرود � .أورده���ا ال�����س��ادات ح��ول العالقات امل�صرية –
تغريت اليبزج لكنهم �أبقوا على الآثار واملواقع ال�سوفييتية وامل�صرية – الأمريكية ،وكتاب (دم
اجلميلة للنظام ال�سابق ومن اليبزج قام ال�شباب ونفط) الذي باعتقادي ان على كل مثقف عربي ان
بثورتهم املعروفة �ضد النظام اال�شرتاكي ال�سابق يطلع عليه وذلك ملا يحتويه من معلومات قيمة .
الذي مت تغيريه والبع�ض الآن يتندم على ما كان كما قر�أت رواية باولو كويلو (مكتوب) و�أختتم بها
يقدمه النظام ال�سابق يف جمال التعليم املجاين –
خواطري مبا قاله الكاتب:
ال�صحة املجانية – ال�سكن �شبه املجاين وغريه
(علينا االعتناء بج�سدنا فهو معبد للروح وهو
من اخلدمات الأخرى لعموم املواطنني  .نختتم
احلديث حول هذه املدينة مبا قاله الوزير ال�شاعر ي�ستحق احرتامنا وحناننا  .علينا ا�ستغالل وقتنا
احمد م�ساعد ح�سني ال��ذي ك��ان معنا يف دورة �أف�ضل ا�ستغالل  ،علينا الكفاح من �أجل �أحالمنا
نتعلم فيها جتربة بناء التعاونيات الزراعية وتركيز جهودنا يف هذا املنحى لكن البد من ان
تتذكر �أن احلياة قائمة على امللذات ال�صغرى هي
حيث قال :
موجودة حلثنا يف م�سعانا ومنحننا حلظات من
اليبزج يف هواها كل عا�شق يهيم
حد من النا�س يف اجلنة وحد يف اجلحيم الراحة فيما نخف�ض معاركنا اليومية  . .لي�ست
-7خطيئة �أن ن�سعد وح�سب ولي�س من ال�سوء �أن
وجود �أهلنا يف املانيا :
نخالف من وقت لآخ��ر بع�ض الأنظمة من غذاء
هناك وجود مميز لأهلنا يف املانيا اذ ان معظمهم ونوم و�سعادة ال ت�شعروا بالذنب ان هدرمت بع�ض
من الأطباء واالكادمييني على �سبيل املثال التقينا الوقت على (ال�تره��ات) فامللذات ال�صغرى هي
بكوكبة منهم :
حمفزنا الأكرب ) .
 – 1ال��دك��ت��ور /حممد جعفر زي��ن م�ؤ�س�س
لذا ا�سمحوا لنا ببع�ض هذه الرتهات فيما كتبناه
جامعة عدن .
 – 2الدكتور  /جمال العكربي القائم ب�أعمال وال�سالم عليكم . .

