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باسمك األخرض يا أكتوبر  األرض تغني
احلقول اشتعلت قمحا ووعدا ومتني

والكنوز انفتحت يف باطن األرض تنادي
باسمك الشعب انترص

حائط السجن انكرس
والقيود انسدلت جدلة عرٍس يف األيادي

كان أكتوبر يف ُأمتنا منذ األزل
كان خلف الصرب واألحزان حييا

صامدا منتظرا حتى إذا الصبح أطل
أشعل التاريخ نارا واشتعل

كان أكتوبر يف وقفتنا األوىل مع املك النمر
كان أسياف الُعَش

ومع املاظ البطل
وبجنب القريش حني دعاه القريش

حتى انترص

وتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شربا
سندّق الصخر حتى خيرج الصخر لنا ماء وخرضة

وندّق األرض حتى تنبت األرض لنا جمدا ووفرة

حممد املكي إبراهيم
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مركز الدراسات السودانية

حيتفــون  الســودانيون  ظــّل 
وحيتفلــون  أكتوبــر  بثــورة 
ــن  ــة م ــات خمتلف ــا بدرج هب
عــى  والقــدرة  الكثافــة 
ــا  ــذ ذكراه ــّر من ــر احل التعب
 ،1965 أكتوبــر  يف  األوىل 
اخلمســن  الذكــرى  أن  إال 
ــة  ــة خاص ــل حلظ ــورة متّث للث
مشــعة ومفعمــة باحلضــور 
طويلــة  وقفــة  وتســتدعي 
ــة  ــة األكتوبري ــل اللحظ لتأم
ــى  ــن ع ــال الوط ــل ح وتأم
ــه.  ــه وحتمل ــا تعني ــوء م ض

ولقــد قصدنــا مــن حتريــر 
ــه  ــذي نضع ــاب ال ــذا الكت ه
ــدي القــراء أن يكــون  ــن أي ب
احتفــاء باحلــدث األكتوبــري 
مــن جهــة ووقفــة تأمليــة مــن 
ــد  ــه الب ــرى. إال أن ــة أخ جه
مــن التأكيــد يف نفــس الوقــت 
أن هــذا الكتــاب مل يقصــد 
ــه  ــم أن ــامال رغ ــون ش أن يك
ــا  ــع أصوات ــّرر جيم ــاب حم كت
احلــدث  تناولــت  عديــدة 
زوايــا  مــن  األكتوبــري 
ــة  ــل منهجي ــة وبمداخ خمتلف
مــا  قصــارى  إن  متنوعــة. 
ــاب أن  ــذا الكت ــه ه ــح ل يطم
يقــّدم مــن خــالل جممــوع 
ــة  ــة حّي ــورة عام ــه ص مادت
أكتوبــر  ثــورة  لعنــارص 
تعنيــه  ومــا  األساســية 
يف  للســودانين   ومتّثلــه 

كفاحهــم املســتمر.

من توطئة الكتاب


