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»األمناء« تقرير/ عبد اهلل الظبي:
طريق النفق األخرض، املدخل الغريب لعاصمة 
محافظة أبني زنجبار، كام يسميه أبناء املحافظة، 
والذي تحول اىل أحد أهم األســواق الشعبية لبيع 
ورشاء الفواكه من قبل أبناء املحافظة واملسافرين، 
تعرض فيها أجود أنواع الفواكه التي تشــتهر بها 

مزارع دلتا أبني.
فعىل قارعة هذا الطريــق ُتعَرض الكثري من 
أنواع الفواكه من أشــهرها الباباي واملوز واملانجا 
والتي تشــتهر بها مزارع محافظــة أبني ملذاقها 
املتميز وأســعارها املناســبة لســكان املحافظة 
واملســافرين الذين يأخذونها أثنــاء مرورهم يف 

الخط كهدايا قيمة.
عملية تســويق الفواكه إىل هذا السوق تأيت 
بسبب كمية اإلنتاج املرتفعة التي تجود بها مزارع 
محافظة أبني والتي عىل إثــره اضطر الكثري من 
املزارعني إىل تصديــر كمية كبرية من اإلنتاج إىل 
هذا سوق الشــعبي والذي يعد مصدر دخل لكثري 

من األرس الفقرية يف املحافظة.
“األمنــاء” نزلت إىل هذا النفق األخرض، الذي 
تحول إىل أحد أهم األســواق الشعبية لبيع ورشاء 
الفواكه من قبل أبناء املحافظة واملسافرين ُتعرض 
فيه أجود أنواع الفواكه التي تشتهر بها مزارع دلتا 

أبني، وأجرت عدًدا من املقابالت معهم.

أهم األماكن الجاملية
ويقول سامل عبدالله عبيد، هو مسؤول محيل 
سابق وأحد شخصيات الثقافية يف املحافظة، يف 
حديثه عن هذا النفق األخرض وما ميثله من أهمية 
بالنسبة ألبناء املحافظة واملسافرين الذين ميرون 
الجنوب  النفق يف طريقهــم إىل محافظات  يف 
املجاورة وإىل دول الخليج العريب وخاصة سلطنة 
عامن واململكة العربية السعودية قائال: “بالنسبة 
لهــذا النفق األخرض والذي يعــد من أهم األماكن 
املدينــة زنجبار  التي تعــر عن جامل  الجاملية 
ومحافظة أبني بشــكل عام، حيــث أصبح اليوم 
سوقا لبيع ورشاء أجود أنواع الفواكه التي تشتهر 

بها مزارع دلتا أبني”.
وأكد خــالل حديثه أنه: »لــو وجد االهتامم 
والرعاية من قبل الجهات املعنية سوف يكون من 
أفضل األماكن عىل مستوى املحافظة ومحافظات 
الجنوب، لكن لألســف الشــديد اليوم من يقوم 
بتخريب هذا املكان من قبل الذين يقومون بقطع 
تلك األشجار من أجل بيعها حطبا يف األسواق مام 
تسبب بالكثري من األرضار لهذا املكان الجميل، من 
هنا وعر صحيفتكم ندعو قيادة السلطة املحلية، 
وكذلك مكتب الزراعة والرأي باملحافظة إىل رسعة 
تحرك وقف مثل هذه األعامل التي ترض بهذا املوقع 
حتى نحمي باقي األشجار التي هي موجودة هنا 
وكذلــك عليهم القيام بعمل أشــجار جديدة حتى 

تشكل شيئا جميال يف املستقبل”.
فيام قال وهيب الدابية، وهو أحد الشخصيات 

النفق  باملديريــة يف حديثه عــن  االجتامعيــة 
األخرض قائال: “يتميز هذا النفق بأنه أصبح سوقا 
للمســافرين الذين ميرون عر هــذا الطريق إىل 
املحافظات املجاورة وكذلك إىل دول الخليج والذي 
يشتهر بأجود أنواع الفواكه التي توجد يف مناطق 
دلتا أبني، خاصة املــوز واملانجا وغريها من أنواع 
الفواكه، من هنا نناشد الســلطات املحلية سواء 
كانــت يف املديرية أو املحافظــة باالهتامم بهذا 

سوق؛ ألنه يعر عن الصورة الجاملية للمدينة”.

إهامل وقلة وعي
من جانبه، أكد نــارص صالح يف حديثه عن 
النفق األخرض قائال: “نال هــذا النفق الكثري من 
االعتداء غري الحضاري ما بات يعرف لدى الجميع 

النفــق الطبيعي األخرض الواقــع غرب العاصمة 
زنجبار بني منطقتي املسيمري والكود باملحافظة، 
ذلك املكان الجميل الذي تشــتهر به أبني منذ فرتة 

طويلة”.
وأشــار إىل أنه: “ســمي بالنفــق الطبيعي 
نتيجة لتشــابك أغصان األشجار الكثرية والكبرية 
املتواجدة بجانبي الطريق، وهو ما شــكل منظًرا 
طبيعيــا يف غاية الروعة ووجهــا جامليًا فريًدا 
غري  عدن،  العاصمــة  من  للمحافظة  للداخلــني 
أن اإلهــامل وقلة الوعي باتا يهــددان هذا النفق 
األخــرض بالزوال، نتيجة لقطــع أغصان وفروع 
أشــجاره وارفة الظالل كأعالف لألغنام أو تقطيع 

أصولها للحطب”.
وأشــار، يف حديثه، إىل أن: “ألبني مكانتها 

يف خارطة الوطن الزراعيــة وغنية عن التعريف 
يف هــذا املجال، لاِم حباها اللــه من تربة خصبة 
وجو مناسب، وما يتعرض النفق اليوم من اقتطاع 
جائر واحتطاب عشوايئ ألشجاره من قبل بعض 
األهايل أو من باعــة الحطب دون اكرتاث أو أدىن 
مسؤولية من شــأنه أن يشوه جامليته ويطمس 
معامله، وبالتايل إىل زواله، وللحفاظ عليه يتوجب 
من الجميــع التكاتف ونرش الوعــي بأهمية هذا 
املعلم األخرض وللحفاظ عليه حتى ال يغدو مقصدًا 

ملن ال يعي قيمته الزمانية واملكانية”.
واختتم حديثه بالقول: »أســتغرب من موقف 
قيادة املحافظة وأجهزتها املختلفة، والتي مل تحرك 
ساكنا تجاه ما يتعرض له النفق من تخريب أمام 

مرأى ومسمع أمام الكل”.

»الأمناء« تتجول يف �صوق »النفق الأخ�صر« وُتري لقاءات مع �صخ�صيات حملية
النفق األخضر.. سوق شعبي لبيع الفواكه ومصدر دخل لكثير من األسر

ما اأ�صباب عملية ت�صويق الفواكه اإىل هذا ال�صوق؟

�صالح: الإهمال وقلة الوعي يهددان النفق بالزوال نتيجة قطع اأغ�صان وفروع اأ�صجاره
عبيد: ال�صوق ُيعد من اأهم الأماكن اجلمالية التي تعرب عن جمال زجنبار واأبني


