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الدكتور /عمر محمد العماس

اإلهـــــــــداء
إلى أبنائي،
السياب،
والمهلب،
والمقداد،
ومحمد،
وأحمد.

أطال هللا اعمارهم ،ووفقهم ،في حفظه ،ورعايته.
وإلى...
كل خريجي معهد المعلمين العالي،
نسأل هللا لهم الرحمة إن كانوا أحياء ،أو أمواتا

الشـــــــكر

الشكر موصول لكل زميل ساهم
معي بالمعلومات،
أو الذكريات ،أو أي نشاط،
جعل الكتاب يخرج في صورته التي أمامكم.
الشكرأجزله لألستاذ /خلف هللا مصطفى أحمد الذي قام بالتنقيح والتصحيح
وإبداء الرأي.
وشكري الخالص للزميلة /نور اسماعيل مكي على ما بذلته معي من جهد
مقدر في حصر أسماء الزمالء والزميالت.

المقدمة
يسرني عزيزي القاريء...
أن أضع بين يديك هذا الصرح المفتوح،
من غير حواجز وجدران ،ومن غير فصول وأقسام،
وحتى من غير عناوين.

فهو بنيان يشد بعضه بعضاً ،يمثل جسداً واحداً يتفاعل ،يقاوم ،ويدافع،
يطرد عن نفسه ،روح اإلنقسام والتشتيت ،والتباعد والتمزيق،
وينفي الفرقة والتخاذل ،فهو واحد أصم.

تتابع فيه ...ويتابع فيك...

كل ومضة من الذكريات والخواطر.
ويفتح أمامك كل أمل ورجاء.

إنه صرح معهد تدريب المعلمين العالي،
فلك عزيزي القاريء....

أن تبدأ من حيث تشاء ....وأن تقف متى تشاء،
وأن تقتطف ما تريد..وأن تحفظ ما تود حفظه....
وأن تتجاوز ما تراه غير مناسب لك...

وأن تدخل في ذاكرة ما ،متى شئت،
ولك أن تخرج منها عندما تريد.

لك أيضاً عزيزي القاريء...

أن تؤانس من ترغب مؤانسته،

ولك أن تضحك مع من يطرد الحزن عنك،

ولك أن تباكي ،من تظن أنه يستحق ابتعاث الشجون،

كما يمكنك أن تتباكى على لحظة ،أو ماض،

بعث أمامك من جديد ...ومن أهم ما هو لك!!!

أن تختار ما تريد.

فصرح معهد تدريب المعلمين العالي،
غني بما تصبو إليه ،فهو باق ...ما أبقى اهلل...الحياة.

المؤلف

بسم اهلل الرمحن الرحيم
م ننن قبي ننل الص نندفة فق ننط ،ك ننان انتماؤن ننا لمنظوم ننة التعل ننيم النظ ننامي ،المتمث ننل ف نني
المدرسننة انننذاك بالمرحل ننة ادوليننة ،بع نند أن طننال إنتماس نننا ،فنني بح ننور التعلننيم ال ننديني
بالخالوى ،في أكثر من موقع ،وبعد أن اتكأ انتماؤننا إليهنا علنى وسنادة منن علنم ينفنع،
وعلننى شننيوف نفنع ،تعلقنننا بهننم ،فأصننبحوا لنننا القنندوة الحسنننة ،بمننا كننانوا يتمتعننون بننه مننن

س ننلوك م ن ف
نرض ،ومع ننارف دينين ننة رفيع ننة ،وريف ننة ظالله ننا ،عن ننالوة عل ننى إلم ننامهم بعلن ننوم
الرياضيات ،واللتنة العربينة ،والقصنل النديني النوافر ،النذي يحمنل بنين طياتنه ادسنس
التربويننة الهادفننة ،ممننا جعلنننا وفنني تواضننع تننام نطننأطيء رؤوسنننا أمننامهم إحت ارمناً ،رغننم

إنثننناءات ذلننك السننوط الجلنندي المجنندول علننى الحننائط أحيان ناً ،والمشننهر أمننام وجوهنننا

تارة ،والمنبسط مستلقياً على مصنالة الشنيأ أو الفكني ،المسنؤول عنن الجاننب التنفينذي
للرقابة والتحفيظ ،تارة أخرى ،يستلقي السوط بين يدية علنى المصنالة كالحينة المقزعنة،

المفزعننة ،كمننا يخننال لنننا ذلننك ،وقنند ينبننع ذلننك ااحتنرام مننن منطلننق المننامهم ،ومعننرفتهم،
وممارسنناتهم ،لفنننون الكتابننة علننى اللننوح الخشننبي ،أو علننى ورقوالفننرف  ،وهننو نننو مننن
النورق ،ناصننع البينناض ،أملننس ينوازي بمقنناييس الينوم ،ورق أل و، A4

والننذي كننان

وبهاء ،عند التصاق العمارعليه ،والعمار هو:
يزداد نضارة،
ً
المحضر بنسب محددة من الكربوون ،والموما الموحونلالمسوحون ،
"الحبر
ّ

والموا  ،والشعرلالسووبيب  ،تخلووو هوولم المكونوواً يوودا ،ويعبووف المخلوووو يمووا يعوور

بالدواية ،وهي إنا مغير ،يمثل المحبرة حاليوا ،دود يكوون ممونوما مون ال خوار ،أو
ّ
من ثمر القرع مغير الح م ،أو من الز اج ،ي العهوود القريبوة ،لبعود أن أُمتمودً
األوانوي الز ا يووة ،كمتولبواً منزليووة ،أو ت اريوة بووالمعن ،الواسوا  ،يلتمو العمووار
بسوح الور المشار إليه ،مند الكتابة مليه ،باستخدام أدالم البوص ،أو القموب،
التي كانً ت هز ،وتممم محليا ،داخل الخلوة أو خار ها ،بواسوة الوالب.

يقوم الشيخ أو ال كي بكتابنة بعنض ااينات القرانينة ،أوالتعاوينذ ،علنى ذلنك النورق،

بعنند أن يننتم تجهي نزه فنني شننكل قصاصننات ،تتفنناوت فنني مسنناحاتها ،وطولهننا وعرضننها،
وتصننمم منهننا أشننياء متعننددة ،مثننل البخننور ،الننذي يحننرق ليستنشننقه المسننحور ،أو ذلننك
المصاب بالعين ،أو أي مرض اخر يحددة الشيأ.

تصننمم منننه ،أيضن ناً ،الورقننة ،وهنني عب ننارة عننن طيننات م ننن ورقننة مكتننوب عليه ننا،

صننتيرة الحجننم ،تعلننق علننى عضنند الشننخل المعننني بننالعالج ،أو تلننبس كتميمننة تتنندلى
مننن العنننق علننى الصنندر ،أو تصننمم فنني شننكل حجنناب ،ومثلننه مثننل الورقننة ،يعلننق علننى
العضنند ،أو يتنندلى مننن العنننق علننى الصنندر ،إا أنننه أكبننر حجمناً مننن الورقننة ،ويتفناوت

ف نني كب ننر حجم ننه ،أو ص ننتره ،حس ننب أعم ننار مس ننتخدميه ،ويتمي ننز بش ننكله ادس ننطواني
الجاذب لألنظار.
توض ننع الورق ننة أو الحج نناب ،ب ننين ي نندي إس ننكافي م نناهر ،لتتليفه ننا ،أو تجلي نندها،
بالجلنند الم نزان ،الننذي يكسننبها رونق ناً ،يتلننذذ مسننتخدمه بننالنظر إليننه ،وفنني الوقننت ذاتننه،

يعمل على إرضنائه نفسنياً ،كمنا يخالطنه الشنعور ،بأننه قند أصنبح مح ّ بوا ًً ،أي محميناً
بقدرة اهلل تعالى ،من كل ما هو ضار ،فتنمو وتزداد فيه الدافعية ،واإلقبال القوي ،لكنل

مننا يرينند فعلننه أو القيننام بننه ،ويننزداد بننذلك فخن اًر ،كلمننا شننمرعن سنناعديه ،ليننرى غيننره ،مننا
يتزين به من تمائم ،فيخال له أنه أصنبح أكبنر حجمناً ،وأكبنر قند اًر ورفعنة ،فتتسنع بنذلك

خطواتن ننه ،وتعلن ننو نظ ارتن ننه ،وبن ننذلك يرحن ننل الشن ننيطان الن ننرجيم عنن ننه ،أو يكن ننون فن نني حالن ننة
ف
إستعداد لذلك الرحيل اإلجباري.
انتحت بنا طريق المعرفة ،إلى ساحات تعليم أخرى لم نألفها ،وهي المدرسة ،التني
لنم نكننن نعننرف منهننا إا إسنمها ،وكننان حننظ معظمنننا ،نحنن جيننل ادربعينننات ،مننن أبننناء
الرينف ،وادقنناليم بمفهننوم اليننوم ،هننو أن نننتعلم أو ا نننتعلم ،ذلننك دن النندخول ،إلنني دنيننا
التعليم المدرسي كان عن طريق الصدفة المحضة فقط ،بطريقة القرعة ولعبة الحظ .
كننان ادمننر ا يخننرج عننن مننا جنتننه ينندانا ،فبإدخننال ينندنا فنني كننيس ملنيء بننادوراق،
الصننتيرة ،المطبقننة ،والمتشننابهة فنني ذات الوقننت ،وبإسننتخدام إصننبعين إثنننين فقننط ،همننا
اإلبهننام والسننبابة ،إن كانننا سننليمين ،ولننم تتيرهمننا نتمننات ،وس نوافي ،اديننام المضنننية،
التي تختطها طبيعة الحياة القاسية ،المتكالبة دوماً مع ادقدار ،التقاط واحدة من تلنك

ادوراق ،فيتحدد المصنير ،فإمنا نصن اًر أو هزيمنةً توامنا تعليمناً أو عدمنه و إمنا  ..توامنا ..
تواما ،من المتضنادات المتعنددة ،منا قند يكنون منظنو اًر أوغينر منظنور ،كمنا يقنرره ،وكمنا
جننرت العننادة ،مننن يقومننون بوضننع الميزانيننات مننن المختصننين ،نفقننات منظووورة وأخننرى
غير منظورة.

فلنك أن تتصننور ،عزيننزي القناريء ،الحالننة النفسننية ،لنذلك الصننبي الصننتير ،الننذي
لننم يحالفننه الحننظ ،توالننى تلننك الحالننة النفسننية ،واإلجتماعيننة لننذلك ادب ،الننذي إمتزجننت
لديننه قسننوة المعان نناة ،وحننالوة التفنناؤل ،لتل ننك ادم التنني ا ت نزال تت ننزل ،وتنس ن أحالمن ناً

كبننا اًر ،ا يتسننع صنندرها الننرؤوم للملمتهننا ،حيننث تخننتلط لننديها النندمو  ،والفرحننة ،وسننوء

ح ننظ ولي نندها ،ال ننذي ت نندخره لي ننوم ش ننبيه ب ننذلك الي ننوم ،ال ننذي تص ننورته الش نناعرة لولي نندها
الصتيرلملي :
ل ،متين ياملي تكبر تشيل حملي،
إياك ملي الخالك أبوي دخري.

إنها طريقة قبول بالمدرسة ،لم ت ار

يها:

خصائل المتعلم ،وا طموحاته ،وا حرية التعلم ،التني تتمثنل فني اختيناره لمنا
سوف يتعلمه ،بل هي عملية و اضي  ...ومليوان  ،كمنا يطلنق عليهنا المحتشندون منن
اابنناء ،وادهننل ،سنناعات الكشننف عننن الحننظ والقرمووة  .هننناك ص نراف يعلووو مننن أهننل
الصننتار ،الننذين حننالفهم الحننظ ،ص نراف يحمننل الفرحننة بننين طياتننه ،وتردينند لكلمننات ا

تتعدى:
مليان  ...مليان.
شالوم  ...شالوم.
في الجانب ااخر من المشهد ،رؤوس منكسة ،دطفال أبرياء ،صتار ،وأفراد أسر،

حنرم ا بنهننا مننن التعلنيم ،بمحننض الصنندفة ،وسنوء الحننظ ،يبنناركون ،ويهنئنون غيننرهم مننن أسننر
رويدا،
ً
المحظوظين ،يملؤهم ادسى ،والحزن ،ويبتعد عنهم التفاؤل ،وتتادرهم البسمة ،رويداً
لتتالشى بين اليأس ،واإلحباط ،وندب الحظ ،وكنأنهم ينرددون قنول شناعر الحقيبنة السنوداني

أحمد محمد حسين العمرابي:

أندب حظي أم آمالي،
دهري دمدني،
مالو ومالي.

يوجننه القننائمون علننى ادمننر ،أولئننك المحظننوظين مننن الصننتار ،الننذين يت نراوح
عددهم الخمسين ،وتتفاوت أعمارهم ما بين الثامننة والعاشنرة ،والنذين أصنبحوا تالمينذاً،

مننن تلننك اللحظننة ،يننأمرونهم بالتوجننه إلننى دار معينننة فنني القريننة ،تتسننم بالفننناء الواسننع،
نى كبين اًر دحنند ادعيننان ،قنند يكننون مشننيداً مننن الجننالولوالوووين  ،أو الطننوب
تحننوي مبنن ً
ادخضننر ،أو الطننوب ادحمننر ،أو القننب ،أو البننول ،أو التمننام ،والننذي يطلننق عليننه،
ف نني غال ننب ادحن نوال ،إس ننم الوووديوان أو المضوووي ة ،ه ننذا ف نني ح ننال ع نندم وج ننود مدرس ننة

مشن ننيدة ،تحتن ننوي أو ا تحتن ننوي علن ننى تالمين ننذ جن نندد أو قن نندامى ،وكن ننان نصن ننيبنا ،نحن ننن
المقبولين ،من ذلك وديوان حاج الويب .
يتم كل ذلك الكم النشاطي ،الذي ذكرنا ،في التالب ،في شنهر أكتنوبر منن كنل
عننام ،وقفناً علننى التنسننيق والبرمجننة المتعلقننة ،بإبتننداء الد ارسننة ،وحلننول موسننم الخريننف،
الذي يبدأ ،في معظم أرجاء السودان ،والذي يشتل الفترة ما بين شنهري يونينو وأكتنوبر

من كل عام .
إن غالبية سكان ادرياف ،يمتهننون الز ارعنة ،ممنا حندا بناإلدارات التعليمينة ،أن
تعتمنند هننذا التق نويم الد ارسنني خننالل هننذه الفت نرة المحننددة ،دسننباب عدينندة تتعلننق بحينناة
مختلف ادسر ،منها:
 تعننذر وصننول التالميننذ للمنندارس ،فنني الوقننت المحنندد ابتننداء الد ارسننة ،نسننبة لهطننولادمطار المستمر أو شبه المستمر.
 تمكين التالميذ من مساعدة أسرهم في ادعمال الزراعية المتنوعة.تمكنين التالمينذ منن التندرب علنى ادعمنال الزراعينة ،وغيرهنا منن النشناطات المتعلقنةبالمجتمع الزراعي ،مثل تربية الحيوانات كالدواجن وادرانب وغيرها.
 تمكننين التالميننذ مننن مسنناعدة أسننرهم ،بمننا يتحصننلون عليننه مننن عائنند العمالننة لنندىااخرين.
 تمكين التالميذ من كفاية أنفسهم ،بتوفير قيمة مالبسنهم ،ومتطلبناتهم المدرسنية ،فنيحالة عجز بعض ادسر عن اإليفاء بذلك دبنائهم.
بووودأً الدراسوووة ،وكننان المسننتعمر يصننول ويجننول بننأرض الننوطن ،وكننم كانننت
المسنافات متباعنندة ،مننا بنين الخواجننة ،والمعلننم ،والمننتعلم ،والمنزار  .معلننم واحنند ،لفصننل
واحنند ،يمثننل مدرسننة ،منسننوبة اسننم القريننة التنني أقيمننت فيهننا ،وكننان المقننرر الد ارسنني

عبارة عن أربع مواد دراسية هي الدين لالتربية اإلسالمية  ،والعربي لاللغوة العربيوة ،
والحساب لالرياضياً  ،وال نون لالتربية ال نية .

المواد الثالثة ادولى مواد أساسية ،ينبتي أن يتعلمهنا التالمينذ ،فهني ضنرورية،

وذات فائندة ملموسنة ،وتمثننل قاعندة تعلننم مسنتقبلي للتالميننذ ودسنرهم ،أمننا مووادة ال نووون
فكننان نشنناطها ينصننب فنني الرسننم علننى أل وواا األردواز ،وقنند بننر بعننض مننن التالميننذ،
ممن يرسمون شجرة السيال بسناق مائلنة ،ولنيس كمنا يرسنمها التالمينذ ااخنرين بطريقنة
قائمة أمثنال التلمينذ ،المودي المبوارك وار النبوي لأكبور التالميول سونا  ،النذي نالنت
رسوماته رضا المعلنم لالناظر ،أحمد الويوب  ،والنذي أشناد بهنا كثين اًر ،فتعلمننا منن بعند
ذلننك كيننف نرسننم سننيقان ادشننجار ،والتنني ا تتشننابه وأعمنندة التلفننون ،بأيننة حن ف
نال م ننن
ادحوال.
شننملت الفنننون أعمننال الطننين ،التنني يجسنند التالميننذ مننن خاللهننا ،مننا هننو موجننود
ومألوف بالبيئة المحيطة بمجتمع المدرسة ،من ادبقنار ،والجمنال ،والمناعز ،والكنالب،
وحيواننات أخننر عديندة .كمننا تشنمل أعمننال الطنين ،الصننناعات المختلفنة ،التنني ياحظهننا
التلميذ في حياته ،محدودة المسافات ،فكنان يصننع ادوانني الفخارينة المختلفنة ،صنتيرة
الحج ننم ،الت نني تحن نناكي ادوان نني الكبي ن نرة ،مث ننل ادزي ننار بأنواعهن ننا المختلف ننة ،وادبن نناريق،
والمصنننوعات الخزفيننة ادخننرى ،المسننتعملة فنني المنننزل ،أو فنني أي موقننع اخننر شننهده
التلميننذ فنني مجتمعننه .كمننا شننملت بننناء المنننازل ،مثووول :المربعوووة ،والووودردر ،والقويوووة،
وبعض تشكيالت مباني المدن المختلفة ،لمن أتيح لهم السفر إليها.
يق ننوم المعل ننم ادوح نند ومعلووووم الموووو

 ،ال ننذي يمث ننل ن نناظر المدرس ننة وإن ك ننان

بالمدرسنة صننف واحنند  ،بتنندريس المقننرر الد ارسنني كننامالً وموواد من موولة  ،فيننا لهننا مننن

مهمننة قاسننية ،وتك نرار ممننل يمتنند لعننام د ارسنني كامننل .ا يننرى المعلننم خاللننه ،وا نننرى
نح ننن المتعلم ننين خالل ننه ،م ننن أدوات الد ارس ننة ،س ننوى لوووووا األردواز ،ال ننذي ك ننان يمث ننل
الكتاب ،والكراسة ،والمرجعوأحياناً .

لوووووا األردواز ،عبن ننارة عن ننن لن ننوح من ننن ادسن ننمنت المقن ننوى الصن ننلب ،الن ننذي تبل ن ن

مسنناحته ،فنني اغلننب ادننوا  ،حنوالي ل 40×60سووم ،يميننل لونننه للسنواد قلننيالً ،يتحمننل
الصن نندام ،والرمن نني علن ننى ادرض من ننن أعلن ننى ،وا ينكسن ننر بسن ننهولة .يسن ننتخدم قلن ننم رفين ننع

مصنننو أيض ناً مننن األردواز ،يشننبه ذلننك ادنبننوب الموجننود بننداخل قلننم الحبننر الجنناف
فهننو قلننم صننلب فنني شننكل المسننمار الحدينندي مقي ناس  4بومووة ،مننن غيننر

ل، pig

الجانب المسطح ،شكالً وطواً ومن ميزاته أنه:

 -منوود إسووتخدامه ووي الكتابووة ،وبم وورد رسووم الحوور أو الكلمووة ،أو الشووكل ،الم وراد

كتابتهُ ،يظهر لونا أبيضا واضحا ،يم ّكن القواري مون معر وة الحور  ،أو الكلموة ،أو
الشكل اللي كتب مليه.
 يمكن مسح الكتابة ،ور ال نتهوا مون الغورل الولي كتبوً مون أ لوه،من وريواليد ،أو أي دوعة دماش متو رة.

 ل يبق ،أي ٍأثر مل ،اللوا بعد المسح.
كنن ننا نكت ن نب علين ننه ،ونعن ننرض من ننا كتبنن نناه علن ننى معلمنن ننا ،الن ننذي يتفحصن ننه ويقن ننوم

بتصحيحه ،وكذلك ادمر في اامتحانات ،وااختبارات ،وحنل المسنائل الحسنابية .وفني
نهاية المطاف ،نمسح ما كتب على اللوح ،ونقوم بجمعه ،أي نضعه في كومنة واحندة،
وننصننرف إلننى منازلنننا ،ا نحمننل معنننا مننا نسننتذكر فيننه ،إا م نا قنند علننق بأذهاننننا مننن
معلومات.
نعن ننود فن نني الين ننوم التن ننالي للمدرسن ننة ،ا نحمن ننل شن ننيئاً من ننن المعينن ننات ،أو أدوات

الد ارسن ننة ،إا حواسن نننا الخمسن ننة ،و من ننا كنن ننا قن نند حفظنن نناه عن ننن ظهن ننر قلن ننب ،فن نني يومنن ننا
الماضنني .كنننا نحفننظ الق نران ،وادناشننيد ،والقصننل ،والمسننائل الحسننابية ،حفظ ناً بارع ناً

ومتقنن ناً ،كم ننا كنن نا نق ننوم بتلح ننين ادناش ننيد ،وتس ننميع ااي ننات القراني ننة ،ف نني وقته ننا داخ ننل

الفصل ،ونقوم أيضاً بتمثيل بعض المواقف ،التني تتناولهنا القصنل ،التني تسنرد علنى
مسننامعنا سننرداً ،ولننيس اطالع ناً ،لعنندم وجننود أي أثن فنر للكتننب أو المخطوطننات .وكمثننال
لتلننك القصننل ،التنني تمثننل داخننل الفصننل ،قصننة لكريوووً وهنني قصننة تعليميننة ذات

أهدا

تربوية متعددة ،كانت القصة تطبق عملياً ،بعد إكمال سنردها منن قبنل المعلنم،

على مساما التالميل:

كريووووً ه نني أنث ننى الم نناعزلالغنمايووووة  ،وكني ننت ب ...كريووووً لص ننتر أذنيه ننا،

ولتحبيبها إلى نفوس التالميذ.
وتتلخص القمة ي:

أ ّن كريووً خرجننت مننن البيننت ،مننن غيننر إذن مننن أختهننا ،التنني إجتهنندت كثين اًر فنني
البحننث عنهننا ،ولمننا عثننرت عليهننا رفضننت لأبووً كريووً الرجننو للبيننت ،فمننا كننان مننن
أختهننا ،إا أن تطلننب المسنناعدة م ننن ااخ نرين ،وتلجننأ للحي ننل ،مننن أجننل حمننل كريوووً
للرجو للبيت ،في أسر وقت.
ذهبننت أخووً كريووً للعمووا والعموواية وطلبننت منهننا ان تضننرب كريووً ،دن
كريً أبنت الرجنو للبينت ،فأجابنت العصنا رافضنة :لوأنوا أبيوً  .تركنت كريوً العموا
وذهبننت للنوووار وطلبننت منهننا أن تحننرق العموووا ،دن العموووا أبننت أن تضننرب كريوووً،
عشننان كريووً أبننت الرجننو للبيننت .فأجابتهننا النووار بقولهننا :لوأنووا أبيووً  .تركننت كريووً
النار وذهبت للقربة،لتمنا مون لود الموامز أو الضوفن لح وظ الموا  ،وطلبنت منهنا

أن تطفيء النار ،عشان النار أبت تحنرق العموا ،عشنان العموا أبنت تضنرب كريوً،

عشننان كريووً أبننت الرجننو للبيننت .فأجابتهننا القربننة قائلننة:لوأنووا أبيووً  .تركننت كريوووً
القربة غاضبة وذهبت للشوك وطلبت منه أن يثقنب ويقود القربوة ،عشنان القربنة أبنت
أن تطفيء النار ،عشان النار أبت تحرق العما ،عشنان العما أبنت تضنرب كريوً،

عشننان كريوووً أبننت الرجننو للبيننت .فأجابهننا الشووووك فنني رفننض ص نريح بقولننه :لوأنوووا
أبيً .
هننا تصنندت أخنت كريووً للشوووك ،وبحسننب مننا تمتلكنه مننن قندرات ،أخبرتننه إنهننا

سننتأكله إن لننم يثقننبويقوود القربووة ،فخنناف الشوووك علننى نفسننه ووافننق علننى إنننه سننيثقب
ويقوود القربووة ،وقالننت القربووة إنهننا سننتطفيء النووار ،وقالننت النووار إنهننا سننتحرق العمووا،
وقالت العما إنها ستضرب كريً ،وعندها ولت كريً هاربة نحو البيت النذي رجعنت
له أخي اًر ،بعد التهديد الذي لقته من قبل العما.

إن المثيننر فنني ادمننر ،أن كنالً مننن المكلفننين ،دداء اددوار المننذكورة ،هجننم كننل

منننهم علننى غريمننه ،بتيننة تنفيننذ ادمننر الننذي طلبتننه أخووً كريووً ،مننن كننل منننهم ،والننذين
قاموا برفضه جميعاً في بداية ادمر ،من جراء الخوف الذي تملكهم ،من العقوبنة التني
سوف يتعرضون إليها ،وا شك أنها عقوبة مؤذية وغير متوقعة.

لكن ورغم ما حوته قصة كريً من دروس تدريبية ممتعة ،إا أني أعيب فيها ،ما

خلفته من اثار سالبة ،لدى التالميذ ،حتى يومنا هذا ،حيث أصبح الجميع رهين رفع

العما ،عند مزاولة عملية التعليم ،وخاصة بعد أن تطورت العما إلى سوط العن
والخرطوب ،وأصبح للتخويف دور كبير ،في كبح جماح الفرد المتعلم .فمتى يا ترى
تتخلى أخت كريً ،عن إستخدام العما ؟ وتلجأ إلى أسلوب تربوي

اخر أكثر نفعاً.

تق ننول مث ننل ه ننذا الك ننالم ،وه نني تع ننض عل ننى ش ننفتها الس ننفلى ،الت نني تعلوه ننا عين ننان

جاحظتان ومحمرتان ،وهي ا تعلم يومها ،أن ذلنك ادسنلوب النذي انتهجتنه ،لنن يكنون
مجدياً ،ومقبواً ،في مطلع ادلفية الثالثة .

تدرجت بنا الحال ،في دنيا التعليم والتعلم ،فاجتزنا مسافة أربعنة أعنوام د ارسنية

كاملة ،انقضت عجلى ،اكتسبنا من خاللها خبرات كانت لنا زاداً ومعينناً ،فني السننوات
الد ارس ننية ادربع ننة ،الت نني تلته ننا والمرحلوووة الوسوووو ،حي ننث تبلورل نندينا اإلدراك ،واتق نندت
شعلته ،واتسعت مساحات المعرفة لدينا ،وتتير حالنا من مندرج الطفولنة ،إلنى سناحات

طفولننة ممزوجننة بأحننداث ،تنننم عننن التطننور العمننري ،والمعرفنني ،فأصننبحنا نتحنندث عننن
الثقافة ،والسياسة ،والمستقبل ،والمسؤولية.
أدرنننا ظهورنننا للمرحلووة الوسووو ،،التنني سننميت فنني فتنرة احقننة ب ...لالثووانوي
العووام  ،التنني انضننمت اخي ن ار لمرحلننة التعلننيم ادساسنني ،وهننا نحننن نخننوض فنني خضننم
الموروثات الرجولية ،التى تتطلع للحريات الكاملنة ،غينر المنقوصنة ،مقاومنة لالسنتبداد
السياسي ،واإلجتماعي ،توالى كيفية الحلنول ،كااعتصنامات وااضنرابات ،والجدينة فني
اتخن نناذ الق ن ن اررات ،وولن ننوج دنين ننا التح ن نديات ،المتمثلن ننة فن نني التمن ننرد ،والثن ننورة علن ننى القن ننديم
التقليدي ،والرجعي أحياناً أخرى ،وتبني روح التجديد .

مننن هنننا بنندت أمامنننا الحينناة فنني ثننوب جدينند ،لننم نألفننه مننن قبننل ،وبنندت نظراتنننا

ش ن نناردة ،ل ن ننم تق ن ننف دون تحقي ن ننق طموحاتن ن ننا ،وتطلعاتن ن ننا ،المحش ن ننوة باام ن ننال العن ن نراض،
والقناعات الراشدية ،التي لم يطالها اإلصالح والتشذيب بعد.
تتين ننرت مالمن ننح حيواتنن ننا ،فن نني الصن ننف ال اربن ننع الثن ننانوي ،فقررنن ننا أن نكن ننون أو ا
نكون ،هنا وعند هذا الحد ،جاءنا هينة بالخبر اليقين.
لننم يكننن هينووة سننوى أسننتاذ ادجيننال ،التربننوي المعننروف ادسننتاذ محموود التوووم

التي اني عميند معهود تودريب المعلموين العوالي اننذاك ،لمليوه رحموةا ، ،كنان طوينل

القامة ،فارعاً ،عالياً كالمعهد العالي ،كان جسمه يجول فني مالبسنه المتسنعة ،البنطنال

والقمننيل ،التنني كننان يتفاعننل معهننا فنني مداعبننة مسننتمرة ،مننا بننين الشنند والجننذب إلننى

أعلننى ،بلمسننات مننن أصننابع تربويننة ،عاركننت ،وصننارعت ،بتفننان متواصننل ،وانتمنناس
عميق ،في ساحات التعليم والتعلم والتربية.
تحنندث إلينننا األسووتال محمووود التوووم التي وواني حننديثاً لبق ناً ،جاذب ناً ،تميننل النننفس

وادس ن نما التقن نناط كلماتن ننه المنمقن ننة ،المرتبن ننة ،والتن نني لن ننم تخن ننل من ننن الدعابن ننة اللطيفن ننة،
والتشننويق ،النننابع مننن حبننه لفريننق الهوووالل األمووودرماني ،متضننمنة كننل مننا كننان يت ننوق
إليضاحه لنا ،فيما يخل معهد تدريب المعلمين العوالي ،وكيفينة ومواصنفات اانتمناء

إليننه ،واالتحنناق بننه ،إذ أنننه قامننة تعليميننة ا تطننال .حنندثنا ...وحنندثنا ...نحننن طننالب
الصف الرابع الثانوي ،حتى قلننا :ليتوه لوم يسوكً! فعشنقنا ،منن وقتهنا ،وتعشنقنا معهود

المعلمين العالي ،في أكثر من جانب إذ أنه سنيكفل لنا ،نحنن أبنوا النواا العواديين،
أمحاب الو ا اإلدتمادي:

 -وظي وووووة دا موووووة ف ن نني و ازرة التربي ن ننة والتعل ن ننيم ،ب ارت ن ننب ا ي ن نننقل مليمن ن ناً واح ن ننداً ع ن ننن

و 21.10جنيهننا وواحوود ومشوورين نيهووا ومشوورة دووروش قووو ل غيوور وهننو ارتننب
الدرجنة الوظيفينة التني تعنرف ب:ل . Scale - Jينا لهنا منن ثنروة تقنود الفنرد مننا ،نحنو

اإلسننتقرار ،وسنند حاجننات ادسن نرة ،اانيننة والمسننتقبلية ،ا س ننيما وأن الواحنند منننا ،وه ننو

موظف وطالب في نفس الوقت ،يتمتع ب..لمالوة سنوية ،أي زينادة فني الارتنب ،بمنا
يعننادل أكثننر مننن جنيننه كامننل ،يفعننل ذلننك فعننل السننحر ،فنني تجدينند رغبتننه فنني الننتعلم،
وااستمرار في التعليم .
كان لهذا التالقي ،ما بين الوظيفة والدراسة ،وقع خال ومحبب لدى أهلنا فني
ادرياف ،حيث تجدهم تعلو وجوههم التبطنة ،والسنرور ،ويتفوهنون بمنا وصنل إلينه لود
قور وبقوري وبمور
الن  ،من المرتبنة العلمينة العالينة ،الممينزة ،بقنولهم :لود والن بي أ

ماهية .

 ي ننتم التعل ننيم ف نني المعهووود ،عل ننى أي نندي أس نناتذة متمين نزين ،مختص ننين ،معظمه ننم مم نننيمارسننون مهنننة التنندريس مننن اليونسوووكو و امعوووة القووواهرة ووورع الخروووووم ،ودلوووة مووون
امعة الخرووم العريقة ،وهذا أمر له بال ادهمية.

 -يعتم ن نند الطال ن ننب ،بع ن نند التخ ن ننرج م ن ننن المعهووووود ،معلمن ن ناً بالم ن نندارس الثانوي ن ننة ،وين ن نوز

توزيع نناً مباشن ن اًر ،ض ننمن الكش ننف الع ننام ،الخ ننال بت نننقالت معلم نني ومعلم ننات المرحل ننة
الثانوية ،والذي يذا عن طريق اإلذاعة السودانية ،في ادمسنيات،ل بعد نشرة السامة
الثامنة ،التي تلاع يها أسما تمثل دا مة وويلة ،من أول ك الولين تو واهم ا ،وي

للك اليوم ،ي مناو متعددة من البالد .
يننتم التوزيننع حسننب تخصننل الطالننب الخ نري  ،وا شننك أبننداً فنني أنهننا وظيفننة

مرموقة ،في ذلك الوقت ،تصنف الفرد الملتحق بها ،كأحند أصنحاب الم ارتنب الوظيفينة
الهامة في الدولة ،حيث يشتل الدرجةو Qفي السلم الوظيفي.
ا زال صنندى حننديث أسننتاذنا العميوود ،محموود التوووم التي وواني ،يننرن باذاننننا
ويفعل بننا منا يفعنل ،فقند سناقنا عبنر دهناليز وطرقنات شنتى ،صنوب الهندف النذي كنان
يرمي إليه.
تقادمت بننا ادينام ،وتبندلت بننا ادحنوال ،وتباعندت بينننا ،وبنين ذاكنرة ذلنك اللقناء
الشيق ،ومعهد تدريب المعلمين العوالي ،المسنافات ،وانشنتلنا بمنا يشنتل الطنالب ،فني
تلك المرحلة ،بنالجري وراء التحصنيل ،والتفنوق ادكناديمي .فنذهبت ريناح النتالقح ،فيمنا

بيننننا وبننين ذلننك الصننرح ،بعيننداً  ...بعيننداً ،بعنند مننا كانننت أكثننر دربوووا ،وكمننا ردد فنني
الجمال شاعرنا التي اني يوس

بشير:

وذهبنا بما ي سر معناك

بعيدا وأنت أكثر دربا

أنسانا ،ما دلفنا إلينه منن نشناط أكناديمي ،كنل منا كنان يندور منن حنوار داخلني،
بيننننا وبننين معهوود توودريب المعلمووين العووالي ،إلننى أن التحقنننا ب امعووة الخرووووم ،وفنني
أمي ننز كلياته ننا ،والت نني تع نند حكن ن اًر عل ننى المتف ننوقين ،م ننن حمل ننة الش ننهادات ذات النس ننب

العاليةو. Grade 1&2

إسنتمالتنا امعوة الخروووم ،بسنمعتها ،ومكانتهنا ،وعظنم سنلطانها ،وانضنباطها،
وعلمها التزينر ،عنالوة علنى مشناتها العريقنة ،الجاذبنة .أصنبحنا فيهنا طالبناً لننا معننى،
ننهل من معينها الذي ا ينضب ،صرنا أكبر حجماً ،وأنبل قدسية ،كمنا أصنبحنا أكثنر
تقاء .
عظمة ،توار ً

تتين ننرت فينن ننا بعن ننض من ننن مالمن ننح البدوين ننة ،وتشن ننبثنا بالتطلعن ننات الحض ن نرية ،بمن ننا
شاهدناه ومارسناه ي:
قاعن ننات الن نندرس ،والمكتبن ننة ال ازخ ن نرة ،بشن ننتى أن ن نوا الكتن ننب والم ارجن ننع المتنوعن ننة،
العربيننة منهننا وادجنبيننة ،حيننث كننان يقبننع ادسننتاذ لال نووان حموود الووريح  ،أيننام شننبابه
النضر ،أشجانا وسمعنا منه:

إنً كلك زينة،
ومايمة كالوزينة.

فعرفنننا مننن سنناعتها كيننف نمننازج ونقننارن مننا بننين الوزينووة وال توواة فنني اإليقننا
الحركي للمشي ،حيث أمكننا ذلك من وصنف ال تاة ب..وشبه البرما ية فني العالقنة
ما بين العوم والمشي فقط ،علماً بأنه ليس للوزينة أو لل تاة عالقة بالبرما يواً علنى
اإلطالق ،كما يعرفه زمالؤنا في دسم األحيا .

من الشخصيات التي ا تنسى فني مجتمنع الجامعنة تلنك الشخصنية ادسنطورية
الفن ننان خفي ننف الظ ننل حمووووودة – الحووووال  ،ال ننذي داع ننب مش نناعر المجتم ننع الج ننامعي
بقفشاته الممتعة من الحكاوي ،والمواقف الطريفة ،التي تدفع بالمتلقين لها إلني السنرور
والضننحك ،فكننان رج نالً س نريع البديهننة ،يتخيننر مننن الجمننل والمفننردات مننا يمتننع ،ويشننبع
النفوس ،من الدعابة اللطيفة المعافاة من كل عيب.

أصننبح حمننودة مثلننه مثننل موسوو ،ود ن وواش ،ينسننب إليننه مننا قالننه ومننا لننم يقلننه،
يتداولننه كننل مننن خالطننه الجلسننات أو اللقنناءات ،أو حتننى مننن لننم يلتق نه أبننداً ،فنني سننبيل
إضفاء الدعابة والنكتة على الحاضرين.

ا نجزم أبداً أننا وفي ما سنوردة من خالل ادسنطر التالينة ،أن النكنات النواردة

قالهننا حمووودة أم نسننبت إليننه مننن التيننر ،ولكننننا نتننوق إلننى الدعابننة والموقننف الننذي يبننث
السرور في النفس .فهاك عزيزي القاريء بعضاً من تلك المواد :

 -كان حمودة يقوم بالحالقة لرجل أصلع فقال للرجل :لإنً مالك خالي لهن كدي.

 -ذهننب حمووودة إلننى العمننل صننباحاً وخاطننب أول مننن التقنناه ) وا ،أمبووارا مشوويً

البيً لقيته مليان ضيو  ،حتي أنه ما لقيً مسقو راسي .

 -كننان حمووودة يطننالع فنني الجرينندة ووجنند عنوان ناً يقننول :نووص خووواب الوور يا لب ووتح

النوووون  ،فقننال حموووودة :ل تشوووً ال ريووودة كلهوووا موووا لقيوووً الووونص الثووواني – لبضوووم

النون .

 كننان حمووودة يتننابع مبنناراة فنني كنرة القنندم فنني المينندان الشننرقي ،فكننان أن وقننف أمامننهأحد الطالب ،طنوال القامنة ،وغطنى علينه مشنهد المبناراة ،فنانبرى لنه حموودة وقنال لنه:

)ممكن تدينا معاك و هة نظر .

 -قدم حمودة للدكتور مبد ا ،الويب مشروباً ،تناول منه الدكتور جرعنة وهنو ينظنر

إلننى سنناعته ارتباطننه بأحنند بمحاض نرة ،وتننرك البنناقي ووقننف متنناد اًر فقننال لننه حموووودة

المش ننروب ي ننادكتور ،فأج نناب ال نندكتور بكلم ننة واح نندة وال نضووووباو وذه ننب .فعم نند أح نند
الطالب إلى زجاجة المشروب واحتساها عن اخرها ،فقال لنه حمودة :لإنتو أمولكم ل
انضباو ول دسنتاريا ول أي مرل؟

شنناهدنا الطرقننات الداخليننة المسننفلتة ،وأشننجار اللننبأ الباسننقة ،المتفرعننة ،وغننرف

الطعن ن ننام لالسوووووو رة حين ن ننث النظافن ن ننة ،والنظن ن ننام ،وادكن ن ننل المجن ن نناني الشن ن ننهي ،وطريقن ن ننة

ال ، HELP YOUR SELF) ..وادننوار السناطعة ،متعنددة ادلنوان ،وادشنكال،
والكشنافات الليلينة البناهرة ،والمنراوح ،ومبنردات الميناه ،إلنى جانننب الكثينر المثينر ،الننذي
ساقنا نحو كل ما هو جديد ،والذي أصب لنا عادياً ،في أيام تلت.

تتيننرت فينننا حتننى مشننيتنا علننى ادرض ،أصننبحنا نمشنني خطننوة ثننم خطننوة ،مننن

أعلننى إلننى أسننفل ،قللنننا مننن التصنناق أقنندامنا بننالثرى ،وكأنننا كنننا نسننير مننن خلننف أبنني
العالء المعري ،في خشية وأدب واحترام:
سر إن استوعً ي الهوا رويدا.
تننذكرت هننذا المشننهد بعنند أربعننين عام ناً مضننت ،عننندما كانننت مجموعتنننا التنني

تضم ادستاذ الكبير المخضرم ،الذي يعبث لسانه ويتالعب ،في غير تأتنأة ،وا تلكنؤ،
بلتة الفرنجة،واللغة اإلن ليزية  ،ومن غير معاناة ،األستال مول بور يعقووب  -ود
القوينة ،وهو من أوائل خريجي معهد تودريب المعلموين العوالي والود عاً المتقدموة .

وقنند كننان يومهننا ذهبنننا وتناولنننا طعننام اإلفطاربطريقننة لالشوويرن  ،حيننث أكلنننا السننمك
الم ننوردابي م ننع المعل ننم لكنتووووا ص نناحب المطع ننم المش ننهور ،وشن نربنا م ننن زجاج ننات ال

ناء حننالاً مسننتثاغاً ،فننامتألت البطننون تمام ناً ،وانتش نرنا علننى عننرض
لالسووو ن أب  ،من ً
الزقنناق المننؤدي إلننى شووارع ال يوول ،وعننندها إنبننرى ادف عننوض للحننديث ودووال :لشووو
با ،نحنا دا لين الشارع كي

؟.

تننذكرت أن مش ننيتنا ،لاتهوووا ،كي ننف تتي ننرت ،لسننبب م ننا ،قب ننل أربعننين عامن ناً م ننن

الزمننان ،حيننث أصننابتنا الخننيالء الخجولننة ،وبعننض مننن ننواز ادنفننة ،غيننر المصننقولة،
وليس هنالك ما ننطلق منه في هذا السلوك ،سوى إنتمائنا ل امعة الخرووم.
شتان ما بين الحنالين ،حينث توحندت العالقنة منا بنين الشنعور النداخلي والمشنية
علننى ادرض ،في ننا لبعنند المس ننافة م ننا بننين اانتم نناء ل امعوووة الخروووووم ،وللقيم ننات م ننن
السن ننمك المن ننوردابي ،تخللتهن ننا معانن نناة فائقن ننة ،فن نني اسن ننتالل عظيمن ننات السن ننمك الصن ننتيرة
لالشوك  ،من داخل لحم سمك يعتبرلميد أما .
نهلنننا العلننم والمعرفننة ،منننو امعوووة الخروووووم  ،نحننن أبننناء ادرينناف وادقنناليم،
حينث كنان يضنرب بننا المثننل فني لالشووارة  ،التني كانننت تتمثنل فني التحصنيل العلمنني

وقتها.

تفاعلنا اجتماعياً من خالل:

نننادي الطننالب ،والميننادين الخضنراء ،والزيننارات لكليننات الجامعننة ،فنني مواقعهننا

المتفرق ننة ،وأرك ننان النق نناب ،والن نندوات ااجتماعي ننة ،والسياس ننية ،والعلمي ننة ،وم ننن خ ننالل
الجدل المباح ،العاصف أحيان ًنا ،تملؤننا روح الشنباب ،وعنفواننه ،فبندت لننا الحيناة وهني
تمد ذراعيها مشرعة ،تحتوينا ،فندلف نستقي من كنل ناحينة منن مناحيهنا الدافئنة ،حتنى
اارتواء.
انتابن ننا ش ننعور بأن ننا ق نند تأقلمن ننا ،عل ننى متطلب ننات تل ننك البيئ ننة الص ننالحة ،وواكبن ننا
المسيرة ،فتشتنا فيها رياح التتيير ،فتتيرت فينا الصفات نحنن لالبرالموة  ،إلنى منا هنو
ادحسن ،ولكن شتان ما هو بيننا وبين منن سنبقونا منن لالسوناير  ،ننراهم عمالقنة ،فني

مظهننرهم ،وتحنندثهم ،وفنني فهمهننم للحينناة ،علمي ناً وسياسننياً واجتماعي ناً فكننانوا هننم القنندوة
المباشرة لنا.

منن الط ارئنف التني أطلعنني عليهنا ادف والصننديق الندكتور ملويش مووول ا،

طالب امعة الخرووم:

وكان نت لزوادتنووا ونحننن نتننادر أوطاننننا فنني ادقنناليم ،كملتحقننين جنندد ب امعووة
الخرووم ،فني السننة ادولنى ،كنان منن بعنض مقتنياتننا خبينز ،وكعوك  ،مصننعاً محليناً،

وضننعه لنننا مننن يشننفق علينننا كثي ن اًر ،فنني كرتونننة متواضننعة ،ليعيننننا وسنناعات ال وموووة
الشننديدة ،أو لنأكلننه أثننناء تناولنننا لشنناي الصننباح بال امعووة ،كننان كننل ذلننك مننن منطلننق

الشفقة علينا ،ومنن منطلنق أننا يجنب أن نتتنذى جينداً ،لنسنتطيع التتلنب علنى ادزمنات

التذائيننة ،التنني سننوف تواجهنننا ،اسننيما ونحننن مننن ضننعاف البنننى ،وأننننا سننوف نقننتحم
دول مرة ديار التربة بالخرطوم.
حملنا لكعكنا ودخلنا به إلى داخليات ال امعة لالبوركا  ،التني اتتشنابه ،فني

أي وجننه مننن الوجننوه ،مننع التصننميمات الهندسننية الخاصننة ببيننت ادس نرة الننذي إنحنندرنا
منه.
في أول صباح لنا ،ونحن طالب ب امعة الخرووم لبرالمة  ،ذهبننا كتيرننا منن

ط ننالب ال ننداخليات ادخ ننرى ،إل ننى حجن نرة الطع ننام لالسوووو رة إا أنن ننا ،ول زال الحوووودي

للوودكتور ملوويش ،لننم نكننن كتيرنننا مننن الوووالب وذلننك بمننا نحملننه فنني أينندينا مننن وجبننة
مصنناحبة إضننافية ،ا يتمتننع كثيننر مننن الوووالب بإقتنائهننا ،وهنني قطننع مننن ذلننك الكعووك
القننروي ادصننيل .علمناً بننأن السو رة فنني ذلننك الوقننت تحننوي الكثيننر المثيننر مننن أصننناف

ادطعمننة التنني لننم نسننمع بهننا ولننم نرهننا مننن قبننل .وضننعنا كاسننات لكبووابي الشنناي علننى
المنضدة لالس رة

ميلة المظهر ،توالي جوارها كعكاتنا العزيزات.

بووودأً بعنند أول رشننفة مننن الشنناي ،العالقننة الملهوفننة بيننننا وبننين الكعوووك ،الننذي
رفننض تمام ناً أن يقضننم ،دنننه كننان مننن الصننالبة بمننا يشننابه حجننارة الجرانيننت ،إذ أنننه

رفننض أن يلننين حتننى بعنند غمسننه طننويالً فنني داخننل ذلننك الكننوب ،الننذي يحتننوي علننى
الشاي ،وقد تعالت منه خيوط البخار الكثيف ،دالة علي إرتفا درجة ح اررته.

حاولنننا شننتى الوسننائل للتتلننب علننى هننذا الموقننف الحننرج ،فنني وقننت أدركنننا فيننه،
أننا محاطون ببعض من طالب يسكن ذووهم داخل محا ظة الخرووم.
توقفن ن ننت التجن ن ننارب والمحن ن نناوات الجن ن ننادة عنن ن نند كعكوووووووة واحن ن نندة فقن ن ننط ،بع ن ن نندها

لشوووو ونا الشوووواي سن نريعاً ،وتوجهن ننا إل ننى الداخلي ننة ،حي ننث أس ننتعنا عل ننى تحط ننيم تل ننك

الكعكاً بالحجارة ،في وقت احق ،علي البالط ،وعلى أرجنل سنراير الحديند ،فتكسنرن
وانتشرت أجزاء الكعك كما ينتشر الزجاج الصلب عند ما ينكسر.

كنان أن شنهد مشنهد والتهشويم واحند منن زمالئننا الخروووميين ،منن الطبقنات

التني تعتبنر راقينة إجتماعيناً ،ومتمكنننة ماديناً ،وأرفنع مكاننة مننن غينره منن الطنالب .قمنننا

بلملمة تلك الشظايا ،وفي تواضع تام ،أخفينا ااثار التي ترتبت عن تلك الفعلة.

الطريننف فنني ادمننر أن صننديقنا الخرووومي ،الننذي شننهد ذلننك الموقننف قننال لنني
عندما أخرج سريره في المساء إلى فناء الداخلية:

ويا مليش! ممكن تديني كعكة من كعكم القبيل داك ،مشان أسوند بيهوا ر وللوليا

كوراع السورير بتوامي دا ،مشوان األرل هنوا غيور مسوتوية ،و تشوً وموا لقيوً لوي
ح ر؟

خاطبته على الفور:
ل إنً ما مار دا كعك ر ال ياماحبي؟ .

ودد ملمً يما بعد أننا ،و ي محاكاتنا لمنا لالكعك كنا ل ندرك المكونواً
والمقادير يودا ،كنوا لنلوخ الوددي لالولي سيموبح م ينوا وي المويوة ل PURE
 ، WATERما إضا ة القليل من زيً السمسم ل ول مملح وبا ونديه النار.

مض ننت بن ننا الح ننال حت ننى أفقن ننا عل ننى طلع ننة ،وص ننوت ،ادس ننتاذ المرح ننوم ووورا

محمد را ،الذي كان يشتل وظيفة المس ل ،بمعهد تدريب المعلموين العوالي ،والنذي
كنيناه فيما بعد ب لمم را  ،الذي بدل حياتنا رأساً على عقب ،وكنان خطناً فاصنالً،
لبداية حياتنا كطالب بمعهد تدريب المعلمين العالي ،دفعة جديدة.

كننان لالعووم وورا يتصننف بننبعض الصننفات التربويننة الخاصننة بننه ،والتنني تمي نزه
كثي اًر عن غيره من أساتذة المعهد ،كما شهدنا ذلنك فيمنا بعند ،والتني ا زال الكثينر مننا
يجتر ذكراها ،وأخل من بين الذين يتحدثون عنها كثي اًر ادسنتاذ النوفي خالود ميسو،

ال اضوول ،ود أموودرمان ،وهننو الطال نب الوحينند الننذي كننان يحمننل فنني عبتووه اإلسووتيكة
والبراية ،في مرحلة التعليم العالي ،وذلك منن شندة حرصنه علنى اإلتقنان ،واإلخنالل،
في أدائه ،وهو الوحيد النذي كنان يسنتخدم العربنة الخاصنة بنه منن بنين أق ارننه ،لنذلك تنم

إختينناري لننه كوووزير لنني عننندما تزوجننت قبلننه بسنننين عدينندة ،ذلننك إلسننتيفائه لمواصننفات
بالء حسناً.
المهمة الوزارية ،التي أجادها تماماً وأبلى فيها ً
تقودنننا الننذاكرة ،فنني نفننس مجننال النقننل والترحيننل ،المميننز دصننحابه عننن بقيننة
زمالئه ننم الط ننالب ،تل ننك ال يسووووبا الزرق نناء الل ننون ،الت نني ك ننان يمتطيه ننا أخون ننا وزميلن ننا
الفاضل ملي دادرين ،ود أمدرمان ،واعنب الهالل األمدرماني المعنروف ،والنذي كنان
يومهننا فنني أوج تربعننه فنني منصننة الهنندافين ،المشنناهير بالسننودان .كننان أخونننا دووادرين،
بقامتننه الطويلننة ،يتنواءم فنني إنسننجام تننام مننع ال يسووبا ،التنني ا تتمتننع بسننمة الطننول ،أو
اإلرتفننا عننن ادرض كثي ن اًر ،إا بمننا أضننفته عليهننا تلننك الشخصننية ،التنني تعلوهننا ،بم نا

تتميننز بننه مننن خلننق قننويم ،توابتسننامة متفننردة ،إسننتطاعت أن تحنندد خصائصننها المثاليننة.

كننان أخونننا وصننديقنا مووالا مبوود الوورحمن أحموود ميسوو ،،مننن أولد األبوويل ،كثي ن اًر
مايستعيرها في مشوار أو اخر ،وأظن أنها الت إلينه عنندما إشنتراها منن ادف دوادرين.
أما نحن مستخدمي لخ  ، 11فكنا نرى في دادرين وخالد ،سنمات رفاهينة أواد المندن

المدللين.

وعلنى ذكننر أخيننا دووادرين ،أخبرننني ادف الزميننل مبوود ا ،محموود الخويووب ،مننن
أولد الحاج مبود ا ،،أن أحند معارفنه كنان شنديد الشنبه ب ..دوادرين ،زي شنبه التنوائم
أو أكثن ننر ،أو زي شن ننبه التعن نناريف،والتعووووواري

موووووا تعري وووووة وهوووووي تسووووواوي نوووووص

القرشلبالقوديم  ،وهووي دوود تكوون مخرومووة أو غيوور مخروموة ،لمنوودما يتنوودر أخواننوا

لأخواتنووا الممووريين ملوو ،بعضووهم يقولووون :لنحنووا الخرمنووا التعري ووة  ،كنايووة موون
الخبرة والمعر ة الكاملة بخواص الشي  ،فهو شبه كامل ،حتى أن الشنخل العنادي

ا يسننتطيع أن يفننرق بينهمننا ،كننان ذلننك الشننخلوشووبيه دووادرين  ،يسننتتل ذلننك الشننبه
عند استخدامه وسائط المواصالت العامة ،فكنان كلمنا جلنس بجاننب أحند منن الركناب،

إا وأقسننم عليننه أن اينندفع ،بننل يخاطبننه بعبننارة ويووا كووابتن  .والطريننف فنني ادمننر ،أن
الزميل الخويب عندما التقى الزميل دادرين دول منرة بالمعهد ،صنافحه وخاطبنه بإسنم
ذلك الشخل الشبيه.

ومننن بعننض اعبنني نننادي الهننالل العظننيم ،ممننن زاملونننا فنني المعهوود األسووتال
مثمان ال الل  -ود شندي  -واألستال النعيم ،الذي كنان أحند فنيني معمنل الكيميناء،

برفق ننة البروفيس ننور المش ننهور ديووواب ،ود أمووودرمان ،لإختماموووي التوووفريخ  ،الع ننارف
بخباياهننا ،وزواياهننا ،فنني ماضننيها ،وحاضننرها ،والننذي مننأل صننيته ادج نواء العلميننة فنني
الجامعن ن ننات السن ن ننودانية ،والعالمين ن ننة ،والمجتمعن ن ننات المختلفن ن ننة ،إضن ن ننافة إلن ن ننى الالعن ن ننب
الكبيراألستال يونا الذي كان من ضمن مجموعة فنيي معامل العلوم بالمعهد.

كننان لقاؤنننا مننع ادسننتاذ وورا فنني قاعننة اإلمتحانننات الكبننرى بجامعننة الخرطننوم،

الو ) ، Examination Hallالتني كنان لهنا صنوت يندوي رهبنة ،وقنوة ،وتخويفناً ،إذ

كننان فيهننا يصنننف الطننالب ،عبننر اإلمتحانننات ،أس ووأ أدواً التقووويم ،التنني كانننت تقننام
فيها ،إلى ناجحين وراسبين ،بقرار حاسم ،وفي قسوة فائقة ،كما يراها الطالب.

التقينننا فيهننا بادسننتاذ وورا ،الننذي كننان يمثننل لننا منعطفناً هامناً فنني حياتنننا ،نحننن

الطننالب الجنندد بمعهوود توودريب المعلمووين العووالي ،الننذين تننم إختيننارهم مننن داخننل قاعننة
اإلمتحانات الكبرى ،بجامعة الخرطوم.
هنال ننك ط ننالب اخ ننرون ،إلتحقن نوا بالمعهووود ،وه ننم معلم ننون بالم نندارس الوس ننطى،

انننذاك ،ومنننهم مننن كننان موظف ناً لنندى جهننة معينننة ،إنسننلأ منهننا وأتننى مهننرواً لالتحنناق

بالمعهوود ،ومنننهم مننن تننرك الد ارسننة بجامعننة الخرطننوم ،وانضننم إلننى ركننب طننالب معهوود

المعلمووين العووالي ،ومنننهم ...ومنننهم ،الكثيننر ممننن حننازوا علننى و Grade One or

 ، Towفنني الشننهادة السننودانية ،وهننم فنني مواقننع مختلفننة ،وأسننباب ،وظننروف ،ومواقننف
شخصننية تهمهننم .ذلننك ممننا أدى دن يكننون طننالب المعهووود ،متفنناوتون فنني أعمننارهم،
وفنني كبننر أو صننتر حجننوم أجسننامهم ،وفنني تبنناين أفكننارهم وثقافنناتهم ،ومننن ذوي اللحننى
المسترسننلة ،أو أولئننك ممننن نطلننق علننيهم كلمننةلأدروج  ،أي بنندون وجننود شننعور علننى
اللحى ،والحافين شواربهم ،أوالمطلقين لها العنان كي تسترسل ،وغير ذلك من ادنمناط

البش نرية المتعننددة ،والننذين يتميننزون بننالكثير مننن الصننفات ،التنني لننم نتطننرق لهننا ،س نواء
كانت موروثة ،أو مستمدة من البيئة ،أو غير ذلك.
حكى لي الزميل دريب ا ،أبا موالح ،وهنو منن الندفعات المتقدمنة ،أن إنتمناءه
لمعهوود لمعلمووين العووالي ،لننم تتجسنند فيننه الرغبننة ،وا الميننول الوجننداني ،حيننث أنننه كننان
مفعماً بالطيران وعلومه .كان يظن أنه وبانضمامه إلى ركب سالح الطينران ،سيسناعد

ذلننك كثي ن اًر فنني حننل مشننكالته الماديننة ،وتحقننق لننه المبتتننى وتننم قبولننه كطالننب بسننالح

الطيران .إا أن كارثة جوينة أدت إلنى تحطنيم طنائرة تزامننت منع قبولنه بالكلينة ،جعلنت
منها والدته حداً فاصالً في عدم اانتماء لكلينة سنالح الطينران .فسناقته ادقندار صندفة
إلى اانضمام لمعهد تدريب المعلمين العالي ،الذي لم يستهويه في وقنت سنابق ،لكننه

انخننرط فنني مجالننه ولننم يكننن يتوقننع أن هنالننك مبلت ناً مننن المننال ا يقننل عننن و21،1

جنيهاً سودانياً كان في إنتظاره كراتب شهري.

يحكننى عننن أحنند زمالئنننا ،أنننه كننان معجبناً ،أيمننا إعجنناب ،بشنناربه الكننث ،فنظننر

يومناً فنني المنراة ،وأمسننك بجننانبي شنناربه ،مسننتخدماً السننبابة واإلبهننام مننن كننل كننف ،ولننم

يكن متوقعناً تواجند شنخل غينره فني غرقتنه بالداخلينة ،فأخنذ نفسناً قويناً ،وتكشنيرة علنت

وجهنه ،وأردف قنائالً :لبونود  ،ذا الخبنر ،وعنم القنرى والحضنر ،فأصنبحت كنيتنه منن
يومها ل يما بوند  ،و يما بوند هذا ،ممثل أمريكي يقوم بتمثيل أدوارغير مألوفنة،
وخارقة في نفس الوقت ،تعجب الشباب كثي اًر..

لووم نوونا حتوو ،اللحظووة ،ذلننك اليننوم الننذي طلعننت فيننه الشننمس ،ونحننن نتجننول

برفقة إخوتنا الذين سبقونا باإلنتماء ،لهذا الصرح ،وقضوا بين أرجائه سنة ،أو سننتين،
أو ثننالث مننن السنننين ،فنني أحضننان أرضننه الواسننعة ،التنني تتخللهننا بعننض الشننجيرات،
غير الظليلة ،ما عدا تلك التي تناثرت في فنناء نادي الوالب ،المضنياف ،النذي يمثنل

جننزءاً مننن مبنناني مدرسننة كننرري الوسننطى للبنننات ،التنني كانننت الن نواة ادولننى للمعهوود،

والذي كان كل ما فيه جديداً علينا.

إن أول مننا أثننار إنتباهنننا ،وونحووون نت وووول بوووين ردهووواً ال ل ، Hوهوووو المبنووو،

الوور يا الوولي يميووز المعهوود ودوود موومم ووي شووكل الحوور ل ، Hوالوولي يتكووون موون

شوعب المختل وة ،والمعامول بملحقاتهوا ،مون
القاماً المختمة ،والمكاتب الخامة بال ُ
غر التحضير وغيرها  ،هو تلك اللوحة الرخامية الصتيرة التي تبل مساحتها حنوالي
ل 45×60سووووم ،المثبتن ننة اآلن علن ننى أحن نند جن نندران القاعن ننات ادسن ننمنتية ،من ننن الجهن ننة
التربيننة ،فنني داخننل الهننول ،التنني تتوسننط مبنننى ال ل ، Hوهنني تمثننل ذاك نرة لننن تنسننى،
س نواء كننان ذلننك بالنسننبة للشننأن التعليمنني ف ني الننبالد ،أو لنندى المسننؤلين عننن التعلننيم،
أولدى التربويين بصفة عامة ،أو لندى الطنالب النذين درسنوا فني هنذا الصنرح ،أو لندى
السياسيين وقتها ،وقد نحت على اللوحة مايلي:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

معهد المعلمين العالي
وضا الح ر األساسي معالي الر يا ال ري

إبراهيم عبود
ر يا الم لا األمل ،للقواً المسلحة ور يا م لا الوز ار

السيد زيادة أرباب
وزير المعارف

ي يوم  20مادي اآلخرة سنة 1383الموا

 17نو مبر1962م

إض ننافة إل ننى المس نناحات الت نني تش ننتلها المنش ننات الرئيس ننة الت نني ذكرناه ننا ،توج نند
داخليننة الطالبننات ،القائمننة فنني الننركن الجنننوبي التربنني مننن أرض المعهوود ،وهنني عبننارة
عننن مبنناني قديمننة ،ا تتواكننب مننع علننو وارتفننا ال ل ، Hأضننف إلننى ذلننك ،داخليننات
الط ننالب ف نني الجان ننب الش ننمالي الش ننرقي ،وه نني أرب ننع داخلي ننات ،بع نند تش ننييد وانض ننمام
الداخلية الرابعة إليها في العام 1968م .
تشتمل كل واحدة من النداخليات علنى طنابقين ،تنم تقسنيم كنل طنابق إلنى غنرف
ص ننتيرة ،تتس ننع إل ننى سن نريرين فق ننط .كثين ن اًر مايش ننبه الط ننالب مظه ننر داخلي نناتهم ،ل ننيالً،

بننالبواخر ال ارسننية علننى الس نواحل ،بمننا تعكسننه ادن نوار ،ذات ادل نوان المختلفننة ،ومنظننر
الداخلية بصفة عامة ،وهي تطل من وسط فناء فسنيح ،منن غينر مبناني ،يخالنه ال ارئني
بح ار تتالطم أمواجهً.
كان من نصيبي غرفة نامية كتب على بابهنا واحترا معلم تحوً التمورين ،
أسننوة بالعبننارة التنني تكتبهننا منندارس تعلننيم قيننادة السننيارات علنني أب نواب السننيارات وعلننى
زجاجها الخلفني وأحترا سوا تحً التمرين  .وقند شناركني فيهنا منؤخ اًر إبون لودتي

ادف الودود سليمان محمد الحسن موا المنان صناحب الخلنق الرفينع ،النذي ا يمينل
أبداً إلى القلق ،أو السأم ،أوالزه  .كان ما كتب مل ،باب الغر ة مون مبوارة يسوتهوي

كثي ار زميلنا محمد السماني إبراهيم ،مون أولد القضوار  ،حينث ازال ادمنر يضنحكه
حتى اان.
ا عالمننة للخضنرة ،وا للتشننجير فنني فننناء الننداخليات ،إا فيمننا تواجنند عشنوائياً،

مننن حولهننا مننن نباتننات السنننمكة ،والعش ننر ،التنني غطننت مسنناحات واسننعة مننن الفن نناء
والسهلة الخلفي – ناحية الشمال  -والتني أصنبحت منطقنة عشنائر نباتينة ،إسنتوجبت
البحث العلمي ،من بعض طالب المعهد.

من المباني ادخرى التي تحتويها أرض المعهود ،قاعنة الطعنام لالسو رة  ،التني
تقننع فنني منطقننة وسننط مننا بننين مبنننى نووادي الوووالب والل ، Hيسننهل وصننول الطننالب
إليها من كل صنوب ،ا سنيما وهني غنينة بكنل منا يشنتهى منن ادطعمنة ،كأنمنا انطبنق

عليها دعاء سيدنا إبنراهيم لمليه السالم ( :وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَـُُ
مِنَ الثَّمَرَاتِ ) وصدق اهلل العظيم
كان ننت الوجب ننة الدسن نمة المتكامل ننة م ننع التحلي ننةوحسوووب الولوووب  ،وسن نواء كان ننت
ناء  ،ا تتعنندى قيمتهننا حفنننة مننن القننروب ،تعنند علننى أصننابع
نداء ،أو عشن ً
فطننو اًر ،أو غن ً
اليند الواحندة ،تنندفع فني اخننر الشنهر عننند اسنتالم ال ارتننب ،وكوان ال نيووه الواحوود يسوواوي
ما وووة دووورش  ،فلننك أن تتخيننل وتقننارن ،عزيننزي القنناريء ،مننا بننين هننذه القيمننة اليسننيرة
للوجبة ،والراتب الشهري الذي نتقاضناه ،والنذي تطرقننا لنه سنابقاً ،ألنم أدول :لإنهوا ثوروة

تقود ال رد منا إل ،الستقرار..؟ .

بمحووازاً موقننع معهوود تووودريب المعلمووين العوووالي ،مننن ااتجنناه التربنني ،تتمنندد
مقننابر أحموود شوور ي الشننهيرة ،التنني ضننمت فنني جوفهننا ،أعننداداً كبي نرة مننن خي نرة أبننناء
السودان .بالنظرلتلك القبنور المتضنامة ،وثيقنة الربناط فيمنا بينهنا ،كنان دائمناً منا يخطنر

أن ال ار مايين الحياة الدنيا واآلخورة ،هنو ذلنك الشنار  ،النذي يفصنل منا بنين
ببالناّ ،
المعهوود وتلننك المقننابر ،والننذي أصننبح يعننرف بشووارع ال ووادي ،حاليناً ،وكنننا قبلهننا نطلننق
عليه شارع الموً ،نسبة لحوادث المرور المتتالية ،على قلنة حركنة المنرور فينه ،التني
أودت بالكثير منن أرواح طنالب المعهود ،فني ظنروف مختلفنة ،ومتفاوتنة ،كاننت تنسنب

كنتيجة لاهمال من قبل السائقين.

تملكن ننا الخ ننوف كثين ن اًر م ننن لالم روسووواً  ،ذات الس ننرعات الفائق ننة ،وواألنوووواع

األخوورم موون مربوواً ال وويش التنني كانننت تجننوب ذات الشننار  ،جيئننة وذهابناً ،مننا بننين

مدينن ننة أمن نندرمان والكليووووة الحربيووووة ،التن نني أقيمن ننت فن نني من ننوطن مدرسن ننة وادي سووووويدنا
الثانويووة ،شننمال مدينننة أموودرمان ،والتنني الننت ملكينهننا للق نوات المسننلحة ،بعنند تصننفيتها
كمدرسة ثانوية ،وتبنع ذلنك تصنفية رفيقتيهنا حنتووب الثانويوة ،التني تقنع عنند الشناطيء
الشننرقي للنيننل ادزرق ،بمحننازاة مدينننة ود موودني ،ومدرسننة خووور وقووً الثانويووة ،التنني

تبعنند ح نوالي العش نرين كيلننومترًا ،شننرقي مدينننة األبوويل .وكننان لهننذه المنندارس الننثالث،
الفضل في دفع أعداد كبيرة من الطالب ،لاللتحاق بمعهد تدريب المعلمين العالي.

كنا نحزن كثي اًر عنندما ننرى نعشناً يمنر أمامننا ،ونتنألم كثين اًر حينمنا نشناهد جمنو

المشننيعين يلجمهننم الوجننوم ،وتعلننوهم نظنرات ،ونبنرات الحننزن القاسننية ،فتصننبح المواسنناة
أم ن اًر يلزمنننا جميع ناً ،فنخننف الخطننى إلنني المقننابر ،نحوووزن ،ونواسوووي ،ونوووتعظ ،ونبكوووي

أحيانناً ،ومننا مننوت وتشننييع الووزميم إسووماميل األزهووري لمقننابر البكننري ببعينند عننن أذهننان
الطالب.

لقد علمنا انتماؤنا لمعهد تودريب المعلموين العوالي ،كينف نتوغنل فني المجتمنع،
ونتفاعل معه ،في السراء والضراء ،من منطلق الشعور بالمسؤلية المنطلقة من ذواتننا،
م ننن غي ننر توجي ننه خ ننارجي ،اس ننيما ونح ننن نحم ننل ب نندواخلنا ،م ننا نظن ننه يؤهلن ننا لالنتم نناء
ااجتمناعي ،ذلنك بأننننا سنصنبح فنني القرينب العاجننل ،معلمووين بالمرحلوة الثانويووة ،وقنند
كان للتفوه بعبارة ومعلم ثانوي وقع كبينر ومنؤثر ،لندى المتلقني ،فني أي مجتمنع كنان،
على إختالف مقاماته ،وثقافاته.

كننان عننددنا الكلنني بالمعهنند ح نوالي ل 400أربعمائننة طالننب وطالبننة ،موزعننون
على المساقات المختلفة كاآلتي:

-المسا العلمي:

ويشمل التخصصات اآلتية:
أ -كيمياء أحياء.
ب -فيزياء كيمياء.
ج -رياضيات فيزياء.
-المسا األدبي:

يشمل التخصصات اآلتية:
أ -لتة عربية لتة إنجليزية.
ب -لتة عربية لتة فرنسية.
ج -لتة إنجليزية لتة فرنسية.
د -تأريأ جترافيا.
هن -أحداللتات الثالثة مع التأريأ أو الجترافيا.

تتسن نناقط بعن ننض فن ننرو المن ننادة الد ارسن ننية ،من ننن هن ننذه التخصصن ننات ،من ننع التقن نندم
الصفي ،حتى المستوى الرابعلسنة رابعة  ،وتنحصر بعد ذلك ،في الفرو الرئيسة منن
المننادة الد ارسننية ،التنني سننيتخرج بهننا الطالننب بنهايننة العننام ال اربننع ،حيننث يصننبح بعنندها
معلم ناً ،جنناه اًز ولالسوووتخدام الووودا م فنني المرحلننة الثانويننة ،كمننا قننال أحنندنا فنني طرفتننه
لمعلم تمام زي يب التمام ،ل و ول ش .

يتم صقل هذا الجانب العلمي ،باإلعنداد النذي يتلقناه الطالنب ،أثنناء د ارسنتة فني

المعهد ،خالل فترتين دراسيتين كاملتين ،فني الصنف الثالنث ،والصنف ال اربنع ،وهنو منا
يعننرف ب  ...التربيووة العمليووة ،فنني المنندارس الثانوينة ،وهننو لننيس قاصن اًر علننى منندارس
محافظة الخرطوم فحسب ،إنما في المدارس الثانوية والمندارس الوسنطى بجمينع أنحناء

السودان.
حي ننث يت نناح للطال ننب التع ننرف عل ننى الكثي ننر ،فيم ننا ي نندور ف نني المح ننيط المدرس نني
ال ننداخلي ،والخ ننارجي ،ال ننذي يم ننده ب ننالكثيرمن المع ننارف ،ويمكن ننه م ننن اإللم ننام بثقاف ننات

المجتمعنات المختلفننة ،ا سننيما وأن السننودان ،وكمننا هننو معننروف ،بلنند متعنندد الثقافننات،
وادعراق ،واإلنتماءات ،تهيمن عليه القبلية أكثرمن اإلنتماء النوطني العنام ،إلنى جاننب
اللهجات المتعددة ،والموروثات الثقافية ،الخاصة بكل مجتمع.
فلك أن تتخيل ،عزيزي القاريء ،مدي الفائدة التي سيجنيها الطالنب ،أثنناء فتنرة
اإلعننداد ،التنني يشننرف عليننه أثناءهننا ،أحنند أسنناتذته فنني المعهووود ،عننالوة عل نى العنايننة
الفائقة ،التي يحظى بها من معلم المادة ،ورئيس الشعبة ،ومدير المدرسة ،التي ينتمني
إليها ،عالوة على اإلنتماس المستمر في المجتمع المدرسي ،الذي هنو أحند أفنراده ،لنه
وعليه من الواجبات ،كتيره من زمالئه المعلمين.
مننن هنننا يتخننرج الطالننب ،وهننو أكثننر جاهزيننة ،للمسنناهمة الجننادة ،فنني وصننول
و ازرة التربية والتعليم دهدافها التعليمية ،والتربوية ،كما أنه يصنبح جناه اًز ،وفناعالً ،فني
الوقت ذاته ،للترقي بالمجتمعات ،مباشرة ،من خالل اإلحتكاك بادفراد ،في المناسنبات

العامننة والخاصننة ،وعبننر اللقنناءات المبرمجننة ،وغيننر المبرمجننة ،التنني تجمننع بننين المعلننم
وأفراد المجتمع الذي يعمل فيه ،أو من خالل طالبه.
كننان مننن ألطننف مجموعننات الطننالب ،م موموووة الووووالب األدبيوووين ،فنني نظننر
الكثيرين ،حينث أن منن بيننهم الشنعراء ،واددبناء ،وهنؤاء بنالطبع ،سنيكونون أكثنر رقنة،
وأصن نندق إحساس ن ناً ،وأجمن ننل شن ننكالً وشن ننياكة ،ممن ننا دعن ننا بعن ننض شن ننعرائهم دن يصن ننوغوا

أشنعا اًر ،تظهنر محاسنن ،ونبنل ،وصنفات النبعض منن النزميالت ،بننات الصنف الواحنند،
أو أحد الدفعات السابقة أو الالحقة.

كننان مننن أميننز شننعراء تلننك الحقبننة ادسننتاذ الشنناعر الملقننب بشنناعر العيننون

أحمد محمد الضو المكن ،ب لكرينكا  ،والشاعر الفذ المبد ادسنتاذ مبد ا ،محمود
العول ،من أواد الخرطوم المكن ،ب لمبد ا ،العبد إذ أن أحد زمالئنه كنان أبنيض
اللون ،من أواد بحري ،يكن ،ب لمبد ا ،الحلبي .

في ادبيات التالية ،من قصيدة رقيقة الحواشي والمضنامين ،إن لنم تخنني ذاكنرة
الحفننظ  ،أورد ادسننتاذ الشنناعر المجننود لمبوود ا ،العبوود فنني قصننيدة مطولننة أختارلهننا
الشاعر عنواناً واضحاً ومباش اًر ومواو

لمواو

:

يابعيدة،

ظللي الروا وبوحي،
ليالتي السعيدة،

كي

يا مقيدة،
كلها مهج تخللها،
التودد أو دميدة،
أنً رابيتي التي،
أولقً منها،
كل أش ان م يدة،
......
لمواو

يالمواو

،

والمدم الموهوم يهت ،
ليً أني يالمواو

كنً أنً،

لكانً األ وا موتي،
غير أني واشً النبراً مني،
هي تلهبني بحدة....
أنً لي ي كل تسبيح،
تخلل كل س دة،

أنً لي ما استرسل الشع ار ،
شدوا،
ي بثيناهم ومبدة،
أنً لي ي مر
المعل ....

األزل،

كل ملواتي المعدة.

إل ،أن يقول:
ما كان حبي يا لمواو

بعل كلماً تالك،

،

ما كان منديال يحاك،
لكنه كان التلظي،
والعراك،

ي

اج أدسمً يها المشامر،
ي مداك،

إنها تدنو خ ا ا،
تتبدد يا لمواو
أو تراك.

ا شننك أننننا نلننتمس الصنندق ،فنني الب نراءة الشننعرية ،التلقائيننة ،فيمننا أشننجانا بننه
الشنناعر المبنند لأيووام الحووب بالمناديوول  ،ولكننن وللحقيقننة ا نسننتطيع ،نحننن مجموعننة
زمالئننه ،اللصننيقين بننه ،أن نجننزم فيمننا إذا كانننت هننذه القصننيدة ،قنند صننيتت فنني إحنندى
الننزميالت ،أم فنني بنننت الجي نران ،أم فنني عننابرة سننبيل ،أو مننن نس ن الخيننال ،لننم يننتمكن
الشنناعر ،وحسننب مننا جنناء فنني نننل القصننيدة ،مننن اإلكتفنناء بووالنظرة األولوو ،إليهننا ،توان

كان يعلم ،علم اليقنين ،أن الثانية محسوبة علينه ،وفني كنل ادحنوال فقند أبند شناعرنا
مبد ا ،العبد.

ا يع نند اإلب نندا

قاصن ن اًر عل ننى الط ننالب اددبي ننين ،فلك ننل قاع نندة نواقص ننها ،ف ننإن

هننناك مننن الطننالب العلميننين ،مننن صننال وجننال ،فنني متاهننات اددب ،والشننعر خاصننة،

فأبنند  ،جنب ناً إلننى جنننب مننع تخصصننه العلمنني ،وهننذا مننا يميننز المتفننوقين دائم ناً عننن

غيرهم ،فطالب المعهد جميعهم متميزون ،ومتفوقون ،ومبدعون ،ومجودون ،فني شنتى
ضروب النشاطات الحياتية.

فم ننن الط ننالب ،ف نني أح نند ادقس ننام العلمي ننة ،م ننن ص ننا ش ننع اًر وق ننال و وووي وداع

زمال ه وأعني المؤل :

ما لن سي تمارمني تمرغني هنا
وبين

ما بين ترحيب

ار

كفن الزمان اللي كان ي معنا
ّ
وشد وثا
أضح ،لنا ديدا ثقيال
ّ
وكفن أيام الم ا الماضياً خلون من
ّ
د ي رحيم ليا ي الدن المحبب با
تؤردني الليالي المق راً بوحشة
ونار ضروم ت ز من غير وا
إل ،أن يقول:

ي اردني محب أل ً حديثهم من
م و المعاني مرمعا حلو الملا

وقال المؤلف في يوم اللقا :
أخال ميني ترتحالن بعد العنا
وبعد الشرود ووول السهر
تستبقان من شغ

لتلك القلوب توو

ممي

مالً الس ر

حللً الديار بفل أهلل نوا ُل
وأل إبتهاج ريد مور

أبارك يك لاك الشموخ
اللوي

وألكر لاك الخ ر

ما خاب ظني يوم القدوم
ويوم اللقا

بتلك األور

والثرياً الزاهياً تح ني

بكل الحبور وشت ،المور
تع بني خمال الغواني
الحسان الزاكياً الدرر

ويع بني الحيا

بمقلتيك

وموً ريد ب يل مبر
ويع بني ودار الكبير ودلب
الوليد أنيو بزاهي الزهر
مرح ،لتلك الربوع تضم
الحبيب من بعد إزورار السحر
م ننا دمن ننا نج ننوس ف نني متاه ننات الش ننعر ،والعل ننم وال ننتعلم ،داخ ننل أروق ننة المعهوووود
لالمووورا التعليم نني الس ننامق ،ا ب نند لن ننا م ننن التع ننرض إل ننى لوح ننة األمووومعي وال تووو،
العاش  ،المتطلع للتعلم ،تلك اللوحة التعليمية ،التي إن جاز لنا أسميناها:
للوحة التعليم من بعد .

والتنني يمكننن أن نعتبرهننا أحنند الوسننائط التعليميننة ،مثلهننا ومثننل السننبورة ،ضننمن
المعينات الالزمة في عملية التعلم.
وللك لما تحمله من سمات تعليمية تمثل نهجاً واضحاً ،يحمنل أهنم منا يتمينز بنه

نظام التعليم عن بعد ،وهو:

لالتبامد التام ما بين المعلم والمتعلم أثنا مملية التعليم .

مع ااستعاضة عن ذلك فني نفنس الوقنت ،باسنتخدام الوسنائط التعليمينة التني ،تسناعد
في توصيل المادة التعليمية للمتعلم ،وتكفل التفاعل التام بين المعلم والمتعلم.
نعوورل يمووا يلووي ،لوحننة األموومعي التعليمي نة ،التنني تحمننل مجمننل محتننوى وحنندة

تعليمي ننة كامل ننة ،فيه ننا م ننا فيه ننا م ننن التفاع ننل التعليم نني ،ب ننين طرف نني الموق ننف التعليم نني
المستهد

:

تتكون منامر العملية التعليمية من:
األممعي :يمثل المعلم.

ال ت :،يمثل المتعلم.

األس لة واأل وبة :تمثل المحتوم.
ال دار :يمثل الوسيو التعليمي.

تن يل الدرا من بعد:

مر األممعي بجدار كتب عليه:
با ،يا أهل الهوم خبروا إلا

حل مش بال ت ،كي

يمنا؟

فكتب األممعي أسفل ذلك البيت ما يلي:
يداري هوام ثم يكتم سرم

ويمبر ي كل األمور ويخشا.

عننندما مننر األموومعي فنني اليننوم التننالي وجنند بيت ناً مننن الشننعر ،كتبننه ال توو ،كننرفد

علي بيته السابق:

كي

يداري والهوم داتل ال ت،

و ي كل يوم دلبه يتقوا؟

فكتب األممعي البيت التالي:
إن لم يدار ولم يستوا كتمان حبه

ليا له مندي سوم الموً أن ا.
وفني اليننوم التنالي وجنند قنرب الجنندار توو ،ملقننى ميتناً ،بعنندما كتنب علننى الجنندار

البيت التالي:

سمعنا وأوعنا ثم متنا بلغوا
سالمي لمن كان للومل يمنا.

رحمكما اهلل ياأممعي ويا ت ،،فقد تعلمت أجيالنا منكما ،كيفية:
لالتعلم من بعد .
ف نني زم ننان س ننبق إنش نناء امعوووة بريوانيوووا ال توحوووة ،ف نني الس ننتينات م ننن الق ننرن

الميالدي السابق.

من أساتذتنا ادجالء ،والعلماء ،ألكر:
البرو يسور يوس

بابكر أبو ديري -أستاذ ملم األحيا .

الذي كنا نعتبره منن العلما القال ول ،النذين يحسنبون علنى أصنابع اليند الواحندة،
في هذا المجال في السودان.
أذكر أنه كان يحاضرنا عن الن و ، Evolutionوقد تناول الموضنو بسنهولة،
وسالسة ،جعلتنا نصمت كثي اًر ،في انتبناه تنام ،نسنتوعب كنل كبينرة وصنتيرة ،تلنك التني

كان ننت تقن ننع عل ننى مسن ننامعنا ،فن نني مقارن ننة مثي ن نرة ،بمن ننا يتعل ننق بادسن ننماك ،والبرمائين ننات،
والزواحننف ،والطيننور ،والثننديات ،فنني جدولننة محكمننة ،تناولننت كننل أجهنزة وأعضنناء تلننك
الكائنننات ،الداخليننة والخارجيننة ،ومننا ترتننب عليهننا مننن تتيننر ،وتطننور ،بحسننب البيئننات
المختلفة التي عاشتها تلك الكائنات.
لم يكسر صمتنا إا إنتهناء برو يسور يوس

منن سنرده ااخناذ ،متبعناً بضنربة

منن الكنف اليمننى علنى الكنف اليسننرى والعكنس ،بالتتوابا ،منن ادف الصنديق الطالننب

موووول السووويد ال وووزاري ،مننن اولد ال ريخوووة ،الننذي كننان مشننهو اًر بالقفشننات الجمبلننة،

والدعابة اللطيفة ،الذي قال في صوت مسمو للجميع ،وبحدي مرتب:

لشي يعلمه ا ،وشي يعلمه أبو ديري .
لم يكن يقصد مول السيد من ورائها إا الدعابة الهادفة فقط.

وي وقنت مننن أوقنات الصنفاء ،تننم تأسنيس ننادي إجتمنناعي ،بفكنرة منن مجموعننة
مميزة من ادصدقاء ،نذكر منهم:
مول السيد ال زاري،
مبد ال ليل الكاروري،
مبد ا ،الخويب،
مبد الغني إبراهيم،
مالح العول

إلوو ،انووب شخمووي الضووعي  ،وزمووال آخوورين لووم تسووع ني الوولاكرة ،كووي أورد
أسما هم .من حيث الموقع إختاروا له ميدان من الميادين التي تقنع أمنام ال ن ل Hمنن
الجهة الجنوبية ،وكان متطى بالنجيلة ،ومزان ببعض الزهور ذات ادلوان الزاهية.
يننتم إرتينناد النننادي مننن ادعضنناء المسننجلين ،بعنند تننناول وجبننة العشنناء الدس نمة
والمرضية لجميع ادعضاء .هنالك رسوم دخول للنادي ،اتكلف مااً كثينرا ،غينر أنهنا
تؤكنند تننناول وجبننة عشنناء ذات معننني ،تمكننن الفننرد المشننترك مننن دفننع الرسننوم المقننررة

كاملة.
ت ننم إختي ننار إس ننم للن ننادي ا يعرف ننه ،وا يتداول ننه ،إا ادعض نناء المس ننجلين .بع نند
الدخول في أرض النادي يتسامر ادعضاء ما شاء لهنم السنمر المبناح ،ثنم يتفرقنوا كنل
صوب غرفته بالداخلية.
ألكر من أساتذتنا األ ال :
الدكتور مبيرو. INORGANIC CHEM.
الدكتور كرم ا ،و. ORGANIC CHEM.

الدكتور محمد سليمان و. PHYSICAL CHEM.
الدكتور بها الدين محمد إدريا و. EMBERIOLOGY
الدكتور مبيد و. PHYSIOLOGY

الدكتور مابدين ،و. SAYTOLOGY

الدكتور يمل ساوي و. ZOOLOGY
الدكتور الهندي شيرما و. BOTANY
الدكتور الهندي ازو و. PHYSICS
الدكتور ب ارً و. PSYCOLOGY
الدكتور محمد ال اتح و. EDUCATION
الدكتور مالا األمين وCHEM.

وغيرهم من ادساتذة المقتدرين ،الذين حظينا وتشرفنا بوجودهم معنا ،أثناء فتنرة
الدراسة في المعهد ،وسنورد أسماء بعضهم احقاً.

كننانوا جميع ناً يجينندون اسننتخدام اللتننة اإلنجليزيننة ،أيمننا إجننادة ،تخاطب ناً وكتابننة،

وهي اللتة المعتمدة في تدريس المواد الدراسية المختلفة ،سواء كان في القسنم العلمني،

أو القسننم اددبنني ،وقنند سنناعدنا كثين اًر بننأن كانننت د ارسننتنا ،فنني المرحلننة الثانويننة ،باللتننة
اإلنجليزية ،فكان تلقي المواد ،وفهمها بالنسبة لنا ،في المعهد ،يعد سهالً وعادياً.

تعتمد طريقة التدريس ،في كل المواد ،على المحاضرة التي كانت يومهنا تتمثنل

في أحد النموين التاليين:
 -1طريق ننة الس ننرد السن نريع المتواص ننل ،م ننن ادس ننتاذ ،ال ننذي غالبن ناً م ننا ا تت ننيح مج ننااً
للنقنناب ،أو تبننادل ااراء ،أو حتننى التفاعننل ،مننا بننين النندكتور والمحاضووور  ،والطالننب

المتلقي ،إا ماندر ،مع بعض ادساتذةوالمحاضرين  ،وتلك هي طريقة المحاضنرة فني
التنندريس ،المتعننارف عليهننا تربوي ناً ،لهننا محاسنننها كمننا لهننا مسننالبها ،كلنننا يعننرف ذلننك،
أثناءهننا كننان الطالننب يسننعى جنناداً ،إللتقنناط بعننض الجمننل ،أو التعننابير ،أو الكلمننات،

عن طريق اإلختطاف المباشنر ،إذ أن الكنل يعتمند علنى نفسنه أواً ،فني النتعلم ،يعضند
ذلك بما قد يتحصل عليه من الم ارجنع التني قند تتنوافر فني المكتبنة ،التني كاننت وقتهنا،

تجاور حجرة والس رة والتي تعرضنا لموقعها مسبقاً.

 -2أمن ننا الطريقن ننة الثانين ننة فكانن ننت تعتمن نند علن ننى تلقن نني الطالن ننب ،لملخن ننل إمالئن نني من ننن
والمحاضر  ،يهتم الطالب أثناءه ،بكتابة كنل منا يملنى علينه ،دون ااهتمنام بنالفهم ،إا
منن النبعض القلينل منن الطننالب ،إذ يتنرك ذلنك احقناً ،عننندما يخلنو الطالنب لنفسنه فنني
فترة التذكر واإلسترجا .

ذكرني الزمينل دريب ا ،أبا موالح فني جلسنة برقنت فيهنا بعنض منن النذكريات
ادكاديمية في المعهد:

من ادقوال المأثورة لألستاذ محمد التوم التي اني:
لالمعلم ي ب أن يكون ملما بقدر كبيورمن الثقا وة ومحتووم الموادة الدراسوية.
ليا المعلم ي حا ة ل يضان من المعر ة بل وو ان .

كان هنالك مستشاران أجنبيان بالمعهد هما:

المستشار اإلداري وهو المستر و QUINLANوهو ايرلندي الجنسية.المستشار األكاديمي وهوالمسترو HILLمن نيو زيالندا .ومن أقواله المأثورة:(THE MIND OF A CHILD IS NOT AVESSEL TO BE
FILLED BUT A FIRE TO BE CANDELED).
أثنووا المحاضنرات ،التنني كانننت تضننم أعنداداً كبينرة مننن الطنالب ،كمننا هننو فنني

محاضنرات التربيننة ،كنان الننبعض منننا ،خاصننة أولئننك الننذين يشننتلون المقاعنند الخلفيننة،
يتن ننداول من ننايحلو لن ننه من ننن أحادين ننث ،ودعابن ننات ،وأغ ن نراض ااسن ننتثمار ،والتنمين ننة ،لتلن ننك
الرواتننب التنني يتسننلمونها ،مننن ذلننك الشننباك الصننتير ،الننذي يطننل مننن الناحيننة الشننرقية

لمكتننب اإلدارة ،والننذي يصننطف أمامننه الطننالب ،اسننتالم رواتننبهم ،وكننان دائمناً يجلننس
إلى جانب ذلك الشباك ،ادف ملي اإلمام ،التاجر المعروف ،الذي يقابل الجميع بتلنك

اإلبتسننامة الممينزة لننه ،والتنني ينندعمها بكلمننات رقيقننة ،تطلننق للطننالب ،أفنراداً وجماعننات

مثل:

مباا الخير يا أستال الن.
كي

الحال يا أستال؟

أهال وسهال.
كي

أخبار األهل؟

وين الن وولنا ما ش نام؟
إضننافة إلنني تعننابير جميلننة ،منتقنناة ،تخننرج مننن فمننه ،بدبلوماسننية رائعننة ،وحرفيننة
عالية المستوى ،وروح طيبة جاذبة.

ا يتط ننرق أخون ننا ملوووي اإلموووام ،أثن نناء تحدث ننه م ننع الط ننالب ،دي جان ننب م ننالي
يخنل طالبناً بعيننه ،أو صننديق لنه ،أو زميننل ،فكننان يجلنس ممسننكاً بندفتره ،الننذي يضننم
أسماء كل المدانين من قبله ،وهنو يعنرف الجمينع بأسنمائهم الثالثينة ،أو حتنى الرباعينة

فن نني بعن ننض الحن نناات ،وم ن نواطنهم جميع ن ناً ،ويعن ننرف حتن ننى المن نندارس التن نني نقن ننل إليهن ننا
الخريجنون جميعناً ،يالهننا مننن عقليننة متفننردة ،جمعننت مننا بننين الننذكاء الخننارق ،والتعامننل،

وقيادة العمل التجاري ،قيادة متميزة.
من هو وملي اإلمام ؟

سؤال قد يجول في أذهان الكثيرين من القراء ،وقد جنال بخواطرننا نحنن الطنالب
الجدد ،في ذلك العام الدراسي ،الذي بدأنا به مسيرتنا التعليمية بالمعهد ،ولكن سنرعان

م ننا تب ننين ل نني ادم ننر ،حينم ننا اقت ننرح ل نني ادف العزي ننز األسوووتال هاشوووم سوووليمان،ود عوووة
متقدمووووة  ،م ننن أواد ال نندويم ،ودرس نننا س ننوياً ف نني المرحل ننة الثانوي ننة  ،أن أذه ننب مع ننه،
وأتعرف على ذلك الرجل ذائع الصيت ،ملي اإلمام.

كانت المسافة ما بين موقع معهد تدريب المعلمين العالي ،ومت ر السيد ملوي

اإلمووام ،فنني ودنوبوواوي بأمنندرمان ،ا تسننتترق مننن الوقننت أكثننر مننن ربننع السنناعة مشننياً
على ادقدام ،بخطوات شنبابية ،تتباعند اثنار أقندامها ،ا سنيما تلنك ااثنار التني تخطهنا

أقندام ادف هاشوم ،علنى ادرض الترابينة ،النذي كنان يتمينز بالسنرعة فني مشنيته ،وكنان

طويل القامة ،نحيف الجسم.

كان ادف هاشم كثير الرواينات ،طينب القلنب ،تجنده دائمناً ضناحكاً مسنرو اًر ،ا

تعننرف التكشننيرة درب ناً إلننى محينناه ،وهننو كثي ن اًر مننا يتعننانق ،فنني حميميننة ،مننع مكعبننات
الدمنووة ،التنني كننان يننتقن فنونهننا تمامناً ،ويعكننف علننى ممارسننتها ،كننل مسنناء ،فنني نننادي
الطالب ،فقد كان متمكناً منها ،كتمكنه من مادة الرياضيات مجال تخصصه.

يً أعرفك بالزميل وادف و والن  ،طالنب بالسننة ادولنى ،وفني سنرعة البنرق،

إختطف ادف ملي اإلمام طرف الحديث ،منن هاشم ،وبنادرني ،وأهوال بيوك يوا أسوتال،
المحول محلوك ،ونحون مسوتعدين ألي ولوب  ،وهنو يشنير بينده إلنى الرفنوف المت ارصنة،
التي تحوي مختلف ادلوان وادشكال من ادقمشة.

كان وقع كلمة يا أستال كبيرة علي ،بل كبيرة جنداً ،جعلنت منني ومننذ إنطالقهنا

مننن بننين شننفتي ادف ملوووي اإلموووام ،زبون ناً دائم ناً ،ولفت نرات قنند تطننول ،إذ أننني لننم أبنندأ

الد ارس ننة بع نند ،لكنه ننا وب ننالحق أعطتن نني دفع ننة لألم ننام ،جعلتن نني أك ننون معرفن ناً ،ووس ننيطاً
لتيري من الطالب ،لنفس المهمة التي قادني ادف هاشم إليها.

كننان مت وور مل وي اإلمووام ،أو مننا عرفننناه فيمننا بعنند ب ...ودكووان ملووي اإلمووام ،
معرض ناً لمختلننف أن نوا ادقمشننة ،عربنني وأفرنجنني ،وبعننض الملبوسننات الجنناهزة .كننان

ادف ملووي ملمناً بكلمننات مننن اللتنة اإلنجليزيننة ،يعمند مننن إسننتخدامها ،لتسووبيك الصننفقة
التجاريننة ،التنني سننوف تننتم بينننه وبننين الطالننب والزبووون  ،وأول جملننة سننمعتها منننه وهننو
يشير إلى أحد أقمشة البناطلين،
وTHIS QUALITY IS UNBROKABLE
أي غير دابلة للكسر.وعلى حسب لتة ادف علي اإلمام
كان ذلك في يوم من أيام الشتاء القارل ،فتعلق قلبي بإحدى الفنائل الصوفية
السننوداء ،التنني تننزدان فنني مقنندمتها وبسسووتة طويلننة ،تتنندلى مننن أعالهننا وحتننى طرفهننا
ادسفل ،فاقتنيتها من غير أن أدفع شيئاً من المال ،وانطبقت علني المقولنة ،والحسواب

ل ،يوم الحساب .

كان حسابي يوم أن رأيت ادف ملي اإلمام ،يجلنس تلنك الجلسنة الهادفنة ،التني
أشن نرنا له ننا س ننابقاً ،أم ننام ش ننباك الصن نراف ،ال ننذي ازن ننه ،إل ننى جان ننب تواج نند ادف ملووووي

اإلموووام،وب البيتوووه البيضوووا المكويوووة ،والعماموووة ناموووعة البيوووال التوووي ل تخووووي

هامتووه  ،إلتنواء ذلننك الصننفوالوووابور  ،المائننل كقننوس قننزح ،المترقننب ،والمحشننو امننااً
عراضاً ،وبرامجاً شتى ،لدى الطالب.

ا حظننت وقتهننا ،أنننه كننل مننا اقتننرب طالننب مننن الشننباك ،إا ورحننب ب ننه ادف

ملووووي ،ترحيب ن ناً تتبعن ننه اإلبتسن ننامة اللطيفن ننة ،التن نني تزين نند وجهن ننه إش ن نراقاً ،يتوجن ننه الطالن ننب

والمووديون بعنند إسننتالمه لراتبننه ،مباش نرة ،حيننث يجلننس ادف ملووي اإلمووام ،الننذي يفننتح
ذلننك النندفتر الع نريض ،ويخاطننب الطالننب :وموووايز تووود ا كوووم يوووا أسوووتال؟ وهوووو يقلوووب
الم و حة تلووو األخوورم ووي د توورم ،بحثووامن إسووم الوالووب ،الوولي كووان دوود حوودد مكانووه

مسبقا ،منل أن رآم يقترب من الشباك .

الكننل ينندفع بننين كفيننه مننا يجننود بننه مننن مبل ن  ،وينصننرف ،مننن غيننر تعليننق ،أو
مطالبننة بالزيننادة ،بننل يشننكر الطالننب ويوضننح لننه فقننط :ووبعووا يووا أسووتال إنووً مووار
البادي مليك كلا .

تقوووودني ذك ننرى اإلس ننتثمار إل ننى زمي ننل لن ننا ،ل ننم نلت ننق بن نه أب ننداً من ننذ تخرجن ننا م ننن

المعهووود ،غيننر أن أنبنناءه لننم تنقطننع عننني حتننى اللحظننة ،كانننت تنتنناب زميلنننا نوبننات

إسننتثمارية ،تخ ننرج ب ننه عننن الم ننألوف ،والواق ننع ،فكننان دائمن ناً م ننا يشننركنا ف نني مخططات ننه

اإلستثمارية ،التي يبني عليها امااً عراضاً ،لتحسين وضعه المنالي ،النذي سنيرتقي بنه

وبأسرته ،إلى مراكز الرأسماليه المتقدمة.

كان يحدثنا أنه سيبدأ في ممارسنة وشويل العويش بواسنطة المنزارعين ،النذين ا
يملكننون التمويننل الننالزم لنشنناطهم الز ارعنني ،ويننتم ذلننك بنندفع مبننال يسننيرة ،تحنندد سننعر
جوال العيب عند موسم الحصاد ،والذي يرتفع قليالً أثناء هذا الموسم.

كم ننا أن زميلن ننا س ننيقوم بنش نناط إس ننتثماري اخرعن نند ب نندايات الحص نناد ،وه ننو شن نراء

بعض من جنواات النذرة ،أثنناء موسنم دق العنيبوالحمواد ،دن أسنعار النذرة فني ذلنك

الوقننت تكننون أقننل سننع ار ورخيموووة  ،ممننا يمكنننه مننن تخزينهننا فنني والمووووامير  ،وهوووي
مبارة من ح ر كبيرة تت اوً ي أممادها حسوب كميوة الولرة التوي سوتودع بوداخلها،
والتي تعد خصيصاً لهذا الترض ،وعندما ترتفع أسعار الذرة ،في وقت الصيف ،تفنتح

وتشوولا تلننك والمووووامير  ،ويبننا المخننزون مننن الننذرة بأسننعار عاليننة تعننود للمسننتثمر
بأرباح وافرة.
شننملت مخططننات ذلننك الصننديق تربيننة والحمووالن  ،فنني الخريننف ،وبيعهننا فنني
العي نند الكبي ننروميوووود الضووووحية  ،بأس ننعار مرتفع ننة وك ننان أن أطلقن ننا علي ننه إس ننم وخليوووول

مثمان  ،نسبة لرجل ادعمال المشهور في ذلك الوقت ،وهو من أبناء الدويم.

كان ن ننت الد ارس ن ننة العملي ن ننة مفي ن نندة ومس ن ننلية ،إذ أنه ن ننا تن ن نرتبط بالمه ن ننارات الفردي ن ننة
والجماعيننة فنني ذات الوقننت ،كانننت المنواد واددوات وادجهنزة متننوافرة فنني كننل ادقسننام،
ادحينناء والكيمينناء والفيزينناء ،بجانننب الحضننور النندائم لفنينني ،ومحضننري المعامننل أذكننر
منهم على سبيل المثال:
األخ ع ر في ادحياء.

واألخ دياب واألخ النعيم واألخ يونا في الكيمياء.
وادف مبد الغ ار في الفيزياء.

وهنو النذي علمنننا منن الجمنل ،والتعننابير ،بلتنة أهلننا الدناقلننة ،منا أفادننا كثين اًر

فنني حياتنننا المقبلننة ،إذ أنهننا مننن التعننابير ،التنني لننم ولننن تننرد أبننداً ،فنني د وواميا اللغووة،

مث ننل كلمن ننة وهوووووني وهن نني تع ننادل كلمن ننةوحمووووار وكن ننل من ننا يتعل ننق بهن ننا من ننن مكونن ننات
وسلوكيات حيوانية.
قمنننا بعمليننات جراحيننة عنندة والتشووريح  ،لكثيننر مننن الحيوانننات والحشنرات ،كمننا

طبقن ننا الكثي ننر م ننن الد ارس ننات النظري ننة ف نني النبات ننات ،أم ننا ف نني جان ننب الكيمي نناء فكان ننت
التجننارب مذهلننة ،وممتعننة ،رغننم خطننورة بعضننها ،كننان فنني كثيننر مننن ادوقننات تحنندث
اإلنفجارات ،والحرائق ،وكان كثي اًر ما يفيندنا تواجند البروفيسنور مموو  ،حسون ومودير

امعة الخرووم سابقا في التوجيه الصارم تواطفاء الحرائق.
كننان البروفيسننور ممووو  ،حسوون مننن خي نرة أسنناتذتنا ،ومننن أكثننرهم تمكن ناً فنني

المننادة ،فكننان يتوصننل لمكونننات الم نواد المختلفننة ،فنني ال..و ، UNKNOWNعننن
طريق الشم فقط ،وذلك ما كان يذهلنا كثي اًر.

كمننا ا يفننوتني هنننا أن أذكننر بننالخير زميلنننا ادسننتاذ الصننديق محموود أحموود مبوود

ا ،،من أواد بل أم ملي ،الذي كان يتعامل منع أدوات المعمنل ،بعناينة فائقنة ،أثنناء
قيامننه بتجننارب الكيمينناء ،ممننا جعلننه أكثننر شننهرة ،مننن أي واحنند منننا فنني هننذا المجننال،
ومما جعله يحوز ألقاباً ذات خصوصية متفردة.

أودوووواً الت ننرويح ل نندى الط ننالب ،ونعن نني به ننا تمض ننية أوق ننات الفن ن ار  ،فيم ننا بع نند

إنقضاء اليوم الدراسي ،تتجلى في إحدى حالين :إما داخل المعهد أو خار ه،
وفي الدائرة الصتيرة أو الكبيرة .

داخلي ناً يمننارس بعننض الطننالب ،رياضننة ك نرة القنندم ،ورياضننة ك نرة السننلة ،وهمننا

النوع ننان م ننن الرياض ننة المتن نوفران بالمعهووود ،وهنال ننك م ننن الط ننالب م ننن يرت نناد المكتب ننة،
وغيننرهم ممننن يمضننون أوقنناتهم فنني المننذاكرة ،أو جلسننات السننمر ،فنني مواقننع مختلفننة
بسنناحات المعهووود ،أو فنني الننداخليات ،ولكننن جننل الطننالب والطالبننات ،كننانوا يلتقننون،

ويتجمعننون فنني نننادي الطننالب ،حيننث توجنند خنندمات البوفيننه ،القاص نرة علننى الش ناي،
والقهوة ،وبعض أنوا المشروبات التازية المحدودة ،والعصيرات الطازجة.
يتوسننط فننناء نننادي الطننالب ،موقننع جهنناز التلفزيننونوأبوويل وأسووود ،الننذي يتننيح
للطالب الجلوس أمامه ،وكان التلفزيون حديث عهد بالوجود ،كما كان معظم الطنالب
حننديثي عهنند بمشنناهدة التلفزيننون ،الننذي لننم يكننن منندى إرسنناله ،يتجنناوز حنندود محا ظووة

الخرووووم انننذاك ،فكننان كننل شننيء جديننداً علننيهم ،مننا عنندا للننبعض القليننل مننن الطننالب،
من سكان محافظة الخرطوم.

إنه من غير المسموح بنه ،أن يقنوم أي طالنب ،بتشنتيل جهناز التلفزينون ،وذلنك
بقرار من إتحناد الطنالب ،خوفناً علنى الجهناز منن التلنف ،وسنوء اإلسنتخدام ،علمناً بنأن
المشننتل للجهنناز ا يتجنناوز لمننس مفتنناح واحنند للتشننتيل ،والصننوت مع ناً ،ومفتنناح اخننر

لاضاءة فقط ،وقد نما ذلك لعلمنا مؤخ اًر بعد التخرج من المعهد.

إن الش ننخل الوحي نند ،المس ننموح ل ننه بتش ننتيل جه نناز التلفزي ننون توايقاف ننه ،ه ننو ادف

أزر كير من أبناء الجنوب ،وكان كثي اًر ما يستحثه الطالب للتشنتيل ،قبينل المتنرب،

حينث أن بعننض الطننالب مشنندودون ،إلننى أبعند الحنندود ،ببرنننام ادطفننال ،الننذي كانننت
تقدمه في ذلك الوقت ماما سهام.
ألكر من بين المدمنين ،والحادبين على حضنور ذلنك البرننام  ،ادف والصنديق
ادسننتاذ مبوودالقادر مموور مننن أواد أبووروا بننالجزيرة المكنوو ،ب...لود المووالحين .
كان كثي اًر ما يشير ،رافعاً بكلتا يديه ،حاثاً الطالب على الصنمت ،وعلنى اإلنتبناه معناً،
دنه كان يريد أن يرى كل كبيرة وصنتيرة  ،إشنارة إلسنتمتاعه بكنل منا تقنع علينه عيننه،

فنني داخننل ذلننك الصننندوق ،وكنننا نحننن أصنندقاؤه ،علننى علننم بننذلك ،خاصننة ونحننن نندير
الشريط في أذهاننا بلذة ،بعد إنتهاء البرنام .
مم ننا أذكن نره ع ننن األخ مبووود القوووادر ممووور ،أن ننه ك ننان يس ننتخدم التلف ننون الموج ننود
بالنادي ،إستخداماً مثالياً ،يتسنم بالسنلوك الحضناري الواضنح ،والنذي عجزننا جميعناً أن
نقلده فيه .امل أن يكون إستخدامه للموبايل ،بننفس تلنك الصنورة القديمنة التني تباعندت

بها السنوات.

من ذكرياتي مع ادف مبد القادر ممر ،أنه قام بعمنل بطنولي ،إنسناني ،عنندما
أنقذ حياة إحدى الماعزوغنماية  ،منن الهنالك عنندما كاننت ترعنى ،هني وأخواتهنا ،فني

أشجار السنمكة المنتشرة بأرض المعهد ،والتي تطرقنا ،مسبقاً ،إلنتشارها بكميات وافرة
في أرض المعهد .أنقذ ادستاذ مبد القادر تلنك الغنماية ،منن منطلنق أننه إختصاصني

في علوم ادحياء ،فأنا اان ا أشك أبداً في أن تلنك الغنمايوة إذا منا كاننت حينة ،ومند
لهننا فنني عمرهننا ،حتننى اللحظننة ،أخالهننا تنندعو لننه بننالخير وطننول العمننر ،بعنند أن باعنند

مبد القادر بينها وبين الهالك.

فتوغننل معنني عزيننزي القنناريء ،وتبننين كيننف أن شخصننية طالننب المعهوود ،تحمننل

من الشعور اإلنساني الذي تمدد وشمل الحيوان أيضاً.

ك ننان ادف أزر كيوووور يص ننول،ويجول بخف ننة ،ت ننارة ي نندلي بالتعليم ننات ،وأخ ننرى

ي ارق ننب الوض ننع ع ننن ق ننرب .يس ننتمر ع ننرض بن نرام التلفزي ننون المح نندودة ،لفتن نرة قص ننيرة،
فنترك النادي ،ونقتحم حجرة الطعاموالس رة  ،لتناول وجبنة العشناء ،ومنن بعندها ينذهب
بعض الطالب لشأنهم ،ومنهم من يكر راجعاً للنادي ،إلختتام جلسته المسائية.

يق ننوم إتح نناد الط ننالب ،ف نني بع ننض ادوق ننات والمواس ننم ،بإقام ننة حف ننالت غنائي ننة،

يدعى لها لفيف من الفنانين المبدعين ،أمثال األساتلة:
أحمد الممو .،

إبراهيم الكاش ،
مبد الكريم الكابلي.

ملي إبراهيم.

مالا ممو .،
مثمان الش يا.

مثمان حسين.
أم بلينة السنوسي.
مثمان ممو .،
حمد الريح.

محمد األمين.

أبو مركي البخيً.
مول الكريم مبد ا.،

محمود الا.

إسماميل مبد المعين.
ممننا ذكرننني بننه ادف الزميننل حموواد مبوودم إسووماميل ،أن ادسننتاذ الفنننان مثمووان

ممو  ،،وقبل تقنديم فقرتنه التنائينة ،فني ذلنك الحفنل المقنام بالمعهود ،كنان يجلنس فني
أح نند الك ارس نني المص نننوعة م ننن الحدي نند ،وال ننذي تق نندم ب نندعوة طيب ننة ،وأدمووود الكرسوووي
لبنطلننون األسوووتال مثموووان ،والننذي أخالننه قنند تننم إعننداده بعنايننة ،للظهننور بننه فنني ذلننك
الحفل ،ليقوم بخرقه وتمزيقه ،مما دعا ادف حماد ،للتنازل عن بدلتنه الحميمنة ،ليفتندي
بها ما فعلتنه كراسي المعهود الحديديوة ،فني بنطنال الفننان المبند  ،النذي أكمنل وصنلته
التنائية ببراعة تامنة ،وأظننه قند تنرك البدلنة بعند ذلنك لصناحبها ،دن الندنيا كاننت لينل.
والعزاء الوحيد أن بنطال ادف ال نان مثمان ممو  ،،قند منن دبنر ،ممنا يثبنت براءتنه
الكاملة ،والدليل القاطع ،على أن الكرسي كان هو المخطيء .وفي مثل هنذه الحناات
يتحمل إتحاد الطالب ،متمثالً في لجنته الفنية ،نتيجة ذلك الخطأ.

جمننع الحفننل أيضناً غيرهننؤاء مننن كبننار الفنننانين ،الننذين يتطننون السنناحة الفنيننة،

وقتها ،توالى جانبهم الراقل المبد إبراهيم أ ريكوانو ،النذي حناول زمينل لننا تقلينده فني
المسننرح ،أثننناء مننا كننان يننرقل ،لكنننه فشننل عننندما أفننرد أ ريكووانو رجليننه  180درجننة.
فجلننس أمامننه متمحنووا ،واضننعاً كلتننا كفيننه علننى ل ضووميه فننذكرني ذلننك الوضننع الننذي

ميز لحمد في قصنة لحمود والولهب الشنهيرة ،فني جلسنته التني كاننت تننم علنى مندى
فشله في لم الذهب .كما جمع الحفل كثي اًر من نجوم الدراما ،والمسرح ،في السودان.

كننان الحفننل يمتنند إلننى السنناعات ادولننى ،مننن صننبيحة اليننوم التننالي ،فنني مينندان

ال..ل باسوووكً  ،داخ ننل س نناحة ن ننادي الط ننالب ،تتخلل ننه القفش ننات ،واددوار الخ ي وووة،
واللوي ة ،من بعض الطالب أصحاب الملح الجميلة ،أمثال أخوانا:
مول السيد ال زاري.

ومبد ال ليل الكاروري.
وال اضل ار النبي.

وأخونا المبدع مالحين.
وغيرهم الكثير من الشع ار والخواب والكوميديين.

في ليلة من تلنك اللينالي الترفيهينة ،التني ا تنزال عالقنة بالنذهن ،تلنك التني كنان
يقنندمها الطالننب المننذيع المجننود ،ممووو  ،آدم ممووري ،والتنني قنندم فيهننا ادسننتاذ الفنننان
مووالا ممووو  ،،الننذي قنندم تنواً مننن إنجلت نرا ،أذكننر منهننا وكومووً ووور سووي الن اثووة،

القادمة من بريوانيا ،العا د من اإلغتراب ،ال نان الكبيور موالا مموو  ، ،،وكالمناً

كثين اًر ا تعيننه الننذاكرة اان ،كننان ممووو  ،مننذيعاً بحننق ،وذا طلعننة فنيننة ممينزة ،لننم تننتح
له الفرصة في التميز اإلعالمي وقتهنا ،فني ادجهنزة العاملنة فني الدولنة .لكننه ظنل فني

دواخلنننا ،كأحنند الوجننوه اإلعالميننة الخالنندة ،التنني ميننزت طالننب معهوود المعلمووين العووال،
في إحدى المجاات الحياتية.
لننيس ببعينند عننن الننذاكرة ،المننذيع البننار الننذي شنننف اذان المسننتمعين ،فنني كافننة
أرجنناء السننودان ،بصننوت قننوي واضننح ومتفننرد ،عبننر أجه نزة اإلعننالم ،أا وهننو المننذيع
مالح أبكر إسح فهو أحد خريجي معهد تدريب المعلمين العالي.
مما يدور في فلك تمضية أوقات الف ار وممارسة النشاطات المختلفة التني تقنع
ضننمن النشنناطات الداخليننة ،التنني يقننوم بهننا الطننالب ،ممثلننين فنني الجمعيننات العلميننة،
التن نني ينتمن ننون إليهن ننا ،أو الجمعين ننات العامن ننة ،كجمعين ننة الصن ننداقة ،أو جمعين ننة صن ننداقة
الشن ننعوب ،أو جمعين ننات الصن ننداقات السياسن ننية المختلفن ننة ،التن نني تحمن ننل أسن ننماء بعن ننض
البلدان ،مثل روسيا ،وألمانيا ،والصين ،وغيرها.
إضننافة إلننى تلننك النشنناطات ،التنني تقننوم بهننا الننروابط ،ذات اإلنتمنناء السياسنني،
المحلي أو العالمي ،كانت تقام النندوات ،واللقناءات ذات المعننى ،التني تعكنس كينوننة،
ونضوج ،طالب معهد تودريب المعلموين العوالي ،بمنا تندفع بنه منن معنارف ،وأساسنيات

حياتيننة ،تسنناعد فنني بننناء شخصننية طالننب التعلننيم العننالي ،وتقننوده نحننو افنناق جدينندة،
تسمو بحياته إلى ادفضل.
من ننن النشن نناطات الداخلين ننة أيض ن ناً ،الج ارئن نند الحائطين ننة ،التن نني تمثن ننل الجماعن ننات

الثقافية ،والسياسية ،واإلجتماعية ،والتي يسكب فيها الكتاب ،عصنير أفكنارهم ،وخنوال

نفوسننهم ،ونخننا إنتمنناءاتهم إلننى هننذا أو ذاك ،وس نيل ع نواطفهم ،وانننداق أحاسيسننهم،

وفننيض م نواهبهم ،ذات المننذاق السلسننبيل ،حيننث يتنندافع الطننالب مننا بننين هننذه وتلننك،
فتعلننو التعليقننات بشننتى أنواعهننا ،وألوانهننا ،وتحتنند النبنرات ،أحيانناً ،وتخبننو ،فيظننل القننوم
فني نشنناط محمننود ،ا يخننرج بننالفرد بعيننداً عننن إنتمائننه ادول ،نحننو هننذا الصننرح ،معهوود

تدريب المعلمين العالي.

قن نند يشن ننعر الفن ننرد منن ننا ،ب ن نأن النشن نناطات الداخلين ننة ،تحمن ننل أذرع ن ناً تمتن نند كن ننأذر

ادخطبوط ،لتصل ما بين منا هنو بعيند خنارجي ،منع منا يندور فني النداخل ،منن نشناط،
وهننذه تعتبننر مننن حسنننات ذلننك النشنناط ،الننذي يعمننل علننى توثيننق الربنناط اإلجتمنناعي،
الذي أصبح تهجاً ينتهجه طالب معهد تدريب المعلمين العالي.

أمننا عننن النشنناطات الخارجيننة ،فكانننت متشننعبة وكثي نرة ،تتمنندد بتتوغننل طننالب

المعهوووود فن نني المجتمعن ننات الخارجين ننة اللصن ننيقة والبعين نندة ،عبن ننر اإلنتمن نناءات المجتمعين ننة
المتعددة ،والتي تتمثل في:
 النشاو األكاديمي. -النشاو الثقا ي.

 النشاو اإل تمامي. نشاو الرحالً.ينرتبط النشنناط ادكنناديمي ،بالد ارسننات ادكاديميننة ،التنني يتلقاهننا الطننالب داخننل
المعهن نند ،فكن ننانوا يقومن ننون بزين ننارات لمواقن ننع فن نني خن ننارج المعهن نند ،حسن ننب التخصصن ننات
المختلفننة ،والتنني تعضنند الد ارسننات النظريننة التنني تلقونهننا .تقننوم إدارة الشننعبة المعنيننة،
بالتنسيق لمثل هذه الرحالت وتنفيذها ،بصفتها جزء ا يتج أز من الدراسة ،التني يتلقاهنا
الطالب داخل المعهد.

أذكر أننا قمنا بزيارات متعددة ،شملً:
ممنا الز اج،
وممنا النسيج،
وممنا البيرة،
والحدا

النباتية المختل ة،

وحديقة الحيوان الوحيدة ،ودتها ،بالبالد،

ومزارع إنتاج ال اكهة،
مثل مزارع المان و،

والبرتقال،

والليمون،
والقريب روً،

واليوس ي،

ي منوقة ال يلي ،والكدرو ،و ي شمباً.
حيث تنسمنا كثي اًر ،مما خلده:
أولد شمباً،

وخضر بشير،
أن لل اكهة إستخداماً أخرم ،غير األكل،
ومر نا ّ
نمً ينا روحا ديدة ي التعامل ما ال اكهة،
ّ
لمستها روا الردة واللوا ة،

وقد سمعت أحد زمالئنا يردد بيتاً من أغنية يقول:
هي دمرية وميونها يوس

أ ندي.

ذهلت لهذا الزميل ،وهو ممن زاروا حدائق الفاكهنة ،التني منر ذكرهنا ،والنذي لنم

ي ن ار النسننب والتناسننب بننين أعضنناء جسنند المحبوبننة ،التنني شننبهها الشنناعر بالقمريووة،
المتزلية الشكل ،التي تتمتع بصوت يقبع فني أغنوار الحنينة واإللفنة .فكنان منن الممكنن
ل ننه ،أن يتين ننر اليوس ننفي ،بفاكهن ننة أق ننل حجم ن ناً ،ليعي نند لمجن ننال إختصاص ننه ،وهن ننو ملووووم

األحيا  ،بعضاً من ماء وجهه الذي أريق عمداً.

إلننى جان ننب م نزار الفاكه ننة ،زرنننا من نزار الخضننر المتع ننددة ،فنني أطن نراف واي ننة

الخرطوم ،وقد إمتدت بنا الزيارات ،إلى معامل جامعة الخرطوم ،للد ارسنة العملينة ،كمنا
قامننت أقسننام كثيننرمن التخصصننات ادخننرى ،بزيننارات خننارج المعهنند ،لنننفس ادغنراض
التي ذكرناها.
إمتدً زياراتننا الفردينة إلنى خنارج محافظنة الخرطنوم ،أثنناء العطنالت القصنيرة،
التن نني تعقن ننب الفت ن نرات الد ارسن ننية .فن نني إحن نندى تلن ننك الن ننرحالت توجهنن ننا نحن ننن م موموووووة

األمووددا مبوود ا ،محموود الخويووب ،وأزهووري الشوويخ مهوودي ،وشخمووي إلننى مدينننة
األبيل حاضرة كرد وان التنرة أم خين اًر جنوة وبنرة ،وقند كنان ذلنك أثنناء فصنل الخرينف،
الذي تعد كردفان أثنا م:
كفنها حسنا

تزدريها المرايا

لاً مدر م و

الوشي حالي.

إنضم إلينا زميلنا ودامة مبد الرحمن ،من أواد األبيل ،صدفة داخل القطار

المتوج ننه لألبووويل ،كم ننا إنض ننم لن ننا أح نند مع ننارف وداموووة ،وه ننو يعم ننل ض ننابطاً إدارين ناً

بمحافظة كردفان ،يدعى ممو  ،مبد ا.،

مضننت فت نرة العطلننة كلمننح البصننر ،إا أننننا أنجزنننا أثناءهننا كننل مننا كننان إنجننازه

ممكناً .قمنا بزيارة كل المرافق الهامنة بمديننة األبويل ،وبوارة ،والبوان ديود ،ومدرسوة
خوروقً الثانوية ،حيث سعدنا بلقاء بعض من أساتذتنا الكرام.

رجعنننا للخرطننوم ،ونحننن نحمننل ذخي نرة كبي نرة ،مننن المعننارف ،والننرؤى الحياتيننة
الجدينندة ،وحصننيلة إجتماعيننة وفينرة ،سننعدنا بوجودهننا معنننا كثين اًر .إلتقينننا الفنننان الشننهير

موودي مبوواا ،الننذي أسننمعنا بعضناً مننن أغانيننه الجدينندة ،مننن قبننل تسننجيلها لاذاعننة،
أذكر منها أغنية اللبن أبو لي بيه ،وغيرها مما ل يخور ببالي اآلن .م لوة كرد وان

وممنا ال اتح النور ،محمد مول الكوريم القرشوي للوم نلتقيوه شخمويا  ،النذي وقفننا
على أعماله من خالل أقاربنه ،ومعارفنه وأصندقائه ،إلنى جاننب الكثينرمن الشخصنيات،
التي ضجت بها الساحة في مدينة األبيل انذاك.

رجعنننا للخرطننوم ،وفنني صننحبتنا كرد ووان ،بكننل مننا كانننت تننذخر بننه مننن الخيننر

والبركة ،ونحن نردد في أهل لنا بها:
ن ر ل يزور دلبي هم ي
حماهم ول ترم الن ا تعسا

ونتساءل:

أبدار

لكرد ان

حنين

ل تاها البعيد أم هي تنسا؟

يشمل النشاط الثقافي في المعهد:
 -النشاو ال ردي.

 النشاو ال مامي.كان الطالب ،وبطريقنة فردينة ،حنرة ،يتوجهنون إلنى مواقنع إقامنة النندوات ،علنى
مس ننتوى الم نندن الثالث ننة ،الخرط ننوم ،أم نندرمان ،الخرط ننوم بح ننري .تش ننمل تل ننك الن نندوات،
ننندوات ولقنناءات سياسننية ،تقيمهننا ادح نزاب السياسننية المختلفننة ،ممننا يضننيف للطننالب
المعرف ننة اإلض ننافية ،واس ننتخالل أوج ننه المقارن ننة ،م ننا ب ننين بن نرام ادحن نزاب المختلف ننة،
الموجننودة بالسنناحة ،ممننا ينمنني فنني الطالننب ،السننمة الثقافيننة ،والسياسننية ،واإلجتماعيننة،
في تلك الحقبة الهامة في حياته ،ا سيما وأنه مقبل ،فني القرينب ،علنى اإلنتمناس فني
المجتمع ،بصورة أوسع ،مما هو عليه اان.
شمل النشاط أيضاً ،إرتياد أستوديوهات ادذاعة السودانية ،الوحيدة اننذاك ،ومنا

تقدمه من برام ثقافية تسجيلية ،كبرنام جراب الحاوي ،وساعة سمر ،وبعنض بنرام

المسابقات ادخرى ،التي تذخر بها اإلذاعة ،والتني يقنوم بتقنديمها ،منذيعون أكفناء ،منن
بينهم ادستاذ محمد سليمان وادستاذ ممر مثمان ،وغيرهم من المذيعين أمثال:
ملي محمد شمو.
أبو مادلة يوس .

محمد خو لي مالحين.
أبو بكر مول.

حمدي بولد.

حمدي بدر الدين.

لو النون بشرم.
مالا أحمد.

وه حمدتو.

محمود أبارو.
ملي الحسن مالك.
أحمد دباني.

مبد الكريم دباني.
سهام المغربي.

ليل ،المغربي.

كل هذه ادسماء ،من المذيعين ،مرتبطة إرتباطاً وثيقا ،بأذهنان الطنالب ثقافيناً،

كمنا أن كثين اًر مننن الطننالب ،جمعتنه معهننا بعننض المواقننف ،فنالطالب كننانوا يتوقننون إلننى
موارد الثقافنة ،وكاننت الحصنيلة الثقافينة للمنذيعين ،عالينة جنداً ،فهنم منن نفنس الشنريحة
التي ينتمي إليها طالب المعهد ،عند إختيارهم لمهنة التدريس المستقبلية.

شننملت الزيننارات الفرديننة أيض ناً ،سنناحة التلفزيننون ،التنني ا تقننل بننأي حننال مننن

ادحوال ،عن مكانة اإلذاعة الثقافية ،لدى اللطالب ،بل يزينها أكثر ،إستخدام الوسنيلة
البصرية ،إلى جانب الوسيلة السمعية ،التي كانت حك اًر على اإلذاعة فقط .

أماالمسرح القومي ،فكانت صنلتنا بنه أوسنع ،إذ أننه يسنتوعب منن بنين العناملين

فيننه ،ادسننتاذ الصننديق محموود الشوويخ معووة مهننندس الصننوت ،الرجننل خفيننف الظننل،
الونووواا ،ال ننذي ا تتعث ننر البس ننمة ،ف نني الوص ننول إلن نى ش ننفتيه ،وال ننذي كن ننا نعتبن نره أح نند
طالب المعهد.

وهناك الممثنل الندرامي البنار  ،ادسنتاذ مكوي سونادة ،النذي كنان أحند الندفعات

المتقدمة في المعهد .كمنا ايمكنننا أن نخطنيء ونتجاوزادسنتاذ الكبينر ،والفننان الفحنل،
المعلم ال كي مبود الورحمن ،النذي أثنرى ،وأعطنى ،وقندم الكثينر ،فني مضنمار العمنل
المسرحي المميز.
ترافقنا أنا والزميل مبد ا ،محمد الخويب،من الحاج مبود ا. ،،فني أكثنر منن
رحلة فردية ،وبمعننى أنهنا لنم تننظم رسنمياً منن أي جهنة كاننت ،بنل تكفلننا نحنن اإلثننين

بكل نفقاتها  ،أذكر منها:

رحلتنا إلى بورتسودان.
ورحلتنا إلى كسال.

ورحلتنا إلى حل ا ال ديدة.
ورحلتنا إلى السوكي.
ورحلتنا إلى سنار.

ورحلتنا إلى سن ة.
ورحلتنا إلى أبقرع.

عالوةعلى رحلة األبيل التي مر ذكرها.

كان ننت ب ننال شن ننك رح ننالت جنين ننا منهن ننا الكثي ننر المفي نند ،ومن ننن أه ننم الفوائ نند التن نني
جنيناها ،ما جاء في الحدي الشري

عن فوائد السفر الخمسة.

أمننا النشنناطات الثقافيننة الجماعيننة الخارجيننة ،فكانننت تبننرم  ،عننن طريننق القسننم
المختل في إدارة المعهد ،فيذهب الطالب ،في مجموعات ،إلنى الجهنة المحنددة ،فني

توقيت محدد ،وبرمجة معلنة ،تتيسر لهذه الزيارات ،كنل السنبل ،منن إسنتقبال ،وتننوير،
وسياحة ثقافية شاملة ،تقوم بتنفيذها الجهة الثقافية ،التي تمت زيارتها.
في مجال النشاطات اإلجتماعية ،وهي التني شنملت بنرام النرحالت الخارجينة،
والداخلية ،والتي غالباً ما يتم تمويلها ذاتيناً ،بواسنطة أعضناء الجمعينة ،يتحمنل العضنو

جزءاً منن المبلن المرصنود للرحلنة ،وينتم تكملنة بقينة المبلن بإقامنة بعنض المشنروعات،

التي قد تدر عائداً معتب اًر من المال ،كما تعمد بعنض الجمعينات إلنى إشنراك المجتمنع،

فن نني مختلن ننف مكوناتن ننه السياسن ننية ،والتجارين ننة ،واإلجتماعين ننة ،وذلن ننك عن ننن طرين ننق جمن ننع
التبرعات منهم ،لدعم مشرو الرحلة.
أذكر أننا قد نجحنا نحن أعضاء معية مدادة الشعوب ،في إقامة رحلنة إلنى

جمهوري نة مصننر العربيننة ،إسننتترقت شننه اًر كننامالً .قمنننا نحننن أعضنناء الجمعيننة بنشنناط
واسع ومجهودات كبيرة ،كي نتحصل على التمويل الالزم للرحلة ،من خالل:

إقام ننة س ننوق خي ننري ،ف نني ح نندائق الحين نوان ب ننالخرطوم ،بمش نناركة مدرس ننة ثانوي ننة
خاصة ،هي مدرسة المالزمين الثانوية للبناً بفمدرمان ،عبر مديرها الرجنل الفاضنل
مالك بكير إسماميل ،من أولد أمدرمان.
كم ننا قمن ننا بتوزي ننع خطاب ننات ،وت ننذاكر إكرامي ننة ،ل ننبعض الجه ننات ،والشخص ننيات
البننارزة فنني المجتمننع ،عننالوة علننى مننا أسننهمنا بننه نحننن أعضنناء الجمعيننة .وقنند شننملت
اإلجنراءات ،التحويننل العننام ،والتحويننل الخننال ،تحننت إجنراءات ماليننة معقنندة ،فنني تلننك
الفترة .أذكر أن قيمة الجنيه السوداني كانت تساوي وقتها و 3.33دوا ار.

بدأنا طريقنا المؤدية إلى مصنر ،وحملننا معننا تحنويال ،للمبلن المسنموح بنه لكنل
عضو ،وهو مبل وثالثون نيها  ،عالوة علنى حفننة منن الجنيهنات ،التني تنم تهريبهنا
داخ ننل مالبس نننا ،وحم ننل بع ننض الس ننلع ،التن ني كان ننت تج نند رواجن ناً كبين ن اًر ،ل نندى إخوتن ننا
المص نريين ،مثننل وأم وواا الناسوويً ،والشوواي الكينووي ،واألسووبيرين  ،والتنني سنناعدت

وعملننت أيضناً ،فنني التسننهيالت لاجنراءات الجمركيننة التنني واجهتنننا فنني شننمال النوادي،

ونحننن نلن أرض الكنانننة عبننر بوابتهننا الجنوبيننة ولووم نكوون نوودري ،هوول مثوول هوولا ال عوول،

يعتبر تهريبا بالمعن ،،يمكن أن يزج بنا تحً وا لة دوانين الت وارة غيور المشورومة
أم ل؟ نكوووون دوووود تعرضوووونا ،بوووللك ،للسوووو ن ،ولممووووادرة أموالنوووا المحولووووة رسووووميا
والمخبفة ،ي لاً الودً ،ويا لها من أموال !!! .

أدت الرحلة أغ ارضنها ،وبلتنت أهندافها ،علميناً ،وثقافيناً ،واجتماعيناً ،وعندنا إلنى

حل ا القديمة ،نحمل الكتب ،والهدايا ،من الملبوسات ،وادحذية ،وغير ذلك ممنا تنوافر
فنني ادسنواق المصنرية ،فنفاجننأ بننأن موعنند رحلننة القطننار إلننى الخرطننوم ،قنند تأجننل ،ولننم
يتب ننق لن ننا م ننن الم ننال م ننا يس نند حاجتن ننا ،م ننن ادك ننل والش ننرب ،ونح ننن ف نني تل ننك المنطق ننة
الصحراوية ،التي لم يتبق منن مديننة حل وا القديموة فيهنا ،إا ادجنزاء العلينا منن م لنوة
ال وواما الكبيوور ،والتنني تنبن عننن إتفاقيننة ،بننين حكومننة السننودان ،وحكومننة مصننر ،كننان
ناتجها الملموس:

 رحيل أهلنا من حل ا إل ،خشم القربة. وديام السد العالي. وظهور بحيرة نامر. -وغر مدينة حل ا.

أعق ننب ترحي ننل الس ننكان إل ننى حلف ننا الجدي نندة ،زخ ننم م ننن األدووووال :الم ننأثورة منه ننا،
والملنح ،والنكنات ،التني ربمنا ا يتنناح لننا مجنال لنذكرها ،وكانننت تعبنر تعبين اًر وافيناً ،عننن
الحال ننة اإلجتماعي ننة ،والثقافي ننة ،الت نني جنين ننا منه ننا الكثي ننر ،تحدي ننداً ف نني جان ننب اإللم ننام

المعرفي ،والثقافي ،وكان معظمها مرتبطاً بشخل الر يسي مبوود ،النذي تمنت إتفاقينة

مياه النيل وديام السد العالي في عهده.

كان من حسن حظنا ،أنني كنت أحمل معي ود تر تو ير صادر عنن بوسوتة
أمنندرمان يحننوي فنني جوفننه مبلن وخمسووة نيهوواً  ،يننا لننه مننن إسننتثمار ننناجح ومثمننر،

فنني مثننل هننذا الوقننت ،الننذي يمثننل حاجننة ماسننة ،إذا منناقورن بمشنناريع وخليوول مثمووان

اإلستثمارية ،في نطاق النذرةوالعيش ولالحمالن  ،إا أننه ا يمكنن تجاهنل ذلنك الننو
من اإلستثمار الذي قال يه الشامر:

أنً كالكلب ي ح اظك للود
وكالتيا ي مقارمة الخووب.

هننذا البيننت مننن الشننعر ،يثبننت أن للحمننالن لحوبووة  ،ومهمننة إجتماعيننة أخننرى،
دنها بت عم والتيوا أواد والغنم .

فتشننا عنن وكينل البوسننتة ،وجندناه فني إحندى تلننك والموناد  ،المشنتتة ،والتنني

تمثننل مدينننة حلفننا القديمننة ،فنني حقبننة مننن تأريخهننا ،أطلعننناه علننى الوضننع ،فتعنناطف
معنا ،وذهب بنا بعيداً ،حيث تقبع اثار مدينة حلفا القديمنة ،وعمند إلنى صنندقة ،فتحهنا

وصنرف لننا مبلن  4.95جنيهنا ،وأربعوة نيهواً وخمسوة وتسوعين درشوا ل غيور ً،
وتبقى مبل لشلن  ،خمسة دروش ليظل الحساب جارياً.

وو آخوور معلوموواتي موون للووك الحسوواب هووو ل يوزال اريووا ،وللووك الشوولن ووي

و ه ،إل ،يومنا هلا ،ما لم يتسلو مليه أحد سماسرة العمالً األ نبية ويسوتخدمه
لمالحه.
كان الحساب م توحا بربح كم يا ترم بلغً أرباحي حت ،اآلن؟ ،
تنفس الجميع الصعداء ،وظلوا يحلمون بحياة كريمة ،تواقامة هادئنة وهنينة،ووموا
مهم القور يتفخر أو ما يتفخر مل ،كي ه .
كناو 12والبا هم:

ارو مبد الرحيم،
حماد مبدم إسماميل.

مبد الكريم ملي معة.
هاشم محمد أحمد،

مبد العزيز أحمد مرسال.
ميرغني محمد حامد.

ممر أحمد ضل.

مبد القادر ال يلي دشين.
الويب حسن مز العرب،

نمر محمد ملي.
ممر موية.

إضا ة إل ،شخمي الضعي .
حدثني أخي وزميلي أحمود الويوب مبود ا ،عنن جمعينة ال غ ار يوا ،التني كاننت

تض ننم ف نني وق ننت م ننن ادوق ننات ،أربع ننة وعشن نرين طالبن ناً وطالب ننة ،وك ننان يش ننرف عليه ننا
األستال مبد ا ،زكريا .وقد ترأس الجمعية منذ إنشائها ثالثنة منن الطنالب فني فتنرات

مختلفة هم:
 مبد البادي مبد الغني. -الويب ملي.

 أحمد الويب مبد ا.،أما شؤون السكرتارية تولها:
 مفمون مبد ا.، مول الماوي.نذكر من أعضاء الجمعية:
 بابكر م بنا. ممام الدين مثمان مح وب. -النعيم ميرغني.

 م تب ،مبد ا.، البرير مثمان البرير. -ملي أحمد أمين.

 -إنما

أحمد أمين.

 بخيته مسامد-

ليل ،بدر.

قامت الجمعية بثالثة رحالت إلى:
 أثيوبيا. ممر.-

بل مرة.

دعمننت و ازرة التربي ننة والتعل ننيم كننل ال ننرحالت ،وذل ننك مننن مجم ننو ب نندل س ننفريات
الطننالب ،خننالل فت نرة الرحلننة بواقننع ل 80قرش ناً ،لكننل طالننب ،فنني كننل يننوم مننن أيننام
الرحلة.

ويعننني ذلننك أن التمويننل كننان كمننا يقننول المثننل لموون ددنووو و تلووو عننالوة علننى

تحويالت الطالب الشخصية.

كما أنهم جنوا الكثير من القينام بهنذه النرحالت ،فرجعنوا إلنى المعهود بمعلومنات

وافية ،كما أنهم طبقوا ما درسوه عن تلك البلدان عملياً.

كنننا نتمتننع ،نحننن طننالب معهووود تووودريب المعلموووين العوووالي ،بحريننة فنني التعلننيم

والتعلم ،توصلنا لذلك لقناعات من بينها:
 الرغبة ال امحة ي التولا إل ،المعر ة. -دا عية وثابة دوية نحو التعليم.

 راشدية مدممة بتحمل المس ولية ي أكثر من انب. إختيوووار الموووواد التثقي يوووة ،وموووواد الوووتعلم المناسوووبة ،لقووودراتنا التعلميوووةالمختل ة.
-

إضا ة للبرامج الدراسية الرسمية التي نمارسها.

كان الجميع كبا اًر ،في شخصياتهم ،وفي سلوكهم ،وعلى سبيل المثال:
ممو  ،العول سمسامة

المفكن ننر ،والمثقن ننف والمتحن نندث اللبن ننق ،كانن ننت سن نننه تبن نندو أصن ننتر ،من ننن تكوينن ننه
الثقافي ،والمعرفي.

خل

ا ،ممو  ،أحمد
الهاديء ،العاقل ،المثقف ،الذي يحسن التعامل.

تاج الدين مبد الودود كرداوي
معنى ،وفك اًر ،صاحب الرؤية الثاقبة ،والتطلع نحو الحياة المتميزة.
الكبير
ً
إبراهيم بلة

رئن ننيس إتحن نناد الطن ننالب فن نني فت ن نرة من ننن الفت ن نرات .المن ننؤدب ،المتن نندين فن نني علمن ننه
وسلوكه.

محمد ملي أحمد والريا
القيادي المتأمل ،الواعي ،الذي يحسن التصرف.
ارو مبد الرحيم الحاج

صاحب العقل المستنير ،المفكر ،الذكي ،الواثق من نفسه.

مالا مدي

الخلوق ،صافي التعامل ،المنضبط ،أخو ادخوان.

يوس

بشير
الهدوء ،واددب في التعامل ،والبساطة.

ثابً الوسيلة،
كريم في طبعه وتعامله ،أدباً وديناً.

محمد البادر المفمون

الجديننة ،والمثننابرة ،والفننن الرفيننع ،صنناحب الكموووان الننذي يتنندفق بالعذوبننة لحن ناً

شجياً.

مالا مبد الرحمن أحمد ميس،

تطرقنننا لننذكره مننن قبننل هننو عننازف األورغوون المجننود ،هننو وادف الننودود محموود
البادر ،كانا منن ضنمن مجموعنة العنازفين بفرقنة نوون كرد وان الشنهيرة ،بقينادة
الموسيقار معة ابر ،المعروف لنا ودهل الفن ،ليس في كردفان وحسنب بنل

في السودان جميعاً.

ملي حمود ملي

هن نناديء الطبن ننا  ،العن ننالم المتواضن ننع ،المن ننتقن لصن ننناعة الحن ننديث ،والمشن نناركات
العلمية الهادفة.

مز الدين مثمان
كان يجيد فنون التناخي ،والتعامنل ال ارقني ،جنبناً إلنى جننب منع الجدينة ،التني ا
تتادر مالمح وجهه أبداً.

أحمد الويب مبد ا ،العشاري
المهذب ،الودود ،أخو ادخوان ،الجاد في عمله ،المنتمس فيه حتى النخا .
ال يلي دشين

صاحب السلوك القويم ،واددب الرفيع ،والطبع الحسن.
كلهم كهؤل

من يا ترم يكون غيرهم،

و ي أية حال غير حالهم؟.
حنندثني ادف الزميننل والصننديق الننوفي محموود البووادر المووفمون ،الننذي ورد ذك نره

سابقاً ،كثي اًر ،عن جمعية الموسيقى بالمعهد:

وكانوووً ازخن نرة ب ننااات الموس ننيقية المختلف ننة ،والت نني كان ننت و ازرة التربي ننة والتعل ننيم

وادارة المعهد توليانهنا اإلهتمنام ادكبنر ،وذلنك بتلبينة كنل حاجاتهنا ومتطلباتهنا ،إذ أفنرد
له ننا أس ننتاذ للموس ننيقى ،ممووووري ال نسووووية ،وك ننان ادسن ننتاذ الموس ننيقار الش ننهير ملووووي

ميرغنووي ،يقننوم بمسنناعدته فنني مهننام إعننداد الطننالب الموسننيقيين وتنندريبهم ،وقنند ضننمت
الجمعيننة مجموعننة مننن خي نرة العننازفين والمط نربين مننن طننالب المعهووود ،أمثننال الزميننل
الويووب الزبيوور ،الننذي كننان يجينند التطريننب ،بمننا يتميننز بننه مننن صننوت دافننيء ،طننروب،

بالرغم من أنه يتتأتأ ويتمتم  ،أثناء مخاطبته لآلخرين ،في حالة وجوده بعيداً عنن دنينا

التناء.

شنناركت جمعيننة الموسننيقى فنني العدينند مننن اإلحتفنناات داخننل وخننارج المعهووود،
بالتتوغنل ومصناحبة الفننرق الموسنيقية باإلذاعننة والتلفزينون ،علننى خشنبة مسننرح المعهوود

وغيره ،مما يدلل على أن والب معهد المعلمين العالي ظل حاض اًر في كنل المجناات
الحياتية .

ونلكر من زمالئنا على سبيل المثال االحصر:
شودي مبد العظيم.
ممو  ،حماد.

السر حمزة خلي ة.
مبد القادر محمد ال ار ل.

السر حمزة الريح.

خالد أحمد محمد أبو ممر لحمدتو .
مدي ترتار.

مبد ا ،د ا ا ،كرار.
محمد سعد دياب.
حسن أحمد.

مبد الرحمن الزومة.
تاج الدين الزين مغيرون.
مبد الوهاب ال ري.

ال يلي ممر بلل.

ممر مختار نورين.
آدم أحمد ضل.

محمد الكامل.

مبد ا ،ح از.
مبد الرحمن إسماميل أبو در ة.
مالا حسن مبد الم يد.

مبد ا ،محي الدين.

مدي محمد أحمد كيقة.
تو ي إبراهيم.

حسن مثمان رز .

مبد ا ،الحسن.
محمد مثمان خالد.

محمد السيد.

وه مبد الخال .
مثمان خل

ا.،

مالح العول مبد ا.،

أحمد سليمان ال علي.

محمد الواهر محمد نور.
العبيد مامردسم السيد.

محمدين الويب ،مثمان يحي.

مثمان مح وب.
حسين محمود العماا.
إبراهيم خل

ا.،

معتمم أحمد ملي.
محمد حسن مل.،

أبو العباا مثمان.
أحمد محمد إبراهيم.

محمد الر امي شمبول.
آدم أبو الر ال.

يحي مبد السالم.
محمد مبد القادر.
محمد الممو .،

محمد أحمد الريح.
أحمد النعيم ملي.
محمد أحمد بلة.

سليمان مح وب.

مبد القادر محمد ال كي.
ميرغني مكي.

ممر المدي مبد الوهاب.
ار النبي مبد الرحيم.
أحمد محمد بكر.

بلة أحمد مل.،

ال يلي العشاري.

دسم السيد آدم بله.
محمود األمين الوكيل.
وي ور ملي حمد.
أحمد ملي ابر.
كل من هؤاء المذكورين ،يمثل شخصنية معهديوة متكاملنة ومتفنردة ،وقند كتبنت

أس ننماء ال ننزمالء ،م ننن غيرالتقي نند بالدفع ننة ،أو أي ص ننفة أخ ننرى ،ذل ننك لتوض ننيح المن نزي ،
الذي يتميز به مجتمع المعهد ،والتفرد في متانة العالقات ،التي كاننت سنائدة فني ذلنك
الزمان الجميل .
ممننا ينندلل علننى الخلطننة التماز يوووة ااجتماعيننة ،لطننالب المعهووود ،فكثيننر مننن
الننزمالء الننذين ورد ذكننرهم فنني هننذا الكتيننب ،كننانوا فنني الننذاكرة ،ممننا لننم يسننتد مراجعننة
السجالت الرسمية ،لدى الشؤون العلمية بكلية التربية اان.
كنننا نرتنناد منوارد التعلننيم ،والمعرفننة ،فنني شننوق دافننق ،مننن غيننر إكنراه ،عكننس مننا
يقع ضمن شريعة وحكم وأبتكو .

سألني زميل لي مرة ،عن حكم وأبتكو  ،ودااتنه ،وانعكاسناته،على التعلنيم فني

بالدنا ،فحكيت له وحسب ملمي:
وأبتكو هو وا ر ،تعر ً مل ،وز يسوير مون سويرته اللاتيوة ،أثنوا إدوامتي

ووي كرد وووان ،هوووو ل يوووؤمن بال نووودرة ،ول يوووؤمن بإتاحوووة الحريووواً ل خووورين ،وهوووو
متسلو ،ديكتاتوري ،ي نظر زو ته لأم تكو  ،وبقليل من الستنتاج يمكن أن نقوول
إن لتكو هو اإلبن الوحيد لديهما.
ّ
ووي ودووً موون األودوواً ،منوودما تو عووً أم تكووو و ا هووا المخووال ،للترمووي
بيضها ي إحدم

واً سا ش رة ظليلوة ،مون األشو ار الوري وة وي الغابوة ،بعود

أن دامً هي وزو ها بتفثي المهد لالعش  ،لسوتقبال البويل ،الولي ومودً بوه أم

تكو.

تم وضا البيل ،البيضة البيضة ،إل ،أن إنتهً العملية بكاملها ،مند للك
وورل لأبتكووو مليهووا حمووا ار دويووا ،داخوول لالعووش  ،ولنت و

ريشووها الواحوودة تلووو

أن لأم تكو كانوً ل
الواحدة ،ليحول بينها وبين الويران ،والخروج من لالعش  ،إل ّ

ترغب ،أبدا ،ي الحبا داخل لالعش  ،اللي تعتبرم واردا ،بل من و ار ،ولويا البوا،
لكووي تسووهل لهووا ممليووة حضوون البوويل ،هووي تريوود أن تنول و بعيوودا ،ووي ضووا اً
أوسا ،وأرحب ،لتنعم بحياة أ ضل .ما يقووم بوه أبتكوو مون عول ،يحود مون حريتهوا،

التي إن ظ رً بها ،سو

ت ني الكثير من اإلي ابياً ،التي غابً منها .

موا ضور لأبتكوو لوو أنووه للول لوولأم تكوو سووبل الحيواة الكريمووة ،و عول العووش

البووا ومريحووا ،يوولخر بكوول مووا هووو ووالب للبقووا

يووه ،حتوو ،تووتمكن لأم تكووو موون

التوا د المستمر بداخلوه ،ومون تحتهوا م موموة مون بيضوها ،التوي مانوً موا مانوً
ي وضعه ،تملؤهوا اآلموال وي ت ريخوه ،مسواهمة منهوا وي ح وظ النووع كحود أدنو،،

بدل أن يقوم ب علته القهرية المنكرة.

هل تتودا مزيزي القاري أن تهنف لأم تكو ويهنف لأبتكو بحياة زو يوة هان وة
ومستقرة بعد ممارسة هلا النت

القاسي؟

كذلك ادمر في حرية التعلم ،التي حظيننا بهنا ،المتمثلنة فني تضنييق المسنارات

للمتعلمننين ،وجعننل المدرسننة وبعبعوووف  ،يتنندثر فنني ثينناب الجاذبيننة نحننو التعلننيم .فادخننذ
بممارسننات وأبتكووو فنني التعلننيم تعنند مننن السننلبيات فنني عننالم متتيننر كالننذي نعننيب فيننه
اليوم ،والذي يحتاج أن يتعلم يه المتعلم كيو ؟ وموالا؟ يوتعلم ،عنالم يتصنف بنإطالق

الحريننات فنني الننتعلم ،حيننث يتخننذ مننن المننتعلم ،محننو اًر أساسننياً فنني عمليننة الننتعلم ،ا

متلقيا ومستر عا وحا ظا ،وموبقا للوا ح والقوانين.

طالمنا تطرقنننا إلننى ال نوودرة ،فلننيس منن اليسننير أن نتجنناوز زميالتنووا الفضننليات،
منن طالبنات المعهود ،فقنند كنن يمنثلن شنريحة هامنة فنني المجتمنع المعهودي ،إذ أن لهننن

ب ننا طويل ننة ف نني وتسوووبيك الخلط ننة ،ااجتماعي ننة ،والثقافي ننة ،وادكاديمي ننة ،والسياس ننية،
ودعم النشاطات الطالبية المختلفة ،والمشاركة في أكثر من مجال فيها.
هنالك الكثير من الذكريات والمواقف التي تهنم الطالبنات ،وكلهنا مواقنف تربوينة

س ننامية ،فك ننن يتحل ننين وبوووودون وووورز ب ننإحترام ال ننذات ،أول ،تواحتن نرام مجتم ننع زمالئه ننن
الطالب في نفس الوقنت .كنان اددب منع منا يتضنمنه منن الحيناء ،عالمنة دائمنة علنى
محياهن ،الذي يدثره ذلك الثوب ادبيض ،الذي تم إختياره بعناية فائقنة ،مون سوو أم

درمووان ،أوالسووو األ رن ووي بووالخرووم ،لأشووهر مكووانين لبيووا األدمشووة  ،دبوول ظهووور

سو سعد دشرة ،ومعارل النالوة ،وموا تحملوه الودللياً المثق واً ،الال وي يوزحمن
الوردواً ،ومكاتووب المموالح الحكوميووة ،واألهليوة ،والمنووازل ،ومحوواً الموامووالً،
وم معاً ستاً الشاي ،ومند موادا إشاراً المرور.

كنننا دائم ناً نتمثننل قننول الشنناعر ،الناصننر قريننب اهلل ،وهننن متنننقالت مننا بننين هنننا

وهننناك داخننل المعهوود ،مننع الفننارق الكبيننر مننا بننين أولئننك الالئنني يننزحمن الطرقننات ،فنني
سننوق األبوويل الكبيوور أو فنني سووو أبووو هوول ،ومننا بننين التربويننات اائنني يتجننولن مننا
بين داماً الدرا ،وسكن الوالباً:
ورم ،ا ،ي الحم ،بدوياً
زحمن الوري

مشيا و رسا

هن ي الحسن للوبيعة أشبام
ّ
وان قنها شعو ار وحوسا
كن عالمات ،مثقفات ،مدركات ،مبدعات ،ووامياً  ،يتمتعن بنالحس التربنوي،
الذي يمثنل لهنن ،خلفينة واضنحة ،تعكنس رغبناتهن ،وتطلعناتهن ،وانتمناءهن ،وأداءهنن،
وسننلوكهن التربننوي المثننالي ،إلننى جانننب الرقنني ،والسننمو فنني التعامننل المتحضننر ،الننذي
كننان سننمة مننن سننماتهن ،مننن قبننل أن تقتحمننا التكنولوجيننا الحديثننة ،والعولمننة ،بماخننذها
وسلبياتها ،التي تداعت علينا من كل صنوب ،إلنى جاننب إيجابياتهنا وتنداعياتها الهامنة
لحياتنا والتي ا حصر لها.
ل ننوا خوفن ننا م ننن أن نوص ننف بالجهال ننة ،والرجعي ننة ،والتخل ننف ،لتمنين ننا أن يع ننود
الماضي ،و دانيا مل ،األدل ،لنسنعد بانتماسننا فني ذلنك الخضنم ،التربووي الخمويب،

والنذي ا زال يعتبنر حنديثاً ،متجندداً ،ومواكبناً إذا مننا تمنت قولبتنه بمنا يسناير أوضنناعنا
التعليمية ،والتربوية المعاصرة.

من زميالتنا ،في الفترات المختلفة ،أستاذاتنا الفضليات ،طالبنات معهود تودريب
المعلمين العالي ،نلكر:
حوة معة ملي.
دمر ميس ،آدم.

ثريا سر الختم.

سلوم أبو الع از م.
إنما

الويب.

ملوية بابكر إبراهيم.
آمنة ملي محمد ديلي.
سهير أحمد محيميد.

الرضية باب ا ،متولي،
ن اة ملي حلمي.
هدىعبد الحليم ملي وه.
إنما

درار.

مواو

أحمد م بنا.

ليس منن ذكرننا هنن ادحسنن ،أوادمينز ،أو ادكبنر سنناً ،إنمنا إختينار عشنوائي،

بمس نناعدة ادس ننتاذة أحوووالم بشوووير بوووارة ،الت نني قض ننت س نننة كامل ننة ف نني كن ننف معهووود
المعلمووين العووالي ،مننن قبننل أن يضننم رسننمياً لجامعننة الخرطننوم ،ويصننبح أحنند كلياتهننا
الهامة ،وادكبر حجماً وقد اًر.

حكى لي ادف الزميل مبد الم يد محمود األموين – د عوة متقدموة -أن طالنب

معهنند المعلمننين العننالي ،كننان يتميننز بنضننوج عقلنني فرينند ،وصننفات ارشنندية ،خلقننت منننه
فرداً ناجحاً ،إجتماعياً ،وثقافياً ،وسياسياً ،وضرب لذلك منثالً ،يوضنح فينه مندى تفاعنل

الطالننب المعهوودي مننع المجتمننع ،ومنندى تفاعننل المجتمننع معننه ،فنني القضننايا المشننتركة
والمصيرية بينهما:
ودبيووول ديوووام ثوووورة أكتوبر،لالحووودي لعبووود الم يووود  ،كنوووا ن تموووا لووويال ،خلووو

داخليوواً الوووالب ،لوونخوو للمظوواهراً ،واإلحت ا وواً ،التووي يمكوون أن نقوووم بهووا ووي
اليوم التالي ،قررنا ،لاً ليلة ،القيام بمظاهرة ،تبدأ من داخل المعهد ،إل ،خار وه.
كووان اإل تموواع يضووم كوول ال عاليوواً السياسووية ووي السوواحة ،آنوولاك ،وكووان النقوواش

هاد ووا و ووادا ،فشووار الووبعل أن تكووون المظوواهرة ،مبووارة موون ووا نووبل للشووارع،
يمكن أن تتودو  ،إلا دموً الضورورة لوللك ،وأشوارً بعول ال عاليواً الم تمعوة أن

أن الشووهيد
تشوورك م مومووة بعينهووا ،موون الم موموواً السياسووية ،ووي المظوواهرة ،إلّ ّ
لحران  ،إمترل مل ،للك ودال بالحر الواحد:
THESE PEOPLE IF
THEY BEGINE
THEY WILL NEVER STOP.
دامً المظاهرة ،و ابوً شووارع حوي ود نوبواوي،لل زال الحودي للزميول مبود
الم يد  ،وت امل سكان الحي ما المتظاهرين ،كانً النسا تعد لال ورادل الملي وة
بالمووا  ،كووي يووتم إسووتخدامها بواسوووة الوووالب ،منوودما يتعرضووون إلن ووار محتويوواً

المسيل للدموع ،والتي كانً تت ر بكثرة.
دنابل الغاز
ّ
أن ال انووووب
شووووارك كثيوووور موووون المووووواونين ووووي المظوووواهرة ،موووودللين ملووووّ ،
اإل تمووامي ،الوولي كووان يتبنووام وووالب المعهوود ،دوود أمووبح حقيقووة ،إضووا ة لل انووب
الثقا ي ،المتمثل ي معن ،الثورة ،وكللك ال انب السياس ،الودامي لرحيول العسوكر،

وتركهم إدارة د ة الحكم ،بالوريقة الديمقراوية التي يتولا إليها ال ميا .
إن قائمنة الشنرف ،التنني تنتمني إليهننا زميالتننا ،طالبنات معهنند المعلمنين العننالي،
طويلة ،ومثمرة ،ويانعة ،فهاك عزيزي القاريء بعضاً من ثمارها:
من ،كونتباي.
ليل ،مثمان.
آمنة محمد خير.
إحسان ممو .،
ردوا مبروك،

ماريا زين العابدين،
ن يسة مبد الرحمن األمين.
سيدة مثمان الحاج.

ويبة محمد الحسن.
ثريا آدم.

ملوية مبد المحمود.
خدي ة األمين.

لقنند بنندأت النندفعات ادولننى ،مننن أولئننك المقبننوات بالمعهنند ،بقبننول أعننداد قليلننة
جنندا مننن الطالبننات ،ثننم تتابعننت فنني ت ازينند مسننتمر ،ممننا جعننل المعهووود ينندفع بادعننداد
الكبيرة ،من المعلمات في حقل المرحلنة الثانوينة ،وقند أدى ذلنك إلنى التقلينل منن أعنداد
المعلمننين ادجانننب ،فنني المنندارس الثانويننة ،ومننن ثننم تقليننل كلفننة التعلننيم ،ومننن هننؤاء
الالئي إنضممن إلى الركب نلكر:

ر ا األمين مبد الرحمن،

سلم ،مبد المنعم،
نور إسماميل.

نور الهدم محمد سعيد.
اومة مبد الرحمن مبد ا،،

ثريا محمد الحسن،
ح يظة مبد القادر.

ليل ،ممر مباا.

مريم محمد سيد أحمد،
سكينة دنديل.
حرم إبراهيم.

واتح ملي ن يلة.
الزميالت الالئي تم ذكنرهن ،ينتمنين إلنى دفعنات مختلفنة ،لنم نتطنرق لهنا حسنب
ادسننبقية ،فنني القبننول أو التخننرج ،دالننة علننى أن ادسنرة المعهديووة كانننت علننى تواصننل

دائم ومعافى.

أمنندتني الزميلننة نووور إسووماميل مكووي بننبعض مننن أسنماء الننزميالت الفضننليات،
الآلئنني انضننممن دسنرة المعهوود فنني حقننب مختلفننة ممننن تننم قبننولهن بالقسننم اددبنني ،أو
وهن:
القسم العلميّ ،

حوة هارون.

ما شة سي

الدين.

زينب مكي ال حيل.

نعماً مبد ا ،شاشو .
سً البناً يوس .

ن يسة محمد حسين.
سً الن ر ضل المول.،
اومة محمد مثمان.

مواو

محمد سيد أحمد.

أم سلمة محمد ملي بلدو.
سيدة مبيوع.

ميمونة ملي أحمد.
أم الحسن تح الرحمن.
سعدية األمين.

ر ا محمود أبو بكر.

نعيمة الياا.
ثريا آدم.
وزية حسن حسين.

ما شة مبد الرحمن.
أسننتميح القنناريء الك نريم عننذ اًر ،إن لننم أتمكننن مننن سننرد أسننماء طالبننات المعهوود

الفضليات ،كلهن ،فاليعذرنني أيضاً لعندم تمكنني منن الحصنول علنى أسنمائهن جميعناً،

فيما يلي ألكر:

ملوية مبد ا ،يوس .

ملوية وه الش يا.
دار السالم موس.،

آسيا بدري.

سعاد مبد القادر.
اومة ال يلي.

سعاد ع ر محمد.

ميمونة مبد الرحمن.
آمال حسين.

زينب الويار.
خولة مبد ا ،الماحي.

خدي ة يعقوب.

كنووً شووغ ا وتوادووا لمعر ووة كي و

تووم إنشووا المعهوود وموون أيوون ووا ً كوورة

إنشووا ه ،وودل ً أبحو وأووور أبوواب القوودام ،موون الووزمال الخووري ين موون الوود عاً
األوا ل ،كان لقا ي بالزميل محمد مزمل البشير ،اللي لم يبخل ملي وأ ادني:

"خووووً وزارة التربيووة والتعلوويم ،ووي مولووا السووتيناً موون القوورن الماضووي،

لزيادة مدد المودارا الثانويوة بوالبالد ،وللوك بإنشوا مودارا ديودة ،مموا يسوتو ب
زيادة مدد المعلمين بالمرحلة الثانوية من حملوة البكوالوريوا أو الودبلوماً ،إل أن

اإلمتموواد األساسووي كووان ملوو ،اسووتقدام المعلمووين األ انووب موون الممووريين والش ووام،
كمتعادوودين ووي مختل و

الم وواد الدراسووية ،وبالوولاً م وواد العلوووم الكيميووا وال يزيووا

واألحيا  ،وكللك مادتي الرياضياً واإلن ليزي.
تم اإلت ا

يما بوين وزارة التربيوة والتعلويم و امعوة الخروووم،لل زال الحودي

للزميل مزمل ،إلمداد معلمين للمرحلة الثانوية ،ليحلوا محل المعلم األ نبوي ،ونسوبة
لنظووام امعووة الخرووووم المتشوودد ،والوولي يعموول ملوو ،موول الوووالب أثنووا الدراسووة،
نتي ة لرسوبهم ي بعل المواد الدراسوية ،مموا يوؤدي إلو ،تقليول أموداد الخوري ين،
اللين سويتم إسوتيعابهم كمعلموين وي المرحلوة الثانويوة ،مموا أدم إلو ،الخوال

يموا

بووين وزيوور التعلوويم آنوولاك السوويد زيوواد أربوواب و إدارة امعووة الخرووووم ،وال شوول ووي
إنشا مؤسسة امعية تسامد ي تعليم البنين والبناً ي المرحلوة الثانويوة ،وللوك

بتخريج األمداد الالزمة من المعلمين والمعلماً المدربين.

دام السيد زيادة أرباب باإلتمال بهي ة اليونسكو يما يختص بفمر مؤسسة
التعليم الثوانوي ،وتموً اإلسوت ابة مون الهي وة ،ملو ،إنشوا مؤسسوة تقودم خودماتها
لكل القارة اإل ريقية وليسً دامرة مل ،السودان حسب.

أسا المعهد مام 1961م ي مودا كلية التربية الحالية ،اللي كانً تتربا
يه مدرسة كرري الوسو ،للبناً ،والتي تم إستيعاب الوالب يها ،وي تورة إنشوا

مباني ال ل ، Hالتي تعرضنا للكرها سابقا ،والتي أمبحً النواة التوي تموددً منهوا
بقية المنشآً والتي مر ً يما بعد ب ..معهد تدريب المعلمين العالي.
تووم إسووتقدام ل يو

موون المختمووين التربووويين ،ووي الموواد الدراسووية المختل ووة

موون بلوودان متعووددة حووول العووالم ،مووالوة ملوو ،بعوول األمووالم موون أسوواتلة امعووة
الخرووووم ،كفسوواتلة محليووين ،تسوولموا مقاليوود اإلدارً التربويووة ووي الشووعب المختل ووة
داخل المعهد ،واللين مملوا مل ،تدريب غيرهم من األساتلة التربويين السودانيين".

كن ننان الربن نناط اإلجتمن نناعي من ننا بن ننين الطن ننالب لصن ننيقاً ،يتجن نناوز كن ننل الن ن نواقل،

والس ننلبيات المتعلق ننة بش ننئون إض ننافية خارجي ننة ،مث ننل السياس ننة وغيره ننا م ننن اإلنتم نناءات
الفردية ،الخاصة بالطالب ومجتمعهم الخارجي ،وغير ذلنك منن الهمنوم التني ا تتعلنق
بالهموم المعهدية.

تمخننض هننذا التمننازج اإلجتمنناعي ،ادكنناديمي ،الثقننافي ،والسياسنني عننن ت نرابط

أسري ،تزاوجي ،فقد تمت مجموعة كبينرة منن الزيجنات المعهديوة التني كتنب لهنا البقناء
والنجاح معاً أذكر منها:

نور الدين محمد ممر

نور إسماميل مكي
أمين المدي
سهير محيميد
حاتم الواهر
آمنة بر
حسن الزبال
خولة مبد ا،

مبد الرحمن ال اتبوي
ويبة محمد الحسن
ال اضل أحمد ار النبي
ردوا مبروك
أحمد محمد شامو
سميرة السعيد
محمد السيد الخير
ما

الشيخ مدني

محمد مبد الخال

حياة مبد ال ليل

محمد سي

النمر

اومة ال يلي

الزين مبد الراز
خدي ة يعقوب

أحمد ضل السيد

ملوية مبد ا،

داسم محمد هارون
سكينة دنديل
حسن مثمان رز
آمال حسين

ممر الشايب
ن اة ملي حلمي
مبارك بابكر الريح
واتح ملي ن يلة
نخلل من هذه الزيجات المباركة التي جمعت بين العلماء التربويين ،أن أسنرة
المعهد الصنتيرة ،محندودة العندد ،والتني كاننت تعنني بتخنري المعلنم الكنفء ،أصنبحت
أس نرة كبين نرة ،ذات ش ننأن ،بفضننل م ننن أنجب ننه هننؤاء العلم نناء م ننن البنننين والبن ننات ،فن نزان

حياتنا ،ودخل في مجتمعنا المتمدد:
المعلم واإلداري والوبيب والمحاسوب والمهنودا والخبيور الزراموي والمونامي
واإل تمامي والويار وال يزيا ي والكيميا ي وغيرهم.

دخلنووا وول نووا ميووا م ووالً الحيوواة فمووبحنا شووعبا كووامال ووونووا شووامخا

ومسووتقبال مبشو ار بووالخير ،هني ووا لكوول موون إحتوور وأضووا وريو غيوورم ،ولموون أ نوو،
ممرم ي بنا واسعاد اآلخرين ،أسفل ن سي وأسفل القاري الكريم:
من هم هؤل المبدمين؟
تفتي اإل ابة:

لإنهم خري و معهد تدريب المعلمين العالي .
يعتبننر خ نري معهوود توودريب المعلمووين العووالي ،امتننداداً طبيعي ناً لطالننب المعهوود

الذي تطرقنا لصفاته ،وسمات شخصيته ،في صفحة سابقة من هنذا الكتناب ،والتني لنم
ناء ،فكأنهنا
نتماء وخلقاً وأدباً تواخالصاً وتواضعاً وعلمناً تواخ ً
تتتير إا لألحسن ،سلوكاً وا ً
تتعتننق طيبناً بمننرور الوقننت ،فمننا التقيننت خريجناً فنني موقننف ،إا ولمسننت فيننه كننل الننذي
ذكرنا من الصفات بل أكثر.

ق ننادتني ظروف نني إل ننى بقع ننة م ننن بق ننا المملك ننة العربي ننة الس ننعودية ،تبع نند مئ ننات
الكيلومترات من المكان الذي تحركنت مننه ،فأصنبحت فني غربنة داخنل غربنة .وأننا فني
وسننط تلننك المنطقننة الجبليننة المرتفعننة ،يضننمني ذلننك الشننتاء القننارل ،التقيننت بزميننل

معهووودي لننم أكننن أعلننم بوجننوده هننناك ،فكننان الحنندث لنني مفاجننأة سننارة غيننر متوقعننة،
فقصدته ووجدته كما هو ذلك الزميل المعهدي إبراهيم خل

ا ،،من أولد الهاللية.

أزددت ارح ننة وطمأنين ننة ،وك ننم كن ننت س ننعيداً خ ننالل إق ننامتي لس نناعات مع ننه ،م ننن

خننالل مننا عمننني بننه مننن كننرم فننات الحنند ،تحننت إلحاحننه المسننتمر فنني عنندم متننادرتي،
والبقاء معه بمنزله ،ا سيما والشتاء ينهب في عظامي ويفعل بي ما يفعل.

كنت وقتها متدث اًر بكل ما هو وا ف
ق من البرد ،حتى أن أخني إبوراهيم ،كمنا زعنم،

لم يتعرف علني ،وهنم بنالتخلل منني ،لنوا نبنرات صنوتي التني أخنذت موقعناً فني خلنده
من الماضي ،فتيرت من حاله ،وأعلن عنن إسنتقبالي بالطريقنة الحسننى ،بعند أن أدرك

أني لن أقيم معه ،تحسباً من لالكشة كما يعرفها المقيمون من غير السعوديين.

إقتحمتنننا نوبننات الننذكريات المعهديووة الث نرة ،فتحنندثنا ،وتحنندثنا ،ولننم نننف لننبعض

ممننا يجننول بخواطرنننا ،مننن ذكريننات لننم تنننس ،رغننم مننا مضننى عليهننا مننن الوقننت .عشنننا
تلننك اللحظننات مننن قبننل أن نفتننرق وكأننننا نتجننول مننا بننين قاعننات النندرس ،والننداخليات،
والسفرة ،ونادي الطنالب .ولنم نفنق لحالننا إا عنندما تعانقننا لحظنة النودا  ،نتنداول بنين
الحنايا تلك الذكريات السمحة ،التي سقتها مياه ذلك اللقاء ،فاخضرت ،ونمت ،وربنت،
وتفاعلت في تجديد متاهات دواخلنا.
ومووم أحموود ومننا أد ارك مننا مووم أحموود هنني كنيننة الزميننل أحموود محموود إبوراهيم،

كان لهاوقعها اللطيف بيننا .سنميناه وألصنقنا بنه هنذه الكنينة دننه يكبرننا جميعناً ،عمن اًر،

وقنند اًر ،وأدبناً ،ومكاننةً .فهننو ادف ادصننتر لوكيننل و ازرة التجننارة ،انننذاك ،السننيد إبوراهيم
محموود إب وراهيم الننذي كننان شنناهداً فنني أحنند المحنناكم العسننكرية ،لمحاكمننة أحنند أقطنناب

ادحزاب السياسية ،في بندايات أينام الحكنم المنايوي ،فأعجبننا بشنهادته كثين اًر لمنا تحملنه
من المصداقية والشجاعة في اإلداء بادقوال.

عننندها كبننر موووم أحمووود فنني أعيننننا ،وكبننر مقامننه بيننننا  ،تالفنننا ونحننن طننالب

بالمعهوود ،خننالل مرحلننة د ارسننية كاملننة ،ثننم افترقنننا وزمتنووا وشووتتتنا اديننام فنني متاهاتهننا
المتعددة ،فكل منا قصد موقعاً محدداً طوعاً أو كرهاً.

التقيت مم أحمد في مدينة دة ،حيث كان يعمل في شنركة مقناوات ب ارتنب ا

يتعنندى و 1500لاير سننعودي ،وكننان سنناعتها ،قنند شننط بنننا المنزار القهننري ،أنننا وزميلنني

الحاج مبود الكوريم ضول الموول ،،إلنى مديننة جندة ،حينث كننا نتجنول فني شنوارعها منا
بين مؤسسة وأخرى بحثاً عن العمل.

بادرنننا موووم أحمووود من ننذ الوهلننة ادولننى للقائن ننا بننه ،بكلمننات ا تن نزال تتنندافع ف نني

دواخلنننا حتننى اللحظننة ،وتحلننق بنننا كثي ن اًر فنني رحنناب رفقننة لننم تنتننه بتخرجنننا مننن معهوود

المعلمين العالي ،قال بالحرف الواحد:

ووبعا يا مامة أنا بمر  1500لاير شهريا ،وانتو لسه ما اشتغلتوا ،كل
واحد منكم يعتبر مندو  500لاير آخر كل شهر منودي ،لحودي موا ربنوا يسوهل لويكم
ممل .
صداقة شاء لها اهلل أن تمتد قواً وفعالً ،وكلمات كتب لها البقاء .عجل اهلل لننا

فنني اإلنخ نراط فنني عمننل مجننزي لكلينننا ،لكننن مووم أحموود ظننل رقم ناً ا يمكننن تجنناوزه فنني
حياتنننا ،منننذ تلننك اللحظننات فنني ذلننك العننام الننذي مضننى ،وادع نوام الالحقننة مننن بعننده،

والتقينننا م نرة أخننرى بننأرض الننوطن ،حيننث ا زال الننود يفتننل خيننوط حبالننه ،يؤلننف فيمننا
بينها ويعمل على وصلها وربطها بجسارة.
إن مننا ذكرتننه يعنند جننزءاً لموقننف مننن مواقننف خريجنني معهوود توودريب المعلمووين

العالي ،وا شك أن هناك كثي اًر من المواقف ،التي رواها لننا زمالؤننا الخريجنون ،سنواء
كانت في حلهم أو ترحالهم في أرض اإلغتراب.

من أساتلتنا الكرام نلكر:
 -مستر بتلر

لغة إن ليزية.

 -آدم أبو الر ال

لغة إن ليزية.

 -مبيد خيري

لغة إن ليزية.

 -ممر الشايب

 مبد ا ،زكريا ارو مثمان مبد الحميد بخيً محمد محمد ملي -ممر بالل

غ ار يا.
غ ار يا.
تفريخ.
غ ار يا.

لغة مربية.
تربية.

 -ملي يحي،

تربية.

 -محمود رحمة

تربية.

 -مبارك خلي ة

تربية.

 مبد العزيز تنقساوي رياضياً.مننن خننالل ت نرابط أس نرة المعهوود ،ننندخل جانب ناً هام ناً ،يخننتل بش نريحة كننان لهننا

دوره ننا الب ننارز واله ننام ،ف نني مس ننيرة الحي نناة بالمعهووود ،ف نني جمي ننع مناحيه ننا ،ادكاديمي ننة،
والثقافيننة ،واإلجتماعيننة ،والسياسننية وغيرهننا ،وهنني شنريحة العمووال ،فنني مختلننف أدوارهننم
المهنية ،ونشاطاتهم بالمعهد.

إن العم لمز الدين  ،فني جلبابنه ادبنيض ،وبلفنة عمامتنه الممينزة لنه ،كنان منن

أميننز ممووال المعهوود ،إذ كننان يشننتل وظيفننة ر وويا العمووال ،كننان شخصننية إداريننة فننذة،
ومتفننردة ،ا يخطننيء صننتيرة وا كبينرة ،لننه عننين تبصننر كننل شننيء ،حتننى المخفنني مننن
وقويا ،في ق ارراته ،مع العمال ،أو مع الطالب ،كنا نطلق علينه
ً
ادشياء ،كان صارماً،

كلمننة ودوغووري  ،أي رسوومي فنني تناولننه لمهننام مهنتننه الموكلننة إليننه ،فكننان يننؤدي عملننه
على أكمل وجه .
أختي ننر ل ننه موق ننع ،ق ننرب بواب ننة مبن ننى اإلدارة ،م ننن ال ننداخل ،يط ننل عل ننى الناحي ننة
الشننمالية ،كننان يجلننس علننى كرسنني عننال ،يمكنننه مننن مشنناهدة كننل شننيء ،والتفاعننل مننع
كننل شننيء ،فكننان يننوز التعليمننات الصننارمة ،لكننل العمننال ،فنني شننتى أننوا نشنناطاتهم،
ومهننامهم ،وكننان هننو الم ارقننب لعمليتنني النندخول والخننروج ،إلننى ومننن مبنننى اإلدارة ،كمننا
أن ننه ك ننان يمتل ننك بعن نض المعلوم ننات اإلداري ننة ،الت نني تمكن ننه م ننن ال ننرد عل ننى التس نناؤات
المختلفة ،التي قد ترد إليه من المتسائلين.
أذكننر أن العمننل والنشنناطات ،المتعلقننة بوظيفننة العننم وموووز الووودين  ،والتنني تقننع

تحننت مسننؤليته المباش نرة ،كانننت تسننيرعلى قنندم وسنناق ،فكننان نعننم المسنناعد لاداريننين،
والعمل على تصفية الجو لهم ،ليقوموا بمهام وظائفهم.
كانننت لهجننة العننم ومووز الوودين الدنقالويننة المحببننة ،والتنني إن أردنننا أن نسننتمتع
بإيقاعاتهننا ،التنني ا تخلننو مننن الجفنناف فنني أغلننب ادحيننان ،كنننا نعمنند إلننى إثارتننه ،أو
إبداء الجهالة في إستقبال حديثة ،مدعيين عدم الفهنم ،فكنان كثين اًر منا يصنمت ،ويحجنم

ع ننن الك ننالم إس ننتهزاءاً بعقولن ننا الت نني يحس ننبها اتس ننتجيب ،أو ق نند ينفع ننل أحيانن ناً ويرم نني
ببعض العبارات التي تكشف مدى جهلنا بالموضو  ،مع كل ذلك ،فقد رأيته أكثر عندة

م نرات ،يبتسننم إبتس ننامة صننتيرة ومح نندودة ،ا تكشننف إا ع ننن جننزء يس ننير مننن أس نننانه
ادمامية.
هنالننك أسننماء ا ازلننت باقيننة بالننذاكرة ،مننن عمننال المعهوود المخضننرمين ،أمثننال
العم الويب.
واألخ وهب ا.،
واألخ مثمان يوس .
واألخ مثمان آدم.
والعم مشراً ،وأخوم العم إبراهيم.

والعم أبوحامد.

والعم حسين بركة.
واألخ مدي ال ميا حسن رحمة ،المعروف ب ...وحسن ك تيرة .

واألخ حسن الشايقي.
والعم الحاج منزو.

وأخواتنا العامالً الالئي يتعاملن مع الطالبات ،وا ندري عنهن إا اليسنير ،إذ

أن معظ ننم نش نناطهن ك ننان ي ننتم داخ ننل داخلي ننة البن ننات ،المحظوووورة تمامن ناً ع ننن أنظارن ننا،

والبعي نندة ع ننن من نواطن س ننكننا .وهن نناك الكثي ننر م ننن العم ننال الكباروالص ننتار ،مم ننن أب ننت
الذاكرة أن تجود بأسمائهم.
كننان العمننال فنني المعهوود مميننزون ،فكننانوا يتمتعننون بصننفات قننل مننا نلمسننها فنني
غي ن ننرهم ،ك ن ننانوا عل ن ننى إهتم ن ننام كبي ن ننر بمتطلب ن ننات عمله ن ننم ،فكان ن ننت ص ن ننفاتهم االتن ن نزام،

واإلنضننباط ،ا يقنندمون وا يننؤخرون ،وا يجنناملون ،وا يتحننايلون ،أو ويتموواوتون عننند
القيام بواجباتهم.
كان أكلهم حالل ،ومشربهم حالل ،رغم ضالة رواتبهم .كنان الكثينر مننهم يقنوم

بأعمال إضافية ،رغبة في زيادة دخولهم مثلما كان يقوم به:

ادف حسووون رحموووة ...لحسووون ك تيووورة  ،الننذي كننان يمثننل كشننكواً ،ومجموعننة

متحركة منن النشناط ،فنإلى جاننب عملنه الرسنمي ،الموكنل إلينه ،منن قبنل إدارة المعهند،
وهو تسيير النشاط الرياضي ،يتضمن ذلك تجهيز كل مستلزمات النشاطات الرياضنية
المختلفة ،من كور ،وشبكات ،وغير ذلك من المستلزمات ،فكنان إلنى جاننب ذلنك يقنوم

بصنع الشاي وتحضيره للطنالب ،كعمنل لندخل إضنافي ،وأخنال أن السنبب قني تسنميته
ب ..وحسوون ك تيوورة  ،هننو تعاملننه المسننتمر ،مننع تلننك الك تيوورة الشننهيرة ،التنني سنناعدته
كثي اًر في القيام بمهامه الحياتية.

إلننى جانننب ذلننك ،فننإن حسوون ك تيوورة ،كننان يعتبننر المتعهنند الرئيسنني ،وادوحنند،

للغسوويل والمك وواة فنني المعهوود ،وكننان يتعامننل مننع الطننالب ،بنننفس الطريقننة التنني كننان
يتعامل بها ملي اإلمام ،مع الطالب ،في التعامل التجاري وادخوي المتمثنل فني نظنام
والتقسيو وال رورة .

كنان الكشننكول حسوون ك تيوورة ،خبين اًر ،بننل حكمناً معترفناً بنه ،يحمننل ترخيمووا فنني

تحكننيم ك نرة القنندم ،فكننان كثي ن اًر مننا يرتنندي مالبننس الحكننام ،التنني يميزهننا اللننون ادسننود،
عصرًا ،ويقفز من على الحائط الجنوبي لمباني المعهد ،حينث كنان ذلنك الفعنل ،يقنرب

المس ننافة فيمن ننا بينن ننه وبن ننين إسن ننتاد ود نوب نناوي ،حين ننث تقن ننام معظن ننم المبارين ننات الكروين ننة،
الخاصة بتلك المنطقة.
يتننادر حسوون ك تيوورة المعهوود ،فنني أغلننب ادحيننان ،ممتطيناً م لووة الرالووي ،إلننى

منزلننه الننذي يقبننع فنني منطقننة سووويرو ،والتنني تبعنند عننن المعهووود ،عنندة كيلننومترات إلننى
الشمال من مدينة أمدرمان.
أمننا العن نم حسوووين بركوووة ،كننان ف نني فت نرة م ننن الفت نرات ،يعم ننل فنني أح نند المن ننازل

المسننتأجرة لسننكن الطننالب ،فهننو يقننوم بنظافننة المنننزل كننل صننباح كمهمننة رسننمية .كننان
يحضر باك اًر ،وفي التالب يجد الطالب أو بعضنهم نائمناً ،فكنان يصنيح فنيهم ،بصنوته
ال هوري:

ويا ا ،دوموا .

وبلهجته المحلية المكسنرة  ،التني غالبناً منا ينقلنب الضواد فيهنا دال ًُ ،والتني كننا

نتفاع ننل معه ننا بحميمي ننة .ك ننان يطالعن ننا ف نني ذل ننك الص ننباح وه ننو ي ننردد بع ننض الكلم ننات
المأثورة ،التي حفظها عن ظهر قلنب فني م ارحنل عمنره السنابقة ،فأصنبحت لدينه ذخينرة
يجترها كلما حانت ساعة تطبيقها ،فني أي موقنف منن المواقنف ،التني تتطلنب ذلنك .ا
شك أننا قد أفدنا منها كثي اًر ،في مراحل حياتنا التي تلت ،كان يقول:
يا مدمدم

باكر تندم،
كد و د،
من ّ
ومن إستراا
راا.
رغ ننم أن الع ننم حسوووين بركوووة رج ننل أم نني ،إا أن ننه ك ننان دائمن ناً يمس ننك بمص ننحف

صتير ،يدعي أنه يق أر منه ،وهذا يوضح أن جو المعهود ادكناديمي ،قند أثنر فينه فتينر

م ننن س ننلوكه ،إذ جعل ننه يتش ننبث ب ننالعلم وال ننتعلم ،أس ننوة ب ننالطالب ،والبيئ ننة العلمي ننة التن ني
يمارس مهامه من خاللها.
ك ننان للتع ننابير الت نني يكرره ننا الع ننم حسووووين بركووووة عل ننى مس ننامعنا ،ف نني إصن نرار
متواصننل منننه ،أثننر فاعننل فنني دفعنننا نحننو العمننل واإلنجنناز ،ونبننذ الخمننول والكسننل ،مننع
التطلع نحو المستقبل بعين ثاقبة.
أمن ننا ادف مثموووووان آدم ،فكن ننان نشن ننطاً ،مهن ننذباً ،ومثقف ن ناً .قلمن ننا تجن نندة شن نناكياً أو

متضننج اًر ،كانننت تعلننو وجهننه إبتسننامة ،تحكنني عمننا ينندور بداخلننه ،مننن سننماحة ونبننل.

يعتب ننر ادف مثمووووان آدم م ننن المؤسس ننين لفرق ننة البسوووواتين الموسوووويقية ،الت نني أنش ننأها
ادسننتاذ الموسننيقار المعننروف إسووماميل مبوود المعووين .كننان ادف مثمووان يشنننف اذاننننا

بالنتمننات التنني تخرجهننا الننة الكمووان ،التنني كانننت تالزمننه دائم ناً فنني وقتننه الخننال ،ا
سيما السناللم والمقامنات الموسنيقية المختلفنة ،وكنان كثين اًر منا ينردد باهتمنام بنال وجدينة

غير مفتعلة وتفاعل تام:
مه يا كناري

وضا يمينك

ي يدي.
فيجم ننع ب ننذلك ف نني لحظ ننة مبارك ننة م ننا ب ننين الشوووامر الم و ّووود الموووا محموووود
أبوووبكر ،ومننا بننين ال نووان المبوودع إسووماميل مبوود المعووين ،والوووون ،فنني بوتقننة واحنندة
تحتضننننا جميع ناً ،كمننا أنننه كننان يقننوم بالتنسننيق للمحاض نرات ،والنشنناطات ،التنني كانننت

تقيمه ننا فرق ننة البسووواتين ف نني المعهووود .أا ي نندلل ذل ننك عل ننى أن عثم ننان ادم ك ننان رجن نالً
عبقرياً ،يحمل بين دفتي قلبه كينونة المعهد المجتمعية الراقية؟
يعتبنر ادف مثمان يوس

أعنرق العناملين بالمعهود ،إذ أننه اينزال يعمنل ،رغنم

اإلعاقة التي تعرض إليها .كان سائقاً ماه اًر ،وكان شعلة من النشناط ،خفينف الحركنة،

جنناداً فنني عملننه ،ا يقبننل المسنناومات وا المجننامالت ،التنني قنند تشننتله عنننه ،وا زلنننا
نعتبره المثال الحي لعامل معهد تدريب المعلمين العالي المتفاني.

عنن نندما نتحن نندث عن ننن الحوووواج منووووزو ،عامن ننل الصن ننحة ،تتواثن ننب نحونن ننا أحن ننداث

وحكاي ن نات ،تتبن نناين وتتنن نناطح ،فيمن ننا بينهن ننا ،لتمن نندنا بسن ننمات ،وصن ننفات ،قن ننل أن تجن نندها
مجتمعة في شخل بعينه.
الحووواج منوووزو ذل ننك الش ننخل الم ننرح ،ال ننذي ا تفارق ننه اإلبتس ننامة ،وا تتخط نناه
السماحة والوداعة أبداً ،كان رجالً قصير القامة ،يرتندي الشنورتوالوردا

الكناكي ،منع

القم ننيل الك نناكي ،والنع ننل والشووووبو  ،وجميعه ننا بالي ننة ،ا تخل ننو م ننن الثق ننوب والتم ننزق
والشروو  .كان خفيف الحركة ،مرفو النرأس ،أثنناء مشنيته المتفنردة ،والتني نظنن أنهنا
ما خلقت إا له .
كننان الحوواج منووزو دائمناً مننا يحمننل فنني يمينننه و ووردل صننتي اًر ،ا يفارقننه أثننناء
تحركه منا بنين حوي القمواير والمعهود ،كننا نرصند حركتنه وهنو خنارج منن المعهود ،فني
ف
خال من المحتوى ،وفي عودته منن القماير ،يمينل
خفة واضحة تنم على أن وال ردل
جسم الحاج منزو ،إلى جهنة اليمنين أو اليسنار ،قلنيالً ،ممنا يندلل أن وال وردل  ،صنار

لننه ثقننل أكبننر مننن ذي قبننل ،يتطلننع اقتننناء محتوياتننه كننل مننن أراد أن يسننبح ،فنني افنناق
اللطافة واإلنتشاء ،من خالل تدبير مسبق.
مننن العنناملين بالمعهوود والننذين تننأثروا بالنشنناط ادكنناديمي ،وبمعطيننات الننندوات
التي كانت تقام بالمعهد ،المتشوعر ود ال دع لحميودة  ،النذي حفظنت لنه منن أشنعاره

الزميلة نور إسماميل:

الواووا الواووا،
حالته موا،

شايل كتبه،

وماشي الدروا،
خالنا دهوش،
وخالنا نلوص.

لننم يصننرح ود ال وودع بمننن تتعلننق ادبيننات ،لكننني أخالهننا فنني إحنندى الطالبننات،
ذلك دن خياله الشعري ا يتمكن من إجتياز أسوار المعهود إلنى خارجهنا ،دنهنا تتمينز
بالمحلية فقط.
أمنندني الزميننل مووول الخلي ووة مثمووان – األراك ،بننبعض ادبيننات التنني إجتهنند

المتشوعر ود ال دع في صياغتها:
البً ال نب الماسورة،
خلتني أدول:

آآآآآآآآخ ياالماسورة،
لبسه الشبو،
و !و !و ،

كشح الوسخ،
دلبي إنشلخ.

وفي أبيات أخرى شكا ود ال دع حاله فتساءل وقال:
البً المن سنار،

الكانً تشيل مننا النار،
يا ربي منعوها؟،

ول الحكاية شنو؟.
أتسنناءل هننل غننادر ود ال وودع إلننى سنننار ليهنندي قبس ناً أو جم نرة ،أو شننهاباً ،أو

ثقاباً لمحبوبته ،أم اقتنع وانتمس في نيرانه عندما لم يتحصل على إجابة شافية.
أضافت الزميلة نور إسماميل لزميالتنا ال ضلياً:
سعدية أبشر.
سكينة يسن.
ثريا آدم.

سيدة سيد أحمد نمر ا.،
آسيا أحمد المرضي.
أديبة مبد ا ،سنادة
ن اة بابكر الرشيد.

آسيا مبد الوهاب.
خدي ة األمين.
آمنة سلمان.

آمال مبد الرحمن البشير.
آمنة شلبي.
نور الشام مثمان.

أم الحسن تح الرحمن.
تحية ملي أحمد.

سً الن ر ضل المول.،
النسيم محمد مل.،

ويبة مبد الرحمن.
ماريا زين العابدين،
ملية إبراهيم يا ي.

ومن زميالئنا الفضليات نلكر:
مسعود محمد ملي،
ع ر محمد أحمد،

مبد ا ،ممر مثمان.
أحمد مبد ا ،الخزين.
بشير مبد الواحد.

مبد الم يد مبد الرحيم.
نمر الدين مبد الرحمن.
ممر خلي ة.

ع ر النووي.

محمد آدم خل

ا.،

مباا محمد ملي.

حسين محمود العماا.

إمام مبد الرحمن.
خلي ة الويب مبد الكبير.

مبد الرحمن البقاري.

أحمد سليمان ال علي.
السر مسامد.

إمام مبد الرحمن.
مبد الم يد مبد الرحيم.
بشير مبد الواحد.

أحمد مبد الرحمن.

بخيً مبد القادر.
محمد بابكر.

محمد الممو .،

بريل ملي بريل.
أفقنا في صبيحة ذلك اليومومون العوام 1967م  ،ونحنن نتبننى قن ار اًر مصنيرياً،

صاد اًر من إتحاد الطنالب ،يقضني ب...إحوتالل المعهود ،يهندف إلنى المطالبنة بتحقينق
مطالب أساسية ،من أهمها:

تعديل شهادة الدبلوم إل ،بكالوريوا.

إذ أن خ نري المعهوود كننان يمنننح ،وبعنند أربعننة سنننوات مننن الد ارسننة ،مننا يسننمى
دبلوم معهد المعلمين العالي ي التربيوة ،علمناً بنأن طالنب المعهود ،ا يقنل بأينة حنال
من ادحوال ،عنن رصنيفه طالنب جامعنة الخرطنوم ،منن حينث المسنتوى ادكناديمي ،أو

نوعية الد ارسنة فني التخصصنات المختلفنة.ا سنيما وأن معظنم طنالب المعهود كنانوا قند
تركوا جامعة الخرطوم ،بمحض إرادتهم ،والتحقنوا بالمعهد ،فلنيس هنالنك منا يبنرر عندم

منحهم شهادة بكالوريوا التربية.
قام اإلتحاد بتجهيز أدوات اإلحتالل وتمليكها للطالب ،وكانت تتمثل ي:
 م مومة كبيرة من العكاكيز. -م مومة من العمي.

 م مومة من الخراويش. -م مومة من الحبال.

 م مومة من ال نازير.أواسننتخدام األسووولحة البيضوووا  ،أو اددوات الحننادة
وقنند تحاشننى الجميننع حيننازة ت
كالسيخ والقضبان .أما ادسلحة النارية فلم تكن متوفرة انذاك.

لنم يكنن الهندف منن تنوفير أدوات اإلحووتالل ،إسنتخدامها ،إنمنا كنان ذلنك تحوطناً

دي طارئ ،ومن باب تطبيق قول الرسول الكريم لأمقلها وتوكل .

تننم توزيننع طننالب اإلحننتالل علننى المرتكنزات ،والثتننور المختلفننة ،بكامننل عتننادهم
وأسلحتهم ،ومر ً األوامر:

 -التمدي للشروة بموا هتها ومنعها من الدخول.

 يمنا دخول أي شخص مهما كان وضعه. -يسمح بدخول األساتلة والعمال.

 الدخول يتم من وري البوابة الر يسة قو إلا ما سمح بللك. مووودم التعووورل لألسووواتلة والعووواملين بالمعهووود بموووا يسوووي أو يخووودشالحيا .

مع أن مثل هذا السلوك ،كان من سمات طالب المعهد ادساسية ،منن خنالل
تكننوينهم التربننوي الخننال ،الننذي سنناعد كثين اًر فنني إنتمننائهم دسنرة المعهوود ،ومننن خننالل
سلوكهم الراشدي ،المشبع بمقومات المسئولية واإلهتمام.

كان اإلتصال ما بنين القيادة والمحتلوين لصنيقاً ،وذلنك بنقنل المعلومنة ،وسنائر

ادوامرالمتعلقة باإلحتالل مباشنرة ،بواسنطة مجموعنة منن الطنالب ،ينتشنرون فني جمينع
أدصقا والثغوور البعيندة ،والقريبنة ،يجوبنون المسنافات فيمنا بينهنا وبنين القينادة ،وذلنك
في عصر ،كنان إسنتخدام الهواتنف الجوالنة منن المسنتحيالت ،وغينر المتوقنع ،والتني ا
تخطر على بال عالم أو جاهل.
توقفت الدراسة أثناء أيام اإلحتالل الل ، 17كما توقفنت جمينع النشناطات التني
كان يمارسها الطالب ،واستمرت المفاوضات فيما بين:
 وزارة التربية.-

امعة الخرووم.

 إتحاد الوالب. الوسوا من التربويين وغيرهم.تمخضت المفاوضات من:
 تقوووم هي ووة التوودريا ب امعووة الخرووووم بالمشوواركة ووي توودريا الم ووادالمختل ة.

 يمنح والب السونة األولو ،در وة البكوالوريوا وي التربيوة مون امعوةالخرووم.

 يمنح والب السنواً الثانية والثالثوة والرابعوة در وة الودبلوم بموا يعوادلال...ل . INTERMEDIATE
 -إستمرار الوظي ة ومدم إلغا ها وبكل مخمماتها.

بحمنند اهلل ،فننك الحصننار ،وانتهننى إحننتالل المعهوود الشننهير ،وبنندا صننباح جدينند
لمعهد المعلمين العالي .سار مل ،نهجه الطالب فني السننوات الآلحقنة ،ممنا تمخنض

عن إنضمام المعهد رسمياً لجامعة الخرطوم ،كأحد كبرى كلياتها ،وكلية التربية .

علننى هننامب سنيرة العكوواز ،فقنند كنننا نتبننادل ادحاديننث المتنوعننة ،والققشننات ،مننا بننين

الفين ننة وادخ ننرى ،ذل ننك أثن نناء القي ننام بأدوارن ننا ك ..لمحتلووووين وخاص ننة ف نني الوردي ننات
المسننائية ،التنني تسننتترق الليننل كلننه ،وقنند أعفنني الطننالب الننذين يسننكنون خننارج المعهوود

منها ،مراعاة لظروفهم.
ففي أحد تلك الجلسات سأل أحد الطالب السؤال التالي:
 -ما هو ما مكاز؟

كانت اإلجابة كاآلتي:

 إلا كان الم رد مكاز ال ما:مكاكيز.
 و ما التكسير: -مككز.

 إلا كان الم رد كعاز ال ما:كعاميز.

 أما ما التكسير هو:كععز.
 وي معه الشخص اللي يتمتم:هعككز.

 و ما المؤن السالم:مكازاً.

 و ما الع وزاً:كعازاً.
 وال ما المباشر:أمكزة.

 و ما بتامين المشاكل:ُمكز.

 و ما الرباوين:كعكز.
 و ما القتلة:مكوزكاً.

 و ما المشاكسين:كعز.

فن نني صن ننبيحة الين ننوم التن ننالي ،أردفن ننت إحن نندى الن ننزميالت ،الملموووواً ،العالموووواً،
والمتمرسووواً ،والمتمترساًلحسوووب حالوووة السوووتعداد فنني شننئون القتننال ،وقالننت فنني
جدية غير مفتعلة أو متكل ة:
 -ومور

وجمعها:

ومويرداً .
وهي ألطف من كلمة وكعكزاً الوجعتوا بيها راسنا دي.
رغننم دماثننة ودثامننة العكوواز ،إا أننننا لننم نسننتخدمه أثننناء أيننام اإلحننتالل ،مننع أننننا

ت نندربنا عل ننى إس ننتخدامه كثين ن اًر ،وبال ننذات أواد الم نندن ،فق نند ت ننم ت نندريبهم وق نناموا بإع ننداد
حصل للمعاينة في ذلك.

إن الحاج مبد الكريم ضل المول ،كنان لنه شنأن اخنر ،فهنو أحند إثننين كاننا
وا ينزاان يثبتننان ،بالحجننة ،والبرهننان ،والنندليل القنناطع ،أن اإليوود الواحوودة بتمو  .إنننه
وشخصنني الضننعيف أولد ح وورة ،تزاملن نا ،وسووكيناها مننن سنننة أولننى بالمعهوود ،وحتننى

كتابة هذه ادسنطر ،ما إنكشح بيناتنا شي وا إنكسر لالقحو

 .ترافقننا فني تعليمننا،

وف نني ممارس ننة الت نندريس ،وف نني الترب ننة ،وف نني عودتن ننا إل ننى الج ننذوروالووووون  .تش ننابهت
أفراحن ننا واتراحن ننا ،وتس نناوت امالن ننا وطموحاتن ننا ،واجتمع ننت خصوص ننيات حياتن ننا عل ننى
صعيد واحد ،وكذلك أقدارنا ،لذا أثبتنا ودول مرة في تنأريأ اإلنسنانية أن اإليود الواحودة
بتم  .فقد بندأنا منن المو ر ،وعندنا بمنا جعنل للمو ر كينوننة متطلعنة ،ذات أهنداف
واضحة.

اض ننيفت كلم ننة الحووواج إل ننى إس ننم المناض ننل مبووود الكوووريم ضووول الموووول ،،إث ننر
إنضمامه لوفود الح السودانية ،دبل حوالي األربعين من األموام ،مضنت ،دن يكنون

من الذين يطلق عليهم إخوتنا السعوديون ،وبقايا الح اج .

أش نهد أن خط نوات حجننه جميع ناً ،سننارت علننى الوجننه ادكمننل ،رغننم أن الوقننت

نتاء ،فلننك عزيننزي القنناريء أن تتصننور ،ذلننك الشننتاء الصننحراوي القننارس ،فنني
كننان شن ً
العنراء الننذي كننان يسننتلقي فيننه أخونننا مبوود الكووريم ،حيننث كننان يفتننرب ادرض ويلتحننف
السن ننماء ،وحين ننث تصن ننبح تتطين ننة ال ن نرأس بطن ننرف من ننن أط ن نراف اإلزار واإلحوووورام  ،أم ن ن اًر
يستوجب الهدي .أا يسنتحق هنذا المناضنل ،النذي ا يملنك قيمنة الهندي ،إضنافة كلمنة

لالحاج أمام اسمه عند الكتابة أو المناداة؟.
يعزى كل ذلك الجهد ،والصنبر ،وحسنن التصنرف والسنلوك ،لمنا أمنده بنه معهود
توودريب المعلمووين العووال ،،مننن تنندريب وصننقل ،اسننتمر معننه اسننتمرار حياتننه ،ودفننع بننه
دن يتطلع ،ويقتحم مواطناً ،خارج حدود أرض ابائنه ،علنه يشنفي غلينل أولئنك الزغنب،
الذين رمى بهم القدر في كنفه ،إلى جانب من يدورون في فلكه من ادهل.

من بين زمالئنا الطالب في تلك الفترة المعهدية الثرة ،التي ا زلنا نتشنبث بمنا

كان يجري فيها من أحداث ،أثرت على حياتنا كثي اًر،نلكر منهم:
المعتمم مبد الرحيم الحسن،
محمد أحمد حميدة.
مبد العظيم تح الرحمن.
ممر سيد أحمد.
حسن أحمد.

حسن مبد الغ ور.

ممر السني.
مبد اللوي

حسن.

د ا ا ،مبد ا.،

أحمد محمد إبراهيملمم أحمد .
ملي محمد الحسن ساتي.

تاج السر مح وب.
مبد الحمن حمزة الريح.

مثمان الدرديري.

أحمد محمد الترابي.
أحمد الويب العيل ون.

أحمد الويب الشباردة.
محمد بابكر.
بلة خل

ا.،

ملي محمد حامد.

أحمد يوس .
سليمان األمين الشري .
حسين نمر.

الزين مبد الراز .
حامد بشير.
الزاكي حمدان.

محمد مضوي مخاوي.
محمد مبد ا ،العبيدية.
مدي الهادي محمد.

ملي محمد حامد.

حدثني الزميل مول الخلي ة مثموان عنن ظنروف إلتحاقنه ب ..معهود تودريب
المعلمووين العووالي ،فكننان كتينره مننن الننزمالء ،هنندف إنتمنناؤهم إلننى العائنند المننالي ،الننذي

تطرقنا له سابقاً ،فهو يعد الحافز ادساسي لالنضمام إلى ركب الملتحقين بالمعهد.

س ننمع اس ننمه ف نني اإلذاع ننة الس ننودانية ،وحض ننر للمقابل ننة الت نني أش نناد به ننا كثين ن اًر

ووصننفها بالعلميووة ،دنهننا أوفننت بكننل شننروط المقابلننة التنني تهنندف إلننى الوصننول إلننى
التايات المطلوبة من و ارء إجرائها.

لننم يننتم صننرف المرتننب الشننهري لننه إا بعنند مضنني شننهرين مننن قبولننه كطالننب
بالمعهوود ،فكفلننه المحسننن ملووي اإلمووام وأغاثننه بطريقتننه المعهننودة .وبعنند أن تسننلم ارتننب
الشننهرين لغووو از هننو وبعننض مننن زمالئننه سووو أمووودرمان ،حيننث الملبوسننات الجنناهزة

وغيننر الجنناهزة ،وحيننث أحذيننة والكموووش  ،وخينرات كثينرة لننم تكننن منظننورة وا متوقعننة،
نعم بعد اقتنائها بااستقرار ،ومن ثم يدأ يقرأ.
ح نندثني الزمي ننل موووول ع ننن إضن نراب 1973م ،ال ننذي ق ننام ب ننه إتح نناد الط ننالب
انذاك ،والذي هدف إلى:
 ضم المعهد رسميا ل امعة الخرووم ليمبح أحد كلياتها. تعديل الشهادة من لدبلوم إلى وبكالوريوا .إستمر ااضراب مع ااحتالل دكثر من أسبوعين ،وجاءت النتائ كااتي:
 أمبح المعهد أحد كلياً امعة الخرووم ومر مون يومهوال1974مبو لكلية التربية .

 ألغيً اإلمانة المالية التي كانً تمنح للوالب. الغيً المقابالً لالنتر يوو  ،فموبح القبوول ل يراموي المسوا ل التربويوة.والودو

مل ،الم اً الالزمة التي ي ب أن تتوا ر لدم المعلم.

 -تم إستبدال األساتلة األ انب بالسودانيين تدري يا.

فيما يلي نذكر بعضاً من زمالئنا المعهديين:
الويب الزبير.

أحمد خالد.

محمد مبد العاوي.
حسن خلي ة.

يحي ،مبد السالم.
آدم أبو الر ال.
مبد العزيز محي الدين.

الر يا ممو .،

ممار محمد مول.

محمد مالك.
ضل المر ي.

الحا ظ معة سهل.
ملي النور.
مبد الرحمن درشي.

تاج السر ملي الشيخ.
وه محمد أحمد.
يسن ضل المول.،

محمد أحمد حداد.

مبد ا ،مبد القيوم لدديا .
محمد ملي الربا.

ملي أحمد الروم.

محمد األمين إبراهيم معة.
محمد مبد الرحمن التكينة.
بخيً مبد القادر.

مبد الرحمن مضوي.
بخيً ال اك.
كمال مبادي.

مثمان الزبير،
مبد ا ،نمر.
أحمد يونا خوار.
أحمد مالح.

أفادني الزمينل محمد الواهر محمود نوور أننه كنان يسنكن فني أحند تلنك المننازل
التي كاننت تسنتأجرها إدارة المعهود لسنكن الطنالب ،فني حنارات الثوورة المجناورة لموقنع

المعهوود ،فننذكر لنني بعض ناً ممننن كننانوا يسننكنون معننه فنني المنننزل ال نذي يقبننع فنني الحننارة
السادسة:

ارو مبد الرحيم الحاج.
حماد مبدم إسماميل.

مول أحمد.

إبراهيم قيري.
مبد القادر ود أبوسخال.

محمد ال اتح.

ال يلي دشين.
محمد مثمان.

محمد الحسن وآخرين.

حنندثني الزميننل محموود الووواهر ،أيضناً ،عننن الرياضننة فنني المعهوود ،إذ أنننه كننان

رياضننياً مرموق ناً ،عرفننت فيننه تلننك الصننفة مننن أيننام د ارسننتنا بالمدرسووة الوسووو ،،كننان
فريق كرة القدم في المعهد بقيادة،

المدربين:
مبد ال تاا حمد.
السد العالي.

برمي أحمد البشير.

كان فريق كرة القدم يتكون من:
حسن مثمان.

بكري.

ملي دادرين لالهالل .
محمد مظيم الحسن.
حسن ك تيرة.

معتمم أحمد الحاج.
النعيم لالهالل .

مبد الرحمن حاج ممر.

يونا لالهالل .
مول دوكة.

مبد الكريم ضل المول.،

مثمان ال الل لالهالل .
أحمد ضل السيد.
مبد ا ،الخلي ة.

محمد الواهر محمد نور.
كننان ومووم وورا مسننجل المعهوود هننو مننن يقننوم بالنندعم المننالي للفريننق ،مننن أجننل
إعداده اإلعداد الفني الالزم ،وقد قام الفريق برحلتين في أحد المواسم:
 رحلة بل أوليا . رحلة بورتسودان.القائمننة التاليننة تمثننل لوحننة شننرف ،ولوحننة عطنناء بننال حنندود ،دلئننك الننذين نننذروا
أنفسننهم لتأسننيس ،ووضننع اللبنننات ادولننى ،ل ...ومعهووود تووودريب المعلموووين العوووالي ،
والذي تمخض في خواتيمه عن كلية التربية – امعة الخرووم.

فهاك عزيزي القاريء مجموعة الكبار الذين تعاقبو علي إدارة المعهد ،كعمودا

له وكعمدا للكلية ي الحقب مختل ة وهم:
األستال محمد التوم التي اني.

لالمعهد

1968 - 1961م

الدكتور مبد القادر حسن الضو.

"

1972 -1968م

الدكتور محمد مبد الغ ار.

"

1974 -1972م

الدكتور محمد خليل بارة.

لالكلية

الدكتور مندور المهدي.

1975 -1974م
1979-1975م

الدكتور مالك بدري.

1980 -1979م

الدكتور محمد مثمان وه.

1981 -1980م

الدكتور الواهر أحمد العادب.

1983 -1981م

الدكتور مبد القيوم مبد الغني.

1987 -1983م

الدكتور مالا محمد األمين.

1990 -1987م

الدكتور مبد البادي مبد الغني.

1993 -1990م

الدكتور بشير محمد مثمان حاج التوم.

2000 -1996م

الدكتور محمد سعد.

الدكتور إبراهيم مختار.

1996 -1993م
2001 -2000م

الدكتور مبد ال بار نامر.

2003 -2001م

الدكتور محمد مزمل البشير.

2004 -2003م

الدكتور مبد ا ،الخضر.

2009 -2004م

الدكتور ع ر محمد دياب.

2009م

لالعميد الحالي

إنننه ممننا يننوحي بننادعزاز والفخننر ،أن هننؤاء العمننداءوالسووودانيين المننذكورين،
نجحن نوا نجاحن ناً ب نناه اًر  ،ح ننين تقل نندوا أم ننر ادارة أكث ننر المؤسس ننات التربوي ننة أهمي ننة ،تل ننك

المؤسسننة التنني تهننتم بصننناعة المعلننم ،وتطننوير العمننل التربننويومعهوود توودريب المعلمووين

العالي

قنند يكننون مننن ادجنندر وادسننلم أن يسننمى المعهوود بإضننافة كلمننة و وودا لتصننبح

التسنمية لمعهد تودريب المعلموين العوالي ودا  ،دننه لنم نشنهد علنواً كعلنوه منن قبنل وا

مننن بعنند .علمناً ،ومكانننة ،وسننمعة ،بننل توانتاجناً ،إذ أنننه قنند تخرجننت فيننه مجموعننات مننن
المعلمننين والمعلمننات تميننزوا وتملك نوا ،جميع ناً ،كننل صننفات اإلنسننان القي نادي المؤهننل،
لقيادة مسيرة الحياة في كل مناحيها .وبادخل صفات المعلم الكفء.

تطرق زميل لي إلى صيتة الجمع لكلمة كنفء ،فالحمند هلل أننه نطقهنا كمنا أراد
لهننا أهننل اللتننة العربيننة الفصننحى ،بسننكون الكنناف وفننتح الفنناء لاألك ووا

وتشديد الفاءلاألك ّا

ولننيس بكسننرها

كما ينطقها بعض ملما اليوم ،فهني تعنني لالمك وو ين إذا منا

أجاز ذلك لي ،أهل اللتة.
كان عمنا أبو حامد ،العامل البسيو  ،ينطنق الحا ها والوا توا  ،وخاصنة

نوزل المتور
عندما يطلق عبارته المميزة لالزبير همد ويقصد وحمد الملك سويد البلودّ ،
ويقصنند والمووور وكننذلك إسننم ادسننتاذ عمينند المعهووود لمهموود ويقصنند ومحموود التووووم
التي ووواني  ،لكنهننا كانننت صننحيحة بالنسننبة لمننا هننو مننوروث ،ولننيس محرف ناً ،مننن لتننة

ادجداد العامية في شمال السودان ،فهني أمينز منن الجمنع الخطنأ النذي جناء فني جمنع
كلم ننة لكووو

 ،الت نني س ننمعتها كثين ن اًر ف نني المنت ننديات ،وعب ننر أجهن نزة اإلع ننالم الس ننمعية،

والسمعية البصرية المميزة.

وهننو نفننس مننا يتفننوه بننه العننم لمووز الوودين عننندما يسننأل عننن إسننمه فهننو يقلننب

ويغيووور العوووين أل وووا فيقننول لإز الووودين  ،أو عننندما ينننادي دحنند فيقننول :لتوووآل هنوووا ،
ويقصد كلمتي لتعال هنا  ،بكسر الهاء.
ولقنند سننمعت أحنند الصننتار ،الننذين كننانوا يرتننادون أرض المعهوود ،فنني كثيننر مننن
ادوقن ننات ،قاصن نندين التن ننرويح عن ننن الن نننفس أو العمن ننل مثن ننل :خن نندمات لالوووووورنيش أو
لالمراسيل  ،كان يقنول مترنمناً بأحند مقناطع ادغنينات المتداولنة فني الشنار السنوداني،
الذي كان يمثل وسطاً تربويا هاما:

لأإلندي أنا ما بدي وه الناا بتمف ي .

وهو يقصد المقطع الذي يقول:
بدي وح الناا بوما ي
لالعندي أنا ما ّ
ياله ننا م ننن ح ننالوة ف نني النط ننق ،عن نندما يخالطه ننا اللح ننن المع ننروف ف نني ادغ نناني
السودانية ،بعد تحريفه قليالً.

سمعت نفس الكلمات ونفس اللحن ويوونون ولينووني بنه بعنض النزمالء فني

داخل وخارج المعهد .بل أنني سمعت صديقنا األسوتال أحمود ملوي ولحوة ،مون أولد
ود الزاكي ،ليدندن بنه ،فني سنبعينات القنرن السنابق ،وهنو لنيس منن خريجني المعهود،

وكان ذلك في مدينة األبيل.

ا زلت أتساءل كيف خرج لاإلندي من معهود تودريب المعلموين العوالي ودا،
إلى تلك الرحاب ،التي كثي اًر ما نجد تحريف الكلمنات العربينة فيهنا ممكنناً .لنيس هنالنك

مننن سننبب غيننر التننداعي الثقننافي لطالننب المعهووود وتواصننله اإلجتمنناعي الممتنند ،عبننر
مساحات الوطن الشاسعة.

لدى بعض طالب المعهد إنقالبات لتوية كثيرة ،فبعضهم يقلب لالسين شوينا
كأن يقول مثالً:

لشكر وليا سكر .

ومنهم من يقلب لالشين سينا  .كأن يقول مثالً:
لدرا وليا درش .

كننان زميلنننا مبوود الغ ارلمعموول ال يزيووا  ،ينطننق كلمننة لإنعوول  ، ...وهنني مننن

أدوات السباب:
لإنفل  ، ...وللك بقلب العين أل ا.
وك ننان عن نندما يس ننأل ع ننن ح ننال أواده ف نني التحي ننة ،وتردي نند كلم ننات المج ننامالت
السنودانية ،التووي لوويا لهووا حوودود لالتووي تعوود موون مواموول هوودر الودووً  ،كننأن يقننال لننه

مثالً:

لإزي األولد؟ .

بناء على ذلك شافية وسريعة:
وتكون إجابته ً
لوانً أيه دهلك؟ .
ويعني:
لوانً أيه دخلك؟ .

حضننر أحنند إخوتنننا الجنننوبيين ،إلننى مبنناني المعهووود فنني السنناعات ادولننى فنني
أح نندى لي ننالي رمض ننان ،ووج نند الط ننالب يتن نناولون وجب ننة الس ننحور داخ ننل قاع ننة الطع ننام
لالس رة  ،فخاطب زميله الذي كان يصاحبه واسمه ممويل:
( SAMWIL, THESE MUSLIMS ARE CHEATING
US, THEY HAVE A MEAL AT MID NIGHT, WHICH IS
NOT GOOD).
تننم التحنندث بطريقننة سننهلة ولطيفننه عمنند فيهننا المتحنندث ،وذلننك حسننب موروثننه
الثقافي في نطق بعض الكلمات ،إل:،

 تخفيف نطق حرف ال و. R تخفيف نطق حرف ال و. S -تخفيف نطق حرف ال و. N

هنالك الكثير مما يدلل على قومية المعهد والتي تجيز لنا تسميته بو
لمعهد تدريب المعلمين العالي دا القومي .

ف ننإذا م ننا تمعن ننا ف نني كينون ننة المعهووود فيم ننا يقدم ننه للط ننالب ،ولألس ننر ،وللمجتمن نع
القريننب ،والبعينند ،وللننوطن بصننفة أعننم ،يمكننن لنننا تمدينند إسننمه ليصننبح كأسننماء بعننض
الدول التي تمدد اسمها كثي ار في وقتنا الحاضر ،وعليه يمكن تسمية المعهد ب ..

لمعهوود توودريب المعلمووين العووالي وودا القووومي التربوووي التعليمووي اإل تمووامي الثقووا ي
أو أي إسم اخر يحمل مدلوات تنبع من خصائل المعهد المتعددة.

المت رد

إنه من الجدير بذكره ،أن طالب وطالبات معهود تودريب المعلموين العوالي ،قند
تخرجنوا مننن المعهنند بتخصصنناتهم فنني بعننض المنواد الد ارسننية ،حسننب طبيعننة أقسننامهم،
ي الم ال التربوي ،الذي يؤهلهم للعمل كمعلمين بالمرحلنة الثانوينة بنالتعليم العنام .إا
أننا قد شهدنا الكثيرمنهم قند إقنتحم مجناات العمنل ،والنشناطات المتعنددة التني ا تمنت
إلى التدريس بصلة ا من قريب وا من بعيد.
نجد بعض الخريجين قد إنندرجوا فني العمنل السياسوي ،فأصنبحوا سياسنيين منن
الطراز ادول ،نسبة لما أود في دواخلهم من دوافع ااسنتعداد والجاهزينة للتفاعنل فني
مثل هذا المجال ،وقد ساعد في للك:
 الفط نرة اإلاهيننة والتننناغم الننداخلي الخلقنني ،الننذي صنناحب خلننق اإلنسننان منننذ بنندءالخليقة.
 الصننقل السياسنني واإلجتمنناعي الننذي إكتسننبه طالننب معهوود توودريب المعلمووين العوواليأثناء سني دراسته.

 الممارسن ننات السياسن ننية فن نني من ننا يفن ننرزه المجتمن ننع المحن ننيط من ننن ادفكن ننار والمعلوماتين ننةالمتوافرة سهلة المنال ،في ذات الوقت.
 إشعال الروح الثورية فني الطنالب ،كننات أساسني لممارسنات الحكنم العسنكري القنائمانذاك.
 ممارسة الحرية في شتى صورها عقب ثورة أكتوبر. التمرد ومواجهة صلف الحكم العسكري الثاني.إنخرط خري معهد تدريب المعلمين العالي في كل المجاات الحياتينة ،فهنناك

من أصبح من كبار المستثمرين ،في شتى أنوا الممارسنات التجارينة ،داخنل السنودان
وخارجه ،ومننهم منن إقنتحم دنينا الفننون كالتمثينل ،والتنناء ،وصنناعة الموسنيقى ،ومننهم

م ننن خ نناض غم ننار الت نندين فق نناد العم ننل ال نندعوي ،توامام ننة المس نناجد ،والقي ننام بتأس ننيس
المنندارس ،والبيوت ننات الدينيننة ،فأص ننبح بعضننهم م ننن لشووويوخ السووو ادة  ،مم ننن أسسن نوا

الخن ننالوى ،والمسن نناجد ،والمعاهن نند الدينين ننة ،وانخرط ن نوا فن نني ممارسن ننة النشن نناطات الدينين ننة
اإلجتماعيننة  ،كننتالوة التعاويننذ ،وتصننميم التمننائم ،والحجبننات ،والمحايننة ،وتطبيننق قواعنند
الرقيننة الشننرعية مت نى مننا اسننتدعى ادمننر ،وغيننر ذلننك ممننا يقنندم للمرينندين وغيننرهم مننن
خدمات دينية.
إنخرط النبعض ااخنر فني المجناات الرياضوية ،ومارسنوا بعضناً منن نشناطاتها

مث ننل كن نرة الق نندم ،وألع نناب الق ننوى ،ومختل ننف الرياض ننات ،فح ننازوا عل ننى الس ننمعة والس ننيرة

الحسنننة ،الدوليننة منهننا والمحليننة ،فأصننبحوا خب نراء ،وحكام ناً ،وناقنندين ،ومنندربين وغيننر

ذلك ،مما يعتبر تخصصاً في مجال هذه النشاطات الرياضية.

ف ن نني أرض المهج ن ننر ،إلتحق ن ننت أع ن ننداد كبي ن ننر م ن ننن الخن ن نريجين بمه ن ننن متع ن ننددة،

كالدبلوماسووووية ،واإلدارة ف نني ش ننتى أنواعه ننا ،والتر مووووة ،وكاف ننة النش نناطات بالش ننركات
الت اريوووة ،كفممووووال البنووووك ،والمقوووواولً ،وشووووركاً الويوووران ،والوكووووالً ال ويووووة،
والبحرية ،والنشاواً الزرامية ،وموادا اإلنتاج المختل ة ،كحظا ر الثروة الحيوانيوة،
ي م ال األلبوان واللحووم وال لوود ،وموزارع تربيوة الودوا ن ،وي م التهوا المختل وة

كإنتاج البيل ومونامة اللحووم ،ومؤسسواً اإلنتواج الزراموي والحيوواني ،وم والً
التسوووي

ووي شووت ،م ووالً الت ووارة ،التووي تشوومل كثي و ار موون المووناماً الخ ي ووة،

والثقيلة ،وغير للك العديد مون المهون الوظي يوة منهوا والحر يوة ،التوي أتويح للخوريج
يها مدخال للعمل واكتساب الرز .

يعزى ذلك التطبيع ،والممارسات اددائية المميزة ،لما استقاه خنري المعهود منن
العل ننوم ،والتربي ننة ،والمسن ننئولية ،الت نني أحين ننت في ننه ررح التطل ننع للمعرفن ننة ،وتنميته ننا ،ثن ننم
ممارسة نشاطاتها المختلفة ،كأحسن ما تكون الممارسة.
إن خري معهد تدريب المعلمين العالي ،وحتى الينوم ،ن دم ي كل مح ل من

المحا وول لاً المووبغة المميووزة ،التووي علووً موون الخووريج ردمووا ،وركنووا ،موون أركووان
النشاو اللي يمارسه.

يحمل خري معهد تودريب المعلموين العوالي فني دواخلنه ،ومكونواً ،ومميوزاً،
الشخموووية الحياتيوووة ،المتكاملوووة ،التوووي ل تتولوووب الكثيووور مووون التووودريباً وال هووود،

والودووً ،حووين ولو ووه ألي نوووع موون أن وواع العموول ،أو الوظي ووة ،التووي لووم يسووب لووه
ممارسة متولباتها ،غالبا ما يكون مميرم الن اا ي أدا المهام الموكلة إليه.
احظننت ذلننك فنني مجننال التر مووة ،إذ أن هنالننك مننن الخ نريجين ،ممننن مننارس

العمننل كمتننرجم ،وهننو لننيس مننن ذوي اإلختصننال فنني اللتننة اإلنجليزيننة ،فأجنناد وأوفننى،
وقنندم نموذج ناً يحتننذى بننه ،مننن المعرفننة واإللمننام بمننا تقتضننيه متطلبننات الوظيفننة ،حتننى
أصننبح مننن الننذين يلجننأ إلننيهم ،عننند تعيننين المتننرجمين ادكفنناء ،بالشننركات والمؤسسننات،
وحتى لدى الجهات الحكومية والرسمية ،في دول المهجر.
عن ننالوة علن ننى تمسن ننك الخ ن نريجين بمن ننا جن نناءت بن ننه ااين ننات القرانين ننة ،وادحادين ننث
النبويننة ،التنني تحننض علننى العمننل ،والمثننابرة ،واإلخننالل فنني ادداء ،والتمسننك بتنفيننذ
متطلباتننه ،سننوياً مننع القننيم التربويننة ،فقنند فقنند طبق نوا القننيم السننودانية ادصننيلة ،وجعلوهننا

دينندناً لحينناتهم ،وعلننى أرسننها ااعتمنناد علننى الننذات ،ومجابهننة التحننديات ،واتخننذوا مننن
ادمثاالسودانية ،التي حوت هذه القيم نبراساً لحياتهم.ظل الخريجون يتمسكون ب:..
وما حك لدك مثل ظ رك

والمثل القائل:
لال مرة بتحر الواويها .
والمثل القائل:
لالعماية ي إيديك والدبيب تحً كرميك .

والمثل القائل:

لممنوع الدين ولو بعدين .
والمثل القائل:
لأت كر دبل تتوكر .
والمثل القائل:
لال اتك أسرع وتو .
والمثل القائل:
لالتسوي بي إيدك يغلب أ اويدك .

والمثل القائل:

لالسواي مو حدا .
والمثل القائل:
للسانك حمانك ،إن منته مانك ،وان خنته خانك .
والمقولة المأثورة للشيأ فرح ود تكتوك:
لأمحي بدري ،دومي بدري ،شو ي كان تنقدري .

إلننى جانننب كثيننر مننن ادمثننال ،والمقننوات ،والوصننايا ،التنني تحننض علننى العمننل

الجاد ،والعطاء الدؤوب .كذلك كان شأن خري معهود تودريب المعلموين العوالي ،النذي
كانننت شننيمته التضننحية ،واإلخننالل فنني أداء مننا يوكننل إليننه مننن مهننام ،حتننى ولننو كننان
التصرف بعيداً عن عين الرؤساء والمسؤلين.

قننام خريجننو معهوود توودريب المعلمووين العووالي ،بكثيننر مننن البطننوات والمواقننف،

الت نني تش ننير إل ننى م نندى تحمله ننم للمس ننؤوليات ،الت نني تلق ننى عل ننى عن نواتقهم .يخ ننالط ذل ننك
كثيننرمن حسننن التصننرف والبننت ،فنني المسننائل اانيننة التنني تعترضننهم ،بمننا يتماشننى مننع

مصننلحة العمننل ،ومننا تتطلبننه مننن إتخنناذ الق نرار الشننافي ،مننن غيننر اإلتصننال بالجهننات
المسؤولة ،إن تعذر ذلك.
أرجو أن أسنتميح القناريء الكنريم عنذ اًر ،فني سنرد بعنض الموادو  ،التني تعضند
هذا النه  ،والتي مرت بنالمؤلف شخصنياً ،وهني جنزء منن ك فنل ،وموقنف واحند منن عندة

مواقننف مماثلننة ،تننداخلت ومسننيرة الخ نريجين التعليميننة ،أثننناء قيننامهم بمهمننة مننن أعظننم
المهام اإلنسانية مهمة لالتعليم والتربية .
حتننى سننبعينات القننرن الماضنني ،كانننت إمتحانننات الشننهادة الصننترى ،شوووهادة
النقل من لالمدارا الوسو ، ،أو مدارا ما كوان يعور ب  ..لالثوانوي العوام ،إلنى
المدارس الثانوية ،كانت تلك اإلمتحاننات موحندة ،أي أنهنا تقنام فني نفنس التوقينت ،فني
جميع المراكز ،بكل أنحاء السودان.

كان يوكل أمر القيام بها ،وتنفيذها على أرض الواقع ،إدارياً وفنياً ،إلى معلمني

المرحلننة الثانويننة ،الننذين يعملننون فنني منندارس المحافظننة لاإلسووم السوواب للمعتمديووة .
كنننت يومهننا أعمننل بمدرسننة خوروقووً الثانويووة،األبوويل ،سووفلني أحوود أولد العاموومة
سؤال محي ار ودال:

لإنً شغال ي مدرسة الخور الوادي؟
ف بته:

لأنا لاتي الوقيً الخور .
أسننند إلنني أنوووا وأسننتاذي إسوووحا إبوووراهيم الحووواج ،ورباطننابي علننى السننكين! ل

يعر إل أن يقول الح

ي غير موا توردد  ،أمنر إجنراء اامتحاننات بمدرسنة للقواوة

عن نند ح نندود محافظ ننة كردف ننان م ننع محافظن نة دارف ننور ،ف نني منطق ننة س ننهلية تش ننتل الحي ننز
الممتد بعد إجتياز سلسلة جبال النوبة التربية.
حزمنننا متاعنننا ،وتسننلمنا الووورد ،الننذي يحننوي امتحانننات المنواد المختلفننة جميعناً،

قمن ننا بوض ننعه داخ ننل س ننيارة ال ل ، MERCURYذات القبينووووة الواح نندة ،فأص ننبحنا

أربعن ننة داخن ننل تلن ننك القبينووووة أنووووا وزميلن نني األسووووتال إسووووح والسن ننائق موسوووو ،وووووورد

اإلمتحاناً ،الذي كنا نكن له كل ااحترام والتبجيل ،ونوليه أهمينة فنوق أهميتننا ،نحنن

بني البشر ،خوفناً علينه ،وخوفناً عليننا فني ذات الوقنت ،منن المقنادير ،ونحنن نتجنه إلنى

بقعة مجهولة بالنسبة لنا ،اندرك كنهها ،وا كننه منا يخبئنه القندر لننا ،منع منا يطالعننا،
ويناوشننا بننه عظنم المسننؤلية ،التني إنبرينننا لهنا وتحملناهننا ،ولنم يكننن لننا مننن فعنل يفعننل،
إا السمع والطاعة في تنفيذ ادمر ،وكان ذلك ديدن المعلمين كافة من خريجي معهود
المعلمين العالي وغيرهم من المعلمين.

في صندوق السيارة الخلفني كنان يجلنس المسوامد ،وهنو شناب صنتير السنن ا

يتجنناوز عم نره السادسننة عشننر ،كننان هادئ ناً غيننر عننابيء بمننا ألقنني علينننا مننن مسننؤلية،
همه يتعلق بسالمة عربته في رحلة الذهاب واإليناب ،ومنا سنيقابله منن مشناق أو متعنة

أثناء الطريق.
السائق موسى من قبائل ال الته الذين استوطنوا مدينة األبويل منن قنديم ،فهنو
يعرفهننا جيننداً ،إا أن جننل معرفتننه يتمركننز فنني حوووي الرديووو

وسوووو أب هووول ،ممننا ا

يفينندنا كثي ن اًر فنني رحلتنننا ،ذات ادهميننة ،التنني تتعلننق بمصننير صننبية أخننالهم يسننتعجلون

وصولنا ،بتوجس مزع  ،وتفاؤل ممزوج بالقلق.

خرجنا من مدينة األبيل وصنوبنا نحنو مديننة الودلنج ،احظنت أثنناء ذلنك وأننا

بج نوار الس ننائق موسووو ،،أن ننه ك ننان يتعام ننل م ننع عجل ننة القي ننادة لالدركسوووون بص ننعوبة،
إستصننحبها فن ار كبيننر قنند يصننل إلننى أكثننر مننن تسننعين درجننة ،حتننى يننتمكن مننن توجيننه
لل

العجل لاللستك  ،كي يدخل في مجرى السير لالوري اللي تسولكه السوياراً

في فضاءات رملية واسعة ممتدة وغير معبدة.
سنناعتها تننذكرت السننائقوموسوو ،مبوود الغ ووار  ،فنني كتنناب المطالعننة ادوليننة فنني

خمسننينات القننرن الماضنني ،الننذي كننان يقننود اللننوري وال ووورد المعننروف ،فانتننابني عنندم
اإلطمئنننان للرحلننة ،خاصننة بعنند مننا بنندأ موسووو ،فنني طننرح ادسننئلة علننى العننابرين فنني
ادودية:
وبا ،تري اللقاوة من وين؟

يقصد موس:،

لبا ،وري لقاوة من وين؟
فثبت لي:
أن موس ،ليعر وري لقاوة.
ّ -

أن موس ،ل يعر ددراً سيارته.
 ّأن موس ،ل يعر تضاريا الوري .
ّ -

أن موس ،سوا دركسون قو.
 ّأن لغووة موسووو ،غيووور سوووليمة هوووو يضوووي
ّ -

أحر وووا ويقلوووب أخووورم منووود

التحد .

كل ذلك ا يبشر بالخير ،فسألت اهلل كثي اًر ،أن يسنترنا فني هنذه الرحلنة ا سنيما

أنها الثانية في المحافظة بالنسبة لي.

وصلنا مدينة الدلنج في منتصف النهار ،وتوجهنا من فورننا إلنى مكتنب السنيد

مدير التعليم ،وكان هدفنا:

 إمكانية تغيير السيارة. -تزويدنا بودود إضا ي.

 ضم أحد خب ار وري لقاوة لم مومتنا.لننم يسننتجب السننيد موودير التعلوويم للطلننب ادول ،واسننتجاب للطلبننين ااخ نرين،
فتزودنننا بننالوقود وانضننم إلننى مجموعتنننا العننم مبووود الووورحمن ،كخبيننر .تحركنننا سننالكين
طريق ووالي وهو أحد خيارات العم مبد الرحمن.

كانننت الشننمس تسننتعد للرحيننل مننن أمامنننا ،فتتسننلط ادشننعة علننى نواظرنننا مشننعة

وحارقة ،غرباً كنا نتجه وأمامننا تتعنالى قمنم جبلينة شناهقة ،تتعثنر ادشنعة الشمسنية فني

إختراقهننا ،فنني سننبيل الوصننول إلينننا ،فظللنننا ننجننو مننن الحننر تننارة ،وتننارة نسننتظل بظننل

ينوي الرحيل عنا.
يذكرني تعثرادشعة الشمسية في اإلختراق قول الشاعر النامر دريوب ا ،فني

غابات أم بادر :

وتشهً ثوادب النور مله،
بين أحضان ما ها السلسال
بينما رً الثعابين ا سادا

لها ي ال زوع ر الحبال

غابننت الشننمس تمام ناً وقنند توسننطنا الجبننال التنني أطلننت علينننا مننن كننل صننوب،

باسننقة عمالقننة ،تننأبى اإلنحننناء ،وأصننبح النهننار ينسننلأ مننن الليننل شننيئاً فشننيئاً ،فتمنندد
السواد ،وعم ،وادلهم ،وقسى ،واستطال بقاؤه ،فأصبح كليل إمريء القيس:
وليل كموج البحر مرخ سدوله
ملي بفنواع الهموم ليبتلي
ّ
قلً له لما تمو ،بملبه
وأرد

أم ا از ونا

بكلكل

أل أيها الليل الوويل أل ان لي
بمبح وما اإلمباا منك بفمثل
كفن ن ومه شدً
يا لك من ليل ّ
بفمراا كتان إل ،مم ندل
هنا حبلت السماء ،وجاءها المخاض على حين غرة ،فانندلقت الميناه عليننا منن
كننل صننوب ،أغلقنننا زجنناج أب نواب السننيارة علينننا ،ودثرنننا ووورد اإلمتحانوواً ولننم نتنندثر،
إسننتلبنا ثننوب المسوووامد ،الننذي كننان بحوزتنننا ،فعززنننا بننه دثننار الوووورد القننابع بيننننا فنني
المقعد ،في شموف ،وعز ،وكبرياء ،وغطرسة متناهية.
ر ل موس ،التود

خشية:

لأن تتدحرج مخرة من أمل ،ال بال تسقو ملينا .

 أو لم يعلم موس ،أننا محاوين بال بال من كل مكان؟ أل يمكن أن تزل مخرة وتسقو ملينا ونحن متحركون؟أن تحركنا ي هلم الحالً غير م دي؟
 أو لم يعلم موسّ ، أو لم يعلم موس ،أيضا أننا بتحركنا اللي يرام محيحا،دد نقا ي متاهاً التفخيرواإلنزل

ي أمر لل؟

توصننلت منننذ بدايننة الرحلننة ،إلننى أن موسوو ،ا يصننلح دن يكننون قائننداً لسننيارة

هذه الرحلة ،التي لم تكن مؤهلة ،وذلك دسباب ذكرتهنا تتعلنق بجنوهره السنلوكي ككنائن
بشري يصلح للقيام بمهام تتعلق باإلنسانية.
موون هنووا إشووتعلً ووي ووانحي ش ورارة اإلرادة المعهديووة ،التووي أض و ً ملوو،

سوولوكي بعضووا موون أو ووه الهيمنووة ملوو ،م ريوواً تن يوول خو وواً الرحلووة ،والتخووويو
لم ابهة كل ما هو متودا.
كان العم مبد الرحمن يجلس خلف مقعد موسو ،مباشنرة ووجهنه يواجنه اإلتجناه

المعنناكس لننه تمام ناً ،أي تصننبح يمينننه هنني جهننة اليسننار للسننائق ،ويسنناره تصننبح جهننة
اليمين للسائق ،وزي ركووب ال موال  ،كنل منن الشخصنين يمننح ظهنره لآلخنر ،ويجلنس

المسامد في الجانب ااخر في تعاكس تام مع األستال إسح .
إشوووتد الموووور ،فسننالت الطريننق التنني ا تسننمح وا تمنننح فرصننة لمننرور سننيارة
أخننرى فنني أي مننن اإلتجنناهين .نحننن اان فنني جننوف و فاد يمثننل ماسننورة كبينرة ،ا حنندود
لهننا ،مليئننة بالمينناه ،التنني بنندا منسننوبها يرتفننع قلننيالً قلننيالً ،وأصننبحنا نخننوض فنني مينناه

منسابة بال رحمة وا شفقة.

صنمتنا جميعناً ولننم يصنمت مننا بننداخلنا ،تننوجس ودعنوات ،تخللهننا هنزيم الرعننود،

وضننجي الص نواعق المتتننابع ،الننذي تنننت عنننه بننروق قلمننا توصننف بننه أنهننا وم زمووة

ومقزمة،لأشد من مرآم السوو ال لدي القابا بوين يودي الشويخ أو ال كوي  ،رغوم موا
ينبع منها من ضو  ،هو أكثر إ زاما.
لم يخطر ببالي في تلك الساعة أن وأدندن أو لأنوني وأدول:
مسعا الليل وناما،
واكتس ،الوادي ظالما.
متمننثالً أمننامي الفنننان البننار  ،خضوور بشووير ،أجمننل مننن غنننى للّيوول ووبالليوول

عندما يكون متسلقاً بين فرو ادشجار ،أو جالسا عند الشواطيء.
لكن نل السؤال يقول:

هل كان ليل خضر بشير كليلي هلا؟

كماأني ا أستطيع أن أردد بعضاً من أغنية للفنان البار الويب مبدا:،
با ،يا ليل ال را

داوي القليب اللي ان را

فهل يا ترى مثل ليلي هذا:
و يداوي القليب أم ي رحه؟
فكبف ياترى و أترنم و لأنوني؟
لكني كنت أهمهم داخلياً وأدول:

ليا ود مضوي ت يبه دوي .

ممننا ا شننك فيننه أن ليلنني ا يبقنني وا يننذر للفننرح جانب ناً يسننتلقي عليننه ،فحتننى

مقولة :لهوي ياليلة أصبحت ثقيلة على اللسان ،وا تخطر ببال.

ونحن نخوض في هذا الخضنم لالنوحي وفلكننا سنيارة ل MERCURYصنتيرة،

ومكعكعووة  ،ا تزينند حمولتهننا عننن لإثنووين ووون خصصننت لنقننل البضننائع والمسننتلزمات ،ا
لنقننل البشننر .تواذ نحننن نخننوض نفاجننأ بصننخرة كبينرة تتوسننط الطريننق ،وهنني غارقنة فنني المنناء
إلى قرب قمتها.
عننندها صنناح موسوو ،،وهننو يطننل ي أرسننه خننارج القبينووة ،بعنند أن توقننف عننن السننير

والتيننث قنند زاد انهمننا اًر ،واخننتلط بننبعض مننن نسننمات الليننل البنناردة الرطبننة ،التنني دعتنننا إلننى

لملمة أطراف ما نرتدي من مالبس ،توقياً من البرد ونتمات الرطوبة العالية ،صاح موسو،
وسيارته تواجه تلك المخرة المرمبة:

ليا ام ابدرهمن ،يمين ول شمال؟
وكان يعني:
ليا مم مبد الرحمن ،يمين ول شمال؟
خرجت الكلمات من فم عم مبد الورحمن متقطعنة ،وأسننانه تصنطك منن البنرد ،وهنو

مقنع الرأس حتى النخا  ،وكانً اإل ابة:
ليمين ...

يالننه مننن يمننين مهلننك ،فقنند انعطننف موسوو ،بسننيارته يمينناً حيننث سننقطت السننيارة فنني

برك ننة غ ننال ب ننداخلها الج ننزء ادم ننامي ال ننذي يح ننوي الماكين ننة وتعطل ننت تمامن ناً ع ننن الحرك ننة

والدوران .

نحمنند اهلل أن المنناء لننم يتمننر القبينووة ،وبننذلك نجننا الووورد مننن البلننل ،وأنجانننا اهلل
من الزلل .كان مبد الرحمن خبي اًر ممتا اًز في طرق النقل البري ،وبالذات طرينق لقاوة،

إا أنه لددا عند إرشاده ل ..موس . ،ذلك دنه كان يجلس معاكساً له فقصند مبود

الرحمن ،عندما أجاب على سؤال موس ،الذي طرح في وقت عصنيب ،ليمينه وليا
يمين السا

.

مننا يهننم فنني ادمننر أننننا وقعنننا فنني مننأزق ،فرأينننا أن ننتظننر قلننيالً ،عننل السننماء

ترحمنن ننا ،وتعمن ننل علن ننى قفن ننل طنن ننابير المين نناه ،برحمن ننة من ننن اهلل ،الن ننذي لن ننم يفن ننارق ذك ن نره
أفواهنا،عند التحدث ،وقلوبنا عندما نصمت.

إنتظرن ننا فانتص ننف اللي ننل ،ال ننذي ل ننم يع نند يمكنن ننا م ننن رؤي ننة بعض نننا ،إا س نناعة
وميض برق خناطف .أخنذت السنماء تقلنل منن سنقوط فيئهنا المنائي ،وأراد القنوم الننزول
إل ن ننى ادرض ،فأوض ن ننحت له ن ننم إن مث ن ننل ه ن ننذه ادم ن نناكن غني ن ننة بثعابينه ن ننا ،وبحيواناته ن ننا
المتوحشة المفترسة كالذئاب والضبا  ،فمن ادجندر أن يبقنوا بأمناكنهم ،داخنل السنيارة،
ويسننتخدموا البطاريننات لالوووورش  ،كطننارد للحيوانننات المفترسننة ،التنني تخشننى الضننوء،

والتي تتجول ليالً من أجل الحصول على صيد ثمين.

لدي وبعا خبراً معهديوة ،ت تقوً ونضو ً وي للوك الودوً القاسوي ،رحوب

بهووا ال ميووا ،وبوودل أن يو ه ووا لووي مبوواراً الشووكر ،إزدادوا خو ووا ،ورغبووة ووي حيوواة
أوووول ،لكنووي ملوو ،يقووين أنهووم ،و ووي حووالتهم تلووك ،شووكروا ا ،ملووي نعمووة و ووودي
بينهم
نحن اان عند الثانية صباحاً من يوم الجمعة ،علماً بأن اإلمتحان ،النذي نحنن

بصن نندده ،سن ننيعقد صن ننبيحة السن ننبت ،حين ننث تبن نندأ الجلسن ننة ادولن ننى عنن نند السن نناعة الثامنن ننة
صباحا ،في كل أرجاء السودان.
ً
ل ننك عزي ننزي القن ناريء أن تتص ننور ه ننذا الموق ننف ،ال ننذي انتم ننس في ننه إثن ننان م ننن
المعلمين ،ا سبيل لهما ااتصال بأي جهة رسميةأو غينر رسنمية ،يتوقعنان أثنناء ذلنك
الموقف:
 الموً كفسوأ تودا. -المرل.

 دمار أو ار اإلمتحان. -الومول المتفخر لمركز اإلمتحان.

طال على أرجلنا اإلنثناء ،ووتململنوا فني جلسنتنا ،ودار بخلندنا منا لنم يندر منن
قبننل ،الصننمت رافقنننا وخننيم بيننننا ،والكاشننفات الضننوئية هنني ،الوحينندة ،التنني تتحنندث،
ورزاز بننارد يتسنناقط علينننا ،ينننهب أجسننادنا كالش ن اررات الصننتار .موووبرنا  ...وموووبرنا
ونحن ننتظر الصباح فأهلنا قالوا:
وقالوا:
وقالوا:
وقالوا:

لالمباا رباا .
لإن المبر م تاا ال رج .
ّ
إن المبر ميل .
لأمبر ّ
لالمبر بر .

وجاء في ادثر:
سفمبر حت ،يع ز المبر من مبري

وأمبر حت ،يفلن ا،
وأمبر حت،
مابر مل ،شي

ي أمري

يعلم المبر أني
أمر من المبر

قرأت هذه العبارات ،مكتوبة داخل أحد البصات والهرموة  ،ذات اللنون البمبني
والتي اكتسً به إم ابا بفغنية ال نان الكبيور شورحبيل أحمود ،ليواالالبا البمبوي ،
اللي مور بها ليالينا كثي ار ي ساحاً المعهد .

كانننت تلننك البصننات تعمننل ضننمن فريننق مواصننالت العاصننمة ،فنني خننط الحننارة

السادسننة ،بمدينننة الثننورة ،والننذي كننان كثين ار مننا يسننتقله طننالب معهوود المعلمووين العووالي،
جيئنة وذهابناً منا بننين محوووة الشووهدا الشووهيرة،لمبد ا ،خليوول  ،بفموودرمان ،ومننا بننين
المعهووود .ومننا بننين المعهووود وم نواطن سننكن الط ننالب بننالثورة ،عننندما كننانوا اينتظ ننرون
ساعة تحرك الكومرلالبص  ،المخصل لنفلهم من توالى مباني المعهود ،أو عنندما ا

يحضننرون إلننى موقننف الكووومرلالبص المتفننق عليننه ،فنني الوقننت المحنندد ،المبننرم لننه
من إدارة المعهد.

كانت تلك البصات رحمها اهلل:
لتمشي خووة إثنين مستحيل .
وكانت:
لتمشي خووة ددام وخووتين و ار .
وكانت:
لتن ّكا بعل األحيان

وكانت:

تمشي الهوينا كما

يمشي الو ي الوحل.
وكانت:
لتُحسن الودو
وكنت أسمعها كثي اًر:

أكثر من المشي .

وتقنً وت ن .

ورأيت:

لكثي ار ما يقوم السا

بغز مور الغارب لها كي تتحرك .

وأخالها تقول أثناء مشيتها لالملكلكة :
لالعين بميرة والليد دميرة .

أو تقول:

ودي حمل وتحتي حمل
يارب الحمل تزيل الحمل.
وهي كلمات كانت تقولهنا المويدة لالحامول  ،التني ربنط علنى ظهرهنا وأمحمود
أخو ل اومة  ،في أحد نصول ادحاجي السودانية ،وكان عنوان الح وة:
و اومة وأمحمد أخوها .

أو تقول:
ياضهري.
سكنت حركتها بعد صبر امتند طنويالً ،ثنم اختفنت ولنم تبنق أثن اًر ،وا نندري نحنن

وووالب معهوود المعلمووين العووالي ،أيننن اسننتقر حطامهننا بعنند ذلننك العننناء والصننبر ،الننذي

كتبت أبياته على صفحاتها.

هننا نحننن فنني سننيارتنا ال ل MERCURYصننابرون وصننامدون ،فهننل يكننون
مصننيرنا لبعوود المووبر  ،كمصننير باصنناتنا التنني أطلقنننا عليهننا و ، NO. 8نسننبة لننرقم
الخط التي كانت تحوم فيه.

ر ً  ...ر ً رددتها فانكسر حاجز الصنمت ،عنندما شنع منن أمامننا ضنوء

لننم يكننن متوقعناً علننى اإلطننالق ،إنهننا سننيارة تقتننرب منننا ،عننندها صنناح زميلنني األسووتال

إسح إبراهيم الذي صمت كثي اًر:
لالحمد . ،

توقفن ننت سن ننيارة ل MERCURYأمامنن ننا ،وحن نندثنا راكبوهن ننا بعن نند أن حيونن ننا ،أن
الطريق أمامننا أسنوأ ممنا نتصنور ،واقترحنوا عليننا الرجنو إلنى الندلن  ،لكننهم لمنا علمنوا
بأمرنننا ،إنتشووولونا باسننتخدام الجنننازير والحبننال ،مننن بركننة المنناء التنني كنننا فيهننا نقبننع،
سننحبوا سننيارتنا إلننى الخلننف فأصننبحنا أمننام نفننس الصننخرة التنني أخطننأ عننندها العننم مبوود

الووورحمن الوص ننف ،وتركون ننا بع نند أن عاه نندونا ب ننأنهم س ننيحملوا رس ننالتنا الشووو هية إل ننى
مسامد المحا ظ للتعليم ،توالى مدير التعليم بالدلنج.
تسنناعدنا فنني عمليننة تنشووي البوبينووا فنندارت الماكينننة ،وواصننلنا المسننيرة ولكننن،
هذه المرة ،عن يسارالصخرة .قبل بزو الفجر بقليل توقفننا عنند فسنحة رملينة صنتيرة،

اثرنا التوقف عندها حت الصباح.
إسننتخدمنا البطاريننات والكشوووا اً ونننور السننيارة الصننتير  ،واقتسننمنا الح ارسننة
بينننا ،لكنننا لنم نهننأ بنذلك التقسننيم كثين اًر ،فقند حندث منا لننم يكنن فني الحسنبان ،ممنا أثننار
فينا القلق ،الذي تمدد إلى حد الخوف والحذر.

ظهنر أمامننا فجنأة خمسنة منن الجمالننةواألبالوة المسنلحين ،ونحنن ا نحمنل مننن
السنالح إا أكفننا .حطنوا رحنالهم إلنى جوارنننا ،وأشنعلوا نننا اًر فني قطنع مننن الحطنب كننانوا

يحملونها في الق ار  ،لوهي حاوينات جلدينة تسنتخدم فني حفنظ ادشنياء ،التني يحتاجهنا
المسافرون في ترحالهم .
أسن ننررت لزمالئن نني أن مثن ننل هن ننؤاء قن نند يكونن ننون من ننن الهمباتوووووة ا سن ننيما فهن ننم

مسننلحون ،كمننا أنننه ا يجننوز نننزولهم قربنننا منننا ،إن لننم يكننن هنالننك هنندف .وأكملننت أن
وجود عربة في هذا المكان قد يثير الشنكوك لنديهم يإمكانينة وجنود ثنروة مالينة نقدينة أو
بضائع أو أي مقتنيات أخنرى .لكانً ال كرة ناتج دراسة دموً بهوا وأنوا والوب بمعهود
تدريب المعلمين العالي ،شملً م موماً الهمباتة ،ممارساتهم وخما مهم .
تشننتتت أفكارنننا ،وتباعنندت المسننافات بينهننا ،وادلهننم ادمننر ،وجنناءت الفكنرة التنني
تحمل الخالل أخي ار:
نوولهب إلوو ،هووؤل القوووم ،ونحموول كوول مووا تبقوو ،موون وعووام لوودينا لالووزوادة ،

نشاركهم الحدي  ،ونشورا حالنوا ،ليعلمووا أننوا معلموين ل ت وار ،وأن السويارة موؤ رة
ومعولة.
السوونا ال ّمالووة لالهمبات وة ووي نظرنووا  ،وتشوواركنا و بووة دس ومة موون اللحمووة
لالمحمرة  ،وال بن ،والوعمية ،التي كانً بالنسبة لهم زادا يشوته .،وكانوً
الناش ة
ّ
بالنسووبة لنووا آخوور زاد معنووا ،دوودموا لنووا كووؤوا الشوواي األحموور لالتقيوول  ،لي الوعووم
الاللع لدرل  ..درل  ،إل أنه ي تلك اللحظة كان حلو الملا  ،ألنه كان خاتموة

لتوبيا العالداً ،بيننا وبين أول ك القوم ،وأخولنا نحكوي القموص ،ونتبوادل الكلمواً
حت ،أمبح المباا.
لمل ننم ال مالوووة م ننا تبعث ننر م ننن رحله ننم ،وس نناروا إل ننى جه ننة غي ننر معلوم ننة وس ننط

الجب ننال ،تص ننحبهم خيب ننة أم ننل كبين نرة ،بع نند أن ك ننانوا ق نند أن نناخوا بقيع ننة س نناورتهم فيه ننا
الظنون ،باستالب الفريسة قبل موتها.
لاناخة طعم يختلف حسب الحال ،فهاك عزيزي القاريء هذه ادبيات الشعرية
العاشقة ،الوله:،
حين أناخوا دبيل المبح ميسهموا،
وحملوها،

وسارً بالهوم اإلبل.

يا ميا ي ترحالك األ ل.
وراهب الدير بالنادوا منشغل،
شبكً مشري مل ،رأسي،
ودلً:

أيا راهب الدير هل مرً بك اإلبل؟
فن لي وشك،،
ّ
وحن لي وبك،،
ّ

ودال لي:

يا ت!،
إن البدور اللواتي
ّ
باألما كانوا هاهنا،

ً تولبها،

واليوم دد رحلوا.
شتان ما بين إناخة ورحيل!
أي إناخة؟ وأي رحيل؟ عايشناهما في وسط الجبال!
ي ليلة من ليالي الخري
مثقلة باألس ،والض ر.
وأي إناخة ألهبت المشاعر ،في راهب مشتول بقر أجراس الكنيسة!
اليوووم ال معووة وا زلنننا نبحننث عننن لاللقوواوة  ،نصننف السنناعة مضننى فننإذا بنننا
نجتاز الجبال ،التي ازمتنا مننذ متادرتننا لمديننة الودلنج ،وننحندر فني و فاد متسنع تحنيط

به الجبال من كل صوب.

انطلق موس ،كاإلعصار صوب وسنط النوادي ،غمرتننا الفرحنة فهنا نحنن ننزداد
أمالً ،وسعادة ،نتوق من خاللهما للوصول إلنى لقاوة قريبناً ،وفني الحقيقنة لنم نكنن نعلنم

حتى تلك اللحظة أين تقبع تلك اللقاوة.

أمض ننينا رب ننع الس نناعة ،ف نني إنج ننراف سن نريع ،نتخط ننى ش ننجيرات الن نوادي المتفرق ننة

القصيرة ،ننظر إليها وكأنها هي التي تندفع وتسير ،في ااتجاه المعاكس لنا.

بينما نحن منحشرين وسط اامال والتوقعات الحسنة ،إذا بأصوات ،واحتكاكنات،
وعويل حديدي ،يشنف اذاننا ،بكل ما هو مزع غير مألوف ،ويمزق صنمتنا الجمينل،
وخيننوط خيالنننا المنسننوجة لطافننة ورقننة ،قووود إختوووار أحووود اإلووووارين الخل يوووين مغوووادرة

السوويارة ،وقفنز أمامنننا ينندفع فنني سننرعة عالينة إلننى ادمنام ،مثوول ..حيووان لالكن ووارو ،

وبعنند كثيننر مننن الشوووخبوة علننى مجننرى السننير مننن ج نراء إحتكنناك الهووووب بننادرض،
توقفت السيارة بحمد اهلل ولم يصبها داء اإل نقالباً المشؤومة.
تركنا السيارة وترجلنا وأي ود نا مل ،أر لنا معتمدين مليها كل المتمواد  ،أمنا
م ننا يقص نند بوووو لالر الوووة ادخ ننرى فل ننم يك ننن لن ننا منه ننا نص ننيب .فق نند ك ننان الن نوادي مليئن ناً
بجماعننات مجتهنندة فنني المسننير ،فنني إتجاهننات مختلفننة ،وكننان أقلهننم تسننلحاً مننن يحمننل

لحربة يتجاوز طولها الخمسة أمتار.

جاءنا موس ،بالخبر ،بعد أن تابع ادثر الذي خلفنه الهووب أثنناء انجن ارره علنى

ادرض ،ب ننأن لالسوووواميل ويقص نند لالموووواميل  ،الت نني تح ننبس العج ننل ق نند وإنهل وووً
ويعني وإنحل ً  ،كما إنحلجت معها الكتينة ،و وضامً التيلة .
ا يمل ننك موسووو ،إا كتينوووة واح نندة أخ ننرى ،تفحص ننها فوج نندها محلوج ننة أيضن ناً،

عندما أراد استخدامها .هنا صاح القضا  ،وأودى بحياة السيارة ،فأصبحت بال حراك.
وجنناء الق نرار أن نتركهننا وننجننو بأنفسنننا ووردنووا العزيننز الننذي يزينند علننى وزن ادسننتاذ
إسح ببضع كيلوجرامات.
تركنننا السووا

والمسووامد ومبوود الوورحمن لنندى السننيارة ،وتبادلنننا أنننا وادسننتاذ

إسح  ،في تناوب غير متكافيء لحمل الطرد ،فكان أقوانا يصل به إلنى مسنافة قند ا
تزينند ع ننن العش نرة أمت ننار ،وبع نند قطننع أربع ننة أو خمسننة مس ننافات كن ننا نأخننذ قس ننطاً م ننن
ال ارحننة ،يجلننس كننل واحنند منننا علنني طننرف مننن أط ارفننه ،نتجنناذب أنفاسنننا ،وزي ركوووب

ال مل الذي تطرقنا إليه مسبقاً.

ذكرني حمل الورد على أكتافنا موقفاً من مواقف قصة سويدنا ممور رضني اهلل

عنننه مننع أم اليتننامى .فعننندما ذهننب إلنني بيننت مننال المسننلمين ،وأمننر الخننادم أن يحمننل
عليه الدقيق ،قال الخادم:
لمنك أم مليك يا أمير المؤمنين؟ .

قال سيدنا عمر منزعجاً:

ملي الددي  ،أأنً تحمل مني لنوبي يوم القيامة؟ .
لثكلتك أمك! إحمل ّ
هكذا كان حمل الورد واجباً مقدسا علينا.
من يا ترم يحمله منا ،ونحن نت ه إل ،اللقاوة بال دليل أو ر ي ؟

كنا نسير في إتجاه و الودبال موبا التني تنم تفسنيرها علنى أن منن سنألناه عنن
موقننع حكننومي كالمدرسننة ،أو نقطننة البننوليس ،أو قريننة ،كننان يقصنند لال بووال الغووبش
عننندما أشننار بننذلك بيننده التنني لننم تكننن مشننتولة بالحربووة ،والتنني خلناهننا قريبننة ،إا أنهننا
إس ننتترقت زه نناء ال ننثالث س نناعات مش ننياً عل ننى ادق نندام ،وذل ننك دن الن نوادي ك ننان مقعن ن اًر،

لمعلومة من العدساً ،يا خري ين ! .

السنناعة تجنناوزت الحاديننة عشننرة صننباح يننوم الجمعننة ،عننندما وصننلنا إلننى سووو

والوي ،النذي لننم نجند بنه أحنند سنوى إمنرأة واحنندة ،والتني لمنا سننألناها أجابنت بأنهنا زوجننة
المسامد الوبي.
كننان السننوق يتكننون مننن مجموعننة مننن لالرواكيووب المت ارصننة ،المتالصننقة ،فنني
صننف واحنند ،تتطيهننا مننن أعلننى لنت و

وقطننع باليننة مننن الخننيب ،وبعننض مننن سننيقان

النباتننات لوالقووش  ،وعننندما سننألنا عننن العنصننر البشننري فنني السووو  ،علمنننا بننأن ذلننك

السووو يتوسننط منطقننة تجمننع ،دشننتات مننن ال ردووان ،والبيوتننات المتننناثرة فنني ال نوادي،
الننذي عننرف ب..لسووو والووي  ،منسننوباً للمنطقننة ،يؤمننه الننناس مننن كننل صننوب قبيننل

منتصننف نهننار كننل جمعننة ،وقنند أشننارت عقننارب السنناعة ،وقننت س نؤالنا ،إلننى الحاديننة
عشرة صباحاً.

كننان الجننو والفقننر يحومننان مننن حولنننا ،فطافننت بنني الننذكري ،يننوم كننان الوليوود

اليا ا ،يتلوى جوعاً وأرقاً ،أيام المجاعات المتكنررة ،التني ظفنرت بننا ،واجتاحنت مواقنع
متعددة ،من بالدنا.
كان أقلها أثن اًر ،ماخلفتنه فني أحنالم ادطفنال ال يواع ،وسنؤالهم النذي ا يتوقنف،

عن مصادر الغلا  ،تواشبا رغبات ال وم ،،وسنطوة ال ووع ،ونشنوب أظنافره القاتلنة،

في أجساد الصتار ،ووجع األلم المضني ،النذي أنهنك الحيناة منن حنولهم ،فتنذكرت منا
أنشدته يومها لمل ،لسان و ل ا ا :
حين مرخً مل ،الدنيا،

وبعيني لاك البري ...
يولدون،

كواحد من أل

ي وسو الظالم...

كواحد من هؤل الوا دين،
العابرين.....
حين مرخً ما ارت عً بيار ...

ما اضً األنهار ي المشار ،
فنا لسً رسول من مند اإلله،
لسً المسيح بن مريم.
فبي ي الزرع يحمد..
وسيعود من بعد الغروب،
مكلال بالعشب...

مرمعا ببقايا وين،
سيعود من بعد الغروب...
كالوي

القتيل،

متل عا بالممً الد ين.
ال وع يمأل كل أر ا المكان،
وال ادة العميا ،
تستل السيو

البارداً القاتالً..

بكل أر ا المكان،
والموً يعلو هناك يبعثه األنين...

أبتام!

أما حمدً اليوم بعضا من رغي ؟

ضن بني ،
لالزرع ّ
لوالشاة أدركها الضياع .
أمام!
أما من دشرة ول،
أو بقايا من ددي ؟
باألما كانً هاهنا،
تحً ال راش،

دوعة خبز ...
كانً ت وا ي هلا ال نا ،

وبداخل لاك اإلنا .
وأنام ي خ ل الوليد المستكين،
أحلم بالرغي

وبالددي ..

ومودة الوي

القتيل ،

مشم ار ...متل عا،
بعد الغروب.
كنننا ونحننن نتحنناور مننع تلننك الشننابه الوحينندة قنني المنطقننة ،نقننف أمننام لدويوووة
منفردة ،بجانبها مبنى شيدت حيطانه من ألواح لالزنك  ،فعرفننا منؤخ اًر أننه لواحونوة .

سننألنا عننن المسوووامد الوبوووي ،فأجابنننا بحضننوره الفننوري ،ليحيينننا وويقالووودنا بحميميننة

بالتننة ،وهننو يشننير إلينننا بنندخول والقويووة  ،التنني علمنننا فيمننا بعنند بأنهننا العيووادة ،وغر ووة
النوم ،والموبخ ،والستقبال معا.

تقننوم القويوووة بأربعننة مهننام كلهننا كبي نرة ،فتننذكرت حصننان أمننريء القننيس الننذي
وصفه الشاعر بأربعة صفات أيضاً ،كلها كبيرة إذ يقول:
ٍ
ٍ
مقبل ،مدبر ٍ ،معا
مكر ،م ٍر،
ك لمود مخر حوه السيل من مل.
حكينننا قصننتنا للمسووامد الوبووي ،الننذي أنسننتني أحننداث الزمننان اسننمه ،لكننن ممننا

أذكنره أنننه أحنند أقننارب زميلنننا حموواد مبوودم إسووماميل ،الخ نري الننذي ورد إسننمه مسننبقاً،

والننذي كننان لنننا بمثابننة الشننفاعة لنندى المسووامد الوبووي بمننا غمرنننا بننه مننن كننرم وحسننن
ضيافة .وهكذا رافقنا معهد المعلمين العالي في ترحالنا وفني حلننا ،بتلنك البقعنة النائينة

عن موطننا بمدينة باألبيل.

أدخلنننا وردنووا الجميننل أمامنننا داخننل القويووة ،بعنند أن علننم مضننيفنا بمننا يحويننه،
بين طينات أغلفتنه المتعنددة منن النورق ،والقمناب ،والخنيب ،وثنوب المسوامد ،وطمأنننا

على أنه سيظل في أيدي أميننة ،إلنى أن تحنين سناعة رحيلننا ،التني أصنبحت م هولوة

تماماً لدينا.

أخبرنننا محنندثنا ونحننن نتننناول طعننام اإلفطننار ،المكننون مننن العموويدة ،والمردووة،

واللحمووة ،التنني أحض نرناها مننن ج ن ازرة بأحنند الرواكيننب ،حصننلنا عليهننا صنندفة ،عننندما
علمنا بأن بقنرة انكسورً وذبحنت ،وأخالهنا بقنرة عجنوز ،وذلنك منن سنمات لحمتهنا التني
استعنا على أكلها بإستخدام السكين ،علماً بأنها غليت في النار غلياً جيداً.

أذكننر أن سننعر الكيلننو كننان بمبل ن عش نرة قننروب ،ويعنووي ال نيووه ي يووب مشوورة

كيلو من اللحمة أما سعر كيلو اللحمة اليوم ،لألبقار التي ا يشوبها كسر ظناهري،ل
أن سوووعر األديووة موون اللحموووة يعووادل أكثوور مووون 1000
بلووا ل 27000نيهووا ،أي ّ
أن ربووا أديووة اللحمووة يسوواوي مبلووا  250نيهووا ،وهووو المبلووا
نيهووا ،ويعنووي للووك ّ
الوولي يمكوون أن يشووترم بووه الشوواري موودد خمسووة ومشوورين كيلووو موون لحمووة سووو

والووي  .امنننا مضووي نا كثي ن اًر علنني تكبنندنا مشنناق ش نراء اللحمننة ،دنننه كننان قنند إشننتراها

مسبقاً ،مدعماً حديثه بأنها لحمة بقرة مكسورة.

حضننر وجبننة اإلفطننار معنننا ،العننم مبوود الوورحمن والسننائق موسوو ،،بعنند أن تركننا

المسووامد فنني مكننان الحننادث ،ليقننوم بح ارسننة السننيارة ،كننان مظهرهمننا يننوحي بننأن رأيهمننا

قنند وتلووو

 ،كانننا مننرهقين تمام ناً مننن طننول المش نوار فنني سننبيل الوصننول إلننى والووودبال

العبا  ،زائداً ما عاناه السائق موس ،،أثناء محاواتنه الدائبنة ،بتينة إصنالح العطنب،
الذي حل بسيارته الفارهة.

أما فيما يختل بالحنديث عنن لقواوة أول اللقواوة  ،فقند أخطرننا مضوي نا الكنريم
بننأن هنالننك للوووري سننيحل بوادينننا بعنند سنناعة مننن اان ووبعووا بالتقريووب  ،يحمننل فنني
داخل صندوقه عددا من رواد السوق ،النذين يعمنل علنى تجمنيعهم منن منناطق مشنتته،
فنني داخننل النوادي ،ومننن ثننم يننذهب بننالبعض منننهم إلننى مدينننة الوودلنج ،فنناقترح علينننا أن
نتفاوض مع صاحب أو سائق لاللوري  ،في إمكانية توصيلنا إلى لقاوة.

سناعتها اتسننعت دائنرة ادمننل أمامننا ،وتخيلنننا أنننا كنننا لننوووني ولنتوورنم برائعننة
الفنان المبد  ،ود كرد ان ،األستال مبد القادر سالم:
اللوري حل بي

دلني ي الودي.
عال حل اللوري في ساحة السو عند الواحدة ظه اًر بالتقريب ،للكنه لألسو

ما ح ّل بي ول دلني ي الودي اللي أحلم به .

بوفن التقريوب وي اللغوة ،هوو
كان كل شيء لدينا يوصنف ب نلالتقريوب  ،لملموا ّ
نوع من أنواع المشي لدم الل اب "المو ار عين"  ،دنننا كننا نسنابق النزمن ،ونتطلنع إلنى
التروب أو الشروق فقط ،حيث أن الفارق بينهمنا أصنبح خيطناً واهيناً ضنعيفاً ،ا سنيما

ونحن محتارين نحل ونربو فيما بين:

 وول المسا ة التي ت ملنا من لقاوة. الحمول مل ،الوسيلة المناسبة للومول لمركز اإلمتحان. سالمة وأمن الورد القابا داخل القوية. -مالوة مل ،محتنا التي نسينا أمرها.

إنطلقنا جميعاً صوب اللوري ،وجدنا السا

خلنف عجلنة القينادة ينتظنر لحظنة

نننزول الركنناب ،ومننن ثننم يتحننرك بدفعننة أخننرى ،نحننو مدينننة الووودلنج .لننم يتحنندث كثي ن اًر
عننندما طرحن ننا ل ننه مض ننمون حالن ننا ،واف ننق علننى الف ننور ،لك ننن بش ننرط أن ن نندفع ل ننه مبلن ن

أربعين نيها مقدماً .وافقنا نحن أيضاً عنل العنرض ،ولكننا أخبرنناه بأنننا ا نملنك ذلنك
المبل الكبير حالياً ،لكن بإذن اهلل ،سنسلمه ما طلبه فور وصولنا إلى لقاوة.
وأنا ل أتعامل ما الحكومة أبدا .

قاله ننا ف نني ص ننلف وافتن نراء ،اس ننتخدمنا مع ننه ك ننل أس نناليب الر ووووا  ،والوونيووووة،
واإلنسوووانية ،ومسوووتقبل أبنوووا المنوقوووة ،والمسوووؤولية ،وغيرهننا ممننا تعلمننناه ،وتنندربنا

أن الر وول مضووروب
علينه ،فنني معهوود توودريب المعلمووين العووال ،،فلننم نفلننح أبننداً.ويظهوور ّ
حكومة ،بالضربة القاضية ،ي زمان ساب
ننوى السووا

التحنرك عنننا وعنن كالمنننا لال ووار بالنسنبة لننه ،فمنا كننان لنندينا إا

أن نرسل معه خطاباً إلدارة التعلنيم بالودلنج يحنوي وصنفاً كنامالً ،لمنا حنل بننا ولمنا هنو

متوقن ننع فن نني السن نناعات القادمن ننات ،التن نني تفصن ننل فن نني من ننا بيننن ننا وبن ننين الجلسن ننة ادولن ننى
لامتحان.

ش ننكرنا الرج ننل عل ننى موافقت ننه لحم ننل الرس ننالة ،لكن نني ل ننم أك ننن متف ننائالً م ننن أن ننه

سيدسننها فنني ينند المسننؤولين ،بننل قنند يقننوم بدسننها فنني جيبننه إلننى حننين ،إن لننم يكننن قنند
مزقها ،بعد أن أدار عجلة القيادة في ااتجاه المعاكس لنا.
رجعنا إلى القوية نجرر أذيال الخيبة ،نلعن زماننا ونستغ ر ،نكيل اللنوم علنى
ووووووري بالحن ن ننديث سن ن نناحات
صن ن نناحب العربن ن ننة ال ...ل MERCURYونسوووووووتغ ر ،نعو ّ
المس ننؤولين ب ننالتعليم ونسوووتغ ر ،نضووورب كفن ناً بك ن ف
نف ونوووؤ ونسوووتغ ر ،نوووؤدي ص ننالة

مقصورة ومجموعة وندمو.

غادرتنننا الشننمس ونحننن ثالثننة رابعنننا زوجننة المسووامد الوبووي ،وتوولكرً أمووحاب
الكه

فقرأت سورة الكه

دني كنت أحفظها ،فهي سورة تحفظ قارءها منن الجمعنة

إلى الجمعة.

غادر الجميع المكان العم مبد الرحمن رجع فني اللوري إلنى الودلنج ،والسوا
موس ،رجنع فني اللووري إلنى حينث تقينع سنيارته ،وغنادر البنائعون والمشنترون المكنان،
فأصبح ثالثتنا مفترشين ادرض في حيرة ،ملتحفين السماء في وجوم ،ليس هنالك منن
يسننامر ،أو يحكنني إا النجننوم ،والظننالم ،والسننحب العننابرة ،التنني انننتمكن مننن رؤيتهننا،

والتي تنذر بالوعيد ،وأمواً تدخل مسامعنا كأنها هندير ماكيننات السنيارات ،المندفعنة
نحونا وما هي بالواقعية لكن يقول المثل:
وحلم ال عان ميش .

تننذكرت فنني تلننك الليلننة الشنناعر العربنني عمننر بننن أبنني ربيعننة ،حننين مننا خننرج
متوجسناً مننن خنندر محبوبتننه ،فنني ليلننة مننن لياليننه الحالمننة ،التنني كننان يصننف حالننه فيهننا

وهننو خننارج مننن الخنندر فنني تلننك الليلننة المقموورة ،التنني يخنناف العشنناق دائمناً مننن كشننف
أمرهم ومتامراتهم يها:

وكان م ني دون ما كنً أتقي
ثال

شخوص كامبان ومعمر

لما أ زنا ساحة الحي دلن لي
أما تتقي األمدا
إلا

والليل مقمر؟

ً امنح ور مينيك غيرنا

أن الهوم حي تنظر
لكي يحسبوا ّ
كننان بوون أبووي ربيعووة مننا بننين إثنننين يتلننذذ فنني ليلتننه تلننك ،وكنننت مننا بننين إثنننين
أتعننذب فنني ليلتنني اللننيالء .إن مننا يجمعننني بووابن أبووي ربيعووة فنني ذلننك الوقننت هننو أن
إسمي ممر تواسمه ممر وليس إا.
فلنك عزينزي القناريء ،أن تفنرق منا بنين الم ون والم ون ،والهوم والهوم ،والحووال
والحال ،فستجد الفرق كبي اًر جنداً ،ا يتنرك مجنااً للجمنع والتشنبيه بنين ليلتنين ،إحنداهما
مقمرة ،وادخرى تتدثر بالسواد.

حدثنا مضي نا أن المسافة إلى لقاوة يبلتها الجمل ادصنهبو مول السوبا

فني

ينومين كنناملين ،وا أمننل لوجنود جمننال لايجننار فني منطقتننه تلننكوحتوو ،لووو كانووً مووال
مماراً  ،وبذلك ودوا ملينا العشم  ،في وجود أية وسنيلة أخنرى للتنقنل ،وأن طرينق

والي هذا ايستخدمه ومادول فني الخرينف إطالقناً ،فحملننا عملينة اختيارننا الخطنأ لهنذا
الطريننق ،و ووي الخري و

يالوولاً .تنصننلنا مننن المسننؤولية ورمينننا بهننا علننى إدارة التعلننيم

بالودلنج والعنم مبود الحمون والسنائق موسو ،،ولكنن هنل يجندي ذلنك ،ويتينر منن ادمننر
شيئا؟.
إنتص ن ننف ليلن ن ننا ونح ن ننن اإلثن ن ننين ومض ن ننيفنا ،ال ن ننذي أفس ن نندنا علي ن ننه ليلت ن ننه تل ن ننك،
نحكي...ونحكي ..ونحكني ،منن غينرأن يتمنض لننا جفنن ،تحندثنا حنديثاً مسنفيضناً عنن
الخ ار ووووواً ،والبعاميوووووً ،والحيوانووووواً الم ترسوووووة ،والثعوووووابين ،والعقوووووارب ،وال ووووون،
والشياوين ،وود أم بعلو ،والغوول ،والبعشووم ومون كول موا هوو مخيو  ،ومتودوا وي

تلك الليلة.
إلّ أننووا لووم نتوولكر بوووولً منتوورة بوون شووداد ،وأبووو زيوود الهاللووي ،وود النميوور

والوير الخداري .كما لم نتور إل ،األبوال اإلسالميين ،أمثال ملي بن أبي والوب،
وخالد بن الوليد ،ول أبوال العروبة أمثوال ممورو بون معوديكرب ول رسوان السوودان
أمثال ر الً المهدية وأبوال معية اللوا األبيل وغيرهم.
لكن ما ألكرم يدا ،أننا توردنا ي حديثنا إل ،آيوة درآنيوة واحودة ،مون سوورة

الملك هي:

{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِنيِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِريِ }
مد ا ،العظيم ،سورة الملك لآية 5
حي لم نكن نشاهد أمامنا مون ومويل إلّ ومويل الن ووم المتراموة ،والتوي

ل تتبامد يما بينها ،إلّ بمسا اً ،دد تتيح للشياوين الودو  ،لتوتمكن النيوازك مون

ر مها ،وللك مندما لي ج السحاب دليال .

مننن غيننر مننا هننو متوقننع ،شننع نننور مننن جهننة موقننع مدينننة الوودلنج ،ومننا هنني إا
دقننائق حتننى قتننرب دوي سننيارة تتجننه نحونننا ،لننم يسنناورنا الشننك أبننداً ،مننن أنهننا إغاثننة
عاجلة ،من أحد الجهات التي يهمها أمر التربية والتعليم ،وأمر المتحاناً.

لكن ننا ،وف نني نف ننس الوق ننت ،توقعن ننا ادسن نوأ ،فربم ننا تك ننون س ننيارة ع ننابرة ،أخط ننأت

طريقهنا الصنحيح ،كمنا حندث لنننا .لنذا لنزم التحنوط ،فكننان الدتوراا أن ننتشنر وننشوور
"يعنوووي زي شووور المالبوووا وووي الحبووول" ف نني ع ننرض الطري ننق ،لنض ننيق الخن نناق عل ننى

السووا  ،وبننذلك نجبنره علننى التوقننف .فننتم لنننا ذلننك ،تواذا نحننن ب ل لوووري اخننر يحننل
في لالودي وهو مليء بالركاب .
ماا بنا السا :

لبا ،وري لقاوة من وين؟
كان ذلنك أ مول وأن وا سنؤال أسنمعه مننذ أن غنادرت الودلنج ،فانبرينت للسوا

وأخبرتننه بأنننا سنننقوده إلننى لقوواوة ،ففننرح بننذلك الخبننر ورحننب بنننا نحننن اإلثنننين ،وأخبرننناه
بأمرنا ،فأجلسنا إلى جانبه في المقعد ادمامي ،بعد أن أخاله لنا من الركاب.
عمدت إلى مضي نا وسألته عن جترافية الطريق إلى لقاوة وتضاريسنها ،فشنرح
لنني كننل شننيء ،فأصننبحت مننن توهننا ،أنننا القا وود ،والوودليل المعتمنند،وبووللك أمووبحً مبوود

رحمن ديد ،ب انب السا  ،اللي لم أستخدم معه ت ربوة ركووب ال مول ،إنموا نبوا

إلوو ،نووب ،حتوو ،أسووتويا أن أتبووين يمينووي موون يسوواري  .ومننن هنننا دخلنننا فنني مسننيرة
وحقب ننة جدي نندة ،م ننن رحلتن ننا ،متيمم ننين ص ننوب ه نندفنا المجه ننول لقووواوة توان ش ننئت فه ننو
اللقاوة.
عند الساعات ادولنى منن صنباح ينوم السنبت ،أطنل ركبننا الميمنون علنى مديننة

لقوواوة ،التنني كانننت تعننيب فنني ظننالم دامننس ،مننا عنندا تلننك ادعننداد الكبينرة المتننناثرة مننن
لال وانيا  ،التي كانت تمنأل ادمكننة ،والتني توجهنت جميعناً نحوننا ،فني سنرعة فائقنة.
هجم حاملوها على لاللوري الذي حل أخي اًر في والودي المطلوب.

كان لذلك الحشد سؤال واحد قو ،حسب ما لملمت من أشتات الحديث ،الذي

تشتت ،وتبعثر ،علي مسمعي ،الذين أصبحا يحمالن طنبال سنميكاً ،ذا رننين ومتخوتخ

وكان السؤال يقول:

وما لدتكم مربية حكومة ي الوري ؟

فهمنا والشغالنة وكان ردنا:
ونحن بتامين المتحان .

لننم نتلننق بعنند ذلننك إا عويننل النسنناء ،وص نراف الصننبية ،وهمهمننات الكبننار مننن

سكان المدينة ،فساد الهنرج والمنرج وضوضناء غينر مألوفنة .فني أثنناء ذلنك تقندم نحوننا

األستال شبور ،وقد علمنا فيما بعد أنه نواظر المدرسوة ،النذي أحسنن إسنتقبالنا ،وأنزلننا
في المكان المعد لنا مسبقاً ،كمقر لضيافتنا.

على الفور سلمنا األسوتال شوبور ،ذلنك الوورد لالم توري  ،النذي أنهكننا وأنهنك

أكتافن ننا ،وعلمن ننا كي ننف نص ننبر علي ننه ،وعل ننى م ننن كلفون ننا بتل ننك المهم ننة .ق ننام األسووووتال
النوواظربإدخالننه فنني أحنند الوودواليب ل مووا دولب ولوويا الوودواليب القبيلووة  ،وأمننن علننى
ح ارسننته لفتنرة سنناعتين قننادمتين ،إذ أن الصننباح قنند بنندا ،وأذن فنني الننناس المنؤذن ،بننأن
حيووا ملوو ،المووالة ،وبعنندها إنخرطنننا فنني أداء صننلواتنا ،التنني كانننت مننن بينهننا مووالة

الشكر ،وأسدلنا الستار على صفحة مضنية وممتعة ،عند سردنا لنبعض منن مقاطعهنا
في مستقبل حياتنا.
بعن نند إكمن ننال مجرين ننات اإلمتحانن ننات فن نني وقتهن ننا المحن نندد لهن ننا ،فن نني فت ن نرة تخللتهن ننا
إصابتي بالمالريا ،والتي صاحبتها مكابدة مضنية ،أثناء الرجنو لمدينة األبيل ،بعند
وصول موس ،إلنى لقاوة بطريقنة ملهلوة ،وكينف أن سنيارته التني لنم يحسنن صنيانتها،
تعطلنت بنننا منرة أخننرى ،فنني وريو الهووا ،لبين كوواددلي والوودلنج  ،وكيننف أنننا أمضننينا
ليلة أخرى في العراء ،هذه المرة ،ولنيس بنين الجبنال ،وكينف تنم إسنعافنا يسنيارة أخنرى،
من لقاوة.
تدرجت بنا الخطوب حتى عدنا إلى مدينة األبويل ،نحمنل فني وردنوا الجديند،

أو ار اإل ابوووة .ونحمننل بننين جوانحنننا خوووواو ار مكسوووورة ،أنهكتهننا بقايننا مننن الننذكريات
المو عة ،المملوءة أش انا ،وبعض الوقت آلما.
وبعنند مننرور أسننبو كامننل مننن تننأريأ عودتنننا ،دس نوا بننين ينندي مبل ن و 7سووبعة

نيهاً لال نيه يحوك ال نيوه  ،كاننت عبنارة عنن مسوتحقاتي ،وأ وري النذي إسنتوفيته

من إدارة التعليم باألبيل لالمتحاناً  ،نظير ما قمت به من ف
عمل.
وهنا نسدل الستار ،مزيزي القاري ،

مل ،أمل ر عه مندما نتناول هموم كلية التربية،لالش الثاني مون معهود

تدريب المعلمين العالي  ،ي ودً لح إلا شا ا ،لنا للك.
ألم أدل لك مزيزي القاري :

لان معهوود توودريب المعلمووين العووالي ،مووالي وودا؟ بوول أخالووه اآلن أمووبح مووالي وودا
ّ
دا دا دا والي ما ل نهاية .
وا ،ولي التو ي ،،،،

