
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 

 

 لقومي اينابيع من التراث                       

 السوداني                              

 

 

 

 وخــــــــــــــــــــــالشل                   

 

 

 

 

 

 

 الدكتور /عمر محمد العماس                                    



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ـداءــــاإلهـــ                                      

 

 إليكم أحبابي...    

 في االتحاد القومي لألدباء والكتاب السودانيين..      

 وإلى من هو منكم.. في قائمة المثقفين...  

 من أبناء أمتنا السودانية المعطاءة،

 كل من يأتي عبركم.. من المهتمين بالتراث، ىوإل 

 وإلى كل من جاءكم يسعى للعلم وللمعرفة... 

 أهدي هذا الصرح التراثي.. 

 صفحات التراث النيرة... ذي أرجو أن يكون شامة آسرة... في ال 

 وأن يجد نافذة يعبر منها للخير.. 

 وللفائدة.. 

 .لكل أفراد األمة الواعدة 

 

 المؤلف                                                                          

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المقدمة                                             

 

 ....القارئعزيزي     

 

 ..للتراث السوداني ينابيع إن    

 ...ال تنضب  ...متنوعة ثرة...

 ،دافقة نابضة و..فهي ذات جذور ممعنة في التعمق 

 ،ال يتوقف معينها أبدا   

 ...الوقتهي متجددة في ذات و 

 ...تهدي فيضها عبر مساحات التاريخ 

 ...المتعاقبة حقبهعبر و 

 ..أفرادهاعطاء ألمة لم يتوقف  

  ...مجتمعاتهاوعطاء 

  ..مبتكروما هو  ...هو جديد ما كلعن اإلتيان ب

 ...موثوق رباطهكل ما هو و

 ،قيمهعلى و ،وجدانياتهمشتمال  على  

  ...نشاطاته الحياتية المتعددةوعلى  

  ...األخرى  التي ميزته كثيرا عن غيره من األمم



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...في كل حقبه التاريخية

 ،الزاخرة بالتنوع الحضاري 

  ...المتمدد مع مرور العصور 

 البشرية.... الحياة مآلوتنوع 

 

 ...القارئلك عزيزي 

 

  ...الصفحات القادمات أن تتصفح معي

  ..مضامين التراث بعض علىسويا  لنقف 

 ..مضامين التراث القومي السوداني شيء من وعلى

 بصفة خاصة، 

  ..رغبة في إزاحة الستار 

 ،العالق بها ...ونفض الغبار

 ،وترسباته ..الماضي متكدساتمن  

  ..فلعلنا نسوق أنفسنا 

 ...من هذا المنطلق الصلببدأ  

  ..والسمو إلى آفاق 

 ..زاهية و ..منارة بارزة ..تجعل منا

 السودانية.. األمةفي رفع شأن  

  ..والترقي بها 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،و أنبل ..إلى ما هو أسمى

  ..ما هو أكبر قدرا  إلى و 

 ..و أرفع مكانة

 ،بين األمم من حولنا 

 ...فتراثنا القومي 

  ..غني بما فيه 

 ..ينابيعه ونابض ال تكف

  ..وال تتوقف عن تدفق 

  ..كل ما هو مفيد

 ..ألمتنا

 ...األممولغيرها من  

 أصبح للتراث فيه..في عصر 

 قيمة.. 

  وفي الحفاظ عليه مكرمة.

                                                             

 

 المؤلف                                                                 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التراث                               

في التوغل  و ،الذي نحن بصدد الغوص في بحوره ...يشتمل التراث السوداني     

 ،والوجدانية ..والنظرية ..مختلف نشاطات الحياة العملية منها على ،ينابيعهعمق 

 ..القبلية منها ،والجماعية ،والتجارب الفردية ..والعلمية ..شاملة الجوانب األدبية

 ..ألثر الثقافيأو الدول والشعوب ذات ا ..من دول الجوار ،والوافدة ..والجهوية

 .واسع االنتشار

 

والهاربين من  ..والسياح ..ء به الرحالةاما قد جقد يشمل التراث أيضاً،      

أو الهاربين من  ،الخارجيةالحروب  وأ ..جراء وطأة الحروب الداخلية ،أوطانهم

أو  ،بصفة عامة ..ألي سبب كان ، أو المشردين من مواطنهم،العدالة في أوطانهم

ا مع أو الذين تزاوجو ،أصحاب الحرف والصناعات وأ ..الرعاة وأ ..التجار

وكل  ،البناتمن من األوالد و ..فأنجبوا ما شاء لهم أن ينجبوا ..المجتمعات السودانية

  .وغير المرئية ..أصحاب الحاجات المرئية

 

أن  ..هذا التراث الموروثاستطاع  ،من الحاالت ..الذي ذكرنا كل هذا الفيض   

 ،من خالل حقب متتالية ..تحدث عن نسيج المجتمع السوداني ،بوتقة واحدة نيكو  

والتي أصبحت إرثاً  ،التي تخصها ،وتراكماتها الثقافية ...لكل منها شكلها الحياتي

 ..التي تتحيز رقعة ،وأصبحت تراثاً موحداً لكل األمة ،يتعلق بحياة األمة السودانية

 ..والمكونات ،بصفة عامة ..الطبيعية منها والمناخية ..ذات مواصفات معينة

واآلمال والتطلعات  ..والتراكيب الخلقية ،والوراثية ..والعقائدية ..واألصول اللغوية

أو  ،بمن هم في الجوار ..والعالقات العامة ..واالنتمائية ..والنزعات القبلية ..لقوميةا

 ما قد يتخطاهم بالحد المقبول.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

كان رمزياً  أم  ..إن كان ممارسة عملية محسوسة وواقعية ...سودانيالتراث ال    

وبكل  ..بمختلف فنونه ،واألدب ..والشعر ..كما هو في القصص ..ومعنوياً 

وعصر أو عصور معينة... سطرت على ...ث عن أمة واحدةفهو يحد    ..تفاصيله

 األمة.نشاطات صفحات 

 

 :نقوليمكن لنا أن    

ال  ..محددة بفترات وحقب ،هو الحياة ،السوداني بالنسبة لنا كسودانيينن  التراث إ 

حياة  التراثف ..ها بفعل الزمنما قد اندثر منأو  ..أذهان األفرادمتعلقة بزالت 

 ،عامدة إلى تخليده ..وذحمن أن تحذو  ..تستمد كل حقبة منها ما شاءت ..مستمرة

         .أو بالتعديل الحذفبباإلضافة أو  ،تطويرهإلى و

    

 ،هي إال  حياة سبقت أحداثها ما ...لتي نجترها اليوماوالحكاوي،  ..إن  القصص   

 .. ونزاول أحداثهاونعجب بالكثير من فقراتها ..لكننا ال زلنا نمارس بعض نشاطاتها

أو عن طريق  ..سوى أن كان ذلك ممارسة ،نوكأننا نحن الشخوص األصليي

  ..بأي صيغة مقروءة ،أو الكتابةعن طريق التمثيل، أو  ..ألحكي

 

فهي  ،بدع وأ ..و أساطيرأ ..بكل ما جاء فيها من خرافاتن  القصص وأكما      

 ..وممارسات ..أو االبتعاد عن صفات ،تهفو إلى غرس قيم معينة في المجتمعات

وكلها تعبر  ،نابعة من عصارة األمة الواحدةوفي مجملها.. وكلها  ،منبوذة وخصال

 ... تعبيراً صادقاً على ما يجوس بدواخل أفرادها

 

أو يعضد بها ما ينشده قوالً أو  ...قد يتبنى معانيها البعض وينسبها لمن ينسب    

 ،تفسيراته لألشياءبحسب و ..بحسب رؤيته الذاتية ،وقد يتحاشاها البعض ،فعالً 

ي يراود خيال كل منتمفهي تحمل من المعارف ما  ..ولكنها في خاتمة المطاف



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وهو ما  سيؤدي بها ألن تكون  ...فتصبح بذلك سلوكاً مشتركاً  ،للمجموعة الواحدة

 في مقتبل الزمان. ..تراثاً قومياً 

 

التي تعبر عن مواقف تنحدر األمثال،  ..من مضامين هذه القصص المتنوعة   

كي تدلل  ،والفقراتفي مجملها تختصر كثيراً من السطور فاألمثال  ،حياتية مجتمعية

أو تعديل نمط  ..اً أو توجيه ..أو عظة ..تتضمن إرشاداً  ..على سلوك أو معرفة

 ..وقد يستخلص البعض ،)خير الكالم ما قل ودل(يحمل مقولة ... فالمثل حياتي بعينه

تصب في  ..التي ستصبح أقواالً مأثورة مستقبالً  ..بعض الجمل أو بعض التعبيرات

 ونقصد به هنا المجتمع السوداني. ...للمجتمع ذات الوعاء التراثي

 

تختلف من وقت  مقامات سردية..وفي  ..في قوالب ..تأتي وتصاغ القصص     

 ..سلوب.. أو من صياغة ألخرى.. أو من أسلوب أللغيره .. أو من موضعآلخر

 ..وهو النوع اللفظي من القصص ،فمنها ما قد يحكى كما هو مألوف في األحاجي

ساء بطرحه .. وغالباً ما تقوم النوالذي غالباً ما يحكى للصغار من البنين والبنات ليالً 

ومن يحذو حذوهم من أ ،أو األمهات (الحبوبات)ونقصد بالنساء هنا  ..بشكل درامي

 ...واألخوات الكبار ..والعمات ..الخاالت

 

ومثل  ..(الغول)كثيراً من الخرافات مثل ..كثيراً ما تتضمن قصص األحاجي      

 ..(الصقور الكبيرة)ومثل  ..(الشكلوتة)ومثل  ..(النسناس)ومثل  ..(ود أمبعلو)

جمع  (البعاعيت)ومثل  ..التي ال ترى إال  في الخيال )تيلنق أب صلعة(..أشباه 

 ،ويدعوهم إلى تفهمه ،الصغار انتباهيثير  ..وغير ذلك مما هو خرافي (...بعاتي)

 أو تلك التي تدعو إلى اإلحباط. ..عةالتوقعات الشجابأو  ..ويثير مشاعرهم بالخوف

 

عن  ،)المدرسي( ظاميالتعليم الن س ضمن مناهجك القصص تدر  أصبحت مثل تل   

مع استخالص العبر  ،وعن طريق التحليل الكتابي أو القرائي ألحكي..طريق 

ال يدرك  ..فالمعلم وفي متابعته العلمية تلك ..ومما هو مؤسف ،والمعارف الال زمة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

بل يقف عند تلك الخالصة التي توصل إليها  ،أنه يقوم بتحليل الوجه التراثي لتالميذه

يغطي بها كل  ...أن يعطي التلميذ جملة واحدة ..تقديرالعلى أقل وكان ، فمن القصة

 أال وهي: ،مجهوداته القصصية تلك

 )دا من التراث السوداني(.                           

 

ال  ،ن  معظم خريجي الجامعات اليومأ ..أنه وفي وقتنا هذا ..ن نعلم جيداً نح    

وحتى بعض الكبار منا ال  ..يدركون معنى كلمة تراث مع أنهم يتلفظون بها كثيرا  

، وذلك إما لغياب التراث عن المنهج الدراسي ..يعرفون عن التراث السوداني الكثير

   .معاألسس التربوية للمجت أو عزوف مقصود عن

 

فما  ..تهتم اهتماماً بالغاً بتراثها ،وحسب ما شاهدت مجتمعات العالم.. معظم   

أو ..ه من آثار الثقافات المقروءة أو ما تتوصل إلي ..تشاهده من وقائع ملموسة

هنالك نمطا  خاصاً  بأن   ..يوحي لك ،أو ما تلمسه من سلوك مواطنيها ..المسموعة

 ..فه نحن بالتراثوهو ما نعر   ..الحياة لدى هذه األمة من

 

كي يصبح منهجاً قائماً في  ...عليه وجب أن نهتم رسمياً بالتراث القومي السوداني   

 ،(التراث القومي السوداني وزارة) ..تسمى ...وزارة منفرداً... اً وتخصص ..التعليم

في  ،والتحدي ...والتطور ..وبذلك نستطيع أن نؤصل لقوميتنا ونزرع بذرة النمو

 أمل األمة ومنارة مستقبلها. ،المواطن السوداني ..وفي رؤية ..وفي وجدان ..نفس

 

فقد نجد مضامين تراثنا في   ...مثلما للقصص من وجود في التراث السوداني      

ففي الشعر بأنواعه متعلقة بحياتنا وما يدور من حولها،  ،وأنواع  متعددة ..أشكال

وهو  ،من معاني ،فيما يهدف إليه ..ع التراث أثراً يعد من أكثر أنواهو و ..تراث

في القصائد  المقفى..الشعر ب .. وما يعرف(الدوبيت..)بيشمل أشعار ما عرف 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

المأثورات من في و ..كما نجد تراثنا في السجع ،الطويلةالعمودية..  ..الشعرية

 دبية الشعرية...ط األاإلى غير ذلك من األنمو ..األقوال

 

الخاصة بالمجتمعات  ،والصفات ..والتقاليد ..تراثنا أيضاً في العاداتيتجلى     

 ..المتعلقة بنشاطات حياتها المختلفة ،السودانية

 

 ..ومجاالت التسلية ..وألعاب الكبار ..كما نجد التراث في العاب الصغار      

 ،توأدوا ،من آليات ..أنماط الحياة المجتمعيةنشاطات بل نجده في كل  ،والرياضة

 ة..ورغبات وتطلعات متشابه ..وآمال مشتركة ..ونظم متوارثة ،وأواني ،ووسائل

 ومعانيها. ..في كثير من أهدافها

 

السوداني إلى أحد كتبي السابقة عن التراث  ...يسرني أن أشير عزيزي القارئ  

 :بعنوان

 

 ".قطرات من التراث السوداني"                          

 

ثابتة.. ومتحركة، علها تشفي غليلك..  من تراثيات ،الكثير مما تتطلع إليهفستجد فيه 

 .الطموحة وترضي بعضاً، من تطلعاتك التراثية

 

 على مضامينه،متوافر وليس من الصعب الحصول  ...التراث عزيزي القارئإن    

من  ..وأدواتها المتعددة ..الغنية بأجهزتها ،عصر التكنولوجيا ...في عصرنا هذا

إنما تكمن  ،وتوفر كل مبتغى ..التي تقرب كل بعيدوسائط ... وطرائق، تلك 

للترقي  بكونها قوة دافعة ، واالستفادة من محتوياته..الصعوبة في حفظ هذا التراث

 تطور.ولل



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشلوخ                                    

 

 ...عزيزي القارئ إليك    

بعضاً من روافد تلك الينابيع، ذات المعنى السوداني المتفرد... وهي ال زالت       

باقية وبارقة... على وجوه الكبار من أفراد األمة السودانية، منذ أمد بعيد، كما أنها 

في أصقاع وطننا  )المتشتتة(،ال زالت تمارس في البوادي... وفي بعض األرياف 

 .)الشلوخ(.. أال وهي الحبيب في كل مناحيه حتى اليوم

 

 ،بتلك الخطوط التي تشق على الخدين ...عندنا في السودان (الشلوخ)تعرف      

 )الشلوخ(تتمايز و ،المختلفة امبأنواعه ،(الموسى) وأ (الشفرة.. )ك ...حادة آلةب

تختلف في أشكالها و ،... وعرضاً وعمقاً  ...وقصراً  ...طوالً  ...البعض  عن بعضها

 ...من شخص آلخرمن قبيلة ألخرى... ومن موطن آلخر... و ،الهندسية المتعددة

 ،. وهي التي تتمايز ما بين الذكور واإلناثصبياً كان أم كهالً.. ...كان أم أنثى ذكراً 

 ،وبذلك عرفت بخصوصيتها التي انتشرت بين جميع أفراد األمة ،بصفة خاصة

بتلك  ....والتي توحي للناظر إليها ،وغربها ..وشرقها ..وجنوبها ..شمالها

 التي ال تخطئها العين.. ،... والمكانيةالخصوصية الجنسية

 

ل ذلك المعنى وقد شك   ،غير الذي ذكرناأخذت معنى آخر...  (الشلوخ)إال أن      

أم على  ،خدينتنحت على التلك التي سوى أن كانت  ،أنماطاً من تلك العالمات

أم  أو أسفلها، الجبهة ملحوظ في أعلىهو  كما ...أجزاء أخرى متفرقة من الوجه

بين الحاجبين أو  أو في وسطها ...)المداغة( على جانبيها في منطقة الصدغ 

أو  ..أو ظاهر الكف ...من الجهتينأو الساعد  ،)الرقبة(العنق على أم  أعالهما...

أو تلك الثقوب في  ..األذنين وأ ..نففي األالثقوب أو  ...ي الشفتينأو ف ..العضد

 .. حساسة من جسد المرأةالمناطق ال



 

 
 
 
 
 
 
 
 

الوجه أو وما نقصده بالمعاني األخرى مجموعة من العالمات التي تظهر على   

 مثل:على أعضاء أخرى من الجسم 

 ..الوشم.. اللعاط..  الفصد

 .. .. القديد .. الكي)في الحيوان( الوسم

 

 التي سنقف عليهاو ،واستخداماتها الها مدلوالتهالتي ذكرنا... إن كل تلك األنماط     

 نايقودفس ،... ونسبة لما لهذه التراثيات من أهمية وسنوفيها حقها من البيان... الحقاً 

 ..هايلإالتعرض 

 

رؤيتها إبان أوقات حتى أو  ،لها ممارستها .. لم يتسنإلرضاء طموحات أجيال    

قد يمثل  ..ستجلب ماضياً ي.. هذه التراثياتوقوفنا على ولعل  ،ا العمليةممارساته

لتكون مقوداً  ..فائتةالتي سادت في حقب  ..قاعدة خصبة لنشر الثقافة السودانية

، من ومن ثم منطلقاً ثابتاً لولوج ساحات المستقبل ،لحفظ تراث األمة ..مؤسساً 

ووضعها في مصاف  ،تمثل الدافع األقوى للنهوض باألمة منطلقات مؤسسات..

من بلدان  رصفاهابين  ...المميز لهاالراسخ،  ،التليدذات التاريخ  ،األمم المتحضرة

 العالم.

 

 ...القارئعزيزي 

في نطاق ممارسات أفراد  ...بشيء من التفصيل الموجز (الشلوخ)دعنا نتناول      

 ،وإلى ما آلت إليه اآلن ،منذ فجر التأريخ ...األمة السودانية )قبائل(ومجموعات 

التي ... جزءاً من التراث لألرض السودانية المتبقية ...والذي سيصبح يوماً ما

 .اآلتي في ذلك الزمانيعمرها السودانيون... س

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

، باستخدام آالت حادة صغيرة ،كما أسلفناويتم،  أو )الشليخ( (التشليخ)إن        

ق بها مز  والتي ي  شكلها الحديث ...بوبشكلها القديم  ..(الموسى) وأ( الشفرة ... )ك

من المواضع المكشوفة في  ... أو غير ذلك من الوجه أخرىأو أجزاء  ...الخد

 من جسم اإلنسان... ،الغالب

 

ما  ،من الرجال والنساء ،بواسطة أناس يمتلكون من الخبرات الجراحيةيتم ذلك     

يقومون بتخطيط مكان ما فهم في الغالب  ...هذا المجال في (اختصاصيين)يجعلهم 

حسب ما تمليه رغبة أولياء  ...شكلهاتحديد وعلى الوجه، المرتقب  (الشلوخ)

ن في يستخدموفهم  ،سنقف عندها الحقاً  ،لتلبية أهداف محددة ،أو الفرد نفسه ،األمور

مما يحدد به موقع  اغيره أو.. . .. أو الرماد. العود المحروقأو  الفحمذلك 

البد من  ...الزمةأشياء وتجهيزات كما تتم عملية تحضيرات  ،بوضوح (الشلوخ)

  مثل: ،جراء العملية الجراحيةعند إ توافرها

 

... والصمغ المسحون والقرض ..وزيت السمسم ..األمواس والشفرات)    

..بتواجد  ..(أو الدالقين ..والقطن.. الحمير المسحون بعرو  ..المسحون... والسكن

أثناء إجراء  )تشليخه(لتثبيت الشخص المراد  ...وحضور رجال أو نساء أقوياء

قد تستغرق أيضاً.. والتي  ...(البنج)التي غالباً ما تكون مؤلمة في غياب و ،العملية

 لما تتميز به من تعقيدات.. وقتاً طويالً 

 

صدر ت )قنتات(...هات.. وأنات.. و .. و تأويسود الجو الجراحي صراخ عالي       

ويتحملون  ...الفتيان (يترجل)يتشجع وغالباً ما  ...على أمرهن اتالفتيات المغلوبمن 

 .)عيب(ألنه  ..األذى من غير صراخ يذكر

 

حيث يحدد  ،)الموسى(أو  ب... )الشفرة(في المكان المحدد له...  )الشلخ(ي فتح      

ويحدد أيضاً عدد وعرضه ..  عمقه.. وطوله.. ...)المشلخ( أو )المشلخة(

 على الخد... المراد تخطيطها )الشلوخ(



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تلك  ...أحياناً  الشرايينمن و ... من األوردة تسيل على أثر ذلك الدماء المتدفقة      

( و المشلخون) ايسيطر عليهغالباً ما والتي ، الجراحية أثناء العملية التي مزقت

 (..شي) و (كي)والذي يعمل على  السمسم الدافئ...زيت باستخدام  ...)المشلخات(

 ،ةوقطع القماش العادي المتوافر ..ذلك استخدام القطنيواكب ، المنطقة المجروحة

 .وبذلك يتوقف النزيف

 

يسلخ الجلد فيكون الجرح مزدوجاً حيث  ة..العريض (الشلوخ )حالة في أما      

يلصق و ،سلخاً بمساعدة الموسى أو تلك الشفرة المؤذية ... الواقع ما بين الجرحين

داخل كل مجرى من مجاري  ماش المعطون في زيت السمسم الدافئ،أو الق ..القطن

أو السكن أو  أو )بعر الحمير( (المسحون)القرض بعضهم يستخدم وقد  ،(الشلوخ)

 ... يلزم إليقاف النزيف وتضميد الجرح غيره مماالصمغ أو 

 

حيث يتم نزع القطن أو أو أكثر ... بعد مرور ثالثة أيام للجروح،  (الغيار)يتم       

مع إضافة ما هو مناسب من المواد التي أتى  ،ويستبدل بآخر جديد ،القماش القديم

هو  ...من قطن أو دالقين ،واألغلب استخداما في نزع األغطية القديمة ...ذكرها

ويستمر الحال  ... عمليات فك األغطية  ،ويسهل ،للالذي يذ ...ت السمسم الدافئيز

 ...تماماً  حاندمل الجرت حتىعلى هذا المنوال... 

 

 الحطب... فحمالناتج عن الكربون مثل  ،الصابغاتيتخلل الغيار وضع بعض قد     

هر األواني، ا، وهو ذلك الكربون الناعم.. الذي يظل متراكماً على ظأو عن السكن

استخدام أو وغيرهما،  ...)الصاج( و )الحلة(مثل  ...)نار الحطب(التي تستخدم في 

ل مجاري يتجم قد تساعد في  ..أو أي خلطة نباتية ..(الدايوكب..)ما يعرف 

 وخاصة لدى الفتيات....مستقبال  (الشلوخ)

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

كعالمة مميزة  ،الموسوم ...وضعه الطبيعي (الشلخ)بعد اندمال الجروح يأخذ      

 ،من غير أي تبديل ...الحياة ما بقي صاحبها على قيديبقى أثرها والتي سللشخص، 

من  ...أو لها وتصبح من العالمات المميزة له ،قد يحدث لها ،أو تعديل ،أو تغيير

  ها.انقريبين من بين أقرانه أو 

                               

 ،على الوجه تحديداً  (الشلوخ)شعوب كثيرة في استخدام لقد سبقتنا     

 :مثل تحتمها ضرورات الحياة آنذاك ..للوصول ألهداف بعينها

 

 ...الذين تربطنا معهم عالقة الجوار ...واألحباش ونالمصري ما مارسه 

 ،دات والتقاليدامما جعلنا نستقي منهم الكثير من الع ،والروابط األسرية

 .(الشلوخ)ومن بينها 

 

عهد الدولة  ذمن ،في السودان (الشلوخ)مما هو مرجح فقد ظهرت     

في حيث عثر أثناء الحفريات األثرية  ،(م  350 ---ق.م  750 ) المروية

التي ظهرت عليها بعض الخطوط  ..على بعض التماثيل ...شمال السودان

أو  ..مائلةخطوط و  ،وهي خطوط أفقية على منطقة الجبهة ..في الوجه

 ..لبعض آلهة ، بالتصنيف الواضح مما يوحي ،على الخدين ..هاللية

 .تلك الحقبة من التاريخ ،وفرسان ..وملوك

 

 ..على الخدين لبعض التماثيل النسائيةأيضاً، لخطوط اكما ظهرت تلك     

والتي  ،جانبي الوجه على ...متساويةعمودية رأسية في شكل ثالثة خطوط 

التي  ... (الشلوخ)وهي ذات  ،ربما كانت تتعلق بالجماليات لدى النساء

 أهلنا في السودان. الكثير من نساء على خدود  ،نلحظها اليوم



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ..واألفقي ..فهي ما بين المائل ... تعددت أشكال تلك الخطوط    

 (الشلوخ) أفرادا وجماعات..مما يقودنا إلى حقيقة أن   ،والهاللي ..والرأسي

 ،موروثات قديمةما هي إال  ...المخطوطة على وجوه السودانيين حاليا

  خاصة بأهل السودان فقط.

 

ما هي إال  ...السودانيين التي نشاهدها اليوم على وجوه (الشلوخ) ن  إ   

وتعدد  ،والرؤى ،إلى جانب تعدد الثقافات ...نتاج التطور في تخطيطها

أو  ،أو جهوية ،سوى أن كانت قبلية ...وتعدد األغراض من ورائها ،القبائل

 من األغراض.وما إلى ذلك  ،أو دينية ،جمالية

 

ومضامينها  ...في هندستها الشكلية (الشلوخ)تلك أنواع على اختالف    

خاصة عند  ،فهي تتساوى لحد بعيد في التخطيط الجمالي السليم ،الجراحية

مما  ،عن بعضهن ...فهي تلعب دوراً كبيراً في تمييز الحسناوات، النساء

 ،الجمالي ، التي تداعت في وصفهنوالمغنين ..سلط عليهن ألسن الشعراء

 والمعجبين من الرجال. ..الجاذب لقلوب المحبين

 

 :أنواع الشلوخ

على بعض  .. وسنعرض بإيجاز ...نفي السودا (الشلوخ)تتعدد أنواع   

حسب المواطن  ...ى الوجوهعلالذي أضفى تمييزاً ظاهرا  ،ذلك التنوع

وحسب  ،االنتماءات القبليةحسب و ،وحسب السحنات العرقية ،السكنية

 وغيرها من التصنيفات الحياتية المختلفة. ،االعتقادات الدينية



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أوال :

 عند الرجالالشلوخ  

على كل  ...عمودية رأسية شلوخوهي عبارة عن ثالثة  :المطارق - أ

وفي  ..وفي طولها ..تتفاوت في قصرها ،جانب من جانبي الوجه

وهي العصا  ..(مطرق)جمع  ..مطارقو ... وفي عرضهاعمقها

وهو النوع المنتشر بين الرجال في جميع أنحاء  ،الصغيرة

في أجزاء متفرقة من البالد  ..وتشتتهم ،بعد هجرة السكان ...السودان

 ألسباب متعددة.

 

وهو معروف  ..اإلنجليزي ( (H األتشوحرف  الشلخيتشابه  السلم: - ب

 شلخ الشيخ)وقد عرف باسم  ...ينيالجعلكثيراً وممارس لدى قبائل 

متداول منذ  شلخ وهو ،راجل أمرحي الجعلي الجموعي (..الطيب

ن بدل درجة .. درجتابعض األحايينفيه وقد ترسم  ..عهد بعيد

وتحديدا لدى أتباع  ..أخذ الطابع الديني الشلخ كما أن   ،واحدة

 ،على جنبيه الشلخهذا وفي حاالت نادرة يقلب  .(السمانية الطريقة)

، التي كانت متفشية في ..)السبر( عادةبكال الخدين وينسبون ذلك ل

 .أوقات سابقة بين القبائل

 

 

 ،)عكاز ود حسونة(أو  ،)الواسوق(: يعرف أيضاً باسم درب الطير  - ج

وقد  ،الجعليينوينسب لقبائل  ،(T)االنجليزي وهو على شكل الحرف 

 -1810) ود ريا()العبيد  الشيخ العبيد ود بدرعرف أيضاً بين أتباع 

 ضبان( ب..)أمالتي كانت تعرف سابقاً  ،(أم ضوا  بان) يف ،م(1884

وأصبح  بعد أن اكتسب المفهوم الطائفي ...شرق الخرطوم بحري

لقد سنحت لي سانحة أن أزور وأتجول  ،ب..)مدقاق ود بدر(يعرف 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وكبار السن منهم  ،فالحظت أن معظم الرجال ...في تلك المنطقة

كما أن  ...الشلوخقد ظهر على خدودهم ذلك النوع من  ،بالذات

قد ارتفع خطها المستقيم القائم قليالً إلى  ،الشلوخبعضاً من تلك 

وقد  ،المعروف لدى المسيحيين ..وأصبح يتشابه والصليب ،أعلى

أن  منطقة وادي النيل مصدر هذه ب ..عزا البعض ممن سألتهم

 بعضهممما حدا  معاً، يونكان يقطنها المسلمون والمسيح ،الشلوخ

وبعد سيادة  ،إال أنه وبمرور الوقت ...األثر الثقافي المتبادلذلك نقل 

 )درب الطير(من قلت أو أزيلت تلك العالمة  ،المسلمين على المنطقة

ذلك النوع من  (أسلمة)مما يدل على .. )مدقاق ود بدر(أو 

  .(الشلوخ)

 

يمتد  ،أفقية متوازية شلوخهي عبارة عن ثالثة  شلوخ الشايقية: - د

وقد درج بعض رجال  ..حتى نهاية الخدوأوسطها من عند الفم 

والتي  ...على وضع أربعة خطوط بدل الثالثة المعروفة ،الشايقية

يحدد بدوره الذي و ...وقد يعزى ذلك لنوع الوجهمسبقاً، أشرنا إليها 

أو  ..من جهة استدارتهوذلك  ،التي سترسم عليه ...(الشلوخ) نوعية

إال  أن الخطوط الثالثة هي  ،استطالته وأ ..أو نحافته ..اكتنازه باللحم

  ...األكثر انتشاراً 

 

على خدود بعض رجاالت  ..(الشلوخ)لقد الحظت هذا النوع من       

هذه  تعد ، ولمبين السكانالمتداول جراء األثر الثقافي  ،ئل األخرىالقبا

 هي للرجال وللنساء على حدإنما حسب، فقصراً على الرجال  لشلوخا

في شمال  ،لمنطقة الشايقيةالمتعددة زياراتي وقد تسنى لي أثناء  ،سواء

 ،على وجوه الرجال والنساء (..الشلوخ الشايقية)ر ، أن أقتفي أثاالسودان

 غير أن األجيال الحديثة  ..وبنسب متفاوته ،فوجدتها سائدة إلى عهد قريب

 لية.انصرفت عن هذا المسلك بنسبة عا



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

قائمة  ..مطارق (شلوخ)هي عبارة عن ثالثة  شلوخ العبدالب: -هـ

السلم  أن   ال  إ ...السلم (شلخ) ... تتشابه وعرضي (شلخ)يتوسطها 

 .العبدالبية (شلوخ)بدل الثالثة  ..نيعمودي (شلخين)يحوي 

التي تعرضنا  (المطارق الشلوخ)هي نفس  مطارق الشيخ إدريس:  - و

وقد حافظ عليها رجال الدين بعد هجرتهم من مواطنهم  ...ليهاإ

ومن بين  .في سبيل نشر التعاليم الدينية ،إلى مناطق أخرى ،الرئيسة

الذي استقر به المقام  ...المحسي (إدريس ود األرباب)أولئك الشيخ 

 إدريس ود)الشيخ  ن  ويقال إ ،شرق الخرطوم بحري ،(العيلفون)في 

ه وأن   (،الشلوخ المطارق)كان يحمل  م(1650 – 1507) (األرباب

مطارق. وقد  (شلوخ)بثالثة  ،حيواناته روسائ ،كان يوسم أنعامه

في مناطق  (إدريس)بين أتباع الشيخ  (الشلوخ)انتشر هذا النوع من 

 .حسب المعتقد الديني (العيلفون)أخرى غير منطقة 

 

 -1560) (حسن ود حسونة): ينسب للشيخ سنشلخ الشيخ ح  - ز

وأسس قرية  ...في البطانة (البطاحين)الذي قدم لديار  م(1664

 شلخ) نشر اإلسالم.في سبيل الدعوة و  ،ب..)ود حسونة(عرفت 

 171يشابه الرقم  ، ب..)الشبور(أو ما يعرف أيضاً  (الشيخ حسن

وفي  ،في مختلف القبائل ،وقد تقلد به الكثير من أتباعه ،على الخدين

في شكل الحرف االنجليزي  (7)يبدو الرقم  ..(الشلوخ) ضعب

(Y)... .ًإال  أن ذلك يعد نادرا 

 

مصطفى )التي جاء بها الشيخ  (الشلوخ)وهي  شلوخ العرج: - ح

 ..(المحمية)بعد هجرته من موطنه في  ..إلى منطقة البطانة (الفادني

عام  ،في الغرب (الفادنية) و (سقادي الشرق)متنقال بين قريتي 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

واتخذ أتباعه  ..(مصطفى الفادنيقرية الشيخ )وأسس  ،م1897

 ...متعاكسين (7) الرقمو (8)  عبارة عن الرقم ،خاصاً بهم شلخا  

وفي بعض األحيان  ...(N)ليصبحا في شكل الحرف االنجليزي 

كما هو مفهوم  ..أيضاً  خدينوعلى ال ،ترسم في الوضع األفقي

 في السودان. (الشلوخ)

 

أو تلك ذات المنحى  ..العقائدية (الشلوخ) من المالحظ أن       

رغم أن  هناك  ،الرجال دون النساء (شلوخ)ال تنطبق إال في  ..الديني

... ذوات العقائد الدينيةمن هن  من من النساء  إال  أنهن  المميزة لهن 

 .وليس الديني (للشلوخ)يملن إلى الجانب الجمالي 

 

 ثانيا :

  الشلوخ عند النساء

 ،والديني ،عالوة على تمييزها القبلي ...بعداً جديداً  (الشلوخ)اكتسبت 

فالنظرة  ،وخاصة عند النساء ...للسكانبصفة عامة  ،واالجتماعي

 ...عند الرجالالتي تلك  عنعندهن تختلف اختالفاً تاما  (للشلوخ)

وتسعد كثيراً.. التي تسعدهن  ،والزينة ..عد الجماليفهن يرين فيها الب

وفي  ..في أشكالها (الشروط)وعليه اختلفت  ،الرجال في ذات الوقت

كي تظهر في الثوب الالئق  ،وفي بعدها عن األذى والمشقة ..رسمها

أو حتى  ..ها من الفتياتيناتتصبح في منافسة مع قرسالتي  ...للمرأة

 .النساء كبار السنمن 

 

الذي أظهر كثيراً من الجماليات  ...اقترن ذلك كثيراً بشعر الغزل     

أناس يتمتعون  ..(التشليخ)مهنة  امتهن وعلى ضوء ذلك (للشلوخ)

إليفاء  ...(المشلخات)من  و (المشلخين)من  ،بمهارات فنية عالية

والعرض  ..والعمق ..والتقصير ..من التطويل ،هذه المهنة حقها



 

 
 
 
 
 
 
 
 

والذي بدوره يكمل التنوع الجمالي  ...(الشلوخ)في تخطيط  ،المحبب

 المطلوب...

 

 ما يلي:نذكر  (الشلوخ)من بين أنواع تلك    

 

  الشلوخ المطارق: - أ

تبدأ من أعلى  ،على الخدين ..وهي عبارة عن ثالثة خطوط رأسية قائمة

عند  المطارقتتشابه مع فهي  ،مع بداية الحنك ،الخد وحتى أسفله

 ..وترسم رسماً متقناً  ،إال أنه تراعى فيها النواحي الجمالية ...الرجال

وتضاف  ...كما يراعى فيها التشابه التام فيما بينها ،بالشفرة أو الموسى

 .لها في نفس الوقت الصابغات الالزمة

 

  :المطارق  - ب

 ..(شلوخ)وهي  ،النسائية السائدة في معظم أرجاء البالد (الشلوخ)هي 

كما  ..التكوين الخلقي لوجه الفتاة (..المشلخة)أو  (المشلخ)يراعي فيها 

... الستدارةمن حيث ا ،وبنيته ...كي تتواءم مع هيأته الشكلية ،أسلفنا

ومن حيث  ...االستطالةمن حيث أو  ،وهو الذي يعرف بالوجه العريض

 .تراكم اللحم والشحم فيه

 

  لشلوخ المطارق بعارض أوعارضين:ا - ج

يوضع عارض بين اثنين  (..المطارق للشلوخ)في عملية مستحدثة 

ليتشابه هذا الجزء والسلم  ،في الوسط ..الثالثة (الشلوخ)م من قوائ

بقى القائم الثالث منفصالً وي ،عند الرجال ،ذو الدرجة الواحدة

 ب..)وجع القليب(.ويسمى مثل هذا العارض  ...عنهما

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

بحيث يمثل قاعدة  ...قد يكون العارض أيضاً أسفل القوائم الثالثة    

وقد توضع عارضتان في نفس ،ً جميعا (الشلوخ)ترتكز عليها  ..واحدة

 .تعلو إحداهن األخرى (الشلوخ)تحت  ..الموضع

 

 الشلوخ المطارق مع درب الطير: - د

 ،صغير (شلخ)وبعناية تامة يوضع  ...في استحداث آخر 

بحيث تماثل  ،الوسطى )المطرق(أو  (الشلخ)على قمة  ،مستعرض

 . .عند الرجال )مدقاق ود بدر(

 

 النقرابي: - هـ

يتوسط خطين عموديين من  ..االنجليزي( Tيتشابه وحرف ال ) 

 لوباً وقد يكون مق ..(الشلوخ)

 

 درب الطير: -و

يتوسطهما من أسفل خط  ..عبارة عن ضلعي مثلث ..(شلخ)وهو  

 ...دون ان يحيط به خطان آخران ،وهو غالباً ما يوضع منفردا ...عمودي

 كردفان.هو ممارس في  مثلما

 

 الرشيم:  -ز

صغير مقارنة  (شلخ)( االنجليزي وهو Tيتشابه وحرف ال..) 

يرسم على كال الخدين  ،وغالباً ما يكون مائالً  ...المتوسطة (الشلوخ..)ب

مما يضفي جماال وجاذبية  ،في الغالب األعم ،ه باللون األخضرمع صبغ

 الفتاة. في وجه



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  دوالفص 

لدى لدى الرجل و ...الجلدمواضع متعددة من عبارة عن تمزيق  هي    

التي تم استخدامها عند  ..ستخدم في ذلك نفس األدوات، تالمرأة على السواء

  ...التي أشرنا إليها مسبقاً  ...(الشلوخ)إجراء عملية 

 

إنما إحداث  ،تلك الجراح العشوائية المؤلمة ..نحن هنا ال نقصد بالتمزيق   

عن طريق غير عميقة.. و، في أغلب األحيان ..وصغيرة بسيطةفتحات 

أقل و ، بطريقة أقل عمقاً  ..على الجسم المستهدف ...تلك األدوات الجارحة

 اتتسم بهالتي و ،يتبعها األذىالتي تلك  ...غيرعرضاً أقل و .. طوالً 

  ...(الشلوخ)

 

والخمسة  السنتيمتريتراوح طولها ما بين  ..هي فتحات صغيرة    

حسب  ،الجسم على مواضع متفرقة منتخط أو أكثر قليالً، ، سنتمترات

 الصدفين،ولعل أشهرها تلك التي توضع على  ،الغاية والهدف من إجرائها

 ...والتي تختلف أيضاً في عمقها وطولها ...النساءعند عند الرجال و

عملية فلم نشهد أبداً إجراء  ،وغالباً ما تخط عند الصغار من األطفال

 الحاالت المرضية...إال في ، لدى كبار السن  الفصود

 

وهي  ،)المداغات(عند معظم السودانيين ب...  الصدفينتعرف منطقة     

 ،وهي منخفض ظاهر يقع على جانبي العينين في الجمجمة...المكان الذي 

وتبدي حركة ملحوظة  ...يتميز بانتشار الخاليا العضلية التي تظهر جلياً 

 .مداغات(ب...)ال ، ولذا عرفتأثناء عملية مضغ الطعام



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

وفي ذات  ،(الفصد)تعارفت األجيال السابقة على أن الغاية من مثل هذا     

ذلك  ،(الرمد)وبخاصة  ..يؤدي إلى شفاء العيون من األمراض ،الموضع

يصيب صديدي..  وهو عبارة عن التهاب ...طفال كثيراً الذي يصيب األ

 ،والصديد األبيض ..بعض المواد المتقيحة انتفرزا ممما يجعله ين،العين

ق الرموش العليا والسفلى التصايتم ومن ثم  ،ي إلى احمرارهماؤدالذي ي

وبعض الحشرات  ..بشكل رئيس ويساعد في انتشاره الذباب ...امع بعضه

ويظهر مثل هذا المرض في أرض الشمال  ،(النمتي)مثل  ،الصغيرة

  ...كثيراً  السوداني

     

متفاوتة في أشكالها من جانب الطول  ...تلك (الفصدات)أشكال  تتعددقد     

القصيرة  (الشلوخ)ألحايين إلى مماثلة افهي قد تصل في بعض  ،والعمق

إال أنها  ..ت ألهداف عالجيةعوض (الفصدات) تلك  .. وبما أن هاطولفي 

بعد أن سادت  ،أصبحت من السمات الدائمة في وجوه أهلنا في السودان

نتيجة للهجرة الداخلية المتواصلة  ...وانتشرت في أنحاء البالد المختلفة

هم عن التي ميزتو ،في بحثهم عن العمل وكسب الرزق الحالل ،للسودانيين

 غيرهم من الناس. 

 

تم تخطيطها من أجل عالج  (الفصود)إن  كثيرا من كما أسلفنا.. ف    

حيث لم تكن االهتمامات  ...لزمانأمراض متعددة تصيب إنسان ذلك ا

 ...من االنتشار والتطور العالجي ،الحاليالصحية قد بلغت مبلغها 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وأخريان من  ..توضعان في مقدمة الجبهة العليا (فصدتان)هناك     

أما  ...أو للحد من زيادة حجمه ...(الرأس)وجع لعالج الصداع  ،الخلف

قد تكمل الدائرة  (الفصدات)ضع مجموعة من فتو البطن( )وجعلعالج 

ما  (الفصدات)تلك  تعالجو ،في الحاالت المستعصية ..(الصرة)حول 

على ظاهر  (فصدات الحجامة)وهناك  ......)أم صريرة( يعرف بمرض

 (الحجامة)خبراء  بواسطة ...حيث يتم عبرها امتصاص الدم الفاسد ،العنق

 .حجم()الم  باستخدام  المعروفين

 

حسب العلة التي يصاب بها العضو  ...في الجسم (الفصود)قع اتتعدد مو   

وهذه العادة التراثية ال زالت  ،وحتى أخمص القدممن الهامة  ءاً بد ...المعين

 ...والبوادي ..واألرياف ..اصة في القرى... ختمارس حتى اليوم

     

فأصبحت لها عيادات طبية داخل مدن  ،تطورت عمليات الحجامة كما  

علمية الطريقة الب هالكن ،(الفصدات)تستخدم نفس  ...السودان المختلفة

 )األيدز(كمرض  ،بعد أن انتشرت األمراض المنقولة بالدموذلك  ...سليمةال

من  ..إذا لم تراع الجوانب الصحية ...والذي يصبح أمر انتشاره واقعاً 

 ...السالمة تحوطاتمن  وغير ذلك  ،لألدوات المستخدمة ،تعقيمنظافة و

 . (الفصد)في عمليات 

 

 ،إظهار الجماليات عند المرأة ...(الفصود)قد يكون الهدف أيضاً من    

تضفي على المرأة ثوباً من  (صودفال) أنفيرى الكثير من الرجال 

في مواطن معينة  (الفصود)فيعتبر رسم  (الشلوخ)مثلها ومثل  ...الجمال

  ،تعكس تماماً المواطن الجمالية للمرأة ،داللة واضحة ذا ...من وجه المرأة

 وبهاء حسنها.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

.. وحددت أفردوا لها أسماء محددة تميزها عن بعضهاانطالقا من ذلك     

 :المسمياتومن هذه  ..الوجهمعينة من  لها مواقع وأبعاد

ووزعت توزيعا   (..الفصدات)وبمثلها تنوعت  ..ودرب الطير ..الرشمة 

منها  ،أو جماعية ..أو ثنائية ..في أشكال فردية ،وجماليا   ..زخرفيا  

 .ومنها المستعرض ..ومنها المائل ..المستقيم القائم

 

اللون اوح ما بين رتت ...لونية مميزة )صابغات(البعض بوضع  يقوم   

 ،دو بارزةفتب ..لتظهر موضعها من الوجه ..األخضراللون و ..األسود

 ويتباهين بها. ..وتستلطفها النساء ..يستملحها الرجال ...وجاذبة ...وناصعة

 

 

 و الفصود في جبال النوبة: الشلوخ 

وعلى  ،بأنواع مختلفة عند سكان جبال النوبة (الشلوخ)ىستخدمت ا    

تلك  ...امتداد رقعتها التي تميزها السالسل المتتابعة من الجبال الشاهقة

وأشجارها  ..الغنية بأمطارها ...السافنا التي تقع في نطاق مناطق

ذات أعراق  ..حيث تسكن تلك المناطق قبائل متعددة ،في طولها ،المتسامقة

 ..غير الجبال بمسمياتها المختلفة ..ال تفصل بينها حدود واضحة ،متباينة

 .تحت مسمى القبيلة الواحدة ،كثيرة (خشوم بيوت)التي ضمت 

 

 ،وخصومات ..والقبائل من خالفات (البيوتات)نسبة لما يقع بين تلك      

 لشلوخ(ال..)، فقد كان والحروب القبلية المعروفة االقتتال..أدت كثيراً إلى 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وذلك للتفريق بين األفراد  ،في تحديد االنتماء القبلي للسكان ،دور هام

من و (الشلوخ)وعلى ذلك اتخذت كل قبيلة نوعاً من  ...وانتماءاتهم

وبعضاً من مناطق  ،طبع على وجوه الرجال... يبها خاصاً  (الفصود)

وقد أشرنا لذلك  ،األمواس واآلالت الحادة باستخدامإما  ،أجسادهم العارية

أو  الندبوقد يؤدي ذلك لظهور بعض  (الكي)أو عن طريق  ،مسبقاً 

فراد يصبح عن طريقها التفريق واضحاً بين األ ...العالمات البارزة

 .أو الجهوية ..وانتماءاتهم القبلية

 

إال  ،قد تكون تلك العالمات أكثر وضوحاً في األجساد العارية للرجال   

أللوان المستخدمة في طالء أجساد ا ىعالوة عل ،بما يستر العورة فحسب

 ،التي تؤكد خشونة الشابو ،والتراب ...والطين ...الرماد :الشباب مثل

 .في نفس الوقت واكتمال رجولته

 

على جانبي  (القصيرة الشلوخ)فتكثر  ...أما عند النساء النوبيات    

 ،لتدلل على جمال الفتاة ...والتي قد تكون بارزة ،والبطن ،واأليدي ،الوجه

 ،(شلخونالم  )من النساء أو  (شلخاتالم  )فكانت  ا..وعلى زيادة حسنه

حتى تظهر  ،(الشلوخ)في تخطيط تلك  ...يصبون بكل خبراتهم الجمالية

ويقود منظر  ...في ذات الوقت ...وللفتيان يات،بالمظهر الذي يروق للفت

في مجال الزينة  ،ألن تكون منافساً قوياً بين رفيقاتها ...الفتاة (الشلوخ)

 والتجمل. 

 

تولى أمرها ، ويفقد تجرد الفتاة من مالبسها ...(للفصود)أما بالنسبة    

وذلك بفصد معظم جسدها  ، فيقمندراية والخبرةذوات المن  (الفصادات)



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وقد يستغرق ذلك اليوم  (،الفصود)في ترتيب تلك  ،الفنية بإتباع الطرق

 .كله

 

إال  أنها  ...تعد مؤلمة ألولئك الفتيات الصغيرات (الفصدات)أن تلك  مع    

يذهب بنا ذلك إلى و ،(الشلوخ)ال ترقى إلى مستوى  ،وقصيرة ..سطحية

التي تمارس لدى  ...من العادات السودانية العامة تعتبر (الشلوخ)أن عادة 

 كل قبائل السودان.

 

ل التي تنص  ، من العادات التراثية القديمة هذي... (الشلوخ)تعد عادة      

إال أن  بعض القبائل الطرفية البعيدة عن  ،عن ممارستها ..كثير من الناس

بقدر يسير لمن أراد ذلك  ،ال زالت تمارسها حتى اليوم ...االختالط القبلي

  وحسب.

 

 أدبيات الشلوخ والفصود

وتالعبن  ،ما فعلن في الرجال ...هنفصودالنساء و (شلوخ)فعلت     

حين يصرعن ذا اللب ويتركنه بال  ،بأكثر ما فعلت العيون ..بألبابهم

السيوف خطوط تشبيههن بفي و ..فقد حار الشعراء في وصفهن ،حراك

 ..جادوا بأشعارهم وفهام الكثيرون منهم  ،وبمجاري الدموع أخرى ،تارة

 (الفصود..)بو (الشلوخ)كي يتزين بزينة  ،التي كانت دافعاً قوياً للفتيات

بعضاً من نورد فيما يلي و ،المميزة على خدودهن ..الجمالية وبالعالمات

 :التي أتت على ألسن الشعراء األوصافتلك 

    :قال أحدهمف



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...واحد  واربعين

 مين عبد هللاـبت  الل  

 ...فريق  ال حامت

 هللا  خلق  الستـال ج 

 ...كريد    شلخك 

 هلة  حاجبك  هالال  و  

 ...عـشوفتك  ترفو

 .البى  السنين  بتقله  

 

 وقال قائل:

  ...وأربعين د ــواح

 عثمان لمين ــال بت  

 ...فريق   ال حامت

 صبيان   الستـج ال   

 ...دكري  شلخك

 هالل رمضان  وحاجبك  

 ...ترفع وشوفتك 

 .السنين مرضان  البى  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

فهو الخط  (كريالد  )أما  ...(اللبيب) (اللمين)تقرأ في بعض الروايات    

 (واحد وأربعين)الرمز  ... أما هو مستقيم وواضحو ...الطولي في السيف

 مفاداة (...هوزأبجد ) ولترميز باألرقام حسب ا ،(آمنة)يعني االسم ف

 ، مثلما جاء تطبيقه  أسرهنلدى لدى الفتيات و ..وخدش الحياء ..للتجريح

 رمز له برقم من األرقام.يفكل حرف  ...ةفي أغاني الحقيب

 

 (الدوبيت)شاعر  ...على لسان الطيب ود ضحوية (الشلوخ)قيل في مما و

 المعروف:

 

 قولي لى بت عبيد قلبا  شجيع انحلة

 بقت الكراع منشلة ومن عيدا  معاك

 أجمل من دكاكر  السلة ادي الشالخه

 .اتباركوا عليك في شان هللا باركيه 

 

أما  ،أي معطلة (منشلة) و ...أي ذاب وتألم (انحلة)ما يقصد بكلمة 

 .. ويعني السيف.أي الذي أخرج من غمده. ...فيقصد بها المسلول (السلة)

 

 ويقول آخر:

 زول أب شلوخا  ستةــماذيني ال

 ةــشط رقاتن ـــف  هــوبين  بيني



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تةـابد الأللوبة يا واقف حـــيا ع

 أرحم حالة روحي مفارقة الجتة

 

 ...كل خد علىثالثة  ،مطارق (شلوخ)ستة  ..)أبشلوخا  ستة( ..بيقصد  

 )شطة(و كلمة  التي تفصلها من بعضها،فتعني المسافات  )فرقاتن(أما 

 الفصحى:وقد جاء في العربية  ،تعني السرعة

 بي مزار لواني إليها القدر( شط  )وبغداد أنت إذا 

 

 (األلفية.. )بتلك التي تعرف  (سبحة الأللوب)و فه (الأللوبة)أما ما تعنيه 

 فهي الجسد. (الجتة)أما 

 

 ويقول شاعر آخر:

 تمانية الشلوخه   الزول اذيني ــم

 بيني وبينو دول االنجليز والمانية

 الفانية د ـــزاه الأللوبة   يا عابد

 روحي مدندنة فانية  حالة أرحم 

 

أو ستة  ،على كل خد (شلوخ)أربعة  ... )الشلوخه تمانية( ..بويعني 

 بها عارض.ثالثة على كل خد  (شلوخ)

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وقال الشاعر عمر البنا:

 ارقوــط  دايما    قلبي  نـالساك  الظبي

 يفتك سانو وطارقو يلمع سيف لحاظو

 خدودو مطارقوالنقرابي يضوي فوق 

 

 وقال أيضاً:

 هناي ومنية روحي ومقصودا

 صودا.ــف  بين  رشيم  أشوف

 

أما كلمة  ...تطرقنا له مسبقاً  (الشلوخ)نوع من أنواع  (النقرابي)

 .(الشلوخ المطارق)فتعني  )مطارقو(

 

 وقال أيضاً:

 غالية ـــال  درــال  الصةــيا خ

 حالية دودك ـخ فصدة  غير 

 عاشقك سالبةليك حق لو لى 

 ما دام فاتنة ومن حب خالية

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وينسب للشاعر الحردلو:

 قوم بينا..

 حلو درب الطير في سكينة..

 شيء جميل يا ناس.

 إليه. تم التعرض (الشلوخ)نوع من أنواع  )درب الطير(و 

 . فقد تم الوقوف عندهما مسبقاً  (الفصود) و  (الرشيم)أما 

 

 الريح قوله:وجاء على لسان الشاعر عبد الرحمن 

 فاق السالح وكسر حديده

 نقرابي في صفحة خديده

 

 أما الشاعر التيجاني يوسف بشير فقال:

 شباب الفنون عليه   يرف

 .وتبرق في وجنتيه الفصد

 

 :محمد زين اللحوي (المجنون)وقال الشاعر 

 ...أهلك رحلوا وحاحوا

 ،وبى كتارهم راحوا 

 ...شالخو بى   وشك



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .صباحوا  قمرا  القى  

تحركوا وابتعدوا..ويتشابه ذلك ومغادرة الديار عند  (ا)حاحوويعني بكلمة 

 كثير عزةالعرب... وعندها يناجي الشعراء المجانين األطالل، أمثال 

 .  وقيس بن الملوح

 

 وقال الشاعر عبيد عبد الرحمن:

 الشافك د ــيسع الك ــجم

 يشرح الخاطر  صباحك

 ناسك الهلك   دا  مياسك

 رــالفاط  ةـوبسم داللك 

 لونك  وازدهار  عيونك

 رسوم وشم الندى القاطر

 (الوشم)في صورة  ...(الشلوخ.. )ب اً واضح انجد في األبيات تشبيه   

 جاد بها خيال الشاعر. التي

 

 وقال أيضاً:

 ادنــصــانف وبين   دودنــخ  بين

 يجري بحر الصيف يروي صادن

 حصادن األكباد  يون ــع  شوف



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادن من   ما طار والبطير 

 

، )يجري بحر الصيف(..أما تعبير  ب..)الفصود( )انفصادن(تتعلق كلمة    

جميل..  )شلخ(... فهو )الشلخ البجري الدمعة(فهو كناية يقصد بها 

 مستقيم.. عميق.. وطويل.

 

 وقال أيضاً:

 إلهك  سواك فصادة  دون 

 شفاهك مسن ــل ما   اإلبار

 فهي تعمل على زيادة جمال المرأة. ...لفصادهنا نجد إشارة للشلوخ  و ل  

 

 :)أبو صالح( وقال الشاعر صالح عبد السيد

 ديدن ــخ  فصود بين 

 العال  زايدة  وسادة 

 صاروا لى زي ليلى

 وصرت أنا المجنون

 

الذي شبهه  )العارض(ذات  ...)للشلوخ المطارق(يشير الشاعر صراحة 

 زينة.الو... ومزيداً من الجمال زادت علواً ... ف)الشلوخ(لتلك  ،بالوسادة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جقود:وقال الشاعر 

 ...أول ما تشوف شالخو

 ،تلقى عصاك 

 ...لى غيرو تمعن فيها 

 ،النظر يعصاك 

  ...نونكـس تتباله

 ،اكــتتص رب ــــتتط 

 ...هداية لى   وتترك

 .والدك الوصاك  

 

 ود الرضي: وقال  

 حسودك زي حظ شعرك أسود

 نور تضاحك  بدرك  فصودك

 كم  غضنفر  فاتكابو  سودك

 خشيف والمــها  تهواك  يا 

 وهو ولد الظبي حديث الوالدة. خشفتصغير  والخشيف  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ود الرضي  أيضا : وقال

 تبق  الــنور  وسيماتن

 تضوي العتمة بسماتن

 حبيب  اشتقنا نسماتن

 حليل  ديالك رشيماتن

 

 (الفصود)وفي  (الشلوخ)هنالك الكثير من الشعراء الذين تغزلوا في    

، وهي ال تظهر (الشلوخ)ترسم بدالً عن  وهو عالمة ...(الوشم)وفي 

الالئي يتمتعن بلون  ...أجساد غالبية النساء السودانيات بوضوح على

، وذلك وفي اللثة ..)دق الشلوفة(في الشفاه  (الوشم)فاستخدمن  ،أسمر

 وإلبراز السمات الجمالية لديهن. ...هماتغيير ألوانبغية 

 

أو  (الفصود)أو  (الشلوخ)ممن ال يفضلون  ،من الشعراء اً بعضإن     

 ..والتشويه ..النوع من الممارسات بالتخلف ... ويصفون هذا(الوشم)

 ،على سبيل المثال نذكر ...وقد ورد ذلك كثيراً في أشعارهم ،لخدود النساء

 من أشعار: بعضاً مما صاغوه

 يح:رقال الشاعر عبد الرحمن ال

 ما شوهوك بفصادة

 .للخدود السادة

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وقال أيضاً:

 وق والجمال والخدود السادةالز

 زيادة  حرقوه قلبي النار   أدوا

 

 وقال أيضاً:

 .السادة لونو خمري قلبي حباه

 

 ،من المجتمع (الشلوخ)جتثاث عادة ال .. ثورةقد تمثل مثل هذه األشعار   

 ،مما هو مشاهد اليوم في المجتمع السودانيو ..وقد أفلحت كثيراً في ذلك

... كما تخلى عنها أولياء عن تلك الممارسات فإن الفتيات قد تخلين كثيراً 

 ...هنأمور

 

 ،بعض العالمات المصنوعة نضعغير أننا نالحظ أن الفتيات.. ي    

، وهي ومما ال للزينة ...بعض األصباغ باستخدامهن على وجوه ،والمؤقتة

 (الفصود)و (الشلوخ) :ذات صلة وثيقة بتراثياتنا القديمة مثل شك فيه،

والحفاظ  ،وفي ذلك إبقاء على الممارسات التراثية بأنواعها ...و)الوشم(

 عليها عبر األجيال.

 

ال  ..والعالمات التراثية األخرى ..(الشلوخ..)فمما هو جدير بالذكر     

في  ة..وال زالت الجهات الرسمي ،السودان مناطقفي بعض  ،زالت تمارس

تستخدمها في التفريق بين الحاالت والجنسية، الجوازات والهجرة  اتإدار

في  ايستخدمونه ،إن لم يكن كلهم ،كما أن غالبية السودانيين .المتشابهة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

من  ، في كثيرويميزون عن طريقها ،حتى اآلن ،وصفهم لبعضهم البعض

 االنتماء القبلي لألفراد. األحيان،

 

للتفريق بين الحيوانات من  ،المختلفة (العالمات) و (الفصود) استخدمت   

 ..والعادات ..وتطبيق القوانين االجتماعية ..والسيادة ..ناحية الملكية

على مناطق مختلفة من جسم  ...أو الجراحة (الكي)عن طريق ...والتقاليد

وتعرف هذه الممارسة في الحيوانات  ..األنعاموخاصة ، الحيوان

مثل  ...خاص بها (وسم..)بإذ تختص كل قبيلة أو جهة  ...(الوسم..)ب

والكي بالنار على  ...(الشلوفة)وثقب  )في األذن(.... والشقة ..القطفة

 بصفة عامة. الرقبة أو على األجساد

 

عن المجتمع  ،وكثافة ،ال يقل أهمية ...إن  مجتمع األنعام في السودان    

التي تعمر  ،بل فد تفوق أعداد األنعام األعداد البشرية ...السكاني البشري

لذا نبعت أهميتها من هذا  ...بأضعاف ما هي عليه من كثافة ،األرض

الذي  ،إلى جانب المنافع المتعددة والتسخير اإللهي ...التجمع العددي الوافر

 .نات الحيةاختص به اإلنسان دون غيره من الكائ

 

 ..وشحومها ..لحومها :فياالستخدامات لتلك األنعام تكمن      

حتى  ،وأجزاء ..بل وبكل ما فيها من أعضاء ..وأصوافها ..وجلودها

 .على بني البشر ..من هللا ويعد ذلك منا  ورحمة   ،وأبوالها ..روثها

 

تجدنا  ،ألن ندنو من األنعام مسافة ،وذاكرتنا ...حين تستدعينا خياالتنا    

، وكأنا نرفل والجمال ..واألبقار(.. والماعز ،الضأن)نتوسط األغنام 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

نحن ف ،بنعمة الملك والتملك ،واإلحساس ..الدعةفرط من  ،الخيالء ونمشي

فممارسات  ،وال نرى إال  زاهياً  ...وال نحس إال لذة ...ال نشتم إال طيباً هنا 

الرغبة  ها فهي تولد مع ،والتجانس ،للتواؤمتدفع بنا  ...الحياتيةتلك األنعام 

نحمل روحاً  ،البيولوجيفكلنا حيوانات بالمنطق  ..لبعضنانتماء اال في

  لزوال.وجسداً تداخله حتمية ا ،باقية

 

من  ..حدى مجموعات األنعامإ ...سنتناول في صفحات قادمات    

عبر أعوام الحياة  ،في ذات الوقت ،والمتجدد ،الخالد ..المنظور التراثي

 ..المتدافعة لألمام

 

  ..سنعرض على بعض من تكوينها الجسدي     

 ،وممارساتها ،وبعضا  من سلوكياتها

 ..وخلودها كتراث 

 ...هتمامواال ،بالرعاية تعهدهظلت األجيال المتعاقبة  

 ...ماماتكامتداد لتلك االهت 

 ...لنا التي خط طريق سيرها أجداد 

 ،في حقب ماضية 

 ..تمثل دافعا  لناظلت فقد  

 ...سهولة العيشلو ،نخلد للرفاهية كي 

  ،من أجياللدى من سبقنا  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...في حاضرنا ..ولنا

 ..بعدنامن لمن يأتي و

 ...أحفادمن  

 

 إلى اللقاء،،،،                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ينابيع من التراث القومي                       

 السوداني                          

 

 

 

 

 

 اإلبــــــــــــــــــل                 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الدكتور /عمر محمد العماس                                    

  

  

 

 

 

 

 اإلهــــداء                                      

 

 القراء،إليكم أحبابي...    

 وإلى من هو منكم.. في قائمة المثقفين...  

 من أبناء أمتنا السودانية المعطاءة،

 كل من يأتي عبركم.. من المهتمين بالتراث، ىوإل 

 وإلى كل من جاءكم يسعى للعلم وللمعرفة... 

 أهدي هذا الصرح التراثي.. 

 ت التراث النيرة...صفحا ذي أرجو أن يكون شامة آسرة... في ال 

 وأن يجد نافذة يعبر منها للخير.. 

 وللفائدة.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .لكل أفراد األمة الواعدة 

 

 المؤلف                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة                                             

 

 عزيزي القارئ....    

 

 إن  للتراث السوداني ينابيع..  

 ال تنضب... ثرة... متنوعة... 

 دافقة، نابضة وفهي ذات جذور ممعنة في التعمق.. 

 ال يتوقف معينها أبدا ، 

 وهي متجددة في ذات الوقت... 

 تهدي فيضها عبر مساحات التاريخ... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وعبر حقبه المتعاقبة... 

 ألمة لم يتوقف عطاء أفرادها.. 

 عاتها... وعطاء مجتم

 هو جديد... وما هو مبتكر..  عن اإلتيان بكل ما

 وكل ما هو موثوق رباطه...

 مشتمال  على وجدانياته، وعلى قيمه، 

 وعلى نشاطاته الحياتية المتعددة...  

 التي ميزته كثيرا عن غيره من األمم األخرى ... 

 في كل حقبه التاريخية...

 الزاخرة بالتنوع الحضاري، 

 المتمدد مع مرور العصور...  

 وتنوع مآل الحياة البشرية....

 

 لك عزيزي القارئ...

 

 أن تتصفح معي الصفحات القادمات... 

 مضامين التراث..  بعض لنقف سويا  على

 مضامين التراث القومي السوداني.. شيء من وعلى

 بصفة خاصة، 

 رغبة في إزاحة الستار..  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العالق بها، ...ونفض الغبار

 من متكدسات الماضي.. وترسباته، 

 فلعلنا نسوق أنفسنا..  

 بدأ  من هذا المنطلق الصلب...

 والسمو إلى آفاق..  

 منارة بارزة.. وزاهية .. ..تجعل منا

 في رفع شأن األمة السودانية.. 

 والترقي بها..  

 إلى ما هو أسمى.. و أنبل،

 وإلى ما هو أكبر قدرا ..  

 و أرفع مكانة..

 ألمم من حولنا،بين ا 

 فتراثنا القومي... 

 غني بما فيه..  

 ينابيعه.. ونابض ال تكف

 وال تتوقف عن تدفق..  

 كل ما هو مفيد.. 

 ألمتنا..

 ..ولغيرها من األمم. 

 في عصر أصبح للتراث فيه..



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قيمة.. 

  وفي الحفاظ عليه مكرمة.

 المؤلف                                                         

 التراث                               

التوغل في  و ،الذي نحن بصدد الغوص في بحوره ...يشتمل التراث السوداني     

مختلف نشاطات الحياة العملية منها.. والنظرية.. والوجدانية،  على ،ينابيعهعمق 

شاملة الجوانب األدبية.. والعلمية.. والتجارب الفردية، والجماعية، القبلية منها.. 

والجهوية.. والوافدة، من دول الجوار.. أو الدول والشعوب ذات األثر الثقافي.. 

 واسع االنتشار.

 

ا قد جاء به الرحالة.. والسياح.. والهاربين من قد يشمل التراث أيضاً، م     

أوطانهم، جراء وطأة الحروب الداخلية.. أو الحروب الخارجية، أو الهاربين من 

العدالة في أوطانهم، أو المشردين من مواطنهم، ألي سبب كان.. بصفة عامة، أو 

التجار.. أو الرعاة.. أو أصحاب الحرف والصناعات، أو الذين تزاوجوا مع 

المجتمعات السودانية.. فأنجبوا ما شاء لهم أن ينجبوا.. من األوالد ومن البنات، وكل 

 أصحاب الحاجات المرئية.. وغير المرئية. 

 

كل هذا الفيض الذي ذكرنا.. من الحاالت، استطاع هذا التراث الموروث.. أن    

ن بوتقة واحدة، تحدث عن نسيج المجتمع السوداني.. من خالل حقب م تتالية، يكو 

لكل منها شكلها الحياتي... وتراكماتها الثقافية، التي تخصها، والتي أصبحت إرثاً 

يتعلق بحياة األمة السودانية، وأصبحت تراثاً موحداً لكل األمة، التي تتحيز رقعة.. 

ذات مواصفات معينة.. الطبيعية منها والمناخية.. بصفة عامة، والمكونات.. 

ائدية.. والوراثية، والتراكيب الخلقية.. واآلمال والتطلعات واألصول اللغوية.. والعق

القومية.. والنزعات القبلية.. واالنتمائية.. والعالقات العامة.. بمن هم في الجوار، أو 

 ما قد يتخطاهم بالحد المقبول.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

التراث السوداني... إن كان ممارسة عملية محسوسة وواقعية.. أم  كان رمزياً     

كما هو في القصص.. والشعر.. واألدب، بمختلف فنونه.. وبكل ومعنوياً.. 

تفاصيله..  فهو يحد ث عن أمة واحدة...وعصر أو عصور معينة... سطرت على 

 صفحات نشاطات األمة.

 

 نقول:يمكن لنا أن    

إن  التراث السوداني بالنسبة لنا كسودانيين، هو الحياة، محددة بفترات وحقب.. ال  

ها بفعل الزمن.. فالتراث حياة ما قد اندثر منذهان األفراد.. أو زالت متعلقة بأ

.. عامدة إلى تخليده، وحذمن أن تحذو  ..مستمرة.. تستمد كل حقبة منها ما شاءت

 .        أو بالتعديل الحذفبوإلى تطويره، باإلضافة أو 

    

ت أحداثها، إن  القصص.. والحكاوي، التي نجترها اليوم... ما هي إال  حياة سبق   

لكننا ال زلنا نمارس بعض نشاطاتها.. ونعجب بالكثير من فقراتها.. ونزاول أحداثها 

وكأننا نحن الشخوص األصليين، سوى أن كان ذلك ممارسة.. أو عن طريق 

 ألحكي.. أو عن طريق التمثيل، أو الكتابة، بأي صيغة مقروءة.. 

 

.. أو أساطير.. أو بدع، فهي كما أن  القصص وبكل ما جاء فيها من خرافات     

تهفو إلى غرس قيم معينة في المجتمعات، أو االبتعاد عن صفات.. وممارسات.. 

وخصال منبوذة، وكلها وفي مجملها.. نابعة من عصارة األمة الواحدة، وكلها تعبر 

 تعبيراً صادقاً على ما يجوس بدواخل أفرادها... 

 

ينسب... أو يعضد بها ما ينشده قوالً أو  قد يتبنى معانيها البعض وينسبها لمن    

فعالً، وقد يتحاشاها البعض، بحسب رؤيته الذاتية.. وبحسب تفسيراته لألشياء، 

ولكنها في خاتمة المطاف.. فهي تحمل من المعارف ما يراود خيال كل منتمي 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

للمجموعة الواحدة، فتصبح بذلك سلوكاً مشتركاً... وهو ما  سيؤدي بها ألن تكون 

 ثاً قومياً.. في مقتبل الزمان.ترا

 

من مضامين هذه القصص المتنوعة.. تنحدر األمثال، التي تعبر عن مواقف    

حياتية مجتمعية، فاألمثال في مجملها تختصر كثيراً من السطور والفقرات، كي تدلل 

على سلوك أو معرفة.. تتضمن إرشاداً.. أو عظة.. أو توجيهاً.. أو تعديل نمط 

، وقد يستخلص البعض.. الم ما قل ودل()خير الكحياتي بعينه... فالمثل يحمل مقولة 

بعض الجمل أو بعض التعبيرات.. التي ستصبح أقواالً مأثورة مستقبالً.. تصب في 

 ذات الوعاء التراثي للمجتمع... ونقصد به هنا المجتمع السوداني.

 

تأتي وتصاغ القصص.. في قوالب.. وفي مقامات سردية.. تختلف من وقت      

آلخر.. أو من موضع لغيره.. أو من صياغة ألخرى.. أو من أسلوب ألسلوب.. 

فمنها ما قد يحكى كما هو مألوف في األحاجي، وهو النوع اللفظي من القصص.. 

. وغالباً ما تقوم النساء بطرحه والذي غالباً ما يحكى للصغار من البنين والبنات ليالً.

أو األمهات، أومن يحذو حذوهم من  )الحبوبات(بشكل درامي.. ونقصد بالنساء هنا 

 الخاالت.. والعمات.. واألخوات الكبار...

 

.. ومثل )الغول(كثيراً ما تتضمن قصص األحاجي ..كثيراً من الخرافات مثل      

.. )الصقور الكبيرة(ومثل  ..شكلوتة()ال.. ومثل )النسناس(ومثل  ..)ود أمبعلو(

جمع  )البعاعيت(التي ال ترى إال  في الخيال.. ومثل  )تيلنق أب صلعة(..أشباه 

وغير ذلك مما هو خرافي.. يثير انتباه الصغار، ويدعوهم إلى تفهمه،  )بعاتي(...

 ويثير مشاعرهم بالخوف.. أو بالتوقعات الشجاعة.. أو تلك التي تدعو إلى اإلحباط.

 

س ضمن مناهج التعليم النظامي     عن  )المدرسي(،أصبحت مثل تلك القصص تدر 

طريق ألحكي.. وعن طريق التحليل الكتابي أو القرائي، مع استخالص العبر 

والمعارف الال زمة، ومما هو مؤسف.. فالمعلم وفي متابعته العلمية تلك.. ال يدرك 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

يقف عند تلك الخالصة التي توصل إليها  أنه يقوم بتحليل الوجه التراثي لتالميذه، بل

من القصة، فكان وعلى أقل التقدير.. أن يعطي التلميذ جملة واحدة... يغطي بها كل 

 مجهوداته القصصية تلك، أال وهي:

 )دا من التراث السوداني(.                           

 

امعات اليوم، ال نحن نعلم جيداً.. أنه وفي وقتنا هذا.. أن  معظم خريجي الج    

يدركون معنى كلمة تراث مع أنهم يتلفظون بها كثيرا .. وحتى بعض الكبار منا ال 

يعرفون عن التراث السوداني الكثير.. وذلك إما لغياب التراث عن المنهج الدراسي، 

 أو عزوف مقصود عن األسس التربوية للمجتمع.  

 

هتماماً بالغاً بتراثها.. فما معظم مجتمعات العالم.. وحسب ما شاهدت، تهتم ا   

تشاهده من وقائع ملموسة.. أو ما تتوصل إليه من آثار الثقافات المقروءة ..أو 

المسموعة.. أو ما تلمسه من سلوك مواطنيها، يوحي لك.. بأن  هنالك نمطا  خاصاً 

فه نحن بالتراث..  من الحياة لدى هذه األمة.. وهو ما نعر 

 

بالتراث القومي السوداني... كي يصبح منهجاً قائماً في  عليه وجب أن نهتم رسمياً    

، التراث القومي السوداني( )وزارة ..تسمىالتعليم.. وتخصصاً منفرداً... وزارة... 

وبذلك نستطيع أن نؤصل لقوميتنا ونزرع بذرة النمو.. والتطور... والتحدي، في 

 األمة ومنارة مستقبلها.نفس.. وفي وجدان.. وفي رؤية.. المواطن السوداني، أمل 

 

مثلما للقصص من وجود في التراث السوداني...  فقد نجد مضامين تراثنا في       

أشكال.. وأنواع  متعددة، متعلقة بحياتنا وما يدور من حولها، ففي الشعر بأنواعه 

تراث.. وهو يعد من أكثر أنواع التراث أثراً.. فيما يهدف إليه، من معاني، وهو 

.. وما يعرف بالشعر المقفى.. في القصائد ب..)الدوبيت(ار ما عرف يشمل أشع



 

 
 
 
 
 
 
 
 

الشعرية.. العمودية.. الطويلة، كما نجد تراثنا في السجع.. وفي المأثورات من 

 األقوال.. وإلى غير ذلك من األنماط األدبية الشعرية...

 

جتمعات يتجلى تراثنا أيضاً في العادات.. والتقاليد.. والصفات، الخاصة بالم    

 السودانية، المتعلقة بنشاطات حياتها المختلفة..

 

كما نجد التراث في العاب الصغار.. وألعاب الكبار.. ومجاالت التسلية..       

والرياضة، بل نجده في كل نشاطات أنماط الحياة المجتمعية.. من آليات، وأدوات، 

طلعات متشابهة.. ووسائل، وأواني، ونظم متوارثة.. وآمال مشتركة.. ورغبات وت

 في كثير من أهدافها.. ومعانيها.

 

السوداني يسرني أن أشير عزيزي القارئ... إلى أحد كتبي السابقة عن التراث   

 :بعنوان

 

 ."قطرات من التراث السوداني"                          

 

ليلك.. ثابتة.. ومتحركة، علها تشفي غ من تراثيات ،فستجد فيه الكثير مما تتطلع إليه

 وترضي بعضاً، من تطلعاتك التراثية الطموحة.

 

إن  التراث عزيزي القارئ... متوافر وليس من الصعب الحصول على مضامينه،   

في عصرنا هذا... عصر التكنولوجيا، الغنية بأجهزتها.. وأدواتها المتعددة.. من 

وسائط ... وطرائق، تلك التي تقرب كل بعيد.. وتوفر كل مبتغى، إنما تكمن 

وياته.. بكونها قوة دافعة للترقي الصعوبة في حفظ هذا التراث، واالستفادة من محت

 وللتطور. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

إن  مجتمع األنعام في السودان... عزيزي القارئ... ال يقل أهمية،      

وكثافة، عن المجتمع السكاني البشري... بل فد تفوق أعداد األنعام األعداد 

البشرية، التي تعمر األرض، بأضعاف ما هي عليه من كثافة... لذا نبعت 

ع المتعددة أهميتها من هذا التجمع العددي الوافر... إلى جانب المناف

 والتسخير اإللهي، الذي اختص به اإلنسان دون غيره من الكائنات الحية.

 

 ..وشحومها ..لحومها :تكمن االستخدامات لتلك األنعام في     

حتى  ،وأجزاء ..بل وبكل ما فيها من أعضاء ..وأصوافها ..وجلودها

 شر.على بني الب ..من هللا ويعد ذلك منا  ورحمة   ،وأبوالها ..روثها

 

حين تستدعينا خياالتنا... وذاكرتنا، ألن ندنو من األنعام مسافة، تجدنا     

(.. واألبقار.. والجمال، وكأنا نرفل )الضأن، والماعزنتوسط األغنام 

ونمشي الخيالء، من فرط الدعة.. واإلحساس، بنعمة الملك والتملك، فنحن 

رى إال  زاهياً، فممارسات هنا ال نشتم إال طيباً... وال نحس إال لذة... وال ن

تلك األنعام الحياتية... تدفع بنا للتواؤم، والتجانس، معها فهي تولد  الرغبة 

في االنتماء لبعضنا.. فكلنا حيوانات بالمنطق البيولوجي، نحمل روحاً 

 باقية، وجسداً تداخله حتمية الزوال. 

 

ن سنتناول في صفحات قادمات... إحدى مجموعات األنعام.. م    

المنظور التراثي.. الخالد، والمتجدد، في ذات الوقت، عبر أعوام الحياة 

 المتدافعة لألمام..

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سنعرض على بعض من تكوينها الجسدي..      

 وبعضا  من سلوكياتها، وممارساتها،

 وخلودها كتراث.. 

 ظلت األجيال المتعاقبة تعهده بالرعاية، واالهتمام... 

 كامتداد لتلك االهتمامات... 

 التي خط طريق سيرها أجداد لنا... 

 في حقب ماضية، 

 فقد ظلت تمثل دافعا  لنا.. 

 كي نخلد للرفاهية، ولسهولة العيش... 

 لدى من سبقنا من أجيال،  

 في حاضرنا... ..ولنا

 ..بعدنامن ولمن يأتي 

 ...أحفادمن  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لـــــــــاإلب                                 

 قال تعالى :  

 )أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت(

 17الغاشية آية     صدق هللا العظيم.                                      

نعومة  منذنشير إليها الحقاً بالناقة أو الجمل، ووالتي س ،واإلبل ...تآلفت    

كان  الذي ،(القوز)في مراعي  ...جدي (ةناق)كنت أقود حين  ...أظفاري

 اً أضعافتكبرها كانت تي التي وبلد (عرة)ب أبما بين قرية  يستلقي

 ...الغربيةالنيل األبيض  على ضفة تلك التي تنام وادعةوهي  ،مضاعفة

على ومتتابعة...  أن ترد الماء في جماعات مترادفة إلبللأتيح  حيث 

  ..دفعات متالصقة

 

أو شخصاً من أولئك  ،يخص جماعة ...منفصالً  (مراحا  )تمثل كل دفعة    

 ،راجلين وأ ...راكبين على ظهور بعضها ..الذين يتبعون اإلبل ...الرعاة

وهو  ،(الهودج)مستخدمين  ...حب أسرته الصغيرةصطوقد كان بعضهم ي

ينصب  ..يتشابه والخيمة ،ًوالسعف أحيانا ..والشعر ..تصميم من الجلد

 ،ةيابينساالذات المشية الوادعة، الطباع... ل الهادئة على ظهر أحد الجما

 mobileمنزالً صغيراً متحركاً ) (الهودج)ويمثل  ،(بارد ههر)ض ..عنىي

home). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..حيث يقل الماء كثيراً  الشرقية.. (كردفان)من أطراف تأتي تلك اإلبل     

أو ذلك  ...أوقات الخريف ،متدفقاً  ،إال من ذلك الذي ينهمر على األرض

والتي يتم استخراجه منها  ...تلك اآلبار العميقةجوف الذي يستخرج من 

ال يرضي ما ينصب فيوهو  ...تأخذ متسعاً من الوقت ،بمعاناة فائقة

 عاة...طموحات الر

 

 ..يعجبنا تدافع اإلبل ذات الرقاب الطويلة المقوسة ،اً ونحن صغار ،انك     

ترمقنا بعينين تظل  ..األماميةبها رأس صغير في نهايتها  ينتهيحيث 

بين الفينة  ،واختالس النظرات الخاطفة ،(التبحلق)تجيدان  ،مستديرتين

مهما  ،تجيدان اقتناص األصوات ..نان صغيرتاتتبعها أذن ،واألخرى

 ...تناءت وبعدت

 

كما  ..المتداخلة اإلبل حركة أرجل ...ستهوينا كثيراً ت عجبنا وت تكان     

منظر التي كانت تنقلنا كثيرا  إلى  ،ذات الحركة المتموجةوهي يخيل لنا.. 

كنا نراها والتي  ...الحمىالقابعة حول و ..ة أيضاً لالمتداخ ..سيقان غاباتنا

.. إن .ونحن على ظهور دوابنا ،ن متحركيننكو عندما ..تتحرك أيضاً 

 كانت مسرعة.

  

أثناء ذلك  ...اإلبل فيما بينهاأرجل والتحام  كنا نحتار في عدم تداخل   

 ،المترعة المتدفقةالمياه  ذي النيليتجاه المورد  ،القلق ..المسير المتداعي

وضحالة  ...النيلمياه نخفاض منسوب سبة الالتي يسهل الحصول عليها ن

  اطئه.شواستواء 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

حيث كنا نتبارى  ،من أجمل وأمتع أيام عمرنا ..(اإلبل ايةسق)يعد يوم    

وكنا  ..بريئةالطفولة الصوبها في نشوة نتقافز  ...في الذهاب لتلك الموارد

الذين  ،بصحبة أولئك الرعاةالعدد... كثيراً ما نجد بعض اإلبل القليلة 

إذ أن   ...إلعداد أماكن الشرب ،يتقدمون مسيرة اإلبل بوقت طويل وكافي

 ...وإنما تعد لها أحواض دائرية ..مباشرة )البحر(اإلبل ال ترتاد مياه النيل 

وال يتعدى ارتفاع حائطها  ..ال يتعدى قطرها المترين ،تبنى من الطين

الذي يودع  ..كافية ألن تمكن اإلبل من شرب الماءفهي  ...نصف المتر

نسأل الرعاة بعضاً من الحليب يجيبوننا  وحينما ،بداخلها بواسطة الرعاة

 ..بأن ننتظر قدوم اإلبل قريباً 

 

في مشيتها  ..تلك المسيرة الرائعة لتلك اإلبلنشهد  ...في اليوم الموعود    

التي هي قادمة  بالمهمةوكأنها قد أخبرت  ..مندفعة نحو المورد ،االنسيابية

تحبس اإلبل  ،.. وقبل الوصول لتلك األحواض (ايةالسق)وهي  ،إليها

 ..ذلك الفيض المائي الهائل  بناظرها..تقتحم  هيو ...المتدافعة بقوة

 

 ،كي ترد في مجموعات صغيرة ،تلك األعداد من اإلبل ..ينظم الرعاة    

وحتى تتمكن كل تلك  ،خشية تحطيمهابالماء... المأل ألحواض تلك ال

من شرب الماء حتى االمتالء.. والكل يدرك ويعلم أن من اإلبل، الجموع 

على العطش، تمكنه من الصبر  ...الجمل يشرب كميات هائلة من الماء

 فتكوينه الجثماني معد لذلك. ...ساعات انعدام الماء

 

وما على  سب الخطة التي اختطها الرعاة ...ح (يةاالسق)تسير عملية      

... تحرك اإلبل التي ارتوت من موضع جموع اإلبل إال االمتثال لذلك



 

 
 
 
 
 
 
 
 

رضي بما ي ...وتخزينها حتى تتمكن من أخذ كمية إضافية من الماء ..آلخر

 وقت انعدام الماء. ،لتأكيد صمود تلك اإلبل أمام العطش ..(األبالة)غرور 

 

حيث كنا نستمتع  ،لثالثة أيام كحد أقصى ..تلك (السقاية)تستمر عملية    

 )صغار الحواشيوالنغمات الجميلة الصادرة من  ،أثناءها بأصوات اإلبل

تمازجه حموضة  ...اً في ذات الوقت يحلب لنا لبناً مستساغو ..اإلبل(

 )غزل أو خيوط قطنية ..ندفع به إلى الرعاة من ملح مقابل ما ،رائعة

 أو غير ذلك... ..)مسلة( كبيرة رأو إب ..المترار(

 

شربناه قد كنا  ماعلى عالوة  ...كنا نحمل اللبن في أوانينا لبيوت ذوينا    

وهو ما ...أسقام البطنمن أن  ذلك اللبن يشفي  وفي مخيلتنا ،في المورد

 اآلباء في القرية..األجداد وأطلعنا عليه 

 

.. وهو ما نسميه الناشف( )بعر اإلبلكنا نحمل معنا بعضاً من كما    

، فهو أسود ذو شكل كروي أملس، نستغله في لعب الجمال( )طور

ية... عند المقيل، التسل ... الذي يعتبر ممارسة هامة من ممارسات)الكار(

لوقت، إال أن ممارستها بواسطة الفتيان والفتيات، في ذات ا يساهم في لعبه

 الفتيات هي األرجح. 

 

في  ،كبديل للحطب والفحم ..)الطور(ستخدم ت بعض األسر تكان    

ه ال يبعث ن  ، كما أغير مهضوم ،نسبة لما يحتويه من عشب ناشف ،الوقود

وإن كثر  ...بل كنا نحمله في جيوبنابأي نوع من أنواع الروائح المنفرة... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وهو  ...بكسر العين وتسكين الباء (العب)بأيدينا في  ه(نصر  ..)فعدده 

 .(الفتح)الطرف األمامي للعراقي أو الجالبية 

 

ونهلنا من العلم ما  ..سعت خياالتناو ات ..وكبرت أجسامنا ..كبرنا    

أن  لبن اإلبل يشفي من  فطرق أبواب معرفتنا... ،استيعابه استطعنا

 ب..)ملي البطن(أو ما يعرف  ...(االستسقاء)مثل مرض  ،البطن أمراض

وقد شهدت بنفسي شفاء واحدة .. )السميح(أو  الصعيد(.. ب..)مرضأو 

   من تلك الحاالت.

    

 :رعاةال... جاء على لسان أحد  وفي فضائل الناقة

الترحال..وحمل األثقال، فقد كانت الناقة في  تشمل فضائلها الحل.. و     

سواء في  ،المصدر الرئيس في معيشة السكان الرحل ..جميع األوقات

  فكانوا:الجدب أو الخصب 

 

 عليها يعتمدون    

 ومن لحمها يأكلون...

 ومن لبنها يشربون...

 ومن وبرها يلبسون...

 وعليها يركبون...

 وبها يفخرون...

 من جلودها قرب..ومن لحومها نشب )يعني الشرموط(..    



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذهب..إن حملت أثقلت..وإن مشت أبعدت..ومن بعرها حطب..وثمنها 

 وإن نحرت أشبعت..وإن حلبت أروت..وفي لحمها الدواء..

 والنظر إليها عبادة..

 )أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت(.

 فهي مال األغنياء..وعز األقوياء..  

 ولبنها شراب الملوك..

 تتباهى بها األقوام..

 وتتفاخر بها القبائل.

 طير..ونعتوها بالعصافير.(نسبو إليها األسا 

 

جاء على لسان أحد األطباء، في التداوي بلحم الجمل، وذلك لما قد و      

يحويه من عناصر هامة.. يحتاجها جسم اإلنسان، كي يكون معافى وسليماً 

 فقال:

نصح يحتوي لحم الجمل على نسبة قليلة من الدهون لذلك ي -1

 ثالي.بتناوله للحفاظ على الوزن الم

نسبة الحتوائه على  ،لحم الجمل يقلل من اإلصابة بالسرطانتناول  -2

بما تشمله من  ،نسبة عالية من األحماض الدهنية غير المشبعة

 التي تقلل من خطر اإلصابة بهذا المرض. ..مضادات األكسدة

 

 .(لسكتات القلبية..)ايحد من اإلصابة بأمراض القلب والتعرض ل  -3

 ويقلل من الشعور بالتوتر والقلق. ..ينشط الخاليا العصبية -4



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

فتناوله يعد غذاء  جيدا   ،نظرا  الحتوائه على نسبة عالية من الحديد -5

 لمن يعاني من اإلصابة باألنيميا.

 يساعد في تقوية الجهاز المناعي للجسم. -6

 

 مايلي:أحمد بن مسعود في ذكر الناقة  الدكتور أورد

 

كنها من مولها أحاسيس غريزية ت ..)الناقة من طبعها الذكاء    

 ...ولو تغيبت عن مراعيها لسنوات ،ومراعيها ،معرفة منازلها

ولو كان  ،إلى الوطن ،وحنين ال يخبو ...وهي في نزوع مستمر

 ...جدبا  قاحال  

 

 ،وبحاسة الشم ،بالنجم ...وتستدل الناقة في بحثها عن الوطن    

 ...اتجاهها سير فيتو ،والغيوم ،والبرق ،بل وبالهواء

 

 ،ومزاجه ،وخصائصه ،والناقة مخلوق عجيب في طبيعته    

 ،أو اإلنسان الذي يالزمها ..وراعيها ..وحنين الناقة إلى بعلها

 كحنينها إلى وليدها وأشد من ذلك. ،ويحلبها ،ويرعاها

 

 ،وتضعف ..تهزل ،أو وطنها ،والناقة عندما تحن إلى بعلها          

 ...ونزعت إلى موطنها ..هاجت وإذا قذفها المخاض ...وكثيرا  ما تنتحب

 ولو كانت في مرعى خصيب.

 

وكثيرا  ما تنافس  ،في قلوب مربيها ..قد بلغت الناقة مكانة عظيمةل     

شرعت  ..ومن شدة تعلقهم بها ،كابرا  عن كابر ...رعاتها على اقتنائها



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ومن تلك  ،ى الغيرمن االنتقال إل تحميها ..لها القبائل أعرافا  وعادات

 :األعراف

حتى ال تنتقل تلك السالالت  ،وامتالكها ..حرمان النساء من توارثها    

 ...فالناقة هي الثروة الوحيدة التي ال تتبدد ،إلى قبائل أخرى ..من اإلبل

 .(ي تبديد الثروة ومن ثم فناؤها.يعن ..وإعطاؤها وتقسيمها للنساء

 

 

أليست من تلك التي تجعلنا  ...الناقةهذه الصفات التي وردت في ذكر  

صدق هللا  ..نتمسك بقول هللا تعالى: )أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت(

 العظيم.

 

بالتقرب و ..التي عرفها الرعاة عنها بالممارسة ...من طبائع اإلبل     

عند المراعي أو  عند ..الترحالفي في الحل ومعها، والتعامل  ..هامن

 ما يلي:من الحاالت نورد  ،وغيرها ...الموارد المائية

إذا تثاءبت النوق فيدل ذلك على أنها اشتمت رائحة سقوط المطر  -

  .)الدعاش(

مة للتنقل لك عال، فتوكررتها ..)أرجلها( ت الناقة قوائمهاإذا حك   -

 .. ويفهم الراعي ذلك السلوك تماماً. لرحيل.ول

 

فتلك عالمة  ،وتوقفت في مكانها ..(المراح)إذا وقفت اإلبل في  -

 .وقلة الكأل جدب المراعي

 ،منكسرة وأحدثت أصوات ..تجمعت حول مكانه ..إذا مرض راعيها -

 .والمواساة على الحنين تدل



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

فإن كان  ،أنصتت ..حديث الرعاة في أمر يخصهااإلبل إذا سمعت  -

  (رةوالممط)المطر نزعت إلى األراضي  الحديث في أمر يخص

 ،أفلتت من القطيعونفرت  ..ذبحهاأمر وإن كان الحديث يخص 

 .ويصبح من الصعب اإلمساك بها 

عبرت عن و وطربت... إذا أحست اإلبل بنمو المراعي فرحت -

 فرحها بحركات تشبه الرقص.

 

إذا سمعت صوت صاحبها ميزته وعرفته عن بقية الرعاة بل  -

 دون غيره.وتعرف رائحة راعيها 

 .. وكأنها خرجت من مكانها هرباً وزجرها... لراعي اإذا قسى عليها  -

 .وال االستحقار فهي ال ترضى اإلهانة ...تهرب بكرامتها

 

سارت إلى المكان الذي يريدها  ،داالً لها ،إذا صاح راعيها من خلفها -

 .أو غيره سوى أن كان ذلك مرعى أم منهالً  ...إليه

وتذرف الدمع  ..فإنها تضطرب ...عندما ترغم اإلبل على أمر ما -

 .حزناً شديداً  وتحزن

 

ومن  قاسية.. تصاب بحالة نفسية ...عندما يراد ذبح حيوان أمامها -

 العزوف عن األكل والنفور من المرعى. ..آثار ذلك

اضطربت  ،فإذا خاف الراعي ...بالخوف كراعيهااإلبل تشعر  -

 وهاجت وماجت.، اإلبل

 

 ،وأسلمها القياد ..أرخى زمامها ...الناقة الطريق إذا ضل راكب -

 ذكائها إلى المياه أو إلى النجاة.بفتقود بحدسها و



 

 
 
 
 
 
 
 
 

والهالك.. في دياجير الظالم تعرف اإلبل مواطن المهاوي  -

 هاشد.. وذلك بفتمنع صاحبها من السقوط ..الخطرةوالمواطن 

 .)الرسن( الخطام

 

 ،عندما تحس بالخطر القادم ،وتمد أعناقها ..آذانهااإلبل تشنف  -

 نهضت ..فإذا أحست اإلبل بالخطر ..فهي تنذر بالخطر قبل وقوعه

فيستعد الراعي للدفاع  ...ومدت أعناقها صوب اتجاه الخطر القادم

 إبله.عن عن نفسه و

 

 ...منحة ورحمة منه تعالى...لإلنسانتسخيراً إلهياً اإلبل مسخرة    

 ،وهدوئها ..وبسهولة قيادتها ،فهي تتميز بالطاعة العمياء لراعيها

وبمعنى آخر فهي  ..سةالطباع الشرأو  ..فهي ال تتمتع بروح العداء

يمكن للفتى اليافع أن  ..(الرسن)فباستخدام  ،وال تتهجم ..ال تفتك

 .وهو قابع على ظهرها أو راجالً  ،يوجهها.. فأو يحركها ...ينيخها

 

أو  ،كي يرقى على ظهرها ..فهو في نفس الوقت ال يحتاج لسلم    

 ،فقط (الرسن)فعن طريق  ...وسيلة أخرى تساعده على ذلك أي

وكأنها تطبق  ..بلف الساق بالساق ،(تبرك..)ف ..إناختهايمكن 

حيث يتمكن صاحبها من  ،وتصبح بذلك قريبة من األرض ،نفسها

ومن ثم  ...وترتيبها عليهأو وضع األثقال  ...الركوب على ظهرها

تنتظر ...من غير عناءالناقة واقفة... تنهض  ...بحركة أخرى

 التعليمات التي ستصدر من صاحبها.

 

رعايتها لوسعى لتربيتها و ...خصص اإلنسان من اإلبل أنواعاً   

نشاطاته .. في أداء كي يتمكن من االستفادة منها ...الرعاية الكاملة

 كاآلتي:فصنفها بسهولة ويسر الحياتية 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .هااإلبل المكارم وهي أجود أنواع -

 .إبل حمل األثقال وهي إبل الرحيل -

 

 .اإلبل الالحمة للحومها -

 .البنة أللبانهالاإلبل ا -

 

 .ر والصوف ألصوافهاحامالت الوب -

 .إبل السباق كالبشارية -

 

لدى  ،مما تتمتع به اإلبل عن غيرها من الحيوانات المستأنسة

 :اإلنسان

 ،قد ال يتحمل عبء نقلها ،أثقال وحمل ..وتحمل المشاق ..الصبر 

فاستخدمت اإلبل كثيراً  ..أي نوع من األنواع األخرى من الحيوانات

فكانت  ...حيث لم تتوافر وسائل النقل ،في التأريخ القديم ،في التجارة

عبر  ،على اختالف أنواعها ،اإلبل هي الوسيلة األنسب لنقل البضائع

تحملة كل ما خطته م ..وعبر الطرق الوعرة ..والوديان ..الصحارى

 ...وغيرها من األسباب المهلكة  ،الطبيعة من الصعاب

    

أو وافرة  ..غير ممهدةالتي تسلكها، غالباً ما تكون الطرق     

لذا فقد أطلق على الجمل مسمى  ،أو وافرة الموارد المائية ..المراعي

من التكوينات  ،.. إلى جانب ما خصه هللا به )سفينة الصحراء(

مع تلك الطبيعة القاسية  ..كثيراً  ،وتتواكب ،التي تتواءم ..ةالجسدي

 ،الجهاز الهضمي وتكوين ..وسماكة الجلد ..(المفلطح)الخف  لمث

بما يحتويه من  ...الذي يختلف اختالفاً كبيراً عن أجهزة بقية األنعام



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وغير ذلك من الصفات التي تميز الجمل  ،وللعشب ..مخازن للماء

 .عن غيره

 

والتي يختار  ...التجارية عرف بالقوافليأعد اإلنسان ما تبعاً لذلك    

 ،أوفرها ظهراً ، ووصبراً  ..وأكثرها تحمالً  ،لها أقوى الجمال

واختالف  ..على تفاوت أوزانها ،لحمل البضائع ..واستعداداً 

التي قد و ..التي تتباعد مسافاتها ..متنقلة ما بين البلدان ..أحجامها

  .عدة أشهريتطلب السير فيما بينها 

 

في نقل وتبادل  ...استخدم العرب القوافل بين الشام واليمن   

حسب  ،يتخيرون السير بينهما اوكانو ،البضائع على أنواعها

توصلوا لما عرف برحلة ، فاألحوال المناخية السائدة في كل بالد

إذ قال  ،الكريم التي جاء ذكرها في القرآن ..(الشتاء والصيف)

 رحلة الشتاء والصيف(إيالفهم ..)إليالف قريش :تعالىسبحانه و

  (... 2و1سورة قريش )آية رقم 

 حيث تكون األحوال ،فكانوا يتوجهون بقوافلهم صيفاً إلى الشام   

حيث تكون أكثر اعتداالً شتاًء.. وإلى اليمن  ..أكثر دفئاً  الجوية 

 .وبرودة

 

 ،محملة بالبضائع والركبان ..تتحمل الجمال كل معاناة المسيرة   

 ..من أهم تلك القوافل ..قريشوكانت قافلة  ،تحت تسخير إلهي تام

كانوا يمتهنون  .. مما يدلل أن  معظم أفراد القبيلةوأكثرها وفرة وماالً 

..صلوات هللا وسالمه عليه.. وقد امتهنها خير البشر  ،مهنة التجارة

 .. الرسالةقبل 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

إلى  ...تجارتهمسار العرب بجمالهم ألبعد من ذلك في ممارسة    

 ..من أماكن ...أينما حطت الفتوحات اإلسالمية برايات النصر

 ...في المغرب العربي واألندلس ،أقيمت فيها روافد الدولة اإلسالمية

 كما هو الحال في بالد فارس وما جاورها.

  

على الحياة  ..أو التأقلم ..ابتعاد الجمل عن التعايشال يعني ذلك        

وكانت الجمال حينما تنزل  ..فالجمل يجيد السباحة بقدرة فائقة ،المائية

فإنها تدخل إلى الماء  ،في مواطن مراسي السفن ..أحمالها من البضائع

 ..من الغبار واألوشاب وإزالة ما علق على أجسادها ..تنشد الراحة ،عائمة

 ...ك..)القراد(  ..الهوامومن  ..الحشراتمن  صق على أجسادهاوما الت

 

أو الماء  ..ما بين الماء العذب ..ال يفرق الجمل في هذه الحاالت  

كما أن  للجمل خاصية حياته... نشاطات ، ففي كليهما يمارس المالح

  معتمداً على المياه المالحة.  ..يمكن أن يعيش عمره كله ،أنه

 

تلك  ،وأسماها مكانة ..وأرفعها قدرا   ..وأجلها ..اإلبلمن أكرم    

صلى هللا عليه محمد النبي األمي  ..الناقة التي أقلت خير البشر

 .وسلم

إلى دار  ،من دار الشرك بمكة المكرمة ..مونةيفي هجرته الم  

  (..القصواء)تلك هي  ،الخير طيبة الطيبة

 ..المهولة ..التي تحسن االختيار ..الذكية ..المطيعة ،المأمورة  

 ..ذات المشية االنسيابية الهادئة

مباركة حين  ..وفي ترحالها ،في حلها ..وذات الطبع الوديع  

 ..باردة الظهر ..ووفية حين تنهض ..تبرك



 

 
 
 
 
 
 
 
 

من مكارم اإلبل فوق كل ذلك.. هي و ..لفة وانقيادا  أكثر النوق أ  

 وأنبلها وأجملها ..

      

 :أن   (القصواء )جاء في سيرة      

بالجزيرة  ،في مضارب )بني قشير(...والدتها ومنشؤها    

 ،وقد تم شراؤها من سيدنا أبي بكر خليفة رسول هللا العربة..

لكنه  ..يخالطه السواد والبياض ....ذات لون أحمربأربعمائة درهم 

 للبياض أقرب..كانت تلقب بأسماء أخرى وهي: 

 

 ...(الجدعاء)

 

 ...(القضباء)و 

 

 ...(العصباء)و 

سمت أن ها و   ىالمشقوقة األذن بمعن يعني اسم )القصواء(     

لكنها لم تكن  ..كما هو معروف في وسم األنعام ...ب..)الشقة(

 .. إنما وصفت بذلك لشدة سرعتها ..كذلك

 

 ،وعمرها أربعة سنوات ،اشتراها الرسول صلى هللا عليه وسلم  

وماتت بعد وفاة الرسول صلوات  ...وعاشت معه أحد عشر عاما  

 ،بي بكر رضي هللا عنهفي أول خالفة سيدنا أ ،وسالمه علية هللا

، على فراق الذي الزمته الدموع ..بعد أن بان حزنها الشديد

 ،حينما رفضت األكل والشرب ،ى هللا عليه وسلمالرسول الكريم صل

فهي  ،متعمقة أو صاحبها، براعيهاوهذا مما يؤكد أن صلة اإلبل 

 تتصرف كما أشرنا لذلك مسبقا . ،وبذكاء خارق ..تحس

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

التي  ولسنا ببعيدين عن ذكر الناقة المعجزة )ناقة سيدنا صالح(   

 جاء ذكرها في القرآن الكريم:

 

)كذبت ثمود بطغواها..إذ انبعث أشقاها..فقال لهم رسول هللا ناقة    

فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم هللا وسقياها..فكذبوه 

 سورة الشمس )صدق هللا العظبم( (..وال يخاف عقباهافسواها

 ...(15 – 11اآليات: ) 

 

 

)الصخرة الكبرى التي كان  ها الصخرالتي انشق عنتلك الناقة   

فأنكر أصحاب  ،وكان لها شرب يوم معلوم ...يعبدها قوم ثمود(

 حاق بهم العذاب.ف نبي هللاصالح ثمود ما جاء به 

 

وربطها  ..تتمثل المعجزة في أن  هللا قد اختار من األنعام الناقة   

.. التي ذكرنا في لسعة مخازنها المائية ،واإلقبال عليه ..بالشرب

ففيها بقاؤهم  الناس بالماء في حياتهم... سالف حديثنا.. والرتباط

 .هموفناؤ

 

ظهر هنالك من مرت بوطننا السودان،  ...ةقفي عصور ساب    

يعرفون ، أفراد بلحيث تكثر تربية اإل ..بالدناربوع الفرسان في 

التي  ..من ذوي الجرأة والجسارةالنفر ولئك وهم أ ..(الهمباتة..)ب

.. أو خفية، من أصحابها عنوة ،أو استالبها بل..تدفعهم لسرقة اإل

من تلك  ..في مناطق مشتتة ...ويتفرقون بها ما بين القطعان

 .في مناطق تعمرها قبائل مختلفة ،المراعي المتعددة والمنتشرة

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

في موارد المياه  ،مع بعضها ،(المرحات)كما أًنه قد يتم اختالط    

 ،المرحاتتلك مما يصعب فرز اإلبل المتسربة بين  ..أو المراعي

 نإال  أنه يصعب التفريق بي ،وذكاء نوقهم ..ورغم حذاقة الرعاة

وعلى سبيل فمنها  ،تقارب ألوانهال وأ ..وذلك لوحدة سالالتها ..النوق

 المثال:

وكثير من  ،واألغبش ،واألصفر ،واألبيض ،واألصهب ،األحمر 

 .الصفات األخرى غير األلوان

 

 ،على أجساد إبلهم ..وضع بعض العالماتبالرعاة ما حدا ذاك م     

 ،بذلك عالمات مختلفة فاستحدثت ...لتميزها عن غيرها من اإلبل

عن بها تتميز  ..أو بمرحات مختلفة ..يختص كل منها بقبيلة معينة

وهو الذي  ..ب..)الوسم(تعرف هذه العالمات و ،بعضها البعض

 .لدى البشر (الشلوخ) يماثل

 

 )محاورأو المحاور  ،باستخدام اآلالت الحادة يتم خط الوسم..    

 ..السائد بين اإلبل (الوسم)ومن أنواع  ،باستخدام النار ..الكي(

 ...اإلنسانجلد دها مقارنة بووالذي يتماشى مع سماكة جل

 

سوى  ،وطوليا ..وهي عبارة عن شق أذن الناقة جزئياً  ..(الشقة)   

وهناك الشقة التي تترك  ...اليسرىاألذن اليمنى أو األذن أن كانت 

 .طرفاً متدلياً ومتحركاً 

 

لتصبح األذن  ،وهي عبارة عن قطع طرف األذن ..(القطفة)    

 .وهنالك جدع األذن بالكامل )مشرومة(

 

 الشفة العليا أو ثقب الشفة السفلى ثقبوهناك  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

على  ،أو دائرية ،بخطوط معينة قد تكون مستقيمة..  الكيوهنالك  

على جانب  (الكيات)تكون  وقد ،أو على جانبية ...مقدمة الرأس

 .على جانبي العنقأو من الرأس، واحد 

 

وليس في  ،أن يختار موضع الوسم في الرأس ...ولعله من الحكمة 

 ،فاألطراف قد تبتر ألي سبب من األسباب ،ألنه األصل ..األطراف

 .أما بتر الرأس فيؤدي إلى الهالك

 

بعد  ،وما عليه من عالمات ،قد يستعيض الرعاة بالجلد    

 (مراح)ونفورها من التواجد في  ...نه ورغم ذكاء الناقة...إال  أسلخه

 ورغم رجاحة عقول  ،وعدم استقرارها ...غير ذلك الذي نشأت فيه

في  ..يصبح ضرورياً  (الوسم) إال  أن   ،وفهمهم لطبائع إبلهم ،الرعاة

لدى  انمهم (الفصد) و (الشلخ) أن   ومثلما ،التفريق ما بين اإلبل

 ،بلفي اإلفكذلك الوسم يعد مهماً  ،في حقبة مضت ..اإلنسان

  .لحفاظ على ملكيتهاول ..ألهميتها

 

 ،في السودان ،ال شك أن  اإلبل تعد من أميز أنواع التراث القديم     

 ،في ظل التواجد الحيواني من حوله ...منذ أن عرف اإلنسان الحياة

الذي  ،كمثال للتراث الحيواني ...وقد أفردنا هذه الصفحات لإلبل

 ..في تربيتها ،ألهلنا في السودانالحياتية كان من أميز النشاطات 

 ...واستخداماتها ..واالهتمام بها

 

نقطة  ،فقد كانت هذه االستخدامات ...يبدو أنه ومما ال شك فيه    

من جهة  ،في حياته ..انطالق في سبيل ارتقاء اإلنسان السوداني

كمجال هام  ..اإلبقاء عليها مع ..وتطويرها ..نبش الفكرة األساسية

 ...والتعلم ..للمعرفة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ...بين اإلنسان السوداني واإلبل ...لقد كانت الممارسات الحياتية    

 همما يستفاد من ..وغير ذلك ،والغذاء ..النقل مثل ..في جميع جوانبها

 ..لتطوير جوانب الحياة ..مجاالً واسعاً  كانت  ..لحيوانفي ا

 ولتطوير اإلنسان في ذات الوقت.

 

فقد أطلق الناس  ،عند اإلنسان ،وعظمتها ..نسبة ألهمية اإلبل  

سوى  ..على كثير من الرجال ،(الجمل) ... مسمىعندنا في السودان

في وقت كانت األسماء وأطلق ذلك  ،أم كنية ..حقيقياً  اسماأن كان 

 ..حيث أنها تحدث عن القوة ،للكثيرينومبتغى مراماً  ...العظيمة

تؤكد  التي ...وما إلى ذلك من الصفات المحببة ،والكرم ..والشجاعة

 ،جموع السودانيينفيها في ظروف كانت تتمتع  ...مكانة المسمى

شأناً  (الجمل)فكان لمسمى  ،بين القبائل ..والنزاعات ..بالغارات

فهي توحي ببعده  ...(الناقة)ب..على عكس كنية الرجل  ...كبيراً 

فقد تلبسته أثواب  ..(..ناقةيا)فإن قيل للرجل  ،مسارات الرجولة عن

غير وخصال من صفات  (الناقة)وذلك لما تتميز به  ،الخزي والعار

  .(الجمل)تلك التي يتميز بها 

 

 معاني اآلية الكريمة:عليك عزيزي القارئ التدبر في   

 

 .صدق هللا العظيم  كيف خلقت()أفال ينظرون إلى اإلبل             

 

وما يحويه من  ،في الخلق ..والتفكر ..فيها يتجلى معنى التدبر    

 تحمل الفرد منا آلفاق اإليمان والتوحيد. ..غابت عن أذهاننا. معرفة

 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى اللقاء،،،،،،                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

          ليس بعيدا  عن التراث                         

عر الغزلاش                                

                         

... شاعراً متميزاً من بين أقرانه... ورفقائه الشاعر الغزلييعتبر    

الشعراء، فهو إنسان رقيق... مرهف الحس، أكثر الناس وداعة 

 متصالح مع نفسه، ومتصالح مع اآلخرين.ولطافة... هين... 

 

يجيد استالل التعبير... والمفردات... من مواطنها، بحرفية    

متناهية األبعاد، قل ما تجده عابساً... أو مغتماً، تزينه هالة من 

 التسامح المرضي... 

 

في وجهه إشراق آسر... وفي حديثه نبرات الحنين     

ت ر... في الجاذب...النابض، نظراته ثاقبة. .. تدرك ما وراء الس 

، في ينم.. ويشدو ..ويترنم.. ويغني..وينشدوداعة المحترف، فهو 

 غير نشاز.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

له قدرات هائلة في التمحور... داخل متاهات النفوس، بكل     

أنماطها، فيستطيع أن يلملم كل ما علق بها... من شقاء ومن ضنى، 

 والجمال. ومن كدر... ويسمو بها، في علياء المتعة..

 

يكفيه... أنه انطبق عليه قول شاعرنا...موقظ الشجون، المرهف    

 ل:قا الحس، القامة، إدريس محمد جماع حينما

 جماال أس عند كل جمال    مستشف من كل شيءحاسر الر

فهنيئاً لكم شعراءنا... أطباء النفوس... بما أنتم فيه، وهنيئاً لنا    

      بكم وبرفقتكم.

 الشعراء:

ميزتها عن غيرها من الفئات  ،تتمتع بصفات متفردة ...الشعراء فئة بشرية    

غالبا   ...قوم مغمورون باإلحساس المرهف أألنيق ،فالشعراء أجمعهم ...األخرى

، ال بمشاعر إنسانية ،بأسلوب يملؤه إحساس دافق م،ما في دواخلهما يعبرون ع

... تلك هما كان طابع القصيدةم ،وإلى عقله ...ى قلب المتلقيتخطئ مسارها إل

  .حسب المقام ألغرضي الذي يهدف إليه الشاعربالتي تختلف 

 

كذب من كان سوياً وعاقالً... ذكرا كان أم أنثى، بأنه ال يتذوق الشعر، فالشعر      

له أسلوبه الذي يخترق عن طريقه القلوب... من غير استئذان، فهو مؤنس... لطيف 

... يداعب المشاعر في هدوء وسكينة، يعمل على ترتيب الجهاز العصبي، ويجعل 

زة الجسم... ألن تكون أكثر قوة... وعاملة في منه جهازاً فاعال، بل ويدفع بكل أجه

انتظام فريد... فالشعر عالج من كل ما قد يصيب الجسم من داء.. وسقم، حسي أو 

 معنوي، ويعتبر الشاعر هو الطبيب المداوي من تلك األسقام بحسب اختصاصه.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

تناول الشعراء فيما أثروا به الساحات من إبداعات، سادت كل مناحي الحياة    

البشرية... الثقافية منها واالجتماعية، واالقتصادية، وغيرها، مما يعد جزءاً من 

النشاطات والممارسات البشرية... فتناولوا هموم اإلنسانية في عرض شيق... 

متضمناً الحكمة.. والقيم.. والمبادئ.. والنصيحة.. والفتوى.. إلى جانب اللغة 

 وضروبها... والمعرفة بصفة عامة.

 لشعر:أنماط ا

 :المدح من هذا المنطلق ظهر  

 فإنك كالليل الذي هو مدركي     وإن خلت أن  المنتأى عنك واسع

 المدح البئوي: نواعومن أ

 أنت كالكلب في حفاظك للود    وكالتيس  في  مقارعة  الخطوب

 :الذم وظهر 

 شفي من الحمققالوا  لنا  مــات  اسحق  قلنا     هذا الدواء الذي ي  

لق إن مات  مات بال فقد وال أسف    وإن عاش عاش بال خلق وال خ 

 حال  من  القلق   ثائرة      ال تستقر  على   الريح  مهبكريشة  ب

 

 :الوصف وظهر 

 حللنا  دوحه  فحــنا  علينـــا      حنو المرضعات على الفطيم

 يروع حصاه حالية العذارى       فتلمس  جانب العقد  النظيم

 

 :الهجاء وظهر 

 دودعن القرى وعن الترحال محإني   نزلــت  بكذابين   ضــيفهم         



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جود الرجال من األيدي وجودهم         من  اللسان  فال كانوا  وال الجود.

وغير الذي ذكرنا من ضروب الشعر الكثير... حسب المقامات، والمواقف     

شعر الغزل، وإذا جاز لنا أن نقول في  المتعددة... التي تخللت حياة البشر، ومن بينها

 العربهذا المجال ونتناول تعريفا موجزاً لما يعنيه الغزل من وجهة نظر الشعراء 

 :فهاك عزيزي القارئ

 شعر الغزل:

هو ذلك النوع من الشعر... الذي يتناوله الشعراء الرجال من دون الشاعرات،      

أو فصحون فيه عن مشاعرهم، تجاه من يعشقون من النساء، بصفة أعم، والذي ي  

فيعمدون إلى وصفهن ما يتعلق بهن من األمكنة، والصحبة، والعشيرة، وغيرها...

بدقة... وصفا  جسديا  متنوعا .. بالقدر الذي يظهر محاسن جسد المحبوبة، حسب 

قد تنصب عصارات أو رؤيتهم، ما بين هامة رأسها و أخمص قدميها، 

عرهم... في دقائق الوصف المعنوي، الذي يتعرضون من خالله، لذكر مشا

 محاسنهن السلوكية، حسب المتطلبات المجتمعية، التي تتوخاها في المرأة.

 

... بالعديد من الشعراء، الذين تناولوا حفل العالم العربي ومنذ القدمهذا وقد     

ء في نصوص قصائد في مطلع قصائدهم، متعددة األغراض، وذلك كما جا الغزل

... حال وقوفه عند ربوع )امرئ القيس(الشعر الجاهلي، مثلما ورد في معلقة 

، التي سارت بها ابل الرحيل، إلى حيث ما ال يعلم... فأنشد حينها )عنيزة(معشوقته 

 قائال:

 حوملف قفا نبك من ذكرى حبيب  ومنزل      بسقط  اللوى بين  الدخول 

 وشمألفتوضح فالمقرات لم يعف رسمها     لما نسجته عليها من جنوب 

 

 ـــلــترى بعر  اآلرام  في  عرصاتها      وقيعانــــها  كأنه  حــــب  فلفـــ

 كأني غداة  البين  يوم  تحمــــلوا      لدى  سمرات  الحي  ناقف  حنظل



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تهلك  أسى  وتجمــــلوقوفا   بها صحبي  علي  مطيهم      يقولون  ال  

   

من بعد ذلك يعمد الشاعر... لمضامين أخرى من األغراض الشعرية المتعددة،    

وهذا دليل واضح، على أن تناول المواقف الغزلية في البدء، مريح للنفس... ويمثل 

 في شهية ونهم. ...باباً يلج من خالله الشاعر لمقاصده

والرحيل عند الشعراء... كما جاء في  (اإلناخة)وقد جاء الغزل متسلالً ما بين      

 قول من أنشد:

 حين أناخوا قبيل الصبح عيسهم...

 وحملوها، 

 إلبل...وسارت بالهوى ا

 

 يا عيس في ترحالك األجل.

 نشغل...موراهب الدير بالناقوس 

 

 شبكت عشري على رأسي،

 وقلت:

 أيا راهب الدير... هل مرت بك اإلبل؟

 

 فحن لي وشكى...

 وأن لي وبكى...  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وقال لي يا فتى... 

 

 إن البدور اللواتي جئت نطلبها...! 

 باألمس كانوا ههنا..

 واليوم قد رحلوا...! 

  

الذي سار  ...الذي  سلك  نفس الطريق)األعشى(..لنا أن ندلف متتبعين خطا     

... إذ يقول في معلقته.. معددا أوصاف القيس( )امرؤعلى هديه  شاعر الجاهلية 

 يقول: حين أنشد، )هريرة(محبوبته 

 هركولة  فنق  درم  مرافقها  تمشي 

 الهوينا  كما  يمشي  الوجي  الوحل   

 كأن  مشيتــها  من  بيت  جــــارتها  

 وال عجــل   ابة ال  ريثمر السحــ   

 

 وتسمع للحلي وشواشا  إذا انصرفت 

 ل   جزيريح  عشرق  كما استعان   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نةكهب  صفر الوشاح  وملئ  الدرع

 ل   خذيكـاد  الخصر  ينـــ  إذا  تأتى  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ب  قرنا  ساعــة  فــترت ــإذا  تالع



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وارتج  منها  ذنوب  المتن والكفل 

 

التي  ،لحسناء الجميلةمن األوصاف المميزة لوقتها،  ،كانت البدانة والسمنة   

فهما صفتان يدلل بهما الشاعر على مدى الدعة في  ...تتالعب بعقول الشعراء

... وعلى مدى بعدها عن الحركة والشقاء، إذ أنها ويسر الحال عند أسرتها ،العيش

في امرؤ القيس تنام كثيراً وال يتخلل حياتها الرهق... والمعاناة، ألم يقل الشاعر 

 مثلهن:

 فتيت المسك فوق فراشها                                          وتضحي  

 تفضل. تنتطق عن  الضحى لم  مونؤ

 

 وقال في موقع آخر:

    كأنه وتعطو  برخص  غير  شثن

 ريع ظبي أو مساويك إسحل.أسا 

 داللة علي النعومة والليونة.

 

 وتغزل بن أبي ربيعة حيث يقول:

 وكان  مجني  دون ما  كنت  أتقي   

 ثالث  شخـوص  كاعبان  ومعصر 

 

 فلما أجزنا  ساحة الحي   قلن  لي   

 أما تتقي  األعداء  والليل  مقمر 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا

 لكي يحسبوا أن الهوى حيث  تنظر  

 

م ال يعبئون ... ينشد كل منهم على هواه... فهتعاقب شعراء الغزل من بعد ذلك   

بغير ما يرضي المعشوقة، وما يريح نفسه من المعاناة.. والضجر ..والتشريد.. 

والبعاد.. وجور العوازل.. والحساد.. ومن لف لفيفهم، فأفرغوا كلما قد يجيش 

 بخواطرهم، من غير قيود، فالعشق لديهم بحر ال تميزه الحدود.

 

 شعر الغزل في السودان:

.. فقد تدفق الشعر الغزلي السوداني ليس ببعيد عن الغرض.   

بمثل ما  أنشده شعراء العرب قديما .. أو حديثا ، فالثقافة واحدة.. 

وهي الثقافة العربية... لغة، ودينا ، ومجتمعا ، وقد تناول الشعراء 

السودانيون الشعر الغزلي.. بمعانيه المختلفة باللغة العربية 

دانية الدارجة المعروفة، الفصحي.. جنبا  إلى جنب مع اللغة السو

مع اإلبقاء على األغراض الشعرية... التى تناولها قدماء الشعراء 

العرب.. والمحدثين، منهم، ويمثل ذلك تراثا  سودانيا .. نعتز به.          

نورد فيما يلي بعضا  من تلك الممارسات الشعرية الغزلية 

 السودانية.. متقصين آثارها األسرية على الشاعر:

 

 أبو صالح:ينشد شاعرنا   

 لى  وجدي  اللى  جسمي  ناحل      بحر  الشوق  ما ليه  ســـاحل 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يقول:فاتح حمدتو حين لوشاعرنا المجود ا

 ــل  الـــقيودـاتكسرت  ك

 ورودـواتفتحت  تاني  ال

 والسدود  ما بين وصالك

 الريدة  ما بتعرف  حدود

 

 ،بالحسناء... حاملة الغصنالشاعر السوداني غزالً لسان وتدفق 

إذ بين أناملها...في ضاحية من ضواحي دمشق  غصينا  الذي أصبح 

 قال:

 

 يا لهف نفسي علي غصن...

 تضمخ بالشذى، وتعلق الكف... 

 المضيء، 

 واألنوارا...  

 

 بات الغصين مقيدا بين أنامل...

 أدمت فؤادا ظل يجفل... 

 يمنة، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ويسارا...  

 

  

 ...يعلي في لهفليت الغصن مال ف

 فقد ضاع صبري في الترجي... 

 مبددا، 

 محتارا...  

 

 ال تلمني فاني شاعر حذق...

 هين، يهوى الجمال... 

 ويعشق، 

 األقمارا... 

 

فريداً ومميزاً، وضعاً منذ البدء،  ،أخذ شعر الغزل في السودان    

سوى أن تمت صياغته بالعربية الفصحى، أو بالعامية المحلية، كما 

 بالعذوبة... وحسن النظم... ووفرة المعاني... والجرأة،تميز 

ويتضح ذلك جلياً في قول الناصر قريب هللا، حينما كان يتجول 

 أم بادر:داخل غابات 

 وفتاة   لقيتها   ثم  تجـــني  ثمر 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انفراد   الــــغزال  ي سنط  فــال 

 

 تمنح  الغصن  أسفلي   قدمــيها 

 در آخر عاليــويداها  فـي  ص 

 

 فيظل النهدان في خفقان المـوج

 ي  الهزالــوالكشح  مفـرطا  ف 

 

هنا نرى الغزل الحسي الواضح... الذي يصف الشاعر فيه حالة     

غزلية تصويرية، في مشهد حركي مثير لإلحساس، ويعبر تعبيراً 

صادقاً، عن أثر تراثي سوداني أصيل...ولكنه في خاتمة المطاف، 

غزل يثير التساؤالت لدي الكثير من األسر المتعلقة بالشاعر... 

 ، أو الخطيبة، أو المعشوقة.ونقصد باألسرة هنا الزوجة

هذه اللوحة الفنية المكتظة بالحركة حركت دواخل الشاعر فأنشأ    

 يقول:

 تنادي   شاقني صوتها المديد

 الـــاآلم  ذاهب  والعصافير 

 فتغشيتها وفيها ابتسام يحمل 

 يـآلل  ي  كؤوســف  الخمر 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي مازج هنا بدأ الشاعر غزله... بإبراز محاسن صوت الفتاة، الذ  

ما بينه وبين شقشقة وتغريد العصافير... فتجرأ الشاعر ومد حبل 

الوصل... المفتول وجداً وصبابة... فيما بينه وبينها... وجالسها... 

وآنسها... وتمكن من مشاعرها، فبدا له ما بدا من المحاسن عندما 

تبين ابتسامتها... التي تزينها عين الرضاء، والتي تتدفق إشراقاً... 

.. النديتين الخمريتين، أخذت أنظاره الحيرى، تجوس ما بين شفتيهاف

و ما بين أسنانها المضيئة المتأللئة... فصاغ هذا التشبيه التصويري 

 الذي ترونه ماثالً ومجسداً أمامكم.

فما أروعه من غزل حسي صريح...  كم يرضي غرور      

رى من هو الشاعر، لكنه في ذات الوقت قد يجره إلى متاهات... ي

فيها... أن ذلك السلوك يعد فعالً مشيناً، ليس للشاعر حق فيه، فهو 

سلب لحقوق اآلخرين... أو أنه انحراف عن جادة الطريق القويم، 

فقد يثير الغضب.. والسخط... وعدم الرضا، مهما تعلل الشاعر 

 بأسبابه... وقد يكون األمر أسهل من ذلك أو عكس ذلك تماماً.

 

 الدوبيت:في و

قال شاعر الدوبيت المجهول... حين تغزل في إحداهن متلذذاً،      

 واصفاً إياها:

 

 كان  قعدت  معاهن  حديثا  ما  بقلبنو

 وكان  مرقت  فاتتن طاريها  ما بفكنو



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كان  دخلت  رقيص  ما  هن  بعرفنو

 كل مفصال   بى فنو  تمشي القيد حرن

 

 غزل آخر:

 يقول: وتغزل الشاعر عثمان سعيد حين أنشد

 ابتسامتك شربكت موية السرابات في التقانت،

 وقومت جمب جدول الحلة المطرف...

 برتكانة ونخلتين، 

 

 وسلمت لى ودعيوني....

 وطلعت بدل السوادتين...

 نجمتين، 

 

 وشققت وجع الصبابات،

 واتكت في المفرق القسم الضحيكات... 

 دمعتين، 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وقسمت لي شفع البلد العصير....

 جقمة لبن، 

 ودومة واحدة، 

 وتمرتين. 

 

 معاني: 

هذا هو شعر الغزل... صريحاً كان.. أم مغلفاً ومدثراً.. في    

ثياب الرمزية، أو في غموض المفردات اللغوية المستخدمة، 

فهو نظم أريد به مخاطبة المشاعر والوجدانيات... لدى 

و شخص معين، تربطه أو ال تربطه بالشاعر، آمال مشتركة أ

 رغبات.

 

إن ما يعنيه الشاعر في شعره الغزلي من معان... ينضوي      

تحت طائلة أحاسيسه، ومشاعره، التي تخصه هو فقط، وأما المتلقي 

أو كان سوى أن كان هو ذلك المستهدف بالنص الشعري... 

من األدباء والشعراء والكتاب، أو كان من عامة المتلقين،  المستمع

تصرفون كما يشاءون ... فلهم حق الملكية فأمرهم في أيديهم، ي

 الفكرية، فيما يحسون به... أو فيما يدلون به من أفكار أو آراء. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

... يفسر الزوجة أو من يهمه أمر الشاعر عاطفيا  غير أن    

األمر بما يحلو له، تبعا  وانقيادا  ألحاسيس.. ومعايشات.. 

 الشاعر.. وآثار إرتباطية، يدركها هو ويدركها وتجارب.. وخلفيات

 .........أيضا  

ففي كثير من األحايين تأتي الصور مقلوبة، وفي غالب األمر 

تتصدر الغيرة كل األحكام... فهي قد تصدق أو تخطئ، فاألمر إذن 

يخضع للمدى الذي تتحكم فيه آثار الغيرة... وهو ما بين الصفر و 

تخفيف على الشاعر ونتمنى أال يصل في (، نسأل هللا ال10من10) 

 )اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين(.خاتمة المطاف إلى مقولة: 

 

 ...أمارة بالسوءإن النفس البشرية في أحد مراحل أحوالها،     

فالشاعر هو الذي يحدد مدي  مرضية،راضية وفي أحدى المراحل 

إن كان من صدقه في القصيدة، ويعرف إلى أي الحالين ينتمي، ف

أصحاب التيار األول... فليعد العدة، عندما تكون المواجهة أمراً 

فليس له  النفوس الراضية المرضيةحتمياً، وإن كان من ذوي 

 عندي سوى الصبر أنفع.

 

 مواقف أسرية من الشاعر الغزلي:

إن اآلثار األسرية... المترتبة على صياغة الشاعر الغزلي   

لقصيدته... تعتمد، في غالبية األمر، على قرينة الشاعر إن كان 

متزوجاً... أو على الخطيبة... إن لم يكن كذلك، كما يتعلق األمر 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

في ذات الوقت، على مدى وضوح أبعاد القصيدة... من حيث: 

. ومدي مالمسته الصريحة التعبيرات...ومعاني المفردات.

لمقاصده، ووضوح مآربه، التي تكمن من وراء النص الشعري، 

ومدى خبث الشاعر... في تناول المعاني، واستخدام وسائل 

 )الزوغان(... والمراوغة، للوصول إلى ما يصبو إليه.

 

كما أن صفات القرينة الموروثة... أو المستمدة من المجتمعات   

من حولها، أو من القرينات، أو من الصديقات، أو من بعض 

 تحت:الخبيثات، والتي تحدد مكونات شخصيتها التي قد تنضوي 

 الذكاء الخارق، العصبية، الحماقة،

 فرط الحساسية والغيرة العمياء، 

 رعونة،المسكنة، عدم االهتمام، ال 

 الفهم المتدني، االندفاع األعمى، 

 الميول إلي الشراسة، قلة التجربة، 

 عدم االهتمام بمآالت الحياة الزوجية، 

 السبهللية، أو الترابط والتفكك األسري...  

  ...من الصفات الموروثة أو المستمدة ،وغير ذلك

 ،والتنشئة ...أو أصول التربية

 ،جابي أو التدخل السلبيالتي قد تؤدي إلى التدخل اإلي 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...على عش الزوجية الذي تتفاوت حدة آثاره 

 المقام أو المؤمل قيامه. 

قد يبدأ األمر بالتشاور... وإسداء النصائح، من بعضهن     

، فقد يتلقى )إن كانوا مذنبين أم غير ذلك(ألزواجهن الشعراء... 

الشاعر لفحات من لهيب... يشوي الوجوه، فيصبح في حال 

المستجير من الرمضاء بالنار، أو قد يداهم بريح صرصر عاتية، 

 )أي يتحلى بالصفاتشوية  يترجلتقتلع كل بنياته األدبية... أو 

 : )إن كنت ريحا  فيصرح بنص المثل العربي الذي يقول الرجولية(،

ومن ثم يحل الدمار بالعش... ويودي به إلى (، فقد القيت إعصارا

غير رجعة، فيهوي الزغب الصغار، في متاهات الحياة القاسية، 

وتنفصم العرى... ويحل محلها السخط، والضجر، من بعد ذلك 

الذي كان يسود من الوئام... ومن ارتشاف الطمأنينة، عند إرخاء 

دغ أوتار السمع خلسة...لمقاطع شعرية كانت تهمس همساً... تدغ

األحاسيس، والمشاعر، تسري متغلغلة نابضة، منثورة بصوت 

شاعر رقيق... يملؤه الحنين، ويسوده التطلع للخلود، في استراحة 

 هادئة.. رحيبة، في عدد من محطات رحلته العمرية القصيرة.

 

قد تؤدي القصيدة الغزلية... إلى ما ال تحمد عاقبته، إن لم تجد   

ذي ستتحرك فيه.. طليقة شاردة... تعانق المرتع الخصب... ال

السحاب المثقل بالماء العذب تارة... وتتدثر داخل مرافئ العشب 

 الرطيب، الحاني تارة أخرى.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

من هذه اآلثار غير المحمودة... التي تنتج عن كتابة قصيدة     

 ما يلي:غزلية، أو بيت من شعر الغزل... نشير إلى 

 بين الرفيقين.البرود المتعمد عند التعامل  -

 انعدام الثقة. -

 إثارة الشكوك. -

 

 تأليف المواقف السلبية. -

 النقة. -

 ظهور طبقة الشامتين والعوازل. -

 

 التباعد بين الطرفين. -

 الطالق. -

 تشريد األوالد. -

 

 اآلثار التربوية السالبة على األوالد. -

 اختفاء الزوج عن المسرح. -

 التفكك األسري. -

 

 اللجوء للمحاكم واألجاويد. -

 البيوت.بيع  -

 عقوق األبناء -

 

 روايات المجتمعات السالبة، -



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أو التي تصب في قالب اإلصالح، باألساليب المختلفة.

غير ذلك الكثير... والكثير المثير، الذي ال يسعنا حصره من و

اآلثار السالبة المتعددة، التي يعرفها القارئ، ويدركها غيره من 

 أفراد المجتمع.

 

 صفعات:

عرضة لصفعات  ...قد يكون شاعر الغزلمن جهة أخرى...    

أخرى متكررة... من جهات مجتمعية متعددة، فقديما كان العرب ال 

يزوجون بناتهم ألمثال هؤالء الشعراء المشببين، فهم يرون فيهم... 

دعاة للتعريض الصريح لبناتهم ولمحارمهم، مما يؤدي إلى افتضاح 

إذا تمت مثل هذه  أمرهن بين القبائل، فإنهم يعدون ذلك عارا...

الزيجة، عندها يصاب الشاعر جراء ذلك... بالخبل، والجنون، كما 

قيس بن الملوح... وليلى العامرية، والذي سيرة يتضح ذلك جلياً في 

 إلى غير ذلك من قصص الصبابة. ب..)مجنون ليلى(كني  

 

أما في عصر غير بعيد... في السودان، فقد كان حال شعراء     

الغزل، كأمثالهم من المطربين، ي عرفون بالصعاليك، وانطبع ذلك 

سلباً على التعامل معهم... خوفاً من تفتيش األسر، بأشعارهم، 

وكثيراً ما تعرضوا لإلساءة... والشتم والضرب... عندها تحايل 

بذكر أسماء من يعشقون، باستخدام الشعراء في مسيرتهم الشعرية، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

األرقام، كما أشرنا لذلك مسبقاً، خوفاً على أنفسهم في المقام 

 األول... ومن ثم خوفاً على كشف أسرار األسر. 

 

نلحظ من هذا السرد... أن الشاعر الغزلي، ال يسلم من   

األذى داخل أسرته الصغيرة... أو داخل أسرته الكبيرة على 

)هللا تطيع نحن أن نمنحه له من قول هو: حد سواء. وما نس

 يعينك(.

 

غير أننا نلمس اآلن فهماً جديداً لشاعر الغزل... داخل     

مجتمعه، وخارجه، وداخل أسرته... وقد جعل ذلك منه 

شخصاً مرغوباً ومحبوباً... إذ أنه أصبح رمزاً من رموز 

 الحياة الهانئة... إذا ما صحت وجهة نظري هذي. 

 

 قاريء....عزيزي ال

هذه آثار قصيدة شعرية غزلية... تدعو إلى صقل الوجدانيات..     

وترتيب األحاسيس.. وتدعو إلى الهدوء، والسكينة، والوداعة... 

، الشاعرة/ مهيرة بت عبودفهي قد فعلت ما لم تفعله مقاطع شعر 

وترائبها... في الحماسة، دعماً للقتال.. حتى النصر... وفي محاربة 

 األعداء

 أال يحق لنا أن نقول هنا:   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

... عند إن الشعر الغزلي قاتل، بمثل ما قتل الشاب المعذب عشقا   

، )عيون الشعر العربي(... عن بعد، كما ورد في باألصمعيلقائه 

 بجواره:إذ اطلع األصمعي على ما كتب بجدار مر  صدفة 

 

 باهلل يا أهل الهوى خبروا...

 إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟

 

 فكتب األصمعي تحته:

 يداري هواه ثم يكتم سره...

 ويصبر في كل األمور ويخشع.

 

 وفي اليوم التالي كتب الفتى تحت بيت األصمعي:

 

 فكيف يداري والهوى قاتل الفتى...

 وفي كل يوم قلبه يتقطع؟

 

 وعندما مر األصمعي على الجدار في يوم تال ذلك كتب:

 ولم يستطع كتمان حبه... فإن لم يدار

 فليس له عندي سوى الموت أنفع.

 

جد الفتى ممدداً.. ميتا، وقد كتب على  ..وفي يوم تال ذلك    و 

 الجدار:

 سمعنا وأطعنا ثم متنا...



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فبلغوا سالمي لمن كان للوصل يمنع.

 

 والسؤال هو:

  هل مات الشاب شهيداً ؟ كما يشاع عندنا بشهيد الحب؟ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رحلة تراثية                             

 

 (قادم قفريت)أمسيات في                          

 

                                     (1) 

بؤر قد في  ،وغلوالتوق إلى الت ،يوحي بالتجديد ..الدخول في متاهات التسفار إن      

أوار وضجيج  ،يعلو من ورائها انثناءاتوقد تؤدي إلى  ...تشفي الغليل ساعة زمان

إذا ما حتى  ..كن في الحسبان ارتيادهاتبعات لم ي ماتتكشف من خالله ...انمضني

 .  كان األمر ال تختلط فيه الرؤى

 

وبالذات لجهة  ،بحسب ما ينغمس فيه المسافر ...قد يبدو المسار بعيدا أو عميقا    

فغالبا ما تختلط عليه أبعاد المسافات بين هذا  ...شعابها وحواريهامكونات يجهل 

 ،عرف لها أصلال ي   ..)تكشيرة( ومن ثم تارة، فتعلو وجهه ظالل العبوس ...وذاك

من غير ما  ،يملؤها التوجس والخوف أحيانا.. وقد يبتسم ما بين الفينة واألخرى

يظل يطوي الذي  ...منظاره الداخليخالل اللهم إال من  ،سبب واضح للناظرين إليه

نها توحي لك ..التي تتولى كل شئ ،وأغوار نفسه التائه ..المسافات ما بين ناظريه

ع فالنفس البشرية مجم  علم بما يجري ويجوس بالداخل..بأن إدراكه البصري.. ليس ب

 يصعب اقتالع جذورها أو تبين محاورها ... قد(..)ع  ل

 

برفقة اثنين من أبناء الدفعة  اوأن )قادم قفريت(لكني وبرغم ذلك تيممت صوب     

 ي الصدر.... والعقيد بحري، وقتها/ عبداختصاص -اشقر  الدكتور/ خلف هللا  :هما

في  ،المرضية (السل)يتعلق بالوقوف على حاالت  كان األمر آنذاك ...الرحيم األمير

 الذي أعلن حربه على األمةالوبائي ذلك المرض  ... السودانية قطاع هام من ديارنا

من جراء سمومه  تحيث تساقط ،القرن الماضي ثمانيناتفي  ...سودانيةال

 أبناء الوطن الغالي...أرواح اآلالف من  ...المهلكة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ... للسماء ،توسط شمس ذلك الصيف الحارق هيكانت ساعة انطالقة مسيرتنا    

الذي قد  ،بال كتل أو حتى كسر من السحاب ،صافية فسماؤهمن يوم مصيف... 

مستكشفا أراضي مجهولة تماما  ..وأنا أقتحم ،يبعث في دواخلي الشعور باالرتياح

 بأدغال ،أعلم منيب أرافق ليس أن من اً...كدأستطيع أن أقول مؤ كما ...بالنسبة لي

 ...تلك األراضي الجديدة

 

 متمددة من الرمال والحصى اً وهاد .. أفياءً  ،ذو العشرين عاما ..طوى بنا السائق    

 :حتى أني ،في سرعة فائقة ...بأنواعه

 دــفقتلمست  جنبي  من  فزع   

 وحارا ضاق صدري بما يحتويه

 وغمغمت الشفاه بفاتر متلعثم

 .ايبدو وال يبدئ الحديث جهار 

 له بأن الموت قد دنا ..  موحياً  ..هامسا في أذني الدكتور

 وتذكرت مالك بن الريب الذي قال:

 

  ،فانزال  يا صاحبي رحلي دنا الموت

 ...برابية إني مقيم لياليا 

 ،وخطا بأطراف األسنة مضجعي

 وردا على عيني فضل ردائيا..   

حينها  فرأيت ...)حوبة(طيتي وأومن بأن للتسلط األول مرة أتنصل عن ديمقر     

أصبح  حس بأنه متهور(..أ  )الذي .. لذلك الشاب مر والتعليماتاصرف األو أن  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

بحميمية  شكوايدر أمره الذي يبدو أنه قد تبنى صوأً  ،واجباً ..فاستجاب لي الدكتور

يشرب من نفس الكأس الذي أرتشف منه جرعاتي  ...ألنه وعلى ما أظن ،فائقة

وكمان صاحبي الضابط زاد الجرعة )في نفس الوقت... ،والمريرات ..)المتأسفات(

لكن  أم ال .. )زينا(كان يخشى الموت  لكني ال أحكم إن (،بى هرشة قوية شوية

أما أنا فالتزمت بسنة أهلي  ..(أرجل مننا شوية)أنه كان  ..حظتيوحسب مال

 ،مهما تشعب األمر واستشرى ،يبدون سخطهم أو احتجاجهمال الذين  ،المعلمين

)دول ناس شنو  :تب بخط واضح وبينأقرأ في وجه السائق ماك   ...فلذت بالصمت

 ...أهلنا البجا حسب ما تنحوه لهجةب ،طبعا الحروف كلها مفخمةل(....الجبانات دو

حتى تحسبه كبير أناس  ...ويعطون الجيم حقه من التفخيم ،حيث ينطقون الدال ضاداً 

  في بجاد مزمل.

 

ها إال أن ..اقتحم بنا الشاب البجاوي طرقا غير معبدة كتلك التي سلكنا من قبل    

..تتفاوت  (واحد  )قوز التي تحسبها ...الرملية المتالصقة ها بكثرة الكثبانعنتتميز 

 ...د الموقف ما بين الفينة واألخرىفالكثير منها يتسي   ،وفي مقاماتها ،في ارتفاعاتها

عز وأ)أنا أكثر منك ماال   ..أنا أرفع منك مكانة و..لجاره من الكثبان  :أخاله يقول و

..)داس قد تجاوز األوامر والتعليمات فق ئ..وكأن السا )صدق هللا العظيم( (نفرا  

من  وهي) (الكونجارو)حيوان أنثى نا أختفعل وأخذ يقفز كما ت ،لى الصاجة( البنزين

  ...األصيلة حسبا  ونسبا ( ذوات الثدي

 

فظلت العربة تقفز  ...ارضيعهوعلى  اخوفا على نفسه ،ات المتفرقةبين تلك الشجير

غير يسود  ، ولم يكن هنالك سيدعلى غير هدى .. ومن قمة لمنخفض..من قمة لقمة

أصبحت تطلق  )القنتة(حتى  ...المدفون في جوف الخوف والتحسب ...الصمت

كل نفس بما )..وعلمت ساعتها أن البعض.وأصبحنا كأنا ال نعرف بعضنا .سراً..

... وعرفت ما  (هيوم يفر المرء من أخي): اآلية وأدركت معنى ،(كسبت رهينة

أما من أوتي كتابه وراء )واآلية ...و (من أوتي كتابه بيمينه فأما)تعنيه اآلية 

 .. (ظهره

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ما في :صوت السائق الذي صرخ عالياً ليقول ،قطع تفكيري وتأمالتي الدينية    

)األربية  الصمت: تكبلنا أصفادأردف ونحن و.... )طريقة(وهو يعني  تريقة إال كدا(

)أحسن نتوحل ..وتركني أناجي نفسي واقول:  رفأت  ك رائي من البنزين( لوبيوهل 

)دي رحلة ترفيهية وال ولنسألك عزيزي القارئ: (..؟؟؟اآلخرة هنا وال في

 .(في الطريق إلى الموت؟األخيرة...رحلة ال تهلكة..أما يجوز لنا أن نسميها ..

 

ي تنقضي في تأن والت ...الكثبان... ونحن بين أربعون من الدقائق الطويلة جدا   

)دغالة الحمار وفي  ،وس(و)الطاوزهو  ..وخيالء ..تبخترفي و ،ممض

أربعون دقيقة  أنقضت... اتنين مستحيل( ...خطوة ...)خطوةفهي تمشي ..الديراوي(

والتي زاد التصاقها  ،غير الوثيرة ،وقا بضين على المقاعد ..ثتنا ممسكينونحن ثال

ا ال زلنا على قيد خلناها بعضا منا ..وأبصارنا شاخصة توحي لنا بأن   حتي  ...بنا

 الحياة ..وأن في العمر بقية.

 

ظري اآلمال ... واختلطت في ناجت بي الذكرى فرجعت للوراء أمداً سحيقاً ها     

لت من بينها ساعة الوصول للهدف وأم   ...بعيداامتداداً فطافت بي لألمام واألوهام، 

يعني )...ترجلت  ة(اآلمال كذاب) ...لنفسي فقط :ع وأقولجولكني أستر ...المجهول

فلم أجن غير الصدى  ،همايعدوهمهمت لجاري  المتصلبين في مق ،راجل( بقيت

ال  كل أمل في البقاء على قيد الحياة..عدت أدراجي متلفعا  ،الذي بدد لدياألك 

اح ..لكني لم أبلتها المنون وفاتها الجر   ..الذي يضج صاخبا بين أضلع ..بصمتي

شك أنها  ال .....تماسكت ..وتفقدت نظارتي ولم أجدها )وهللا ما بكيت(أبك... 

 قفزاتالفي إحدى  ،طاحت بعيدا حينما اصطدمت جمجمتي بسقف العربة

بت فحس   ،)رقبتي وجعتني( (ون  ، )إاآلن فقط ،فشعرت ...اللعينة يةالكونجار

)كنت جبت في مادة الرياضيات  في الشهادة أنا فال غرو  ...جيدا )الحكاية(

 :إلى أنهوتوصلت  ...(في السداسي الخماسي بت)ضر  وعليه السودانية جيد جدا( 

 ...(مقطوع..مقطوع) ..)الطايوق(ف ،إذا أخطأني الموت هذه المرة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

... الذي أجلس عليه مكان قبضتها بمقعد العربة ، طائعة مختارة،حدى يدي  تركت إ   

يخيل  ،(استعدالها)في سبيل  ..المغلوبة على أمرها. بالرقبة خيرها( )كترمسكت وأ

 وأقول:)مجرد خيال(  وقتها لي كنت أترنم

  يوم قسموك يا هم كتبوا عليك

 ...سميا

 لو كان رووك بالدم يا هم رووك

 ...دمي 

 أنا لو رضيت بالهم ما برضى بي

 همي. 

ونسيت كل مكونات  ...نسيت الرمال ،وطايوقها(..)رقبتي بعد الذي حدث ل   

وأصبحت  ..(والشرابكل لال) ىوحت ..والحصاد ..والزراعة ..وخواصها ..التربة

فنسيت أني ...(وأبوك)كان جاتك في امسنبوك تنسيك أمك القائل: أردد المثل 

 آخر خطوات تلك الحقبة،أشهد اآلن وأنا  ...في حقبة مضت ...درست علوم األحياء

 المنحدرة نحو غياهب الزوال.

 

                                                (2) 

مثقلة وخطوات في قوالب  ...بعضاً انقضت تجرجر بعضها ساعات من الأربعة      

 ،والشتات ..والتوجس ..فيها مآالت الترقبوتعددت تنوعت  .. والضجر ،ألسىاب

ي أثقلتني بكل ما ، التالسرور  وإشراقات ...كل أحالم الرضاءفي الوحل مرغ ت  

وعدم القناعة  ..أثقلتها بالشكوىأما أنا ف ...مضنيينوأسى  ..تدخره من إيالم

من حيث أدري وال  تهافتت علي   ...بما كان يجري من أحداث متوالية ...المترادفين

 .منها أهون ما فيها كان أقسى ما القيت ...أدري



 

 
 
 
 
 
 
 
 

أو  ،)ميس الدكاترة( الى ما أطلق عليه مجازاً  ...أخيراً المسافات بي  )تدحرجت(   

التي لم تخل من  (طوكر)هي مدينة  ،في بقعة تتوسط الخالء القفر ...الدكاترة( )ميز

 سوى سمات ومعالم المدينة.على اإلطالق شئ 

 

لنا األطباء  أكرم     وهذا أمر طبيعي لدى السودانيين في أي دار أو  ...أيما إكرامن ز 

أن من بيننا نحن وال يفوت عليك عزيزي القارئ...  يعمرونه...من األرض  موطن

 .. ونحن اآلن بين أفراد قبيلته..في أمراض الصدركبير ختصاصي الثالثة ا

 

فكل شيء كان  ..وحسن استقبالهم لنا ...ما مثل دماثة أخالقهمكل شيء كان دس   

ال يخلو من جمل وعبارات كان الذي  ،)الكالم الحلو(و  ..والشرب ..األكلميسراً، 

الذين كثيرا ما يخلطون العربية باإلنجليزية  ،وبالذات األطباء ...المثقفين عندنا

والتي كثيراً ما  ،لتدلل على مدى العمق الثقافي لدى المتحدث ...المحشورة حشرا

 . ةمامن الع طاءتعجب المتلقين البس

 

في مثل والتي دائما  ...عابةجانب الد  إلى كل المداخالت والقصص كانت تميل    

بين  )تسبيكها( و )الخلطة(لتثبيت  ..آمناً حتمياً تمثل مفتاحاً  ..هذه الحاالت

يبدو أني الوحيد  في أزمان توارت .. للتالقيالذين لم تتوافر لهم لحظات  ،المجتمعين

في  )االندماج(وثانيهما  )رقبتي(أولهما  :همين كبيرين )بدل الهم( الذي كنت أحمل

قاسية خبار الموت كانت تلسعني بألسنة .. إذ أن أومتابعته كان يجري من حديث ام

فحياتهم  ...كلما تطرق لذلك السمار من حولي ...ما بين الفينة واألخرى ..السعة

 كلها تشريح، وتقطيع، وموت.

 

فكان الحديث  ...الطوكريةالكثبان الرملية  وسار نحوانعطف مجرى الحديث     

تدافعت.. وتعاقبت في سرعة مذهلة...  ...)دقات قلبي المهرود(أحسست أن   ..مخيفا

 أن   غيرأو لقوة الصمود واالحتمال مجاال يذكر.. ..مقاماً عندي )للرجالة(لم تدع 

ما يتعلق بالحوادث ع ،أذناي المفتوحتان بالكاملما تناولته  ...كانرعبا  أكثر الحديث



 

 
 
 
 
 
 
 
 

الذي ارتضم رأسه  ...)فالن(حادثة رفيقهم الطبيب  بالذات و ،المؤلمةالمرورية 

ومرة  ق)مرة فوفي وثبات متتالية  ،التي كانت تتقافز ما بين الكثبان ،بسقف العربة

م ال يعلمون شيئا أنه ... إال  مباشرة تخيلت أنهم قصدوا نقل الرسالة إلى  . .. تحت(

  ...المنكوبة ..)رقبتي(للذي جرى ل

 

لكني خلتها  ...(بجر النفس وبس)طافت بنا لحظة صمت ال يسمح وقتها إال    

 :وقلتفي اهتمام بالغ فتساءلت  فهي كانت أطول من ليل اآلالم،. ..طويلة جداً 

من فرط  ،جريحتينن بين شفتين ال أعلم كيف خرجت أداة االستفهام تلك م (؟)أها...

أعني بذلك مواصلة في نفس الوقت، وكنت (..ناشفتين) متباعدتين و ،ىاألس

 )العضويةالذي أستطيع من خالله تشخيص حالتي المرضية ، الحديث

إذا شئت عزيزي القارئ فضع عالمة  ..)التصنت(ومما ساعدني على ...والنفسية(

التيار  انقطاع ..النون. ، وعلى الصاد، وشددها علىاألولى الكسر على التاء

للسمات التعريفية  ،التي ال نتبين فيها التفاصيل الدقيقة.. الكهربائي أثناء تلك الجلسة.

)ولو كانت الكهربة  ...الوجهمتجمعة في  )ألحكي(وهي غالباً ما تكون عند  ...لدينا

 ..جديد ة معلمعبارة عن.. سبورة مليانة بى شخبتي ، كان وشجات في الوكت داك

 األولى( يا دوب في حصته

 

الذي  ،الليل وسواد   ،الخبر وزاد سواد   ...ده قبلهاهأرخيت سمعي بإرهاف لم يع   

نه أحد من الذي لم ولن يتبي   ،سواد نفسي الداخلي ...مندساً في زواياه أصبحت  

التي تتحرك أثناءها المفزعات من  ة(لم  )الض  فتذكرت تلك  ...الجالسين

 )أيام كناعلى النوم مبكرا مرغمين التي كانت تحملنا و ...األسطورية،الكائنات

 )فالن(مأساة الدكتور  لمتابعين تفاصي ... وصمت الجميع فصمت   ...صغار(

 ...المنكوب

 

وما بين  ،القاهرةمستشفيات و ،الخرطوممستشفيات تجول بنا الحاكي ما بين    

تلف ب ،ومن ثم شلل الجسم بالكامل ...والجنازير وشدها بالحبال ،الجمجمة )تخريم(



 

 
 
 
 
 
 
 
 

)كل شيء وال الطايوق ...وكانت النهاية.. وهنا مربط الفرس بالنسبة لي  )الطايوق(

 .دا(

 

 يأو أذكر أن ،وال أعلم ...وال أدري كم من الساعات كان طوله ...أليل ذلك الليل    

لكني  ...على جفني القلقين بعد أن أرخي النعاس أستاره ...أثناءه فقدت وعيقد 

الصيفي ها في األرجاء ضياء شتت  ت ...لتالي أشرقتاأن شمس اليوم  ،أدرك تماماً 

 الوافر. 
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، أهفو الستكشاف المزيد ...... مترقباً دخلت المدينة في صباح ذلك اليوم متربصاً     

، تجولت بين شوارعها التي تماماً  ،ووضعها الجغرافي ..بنيتهاتمكنت من معرفة ف

إال  ،أخرى ..أو حتى قرى ..في مدن شاهدتهبما مقارنة  ...كثيراإليها   انتباهيشدت 

عند زيارتي لها في زمان  ،السعودية (بيشة)في مدينة  ..كان متمثالً أماميقد ما 

 ..(طوكر)مدينة  هي تقع في نفس خط العرض الذي أنشئت فيه... فسابق

 

 لهااشكأفي  ،متشابهةتتكون المدينة كلها من ثمانية وعشرين صفاً من منازل    

ومتالصقة تماماً.. متالحمة .فهي ..)الجالوص(ن شيدت من الطيومساحاتها... 

يلتصق مع كل منزل.. نظيره في االتجاه مع بعضها البعض..  ،)الكتف مع الكتف(

عن طريق  ...مع جيرانهم (ليهم قينالمالص) سكانهالمعاكس له.. والذي يتفاعل 

، إال ما )أزقة(والتي قل ما تجد بينها شوارع أو المعروف ألهل السودان،  )النفاج(

 ندر...

 

كما هو معهود وليس  ..من الغريب أن صف المباني، كان يشيد مع األوتار     

يعني يتمدد صف المنازل  ...المعروفةاألربعة  االتجاهاتلدينا... يقام على نظام 

وهي تقع في واد غير ذي زرع  ،للجنوب الغربي ..من الشمال الشرقي ،حسب الوتر



 

 
 
 
 
 
 
 
 

تسلقها األمرين، كم  ذقت في سبيل  ..)ترس(.. عالية (ردمية ترابيه..)بمحاطة 

 .ومن السوافي من السيول أقيمت لحماية المدينة 

 

معينة مكونات عبارة عن هي  والزبالة، ب..)الزبالة( المنازل نص  حت  و تطلى    

 بالطريقة اآلتية:..لعدة أيام   ..تم تخميرهايمتوافرة في البيئة، 

من روث  ال تعلو قمتها عن األرض كثيرا... وتتكون  ةكومفي شكل  (مكو  ت  )     

مضافاً إليه التبن إن توافر وهو قش  ،الزبالةوهو أجود أنواع  ...الحمير )بعر(

، ب..)الرقيطة(في فترة الحقة، . مدعمة .. )الناشفة( سيقان نبات القمح المهروسة

 ..أكثر لزوجة الزبالةالتراب الطيني الذي يجعل  وهي( إن شئت...الرقيطاء)أو 

 (،الحوش)جدران أو  )الغرف(... التصاقا بجدران المنزلأسهل.. وأقوى و

على حالتها تلك... لعدة  الكومة.ومن ثم تترك هذه يلي ذلك إضافة الماء... الطينية..

 أيام، لحين اكتمال عملية تخميرها...

 

تتم عملية  ...الزبالةتخمير عملية بعد أن يتأكد صاحب الشأن من اكتمال    

 وكسر الالم،. كلمة ...قمرية.. ما تنطق .. لتنطق بمثل، بتخفيف القاف )القلب(

 الزبالةتفوح رائحة   هاوعند (الرقيطة)وتضاف إليها  ..الكومةفتح بمعنى أن ت  

 الذي يقوم  (الروثي)بعبيرها  ...آخرينأنوف كم تزالبعض.. و فونتزكي أالمميزة ف

اللتان تساعدانه  ،الحافيتين رجلية الشريفتين.. و)الطورية(بعجنه مستخدما  (الزبال)

 في ذات الوقت. ،وحالل ..شريفة كثيرا في الحصول على لقمة عيش

 

عن  ..)مسح الزبالة(أو  )التزبيل(الزبالة بالحائط  )تجليط( تسمى عملية إلصاق   

سم  x20 30ومسطحة في مساحة... مستطيلة...  ...ملساء ..احة معينةطريق مس  

على في الغالب األعم ،  ...بمقبض خشبي ..تصنع من الحديد..  بالتقريب مربع

بالماء بعد أن تعجن تماما  الزبالةتوضع عليها  ،)ضهرا( يعني... اآلخرسطحها 

أو  لمساح..)ا لوهو الشخص المساعد  ..(المناول)يضعها  ،(مديدةك..)الوتصبح 

في وضع .. بيده اليمنى .. إن لم يكن أشوالً التي يمسك بها   ،احةالمس   على( ..لالزبا



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،بكاملها على الحائط )تجليطها( أوومسحها  ..(ةمن الزبال اللقمة)يمكنه من تناول 

على أثناء ذلك.. يتساقط  (الزبالة)غير أن البعض من  ،متناهيتين ..ودقة ..بعناية

 ... لقلته ..إال أنه ال يشكل هاجسا ،األرض

 

المكون من األعواد متساوية الطول  المنازل بالسقف البلدي المعروفغطى ت    

 )الرصاص(غير أن هناك أكبرها الذي توضع عليه األعواد أو العيدان  ...والحجم

بكسر الميم  ،..)المرق(بيعرف هذا العود الكبير )المرصوصة رصا (...وهي 

والذي نادرا ما  ،بالصالبة والقوةأخشابها.. وهو يقطع من أشجار تتمتع والراء، 

من  اوما صاحبه (اتصالرصا)يقوم بحمل كل  فهو ،الفساد بداخله (السوسة)تعيس 

وفي كثير من األحايين يسند (...، والزبالة)القنا، أو المطارق، والتبن، والرقيطة

كل ذلك من أجل  ..)األمينة(عرف بتا طرفان صغيران له ..)شعبة(بقائم  (المرق)

 تأمين السقف وحفظه من السقوط.

 

يبلغ من العمر  ،)محمد عامر(التقيت بشيخ عجوز اسمه  ..داخل أحد هذه الغرف   

الذي جاء به الزمان لهذه  ...الشايقية ةل... وهو شيخ ضرير من قبينيفاً وتسعين عاماً 

كان  ...البقعة من األرض صبياً...وهو المؤذن المعتمد لمسجد الحي الذي يقطنه

كي يسلك المسار اآلمن  ..وتوجيههالفضل في قيادته  ...()أم الحسنبنته الصغرى إل

من  ...(البعر) و (الدراب)كوام التراب وأ الشائكة... )الزرايب(صان أغ الذي تتخلله

 ..والضان ..والماعز ..والحمير ..كاألبقار مخلفات الحيوانات األليفة المختلفة،

طرفي   عبر اإلمساك بطرف منوذلك  ،مما قد يعترض طريقه ها..وغير والجمال،

بعد انتهاء  ،ومن ثم للبيتبأمان للمسجد ، هكي تسهل لها قيادت .طويلة.. عصا

)أم تلك هي وبارة بأبيها  ..فاضلة ابنةيالها من . عمليتي اآلذان والصالة معاً..

في عمق  .. ونمت،التي ترعرعتمن العمر الطفولي الرائع، السابعة  ذات (الحسن

  .المكلل بالوفاء ك الزمان الجميلذل

 

وتحلو له  وهذه كنيته التي يرضاها !يا..) ودعامر(جالست ذلك الشيخ وقلت له:     

كثيرا  )يتلفت(.. لم  (طوكر دي سموها طوكر لى شنو؟)إنت ، كثيرا كما علمت ذلك



 

 
 
 
 
 
 
 
 

اإلمالة  تخطئالتي ال  ...بلسانه ذي النكهة الشايقية اآلسرة ..ةبل استرسل في اإلجاب

 قائالً: إال  قليال...

طينية  بكسر الراء.. ...(أرضها)المنطقة دي كانت  ..ن أهلنا بقولولنااك))   

)بكسر  إل ي ..وما بجيها زوالً ساكت ..بضم الالم وتشديد الكاف المفتوحة،)لك ة(

 داير وكان كل زوالً  للزراع.. بكسر العين.. األلف والالم المشددة المكسورة(

اني مرقتك ر دي بتوحل في الطين وتإت كان مشيت طوك : ينصحلو زول بقولو

ومشت الكلمة وبقت  )توكر(توكر..وبى طول الوكت سموها بت قاسيي أ و تبقالك

 (()طوكر(...

 

 ي:ين أفادني باآلتمن أوالد الجعل (رالناص)يدعى  اً إال أن  شاب  

 ،كان أحد القواد العسكريين الثانية،  )أثناء الحمالت العسكرية في الحرب العالمية

قد استهدف منطقة  ،إلى منطقة الشرق ..المتقدمين المحاربين  من الخواجات

قال:، وعندما سئل إلى أين أنت متحرك هذي (طوكر)  

 (  )أوكر(.ويشير ذلك إلى إسم قديم لها هو:  كر(و  أوت  

وقد كانت كلمتان  ،)طوكر(أصبحت كلمة واحدة نقلت للعربية  ...وبالتقادم والتحريف

 تتكونان من:

TO   

and 

OUKER 

    .المحلية حسب اللهجةمفخمة وقلبت التاء طاًء   
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..وتلفت كثيرا فلم يشدني نحوه . إلى سوق المدينة المتواضع )جدا( قتني قدمايسا

 ،)شرق السودان(منطقة الخاص ب ...سمات الفلكلور والتراثو ..مكوناتإال 

كنبة  على تسالرعاية...فجلأنواع تحت أي نوع من  ،أو يحفظ ..والذي لم يوضع

 ..ي أتناول كأسا من الشاينعل ،اليائسة ..المقاهي البائسة ى حدإمتواضعة ب

حتى ساعة  ...لطف هللا به أن يكون حيا ،)جرسون(ي ساقيدي  ، علىالمجروح

...جلوسي تلك  

 

 ..على استحياءالكأس فجائتني  ..)السادة( أمرت بكأس واحدة من الشاي   

وال  (التبحلق) ال تجيدان ..غازلتها بعينين منكسرتين ،يدي الساقيبين  (تتجلفق)

 ..ال نطيق بعضنا ،)أنا والكباية(فقد أدركت أننا  ...تسليط النظرات الثاقبةحتى 

متمنياً له  ،خركل يرمق صاحبه من وقت آل ،لكنا صمتنا معاً.. وال نتقبل المجالسة

 الزوال.

 

وشعرت أني  ..تحركت ن الكنبة تأرجحت وأحسست أ ...في تلك الدوامةوأنا    

التي أنا  ،الكنبة في الطرف اآلخر من ،فقد جلس إلى جانبي ...معاها( أنخجيت)

.. القصير.. الذي ال يسبل أستارهه ... يزين جلبابرجل في مقتبل العمر ،قابع فيها

حتي الطويلة... )تكته( و الذي تتدلى رجاله  ...الكبير( أبتكة)السروال على ذلك 

...كويرة )   ثوبو (أبيض بى أسود)سديري  يزين الجلباب  ...الشيطان(  

الشاعر وهو الذي قادني إلى ضباب  ،ال يكاد يواري ما بداخله ...خفيف (بنقالي)

: حين وصفه (السياب)  

يبين... ال مثل الحرير يشف عما  

 وما يبين،

 عما نسيت وكدت ال أنسى...

 وشك في يقين.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

تعرف وهي التي  ،طولوال  قصرغشاها تال ي ...غليظةيحمل عصا  الرجل كان

: وينادي بالساقيمراراً ظل ينقر بها على األرض  ...)القرجة(ب..  

أنا  إشرب جبنة أهسن..)والتفت إلى قائالً: )أدار كلوب(...جبنة   إتنينتدينا باهلل 

... ويحكي ...وبدأ يحكي ..التعارف بينناوتم  ...(ما تحب الشاي. إنت من فين؟

تلك القهوة التي  وأرتشف من ،ستماعأرضا خصبة لالأذناً صاغية.. ووأنا أمثل 

ل للحد الذي قبو ،لسانيلمذاقها في فكان  ...)أدار كلوب(أطلق عليها جليسي كلمة 

طعمها الالذع... يمكنني أن أتواءم مع  

 

تلك  منذ تلك اللحظة وحتى اآلن، ..في تلك اللهجة المحببة لي ..لي جليسي حكا   

اللهجة التي تقلب فيها الحروف العربية إلى غيرها.. تخفف تارة وتفخم 

أخرى...وكان من بينها أن قلت له: نحنا أهلنا أدونا ... فقاطعني صائحاً قبل أن 

كيف أن فحدثني قلب الدال ضاداً...  اوهن ...)أضوكم شنو؟(أكمل حديثي :

وهو على سرير إال  أفاق ما و ...وهو نائم (السيخة..)بضربه  (الحرامي)

أن أتساءل عن  ...م ...ولم يفتني أثناء تلك الثرثرةيو)سبعتاشر( المستشفى بعد 

بتخفيف القاف...ال يرقى فيها  ،البن (قليات)فعرفت أنها نوع من  ! )األداركلوب(

 ..الفاتحالفاحم.. بل إلى اللون األسود  ...ت قلى حينما لون حبات البن...

)خاتف لونين(..يعني...  

 

حان( ر)السقادني الخيال و ف  ...استفدت أيما فائدة من حديث ذلك الرجل   

 حيث تم اللقاء بين ،بجنوبي إيطاليا ...المدينة العائمة تلك (فينيسيا)إلى ساعتها 

طه علي محمود صري... مالوالشاعر الرومانسي  ...إحدى الحسناوات الشرقيات

 ،لتسويق ما يعنيه من المشروبات ،ر أجمل المواقعتخي   ..ي(ساق)قرب  ،المهندس

:يقول حينها  الشاعر أنشد ف )الساقي(إلى قرب  جلسا ف  

 مر بي مستضحكا  في قرب ساق

رقاق  أقداحــــب  راحـــال  يمزج  

اتفاق  يرـــغ  على  قصدناه قد   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي.ـــللتالق وابتسمنا   كناـــفضح  

 

األسرة  وضاء  األغيد  ما ترى  

صدره أسلم   وقد  بالساق دق   

رهخص بالساعد   لف  بــلمح  

ال يطلع فجره  الليل  هذا  ليت  

 

السمات  شرقي  الشعر  ذهبي  

اللفتات  حلو  األعطاف مرح   

هات  قال  خذ  له  قلت  كلما  

ياة الح  يا أنس  الروح  حبيب  يا  

  

فهل يا  ...هكذا دائما لدى بني اإلنسان ..وتختلف المقامات ..تتطابق المسميات    

 ...حتسىالكأس لدى المهندس ت   ...عندي وعند المهندس؟ (يالساق) ترى يتشابه

ن النظر في يمكن للناظر أن يمع ...)بالذات لو وقعت فيها ضبانة(دلق ووكأسي ت  

يعتبر وزرا  وما بعدها  ...فيكفي أول نظرة ! )عمر(أما كأس )علي( كأس 

رجل يحمل أدوات الحرب  (...ياوطوكر)كان جليسي في مقهى ...يحاسب عليه

وجليس  !معلقاً على عضده األيسر ..وأهمها ما توارى عن األنظار ..في يده

....تزين أنامله وردة آسرة ،ضاحك ..أغيد ..وديع (الفينيسي)المهندس   

 

مع جليسي  ،كؤوس الراح الحالل تقارعأوأنا  ..تمتعاً لكني والحق يقال كنت مس   

التي أنشد فيها شاعرنا عبد الرحمن  ...كأشجار مقرن النيلين ...(الطوكراوي)

: الريح حين قال  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 في المقرن تشوف األشجار صفوف

وفـــــيط  كالعابد  ولهاـــح  والنيل  

خمر حالل  من  زالل  من  شربــت  

رضهاـــوع  طولها  اللــالج  ويعم  

  

 ،والصراخ ،وتعالت األصوات ..ضج الشارع ...لحظة هياج غير عاديةفي      

ترك   ...صوب جانب المدينة الشرقي ،أو يجري ...عاً ارفرأيت الكل يركض مس

وهو  ...حتى جليسي نهض بقفزة فرحة ...وقفز جارياً  ..ن ينوي فعلهاالكل ما ك

!! كان لوقع ياهلل المخففة... هيجان في  (قومتياهلل ) ..جات ..جات ..جاتيقول 

 دواخلي..طغى على ما يدور في خارجها.

 

..ووجدت نفسي  (جات ...الهور)فوقع في سمعي أن  ..؟وتساءلت ..!قمت مرتعدا

إلى أن وصلت  ،وأطفاالً  ..وصبايا ..اً وصبيان ..ونساء ..رجاال ،جاريا مع القوم

 ..ومن على ظهرها بخفة... (الترابيةالردمية )فصعدت  ،يطرف المدينة الشرق

 ..فهدأت أنفاسي ..فائر ..يهدر بماء زاخر (بركة) رأيترأيت ما ر أيت... 

.(الهور جات) وحمدت هللا أن   ..والرضاء ..وانتابني شعور باالستحسان  

 

 

                                       (5)  

آثار ولم تنسني  سمه..الذي أنستني السنوات ا ...ردتحرك بنا السائق المتم    

ويتلوى كما  ..يتمدد الطريق الرملي المنبسط أمامه ...رحلتي معهأثناء  معاناتي

ين الفينة ب اإلمتاعثنايا ذلك  في)ينحشر(  ،في انسياب سهل وممتع ...األفعى

:فالمثل يقول ،التوجس والخوف ...واألخرى  

ر الحبل()الضايق عضة الدبيب يخاف من ج   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

...يبدو أننا لم نألفها من قبل ،المنطقة التي نحن فيهاوتضاريس  ..السيما فجغرافية 

 ةكحرذات التخلو تماما من الكائنات  ..نسير في بيئة صحراوية أو شبه صحراوية

هم الذين يمثلون الكائنات الحية في تلك  ..عتنابأر ..نحنأننا ويبدو لي  ..الواسعة 

...المتاهات  

 

 ترشقنا ..أقرب للريح من الهواء العادي المتحركهي  ...تداعبنا نسمات قاسية    

 ..من خالل نوافذ العربة التي لم تغلق قط ببعض من حبيبات الرمل المتطايرة،

... يحيث كان مقدمنا لتلك الديار ف ...تلك الدرجات العالية من الحرارةثار تحسباً آل

 ،من رفيقاتها في ذلك الزمان اتمثل الكثيرمثلها و ..ةالعرب ن  كما أ ،)عز الصيف(

  ...فتنفسنا كان تنفساً خارجياً بحق وحقيقة ...)مكيف(ال تتمع بجهاز تبريد 

 

وتطرقنا لكثير من  ..فطرقنا اآلخر،وإيقاع حديثنا يتسارع هو  ..العربة تسرع    

يما ونحن ال س ،وممتعة ..مثيرةو ..التي توحي بتداعي ذكريات طيبة ،المواقف

وهو نفس ما كان يحدث لعربتنا إذ  ..تقاذفنا الحديث هنا وهناك ...)أوالد دفعة(

...تقاذفها الطريق هنا وهناك  

 

 ،تتحيز مكانها ..ظليلة اً وأشجار ..خضرة !وفي عمق تلك الصحراء رأينا عجباً      

أثار مما و ..بعض الدوابتقف عندها . وحولها تبدو مالمح الحياة واضحة جلية ..

ال  ...وعدد قليل من الناس ،)ينقط(وماء   ...انتباهنا وجود )مواسير( وحنفيات

 رحب بنا أولئك النفر أيما...كلهم جلوس على األرض ...يتجاوز أصابع اليد الواحدة

.)دوالب ياي(ة تدعى ترحيب..وعرفنا منهم أن تلك البقع  

 

إحداهما صغيرة  (الوص)الجكل شيء ما عدا غرفتين من  يخلو المكان تماما من    

من )راكوبة(  كشاشةتزينها  بالتقريب... التسعة أمتار مربعة اال تتراوح مساحته

..ال  باب هين صنع من الصفيحتحتها  ذات شعبتين قصيرتين.....الجهة الشرقية

حتى . .. للغرفة والطاعة الوالءال بعد تقديم انحناءة ... إاباجتيازه الكشاشةتسمح 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بغية الصمود في وجه رياح الخريف وذلك لقربها من األرض، ...ألقصرنا

مثل  ،التي تقتلع كل شيء من أصولهالمتربة... الصيفية  والسوافي ..العاتية.

التي و ،هنا وهناك ..المبعثرة )المتوحدة(...واألشجار المتفرقة ...الشجيرات الواهنة 

وسطوتها. تعيش شتاتاً بيناً جراء قسوة الطبيعة  

إجابة  ..وفيتقريباً  مربعا بمساحة أربعة وعشرين مترافهي الكبيرة  الغرفةأما     

:من الحاضرين عن ماهية الغرفتين أفادونا  

..)الشفخانة( الصغيرة هي العيادة الغرفة بأن        

...الكبيرة هي المدرسةالغرفة و      

فأشاروا لنا باإليجاب  ...)قلة شغلة(...والمدرسة الشفخانة أن نزور قررناف       

نحوهما: اوتحركن  

 زيارتنا إلى الشفخانة:

المغلق... نتساءل فيما بيننا... أين المساعد  (الشفخانة)باب  مأما ..ثالثتنا ..وقفنا    

...الطبي؟ وأين المرضى؟  

التي لم  ،يحمل بين جوانحه صفته الطبية .. اإلجابة من شاب جاء يلهث ناجاءت    

دلف إلى باب الغرفة بخفة ..  أو على محياه ..يشأ أن يرسمها على زيه الذي يرتدي

كي  )الكيلون( مستعصياً على انزالق ،ليس بالقليل الذي أخذ وقتاً  ،لفتح الباب

 يفتح...

 

إلى جانب  ...أدخلنا الواحد تلو اآلخر في بهو الغرفة ذات الكنبة الصغيرة المتمددة

التي تحتوي على  )برطمانيات(وكرسي صغير ..وعدد من الزجاجات )تربيزة( 

 أدوية سائلة ... وكراتين مبعثرة ال ندري ما بداخلها.. 

 

لم نعتن بمضامينها  ...تقدم صديقنا الدكتور ببعض االستفسارات للمساعد الطبي    

آخر ..تساءلنا  د  لم تجذبنا إليها ألن كالنا كان في وا ،أنا والضابط ..فهي لكليناكثيراً، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تلك والذي خلناه قابعاً داخل ..)السل(المرض اللعين عن و ..فيما بيننا عن الضياع

...ومما  الذي لم يكن منه بد ،العيادة.. وتدرجنا في تساؤالتنا حتى وصلنا إلى الموت

أو أثر لحياة  ..ففي الجوار ال توجد مساكنأين المرضى؟ كثيرا هو:  تساؤلنا أثار

من األودية المتناثرة للعيادة.. في األوقات الضرورية، .وعلمنا أنهم يأتون البشر ..

 في األنحاء.

كاختصاصي في  ،وما كان رأيه ...خرج الدكتور من استفساراته ال أدري بما  

من غير حديث يثار. ..غير أني لمحته يهز رأسه يمنة ويسارا..؟الشأن الطبي  

 

 زيارتنا إلى المدرسة:

من غير باب  ،الغرفة الكبيرةتلك وهي تتمثل في  ...دلفنا إلى داخل المدرسة      

. بكل احترام أهل الذي رافقنا إلى الداخل.. ،فتحه على المعلم يستعصىيمكن أن 

رغم  ،تتناثر الكلمات منه في سالسة الذي ال تخطئه العين سلوكاً وتحدثاً، ..الريف

تتمازج في التي  تستولي على أركان حديثه،  ...الفوضويةالبجاوية  (اللكنة) تلك

أنها كانت ممتعة من  ..شك أبداً لم يساور نفسي  فعجينة واحدة مع العربية الدارجة...

لم يألفا التوادد أو التآخي  ...(عراقي وسروال أبتكة)وجاذبة ... كان المعلم يرتدي 

الل من .. وخ  نته قريباً .لم تتم صيا وتحت القدمين حذاء بالي الماء والصابون...مع 

.مغروس في شعره الكثيف الخشب  

 

تمثالن  حية الغرب نا تتمدد الغرفة طوليا من الشمال للجنوب بها فتحتان     

 األصغر تتعلق على الجدار الجنوبي، وهو ضلع المستطيلمن غير أبواب .. مدخلين

)سادة غير مطلية بلون مميز لها  ، فهيتمثل السبورةخشبة أو لنقل لوحة ...    

 ..(كفتيرة)الشمالية الشرقية توجد وعند الزاوية  ومن ناحية الشرق... بلون الخشب(

 ..الكوز :مثل ...وبعض األواني الصغيرة ...)لدايات(ة صغيرة .. و تالث (حلة)و

وعلى متناثرة دون ما أي ترتيب .....ال تثير االنتباهأخرى وأواني أدوات و..والكباية

ق بها تعل   )المساويك( التي تشابه الحائط الشمالي غرست بعض األعواد الصغيرة

أما من الجهة الشرقية، فكان يتكئ  ..وسروال أبتكة ..وتوب صغير ..عراقي

وعالوة على أنها  ...رفةومما بدا لنا أن هذه الغصغير، نسج من الحبال...)عنقريب( 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

..فهو وحاوية أغراضه. ،الوحيد بها ،فهي تعتبر سكن المعلم ...تمثل المدرسة كلها

.الناظر والمعلم والعامل  

 

 ،ن بعضهاغير متباعدة ع ... فر صغيرة متراصةتوجد ح الغرفة على أرضية    

بعد أن  ،يجلسون على حوافها في مجملها .. علمنا أن التالميذ حفرة(16)حوالي 

تعلمية بالكامل ...الكل متجه  ...يدسوا بأرجلهم في الحفرة فتصبح الجلسة تعليمية

واضعاً أدواته التعليمية .. إن ...كما يبدو لي  )المتحكر( ناحية السبورة والمعلم

 وجدت .. على فخذيه.

 

 ..سوحتى السادأن التالميذ يمثلون كل الصفوف من األول  ..به المعلم مما أفادنا    

وعلى اختالف أعمارهم...فهم يتقاطرون على المدرسة من كل فج عميق و 

)جو ليصبح الجو  ليتركوه وحيدا وينصرفون إلى داخل أوديتهم...(كمان )بالمزاج..

)وبدون أنا من مقامي هذا أشهد .. ف يا أخي المعلميالك من فدائي  ...عبادة وبس(

.(ة ساكت)زول جن ..." نكإ "...كالم(  

 

 ،وهو راكب على ظهر حماره ...(جا  منطقةلقينا شيخ ال)في خارج المدرسة      

الذي شهدته من  ،)البنقالي(في عمره وفي جسمه ... متلفعاً بنفس التوب رجل كبير 

الرجل ترحابنا وقد أحسن ... صوت جهوري..  يميزه قبل في المقهى الطوكراوي 

... وقال في نبرة يحفها الكرم يحملهكان  ا (ديك)فأهدانا ...  لعرف أننا على عج

:وحسن الضيافة  

 .. وأحسنا وداعه .. شكرناه ،في صندوق العربة)مكتفا ( ورمى به  )دا غداكم(    

نطوي المسافات في سبيل  ...ناحية الشرق بعد ذلك  وتيممنا .. كما أحسن ترحابنا

.آخر مجهول ىوصول إلال  

   

          



 

 
 
 
 
 
 
 
 

(6 ) 

على مشارف أصبحنا  ،في المنطقة ..وبرفقتنا مفتش الشفخاناتنحن اآلن    

الذي عال ... بفيئها من الرمل الناعم ات افي.. كالتها السقرية وادعة)مرافيت(...

 بكل حائط يواجه جهة الشمال ،)الشبابيك(وعانق فتحات التهوية  ..حيطان منازلها

فيصبح  ..في اتجاه الجنوب ..حيث تجري الرياح الترابية المتعالية ...والشرق 

 شابهتتف( )الحيط المسنودة علىالرملية الهضاب كأو  ،(القيزان) ..مرأى الرمال ك

)العقنقل(.ذلك مع رمال امرئ القيس ب  

 فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا

حقاف  عقنقل..  خبت  ذي   بطن   

تلك الرياح آلثار تفادياً  ،.. تقريباً ناحية الجنوب القريةبيوت أبواب  تفتح معظم    

 إال بعضاً من سيقان بقسوة.. فلم تترك عليهاالتي مسحت األرض  ...القاسية

شجيرات فأصبحت  المتحورة،،، غادرتها أوراقها الصحراوية.. الصغيرة وفريعات

.حر الو ال تقي من برد ...مبعثرة  

 

لم تكن لتلك الرياح  ...الصيفيذلك اليوم نهار في ونحن  ...من حسن حظنا   

..تجمع في ساحة السوق  )يوم سوق(وكان  وحارقا ... بل كان الجو ساكناً  ،وجود

 ..والماعز ..الحمير من أصحاب ،من البائعين والشارين ..قليلمشتت ونفر 

.هذا ما رأيته على عجلوالدجاج... ..والتيوس  

 

 ،للدكتور الوصول إليهنتوق للوصول إلى هدف يحلو بسيارتنا نمضي.. نحن     

 ،إلى جانب ذلك أيضاً  يشملاً طبياً كبيراً في المنطقة، ومركزذلك الهدف حيث يمثل 

)خريج الكلية البحرية  ...يطيب لرفيقنا الضابط البحري ...ميناًء بحرياً 

أما أنا ..تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطرفعاليات ضمن  ،زيارته اليوغسالفية(

في ت والتي آل ..واستكشافية ..إذ أني في رحلة سياحية.ري..فمستمتع بكل الذي يج

.بالنسبة لي الوقت في ذات ..وعسكرية ..طبيةنزهة إلى بعض مساراتها،   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ..يباب ...فهي قرية صغيرة بلقعبفتح العين والقاف.. كالفاتحين... )عقيق( دخلنا  

 ..يذكر ونشاطاتها موقعاً بأن ليس للزراعة لنا ...  أوحى به مظهرها مما و، جرداء

على ساحل  ،تستلقي في إعياء تام ..!واهنة فالقرية  ..فيما يحيط بها من أراضي

الذي يكسو  ،(المشتت)وفائرة بملحها  ..فأرضها مالحة ،البحر األحمر الغربي

، التي تلك األشعة الضوئية يتألأل ويتداخل .. مع  .. مبعثراً..عشوائياً ساحاتها بياضاً 

.. )الفاقعة(القاسية  ،شمس ذلك الصيفعليها من تنزلق   

 

حيث أحاطت به حشود من  ...)الشفخانة( المتشفىتوجه بنا الدكتور مباشرة إلى    

والصغار  ..الكبارو ..والنساء ..شمل الرجال ،لالستشفاء .. أصحاب الحاجة

وانتشرت خالل خالياهم  ..التي تناثرتو ،الذين تباينت حاالتهم المرضية ..واألطفال

تام على علم  افهم كانو ...و من غير إفصاح للطبيب المداويالتي تشكتلك  ،الضامرة

الميمون. بمقدمه  

 

 ىحت ..وأدخل الحلة من جانب خفي ...قرأنسساعتها، أن  ني شعورلقد جاء   

فلعلهم لم يسمعوا بمقدم  ...يتسنى لي أن أتلمس آثار من بقوا بداخل منازلها

.سقم دفينمن أو  ..فالكل كان مريضاً يشكو من علة ...رالدكتو  

 

فقد وقف الدكتور على بعض الحاالت  ...نسبة لكبر عدد المراجعين من المرضى  

 للغيارغرف  الو ..ال سرائرو ..ال أدوية )وبس(...كانت ممارسة طبية نظرية فقط

وال...وال...وال...  بالمعنى  

:الدكتور في العربة خلسة وقلت حينها  ندسإ  

 لمن تركت هؤالء يا دكتور؟

فقال: تركتهم هلل.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

السائق الذي  ، جراء فعلإال ذلك الغبار الذي عال في السماء ..منا ىلم ينل المرض  

 (الفيات)تذكرت نه شارد من أمر جلل.. فكأف ..(.لى الصاجة )داس البنزين بقوة

:(العبادي) وقول (سرور)تذكرت و  

حشا الطريق واتيمن الحالل شق    

  عالل. إال   زفنو  الكالب  ما نالن  

 

ويموج  ..هايعتلك بالذي ..ولم يتباعد ما كان يحشو دواخلنا ...تباعدنا عن الحلة    

 ،االنكسار ،ضيق ذات اليد ،الشكوى ،المرض ،الهزال ..اً له أوار حارقخباص ،فيها

الذي لم يفتأ يحلق باألرجاء..لهفي  ...وهاجس الموت ،التوق إلى الحياة ،الرجاء

ما بين الفينة  ،فقد أشعلت بداخلي ألوانا من ضريم يشتد ! ) عقيق(..عليك يا

فشعرت أني مسجون داخل  ...ألماً تجاوزت ذكراه المؤرقة وجددت في   واألخرى،

فقد  ..!فأنا أحدهم ال شك في ذلك ،أحوم في دواخلهم التائهين... وجدان هؤالء

فتضاعف  ...يحتاج لطبيب غير الذي أنا برفقته ،(طايوقي) أن   ..عاودني اآلن فقط

فأنا ضائع مع أولئك  ..!أشكو لنفسي فحسب ..وبدت الشكوى تدانيني ..األلم النفسي

 ..ويتغلبون على آالمهم بالصبر ...الضيقة (عقيق)في أزقة  ،ذين ينتظرون األملال

...التأسيبو  

 

 ،عن ذلك الصبر المزعوم ..جدية متناهيةفتش في أ ..رت  غير أني نبشت كل الس     

 ..وتراخت أوصالي ،ف..)دخت( )ساح(سمي شعرت أن ج به...ظفر فلم أحظ بال

 الذي فارقته واثباً ساعة فقدتذلك  ،بمقعد العربة ،ي في نفس موضعهجسد وهوى

..(س)األفطأنفي   على عمودالمألوف متكأها  ،نظارتي  

 

نفر من قد بدا لنواظرنا.. فبداخله ...هناك، أما عند مدخل الميناء البحري ال أحد   

 ..منهم وإليهم العقيدفسعادة  ...الذين بادروا بالتحية العسكرية ...العسكر البحريين



 

 
 
 
 
 
 
 
 

فأنسانا ذلك  ..وقد شملتنا التحية أنا وصاحبي الدكتور ..وأعلى رتبة في هذا اللقاء

. ..(..واتفشخرنا شوية)يعني شعرنا بالعظمة... تنامعاناالفعل بعضاً من   

 

التي تدلل على  ..ابتسم لي وبادلته االبتسامة ..)عريف(ظهر أمامي أحد العساكر    

في  ،فقد التقيت به كثيراً عند زياراتي المتكررة لسعادة العقيد ،معرفة سابقة بيننا

وأظنه دخل في نفس  ،)طار علي(غير أن اسمه  ... ببورتسودانالقيادة البحرية 

.يكفيني ما جنيت.. ف)حوبة( لألسماء تالمحنة... هنا وفي هذا المنأى ليس  

 

 يها إضانيل يترخا م)... متبادلة ةعسكري في حكايا دخل صاحبي الضابط    

أو  (رصيف)يتكون من  ،فالميناء كان تقليدياً  ..ما همني وجدتهلكن كتير(...  

هو ميناء .. فينقصه كل شيءفهذا الميناء والرصيف هو المرسى،  (،رصيفين)

ما  كانت حرارة الوداع بمثل ...يخلو من السفن عند زيارتنا تلك ،مكشوف تماما

)لميت لساني  ف..ذهني الكثير.. والكثير المثير...ودار بكانت حرارة اللقاء ...

.علي(  

 

اإلثيوبية.. في الحدود السودانية  ،نحن اآلن على مشارف منطقة عسكرية أخرى   

منذ أن غادرنا  ..الذي لم ينبس ببنت شفة ،للسائق العقيدحسب أوامر  دخلنا الحامية

أحد انا( )سك   ا...نلج من خالله ةرئيس ةبسور الحامية مهتك ليس له بوا .طوكر..

 ..ولما تعرف على هويتنا سكنت أنفاسه قليال ،من مسافة بعيدة ..العساكر المسلحين

 ،فدنافحيا وأحسن ر )دبورتين(الذي وجدنا به مالزم أول  ..وأشار إلى مكتب القيادة

غير التقاط خبرين مأساويين فقط  ..وكان هناك حوار عسكري لم يثر انتباهي كثيرا

 األول:

هو في مهمة جلب المؤن  .. واآلن )سفنجة( أن الحامية التملك إال لوري واحد

.(طوكر)لحامية من فراد األ  

 والثاني:



 

 
 
 
 
 
 
 
 

محاولة ل ..... عن طريق استئجار بعض الجمالأنهم يطاردون المتجاوزين للحدود

 منعهم الدخول لألراضي السودانية..

في  ،هناكولخفر الحدود  ..العسكريةالحامية ورفقائي  ودعوت للقوة  غادرت  

)مليانة حبش لى أن بورتسودان  ...وعرفت من هنا فقط ،خير الدعاء ،سري

(.!شنو  
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مرة فهي ال ال سيما ،وأنا أجوب ربوع شرقنا الحبيب ..لقد سعدت أيما سعادة        

 ..بت نفسي سائحاً قد نص  ، فوالمتعة ..وأنا في غاية النشوة بها...ف أطو  األولى التي 

من تراث.. ومن معالم.. ومن  ،يوعن الكثيرين غير ،لما غاب عني ..ومستكشفاً 

ني كنت في سن ال يدانيني الخور أن ...وزاد من إمتاعيدي توافر ل معارف، ومما 

ما  وفوق كل ذلك ،)أوالد الدفعة(صاحبي ل فيه، وزاد من ذلك.. رفقتيالتخاذل  الو

قط   نالذي ...التقدير واالحترام لقيته من سمة أهل السودان  ... وهماكثيرا مابه نا و 

...)المنشر( في هذا الوطن ،ي طرف من األطرافوصولك ألعند  ..وديدنهمجميعاً   

 

يتداعى في  )الخذروف(ودارت عجالتها كما  ،نا أفكارنا وتطلعاتناسبقت سيارت      

لنجد أنفسنا وقد انغمسنا داخل أزقة  ...ممزقةحادة ونهش األرض بأنياب يدورانه، 

في القصيدة:ذكره فقد جاء  (الخذروف)...أما  السودانية)قرورة( مدينة   

 درير كخذروف الوليد أمره

 تتابع  كفيه  بخيط  موصل

التي كان السائق يعالج بها المسافات المتناثرة  ،ذلك كناية عن السرعة الخارقة   

نثر بعض الكالم الذي كي ت ...المدعومة من دواخلنا ،ويكمم بها أفواهناأمامه... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

وال  ،بطريقة ال شعورية ...النشغالنا بمداعبة مقابض مقاعدنا ...ى علينا كثيراتأب  

تغادر مكانها...كي ال  ،... أم خوفا على المقاعدكان ذلك خوفاً على أنفسنان أدري أ  

 

فهنا سوق  ...مقارنة بالمواقع التي سبقت  ،بحمد هللا دخلنا ما أسميناها نحن مدينة    

يستخدمون ف ، أما كبار الباعة لعرض بضائعهم ،األرض .. يفترش باعتهصغير

 (الكناتين) تناثرت هنا وهناك بعض من... وقد الخشب المتهالكة (ترابيز)بعض 

فهي  ،من الزنكبعضها و ..من الطينبعضها و ..بعضها من القششيد  ...الصغيرة

، تناثرت أيضا...  كما المبعثر غشاها من ضوء الشمستإال ما قد ي بالداخل، مظلمة

.. ما يجوبون المسافات المقيدةالذين  ...(السديري)ت من مرتديي اجماع في المكان 

والمعز  ..الباركة ،من الجمال عدد... على أثناء تجوالي وقفت بين هنا.. وهناك،

... يقبع على سطح تلك شيء ما، وهي مشفولة بالتفتيش عن التي تتجول حرة

 على (المدسوس)من ذلك  ،للشخص بأنها ستظفر بشيءالتي ال توحي و ،اتالمساح

... ما بداخلهأو  السطح  تراب   

 

التي تتداعى منا  ،غير التفكر واألسئلة (...مشغلة)من غير  (نتونس)جلسنا قليالً    

عددا تناولنا ...(قرورة)الذين انضموا إلينا في  على المفتش ورفقائه ،من وقت آلخر

... ال يخطئها (...تسر الناظرينفنجرية... مخلوطةيد )...من جبنة من فناجين ال

 الحسن أبداً، رغم بداوتها...فتداخل معي سيد العارفين الشاعر العبادي ثانية:

 أنزل  يا  صديق  شوف  يد  القدرة

 وشوف حسن البداوة الما لمس بدرة.

...أم ال  (أداركلوب)الجبنة إن كانت  غير أني لم أتحقق  

 

 (البجاوية)من الكلمة حال ، وتبدلت شيئاً فشيئاً  ،تختلفتباينت اللهجات هنا وا    

 الوجوهسمات كما تفاوتت  ...القحة، في الغالب (عامراوية البني) إلى ،الصرفة

التي  األزياءألوان وتفصيالت أيضاً وتفاوتت  ...وخطوطها.. وأشكال الناس عامة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

حتى أنا لحظنا بعضاً من  ...لة التكوينمشك   (حدودية) فالقبائل هنا قبائل ،نشاهدها

... وتكاثروا )فقد تزاوج القوم هنا(لسحنات الحبشية، التي تحمل مالمح ل ...الوجوه

ذلك ما نتج. ونتج عن  

 

نفسي تعلقت  ،وفي مطلع ستينات القرن الماضي ...منذ وقت ليس بالقصير    

الفلكلورية  ..الفرق األثيوبية الغنائيةمنذ أن غزت وذلك  ،وجدانيا ...باألحباش

 ) فرقة اإلمبراطور أمثال: بأم درمان،المسرح القومي السوداني  ..الراقصة

ثقافية  ..نقلة تراثية تمثلقد ف ...براطور أثيوبيا آنذاك(هيالسالسي األول..ام

إلى خارج  ،هي من أميز الفرق التي ساعدت في نقل التراث األثيوبيف ،بالمعنى

الكثير في التي سمعت عنها  ،)قرورة الحبشية(أتساءل عن ...مما قادني كي البالد 

 وقت مضى. 

 

 ،)ذلك الجبل(يفصل بيننا وبينها  ...حجر من مكان جلوسنا لقد كانت على مرمى    

عين أو تغفل  ... ها إلى هنا حين تغمض...عادة ما يتسلل ساكنوالذي أشاروا إليه

كل ذلك كان ..)أصبح الناس أهل(هنا في المقابل و..  وهو نفس ما يحدث الرقابة ..

...مضت أكثر من عشر سنواتب عن الوطن األم...يتم قبل انفصال ارتريا   

 

 ،والكبريت ،تباع مثل السجاير ..ظت وجود بعض أصناف من بضائع حبشيةالح   

 ظللت أتبختر... وفاشتريت منها كتراثيات وليس لالستعمال ...وأشياء خفيفة

صاحب ..)و ..وشعرت أني جديد ،في تلك األنحاء ...وانتماء مفرط زائدة  بحميمية

، لم واألزياء التي تمثل وجهاً جديدا ...اللغوية المحببة (اللكنات)أرقب  ،(حق كمان

إلى جانب األسلحة  ..متعددة األشكال ..والمباني البسيطة ...من قبل أكن قد ألفته، 

بل اقتنيت منها خنجراً. التي لم أتهيبها كثيرا ..البيضاء المحمولة  

 

أن سيكون المبيت في  ...وينثر في األسماع بشرا ...نادى بنا الحادي يوشوشنا   

 ين بالعشا(ر)ألن الجماعة منتز ...سندخلها ليالً إلى أرض  ..أرض غير التي عبرنا



 

 
 
 
 
 
 
 
 

فذقت طعم  ...(منتزرين)كلمة إلى  ،(منتظرين)أن تغيرت كلمة   .سعدت كثيراً .

 ،من كل منحى ،(اللطافة)التي خالطتها  ...يسري متسلالً بين أوصالي ،حالوتها

 (ثمل)بل  (دايخ)ولم أشعر بأني  ،ذات المقعد من السيارةإثرها في فارتميت على 

 بعض الشيء.
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يدس  ..فكان ليالً دامساً  ،الظالم أرجاء المكانم وع ...كان الليل قد أرخى سدوله  

واألقمار..  ..عزاؤنا كان تكدس النجوم .بين طياته ،ومخيف ،كل ما هو مفزع

التي وسعت كل السماء و ...من فوقنا...كما يبدو لنا، العشوائي والكواكب، وتناثرها 

وفي  ...ومهافي حجاألنجم تتفاوت  ثالثة، فكان بين كل نجمة وأخرى نجمة ...الدنيا

ومنها القريب الذي  ...الذي يشعرك بالفرقة والبعاد الغائر... فمنها الصغير ،هاتأللئ

.باسمليتلقاك   بشوق  ...يأتيك مفردا ذراعية  

 

التي ال تزال تحت قبضة  ،غير أزيز ماكينة سيارتنا ...ال أصوات تتهافت علينا     

إنه  ...فهو دائم االندفاع بها إلى األمام ،الذي ال يخشى المجهول أبداً  ...ذلك السائق

 ،المسورة بالخوف ...وال تدنو منه الخشية ...ال تخالطه الوساوس ،رجل فدائي مقدام

.أو التوقعات األسوأ  

 

مع  ترادف سؤالي ؟إلى أين يا رجل المهمات الصعبة ...تساءلت في سري   

مقاعد  ؟(...زينا وال مسطح ؟هل إنت عارف مودينا وين) ...ستفسارات أخرىا

 ... ف..)النور قاطع بى جوة(ولكن ال يرى أحدنا اآلخر بنا... العربة كلها مسكونة 

أو األدعية  ...وال لقراءة القرآن ...للمناصحة الو (للونسة)ك أي مجال الم يكن هن

وبعض ... ووحيحا  ... فحيحا )لكني ما بين الفينة واألخرى أسمع  ...المنجية

من  ... نا الثكلىصدور، أصرت على مغادرة وبعضاً من آهات (الكتاميةالقنتات 

أو دليل. غير هدى  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كف)فبتنا في  ،والشجاعة ،وتقطعت كل أواصر الصبر ...جميعاً  ...تمزقت لدينا    

بهذه  ...ولو أنا كنا ال نرغب في مغادرة الحياة ...(أمرنا هلل اوسلمن ...عفريت

.السرعة  

 

وبعضاً من  ...انثناءات تلك الرمال الممتدة ... بينمسيرتنا قفزاتتخللت     

ونحن نندفع نحو الهدف  ،وبعضاً من بقايا الشجيرات الجبلية ،الحجارة الصغيرة

.الجديد  

 

، أننا ال نسلك طريقاً معبدًة... أو األمامي حظت مما قد يتيحه لنا نور العربةال   

 رسم االتجاهاتيهتدي بها في  (بوصلة)ال يملك  ،وسائقنا الكريم مطروقًة...

 ،والذي كان مسموعاً لدينا جميعاً  ،لكنه أنبأنا بصوته الخافت الصحيحة لمساره...

: وأوقف أنفاسنا ،الذي كمم أفواهنا ...نسبة لذلك الهدوء  

 )إنوأسررت لنفسي  ...(افوا دي بلدنا.. ما تهوهللا أنا البلد دا تأرفو كويس)    

 نبيت القوى)وال أن نتقدم  ...خيار أمامنا غير الذي نحن فيه ال .بلدكم تطير( شاهلل

(...وهناك الجماعة منتزرين بالعشا ...في الخال  

 

وأسبل  وال زلنا نسير حتى طوقنا الليل ...(طوكر)بدأنا رحلتنا منذ الفجر من     

فال  نروم... وال إلى أي منقلب نهيم... ونحن ال ندري في أي منتأى أستاره علينا...

يقودنا بال دائماً... واألسوأ  ...منامناويقلق  نايؤرق ،والهم إلى جانبنا ...زلنا نسير

دفين...حتى المفتش ورفيقاه... لم يبخلوا ونحن ال نزال في حالة صمت  ...توقف

ولكن  ...هذه المتاهاته تخبئلعلهم كانوا يعرفون كل ما ف علينا بمد حبال الصمت...

... والوصول الذين يمتلكون مفتاح سبر األغواروليس غيرهم،  هم ...نحن ثالثتنا

قد يكون :والذي فقط ال واحد إلى المعرفة عبر سؤ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

الذي يمكن أن نفك به  ...لكن من الذي يلقي هذا السؤال العجيبوأين نحن؟       

.الطالسم  

 

قالها السائق وهو يتمايل في مقعده  ...)أيوة ظهرت(يقصد  )أيوة زهرت(     

وقلب  ..وتأنيث ،،..تذكير (المعسكر ءضو)يعني  ،المؤسكر(دو  داك )ويتقافز... 

إال أني فهمتها اآلن من غير  ،في بادئ األمر ،كانت محببة لي تماماً  ..الحروف

 تركيز فللضرورة أحكام.

 

 ...وفوانيس ...رتائن) ،إلى ما كنا نبغي ...(نص الخال)ونحن في  ...وصلنا     

ونفر قليل من الرجال  ،تتبارى في الدفع بأنوارها المميزة لها ...وبطاريات

من النابع في خضم من الترحاب  ...كانوا في استقبالناالمهندمين،  ...الظرفاء

وضمات  ..ومن بينها الهامس ..ومنها الضعيف ..منها الغليظ ...أصوات متباينة

نفضت  وتكلة يد على الكتف من آخرين... ،من بعضهم ..وعناق محموم ..رجولية

  .عنا الغبار نسبياً 

 

وبعض  ،أجلسونا على سرائر تحت مظلة محكمة البناء من الزنك الخالص   

تدعو الواحد منا لالسترخاء  ...فهي متسعة وأنيقة من الحجارة... الجدران الثابتة

 ،خالل تلك الفناءات الخلويةحرة... التي تنساب  ...تلك النسمات الباردةمرور أثناء 

..  انالتي ال تحدها حدود أو جدر   

 

 ،بعد أن أخذنا قسطاً من الراحة ...شربنا الماء والتففنا حول مأدبة العشاء     

حل دا وين؟ مبعد سؤالي التقليدي الذي يسبقني دائماً: ال ...وذلك كثيرا (تونسنا)

جابة جماعية:وكأنها إ جهات..وتأتي اإلجابة من عدة   

)قادم قفريت( ..دا معسكر    

.ونمت ...ويحكون ...تركت القوم يتسامرون      



 

 
 
 
 
 
 
 
 

...تلك (نومتي)أن تداخلت في ...من فرط المعاناة... ولكن ال أذكر    

.تذهب هباءً  أو أضغاث أحالم)من نوع أحالمكم أعالمكم( رؤى    

  

                                (9)  

 ، بصالة الفجر أبدأه ...كي أستقبل صبحاً جديداً  ...فجراً تركت سريري      

وما يسبقه من  ...من وضوء ،التحضيرات الالزمة للصالةأداء وتحركت في سبيل 

وعلمت منه أنه   ...يستوقفني ،)أصحاب المحل( أحد المستقبلين الظرفاءبفإذا  ،أفعال

لكل النشاطات الحياتية  ..فالخالء هو المكان المباح ...مياه لديهمللال توجد دورات 

.اليومية  

...وكان سبب مهما كان األمروحذرني من إطفائها ..(طورش) أهداني بطارية   

 ذلك وكما قال لي:

(..الدو ... لكنه يخاف لما يشوفالمرفئين كتير هنا)  

 

فهاجمتني على التو  إسم ابتكرته اآلن ! ..(وادي الوحوش)أدركت اآلن أني في     

وغار الماء على الفور  ...(يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي)جملة مفيدة تقول 

على الدخول  ..فآثرت البقاء بموضعيإلى أين ..ال أدري،  ...من كل خاليا جسمي

قد الذي  ..)آل أيه ... آل مرفعين آل( ...ما قال المصري (وزي) ،من باب المهالك

:أنشدزا حزوه الشاعر المهندس حين ح  

أقلعي ويحك   وقل يا سماء النيل  

ميدي  الشم الرواسخب ويا أرض   

 

 وغيضي عيون الماء أو فتفجري 

فزيديزيد ـالم  عتــاستط وإن   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 ..لضرورة.واقتحمت الوادي با ،أمام الغريبتوشحت رداء الرجولة...و (ترجلت)   

...  فإذا أنا أحتمي ملياً  تبينتهأحدها وجلست أمام  ...م عيني ذئآب كاسرةفكشرت أما

ومتاهات الفناء ...رجعت إلى  ...رمت بي في مزالق ...لكنهاغير شجيرة الب 

وأهمهم.. بما ال أدرك بال سبب يذكر، .. (أتنحنح)...  )راجل..راجل( المعسكر

ما بين الشهيق والزفير... حمدت هللا كثيراً أني  ..فما هي إال أصوات تداخلت ، كنهه

.المكتسبة )الرجالة(، بتلك رجال تلك المنطقة مأما ...)بيضت وجهي صاحبي(  

 

تدانت  ،فشمس ذاك الصباح كانت ساطعة بقوة ... ضاءت األرض بنور ربها    

وتقافزت  ،أمام أعيننا ،والحصى .. كل ألوان الحجارةوقربت... على أثرها 

الء المنفرد..لكن ال أثر باتساع ذلك الخ متبعثرة ...رات الوادي في كل موضعشجي

  ال هنا وال هناك.. ...ألشباحال لو للذئاب 

 

كما  التي لم تعد واهنة ... أشرقت نفوسنا بما أبدته من ألق على أسارير وجوهنا   

)جغم( من  بعضاً  )كبايات( نحن نرتشف من كؤوس زجاجية، فها كانت ليلة البارحة

من أفواه  ...التي تخللتها بعض الحكاوي الصباحية المتناثرة ... الشاي الدافئة

 ...والممرضين ،والمساعدين الطبيين ،المفتشبين شفاه من تتداعى  ،الحاضرين

م في المجال الطبي.  والتي كان جلها يحو 

 

مبانيه تالصقت  ،من معسكر كبير ...كان مكان جلوسنا ذلك يمثل جانباً طرفياً    

في مباني إدارة نقبع فنحن اآلن  ..عليهو ،مد البصر ،من وراء ظهورنا ... الهشة

 ...حوالي ثالثة آالف الجئ إرتري ،كما أفادنا العاملون هنا ،الذي يأوي ،المعسكر

التي ال  ...جاءت بهم ظروف الحرب ، القبائل الحدودية اإلرتريةأفراد معظمهم من 

أن ثالثة أرباع  ...كما نما إلي علمي أيضاً  ، ومرغمين ،ى هناإل ...زالت مستعرة

...فعمدت لتغيير المسمى  )السل( ن بمرض ذات الرئة، مصابوسكان هذا المعسكر

وأردفت على الشهادة  ،...تشهدت كثيراً  )وادي السل(إلى )وادي الوحوش( السابق 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )الجابك هنايميناً ويساراً ..فقلت لنفسي  (منكسة )هزة راس مع ،أخريات منها

...شنو؟(  

 

ثيرين من قمم تراثنا الذي أودى بحياة الك...(السل)مرض بدأت أستفسر عن    

مصطفى المبدع ( والشاعر م1932 – 1894فرح ) خليلالسوداني كالشاعر الفنان 

 ،وطنهلننظر كيف ذكر الخليل ...وهما في ريعان الشباب م(1939-1904) بطران

: في القاهرة ،وهو بعيد عن وطنه ...وقد استفحل المرض واستشرى ،وشكى حاله  

      يا دهــــر أهـــوالك تـــــــــسارق

فارقـــابت مــــم شــم كــا كــفيه  

ارقــله فــات كــــينا الفــا علــم  

المــــــــيد المــــــنا وال نعــــرق  

 

غالقـــور للمـــتيح للخــــن فــم  

 من عاليل أب روف للمزالق

القــــقدلة يا موالي حافي ح  

الترام  ألشاقيفي الطريق     

بمستشفى  ،ر المرض... حيث لزم سريلقد شاء له هللا أن ينتقل للخرطوم   

   ...إلى أن فاضت روحه الطاهرة لبارئها.النهر

 

وهو يرزح تحت سياط المرض  ...حاله (بطران) كيف وصف ،أيضاً لننظر و    

في مستشفى النهر بالخرطوم: ،اللعين  

ــــــــــار ـنسمـــــــــــــــــــــــة   األسحــــــــــــــــ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــبيـليلــــــــي طـــــــــــــــال هــــــــــــــــــ  

 أنـــا مساهــــــر ونومــــــــــــــــي مــــــــــتخبي

ـــــــــل جسمــــــــــي والمحــال طــــبيانتحـــــ  

 مـــــصدره الزهــــــرة الفــي نواحــي سهـــــي

 ل

 ..عظنا الطبيب كثيرا  ... فوطرق العدوى  كثير من أسئلتي كانت تنصب في     

 وأسهب في حديثه (...التفاف)العدوى تنتقل بالطريقة المباشرة من  أن   إلى  وأشار

كما )أو أنصاف األطباء  ...نعرفه نحن دارسو علوم األحياء شمل ما الذي

ودفع بنا نحو الفضول و  ..بالثقة (شحننا.). ما ال نعرفه فشمل و ...(يدعوننا

.)الشمشرة(  

 

لدخول ... نحو وقت االنطالق وابدأت أسابق الدقائق والثواني السائرات تبخترا    

وأتصافح وأولئك ... ي أظفر بالجديد المثير عل   ،إلى أرض المعسكر المنكوب

جال ف ،نتيجة حبي لهم ، الذين أتوق لالحتكاك بهم عن قرب ،الجموع من األحباش

... نوافح الذكريات األول  و ...بمخيلتي الكثير مما أورثتني له األيام الماضيات

في ذلك  ابعالق...كي أفتت زوايا ذلك المجتمع اإلفريقي المتطلعة... صارعتني آماليف

..القرن من القارة السمراء  

 

 إن كانت هنالك أي وسائل للوقاية يمكننا استخدامها  ...خلف هللادكتور سألت أخي   

 !!! ما في حاجة)لكن   ،فأشار أنها ال تتوافر حتى للعاملين هنا ...كالكمامات مثالً  

.(ونشوف احتياجات هؤالء المساكين ...نتوكل على هللا  

 

ما كنت أحسب أني و  ،منذ تلك اللحظة ...أكتب كل كبيرة وكل صغيرةبدأت     

وقد ولى من العمر أكثر من وأناجيكم من خاللها،  ...سأحتاجها في مثل هذا اليوم



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ما خلفه زخم الدنيوية، في  وأكوام المتاهات ..اندثرت فيما بين الفتات ،ثالثين عاماً 

...األوفياءعلى ظهور األبرياء ..الحياة المتكدس  

 يظفر الذي لم  ...الحداثة ديباجوندس  ...ليوم ننفض غبار الماضياها نحن    

 (قادم قفريت)سندخل أرض  ،للنماء ...السماء الصافيةب الو ...األرض المذللةب

ن على هللا.متوكلو   ونحن  

     

(10)  

وأنا أقف أمام  ،مد البصر ،المترامية ...(العشش)اآلن مجموعة كبيرة من أمامي    

، بل أو أشجار ...الذي ال تحده حدود أو تحيط به أسيجة ...المدخل الشرقي للمعسكر

التي استعان الالجئون على  (،الرواكيب)للمئات من  ...تمدد عشوائي هو عبارة عن 

 ماالتي تنضوي تحت قائمة  ،بما توافر لديهم من األعواد صغيرة األحجام ...بنائها

لقها من أشواك أو يتعما قد من كل ومتجردة  ...ألنها ضعيفة ،)المطارق(ب.. يعرف

 ،نفس ذلك الوادي القاحل ،وشجيرات ..قطعت من أشجار... طويلة فهي أوراق، 

من  ،أكثر سمكاً وغلظة )عيدان(باستجالب  ،ربما استعان القائمون على األمرلو

، وذلك الستخدامها المترادفة ..يقبع في أودية تلك الجبال المتسلسلة ...مكان آخر

... الرواكيب()دعامة قوية لتلك ك  

 

أو قطع  (...الخيش) بقطع من ،(الرواكيب)وجوانب هذه  ..غطى معظم أسطحت       

في مجمل القول ال تقي من برد وهي  ة،أو بعض األغصان الرفيع ...من قماش بالي

ال تتسع و .الشمسية الثاقبة من تلك األشعةال تستجلب ظالً واقياً... هي ... فحر وال

ال يتراوح والتي  كروي ...التي شيدت في غالب األمر على شكل  (الراكوبة)

تمثل وهي ال تتسع ألكثر من شخصين أو ثالثة ...  ...كثر من ثالثة أمتارألقطرها 

فهم دائماً  ...ن قرار أو ديارهيهات ليس لالجئين مف ...المأوى المخصص لكل أسرة

:السيابيرددون قول   

...سنموت ال نخلف بعدنا حتى قبور  

؟نخط على شواهدها ماذا  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أكانوا الجئين؟

 ..صب هؤالء القوم بداء حب التملكألم ي   ...تساءلت أناجي نفسي الثكلى     

في  ،مثلنا ،ما يتعلق بضرورات الحياة وأ ...كالمسكن ،ألغراض الحياة العامة

والماء  ...حيث يتوافر الهواء الطلق ،ومثل كثير غيرنا من ساكني القصور ..قرانا

التي تدعمها  ،والجمل المنغمة ..وتبادل الكلمات ...ولقمة العيش الهانئة ...السلسبيل

  ،(ومامي ..وماما ..وبابي ..بابا) ... مثل : وما يسمى بالرقي ...روافد الحضارة

الذي يتداخل وساعات العمل  ...ألكثر من الطبيعيأولئك الذين تتمدد ساعات نومهم 

 ...والمعاناة ......ال أظن أن هؤالء يدركون من األشياء إال معاني التشردواإلنتاج

(.؟. إلى الديار..متى الرجوع)ومقولة:  والضياع...  

 

 انوركبتاه تعلو ...مؤخرتهاً... يمنح األرض متهالك ،جالست رجالً عجوزاً      

شاحبة  وأوردة ..عيناه غائرتانوالشحم ..للحم ا .. مسلوبواهن  ، فهوبقليل ...هامته

 ،فهو يشكو الضياع ...ومن غير صوت يعلو ،همتعرجة.. تتطاير من على ساعدي

، الذي ال يفتأ يدور من حوله إال الفناء ...من المعانيوال يدرك الذي ال يعرف 

...اً تربصم  

 

أظنه ال  ..عبر زفير هامس ...ن الفينة واألخرىما بي ..)يقح( يكحالرجل كان      

التي ال  ،زوجته العجوز البالية ..ةكانت تجلس إلى جانب ..يقوى ألكثر من ذلك .

ومن حولها  ،وهي تتراقص ،تزف إلى عريسها ...أشك أنها كانت يوماً ما

يتراقصن مثلما كن يفعلن ...ن بائأو يتصايحن في حبور  ... صويحبات لها يزغردن

  ولكن هيهات..هيهات.في وقت مضى، على خشبة المسرح القومي بأم درمان ...

 

 وأصبحت القديم المتهالك... القماشو ،الخيشقطع لقد تطايرت معظم     

... كي تقوم بمهامها التي أبدت فشلها تماماً  ،(حاحاية)مجرد  ... الكروية (كوبةاالر)

 (الطلس)أمام العجوزين إناء من ينام  . كان وهي المأوى اآلمن..أسندت إليها، 

ومن الداخل  ...(مظلت) بلون أبيض (يطلس)طالء يغطيه من الخارج  ...)صحين(



 

 
 
 
 
 
 
 
 

لم أتمكن من  ...(مظلت) وهو أيضاً  ،مورد بلون أحمر ...لون أبيض أيضايكسوه 

عبارة عن  ...من الخبز اللون (كاكية)نسبة لوجود قطع  ،(الصحين)رؤية قاع 

 ،من غير غطاء ...وباردة (ملبكة)فهي  ...(الفتريتة)صنعت من دقيق  (قراصة)

وأحيانا يحلق  بى مزاج(على كيفه يطير ويرك أخذ الذباب مجلسا واسعاً منها )

. ..)المحاحاة(ال يستطيع أن يقوم بعملية والرجل ال يهتم و .مرحا  من حولها..  

 

العارية إال من هذه الوجبة  أن   ...في سؤال آخر أفادني ذلك الالجئ العجوز    

وإال ستبقى  منها تناواله...شيئاً  ... فإن اشتهيامعهم طيلة اليومتتداعب تستمر النشا، 

..مكانها حتى الغد.  

 

عة والمبسطة كي لغتي العربية المطو  رجل من خالل: الذلك  أنا وكنا نتناجى    

غير أن صوته كان يتأرجح ما  ...المفهومة لدي تماماً و (الملكونة)لهجته ... ويفهمها

...بين الوضوح والزوال  

 

ودوي القذائف  ...أزيز الطائرات من فوق رؤوسنا يعلوبينا نحن كذلك... كان   

وأجاب  ..سألني إن كنت خائفا... قلقاً لدى الرجل ... لكنه ال يبعثيثير الرعب كثيراً 

ما في )فأردف: ظة، اللحي لم أحدد كنهها حتى تلك الت ...من غير انتظار إلجابتي

...بمعنى أن ذلك أمر عادي  ...(شيء  

 

 ،وفراق ،نزوح ...ا بكلياتهايحمل هموم الدني ...رجل كهل مطيلة هذه الجلسة أما    

...رمت به وفوق كل ذلك االستقرار ،واألصحاب ..واألهل ..والمال ..لولدل  وضياع

ال تحمل بين ثناياها إال كل ما يوحي  ..حيث احتوته أرض يباب ...المقادير هنا

 بالهالك والضياع...

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

من فهي متلفعة بتلك القطعة  ،بكلمة واحدة المرأة العجوزطيلة الجلسة لم تنبث     

 عالقد وما  ،في سبيل ستر العورة ...ناصحتالتي تفاعلت معها وت ،المتسخ القماش

 سموم ذلك اليوم عبت بها، تالبيضاءواهنة رات يمن بقايا شع ...الهامة

عند  حتىوالقيام بخدمته  ...لوليها ي مدى تكمن طاعة المرأةعرفت إلى أف..المشمس

التي  ،لتربويةاتجاوز للحدود أو  ...من غير تضجر ،في أرذل العمر ..حدود الحياة

..فلك التحية وفوق كل ذلك، معنى أن  الرجال قوامون على النساء....نشأت عليها

الوفية.أيتها العجوز   

 

 ...كانت تتقاطر يدموع... وأوليتهم ظهري غير أن تركت الرجل وزوجه    

أخر دموع بل فقط، الشاحبتين ... ..ليس من عيني الناشفتين ،متدحرجة لألسفل

واألوجاع،  ...متحشوه اآلالباتت  قلب النابعة من ...ةضاتي الواهنبمع ن تداخلت...

  . لم تغادره حتى اللحظةالزمته و... التي المعاناةما قاسى من  من فرط

 

                                       (11)  

ن .. إثنان من بيفالرجل وامرأته ،كثيرون ...أمثال الرجل العجوز الذي جالست   

واد قعر في  (مرمية)الشكل، ة كروي (راكوبة)الدنيا إال   ... ال يملكون فيثالثة آالف

ظفر بها كل فرد  ...مساحة صغيرة من األرضفي ذات الوقت، يملكون  ... وقفر

رياح الترحال إلى ... إن لم تجرفه  لهمستقبلياً كي تكون قبراً  ،من أولئك الضائعين

.ال يرحم فهو ...أوهناكهنا إن كان فالموت  ،واد آخر  

 

ل أخا ...ومرضاها ،وجياعها ،وحفاتها ...كم أنتم جاهزون له يا عراة الحربل     

أن تتلكأ و ..اجرانت كافية أن تحبس الدموع في المحكلكم...أن القناعة بالمقسوم 

سانحة البتالع  .. فال يتركوأن ينسد البلعوم ...الخروج من الصدور عند (القنتة)

لتحديد  ...وأن ال يجد الخيال متسعاً تلك،  (قراصة الفتريتة) ..منصغيرة... قطعة 

على  ...(حبش)ما أصبركم يا..  .سواء، على حد والمستقبليةأهوية الحياة اآلنية 

وموت يتربص.  ...ومرض ....وجوع ...تشريد ،البالء  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

غادرت اللحوم  ...ينبش كل مستور لدى الجميع ،السل هنا في ربوع هذا المعسكر   

وبانت  ...ورقت العظام ،التي أصبحت عارية تماماً منه ،موطنها من األجسام

من عصارات  ...وأفرغت الصدور مما تحوي ،حتى من تحت الغطاء ...الهياكل

يأملون في فهم ذلك كل ومن بعد  ...البطون من بقايا الفرث والماء وأفرغت ...ودم

ألعمار بيد هللا.. ال شك أن  ا... ولبقاءا  

 

 ...مما توطن بهم من اإلعياء ،واهنين ...شاهدت كثيرا من السكان يتساقطون  

 ملففون ،ارمن الصغفهم  على األيدي... ... تحملموتىث البعض جثوشهدت 

 ،إن كانوا كباراً  ...(النقاالت)الموتى ما يحمل على جثث ومن  ...بأغطية قماش بالية

... فهو كخبط راالصغالكبار وشمل شمل و ،النساء، كما شمل شمل الموت الرجال

شاعر:العشواء وقد جاء على لسان   

...رأيت المنايا خبط عشواء  

تمته... ...من تصب   

.ومن تخطئ.. يعمر فيهرم   

 

أمراً طبيعياً ال يحرك  ...الموت في نفوس أولئك المعسكرينخبر لقد كان وقع      

ويدفن  ...ساعة، يموتون على رأس كل فكان الناس هنا ،وال يظهر شفقة ...وجداناً 

...بنفسي قد شهدت كل ذلك بعضهم من غير صالة... و  

 

وجاس بكل ربوع  ...فالداء قد استشرى ،حال تالفي األمرمبات من القد ل    

غير  ،لم يستكشف بعد ...والدواء الذي يصارع ذلك الوباء الشرس ...المكان

  )البكتيريا العصوية(...التي تعمل على قتل تلك االضطرارية (البنسلين)جرعات 

التي نحن  ...تفي مثل هذه الحاال رالتي لم تعد تؤث ..وسبل الوقاية مسببة المرض،

.نخوض غمارها   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

فكل حال ) ...كل ما هو غير متوقعقادتني تلك الجولة داخل المعسكر ألقف عند    

عن غيرهم من يميزهم  ،يتناغونضعاف ... أطفال  ،م إنت شنو؟(جديد يقول للقدي

 ..ورهافة الساقين ..الجسم .. ونحولالبطن وانتفاخ ..كبر الرأسأطفال العالم... 

سوء التي تحدث عن من العالمات الكبرى وبال أدنى شك... هي .. ووجحوظ العينين

هياكل ما هم إال  ف ...(السل)وباء  ..لإلصابة بالداء الفتاكبدوره الذي يقود  ،التغذية

كما  ،لسرور بينهممجال لوال  ،ال مجال للمرح ...ت اليمين وذات اليساراتتأرجح ذ

يسبلون أجفاناً  ...فهم في كثير من الحاالت ،يجتمعون ماحين ...األطفالهي عادة 

.من فرط الوهن واإلعياء ...فتبدو العينان شبه مغمضتين ... كلها التعذيب  

 

حتى  ...نصبح ونمسي وليس لدينا من جديد ...)قادم قفريت(في  هذه هي حالنا      

أن  العادة هي سلفاً، وقد كنا نعلم  ،فقد اعتدنا األمر ...يؤرقنا (بعبعا  )لم يعد  ..الموت

ت علينا دواليب الموت بال انقطاع.فقد تتال ...تكرار الفعل  

 

 ،في بذل كل ما قد كان في وسعهم ،وتفانى هو وصحبه ..جتهد صاحبي الدكتورإ   

نحو  ...يضلكنها كانت تتدحرج في صمت بغ ...ماملدفع عجلة الحياة إلى األ

ينال  ،وعمل جاد ،برؤية صحيحة ...هذا الموقع فيلكنا جميعاً سنتخرج و ،اآلخرة

يعطل كل سالذي  ،إلى شفا سعير الحرب ...منه أولئك الذين يدفعون بأفراد أممهم

كل أصناف السخط واللعنة... وتبقى سينالون  ..في سبيل بناء وطن معافى ...طاقة

هم... وتمهيد سبل أوطانالناس لبناء وتدفع  ...التي تشد العضد ،واآلمال ،العظات

.الحياة الهانئة لهم  

 

 ...تتعانق ،من الزمان ...ظلت ومنذ أكثر من ثالثة عقودقادم قفريت( أمسيات )    

فأثارت  ،وال الخنوع ،ال يعرف الوهن ...في عراك مستمر ،مع دواخلي ...وتتناطح

  بكل أنواعها: فيها الكثير من التساؤالت واالستفسارات



 

 
 
 
 
 
 
 
 

والمرض؟ وما ذا كان من أمر  ...مأوى الجوع ماذا كان من أمر أولئك الضائعين

وهل غادر القوم؟ وإن كان ذلك ما حدث فإلى أي وجهة يا ترى ؟  (قادم قفريت)

 غير المقابر؟

 

أن إقليم إريتريا قد انفصل عن الدولة  : وتحدثناوسائل اإلعالم تبث لنا األخبار    

الذين ال يزالون  ،ليهاافزرتها وباركت أله ،وأصبح دولة مستقلة ...م1995األم عام 

قادم )معسكر  ت لهم كثيراً زوالفبارك ...ما تجرعه أسالفهمذكرى على  ...يعيشون

.حسب توقعاتي (قفريت  

 

أثيوبيا...وهم اآلن في  (أحباش) من كنت أحبهم كثيراً ،دعتني ظروفي ألن أزور    

 كثيرا...عدة مرات... فسررت زرتهم ... يتقلدونه من غير سالح ...ديارهم

 وأرضيت طموحاتي التي الزمتني بعضاً من أيام عمري.

 

وال زال يبث األلم بما خلف عندي  ...الذي أبكاني ردهاً  ...(قادم قفريت)وداعاً    

ما بقي العمر ...من ذكريات باقيات  

،الطبيب المجاهد .....ووداعاً خلف هللا.   

...ووداعاً عبد الرحيم الضابط الجسور   

،ووداعاً حاراً لك يا سائق العربة المغلوبة على أمرها   

...والتي ال أشك أنها اآلن قد توارت عن األنظار   

  .(قادم قفريت)هايات أسوة بالمرحوم في ما بعد الن 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الخاتمة                                

 

 عزيزي القارئ...

...وصيتي ثم وصيتي لك      

تقول دائماً:ال تفتأ      

...التراث ...التراث ...التراث     

هللا لها  ها إن شاءوقوام ...هو معبر األمة لألفضل"      

والتواصل،  خيوط الوصال ،قيها إن نسج لها بنوهاور ...االستقامة

"عمارها...أسباب من أسباب بقائها و ... فذاكوالترقي  

 

وبقدر ما  ،تواثبت المعارفمن حوضك... بقدر ما جئت به "  

في اكتساب  ،تنير طريقاً لآلخرين ...تجود به من فيض علمك

 ..خي ر ألجيال آتية تتعاقب على أرض وطن ،المفيد ..الجديد

".والرفعة ..واالزدهار ..ثمار التقدم ،زرعت فيه أنت  

 ...فهي عصا االرتكاز ..وأحفظ ثمارها ..بذور تراثك أبذر"   

 والمقود الصحيح نحو الفالح.
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