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 ــنزولـــالـــــ       

 إلى                     

    ىــلــــــعــــــاأل                    

 

 

                            

 

 

 

 

 

 الدكتور/ ـعمر محمد العماس                                    
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 إهــــــــــــــــــداء                                

 

 إلى تلك الروح الطاهرة،

 ،تلك التي طافت في رحاب الحياة الدائمة    

 تحت رحمة من رب العالمين،    

 ،اإللهيةحجب التي طوفت في سماوات الالروح تلك     

 ،من اختارهم ربهم وانتقلت مع     

 ،في جوارهكي يكونوا     

 ،من أولئك الشهداء    

 الذين ال خوف ـعليهم وال هم يحزنون.    

 

 إلى روح الشهيدة:   

 

   "ةـــاديـــن"                        

 

 برداً وسالماً ، أسأل هللا أن ينزل ـعليها ثواب هذا العمل

 :و أن يكون لها 

 .(وـعتقاً من النار ،ورحمة ،مغفرة)              
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 المقدمة                             

 ـعزيزي القارئ....

 ،هذه الخواطر العلميةالكريمتين، أضع بين يديك 

 ...والحاضر ،لتي شملت الماضيا 

 روح التجديد إلى المستقبل،وتطلعت ب 

 ،إن ما يدور في أعماق هذه الخواطر  

 ....وتعليما   ،يعتبر تعلما  

 ....لكل متطلع للمعرفة  

 ،ولكل راغب

  ،في تقديم ما قد يجعل من المجتمع منارة 

 ....كينونة متطلعة ومتطورةه ويهدي

 تسمو به....

 ،المواكبةو ،ياة المتعددةحجاالت المفي  

 ،لشعوبلمسيرة ا 

 

  .....القارئـعزيزي    

 ،إن ما هو مطلوب منك

 ،التعمق العلمي الجاد

 ....خول في أغوار ما جاء ضمن هذه الخواطردوال 

 ،من معارف 

 ،....وشارحا   ...ومنقبا   ...محلال 

 ال قارئا  ومتصفحا  فقط . 
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 ـعزيزي القارئ...

  ،لنفسك نصيبا  في تمديد الرؤى أجعل

 ، ....وإثراء الساحة العلمية

 ....،بما تراه مفيدا  

 ....،ومطورا   

 .ودافعا  لغيرك 

 ،وذلك مما استنتجته 

 ،.....وتدبرته 

 من وراء السطور. 

 

 

 المؤلف                                           
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                      

 

حسب و ،أكرم الخلق ـعلى اإلطالق )أوالد آدم(الذين نعرف ب أولئك  نحن    

جزء ال يتجزأ ذه الدنيا، رضينا أم أبينا، فإننا هحيوانات التصنيف المتفق عليه بين 

السائدة والمميزة لها كقطاع حيوي، ينتشر في أرض  بتسميتها ،تلك الحيواناتمن 

البيولوجية  متساوين في كثير من الصفات، العريضة تهوفي فضاءآهللا الواسعة، 

 .النفسيةوالسلوكية و

 

وذلك من  ،تميزها عن غيرها من خلق هللا صفاتفي الحيوانات تتفق جميع    

لتكملة دورها  ،حياتية ضروريةكما أنها تتشارك في متطلبات الناحية العلمية، 

  ،المنوط بها

 

 (.ـعباد أو مسبحين ممجدين للخالق..)ك                

 

 متمثلة في:القدرة اإللهية، أوجبتها  (منفذي مهام)أو ك.. 

كثير من النشاطات الالتي أملت عليها القيام بتأدية  ،العوامل الطبيعية المختلفة

تدعم من استمرارها كقطاع هام  ،كي تؤدي ذلك الدور المنوط بها بكفاءة ،المتعددة

 .هاقوكمبرر واقعي لدواعي خل ،لعوامل الوجود الهادف ،في الموازنة اإللهية

 

من  ،و لكل نوع منهاأ ،بما أتيح لكل فصيل ،فهي منوط بها أن تعمر األرض   

ومن ثم  ،ها في الحياةتساعد في دعم استمرارالتي  ،إمكانات تؤهله ألداء تلك المهمة

 كيوتلك المساندة، يشملها هذا الدعم من الكائنات الحية، أنواع أخرى ومساندة دعم 

 تقوم أيضا  بدورها الحياتي كامال .
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 ...ـعزيزي القارئ

جعلت منا ومن رفقائنا من  ،إنه ال يخفي عليك ما نرمي إليه من مقاصد    

ي سبيل دعم النشاطات ف ،تتفاعل مع بعضها البعض ،عناصر هامة ،الحيوانات

مما يؤدي إلى فأصبحت هما  ودورا  رئيسا  في سلوكها،  ،بها  تالمختلفة التي أنيط

 استمرارها في الحياة.

 

نقلل بذلك من أعداد ف ،(قسراً أو تحايالً ) ،كحيوانات نأكل بعضنا البعضإننا      

كما أو للتمتع بوفرة زائدة من متطلبات ومقومات الحياة،  ،إما من أجل البقاء، بعضنا

من أجل السيادة وتهميش ، نتكاثر ونستمر في زيادة أعدادنا ، وفي نفس الوقت، أننا

، فهو سلوك معدي، ومستشري ( )سلوك بشري مية في الميةاآلخرين، دور 

(EPEDEMIC TERROR)، .في كثير من قطاعاتنا الحيوانية 

 

 ،األخرىالحيوانات من  ،رفقائناحياة دورات تختلف عن  (حياة دورة)لكل منا    

األربعة دورة حياته تجاوز فمنها قصير العمر الذي ال تفي البيئات المختلفة، 

سنوات صل به ومنا ما ت ،)النمتي(كتلك الحشرات الصغيرة مثل  ،عشرين ساعةالو

، نعني )سلحفاة(ومفردها  (السالحفك..) ،األعواملعمر إلى المائة والخمسين من ا

 يغطي من كون السلحفاة األخير،  سموجاء هذا اال ،)أبو القدح( أو )أم دريقة(

وقاية التي تستخدم في  الواقية،داة وهي تلك األ ،(الدرقة)ظهرها ما يشبه 

 .قتالالطعن الحراب أثناء أو من ضربات السيوف  ،المحاربين

 

وكثيرا  ما يشبه الواحد  فهي دائماً متمهلة،البطء في الحركة من صفات السالحف   

 زيأنت مالك ) يقال لهكثيرا  ما ف، منا بالسلحفاة، إذا ما كان مشيه، أو إنجازه بطيئا  

 .(السلحفاة

 

ـعندما ينوي ، (رالم  )من قبل أن تطالعنا أيام هذا الزمان  ،يام زمانكان في أ   

 ،وكبار السن ،يقترح عليه البعض من األهل ،بالزواج (نص دينه)أن يكمل  الشاب

 :أنعلى وجه الخصوص 
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 !)يغتي قدحو(                              

  

أو أي  ،مثال   أو في الحساب، ،ـعديل (ت ـعمهب)، بنة ـعمهب..ا أن يقترنذلك يعني و

 من ذوات قرابته.فتاة 

 

ـعمه زاره  ،وفي فترة تلك الزيجة الميمونة ،لزم( ـعمه)بت يحكى أن أحدهم تزوج 

 (نسيبه)وتقديم  ،فارتعوفي عملية  الهانئ، في منزل الزوجية (والد العروسة)

 يخاطبهم:أشار إليه وهو  ،الحاضرين ألصدقائه

 

 .(دا أبو القدح بتاـعي)                              

 

   )بص ،حافلتهعلى جانبي  (موسى)السائق ما كتبه  ،(النمتي)ني حشرة ذكرت    

التي  الحافلةتلك  ،(كبوابيتر االثنينمع أنو  ،وليس حذاء ،طبعاً )ركوب  سفنجة(،

الواقعة على  (الداجو)وقرية  ،(بيضاأل)مدينة ما بين  ،كانت ترتاد الطريق الدائري

 .مباشرة، ب..)جبل الداجو( الشهير الجبلذلك  سفح

 

 ،(الركاب..)ب)صحبة راكب( و  ب..)العفش(،هي في أغلب األوقات مكتظة ف 

، وبال بكثيرر أكب )الركاب(من  ،(لواقفين والمسطحين)فأعداد  ،وبمعنى آخر

أقل ما تقدمه  ،فظفروا بمقاعد حديدية ،أولئك الذين ساعدهم الحظ معمقارنة، 

 :أنها ،للراكب

 

من  يرتديما  لمعظمأو  ،حبها تمزيق لجزءاقد يص ،(توفر له جلسة غير مريحة) 

 .مالبس
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 )مولفة أو لما يبرز من أسنة حديدية  ،)المدافسة(ذلك إما بسبب الزحام    

 أو ما بداخلها من أعضاء. ،مع المالبس بجدية وصرامةأبت إال أن تتفاعل  ،توليف(

 

  (أين يا ترى تقبع تلك الحافلة اآلن؟)ف           

 

مبطنة  ،مقاـعد الحافالتوأصبحت بنا يا )موسى(، قد تبدل الحال ل   

 ،بعطور أصلية ومعطرة ،، وبعضها مكيفة(طويل التيلة)والقطن  ،باإلسفنج

 .ما )مركبة تركيب(

  

بعة ـعقود لكني أـعترف! وبكامل قواي العقلية، وبعد مرور أكثر من أر    

 اً هام اً دوربص النمتي(، الحافلة تجاوزاً، ..)لمن الزمان، أنه قد كان 

 ،قدمه لنا من خدمات جليلة، ومن ابتسامات تطيب الخواطر، فيما اً وبارز

في لحظات  ،الغليظتين شفتا )موسى(فيما بينها، وتتباـعد  ،تفتر ـعنها

 خور طقتالسرور والشدة معاً، وذلك أثناء مروره المتتالي، بمدرسة 

 . ، في وقت مضىفيها ، حيث كنا نمارس مهنة التعليمالثانوية )رحمها هللا(

 

 

 :ما يلي موسىكتب 

 

 تــتيال   ــا  ـتــتي    يال             

 متيـالن      شبه     اــي             

 نتيا ب أحبك ووو  أحي            

 

كلما خطر  إنها ـعبارة يعرفها جميع سكان األبيض آنذاك، ويستمتعون بترديدها

 بمقولة: حتى أن بعضهم يردد مداـعباً ألصدقائه ببالهم ما يوحي بذكراها.
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 )كدا يا التتي!(                          

 

في كردفان، ليس ، ال أـعلم من أين جاء موسى بهذه العبارة، رغم أن )النمتي(   

شواطئ والخضراء ارض الجزيرة مزارع ما هو متوافر في  بمثل ،بالكثرة

 الشمالية.

 

لكنها  ،بمئات األعوامامتداد سني العمر كنا قد بدأنا ف ،نحن بني البشرأما     

، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اآلن ،بنا السنوات (تقاصرت)وبالتقادم الوقتي 

الستمرار مسيرة  ،أوجبت التوازن المستهدف ،إلهية رمجةبوب ،الوضع بصفة عامةف

من بينها  ،أعدادنا، حتى أصبحنا نتحدث بمصطلحات جديدة تتزايدأن ، بعد الحياة

 مصطلح:

 

 .(نفجار السكانياال)                        

 

، )تحديد النسل( كثقافة ،بثقافات جديدة اوطوقتن ،حيث تزاحمت علينا المعارف

 ،القانونية، والكيميائية والبيولوجية ،من الموانع المختلفة ،باستخدام شتى الوسائل

بعض الدول لها، تحدد عدد أطفال األسرة الواحدة في  التي تسن قوانين خاصة 

 .مثال   (الصين..)ك

ن يسن القوانين، التي تحظر إنجاب األطفال غير إال أن بعضها نسي أ    

الشرعيين، الذين مألوا الشوارع، والمجاري المهجورة، وكأن األمر ال يعنيها من 

 ب..)أطفال، في وقت أصبح العالم بأسره، يتحدث عما يعرف قريب أو من بعيد

 .الشوارع(

 

لمئوية للغازات للنسب ا ،اإللهية )الوزنة(حسب  ،المسلم بهو من الضروريإنه و    

تقريبا ، % 21حوالي  ،مثال  دى نسبة األكسجين فيه تتعال في الغالف الجوي، بحيث 
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على  ، أيضا ،ينطبقذلك ولغالف الجوي، افراغ التي تشغل  ،غازاتللتلك ابالنسبة 

 .مما يعد ضروريا  في استمرار حياة هذه الحيوانات ،األخرىالغازية النسب 

 

في المساهمة في ذلك االستمرار المختلفة، ال يفوتنا أننا نتشارك والنباتات    

 :مثلرغم توافر أدوات الحماية لديها  ،(أكلناها) وإال لما تغولنا عليها و ،الحياتي

 

أو بعيداً في  ،داخل الماء (ندساس، و)االوالتنكر ،والسموم ،األشواك )الشوك( 

التي ـعملت ـعلى  ،والكوارث الطبيعية ،الحرائق ، ومما ال يطاله النسيان،الصحارى

 .نحن ونباتاتناوالتخلص من معظمنا،  إبادتنا

 

أن حدة الكوارث الطبيعية  ،الواـعيين(قد يالحظ الفرد منا نحن بني البشر )    

من  ،البشرية القاتلة يردمآليات التو ،وأن الحروب ،يمكن حصره بقدر التزايدت 

وأصبحت أضعافا  وانتشرت، قد استشرت  ،بيولوجيةأسلحة أو  أسلحة كيميائية

 .نوعا  وكما   ،ةمضاعف

 

  !بدرجات متفاوتة شيء،كل  ،(لألسوأ)رغم ذلك فقد تغير فينا     

 

 ،والحسد ،واألنانية ،حب النفس             

 ،والخيانة ،والغدر ،الشريفةوالمنافسة غير              

 ،ونزـعة التخلص من بعضنا            

 

 ،جتماـعي بصفة ـعامة، واالوالتشتت األسري            

 الشخصية، وانحسار آليات المسئولية             

 السليمة،والمواطنة             
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 ،الديني والوازع            

  من الجميع بال معرفة أو دراية، وكثرة الفتاوى            

 ،البعض تطلع إليهسخير والظفر بما يللت            

 

 ،واألـعراف ،حتى وإن كان منافياً للمبادئ           

 والنهج السلوكي القويم لدى المجتمع،           

 وهذا غيض من فيض....           

 

 ،باألسرة بدءا  ، (التربوية السليمةزرع األسس ) في ،القصورنتج كل هذا جراء     

وما يدور في فلكها من مؤسسات، ومنظمات، ومن ثم  ،والمؤسسات التربوية

 .عهاا، بكافة أنوالمجتمعمؤسسات 

 

، ومن ثقافة المجتمعات لعقيدةان لبناء السلوك القويم، المستمد مالتربية تهدف    

التي  ،التربوية المستقبليةالرؤى تفعيل ومن خالل  ها،حاضرها وفي ماضيفي 

لدى  ،والجماـعية ،طالقاً من الممارسات الفرديةان ،والتطلع ،يسودها التنبؤ

هادفين  ،والطالب في مختلف المستويات التعليميةالمدارس، تالميذ و ، األطفال

 :بذلك لخلق

 

  ،من السلبيات الفرد السليم والمعافى)                  

 .(ديدن الجميع ،التي أصبحت اليوم                   

 

نمو امل الوع ،معادلةما هو متعارف عليه بتحت كل تلك السلوكيات، تنضوي     

التي أسلفنا  ،الحياتية الضروريةتطلبات والتنافس على الم ،والتزاحمالحيواني، 

 .ذلك الموازنةفقد اقتضت  ،ذكرها
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 ،كانت الكوارث الطبيعيةفقد  ،في وقت ال يعد بعيدا  على عكس ما كان سائدا      

، وأن موت قد تتباعد فتراتها في كل حقبة زمنية ،الواحدةتحسب على أصابع اليد 

في  ت الزيادة والقلةقد كانف ،كانت أقل بكثير ،ما فيها اإلنسانت بألفراد من الحيواناا

تلك داد ، مع تزايد أعطرديا  تناسبا  تناسب األعداد التي يستهدفها هذا الفناء، ت

 .(قامت بروس)منها، أو تلك التي  مزروعةالكانت سواء  ،اتالحيوانات أو النبات

 

 :(حيوانات..)كالبشر ونحن       

 

 .(نتشابه في صفات مشتركة)                        

 

 نستشف: ،فبنظرة مدركة 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

الحشرات تحرك ما تكأو  ،واألفاـعي ،األسودتتحرك  انتحرك، كمننا أ      

األصوات نخرج و ،المغردة البالبلأصوات الوضيعة، ونخرج األصوات، عذبة ك

طنين وفي  ،)القعونج( الضفادع نقيقالمؤذية منها كما هو في 

التي كانت  ،("رياالمال" جرثومةحاملة  ،"األنوفليس"نثى أ) ،)الباـعوضة(الناموس

الناتجة  وهي الحمى، الراء( )بكسر الواو وسكون (لوردةا) ..بلوقت قريب تعرف 

 .عن المرض

 :كما أننا 

 .(الغربان) تفعلونقيم المآتم مثلما  ،موتاناونشيع  ، ونبكي،نحزن        

 

 ،(لغربانا)حد أقيم أل، تشييعـعزاء ومراسم سنحت لي ظروفي أن أشارك في      

في مدينة بور تسودان، من غير إخطار رسمي، إنما  ،قرن المنصرمفي ثمانينات ال

 كان ـعن طريق الصدفة المحضة فقط.
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من  ،األـعيانأو أحد  ،الذواتأحد أو  ،الكبارأحد  ، وقتها،تعرضكان أن      

لم أدر إن كان قد تم إلى الغياب عن الحياة الدنيا،  (،اإلفريقية)السوداء  (الغربان)

إثر  ،غير مقصودةبفعلة أم  ،)ـعمداً(مقصودة اغتيال عملية ب، أم بموت طبيعي ذلك

 . أشهدهأن يقدر لي هللا لم  ،حدث ما

 

 نفسمن وما لديه )من كل التي كانت خالية تماما   حديقة البلديةكان ذلك في     

يوم  ظهيرةقبيل ، (دقائق الحيوانات)بعض و  ،(الغربان) أنا وغيري حرك (، يت

 الشواء أدواتما بين تقمصها  ،تتأرجحالصيفية ذلك اليوم الذي كانت شمسه  ،ائظق

 تارة أخرى. ،محمومةبالرمضاء  اً إبرواحتوائها  ،تارةالساخنة 

 

من خالل ظاللها المشتتة،  ،في الحديقة ار الباسقة المتناثرةشجحاولت تلك األقد ل    

تلك على  ،الشمسي المتساقطل من الوهج يتقلاللقلة أو صغر مساحات أوراقها، 

 ،تتمدد رمضاؤها تحت نعليالتي  )النجيلة(،عارية تماما  من الحشائش التربة ال

 تماما  من أي نعل.العارية  (الغربان)وتحت مخالب 

 

تواريا  بالقدر ، مبعيدا  نسبيا  لساحة المشهد، في الجانب الشرقي  اقفا  وتنحيت      

حيث  التي بدأت تتجمع  ،و()أبعد من الشر وغنيل، الثاقبةالغربان ن أنظار ع الممكن

مجاميع نما في  ،فجمن كل و ،من كل صوب ،الجثمان المسجى على األرضيرقد 

في في الفضاء، سابحة  ،مسرعةتتدافع وهي غتيال، أو االإلى علمها نبأ الممات، 

 :متناغمةوهي تردد في جماعية  ،منتظم ومنسابتواٍل 

 

 ،(...غاغ.. ...غاغ.....)غاغ..                         

 

 (متحلقة) ،على أرض الحدثتلك وتنزل من ساحتها الفضائية  ،من غير انقطاع

 :متناهيةفي حماسة  وهي ال تفتأ تكرر ،حول الجثمان

 

 ،(...غاغ.....غاغ.....غاغ..)                          
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في  ،ن وذات اليسارذات اليمي ،)البحلقة(ن التحول والنظر ورؤوسها ال تتوقف ع 

متحفزة لمواجهة أي تراها والتوتر،  خفة غير مألوفة، يخالطها الهلع الممزوج بالقلق

تحت طائلة  ،ويدرجه ،الذي قد يعتبره البعض ،جراء ذلك التجمع، طارئ قد يحدث

، وحسب (سلمي) تجمعالباكية،  (الغربان) في نظر تلكغير مشروع، مع أنه ما هو 

 .)بس من غير تصريح مكتوب(

 

 ، (سخن شديد)كان العزاء بحق ) 

 ال ينقص من سخونته، 

 إال ـعدم ترديدي لمنظومة: 

  

 ( .....غاغ ..غاغ... ..)غاغ...                

 

 .التي سادت كل األجواء(

 

 ما قرأت:ومن بعض 

 :المألوفةبتلك النغمة  (يناديينعق ) (غراباً ) سمع ،أحد اللغويينأن  حكىي      

 

  (،...غاغ.. ...غاغ.....)غاغ..                          

 

 :مخاطباً عليه  فنادى

  " غاغ  "، فهي أيها الغراب )لقد أخطأت                

 .ال بالسكون( تينبالضمالمنونة                  
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تدني اللغة العربية في مؤسساتنا وقت )قد يصعب في وقتنا الحاضر،     

ستظل  ،من اإلعراب، لكنها وحسب ما هو موروث (غاغ)تحديد موقع  ،(التعليمية

 .(الغربان)ثقافة حسب ما تمليه  ،المسكنة )غاغ(هي 

 

 ممن قال:وعلى سيرة النحويين سمعت 

فلم  ،كان يتسامر وابنته في ليلة اشتد ظالمها ،ذائع الصيتالنحوي  (سيبويه)إن     

 قالت الفتاة ،هما، طافت ب. ففي لحظة صمتلهمان هناك غير النجوم من أنيس يك

 ألبيها:

 أبتاه ما أجمل السماء! -

  ،بحدة خفيفة ، وأردفتوانتظرت الجواب منه لكنه لم يجبها، فانزعجت قليال          

 سؤالها:ظنت أنه لم يتبين 

 أبتاه ما أجمل السماء! -

 انتظرتها مليا .من غير إجابة  ،خائبا   للمرة الثانية عاد سؤالها

 وقالت: ،ودفعت بالسؤال بقوة أكثر من ذي قبل ،فأغلظت القول

 السماء؟ أبتاه ألم أسألك ما أجمل   -

 فأجابها ـعلى الفور قائالً:

 ه.نجوم   -

، وي ، وهو الفطن الذلما حدث ألبيهاالفتاة فتعجبت     لذي يجيد اإلصغاء ايتوقد ذكاء 

باستفسار يحمل االستياء فتابعت معه األمر  ،على سؤاليها باإلجابةقد ضن ، فتماما  

 في بواطنه.

 :بما يلي ـعنهاجاءت إجابة استفسارها عما غاب ف 

 

 ،)ـعالمة النصب( ،بالفتحة ،إنك يا بنيتي كنت في المرتين تميزين الم أجمل   

هي تفيد في هذه الحالة ف ،وليس بضمها ،فتنطقينها مفتوحة ما أجمل )بفتح الالم(
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، وتتفكرين في جمال السماء ليالً  ،فعرفت أنك تتعجبين ،وليس السؤال !التعجب

 .وهذا أمر ال يحتاج إلجابة

 

ستفسار، ، كانت تفيد السؤال واالةفي المرة الثالث ،لكنك ـعندما ضممت الم أجمل

 .فأجبت ـعن سؤالك

 

 هو:يا )سيبويه(  إليكأنا  يؤالسو

 

  اآلن؟ لو جاءت بك األيام إلى زمن فيه نحن ،(سيبويه)ماذا كنت فاـعالً يا )    

 ؟انحطاط لغة األجدادفي ـعصر                      

 وانسداد القنوات اللغوية؟(                          

 

 األطالل!البكاء على ما يعنيه مستخدمها ال يعرف  التي  

وهم يبكون ساعات الرحيل  ،الشعراء وغيرهميقف العاشقون من كان حيث     

 (الطلل)عند ذلك  ،)ينيخون(إال عندما  ،المفاجئ، الذي لم يعرفوا عنه شيئا  مسبقا  

 (بوكتلفون وال فيس )ال  ،(تصاالت لم يحن وقتها بعدألن تقنية اال) ،أيضا   الباكي

 .مفاجآت وبس( بتاـعة )حياة

 

 

 :)حندج بن حجر الكندي( قال شاـعرهم

 

 لوا ـم تحموالبين ي داة ـي غـكأن

 .لدى سمرات الحي ناقف حنظل
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 .)يعني دموـعه جارية بحر(

 

 ،)ـعلى كيفنا( ،(ونجر ،وننصب ،نرفع)في زماننا هذا،  ،والحمد هلل ،فنحن    

 ،ـعالمات للزينة والتجميل فقطما هي إال  ،الكلمات( )تشكيل الحركات ظانين أن تلك

علي الرمال  ،النمل مشيمن  تعلمناهاالتي  ،خطوطنا المبعثرةنحسن بها، 

جاءت في معلقة  (العقنقل)فكلمة  ،(سيبويه)ذ نتخاطب بلغة ونحن إ )العقنقل(،

 .(امرئ القيس)الشاعر الجاهلي 

 إذ يقول:  

 نــبط   ا ـــبن   ىــانتح   اــفلم

 قنقلــع   قافــح  ذي    بتــخ

 

 هصرت بفـودي رأسـها فتمايلت

 الكشح ريا المخلخلـعلي هضيم 

 

عندما  ،كما الماء في البحر ،والمتموجة ،هو الرمال المتكسرة، (الحقاف العقنقل)و

 .(تفتح الشهية)في تلقائية  ،تعبث بها وتلهو ،تالمسها نسيمات شمالية

  

 

تتدافع من كانت  ،جدا   في وقت قصيرم العزاء تتوالى أحداثها، فالزالت مراس    

 ،عشوائية غير منتظمة في حركة إلى أعال تتقافز التي ،(لغربانا)أمامي مئات من 

بقية  (مشيات)مختلف من بين  ،لها ةها المميزتمشيفي  (الغربان)نتجت عن طريقة 

  :مثلإال مع مشية بعض أنواع من العصافير تشابه تفهي ال  ،الحيواناتمن  ،أترابها

 

 :وهو ب..)ود أبرق( ما يعرف                

 ، )الزرزور(                          
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 .من الطيور األليفة وأشباهه                

 

 

 :هو (ود أبرق)لكن مما ـعرف ـعن    

 دون غيره من الطيور ،أن له ميزات وصفات يتمتع بها وحده     

 فرامتو فالحياء لدى الغرابوليس للغربان فيها من نصيب.  ،األنيسة

 كما أن، (ود أبرق )ما هو معروف لدىـعكس  ـعلىبنسب ـعالية، 

 ،بمتطلبات الحياة المتعددةفي معظم أوقاته،  مشغوالً )الغراب( يظل 

 العيش.لقمة من اجل كسب  ،أقلها النشاطات المتزايدة ،والمتداخلة

 

إلى أعلى  ،كلتا رجليهمستخدما   ،يقفز ،عملية المشي (الغراب)عندما يمارس       

ا نفعل نحن مك ،همشي يعرف عملية تبادل الرجلين فيفهو ال  ،مندفعا  إلى األمامو

 .(ختريتبال و ما بيعرف يقدل)يعني البشر، أبناء 

 

ال تشذ أو  ،يمشي مشية عاديةالقديم في كان  (الغراب)تحكي األسطورة أن      

، من ذوات األرواح لممارسة في الطبيعةاالكائنية عن بقية المشيات  ،تختلف كثيرا  

 المكونات البيئية السائدة.مع و الجاذبيةعوامل متناغمة مع  ،تعمر األرضالتي 

 

  :يقالمما جاء في األثر     

التي ال يشوبها  ،الرائعة االنسيابية (وسالطاو)وقتئذ بمشية افتتن  (الغراب)ن إ     

 )منفوشاً(، ،تتواءم مع ذلك الذيل الطويل ذي األلوان الزاهيةفهي ، نطيط(قفز وال )

التي  ،)قندفته(و  خيالئه يزيد كثيرا  منوويجمله يزينه الذي  ،متمددا  إلى الخلف

 تجعل منه مثاال  يحتذى به لدى رصفائه من الطيور. 
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وبدأ يقلد مشية  ،جانبا  التقليدية يترك مشيته و ،يتحررأن  (الغراب)حاول   

  (وسالطاو)

 

 .المحاكاة()تعلم ذاتي ـعن طريق                  

 

والمحاوالت التي ودخل في دوامة من التمرينات  ،ما عانى (الغراب)عانى     

وساقته حثيثا  إلى منامه، وشغلت أوقات معاشه و ،وهدرت من وقته الكثير ،أرهقته

فكر وتدبر من ف ،وانسلخ من دوامة المحاكاةتلك المشية،  فزهد في ،المزري الفشل

 يرجع غير نادم لمشيته التي توارثها واعتادها.اختار أن و ،أمره ما تدبر

 

بدأ المحاولة الجادة في ـعندما  ،كثيراً في ـعملية الرجوع لماضيه (الغراب)تعثر    

هنا )ينطط( فبدأ يقفز  ،لكنه وبكل أسف نسيها تماماً  ،ل إلى مشيته األولىالتوص

  وانتهى به الحال إلى ما هو ـعليه اآلن.، وهناك

 

هذا الزمان، الرغبة في  فتيات تلك، في بعض من )الطاووس(زرعت مشية     

مع الضيق من المالبس التي كثيرا  ، تتواءم )الطاووسية(التقليد، حيث أن المشية 

لكن من يالحظ بتدقيق فاحص، فإن مشية بعضهن  )موضة العصر(،يرتدينها، 

جراء المحاكاة،  (للغراب)، من أن ما حدث الخوففقد بدأ ينتابني  (،شتره) أصبحت

 قد يحدث لهؤالء الفتيات،

 

 .(!)فالواحدة بدل تجيك ماشة ـعديل، تجيك تنطط            

 

 (الغربان) من مجاميع ،الحركة الدائبة ، الذي أشارك فيه،نشاطات العزاء لم تتعد   

المتزايدة التي  المكررة (غاغ)نغمة تصاحبها  ،التي أصبحت غفيرةو ،المتنامية

 ،قيقيخطط لها بإتقان، فهي تعبير حفقد أضحت تظاهرة كبيرة  .طغت على المسامع

آالم الفراق  من حزن تمازجه ،(لغربانا)اخل تلك المجاميع من وعما يجوس في د

 عزيز لدينا. انعند فقد ،من شعورالبشر نحن مثلما ينتابنا  ،ألحد أفرادها ،األبدي
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 ،جميعا   (الغربان)جموع خلت الساحة من  ،معدودةلحظات  في غفلة مني لم تتعد   

هل دفن في  ،اللحظة ىوال أدرى حت ،الميت (لغرابا..)لوغادرت ولم تترك أثرا  

 .؟إلى جهة أخرى نعشهأم حمل  ،ذات المكان

 

 

 انتهت مراسم العزاء باختفاء الغربان جميعها )             

 .(من المكان في وقت واحد ووجيز                  

 

 وبمعنى آخر:

 نتهى العزاء بانتهاء مراسم الدفن()ا             

 

 اتعلمناها من الغربان؟ أنحنادي  ربي! يا            

    

ليقوم  ،(الغراب)أدركت حينها سر الحكمة التي اختار هللا سبحانه وتعالى فيها    

 (غراب)ـعندما قام بمواراة جثة  ،أول وسيلة تعليمية ـعلى األرض ،بتطبيقبتنفيذ و

ليتعلم  ،آدم ـعليه السالمسيدنا بن  ،(قابيل..)ل ميت بالثرى، ليصبح أداء ـعملياً 

  بعد أن قام باغتياله. ،(هابيل)كيف يتعامل مع جثة أخيه 

  

تتحكم في  التي صارتب..)تكنولوجيا التعليم(،  التفت العالم اآلن، لما يعرف     

 التعليم والتعلمكل المعارف، بما جاءت به من تسهيالت تصب إيجابا ، في عمليات 

 عليه السالم. (آدم)بن  )قابيل( )غراب(تلك التي بدأها ذاتها المختلفة، وهي 
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البحرية فقط؟  بالموانئ ،األسود (الغراب)أتساءل ـعن سر تواجد لكني ال زلت    

 من غير مواطن أخرى.

 

وعلى  ،التي قادتني إليها األقدار ،فقد شهدت توافره في العديد من المواني      

 المثال:سبيل 

 :موانئ

 ،وـعقيق ،وسواكن ،تسودان بور 

 ،ومصوع 

 ،والدمام ،وينبع ،ورابغ ،وجدة ،والقنفذة ،وجيزان 

 ،وأبو ظبي 

  ،واإلسكندرية ،وبورسعيد ،والسويس 

 .وبنياس ،والالذقية ،وطرطوس

 

 وبس.( أنها غربان موانئ )فيخيل لي

 

 قالوا:زي ما    

 

 )حب الناس مذاهب(.              

 

 كمان:    

 

  ) حب الغربان مذاهب(.                
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تفتقد أهم مقومات الحياة ختارت العيش في مواطن ا ،بطوعها وإرادتهاو فهي    

  مثل:

 

 (.الوارفة األشجار وظالل ،والعشبالعذب،  الماء)            

 

لذ وبتوافر ما  ،وبذورها ،وهوامها ،بحشراتهاتلك المناطق الغنية ما نقصده هو     

 (غربان)بها  تستمتع، التي طالما الوفيرةاوالخيرات  ،وطاب من أنواع الطعام

 )بتاع الموانئ( (غرابنا)عن والتي تميزها  ،عن البحرالتي تتمدد بعيدا   ،المناطق

 األسود:

 

من وكأنها علها تج ،طبعت ـعلى صدرها ،صبغة ريش ناـعمة وبيضاء        

 البية البيضاء، فهي أيضاً من مستخدمات نغمةمع الجاألسود  (السديري)مرتديات 

 .(رويانة شوية) (غاغ)إال أنها  (غاغ)

 

  قال:حدثني من    

، من اءالسود (الغربان)من تلك  (أزواج..) بإلفريقيا ن أحد الخواجات جاء إ    

من خبراء  ،ورويةتام  تأنٍ مختبري بوذلك بعد فحص  ،ناتي()ضكور وأشرق آسيا 

 على متن أحد البواخروكان ذلك ، غير ـعقيمةبعد أن تأكدوا أنها  ،اعلم البايولوجي

 بورمدينة حظيت  (فقط، واحد وجز)، وكان نصيبنا منها المبحرة ناحية الغرب

 .باحتضانه تسودان

 

 ،على أرض الواقع ،عمليةالوسائل المن صح هذا الزعم فسيصبح ذلك ما إذا       

الزنوج لتهجير  ا  دافعليكون األسود،  (الغراب)ستخدم فيها يالتي وللمرة الثانية، 

تزينها األصفاد  ،في شكل جماعاتقد تم التهجير كان ذلك ، لكن ألمريكا األفارقة

، الذي األسود (غرابنا)تهجير كما هو الحال في  أزواج  في شكل وليس  ،والقيود

 .التجنس()سودانياً بأصبح 
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مع توفير  ،(المأكلية والمشربية)عامرة بالخيرات  ،(أقفاص)والذي جيء به داخل  

 من غير ،طلق في هواء ،(والزفيرالشهيق ) إلتمام عمليةفيها الفتحات الالزمة 

 .)نهير وال جلد بالسياط(

 

د العرب منذ القديم، فقد األسود كان يسود ويعمر بال (الغراب)مما يدلل على أن     

، وكما جاء في األخبار، إشارة للتشاؤم وسوء ، آنذاكلعربكافة اكان بالنسبة ل

 ،أو يمم وصوب تجاه موقع هدف محدد ،فكان إذا نوى أحدهم فعل أمر ما ،البخت

يام بذلك عن القفورا  يقلع إال أن  ،من مناصله ، فما أسود (غراب)ظهر أمامه و

أو العزوف تماما  عن تنفيذ ما نوى عليه، إذ  ،ير اتجاهه وجهة أخرىيأو تغ ،النشاط

  الغراب:كانوا يطلقون على ذلك 

 

 .(غراب البين )                          

 

 

  حتى قال بعضهم فيه: 

 

 .(غراب البين إني ال أحبك يا غراب)                         

 

، لدى سائر وممارسا  بكثرة وقد كان شائعا   ،(التطير..)بالتشاؤم يعرف مثل هذا     

 العربان.

 آن الكريم:القرد جاء في وق 

 

 )قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا ـعذاب أليم(

 (18يس آية )                                                                                             
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 :قديمشاـعر وقال 

 منازل هل أ نحن  بينا  أ أبني             

 ينعق فيها   البين غراب   بداً أ            

 

 نبكي ـعلى الدنيا وما من معشر             

 .يتفـرقوا م ـفل يا ـدنـال عتهم ـجم            

                                                                         

 الغراب )الحيونة(،أما نحن في بالدنا، فمعجبون أيما إعجاب برفيقنا في     

 )غراب(،، وقد وصل الحال أن أطلقنا على بعض منا اسم )بالسديري أو بدونه(

 ، )شبه األليف(.تمتع بها هذا الطائرليس للونه المميز له فقط، إنما لصفات حميدة ي

  

 (!الخارقذكاء ال..)ك                         

 

 ،عندما يجنح لالنقضاضويالحظ ذلك جليا   ،ظ وسريع في اتخاذ القرارفهو يق      

كاختطاف األطعمة من الوصول إلى هدف محدد، محاولة أو  ،ما فريسةعلى 

أو  ،أو بفتح حنفيات الماء بمنقاره القوي المسنن ،وبالذات صغار السن ،المارة

كنبش البذور التي أودعت  ها،ألرض متتبعا  هدفه في باطنه لحفراستخدامه عند 

التي لم تتح  ،وغير ذلك من األنشطة، كأحد الخطوات الزراـعية لإلنبات ،داخل التربة

 .الدجنةأو  الطائرةلغيره من رصفائه من الطيور 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 ومنها: الدجنةيقودنا الحديث إلى الطيور     

إال أن أفرادا  من بعض   ،بكسر الجيم )الجداد(أو )الدجاج( أو  الدواجن        

حسب التسمية العربية  ب..)الفراخ(وتعرف حديثا  لدينا  ،ينطقونها بفتح الجيم قبائلنا

ل أحد التخصصات في وهي تمث ،معاً  )المذبوحة والمثلجة(الشائعة التي شملت 
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يجيبك بكلمة  ،سأل الطالب عن مجال تخصصه، فعندما يةيالبيطرالعلوم كليات 

في زماننا هذا، وهي  (،مفيدة أو غير مفيدة) ،تحمل كل الجمل التي قد تكون ،واحدة

 :(حية)اصطال كلمة

 

 !)دواجن(                                  

 

 تحمله من معنى، اج الجتهاد كبير في الوصول إلى ماإنها ال تحت

 

 لدينا:هي تعني ف 

 

منتجاته التي ال إلى جانب  ، من نشاطات، وصحة،وما يتعلق بحياته (الجداد)     

أو حتى  ،كبير الحجم أو صغيره )البيض(،تماما  في وهي تتمثل  ،تخفي علينا

 .منه )الممزر(

 

عن الظفر  غراض هامشية متعددة، إذا ما عجزألريشه كما أن بعضنا يستخدم  

جدادنا يعتبر درجة  فريش !)حتى في الريش، األكثر جماال  ونعومة النعامبريش 

 ،النعامبالنسبة لبيض  )درجة تانية(، كما هو الحال في البيض إذ يعتبر أيضا  تانية(

 

فقد أجابت احدي طالبات التخصص  ،على عكس ما سردنا في األسطر السابقة    

  وتساءلت:فاحترت في أمري  )دواجن و أرانب(،ن تخصصها هو: المذكور إ

 

 .شنو؟( دا  لى  دا  )الجاب                      

 

والتي  ،)الدواجن واألرانب(النوعين  بكل منتتعلق ولصفات  ،وبمقارنة بسيطة 

 :(ةيالبيطرالعلوم  ال يدرسون)من جميع يعرفها تماما  



 

26 
 

 

 طيور، من الأن الدواجن     

 ريش،فهي تبيض، يكسو جلدها     

 لها مناقير، ـعظامها مجوفة،    

 ،(بدل القفزقصيرة )تطير لمسافات لها أجنحة،     

 ،تمشي ـعلى اثنين    

 من الصفات المميزة لها ـعن غيرها من الحيوانات. وغير ذلك   

 

 ،يالثدذوات من أما األرانب فهي     

 ،(صوف) فهي تلد، يكسو جلدها شعر    

 غير مجوفة، ـعظامها  )بى سنونه كمان(،لها فم     

 ،(بدل الطيران) تقفزليست لها أجنحة،     

 ،ـعلى أربع تمشي    

 ،لها ـعن غيرها من الحيواناتالمميزة  وغير ذلك من الصفات    

 .ـعن الطيور  وتفرقها     

 

وجاءت  ،أن تتحرى عن األمر في الكليةفي  ،تركت المجال للطالبة المعنية    

 لغيرها كانت مفاجأة غير علمية وغيرلكنها بالنسبة  ،مقنعةتحسبها  ،إجابتها مرتبة

 مقبولة:

 

 بعض(.من )ألن اإلثنين حجمهم قريب                  
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من الزمان  االتي مر عليه ،حتى اللحظة ،صمت بعدها ولم أنبش ببنت شفة    

 شاـعر حكيم:وليس شهران كما جاء في قول  ،عامان

 

 (لـه) (سايق)شهرين أدرجين لمن         

 (لـننم)راب ـي التــيلة وفـلنا البلـأك        

 (بنبل)يباس ـبعد ال (قاس  ود ابنادم )        

 

 الكرامات) سايقوهو  ،العربية في بالديسم ألحد الشهور هو ا )سايق(      

 المعروف. (رجب)شهر  يعقبها وهي شهور متتالية، الثالثة(

 

 تستخدم ،و)الخرج( ،و)السعن( ،)القربة(فهو حاوية جلدية مثل  قا()الس  أما        

 ب..)تتكرمش(،، الماءمن يعني تكون خالية لنقل الماء وحفظه، فهي عندما تجف، 

 عندما يالمسها الماء. (بتنبل)لكنها 

 

 ،وشظف العيش ،وجفاف الحياة ،والفقر ،نه بعد العدميرمي الشاعر إلى أ    

، )ينبل(سيأتي زمان يعرف اإلنسان فيه طعم الحياة، وبمعنى آخر ، ذات اليد وضيق

 قا(.)الس   الحال في كما هو

 

(، التي الدواجن واألرانب)ـعندما نعرف العالقة ما بين  ؟فهل يا ترى )بننبل(    

 .؟واحدبيطري جمعتهما تحت تخصص 

 

 هو:والسؤال       

 لو سمينا التخصص البيطري الذي تعرضنا إليه،ماذا يضر       

 ؟)دواجن ونعام(                          
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 ! ونخلي )األرانب( تشوف شغلها    

 

 :هذا التخصص هومثل ـعتماد في ـعدم ا )البخوفنا(لكن 

 

 ،اختالف وتفاوت الحجم ما بين                        

 .وبس )الجداد( و )النعام(                        

 

 

 

 قول:يسكما أن البعض 

 

 .لكن رقبته طويلة( )النعام ذاته ما دواجن!                        

 

التي  ،(العيش ، وشظفوضيق ذات اليد ،الفقرحاالت ) ىإذا ما قادنا الحديث إل     

 ، قا(س  ال)ما يتشابه و بعضا  من أفرادنا إلى تحول 

 

 )كرم هللا وجهه(:أبي طالب  بنلسيدنا ـعلي في مقولة  فقد جاء  

 

 (لو كان الفقر رجالً لقتلته)                     
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 وقيل في الفقر:

 

 دليل تمل  المال  فقري )

 ،ما يحسن أخالقهقدر 

 ،يقولوا رذيل 

 

 ،والعندو القروش

  ،لو ريالته تسيل 

 ،تختاره القبيلة

 .(ويبقى ليها دليل 

 

 

 

 وقال من قال في الفقر:

 

 يتدردرني الفقر لمن بقيت شنك)

 لى بلود فرتيت الغباين  وودني 

 

 سوميت أم   فرح  ماالً  يا جبت 

 (شيت  فوقي البقولن ( ـعاطن)وال 
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 معنى األبيات: ولتقريب

 

 فالشنكيت هو )الحرامي(.              

 و                      

 ـعاطن،  أي صرخن بصوت ـعالي.            

 و                     

 البقولن شيت هي )الصقور(.            

 

 وللعلم ـعزيزي القارئ....

 تنطق مخففة مثلما تنطق ـعندما نقول: ،بيات السابقةفالقاف الواردة في األ

 (قوقي يا قمرية)                         

 

 ما أن كلمة )شيت( تنطق كما تنطق الكلمة اإلنجليزية:ك

CHEAT)                                 ) 

 

وهنا تصبح حالة  ،بزوال الحال التي واكبتهما ،والضيق ،قد تتالشى وطأة الفقر    

 ترديات الحياة. و ،من الحاالت المحفزة لتجاوز المحن (،قاالس  )

 

 

 للواحد : إذا قالوا ف

 

 (إنت مالك فقر كدا؟)                
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  قالوا ليه: أو

 (.وش فقر إنت )                

 

اـعتدنا ـعليها، في كثير من األحيان، وما ياخد الحكاية بالسهولة التي  !حقو يزـعل

، إذا كان من بتغير الحال )بينبل(لكن سيده  ،فالفقر وجع مؤذي )ناشف(

 .المحظوظين

 

 له حساسية مفرطة من الماء،)أربعة صاليب(،  ،فقر ـعاصي نجدلكن مرات )

 . "(بينبل"ـعشان كدا )أصلو( ما         

 

شاـعر العراق )بدر فقد جاء ـعلى لسان  (،الفقر)نوع من أنواع  (العوز)إن    

 ،)وطن الجدود( (العراقوطنه )تباـعد المدى بينه وبين (، وكان أن ابالسيشاكر 

التي كانت دوماً متالصقة  ،وضيق ذات اليد ،والجوع ،المرض ةرهين وكانت حاله

حيث  ،بمائه لخليج الزاخرلالضفة األخرى  ،فما كان يملك إال أن يناجي ،بالدقعاء

 ،ترقد أرض العراق الحبيبة لنفسه

 فأنشأ يقول: 

 

 ....األخرىهناك في الضفة 

 فحدثيني يا نقود، 

 ؟متى أـعود إلى العراق

 

 ذلك اليوم السعيد؟ ،قبل موتي يأزف أتراه
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 ،نتيا أ تنطفئلف

 ،يا نقود ....يا قطرات 

 يا ريح....

 ،يا إبرًا تخيط لي الشراع 

 إلى العراق؟متى أعود  

 

 ..حسرتاه فلن أـعود وا

 .إلى العراق 

 

 ..وكيف يعود

  ؟من كان تعوزه النقود 

  ؟وكيف تدخر النقود

 ،كل إذ تجوعوأنت تأ

 ..وأنت تنفق ما يجود به الكرام

 ،امعـعلى الط 

 

  ...لتبكين ـعلى العراق

 ،فما لديك سوى الدموع

 ،وسوى انتظارك

 ....دون جدوى 

 للرياح وللقلوع. 
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  عزيزي القارئ .....

  أو بالفصيح(. ،لو كان بالدارجي ....رر هو الفق  إن الفق  )

 

حينما يستهدف الحصول على ما يحمله الناس في أيديهم  (الغراب)كان يشاع أن    

فهو يبدأ نشاطه  ،يطعمه امن خيرات تقع في نطاق م ،أو على رؤوسهم

حتى يتسنى له نيل ما يريده عند انشغال  ،ذلك الشخص ـعينعلى  ب..)التنشين(

 ،الجريحة وبعينه حامل الخيرات بنفسه

 

 !)العوراء(                        

 

 ،أال توافقني ـعزيزي القارئ             

 

 أن الغراب يتمتع بذكاء خارق؟ )                     

  ،أثناء التكسبؤلم لكنه قد ي                     

 .(الحصول ـعلى لقمة العيشنشاطات في و                     

 

وهي مجموعة من األسئلة  ،(الغراب)كان أهلنا الكبار يداعبوننا بما يعرف بلعبة     

 ننا سنا .أو غيرهم ممن يكبرو ،أو العم ،أو الخال ،أو األخ األكبر ،يلقيها األب

 

 :ـعنفيسأل  ،(الغراب)منا يمثل  طفلهي أسئلة ال تخرج عن نطاق أن ال    

 ؟أين ذهبت أمه                     

 :ويجيب    

 .بأنها ذهبت لتحضر حطباً  -
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 :يسألو    

 ؟ألي غرض تأتي بالحطب -

  :ويجيب    

 .كي توقد النار -

 : هوفالسؤال التالي أما     

 ؟توقد النارألي سبب  -

 :فيجيب    

 ـعشان تسوي األكل. -

 

اإلجابة عليها بسهولة ويسر، غير أن  هيمكن، هي أسئلة خفيفة على الطفل        

أعلى في ن يتمتقابل )السبابتين(صبعيه ، يكون قد وضع إلألسئلة إلقائهالسائل وأثناء 

 )إبهاميه(وفي نفس الوقت يضع  (،الشنبالشارب )في موضع أي طفل، شفتي ال

 .تحت الشفة السفلى متقابلين أيضا  

 

وتحديدا  لفظ الكلمة المستهدفة، يقوم السائل  ،عند اإلجابة على السؤال األخير     

وغالبا  ما تنتهي تماما ، فتأتي اإلجابة مبتورة  ،بأصابعه األربعةبإطباق شفتي الطفل 

 ،بحرف الباء

  ،(بال  الم  )مثال  ينطق  (الحالم  )..ف                  

  ،(بيالشا)ينطق  (الشاي) و                  

 الحاضرين.من ذا تنتهي العملية بضحكات كوه

 

عزيزي فلك  ،على الطفلالذي يملي إجابة السؤال األخير دائما  هو والسائل    

 ،التي قد تحمل معاني متدفقة ومثيرة ،أن تتصور الكم الهائل من اإلجاباتالقارئ 

 المجتمع الذي تجرى فيه مثل هذه القفشات.المجموعة وحسب 
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 النمط:على هذا  ،سؤاال  وجوابا   ،(الغرابية) سير العمليةوت  

 

 ؟غراب -

 غاغ. -

 أمك وين روحت؟ -

 .مشت تجيب الحطب -

 ـعشان تسوي بيه شنو؟ -

 ـعشان تولع النار. -

 ؟في النار ـعشان تسوي شنو -

 .ـعشان تعوس -

 

 :تنقلب ،دة من أصابع السائل األربعةواح( بضمة)و

 .(تعوب) كلمة:        إلى         (تعوس)كلمة           

 

)التعلم التعليم و ما هو إال نمط من أنماط  ،)الغراب(إن الذي نمارسه في لعبة     

ولم تعد له  ،الذي لم تفرد له القاعات ،غير المقصود، ذلك النوع من التعليم الذاتي(

إنما هو قد  ،مقومات العملية التعليميةوسائر والكتب،  ،والسبورات ،الفصول

 :داخليمارس 

 

أو  ،(غيمة)وقت  ،أو في العراء ،ظليلة شجرة تحت أو  ،بالية حجرة جالوص) 

 .(السويعات األولى من الليل ءأو آنا ،(ضل ضهر)أو  ،ضحى()ضل في 

 

 القناـعات التعليميةمن ذوي  ،إلى أجفان أولئك األطفال ،من قبل أن يدب النعاس 

هم في ومن أ ،األقاربـعن  وأ ،األمـعن  وأ ،ـعن األب، التي تصدر المتواضعة

 .كمعلمين حكم سنهم
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 !  أخي )لقمان(     

الطيب، في ذلك الزمان  والواقعية ،والعفة ،البراءةنتدثر بأثواب كنا إلى أي مدى 

أبو الجالوك )و  زمان، (جراد)زمان، و (سمبر)زمان، و (غربان)الذي داعبنا فيه 

  .(والطهارة  ،وفكي صلي،

 

 :ومقولة

 الدم لسان الطير قال حرم(.يا رجلة دري )                 

 

 

 

 

 ومقولة:  

   ،ووودومق   أمالسمبرية                   

 ؟مـتين تقوم أبويبالد                   

 .تقوم باكر مع العساكر                  

 

 :يعني ذلك

 كما هي الحال ،يعأسر)أن الزرع سينبت                 

 .(البكورسرـعة العساكر وقيامهم ـعند في                 

 

 )شوف( ـعزيزي القارئ......             

 :ألم أقل ،كيف كنا نتخاطب مع الحيوانات                         

 .(إنها أبناء ـعمومة لنا)                               
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 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 

 (!لقمان)نس أخي وال ت

 المليص(.) و ،( السقيط)              

  .النبلة() و  ،الترتارو )           

 .التيوة() و           

 أبوكم جاكم(. ....و )           

 

 و )شليل وينو؟(           

 أكلو الدودو!              

 و )شليل وين راح؟(           

 ختفو التمساح!              

 

 وزي ما )ألنو،)شليل(،  أكل الذي ،)الدودو( تواقا  لمعرفة ومرأى كنتكم      

 يكن مإن ل ،ممعن في القدم ،قديم (ـعضم) غالبا  ما يكون)شليل(  أن (،ـعارفين

الذي تغلغل في ، )الدودو( ال يمكن أن يؤكل إال عن طريق ذلك وفه)قحف(، 

 .مسامعنا لفترات طويلة

 

)في الماء ، يعيش في النيل زاحف ()التمساح نفإ ،معروف لدينا أما ما هو    

وما )بيختف( ( التمساح ..). فب..)البحر( للجميع معروف كما هو أو العذب(

 )الدودو(. زي (بياكل)

 

 ،الماضية تلك الحقب طالما تمتع بها أطفال ،ـعلى ما أظن إنها ثقافة ـعالية      

بين )التمساح ما ، الذين قد ال يفرقون دون غيرهم من أطفال هذا الزمان

 والضب(.
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من أصحاب  ،لدى كبار السن ،ذكرني ذالك أيام بدايات محو األمية في بالدنا    

تحوي في التدريس، المهن المختلفة، حيث كانت كتب محو األمية المستخدمة 

 .لدى الجميعفي البيئة معروفة أو رموز  ،أو نباتات حيوانات،صوراً ل

الحرف األول من اسمها، أو الرمز،  ،يكتب تحت الصورة المستهدفةكان     

وسأل المعلم أحد الدارسين  (،التمساح)تحت صورة  ،حرف التاءمما كتب فكان 

 أن يبين له:

 بالتاء شنو؟               

 

 فيجيب الدارس:  

 .(ورل)بالتاء               

 

 .(الورل والتمساح )ذلك للتشابه الكبير ما بين 

 

 أو أن يجيب:

 . (حمل)والمقصود  (خروف)بالحاء             

 

 مقارنة يذكر. لللكن من غير وجه  ،وهكذا تتوارد الطرائف، بمثل ماهو اآلن

 

صفات تميزه قسم من أقسام الحيوانات، له  الناسو ،(أوالد الناس)لكنا نحن      

د يكون أو أنه ق ،في أحد صفاته (التمساح)ه فيقد نشارك ما ، منها عن غيره

 (ختفبي) افكثير من (الختف)وهي عملية  ،(ونحنا ما جايبين خبر مننا سرقها)

 .(كداورجالة ) القلع العديلإلى  يلجأقد ف ،بي أخوي وأخوك (لشييب)وما 

 

( التماسيح)زي البتسوي فيه  ،وغير حضاري ،دا طبعاً سلوك حيواني تقليدي) 

 .الحيوانات(للبشر ولبقية 

 

 ب..)تماسيححتي أنهم عرفوا  ،(ها وهي طايرةوختفيالب)بالذات ناس السوق     

 )بيبلع )تمساح كبير( الناس بيقولوا عليه (البيختف ختف تمام)والزول  السوق(،
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هذه، تحمل معنى عظيما ، نحتاج في شرحه  المعطشة ذات الجيم و )جب( .جب(

 لمجال آخر.

 

جالسين تحت ما  )ختافين(فقط، كمان في على ناس السوق  )الختف(ال يقتصر    

 ،(تقلب الصيف شتاء) ،من تيارات باردة ،تدفع به مبردات الهواء

 

)كتر دي بى ضم الكاف  و ،)كتر(ولباسهم  ،)كتر(وشرابهم  ،)كتر(أكلهم     

 والتاء(،

 

أنواع وهؤالء هم من أخطر  ،(تماسيح مكاتب ومحالت)كله فهم  داومع     

من وقت  ،يظهرون على السطح، المائية(التماسيح )مثلهم ومثل فهم  ،(التماسيح)

 ،آلخر

 

(، الذي كسرها)بتشديد الشين مع  ("تمساح الكشيف"سوى كان بما زي ) 

 .سنتطرق إلي ذكره في صفحات قادمات

 

 كانت تعمر األرض من قبلنا، الزواحفحسب معلوماتي المتواضعة، أن بإنه و   

الذي تعلمنا منه كيف ندفن موتانا، و (،كمان) (الغراب)ومن قبل  ،آدمأوالد  نحن

 ،دي (الختف)وعليه تكون عملية 

 

 .(. وهللا أـعلم(بني آدمينلامن )ابتكارات الزواحف وليس  من)       

 

من الكلمات المتنوـعات في أدب مما ذكرنا، و(، أخي )لقمانـعرف أنك تدخر أ    

 حرم منهاأن ال ت أرجوالكثير والمثير الخطر،  ،غاغ( :)غراب قول حكايات

 .أجيالنا الحاضرة والقادمة
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 :قبلما في زمان  ولغرباننا لناهذا بعض ما كان يحدث     

 

 .(والكهرباء ،والغاز ،الفحم)                  

 

السعي أمرا  حتميا ، وصغارها لدى و ،األم لدى (الفزـعة)ذلك عندما كانت       

من أجل تحضير  ،ضروريا   (،القشيشات)أو  (العويدات)لحصول علي بعض من ل

 .الطعام الحالللقمة من 

 

من العرق وإفرازات من أثر الدخان،  ،نضاحةحبها دموع اتصالتي كانت  

تصاحبت وسموم ريح شمالية صيفية  ،ولفح نيراني غير ما انقطاع، ف نسكبمال

مع أشعة الشمس  ،تصالحت بكل حميميةصغيرة، )كشاشة( شة تحت ـع  حارقة، 

والتي كانت في  ،ذات األسنان الغليظةالطبية، كطعنات تلك اإلبر ة، الثاقب ،القاسية

 .(ستمية وستةوقتها تعرف ب..)

 

في ، ال زالت آثارها باقية، )فعالً( رحمك هللا يا أمي، فقد كانت لقمة طعام حالل   

الذي ما ـعدنا نعرف فيه  ،الزمان تتنازع وتتعارك مع لقيمات هذاأحشائنا، 

 (.وـعناب)كوـعنا من 

 

أبناء حيوانان، فنحن  ،وتواؤم محبب ،(الغراب)مع جميل إنه تصالح     

 ،والتطلعات ،وتوحيد الرغبات ،نصهارواال ،التداخل..)الولف( وـعمومة ب

 ،(أغلب األوقات)محللة لنا في  ،والتسابق نحو الظفر بلقمة ـعيش ،واآلمال

ـعلى )الختف في كسب ـعيشها التي تعتمد  ،(الغربان)لدى تماماً ومحرمة 

 .والسرقة(
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شال  الذي  ،الشهير (تمساح الكشيف)إلى  (التماسيح)الحديث عن  يقودنا     

خمسينات القرن أوائل في  ،(الكشيف..)بالملقب  (إبراهيم) (ختف)أو 

، من غير في مياه النيل )التماسيح( )تصول وتجول (، عندما كانت المنصرم

 .)ـعلى ـعينك يا تاجر(و  )ـعديل(الناس  أنظاروتظهر أمام  ،رقيب

 

 )جاب الخبر(،الذي حمل النبأ ، )أطال هللا ـعمره( الفتى أزال أذكر ذلك ال    

متخلال   ،غير طبيعيمسرعا  في إصراٍر وهو يجري  ،(ختطافاال)خبر 

في ذلك  ،)من غير حيشان(المبعثرة الجديدة  الحلةبين غرف ما المسافات 

 .(الكشيف إبراهيم)والد  )الطيب ود أحمد(متجها  صوب دار عمنا الوقت، 

 

، ينتين حافيتتعلوان قدمين ـعريض ،ينتيتمتع بساقين طويل الفتىكان      

من  )ـعراقي(يغطي جسمه  ،يا  جهه وهو جاروأمام  نوتتقابال ركبتاه تتعالى

وجزءا  ليس باليسير من  تلك الركبتين،يكشف بالكامل عن  ،الدمورية )قماش(

يتصايح بكلمات لم أفهم  ،ذلكجريه خالل كان و، أثناء الجري فخذيه النحيلين

 : ك...ما جاء فيها م، إال بعضا  قليال  وقتها ،منها

 

 .(والبحر ، الكشيف وإبراهيم ، التمساح)              

 

 ،ونساء ،رجاالً  ،وصغاراً  ،كباراً انطلق الجميع بسماع ذلك الخبر المقلق،    

 ومن  ،أكتافهممن حاملي الثياب على بكل أنماطهم  ،في هلع تام وشباباً،، شيباً 

)جمع  (العراريق)مرتديي من و ،وهم قلة ،)الجالليب( بسي الجالبيبال

 .(الكبيرة "أبوتكة" السراويل) و ،ـعراقي(

 

 ،على الرمضاء )مشروراً(الذي كان  ،(توبه أو ـعراقيه) ولمنهم من يتنا    

المتراكمة  ،التي تساعد كثيرا  في طرد الهوام ،عرضة ألشعة الشمس الحارقة

عن  ،التي عجزت األظافر عن التخلص منها ،الداخلية الطياتوالمتزاحمة بين 

ـعن )القتل العمد ، وهي تعني )الفجيخ(وبعضهم يسميه  )الفجيغ(،طريق 
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لكثرتها ولتعدد  ،وتأتي هذه االستحالة "الضغط" باألظافر(،طريق كسر الرقبة 

 . مهاأحجاو ،أشكالها

 

 )الرويان( ،والكبير الحجم المتورد ،تتفاوت ما بين األبيض الصغيرإنها     

على ، هدبيبإذا شعر ب ،إبعادهفرد يحاول الكثيرا  ما والذي  ،من دماء البشر

ما شي )مما تجعل جسمه كله  ،ادةمن أظافر بارزة وح (حكة..)ب جسده،

، وخاصة في أحيان كثيرة ،المدمية (الكاروشة)من آثار تلك  خيوت...خيوت(

 .وقت ساعات االسترخاء

 

)أيام )الضفاير(فيما بين هذه الهوام في شعور النساء أيضا ، تدب وتتحرك     

)غالبا  ما  ،ي ثنائيات، الواحدة خلف الواحدةف (يتجالسن)فهن  ،(الشعر مشاط

 .الهبابة()الصغيرة  (اقريب( أو )العنالبنابر)يجلسن على 

 

، الذي أمالته ليستند زميلتها ممسكة برأسالجالسة من الخلف، تلك تظل     

في عملية  ،رفيقتها شعر أصابعها في ثناياتعبث بهي ، والعاريتين بتيهاعلي رك

وذلك  ،لكثيرات منهنوقد تكون سهلة ل ،قد تكون مضنية لدى البعض ية،تفتيش

الذي يتم اصطياده عن طريق تلك ، )القتيل( توافر المستهدفعلى حسب 

 .ور بعضهن البعضشعالمداعبات، في 

 

 ،المنصوبة( )بكسر الدال وتشديد الفاء ،هنالك من يطلق ـعلى هذه العملية )الدفير( 

)بكسر ،)الفالية(و أ المنصوبة( )بكسر الفاء وتشديد الالم،وآخرون يسمونه )الفليي(

، لتفادي اإلصابة ية التخلص منهابغ وجميعها يستهدف قتل كائنات صغيرة،الفاء(، 

 .التي كانت منتشرة آنذاك. ،(الحمى الراجعة)ما يسمى ب.. ب

 

 ا  ثياب ، وحملن)أتلبجن()الختف(،  وعند سماع خبر ،في بيوتهنالنساء      

 ،(الزراق) (توب)تتفاوت ما بين كانت تلك التي  ،المتسخمنها و ،ا الباليهمن

 .)موضة ذلك العصر( ،(األسود الكرب) (توب)وحتى 
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ويسمى أيضاً  (القرقاب)أو  (الفركة) قد تكون تلبسه النساء أيضا ،قد مما     

 وسط الجسميربطان آنذاك، وكالهما في ثقافة بعض النساء،  (،القرباب)

وهو ما يعرف اآلن  ،بقليل أعال القدمينالسرة وبين  لتغطية المنطقة ما

، ومن فوائده االقتصادية، أنه يوفر )زي بشكير اإلحرام األسفل( ب..)اإلزار(،

 .لرب األسرة، تكبد شراء مالبس داخلية لنسائه

 

 ،وفي أنواـعها ،في أشكالها ،(القرابيب)أو  (القراقيب) و (كالفر)تتفاوت    

من الناـعمة  ،)خيوتها(كمان في خيوطها و ،وفي نسجها ،وفي ألوانها

وبي ناسو  ،بي سعره)كل نوع طبعاً و ،إلى الخشنة الغليظة ،الرقيقة

  .(هالبلبسو

 

، ذات األلوان الجاذبة (السحارة)غالبا  ما تحفظ تلك الملبوسات في داخل      

الساحرة  هالكنه ال يتميز بألوان (،السحارة..)بوهو شبيه  (الصندوق)داخل أو 

   .(طبلة ومفتاح)يشاركها في أن له إنما ، )سادة وبس(

 

و  )حامد ود المادح(،في زماننا، كبار الفنانين من ممتهني النجارة من    

)أمحمد ود منصور(، فقد كانا يخلصان تماماً في تصميم تلك )السحارات( 

، حيث يرين في الساحرة، وكان مشهوداً لهما بذلك، وسط النساء المتزوجات

 .ضرورياً ال بديل لهالسحارة أمراً 

 

ذات  ،(فساتينهن)في داخل فهن من المهروالت نحو البحر،  ،الفتياتأما      

مع بعضها  يءتتشابه في كل شو (،يبالجالل)التي تتشابه و دالطراز الواح

ومنهن  ،..)العراقي(عرف وقتها بالواحد منها ي عدا ألوانها، وكان ،البعض

المنطقة ما بين السرة  )يغطي ،المتدليةالجلدية ذي السيور  ،)الرحط(مرتديات 

، نص نصوهي سترة  )يستر العورة وبس(وبمعنى آخر  كبتين فقط(،روال

 .واألجساد عاريات الصدوروبذلك يصبحن 
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)جمع ـعصا( أو  ،(العصي)العكاكيز،  ونيحمل واكان من الرجال من    

 الرماحأو ،)السفروق(يحملون من أو  ،)القرجة(ومن أنواعها ، )ـعصاية(

وغير ذلك مما كان حمله ، )جمع سكين( السكاكين وأ السيوف وأ ،)الحراب(

 خفيفا  وفي المتناول.

 

لموقع الذي أشار إليه حامل افجميعهم متيممين  ،(البحر)الكل كانت وجهته      

 المجاميع غير:ال يمكن أن تشاهد ما يدور بين تلك ف النبأ،

 

 ،مسارـعةوحركة أقدام  ،(جكةال)والجري، و ،هرولةال           

 .في ذات الوقت و)ملخبطة(                     

 

تتخللها  ،مطروقةوغير  ،غير موحدة )مشتتة(قا  طر يسلكونكان الجميع      

  ة،أعماق التربة البعيد فيوالمتعمقة، ة الشجيرات المغروس جذوع

 

  )كشجيرات:

 هسير، والسدر،اللعوت، والد

 والطندب، والهجليج 

 :نباتات عالوة على كثافة  

 ،(السعدة)و  (البردو) و (الديس)

 ،)أم برينبيط()أم صوفة( أو  البوصو  (التردة) و 

 ،)الشكاكيب(التي تصنع منها  

 ،)حصيرة(جمع  )الحصاير(و )شكابة( جمع  

 .وغيرها( المستخدمة في "الكشاشات" وفي سقوف المنازل،
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 ،عند الفيضان (البحر)مياه خلفتها  ،وفجوات أرضية حفرلى إضافة إ     

، المفاجئالذين نزل بهم الفزع القوم  )ـعترات( ـعثراتفكانت  ،)وقت الدميرة (

 .)ظليت الركابين(نتائجها  أخف ،كثيرة ومتعددة

 

تي حتواصل و ،)الحلة الجديدة(األهل من باطن القرية  سربال امتد    

وبال  ،وما هي إال دقائق معدودة حتى كان الجميع ،البحر( )خشم الشاطئ

 (ـعشارياً  تمساحاً )يرقبون )بفتح الحاء وسكون الجيم(،  )الحجرة(في  ،استثناء

 ،ما بين الفينة واألخرى ،ليبدو للناظرينوهو يطفو  ،الشاطئليس ببعيد عن 

 .)الكشيف(ذلك الفتى الغريق جثمان  حامال  

 

من غير  و)التكشيرة( ،والعويل ،والصراخ ،والمرج ،الهرجيسود عندها     

 ،حسرة، مما يجوس فيها من وأصبح الكل منا ينازع ما في دواخله ، أصوات

  .وخسارة،وضياع شباب  ،حظ ،وندب ،وحزن

 

الذي لم يمكنه  ،تجاه موقع ذلك الخاطف ،الجميع يغمغم ويشخص ببصره     

 ،)الحجرة(إلى الشاطئ لجوء ، من التجمع القوم وصيحاتهم المتتالية العشوائية

  .حظي بها مؤخرا  ، وطالما خطط لها ،كي يظفر بتناول وجبة

 

إال إذا جاء بها إلى التمساح ال يستطيع الفتك بفريسته، ما هو معروف فإن )م

 .(وهو ـعائم داخل الماء، فإن األمر يصعب ـعليه كثيراً اليابسة

 

 محمد ود /خيالشحيث تقف تلك الحشود المتنامية في أعدادها،  إلى وصل     

الذي انطبعت  )أمحمد(،المعروف بالشيخ  ،الشيخ ـعوض هللا ود النمير

 :كانصورته في ذهني منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا فقد 

 

والسروال يغطي ذلك العراقي  ،ضافياً أبيضاً يرتدي ثوباً  ،رجالً قامة    

 ،يده اليمنىأصابع )البقس(، ه لم تفارق مسبحت   ،لحية بيضاء اذ .الطويل
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محركاً الواحدة تلو األخرى،  ،لى في تساقطها الذي ال ينقطعوحباتها تتوا

وبنظراته  ،وهو منغمس ببصرة ،توقان إلى التوقف ـعن ذكر هللاشفتين الت

 ،المتتاليات ستجابة الدـعواتال الحسنة، والنوايا ،التي تحمل الكثير من اآلمال

 ،مغادرة المكانل ،حيث لم يذهب ذلك التمساح اللعين ،مجرى الحدثإلى حيث 

 بعيداّ.

 

 ،، يحمل بندقية تقليديةأحد رجال البوليس ،ينا ونحن على تلك الحالجاء إل    

 عظيم، حيث أن إصابتها كانت قاتلة ، ذات شأنفي ذلك الوقت ،تنلكنها كا

 .وذات دوي صارخ

 

، الفاره ممددا جسده ،ستعداداال نفسه في حالة )البوليس(وضع الرجل      

في  ،ه من أمامهمصوبا  بندقيتالرطبة، ضاجع رمال الشاطئ يالكبير وبطنه 

لكنها لم  ،استطاع أن يطلق عددا  من الطلقاتفقد  ،(اح)التمساتجاه خط سير 

ظهرت بعض آثار الدماء ، حيث أن ريتصب شيئا  يذكر من التمساح إال اليس

 على سطح الماء.

 

 ،ذلك اليوم العبوسشمس بعد أن فارقت المكان  ،ليل سدولهأسدل ال   

 ،جل أشعتها ،(القوز)حيث أخفت رمال  ،غائصة في مخبئها ناحية الغرب

 ،واألصفر ،ما بين األبيضوتتمازج تتفاوت  ،التي بدأت ترسل ألواناً لها

أن تلك  ،، وـعرفنا من حينهاالذي غطى ـعلى الجميع ،واألسود ،واألحمر

 .)لون الشفق(األلوان المتداخلة، هي ما يعرف ب..

 

في تلك الليلة  ،على الشاطئ ،بات كبارنا ممن يستطيعون تحمل البقاء    

مكلال  ومتدثرا  بثياب الحسرة والندم،  ،وذهب منا من ذهب ،حالكة السواد

بيت شعر  ونيردد موكأني به ،من شدة الندم البنانعلى  ونضعوأخال الجميع ي

 يقول: (لكسعي..)ال
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 ت ندامة لو أن نفسي ـدمن               

 .إذن لقتلت نفسي يتطاوـعن               

 

كما كان المميت، نتظار ، وبدأنا االليوم التاليعاودنا الحضور مبكرا  في ا   

من القرى، وعم كل المناطق المحيطة وذاع، وقد انتشر الخبر  .باألمس

 والفرقان، ومنازل قاطني المشاريع الزراعية المتناثرة.

 

توافد األهل من )أبعرة(، والصفيراية، والفحيالب، وـعريك، والشطيب،     

ومبروكة، والطلحة، وضهير الحميداب، والعميرية، ومن ضهير الجفيناب، 

المتواجدة آنذاك. فقد كانت المشاريع الزراـعية  ومن مختلف بقاع، والدويم

 دـعاواالنصهار األسري والقومي أكثر متانة، مما  ،أواصر الترابط متينة

 .في هذه الفاجعة الجميع للمشاركة الفاـعلة

 

من قرى ود ، )شرق البحر(القرى الشرقية  سكانعلى أثر ذلك تجمع     

يرقبون الموقف،  ،طول شاطئهمعلى وغيرها،  ، والدباسي، والسيال،لنجوميا

 .النبرات من غير تواصل صوتي واضحولكن  ،كنا نراهم ويرونناف

 

 ورجل البوليس،  الروحي موجودا  يزاول عمله )أمحمد ( الشيخال زال     

وحتى إطالق النار،  ،)المترسة(بتداء  من يمارس متطلبات مهنته ا ،كذلك

عن  قد اختفى (التمساح)إذ أن في ذلك اليوم، يطلق طلقة واحدة ه لم ولكن

 .األنظار تماما  

 

من البيض  قطعحيث رأينا بعض ال ،العصرساعة  ىتمدد انتظارنا حت     

، لقد فهم الجميع من تلك ل..)البحر(تلوح لنا من الضفة الشرقية األقمشة، 

 ،ملقى على الشاطئ ،(الجثمان..)بأنهم قد ظفروا  ،(التلويحات)اإلشارات و

 ن مسرح الجريمة.ع (التمساح)وقد اختفي 
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 (المراكب) ىكان ما توقعه الحاضرون قد حدث بالفعل، فعلى ظهر أحد    

 .(  )أظن أنها مركب خوجلي، الخشبية

وجاءوا به  من غير أذى يذكر، ،)الكشيف(جثمان حمل أهل الشرق     

ون ، ال ينبثوحزنا   ،مشحونة صدورهم ألما   ،مكفهرةو وجوههم ـعابسة ،معزيين

وهم وبعضا  من الهمهمات مبتورة الكلمات،  ،)الفاتحة(غير كلمة  ،ببنت شفة

 فقيد.من هللا مبتغاة للضارعين لرحمة  ،رافعي أكفهم

 

درسا  ال يمكن أن  ،(شهادة)الذي عرفنا فيما بعد أنه  )لكشيف(كان موت     

تعرفنا على  ،ال ذلك الزمانبلحظة. فها نحن أطفبع الحدث لحظة ينسى لطفل تا

 (بحر)الوالتي أملت علينا أن ال نرتاد  ،صفات لتلك الكائنات البحرية الفتاكة

 (.)العوم ( أوستحمامال..)المباشرة 

 

يعني أننا كنا  ،)الترع(أو داخل  ،على الشاطئ فقط (العوم)كنا نمارس     

حتى أصبحنا فيه من  ،(العوم)بحذر شديد. لكنا تعلمنا وتدربنا على  )نجلبغ(

وأدركنا  (البحر)كما تعرفنا على مدى خطورة  .الخبرات الرواد وأصحاب

 مقولة:معنى 

 

 .(ـعوامه البحر بياكل  )                  

 

جعلته  ،بمهارة (العوم)يجيد ـعملية كان  (الكشيف)سمعت! أن فقد       

 .(الحجرة)بعيداً ـعن يمارس )العوم( أي  ،يتعمق في مياه النيل

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

من حولها،  ،أنها ال تحب الضوضاء ،(التماسيح)مما هو وارد في حياة      

 ،أثناء تأدية أعمالهم ،وتواجدهم بصفة مستمرة ،كتلك التي تنتج عن جلبة الناس

كصيد  ،أو بحرية ،سواء أن كانت زراعية ،من خالل نشاطاتهم المختلفة

ورود اإلبل وقت أو  ،للمناطق البعيدة ،أو نقل المياه عبر الدواب ،السمك
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والتي تقضي يوما   ،اتقد تصل إلى المئ ،تافي مجموع ،للشرب من البحر

 .كامال  في الشرب

  

في تسويق  ،(بلية)اإلتلك التظاهرة  ،أطفال ذلك الزمانكنا نستغل نحن     

 ملحالخيوط القطنية و :مثل ،اإلبلألصحاب تلك  ،المحليةومنتجاتنا أشيائنا 

مقابل  ،حيث كنا نقدم لهم تلك السلعالسلع، تبادل عن طريق تجارة  ،الطعام

 .التي حملناها من بيوتنا ،في أوانينا ،قهمحليب يحلب مباشرة من نو

 

الذي كنا نشرب منه  ،نعود لذوينا بذلك الخير الوافرفي كثير من الحاالت  

كان يعتقد أنه يعالج ، وإذ أن حموضته عالية ،فهو ذو طعم مميز تامة،بشراهة 

الذي كان )ملي البطن(،أو ما يعرف بمرض  ،)الصعيد(مرض االستسقاء 

 :ضامرأ، إلى جانب يومها في المنطقة ا  مستشري

 ،والقوب ،والدسنتاريا ،والبلهارسيا ،)الحسبة( والحصبة ،والبرجم ،الجدري 

 :وهو (النبت)و ،والبهق ،والوردة

، غالباً )التهاب في باطن القدم "الوطاية" ناتج طعنة شوكة أو جرح قديم   

ئة ذلك الزمان وغيرها من أوب، (ما يؤدي إلى بتر القدم إذا ما تم إهماله

 .القاسي

يستخدم في عالج مرض  ،اإلبل أن لبن ، في وقتنا هذاعلميا  قد ثبت ل    

يعمل على إفراز الماء من هو مرض والذي تطرقنا إليه سابقا ،  ،االستسقاء

غشائه الذي يتجمع ما بين الجهاز وو ،إلى خارجه ،داخل الجهاز الهضمي

ظهور نتج عنه ، فيكما هو متعارف عليه لدى الجزارين )الستارة(الخارجي 

أو بعض  البلهارسيا أو تليف الكبدمرض  وغالبا  ما يسببه ،كبير (كرش)

 .الجراثيممن أنواع 

 

دفع الماء  تعمل على (،سواقي)فهناك عدة إضافة لكل ذلك الزخم الحركي   

 :منهانذكر  ،الشاطئللمناطق المزروعة بعيدا  عن 
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أي أنها مصنوعة من  ،(ساقية ـعود)وهي  ،(ساقية حاج الطيب ود مختار)    

فهي عبارة عن أوعية جلدية أو  ،(القواديس)ما عدا  ،الخشب التقليدي القوي

 ،تتشابه والجرادل ،حديدية

 

 اتحركهتتداخل فيما بينها،  ،قويةمسننة وخشبية  (تروس) لساقيةاتلك ل    

يقودها صبي يعرف  ،في حركة دائرية متصلةالتي تسير  (التيران)

 .)األروتي(..ب

  

السواقي أربعة من تقبع  ،وبمسافة غير بعيدة حاج الطيب ،ساقيةإلى جنوب    

من ذلك النوع الذي يرفع وهي  ،(سواقي شيخ الوسيلةب..)تعرف  ،الحديدية

، ذات شكل مميز وجميل ،حديدية (قواديس)عن طريق  ،(المترة)الماء من 

 .(التيران)عن طريق ، (ساقية العود)كمثيلتها حرك أيضا  تت

  

لذي تعرض لحادث أثناء ابها )الطيب ود الكباشي(،أذكر ممن كانوا يعملون  

 .كاد أن يفقد ـعلى أثره إحدى يديه لوال لطف من هللا ،ـعمله

 

التي كانت تقع في  (،ساقية ـعلي الدوش) من السواقي الشهيرة في المنطقة   

 سواقي، من أمثال حديدية (ساقية)وهي  )الشاطئ الشمالي(،المنطقة الشمالية 

 .)شيخ الوسيلة(

 

 اما نعرفه، أو )الباخرة(البحر التي كانت تجوب  الماكيناتمن اآلليات ذات    

 ،ما بين الخرطوم و جوبااألبيض، التي كانت تجوب النيل  ،البحر( ب..)بابور

 ع واألفراد على السواء.والتي كانت تستخدم في نقل البضائ

 

تالحم ، أصوات منغمة، تنتج عن بنوعيها (السواقي)تلك كانت تنبعث من    

الذي يبعث في  ،المنغم (الصرير)كانت تولد ذلك البعض، فالتروس مع بعضها 

 ،ضح نغماتهتوت يعلو أزيزه ،السرور من مسافات بعيدة نسبيا  سامعه، نفس 
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، (د ما الناس تهجدعب) ،ويزيد انفعاله إن أدرك سماعه ليال   ،كلما اقترب منها

 يقول:شاعر الحقيبة حين  (محمد بشير ـعتيق)تذكرت ف

 

 رـاب األتـفا وغـو صـالليل هدا والج                

 .النسيم بجيب من توتي أصوات المتر                

 

ففيها ترنم  (،السواقي)تلك انبعث من أنين قد ما تلك األصوات إال ما    

 مناجياّ: (توفيق صالح جبريل)الشاـعر 

 

 حرك أشجاني  (الساقيات)نغم                 

 .(يـالسواق)وى أنين ـوهاج اله                

 

ونحن على مرأى من تلك  ،تلك النغماتكم أتاح لنا الزمان أن نستمتع ل   

، وهي (القواديس)لتقاء تنحدر من أسفل نقطة االتي  ،الصافية ،المياه الرقراقة

من وهي  ،تسودها خضرة دائمة ،صوب نباتات متفاوتة في أنواعها ةحدرمن

  مثل:التي يستهويها أهلنا آنذاك  ،تلك األنواع

 

 ،والتبش، الجرجيرو ،والطماطم )البينضورة( ،)الخدرة(، والملوخية البامية

، وبعضهم يطلق إلى جانب البطيخ والشمام )القاـعون( ،والرجلة، والبامبي

بكسر الخاء وتسكين الراء "، ويسميه ـعرب الخليج )الخربز(، ـعليه )القاقون(

 ."وكسر الباء

 

 ،والفلفلية،والكوزا  ،لكن وقتها لم تدخل ثقافة استخدام البطاطس    

في  فهي لم تكن تزرعوالخيار، و)الخس(،  ،والكرنب ،والبنجر ،والجزر

 المنطقة آنذاك. 
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 الح(،)جمع م  ، وتسكين الالم بكسر الميم ،)الملحات(هنالك أنواع عدة من 

الميم، كانت تسود الساحة الغذائية، والجميع يعرفها ويعرف طريقة  ضمب

)اللواييق( أو غيره وطريقة أكلها سواء أن كانت من النوع  ،تصنيعها تماما  

 مثل:

  ، الكمونية،المفروكة، أم رقيقة، الشرموط،           

 أم تكشو، أم كنون،  أم بقبق، أم شعيفة،           

 لروب،مالح االروب، مالح اللبن، اللبن، التقلية،            

 مالح الكمبو، مالح أم بارد )اللبديب(،           

 ،إلى جانب مالح البصارة مالح الويكاب، مالح الخدرة           

 . )الزرقة ـعديل( والكسرة بالموية           

 

، والذي ال لدينا هي )مالح اللحم( ،)الملحات(كانت أفضل أنواع المالح   

 وهي )اإلثنين والخميس(. ،نه في أيام السوقتخلو كثير من البيوت ـع

 

تلك الكلمات  ،(القواديس)تحريك  في (التيران)دوران  كثيرا  ما ذكرني

 السامية:التي تحكي عن قيمة المحبوب ومكانته  ،لكردفانيةا

 

 الحيضانزارـعنه في                   

 تيرانــالـب   ةـوراوين                  

 

 

 النـا فـيل يـمك تقـسا                  

 يزانـقـل الـزي حنض                  
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 .وإهمال الهاء بكسر العين وتشديد النون المفتوحة (،زارـعنهكلمة )تنطق 

 .وإهمال الهاء فبكسر الياء وتشديد النون المفتوحة أيضاً  (،راوينهكلمة )أما 

 

 ،التي تبعث بحنين دافق للمستمع من المنطقة ،وذلك حسب اللهجة المحلية

 بصفة عامة.السوداني وللمستمع 

 

 )ـعصارة زيت العصارةحول  ،ال يختلف دوران الجمل معصوب العينين    

الذي كان يصنف إلى نوعين  ،حيث كان يعصر الستخراج الزيت ،السمسم(

 هما:

 الزيت العادي                  

 و                       

 .زيت الولد                   

 

، في ديارنا، التي كان فكنا نذهب لتلك العصارة الوحيدة ،أما نحن كأطفال   

بفتح  ،)أم جغوغة(ننال حظا  من كنا حيث  (،القاسم أبوي ود )مكيديرها 

 )أكل ومسوح(.فكنا نهنأ بها كثيرا   ،(مكي)العم التي كان يبرنا بها الجيم، 

 

الذي يتمتع  ،(بابور التجاني حمودي)كان يوجد  (السواقي)إلى جانب تلك     

حيث يقوم بري مجموعة كبيرة من  ،ماكينات تضخ المياه إلى مسافات بعيدةب

القطن قاصرة على  اكانت الزراعة فيه .(حواشة)تفوق المائة  (،الحواشات)

 فقط. والذرة

 

أو على  )أبسته(البليلة، فكان يزرع على حافتي  )اللوبة العدسي(أما     

وأخرى، و  )أنقاية(كل وهو الفاصل ما بين  التقانت )جمع تقنت(،بعض 

مستطيل الشكل، قد تزيد مساحته عن  )الحواشة(هي جزء من  )األنقاية(

 متر مربع بقليل. ثالثمائةال
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وكان المهندس  ،يطغى ـعلى كل األصوات ،مدوياً  كان صوت )البابور( 

 ـعنه هو: المسئول

 

 .، المعروف ب..)ود الموشلي(حمن الموشلي(ر)ـعبد ال            

 

 منهم: من مساـعديه نذكر ـعدد إلى جانب  

 .ابن ـعوفمحمد                    

 وـعوض الرضي هندي،                   

 (وخليفة ود البلولة                   

 أما :

  .بخيت الطاهر                  

 .وـعبد الحمن )جاكومي(                 

 (.الزراـعية تراكتوراتال فهما )سائقان في                  

 أما :

 .يحي الفالتي               

 المسئول بالمشروع. الخفير )الغفير(فكان هو                 

 

المشاريع وأنجح من أكبر  ،الزراعي (التجاني حمودي)يعتبر مشروع    

 فصاحب المشروع هو المدير العام ،قطاع الخاصوهو  ،الزراعية في المنطقة

مع ، الذي توافق م1950، وقد تم إنشاؤه في العام إداريا  وماليا  وفنيا   المسئول

 .ميالد أحدى شقيقاتي، أطال هللا عمرها
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بمعظم األعمال  حيث كان يقوم ،(ـعالم ـعلي) دهو السي للمشروع ناظر   

ويتم كل ذلك بالتشاور العام مع صاحب  ،وأعمال المراقبة ،والتنفيذية ،اإلدارية

 لمشروع.ا

 

وهم  )صمد(،ومفردها  )الصمودة(،أو  (المشايخ)هنالك لجنة ثالثية من    

 ،واالتصال بالمزارعين ،النواحي التنظيميةترتيب الذين يقفون علي 

مشاكل المزارعين  ،(حلحلة)حل و ،في األعمال اإلدارية ويساعدون كثيرا  

فيما بينهم وبين صاحب  ،وتنسيق تام ،وهم على صلة دائمة ،نواعهاأ بمختلف

 ( أو )الصمودة(المشايخ)لجنة وتتكون  ،والمزارعين ،وناظره ،المشروع

 من:

 .(أمحمد ود العماس)                      

 و                                

 .(لمينأحمد أمحمد ود ال)                      

 و                                

 .(ود ـعنقر الطيب ود العماس)                      

 

ذين ، الكانت إدارة المشروع تتكون من هؤالء الخمسة ،وبمعنى أدق

 تجانس تام وتفان منقطع النظير.لذين كانوا يعملون في ، واذكرناهم

 

 ،خروقات في المناطق المزروعة المختلفة ،كانت تحدث في بعض األوقات

 :مثل ،بعض الحيوانات المصاحبة للسكان )تقع(عندما تدخل 

 

في أو  ،سواء أن كانت في شكل أفراد ،وغيرها ،وألبقار ،واألغنام ،الحمير 

 .جماـعات
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وهنا يتصدى لها أصحاب  ،األكلفتأكل ما طاب لها من  ،في مزارع البعض 

 .(الزريبة)تلك المزروعات ويرسلون بها إلى 

 

)شيخ  (الشيخ آدم ود ـعوض هللا)زريبة هي  ،آنذاك (الزرايب)من أشهر    

تودع بداخله تلك  ،وهي عبارة عن حوش كبير من الجالوص ،الحلة(

 ،ويفتدونها بمبلغ مالي ،إلى أن يحضر أصحابها ،)الهاملة(الحيوانات المهملة 

 ،عتذاراتالوا ،مجادالتالكثير من البعد وذلك  ،)كغرامة(لشيخ الحلة يتم دفعه 

صبح واجب لي ،ما تم إتالفه من المزروـعاتوتقييم تحديد  ،وربما صحب ذلك

)للمزارع(  تدفع بالكامل، )الهاملة(الدفع بالنسبة لصاحب تلك الحيوانات 

 .ررالمتض

والمزارعين  )البهايم(ما بين أصحاب إما بالتراضي ويتم ذلك     

الذي يتم تشكيل محكمته أيام  العمدة )الهيلة( أو عن طريقالمتضررين، 

 .)األجاويد(بحضور شيخ الحلة وبعض  السوق فقط

 

كان ، منتشرة في المناطق المجاورةاألخرى ال (الزرايب)هنالك مجموعة من   

فهي كانت تؤدي  ،المعروف ب..)النور الجراري( (ود أحمدالنور )يديرها 

 .(شيخ آدم)زريبة نفس المهمة التي تطرقنا إليها في 

 

التي ال تحبها الحياتية، ذات اإليقاع المتواصل، رغم هذه الضوضاء 

التي  تلك ،(الختف)أن يقوم بعملية  )تمساح الكشيف(فقد استطاع  ،(حالتماسي)

   أودت بحياة شاب في مقتبل العمر.

 

إلى ما كان يدور في  ،(البحر)نقل ثقافة  ،ال ذلك الزماناستطعنا نحن أطف    

ما الذي إذا  )التمساح(لذلك عرضة  )شليلنا(فكان  ،)ورا الحلة(ليالينا المقمرة 

المتالطمة،  (النيل)في داخل مياه من بعد اختطافه،  ،يغوصوف ظفر به فس

 بالسهولة المرجوة.  ،عملية الحصول عليه ال يتيحمما 
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 ،ومكوناته ،أسراره ،لماءا وبدأنا نتحدث عن ،وتنامت معارفنا كبرنا    

ا مررنا كثيرا  مفي مصادره واجت ،والتفكر ،والتأمل ،وأنواعه، فبدأنا البحث

 ، الشاـعركان يرويه 

 

  :ـعن )البحر( (طالسمه)في  إيليا أبو ماضي 

 

 وسألت البحر يوماً هل أنا يا بحر منكا             

 اـهم ـعني وـعنكـأصحيح ما رواه بعض             

 أم ترى ما زـعموا زورًا وبهتاناً وإفكا             

 ضحكت أمواجه مني وقالت:             

 لست أدري.              

 

ذرتين من يحتوي ـعلى الماء  (جزئ)ـعلماء الكيمياء أن يقول     

 وذرة واحدة من األكسجين، ويرمز له ب: ،الهيدروجين

                                            H2 O)) 

يتكون على أثر ذلك ما  ،في بوتقة واحدة (جزئ)ثر من كفإذا اتحد أ عليه

ومن المعروف علميا  أن حوالي  ...)الماء( أو )الموية( أو )األلمي(يعرف ب

 % من جسم اإلنسان يتكون من الماء.80

 

 

 

 قال تعالى:    

 )وجعلنا من الماء كل شيء حي(                 

 سورة   آية                                                    
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تعددت سبل ، فقد حيوانها ونباتها ،نسبة ألهمية الماء لدى الكائنات الحية     

سوى أن   ،الحيواناإلنسان/ ، وينابيعه، فتتبعه الحصول عليه، ومعرفة موارده

 .أو في الفضاءات المحيطة بها ،داخلهابعلى سطح األرض أو كان 

 

 

 :ثالثشكال وحاالت في أالماء يتواجد     

 

 .السيولة والصالبة والغازية()                  

 

 ،السائدة ةيعوامل الطبيعالحسب ما تمليه  ،آلخر حالتحول من يفهو     

وضعه في أحد الحاالت فيتحدد بذلك  ،الحرارة ارتفاعا  وانخفاضا  درجات ك

نات أوجدت الكائنات الحية اإلمكا ،لكن وفي مختلف تلك الحاالتالمذكورة، 

 .، إلى جانب الحفاظ عليهالستخدامه االستخدام األمثل ،واآلليات المناسبة

 

كان  )نقيط(قطرا   ،وحاجتي الماسة والملحة له ،للماء ومن فرط حبيأنه      

كما تفعل كل بحثا  جادا ،  ،عنه أفنيت وقتا  غير يسير في البحثفيضا ، فقد  أم

الماء ، وبالذات الحصول عليهسبيل في  تفجر رغبتهاعند  ،الحيةالكائنات 

 .العذب

 

 

 قول الشاـعر:ذلك ألنه ينطبق علي    

 

 طين  أنـا  وهـو  مــاء            

 .والطين في الماء ذائب            
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 :كانت، سواء ومجاريه ،ينابيعه مصادرإلى  (ختفت رجلي)   

 

 )كنارات(،أو أو آبار،  ،أو بحيرات ،أنهاراً )         

 ـعلى الشواطئ، ،أو جمامات ،أو جداولأو ترع،         

 ،(أو في قمم الجبال والمرتفعات ،في باطن األوديةأو         

  

قوانين  ضارباً بالحائط كل ،أن الماء فيها ينزل إلى أـعلىلمست التي و 

 وأسباب الجاذبية األرضية.

 

 : ما رواه المحدثونم     

البعض، من أجل قد يزهقون أرواح بعضهم  ،ن بعضاً من أوالد آدمإ     

ستحواذ من أجل اال ،والحروبالمعارك يشعلون نار أو قد  ،ـعذب ماءجرـعة 

 ـعلى مورد من موارده.

 

 

 ـعلى الماء:مما روى عن األعراب في الحرص و       

 

 قال ـعمرو بن كلثوم:

 

 ونشرب إن وردنا الماء صفواً                   

 .ينـدرًا وطــيرنا كـرب غـويش                  
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 :وقال آخر

 :ـعلى الماء( القوم)في البخل وحرص  هاجياً  

 

 كلبهم افضيقوم إذا استنبح األ                 

 .ارـى النـي ـعلـهم بولـالوا ألمـق                 

 

 : وحرصها ـعلى مائها المسموم بخلهالكن أمهم ومن شدة 

 

 تمسك البول شحاً ال تجود به                 

 دارـــبمق  إال بـه  ودـــتج وال                  

 

ملخبط )أنه غير  ،ماءحالة من حاالت ال (البول)روف فإن كما هو مع    

فقد  )ـعند الحوبة(، ض األحيانا  في بعفيدكون مإال أنه قد ي ،(شوية بالسموم

 يقولون: إذ  (الجر بندية)ب..علماء الطب البلدي أكد 

 

 

 ،الجمالالذكور من  (بول)شراب إن )       

  ،فييفيد كثيرًا   ـعلى الريق،            

 .(التداوي من اليرقان              

 

المعني  (البول) كيفية جمعوآمنا بهذه الوصفة الطبية، فما صدقنا إذا     

ومهارات، ال تحتاج لخبرات  ،واستخالصهمن مصادره  ،)بول الصباح(
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 ، في كيفية التعامل مع تلك الجمالالجمالة المتمرسينيدركها إال أولئك 

غير شك أصعب  وهو من ،التي قد تكون في حالة ثورة )هياج( وقتئذ ،الذكور

 من حليب اللبن من الناقة.بكثير 

 

 

 ،لقد نهى ديننا الحنيف ـعن الصالة في معاطن اإلبل)        

 ،واألذى النجاسةأسباب لتوافر وذلك              

 ،طعم تلك النجاسةونتلذذ بفكيف بنا ونحن نتذوق          

   .(؟المزـعوم من أجل التداوي             

 

وهي العتي(، أو ) ،)األتي( الصفراءعلى  (بول)طلق كلمة الكثير منا ي     

، وتحويلها إلى أحماض عن هضم وتكسير الدهونكاملة  مسؤولية المسئولة

 المرارة)التي تعالج بها و في الجسم، امتصاصهاعملية سهل ، كي تهنيةد

  .(أكتر من اللزوم)قا  مستساتجعل مذاق المرارة  لكنها (بول)فهي أيضا   ،(النية

 

نوع من في األسطر السابقة، ما هي إال التي تعرضنا إليها  الصفراءإال أن    

 تصبح ضارة إذا ما أضيفت لكبد مجازاً،، (األغنام واألبقار)عند  البولأنواع 

يقوى بنو البشر على  ال ،فتجعل منها طعاما  ساما   )الكبدة النية(،الجمل 

 صفراء اهتوجد في ل الاذلك ألن الجم، وكثيرا  ما أدت إلى الهالك، مقاومته 

 في األصل.

 

 

 يفيد:ما تلقيت من السلف     

أدى أكل لحمها إلى هالك مجموـعة كبيرة  ،في موطني أن ناقة شهيرة      

ذلك بعض من لحمها، لكني ال أـعلم شيئاً ـعن سر الجراء تناول  ،من الناس

 سبباً في ذلك؟ أو )األتي(  (البول)فهل يا ترى يكون الهالك، 
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كما  يشير بعض األطباء  ،لمرضى السكري ،من الوصفات الطبية أيضاً 

في تناوله أو  ،إما بإضافته لألكل ،تجفيفهبعد  (األتي)هو استخدام  ،البلديين

، وال ـعلم لنا بمدى صحة ذلك ض سكر الدميعمل ـعلى خف، فهو (سفوفة)شكل 

 .بتكار العالجي.اال

 

محافظة ما يعرف بالمتاخمة لودية األمن  ،واد  غير ذي زرعباطن في      

 ،مثل السعير الموقدفح بلوا ،سمومه عليوالصيف قد أراق )آنذاك(،  ،كردفان

ال تستحي والتي أو النجوم األخر،  ،والشمس تتوسط سماءها دون الكواكب

 ك في أوائل ستينات القرن الماضي.كان ذلتستطيع الخروج إلينا إال ليال ، 

 

، الملقب محمد صالح نعيماألخ/ وبرفقتي رفيق الدراسة  ،حططت برحلي   

المنفردة بكل  ،فضل هللا محمد زين /األخ (قطية)في داخل  ،ب..)خريش(

، إال بعض غير منشآت()من ، رئيسا  مساحة الوادي، الذي يمثل سوقا  

رواده من ذلك السوق  يتجمع في العارية تماما  من أي غطاء، )الرواكيب(

خالل يوم محدد من أيام األسبوع، يعني نحن في واٍد ، البائعين ومن الشارين

 ال أنيس فيه وال جليس سوى ثالثتنا.

 

  في:تتمثل  )يوم السوق(،التي أنوي عرضها في  (بضاـعتي)كانت    

)غير  وهي عارية، حجمهافي المتفاوتة في أطوالها و (العكاكيز)حزم من     

قد  )جمع سوط(، (السياط)من  )ربط(تشتمل البضاـعة أيضاً ـعلى  و ،مضببة(

التي ولكن معظمها من الجلد العادي والبالستيك،  )العنج(،يكون بعضها من 

مهامها إلى جانب  ،الخفيف)بضم الباء(  (البطان)يمكن استخدامها في 

 األخرى.

 

ورغم فيه صوالت وجوالت،  (العنج)فلسوط  ،(جد ...الجد) (البطان)أما     

حتى اللحظة، ذلك  ،لم يغب عن ذهنيمرور السنوات، وتوالي الحقب إال أنه 

أثناء مراسم زواج  ،اثنين من أـعمامناالذي جرى بين المشهود،  (البطان)
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 (الكتوف)الدماء على أثناءه رير، حيث سالت ، وأنا طفل غ)أمحمد ود البالل(

كنت أشبهها، عندما  يحتى أن ،وتضرجت بدماء خالطها السواد ،العارية

 المهرودة(. ..)الكبدة تزايدت علي سنوات العمر، ب

 

من  ،الكبيرة منها والصغيرة ،بأنواعها )السكاكين( ،أيضا   ،مبيعاتي تشمل    

 مقبضهابو ،(الزيلقونب..) ا  ملونا  ومزينذي قد يكون ، ال)الجفير( الغمدذوات 

ما توصف به أنها أنيقة  أقل ،الذي تعلوه قطعة فضيةالخشبي،  (ـعودها)

 ب..)الخرزة(.وجاذبة. تعرف 

 

ومفردها  ،(الجزازات)مرحلة تصل حتى وتتفاوت  ،وع السكاكين تلكتتن       

 )قطع( و )تقشير(و ،اللحوم (تقطيع)أو )قطع(تي تستخدم في الو ،)جزازة(

فذاك من خصائص  (الفرم)والبصل، لكنها ال تستخدم في  ،واترالخض

 .ول التجارة فيهاالتي لم أحا ،(الفرامات)

 

من  بغرست في كل جانحادة،  ،مدية مقوسةعبارة عن  (الفرامة)      

صمم خصيصا  صغير أو عود  ،قطعة من الخشب ،جانبيها العلويين

فهن يحركنها ذات اليمين  ،مستخدماتها من النساءلحماية كفي  ،(مقبض..)ك

في ، ك..)الملوخية( أو )الخدرة(على ما نشر تحتها من خضار  ،وذات الشمال

 .إلى أدق أجزائها )فرمها(سبيل تقطيعها 

 

يشبه أولئك النساء من كبار  ،أبو بكر ـعلي ـعبد هللا /ستاذيأ كثيرا  ما كان      

فهن يتمايلن يمنة ويسارا  في  ،..)الفرامة(ب منهن (البدينات)خاصة و ،السن

عند إعمالها أثناء عملية  (الفرامة)تماما  كما هو الحال في حركة  ،هنمشي

 .(الفرم)

 

لك عزيزي القارئ أن تقارن مابين مثل هذه المشية، وما بين مشية أولئك       

 .ك..الالئي يمشين 
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  (ـعجلمر السحابة ال ريث وال )                  

 .كثيرا   لم يتجاوز الحدود أبو بكرأظن أن أستاذنا عليه 

 

وغير ذلك  ،واألربطة المختلفة ،أيضا  في قطع الحبال (الجزازة)تستخدم     

، ولكن يمكن والماـعز ،الخرافإال أنها ال تستخدم في ذبح ، بترهمما يسهل 

 .والتيوس()الحمالن استخدامها في ذبح صغارهن من 

)ضيف ، فهي تذبح عند اللزوم، وقت قدوم )فكاكات حيرة(تعتبر التيوس     

، وقد جاء في قول أعرابي في مدح و )إظهار الكرم( الضيافة( )لزوم الهجعة(

 أحد األمراء:

 

 أنت كالـكلب في حفـاظك للـود               

 وكالتيس في مقارـعة الخطوب.               

 

فاألمر يستحيل  ،كاألبقار، والجمال، اللحم الحاللالحيوانات ذات أما في      

 لطيورذبح أنواع افي  ،من غير قيودإنما يمكن استخدامها  ،بعض الشئ

 .والحمام ،(الجداد) كالدجاج ،المختلفة

 

 ،)الخوسة(ها يلالتي يطلقون ع (السكين..)بقليلة الكلفة مقارنة  )الجزازة(     

فهي  ،وثقة بالنفس ،)رجالة(يزداد  ،آنذاك مثل هذا النوع الرجلفعندما يمتلك 

 .(التجني القاتلة)وأيضا  من أدوات  ،(الدفاع الفاـعلة)تعد من وسائل 

 

 :ألنها (المطاوي)لكني ساعتها لم أتعاط تجارة 

 

 .(ي ارتكاب الجرائمف قد تساـعد  )                         
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كان   ،تجارتي بخصائص ،األخ/ األمين ـعوض هللا ـعبد الرحيمعندما ألم 

 ذلك:تعليقه على 

 

 زة نوبل للسالم(دوك جائنت تستحق ي)إ                      

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 

لم  ،التي كنت أروج لها ،أن أدوات الحربلألخ/ األمين غير أني أأكد     

وذلك لعدم نشوب أي معارك بين ـعلى اإلطالق، تستخدم في قتل أبناء آدم 

مما آنذاك، بين األفراد  (شكالت)أو حتى  ، التي تقطن تلك المناطق،القبائل

 سفك الدماء.المشاركة في يؤكد براءتي من 

 

وبيع كنت أقوم بصناـعة  ،لكن مما فات ـعليه هو أني وفي أيام الصغر    

، التي تستخدم )قلوبية( ومفردها، و)القالليب( )نبلة( ومفردهاالنبال )النبل( 

وبذلك تعتبر التجارة باألسلحة الفتاكة، قديمة بالنسبة  في اصطياد الطيور.

 لي، فهي مهنة لها جذور.

 

في فترة التعليم  ،أحد األناشيد المدرسية (مطلع)يقرأ  ،(خريش)كان أخي     

 يبدأ:الذي النص ذلك األولي، 

 

 بضم األلف(.) (راني فراشة طارت........أ )                   

 

حرف آخر، ب (أراني)كلمة أحد أحرف يصر على تغيير  )خريش(كان     

 من المعنى المقصود عالقة لها بواقع والتي ال ة،اصمن ابتكاراته الخوذلك 

 )من أوالد، ال زال رصفاؤه ة، وكان إصراره على ذلك بعزيمة قويدةلقصيا

كان يذكرونها ويضحكون إلى يومنا هذا، إال أني ال أجزم أن  ،(الدفعة
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 مع ترادف السنوات طالها النسيان، أم يا ترى يذكر تلك الواقعة (خريش)

 .واألحداث

 

 )جركانات(قبل أن تتحول إلى  )جواليننا(في نضب ما كنا ندخر من ماء     

، لم الذي يبعد مسافة)بكسر العين(،  ،(للعد)الورود فقررنا في عصرنا الحالي، 

من المورد، ذلك ، الوصول إلى شبابناعز ونحن في يكن من الصعب علينا، 

 غير معاناة تذكر.

 

بار عدد من اآلعلى ، الذي نحن في حماه اآلن ،المقصود (العد)مل تيش     

ينتهي أحد التي  ،وجود كومة كبيرة من الحبال ،أثار انتباهناالمتقاربة، وقد 

ال يتناسب على  ،بإناء جلدي صغيرأحكم ربطها،  )ـعقدة(برباط أطرافها 

  .(البئر)من أطراف الجاثية علي طرف  ،اإلطالق مع كومة الحبال 

 

داخل أمعاء التي تقبع  ،)تينيا ساجناتا(الحال أشبه بالدودة الشريطية هذا      

الذي  ،ذات الرأس المدببـعدة أمتار، تلك الدودة  قد يبلغ طولهاالتي والبشر، 

باألمعاء، ويالحظ ها تساـعد في التصاق( HOOKS) ،صاصات قويةمتدـعمه م

 كلما ابتعدنا ـعن موطن ذلك الرأس المدبب ،ـعرضاً وكبراً يزداد جسمها أن 

 .(يكون بحبلنا الذي نحن بصدده أشبه ما)

 

نحن في ، فالدودة في  األبقار )كعائل وسيط(ار هذه ش طور من أطويعي   

)يمكن ـعشان لحمها  ،من آكلي لحوم األبقار األساسيين في العالمعد ن  بالدنا 

. أما كراع كراـعين من الشرموط(بى نطلع منو ب، وكمان شوية رخيص

 بالد الهند فاألبقار لديهم مقدسة.الهندوس في 

 

إذا ما جاءت حال أحد الهندوس،  ،خيل معي ـعزيزي القارئتتلك أن ف    

أن أمعاءه تحتوي ـعلى  توأثبت ،ألحدهم إيجابية )ألمختبري(نتيجة الفحص 

 ؟من نوع ال..)ساجيناتا( ،دودة شريطية
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 إن مثل هذا الشخص في شرـعهم:            

 "كافر ـعديل"                      

 .الرادـعة يستوجب العقوبة              

 

 ،تسمح فقط بإنزال اآلنية الجلدية ،صغيرة (لبئر..)الة الخارجية الفتحكانت    

دأ الحبل يتدلى ، وباآلنية من خاللهاتلك بفدسسنا  ،(الدلو..)تعرف بالتي 

عبارة عن ، وقد الحظنا أثناء عملية اإلنزال تلك، أنه منزلقا  من بين أيدينا

، لتكون أطرافهامن البعض مجموعة من الحبال البالية الموصولة مع بعضها 

 .(البئر)من االنغماس داخل ماء  (الدلو)يمكن  ،حبال  واحدا  طويال  

 

 ، نحو قاع بكل ما تتمتع به من طول، المعقدةأو الحبال  الحبلتدلى    

الذي بان جذبة لكل واحد منا بالتتالي(، ) وهنيهة بدأنا في جذب الحبل ،(البئر)

في تجلت مما غمرنا بالفرحة، التي ، بالماء )الدلو(لنا ثقله، دليال  على امتالء 

 جانبا . ،التي علت وجهينا (والتكشيرة)طرحت كل التجاعيد  ،ابتسامة

 

 .....،)شوف ! ـعزيزي القارئ        

 

 شنو؟(للعطشان الموية بتسوي )                    

 

بين حالت ما  ،منفرةرائحة  ثر ذلكغمرتنا على أف ،قريبا   (الدلو)أصبح      

صعب من خالله  ،)باطنه فيه العذاب( بين الهواء الجوي بجدارما أنوفنا و

 ، الذي تحسسنا ولمسنا قلته من حولناممارسة االستنشاق الطبيعي لألكسجين

 )النشل(.آناء عملية 

 

كلما تطلع )الدلو(  ،ملحوظزدياد في ا تلك الرائحة الكريهة تركيزتدرج    

 .الخارجيةلمتمدد ما بين قاع )البئر( وفتحته ا، نعتاق من سجنهوتاق إلى اإل
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مما الذي يشوبه احمرار غير ـعادي، الماء ب وهو ملئ  (الدلوتم إخراج )    

والذي قد قد فارق الحياة وهو جريح، ، مخلوط بدم كائن ماالماء  يدلل أن

، لوبينيتمتع بدورة دموية غنية بالهيموج يكون إنساناً أو أي حيوان آخر،

 .استنتاجاً من )ذلك اللون األحمر(

 

الذي  ،لداميبمائنا ا ،(لقطيةا)ل.. امألنا أوانينا وعدن (هأو تالتنشلتين )بعد     

 .حكاموللضرورة أليوم كامل  ،ال مناص من تعاطيه بحذر

 

 

 

 هو:وتساؤلي 

 

  ،هل يمكن استخدام مثل هذا الماء للتداوي)           

 ؟الزمانأمراض ذلك من             

 ،فهو أكثر تركيزاً             

  ،وبلوة            

 .(مجهولةال زالت وسمية             

 

لكنه )قطع شك( ال يمكن استخدامه في الوضوء، للتغير الذي طرأ ـعلى 

 خصائصه الثالثة:

 

 والرائحة(. ،والطعم ،)اللون          
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نه ، وتلوثاته، أمر ال ملجأ عوحاالته ،وفي كل أنواعه ،كيف أن الماءتعلمنا     

 :لتفاديوذلك  ،لغيره

 

  .(نشاف الريق ونشاف الجلد)                   

 

 :منلجيراننا ي سيجعل منا لقمة سائغة الذ    

 

 ،أو المرافعين، أو الصقورالضالة، الكالب )                

 .الديدان أو الحشرات وأ                  

 ،كتريا التعفنبوعلى أسوأ الظروف                   

  ،النتروجينأو غاز                   

 الغالف الجويغازات % من 78الذي يغطي حوالي                 

 .المحيط بنا(                

 

تمثل ـعامالً  إلى )نترات(بعد الفناء يحول بعض مكونات أجسادنا  وفه 

 . أساسياً في بناء الخاليا النباتية

 

 ـعزيزي القارئ:

 

 ؟في طعامه (الشرموط)من منا لم يستخدم )              

 .(من الماءتماماً وهو يعلم أنه خالي                     
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 )كما هوتخيلته الذي و (حوض النيل) لجغرافيةمن منطلق دراستي      

نا أرقب حركة ماثل أمامي وأهو وكما  ،الطبيعية(موضح ـعلى الخرائط 

 .الكشيف( )تمساح

 

 ها،ألوانزاهية  المرصعة بقشوركما األفعى في األودية، يسري كان النيل  

غير  من ،تستهوي الناظر المتأملولينة في انعطافها، وسهلة قي انسيابها، 

 .خوف أو وجل

 

، وهو يمني نفسه المهندسشاـعر مصر ـعلي محمود طه تصورته كما قال فيه 

 :أمام شاطئيهبالوقوف 

 في لساني ت والنشوة تسريـقل           

 رمان؟ــرى فأين الهـت الذكــهاج          

 

 أبن وادي السحر صداح المغاني؟          

 فتان؟ــن الضـنيل أيــال مــاء نـأي          

 

في وصيته لطيره  إبراهيمصالح أحمد  /الشاعر كما أشار إلى ذلك  أو        

 :ألرض الوطن المهاجر

 

 ،وإن جيت بالد)                    

 ،تلقى فيها النيل بيلمع في الظالم                        

 ،رـوهـسيف مج  زى                  

 (.امـير نظــن غـم  ومـبالنج                  
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 يوسف بشير:أو كما جاء ـعلى لسان شاـعرنا التجاني 

 

 أنت يا نيل يا سليل الفراديس               

 نـبيل   مـوفق  فـي   مسابك               

 

في بطن واٍد تحفه األشجار المتفاوتة في  مخترقاً ومتجاوزاً كل العقبات،       

 ،كبيرها ،راتواٍد تتخلله الشجي، الباكيات السحب وفي تعاليها لموارد ،تسامقها

مناخ بالدي  تدرج، حسب مواقعها من امنه والمتفرق ،وكثيفها ،وصغيرها

 .إلى الصحراوي ستوائي والمتفاوت، من اال

 

ا والخفيف ه، مابين الداكن منفي أثوابها الخضرأصباغها تتدرج حشائش      

 تلكتتسلق متخذة من أخرى، أحيان ، وفي تتمدد أحيانا  فهي ح بالضياء، الناض

معها في نيل  ةشارك، من أجل المبئاالسحتتناطح والتي الباسقة، األشجار 

 .وتالشى الذي توارى من تحتها ،قسط من الضياء الشمسي

 

  :يقولوومتعانق، والجميع يصرخ  ،ومتالحم ،متشابكهنا الكل      

 

 .(!روحي )يا                          

 

ما مهم أن )و أصبح التنافس ديدنه الضرورية، الظفر بمقومات الحياة إن    

 ففي شرعتهم الوجود (ن أولئك المتنافسين، عمن يندثر أو يزول واحد 

 ـعالم األحياء دارون:ما جاء به ودعم  ةناصرم

 

 .(البقاء لألصلح)                     
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الزاحف منها  ،من الحيوانات ،واألسراب ،يتصالح كل ذلك مع تلك المجاميع 

 :في غابات أم بادر الناصر قريب هللا (ثعبان..)ك

 

 بينما جرت الثعابين أجسادًا )                  

 (.جر الحبال   الجذوعفي لها                  

 

 منها:والطائر 

 

 وتنادت طيورها ما بين مطياف)                  

 (يـاألـعال ي ـف  سبحـأو م ها ـب                   

 

 مثل: ،المتعددةاألرجل من ذوات  ،الحشراتإلى جانب كل ذلك       

من ذوات  ،ي الفضاءات المحيطةفمنها الطائرة  أو ،(قصالحر)أبو     

 (الممصات) من ذواتأو تلك التي تلتصق ـعلى أجساد الحيوانات األجنحة، 

 :مثل

، المتطفالتمن المتواجدة بصفة مستديمة تلك أو  بضم القاف،  ،)القراد( 

 :مثل ،اآلفاتمن أو  ،أحشاء أو أجهزة الحيواناتداخل 

 .(سيقانها) وأ ،أوراقها وأ ،داخل فريعات النباتات ،التي تسكن وتتوطنتلك  

 

 (!ملحاح)دار بخلدي سؤال    

 

 )أين تقبع منابع النيل تلك؟        

 وهل من سبيل للوصول إليها؟(         
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 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

، والتحسس غير في سماوات من التفكير المتواصلذلك طوف بي         

  .ملبدة بالغيوم آتفضاء، في بدأت أحلق وخواطريـعندما  ،ملموسال

 

دون السماح ولو  ،صارما  ومنضبطا  ، تقف حارسا  أمينا  كانت التي تلك     

أثناء ذلك ، أبدا  ودوما  أشعة الشمس الغائبة من  ،ببعض من الخيوط الواهنة

ال بما قد تسمح ظروف تأتت إألكثر من نصف العام، الفصل الخريفي الممتد، 

لتتيح لها  ،المتراكم تداخلت بين فجوات السحابباردة  نسمات،من تحركات 

أو على طيات تلك الموجات  ،على أحضان تلك السهول المبللة ،االرتماء

 ،المتكسرة ،الهينة

. 

 متناهية،  ترتمي بتلقائية  ،وقطرات متدليات من األعالي ،التي دائما  ما تتناجى 

قبيل  ،لها متلهفة، مشرئبة من تلك الموجات أجزاءبعض على أثرها تتطاول 

 .على حد سواء ،بالءإلللبلل ول تتوق، فكأنها عطشى ارتمائها

 

 

ستوائية، حيث يشار لتلك المنطقة في الخريطة طبعا  دا مناخ المناطق اال)    

  ـعليه:( نسبيا ، مقارنة بغيره من الخطوط، كتب غليظ)الطبيعية بخط 

 

 ستواء(خط اال)                                  

 

مع ما تضفيه  ،في تناغم إيقاعي راقص ،(البحيرة)تتعالى جزيئات مياه      

 ،تجعل من بساط الماء غير المتناهي ،خفاف (نقرات)تلك القطرات من 

تلك وبين  هابين ما للتالقحفي استجابة حية  ،جسيمات تتقافز إلى األعالي

في توافق تام مع  ،تارة أخرى ،فهي تعلو تارة وتخبو حدتها ،الجزيئات المائية

 حجم وثقل تلك القطرات المائية المتساقطة. 
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ال يتناسب على اإلطالق  ،صغيرحديدي داخل زورق كنت أثناء ذلك   

خانهما  (ـعينان)تلتقطها  ،بال نهاية ،والمساحات المائية الممتدة من حولي

 !(ـعيناي)هما ،التركيز

 

 ،امهيجران من محكثيراً ما تخرجف ،فهما قلقتان)      

 .(امبداخله كلية انوكثيراً ما تختفي           

 

ما بين وجودي في زورق  ،لم يتسلل الخوف بعد إلى دواخلي المشتتة     

 )تنقشنسيمات باردات  و ،بال منتهىوخضرة  ،(ساحل)ومياه بال  ،متواضع

 مؤمنخلفه ذلك الكساء القد مما  ،تالمس من أعضائي ما كان عاريا   ،الحمى(

الذي يرتديه وهو ، (فيصبح كالعوامة)ـعندما يمتلئ بالهواء  ،الغرقمن 

 .بلونه األصفر المشوب باألسود في بعض من جوانبه ،السباحون والغطاسون

 

 )الشاطئ(وليس  (حلاالس)ا  عن دبعي ،)المالح( (قائد الزورق)بي أبحر       

التي  ،تشديدها(ضم الالم الثانية مع )ب ،()اللجةفقد دخل بي الزورق إلى 

حيث كبر كل )بكسر التاء وكسر النون مع التشديد(،  ب..)التنير(تعرف أيضا  

 :شيء

 ،والتواصل الحميم ،وانقطع الهمس ،ات تعالتوواألص ،األمواج ارتفعتف 

 .منازعوأصبح الصمت هو سيد الموقف بال  (،القائد)فيما بيني وبين 

 

 

 وبصراحة:            

 )فقد فار التنور!(                          

وفراق الحياة،  ،أبعد ما تكون، وأنا إلى الغرق )الجودي(وأصبحت اليابسة 

 أقرب ما أكون.



 

75 
 

 

المتدفق فأنا أقترف من الماء  ،كنت مستمتعا  بما يحدث في بدايات األمر    

 : غيرمن  ،مباشرةاليمنى بيدي بغزارة فائقة، 

أخي مع ساـعة ورودي  ،تقنت استخدامهالذي أ ،)الدلو(استخدام ذلك  

 .في باطن األرض غير المرئي بحثاً ـعن الماء ،(العد))خريش( لذلك 

 

 ،بما يجلجل بأذني من أصوات للمياه ،وها أنا اآلن ملئ السمع والبصر    

  وبما يجعل بصري يغوص في داخل ماء ال قاع له. ،تتعالى

 

 

 

 

 

 :أنأدركت ساعتها     

 

  كان كتر،)الشيء كان قل أو               

 ،ـعن ماهو مطلوب                 

 (!مضرفهو                     

 

 :فأيقنت                 

 .(لضرر واقع ال محالةأن ا)                       

 وقالوا:
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 .ضر(ي  قليلو  يضر )الكتيرو                       

 

 

 

 الحديث ـعن الخمر والسكر:وكما جاء في 

 

 .)ما أسكر كثيره فقليله حرام(                     

 

 :وهو ،فكال الحالين بالنسبة لي تتفقان في مصير واحد  

 

 (.نقضاء الحياة بدنو األجل)ا                   

  

لكن يبدو لي  ،موت(.)الموت ..ذلك أن يعني  ،(واحد)فالموت ـعطشاً أو غرقاً 

 :أن

 

 .أحسن شوية(يكون )الواحد لو مات رويان                 

 

 أو الكرامة ،خروف الضحيةفما يحدث لي اآلن أشبه بما كنا نتعامل به مع     

من غيرنا، كنا نؤمر  ،)قتله ـعمداً(أي عملية  ،بحه، فكان قبل عملية ذالعادية

وساعتها  ،بإحضار ماء له كي يشرب ب..)التوارث(،وال زلنا نأمر نحن 

 ،يتفانى المسكين في شرب الماء بنهم

 

، فكم من إن كان ذلك الذبيح يعلم بأنه سيذبح ،القارئ ـعزيزيفتخيل معي  

  ؟وغير السائغات كان سيرتشف السائغاتالماء جرـعات 
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 ،(ـعلى ـعدم وـعيه بذلك )له أن يحمد هللا كثيراً            

 

 ،ر األمور على ما يراملم تس ، إذالكني كنت ـعلى وـعي تام بما سيجري     

من  مات()جقعن تناول رشفات  توقفت يدي اليمنى ،فمن غير قرار مقصود

 ،الماء المنساب حولي

 

 ،(العد)ـعميق من آبار ذلك  (بئر)وقاع  ،تساوى لدي هذا الخضم من المياه 

وأنا كنت  ،فكالهما يقود إلى القاعكردفان،  من أودية وادٍ  قربالمتحيز بمكانه 

 :أتطلع إلى

 

  (.األـعلىإلى من الزورق )النزول                    

 

في ذات الوقت، الطمأنينة في دواخلي بويبعث  ،كثيرا  إن ما كان يزعجني     

التي كانت تخرج من  ،السليماإلفريقي ذات اإليقاع  ،(الهمهمات)تلك النغمات و

 لكني كنت أتفاعل مع ،كلماتها انيبلهجة ال أدرك مع ،(قائد الزورق)بين فكي 

 بما تجمع لدي من حصيلتي المعتبرة من اللغة اإلنجليزية. بعضها 

 

كي يتقافز ما  ،له العنان مطلقاً  ،يسرح ببصره بعيداً القائد )المالح( كان    

بفعل  الذي بدأ يعلو وينخفض ،(الزورق)، حيث يطفو بين الماء من حوله

مع  ،طردنمو مض في حال قطراتهباتت الذي  ،ماء السماء، وما بين الرياح

 . نزوله ما بين الفينة واألخرى ادشتدا

 

وبدأت  ،وجمعت من الكلمات ما أسعفتني به شجاعتي آنذاك ،تمالكت نفسي    

 ويميل ـعلي بجانب من فكان يدنومني، كلمات ب )المالح(ذلك  أطرق مسمعي

في وسط ذلك الجو المشحون  ،كي يتمكن من سماعي صاغياً، ،جسمه المفتول
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، ء، ال سيما تلك الضوضاء النفسية التي كنت أعاني ما أعاني منهابالضوضا

 قلت:تفوهت وف

 

 إلى أين نحن ذاهبون ؟ -

 

 الفور:فأجابني على 

 

 . إلى منابع النيل -

 

 فتمسكت بجانبي الزورق الحديدي بكلتا يدي،  ،لم يتبق لي ما أقوله   

نقطع الحديث تماماً، غير اوقبضة حديدية حسب ما أسعفتني به )مروتي(، ب

من دـعوات  ،سمعه لنفسيوغير ما أ  يرددها )المالح(، ما أسمعه من ترانيم 

 ، ، التي كنت أحفظهاالكريمة وبعض من اآليات القرآنية

 نفسي:همت إلى هم

 

 منابع وال مهالك؟( دي)                     

 

 )فاألحد الوحيدمن أحد،  فهو ال ينتظر اإلجابة ،)تحصيل حاصل(إنه سؤال     

 )مغامرة(، ولم يحاول على اإلطالق (بتشديد الطاء وكسرها "مسطح"بجانبي 

 .، من شدة المعاناةتماماً( )المهرية ،الدخول في أغواري

 

 

  (!تنفست الصعداء)                          

  و                                  
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  !(معاه حبة "قنتة" ،)جريت نفس طووووويل             

 

 أواروضعف  ،في انخفاض ملحوظ ،بدأت حدة األمطار المتساقطةعندما ذلك 

 (الزورق)قائد و بإيماءة من  ،بانخفاض سرعة الرياح ،األمواج المتعالية

 المنشودة: النيلمنابع ا قد يممنا وصول نـعرفت أنمشيرا  بالسبابة، 

 

 (الشيمة)، وكبيرة جدا   )بفتح الشين( )شيمة(فالمنظر أمامي كان عبارة عن    

 هي:

)موقع التفاف الماء حول نقطة واحدة، توحي للناظر بأن الماء قد بدأ     

 يغوص إلى أسفل(.

 

و )مضارفة من مضارفات  ،إن االبتعاد ـعن موقع )الشيمة( يعد فضيلة    

من غير شعور بعذاب  ،ذلك ألنه يحوي بداخله الهالك ،ـعلى نفسه( لمؤمنا

 يذكر.

 

التي ينحدر ماؤها من األعالي في توال  (الشالالت)مجموعة من رأيت      

حو موضع تلك مياهها تتجه منسابة ن كلكانت و ،غير منقطع ،مستمر ،قوي

 في تسابق غير مألوف،  التي ينخرط ويتدافع ماؤها تجاه الشمال  ،)الشيمة(

 :فهي ،وناطحت السحاب ،خالل واد تعالت أشجاره

 

 .(نباتات تلك البيئةأنواع من بقية  ،مع أترابها تعيش المنافسة الحقيقية) 

 

 ،(الزورق)قائد عندما سلك  ،ارتياح نفسي ال مثيل لهانتابني شعور ب     

والتدقيق،  ،التمعن حيث أمكنني (،الساحل)يتقارب كثيرا  و ا  طريقعائدا ، وأبحر 

المتمدد  (الساحل)في داخل أغوار تلك الغابات و ،وإعمال عيني بطريقة سليمة

 .في خضرته التي ال تنقطع
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تبعث بأصوات  ،كبيرة الحجم والصغيرة منهاال ،رأيت أسرابا  من الطيور    

 ينالتي تبعث بالحن ،النغمات العذبةمن و (الزغزغة)من تحمل تمازجا  طيبا  

التي غمرتني في لحظات  ،بالمكابدة المريرة ،)المجروحة(في الدواخل الدافئ 

 فهي:ساحرة وخالبة مميزة في وصفة  هانغماتوأخرى تتعالي ، مضت

 

  ،ـعلي طول الساحل ،تتواءم وبساط الخضرة المتمدد)          

 (.خضرار المتجانسالتدريجات من اال حامالً تلك             

 

أو متأهبا  لفرد جناحيه  ،في األعاليومسبحا  إما سابحا   ،أي الطيور، وجميعها

مدثرا  بكل عناية  ،ينتبجناحين مضموم ما هو ممسكأو معلنا  ساعة اإلقالع، 

 ،ـعن النفس مدافعاداً أو صائا إم ،ينظر ويترقب ،جسدهبها 

 

 ،مع رفع الرجل األخرى إلى أـعلى ،وإما واقفاً مرتكزاً ـعلى رجل واحدة فقط 

 ،نحن أبناء البشر يعترينامثلما  ثناءة،إأو  ،أو هزة ،رـعشةأن تنتابه من غير 

ات في )التدريب العسكري أو لعبة وبالذ ،ـعندما نقوم بمثل هذه المحاولة

 .(وقت الصغر "شدت"

 

 .(إن ظفر بهالبعض الكل هنا يأكل بعضه )             

 

 .بين جموع تلك الطيور المتنوعة ،أي أثر (للغراب)لكني وبكل أسف لم أشهد  

 .)يظهر أنو ما بحب ظالل األشجار والمياه العذبة الوفيرة(       

 

هي سابحة ، فكبيرة الحجمإنها  جد(.)الجد.. (التماسيح)أقلقني كثيرا  منظر    

وذلك  ،في استرخاء تام ،اهاهوفأفاغرة  (،الساحل)أو مستلقية على  ،حولنا

 إلى ـعلمي:كما نما  ،لسببين
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 .بتناول أكبر قدر من األكسجين الجويوذلك لتتنفس  -

 

 والسبب اآلخر هو:

 

 .كي تقوم بنظافة أسنانها ،إلتاحة المجال لبعض الطيور -

 

 الني(.  اللحم  أكل مخلفات   من  دا  )طبعاً             

 

وهو نوع من أنواع  ،(أبو مركوب)استأجر  (تمساحاً )أن األسطورة حكى ت    

 وعلق بها مما تداخل  ،الطيور ذات المناقير الطويلة، كي يقوم بنظافة أسنانه

 :تفاقاالتم فمن قطع صغيرة من اللحم، 

 

)حسب ما هو متوافر لهم  لكنهم اتفقوا )طبعاً الجماـعة ديل ما ـعندهم قروش( 

 . من إمكانات(

 

طالب نجاح كامل، المهمة ب (أبو مركوب)وأكمل  ،فلما قضي األمر    

 تغاتت(ا) و (التمساح)ما عليه من التزام تجاهه، فضن بإيفاء  (حاالتمس)

ما بخل بجهده، الذي  ،لعامل المتفانيوتجاهل األمر، لكنه وجه لذلك ا ،شويه

 :(التمساح)قال له في سخرية تامة و .بنهاية المهمة ه سينالهحسب أن أجرو

 

 (!أحمد ربك أنك أخرجت منقارك من فمي سليماً )         

 

 من الطرائف التي تحكى ـعن التماسيح:

 

مصنوعا  مليئا  بالليمون،   ،(طبقاً )حمل  ،أن أحد بائعي الليمون المتجولين   

   )الطباقة( كما هو مألوف في األطباقغير ملون،  ،الصالخ (لسعفا)من 

، تلك التي تستخدم المتجانسة، المزركشة باأللوان الزاهية ،الصنع فوريةالدار

أو  )الصواني(الموضوعة على  ة،الصلبة منها والسائل ،األطعمةفي تغطية 

 غيرها من األواني.
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 المعديةوانخرط مسرعا  نحو مرسى  حمل البائع ليمونه المكشوف،    

فرأى أن  ،قبيل حضوره بلحظاتالمرسى،  تغادرقد  تكاني والت (،البنطون)

 .، وكان ساعتها وحيدا  على الشاطئ اينتظر عودته

 

حتى أنه  ،في تفان منقطع النظير )يرص وينظم( يتشاغل بليمونهالبائع بدأ     

وكمان ال تسمح له أن يدرك ما يجري حوله من أحداث،  ،أصبح في حال

 ويردد: (ينوني)

 

 الليمونة يا الليمونة                

 ونةـا ميمـت يوين إ                

 

 ةـونـجنـا مـي يـتعال                

 ليمونة. لي  صريم  أ                

 

وأدار في جانب البحر الماء من حوله،  )زحزحة(فجأة إثر رفع البائع رأسه     

 وما لم يكن متوقعا ، فرأى ما ر أى!  ،عينا  

 

وانتفض واقفا   ،ف..)تشتت شمله(يتجه نحوه  ،رياـعشا (تمساحاً )رأى    

يقترب  (التمساح) بكلتا يديه، و ، محتويا  لهلليمونوهو يحمل طبق ا ،متوجسا  

 .وراجفا   واقفا  البائع إلى حيث كان  زاحفا  ومهروال  

 

الذي خرج من  ،(لتمساحا)ل..بعد أن أدار ظهره  ،عندها ولى البائع هاربا    

 ينادي ـعليه:بسرعة فائقة وهو  ،الماء مندفعا  وراءه

 

 )أقيف يا زول! أنا ما داير آكلك ،

 !يس داير لي ليمونه 

 أمصها!

 

  مرضان، ـعشان أكلت لي واحد 

 !بل شويةق

 بطني.(لي طمم  

 

  !طبعاً دا زمن الحيوان بتكلم    
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أقصد في طبقه، تمساح( الالشايل ) (الزول)لكن ما كان في داـعي يسك )

 ـعليه، (يبوظ)دي و "دلدوم أم"الجات زي بالطريقة  ،( في طبقهالليمون)

 .(الذي أصبح خالياً من الليمون! الطبقذلك  في ،ليمونه (رصة)

 

 

  السلف تقول:لكن هنالك مقولة كنا نسمعها عند 

 

 ـعشان كده بيطلع ،التمساح بشرب الهواء)         

 .(بيشروبفتح خشمه ـعشان  (لحجرةا)..ل          

 

ولكني اآلن  .الذي كان ينفرد بالمجال كله ،(تمساح الكشيف)تذكرت وقتها     

 فكم كنت ،(تمساح الكشيف)أقلهن وزنا  يساوي أضعاف وزن  (تماسيح)بين 

منه طرح يدا   ،لمسغبةمن ذوي ا )التماسيح(تلك  دإذا ما كان أح ،خائفاً واجفاً 

 كمان ،ة، ورخصنديةمن يد  يوتناولن ،(الحراشيف..)ب ،ومرصعة ،ملبدة

أثناء انزالق  ،كانت ممدودة تعبث بالماء، )يد آدمية طاـعمة(،)مقرش(

 لتسد بعضا  من رمق الجوع ،أرسلها هللا له رزقا  ورحمةعليه،  (الزورق)

 .لديه

 

فلقد  ،ـعن مالمسة تلك المياه الجاريةخوفاً،  ،للمرة الثانيةوتوقفت يدي     

، من الماء( ،ولو يسيراً  ،لم أشرب أو أرتشف قدراً و إن ) ،رتواءشعرت باال

إذا ما تماديت في تناول  ،)مجرد زـعم( وخفت ـعلى نفسي من التسمم المائي

 .العذب الماءذلك 

 

 .)شوف الخوف بقى قدر شنو؟(                    
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 ،(الساحل)وقدماي تالمسان أرض ذلك  وشعوري، ال أستطيع أن أصف حالتي

عن األرض، تها ، التي تتفاوت في ارتفاعاالمرصع بأشتات من أنواع الحشائش

 وفي كثافاتها وفي ألوانها.

 

 لكل ما ،حيث أني شاهدت وتعرفت ـعن قرب ،إال أني كنت سعيداً أيما سعادة 

 م.منذ أـعوام وأـعوا دواخليظل يراود وخياالً، كان حلماً 

 

من خالل الخرائط  ،التي تعرفت عليها من قبل، (جنجا)دخلت مدينة    

وفي غيره من الخرائط أ ،في األطلس المدرسيسواء كانت  ،الجغرافية

 .في زماننا ذاك مادة الجغرافياالتي يستخدمها المعلمون في تدريس  ،الكبيرة

 

 وما يتبعه من تقنيات (،اإلنترنت)من قبل أن ندخل في ـعوالم ) 

 .(قربت كل بعيد وسخرت كل ـعسير              

 

التي تعرضنا لها،  (المنابع والشالالت)موقع وهي التي تضم  ،(جنجا)تقبع     

التي  ،(فيكتوريا ب..)بحيرةالعريقة الشهيرة  (البحيرة)أحد سواحل تلك  على

 ،تيوالتي تتميز بنبع ذا ،ثالث دول من دول إفريقيا المتجاورةتتمدد عبر 

 من ماء منهمر بقوة فائقة. بها عالوة على ما تسكبه الجبال المحيطة 

 

ما يعرف ومنسابا  فيمتخلال  ،صوب الشمال ،تبدأ مسيرة النيل هناهمن      

البحر  ندعفرعيه  حتى مصب ،ذلك المسير تسنى لي متابعةبوادي النيل، حيث 

  .المتوسط البيض

 

أصوات من و ،من الحكاوي واألساطير ،وسمعت ما سمعت ،فرأيت ما رأيت

وتحقق بذلك الحلم  ،وبتدرج تواجدها من نوع آلخر ،الحيوانات بأنواـعها

 الذي راودني كثيراّ كما أسلفت.
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 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 

 :مصدرهاال أدري  ،تحكي مقولة

عليه  (سيدنا موسى)الذي كان برفقة  ،الغالمن الصخرة التي نسي فيها إ   

أن  ،البحرين مجمعـعند  ،في رحلتهما المعروفة لدى الجميع ،(الحوت) ،السالم

، قبالة جزيرة كان في ملتقى النيلين األبيض واألزرق ،للبحرين االقترانذلك 

 توتي.

 

أن  اعتبارية،التي نسبت لشخصيات سودانية  ،تضيف بعض المقوالت     

 :وذلك ،كان سوداني الجنسيةعليه السالم،  (سيدنا موسى)

مضافاً لذلك أنه لم يكن فصيحاً ، ولون أسمر ،بما ـعرف به من طول فارع    

  ـعندما أرسل إلى فرـعون  ،هارون ، مما جعله يستعين بأخيهبالقدر المطلوب

  :مصر

 

 

 17النازعات:  )اذهب إلى فرعون إنه طغى(

 

 ،الذي أرعب المجتمع أيما رعب ،(توتيتمساح ..)بمن منا لم يسمع     

سكان ، والمسئولينمما استدعى  ،من غير قيودفي مياه النيل فكان يطوف 

خلفت  ،بعد محاوالت جمةوذلك  ،لقضاء عليهالمنطقة، العمل الجاد من أجل ا

في من السكان وطرائف تجترها أفواه المحدثين  ،وراءها ذكريات مؤلمة

 .المنطقة وغيرها

 

قل ، كما قل صيد األسماكو ،توقف البعض عن ارتياد البحرعلى أثر ذلك     

ـعزيزي القارئ  !دا تمساح واحد)اإلبحار الترفيهي لدى كثير من هواته، 

وهي  ،التي كان لعابها يسيل (تماسيحي)فما بال  (،في الناس كل ذلك يسوي
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طعم اللحم  )تتلمض(متذوقة  ،(الزورق)وأنا بداخل ذلك  ،تدور في فلكي

  لديها.كثيرا  اآلدمي المحبب 

 

ذلك أم  ،(نازح)فهل هو  ،(؟التمساح)ال أحد يعرف من أين ظهر ذلك     

بعيدا   رنا، فغادفي ذلك الوقتنحن  عشقناهاكما  (غتراباال)بالد  تعشقالذي 

أفرادا  وجماعات، عندما اشتدت بنا الحال، وضاقت وهاجرنا  عن الوطن،

فجاءنا يسعى متلهفا   ؟يكون قد ضل طريقهيا ترى أم هل موارد الرزق، 

 .األبيض أو األزرقالبحرين منابع من أحد  ،للمأوى

 

حيث  ،بالخرطوم مقرن النيلينقادني الشوق في زمن باكر من عمري إلى    

 ،غيريأحد حيث جلست وحيدا  ال  ،)المقرن( ،الملتقىتتمازج مياههما عند 

من سكان إذ كان وقتها الناس  ،غير مراكب صيد األسماك المبعثرة هنا وهناك

 .نقليليالمدن الثالثة، 

 

فأحسست  ، مستخدما  كلتا كفي،ني رشفت ماء  من عند نقطة الملتقىأذكر أ     

كنا إال عندما  ،الذي لم نعهده (،المزيج)بسعادة غامرة من جراء شرب ذلك 

 كأسفي  ،)المزيج(سمى ي دواء سائل،فنتناول جرعة  ،(فخانةشل)اإلى نذهب 

ود الشيخ ـعلي  ـعمر ود بريرلنا عمنا يقدمها  ،(الطلس)من معدن  أبيض، 

 .في زمن الطفولة )الحكيم(وكنا نسميه  ،)الممرض(

 

من  (الحكيم يوسف)هو كان إال أن الحكيم المعتمد من وزارة الصحة     

 ،كان رجال  وقورا   ،(ود الحكيم يوسفالطيب )ستاذنا وهو والد أ الدويم،

وكانت وصفاته الطبية ذات فعالية  ،(الحلة)يتمتع باحترام جميع أهل وأنيقا ، 

 .لمستفسرين.، لدى المرضى واملموسة

التي انغرست  ،تلك (الهجليج)ذكرى شوكة ادر ذهني حتى اللحظة، لم تغ   

 ،(المسيد)وأنا ال زلت أتطلع إلى دخول  ،الحافية ،في باطن قدمي اليسرى

 من أجل قراءة القرآن الكريم. ،ككل أطفال ذلك الزمان
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مستخدمين  ،اللعينة (الشوكة)كثيرا  في إخراج تلك  وتفانا ،والدايلقد اجتهد     

 مثل: آنذاككل الوسائل المتاحة 

 

 ،واالشفا ،والمسلة ،المنقاش

 والسكين،، والسبيب ،وشوك الكتر      

  ،وزيت السمسم      

 

كان صراخي و ،(اإلبرة والخيتالوسائل، )وأذكر أنه كان من بين تلك     

فتوقفا عن  ،الحنانوالرأفة شيئا  من وعميقا ، مما زرع في قلبي والدي، عاليا  

 الشفخانة.إلى والدي على كتفه ني وحمل )النكت(،الجراحية المحاولة 

 

جراحية إجراء عملية  (،ـعمر ود برير)ومساعده عمنا  (الحكيم يوسف)قرر    

 لاستالانتهت ب ،فقط و )المقص( (الملقاط) و (المشرط)استخدما فيها  ،عاجلة

 )وطايتي( المتألمة. من باطن قدمي ،طويلة وغليظة (هجليج)شوكة 

 

 ،و )آمنة( (مستريحة) و (راضيةتلك الشوكة )كم كانت           

  ،ذلك في مرقدها          

 .من ذلك المرقد ،من قبل أن تنزع ـعنوة          

 

 وكم كنت متألماً وقلقاً صارخاً باكياً،          

 بما تربع في جوف،           

 )وطايتي( المنكوبة.          

 



 

88 
 

 الذي ال أجزم إن كان ،(البنج)من غير استخدام الجراحية، جريت العملية أ    

ال  عنه كان أن وبد في المستشفيات والشفخانات أم ال، ،فراً في تلك األيامامتو

من تحت قبضتي أبي  بحيث ال أستطيع الحراكعلى مقعد طويل، تم هجري 

 ومساعد الحكيم.

التي كانت ملكي  ،ت الصوتشيء مسيطر عليه تماما ، ما عدا أدوا كان كل    

 وشفتين،، لسانما يحتويه الفم من جميع وهي  ،وتحت سيطرتي تماما  

لكن كل ذلك لم يشفع لي لدي الطبيب  ،تماما   (مطرقة) وحبال صوتية ،وأسنان

 ومساعديه الرسمي والمتعاون. (المداويا)

 

 ،وشريط أبيض جميل ،صبغة يود (،ما عرفته مستقبال  )انتهى األمر بوضع     

من مالمسة التراب، باالرتكاز على كعبي عند المشي، لفترة ليست وقيته 

 . بالقصيرة

 

كلما ال مست  ،حتى كتابة هذه السطور الشوكةال زلت أحس بوخز تلك    

يحدث عن حقبة كان التداوي فيها  ،الذي ال زال غائرا   ،أصابع يدي ذلك الجرح

 .بالرجالة وبس

 

 ،لم تشهد زمن الموجات الصوتية ،وتأسفت كثيراً أن شوكتي تلك     

 التي ال غنى ـعنها في قتنا الحاضر. ،وـعمليات التجميل ،والليزر

 

فقد  ،(ـعمر ود برير)ويا ـعمنا  ،(الحكيم يوسف)ويا  ،(أبي)رحمكم هللا يا    

ربما قادتني بعدها التي و ،كانت ال محالة واقعة (نبت)خلصتم قدمي من 

 .للمشي قفزاً أو حبواً 

 

 الذي ربما شابته ،الخالص )الطلس(من معدن  ا  مصنوعالمزيج   كأس كان   

 (،مزيج)لكن ما كنا نرتشفه من  ،على جانبيه )الظلطات السوداء(بعض من 

 مثل:كان كافيا  لمعالجة مجموعة من أمراض ذلك العصر 
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 ووجع البطن، والحمى، ،(القحة) الكحة)

 واإلمساك، واإلسهال، والصداع، 

 ،)الطراش(وهو )التقئ( أو واالستفراغ  

 ،وضيقهوخمة النفس  ،إلى جانب وجع الجسم 

 .وأبو الشهيق، والشحتافة 

 

 ،()القراحة أو القروحة ،من قبل اكتشاف التطعيم السحائي ""عالج حمى و 

، بمسح مكان الجرح الذي أو قروحها ،التي كنا نتعاون علي مداواة جروحها

عمنا  مزيج عن ،وبديال  ، وكافيا  الذي كان شافيا   ،(ريق الصباح)ب.. خلفته،

 .ود بريرـعمر 

 

ذلك من قبل أن نتعرف على فعل الرسول الكريم، صلوات هللا وسالمه عليه، 

حيث كان يضع سبابته على لسانه، ثم يضعها على األرض، ويمسح بها مكان 

 ويقول:األلم 

 

 )بريق بعضنا، وتربة أرضنا، ليشفى سقيمنا، بإذن ربنا(.           

 

ينبع من  (النيل األزرق)أن ، درست في ـعلم الجغرافيا ـعرفت مما      

، أو مرتفعات وكنا نعرفها في ذلك الوقت ب..)الحبشة( ،األثيوبيةالهضبة 

وتماشياً مع  ،الحبشة، وسكانها هم )الحبش( أو )األحباش(، وفي تطور أخير

 .بضم الحاء ما تم استيراده من بالد العرب األخرى )الحبوش(

 

 ،)ـعكس التيار(يعني  ،معكوسةاألزرق بدأت رحلتي بمتابعة مجرى النيل    

غائرا  في  ،عميقا   ،ضيقا  في مجراه النيلفقد كان  ،من المصب إلى المنبع
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الذي  (،الهدام)يتميز بوجود  ،(بإتقان تام ، )ياكل ـعوامهتياره قوي ،األرض

 .كم أفنى حياة كثير من الشباب

 

حتى أن الناظر إلى ملتقاه مع نظيره  ،ندفاع في مجراهسريع االهو نهر    

عن  بعيدا (،األبيض)ذلك يشعر بأن مياهه المندفعة تدفع بمياه  ،(النيل األبيض)

تلك من  دلية(المت)لمياهه  ،الرأسيشبه نحدار ويدلل ذلك على اال ،مجراه

 .(الهضبة األثيوبية)

 

 )النيلمثل ما هو سائد في مجرى مياه  ،(التماسيح)لم ألحظ تواجد الكثير من 

التي تفضل السباحة  ،وبالذات تلك التي من ذوات الطبع الهادي األبيض(

 ،فهي بالفعل غير مستعجلةفي نفس الوقت، والرايقة  ،الهادئةاالنسيابية 

 

 .)هي الحقة شنو؟(                    

 

التي والمياه الضحلة متاح لها، والهواء الطلق  ،فر حولهااالغذاء متو) 

وحوة، لحوم أوالد وبنات آدم  "مزمزة"، أو سترخاءتساـعدها ـعندما تعمد لال

 .(إذا ما سنحت لها الفرصة

 

طريق ، (األزرقالنيل )إلى حيث منابع  ،(بااأديس أب)الطريق من مدينة    

 ،تعالى، تتعالى وتلتواءة االكثير ة،متعرج ة،ضيق)معبدة(  ة،أسفلتي ة،جبلي

إلى  اوصل مرتادهفت ،كل خطوة إلى األمام، مع مضي الدقائق وتسارـعهافي 

 .ال محالة ،بين السماء واألرضما ما هو كائن 

 

تتصاعد دوما  لتالمس  سالسل بال منتهى، ،(وجبال ...وجبال ...جبال)الكل     

في داخلها من غير تروي تتوغل بل  ،بكثافة غير معتادة ،السحائب المتراكمة

وكأنها في حجرة مظلمة موصدة األبواب فيها،  المركبة فتنغمس ،استئذانأو 

 .والنوافذ
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فكلما تبينا خط السير  ،حياةوال ال حس فيها  ،تداعبنا أشعة ضوئية ضعيفة    

 ،لنا بانحدارأو حتى تومئ  ،وتأبى النزول تصعد إلى أعال، تنامركبنفاجأ بأن 

ا نوكأننا أصبح ،المركبةعد ابمقالوثيق تصاق لالاذلك من  هيخفف مما نعاني

 .اعدمن تلك المقال يتجزأ جزءا  

 

 :ال ترنح وال التفات           

 

 .(وبس ـعليها)مسمرين                   

 

، وأثناء إال اختالسا   ،في حكم الممنوع ، لبعضنا،كان االلتفات يمينا  أو يسارا     

من أعماق  ،إال الدخان المتصاعدمنا  يرى الفرد ال ،)المسروق( لتفاتهذا اال

ت ما بين السالسل افهو دخان يسد الفجو ،البعيدةوالعميقة  ،)الهاوية( األودية

إلينا فكثيرا  ما يرتد  ،ال يمكن اختراقه بتلك النظرات الواجفة ،الجبلية تماما  

 .خاسئاً وهو حسيرالبصر 

 

ألنه ال يوجد أثر للطين  ،ا يزيد الطين بلة(م)ممما يزيد الحجارة قوة وليس    

فهي  متفاوتة،وكتل  ،عبارة عن حجارة بأحجام ،نتآلف معهفكل الذي  ،هنا 

 أنزل:ظيم حين عوصدق هللا ال لألرض،فعال  أوتاد 

 

                     7 - 6النبأ:  * والجبال أوتادا( الم نجعل األرض مهادا)    

                                                         

مقارنة بتلك السرعة  ،نخالها تتضاعف ،كانت المركبة تسير بسرعة     

 :سهالً وتفسير ذلك كان أمرا   ،في الطرق المنبسطةالمعتادة، 
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 :إذ أنه 

 :إذا ما انخفضت السرـعة)       

 :زي ناسمن األوائل، ، مختصينقدام و )كالم سواقين

 

  ـعبد المجيد ود ست النفر. -

 ماريقا.الطيب  -

 يوسف ود الحاج. -

 

 

 ـعبد هللا خير هللا )بلل الشيب(. -

 ود ابسيف.اسماـعيل  -

 ـعوض هللا دار حامد. -

 

 .محمد ود ابو شليخ -

 المرضي اسحق. -

 معاذو.الشريف  -

 

 مختار ود السماني. -

 بابكر ود السماني. -

 .الطيب محمد ـعلي -

 

 كبار )السواقين(.فاتني ذكرهم من من م غيرهمو

 

 ، بل ستتدحرجـعلى الصعودلن تقوى  المركبةـعلى أن  ،هم يجمعونكلف 

يعني ما هو مطلوب منا أن )نرمي  ،وهنا تكمن الكارثة ،راجعة إلى الخلف

 .(فاألمر خارج ـعن اإلرادة ،لكن ال أستطيع أن أجزم أن )ورا مؤمن( ،قدام(
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محظورا   )الفر(فقد كان  ،فقط )الكر(تواصل الحال على هذا المنوال من     

والمسافات تتباعد من  ،ثقاال   ، والساعات تمضي، بلغ بنا ما بلغ من العناءعلينا

 .(األربعة ـعشرة ساـعة)أكملنا منها  حتى ،أمامنا

 

 وكنا ،في بعض من القرى المتناثرة في األعالي ،ستراحاتتخللتها بعض اال   

يحول ما  ،ووقت ،عن ما تبقى من مسافة ،أثناءها نسأل بعضا  من المواطنين

فال نتلقى إال إجابات غير ذات معنى بلغة المرتقبة،  منابع النيلبيننا وبين 

 .(األمهرا)

 

أو  ،رسما  حيا  فلم أجد وتأملت مليا ،  ،البقاعنظرت من حولي كثيرا  في تلك    

فعلمت أنها  ،كهنا (مادلينا)يدل على وجود وأو ما قد يفيد  أو تمثاال ،  ،صورة

، (منابع النيل)عن  يعاني ويفتشأن  ،للشاعر أنه لم يتسنو ،(بت مدن وبس)

حيث عرف أن الصعود إلى هنا مشقة، ال تدانيها مشقة، بالنسبة لتلك الفتاة 

 ، حيث قال فيها:)الهجين(

 

 األم من أمهرا....                

 والوالد من قلب أثينا.                

 

وخاتفة لونين،  "محسنةأو بالمعنى الصحيح " ،يعني ذلك أنها حبشية معدلة)

 لونها فاقع يسر الناظرين.(إن ف ،حيان كثيرةألكن في و

 

 ......ـعزيزي القارئ   

سبيل ي ف ،)األزرق( )البحر( النيلأن تتصور مدى معاناة ذلك لك     

المزينة بالثريات واألزهار بال أدنى  ،إلى حيث تقع حدائق المقرن ،الوصول

  معاناة.
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 ،و بطون السهول ،والصخور ،يصارع المرتفعات ،فهو في مجراه ذلك    

 ،من اندفاع قوي ،فهو يجري وحاله يتغير ،واالنحناءات األرضية المتعاقبة

في  ،المتفاوتةالتضاريس في متاهات  ،ما بين هنا وهناك ،تلكؤ ممل إلىو

 وأـعلو من و ،من صالبة أو هشاشة ،وفيما يميز بعضها ـعن بعض ،تكوينها

 التي تحد من االنسياب السلس للمياه. ،وغير ذلك من العقبات ،انخفاض

 

حبها زفير يتعالى ايص )تقنت(مسيرتها وهي تئن  (المركبة)واصلت    

بالضرورة و  ،صابرون ،ونحن صامدون ،كلما بدا لها صعود جديد ،صوته

  .وأملنا وصول البحر واآلمال كذابة أحكام( )للضرورة

 

أدركنا فيها أن مركبتنا الفتية قد تنفست  ،(غير معدودة)ما هي إال دقائق     

أحد الفنادق العمالقة، وألول مرة ومنذ  مأما ،وهي تتوقف ـعنوة ،الصعداء

  :جملةالفجر لم أسمع ما سمعته اآلن وهو 

 

 هللا ـعلى السالمة(. )حمد                        

 

لن ننسى تكرار نفس الجملة، عندما ننهي عملية الرجوع، عبر سوف لكنا    

، ف..)شلنا هم نفس الطريق، وقطع نفس المسافات، مستخدمين نفس المركبة

 .جديد(

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 وهادئة، ،وادـعة ،مسالمةونحن في أحضان مدينة  ،اليومغابت شمس ذلك     

 ال ،قضاء ليلةانبعد  ،ضمتنا حتى فجر اليوم التالي، التي )مدينة بحر دار(

واآلمال  ،حالم المزـعجةواأل ،الكوابيسواألحداث، ندري كم كان فيها من 

 المبنية ـعلى المجهول.
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والتي  ،كانت وادعة مطمئنةالتي وصبيحة اليوم التالي،  (لمركبةا)تحركت    

طلع وكانت وجهتنا حيث ت ،الرخيم )تقسيمتها( تبسمت لنا من خالل صوتها

 .الشمس

 

سلكنا خالله طريقاً  ،تزينه الخضرة من كل جانب ،ـعبرنا سهالً منبسطاً    

 :وفي أقل من الساـعة ،شبه معبدة

 

كسجاد أعجمي مطروح  ،منبسطة ،هادئة ،بانت أمامنا لوحة ملساء      

وال  ،انحناءاتوال  ،فيه (تكسرات)انكسارات ال  ،جاذبة ، وبألوان سهلة،بعناية

ونفر ، تحلق من أمام أنظارنا، غير أسراب من الطيور البيض ،أصوات منفرة

 :أنهاوالتي عرفنا  المرحبة، ،المعافاة البقعة قليل من مواطني تلك

 

 تانا(  )بحيرة                          

 

 يمثل:ذلك الحلم الغائب، واألمل المنشود، الذي  

تلك في تلك المهمة، تتضافر معها  ،(للنيل األزرق)المنبع الرئيس       

 تمدها بما تجود به من فيض مائي عذب.، فمن حولهاالتي المرتفعات 

 

كان  ،( نطيطالزورق الحديدي هذه المرة بكل هدوء من غير ) أبحر    

أو ما  ،)فرس البحر(من حيث تشبعت نواظرنا بجماـعات  ،المسير لطيفاً 

وغيرها من الحيوانات  ،الثعابينإلى جانب  ،)القرنتي(يعرف لدينا ب..

 التي لم نسمع بها ولم نرها من قبل. ،المائية

 

نحن غالباً ما نطلق ـعلى )القرنتي( كلمة )قرنتية(، بالتأنيث، فما زلت ال 

 ن سر ذلك التأنيث! أدري حتى اآل
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من جملة أولئك اإلناث الالئي  (،أم دريقة) و (القرنتية)أيعني ذلك أن     

لدى طوـعاً أو كرهاً،  التي تجب طاـعتهن)وزارة الداخلية(،  نيطلق ـعليه

الحديدية(، أم المرأة المرأة التي تعرف ب..)تلك أم هن من صنف الرجال، 

ذلك الوـعاء الجامع لكل النشاطات  ،األنثىأنها غريزة طبيعية تمثل فيها 

، والتي ال مفر البتة من إبداء االحترام التي يدور في فلكها الذكور ،الحياتية

  والتقدير لها.

 

ـعرفنا وسمعنا كثيراً ب..)أم دريقة(، ولم يخطر ببالنا ـعلى اإلطالق مسمى    

 ،ور المعهودةكناية ـعن هيمنة وصلف الذك ،)أبو دريقة(، أو حتى )أبو درقة(

واكتفينا ب..)أم دريقة( فهي أكثر رقة وأنوثة حتى  في مجتمعاتنا الحيوانية،

حياء وخجالً، ال رهبة في باطن )دريقتها(، ـعندما تخفي )رقبتها( ـعن األنظار 

 ، من وجهة نظر بشرية.وخوفاً من األـعداء

 

 ،(لربانا)أشار لنا ومن هناك  (،البحيرة) شواطئتوقف الزورق عند أحد     

إلى بيد ممتدة، في استقامة تمثل زاوية حادة، تقل عن الزاوية القائمة بقليل، 

العالية إحدى قمم الجبال وكانت إشارته قد استهدفت  ،منابع النيلتقبع حيث 

 .(البحيرة..)ب المحيطة

 

هناك حيث يلتف الضباب بفوضوية ثائرة، حول تلك القمة المستهدفة،    

 ومما قد غيبه قوس الضباب ،ميز من الصخورستكون وجهتنا القادمة، مما قد ي  

 لسياب:ا بدر شاكرمثلما جاء في بيت شعر للشاعر كان  هنأعن نواظرنا، فك

 

 ،مثل الحرير               

 ،يشف ـعما ال يبين وما يبين               

 

 ـعما نسيت،              

 وكدت ال أنسى وشك في يقين.             
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لكن في  ،عن عين الرائي من مناظر ،ما يغطيإن قوس الغمام قد يغطي    

 ،تنبع من بين قطرات الماء الصافية ،بلمسات جمالية طبيعية ،شفافية مموسقة

وتنتمي لبعضها البعض في  ،بكامل حريتهاالتي تسبح في الفضاء  ،الرشيقة

 والمتأملين عن بعد. مخالطة تبعث باالرتياح للناظرين

 

 البدويات:وجاء في قول الشاعر يصف بعضا  من الفتيات 

 

 اح ـوش ير ـغ ود ــالنه ات ـبادي          

 مسا  رـوخان آخ دًا ـنه ان ـص          

 

 مثل قوس الغمام يعترض الغيم         

 اـطمس  ائبـحـالس وسع ـي وال         

 

(، )سميناه شاطئ ألن هذه البحيرة وديعة شويةنزلنا إلى أرض الشاطئ     

، إال أن وصارت تتزايد في هطولها شيئا  فشيئا   ،وبدأت األمطار تتساقط علينا

وصغيرة في حجمها، مقارنة بما كان  ،هينةكانت ما الحظته أن قطراتها 

 .)فيكتوريا(بحيرة  لجةفي من قطر ينسكب علينا 

 

من تحت سياط الجبلية، قمم تلك السلسلة  ىأحد ونحومن معي، أخذت طريقي 

المتوافرة مع والمعينات،  ،ن جمعت كل الوسائل، بعد أالمتداعيالمطر 

 ءاستخدامها أثنا تحتمي التيمؤجريها، المحتشدين في نقطة الصعود تلك، و

 :ـعبارة ـعنكانت ، والقيام بهاالتي أزمعت  ،التسلقعملية 

 

من  تبلغ ،رقيقةطويلة )ـعصاية(  ـعصاومظلة )سمسية( واقية من المطر، 

)ما ـعندها شعقة( كتلك التي ، أو أكثر بقليلمن ذلك أقل  ،الطول المترين
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ـعليها أثناء خطبة الجمعة، التي يقبضون ويستخدمها أئمة المساجد ـعندنا، 

 الجبال.تسلق مرافق من خبراء شخص أما المعين الثالث فهو 

 

من  ة سنةرعش أالثنيلم يتجاوز  ،طفلأولئك الخبراء  منكان نصيبي      

الذي رغم نحافة جسمه  ،يبدو أنه أقوى مني بكثير ةلكنه وبالممارس العمر،

 يميل أكثر إلى الهزال.

 

الذي يظل يدفع بها إلى  ،اليمنى كنت أضع كف يدي اليسرى على كف الفتى   

وهو ذو  ،والهترشة( ، والتلكع،االنزالق)لمقاومة ثقلي أثناء عمليات  لىأع

لذلك، كنت أرتكز عليه كلما دعت الضرورة بفارق كبير، فقامة أقصر مني 

 .وقد حدث ذلك كثيرا  

 

)خبير ، أنا وزميلي ـعبد الكريم فضل المولىذكرني ذلك الطفل موقفي،    

 ألول مرة.، مفردين عندما أحرمنا للحجتربوي(، 

 

وغير ذلك مما يقوم به الحاج  ،والسعي ،الطوافلم يكن في ثقافتنا كيفية     

طفل عرض علينا . (مكة المكرمة)داخل الحرم المكي ب..في أفعال من 

المطلوبة، ئر ا، يعني أن يقودنا ألداء الشع(بتطويفنا)أن يقوم  سعودي)صبي( 

 ، فاستجبنا لطلبه.اآلن قدرهكم كان مقابل مبلغ ال أذكر بالطريقة الصحيحة، 

 التكرار والمحاكاة،ال نجيد إال  (،ببغاوات)أن يحولنا إلى  الصبيذلك ستطاع ا

 .جانا ـعلى الكبر( ه)لكن ،(التعلم)من أنواع  ا  نوعذلك إال  أظنما و، والتقليد

 

جعلتنا نتعلم منها الكثير  ،بما يملكه من قدرات )الصبي( الطفلأبهرنا ذلك    

تلك التي تماما ، للنصوص  حافظا  الطفل كان في مرات قادمات، عندما حججنا 

 :ألول مرةوعرفنا منه تردد عند كل موقف أو شوط، 
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كامالً، )وليس نص تعتبر شوطاً  (الصفا للمروة)من  )السعي( أن المسيرة 

. ولوال )وليس نص شوط( ،كامالً  شوطاً ثانياً  (المروة للصفا)ومن شوط(، 

ونحنا ما ، (وقد تجر ل..)هدي ،أصبحت موضع خالف (حجتنا)ذلك لكانت 

 .(قدرة)ليه ـعندنا 

 

 فتعلمت وقتها من حديث الرسول الكريم صلوات هللا وسالمه ـعليه:

 

 )أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد(.                   

 

ومتى؟  ؟ال أـعلم كيف (جبلي)وأنا أغامر في صعود ، مما أفادني أكثر    

كما التي و ،اإلنجليزيةاللغة يجيد التحدث ب، الطفل )الحبشي(ذلك كان  ،ينتهي

بداية من  ابتداءً ، حسب المنهج الدراسي ضمن المواد المقررة،أنها  ،يأخبرن

 .، فيما يعرف لدينا بالتعليم األساسيالسنة الدراسية األولى

 

 عندنا من إمكانات لغوية هو لى ماإ ،جدا   (فسالمتأ)وعندها تحول تفكيري  

نحن كرت كيف ، وتذما )بتسقي موية( ،منافهي وحتى لدى الكبار  أجنبية،

 .من خالل تفكير مبتور لبعض أهل القرار ،عنوة ،قتلنا لغة التواصل تلك

 

متخيرا  من  ، مع ذلك الطفل،نتابني الخجل وأنا أتبادل الحديث الجادا   

والممارسة  ،والفهم ،لكني وجدت فيه اليقظة ،الكلمات ما قد يصعب عليه فهمها

، التي تعتبر لغة دخيلة لك اللغةمتطلبات تاأللفاظ من في التعامل مع  ،السليمة

 كما كنا نحن. ،فهو لم يكن ربيب االستعمار اإلنجليزي يوما  ما عليه،

 

، في نفس الوقت بيدي اليمنى، القوية كنت أقبض على تلك العصا الرقيقة   

 ،فيهي سوف أضع نهايتها السفلى المكان الذوحذر،  ،وكنت أتحسس بكل روية

ونسبة  ،نسبة لهطول المطر المستمر ،لتكون لي سندا  في التسلق البطيء جدا  

 كا نسلنونسبة ألناالنزالق، التي غالبا  ما تؤدي إلى  ،لحجارةلمخالطة الطين ل
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 ما ،منهما في توالي متالحق  ،والفجوات ،تتناولنا فيه الصخور ،طريقا  ضيقا  

 .أخرىبين خطوة و

 

بنا  ، فقد أدتت على أثره القمم ارتفاعا  تعال ،مندسين إلى أسفل واد عميق كنا   

تبدو القمة ف ،ثم بدأنا نصعد في صعوبة متناهية ،الطريق إلى أسفل الجبل أوال  

فما  ،نقطة االنطالقةن جدا  ع ا  بعيدكان  ،قطعناه تسلقا  إلى أعلى، وما بعيدة جدا  

 ،وما بين الجلد مزحلقة، ،فوق صخور مبللة ،عدة بين تسلق واستراحات

 .تقدمنا إلى األمام ،أكثر مني ،لذاك الصبي ا متوفرانكان ذانلال ،والصبر

 

، أو ولم ينقطع تساقط المطر ،رويداً ... وصعدنا رويداً  ،وتسلقنا... تسلقنا     

مضت الساعة كاملة حين  أو )الزلقيبة(، )الزقليبة( االنزالقخف عناصر ت

 (.األزرقالنيل )التي يبدأ منها نبع  ،بدأنا نقترب من القمة العجيبة

 

أي من باطن  ،من أن الينابيع تأتي من أسفل ،على عكس ما ألفنا في بالدنا     

يصعب على  ،قمة عالية، فهو يبدأ من (النبع)أو  (المنبع)أما هذا  ،األرض

في سبيل الوصول من التسلق  ،فما بالك عزيزي القارئ ،ارتيادها األنظار

 ؟.إليها

  

 المساحة، واسعة ،سطح صخرة ملساء ،مست برجلي الواهنتينأخيرا  ال   

على  ،الخشنالرمل الناـعم وبل تكثر فيها حبيبات الرمل  ،خالية من الطين

  حوله يسمع من  ،يشق الصخور (نبع)كانت تلك الصخرة تطل على  .السواء

 وصوت المياهال يتشابه إال محدثا  صوتا   ،ومنحدر ،وخرير متدفق ،دوي

إلى ما رأيت وسمعت عند وقوفي  ،قلتني على الفوروالتي ن ،نحدرة بقوةمال

 .في وقت سابق (،ت جنجا)شالالأمام 

 

 ،كتلة متكاملةو ا  نسيجفأصبحت لدي  المظاهر،ما بين هنا وهناك تشابكت     

من جمال ما بدا أمامي ب ،وصفهعلي مما يصعب اآلسرة، النباتية من النغائض 

 ،بالديباج األخضروالبعض مكسو  ،، وصخور بعضها عاروتناسق نباتي
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 ،واألطوال ،خضرارتة االوالحشائش متفاو ،والبعض مرصع باألزاهير

مما يضوع من األزهار والنباتات  ،ومن الروائح المنبعثة المختلطة ،والكثافة

 على تلك الصخرة.المتناثرة 

 

والتي استطاعت  ،النيل األزرقمن مياه  ،ه المتدفقةامصدر قوة المي أدركت أن

، جاءت من هنا،)المقرن( عند ملتقى النهرين ،جانبا   النيل البيضأن تزيح مياه 

أي عارض قد  ،ال يبقي وال يذر ،أمامييتدافع الذي الماء  نحدارحيث أن ا

كثيرة  ،النيل األزرق الرئيس، الذي جعل مياهالسبب  ،تهاوهو ذ ،يعترضه

 .)ـعكرانة ـعلى طول(الطمي و 

 

 !بين السماء واألرض)تتحكر( ما (قمة) وقفجالساً أن تكون  ما أجمل      

 ،العنان ابل تكون في حال أرخيت فيه ،أو متوجس ،بخائف تسل وأنت

 ، ومستطاب،فكل منزل هناك جميل ،أي منزلإلى نزل بك الحال ، لتوأطلقته

 

 (وكل رداء ترتديه جميل )                   

 

 

 تذكرت: 

 الناصر قريب هللا:

 قد تناهى إليك كل جميل                  

 .قد تناهى إليه كل جمال                 

 

 :هوتذكرت

 هن في الحسن للطبيعة أشباه                

 .اـورًا وحسـعـا شــقنهـف وإن                 
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 :وتذكرت

 امرأ القيس:

 كأن ثبيرًا في ـعرانين وبله                      

 .ملكبير أناس في بجاد مز                      

 

 ذكرت:وت

 الخنساء بنت ـعمرو:

 وإن صخرًا لتأتم الهداة به                       

 .ارـه نـي رأســلم فـأنه ـعـك                      

 

 : وتذكرتها

 يا صخر وراد ماء قد تناذره                     

 .أهل الموارد ما في ورده ـعار                     

 

 

 وجال بخاطري: 

 مالك بن الريب:

 

 ةــيلـن لـل أبيتــري هــعـيت شــأال ل                  

 أزجي القالص النواجيا (الغضا ) بجنب                  
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 الركب ـعرضه  لم يقطع (االغض ) فليت                  

 الركــاب ليالــيا  ماشى (االغـض ) وليت                  

 

 (الغضا )لو دنا (االغض ) لقد كان في أهل                  

 دانــيا  لـــيس (االغــض ) مــــزار ولــكن                  

 

 وللعلم ـعزيزي القارئ....

 الغضا( هو غابة كثيفة ممتدة.ف...)

 

 

 وخطر ببالي أيضا :

 :بثينة جميل 

 لةـل أبيتن ليـري هـيت شعـأال ل                  

 .يدـي إذًا لسعــإن رىــوادي القـب                  

 

فالموقف كان أكبر من أن وأدب،  ،وتراث ،من ذكريات ،طاف بي ما طاف      

وشح  ،الكلمات مني تطايرتلقد  ،مما يفتش ـعنه إنسان مثلي ،يستدـعي القليل

الضيقة  ،القليلة ،المبعثرة يوراقوغادرتني أ ،فجف المداد ـعندي ،نبعها لدي

إذا ما وبالمثير،  ،الذي ال يزال ينضح بالكثير ،فحملت ما حملت بداخلي ،الصفحات

 .يطفحأن شاءت له األيام 

 

 ،والترقي ،ففي الجبال مساحة للسمو ،ارتيادهيقولون إن صعود الجبال يصعب     

كان صوت شاعرنا  وعليهوالنظر من أعلى إلى ما هو تحت،  ،وإثبات الذات

 يقول: (ألشابيالقاسم  أبو)التونسي 
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 ومن ال يحب صعود الجبال                       

 .فرــر بين الحــيعش أبد الده                       

 

أجزت ، فيكون ما، وأصعبر ـأم ،هنا فصار عندي النزول من القمةأما أنا      

 :)ألني دائماً أحب الصعود(فقط االستثنائي ، وفي هذا الموقف لنفسي أن أقول

 

 ومن ال يحب نزول السفوح                     

  .ممــالق ر فوقــيعش أبد الده                     

 

بأية حال من األحوال، للبشر ال يطاق  ،يبدو لي أن العيش المتواصل فوق القمم    

يولد رغبات البقاء في القمة  ،ولفترات قصيرة، لكن التواجد المؤقت هناك

 .واستحبابها، ويدـعو للتباـعد ـعن السفوح والتقوقع فيها

 

البعاد أفعال ردود نوازع ويفجر فوق القمم، التواجد المستمر ـعلى ـعكس ذلك ف   

 مواطن.التلك ن ـعوالنزوح  ،يولد الرغبة في التقاربكما  ،السالبة

 

 مما دـعاني إلنشاء ذلك البيت الشعري ما يلي:

 

 أواًل:

وبدواخلي ما  ،بسبب ذلك االنحدار الرأسي ،بدأت النزول وأنا مكب ـعلى وجهي    

الصوت المنبعث من  ف ،وتزحم مخيلتي ،تقلق ثباتي ،ياتنيجوس من ذكريات مض

 .مسمعي )األذن الداخلية( بخريره في داخلويمخر ال زال يدوي  ،(النبع)
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 :اً ثاني   

أقرب ما كنت حيث أني )ساـعتئذ(،  ،أكن أنوي النزوللم لمست في نفسي أني       

ما أودـعه في، وخلق مافي ،ك التفكر المتواصلمن خالل ذل ،في ـعليائه هللان كون مأ

 الطبيعة في األـعالي، من أسرار، وإبداـعات، وإـعجازات.

 

   اً:ثالث 

نحو  والذي ربما تخللته )الدردقة( ،، والسقوط من القمةنزالق المتوقعاال       

 .الصغير السفح أنا ومرافقي

 

 :اً رابع 

، ومن ، الذي يجعل من االنزالق أمراً واقعاً بال انقطاع ،المطر المنهمر       

الواحد  كده، ـعنصران هامان أثناء ساـعات النزول. )ـعشان االستغاثة و )الجرسة(

  ويستغفر(. في واطاة هللا ، و )يصنقرأحسن يعقلها ويتوكل(

 

نا منحدر إلى ، وأالمبلل الصخرذلك  أقدامي على في تثبيتكثيرا  ساعدني ما      

ما كانت وتلك العصا التي كانت بيميني ك ،اليافع الغالم ذلك ،بعد مشيئة هللا ،أسفل

  .ـعليه السالم (موسى) عصا

 

، إال أنهما يتشابهان في نتائج االستخدام، الخصائصفي و هما يختلفان في الوظيفةف

 ، بقدرة من هللا تعالى.الحالين يكفالن السالمة لمستخدميهماففي 

 

فحمدت  )المنبع(،نزلت إلى السفح وأنا أرقب ما تعالى أمامي من قمة     

أم  ،ال أدري إن كان مفرحاً  ،وـعم نفسي سريان شعور ،هللا واستغفرته

 لكنه كان لذيذًا. ،مسراً 
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 ،وهللا ولي التوفيق،،،،                                                        

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

   

     

 

 

 

 


