
 

 

 

                     

 

                     

 

 

  

 

 

 

ين ـــمــالمعلتدريب د ـهـمع

 يــالـعـــال

(H.T.T.I) 
 

 حر  ذلك الص  
    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 الدكتور/ عمر محمد العماس

 

 



 

 

 داءـــــــــاإله

 

 ،إلى أبنائي
     

 السياب،

 

 ،والمهلب

       

 والمقداد،

      

 ومحمد،

 

  .وأحمد

 

 أطال هللا اعمارهم، ووفقهم، في حفظه، ورعايته.
 

 

 ...إلىو
 كل خريجي معهد المعلمين العالي،

 ،  أو أمواتا  نسأل هللا لهم الرحمة إن كانوا أحياء          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 كرـــــــالش
 

 

 

 ساهميل الشكر موصول لكل زم

 ،بالمعلومات  معي

 ،أو أي نشاط ،أو الذكريات

 .صورته التي أمامكمي جعل الكتاب يخرج ف

الشكرأجزله لألستاذ/ خلف هللا مصطفى أحمد الذي قام بالتنقيح  والتصحيح 

 وإبداء الرأي.

على ما بذلته  معي من جهد  وشكري الخالص للزميلة/ نور اسماعيل مكي 

 . مالء والزميالتفي حصر أسماء الز  مقدر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 المقدمة

 
 عزيزي القاريء... يسرني

 أن أضع بين يديك هذا الصرح المفتوح،
 حواجز وجدران، ومن غير فصول وأقسام، غير من

 وحتى من غير عناوين.
 فهو بنيان يشد بعضه بعضًا، يمثل جسدًا واحدًا يتفاعل، يقاوم، ويدافع،

 شتيت، والتباعد والتمزيق،يطرد عن نفسه، روح اإلنقسام والت
 وينفي الفرقة والتخاذل، فهو واحد أصم.

 ويتابع فيك... تتابع فيه...
 كل ومضة من الذكريات والخواطر.

 ويفتح أمامك كل أمل ورجاء.
 المعلمين العالي،تدريب معهد إنه صرح 

 فلك عزيزي القاريء....
 وأن تقف متى تشاء،.... أن تبدأ من حيث تشاء

 وأن تحفظ ما تود حفظه......ا تريدوأن تقتطف م
 وأن تتجاوز ما تراه غير مناسب لك...
 وأن تدخل في ذاكرة ما، متى شئت،

 ولك أن تخرج منها عندما تريد.
 لك أيضًا عزيزي القاريء...

 أن تؤانس من ترغب مؤانسته،
 ولك أن تضحك مع من يطرد الحزن عنك،

 ون،بتعاث الشجاولك أن تباكي، من تظن أنه يستحق 
 كما يمكنك أن تتباكى على لحظة، أو ماض،

 ومن أهم ما هو لك!!!... بعث أمامك من جديد
  أن تختار ما تريد.

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

   

  المؤلف



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ننننا لمنظومنننة التعلنننيم النظنننامي، المتمثنننل  فننني نتماؤ كنننان ا ،منننن قبينننل الصننندفة فقنننط    
المدرسنننة اننننذاك بالمرحلنننة ادولينننة، بعننند أن طنننال إنتماسننننا، فننني بحنننور التعلنننيم النننديني 

نتماؤننا إليهنا علنى وسنادة منن علنم ينفنع، وبعد أن اتكأ ا بالخالوى، في أكثر من موقع،
نوا يتمتعننون بننه مننن ع، تعلقنننا بهننم، فأصننبحوا لنننا القنندوة الحسنننة، بمننا كنناوعلننى شننيوف ن ف نن

، ومعننننارف دينيننننة رفيعننننة، وريفننننة ظاللهننننا، عننننالوة علننننى إلمننننامهم بعلننننوم  سننننلوك مننننرضف
الرياضيات، واللتنة العربينة، والقصنل النديني النوافر، النذي يحمنل بنين طياتنه ادسنس 
التربويننة الهادفننة، ممننا جعلنننا وفنني تواضننع تننام نطننأطيء رؤوسنننا أمننامهم إحترامننًا، رغننم 

ط الجلننندي المجننندول علنننى الحنننائط أحياننننًا، والمشنننهر أمنننام وجوهننننا إنثنننناءات ذلنننك السنننو 
ل عنن الجاننب التنفينذي و تارة، والمنبسط مستلقيًا على مصنالة الشنيأ أو الفكني، المسنؤ 

للرقابة والتحفيظ، تارة أخرى، يستلقي السوط بين يدية علنى المصنالة كالحينة المقزعنة، 
لمننامهم، ومعننرفتهم، حتننرام مننن منطلننق اوقنند ينبننع ذلننك اا المفزعننة، كمننا يخننال لنننا ذلننك،

وممارسنناتهم، لفنننون الكتابننة علننى اللننوح الخشننبي، أو علننى ورقوالفننرف ، وهننو نننو  مننن 
والننذي كننان     ،A4النورق، ناصننع البينناض، أملننس يننوازي بمقنناييس الينوم، ورق أل و

 والعمار هو:يزداد نضارة، وبهاًء، عند التصاق العمارعليه، 
حددة من الكربوون، والموما الموحونلالمسوحون ، "الحبر المحّضر بنسب م

تخلووو هوولم المكونوواً  يوودا ، ويعبووف المخلوووو  يمووا يعوور  والشعرلالسووبيب ، والموا  ، 
بالدّواية، وهي إنا  مغير، يمثل المحبرة حاليوا ، دود يكوون ممونوما  مون ال خوار، أو 

أن ُأمتمودً من ثمر القرع مغير الح م، أو من الز اج،  ي العهوود القريبوة، لبعود 
األوانوي الز ا يووة، كمتولبواً منزليووة، أو ت اريوة بووالمعن، الواسوا ، يلتموو  العمووار 
بسوح الور  المشار إليه، مند الكتابة مليه، باستخدام أدالم البوص، أو القموب، 

 ، بواسوة الوالب.التي كانً ت هز، وتممم محليا ، داخل الخلوة أو خار ها
بنة بعنض ااينات القرانينة، أوالتعاوينذ، علنى ذلنك النورق، بكتا الشيخ أو ال كييقوم     

بعنند أن يننتم  تجهيننزه فنني شننكل قصاصننات، تتفنناوت فنني مسنناحاتها، وطولهننا وعرضننها، 
وتصننمم منهننا أشننياء متعننددة، مثننل البخننور، الننذي ي حننرق ليستنشننقه المسننحور، أو ذلننك 

 المصاب بالعين، أو أي مرض اخر يحددة الشيأ.



 

 

الورقنننة، وهننني عبنننارة عنننن طينننات منننن ورقنننة مكتنننوب عليهنننا،  أيضنننًا، تصنننمم مننننه،     
صننتيرة الحجننم، تعلننق علننى عضنند الشننخل المعننني بننالعالج، أو تلننبس كتميمننة تتنندلى 
مننن العنننق علننى الصنندر، أو تصننمم فنني شننكل حجنناب، ومثلننه مثننل الورقننة، يعلننق علننى 

اوت العضنند، أو يتنندلى مننن العنننق علننى الصنندر، إا  أنننه أكبننر حجمننًا مننن الورقننة، ويتفنن
سننننطواني اد هفنننني كبننننر حجمننننه، أو صننننتره، حسننننب أعمننننار مسننننتخدميه، ويتميننننز بشننننكل

 جاذب لألنظار. ال
توضنننع الورقنننة أو الحجننناب، بنننين يننندي إسنننكافي مننناهر، لتتليفهنننا، أو تجليننندها،        

بالجلنند المننزان، الننذي يكسننبها رونقننًا، يتلننذذ مسننتخدمه بننالنظر إليننه، وفنني الوقننت ذاتننه، 
، أي محمينًا محّ بوايًا، كمنا يخالطنه الشنعور، بأننه قند أصنبح يعمل على إرضنائه نفسن ًً

بقدرة اهلل تعالى، من كل ما هو ضار، فتنمو وتزداد فيه الدافعية، واإلقبال القوي، لكنل 
عن سنناعديه، ليننرى غيننر ه، مننا ، كلمننا شننم ر مننا يرينند فعلننه أو القيننام بننه، ويننزداد بننذلك فخننراً 

أكبنر حجمنًا، وأكبنر قندرًا ورفعنة، فتتسنع بنذلك يتزين به من تمائم، فيخال له أنه أصنبح 
خطواتننننه، وتعلننننو نظراتننننه، وبننننذلك يرحننننل الشننننيطان الننننرجيم عنننننه، أو يكننننون فنننني حالننننة 

 إستعدادف لذلك الرحيل اإلجباري.
نتحت بنا طريق المعرفة، إلى ساحات تعليم أخرى لم نألفها، وهي المدرسة، التني ا    

معظمنننا، نحنن جيننل ادربعينننات، مننن أبننناء  لنم نكننن نعننرف منهننا إا  إسنمها، وكننان حننظ
الرينف، وادقنناليم بمفهننوم اليننوم، هننو أن نننتعلم أو ا نننتعلم، ذلننك دن النندخول، إلنني دنيننا 

 ولعبة الحظ .  التعليم المدرسي كان عن طريق الصدفة المحضة فقط، بطريقة القرعة
يء بننادوراق، فنني كننيس ملنن ناينند، فبإدخننال جنتننه ينندانايخننرج عننن مننا ا  كننان ادمننر    

الصننتيرة، المطبقننة، والمتشننابهة فنني ذات الوقننت، وبإسننتخدام إصننبعين إثنننين فقننط، همننا 
اإلبهنننام والسنننبابة، إن كاننننا سنننليمين، ولنننم تتيرهمنننا نتمنننات، وسنننوافي، ادينننام المضننننية، 

لتقاط واحدة من تلنك ، االتي تختطها طبيعة الحياة القاسية، المتكالبة دومًا مع ادقدار
م نا ..  ادوراق، منا تعليمنًا أو عدمنه و إم نا ..وات فيتحدد المصنير، فإمنا نصنرًا أو هزيمنًة وات

م ا كمنا و ضنادات المتعنددة، منا قند يكنون منظنورًا أوغينر منظنور، كمنا يقنرره، تمن الم ،وات
وأخننرى  منظووورةجننرت العننادة، مننن يقومننون بوضننع الميزانيننات مننن المختصننين، نفقننات 

 .غير منظورة



 

 

زيننزي القناريء، الحالننة النفسننية، لنذلك الصننبي الصننتير، الننذي فلنك أن تتصننور، ع     
لننى تلننك الحالننة النفسننية، واإلجتماعيننة لننذلك ادب، الننذي إمتزجننت  لننم يحالفننه الحننظ، وات

تلنننك ادم التننني ا تنننزال تتنننزل، وتنسننن  أحالمنننًا ل لدينننه قسنننوة المعانننناة، وحنننالوة التفننناؤل،
ط لننديها النندمو ، والفرحننة، وسننوء كبننارًا، ا يتسننع صنندرها الننرؤوم للملمتهننا، حيننث تخننتل

حننننظ ولينننندها، الننننذي تنننندخره ليننننوم شننننبيه بننننذلك اليننننوم، الننننذي تصننننورته الشنننناعرة لولينننندها 
 لملي :الصتير

 ل، متين ياملي تكبر تشيل حملي،
 .إياك  ملي  الخالك  أبوي  دخري

  يها:لمدرسة، لم ترا  إنها طريقة قبول با
ختيناره لمنا اتعلم، التني تتمثنل فني خصائل المتعلم، وا طموحاته، وا حرية ال 

 ، كمنا يطلنق عليهنا المحتشندون منن ومليوان...  اضي سوف يتعلمه، بل هي عملية و
مننن أهننل  يعلوووهننناك صننراف   .القرمووةاابنناء، وادهننل، سنناعات الكشننف عننن الحننظ و

الصنننتار، النننذين حنننالفهم الحنننظ، صنننراف يحمنننل الفرحنننة بنننين طياتنننه، وترديننند لكلمنننات ا 
 تتعدى:

 ...  مليان.مليان 
 .شالوم ... شالوم

 طفال أبرياء، صتار، وأفراد أسر،د سة،في الجانب ااخر من المشهد، رؤوس منك  
بنهننا مننن التعلنيم، بمحننض الصنندفة، وسنوء الحننظ، يبنناركون، ويهنئنون غيننرهم مننن أسننر حنرم ا

رويداً، المحظوظين، يملؤهم ادسى، والحزن، ويبتعد عنهم التفاؤل، وتتادرهم البسمة، رويدًا 
 لتتالشى بين اليأس، واإلحباط، وندب الحظ، وكنأنهم ينرددون قنول شناعر الحقيبنة السنوداني

 :  العمرابيأحمد محمد حسين 
 أندب حظي أم آمالي،

 دهري دمدني،
 .مالو ومالي

يوجنننه القنننائمون علنننى ادمنننر، أولئنننك المحظنننوظين منننن الصنننتار، النننذين يتنننراوح 
بين الثامننة والعاشنرة، والنذين أصنبحوا تالمينذًا،  عددهم الخمسين، وتتفاوت أعمارهم ما



 

 

مننن تلننك اللحظننة، يننأمرونهم بالتوجننه إلننى دار معينننة فنني القريننة، تتسننم بالفننناء الواسننع، 
 ، أو الطننوب الوووينتحننوي مبنننًى كبيننرًا دحنند ادعيننان، قنند يكننون مشننيدًا مننن الجننالولو
الننذي يطلننق عليننه، ادخضننر، أو الطننوب ادحمننر، أو القننب، أو البننول، أو التمننام، و 

، هنننذا فننني حنننال عننندم وجنننود مدرسنننة الوووديوان أو المضوووي ةفننني غالنننب ادحنننوال، إسنننم 
، نحنننننن مشنننننيدة، تحتنننننوي أو ا تحتنننننوي علنننننى تالمينننننذ جننننندد أو قننننندامى، وكنننننان نصنننننيبنا

   ديوان حاج الويب .من ذلك و المقبولين،
النشاطي، الذي ذكرنا، في التالب، في شنهر أكتنوبر منن كنل  لكما يتم كل ذلك

وحلننول موسننم الخريننف،  ،عننام، وقفننًا علننى التنسننيق والبرمجننة المتعلقننة، بإبتننداء الدراسننة
أكتنوبر ي يونينو و الذي يبدأ، في معظم أرجاء السودان، والذي يشتل الفترة ما بين شنهر 

 من كل عام .
إن  غالبية سكان ادرياف، يمتهننون الزراعنة، ممنا حندا بناإلدارات التعليمينة، أن 

ويم الدراسننني خنننالل هنننذه الفتنننرة المحنننددة، دسنننباب عديننندة تتعلنننق بحيننناة تعتمننند هنننذا التقننن
   منها:مختلف ادسر، 

بتننداء الدراسننة، نسننبة لهطننول فنني الوقننت المحنندد اتعننذر وصننول التالميننذ للمنندارس،  -
 ادمطار المستمر أو شبه المستمر.

 تمكين التالميذ من مساعدة أسرهم في ادعمال الزراعية المتنوعة. -

ن التالمينذ منن التندرب علنى ادعمنال الزراعينة، وغيرهنا منن النشناطات المتعلقنة تمكني-
 تربية الحيوانات كالدواجن وادرانب وغيرها.مثل  بالمجتمع الزراعي،

تمكنننين التالمينننذ منننن مسننناعدة أسنننرهم، بمنننا يتحصنننلون علينننه منننن عائننند العمالنننة لننندى  -
 ااخرين.

قيمة مالبسنهم، ومتطلبناتهم المدرسنية، فني تمكين التالميذ من كفاية أنفسهم، بتوفير  -
 حالة عجز بعض ادسر عن اإليفاء بذلك دبنائهم.

، وكنننان المسنننتعمر يصنننول ويجنننول بنننأرض النننوطن، وكنننم كاننننت بووودأً الدراسوووة
المسنافات متباعنندة، مننا بنين الخواجننة، والمعلننم، والمننتعلم، والمنزار . معلننم واحنند، لفصننل 

ن المقنننرر الدراسننني ينننة التنني أقيمنننت فيهنننا، وكننناسنننم القر منسنننوبة ا واحنند، يمثنننل مدرسنننة،



 

 

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

المواد الثالثة ادولى مواد أساسية، ينبتي أن يتعلمهنا التالمينذ، فهني ضنرورية، 
 مووادة ال نووونوسنة، وتمثننل قاعندة تعلننم مسنتقبلي للتالميننذ ودسنرهم، أمننا وذات فائندة ملم

، وقنند بننر  بعننض مننن التالميننذ، ألووواا األردوازفكننان نشنناطها ينصننب فنني الرسننم علننى 
بسناق مائلنة، ولنيس كمنا يرسنمها التالمينذ ااخنرين بطريقنة  السيال ةممن يرسمون شجر 

، النذي نالنت لأكبور التالميول سونا   المودي  المبوارك  وار النبويقائمة  أمثنال التلمينذ، 
والنذي أشناد بهنا كثينرًا، فتعلمننا منن بعند  لالناظر، أحمد الويوب ،رسوماته رضا المعلنم 

ذلنننك كينننف نرسنننم سنننيقان ادشنننجار، والتننني ا تتشنننابه وأعمننندة التلفنننون، بأينننة حنننالف منننن 
 ادحوال.

وجننود شننملت الفنننون أعمننال الطننين، التنني يجسنند التالميننذ مننن خاللهننا، مننا هننو م
ومألوف بالبيئة المحيطة بمجتمع المدرسة، من ادبقنار، والجمنال، والمناعز، والكنالب، 

ياحظهننا وحيواننات أخننر عديندة. كمننا تشنمل أعمننال الطنين، الصننناعات المختلفنة، التنني 
حياته، محدودة المسافات، فكنان يصننع ادوانني الفخارينة المختلفنة، صنتيرة التلميذ في 

اننننني الكبيننننرة، مثننننل ادزيننننار بأنواعهننننا المختلفننننة، وادبنننناريق، الحجننننم، التنننني تحنننناكي ادو 
والمصنننوعات الخزفيننة ادخننرى، المسننتعملة فنني المنننزل، أو فنني أي موقننع اخننر شننهده 

، المربعوووة، والووودردر، والقويوووة مثووول:التلمينننذ فننني مجتمعنننه. كمنننا شنننملت بنننناء المننننازل، 
 يها.  وبعض تشكيالت مباني المدن المختلفة، لمن أتيح لهم السفر إل

 ، الننننذي يمثننننل ننننناظر المدرسننننة وإن كننننان معلووووم الموووو و يقننننوم المعلننننم ادوحنننند
 ، فيننا لهننا مننن مووواد من موولةبالمدرسنة صننف واحنند ، بتنندريس المقننرر الدراسنني كنناماًل و

مهمننة قاسنننية، وتكنننرار ممنننل يمتننند لعنننام دراسنني كامنننل. ا ينننرى المعلنننم خاللنننه، وا ننننرى 
، الننننذي كنننان يمثننننل لوووووا األردوازسنننوى  نحنننن المتعلمنننين خاللننننه، منننن أدوات الدراسننننة،

 .وأحيانًا والمرجع ،الكتاب، والكراسة
، عبننننارة عننننن لننننوح مننننن ادسننننمنت المقننننوى الصننننلب، الننننذي تبلنننن  لوووووا األردواز

، يميننل لونننه للسننواد قلننياًل، يتحمننل  سووم40×60لمسنناحته، فنني اغلننب ادنننوا ، حننوالي 
يسننننتخدم قلننننم رفيننننع الصنننندام، والرمنننني علننننى ادرض مننننن أعلننننى، وا ينكسننننر بسننننهولة. 



 

 

، يشنننبه ذلنننك ادنبنننوب الموجنننود بنننداخل قلنننم الحبنننر الجننناف األردوازمصننننو  أيضنننًا منننن 
مننن غيننر  بومووة، 4اس يننفهننو قلننم صننلب فنني شننكل المسننمار الحدينندي مق  ، pigل

 ميزاته أنه:الجانب المسطح، شكاًل وطوًا ومن 
المووراد  شووكل،أو الكلمووة، أو ال منوود إسووتخدامه  ووي الكتابووة، وبم وورد رسووم الحوور  -

أو  ،ن القواري  مون معر وة الحور ، أو الكلموةمكّ ي كتابته، ُيظهر لونا  أبيضا  واضحا ،
 مليه. الشكل اللي كتب

نتهوا  مون الغورل الولي كتبوً مون أ لوه،من وريو   ور ال  يمكن مسح الكتابة، -
 اليد، أو أي دوعة دماش متو رة.

 .ل يبق، أي أثٍر مل، اللوا بعد المسح -

يقننننوم ب عليننننه، ونعننننرض مننننا كتبننننناه علننننى معلمنننننا، الننننذي يتفحصننننه و كنننننا نكتنننن
ختبارات، وحنل المسنائل الحسنابية. وفني واا متحانات،بتصحيحه، وكذلك ادمر في اا

في كومنة واحندة، أي نضعه  نهاية المطاف، نمسح ما كتب على اللوح، ونقوم بجمعه،
ا قنند علننق بأذهاننننا مننن ، إا  مننا نحمننل معنننا مننا نسننتذكر فيننه وننصننرف إلننى منازلنننا،

 معلومات.
نعنننننود فننننني الينننننوم التنننننالي للمدرسنننننة، ا نحمنننننل شنننننيئًا منننننن المعيننننننات، أو أدوات 
الدراسننننة، إا  حواسنننننا الخمسننننة، و مننننا كنننننا قنننند حفظننننناه عننننن ظهننننر قلننننب، فنننني يومنننننا 
الماضنني. كنننا نحفننظ القننران، وادناشننيد، والقصننل، والمسننائل الحسننابية، حفظننًا بارعننًا 

فننني وقتهنننا داخنننل وتسنننميع ااينننات القرانينننة، ا نقنننوم بتلحنننين ادناشنننيد، ومتقننننًا، كمنننا كنننن
الفصل، ونقوم أيضًا بتمثيل بعض المواقف، التني تتناولهنا القصنل، التني تسنرد علنى 

طالعننًا، لعنندم وجننود أي أثننرف للكتننب أو المخطوطننات. وكمثننال ولننيس ا مسننامعنا سننردًا،
وهننني قصنننة تعليمينننة ذات  لكريوووً لتلنننك القصنننل، التننني تمث نننل داخنننل الفصنننل، قصنننة 

كانت القصة تطبق عمليًا، بعد إكمال سنردها منن قبنل المعلنم، متعددة،  تربوية أهدا 
 مساما التالميل:على 

لصننننتر أذنيهننننا،  كريووووً ب...، وكنيننننت  لالغنمايووووة هنننني أنثننننى المنننناعز كريووووً
 ولتحبيبها إلى نفوس التالميذ. 

  ي: وتتلخص القمة



 

 

غيننر إذن مننن أختهننا، التنني إجتهنندت كثيننرًا فنني خرجننت مننن البيننت، مننن  كريووً نّ أ     
الرجننو  للبيننت، فمننا كننان مننن  كريووً لأبووً  البحننث عنهننا، ولمننا عثننرت عليهننا رفضننت

 كريوووًأختهنننا، إا  أن تطلنننب المسننناعدة منننن ااخنننرين، وتلجنننأ للحينننل، منننن أجنننل حمنننل 
 للرجو  للبيت، في أسر  وقت.

، دن ريووًك  وطلبننت منهننا ان تضننرب العمووايةو كريووً للعمووا أخووًذهبننت 
كريوً العموا . تركنت لوأنوا أبيوً رافضنة:  أبنت الرجنو  للبينت، فأجابنت العصنا كريً

 كريوووً،أبنننت أن تضنننرب  العموووا، دن  العمووواوطلبنننت منهنننا أن تحنننرق  للنووواروذهبنننت 
كريووً . تركننت : لوأنووا أبيووً بقولهننا النووارأبننت الرجننو  للبيننت. فأجابتهننا  كريووًعشننان 
وطلبنت منهنا  ،موامز أو الضوفن لح وظ الموا  لتمنا مون  لود ال،للقربةوذهبت النار 

، كريوًأبنت تضنرب  العموا، عشنان العمواأبت تحنرق  النار، عشان النارأن تطفيء 
كريوووً . تركننت لوأنووا أبيووً أبننت الرجننو  للبيننت. فأجابتهننا القربنننة قائلننة: كريووًعشننان 
، عشنان القربنة أبنت القربوة  يقودوطلبت منه أن يثقنب و للشوكغاضبة وذهبت القربة 

، كريوًأبنت  تضنرب  العما، عشنان العماأبت تحرق  النار، عشان النار تطفيءأن 
: لوأنوووا فننني رفنننض صنننريح بقولنننه الشووووكأبنننت الرجنننو  للبينننت. فأجابهنننا  كريوووًعشنننان 
 أبيً .

، وبحسننب مننا تمتلكنه مننن قندرات، أخبرتننه إنهننا كريووً للشوووكهننا تصنندت أخنت 
وافننق علننى إن ننه سننيثقب علننى نفسننه و  الشوووك ، فخننافالقربووة  يقوودسننتأكله إن لننم يثقننبو

، العموواإنهننا سننتحرق  النووار، وقالننت النووارإنهننا سننتطفيء  القربووة، وقالننت القربووة  يقوودو
هاربة نحو البيت النذي رجعنت  كريً، وعندها ولت كريًإنها ستضرب  العماوقالت 

 .العما له أخيرًا، بعد التهديد الذي لقته من قبل
دداء اددوار المننذكورة، هجننم كننل  إن  المثيننر فنني ادمننر، أن  كنناًل مننن المكلفننين،
، مننن كننل منننهم، والننذين كريووًأخووً منننهم علننى غريمننه، بتيننة تنفيننذ ادمننر الننذي طلبتننه 

قاموا برفضه جميعًا في بداية ادمر، من جر اء الخوف الذي تملكهم، من العقوبنة التني 
 سوف يتعرضون إليها، وا شك أنها عقوبة مؤذية وغير متوقعة.

ممتعة، إا  أني أعيب فيها، ما تدريبية من دروس كريً قصة  لكن ورغم ما حوته
 خلفته من اثار سالبة، لدى التالميذ، حتى يومنا هذا، حيث أصبح الجميع رهين رفع



 

 

إلى سوط العن   العما م، وخاصة بعد أن تطورتيالتعلمزاولة عملية ، عند العما
لمتعلم. فمتى يا ترى والخرطوب، وأصبح للتخويف دور كبير، في كبح جماح الفرد ا

 إلى أسلوب تربوي   وتلجأ  العما ؟، عن إستخدام كريًتتخلى أخت 
 اخر أكثر نفعًا.

تقنننول مثنننل هنننذا الكنننالم، وهننني تعنننض علنننى شنننفتها السنننفلى، التننني تعلوهنننا عيننننان      
، لنن يكنون تنهنتهجاجاحظتان ومحمرتان، وهي ا تعلم يومها، أن  ذلنك ادسنلوب النذي 

 ، في مطلع ادلفية الثالثة . مجديًا، ومقبواً 
تدرجت بنا الحال، في دنيا التعليم والتعلم، فاجتزنا مسافة أربعنة أعنوام  دراسنية 

كتسبنا من خاللها خبرات كانت لنا زادًا ومعيننًا، فني السننوات ا نقضت عجلى،ا كاملة،
قننندت  حينننث تبلورلننندينا اإلدراك، واتالمرحلوووة الوسوووو،الدراسنننية ادربعنننة، التننني تلتهنننا و

شعلته، واتسعت مساحات المعرفة لدينا، وتتير حالنا من مندرج الطفولنة، إلنى سناحات 
طفولننة ممزوجننة بأحننداث، تنننم عننن التطننور العمننري، والمعرفنني، فأصننبحنا نتحنندث عننن 

 لية.و الثقافة، والسياسة، والمستقبل، والمسؤ 
 يب ...لالثووانو ، التنني سننميت فنني فتننرة احقننة للمرحلووة الوسووو، أدرنننا ظهورنننا

وهننا نحننن نخننوض فنني خضننم  ،التنني انضننمت اخيننرا لمرحلننة التعلننيم ادساسنني، العووام 
سنتبداد مقاومنة لال الموروثات الرجولية، التى تتطلع للحريات الكاملنة، غينر المنقوصنة،

لى كيفية الحلنول، ك والجدينة فني  ضنرابات،ااعتصنامات وااالسياسي، واإلجتماعي، وات
ديات، المتمثلنننننة فنننني التمننننرد، والثنننننورة علننننى القنننننديم تخنننناذ القننننرارات، وولنننننوج دنيننننا التحننننا

 التقليدي، والرجعي أحيانًا أخرى، وتبني روح التجديد .
مننن هنننا بنندت أمامنننا الحينناة فنني ثننوب جدينند، لننم نألفننه مننن قبننل، وبنندت نظراتنننا 
شننننناردة، لنننننم تقنننننف دون تحقينننننق طموحاتننننننا، وتطلعاتننننننا، المحشنننننوة باامنننننال العنننننراض، 

 تي لم يطالها اإلصالح والتشذيب بعد.والقناعات الراشدية، ال
فقررنننننا أن نكننننون أو ا ، فنننني الصننننف الرابننننع الثننننانويتتيننننرت مالمننننح حيواتنننننا، 
 بالخبر اليقين. هينة نكون، هنا وعند هذا الحد، جاءنا 

 محموود التووومسننوى أسننتاذ ادجيننال، التربننوي المعننروف ادسننتاذ    هينووةلننم يكننن 
كنان طوينل لمليوه رحموةا، ، اننذاك،  لعواليالمعلموين اتودريب معهود عميند التي اني 



 

 

القامة، فارعًا، عاليًا كالمعهد العالي، كان جسمه يجول فني مالبسنه المتسنعة، البنطنال 
والقمننيل، التننني كنننان يتفاعنننل معهنننا فننني مداعبننة مسنننتمرة، منننا بنننين الشننند والجنننذب إلنننى 

 نتمننناسواأعلننى، بلمسننات منننن أصننابع تربوينننة، عاركننت، وصننارعت، بتفنننان متواصننل، 
 عميق، في ساحات التعليم والتعلم والتربية.

حنننديثًا لبقننًا، جاذبننًا، تميننل الننننفس األسووتال محمووود التوووم التي وواني تحنندث إلينننا 
لتقنننناط كلماتننننه المنمقننننة، المرتبننننة، والتنننني لننننم تخننننل  مننننن الدعابننننة اللطيفننننة، ما  اوادسنننن

يتنننوق ، متضنننمنة كنننل منننا كنننان الهوووالل األمووودرمانيوالتشنننويق، الننننابع منننن حبنننه لفرينننق 
نتمناء وكيفينة ومواصنفات اا ،المعلمين العواليتدريب معهد إليضاحه لنا، فيما يخل 

لتحنناق بننه، إذ أن ننه قامننة تعليميننة ا تطننال. حنندثنا ...وحنندثنا ...نحننن طننالب واا إليننه،
معهود فعشنقنا، منن وقتهنا، وتعشنقنا  !ليتوه لوم يسوكًالصف الرابع الثانوي، حتى قلننا: 

، أبنوا  النواا العوادييننحنن لنا، ثر من جانب إذ أنه سنيكفل ، في أكالعالي المعلمين
 أمحاب الو ا اإلدتمادي:

فننننني وزارة التربينننننة والتعلنننننيم، براتنننننب ا يننننننقل مليمنننننًا واحننننندًا عنننننن  وظي وووووة دا موووووة -
  وهننو راتننب واحوود ومشوورين  نيهووا  ومشوورة دووروش  قووو ل غيوورجنيهننا و  21.10و

ينا لهنا منن ثنروة تقنود الفنرد مننا، نحنو  . Scale - J:لالدرجنة الوظيفينة التني تعنرف ب
اإلسنننتقرار، وسننند حاجنننات ادسنننرة، اانينننة والمسنننتقبلية، ا سنننيما وأن  الواحننند مننننا، وهنننو 

تنب، بمنا ار أي زينادة فني ال سنوية،  مالوة..لبموظف وطالب في نفس الوقت، يتمتع 
، الننتعلم يعننادل أكثننر مننن جنيننه كامننل، يفعننل ذلننك فعننل السننحر، فنني تجدينند رغبتننه فنني

 ستمرار في التعليم . واا

، ما بين الوظيفة والدراسة، وقع خال ومحبب لدى أهلنا فني هذا التالقيكان ل
لود ادرياف، حيث تجدهم تعلو وجوههم التبطنة، والسنرور، ويتفوهنون بمنا وصنل إلينه 

وبقوري وبمور   أقور ي: لود  والن ب، من المرتبنة العلمينة العالينة، الممينزة، بقنولهم الن 
 .ماهية 

، علنننى أيننندي أسننناتذة متمينننزين، مختصنننين، معظمهنننم ممنننن المعهووودينننتم التعلنننيم فننني  -
اليونسوووكو و امعوووة القووواهرة  ووورع الخروووووم، ودلوووة مووون منننن يمارسننون مهننننة التنندريس 

 العريقة، وهذا أمر له بال  ادهمية.  امعة الخرووم



 

 

وز   ، معلمنننننًا بالمننننندارس الثانوينننننة، وينننننالمعهووووودي عتمننننند الطالنننننب، بعننننند التخنننننرج منننننن  -
توزيعنننناً مباشننننرًا، ضننننمن الكشننننف العننننام، الخننننال بتنننننقالت معلمنننني ومعلمننننات المرحلننننة 

،ل بعد نشرة السامة الثانوية، والذي يذا  عن طريق اإلذاعة السودانية، في ادمسنيات
الثامنة، التي تلاع  يها أسما  تمثل دا مة وويلة، من أول ك الولين تو واهم ا،  وي 

 دة من البالد . للك اليوم،   ي مناو  متعد

يننتم التوزيننع حسننب تخصننل الطالننب الخننري ، وا شننك أبنندًا فنني أنهننا وظيفننة          
مرموقة، في ذلك الوقت، ت صن ف الفرد الملتحق بها، كأحند أصنحاب المراتنب الوظيفينة 

   في السلم الوظيفي.Qالهامة في الدولة، حيث يشتل الدرجةو

يننرن باذاننننا  ميوود، محموود التوووم التي وواني،العا زال صنندى حننديث أسننتاذنا           
ويفعل بننا منا يفعنل، فقند سناقنا عبنر دهناليز وطرقنات شنتى، صنوب الهندف النذي كنان 

 يرمي إليه. 
تقادمت بننا ادينام، وتبندلت بننا ادحنوال، وتباعندت بينننا، وبنين ذاكنرة ذلنك اللقناء       

ا بمنا يشنتل الطنالب، فني ، المسنافات، وانشنتلنالمعلمين العواليتدريب ومعهد الشيق، 
تلك المرحلة، بنالجري وراء التحصنيل، والتفنوق ادكناديمي. فنذهبت ريناح النتالقح، فيمنا 

، وكمنننا ردد فننني دربوووابعننند منننا كاننننت أكثنننر  ،بينننننا وبنننين ذلنننك الصنننرح، بعيننندًا ... بعينننداً 
 يوس  بشير: التي انيالجمال شاعرنا 

 ادربوأنت أكثر  بعيدا  معناك      ي سروذهبنا بما 
أنسانا، ما دلفنا إلينه منن نشناط أكناديمي، كنل منا كنان يندور منن حنوار داخلني، 

، وفنني ب امعووة الخرووووملتحقنننا إلننى أن ا ،المعلمووين العوواليتوودريب معهوود بيننننا وبننين 
أمينننز كلياتهننننا، والتنننني تعننند حكننننرًا علننننى المتفننننوقين، منننن حملننننة الشننننهادات ذات النسننننب 

   .Grade 1&2العاليةو
، بسنمعتها، ومكانتهنا، وعظنم سنلطانها، وانضنباطها، خروووم امعوة الإسنتمالتنا 

وعلمها التزينر، عنالوة علنى مشناتها العريقنة، الجاذبنة. أصنبحنا فيهنا طالبنًا لننا معننى، 
ننهل من معينها الذي ا ينضب، صرنا أكبر حجمًا، وأنبل قدسية، كمنا أصنبحنا أكثنر 

رتقاًء .  عظمة، وات



 

 

ويننننة، وتشننننبثنا بالتطلعننننات الحضننننرية، بمننننا تتيننننرت فينننننا بعننننض مننننن مالمننننح البد      
  ي:شاهدناه ومارسناه 

قاعننننات النننندرس، والمكتبننننة الزاخننننرة، بشننننتى أنننننوا  الكتننننب والمراجننننع المتنوعننننة، 
أيننام شننبابه الووريح  ،  لال نووان حموودالعربيننة منهننا وادجنبيننة، حيننث كننان يقبننع ادسننتاذ 

 منه:النضر، أشجانا وسمعنا 
 إنً  كلك  زينة،
 نة.ومايمة كالوزي

فنني اإليقننا   الوزينووة وال توواةفعرفنننا مننن سنناعتها كيننف نمننازج ونقننارن مننا بننين 
  فني العالقنة البرما ية شبهب..و ال تاة، حيث أمكننا ذلك من وصنف للمشي الحركي
علنى  بالبرما يواًعالقة  لل تاةأو للوزينة فقط، علمًا بأنه ليس  العوم والمشيما بين 

 .سم األحيا داإلطالق، كما يعرفه زمالؤنا في 
ات التي ا تنسى فني مجتمنع الجامعنة تلنك الشخصنية ادسنطورية من الشخصي

الننننذي داعننننب مشنننناعر المجتمننننع الجننننامعي  الحووووال ، –حمووووودة الفنننننان خفيننننف الظننننل 
التي تدفع بالمتلقين لها إلني السنرور  ،والمواقف الطريفة ،بقفشاته الممتعة من الحكاوي

ويشننبع  ،تخيننر مننن الجمننل والمفننردات مننا يمتننعي ،والضننحك، فكننان رجنناًل سننريع البديهننة
 من الدعابة اللطيفة المعافاة من كل عيب. ،النفوس

يقلننه،  ينسننب إليننه مننا قالننه ومننا لننمموسوو، ود ن وواش،  أصننبح حمننودة مثلننه مثننل
ه أبنندًا، فنني سننبيل لقنناءات، أو حتننى مننن لننم يلتقننيتداولننه كننل مننن خالطننه الجلسننات أو ال

 ضرين.على الحاالنكتة إضفاء الدعابة و
أن  النكنات النواردة  ،نوردة من خالل ادسنطر التالينةسا نجزم أبدًا أننا وفي ما 

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

 لإنً مالك خالي لهن كدي.  للرجل: يقوم بالحالقة لرجل أصلع فقال حمودةكان  -
وا، أمبووارا مشوويً   (لتقنناهعمننل صننباحًا وخاطننب أول مننن اإلننى الحمووودة ذهننب  -

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



 

 

نووص خووواب الوور يا لب ووتح فنني الجرينندة ووجنند عنوانننًا يقننول: يطننالع حمووودة كننان  -
لبضوووم  – كلهوووا موووا لقيوووً الووونص الثووواني  ل تشوووً ال ريووودة: حموووودة، فقنننال النوووون 
 .النون 

كننرة القنندم فنني المينندان الشننرقي، فكننان أن وقننف أمامننه مبنناراة فنني  يتننابع حمووودةكننان  -
 وقنال لنه:حموودة فنانبرى لنه  ،وغطنى علينه مشنهد المبناراة ،طنوال القامنة ،أحد الطالب

 ممكن تدينا معاك و هة نظر .(

لدكتور جرعنة وهنو ينظنر مشروبًا، تناول منه ا مبد ا، الويبللدكتور حمودة  قدم  -
 حموووودة، وتنننرك البننناقي ووقنننف متنننادرًا فقنننال لنننه إلنننى سننناعته ارتباطنننه بأحننند بمحاضنننرة

  وذهننننب. فعمننند أحنننند نضووووباوال المشنننروب ينننادكتور، فأجنننناب الننندكتور بكلمننننة واحننندة و
: لإنتو أمولكم ل حمودةالطالب إلى زجاجة المشروب واحتساها عن اخرها، فقال لنه 

 نضباو ول دسنتاريا ول أي مرل؟ ا
شنناهدنا الطرقننات الداخليننة المسننفلتة، وأشننجار اللننبأ الباسننقة، المتفرعننة، وغننرف        
وطريقننننننة  حيننننننث النظافننننننة، والنظننننننام، وادكننننننل المجنننننناني الشننننننهي، لالسوووووو رة  الطعننننننام

 ، وادننوار السناطعة، متعنددة ادلنوان، وادشنكال،   (HELP YOUR SELFال..
الليلينة البناهرة، والمننراوح، ومبنردات الميناه، إلنى جانننب الكثينر المثينر، الننذي والكشنافات 

 ساقنا نحو كل ما هو جديد، والذي أصب  لنا عاديًا، في أيام تلت.
تتيننرت فينننا حتننى مشننيتنا علننى ادرض، أصننبحنا نمشنني خطننوة ثننم خطننوة، مننن 

مننن خلننف أبنني  لتصنناق أقنندامنا بننالثرى، وكأنننا كنننا نسننيرمننن اأعلننى إلننى أسننفل، قللنننا 
 العالء المعري، في خشية وأدب واحترام: 

 سر إن استوعً  ي الهوا  رويدا .
مضنننت، عنننندما كاننننت مجموعتننننا التننني  اً تنننذكرت هنننذا المشنننهد بعننند أربعنننين عامننن

 تضم ادستاذ الكبير المخضرم، الذي يعبث لسانه ويتالعب، في غير تأتنأة، وا تلكنؤ،
ود  -مول بور يعقووب   ألستالمن غير معاناة، ا ، و اللغة اإلن ليزيةفرنجة،وبلتة ال
 . الود عاً المتقدموةو المعلموين العواليتودريب معهد ، وهو من أوائل خريجي القوينة

حيننث أكلنننا السننمك  لالشوويرن  ،وقنند  كننان يومهننا ذهبنننا وتناولنننا طعننام اإلفطاربطريقننة 
ت ال صنننناحب المطعننننم المشننننهور، وشننننربنا مننننن زجاجننننا لكنتووووا المنننوردابي مننننع المعلننننم 



 

 

ًا، فنننامتألت البطنننون تمامنننًا، وانتشنننرنا علنننى عنننرض مننناًء حنننالًا مسنننتثاغ، لالسووو ن أب 
لشووو   ودووال:، وعننندها إنبننرى ادف عننوض للحننديث شووارع ال يوولالزقنناق المننؤدي إلننى 

 ؟ . با، نحنا دا لين الشارع كي 
كينننف تتينننرت، لسنننبب منننا، قبنننل أربعنننين عامنننًا منننن  لاتهوووا،تنننذكرت أن  مشنننيتنا، 

يننث أصننابتنا الخننيالء الخجولننة، وبعننض مننن نننواز  ادنفننة، غيننر المصننقولة، الزمننان، ح
  ل امعة الخرووم.، سوى إنتمائنا في هذا السلوك منه ما ننطلقوليس هنالك 

شتان ما بين الحنالين، حينث توحندت العالقنة منا بنين الشنعور النداخلي والمشنية 
، وللقيمنننات منننن رووووومل امعوووة الخنتمننناء ينننا لبعننند المسنننافة منننا بنننين ااعلنننى ادرض، ف

سننننتالل عظيمننننات السننننمك الصننننتيرة فنننني ا السننننمك المننننوردابي، تخللتهننننا معاننننناة فائقننننة،
 لميد أما .من داخل لحم سمك يعتبر لالشوك ،

 ، نحنننن أبنننناء ادريننناف وادقننناليم،  امعوووة الخرووووومنهلننننا العلنننم والمعرفنننة، مننننو
لتحصنيل العلمنني ، التني كانننت تتمثنل فني الالشووارة حينث كنان يضنرب بننا المثننل فني 

 وقتها.
 خالل:جتماعيًا من تفاعلنا ا

نننادي الطننالب، والميننادين الخضننراء، والزيننارات لكليننات الجامعننة، فنني مواقعهننا  
جتماعينننة، والسياسنننية، والعلمينننة، ومنننن خنننالل والنننندوات اا المتفرقنننة، وأركنننان النقننناب،

ت لننا الحيناة وهني الجدل المباح، العاصف أحيانناً، تملؤننا روح الشنباب، وعنفواننه، فبند
حتنى  تمد ذراعيها مشرعة، تحتوينا، فندلف نستقي من كنل ناحينة منن مناحيهنا الدافئنة،

 رتواء.اا
نتابننننا شنننعور بأن نننا قننند تأقلمننننا، علنننى متطلبنننات تلنننك البيئنننة الصنننالحة، وواكبننننا ا

إلنى منا هنو  لالبرالموة ،المسيرة، فتشتنا فيها رياح التتيير، فتتيرت فينا الصفات نحنن 
، ننراهم عمالقنة، فني لالسوناير حسن، ولكن شتان ما هو بيننا وبين منن سنبقونا منن اد

جتماعيننًا فكننانوا هننم القننندوة وامظهننرهم، وتحنندثهم، وفنني فهمهننم للحينناة، علميننًا وسياسننيًا 
 المباشرة لنا.

 مووول ا، ملويشمنن الطرائنف التني أطلعنني عليهنا ادف والصننديق الندكتور  
 : امعة الخروومطالب 



 

 

ب امعووة ونحننن نتننادر أوطاننننا فنني ادقنناليم، كملتحقننين جنندد  لزوادتنووا ت كانننو
 ، مصننعًا محلينًا، كعوك، فني السننة ادولنى، كنان منن بعنض مقتنياتننا خبينز، والخرووم
 ال وموووةلننننا منننن يشنننفق عليننننا كثينننرًا، فننني كرتوننننة متواضنننعة، ليعينننننا وسننناعات  هوضنننع

كننان كننل ذلننك مننن منطلننق  بال امعووة،الشننديدة، أو لنأكلننه أثننناء تناولنننا لشنناي الصننباح 
الشفقة علينا، ومنن منطلنق أننا يجنب أن نتتنذى جيندًا، لنسنتطيع التتلنب علنى ادزمنات 
التذائيننة، التنني سننوف تواجهنننا، اسننيما ونحننن مننن ضننعاف البنننى، وأننننا سننوف نقننتحم 

 دول مرة ديار التربة بالخرطوم.
التني اتتشنابه، فني  لالبوركا ، ةال امعودخلنا به إلى داخليات  لكعكنا  حملنا       

أي وجننه مننن الوجننوه، مننع التصننميمات الهندسننية الخاصننة ببيننت ادسننرة الننذي إنحنندرنا 
 منه. 

، ذهبننا كتيرننا منن الخرووم لبرالمة  ب امعةفي أول صباح لنا، ونحن طالب 
ول زال الحوووودي  إا أننننننا،  لالسوووو رة طننننالب الننننداخليات ادخننننرى، إلننننى حجننننرة الطعننننام 

وذلننك بمننا نحملننه فنني أينندينا مننن وجبننة  الوووالبلننم نكننن كتيرنننا مننن  ملوويش، للوودكتور
 الكعووك بإقتنائهننا، وهنني قطننع مننن ذلننك الوووالبمصنناحبة إضننافية، ا يتمتننع كثيننر مننن 

فنني ذلننك الوقننت تحننوي الكثيننر المثيننر مننن أصننناف  السوو رةالقننروي ادصننيل. علمننًا بننأن 
الشنناي علننى  لكبووابي كاسننات وضننعنا  نرهننا مننن قبننل.ادطعمننة التنني لننم نسننمع بهننا ولننم 

لي جوارهالالس رة   ميلة المظهر، المنضدة   العزيزات.كعكاتنا  وات
، النننذي الكعوووكبعنند أول رشنننفة منننن الشننناي، العالقننة الملهوفنننة بينننننا وبنننين  بووودأً

رفننض تمامنننًا أن يقضننم، دننننه كننان منننن الصنننالبة بمننا يشنننابه حجننارة الجرانينننت، إذ أننننه 
فننني داخنننل ذلنننك الكنننوب، النننذي يحتنننوي علنننى  رفنننض أن يلنننين حتنننى بعننند غمسنننه طنننويالً 

 الشاي، وقد تعالت منه خيوط البخار الكثيف، دالة علي إرتفا  درجة حرارته.
حاولنننا شننتى الوسننائل للتتلننب علننى هننذا الموقننف الحننرج، فنني وقننت أدركنننا فيننه، 

 لخرووم.امحا ظة داخل من طالب يسكن ذووهم أننا محاطون ببعض 
واحننننننندة فقنننننننط، بعننننننندها           كعكوووووووة محننننننناوات الجنننننننادة عنننننننند توقفنننننننت التجنننننننارب وال        

سننننريعًا، وتوجهنننننا إلننننى الداخليننننة، حيننننث أسننننتعنا علننننى تحطننننيم تلننننك  ي الشوووو ونا الشوووو



 

 

بالحجارة ،في وقت احق، علي البالط، وعلى أرجنل سنراير الحديند، فتكسنرن  الكعكاً
 كما ينتشر الزجاج الصلب عند ما ينكسر. الكعك وانتشرت أجزاء
، منن الطبقنات الخروووميين  واحند منن زمالئننا التهشويمن شنهد  مشنهد وكنان أ

قمنننا التني تعتبنر راقينة إجتماعينًا، ومتمكنننة مادينًا، وأرفنع مكاننة مننن غينره منن الطنالب. 
 تلك الشظايا، وفي تواضع تام، أخفينا ااثار التي ترتبت عن تلك الفعلة.  بلملمة

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

ممكن تديني كعكة من كعكم القبيل داك، مشان أسوند بيهوا ر وللوليا  !مليشويا  
كوراع  السورير بتوامي دا، مشوان األرل هنوا غيور مسوتوية، و تشوً وموا لقيوً لوي 

 ح ر؟ 
 خاطبته على الفور:

 دا كعك ر ال ياماحبي؟ .ل إنً ما مار   
ودد ملمً  يما بعد أننا، و ي محاكاتنا لمنا لالكعك  كنا ل ندرك المكونواً 

 PUREوالمقادير  يودا،   كنوا لنلوخ  الوددي  لالولي سيموبح م ينوا    وي المويوة ل

WATER.ما إضا ة القليل من زيً السمسم ل ول مملح وبا  ونديه النار ،  
 ووورا أفقننننا علنننى طلعنننة، وصنننوت، ادسنننتاذ المرحنننوم  بننننا الحنننال حتنننى  مضنننت       

، والنذي العوالي المعلموينتدريب بمعهد  المس ل،الذي كان يشتل وظيفة  محمد  را،
، الذي بدل حياتنا رأسًا على عقب، وكنان خطنًا فاصناًل، لمم  را  بكنيناه فيما بعد  

 ، دفعة جديدة.المعلمين العاليتدريب بمعهد لبداية حياتنا كطالب 
يتصننف بننبعض الصننفات التربويننة الخاصننة بننه، والتنني تميننزه لالعووم  وورا  كننان        

ذلنك فيمنا بعند، والتني ا زال الكثينر مننا  شهدنا كثيرًا عن غيره من أساتذة المعهد، كما
خالود ميسو، يجتر ذكراها، وأخل من بين الذين يتحدثون عنها كثيرًا ادسنتاذ النوفي  

 عبتووه اإلسووتيكة ب الوحينند الننذي كننان يحمننل فنني ، وهننو الطالننود أموودرمان، ال اضوول
، وذلك منن شندة حرصنه علنى اإلتقنان، واإلخنالل، التعليم العالي، في مرحلة والبراية

في أدائه، وهو الوحيد النذي كنان يسنتخدم العربنة الخاصنة بنه منن بنين أقراننه، لنذلك تنم 



 

 

لمواصننفات  لنني عننندما تزوجننت قبلننه بسنننين عدينندة، ذلننك إلسننتيفائه كوووزيرإختينناري لننه 
 التي أجادها تمامًا وأبلى فيها بالًء حسنًا. الوزارية،المهمة 

تقودننننا النننذاكرة، فننني نفنننس مجنننال النقنننل والترحينننل، الممينننز دصنننحابه عنننن بقينننة 
الزرقنننناء اللننننون، التنننني كننننان يمتطيهننننا أخونننننا وزميلنننننا  ال يسووووبا، تلننننك الطننننالب زمالئهننننم
المعنروف، والنذي كنان  ألمدرمانيالهالل ا، واعنب ود أمدرمانملي دادرين، الفاضل 

 دووادرين،يومهننا فنني أوج تربعننه فنني منصننة الهنندافين، المشنناهير بالسننودان. كننان أخونننا 
، التنني ا تتمتننع بسننمة الطننول، أو ال يسووبابقامتننه الطويلننة، يتننواءم فنني إنسننجام تننام مننع 

ا اإلرتفننا  عننن ادرض كثيننرًا، إا  بمننا أضننفته عليهننا تلننك الشخصننية، التنني تعلوهننا، بمنن
بتسننامة متفننردة، إسننتطاعت أن تحنندد خصائصننها المثاليننة.  تتميننز بننه مننن خلننق قننويم، وات

، كثيننرًا أولد األبوويلمننن الوورحمن أحموود ميسوو،،  مووالا مبوودكننان أخونننا وصننديقنا 
. دوادريناخر، وأظن أنها الت إلينه عنندما إشنتراها منن ادف  وأمايستعيرها في مشوار 
سنمات رفاهينة أواد المندن  دادرين وخالد، فكنا نرى في ، 11لخ أما نحن مستخدمي 

 المدللين.
مننن مبوود ا، محموود الخويووب، أخبرننني ادف الزميننل دووادرين، وعلنى ذكننر أخيننا 

زي شنبه التنوائم  ب.. دوادرين،، أن  أحند معارفنه كنان شنديد الشنبه أولد الحاج مبود ا،
 التعووووواري   موووووا تعري وووووة وهوووووي تسووووواوي نوووووصأو أكثنننننر، أو زي شنننننبه التعننننناريف،و

ا نووالقرشلبالقوديم ، وهووي دوود تكوون مخرومووة أو غيوور مخروموة، لمنوودما يتنوودر أخوان
، كنايووة موون  نحنووا الخرمنووا التعري ووةلالممووريين ملوو، بعضووهم يقولووون: لأخواتنووا  

، فهو شبه كامل، حتى أن  الشنخل العنادي الخبرة والمعر ة الكاملة بخواص الشي  
 ، يسننتتل ذلننك الشننبه شووبيه دووادرينا يسننتطيع أن يفننرق بينهمننا، كننان ذلننك الشننخلو

ستخدامه وسائط المواصالت العامة، فكنان كلمنا جلنس بجاننب أحند منن الركناب، اعند 
 . والطريننف فنني ادمننر، أن  يووا كووابتنإا  وأقسننم عليننه أن اينندفع، بننل يخاطبننه بعبننارة و

، صنافحه وخاطبنه بإسنم بالمعهد دول منرةدادرين عندما التقى الزميل  الخويبالزميل 
 ذلك الشخل الشبيه.

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



 

 

العنننارف لإختماموووي التوووفريخ ،  ،ود أمووودرمان، ديووواببرفقنننة البروفيسنننور المشنننهور  
ا، وحاضننرها، والننذي مننأل صننيته ادجننواء العلميننة فنني بخباياهننا، وزواياهننا، فنني ماضننيه

الجامعنننننننات السنننننننودانية، والعالمينننننننة، والمجتمعنننننننات المختلفنننننننة، إضنننننننافة إلنننننننى الالعنننننننب 
 بالمعهد.الذي كان من ضمن مجموعة فنيي معامل العلوم  يونا األستالالكبير

فنني قاعننة اإلمتحانننات الكبننرى بجامعننة الخرطننوم،   ووراكننان لقاؤنننا مننع ادسننتاذ 
التني كنان لهنا صنوت يندوي رهبنة، وقنوة، وتخويفنًا، إذ   ،  (Examination Hallوال

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

ا منعطفننًا هامننًا فنني حياتنننا، نحننن الننذي كننان يمثننل لننن وورا، لتقينننا فيهننا بادسننتاذ ا
، الننذين تننم إختيننارهم مننن داخننل قاعننة المعلمووين العوواليتوودريب بمعهوود الطننالب الجنندد 

 اإلمتحانات الكبرى، بجامعة الخرطوم. 
، وهنننم معلمنننون بالمننندارس الوسنننطى، بالمعهووودهنالنننك طنننالب اخنننرون، إلتحقنننوا 

وأتننى مهننروًا لالتحنناق منننهم مننن كننان موظفننًا لنندى جهننة معينننة، إنسننلأ منهننا و انننذاك، 
معهوود ، ومنننهم مننن تننرك الدراسننة بجامعننة الخرطننوم، وانضننم إلننى ركننب طننالب بالمعهوود

 Grade One orوالكثيننر ممننن حننازوا علننى ، ومنننهم... ، ومنننهمالمعلمووين العووالي

Tow  فنني الشننهادة السننودانية، وهننم فنني مواقننع مختلفننة، وأسننباب، وظننروف، ومواقننف ،
، متفننناوتون فننني أعمنننارهم، المعهوووددن يكنننون طنننالب شخصنننية تهمهنننم. ذلنننك ممنننا أدى 

وفنني كبننر أو صننتر حجننوم أجسننامهم، وفنني تبنناين أفكننارهم وثقافنناتهم، ومننن ذوي اللحننى 
بنندون وجننود شننعور علننى لأدروج  ، أي المسترسننلة، أو أولئننك ممننن نطلننق علننيهم كلمننة

ادنمناط اللحى، والحافين شواربهم، أوالمطلقين لها العنان كي تسترسل، وغير ذلك من 
البشننرية المتعننددة، والننذين يتميننزون بننالكثير مننن الصننفات، التنني لننم نتطننرق لهننا، سننواء 

 كانت موروثة، أو مستمدة من البيئة، أو غير ذلك.
، وهنو منن الندفعات المتقدمنة، أن  إنتمناءه دريب ا، أبا موالححكى لي الزميل 
لوجننداني، حيننث أنننه كننان ، لننم تتجسنند فيننه الرغبننة، وا الميننول المعهوود لمعلمووين العووالي
نضمامه إلى ركب سالح الطينران، سيسناعد كان يظن أن ه وبا مفعمًا بالطيران وعلومه.

ذلننك كثيننرًا فنني حننل مشننكالته الماديننة، وتحقننق لننه المبتتننى وتننم قبولننه كطالننب بسننالح 



 

 

الطيران. إا  أن  كارثة جوينة أدت إلنى تحطنيم طنائرة تزامننت منع قبولنه بالكلينة، جعلنت 
. فسناقته ادقندار صندفة نتماء لكلينة سنالح الطينرانالدته حدًا فاصاًل في عدم اوا هامن

ي لم يستهويه في وقنت سنابق، لكننه ، الذالمعلمين العاليتدريب لمعهد نضمام إلى اا
  21،1نخنننرط فننني مجالنننه ولنننم يكنننن يتوقنننع أن  هنالنننك مبلتنننًا منننن المنننال ا يقنننل عنننن وا

 ب شهري. في إنتظاره كرات يًا كانجنيهًا سودان
يحكننى عننن أحنند زمالئنننا، أنننه كننان معجبننًا، أي مننا إعجنناب، بشنناربه الكننث، فنظننر 

، ولننم مننن كننل كننف يومنًا فنني المننراة، وأمسننك بجننانبي شنناربه، مسننتخدمًا السننبابة واإلبهننام
يكن متوقعنًا تواجند شنخل غينره فني غرقتنه بالداخلينة، فأخنذ نفسنًا قوينًا، وتكشنيرة علنت 

، ذا  الخبنر، وعنم القنرى والحضنر، فأصنبحت كنيتنه منن  لبونود :وجهنه، وأردف قنائالً 
هذا، ممثل أمريكي يقوم بتمثيل أدوارغير مألوفنة،  و يما بوند ،ل يما بوند يومها 

 وخارقة في نفس الوقت، تعجب الشباب كثيرًا.. 
جننول ت، ذلننك اليننوم الننذي طلعننت فيننه الشننمس، ونحننن نلووم نوونا حتوو، اللحظووة

إلنتماء، لهذا الصرح، وقضوا بين أرجائه سنة، أو سننتين، برفقة إخوتنا الذين سبقونا با
أو ثننالث مننن السنننين، فنني أحضننان أرضننه الواسننعة، التنني تتخللهننا بعننض الشننجيرات، 

النذي يمثنل ، المضنياف، نادي الوالبغير الظليلة، ما عدا تلك التي تناثرت في فنناء 
، للمعهوود ادولننى جننزءًا مننن مبنناني مدرسننة كننرري الوسننطى للبنننات، التنني كانننت النننواة

 والذي كان كل ما فيه جديدًا علينا.
 ، وهوووو المبنووو، Hونحووون نت وووول بوووين ردهووواً ال لإن  أول منننا أثنننار إنتباهننننا، و     

 ، والوولي يتكووون موون Hالوور يا الوولي يميووز المعهوود ودوود موومم  ووي شووكل الحوور  ل
مون  القاماً المختمة، والمكاتب الخامة بالُشوعب المختل وة، والمعامول بملحقاتهوا،

هو تلك اللوحة الرخامية الصتيرة التي تبل  مساحتها حنوالي غر  التحضير وغيرها ، 
علننننى أحنننند جنننندران  القاعننننات ادسننننمنتية، مننننن الجهننننة  اآلن، المثبتننننة  سووووم45×60ل

وهنني تمثننل ذاكننرة لننن تنسننى،  ، Hلالتربيننة، فنني داخننل الهننول، التنني تتوسننط مبنننى ال 
ي النننبالد، أو لننندى المسنننؤلين عنننن التعلنننيم، سنننواء كنننان ذلنننك بالنسنننبة للشنننأن التعليمننني فننن

أولدى التربويين بصفة عامة، أو لندى الطنالب النذين درسنوا فني هنذا الصنرح، أو لندى 
   مايلي:السياسيين وقتها، وقد ن حت على اللوحة 



 

 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 معهد المعلمين العالي

 وضا الح ر األساسي معالي الر يا ال ري 
 إبراهيم عبود

 ا الم لا األمل، للقواً المسلحة ور يا م لا الوزرا ر ي
 السيد زيادة أرباب

 وزير المعارف

 م1962نو مبر 17الموا   1383 مادي اآلخرة سنة  20 ي يوم      
         

إضنننافة إلنننى المسننناحات التننني تشنننتلها المنشنننات الرئيسنننة التننني ذكرناهنننا، توجننند 
، وهنني عبننارة المعهوودالتربنني مننن أرض داخليننة الطالبننات، القائمننة فنني الننركن الجنننوبي 

أضننف إلننى ذلننك، داخليننات   ، Hلعننن مبنناني قديمننة، ا تتواكننب مننع علننو وارتفننا  ال 
نضننننمام االطنننالب فنننني الجاننننب الشننننمالي الشنننرقي، وهنننني أربنننع داخليننننات، بعننند تشننننييد و 

 .م 1968الداخلية الرابعة إليها في العام 
قسنيم كنل طنابق إلنى غنرف تشتمل كل واحدة من النداخليات علنى طنابقين، تنم ت

صننننتيرة، تتسننننع إلننننى سننننريرين فقننننط. كثيننننرًا مايشننننب ه الطننننالب مظهننننر داخلينننناتهم، لننننياًل، 
بننالبواخر الراسننية علننى السننواحل، بمننا تعكسننه ادنننوار، ذات ادلننوان المختلفننة، ومنظننر 
الداخلية بصفة عامة، وهي تطل من وسط فناء فسنيح، منن غينر مبناني، يخالنه الرائني 

 أمواجًه. بحرا تتالطم 
 ، حترا معلم تحوً التموريناكتب على بابهنا و نامية كان من نصيبي غرفة

أسننوة بالعبننارة التنني تكتبهننا منندارس تعلننيم قيننادة السننيارات علنني أبننواب السننيارات وعلننى 
إبون  لودتي  . وقند شناركني فيهنا منؤخرًا أحترا سوا  تحً التمرينزجاجها الخلفني و

النذي ا يمينل ، صناحب الخلنق الرفينعا المنان سليمان محمد الحسن موادف الودود 
كان ما كتب مل، باب الغر ة مون مبوارة يسوتهوي  أبدًا إلى القلق، أو السأم، أوالزه .



 

 

حينث ازال ادمنر يضنحكه ، القضوار  مون أولد، كثيرا  زميلنا محمد السماني إبراهيم
   حتى اان.

  فيمننا تواجنند عشننوائيًا،ا عالمننة للخضننرة، وا للتشننجير فنني فننناء الننداخليات، إا  
منننن نباتنننات السننننمكة، والعشنننر، التننني غطنننت مسننناحات واسنننعة منننن الفنننناء منننن حولهنننا 

والتني أصنبحت منطقنة عشنائر نباتينة، إسنتوجبت  -ناحية الشمال  –  الخلفي السهلةو
 .          المعهد البحث العلمي، من بعض طالب

، التني لالسو رة الطعنام قاعنة  المعهود، من المباني ادخرى التي تحتويها أرض
، يسننهل وصننول الطننالب  Hلوال نووادي الوووالبتقننع فنني منطقننة وسننط مننا بننين مبنننى 

إليها من كل صنوب، ا سنيما وهني غنينة بكنل منا يشنتهى منن ادطعمنة، كأنمنا انطبنق 
آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَـُُ  إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً  وَإِذْ قَالَ)لمليه السالم :  عليها دعاء سيدنا إبنراهيم

  وصدق اهلل العظيم  (مِنَ الثَّمَرَاتِ 
 ، وسنننواء كاننننت حسوووب الولوووبمة المتكاملنننة منننع التحلينننةوكاننننت الوجبنننة الدسننن

فطننورًا، أو غننداًء، أو عشنناًء ، ا تتعنندى قيمتهننا حفنننة مننن القننروب، تعنند علننى أصننابع 
ال نيووه الواحوود يسوواوي  انكوسنتالم الراتننب، وتنندفع فني اخننر الشنهر عننند ا اليند الواحندة،
 ، فلنننك أن تتخينننل وتقنننارن، عزينننزي القننناريء، منننا بنننين هنننذه القيمنننة اليسنننيرة ما وووة دووورش

 لإنهوا ثوروة أدول:للوجبة، والراتب الشهري الذي نتقاضناه، والنذي تطرقننا لنه سنابقًا، ألنم 
 .ستقرار..؟ تقود ال رد منا إل، ال

تجنناه التربنني، تتمننندد امننن ا ،المعلمووين العووواليتووودريب معهوود موقننع  بمحووازاً
الشننهيرة، التنني ضننمت فنني جوفهننا، أعنندادًا كبيننرة مننن خيننرة أبننناء  أحموود شوور يمقننابر 

السودان. بالنظرلتلك القبنور المتضنام ة، وثيقنة الربناط فيمنا بينهنا، كنان دائمنًا منا يخطنر 
هنو ذلنك الشنار ، النذي يفصنل منا بنين  الحياة الدنيا واآلخورة، أّن ال ار  مايينببالنا، 

، حاليننًا، وكنننا قبلهننا نطلننق بشووارع الووواديوتلننك المقننابر، والننذي أصننبح يعننرف  لمعهوودا
،عليه  نسبة لحوادث المرور المتتالية، على قلنة حركنة المنرور فينه، التني  شارع المًو

، فني ظنروف مختلفنة، ومتفاوتنة، كاننت تنسنب المعهودأودت بالكثير منن أرواح طنالب 
 كنتيجة لاهمال من قبل السائقين. 



 

 

واألنوووواع ذات السنننرعات الفائقنننة، و لالم روسووواً ،ملكننننا الخنننوف كثينننرًا منننن ت
  التنني كانننت تجننوب ذات الشننار ، جيئننة وذهابننًا، مننا بننين األخوورم موون مربوواً ال وويش

  وادي سووووويدناالتننننني أقيمننننت فنننني مننننوطن مدرسننننة  والكليووووة الحربيووووة،مدينننننة أمنننندرمان 
وات المسننلحة، بعنند تصننفيتها والتنني الننت ملكينهننا للقنن أموودرمان،، شننمال مدينننة الثانويووة

، التني تقنع عنند الشناطيء حنتووب الثانويوةكمدرسة ثانوية، وتبنع ذلنك تصنفية رفيقتيهنا 
، التنني الثانويووة خووور وقووً، ومدرسننة ود موودنيالشننرقي للنيننل ادزرق، بمحننازاة مدينننة 

. وكننان لهننذه المنندارس الننثالث، األبوويلتبعنند حننوالي العشننرين كيلننومتراً، شننرقي مدينننة 
 .المعلمين العاليتدريب بمعهد لتحاق لال في دفع أعداد كبيرة من الطالب،الفضل 

كنا نحزن كثيرًا عنندما ننرى نعشنًا يمنر أمامننا، ونتنألم كثينرًا حينمنا نشناهد جمنو  
المشننيعين يلجمهننم الوجننوم، وتعلننوهم نظننرات، ونبننرات الحننزن القاسننية، فتصننبح المواسنناة 

ونبكوووي ، ونوووتعظ، ونواسوووي، نحوووزنلمقنننابر، أمنننرًا يلزمننننا جميعنننًا، فنخنننف الخطنننى إلننني ا
لمقننابر البكننري ببعينند عننن أذهننان  األزهووري الووزميم إسووماميلأحيانننًا، ومننا مننوت وتشننييع 

 الطالب.
، كينف نتوغنل فني المجتمنع، المعلموين العواليتودريب لمعهد نتماؤنا منا القد عل  

من ذواتننا،  ونتفاعل معه، في السراء والضراء، من منطلق الشعور بالمسؤلية المنطلقة
حمنننل بننندواخلنا، منننا نظننننه يؤهلننننا لالنتمننناء منننن غينننر توجينننه خنننارجي، اسنننيما ونحنننن ن

، وقنند معلمووين بالمرحلوة الثانويووةجتمناعي، ذلنك بأننننا سنصنبح فنني القرينب العاجننل، اا
وقع كبينر ومنؤثر، لندى المتلقني، فني أي مجتمنع كنان، معلم ثانوي  كان للتفوه بعبارة و

 ثقافاته.على إختالف مقاماته، و 



 

 

أربعمائنننة طالنننب وطالبنننة، موزعنننون   400لكنننان عنننددنا الكلننني بالمعهننند حنننوالي 
         كاآلتي:على المساقات المختلفة 

 :المسا  العلمي-

 اآلتية:ويشمل التخصصات           
 كيمياء أحياء. -أ

 فيزياء كيمياء. -ب

 رياضيات فيزياء. -ج

 المسا  األدبي:-

 اآلتية:يشمل التخصصات 
 لتة عربية لتة إنجليزية. -أ

 لتة عربية لتة فرنسية. -ب

 لتة إنجليزية لتة فرنسية. -ج

 تأريأ جترافيا. -د

 أحداللتات الثالثة  مع التأريأ أو الجترافيا. -هن

تتسنننناقط بعنننننض فننننرو  المنننننادة الدراسنننننية، مننننن هنننننذه التخصصننننات، منننننع التقننننندم 
، في الفرو  الرئيسة منن ، وتنحصر بعد ذلكلسنة رابعة الصفي، حتى المستوى الرابع

المننادة الدراسننية، التنني سننيتخرج بهننا الطالننب بنهايننة العننام الرابننع، حيننث يصننبح بعنندها 
  فنني المرحلننة الثانوينننة، كمننا قننال أحننندنا فنني طرفتنننه سوووتخدام الووودا ملالمعلمننًا، جنناهزًا و

 .و  ول ش   لمعلم تمام زي  يب التمام، ل
ذي يتلقناه الطالنب، أثنناء دراسنتة فني يتم صقل هذا الجانب العلمي، باإلعنداد الن

، خالل فترتين دراسيتين كاملتين، فني الصنف الثالنث، والصنف الرابنع، وهنو منا المعهد
، وهننو لننيس قاصننرًا علننى منندارس ة، فنني المنندارس الثانويننب ... التربيووة العمليووةيعننرف 

 محافظة الخرطوم فحسب، إنما في المدارس الثانوية والمندارس الوسنطى بجمينع أنحناء
 السودان.
حينننث يتننناح للطالنننب التعنننرف علنننى الكثينننر، فيمنننا يننندور فننني المحنننيط المدرسننني        

النننداخلي، والخنننارجي، النننذي يمنننده بنننالكثيرمن المعنننارف، ويمكننننه منننن اإللمنننام بثقافنننات 



 

 

المجتمعنات المختلفننة، ا سننيما وأن السننودان، وكمننا هننو معننروف، بلنند متعنندد الثقافننات، 
من عليه القبلية أكثرمن اإلنتماء النوطني العنام، إلنى جاننب وادعراق، واإلنتماءات، تهي

 اللهجات المتعددة، والموروثات الثقافية، الخاصة بكل مجتمع.
فلك أن تتخيل، عزيزي القاريء، مدي الفائدة التي سيجنيها الطالنب، أثنناء فتنرة        

ى العناينننة ، عنننالوة علنننالمعهوووداإلعنننداد، التننني يشنننرف علينننه أثناءهنننا، أحننند أسننناتذته فننني 
الفائقة، التي يحظى بها من معلم المادة، ورئيس الشعبة، ومدير المدرسة، التي ينتمني 
إليها، عالوة على اإلنتماس المستمر في المجتمع المدرسي، الذي هنو أحند أفنراده، لنه 

 وعليه من الواجبات، كتيره من زمالئه المعلمين.
ة الجنننادة، فننني وصنننول منننن هننننا يتخنننرج الطالنننب، وهنننو أكثنننر جاهزينننة، للمسننناهم

وزارة التربية والتعليم دهدافها التعليمية، والتربوية، كما أنه يصنبح جناهزًا، وفناعاًل، فني 
الوقت ذاته، للترقي بالمجتمعات، مباشرة، من خالل اإلحتكاك بادفراد، في المناسنبات 

علننم العامننة والخاصننة، وعبننر اللقنناءات المبرمجننة، وغيننر المبرمجننة، التنني تجمننع بننين الم
 وأفراد المجتمع الذي يعمل فيه، أو من خالل طالبه. 

، فننني نظنننر م موموووة الووووالب األدبيوووينكنننان منننن ألطنننف مجموعنننات الطنننالب،        
الكثيرين، حينث أن  منن بيننهم الشنعراء، واددبناء، وهنؤاء بنالطبع، سنيكونون أكثنر رقنة، 

يصننننوغوا  وأصنننندق إحساسننننًا، وأجمننننل شننننكاًل وشننننياكة، ممننننا دعننننا بعننننض شننننعرائهم دن
أشنعارًا، تظهنر محاسنن، ونبنل، وصنفات النبعض منن النزميالت، بننات الصنف الواحنند، 

 أو أحد الدفعات السابقة أو الالحقة. 
كنننان منننن أمينننز شنننعراء تلنننك الحقبنننة ادسنننتاذ الشننناعر الملقنننب بشننناعر العينننون   

 مبد ا، محمود، والشاعر الفذ المبد  ادسنتاذ  محمد الضو المكن، ب لكرينكا  أحمد

إذ أن أحد زمالئنه كنان أبنيض  لمبد ا، العبد  المكن، ب ، من أواد الخرطومالعول

 .لمبد ا، الحلبي  يكن، باللون، من أواد بحري، 



 

 

في ادبيات التالية، من قصيدة رقيقة الحواشي والمضنامين، إن لنم تخنني ذاكنرة        
د الحفننظ  فنني قصننيدة مطولننة أختارلهننا لمبوود ا، العبوود  ، أورد ادسننتاذ الشنناعر المجننو 

 : مواو الشاعر عنوانًا واضحًا ومباشرًا و
 لمواو   يابعيدة،
 ظللي الروا وبوحي،
 كي  ليالتي السعيدة،

 يا مقيدة،
 كلها مهج تخللها،
 التودد أو دميدة،
 أنً رابيتي التي،
 أولقً منها،

 كل أش ان م يدة،
...... 

 لمواو   يالمواو  ،
 والمدم الموهوم يهت ،

 يً أني يالمواو   كنً أنً،ل
 لكانً األ وا  موتي،

 غير أني واشً النبراً مني،
  هي تلهبني بحدة....
 أنً لي  ي كل تسبيح،

 تخلل كل س دة،
 أنً لي ما استرسل الشعرا ،

 شدوا ،
  ي بثيناهم ومبدة،

 أنً لي  ي مر   األزل،
 المعل ....

 كل ملواتي المعدة.



 

 

 إل، أن يقول:
 مواو  ،ما كان حبي يا ل

 بعل كلماً تالك،
 ما كان منديال  يحاك،
 لكنه كان التلظي،

 والعراك،
  ي   اج أدسمً  يها المشامر،

  ي مداك،
 إنها تدنو خ ا ا ،
 تتبدد يا لمواو  

 أو تراك.
ا شنننك أنننننا نلنننتمس الصننندق، فننني البنننراءة الشنننعرية، التلقائينننة، فيمنننا أشنننجانا بنننه 

ولكننن وللحقيقننة ا نسننتطيع، نحننن مجموعننة   ،لأيووام الحووب بالمناديوولالشنناعر المبنند  
زمالئننه، اللصننيقين بننه، أن نجننزم فيمننا إذا كانننت هننذه القصننيدة، قنند صننيتت فنني إحنندى 
الننزميالت، أم فنني بنننت الجيننران، أم فنني عننابرة سننبيل، أو مننن نسنن  الخيننال، لننم يننتمكن 

ن إليهننا، وات  بووالنظرة األولوو،الشنناعر، وحسننب مننا جنناء فنني نننل القصننيدة، مننن اإلكتفنناء 
علينه، وفني كنل ادحنوال فقند أبند  شناعرنا  الثانية محسوبةكان يعلم، علم اليقنين، أن  

 مبد ا، العبد.
ا يعننند اإلبننندا   قاصنننرًا علنننى الطنننالب اددبينننين، فلكنننل قاعننندة نواقصنننها، فنننإن  
هننناك مننن الطننالب العلميننين، مننن صننال وجننال، فنني متاهننات اددب، والشننعر خاصننة، 

تخصصنننه العلمننني، وهنننذا منننا يمينننز المتفنننوقين دائمنننًا عنننن  فأبننند ، جنبنننًا إلنننى جننننب منننع
دون، فني شنتى  المعهدغيرهم، فطالب  جميعهم متميزون، ومتفوقون، ومبدعون، ومجو 

 ضروب النشاطات الحياتية. 



 

 

 وووي وداع فمنننن الطنننالب، فننني أحننند ادقسنننام العلمينننة، منننن صنننا  شنننعرًا وقنننال و
 المؤل :وأعني زمال ه  

 ناما لن سي تمارمني تمرغني ه
 ما  بين   ترحيب    وبين     را 

 
  كفّن  الزمان  اللي  كان  ي معنا
 أضح،  لنا  ديدا  ثقيال   وشّد وثا 

 
 وكفّن أيام الم ا  الماضياً خلون من
 د ي  رحيم  ليا  ي الدن المحبب با 

 
 تؤردني الليالي المق راً  بوحشة
 ونار  ضروم   ت ز من  غير  وا 

 
 إل، أن يقول:

 ي محب  أل ً  حديثهم مني اردن
 م و المعاني مرمعا  حلو الملا 

 

 اللقا :  يومفي المؤلف وقال 
 

 أخال ميني ترتحالن بعد العنا 
 وبعد  الشرود  ووول  السهر

 

 تستبقان من شغ  ممي 
 لتلك القلوب توو  مالً الس ر

 

 حللً الديار بفل  أهلل نواُل 
 وأل   إبتهاج   ريد  مور



 

 

 
 اك  الشموخأبارك   يك  ل

 اللوي   وألكر لاك الخ ر
 

 ما خاب ظني يوم القدوم
 ويوم اللقا   بتلك األور

 
 والثرياً الزاهياً تح ني
 بكل الحبور وشت، المور

 
 تع بني  خمال  الغواني
 الحسان  الزاكياً  الدرر

 
 ويع بني  الحيا   بمقلتيك
 ومًو   ريد  ب يل مبر

 
 ويع بني ودار الكبير ودلب

 أنيو  بزاهي الزهر الوليد 
 

  مرح،  لتلك  الربوع  تضم
 الحبيب من بعد إزورار السحر

 
المعهوووود مننننا دمنننننا نجننننوس فنننني متاهننننات الشننننعر، والعلننننم والننننتعلم، داخننننل أروقننننة 

األمووومعي وال تووو،  ا بننند لننننا منننن التعنننرض إلنننى لوحنننة، التعليمننني السنننامقلالمووورا  
 أسميناها:إن جاز لنا  المتطلع للتعلم، تلك اللوحة التعليمية، التيالعاش ، 

 للوحة التعليم من بعد .



 

 

والتنني يمكننن أن نعتبرهننا أحنند الوسننائط التعليميننة، مثلهننا ومثننل السننبورة، ضنننمن 
 المعينات الالزمة في عملية التعلم.

تعليمية تمثل نهجًا واضحًا، يحمنل أهنم منا يتمينز بنه  لما تحمله من سماتوللك       
 نظام التعليم عن بعد، وهو:

 .لالتبامد التام ما بين المعلم والمتعلم أثنا  مملية التعليم              
ستعاضة عن ذلك فني نفنس الوقنت، باسنتخدام الوسنائط التعليمينة التني، تسناعد مع اا 

 في توصيل المادة التعليمية للمتعلم، وتكفل التفاعل التام بين المعلم والمتعلم.
ة، التنني تحمننل مجمننل محتننوى وحنندة التعليمينن األموومعي، لوحننة نعوورل  يمووا يلووي    

تعليمينننة كاملنننة، فيهنننا منننا فيهنننا منننن التفاعنننل التعليمننني، بنننين طرفننني الموقنننف التعليمننني 
 المستهد  : 

 تتكون منامر العملية التعليمية من:
 يمثل المعلم.: األممعي

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

  يل الدرا من بعد:تن
 :بجدار كتب عليه األممعيمر 

 با، يا أهل الهوم خبروا إلا
 حل مش  بال ت، كي  يمنا؟

 ما يلي:أسفل ذلك البيت  األممعيفكتب 
 يداري  هوام  ثم   يكتم  سرم
 ويمبر  ي كل األمور ويخشا.

 كننردف  ال توو،فنني اليننوم التننالي وجنند بيتننًا مننن الشننعر، كتبننه األموومعي عننندما مننر 
 علي بيته السابق:

 كي  يداري والهوم داتل ال ت،
 ؟و ي  كل   يوم   دلبه   يتقوا



 

 

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

  ليا له  مندي  سوم  المًو  أن ا.
 

ملقننى ميتنًا، بعنندما كتنب علننى الجنندار   توو، وفني اليننوم التنالي وجنند قنرب الجنندار
 التالي:البيت 

 ا وأوعنا ثم  متنا  بلغواسمعن
 سالمي لمن كان للومل يمنا.

 ، فقد تعلمت أجيالنا منكما، كيفية:ويا  ت، ياأممعيرحمكما  اهلل 
 .لالتعلم من بعد 

فننني السنننتينات منننن القنننرن  بريوانيوووا ال توحوووة،  امعوووةفننني زمنننان سنننبق إنشننناء 
 الميالدي السابق.

 ألكر:من أساتذتنا ادجالء، والعلماء، 
 .ملم األحيا  أستاذ -يوس  بابكر أبو  ديري رالبرو يسو 

، النذين ي حسنبون علنى أصنابع اليند الواحندة، العلما  القال ولالذي كنا نعتبره منن       
 في هذا المجال في السودان.

بسنهولة،    ، وقد تناول الموضنو Evolutionو نأذكر أنه كان يحاضرنا عن ال       
نتبناه تنام، نسنتوعب كنل كبينرة وصنتيرة، تلنك التني في ا وسالسة، جعلتنا نصمت كثيرًا،

كانننننت تقننننع علننننى مسننننامعنا، فنننني مقارنننننة مثيننننرة، بمننننا يتعلننننق بادسننننماك، والبرمائيننننات، 
والزواحننف، والطيننور، والثننديات، فنني جدولننة محكمننة، تناولننت كننل أجهننزة وأعضنناء تلننك 

بيئننات الكائنننات، الداخليننة والخارجيننة، ومننا ترتننب عليهننا مننن تتيننر، وتطننور، بحسننب ال
 المختلفة التي عاشتها تلك الكائنات.
منن سنرده ااخناذ، متبعنًا بضنربة  برو يسور يوس لم يكسر صمتنا إا  إنتهناء 

، منن ادف الصنديق الطالننب  بالتتوابا منن الكنف اليمننى علنى الكنف اليسننرى والعكنس،
النننذي كنننان مشنننهورًا بالقفشنننات الجمبلنننة، ، اولد ال ريخوووةمنننن  السووويد ال وووزاري، موووول

 وبحدي  مرتب:لدعابة اللطيفة، الذي قال في صوت مسمو  للجميع، وا



 

 

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

وقنت مننن أوقنات الصنفاء، تننم تأسنيس ننادي إجتمنناعي، بفكنرة منن مجموعننة   وي
 مميزة من ادصدقاء، نذكر منهم:

 يد ال زاري،مول الس
 مبد ال ليل الكاروري،

 مبد ا، الخويب،
 مبد الغني إبراهيم،

 مالح العول
أورد  إلوو،  انووب شخمووي الضووعي ، وزمووال  آخوورين لووم تسووع ني الوولاكرة، كووي      

منن   Hل ن. من حيث الموقع إختاروا له ميدان من الميادين التي تقنع أمنام النأسما هم
 يلة، ومزان ببعض الزهور ذات ادلوان الزاهية.وكان متطى بالنج الجهة الجنوبية،

مة بعنند تننناول وجبننة العشنناء الدسنن يننتم إرتينناد النننادي مننن ادعضنناء المسننجلين،
والمرضية لجميع ادعضاء. هنالك رسوم دخول للنادي، اتكلف ماًا كثينرا، غينر أنهنا 

قننررة تؤكنند تننناول وجبننة عشنناء ذات معننني، تمكننن الفننرد المشننترك مننن دفننع الرسننوم الم
 كاملة.

تنننم إختينننار إسنننم للننننادي ا يعرفنننه، وا يتداولنننه، إا  ادعضننناء المسنننجلين. بعننند 
الدخول في أرض النادي يتسامر ادعضاء ما شاء لهنم السنمر المبناح، ثنم يتفرقنوا كنل 

 صوب غرفته بالداخلية.
   األ ال :من أساتذتنا  ألكر

  ..INORGANIC CHEMومبير الدكتور
  ..ORGANIC CHEMو كرم ا،الدكتور 
  ..PHYSICAL CHEMومحمد سليمان  الدكتور
  .EMBERIOLOGYوبها  الدين محمد إدريا  الدكتور
  .PHYSIOLOGYو مبيدالدكتور 
  .SAYTOLOGYومابدين، الدكتور 



 

 

  .ZOOLOGYو يمل ساوي الدكتور 
  .BOTANYو شيرماالدكتور الهندي 
  .PHYSICSو ازو الدكتور الهندي 

  .PSYCOLOGYوً براالدكتور 
  .EDUCATIONو محمد ال اتحالدكتور 
    .CHEMو مالا األمينالدكتور 

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

، تخاطبننًا وكتابننة، سننتخدام اللتننة اإلنجليزيننة، أي مننا إجننادةون اكننانوا جميعننًا يجينند
وهي اللتة المعتمدة في تدريس المواد الدراسية المختلفة، سواء كان في القسنم العلمني، 
أو القسننم اددبنني، وقنند سنناعدنا كثيننرًا بننأن  كانننت دراسننتنا، فنني المرحلننة الثانويننة، باللتننة 

 ًا.، يعد سهاًل وعاديالمعهداإلنجليزية، فكان تلقي المواد، وفهمها بالنسبة لنا، في 
تعتمد طريقة التدريس، في كل المواد، على المحاضرة التي كانت يومهنا تتمثنل 

 النموين التاليين:في أحد 
طريقننننة السننننرد السننننريع المتواصننننل، مننننن ادسننننتاذ، الننننذي غالبننننًا مننننا ا تتننننيح مجنننناًا  -1

 ، والطالنننب المحاضووورللنقننناب، أو تبنننادل ااراء، أو حتنننى التفاعنننل، منننا بنننين الننندكتور و
 ، وتلك هي طريقة المحاضنرة فني المحاضرينإا  ماندر، مع بعض ادساتذةو المتلقي،

التنندريس، المتعننارف عليهننا تربويننًا، لهننا محاسنننها كمننا لهننا مسننالبها، كلنننا يعننرف ذلننك، 
أثناءهننا كننان الطالننب يسننعى جننادًا، إللتقنناط بعننض الجمننل، أو التعننابير، أو الكلمنننات، 

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

   والتي تعرضنا لموقعها مسبقًا.الس رةتجاور حجرة و
أمننننا الطريقننننة الثانيننننة فكانننننت تعتمنننند علننننى تلقنننني الطالننننب، لملخننننل إمالئنننني مننننن  -2
هتمنام بنالفهم، إا دون اا أثناءه، بكتابة كنل منا يملنى علينه، ، يهتم الطالب المحاضرو

منن النبعض القلينل منن الطننالب، إذ يتنرك ذلنك احقنًا، عننندما يخلنو الطالنب لنفسنه فنني 
 فترة التذكر واإلسترجا .



 

 

فني جلسنة برقنت فيهنا بعنض منن النذكريات  دريب ا، أبا موالحذكرني الزمينل 
 المعهد:ادكاديمية في 
 محمد التوم التي اني:مأثورة لألستاذ من ادقوال ال

لالمعلم ي ب أن يكون ملما  بقدر كبيورمن الثقا وة ومحتووم الموادة الدراسوية. 
 ليا المعلم  ي حا ة ل يضان من المعر ة بل وو ان .

 هما:بالمعهد هنالك مستشاران أجنبيان  كان
 الجنسية. ايرلندي  وهو QUINLANوهو المستر و المستشار اإلداري-
 . ومن أقواله المأثورة:  نيو زيالندا  من HILLوهوالمسترو لمستشار األكاديميا-

(THE MIND OF A CHILD IS NOT AVESSEL TO BE 

FILLED BUT A FIRE TO BE CANDELED).               
المحاضنرات، التنني كانننت تضننم أعندادًا كبيننرة مننن الطنالب، كمننا هننو فنني  أثنووا         

ان الننبعض منننا، خاصننة أولئننك الننذين يشننتلون المقاعنند الخلفيننة، محاضننرات التربيننة، كنن
سننننتثمار، والتنميننننة، لتلننننك وأغننننراض اا يتننننداول مننننايحلو لننننه مننننن أحاديننننث، ودعابننننات،

الرواتننب التنني يتسننلمونها، مننن ذلننك الشننباك الصننتير، الننذي يطننل مننن الناحيننة الشننرقية 
وكننان دائمننًا يجلننس لمكتننب اإلدارة، والننذي يصننطف أمامننه الطننالب، اسننتالم رواتننبهم، 

، التاجر المعروف، الذي يقابل الجميع بتلنك ملي اإلمامإلى جانب ذلك الشباك، ادف 
اإلبتسننامة المميننزة لننه، والتنني ينندعمها بكلمننات رقيقننة، تطلننق للطننالب، أفننرادًا وجماعننات 

 مثل:
 مباا الخير يا أستال  الن.

 كي  الحال يا أستال؟
 أهال  وسهال .

 كي  أخبار األهل؟
 ن  الن وولنا ما ش نام؟وي

إضننافة إلنني تعننابير جميلننة، منتقنناة، تخننرج مننن فمننه، بدبلوماسننية رائعننة، وحرفيننة 
 عالية المستوى، وروح طيبة جاذبة.



 

 

، أثنننناء تحدثنننه منننع الطنننالب، دي جاننننب منننالي ملوووي اإلمووواما يتطنننرق أخوننننا        
ره، الننذي يضننم يخنل طالبننًا بعيننه، أو صننديق لنه، أو زميننل، فكننان يجلنس ممسننكًا بندفت

أسماء كل المدانين من قبله، وهنو يعنرف الجمينع بأسنمائهم الثالثينة، أو حتنى الرباعينة 
فننننني بعنننننض الحننننناات، ومنننننواطنهم جميعنننننًا، ويعنننننرف حتنننننى المننننندارس التننننني نقنننننل إليهنننننا 
الخريجنون جميعننًا، يالهننا مننن عقليننة متفننردة، جمعننت مننا بننين الننذكاء الخننارق، والتعامننل، 

 قيادة متميزة.وقيادة العمل التجاري، 
 ؟ ملي اإلمامو من هو
سؤال قد يجول في أذهان الكثيرين من القراء، وقد جنال بخواطرننا نحنن الطنالب       

، ولكن سنرعان بالمعهدالجدد، في ذلك العام الدراسي، الذي بدأنا به مسيرتنا التعليمية 
د عوووة و،سوووليمان األسوووتال هاشوووممنننا تبنننين لننني ادمنننر، حينمنننا اقتنننرح لننني ادف العزينننز 

 ، مننننن أواد النننندويم، ودرسنننننا سننننويًا فنننني المرحلننننة الثانويننننة ، أن أذهننننب معننننه، متقدمووووة
 .ملي اإلماموأتعرف على ذلك الرجل ذائع الصيت، 

ملوي السيد  ومت ر، المعلمين العاليتدريب معهد كانت المسافة ما بين موقع 
لسنناعة مشننيًا بأمنندرمان، ا تسننتترق مننن الوقننت أكثننر مننن ربننع ا ودنوبوواوي، فنني اإلمووام

على ادقدام، بخطوات شنبابية، تتباعند اثنار أقندامها، ا سنيما تلنك ااثنار التني تخطهنا 
علنى ادرض الترابينة، النذي كنان يتمينز بالسنرعة فني مشنيته، وكنان  هاشوم،أقندام ادف 

 طويل القامة، نحيف الجسم.
، ا كثير الرواينات، طينب القلنب، تجنده دائمنًا ضناحكًا مسنروراً  هاشمكان ادف 

تعنننرف التكشنننيرة دربنننًا إلنننى محيننناه، وهنننو كثينننرًا منننا يتعنننانق، فننني حميمينننة، منننع مكعبنننات 
التنني كننان يننتقن فنونهننا تمامننًا، ويعكننف علننى ممارسننتها، كننل مسنناء، فنني نننادي  الدمنووة،

 الطالب، فقد كان متمكنًا منها، كتمكنه من مادة الرياضيات مجال تخصصه.
ب بالسننة ادولنى، وفني سنرعة البنرق،  ، طالن والنأعرفك بالزميل وادف و  يً

أهوال  بيوك يوا أسوتال، وبنادرني، و ،هاشم، منن طرف الحديث ملي اإلمامإختطف ادف 
 ، وهنو يشنير بينده إلنى الرفنوف المتراصنة، ونحون مسوتعدين ألي ولوب، المحول محلوك

 التي تحوي مختلف ادلوان وادشكال من ادقمشة.



 

 

، ب يا أستالكان وقع كلمة  ل كبيرة جندًا، جعلنت منني ومننذ إنطالقهنا كبيرة علي 
، زبوننننًا دائمنننًا، ولفتنننرات قننند تطنننول، إذ أنننني لنننم أبننندأ ملوووي اإلمووواممنننن بنننين شنننفتي ادف 

فنننًا، ووسنننيطًا  الدراسنننة بعننند، لكنهنننا وبنننالحق أعطتنننني دفعنننة لألمنننام، جعلتنننني أكنننون معر 
 إليها.هاشم لتيري من الطالب، لنفس المهمة التي قادني ادف 

 ، دكووان ملووي اإلمووامو ب...، أو مننا عرفننناه فيمننا بعنند ي اإلمووامملوو مت ووركننان 
معرضننًا لمختلننف أنننوا  ادقمشننة، عربنني وأفرنجنني، وبعننض الملبوسننات الجنناهزة. كننان 

الصننفقة  لتسووبيك ملمنًا بكلمننات مننن اللتنة اإلنجليزيننة، يعمند مننن إسننتخدامها، ملوويادف 
ل جملننة سننمعتها منننه وهننو  ، وأو الزبووونالتجاريننة، التنني سننوف تننتم بينننه وبننين الطالننب و

 يشير إلى أحد أقمشة البناطلين، 
  THIS QUALITY IS UNBROKABLEو

 وعلى حسب لتة ادف علي اإلمام .أي غير دابلة للكسر
كان ذلك في يوم من أيام الشتاء القارل، فتعلق قلبي بإحدى الفنائل الصوفية 

أعالهننا وحتننى طرفهننا  طويلننة، تتنندلى مننن بسسووتة السننوداء، التنني تننزدان فنني مقنندمتها و
الحسواب ادسفل، فاقتنيتها من غير أن أدفع شيئًا من المال، وانطبقت علني المقولنة، و

  .ل، يوم الحساب
يجلنس تلنك الجلسنة الهادفنة، التني  ملي اإلمام،كان حسابي يوم أن رأيت ادف 

ملووووي أشنننرنا لهننننا سننننابقًا، أمنننام شننننباك الصننننراف، النننذي زانننننه، إلننننى جانننننب تواجننند ادف 
ب البيتوووه البيضوووا  المكويوووة، والعماموووة ناموووعة البيوووال التوووي ل تخووووي  ،ومووواماإل

 ، المائننل كقننوس قننزح، المترقننب، والمحشننو امنناًا الوووابور ، إلتننواء ذلننك الصننفوهامتووه
 عراضًا، وبرامجًا شتى، لدى الطالب.

ا حظنننت وقتهنننا، أننننه كنننل منننا اقتنننرب طالنننب منننن الشنننباك، إا  ورحنننب بنننه ادف 
عننننه اإلبتسننننامة اللطيفننننة، التنننني تزينننند وجهننننه إشننننراقًا، يتوجننننه الطالننننب ، ترحيبننننًا تتبملووووي

الننذي يفننتح  ملووي اإلمووام،  بعنند إسننتالمه لراتبننه، مباشننرة، حيننث يجلننس ادف المووديونو
وهوووو يقلوووب ؟ موووايز تووود ا كوووم يوووا أسوووتالو :ذلنننك الننندفتر العنننريض، ويخاطنننب الطالنننب

دوود حوودد مكانووه  الموو حة تلووو األخوورم  ووي د توورم، بحثووا من إسووم الوالووب، الوولي كووان
  .مسبقا ، منل أن رآم يقترب من الشباك



 

 

الكننل ينندفع بننين كفيننه مننا يجننود بننه مننن مبلنن ، وينصننرف، مننن غيننر تعليننق، أو        
وبعووا  يووا أسووتال إنووً مووار  و :مطالبننة بالزيننادة، بننل يشننكر الطالننب ويوضننح لننه فقننط

 . البادي مليك كلا
ه أبننندًا مننننذ تخرجننننا منننن ذكنننرى اإلسنننتثمار إلنننى زمينننل لننننا، لنننم نلتنننق بننن تقوووودني

، غينننر أن أنبننناءه لنننم تنقطنننع عنننني حتنننى اللحظنننة،  كاننننت تنتننناب زميلننننا نوبنننات المعهووود
إسنننتثمارية، تخنننرج بنننه عنننن المنننألوف، والواقنننع، فكنننان دائمنننًا منننا يشنننركنا فننني مخططاتنننه 
اإلستثمارية، التي يبني عليها اماًا عراضًا، لتحسين وضعه المنالي، النذي سنيرتقي بنه 

 لى مراكز الرأسماليه المتقدمة.وبأسرته، إ
  بواسنطة المنزارعين، النذين ا شويل العويشكان يحدثنا أنه سيبدأ في ممارسنة و       

يملكننون التمويننل الننالزم لنشنناطهم الزراعنني، ويننتم ذلننك بنندفع مبننال  يسننيرة، تحنندد سننعر 
 جوال العيب عند موسم الحصاد، والذي يرتفع قلياًل أثناء هذا الموسم.

أن زميلننننا سنننيقوم بنشننناط إسنننتثماري اخرعنننند بننندايات الحصننناد، وهنننو شنننراء  كمنننا      
 ،دن أسنعار النذرة فني ذلنك الحموادبعض من جنواات النذرة، أثنناء موسنم دق العنيبو

وهوووي  ، المووووامير ، ممنننا يمكننننه منننن تخزينهنننا فننني ورخيموووةالوقنننت تكنننون أقنننل سنننعرا و
 التوي سوتودع بوداخلها،مبارة من ح ر كبيرة تت اًو  ي أممادها حسوب كميوة الولرة 

التي تعد خصيصًا لهذا الترض، وعندما ترتفع أسعار الذرة، في وقت الصيف، تفنتح و
تعننود للمسنننتثمر   ، ويبننا  المخنننزون مننن النننذرة بأسننعار عالينننةالمووووامير  تلنننك وتشوولاو

 بأرباح وافرة.
 ، فنني الخريننف، وبيعهننا فنني الحمووالنشننملت مخططننات ذلننك الصننديق تربيننة و

خليوووول  ، بأسننننعار مرتفعننننة وكننننان أن أطلقنننننا عليننننه إسننننم ويوووود الضووووحيةمالعينننند الكبيننننرو
 .الدويم  ، نسبة لرجل ادعمال المشهور في ذلك الوقت، وهو من أبناءمثمان

كانننننننت الدراسننننننة العمليننننننة مفينننننندة ومسننننننلية، إذ أنهننننننا تننننننرتبط بالمهننننننارات الفرديننننننة 
كننل ادقسننام،  فرة فننياوالجماعيننة فنني ذات الوقننت، كانننت المننواد واددوات وادجهننزة متننو 

ومحضننري المعامننل أذكننر  ،ادحينناء والكيمينناء والفيزينناء، بجانننب الحضننور النندائم لفنينني
 منهم على سبيل المثال:

 في ادحياء.  ع ر ألخا          



 

 

 .في الكيمياءدياب واألخ النعيم واألخ يونا  واألخ         
 في الفيزياء. مبد الغ اروادف          
ي علمنننا منن الجمنل، والتعننابير، بلتنة أهلننا الدناقلننة، منا أفادننا كثيننرًا وهنو النذ          

، اللغووة دووواميافنني حياتنننا المقبلننة، إذ أنهننا مننن التعننابير، التنني لننم ولننن تننرد أبنندًا، فنني 
  وكننننل مننننا يتعلننننق بهننننا مننننن مكونننننات حمووووار  وهنننني تعننننادل كلمننننةوهووووونيمثننننل كلمننننة و

 وسلوكيات حيوانية.
 ، لكثيننر مننن الحيوانننات والحشننرات، كمننا تشووريحالقمنننا بعمليننات جراحيننة عنندة و

طبقننننا الكثينننر منننن الدراسنننات النظرينننة فننني النباتنننات، أمنننا فننني جاننننب الكيميننناء فكاننننت 
التجننارب مذهلننة، وممتعننة، رغننم خطننورة بعضننها، كننان فنني كثيننر مننن ادوقننات تحنندث 

ير مودو مموو ، حسوناإلنفجارات، والحرائق، وكان كثيرًا ما يفيندنا تواجند البروفيسنور 
طفاء الحرائق. امعة الخرووم سابقا      في التوجيه الصارم وات

 مننن أكثننرهم تمكنننًا فننيمننن خيننرة أسنناتذتنا، و حسوون  ممووو ،كننان البروفيسننور 
 ، عنننن UNKNOWNالمنننادة، فكنننان يتوصنننل لمكوننننات المنننواد المختلفنننة، فننني ال..و

 طريق الشم فقط، وذلك ما كان يذهلنا كثيرًا.
محموود أحموود مبوود أذكننر بننالخير زميلنننا ادسننتاذ الصننديق  كمننا ا يفننوتني هنننا أن      
أثنناء ، كان يتعامل منع أدوات المعمنل، بعناينة فائقنة ، الذي بل أم مليمن أواد ا،، 

فنني هننذا المجننال،  قيامننه بتجننارب الكيمينناء، ممننا جعلننه أكثننر شننهرة، مننن أي واحنند منننا
 ومما جعله يحوز ألقابًا ذات خصوصية متفردة.    

التننننرويح لنننندى الطننننالب، ونعننننني بهننننا تمضننننية أوقننننات الفننننرا ، فيمننننا بعنننند  دوووواًأو       
 ، إما داخل المعهد أو خار هإنقضاء اليوم الدراسي، تتجلى في إحدى حالين: 

 وفي الدائرة الصتيرة أو الكبيرة . 
داخليننًا يمننارس بعننض الطننالب، رياضننة كننرة القنندم، ورياضننة كننرة السننلة، وهمننا 

، وهنالنننك منننن الطنننالب منننن يرتننناد المكتبنننة، بالمعهووودوفران النوعنننان منننن الرياضنننة المتننن
وغينننرهم ممنننن يمضنننون أوقننناتهم فننني المنننذاكرة، أو جلسنننات السنننمر، فننني مواقنننع مختلفنننة 

، أو فننني النننداخليات، ولكنننن جنننل الطنننالب والطالبنننات، كنننانوا يلتقنننون، المعهووودبسننناحات 



 

 

اي، ويتجمعنننون فننني ننننادي الطنننالب، حينننث توجننند خننندمات البوفينننه، القاصنننرة علنننى الشننن
 والقهوة، وبعض أنوا  المشروبات التازية المحدودة، والعصيرات الطازجة.

 ،الننذي يتننيح أبوويل وأسوووديتوسننط فننناء نننادي الطننالب، موقننع جهنناز التلفزيننونو
للطالب الجلوس أمامه، وكان التلفزيون حديث عهد بالوجود، كما كان معظم الطنالب 

محا ظووة إرسنناله، يتجنناوز حنندود حننديثي عهنند بمشنناهدة التلفزيننون، الننذي لننم يكننن منندى 
انننذاك، فكننان كننل شننيء جدينندًا علننيهم، مننا عنندا للننبعض القليننل مننن الطننالب،  الخرووووم

 .الخرطوم من سكان محافظة
إنه من غير المسموح بنه، أن يقنوم أي طالنب، بتشنتيل جهناز التلفزينون، وذلنك 

علمنًا بنأن  بقرار من إتحناد الطنالب، خوفنًا علنى الجهناز منن التلنف، وسنوء اإلسنتخدام،
المشننتل للجهنناز ا يتجنناوز لمننس مفتنناح واحنند للتشننتيل، والصننوت معننًا، ومفتنناح اخننر 

 .المعهدلاضاءة فقط، وقد نما ذلك لعلمنا مؤخرًا بعد التخرج من 
يقافنننه، هنننو ادف  إن       الشنننخل الوحيننند، المسنننموح لنننه بتشنننتيل جهننناز التلفزينننون وات

ا يستحثه الطالب للتشنتيل، قبينل المتنرب، من أبناء الجنوب، وكان كثيرًا مأزر  كير 
الننذي كانننت  حينث أن  بعننض الطننالب مشنندودون، إلننى أبعند الحنندود، ببرنننام  ادطفننال،

 ماما سهام.لك الوقت تقدمه في ذ
من بين المدمنين، والحادبين على حضنور ذلنك البرننام ، ادف والصنديق  ألكر       
 . المكنوو، ب...لود المووالحينجزيرة بننال أبووروامننن أواد مبوودالقادر مموور  ادسننتاذ 

كان كثيرًا ما يشير، رافعًا بكلتا يديه، حاثًا الطالب على الصنمت، وعلنى اإلنتبناه معنًا، 
دنه كان يريد أن يرى كل كبيرة وصنتيرة ، إشنارة إلسنتمتاعه بكنل منا تقنع علينه عيننه، 

دير فنني داخننل ذلننك الصننندوق، وكنننا نحننن أصنندقاؤه، علننى علننم بننذلك، خاصننة ونحننن ننن
 الشريط في أذهاننا بلذة، بعد إنتهاء البرنام .

، أننننه كنننان يسنننتخدم التلفنننون الموجنننود ممووور األخ مبووود القوووادرممنننا أذكنننره عنننن        
بالنادي، إستخدامًا مثاليًا، يتسنم بالسنلوك الحضناري الواضنح، والنذي عجزننا جميعنًا أن 

ة القديمنة التني تباعندت نقلده فيه. امل أن يكون إستخدامه للموبايل، بننفس تلنك الصنور 
 بها السنوات.



 

 

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

رة أشجار السنمكة المنتشرة بأرض المعهد، والتي تطرقنا، مسبقًا، إلنتشارها بكميات واف
، منن منطلنق أننه إختصاصني الغنمايةتلنك  مبد القادرفي أرض المعهد. أنقذ ادستاذ 

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

 الك.بينها وبين الهمبد القادر 
تحمننل  المعهوود،فتوغننل معنني عزيننزي القنناريء، وتبننين كيننف أن شخصننية طالننب       

 من الشعور اإلنساني الذي تمدد وشمل الحيوان أيضًا.
يصننننول،ويجول بخفننننة، تننننارة ينننندلي بالتعليمننننات، وأخننننرى كيوووور  أزر كننننان ادف 
قنننرب. يسنننتمر عنننرض بنننرام  التلفزينننون المحننندودة، لفتنننرة قصنننيرة،  يراقنننب الوضنننع عنننن

 ، لتناول وجبنة العشناء، ومنن بعندها ينذهب الس رةترك النادي، ونقتحم حجرة الطعاموفن
 بعض الطالب لشأنهم، ومنهم من يكر راجعًا للنادي، إلختتام جلسته المسائية.

يقنننوم إتحننناد الطنننالب، فننني بعنننض ادوقنننات والمواسنننم، بإقامنننة حفنننالت غنائينننة، 
 ساتلة:األيدعى لها لفيف من الفنانين المبدعين، أمثال 

 .أحمد الممو ،
 إبراهيم الكاش ، 

 مبد الكريم الكابلي.
 ملي إبراهيم.

 مالا ممو ،.  
 مثمان الش يا.

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

 محمد األمين.



 

 

 أبو مركي البخيً. 
 مول الكريم مبد ا،.

 محمود  الا.
 إسماميل مبد المعين. 

مثمووان أن  ادسننتاذ الفنننان حموواد مبوودم إسووماميل،  دف الزميننلممننا ذكرننني بننه ا
كنان يجلنس فني  بالمعهود،، وقبل تقنديم فقرتنه التنائينة، فني ذلنك الحفنل المقنام ممو ،

  أدمووود الكرسووويأحننند الكراسننني المصننننوعة منننن الحديننند، والنننذي تقننندم بننندعوة طيبنننة، و
لظهنننور بنننه فننني ذلنننك ، والنننذي أخالنننه قننند تنننم إعنننداده بعناينننة، لمثموووان األسوووتال لبنطلنننون
، للتنازل عن بدلتنه الحميمنة، ليفتندي حماد، مما دعا ادف وتمزيقه ليقوم بخرقه الحفل،

، فني بنطنال الفننان المبند ، النذي أكمنل وصنلته كراسي المعهود الحديديوةبها ما فعلتنه 
 التنائية ببراعة تامنة، وأظننه قند تنرك البدلنة بعند ذلنك لصناحبها، دن  الندنيا كاننت لينل.

قند منن دبنر، ممنا يثبنت براءتنه ال نان مثمان ممو ،، عزاء الوحيد أن بنطال ادف وال
الكاملة، والدليل القاطع، على أن الكرسي كان هو المخطيء. وفي مثل هنذه الحناات 

 يتحمل إتحاد الطالب، متمثاًل في لجنته الفنية، نتيجة ذلك الخطأ.
ين يتطننون السنناحة الفنيننة، كبننار الفنننانين، الننذ جمننع الحفننل أيضننًا غيرهننؤاء مننن

لى جانبهم الراقل المبد   النذي حناول زمينل لننا تقلينده فني  إبراهيم أ ريكوانو،وقتها، وات
درجننة.  180رجليننه  أ ريكووانوالمسننرح، أثننناء مننا كننان يننرقل، لكنننه فشننل عننندما أفننرد 

فننذكرني ذلننك الوضننع الننذي  ل ضووميه واضننعًا كلتننا كفيننه علننى  متمحنووا ،فجلننس أمامننه 
الشنهيرة، فني جلسنته التني كاننت تننم علنى مندى  لحمود والولهب  في قصنة لحمد ميز 

 فشله في لم الذهب. كما جمع الحفل كثيرًا من نجوم الدراما، والمسرح، في السودان.
كننان الحفننل يمتنند إلننى السنناعات ادولننى، مننن صننبيحة اليننوم التننالي، فنني مينندان 

، الخ ي وووةت، واددوار ، داخنننل سننناحة ننننادي الطنننالب، تتخللنننه القفشنننا  باسوووكًال..ل 
  أخوانا:، من بعض الطالب أصحاب الملح الجميلة، أمثال واللوي ة
 مول السيد ال زاري. 
 ومبد ال ليل الكاروري. 
 وال اضل  ار النبي. 



 

 

 وأخونا المبدع مالحين. 
 وغيرهم الكثير من الشعرا  والخواب والكوميديين. 

تنزال عالقنة بالنذهن، تلنك التني كنان في ليلة من تلنك اللينالي الترفيهينة، التني ا 
والتنني قنندم فيهننا ادسننتاذ الفنننان ممووو ، آدم ممووري، يقنندمها الطالننب المننذيع المجننود، 

كومووً  ووور سووي الن اثووة، الننذي قنندم تننوًا مننن إنجلتننرا، أذكننر منهننا و مووالا ممووو ،،
 ، وكالمنًا القادمة من بريوانيا، العا د من اإلغتراب، ال نان الكبيور موالا مموو ،،

مننذيعًا بحننق، وذا طلعننة فنيننة مميننزة، لننم تننتح  ممووو ،يننرًا ا تعيننه الننذاكرة اان، كننان كث
. لكننه ظنل فني فني الدولنة له الفرصة في التميز اإلعالمي وقتهنا، فني ادجهنزة العاملنة

 معهوود المعلمووين العووال،دواخلنننا، كأحنند الوجننوه اإلعالميننة الخالنندة، التنني ميننزت طالننب 
 في إحدى المجاات الحياتية.

لننيس ببعينند عننن الننذاكرة، المننذيع البننار  الننذي شنننف اذان المسننتمعين، فنني كافننة 
أرجنناء السننودان، بصنننوت قننوي واضنننح ومتفننرد، عبنننر أجهننزة اإلعنننالم ،أا وهننو المنننذيع 

 المعلمين العالي.تدريب معهد فهو أحد خريجي  إسح  مالح أبكر
فة التني تقنع مما يدور في فلك تمضية أوقات الفرا  وممارسة النشاطات المختل

ضننمن النشنناطات الداخليننة، التنني يقننوم بهننا الطننالب، ممثلننين فنني الجمعيننات العلميننة، 
التننننني ينتمنننننون إليهنننننا، أو الجمعينننننات العامنننننة، كجمعينننننة الصنننننداقة، أو جمعينننننة صنننننداقة 
الشنننننعوب، أو جمعينننننات الصنننننداقات السياسنننننية المختلفنننننة، التننننني تحمنننننل أسنننننماء بعنننننض 

 ن، وغيرها.البلدان، مثل روسيا، وألمانيا، والصي
إضننافة إلننى تلننك النشنناطات، التنني تقننوم بهننا الننروابط، ذات اإلنتمنناء السياسنني، 
المحلي أو العالمي، كانت تقام النندوات، واللقناءات ذات المعننى، التني تعكنس كينوننة، 

، بمنا تندفع بنه منن معنارف، وأساسنيات المعلموين العواليتودريب معهد ونضوج، طالب 
طالنننب التعلنننيم العنننالي، وتقنننوده نحنننو افننناق جديننندة،  حياتينننة، تسننناعد فننني بنننناء شخصنننية

 تسمو بحياته إلى ادفضل.
منننننن النشننننناطات الداخلينننننة أيضنننننًا، الجرائننننند الحائطينننننة، التننننني تمثنننننل الجماعنننننات 
الثقافية، والسياسية، واإلجتماعية، والتي يسكب فيها الكتاب، عصنير أفكنارهم، وخنوال  

يل عنننواطفهم، واننننداق أحاسيسنننهم، نفوسنننهم، ونخنننا  إنتمننناءاتهم إلنننى هنننذا أو ذاك، وسننن



 

 

وفنننيض منننواهبهم، ذات المنننذاق السلسنننبيل، حينننث يتننندافع الطنننالب منننا بنننين هنننذه وتلنننك، 
فتعلننو التعليقننات بشننتى أنواعهننا، وألوانهننا، وتحتنند النبننرات، أحيانننًا، وتخبننو، فيظننل القننوم 

 معهوودفني نشنناط محمننود، ا يخننرج بننالفرد بعينندًا عننن إنتمائننه ادول، نحننو هننذا الصننرح، 
 .المعلمين العاليتدريب 

أن  النشننننناطات الداخلينننننة، تحمنننننل أذرعنننننًا تمتننننند كنننننأذر  بنننننقننننند يشنننننعر الفنننننرد مننننننا، 
ادخطبوط، لتصل ما بين منا هنو بعيند خنارجي، منع منا يندور فني النداخل، منن نشناط، 
وهننذه تعتبنننر مننن حسننننات ذلننك النشننناط، الننذي يعمنننل علننى توثينننق الربنناط اإلجتمننناعي، 

 .المعلمين العاليتدريب معهد ب الذي أصبح تهجًا ينتهجه طال
أمننا عنننن النشننناطات الخارجينننة، فكاننننت متشننعبة وكثينننرة، تتمننندد بتتوغنننل طنننالب 

فنننني المجتمعننننات الخارجيننننة اللصننننيقة والبعينننندة، عبننننر اإلنتمنننناءات المجتمعيننننة المعهوووود 
 المتعددة، والتي تتمثل في:

 النشاو األكاديمي. -
 النشاو الثقا ي. -

 النشاو اإل تمامي. -

 . ًنشاو الرحال -

يننرتبط النشنناط ادكنناديمي، بالدراسننات ادكاديميننة، التنني  يتلقاهننا الطننالب داخننل 
المعهننننند، فكنننننانوا يقومنننننون بزينننننارات لمواقنننننع فننننني خنننننارج المعهننننند، حسنننننب التخصصنننننات 
المختلفنننة، والتننني تعضننند الدراسنننات النظرينننة التننني تلقونهنننا. تقنننوم إدارة الشنننعبة المعنينننة، 

، بصفتها جزء ا يتجزأ من الدراسة، التني يتلقاهنا بالتنسيق لمثل هذه الرحالت وتنفيذها
 .  المعهد الطالب داخل

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

 والحدا   النباتية المختل ة،
 وحديقة الحيوان الوحيدة، ودتها، بالبالد،



 

 

 ومزارع إنتاج ال اكهة،
 مثل مزارع المان و،

 البرتقال، و 
 والليمون،

،  والقريب  رًو
 واليوس ي،

 نوقة ال يلي، والكدرو، و ي شمباً. ي م
 حيث تنسمنا كثيرًا، مما خلده:

 أولد شمباً،
 وخضر بشير،

 ومر نا أّن لل اكهة إستخداماً أخرم، غير األكل،
  نّمً  ينا روحا   ديدة  ي التعامل ما ال اكهة،

 ،لمستها روا الردة واللوا ة
 يقول:قد سمعت أحد زمالئنا يردد بيتًا من أغنية و 

 هي دمرية وميونها يوس  أ ندي.
، وهو ممن زاروا حدائق الفاكهنة، التني منر ذكرهنا، والنذي لنم الزميلذهلت لهذا 

 بالقمريووة،المحبوبننة، التنني شننبهها الشنناعر جسنند يننرا  النسننب والتناسننب بننين أعضنناء 
ي أغنوار الحنينة واإللفنة. فكنان منن الممكنن يقبع فن المتزلية الشكل، التي تتمتع بصوت

ملووووم لننننه، أن يتيننننر اليوسننننفي، بفاكهننننة أقننننل حجمننننًا، ليعينننند لمجننننال إختصاصننننه، وهننننو 
 ، بعضًا من ماء وجهه الذي أريق عمدًا.األحيا 

إلنننى جاننننب منننزار  الفاكهنننة، زرننننا منننزار  الخضنننر المتعنننددة، فننني أطنننراف واينننة 
امل جامعة الخرطوم، للدراسنة العملينة، كمنا الخرطوم، وقد إمتدت بنا الزيارات، إلى مع

قامننت أقسننام  كثيننرمن التخصصننات ادخننرى، بزيننارات خننارج المعهنند، لنننفس ادغننراض 
 التي ذكرناها.
زياراتننا الفردينة إلنى خنارج محافظنة الخرطنوم، أثنناء العطنالت القصنيرة،  إمتدً

موموووووة م التنننني تعقننننب الفتنننننرات الدراسننننية. فننننني إحنننندى تلنننننك الننننرحالت توجهنننننا نحنننننن 



 

 

إلننى مدينننة األمووددا  مبوود ا، محموود الخويووب، وأزهووري الشوويخ مهوودي، وشخمووي 
التنرة أم خينرًا جنوة وبنرة، وقند كنان ذلنك أثنناء فصنل الخرينف،  كرد وانحاضرة األبيل 

    أثنا م:الذي تعد كردفان 
 كفنها حسنا   تزدريها  المرايا

 لاً مدر م و  الوشي حالي.
صدفة داخل القطار ، ألبيلمن أواد ا ،لرحمنودامة مبد اإنضم إلينا زميلنا 

وهنننو يعمنننل ضنننابطًا إدارينننًا  وداموووة،، كمنننا إنضنننم لننننا أحننند معنننارف لألبووويلالمتوجنننه 
 ممو ، مبد ا،.بمحافظة كردفان، يدعى 

مضننت فتننرة العطلننة كلمننح البصننر، إا  أننننا أنجزنننا أثناءهننا كننل مننا كننان إنجننازه 
مدرسوة بوارة، والبوان  ديود، و و األبويل،بمديننة ممكنًا. قمنا بزيارة كل المرافق الهامنة 

 . حيث سعدنا بلقاء بعض من أساتذتنا الكرام، الثانويةخوروقً 
رجعننننا للخرطنننوم، ونحنننن نحمنننل ذخينننرة كبينننرة، منننن المعنننارف، والنننرؤى الحياتينننة 

 الفنننان الشننهيرإلتقينننا  ، سننعدنا بوجودهننا معنننا كثيننرًا.الجدينندة، وحصننيلة إجتماعيننة وفيننرة
الننذي أسننمعنا بعضننًا مننن أغانيننه الجدينندة، مننن قبننل تسننجيلها لاذاعننة،  ،موودي  مبوواا

اللبن أبو لي بيه، وغيرها مما ل يخور ببالي اآلن.  م لوة كرد وان أذكر منها أغنية 
النذي وقفننا وممنا ال اتح النور، محمد مول الكوريم القرشوي للوم نلتقيوه شخمويا  ، 

، إلنى جاننب الكثينرمن الشخصنيات، ئهوأصندقا ومعارفنه، على أعماله من خالل أقاربنه
 انذاك.األبيل التي ضجت بها الساحة في مدينة 

، بكننل مننا كانننت تننذخر بننه مننن الخيننر كرد ووانرجعنننا للخرطننوم، وفنني صننحبتنا 
 والبركة، ونحن نردد في أهل لنا بها:
 ن ر ل  يزور  دلبي  هم   ي
 حماهم ول ترم الن ا تعسا

 ونتساءل:
 نينأبدار    لكرد ان     ح

 ل تاها  البعيد أم هي تنسا؟
    



 

 

 المعهد:يشمل النشاط الثقافي في       
 .النشاو ال ردي -
 النشاو ال مامي. -

كان الطالب، وبطريقنة فردينة، حنرة، يتوجهنون إلنى مواقنع إقامنة النندوات، علنى 
مسنننتوى المننندن الثالثنننة، الخرطنننوم، أمننندرمان، الخرطنننوم بحنننري. تشنننمل تلنننك النننندوات، 

سياسنننية، تقيمهنننا ادحنننزاب السياسنننية المختلفنننة، ممنننا يضنننيف للطنننالب نننندوات ولقننناءات 
المعرفنننة اإلضنننافية، واسنننتخالل أوجنننه المقارنننننة، منننا بنننين بنننرام  ادحنننزاب المختلفننننة، 
الموجننودة بالسنناحة، ممننا ينمنني فنني الطالننب، السننمة الثقافيننة، والسياسننية، واإلجتماعيننة، 

ل، فني القرينب، علنى اإلنتمناس فني في تلك الحقبة الهامة في حياته، ا سيما وأنه مقب
 المجتمع، بصورة أوسع، مما هو عليه اان.

شمل النشاط أيضًا، إرتياد أستوديوهات ادذاعة السودانية، الوحيدة اننذاك، ومنا 
تقدمه من برام  ثقافية تسجيلية، كبرنام  جراب الحاوي، وساعة سمر، وبعنض بنرام  

، والتني يقنوم بتقنديمها، منذيعون أكفناء، منن المسابقات ادخرى، التي تذخر بها اإلذاعة
 أمثال:، وغيرهم من المذيعين ممر مثمانوادستاذ   محمد سليمانبينهم ادستاذ  

 ملي محمد شمو.
 .أبو مادلة يوس 

 .محمد خو لي مالحين
 أبو بكر مول.

 حمدي بولد.
 حمدي بدر الدين.
 لو النون بشرم.

 مالا أحمد.
 وه حمدتو.

 محمود أبارو. 
 .ي الحسن مالكمل

 أحمد دباني.



 

 

 مبد الكريم دباني.
 سهام المغربي.
 ليل، المغربي.

كل هذه ادسماء، من المذيعين، مرتبطة إرتباطًا وثيقا ، بأذهنان الطنالب ثقافينًا، 
كمنا أن  كثيننرًا مننن الطننالب، جمعتنه معهننا بعننض المواقننف، فنالطالب كننانوا يتوقننون إلننى 

افينة للمنذيعين، عالينة جندًا، فهنم منن نفنس الشنريحة موارد الثقافنة، وكاننت الحصنيلة الثق
 التي ينتمي إليها طالب المعهد، عند إختيارهم لمهنة التدريس المستقبلية.

شنننملت الزينننارات الفردينننة أيضنننًا، سننناحة التلفزينننون، التننني ا تقنننل بنننأي حنننال منننن 
الوسنيلة ادحوال، عن مكانة اإلذاعة الثقافية، لدى اللطالب، بل يزينها أكثر، إستخدام 
 البصرية، إلى جانب الوسيلة السمعية، التي كانت حكرًا على اإلذاعة فقط . 

أماالمسرح القومي، فكانت صنلتنا بنه أوسنع، إذ أننه يسنتوعب منن بنين العناملين 
مهننندس الصننوت، الرجننل خفيننف الظننل،  محموود الشوويخ  معووةفيننه، ادسننتاذ  الصننديق 

ى شنننفتيه، والنننذي كننننا نعتبنننره أحننند ، النننذي ا تتعثنننر البسنننمة، فننني الوصنننول إلنننالونووواا
 .المعهدطالب 

النذي كنان أحند الندفعات  مكوي سونادة،الممثنل الندرامي البنار ، ادسنتاذ  وهناك 
. كمنا ايمكنننا أن نخطنيء ونتجاوزادسنتاذ الكبينر، والفننان الفحنل، المعهد المتقدمة في

مار العمنل النذي أثنرى، وأعطنى، وقندم الكثينر، فني مضنمبود الورحمن،  ال كي   المعلم
 المسرحي المميز. 

فني أكثنر منن ، .الحاج مبود ا، من،مبد ا، محمد الخويب ترافقنا أنا والزميل
رحلة فردية، وبمعننى أنهنا لنم تننظم رسنميًا منن أي جهنة كاننت، بنل تكفلننا نحنن اإلثننين 

 بكل نفقاتها ، أذكر منها:
 بورتسودان.رحلتنا إلى 
 .كسالورحلتنا إلى 
 ا ال ديدة.حل ورحلتنا إلى 
 .السوكيورحلتنا إلى 
 .سنار ورحلتنا إلى



 

 

 .سن ةإلى  ورحلتنا
 أبقرع.ورحلتنا إلى 

 التي مر ذكرها.األبيل عالوةعلى رحلة 
كانننننت بننننال شننننك رحننننالت جنينننننا منهننننا الكثيننننر المفينننند، ومننننن أهننننم الفوائنننند التنننني 

           الخمسة. عن فوائد السفرالحدي  الشري  في ما جاء جنيناها، 
النشنناطات الثقافيننة الجماعيننة الخارجيننة، فكانننت تبننرم ، عننن طريننق القسننم  أمننا

، فيذهب الطالب، في مجموعات، إلنى الجهنة المحنددة، فني المعهدالمختل في إدارة 
توقيت محدد، وبرمجة معلنة، تتيسر لهذه الزيارات، كنل السنبل، منن إسنتقبال، وتننوير، 

 لثقافية، التي تمت زيارتها.وسياحة ثقافية شاملة، تقوم بتنفيذها الجهة ا
في مجال النشاطات اإلجتماعية، وهي التني شنملت بنرام  النرحالت الخارجينة،        

والداخلية، والتي غالبًا ما يتم تمويلها ذاتينًا، بواسنطة أعضناء الجمعينة، يتحمنل العضنو 
ت، جزءًا منن المبلن  المرصنود للرحلنة، وينتم تكملنة بقينة المبلن  بإقامنة بعنض المشنروعا

التي قد تدر عائدًا معتبرًا من المال، كما تعمد بعنض الجمعينات إلنى إشنراك المجتمنع، 
فنننني مختلننننف مكوناتننننه السياسننننية، والتجاريننننة، واإلجتماعيننننة، وذلننننك عننننن طريننننق جمننننع 

 التبرعات منهم، لدعم مشرو  الرحلة.
، في إقامة رحلنة إلنى  معية مدادة الشعوبأذكر أننا قد نجحنا نحن أعضاء 

ة مصننر العربيننة، إسننتترقت شننهرًا كنناماًل. قمنننا نحننن أعضنناء الجمعيننة بنشنناط جمهورينن
 واسع ومجهودات كبيرة، كي نتحصل على التمويل الالزم للرحلة، من خالل:

إقامنننة سنننوق خينننري، فننني حننندائق الحينننوان بنننالخرطوم، بمشننناركة مدرسنننة ثانوينننة 
ا الرجنل الفاضنل ، عبر مديرهالمالزمين الثانوية للبناً بفمدرمانخاصة، هي مدرسة 
 .  أولد أمدرمانمن ، مالك بكير إسماميل

كمنننا قمننننا بتوزينننع خطابنننات، وتنننذاكر إكرامينننة، لنننبعض الجهنننات، والشخصنننيات 
البننارزة فنني المجتمننع، عننالوة علننى مننا أسننهمنا بننه نحننن أعضنناء الجمعيننة. وقنند شننملت 

تلننك  اإلجننراءات، التحويننل العننام، والتحويننل الخننال، تحننت إجننراءات ماليننة معقنندة، فنني
   دوارا .3.33الفترة. أذكر أن  قيمة الجنيه السوداني كانت تساوي وقتها و



 

 

بدأنا طريقنا المؤدية إلى مصنر، وحملننا معننا تحنويال، للمبلن  المسنموح بنه لكنل 
 ، عالوة علنى حفننة منن الجنيهنات، التني تنم تهريبهنا ثالثون  نيها  عضو، وهو مبل  و

ي كانننننت تجنننند رواجننننًا كبيننننرًا، لنننندى إخوتنننننا داخننننل مالبسنننننا، وحمننننل بعننننض السننننلع، التنننن
 ، والتنني سنناعدت واألسووبيرين، أمووواا الناسوويً، والشوواي الكينوويالمصننريين، مثننل و

وعملننت أيضننًا، فنني التسننهيالت لاجننراءات الجمركيننة التنني واجهتنننا فنني شننمال الننوادي، 
لووم نكوون نوودري، هوول مثوول هوولا ال عوول، ونحننن نلنن  أرض الكنانننة عبننر بوابتهننا الجنوبيننة و

عتبر تهريبا  بالمعن،، يمكن أن يزج بنا تحً وا لة دوانين الت وارة غيور المشورومة ي
  نكوووون دوووود تعرضوووونا، بوووللك، للسوووو ن، ولممووووادرة أموالنوووا المحولووووة رسووووميا   أم ل؟

 والمخبفة،  ي لاً الودً، ويا لها من أموال !!! .
وعندنا إلنى  أدت الرحلة أغراضنها، وبلتنت أهندافها، علمينًا، وثقافينًا، واجتماعينًا،

، نحمل الكتب، والهدايا، من الملبوسات، وادحذية، وغير ذلك ممنا تنوافر حل ا القديمة
فنني ادسننواق المصننرية، فنفاجننأ بننأن  موعنند رحلننة القطننار إلننى الخرطننوم، قنند تأجننل، ولننم 
يتبنننق لننننا منننن المنننال منننا يسننند حاجتننننا، منننن ادكنننل والشنننرب، ونحنننن فننني تلنننك المنطقنننة 

 م لنوةفيهنا، إا  ادجنزاء العلينا منن  حل وا القديموةبق منن مديننة الصحراوية، التي لم يت
، والتنني تنبنن  عننن إتفاقيننة، بننين حكومننة السننودان، وحكومننة مصننر، كننان ال وواما الكبيوور

  ناتجها الملموس:                               
 رحيل أهلنا من حل ا إل، خشم القربة.  -  
 وديام السد العالي.  -  
 حيرة نامر.وظهور ب -  
 .وغر  مدينة حل ا -  

المنننأثورة منهنننا،  األدووووال:أعقنننب ترحينننل السنننكان إلنننى حلفنننا الجديننندة، زخنننم منننن 
عننن  والم لنح، والنكنات، التني ربمنا ا يتنناح لننا مجنال لنذكرها، وكانننت تعبنر تعبينرًا وافينًا،
مننننام الحالننننة اإلجتماعيننننة، والثقافيننننة، التنننني جنينننننا منهننننا الكثيننننر، تحدينننندًا فنننني جانننننب اإلل

النذي تمنت إتفاقينة الر يسي مبوود، المعرفي، والثقافي، وكان معظمها مرتبطًا بشخل 
 في عهده.  ديام السد العاليو مياه النيل



 

 

 بوسوتة  صادر عنن د تر تو يركان من حسن حظنا، أنني كنت أحمل معي و
 ، يننا لننه مننن إسننتثمار ننناجح ومثمننر، خمسووة  نيهوواًأمنندرمان يحننوي فنني جوفننه مبلنن  و

  خليوول مثمووان هننذا الوقننت، الننذي يمثننل حاجننة ماسننة، إذا منناقورن بمشنناريع و فنني مثننل
 ، إا  أننه ا يمكنن تجاهنل ذلنك الننو  ولالحمالن  العيشاإلستثمارية، في نطاق النذرةو

  يه الشامر:من اإلستثمار الذي قال 
 أنً كالكلب   ي  ح اظك  للود          
 وكالتيا  ي مقارمة الخووب.          

 

ومهمننة إجتماعيننة أخننرى، لحوبووة ،  ا البيننت مننن الشننعر، يثبننت أن  للحمننالنهننذ
  .الغنم  أواد والتيوادنها بت عم و

 ، المشنتتة، والتنني الموناد فتشننا عنن وكينل البوسننتة، وجندناه فني إحندى تلننك و
تمثنننل مديننننة حلفنننا القديمنننة، فننني حقبنننة منننن تأريخهنننا، أطلعنننناه علنننى الوضنننع، فتعننناطف 

يدًا، حيث تقبع اثار مدينة حلفا القديمنة، وعمند إلنى صنندقة، فتحهنا معنا، وذهب بنا بع
،  أربعوة  نيهواً وخمسوة وتسوعين درشوا  ل غيورجنيهنا، و 4.95وصنرف لننا مبلن    ً

 ليظل الحساب جاريًا.لشلن ، خمسة دروش وتبقى مبل 
و آخوور معلوموواتي موون للووك الحسوواب  هووو ل يووزال  اريووا ، وللووك الشوولن  ووي و

ا هلا، ما لم يتسلو مليه أحد سماسرة العمالً األ نبية ويسوتخدمه  و ه، إل، يومن
 لمالحه. 

 كان الحساب م توحا  بربح  كم يا ترم بلغً أرباحي حت، اآلن؟ ،
قامة هادئنة وهنينة،و تنفس الجميع الصعداء، وظلوا وموا يحلمون بحياة كريمة، وات

  .مهم القور يتفخر أو ما يتفخر مل، كي ه
 :والبا  هم  12كناو

  ارو  مبد الرحيم،
 حماد مبدم إسماميل.

 مبد الكريم ملي  معة.
 هاشم محمد أحمد،



 

 

 مبد العزيز أحمد مرسال.
 ميرغني محمد حامد. 

 ممر أحمد  ضل.
 مبد القادر ال يلي دشين.
 الويب حسن مز العرب،

 .نمر محمد ملي
 ممر موية.

 إضا ة إل، شخمي الضعي .
 

، التني كاننت ال غرا يواعنن جمعينة  ا،أحمود الويوب مبود حدثني أخي وزميلي 
تضننننم فنننني وقننننت مننننن ادوقننننات، أربعننننة وعشننننرين طالبننننًا وطالبننننة، وكننننان يشننننرف عليهننننا 

. وقد ترأس الجمعية منذ إنشائها ثالثنة منن الطنالب فني فتنرات األستال  مبد ا، زكريا
 هم:مختلفة 

 مبد البادي مبد الغني. -
 الويب ملي. -

 .أحمد الويب مبد ا، -

  تولها:لسكرتارية أما شؤون ا
 مفمون مبد ا،. -
 .مول الماوي -

 نذكر من أعضاء الجمعية:
 بابكر م بنا. -
 ممام الدين مثمان مح وب. -

 النعيم ميرغني. -

 م تب، مبد ا،. -

 البرير مثمان البرير. -

 ملي أحمد أمين. -



 

 

 إنما  أحمد أمين. -

 بخيته مسامد -

 ليل، بدر.  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :إلىقامت الجمعية بثالثة رحالت 
 يوبيا.أث -
 ممر. -

 . بل مرة -

دعمنننت وزارة التربينننة والتعلنننيم كنننل النننرحالت، وذلنننك منننن مجمنننو  بننندل سنننفريات 
قرشنننًا، لكنننل طالنننب، فننني كنننل ينننوم منننن أينننام   80لالطنننالب، خنننالل فتنننرة الرحلنننة بواقنننع 

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

 تحويالت الطالب الشخصية.
بمعلومنات  المعهودكما أنهم جنوا الكثير من القينام بهنذه النرحالت، فرجعنوا إلنى 

 وافية، كما أنهم طبقوا ما درسوه عن تلك البلدان عمليًا. 
بحرينننة فننني التعلنننيم المعلموووين العوووالي، تووودريب معهووود كنننا نتمتنننع، نحنننن طنننالب 

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

 راشدية مدممة بتحمل المس ولية  ي أكثر من  انب. -

لقووودراتنا التعلميوووة  إختيوووار الموووواد التثقي يوووة، وموووواد الوووتعلم المناسوووبة، -
 المختل ة.

 .إضا ة للبرامج الدراسية الرسمية التي نمارسها  -

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

المفكننننر، والمثقننننف والمتحنننندث اللبننننق، كانننننت سنننننه تبنننندو أصننننتر، مننننن تكوينننننه 
 الثقافي، والمعرفي.

 أحمد خل  ا، ممو ،
 .الذي يحسن التعاملالمثقف،  الهاديء، العاقل،

 



 

 

  تاج الدين مبد الودود كرداوي
 لثاقبة، والتطلع نحو الحياة المتميزة.الكبير معنًى، وفكرًا، صاحب الرؤية ا       

 إبراهيم بلة 
رئننننيس إتحنننناد الطننننالب فنننني فتننننرة مننننن الفتننننرات. المننننؤدب، المتنننندين فنننني علمننننه 

 وسلوكه. 
  الرياو محمد ملي أحمد

 الواعي، الذي يحسن التصرف.، القيادي المتأمل       
  ارو  مبد الرحيم الحاج

 ي، الواثق من نفسه.المفكر، الذك صاحب العقل المستنير،       
 مالا مدي  

 المنضبط، أخو ادخوان. الخلوق، صافي التعامل،       
 يوس  بشير 

 والبساطة. الهدوء، واددب في التعامل،       
 ثابً الوسيلة، 

 أدبًا ودينًا.، كريم في طبعه وتعامله       
 محمد البادر المفمون 

النننذي يتننندفق بالعذوبنننة لحننننًا موووان الكالجدينننة، والمثنننابرة، والفنننن الرفينننع، صننناحب 
 شجيًا.

 مالا مبد الرحمن أحمد ميس، 
محموود المجننود، هننو وادف الننودود  األورغوونتطرقنننا لننذكره مننن قبننل هننو عننازف 

الشنهيرة، بقينادة  كرد وان  نوونكانا منن ضنمن مجموعنة العنازفين بفرقنة  البادر،
ن وحسنب بنل المعروف لنا ودهل الفن، ليس في كردفا  معة  ابر،الموسيقار 

 في السودان جميعًا.
 ملي ملي حمود

العننننالم المتواضننننع، المننننتقن لصننننناعة الحننننديث، والمشنننناركات ، هنننناديء الطبننننا        
 العلمية الهادفة.



 

 

 مز الدين مثمان  
كان يجيد فنون التناخي، والتعامنل الراقني، جنبنًا إلنى جننب منع الجدينة، التني ا 

 أبدًا.تتادر مالمح وجهه 



 

 

 مبد ا، العشاريأحمد الويب  
 المهذب، الودود، أخو ادخوان، الجاد في عمله، المنتمس فيه حتى النخا .

 ال يلي دشين
   ، واددب الرفيع، والطبع الحسن.السلوك القويمصاحب        
 كلهم كهؤل   من يا ترم يكون غيرهم،       
 و ي أية حال غير حالهم؟.       

الننذي ورد ذكننره محموود البووادر المووفمون، في حنندثني ادف الزميننل والصننديق الننو 
 :بالمعهد كثيرًا، عن جمعية الموسيقى سابقًا،
زاخنننرة بنننااات الموسنننيقية المختلفنننة، والتننني كاننننت وزارة التربينننة والتعلنننيم  كانوووًو      

دارة المعهد توليانهنا اإلهتمنام ادكبنر، وذلنك بتلبينة كنل حاجاتهنا ومتطلباتهنا، إذ أ فنرد  وا 
ملووووي ، وكننننان ادسننننتاذ الموسننننيقار الشننننهير ممووووري ال نسوووويةلموسننننيقى، لهننننا أسننننتاذ ل

يقننوم بمسنناعدته فنني مهننام إعننداد الطننالب الموسننيقيين وتنندريبهم، وقنند ضننمت  ،ميرغنووي
، أمثنننال الزمينننل المعهووودالجمعينننة مجموعنننة منننن خينننرة العنننازفين والمطنننربين منننن طنننالب 

دافننيء، طننروب،  ، الننذي كننان يجينند التطريننب، بمننا يتميننز بننه مننن صننوتالويووب الزبيوور
 ، أثناء مخاطبته لآلخرين، في حالة وجوده بعيدًا عنن دنينا يتمتمبالرغم من أنه يتتأتأ و

 التناء.
، المعهووودشنناركت جمعيننة الموسننيقى فنني العدينند مننن اإلحتفنناات داخننل وخننارج 

 المعهوودلتلفزينون، علننى خشنبة مسننرح ابالتتوغنل ومصناحبة الفننرق الموسنيقية باإلذاعننة و 
ظل حاضرًا في كنل المجناات  والب معهد المعلمين العاليلل على أن وغيره، مما يد

 الحياتية .
 :االحصر سبيل المثالمن زمالئنا على  ونلكر

 شودي مبد العظيم.
 .ممو ، حماد

 السر حمزة خلي ة.
 مبد القادر محمد الرا ل.

 السر حمزة الريح.



 

 

 خالد أحمد محمد أبو ممر لحمدتو .
 مدي  ترتار.

 .كرارمبد ا، د ا ا، 
 محمد سعد دياب.

 .حسن أحمد
 مبد الرحمن الزومة.

 تاج الدين الزين مغيرون.
 مبد الوهاب ال  ري.

 .ال يلي ممر بلل
 ممر مختار نورين.

 أحمد  ضل. آدم 
 محمد الكامل. 
 مبد ا، ح از.

 مبد الرحمن إسماميل أبو در ة.
 مالا حسن مبد الم يد.

 .مبد ا، محي الدين
 مدي  محمد أحمد كيقة.

 .تو ي  إبراهيم
 حسن مثمان رز .
 مبد ا، الحسن.

 محمد مثمان خالد.
 .محمد السيد

 وه مبد الخال .
 مثمان خل  ا،.

 مالح العول مبد ا،.
 أحمد سليمان ال علي.



 

 

 محمد الواهر محمد نور.
 العبيد مامردسم السيد.

 محمدين الويب، مثمان يحي.
 مثمان مح وب.

 محمود العماا. حسين
 إبراهيم خل  ا،.

 معتمم أحمد ملي.
 مل،.محمد حسن 

 أبو العباا مثمان.

 أحمد محمد إبراهيم.
 محمد الر امي شمبول.

 آدم أبو الر ال.
 .يحي مبد السالم

 محمد مبد القادر.
 محمد الممو ،.
 .محمد أحمد الريح
 أحمد النعيم ملي.
 محمد أحمد بلة.
 سليمان مح وب.

 .محمد ال كي مبد القادر
 ميرغني مكي.

 ممر المدي  مبد الوهاب.
  ار النبي مبد الرحيم.

 أحمد محمد بكر.
 مل،.بلة أحمد 

 ال يلي العشاري.



 

 

 دسم السيد آدم بله.
 محمود األمين الوكيل.

 وي ور ملي حمد.
 أحمد ملي  ابر.

تبنت ومتفنردة، وقند ك   متكاملنة معهديوةكل من هؤاء المذكورين، يمثل شخصنية        
أسنننماء النننزمالء، منننن غيرالتقيننند بالدفعنننة، أو أي صنننفة أخنننرى، ذلنننك لتوضنننيح المنننزي ، 

، والتفرد في متانة العالقات، التي كاننت سنائدة فني ذلنك المعهدالذي يتميز به مجتمع 
 الزمان الجميل .

، فكثينننر منننن المعهووودجتماعينننة، لطنننالب اا التماز يوووةممنننا يننندلل علنننى الخلطنننة 
هم فنني هننذا الكتيننب، كننانوا فنني الننذاكرة، ممننا لننم يسننتد  مراجعننة الننزمالء الننذين ورد ذكننر 

      اان. بكلية التربيةالسجالت الرسمية، لدى الشؤون العلمية 
كنننا نرتنناد مننوارد التعلننيم، والمعرفننة، فنني شننوق دافننق، مننن غيننر إكننراه، عكننس مننا 

  .أبتكويقع ضمن شريعة وحكم و
تنه، وانعكاسناته،على التعلنيم فني  ، ودااأبتكوسألني زميل لي مرة، عن حكم و 

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

 ووي كرد وووان،  هوووو ل يوووؤمن بال نووودرة، ول يوووؤمن بإتاحوووة الحريووواً ل خووورين، وهوووو 
يمكن أن نقوول  ستنتاجوبقليل من ال متسلو، ديكتاتوري،  ي نظر زو ته لأم تكو ،

 إّن لتكو   هو اإلبن الوحيد لديهما.
أم تكووو و ا هووا المخووال، للترمووي    ووي ودووً موون األودوواً، منوودما تو عووً

ش رة ظليلوة، مون األشو ار الوري وة  وي الغابوة، بعود سا  بيضها  ي إحدم   واً 
سوتقبال البويل، الولي ومودً بوه أم ل أن دامً هي وزو ها بتفثي  المهد لالعش ،

 تكو.
إل، أن إنتهً العملية بكاملها، مند للك    ،البيضة  البيضة ،تم وضا البيل

 وورل لأبتكووو  مليهووا حمووارا  دويووا ، داخوول لالعووش ، ولنتوو   ريشووها الواحوودة تلووو 
الواحدة، ليحول بينها وبين الويران، والخروج من لالعش ، إل أّن لأم تكو  كانوً ل 



 

 

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

  .التي إن ظ ًر بها، سو  ت ني الكثير من اإلي ابياً، التي غابً منها
لأم تكوو  سووبل الحيواة الكريمووة، و عول العووش وو  لوو أنووه للول لووموا ضور لأبتكوو

 البووا  ومريحووا، يوولخر بكوول مووا هووو  ووالب للبقووا   يووه،  حتوو، تووتمكن لأم تكووو  موون 
التوا د المستمر بداخلوه، ومون تحتهوا م موموة مون بيضوها، التوي مانوً موا مانوً 

أدنو،،   ي وضعه، تملؤهوا اآلموال  وي ت ريخوه، مسواهمة منهوا  وي ح وظ النووع كحود
 بدل أن يقوم ب علته القهرية المنكرة.

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

، التي حظيننا بهنا، المتمثلنة فني تضنييق المسنارات حرية التعلمكذلك ادمر في 
 ، يتننندثر فننني ثيننناب الجاذبينننة نحنننو التعلنننيم. فادخنننذ ف  بعبعوووللمتعلمنننين، وجعنننل المدرسنننة و

  فنني التعلننيم تعنند مننن السننلبيات فنني عننالم متتيننر كالننذي نعننيب فيننه أبتكوووبممارسننات و
، عنالم يتصنف بنإطالق يوتعلموموالا؟  ؟يتعلم  يه المتعلم كيو اليوم، والذي يحتاج أن 

عملينننة النننتعلم، ا الحرينننات  فننني النننتعلم، حينننث يتخنننذ منننن المنننتعلم، محنننورًا أساسنننيًا فننني 
   متلقيا  ومستر عا  وحا ظا ، وموبقا  للوا ح والقوانين.

الفضننليات،  زميالتنووافلننيس منن اليسننير أن نتجنناوز  ال نوودرة،طالمنا تطرقنننا إلننى 
إذ أن  لهننن  ،المعهوديهامنة فنني المجتمنع  فقنند كنن  يمنثلن شنريحةالمعهود، منن طالبنات 

والثقافينننة، وادكاديمينننة، والسياسنننية، جتماعينننة، اا الخلطنننة،تسوووبيك  بنننا  طويلنننة فننني و
 ودعم النشاطات الطالبية المختلفة، والمشاركة في أكثر من مجال فيها.

هنالك الكثير من الذكريات والمواقف التي تهنم الطالبنات، وكلهنا مواقنف تربوينة 
حتنننرام مجتمننننع زمالئهننننن أول    بنننإحترام الننننذات، بوووودون  وووورزسنننامية، فكننننن يتحلنننين و ، وات

فس الوقنت. كنان اددب منع منا يتضنمنه منن الحيناء، عالمنة دائمنة علنى الطالب في ن
مون سوو  أم محياهن، الذي يدثره ذلك الثوب ادبيض، الذي تم إختياره بعناية فائقنة، 

والسووو  األ رن ووي بووالخرووم، لأشووهر مكووانين لبيووا األدمشووة ، دبوول ظهووور أدرمووان، 



 

 

المثق واً، الال وي يوزحمن  سو  سعد دشرة، ومعارل النالوة، وموا تحملوه الودللياً
ومحوواً الموامووالً، ، الوردواً، ومكاتووب المموالح الحكوميووة، واألهليوة، والمنووازل

   وم معاً ستاً الشاي، ومند موادا إشاراً المرور.
كنننا دائمننًا نتمثننل قننول الشنناعر، الناصننر قريننب اهلل، وهننن متنننقالت مننا بننين هنننا 

أولئننك الالئنني يننزحمن الطرقننات، فنني ، مننع الفننارق الكبيننر مننا بننين المعهوودوهننناك داخننل 
ومننا بننين التربويننات اائنني يتجننولن مننا أبووو  هوول،  سووو أو فنني  األبوويل الكبيوورسننوق 
 داماً الدرا، وسكن الوالباً: بين

 ورم، ا،  ي الحم،  بدوياً
 زحمن الوري   مشيا   و رسا      
 هّن  ي الحسن  للوبيعة  أشبام      
ن    قنها    شعورا          ساووحوا 

 ، يتمتعن بنالحس التربنوي، وامياًكن  عالمات، مثقفات، مدركات، مبدعات، و
، خلفينة واضنحة، تعكنس رغبناتهن، وتطلعناتهن، هنن، وأداء هن،وانتمناء الذي يمثنل لهنن 

وسننلوكهن التربننوي المثننالي، إلننى جانننب الرقنني، والسننمو فنني التعامننل المتحضننر، الننذي 
ا التكنولوجيننا الحديثننة، والعولمننة، بماخننذها كننان سننمة مننن سننماتهن، مننن قبننل أن تقتحمننن

وسلبياتها، التي تداعت علينا من كل صنوب، إلنى جاننب إيجابياتهنا وتنداعياتها الهامنة 
 لحياتنا والتي ا حصر لها.

لننننوا خوفنننننا مننننن أن نوصننننف بالجهالننننة، والرجعيننننة، والتخلننننف، لتمنينننننا أن يعننننود 
، التربووي الخمويبي ذلنك الخضنم، ، لنسنعد بانتماسننا فنو دانيا  مل، األدلالماضي، 

والنذي ا زال يعتبنر حنديثًا، متجنددًا، ومواكبنًا  إذا مننا تمنت قولبتنه بمنا يسناير أوضنناعنا 
 التعليمية، والتربوية المعاصرة.

تودريب معهود من زميالتنا، في الفترات المختلفة، أستاذاتنا الفضليات، طالبنات 
 نلكر:، المعلمين العالي

 حوة  معة ملي.
 يس، آدم.دمر م

 .ثريا سر الختم



 

 

 سلوم أبو العزا م.
 إنما  الويب.

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

 الرضية باب ا، متولي،
 .ن اة ملي حلمي

 هدىعبد الحليم ملي وه.
 إنما  درار.

 مواو  أحمد م بنا.
نمنا إختينار عشنوائي، ليس منن ذكرننا هنن  ادحسنن، أوادمينز، أو ادكبنر سننًا، إ

معهووود ، التننني قضنننت سننننة كاملنننة فننني كننننف أحوووالم بشوووير  بوووارة بمسننناعدة ادسنننتاذة
، مننن قبننل أن يضننم رسننميًا لجامعننة الخرطننوم، ويصننبح أحنند كلياتهننا المعلمووين العووالي

 الهامة، وادكبر حجمًا وقدرًا.     
ب أن  طالن -د عوة متقدموة –مبد الم يد محمود األموين حكى لي ادف الزميل 

كننان يتميننز بنضننوج عقلنني فرينند، وصننفات راشنندية، خلقننت منننه  معهنند المعلمننين العننالي،
فردًا ناجحًا، إجتماعيًا، وثقافيًا، وسياسيًا، وضرب لذلك منثاًل، يوضنح فينه مندى تفاعنل 

مننع المجتمننع، ومنندى تفاعننل المجتمننع معننه، فنني القضننايا المشننتركة  المعهووديالطالننب 
 والمصيرية بينهما:

ورة أكتوبر،لالحووودي  لعبووود الم يووود ، كنوووا ن تموووا لووويال ، خلووو  دبيووول ديوووام ثوووو
داخليوواً الوووالب، لوونخوو للمظوواهراً، واإلحت ا وواً، التووي يمكوون أن نقوووم بهووا  ووي 
اليوم التالي،  قررنا، لاً ليلة، القيام بمظاهرة، تبدأ من داخل المعهد، إل، خار وه. 

نوولاك، وكووان النقوواش كووان اإل تموواع يضووم كوول ال عاليوواً السياسووية  ووي السوواحة، آ
هاد ووا  و ووادا ،  فشووار الووبعل أن تكووون المظوواهرة، مبووارة موون  ووا نووبل للشووارع، 
يمكن أن تتودو ، إلا دموً الضورورة لوللك، وأشواًر بعول ال عاليواً الم تمعوة أن 



 

 

تشوورك م مومووة بعينهووا، موون الم موموواً السياسووية،  ووي المظوواهرة، إّل أّن الشووهيد 
 بالحر  الواحد:لحران ، إمترل مل، للك ودال 

THESE PEOPLE IF                                     

THEY BEGINE                                                                  
 THEY WILL NEVER STOP.                       

مبود لل زال الحودي  للزميول دامً المظاهرة، و ابوً شووارع حوي ود نوبواوي،     
وت امل سكان الحي ما المتظاهرين،  كانً النسا  تعد لال ورادل  الملي وة الم يد ، 

بالمووا ، كووي يووتم إسووتخدامها بواسوووة الوووالب، منوودما يتعرضووون إلن  ووار محتويوواً 
 دنابل الغاز المسّيل للدموع، والتي كانً تت  ر بكثرة.

انووووب شووووارك كثيوووور موووون المووووواونين  ووووي المظوووواهرة، موووودللين ملوووو، أّن ال 
اإل تمووامي، الوولي كووان يتبنووام وووالب المعهوود، دوود أمووبح حقيقووة، إضووا ة لل انووب 
الثقا ي، المتمثل  ي معن، الثورة، وكللك ال انب السياس، الودامي لرحيول العسوكر، 

 إدارة د ة الحكم، بالوريقة الديمقراوية التي يتولا إليها ال ميا . هموترك
تننا، طالبنات معهنند المعلمنين العننالي، زميال إن  قائمنة الشنرف، التنني تنتمني إليهننا

 ثمارها:طويلة، ومثمرة، ويانعة، فهاك عزيزي القاريء بعضًا من 
 من، كونتباي.
 ليل، مثمان.

 .آمنة محمد خير
 إحسان ممو ،.
  ردوا مبروك،

 ماريا زين العابدين،
 .ن يسة مبد الرحمن األمين

 سيدة مثمان الحاج.

 ويبة محمد الحسن.
 .ثريا آدم
 مبد المحمود.ملوية 

 خدي ة األمين.



 

 

لقنند بنندأت النندفعات ادولننى، مننن أولئننك المقبننوات بالمعهنند، بقبننول أعننداد قليلننة 
يننندفع بادعنننداد  المعهووودجننندا منننن الطالبنننات، ثنننم تتابعنننت فننني تزايننند مسنننتمر، ممنننا جعنننل 

وقند أدى ذلنك إلنى التقلينل منن أعنداد  الكبيرة، من المعلمات في حقل المرحلنة الثانوينة،
المننندارس الثانوينننة، ومنننن ثنننم تقلينننل كلفنننة التعلنننيم، ومنننن هنننؤاء  ن ادجاننننب، فنننيالمعلمننني

 نلكر:الالئي إنضممن إلى الركب 
 ر ا  األمين مبد الرحمن،

 سلم، مبد المنعم،
 .نور إسماميل

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

 ثريا محمد الحسن،
 .ح يظة مبد القادر
 ليل، ممر مباا.

 محمد سيد أحمد،مريم 
 .سكينة دنديل
 حرم إبراهيم.

  واتح ملي ن يلة.
الزميالت الالئي تم ذكنرهن، ينتمنين إلنى دفعنات مختلفنة، لنم نتطنرق لهنا حسنب 

كانننت علننى تواصننل المعهديووة ادسننبقية، فنني القبننول أو التخننرج، دالننة علننى أن  ادسننرة 
 دائم ومعافى.

 ماء الننزميالت الفضننليات،بننبعض مننن أسنننووور إسووماميل مكووي أمنندتني الزميلننة 
فنني حقننب مختلفننة ممننن تننم قبننولهن بالقسننم اددبنني، أو المعهوود نضننممن دسننرة الآلئنني ا

 ، وهّن:القسم العلمي
 حوة هارون. 

 ما شة سي  الدين.
 زينب مكي ال حيل. 



 

 

 نعماً مبد ا، شاشو .
 .سً البناً يوس 

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

    اومة محمد مثمان.
 مواو  محمد سيد أحمد.
 .أم سلمة محمد ملي بلدو

 سيدة مبيوع.
 ميمونة ملي أحمد.

 .أم الحسن  تح الرحمن
 سعدية األمين.

 .ر ا  محمود أبو بكر
 .نعيمة الياا

 ثريا آدم.
 . وزية حسن حسين

 ما شة مبد الرحمن. 
 المعهوودأسننتميح القنناريء الكننريم عننذرًا، إن لننم أتمكننن مننن سننرد أسننماء طالبننات 

الفضليات، كل هن، فاليعذرنني أيضًا لعندم تمكنني منن الحصنول علنى أسنمائهن  جميعنًا، 
 ألكر:فيما يلي 

 ملوية مبد ا، يوس .
 ملوية وه الش يا.
 .دار السالم موس،

 آسيا بدري.
 سعاد مبد القادر.

 . اومة ال يلي
 سعاد  ع ر محمد.



 

 

 ميمونة مبد الرحمن.
 .آمال حسين
 زينب الويار.
 ا، الماحي.خولة مبد 

   خدي ة يعقوب.
كنووً شووغ ا  وتوادووا  لمعر ووة كيوو  تووم إنشووا  المعهوود وموون أيوون  ووا ً  كوورة 
إنشووا ه،  وودل ً أبحوو  وأووور  أبووواب القوودام، موون الووزمال  الخووري ين موون الوود عاً 

 األوا ل،  كان لقا ي بالزميل محمد مزمل البشير، اللي لم يبخل ملي وأ ادني:
علوويم،  ووي مولووا السووتيناً موون القوورن الماضووي، خووووً وزارة التربيووة والت"

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

وام، الممووريين والشوواأل انووب موون سووتقدام المعلمووين اإلمتموواد األساسووي كووان ملوو، ا
كمتعادوودين  ووي مختلوو  المووواد الدراسووية، وبالوولاً مووواد العلوووم الكيميووا  وال يزيووا  

 ا ، وكللك مادتي الرياضياً واإلن ليزي.واألحي
لل زال الحودي  تم اإلت ا   يما بوين وزارة التربيوة والتعلويم و امعوة الخروووم،

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

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

 بتخريج األمداد الالزمة من المعلمين والمعلماً المدربين.
أرباب باإلتمال بهي ة اليونسكو  يما يختص بفمر مؤسسة  ةدام السيد  زياد

ليم الثوانوي، وتموً اإلسوت ابة مون الهي وة، ملو، إنشوا  مؤسسوة تقودم خودماتها التع
 لكل القارة اإل ريقية وليسً دامرة مل، السودان  حسب. 



 

 

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

 ، التي تعرضنا للكرها سابقا ، والتي أمبحً النواة التوي تموددً منهوا Hمباني ال ل
 المعلمين العالي.تدريب بقية المنشآً والتي مر ً  يما بعد ب.. معهد 

تووم إسووتقدام ل يوو  موون المختمووين التربووويين،  ووي المووواد الدراسووية المختل ووة 
ألمووالم موون أسوواتلة  امعووة موون بلوودان متعووددة حووول العووالم، مووالوة ملوو، بعوول ا

الخرووووم، كفسوواتلة محليووين، تسوولموا مقاليوود اإلداًر التربويووة  ووي الشووعب المختل ووة 
 "داخل المعهد، واللين مملوا مل، تدريب غيرهم من األساتلة التربويين السودانيين.

كنننننان الربننننناط اإلجتمننننناعي منننننا بنننننين الطنننننالب لصنننننيقًا، يتجننننناوز كنننننل الننننننواقل، 
شنننئون إضنننافية خارجينننة، مثنننل السياسنننة وغيرهنننا منننن اإلنتمننناءات والسنننلبيات المتعلقنننة ب

الفردية، الخاصة بالطالب ومجتمعهم الخارجي، وغير ذلنك منن الهمنوم التني ا تتعلنق 
 .المعهديةبالهموم 

 عنننن تنننرابطتمخنننض هنننذا التمنننازج اإلجتمننناعي، ادكننناديمي، الثقنننافي، والسياسننني 
التني كتنب لهنا البقناء  المعهديوةت أسري، تزاوجي، فقد تمت مجموعة كبينرة منن الزيجنا

   منها:والنجاح معًا أذكر 
 نور الدين محمد ممر 

 نور إسماميل مكي
 

 أمين المدي 
 سهير محيميد

 
 حاتم الواهر

 آمنة بر       
          

 حسن الزبال
 خولة مبد ا، 



 

 

 
 مبد الرحمن ال اتبوي

 ويبة محمد الحسن        
 

 ال اضل أحمد  ار النبي
 بروك ردوا م

 

 أحمد محمد شامو 
   السعيد سميرة

 

 محمد السيد الخير
 م ا  الشيخ مدني

 

 محمد مبد الخال 
 حياة مبد ال ليل

 

 محمد سي  النمر
  اومة ال يلي

 

 الزين مبد الراز 
 خدي ة يعقوب

 

 السيدأحمد  ضل 
 ملوية مبد ا،

 

 داسم محمد هارون
 سكينة دنديل

 

 حسن مثمان رز 
 آمال حسين



 

 

        

 مر الشايبم
 ن اة ملي حلمي

 

 مبارك بابكر الريح
  واتح ملي ن يلة

نخلل من هذه الزيجات المباركة التي جمعت بين العلماء التربويين، أن  أسنرة 
الصنتيرة، محندودة العندد، والتني كاننت تعنني بتخنري  المعلنم الكنفء، أصنبحت  المعهد

لبننننين والبننننات، فنننزان أسنننرة كبينننرة، ذات شنننأن، بفضنننل منننن أنجبنننه هنننؤاء العلمننناء منننن ا
 :حياتنا، ودخل في مجتمعنا المتمدد

المعلم واإلداري والوبيب والمحاسوب والمهنودا والخبيور الزراموي والمونامي 
 واإل تمامي والويار وال يزيا ي والكيميا ي وغيرهم.

دخلنووا وول نووا  ميووا م ووالً الحيوواة  فمووبحنا شووعبا  كووامال  ووونووا  شووامخا  
خير،  هني ووا  لكوول موون إحتوور  وأضووا  وريوو  غيوورم، ولموون أ نوو، ومسووتقبال  مبشوورا  بووال

سعاد اآلخرين، أسفل ن سي وأسفل القاري  الكريم:  ممرم  ي بنا  وا 
 من هم هؤل  المبدمين؟

  تفتي اإل ابة:  
 المعلمين العالي .تدريب لإنهم خري و معهد 

المعهوود متنندادًا طبيعيننًا لطالننب ا ،المعلمووين العوواليتوودريب معهوود يعتبننر خننري  
الذي تطرقنا لصفاته، وسمات شخصيته، في صفحة سابقة من هنذا الكتناب، والتني لنم 

خناًء، فكأنهنا حسن، سلوكًا واتتتير إا  لأل خالصًا وتواضعًا وعلمنًا وات نتماًء وخلقًا وأدبًا وات
تتعتننق طيبننًا بمننرور الوقننت، فمننا التقيننت خريجننًا فنني موقننف، إا  ولمسننت فيننه كننل الننذي 

 ات بل أكثر.ذكرنا من الصف
قنننادتني ظروفننني إلنننى بقعنننة منننن بقنننا  المملكنننة العربينننة السنننعودية، تبعننند مئنننات 
الكيلومترات من المكان الذي تحركنت مننه، فأصنبحت فني غربنة داخنل غربنة. وأننا فني 

 لتقينننت بزمينننلا، وسنننط تلنننك المنطقنننة الجبلينننة المرتفعنننة، يضنننمني ذلنننك الشنننتاء القنننارل



 

 

ن الحننندث لننني مفاجنننأة سنننارة غينننر متوقعنننة، لنننم أكنننن أعلنننم بوجنننوده هنننناك، فكنننامعهووودي 
 الهاللية. أولد، من المعهدي إبراهيم خل  ا،فقصدته ووجدته كما هو ذلك الزميل 

معنننه، منننن لسننناعات أزددت راحنننة وطمأنيننننة، وكنننم كننننت سنننعيدًا خنننالل إقنننامتي 
خننالل مننا عمننني بننه مننن كننرم فننات الحنند، تحننت إلحاحننه المسننتمر فنني عنندم متننادرتي، 

 منزله، ا سيما والشتاء ينهب في عظامي ويفعل بي ما يفعل.والبقاء معه ب
كمنا زعنم،  ،إبوراهيمكنت وقتها متدثرًا بكل ما هو واقف من البرد، حتى أن أخني 

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

 كما يعرفها المقيمون من غير السعوديين. لالكشة  أني لن أقيم معه، تحسبًا من 
الثننرة، فتحنندثنا، وتحنندثنا، ولننم نننف لننبعض المعهديووة إقتحمتنننا نوبننات الننذكريات 

ممننا يجننول بخواطرنننا، مننن ذكريننات لننم تنننس، رغننم مننا مضننى عليهننا مننن الوقننت. عشنننا 
ق وكأننننا نتجننول مننا بننين قاعننات النندرس، والننداخليات، تلننك اللحظننات مننن قبننل أن نفتننر 

والسفرة، ونادي الطنالب. ولنم نفنق لحالننا إا عنندما تعانقننا لحظنة النودا ، نتنداول بنين 
الحنايا تلك الذكريات السمحة، التي سقتها مياه ذلك اللقاء، فاخضرت، ونمت، وربنت، 

 وتفاعلت في تجديد متاهات دواخلنا.
أحموود محموود إبووراهيم، هنني كنيننة الزميننل  مووم أحموودك مننا ومننا أدرا مووم أحموود و 

ًا، عمنرًا، عنكان لهاوقعها اللطيف بيننا. سنميناه وألصنقنا بنه هنذه الكنينة دننه يكبرننا جمي
إبووراهيم وقنندرًا، وأدبننًا، ومكانننًة. فهننو ادف ادصننتر لوكيننل وزارة التجننارة، انننذاك، السننيد  

م العسننكرية، لمحاكمننة أحنند أقطنناب الننذي كننان شنناهدًا فنني أحنند المحنناك محموود إبووراهيم
ادحزاب السياسية، في بندايات أينام الحكنم المنايوي، فأعجبننا بشنهادته كثينرًا لمنا تحملنه 

 من المصداقية والشجاعة في اإلداء بادقوال.
 فننني أعينننننا، وكبنننر مقامنننه بينننننا ، تالفننننا ونحنننن طنننالبموووم أحمووود عنننندها كبنننر 

اديننام فنني متاهاتهننا  شووتتتناووزمتنووا افترقنننا خننالل مرحلننة دراسننية كاملننة، ثننم المعهوود، ب
 المتعددة، فكل منا قصد موقعًا محددًا طوعًا أو كرهًا. 

حيث كان يعمل في شنركة مقناوات براتنب ا  ، دةمدينة في مم أحمد التقيت 
  لاير سننعودي، وكننان سنناعتها، قنند شننط بنننا المننزار القهننري، أنننا وزميلنني 1500يتعنندى و



 

 

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

مننننذ الوهلنننة ادولنننى للقائننننا بنننه، بكلمنننات ا تنننزال تتننندافع فننني موووم أحمووود بادرننننا 
معهوود دواخلنننا حتننى اللحظننة، وتحلننق بنننا كثيننرًا فنني رحنناب رفقننة لننم تنتننه بتخرجنننا مننن 

 الواحد:، قال بالحرف المعلمين العالي
نتو لسه ما اشتغلتوا،  كل  1500وبعا  يا  مامة أنا بمر  و        لاير شهريا ، وا 

لاير آخر كل شهر منودي، لحودي موا ربنوا يسوهل لويكم  500واحد منكم يعتبر مندو 
  .ممل

عجل اهلل لننا وفعاًل، وكلمات كتب لها البقاء. صداقة شاء لها اهلل أن تمتد قوًا 
ظننل رقمننًا ا يمكننن تجنناوزه فنني  مووم أحموودمجننزي لكلينننا، لكننن  فنني اإلنخننراط فنني عمننل

حياتنننا، منننذ تلننك اللحظننات فنني ذلننك العننام الننذي مضننى، وادعننوام الالحقننة مننن بعننده، 
والتقينننا مننرة أخننرى بننأرض الننوطن، حيننث ا زال الننود يفتننل خيننوط حبالننه، يؤلننف فيمنننا 

 بينها ويعمل على وصلها وربطها بجسارة.
المعلمووين توودريب معهوود ًا لموقننف مننن مواقننف خريجنني إن  مننا ذكرتننه يعنند جننزء

ن، سنواء ، التي رواها لننا زمالؤننا الخريجنو ، وا شك أن  هناك كثيرًا من المواقفالعالي
 كانت في حلهم أو ترحالهم في أرض اإلغتراب.

 من أساتلتنا الكرام نلكر:  
 لغة إن ليزية.   مستر بتلر -
 لغة إن ليزية.  الر ال آدم أبو  -
 لغة إن ليزية. مبيد خيري              -
  غرا يا. ممر الشايب             -
  غرا يا. مبد ا، زكريا           -
 تفريخ.  ارو  مثمان           -
  غرا يا.  مبد الحميد بخيً -
 لغة مربية.  محمد محمد ملي  -
 تربية. ممر بالل                -



 

 

 ة.ملي يحي،              تربي -
 محمود رحمة           تربية. -
 مبارك خلي ة           تربية. -
 مبد العزيز تنقساوي   رياضياً. -

، ننندخل جانبننًا هامننًا، يخننتل بشننريحة كننان لهننا المعهوودمننن خننالل تننرابط أسننرة 
، فننني جمينننع مناحيهنننا، ادكاديمينننة، بالمعهوووددورهنننا البنننارز والهنننام، فننني مسنننيرة الحيننناة 

فنني مختلننف أدوارهننم العمووال، عيننة، والسياسننية وغيرهننا، وهنني شننريحة والثقافيننة، واإلجتما
 .  بالمعهدالمهنية، ونشاطاتهم  

فني جلبابنه ادبنيض، وبلفنة عمامتنه الممينزة لنه، كنان منن  لمز الدين ، إن  العم
، كننان شخصننية إداريننة فننذة، ر وويا العمووالل وظيفننة إذ كننان يشننت ،المعهوود ممووالأميننز 

 كبيننرة، لننه عننين تبصننر كننل شننيء، حتننى المخفنني مننن ا يخطننيء صننتيرة وا ومتفننردة،
ادشياء، كان صارمًا، وقوياً، في قراراته، مع العمال، أو مع الطالب، كنا نطلق علينه 

فنني تناولننه لمهننام مهنتننه الموكلننة إليننه، فكننان يننؤدي عملننه  رسوومي ، أي دوغووريو كلمننة
 على أكمل وجه .   

النننداخل، يطنننل علنننى الناحينننة أختينننر لنننه موقنننع، قنننرب بوابنننة مبننننى اإلدارة، منننن 
الشننمالية، كننان يجلننس علننى كرسنني عننال، يمكنننه مننن مشنناهدة كننل شننيء، والتفاعننل مننع 
كننل شننيء، فكننان يننوز  التعليمننات الصننارمة، لكننل العمننال، فنني شننتى أنننوا  نشنناطاتهم، 
ومهننامهم، وكننان هننو المراقننب لعمليتنني النندخول والخننروج، إلننى ومننن مبنننى اإلدارة، كمننا 

ض المعلومنننات اإلدارينننة، التننني تمكننننه منننن النننرد علنننى التسننناؤات أننننه كنننان يمتلنننك بعننن
 المختلفة، التي قد ترد إليه من المتسائلين.

 ، والتننني تقنننع موووز الووودينأذكنننر أن العمنننل والنشننناطات، المتعلقنننة بوظيفنننة العنننم و
تحننت مسننؤليته المباشننرة، كانننت تسننيرعلى قنندم وسنناق، فكننان نعننم المسنناعد لاداريننين، 

 لجو لهم، ليقوموا بمهام وظائفهم.والعمل على تصفية ا
  الدنقالويننة المحببننة، والتنني إن أردنننا أن نسننتمتع مووز الوودينكانننت لهجننة العننم و

بإيقاعاتهننا، التنني ا تخلننو مننن الجفنناف فنني أغلننب ادحيننان، كنننا نعمنند إلننى إثارتننه، أو 
إبداء الجهالة في إستقبال حديثة، مدعيين عدم الفهنم، فكنان كثينرًا منا يصنمت، ويحجنم 



 

 

عنننن الكنننالم إسنننتهزاءًا بعقولننننا التننني يحسنننبها اتسنننتجيب، أو قننند ينفعنننل أحياننننًا ويرمننني 
ببعض العبارات التي تكشف مدى جهلنا بالموضو ، مع كل ذلك، فقد رأيته أكثر عندة 

عنننن جنننزء يسنننير منننن أسننننانه  منننرات، يبتسنننم إبتسنننامة صنننتيرة ومحننندودة، ا تكشنننف إا
 ادمامية.

المخضننرمين، أمثننال المعهوود  الننذاكرة، مننن عمننالهنالننك أسننماء ا زالننت باقيننة ب
 .العم الويب

 واألخ وهب ا،.
 .واألخ مثمان يوس  

 واألخ مثمان آدم.
 وأخوم العم إبراهيم.، والعم مشراً
 .والعم أبوحامد

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

 .واألخ حسن الشايقي
 منزو.الحاج والعم 

الالئي يتعاملن مع الطالبات، وا ندري عنهن إا اليسنير، إذ  العامالًوأخواتنا 
ظارننننا، تمامنننًا عنننن أن المحظوووورةأن  معظنننم نشننناطهن كنننان ينننتم داخنننل داخلينننة البننننات، 

عنننن منننواطن سنننكننا. وهنننناك الكثينننر منننن العمنننال الكباروالصنننتار، ممنننن أبنننت والبعيننندة 
 الذاكرة أن تجود بأسمائهم.

مميننزون، فكننانوا يتمتعننون بصننفات قننل  مننا نلمسننها فنني المعهوود عمننال فنني كننان ال
لتننننننزام، صننننننفاتهم ااكننننننانوا علننننننى إهتمننننننام كبيننننننر بمتطلبننننننات عملهننننننم، فكانننننننت ، غيننننننرهم

عننند   يتموواوتونواإلنضننباط، ا يقنندمون وا يننؤخرون، وا يجنناملون، وا يتحننايلون، أو و
 .بواجباتهم القيام

، رغم ضالة رواتبهم. كنان الكثينر مننهم يقنوم كان أكلهم حالل ، ومشربهم حالل  
 يقوم به:بأعمال إضافية، رغبة في زيادة دخولهم مثلما كان 



 

 

النننذي كنننان يمثنننل كشنننكوًا، ومجموعنننة حسووون رحموووة ...لحسووون ك تيووورة ، ادف 
متحركة منن النشناط، فنإلى جاننب عملنه الرسنمي، الموكنل إلينه، منن قبنل إدارة المعهند، 

ضي، يتضمن ذلك تجهيز كل مستلزمات النشاطات الرياضنية وهو تسيير النشاط الريا
المختلفة، من كور، وشبكات، وغير ذلك من المستلزمات، فكنان إلنى جاننب ذلنك يقنوم 
بصنع الشاي وتحضيره للطنالب، كعمنل لندخل إضنافي، وأخنال أن  السنبب قني تسنميته 

التنني سنناعدته الشننهيرة، الك تيوورة  ، هننو تعاملننه المسننتمر، مننع تلننك حسوون ك تيوورة و ب..
 كثيرًا في القيام بمهامه الحياتية.
كننان يعتبننر المتعهنند الرئيسنني، وادوحنند، حسوون ك تيوورة، إلننى جانننب ذلننك، فننإن  

، وكننان يتعامننل مننع الطننالب، بنننفس الطريقننة التنني كننان المعهوودفنني  للغسوويل والمكووواة
نظنام  مع الطالب، في التعامل التجاري وادخوي المتمثنل فنيملي اإلمام، يتعامل بها 

  .التقسيو وال رورةو
فنني  ترخيمووا  خبيننرًا، بننل حكمننًا معترفننًا بنه، يحمننل حسوون ك تيوورة، كنان الكشننكول 

تحكننيم كننرة القنندم، فكننان كثيننرًا مننا يرتنندي مالبننس الحكننام، التنني يميزهننا اللننون ادسننود، 
، حينث كنان ذلنك الفعنل، يقنرب المعهدعصراً، ويقفز من على الحائط الجنوبي لمباني 

يمننننا بينننننه وبننننين إسننننتاد ود نوبنننناوي، حيننننث تقننننام معظننننم المباريننننات الكرويننننة، المسننننافة ف
 الخاصة بتلك المنطقة. 

إلننى  م لووة الرالووي،، فنني أغلننب ادحيننان، ممتطيننًا حسوون ك تيوورة المعهووديتننادر 
 عننندة كيلنننومترات إلنننى، المعهووودبعننند عنننن والتننني ت سووويرو،منزلننه النننذي يقبنننع فننني منطقنننة 

 مدينة أمدرمان.من شمال ال
منننن الفتنننرات، يعمنننل فننني أحننند المننننازل  كنننان فننني فتنننرةحسوووين بركوووة، م أمنننا العننن

المسننتأجرة لسننكن الطننالب، فهننو يقننوم بنظافننة المنننزل كننل صننباح كمهمننة رسننمية. كننان 
يجد الطالب أو بعضنهم نائمنًا، فكنان يصنيح فنيهم، بصنوته  وفي التالب، يحضر باكراً 
 ال هوري:
  .دوموا يا ا،و
 



 

 

ًُ فيهنا  الضوادلتني غالبنًا منا ينقلنب وبلهجته المحلية المكسنرة ، ا ، والتني كننا دال 
نتفاعنننل معهنننا بحميمينننة. كنننان يطالعننننا فننني ذلنننك الصنننباح وهنننو ينننردد بعنننض الكلمنننات 
المأثورة، التي حفظها عن ظهر قلنب فني مراحنل عمنره السنابقة، فأصنبحت لدينه ذخينرة 

لنك. ا يجترها كلما حانت ساعة تطبيقها، فني أي موقنف منن المواقنف، التني تتطلنب ذ
 كان يقول:شك أننا قد أفدنا منها كثيرًا، في مراحل حياتنا التي تلت، 

 يا مدمدم      
 باكر تندم،      
 من كّد و د،      
 ومن إستراا      
 راا.      

رجنننل أمننني، إا  أننننه كنننان دائمنننًا يمسنننك بمصنننحف بركوووة  حسوووينرغنننم أن  العنننم 
ادكناديمي، قند أثنر فينه فتينر  المعهود صتير، يد عي أنه يقرأ منه، وهذا يوضح أن  جو

ي تننننمنننن سننننلوكه، إذ جعلننننه يتشننننبث بننننالعلم والنننتعلم، أسننننوة بننننالطالب، والبيئننننة العلميننننة ال
 يمارس مهامه من خاللها.

علننننى مسننننامعنا، فنننني إصننننرار حسووووين بركووووة  كننننان للتعننننابير التنننني يكررهننننا العننننم
والكسننل، مننع  متواصننل منننه، أثننر فاعننل فنني دفعنننا نحننو العمننل واإلنجنناز، ونبننذ الخمننول

 التطلع نحو المستقبل بعين ثاقبة.
فكنننننان نشنننننطًا، مهنننننذبًا، ومثقفنننننًا. قلمنننننا تجننننندة شننننناكيًا أو  مثموووووان آدم،أمنننننا ادف 

متضننجرًا، كانننت تعلننو وجهننه إبتسننامة، تحكنني عمننا ينندور بداخلننه، مننن سننماحة ونبننل. 
، التنننني أنشننننأها البسوووواتين الموسوووويقيةمننننن المؤسسننننين لفرقننننة مثمووووان آدم يعتبننننر ادف 

يشنننف اذاننننا مثمووان . كننان ادف إسووماميل مبوود المعووينسننتاذ الموسننيقار المعننروف اد
التنني كانننت تالزمننه دائمننًا فنني وقتننه الخننال، ا الكمووان، بالنتمننات التنني تخرجهننا الننة 

سيما السناللم والمقامنات الموسنيقية المختلفنة، وكنان كثينرًا منا ينردد باهتمنام بنال  وجدينة 
 تام:غير مفتعلة وتفاعل 

 مه يا كناري        
 وضا يمينك      



 

 

  ي يدي.      
 

الشوووامر الم وووّود  الموووا  محموووود  فيجمنننع بنننذلك فننني لحظنننة مباركنننة منننا بنننين
فنني بوتقننة واحنندة ال نووان المبوودع إسووماميل مبوود المعووين، والوووون،  ومننا بننينأبوووبكر، 

تحتضننننا جميعننًا، كمننا أنننه كننان يقننوم بالتنسننيق للمحاضننرات، والنشنناطات، التنني كانننت 
أا يننندلل ذلنننك علنننى أن  عثمنننان ادم كنننان رجننناًل المعهووود. فننني  البسووواتينمهنننا فرقنننة تقي

  المجتمعية الراقية؟ المعهد عبقريًا، يحمل بين دفتي قلبه كينونة 
، إذ أننه اينزال يعمنل، رغنم بالمعهود أعنرق العناملينمثمان يوس  يعتبنر ادف 

من النشناط، خفينف الحركنة، اإلعاقة التي تعرض إليها. كان سائقًا ماهرًا، وكان شعلة 
جنننادًا فننني عملنننه، ا يقبنننل المسننناومات وا المجنننامالت، التننني قننند تشنننتله عننننه، وا زلننننا 

 المتفاني. العالي المعلمينتدريب معهد نعتبره المثال الحي لعامل 
عامننننل الصننننحة، تتواثننننب نحونننننا أحننننداث  الحوووواج منووووزو،عننننندما نتحنننندث عننننن 

لتمنننندنا بسننننمات، وصننننفات، قننننل أن تجنننندها  ، تتبنننناين وتتننننناطح، فيمننننا بينهننننا،اتوحكاينننن
 مجتمعة في شخل بعينه. 

وا تتخطننناه ، ا تفارقنننه اإلبتسنننامة الشنننخل المنننرح، النننذي ذلنننكالحووواج منوووزو 
  الكناكي، منع الوردا قصير القامة، يرتندي الشنورتو السماحة والوداعة أبدًا، كان رجالً 

الثقننننوب والتمننننزق   ، وجميعهننننا باليننننة، ا تخلننننو منننننالشووووبوالقمننننيل الكنننناكي، والنعننننل و
 . كان خفيف الحركة، مرفو  النرأس، أثنناء مشنيته المتفنردة، والتني نظنن أنهنا الشرووو

 ما خلقت إا  له .
  صننتيرًا، ا يفارقننه أثننناء  ووردل  دائمننًا مننا يحمننل فنني يمينننه والحوواج منووزو كننان 

فني المعهود، كننا نرصند حركتنه وهنو خنارج منن المعهود، و حوي القموايرتحركه منا بنين 

، يمينل القماير  خالف من المحتوى، وفي عودته منن ال ردلة واضحة تنم على أن  وخف

 ، صنار ال وردلإلى جهنة اليمنين أو اليسنار، قلنياًل، ممنا يندلل أن  ومنزو،  الحاججسم 



 

 

قتننناء محتوياتننه كننل مننن أراد أن يسننبح، فنني افنناق يتطلننع ا لننه ثقننل أكبننر مننن ذي قبننل،

 مسبق.  اللطافة واإلنتشاء، من خالل تدبير

والننذين تننأثروا بالنشنناط ادكنناديمي، وبمعطيننات الننندوات  بالمعهوودمننن العنناملين 
منن أشنعاره  النذي حفظنت لنهلحميودة ،  ود ال دع، المتشوعر بالمعهدالتي كانت تقام 

 نور إسماميل: الزميلة
 الواووا الواووا،      
 حالته موا،      
 شايل كتبه،      
 وماشي الدروا،      
 خالنا دهوش،        

 وخالنا نلوص. 
بمننن تتعلننق ادبيننات، لكننني أخالهننا فنني إحنندى الطالبننات،  ود ال وودعلننم يصننرح        

إلنى خارجهنا، دنهنا تتمينز  المعهودذلك دن خياله الشعري ا يتمكن من إجتياز أسوار 
 بالمحلية فقط.

بننبعض ادبيننات التنني إجتهنند األراك،  –مووول الخلي ووة مثمووان أمنندني الزميننل 
   :في صياغتهاود ال دع  المتشوعر

 البً ال نب الماسورة،
 خلتني أدول:

 آآآآآآآآخ ياالماسورة،
 لبسه الشبو،

 و  ! و  ! و ،
 كشح الوسخ،
 دلبي إنشلخ.

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



 

 

 الكانً تشيل مننا النار،
 يا ربي منعوها؟،

 ول الحكاية شنو؟.
شننهابًا، أو إلننى سنننار ليهنندي قبسننًا أو جمننرة، أو ود ال وودع أتسنناءل هننل غننادر 

 قتنع وانتمس في نيرانه عندما لم يتحصل على إجابة شافية.ثقابًا لمحبوبته، أم ا
 ال ضلياً:لزميالتنا نور إسماميل أضافت الزميلة 

 .سعدية أبشر
 .سكينة يسن 
 ثريا آدم. 

 سيدة سيد أحمد نمر ا،.
 د المرضي.آسيا أحم

 أديبة مبد ا، سنادة
 ن اة بابكر الرشيد.
 آسيا مبد الوهاب.

 .خدي ة األمين
 آمنة سلمان.

 آمال مبد الرحمن البشير.
 .آمنة شلبي

 نور الشام مثمان.
 أم الحسن  تح الرحمن.

  تحية ملي أحمد.
 سً الن ر  ضل المول،.

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



 

 

 

 نلكر: يالئنا الفضلياتومن زم
 مسعود محمد ملي،
  ع ر محمد أحمد،

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

 بشير مبد الواحد.
 مبد الم يد مبد الرحيم.
 نمر الدين مبد الرحمن.

 .ممر خلي ة
  ع ر النووي.

 محمد آدم خل  ا،.
 مباا محمد ملي.
 عماا.حسين محمود ال
 .إمام مبد الرحمن

 خلي ة الويب مبد الكبير.
 مبد الرحمن البقاري.
 أحمد سليمان ال علي.

 السر مسامد.
 إمام مبد الرحمن.

 مبد الم يد مبد الرحيم.
 بشير مبد الواحد.
 أحمد مبد الرحمن.
 بخيً مبد القادر.

 .محمد بابكر
 محمد الممو ،.



 

 

  بريل ملي  بريل.
، ونحنن نتبننى قنرارًا مصنيريًا،  م1967مون العوام وومأفقنا في صبيحة  ذلك الي

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

 تعديل شهادة الدبلوم إل، بكالوريوا.
كننان يمنننح، وبعنند أربعنننة سنننوات مننن الدراسننة، مننا يسنننمى المعهوود إذ أن  خننري  

، ا يقنل بأينة حنال المعهود، علمنًا بنأن  طالنب المعلمين العالي  ي التربيوةدبلوم معهد 
من ادحوال، عنن رصنيفه طالنب جامعنة الخرطنوم، منن حينث المسنتوى ادكناديمي، أو 

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

 .بكالوريوا التربيةمنحهم شهادة 
  ي:وتمليكها للطالب، وكانت تتمثل  اإلحتاللقام اإلتحاد بتجهيز أدوات 

 م مومة كبيرة من العكاكيز. -
 م مومة من العمي. -

 م مومة من الخراويش. -

 م مومة من الحبال. -

 .م مومة من ال نازير -

سنننتخدام وقننند تحاشنننى الجمينننع حينننازة أو  ، أو اددوات الحنننادة األسووولحة البيضوووا ات
 . أما ادسلحة النارية فلم تكن متوفرة انذاك.كالسيخ والقضبان

إسنتخدامها، إنمنا كنان ذلنك تحوطننًا اإلحووتالل، لنم يكنن الهندف منن تنوفير أدوات 
 .  لأمقلها وتوكل دي طارئ، ومن باب تطبيق قول الرسول الكريم 

المرتكننزات، والثتننور المختلفننة، بكامننل عتننادهم  تننم توزيننع طننالب اإلحننتالل علننى
 ومر ً األوامر:وأسلحتهم، 
 التمدي للشروة بموا هتها ومنعها من الدخول.   -
 يمنا دخول أي شخص مهما كان وضعه. -
 يسمح بدخول األساتلة والعمال. -



 

 

 الدخول يتم من وري  البوابة الر يسة  قو إلا ما سمح بللك. -

ملين بالمعهووود بموووا يسوووي  أو يخووودش مووودم التعووورل لألسووواتلة والعوووا -
 الحيا .

ادساسية، منن خنالل  المعهدمع أن  مثل هذا السلوك، كان من سمات طالب         
ومننن خننالل المعهوود، تكننوينهم التربننوي الخننال، الننذي سنناعد كثيننرًا فنني إنتمننائهم دسننرة 

   سلوكهم الراشدي، المشبع بمقومات المسئولية واإلهتمام.  

لصنيقًا، وذلنك بنقنل المعلومنة، وسنائر   المحتلوينو القيادةبنين كان اإلتصال ما 
ادوامرالمتعلقة باإلحتالل مباشنرة، بواسنطة مجموعنة منن الطنالب، ينتشنرون فني جمينع 

البعيندة، والقريبنة، يجوبنون المسنافات فيمنا بينهنا وبنين القينادة، وذلنك  والثغوورأدصقا  
، والتني ا وغينر المتوقنع ،تحيالتفي عصر، كنان إسنتخدام الهواتنف الجوالنة منن المسن

 تخطر على بال عالم أو جاهل.
كما توقفنت جمينع النشناطات التني  ، 17اإلحتالل اللتوقفت الدراسة أثناء أيام 

 كان يمارسها الطالب، واستمرت المفاوضات فيما بين:
 وزارة التربية. -
  امعة الخرووم. -

 إتحاد الوالب. -

 الوسوا  من التربويين وغيرهم. -
 

 من:المفاوضات  تمخضت
تقوووم هي ووة التوودريا ب امعووة الخرووووم بالمشوواركة  ووي توودريا المووواد  -

 المختل ة.
يمنح والب السونة األولو، در وة البكوالوريوا  وي التربيوة مون  امعوة  -

 الخرووم.

يمنح والب السنواً الثانية والثالثوة والرابعوة در وة الودبلوم بموا يعوادل  -
  . INTERMEDIATEال...ل

 ة ومدم إلغا ها وبكل مخمماتها. إستمرار الوظي  -



 

 

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

 كلية التربية .رسميًا لجامعة الخرطوم، كأحد كبرى كلياتها، والمعهد عن إنضمام 
فقنند كنننا نتبننادل ادحاديننث  المتنوعننة، والققشننات، مننا بننين العكوواز، يرة علننى هننامب سنن  

وخاصننننة فنننني الورديننننات  ك.. لمحتلووووين الفينننننة وادخننننرى، ذلننننك أثننننناء القيننننام بأدوارنننننا  
المعهوود المسننائية، التنني تسننتترق الليننل كلننه، وقنند أعفنني الطننالب الننذين يسننكنون خننارج 

 منها، مراعاة لظروفهم.
 التالي:أل أحد الطالب السؤال ففي أحد تلك الجلسات س 

 ما هو  ما مكاز؟ -
 كاآلتي:كانت اإلجابة 

 إلا كان الم رد مكاز  ال ما: -

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

 كعاميز.     

 أما  ما التكسير  هو: -

 كععز.     

 وي معه الشخص اللي يتمتم: -

 هعككز.    

 و ما المؤن  السالم: -

 مكازاً.    

 و ما الع وزاً: -

 كعازاً.    

 وال ما المباشر: -

 أمكزة.    



 

 

 و ما بتامين المشاكل: -

   ُمكز.

 و ما الرباوين: -

 كعكز.    

 و ما القتلة: -

 مكوزكاً.    

 و ما المشاكسين: -

 كعز.    

،  العالموووواً، الملموووواًفنننني صننننبيحة اليننننوم التننننالي، أردفننننت إحنننندى الننننزميالت، 
فننني شنننئون القتنننال، وقالنننت فننني  لحسوووب حالوووة السوووتعداد ساًوالمتمتر  والمتمرسووواً،

   متكل ة:جدية غير مفتعلة أو 
   وجمعها:مور و -

  .مويرداًو   
   الوجعتوا بيها راسنا دي.كعكزاًوهي ألطف من كلمة و

مننع أننننا  أثننناء أيننام اإلحننتالل، سننتخدمهإا  أننننا لننم نالعكوواز،  رغننم دماثننة ودثامننة
، وبالننننذات أواد المنننندن، فقنننند تننننم تنننندريبهم وقنننناموا بإعننننداد كثيننننراً  تنننندربنا علننننى إسننننتخدامه

 في ذلك. للمعاينةحصل 

كنان لنه شنأن اخنر، فهنو أحند إثننين كاننا الحاج   مبد الكريم  ضل المول، إن  
إنننه اإليوود الواحوودة بتموو  . وا يننزاان يثبتننان، بالحجننة، والبرهننان، والنندليل القنناطع، أن  

وحتننى بالمعهوود،   مننن سنننة أولننى سووكيناهاا، وتزاملنننأولد ح وورة،  وشخصنني الضننعيف
ترافقننا فني تعليمننا، .  القحو لإنكسر وا ما إنكشح بيناتنا شي  كتابة هذه ادسنطر، 

 . تشنننابهت الووووونوفننني ممارسنننة التننندريس، وفننني التربنننة، وفننني عودتننننا إلنننى الجنننذورو
أفراحنننننا واتراحنننننا، وتسنننناوت امالنننننا وطموحاتنننننا، واجتمعننننت خصوصننننيات حياتنننننا علننننى 

اإليود الواحودة صعيد واحد، وكذلك أقدارنا، لذا أثبتنا ودول مرة في تنأريأ اإلنسنانية أن  
كينوننة متطلعنة، ذات أهنداف  للمو روعندنا بمنا جعنل المو ر، فقد بندأنا منن  بتم  .
 واضحة. 



 

 

إثنننر مبووود الكوووريم  ضووول الموووول،، إلنننى إسنننم المناضنننل الحووواج كلمنننة اضنننيفت 
مضنت، دن يكنون األربعين من األموام،  ل حواليدبإنضمامه لوفود الح  السودانية، 

 . بقايا الح اجمن الذين يطلق عليهم إخوتنا السعوديون، و
حجنننه جميعنننًا، سنننارت علنننى الوجنننه ادكمنننل، رغنننم أن الوقنننت هد أن خطنننوات أشننن

كنننان شنننتاًء، فلنننك عزينننزي القننناريء أن تتصنننور، ذلنننك الشنننتاء الصنننحراوي القنننارس، فننني 
، حيننث كننان يفتننرب ادرض ويلتحننف مبوود الكووريمأخونننا فيننه العننراء الننذي كننان يسننتلقي 

 ، أمننننرًا اإلحوووورامالسننننماء، وحيننننث تصننننبح تتطيننننة الننننرأس بطننننرف مننننن أطننننراف اإلزار و
إضنافة كلمنة  ، النذي ا يملنك قيمنة الهندي،يستوجب الهدي. أا يسنتحق هنذا المناضنل

 سمه عند الكتابة أو المناداة؟. أمام الالحاج   
معهود ر، وحسنن التصنرف والسنلوك، لمنا أمنده بنه يعزى كل ذلك الجهد، والصنب

سننتمرار حياتننه، ودفننع بننه يب وصننقل، اسننتمر معننه امننن تنندر المعلمووين العووال،، توودريب 
دن يتطلع، ويقتحم مواطنًا، خارج حدود أرض ابائنه، علنه يشنفي غلينل أولئنك الزغنب، 

 الذين رمى بهم القدر في كنفه، إلى جانب من يدورون في فلكه من ادهل.
الثرة، التي ا زلنا نتشنبث بمنا  المعهديةبين زمالئنا الطالب في تلك الفترة من 

 نلكر منهم:كان يجري فيها من أحداث، أثرت على حياتنا كثيرًا،
 حيم الحسن،ر المعتمم مبد ال

 .محمد أحمد حميدة
 . تح الرحمنمبد العظيم 

 ممر سيد أحمد.
 حسن أحمد.

 .حسن مبد الغ ور
 ممر السني.

 .  حسنمبد اللوي
 د ا ا، مبد ا،.
 .لمم أحمد أحمد محمد إبراهيم

 ملي محمد الحسن ساتي.



 

 

 .تاج السر مح وب
 مبد الحمن حمزة الريح. 

 مثمان الدرديري.
 أحمد محمد الترابي.

 أحمد الويب العيل ون.
 لويب الشباردة.أحمد ا

 محمد بابكر.
 بلة خل  ا،.

 .ملي محمد حامد
 أحمد يوس .
 الشري . سليمان األمين

 .حسين نمر
 الزين مبد الراز .

 حامد بشير.
 الزاكي حمدان.

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

 ملي محمد حامد.
تودريب ب.. معهود عنن ظنروف إلتحاقنه مول الخلي ة مثموان حدثني الزميل 

لننذي لعائنند المننالي، افكننان كتيننره مننن الننزمالء، هنندف إنتمنناؤهم إلننى االمعلمووين العووالي، 
 .بالمعهدركب الملتحقين تطرقنا له سابقًا، فهو يعد الحافز ادساسي لالنضمام إلى 

سننننمه فنننني اإلذاعننننة السننننودانية، وحضننننر للمقابلننننة التنننني أشنننناد بهننننا كثيننننرًا سننننمع ا
، دنهنننا أوفننت بكننل شنننروط المقابلننة التنني تهننندف إلننى الوصننول إلنننى بالعلميووةووصننفها 

 ء إجرائها.التايات المطلوبة من ورا



 

 

لننم يننتم صنننرف المرتننب الشننهري لنننه إا بعنند مضنني شنننهرين مننن قبولننه كطالنننب 
وأغاثننه بطريقتننه المعهننودة. وبعنند أن تسننلم راتننب ملووي اإلمووام فكفلننه المحسننن بالمعهوود، 
حينننث الملبوسننات الجننناهزة سووو  أمووودرمان، هننو وبعنننض مننن زمالئنننه  لغوووزا الشننهرين 

تكننن منظننورة وا متوقعننة، كثيننرة لننم   ، وخيننراتالكموووشوغيننر الجنناهزة، وحيننث أحذيننة و
 يقرأ. ستقرار، ومن ثم يدأنعم بعد اقتنائها باا

م، النننذي قنننام بنننه إتحننناد الطنننالب 1973عنننن إضنننراب موووول  حننندثني الزمينننل
 انذاك، والذي هدف إلى:

 ضم المعهد رسميا  ل امعة الخرووم ليمبح أحد كلياتها. -
   .بكالوريواإلى و  تعديل الشهادة من لدبلوم  -

 حتالل دكثر من أسبوعين، وجاءت النتائ  كااتي:تمر ااضراب مع ااإس
 م 1974أمبح المعهد أحد كلياً  امعة الخرووم ومر  مون يومهوال -

 .لكلية التربية  وب
 .المالية التي كانً تمنح للوالب ألغيً اإلمانة   -
يوة.   ،  فموبح القبوول ل يراموي المسوا ل التربو لالنتر يوو  الغيً المقابالً -

 والودو  مل، الم اً الالزمة التي ي ب أن تتوا ر لدم المعلم.
 تم إستبدال األساتلة األ انب بالسودانيين تدري يا .  -

 المعهديين:فيما يلي نذكر بعضًا من زمالئنا 
 .الويب الزبير
 أحمد خالد.

 محمد مبد العاوي.
 .حسن خلي ة

 يحي، مبد السالم.
 آدم أبو الر ال.

 .محي الدينمبد العزيز 
 الر يا ممو ،.

 ممار محمد مول.



 

 

 .محمد مالك
  ضل المر ي.

 .الحا ظ  معة سهل
 ملي النور.

 مبد الرحمن درشي.
 تاج السر ملي الشيخ.

 .وه محمد أحمد
 يسن  ضل المول،.
 .محمد أحمد حداد

 . دديامبد ا، مبد القيوم ل
 محمد ملي الربا.
 ملي أحمد الروم.

 عة.محمد األمين إبراهيم  م
 محمد مبد الرحمن التكينة.

 .بخيً مبد القادر
 مبد الرحمن مضوي.

 بخيً ال اك.

 كمال مبادي.
 مثمان الزبير،
 مبد ا، نمر.

 أحمد يونا خوار.
 أحمد مالح.

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

ي يقبننع فنني الحننارة ذ، فننذكر لنني بعضننًا ممننن كننانوا يسننكنون معننه فنني المنننزل الننالمعهوود
 السادسة:



 

 

  ارو  مبد الرحيم الحاج.
 حماد مبدم إسماميل. 

 مول أحمد. 
 إبراهيم  قيري.

 مبد القادر ود أبوسخال.
 محمد ال اتح.
 ال يلي دشين.
 محمد مثمان.

 رين.محمد الحسن وآخ
إذ أنننه كننان  المعهوود،، أيضننًا، عننن الرياضننة فنني محموود الووواهرحنندثني الزميننل 

، كننان بالمدرسووة الوسووو،رياضننيًا مرموقننًا، عرفننت فيننه تلننك الصننفة مننن أيننام دراسننتنا 
   ،بقيادة المعهدفريق كرة القدم في 

 المدربين:
 مبد ال تاا حمد.

 السد العالي. 
 برمي أحمد البشير.

 

 من:يتكون  كان فريق كرة القدم 
 حسن مثمان.

 بكري.
 لالهالل . ملي دادرين

 محمد مظيم الحسن.
 حسن ك تيرة.

 معتمم أحمد الحاج.
 لالهالل . النعيم

 مبد الرحمن حاج ممر.



 

 

 لالهالل . يونا
 مول دوكة.

 مبد الكريم  ضل المول،.
 لالهالل . مثمان ال الل

 أحمد  ضل السيد.
 مبد ا، الخلي ة.

 ور.محمد الواهر محمد ن
 

هننو مننن يقننوم بالنندعم المننالي للفريننق، مننن أجننل  المعهوودمسننجل  مووم  وورا كننان و
 إعداده اإلعداد الفني الالزم، وقد قام الفريق برحلتين في أحد المواسم:

 

 رحلة  بل أوليا . -
 رحلة بورتسودان. -

القائمننة التاليننة تمثننل لوحننة شننرف، ولوحننة عطنناء بننال حنندود، دلئننك الننذين نننذروا 
 المعلموووين العوووالي ،تووودريب معهووود و  ل... ووضنننع اللبننننات ادولنننى، أنفسننهم لتأسنننيس،

  امعة الخرووم. –كلية التربية تمخض في خواتيمه عن   الذيو 
 المعهد، كعمودا فهاك عزيزي القاريء مجموعة الكبار الذين تعاقبو علي إدارة 

  ي الحقب مختل ة وهم:كلية له وكعمدا  لل
 م            1968 - 1961       لالمعهد        األستال محمد التوم التي اني.

 م1972 -1968"              الدكتور مبد القادر حسن الضو.
 م1974 -1972"                      الدكتور محمد مبد الغ ار.

 م1975 -1974       لالكلية الدكتور محمد خليل  بارة.         
 م1979-1975                         الدكتور مندور المهدي.

 م1980 -1979                            الدكتور مالك بدري.
 م1981 -1980                      الدكتور محمد مثمان وه.

 م1983 -1981الدكتور الواهر أحمد العادب.                   
 م1987 -1983الدكتور مبد القيوم مبد الغني.                 



 

 

     م1990 -1987                   مالا محمد األمين.الدكتور 
   م1993 -1990                 الدكتور مبد البادي مبد الغني.

 م1996 -1993                           الدكتور محمد سعد.
 م2000 -1996        حاج التوم.محمد مثمان الدكتور بشير 

 م2001 -2000                       الدكتور إبراهيم مختار.
 م2003 -2001الدكتور مبد ال بار نامر.                    

 م2004 -2003                  الدكتور محمد مزمل البشير.
 م2009 -2004                      الدكتور مبد ا، الخضر.

  العميد الحاليم ل2009                    دياب.محمد الدكتور  ع ر 
المننذكورين،   السووودانيينو، أن  هننؤاء العمننداءنننه ممننا يننوحي بننادعزاز والفخننرإ

أكثنننر المؤسسنننات التربوينننة أهمينننة، تلنننك ادارة  تقلننندوا أمنننر، حنننين نجحنننوا نجاحنننًا بننناهرًا 
 المعلمووين معهوود توودريبوالمؤسسننة التنني تهننتم بصننناعة المعلننم، وتطننوير العمننل التربننوي

    العالي
  لتصننبح  وودا  بإضننافة كلمننة و المعهوود أن يسننمىقنند يكننون مننن ادجنندر وادسننلم 

وا  دننه لنم نشنهد علنوًا كعلنوه منن قبنل ،المعلموين العوالي  ودا  تودريب لمعهد التسنمية 
نتاجننًا، إذ أنننه قنند تخرجننت فيننه مجموعننات مننن  مننن بعنند. علمننًا، ومكانننة، وسننمعة، بننل وات

ادي المؤهنننل، المعلمنننين والمعلمنننات تمينننزوا وتملكنننوا، جميعنننًا، كنننل صنننفات اإلنسنننان القيننن
 لقيادة مسيرة الحياة في كل مناحيها. وبادخل صفات المعلم الكفء. 

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

إذا منا لالمك وو ين   فهني تعنني، اليوم ملما  كما ينطقها بعضلاألكّ ا   وتشديد الفاء
 أجاز ذلك لي، أهل اللتة.

وخاصنة الحا  ها   والوا  توا  ، ينطنق أبو حامد، العامل البسيو ،  كان عمنا
 الملك سويد البلود، نوّزل المتورمد  حو ويقصدلالزبير همد يطلق عبارته المميزة  عندما

التووووم   محموودوويقصننند لمهموود  دلمعهووووكنننذلك إسننم ادسننتاذ عمينند ا  المووورو ويقصنند
لكنهنننا كاننننت صنننحيحة بالنسنننبة لمنننا هنننو منننوروث، ولنننيس محرفنننًا، منننن لتنننة التي ووواني ، 



 

 

ادجداد العامية في شمال السودان، فهني أمينز منن الجمنع الخطنأ النذي جناء فني جمنع 
، التننني سنننمعتها كثينننرًا فننني المنتنننديات، وعبنننر أجهنننزة اإلعنننالم السنننمعية، لكووو   كلمنننة 

 المميزة.صرية والسمعية  الب
عننندما ي سننأل عننن إسننمه فهننو يقلننب لمووز الوودين  وهننو نفننس مننا يتفننوه بننه العننم 

لتوووآل هنوووا ، أو عنننندما يننننادي دحننند فيقنننول: لإز الووودين ،  فيقنننولالعوووين أل وووا    يغيووورو
 .بكسر الهاءلتعال هنا ، ويقصد كلمتي 

، فنني كثيننر مننن المعهوودولقنند سننمعت أحنند الصننتار، الننذين كننانوا يرتننادون أرض 
أو  لالوووووورنيش دوقنننننات، قاصننننندين التنننننرويح عنننننن الننننننفس أو العمنننننل مثنننننل: خننننندمات ا

كان يقنول مترنمنًا بأحند مقناطع ادغنينات المتداولنة فني الشنار  السنوداني،  لالمراسيل ،
 تربويا  هاما :الذي كان يمثل وسطًا 

 لأإلندي أنا ما بدي وه  الناا بتمف  ي .                  
 يقول: وهو يقصد المقطع الذي

 لالعندي أنا ما بّدي وح  الناا بوما  ي                  
المعنننروف فننني ادغننناني  فننني النطنننق، عنننندما يخالطهنننا اللحنننن يالهنننا منننن حنننالوة

 السودانية، بعد تحريفه قلياًل.
بنه بعنض النزمالء فني ولينووني   يوونون سمعت نفس الكلمات ونفس اللحن و

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

 .األبيلوكان ذلك في مدينة 
، المعلموين العوالي  ودا  تودريب معهود من  لاإلندي ا زلت أتساءل كيف خرج 

ينة فيهنا ممكننًا. لنيس هنالنك إلى تلك الرحاب، التي كثيرًا ما نجد تحريف الكلمنات العرب
وتواصنننله اإلجتمننناعي الممتننند، عبنننر المعهووود منننن سنننبب غينننر التنننداعي الثقنننافي لطالنننب 

 مساحات الوطن الشاسعة.
لالسين شوينا   إنقالبات لتوية كثيرة، فبعضهم يقلب  المعهدلدى بعض طالب 

 كأن يقول مثاًل:
 لشكر وليا سكر .



 

 

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

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

 لإنفل ... ، وللك بقلب العين أل ا .
وكنننان عنننندما يسنننأل عنننن حنننال أواده فننني التحينننة، وترديننند كلمنننات المجنننامالت 

، كننأن يقننال لننه اموول هوودر الودووً لالتووي تعوود موون مو  التووي لوويا لهووا حوودود ،السنودانية
 :مثالً 

 لإزي األولد؟ .
   :وتكون إجابته بناًء على ذلك شافية وسريعة

نً أيه دهلك؟ .  لوا 
 ويعني: 

نً أيه دخلك؟ .  لوا 
فننني السننناعات ادولنننى فننني المعهووود حضنننر أحننند إخوتننننا الجننننوبيين، إلنننى مبننناني 

قاعنننة الطعنننام  أحننندى لينننالي رمضنننان، ووجننند الطنننالب يتنننناولون وجبنننة السنننحور داخنننل
 ممويل: ، فخاطب زميله الذي كان يصاحبه واسمه لالس رة 

 ( SAMWIL, THESE MUSLIMS ARE CHEATING 

US, THEY HAVE A MEAL AT MID NIGHT, WHICH IS 

NOT GOOD).                   
تننم التحنندث بطريقننة سننهلة ولطيفننه عمنند فيهننا المتحنندث، وذلننك حسننب موروثنننه 

 إل،:ض الكلمات، الثقافي في نطق بع
   .Rتخفيف نطق حرف ال و -
   .Sتخفيف نطق حرف ال و -

   .Nتخفيف نطق حرف ال و -

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



 

 

ع فيمنننا يقدمنننه للطنننالب، ولألسنننر، وللمجتمننن المعهووودفنننإذا منننا تمعننننا فننني كينوننننة 
القريننب، والبعينند، وللننوطن بصننفة أعننم، يمكننن لنننا تمدينند إسننمه ليصننبح كأسننماء بعننض 

 ب .. المعهد الدول التي تمدد اسمها كثيرا في وقتنا الحاضر، وعليه يمكن تسمية
المعلمووين العووالي  وودا  القووومي التربوووي التعليمووي اإل تمووامي الثقووا ي توودريب لمعهوود 

 ات تنبع من خصائل المعهد المتعددة.أو أي إسم اخر يحمل مدلو  المت رد   
، قند المعلموين العواليتودريب معهود إنه من الجدير بذكره، أن  طالب وطالبات 

تخرجنوا مننن المعهنند بتخصصنناتهم فنني بعننض المننواد الدراسننية، حسننب طبيعننة أقسننامهم، 
 الذي يؤهلهم للعمل كمعلمين بالمرحلنة الثانوينة بنالتعليم العنام. إا   الم ال التربوي،  ي

أننا قد شهدنا الكثيرمنهم قند إقنتحم مجناات العمنل، والنشناطات المتعنددة التني ا تمنت 
 إلى التدريس بصلة ا من قريب وا من بعيد.

، فأصنبحوا سياسنيين منن السياسوي نجد بعض الخريجين قد إنندرجوا فني العمنل
لتفاعنل فني سنتعداد والجاهزينة لدوافع ااالطراز ادول، نسبة لما أود  في دواخلهم من 

 للك:مثل هذا المجال، وقد ساعد في 
الفطنننرة اإلاهينننة والتنننناغم النننداخلي الخلقننني، النننذي صننناحب خلنننق اإلنسنننان مننننذ بننندء  -

 الخليقة.
 العووالي المعلمووينتوودريب معهوود الصننقل السياسنني واإلجتمنناعي الننذي إكتسننبه طالننب  -

 أثناء سني دراسته.

لمحننننيط مننننن ادفكننننار والمعلوماتيننننة الممارسننننات السياسننننية فنننني مننننا يفننننرزه المجتمننننع ا -
 المتوافرة سهلة المنال، في ذات الوقت.

إشعال الروح الثورية فني الطنالب، كننات  أساسني لممارسنات الحكنم العسنكري القنائم  -
 انذاك.

 ممارسة الحرية في شتى صورها عقب ثورة أكتوبر. -

 التمرد ومواجهة صلف الحكم العسكري الثاني. -

في كل المجاات الحياتينة، فهنناك  المعلمين العاليريب تدمعهد إنخرط خري  
داخنل السنودان  ،في شتى أنوا  الممارسنات التجارينة ،من أصبح من كبار المستثمرين

وخارجه، ومننهم منن إقنتحم دنينا الفننون كالتمثينل، والتنناء، وصنناعة الموسنيقى، ومننهم 



 

 

مامننننة المسنننناجد،  والقيننننام  بتأسننننيس مننننن خنننناض غمننننار التنننندين فقنننناد العمننننل النننندعوي، وات
، ممنننن أسسنننوا لشووويوخ السووو ادة المننندارس، والبيوتنننات الدينينننة، فأصنننبح بعضنننهم منننن 

الخننننالوى، والمسنننناجد، والمعاهنننند الدينيننننة، وانخرطننننوا فنننني ممارسننننة النشنننناطات الدينيننننة 
اإلجتماعيننة ، كننتالوة التعاويننذ، وتصننميم التمننائم، والحجبننات، والمحايننة، وتطبيننق قواعنند 

مننا اسننتدعى ادمننر، وغيننر ذلننك ممننا يقنندم للمرينندين وغيننرهم مننن ى رقيننة الشننرعية متننال
 خدمات دينية.

، ومارسنوا بعضنًا منن نشناطاتها الرياضويةإنخرط النبعض ااخنر فني المجناات 
مثنننل كنننرة القننندم، وألعننناب القنننوى، ومختلنننف الرياضنننات، فحنننازوا علنننى السنننمعة والسنننيرة 

ًا، وناقنندين، ومنندربين وغيننر الحسنننة، الدوليننة منهننا والمحليننة، فأصننبحوا خبننراء، وحكامنن
 مما يعتبر تخصصًا في مجال هذه النشاطات الرياضية.   ،ذلك

فنننننني أرض المهجننننننر، إلتحقننننننت أعننننننداد كبيننننننر مننننننن الخننننننريجين بمهننننننن متعننننننددة، 
، وكافننننة النشنننناطات بالشننننركات والتر مووووةفنننني شننننتى أنواعهننننا،  واإلدارة، كالدبلوماسووووية

الويوووران، والوكووووالً ال ويووووة، الت اريوووة، كفممووووال البنووووك، والمقوووواولً، وشووووركاً 
والبحرية، والنشاواً الزرامية، وموادا اإلنتاج المختل ة، كحظا ر الثروة الحيوانيوة، 
 ي م ال األلبوان واللحووم وال لوود، وموزارع تربيوة الودوا ن،  وي م التهوا المختل وة 
كإنتاج البيل ومونامة اللحووم، ومؤسسواً اإلنتواج الزراموي والحيوواني، وم والً 

تسوووي   ووي شووت، م ووالً الت ووارة، التووي تشوومل كثيوورا  موون المووناماً الخ ي ووة، ال
والثقيلة، وغير للك العديد مون المهون الوظي يوة منهوا والحر يوة، التوي أتويح للخوريج 

  يها مدخال  للعمل واكتساب الرز .
منن  المعهودستقاه خنري  لما ا يعزى ذلك التطبيع، والممارسات اددائية المميزة،

والتربيننننة، والمسننننئولية، التنننني أحيننننت فيننننه ررح التطلننننع للمعرفننننة، وتنميتهننننا، ثننننم  العلننننوم،
 ممارسة نشاطاتها المختلفة، كأحسن ما تكون الممارسة.

ن دم  ي كل مح ل من ، وحتى الينوم، المعلمين العاليتدريب معهد إن  خري  
كووان المحا وول لاً المووبغة المميووزة، التووي  علووً موون الخووريج ردمووا ، وركنووا ، موون أر 

 النشاو اللي يمارسه. 



 

 

مكونواً، ومميوزاً، فني دواخلنه، و المعلموين العواليتودريب معهد  يحمل خري 
الشخموووية الحياتيوووة، المتكاملوووة، التوووي ل تتولوووب الكثيووور مووون التووودريباً وال هووود، 

ولو ووه ألي نوووع موون أنووواع العموول، أو الوظي ووة، التووي لووم يسووب  لووه  والودووً، حووين
 . ما يكون مميرم الن اا  ي أدا  المهام الموكلة إليه ممارسة متولباتها،  غالبا  

، إذ أن  هنالننك مننن الخننريجين، ممننن منننارس التر مووةاحظننت ذلننك فنني مجننال 
العمننل كمتننرجم، وهننو لننيس مننن ذوي اإلختصننال فنني اللتننة اإلنجليزيننة، فأجنناد وأوفننى، 

، حتننى وقنندم نموذجننًا يحتننذى بننه، مننن المعرفننة واإللمننام بمننا تقتضننيه متطلبننات الوظيفننة
عننند تعيننين المتننرجمين ادكفنناء، بالشننركات والمؤسسننات،  ،أصننبح مننن الننذين يلجننأ إلننيهم

 وحتى لدى الجهات الحكومية والرسمية، في دول المهجر.
عننننالوة علننننى تمسننننك الخننننريجين بمننننا جنننناءت بننننه اايننننات القرانيننننة، وادحاديننننث 

لتمسننك بتنفينننذ النبويننة، التنني تحننض علننى العمننل، والمثننابرة، واإلخننالل فنني ادداء، وا
فقنند طبقننوا القننيم السننودانية ادصننيلة، وجعلوهننا متطلباتننه، سننويًا مننع القننيم التربويننة، فقنند 

دينندنًا لحينناتهم، وعلننى رأسننها ااعتمنناد علننى الننذات، ومجابهننة التحننديات، واتخننذوا مننن 
 :ب..ظل الخريجون يتمسكون ادمثاالسودانية، التي حوت هذه القيم نبراسًا لحياتهم.

   لدك مثل ظ ركما حك و
 



 

 

 والمثل القائل: 
 لال مرة بتحر  الواويها .         

 والمثل القائل:
 لالعماية  ي إيديك والدبيب تحً كرميك .         

 والمثل القائل:
 لممنوع الدين ولو بعدين .        

 والمثل القائل:
 لأت كر دبل تتوكر .         

 والمثل القائل:
 وتو .لال اتك أسرع           

 والمثل القائل:
 لالتسوي بي إيدك يغلب أ اويدك .       

 والمثل القائل:
 لالسواي مو حدا  .      

 والمثل القائل:
ن خنته خانك .        للسانك حمانك، إن منته مانك، وا 

 والمقولة المأثورة للشيأ فرح ود تكتوك:
 لأمحي بدري، دومي بدري، شو ي كان تنقدري .      

كثيننر مننن ادمثننال، والمقننوات، والوصننايا، التنني تحننض علننى العمننل إلننى جانننب 
النذي المعلموين العوالي، تودريب معهود الجاد، والعطاء الدؤوب. كذلك كان شأن خري  

كانننت شننيمته التضننحية، واإلخننالل فنني أداء مننا يوكننل إليننه مننن مهننام، حتننى ولننو كننان 
 .التصرف بعيدًا عن عين الرؤساء والمسؤلين

، بكثيننر مننن البطننوات والمواقننف، المعلمووين العوواليتوودريب  معهوود قننام خريجننو
التننني تشنننير إلنننى مننندى تحملهنننم للمسنننؤوليات، التننني تلقنننى علنننى عنننواتقهم. يخنننالط ذلنننك 

 يتماشننى مننع والبننت، فنني المسننائل اانيننة التنني تعترضننهم، بمننا  التصننرف كثيننرمن حسننن



 

 

بالجهننات  مصننلحة العمننل، ومننا تتطلبننه مننن إتخنناذ القننرار الشننافي، مننن غيننر اإلتصننال
 المسؤولة، إن تعذر ذلك. 

، التني تعضند الموادو أرجو أن أسنتميح القناريء الكنريم عنذرًا، فني سنرد بعنض 
، وموقنف واحند منن عندة  هذا النه ، والتي مرت بنالمؤلف شخصنيًا، وهني جنزء منن كنلف
مواقننف مماثلننة، تننداخلت ومسننيرة الخننريجين التعليميننة، أثننناء قيننامهم بمهمننة مننن أعظننم 

 لالتعليم والتربية .نسانية مهمة المهام اإل
شوووهادة حتنننى سنننبعينات القنننرن الماضننني، كاننننت إمتحاننننات الشنننهادة الصنننترى، 

إلنى  ،من لالمدارا الوسو، ، أو مدارا ما كوان يعور  ب .. لالثوانوي العوام النقل
فني  ،كانت تلك اإلمتحاننات موحندة، أي أنهنا تقنام فني نفنس التوقينت المدارس الثانوية،

 بكل أنحاء السودان. ،جميع المراكز
كان يوكل أمر القيام بها، وتنفيذها على أرض الواقع، إداريًا وفنيًا، إلى معلمني 

لاإلسووم السوواب  للمعتمديووة . المرحلننة الثانويننة، الننذين يعملننون فنني منندارس المحافظننة 
سووفلني أحوود أولد العاموومة ، األبوويل،خوروقووً الثانويووةكنننت يومهننا أعمننل بمدرسننة 

 ودال:سؤال  محيرا  
 لإنً شغال  ي مدرسة الخور الوادي؟   
  ف بته: 
 . لأنا لاتي الوقيً الخور       

ل ، ورباطننابي علنننى السنننكين! إسوووحا  إبوووراهيم الحووواجوأسننتاذي  أنووواأسننند إلننني  
للقواوة  متحاننات بمدرسنة ااأمنر إجنراء  إل أن يقول الح   ي غير موا توردد ، يعر 

ة دارفنننور، فننني منطقنننة سنننهلية تشنننتل الحينننز عنننند حننندود محافظنننة كردفنننان منننع محافظننن
 الممتد بعد إجتياز سلسلة جبال النوبة التربية.

متحانننات المننواد المختلفننة جميعننًا، ا، الننذي يحننوي الوووردحزمنننا متاعنننا، وتسننلمنا 
الواحنننندة، فأصننننبحنا  القبينووووةذات  ، MERCURYال ل قمنننننا بوضننننعه داخننننل سننننيارة

 موسوووو، ووووووردوالسننننائق تال إسووووح  األسوووووزميلنننني  القبينووووة أنوووواأربعننننة داخننننل تلننننك 
حترام والتبجيل، ونوليه أهمينة فنوق أهميتننا، نحنن الذي كنا نكن له كل اا ،اإلمتحاناً

بني البشر، خوفنًا علينه، وخوفنًا عليننا فني ذات الوقنت، منن المقنادير، ونحنن نتجنه إلنى 



 

 

يطالعننا،  بقعة مجهولة بالنسبة لنا، اندرك كنهها، وا كننه منا يخبئنه القندر لننا، منع منا
ويناوشننا بننه عظنم المسننؤلية، التني إنبرينننا لهنا وتحملناهننا، ولنم يكننن لننا مننن فعنل يفعننل، 

معهود إا  السمع والطاعة في تنفيذ ادمر، وكان ذلك ديدن المعلمين كافة من خريجي 
 وغيرهم من المعلمين. المعلمين العالي

السنن ا  وهنو شناب صنتيرالمسوامد، في صندوق السيارة الخلفني كنان يجلنس 
يتجنناوز عمننره السادسننة عشننر، كننان هادئننًا غيننر عننابيء بمننا ألقنني علينننا مننن مسننؤلية، 
همه يتعلق بسالمة عربته في رحلة الذهاب واإليناب، ومنا سنيقابله منن مشناق أو متعنة 

   أثناء الطريق.
منن قنديم، فهنو  األبويلالذين استوطنوا مدينة ال الته السائق موسى من قبائل 

، ممنننا ا حوووي الرديووو  وسوووو  أب هووولا أن  جننل معرفتنننه يتمركنننز فنني يعرفهننا جيننندًا، إ
مصننير صننبية أخننالهم يسننتعجلون يفينندنا كثيننرًا فنني رحلتنننا، ذات ادهميننة، التنني تتعلننق ب

 وتفاؤل ممزوج بالقلق. ،بتوجس مزع  وصولنا،
احظنت أثنناء ذلنك وأننا الودلنج، وصنوبنا نحنو مديننة األبيل خرجنا من مدينة 

بصنننعوبة،  لالدركسوووون  يتعامنننل منننع عجلنننة القينننادة أننننه كنننانسووو،، مو بجنننوار السنننائق 
إستصننحبها فننرا  كبيننر قنند يصننل إلننى أكثننر مننن تسننعين درجننة، حتننى يننتمكن مننن توجيننه 

لالوري  اللي تسولكه السوياراً   كي يدخل في مجرى السيرلاللستك ، العجل  لل  
 ممتدة وغير معبدة. رملية واسعة في فضاءات

فنني كتنناب المطالعننة ادوليننة فنني  ، وسوو، مبوود الغ ووارمسنناعتها تننذكرت السننائقو
المعننروف، فانتننابني عنندم   ال وووردخمسننينات القننرن الماضنني، الننذي كننان يقننود اللننوري و

فنني طنننرح ادسننئلة علنننى العننابرين فننني موسووو، اإلطمئنننان للرحلننة، خاصنننة بعنند منننا بنندأ 
 ادودية:
  با، تري  اللقاوة من وين؟و
 موس،: يقصد 

 ي  لقاوة من وين؟ لبا، ور         
 فثبت لي:

 أّن موس، ليعر  وري  لقاوة. -



 

 

 أّن موس، ل يعر  ددراً سيارته. -

 أّن موس، ل يعر  تضاريا الوري . -

 أّن موس، سوا  دركسون  قو. -

أّن لغووة موسووو، غيووور سوووليمة  هوووو يضوووي  أحر وووا  ويقلوووب أخووورم منووود  -
 التحد .

هنذه الرحلنة ا سنيما  ا فنيذلك ا يبشر بالخير، فسألت اهلل كثيرًا، أن يسنترن كل
 .في المحافظة بالنسبة ليأنها الثانية 

في منتصف النهار، وتوجهنا من فورننا إلنى مكتنب السنيد  الدلنج  وصلنا مدينة
 ، وكان هدفنا:مدير التعليم
 إمكانية تغيير السيارة. -
 تزويدنا بودود إضا ي. -

 ضم أحد خبرا  وري  لقاوة لم مومتنا.  -

للطلننب ادول، واسننتجاب للطلبننين ااخننرين،  التعلوويم مووديرلننم يسننتجب السننيد  
كخبينننر. تحركننننا سنننالكين مبووود الووورحمن، فتزودننننا بنننالوقود وانضنننم إلنننى مجموعتننننا العنننم 

 مبد الرحمن. خيارات العم وهو أحدوالي  طريق و
أمامنننا، فتتسننلط ادشننعة علننى نواظرنننا مشننعة  كانننت الشننمس تسننتعد للرحيننل مننن

امننا تتعنالى قمنم جبلينة شناهقة، تتعثنر ادشنعة الشمسنية فني وحارقة، غربًا كنا نتجه وأم
 فظللنننا ننجننو مننن الحننر تننارة، وتننارة نسننتظل بظننل، إختراقهننا، فنني سننبيل الوصننول إلينننا

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

 : أم بادرغابات 
 وتشهً ثوادب النور مله،  

 ين أحضان ما ها السلسالب
 بينما  ًر الثعابين ا سادا  

 لها  ي ال زوع  ر الحبال       



 

 

غابننت الشننمس تمامننًا وقنند توسننطنا الجبننال التنني أطلننت علينننا مننن كننل صننوب، 
باسنننقة عمالقنننة، تنننأبى اإلنحنننناء، وأصنننبح النهنننار ينسنننلأ منننن اللينننل شنننيئًا فشنننيئًا، فتمننندد 

 بقاؤه، فأصبح كليل إمريء القيس:السواد، وعم، وادلهم، وقسى، واستطال 
 وليل كموج البحر مرخ سدوله

 ملّي  بفنواع   الهموم   ليبتلي
 

  قلً   له   لما   تمو،  بملبه
 وأرد    أم ازا   ونا    بكلكل

 
 أيها  الليل  الوويل أل ان ليأل 

 بمبح وما اإلمباا منك  بفمثل 
 

  يا لك من ليل كفّن ن ومه شدً
 إل،  مم   ندل بفمراا  كتان 

 

هنا حبلت السماء، وجاءها المخاض على حين غرة، فانندلقت الميناه عليننا منن 
ولننم نتنندثر، ووورد اإلمتحانوواً كننل صننوب، أغلقنننا زجنناج أبننواب السننيارة علينننا، ودثرنننا 

القنننابع بينننننا فننني الوووورد الننذي كنننان بحوزتننننا، فعززننننا بنننه دثنننار المسوووامد، إسننتلبنا ثنننوب 
 وكبرياء، وغطرسة متناهية.المقعد، في شموف، وعز، 

 ر ل موس، التود  خشية:
 لأن تتدحرج مخرة من أمل، ال بال  تسقو ملينا .

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



 

 

ا يصننلح دن يكننون قائنندًا لسننيارة  موسوو،توصننلت منننذ بدايننة الرحلننة، إلننى أن  
هذه الرحلة، التي لم تكن مؤهلة، وذلك دسباب ذكرتهنا تتعلنق بجنوهره السنلوكي ككنائن 

 بمهام تتعلق باإلنسانية.بشري يصلح للقيام 
موون هنووا إشووتعلً  ووي  وووانحي شوورارة اإلرادة المعهديووة، التووي أضوو ً ملوو، 
سوولوكي بعضووا  موون أو ووه الهيمنووة ملوو، م ريوواً تن يوول خوووواً الرحلووة، والتخووويو 

 لم ابهة كل ما هو متودا.
مباشنرة ووجهنه يواجنه اإلتجناه موسو،  يجلس خلف مقعدمبد الرحمن كان العم 
مامننًا، أي تصننبح يمينننه هنني جهننة اليسننار للسننائق، ويسنناره تصننبح جهننة المعنناكس لننه ت

 ، كنل منن الشخصنين يمننح ظهنره لآلخنر، ويجلنس زي ركووب ال موالاليمين للسائق، و
 إسح . األستال في الجانب ااخر في تعاكس تام مع المسامد 

فسنننالت الطرينننق التننني ا تسنننمح وا تمننننح فرصنننة لمنننرور سنننيارة  إشوووتد الموووور،
أي مننن اإلتجنناهين. نحننن اان فنني جننوف وادف يمثننل ماسننورة كبيننرة، ا حنندود أخننرى فنني 

لهننا، مليئننة بالمينناه، التنني بنندا منسننوبها يرتفننع قلننياًل قلننياًل، وأصننبحنا نخننوض فنني مينناه 
 منسابة بال رحمة وا شفقة.

صنمتنا جميعننًا ولننم يصنمت مننا بننداخلنا، تننوج س ودعنوات، تخللهننا هننزيم الرعننود، 
م زمووة  تننابع، الننذي تنننت  عنننه بننروق قلمننا توصننف بننه أنهننا ووضننجي  الصننواعق المت

رغوم موا ،لأشد من مرآم السوو ال لدي القابا بوين يودي الشويخ أو ال كوي ، ومقزمة
 أكثر إ زاما . هو ينبع  منها من ضو ، 

 

 وأدول:  لأنونيأو  أدندن لم يخطر ببالي في تلك الساعة أن و
 مسعا  الليل وناما، 
 ا.واكتس، الوادي ظالم

 

 بالليوول وو لّليوول، أجمننل مننن غنننى خضوور بشووير أمننامي الفنننان البننار ، متمننثالً 
 عند الشواطيء.أو جالسا  ،متسلقًا بين فرو  ادشجارعندما يكون 

 يقول:لكن نل السؤال 
 هل كان ليل خضر بشير كليلي هلا؟



 

 

 الويب مبدا،:أستطيع أن أردد بعضًا من أغنية للفنان البار  كماأني ا 
    يا   ليل   ال رابا،

 داوي القليب اللي ان را
 فهل يا ترى مثل ليلي هذا:

 يداوي القليب أم ي رحه؟ و 
 و لأنوني؟   أترنمفكبف ياترى و 

 وأدول:لكني كنت أهمهم داخليًا 
 ليا ود مضوي ت يبه دوي . 

ممنننا ا شنننك فينننه أن  ليلننني ا ي بقننني وا ينننذر للفنننرح جانبنننًا يسنننتلقي علينننه، فحتنننى 
 أصبحت ثقيلة على اللسان، وا تخطر ببال.لهوي ياليلة   ة:مقول

صنتيرة،   MERCURYل وفلكننا سنيارةلالنوحي  ونحن نخوض في هذا الخضنم 
خصصننت لنقننل البضننائع والمسننتلزمات، ا  لإثنووين ووون  ، ا تزينند حمولتهننا عننن مكعكعووةو

ذ نحننن نخننوض نفاجننأ بصننخرة كبيننرة تتوسننط الطريننق، وهنني غارقنن ة فنني المنناء لنقننل البشننر. وات
 إلى قرب قمتها.

، بعنند أن توقننف عننن السننير القبينووةوهننو يطننل يرأسننه خننارج موسوو،، عننندها صنناح 
ردة الرطبننة، التنني دعتنننا إلننى والتيننث قنند زاد انهمننارًا، واخننتلط  بننبعض مننن نسننمات الليننل البننا

موسو، أطراف ما نرتدي من مالبس، توقيًا من البرد ونتمات الرطوبة العالية، صاح  لملمة
 المخرة المرمبة: يارته تواجه تلكوس

 ليا ام ابدرهمن، يمين ول شمال؟  
 وكان يعني:

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

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

بسننيارته يمينننًا حيننث سننقطت السننيارة فنني موسوو، نعطننف ا فقنند يالننه مننن يمننين مهلننك،
 بركنننة غنننال بنننداخلها الجنننزء ادمنننامي النننذي يحنننوي الماكيننننة وتعطلنننت تمامنننًا عنننن الحركنننة

  .الدورانو



 

 

مننن البلننل، وأنجانننا اهلل الووورد وبننذلك نجننا القبينووة، نحمنند اهلل أن المنناء لننم يتمننر 
لقاوة، نقل البري، وبالذات طرينق ال خبيرًا ممتازًا في طرقمبد الرحمن من الزلل. كان 

مبود . ذلك دنه كان يجلس معاكسًا له فقصند موس،  ل..عند إرشاده لددا   إا أنه
ليمينه وليا الذي طرح في وقت عصنيب،  موس، عندما أجاب على سؤال حمن،ر ال

 يمين السا   .
 مننا يهنننم فننني ادمننر أنننننا وقعننننا فنني منننأزق، فرأيننننا أن ننتظننر قلنننياًل، عنننل  السنننماء
ترحمنننننا، وتعمننننل علننننى قفننننل طنننننابير المينننناه، برحمننننة مننننن اهلل، الننننذي لننننم يفننننارق ذكننننره 

 وقلوبنا عندما نصمت. ،عند التحدث،أفواهنا
إنتظرننننا فانتصنننف الليننننل، النننذي لننننم يعننند يمك ننننننا منننن رؤيننننة بعضننننا، إا  سنننناعة 

منن سنقوط فيئهنا المنائي، وأراد القنوم الننزول  لوميض برق خناطف. أخنذت السنماء تقلن
ادرض، فأوضنننننحت لهنننننم إن  مثنننننل هنننننذه ادمننننناكن غنينننننة بثعابينهنننننا، وبحيواناتهنننننا إلنننننى 

المتوحشة المفترسة كالذئاب والضبا ، فمن ادجندر أن يبقنوا بأمناكنهم، داخنل السنيارة، 
، التنني تخشننى الضننوء، كطننارد للحيوانننات المفترسننة ،لالوووورش  ويسننتخدموا البطاريننات

 .د ثمينل لياًل من أجل الحصول على صيالتي تتجو و 
لدي وبعا  خبراً معهديوة، ت تقوً ونضو ً  وي للوك الودوً القاسوي،  رحوب 
بهووا ال ميووا، وبوودل أن يو هوووا لووي مبوواراً الشووكر، إزدادوا خو ووا ، ورغبووة  ووي حيوواة 
أوووول، لكنووي ملوو، يقووين أنهووم، و ووي حووالتهم تلووك، شووكروا ا، ملووي نعمووة و ووودي 

 بينهم 
معة، علمًا بأن اإلمتحان، النذي نحنن نحن اان عند الثانية صباحًا من يوم الج

منننننة ابصنننندده، سننننيعقد صننننبيحة السننننبت، حيننننث تبنننندأ الجلسننننة ادولننننى عننننند السنننناعة الث
 صباحاً، في كل أرجاء السودان.

نتمنننس فينننه إثننننان منننن اريء أن تتصنننور هنننذا الموقنننف، النننذي النننك عزينننزي القننن
ان أثنناء ذلنك ، يتوقعنة رسميةأو غينر رسنميةتصال بأي جها سبيل لهما ااالمعلمين، 
 الموقف:

 المًو كفسوأ تودا. -
 المرل. -



 

 

 دمار أورا  اإلمتحان. -

 الومول المتفخر لمركز اإلمتحان. -

نا منا لنم يندر منن فني جلسنتنا، ودار بخلند ا وتململنووطال على أرجلنا اإلنثناء، 
التننني تتحننندث،  ،الوحيننندة،بينننننا، والكاشنننفات الضنننوئية هننني قبنننل، الصنننمت رافقننننا وخنننيم 

 موووبرنا ... وموووبرناسننناقط علينننا، يننننهب أجسننادنا كالشنننرارات الصنننتار. ورزاز بننارد يت
 ونحن ننتظر الصباح فأهلنا قالوا:

 لالمباا رباا .         
 وقالوا:

 لإّن المبر م تاا ال رج .
 وقالوا:

 لأمبر  إّن المبر  ميل .
 وقالوا:

 لالمبر  بر .
 وجاء في ادثر:

 سفمبر حت، يع ز المبر من مبري
 وأمبر  حت،  يفلن  ا،    ي  أمري             

 وأمبر   حت،    يعلم   المبر   أني             
 مابر  مل،  شي   أمر  من  المبر             

ذات اللنون البمبني  ،الهرموة ، مكتوبة داخل أحد البصات وقرأت هذه العبارات        
 ، يواالالبا البمبويل أحمود، نية ال نان الكبيور  شورحبيلكتسً به إم ابا  بفغالتي او

  .اللي مور بها ليالينا كثيرا   ي ساحاً المعهد
كانننت تلننك البصننات تعمننل ضننمن فريننق مواصننالت العاصننمة، فنني خننط الحننارة 

معهوود المعلمووين العووالي، والننذي كننان كثيننرا مننا يسننتقله طننالب بمدينننة الثننورة، السادسننة، 
 ومننا بننين ،بفموودرمان، خليوول ، الشووهيرة،لمبد االشووهدا  محوووة  جيئنة وذهابننًا منا بننين

ومنننواطن سنننكن الطنننالب بنننالثورة، عنننندما كنننانوا اينتظنننرون  المعهووودومنننا بنننين . المعهووود
لى لالبص الكومرساعة تحرك  ، أو عنندما ا مباني المعهود، المخصل لنفلهم من وات



 

 

المتفننق عليننه، فنني الوقننت المحنندد، المبننرم  لننه  لالبص الكووومريحضننرون إلننى موقننف 
 .هدالمعمن إدارة 

 كانت تلك البصات رحمها اهلل:
 لتمشي خووة إثنين مستحيل .

 وكانت:  
 لتمشي خووة ددام وخووتين ورا .       

 وكانت:  
 لتنّكا بعل األحيان        
 وكانت: 

 تمشي  الهوينا كما        
 يمشي الو ي الوحل.       
 وكانت:
 لُتحسن الودو  أكثر من المشي .      

 يرًا:وكنت أسمعها كث
 تقنً وت ن .و      
 ورأيت:
    بغز مور  الغارب لها كي تتحرك .الكثيرا  ما يقوم الس      

 لالملكلكة :وأخالها تقول أثناء مشيتها 
 لالعين بميرة والليد دميرة .

 أو تقول:
  ودي حمل وتحتي حمل       
 يارب الحمل تزيل الحمل.       

 

  أمحمودالتني ربنط علنى ظهرهنا و حامول ،المويدة لالوهي كلمات كانت تقولهنا 
 :الح وة، في أحد نصول ادحاجي السودانية، وكان عنوان ل اومة أخو 

 . اومة وأمحمد أخوها و



 

 

 أو تقول:
 .ياضهري       
ختفنت ولنم تبنق أثنرًا، وا نندري نحنن سكنت حركتها بعد صبر امتند طنوياًل، ثنم ا       

ر حطامهننا بعنند ذلننك العننناء والصننبر، الننذي ، أيننن اسننتقوووالب معهوود المعلمووين العووالي
 كتبت أبياته على صفحاتها.

 فهننل يكننون، صننابرون وصننامدون  MERCURYلهننا نحننن فنني سننيارتنا ال 
نسننبة لننرقم ،  NO. 8كمصننير باصنناتنا التنني أطلقنننا عليهننا ولبعوود المووبر ،  مصننيرنا

 فيه. تحوم الخط التي كانت
نندما شنع منن أمامننا ضنوء رددتها فانكسر حاجز الصنمت، ع ر ً ...  ر ً  

 األسووتال لننم يكننن متوقعننًا علننى اإلطننالق، إنهننا سننيارة تقتننرب منننا، عننندها صنناح زميلنني 
 :الذي صمت كثيراً إسح  إبراهيم 

 لالحمد ، . 
وحنننندثنا راكبوهننننا بعنننند أن حيونننننا، أن   ،أمامنننننا  MERCURYلتوقفننننت سننننيارة       

لرجنو  إلنى الندلن ، لكننهم لمنا علمنوا الطريق أمامننا أسنوأ ممنا نتصنور، واقترحنوا عليننا ا
باسنننتخدام الجننننازير والحبنننال، منننن بركنننة المننناء التننني كننننا فيهنننا نقبنننع، إنتشووولونا بأمرننننا، 

مبوود العننم  سننحبوا سننيارتنا إلننى الخلننف فأصننبحنا أمننام نفننس الصننخرة التنني أخطننأ عننندها
إلنننى الشووو هية  سنننيحملوا رسنننالتنا عاهننندونا بنننأنهمأن  وتركوننننا بعننند، الوصنننفالووورحمن 

لى مسامد المحا ظ للتعليم،   مدير التعليم بالدلنج.وات
فنندارت الماكينننة، وواصننلنا المسننيرة ولكننن،  تنشووي  البوبينوواتسنناعدنا فنني عمليننة 

هذه المرة،  عن يسارالصخرة. قبل بزو  الفجر بقليل توقفننا عنند فسنحة رملينة صنتيرة، 
 اثرنا التوقف عندها حت الصباح.

وننننور السنننيارة الصنننتير ، واقتسنننمنا الحراسنننة   الكشوووا اًو إسنننتخدمنا البطارينننات
بينننا، لكنننا لنم نهننأ بنذلك التقسننيم كثينرًا، فقند حندث منا لننم يكنن فني الحسنبان، ممنا أثننار 

 فينا القلق، الذي تمدد إلى حد الخوف والحذر.
المسنلحين، ونحنن ا نحمنل مننن   األبالوةوظهنر أمامننا فجنأة خمسنة منن الجمالننة

الهم إلنى جوارنننا، وأشنعلوا نننارًا فني قطنع مننن الحطنب كننانوا السنالح إا أكفننا. حطننوا رحن



 

 

تسنتخدم فني حفنظ ادشنياء، التني يحتاجهنا  وهي حاوينات جلدينةلالقرا ، يحملونها في 
 . المسافرون في ترحالهم

ا سنننننيما فهنننننم  الهمباتوووووةأسنننننررت لزمالئننننني أن مثنننننل هنننننؤاء قننننند يكوننننننون منننننن 
لننم يكننن هنالننك هنندف. وأكملننت أن إن منننا، مسننلحون، كمننا أنننه ا يجننوز نننزولهم قربنننا 

وجود عربة في هذا المكان قد يثير الشنكوك لنديهم يإمكانينة وجنود ثنروة مالينة نقدينة أو 
لكانً ال كرة ناتج دراسة دموً بهوا وأنوا والوب بمعهود بضائع أو أي مقتنيات أخنرى. 

 .المعلمين العالي، شملً م موماً الهمباتة، ممارساتهم وخما مهم تدريب 
كارنننا، وتباعنندت المسننافات بينهننا، وادلهننم ادمننر، وجنناءت الفكننرة التنني تشننتتت أف
 أخيرا :تحمل الخالل 

نوولهب إلوو، هووؤل  القوووم، ونحموول كوول مووا تبقوو، موون وعووام لوودينا لالووزوادة ، 
 نشاركهم الحدي ، ونشورا حالنوا، ليعلمووا أننوا معلموين ل ت وار، وأن السويارة موؤ رة

 ومعولة. 
مة موون اللحمووة و بووة دسوو  ، وتشوواركنا ووي نظرنووا ة السوونا ال ّمالووة لالهمباتوو

الناش ة لالمحّمرة ، وال بن، والوعمية، التي كانً بالنسبة لهم زادا  يشوته،. وكانوً 
بالنسووبة لنووا آخوور زاد معنووا، دوودموا لنووا كووؤوا الشوواي األحموور لالتقيوول ، لي الوعووم 

ه كان خاتموة كان حلو الملا ، ألن إل أنه  ي تلك اللحظة، الاللع لدرل .. درل 
، وأخولنا نحكوي القموص، ونتبوادل الكلمواً بيننا وبين أول ك القوملتوبيا العالداً، 

 حت، أمبح المباا.
منننا تبعثنننر منننن رحلهنننم، وسننناروا إلنننى جهنننة غينننر معلومنننة وسنننط  مالوووة اللملنننم 

الجبننننال، تصننننحبهم خيبننننة أمننننل كبيننننرة، بعنننند أن كننننانوا قنننند أننننناخوا بقيعننننة سنننناورتهم فيهننننا 
 الفريسة قبل موتها.الظنون، باستالب 

لاناخة طعم يختلف حسب الحال، فهاك عزيزي القاريء هذه ادبيات الشعرية 
 الوله،:العاشقة، 
 حين أناخوا دبيل المبح ميسهموا،       
 وحملوها،       
 وساًر بالهوم اإلبل.       



 

 

 يا ميا  ي ترحالك األ ل.       
 

 وراهب الدير بالنادوا منشغل،       
 شبكً مشري مل، رأسي،       

 ودلً: 
 أيا راهب الدير هل مًر بك اإلبل؟

  فّن لي وشك،،
 وحّن لي وبك،،

 ودال لي:
 يا  ت،!

 إّن البدور اللواتي   ً تولبها،       
 باألما كانوا هاهنا،       
 واليوم دد رحلوا.       

 شتان ما بين إناخة ورحيل!
 ط الجبال!أي إناخة؟ وأي رحيل؟ عايشناهما في وس

  ي ليلة من ليالي الخري  
 مثقلة   باألس،   والض ر.       

 مشتول بقر  أجراس الكنيسة! راهبوأي إناخة ألهبت المشاعر، في 
، نصننف السنناعة مضننى فننإذا بنننا لاللقوواوة وا زلنننا نبحننث عننن  اليوووم ال معووة

وادف متسنع تحنيط ، وننحندر فني الودلنجنجتاز الجبال، التي ازمتنا مننذ متادرتننا لمديننة 
 به الجبال من كل صوب.

كاإلعصار صوب وسنط النوادي، غمرتننا الفرحنة فهنا نحنن ننزداد موس، نطلق ا       
قريبنًا، وفني الحقيقنة لنم نكنن نعلنم لقاوة أماًل، وسعادة، نتوق من خاللهما للوصول إلنى 

 تلك اللقاوة.حتى تلك اللحظة أين تقبع 
اف سنننريع، نتخطنننى شنننجيرات النننوادي المتفرقنننة أمضنننينا ربنننع السننناعة، فننني إنجنننر       

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



 

 

وسط اامال والتوقعات الحسنة، إذا بأصوات، واحتكاكنات،  منحشرينبينما نحن      
 بكل ما هو مزع  غير مألوف، ويمزق صنمتنا الجمينل، ،وعويل حديدي، يشنف اذاننا

الخل يوووين مغوووادرة اإلووووارين   قووود إختوووار أحووودوخينننوط خيالننننا المنسنننوجة لطافنننة ورقنننة، 
، مثوول.. حيوووان لالكن ووارو ، وقفنز أمامنننا ينندفع فنني سننرعة عالينة إلننى ادمنام، السوويارة

بنننادرض، الهووووب علنننى مجنننرى السنننير منننن جنننراء إحتكننناك الشوووخبوة وبعننند كثينننر منننن 
 نقالباً المشؤومة.اإل توقفت السيارة بحمد اهلل ولم يصبها داء 

 ، أمنا متموادمل، أر لنا معتمدين مليها كل ال أي ود ناتركنا السيارة وترجلنا و      
ادخنننرى فلنننم يكنننن لننننا منهنننا نصنننيب. فقننند كنننان النننوادي مليئنننًا  لالر الوووة و بووومنننا يقصننند 

بجماعننات مجتهنندة فنني المسننير، فنني إتجاهننات مختلفننة، وكننان أقلهننم تسننلحًا مننن يحمننل 
 وز طولها الخمسة أمتار.يتجا  لحربة 

نجنراره علنى أثنناء االهووب بالخبر، بعد أن تابع ادثر الذي خلفنه موس، جاءنا 
  إنهل وووً، التننني تحنننبس العجنننل قننند ولالموووواميل ويقصننند  لالسوووواميل ادرض، بنننأن 

  .  ضامً التيلة، و والكتينة  ، كما إنحلجت معهاإنحل ًويعني و
تفحصنننها فوجننندها محلوجنننة أيضنننًا،  واحننندة أخنننرى،كتينوووة إا   موسووو،ا يملنننك 

، وأودى بحياة السيارة، فأصبحت بال حراك. القضا ستخدامها. هنا صاح اد اعندما أر 
العزيننز الننذي يزينند علننى وزن ادسننتاذ   ووردنوواوجنناء القننرار أن نتركهننا وننجننو بأنفسنننا 

 ببضع كيلوجرامات.إسح  
لنننا أنننا وادسننتاذ   وتباد، لنندى السننيارةالسووا   والمسووامد ومبوود الوورحمن تركنننا 

في تناوب غير متكافيء لحمل الطرد، فكان أقوانا يصل به إلنى مسنافة قند ا  إسح ،
تزيننند عنننن العشنننرة أمتنننار، وبعننند قطنننع أربعنننة أو خمسنننة مسنننافات كننننا نأخنننذ قسنننطًا منننن 

زي ركوووب الراحننة، يجلننس كننل واحنند منننا علنني طننرف مننن أطرافننه، نتجنناذب أنفاسنننا، و
 مسبقًا.  الذي تطرقنا إليه ال مل

رضني اهلل  سويدنا ممورعلى أكتافنا موقفًا من مواقف قصة  الوردذكرني حمل 
عنننه مننع أم اليتننامى. فعننندما ذهننب إلنني بيننت مننال المسننلمين، وأمننر الخننادم أن يحمننل 

 عليه الدقيق، قال الخادم:
 لمنك أم مليك يا أمير المؤمنين؟ .



 

 

 قال سيدنا عمر منزعجًا:
 الددي ، أأنً تحمل مني لنوبي يوم القيامة؟ . لثكلتك أمك! إحمل مليّ        

 علينا. مقدسا  واجبًا  الوردهكذا كان حمل 
  من يا ترم يحمله منا، ونحن نت ه إل، اللقاوة بال دليل أو ر ي ؟       

التني تنم تفسنيرها علنى أن  منن سنألناه عنن الودبال موبا  كنا نسير في إتجاه و 
لال بووال الغووبش  يس، أو قريننة، كننان يقصنند موقننع حكننومي كالمدرسننة، أو نقطننة البننول

التنني خلناهننا قريبننة، إا  أنهننا بالحربووة، و عننندما أشننار بننذلك بيننده التنني لننم تكننن مشننتولة
إسنننتترقت زهننناء النننثالث سننناعات مشنننيًا علنننى ادقننندام، وذلنننك دن  النننوادي كنننان مقعنننرًا، 

 .لمعلومة من العدساً، يا خري ين ! 
سووو  عننندما وصننلنا إلننى  ،ة صننباح يننوم الجمعننةالسنناعة تجنناوزت الحاديننة عشننر        
التني لمنا سننألناها أجابنت بأنهنا زوجننة و النذي لننم نجند بنه أحنند سنوى إمنرأة واحنندة، والوي، 

 .  المسامد الوبي
المتراصننة، المتالصننقة، فنني لالرواكيووب  كننان السننوق يتكننون مننن مجموعننة مننن        

عننض مننن سننيقان وقطننع باليننة مننن الخننيب، وب لنتوو  صننف واحنند، تتطيهننا مننن أعلننى 
، علمنننا بننأن  ذلننك السووو ، وعننندما سننألنا عننن العنصننر البشننري فنني لوالقووش النباتننات 
، والبيوتننات المتننناثرة فنني الننوادي، ال ردووانيتوسننط منطقننة تجمننع، دشننتات مننن  السووو 

منسننوبًا للمنطقننة، يؤمننه الننناس مننن كننل صننوب قبيننل  ب..لسووو  والووي ،الننذي عننرف 
عقنننارب السننناعة، وقنننت سنننؤالنا، إلنننى الحادينننة منتصنننف نهنننار كنننل جمعنننة، وقننند أشنننارت 

 عشرة صباحًا.
 الوليوودكننان الجننو  والفقننر يحومننان مننن حولنننا، فطافننت بنني الننذكري، يننوم كننان 

وأرقًا، أيام المجاعات المتكنررة، التني ظفنرت بننا، واجتاحنت مواقنع ، يتلوى جوعًا اليا ا

 متعددة، من بالدنا.

، وسنؤالهم النذي ا يتوقنف، ال يواعال كان أقلها أثنرًا، ماخلفتنه فني أحنالم ادطفن
شبا  رغبات الغلا عن مصادر  ، ونشنوب أظنافره القاتلنة، ال ووع، وسنطوة ،ال وم، وات



 

 

المضني، النذي أنهنك الحيناة منن حنولهم، فتنذكرت منا  األلم ووجع في أجساد الصتار،
 لمل، لسان و ل  ا ا : يومهاأنشدته 
 حين مرخً مل، الدنيا،      
 البري ...وبعيني لاك      
 كواحد من أل  يولدون،     
  ي وسو الظالم...     
 كواحد من هؤل  الوا دين،     
 العابرين.....     

 

 حين مرخً ما ارت عً بيار  ...     
 ما  اضً األنهار  ي المشار ،     
  فنا لسً رسول من مند اإلله،     
 لسً المسيح بن مريم.     

    

 يحمد..  فبي  ي الزرع     
 وسيعود من بعد الغروب،     
 مكلال  بالعشب...     
 مرمعا   ببقايا وين،     
 سيعود من بعد الغروب...     
 كالوي  القتيل،     
 متل عا  بالممً الد ين.     
     
  ال وع يمأل كل أر ا  المكان،     
 وال ادة العميا  ،     
 تستل السيو  البارداً القاتالً..     
 بكل أر ا  المكان،     
 والمًو يعلو هناك يبعثه األنين...     



 

 

 
 أبتام!

 أما حمدً اليوم بعضا  من رغي ؟
 لالزرع ضّن بني  ،

 لوالشاة أدركها الضياع .
 

 أمام! 
 أما من دشرة  ول، 
 أو بقايا من ددي ؟

  
 باألما كانً هاهنا، 

 تحً ال راش،
 دوعة خبز ...

 ،كانً ت وا  ي هلا ال نا 
 وبداخل لاك اإلنا .

 
 وأنام  ي خ ل الوليد المستكين،

 بالرغي  وبالددي .. أحلم
 ومودة الوي  القتيل ،

 مشمرا ... متل عا ،
 بعد الغروب.

 
 لدويوووة كننننا ونحنننن نتحننناور منننع تلنننك الشنننابه الوحيننندة قننني المنطقنننة، نقنننف أمنننام 

لواحونوة . رًا أننه ، فعرفننا منؤخلالزنك منفردة، بجانبها مبنى شيدت حيطانه من ألواح 
  بحميمينننة يقالووودنا، فأجابننننا بحضنننوره الفنننوري، ليحييننننا ووالمسوووامد الوبووويسنننألنا عنننن 

العيووادة، وغر ووة  ، التنني علمنننا فيمننا بعنند بأنهننا القويووةبالتننة، وهننو يشننير إلينننا بنندخول و
 .ستقبال معا  وال النوم، والموبخ،



 

 

ء القنننيس النننذي بأربعنننة مهنننام كلهنننا كبينننرة، فتنننذكرت حصنننان أمنننري القويوووةتقنننوم 
 يقول:وصفه الشاعر بأربعة صفات أيضًا، كلها كبيرة إذ 

 مكٍر،   م ٍر،   مقبٍل،   مدبر، ٍ  معا         
 ك لمود مخر حوه السيل من مل.         

سننمه، لكننن ممننا ن االننذي أنسننتني أحننداث الزمننا ،للمسووامد الوبوويحكينننا قصننتنا 
الخننري  الننذي ورد إسننمه مسننبقًا، ل، حموواد مبوودم إسووماميأذكننره أنننه أحنند أقننارب زميلنننا 

بمننا غمرنننا بننه مننن كننرم وحسننن  المسووامد الوبوويوالننذي كننان لنننا بمثابننة الشننفاعة لنندى 
في ترحالنا وفني حلننا، بتلنك البقعنة النائينة  معهد المعلمين العاليضيافة. وهكذا رافقنا 

 .بمدينة باألبيلعن موطننا 
أن علننم مضننيفنا بمننا يحويننه، بعنند القويووة، الجميننل أمامنننا داخننل  وردنوواأدخلنننا 

، وطمأنننا المسوامدبين طينات أغلفتنه المتعنددة منن النورق، والقمناب، والخنيب، وثنوب 
 م هولوةعلى أنه سيظل في أيدي أميننة، إلنى أن تحنين سناعة رحيلننا، التني أصنبحت 

 تمامًا لدينا.
العموويدة، والمردووة، أخبرنننا محنندثنا ونحننن نتننناول طعننام اإلفطننار، المكننون مننن 

، التنني أحضننرناها مننن جننزارة بأحننند الرواكيننب، حصننلنا عليهننا صنندفة، عنننندما حمووةوالل
، وذلنك منن سنمات لحمتهنا التني وأخالهنا بقنرة عجنوز وذبحنت، نكسوًراعلمنا بأن  بقنرة 

 استعنا على أكلها بإستخدام السكين، علمًا بأنها غليت في النار غليًا جيدًا. 
يعنووي ال نيووه ي يووب مشوورة أذكننر أن سننعر الكيلننو كننان بمبلنن  عشننرة قننروب، و

،ل   أما سعر كيلو اللحمة اليوم، لألبقار التي ا يشوبها كسر ظناهريكيلو من اللحمة
 1000   نيهووا ، أي أّن سوووعر األديووة موون اللحموووة يعووادل أكثوور مووون 27000بلووا ل

 نيهووا ، وهووو المبلووا  250 نيهووا ، ويعنووي للووك أّن ربووا أديووة اللحمووة يسوواوي مبلووا  
رم بووه الشوواري موودد خمسووة ومشوورين كيلووو موون لحمووة سووو  الوولي يمكوون أن يشووت

كثيننرًا علنني تكبنندنا مشنناق شننراء اللحمننة، دنننه كننان قنند إشننتراها  مضووي ناامنننا  .والووي 
 مسبقًا، مدعمًا حديثه بأنها لحمة بقرة مكسورة. 

، بعنند أن تركننا موسوو،والسننائق  مبوود الوورحمنحضننر وجبننة اإلفطننار معنننا، العننم 
مظهرهمننا يننوحي بننأن  رأيهمننا كننان  ليقننوم بحراسننة السننيارة، فنني مكننان الحننادث، المسووامد



 

 

الووودبال  ، كاننننا منننرهقين تمامنننًا منننن طنننول المشنننوار فننني سنننبيل الوصنننول إلنننى وتلووو قننند و
، أثناء محاواتنه الدائبنة، بتينة إصنالح العطنب، موس،السائق  ما عاناه ، زائدًا العبا

 الذي حل بسيارته الفارهة.
الكنريم  مضوي نا ، فقند أخطرننا ة أول اللقواوةلقواو أما فيما يختل بالحنديث عنن 

، يحمننل فنني  وبعووا  بالتقريووبو بعنند سنناعة مننن اانسننيحل بوادينننا  للوووري بننأن  هنالننك 
داخل صندوقه عددا من رواد السوق، النذين يعمنل علنى تجمنيعهم منن منناطق مشنتته، 

أن  ، فنناقترح عليننناالوودلنجومننن ثننم يننذهب بننالبعض منننهم إلننى مدينننة  فنني داخننل الننوادي،
 لقاوة.في إمكانية توصيلنا إلى  لاللوري ،نتفاوض مع صاحب أو سائق 

رائعننة ب لنتوورنم و لننوووني تسننعت دائنرة ادمننل أمامننا، وتخيلنننا أنننا كنننا سناعتها ا
 األستال  مبد القادر سالم:، ود كرد انالفنان المبد ، 

 اللوري  حل  بي       
 دلني  ي الودي.       

للكنه لألسو  ، بالتقريبعند الواحدة ظهرًا  السو  ساحة في اللوريحل  عال  
 حّل بي ول دلني  ي الودي اللي أحلم به . ما

لملموا  بوفّن التقريوب  وي اللغوة، هوو  لالتقريوب ،بننكان كل شيء لدينا يوصنف 
دنننا كننا نسنابق النزمن، ونتطلنع إلنى لدم الل اب "المورا عين" ،  نوع من أنواع المشي

وق فقط، حيث أن  الفارق بينهمنا أصنبح خيطنًا واهينًا ضنعيفًا، ا سنيما التروب أو الشر 
 بين:فيما  ونربو نحلونحن محتارين 

 وول المسا ة التي ت ملنا من لقاوة. -
 الحمول مل، الوسيلة المناسبة للومول لمركز اإلمتحان. -

 سالمة وأمن الورد القابا داخل القوية. -

 مالوة مل، محتنا التي نسينا أمرها. -
خلنف عجلنة القينادة ينتظنر لحظنة السا   وجدنا للوري، لقنا جميعًا صوب اإنط

. لنننم يتحننندث كثينننرًا الووودلنجننننزول الركننناب، ومنننن ثنننم يتحنننرك بدفعنننة أخنننرى، نحنننو مديننننة 
عنننندما طرحننننا لنننه مضنننمون حالننننا، وافنننق علنننى الفنننور، لكنننن بشنننرط أن نننندفع لنننه مبلننن  



 

 

لكن نا أخبرنناه بأنننا ا نملنك ذلنك مقدمًا. وافقنا نحن أيضًا عنل العنرض، و  أربعين  نيها  
 .لقاوةحاليًا، لكن بإذن اهلل، سنسلمه ما طلبه فور وصولنا إلى  الكبيرالمبل  
  .أنا ل أتعامل ما الحكومة أبدا  و       

، والوونيووووة، الر ووووا سننننتخدمنا معننننه كننننل أسنننناليب اقالهننننا فنننني صننننلف وافتننننراء، 
وغيرهنننا ممنننا تعلمنننناه، وتننندربنا  ،والمسوووؤولية، ومسوووتقبل أبنوووا  المنوقوووة، واإلنسوووانية
يظهوور أّن الر وول مضووروب ، فلننم نفلننح أبنندًا.والمعلمووين العووال،توودريب معهوود علينه، فنني 

    حكومة، بالضربة القاضية،  ي زمان ساب 
بالنسنبة لننه، فمنا كننان لنندينا إا   لال ووار  التحنرك عنننا وعنن كالمنننا السووا   ننوى        

يحنوي وصنفًا كناماًل، لمنا حنل  بننا ولمنا هنو  بالودلنجأن نرسل معه خطابًا إلدارة التعلنيم 
متوقننننع فنننني السننننناعات القادمننننات، التنننني تفصنننننل فنننني مننننا بينننننننا وبننننين الجلسننننة ادولنننننى 

 لامتحان.
شننننكرنا الرجننننل علننننى موافقتننننه لحمننننل الرسننننالة، لكننننني لننننم أكننننن متفننننائاًل مننننن أنننننه        

إن لننم يكننن قننند سيدسننها فنني ينند المسننؤولين، بننل قنند يقننوم بدسننها فنني جيبننه إلننى حننين، 
 تجاه المعاكس لنا.لة القيادة في اامزقها، بعد أن أدار عج

اللنوم علنى  ، نكيلرونستغ زماننا نلعن نجرر أذيال الخيبة،  القويةرجعنا إلى       
بالحنننننننديث سننننننناحات  نعوووووووّري ،ونسوووووووتغ ر  MERCURY...لال  صنننننناحب العربنننننننة

صنننالة  نوووؤدي، غ رونسوووت ونوووؤ كفنننًا بكنننفف  نضووورب، رونسوووتغ المسنننؤولين بنننالتعليم 
 .وندمومقصورة ومجموعة 

توولكًر أمووحاب ، والمسووامد الوبوويغادرتنننا الشننمس ونحننن ثالثننة رابعنننا زوجننة 
دني كنت أحفظها، فهي سورة تحفظ قارءها منن الجمعنة  سورة الكه   فقرأت الكه 

 إلى الجمعة. 
والسوا   ، الودلنجإلنى  اللوريرجع فني  العم مبد الرحمنغادر الجميع المكان 

إلنى حينث تقينع سنيارته، وغنادر البنائعون والمشنترون المكنان،  اللووريرجنع فني  موس،
فأصبح ثالثتنا مفترشين ادرض في حيرة، ملتحفين السماء في وجوم، ليس هنالك منن 

التنني انننتمكن مننن رؤيتهننا، يسننامر، أو يحكنني إا  النجننوم، والظننالم، والسننحب العننابرة، 



 

 

مسامعنا كأنها هندير ماكيننات السنيارات، المندفعنة تدخل  وأمواًالتي تنذر بالوعيد، و 
 المثل:نحونا وما هي بالواقعية لكن يقول 

  .حلم ال عان ميشو       
تنننذكرت فننني تلنننك الليلنننة الشننناعر العربننني عمنننر بنننن أبننني ربيعنننة، حنننين منننا خنننرج 
متوجسننًا مننن خنندر محبوبتننه، فنني ليلننة مننن لياليننه الحالمننة، التنني كننان يصننف حالننه فيهننا 

التنني يخنناف العشنناق دائمننًا مننن كشننف المقموورة، مننن الخنندر فنني تلننك الليلننة  وهننو خننارج
  يها:أمرهم ومتامراتهم 

 وكان  م ني  دون  ما كنً أتقي
 ثال   شخوص  كامبان  ومعمر

 
 لي  لما أ زنا  ساحة  الحي  دلن

 ؟أما تتقي  األمدا   والليل   مقمر       
 

 إلا   ً  امنح ور  مينيك غيرنا      
 لكي يحسبوا أّن  الهوم حي  تنظر       

مننا بننين إثنننين يتلننذذ فنني ليلتننه تلننك، وكنننت مننا بننين إثنننين  بوون أبووي ربيعووةكننان 
فنني ذلننك الوقننت هننو أن   بووابن أبووي ربيعووةأتعننذب فنني ليلتنني اللننيالء. إن  مننا يجمعننني 

سمه ممر إسمي   وليس إا . ممروات
والحووال ، والهوم والهوم، الم ون والم ونفلنك عزينزي القناريء، أن تفنرق منا بنين 

، فستجد الفرق كبيرًا جندًا، ا يتنرك مجناًا للجمنع والتشنبيه بنين ليلتنين، إحنداهما والحال
 مقمرة، وادخرى تتدثر بالسواد.

فني    مول السوبا ويبلتها الجمل ادصنهب لقاوةأن  المسافة إلى  مضي ناحدثنا       
حتوو، لووو كانووً  مووال ولننكينومين كنناملين، وا أمننل لوجنود جمننال لايجننار فني منطقتننه ت

وسنيلة أخنرى للتنقنل، وأن  طرينق  ةفي وجود أي ، دوا ملينا العشمو ، وبذلك مماراً
لهنذا الخطنأ ختيارننا لننا عملينة افني الخرينف إطالقنًا، فحم    مادوله وهذا ايستخدم والي

إدارة التعلننيم  نصننلنا مننن المسننؤولية ورمينننا بهننا علننى. تو ووي الخريوو  يالوولاًالطريننق، 



 

 

، ويتينر منن ادمننر ولكنن هنل يجندي ذلنكموسو،، والسنائق  مبود الحمونوالعنم  جبالودلن
 .شيئا؟

إنتصننننننف ليلنننننننا ونحننننننن اإلثنننننننين ومضننننننيفنا، الننننننذي أفسنننننندنا عليننننننه ليلتننننننه تلننننننك، 
منن غينرأن يتمنض لننا جفنن، تحندثنا حنديثًا مسنفيضنًا عنن  ،نحكي...ونحكي.. ونحكني

، والعقوووووارب، وال ووووون، والبعاميوووووً، والحيوانووووواً الم ترسوووووة، والثعوووووابين، الخرا ووووواً
والشياوين، وود أم بعلو، والغوول، والبعشووم ومون كول موا هوو مخيو ، ومتودوا  وي 

 تلك الليلة.
إّل أننووا لووم نتوولكر بوووولً منتوورة بوون شووداد، وأبووو زيوود الهاللووي، وود النميوور 
والوير الخداري. كما لم نتور  إل، األبوال اإلسالميين، أمثال ملي بن أبي والوب، 

الوليد، ول أبوال العروبة أمثوال ممورو بون معوديكرب ول  رسوان السوودان وخالد بن 
 أمثال ر الً المهدية وأبوال  معية اللوا  األبيل وغيرهم. 

لكن ما ألكرم  يدا،  أننا توردنا  ي حديثنا إل، آيوة درآنيوة واحودة، مون سوورة 
 الملك هي:                                                 

 عِريِ {لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِنيِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّ}وَ

  5مد  ا، العظيم، سورة الملك لآية 
حي  لم نكن نشاهد أمامنا مون ومويل إّل ومويل الن ووم المتراموة، والتوي 

إّل بمسا اً، دد تتيح للشياوين الودو ، لتوتمكن النيوازك مون  ل تتبامد  يما بينها،
 .، وللك مندما لي ج السحاب دليال  ر مها

، ومننا هنني إا الوودلنجمننن غيننر مننا هننو متوقننع، شننع نننور مننن جهننة موقننع مدينننة 
قتنننرب دوي سنننيارة تتجنننه نحوننننا، لنننم يسننناورنا الشنننك أبننندًا، منننن أنهنننا إغاثنننة  دقنننائق حتنننى

 .  متحاناًوأمر ال التربية والتعليم،التي يهمها أمر عاجلة، من أحد الجهات 
لكن نننا، وفننني نفنننس الوقنننت، توقعننننا ادسنننوأ، فربمنننا تكنننون سنننيارة عنننابرة، أخطنننأت 

  ننشوورأن ننتشنر و دتورااالطريقهنا الصنحيح، كمنا حندث لنننا. لنذا لنزم التحنوط،  فكننان 
فننني عنننرض الطرينننق، لنضننني ق الخنننناق علنننى "يعنوووي زي شووور المالبوووا  وووي الحبووول" 



 

 

ذا نحننن ب السووا   اخننر يحننل     لوووري ل، وبننذلك نجبننره علننى التوقننف. فننتم لنننا ذلننك، وات
 . وهو مليء بالركابلالودي   في

 ماا بنا السا  :
 لبا، وري  لقاوة من وين؟ 

للسوا   ، فانبرينت الودلنجسنؤال أسنمعه مننذ أن غنادرت  أ مول وأن واكان ذلنك 
خبننر ورحننب بنننا نحننن اإلثنننين، وأخبرننناه ففننرح بننذلك ال لقوواوة، وأخبرتننه بأنننا سنننقوده إلننى

 بأمرنا، فأجلسنا إلى جانبه في المقعد ادمامي، بعد أن أخاله لنا من الركاب.
وتضاريسنها، فشنرح  لقاوةوسألته عن جترافية الطريق إلى  مضي ناعمدت إلى 

بووللك أمووبحً مبوود ،والمعتمنند والوودليل، القا وودلنني كننل شننيء، فأصننبحت مننن توهننا، أنننا 
ب انب السا  ، اللي لم أستخدم معه ت ربوة ركووب ال مول، إنموا  نبوا   رحمن  ديد،
. ومننن هنننا دخلنننا فنني مسننيرة  حتوو، أسووتويا أن أتبووين يمينووي موون يسوواري، إلوو،  نووب

ن شنننئت فهنننو لقووواوةوحقبنننة جديننندة، منننن رحلتننننا، متيممنننين صنننوب هننندفنا المجهنننول   وات
 .اللقاوة

الميمنون علنى مديننة  عند الساعات ادولنى منن صنباح ينوم السنبت، أطنل ركبننا
مننن المتننناثرة التنني كانننت تعننيب فنني ظننالم دامننس، مننا عنندا تلننك ادعننداد الكبيننرة لقوواوة، 

التي كانت تمنأل ادمكننة، والتني توجهنت جميعنًا نحوننا، فني سنرعة فائقنة.  ، لال وانيا
 .المطلوب الودي الذي حل  أخيرًا في و لاللوري  هجم حاملوها على

، حسب ما لملمت من أشتات الحديث، الذي د  قوسؤال واحكان لذلك الحشد 
  متخوتخطنبال  سنميكًا، ذا رننين و نيحمال اأصبح نتشتت، وتبعثر، علي مسمعي، الذي

 يقول:كان السؤال و 
    ما لدتكم مربية حكومة  ي الوري ؟و
 الشغالنة  وكان ردنا:فهمنا و
 . متحاننحن بتامين الو

صنننراف الصنننبية، وهمهمنننات الكبنننار منننن لنننم نتلنننق بعننند ذلنننك إا  عوينننل النسننناء، و 
سكان المدينة، فساد الهنرج والمنرج وضوضناء غينر مألوفنة. فني أثنناء ذلنك تقندم نحوننا 



 

 

النذي أحسنن إسنتقبالنا، وأنزلننا  المدرسوة، نواظر، وقد علمنا فيما بعد أنه األستال شبور
 في المكان المعد لنا مسبقًا، كمقر لضيافتنا.

 ، النذي أنهكننا وأنهنك الوورد لالم توريذلنك  ،وراألسوتال  شوبعلى الفور سلمنا 
 األسووووتالأكتافنننننا، وعلمنننننا كيننننف نصننننبر عليننننه، وعلننننى مننننن كلفونننننا بتلننننك المهمننننة. قننننام 

وأمننن علننى  قبيلووة ،ل مووا دولب ولوويا الوودواليب ال الوودواليبربإدخالننه فنني أحنند النوواظ
ؤذن، بننأن حراسننته لفتننرة سنناعتين قننادمتين، إذ أن  الصننباح قنند بنندا، وأذن فنني الننناس المنن

مووالة وبعنندها إنخرطنننا فنني أداء صننلواتنا، التنني كانننت مننن بينهننا  حيووا ملوو، المووالة،
ا ، عند سردنا لنبعض منن مقاطعهنمضنية وممتعةوأسدلنا الستار على صفحة  الشكر،

 .مستقبل حياتنافي 
إكمننننال مجريننننات اإلمتحانننننات فنننني وقتهننننا المحنننندد لهننننا، فنننني فتننننرة تخللتهننننا بعنننند 

بعند  لمدينة األبيل،، أثناء الرجنو  مضنيةتي صاحبتها مكابدة الو ، بالمالرياإصابتي 
، وكينف أن  سنيارته التني لنم يحسنن صنيانتها، ملهلوةبطريقنة  لقاوةإلنى موس، وصول 

وكيننف أن ننا أمضننينا  ، ،لبين كوواددلي والوودلنجوريوو  الهوووا تعطلنت بنننا مننرة أخننرى، فنني 
تنم إسنعافنا يسنيارة أخنرى،  ليلة أخرى في العراء، هذه المرة، ولنيس بنين الجبنال، وكينف

 لقاوة.من 
الجديند، وردنوا نحمنل فني  مدينة األبويل،تدرجت بنا الخطوب حتى عدنا إلى 

، أنهكتهنننا بقاينننا منننن النننذكريات خوووواورا  مكسوووورة. ونحمنننل بنننين جوانحننننا أورا  اإل ابوووة
 . آلما   ، وبعض الوقتأش انا  ، المملوءة المو عة

 سووبعة  7تنننا، دسننوا بننين ينندي مبلنن  ووبعنند مننرور أسننبو  كامننل مننن تننأريأ عود
النذي إسنتوفيته  وأ وري، مسوتحقاتيكاننت عبنارة عنن  لال نيه يحوك ال نيوه ،  نيهاً

.متحاناً ، لال من إدارة التعليم باألبيل  نظير ما قمت به من عملف
 هنا نسدل الستار، مزيزي القاري ،و
 

لالش  الثاني مون معهود مل، أمل ر عه مندما نتناول هموم كلية التربية،           
 تدريب المعلمين العالي ،  ي ودً لح  إلا شا  ا، لنا للك.

 ألم أدل لك مزيزي القاري :   



 

 

لاّن معهوود توودريب المعلمووين العووالي، مووالي  وودا ؟ بوول أخالووه اآلن أمووبح مووالي  وودا   
لي ما ل نهاية .   دا   دا   دا  وا 

 

 وا، ولي التو ي ،،،،                                                      
    

                                                
           

  
       

 
 


