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 اإلهــــــــــــــــــداء         
 

 إلى التي:       
 

 وقفت إلى جانبي في السراء والضراء.                    
 

 والتي:        
 

 الزمتني في تربية وتقويم مسار أبنائنا وبناتنا.                 
 

 في صبر وجلد ونكران ذات.                         
  

 إلي زوجتي )أم األوالد(،
  

 األستاذة/ زينب أحمد عمر                            
 

 )حفظها اهلل(.                                    
 
 
 
 
 



 

 

 المقدمة
 

 لقاريء......عزيزي ا
 يبدأ هذا الكتاب بسرد يتناجى والدواخل،

 لممارسات حياتية في جملتها، 
 ،للتعلمأضحت تاريخًا وزادًا 

 وهي من تلك التي تبعث السرور في النفس... 
 ، ألمأو  غبنوتلك التي تستدعي، ما قد علق بها من  

 وما قد تداعب الخيال.....
 وما قد تتواءم واجترار الذكريات، 
 فردية كانت أم جماعية ، 

 شملت النصوص األحياء والجمادات،
 والمواقف بشتى أنواعها... وألوانها... 
 وكان كل ذلك في سبيل، 
 ،التعلم الذاتيسبر أغوار  
 الذي بدأت به البشرية خطوات التعلم، 
 وال زالت تجني منافعه...... 
 سار نمط مجريات الكتابة فيه، 
 على تفريد كل فكرة.... 
 منعزلة تتحيزموقعها، 
 ،والتعلمحتى تسهل عملية المتابعة....  
 لمن أراد ذلك.  

 كما عمدت بعض مخطوطاته ،
 ،حجوم الحروف تكبيرإلى 



 

 

 في بعض الكلمات.... أوالجمل، 
 إليضاح أهميتها...... 
  التعلم.ودورها في  

 نمط:يسير الكتاب علي 
 إبدأ... 
 القراءة من حيث تشاء، 
 وتوقف.... 
 عنها متى ما شئت، 
 وتعلم.    
 

  المؤلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
منااا يااذكر ساااعة ماايةدا، لحجااة الخااروم ماان أرحااام أمهاتنااا، حيااث كنااا ناانعم ال أحــد      

بالعناية اإللهية الفائقة، والادفء، والخصوصاية، والجفار باامتةك ساكن يمان، يتسااو  فاي 
وتجااااوزات الخطاااط اإلساااكانية، بااادرجاتها األولاااى وال انياااة كااال شااايء، وال يخضااا  لقاااوانين 

أو ماااا الكرتـــون(، وال ال اااة، وال ينتماااي إلاااى فئاااة الساااكن العشاااوائي، أو ماااا يعااارف ب حيااااء  
 ب...)زقلونا، أو طردونا(. يسمى

 
كماااا أناااه ال يخضااا  الحاااتةل مناااازل المصاااال  والجهاااات الرسااامية، الفااااخرة وغيااار        

ن الكبياارة أو الصاا،يرة، وعلااى شااواطيء األنهااار والبحياارات، وعلااى الفاااخرة، فااي قلااب المااد
الساواحل، وفاي داخال األودياة المخضارة الوريقااة أبادا، ب شاجارها المشارئبة دوماًا إلاى مااوارد 
السحاب الم قلة بمائها الزالل، التاي تتهااد  فاي انقيااد لطياف هاادو، فاي وجهاة جماعياة، 

خااوف التشااتت والتباادد، تنشااط تااارة وتخبااو قااوة  تسااوقها رياااح تجتهااد وتتفااانى فااي لملمتهااا،
 الدف  فيها تارة أخر .

 
هااااي كااااالراعى الااااذي يهااااو علااااى غنمااااه، بالسااااوط أحيانااااًا، وبالصاااافير ماااارة أخاااار ،       

وبالهمهماااات المن،ماااة، التاااي تقااا  علاااى يذان األغناااام هيناااة مرضاااية، وفاااي  حااااالت أخااار  
ها، تعرف مان خةلاه ماا يرماي إلياه تنسكب قاسية داخل مسامعها، فتحدث حراكًا مزعجًا ل

 الراعي، فتستجيب وتلبي رغباته، في إذعان تام.
 :الهركولةفي مشية فتاته (، صاحب المعلقةالشاعر األعشى )تذكرت قول  
 

 هركولة فنق درم مرافقها تمشي                
 الهوينا كما يمشي الوجي الوحل               

 



 

 

 من   بيت   جارتها   كأّن  مشيتها                
 مر  السحـابة ال  ريث  وال  عجل               

 
إلااى داخاال الرئااة  ألكســجينيخااال لااي أن صاارخة الماايةد عناادنا، ال تعنااي انسااكاب ا      

فحسب، بل أنهاا تعناي فاي ذات الوقات، اإلحسااس بوطا ة األلام النااتع عان المعانااة، التاي 
رحم األم، حياث تتاوافر سابل الراحاة، ودعاة العايو، ( لاالكشـةيخلفها ذلاك الفاراق القساري  

، مااا  الحماياااة والعناياااة مـــن غيـــر حـــدود( )والـــدل والرقاباااة، والرعاياااة الصاااحية، والتااادلل، 
 المك فة. 

 
كذلك انقباض أصاب  الكفين، ما هو إال كناية عن شادة الخاوف الممازوم بالنادم، علاى    

ك اار، حسااب إكتمااال النضااع العضااوي، فااراق الماا و  الااذي ألفناااا لتسااعة أشااهر، تقاال أو ت
والبرمجاة اإللهيااة، العصاابية والعقلياة، التااي تمكننااا ماان مساايرة أوضاااعنا الحياتيااة الجدياادة، 

 في فضاءات نتفاعل فيها م  مكونات ال،ةف الجوي بطريقة مباشرة. 
الــدكتور/ طــ  إننااا ال نناا   بعياادا عمااا صاااغه األديااب الراحاال، عميااد األدب العربااي     

 و ك ول جملة في الكتاب(: نص :ما  -الجزءاألول –األيام في كتابه  حسين
 

 ال يذكر لهذا اليوم اسمًا،     
 وال يستطي  أن يضع ،     
 حيث وضع  اهلل،     
 .(من الشهر والسنة     
 .المجهولفهويعني بذلك يوم ميةدا       

 
يئًا عان لحجاة ميةدناا، أو وكذلك نحن جيل األربعينات، من قرن عبر، ال نذكر ش       

حتى تاريخه لد  بعضنا، ال سايما اولئاك الاذين يولادون مناا خاارم المادن، إال ماقاد ينساب 



 

 

ــة فــ نإلااى   ــين(، أو فيضااان ميت  التيجــاني حمــود ، أو قيااام مشاارو  ســنة ســتة واربع
"، "النفحــة–،  نقصااد ب اهلل نفحــة( الشــيم أحمــد ود الشــيم عــوضالزراعااي، أو قيااام  

ـــودرت حـــا  موســـى ود عـــوض اهلل(، اإلصاااةحية الدينياااة(، أو سااانة ال اااورة  الغمامـــة )ال
ــي ، ومااا إلااى ذلااك ماان مناساابات، أخااذت موقعااًا تاريخيااًا بااارزًا فااي م1952 الكســوف الكل

 المجتمعات.
 

وسط الظـ م، لكننا نعلم علم اليقين، أن معجمنا، من أوالد الجيل المذكور، ولد في       
 بالدايـــة، حياااث يصاااب  اإلجتهااااد ملزماااًا لااارب األسااارة، كاااي يجفااار )زمـــن الـــوالدة بالحبـــل(

المناسااابة  إن لااام تكااان الوحيااادة بالمنطقاااة(، فاااي تلاااك الليلاااة حالكاااة الساااواد، الاااذي ال يقطااا  
 إال:صمته وامتدادا 

 نقيق الضفادع المتنوع، وقت الخريف. 
 ، ماانالســهر طااال بهااا حميــر(، ماان نهيــق، تنبعااث فااي شااكل  منكــرة أو بعــض أصــوات 

( عليااه، جرحااًا غااائرًا داميااًا، الطعــن، خلااف  قاربهــاجااراء وطاا ة الجااو ، أوماان شاادة ألاام فااي 
شـجيرات )اللعـوت(،  قطعات مان أحاد أفار ل.. )مطـرق( جراء استخدام راكبه، رأسًا حاادة 

ـــد مـــا تمـــت بربحتهـــا مـــن الشـــو الليناااة، الخضاااراء   ـــر (، حياااث بع ( كماااا يىبااار  قلااام تُب
 ر حدة.الرصاص بالشفرة، كي تصب  أك 

 
، الــوخزالحمااار المسااكين، بطريقااة  )قــارب(ت،اارس تلااك الاارأس المدميااة علااى كاهاال      

(، وهــي نــوع بفات  الشااين والكااف والاةم)الشــكلة( )لتحملاه علاى اإلساارا  فاي الخطاى، أو 
بفاات  القاااف  –)القربــة( و المشــي العــاد لااد  الحمياار، ت خااذ موقعااًا مااا بااين مــن المشــي 

فاي المـر،، يستخدم عند السباق أو وقت ساعات  وهو ماالركض(، ) ،التي تم ل - والراء
بكسار الفااء وساكون  –ب ..)الفنجـيط( ، ويعارف أحاد أنماطاه الحميـرالهواء الطلق، لد  
( وتاااتم عنااادما يرفااا  الحماااار كلتاااا ب ..)الفنجطـــةكماااا يعااارف أيضاااًا  –الناااون وفااات  الجااايم 

 .مله رجليه الخلفيتين، معًا ، وهو يحمل راكبًا أو ال يح



 

 

  
بالراحاة التاماة، نتيجاة لتلاك السارعة  الحمـارة أو الحمـار كل ذلك يؤكد تمت  راكب        

الزائادة، التاي تحااي ا ماال ماان جاراء تلااك الهازة اإلنسايابية، التااي تساري بااين فجاوات خةيااا 
جسمه المتعبة، المنهكة، فتبعث في نفسه متسعًا للخيال، الذي ال ياذهب بعيادًا عان أروقاة 

ق ، ذلك الذي ك يرًا ما يحمل صاحبه، إلى دنيا أحاةم اليقجاة، الطااردة لمعاناتاه، ذات الوا
الجاااةل الوارفاااة، والنسااايمات الهيناااة، المشااابعة برطوباااة نسااابية خفيفاااة القاااوام، وقااات الرجاااو  

 لحمـار  (، تلاك األحاةم التاي ال تنقطا  خيوطهاا أبادًا، إال عنادما يقاولفـي المغيـربللدار  
)قـف( تعني  -يضم الهاء وتسكين الشين – )هش(( أمام الدار. وكلمة هش  لحمارت أو 

 الحمير. في أدب
 

ياااتمكن مااان  )المطـــرق(،كماااا أن الراكاااب، وبتلاااك السااارعة الزائااادة،  التاااي أتاحتهاااا        
الوصول إلى مبت،اا في وقت وجيز، يساعدا في أخذ أكبار قساط مان الراحاة، تكاون حاافزًا 

 رًا، صبيحة اليوم التالي، لمزاولة عمله.ومعينًا له، في القيام مبك
 

لاااون اغراضاااهم، التاااي تتفااااوت ماااا باااين األ ااااث،        لقاااد رأيااات النااااس فاااي أ يوبياااا، يحمل
، فهام راجلـين، ويتبعونهاا حميرهموالحطب، والقو األخضر، والقو الناشف، على جهاور 

ملااة، وال أدري ال يركبونهااا علااى اإلطااةق، حتااى لااو كااان حملهااا خفيفااًا، أو كاناات غياار مح
هل ذلك هو ضرب من ضروب الرفاق باالحيوان، أم يا تي ذلاك فاي جاناب إتاحاة المجاال، 

 لتحميلها أ قااًل زائدة؟
 

ال حجات ذلااك ماان خااةل ترحااالي، وأنااا أساالك طريقااًا معباادة، طويلااة، ملتويااة، يساات،رق     
طاراز  ، مانبالبص السـري الوصول إلي طرفها ا خر، مدة ال تقل عن العشر  ساعات، 

، ماان ربـ إلااى مديناة  الخرطـوممان مديناة  ظبيـة الـبص الســري (،الاذي نقاال   الـبصذلاك 
 الول  )المجهول(:النو  الذي قال فيه الشاعر 



 

 

 
 قام من الخرطوم للجبل،    
 .وفي  دقايق حااًل  وصل    
 
(، المتجهاة محمـد ود الرضـيشااعر الحقيباة المجاود   بـاخرة فهو يختلف في سرعته عان 

 لجنوب، والتي ورد ذكر سرعتها في بيت من قصيدة:إلى ا
 

 (.من األسكلة وح                        
 

 إذ يقول الشاعر فيها:
 

 جبل اولي  حبيبي غشا   
 وحصل في القطينة عشا   

       
 )دا أصلو راكب شنو؟ باخرة وال سلحفاة؟

 لو كدار  كان وصل بدر  شوية.( 
 

أخاذت موقعاًا أ نااء الرحلاة، مماا تسابب فاي تا خير وصاول ولكن هناك إحتماالت قد تكون 
 الباخرة للقطينة:

 
 ) إحتمال فتح الخزان وقفل ، عطلوا الرحلة شوية.(

 
حتمال آخر هو:    وا 
 



 

 

 أن البواخر، وحسب التوقيت المحدد لها، بتقوم متأخرة شوية من األسكلة،
 " بعد ما النهار يهل ".( 
 

 ة أثناء الرحلة.()و إحتمال  حدوث عطل في الباخر 
 

 )واحتمال أن المحبوب ما داير السفر، "لكن حكم القدر".(
 

 )أو أ  احتمال آخرال نعرف .(
 

 )المهم في األمر هو:
 
 أن الباخرة وصلت متأخرة شوية للقطينة، 
 وهي عملية مزعجة شوية للشاعر، 
 وللمحبوبة على السواء.( 
 

وماااا فاااي  ب.. )المهلـــة(، شااايء يساااير، كاااان كااال )الطيـــب( لكااان فاااي ذلاااك الزماااان       
   .ملحوقاستعجال وال شفقة، وكل شيء كان 

 
أحياناًا، أو ل،اياة أخار ، تعرفهاا  الشـب (، نااتع اإلرهااق، أو الحميـر  سـهرقاد يكاون      

ــر ، وهااي بالســهر، عنااد اإلسااترخاء، وولااوم دنيااا أحااةم اليقجااة، أملاات عليهااا التقيااد الحمي
)البربنــد ( الااذي شادت بااه، ماان ساااقها أو رقبتهاا، إلااى  الوثــاق حبيساة، تحاات قبضااة ذلااك

)عــود كبيــر الحجــم مســتلقل أمــام الــدار، أو داخــل  إلااى أو )الوتــد( أو )ســاق شــجرة( أو
 ال يقوي الواحد منها على زحزحته، مهما تفانى في تحقيق ذلك.زريبة شائكة(،

 



 

 

 وتقول:تتضجر  الحميرأخال تلك 
 

 أعطني حريتي،         
 ق  يديا،أطل        
 فإنني أعطيت،        
 ما استبقيت شيئا.        

 
   :وهي بالطب  تقصد

 
 )يديا(.وليس  )كرعيا(( أو رجليا          

 
، )اليـــدين(ك يااارًا ماااا يطلقاااون علاااى الااارجلين األمااااميتين كلماااة  الحميـــرمااا  أن أصاااحاب 

 مثً :فيقولون 
إال أن ل األماميــة اليســر (. أربــط الحمــار مــن إيــد  اليســار، يقصــد بــذل  الرجــ         

 )كرعين(.ال،البية منهم يطلق عليهما كلمة 
 

فاي زماان مضاى،  -مـن أوالد الحمـاد  -منـوفلي النـور المهندسحكى لي األخ        
، األريـاف النائيـة، قاال لزميال لاه مان أوالد الطالب بجامعة الخرطـومأن أحد أوالد المدن، 

 ودة:مقص( منه على قدمه لم تكن )عفصةإ ر 
 

 )ياخي ممكن تشيل كراع  د  من رجلي؟(           
 

 يوضح ل : ورة عارمة، وطلب، في استنكار تام، أن  القرو ف ار ذلك الطالب 
 



 

 

 )السبب الخلى حقتي تكون كراع، وحقت  تكون رجل ! شنو؟(          
 

 الشافعي:تذكرت قول اإلمام 
 

 هل تستو  الرج ن رجل  صحيحة
 الزمان  فشلت؟ ورجل  أود   بها 

 
 أبي حنيفة:وعندنا مقولة اإلمام 

 
 )إذن! فاليمد أبو حنيفة رجلي (    
 

 أيضًا:وعندنا 
 

 .شهيرة مدينة كردفانية –بكسر الراء  –)رجل الفولة(     
 

 أيضًا:وهنالك 
 

 .-ألهلنا في ربو  السودان المختلفة يصن  منه طبيخ مشهور، –)خضار الرجلة( 
 

 قام أيضًا:المونذكر في هذا 
 

 )رجل السرير(
 

 في مجال الكراع والكرعين: ونذكر



 

 

 
 )كراع العنقريب(

 
 يقول:الذي  المثل السودانيكما نذكر

 
 )مد كرعي  قدر لحاف (    
 

 أيضًا:وهنالك 
 

 )كراع جادين(   
 

 الفزورة التي تقول:وهناك 
 
 )أم كربعة، 
 أم كرعينًا أربعة، 
 لو قامت مشت، 
 الدنيا دنت.( 
 
 .)الفروة( تقصد بها )غلوتية(ي فه
 

 نذكر،وال يفوتنا أن 
 

ــدارينتتكااون ماان  –األكلااة الشااهية )الكــوارع،(  الخااراف  - ضــلف(جماا  ضــ فين ) –( ك
 .(شوربةوهي دائمًا مسلوقة   –أوالعجول 



 

 

يخيــل لــي بــأني الوحيــد فــي هــذا الزمــان، الــذ  تنــاول وجبــة مــن )كــوارع( الجمــال     
فــي الســباق فقــط. أمــا كــوارع األفيــال فــذا  شــيء آخــر، وهــي  البشــارية، التــي تســتخدم

بالفعل تستحق أن يطلق عليهـا مصـطلح )كـوارع(، وذلـ  لعظـم شـأنها، أمـا )كويرعـات( 
 الحم ن والسخ ن، فهي دائمًا لزوم )المزمزة( و)القرش(.

 
 يبــدو أنــ  بتطرقنــا لهــذ  المســميات، ســنتوق  الكثيــر مــن الصــدامات و)الشــك ت(، فيمــا  

 ذكرنا ، من مقارنات، لكن د  ثقافتنا )نسو  شنو؟(.
، حتااى يصااب  صااالحًا )ضــلف(ولاايس  )كــدر(،حقااو نحمااد اي ك ياارًا، أن للحمااار حااافر    

 ( بكليتها، فحمانا اي شرورها.)الكدارينلألكل، ولذلك حرم أكل لحم ذات 
 
ها، ومورو اتهااا، ، تميازت عان بعضااها، بصافاتالحميــرغيار أن هنالاك أنواعااًا ك يارة مان    

 منها:البحتة،  الحميريةوجيناتها 
 

الحاار، وهااو ذلااك الااذي يسااتطي  أن يتاادرب، علااى طريقااة المشااي السااري ،  الحمــار       
ذكياااًا، قاااد تسااااعدا بنيتاااه، وت،ذيتاااه، ومور اتاااه  حمـــاراً المرغاااوب لاااد  صااااحبه، فهاااو يعتبااار 

 على القيام بذلك. )الجينات(،
 ومنها: 
يعــرف ، ألنااه ال القــاربالااذي يسااتحق الطعاان علااى  الحمــارهااذا هااو الااديراوي، و  الحمــار 

، حتااى ولااو باابطء، فهااو النااو  يمشــي ، فااي أن يعاارف كيااف يمكنااه أنيرغــب، وال المشــي
الذي يمشي خطوة إلى األمام، وخطوتين إلى الخلف، والتوقف بعاد عادة خطاوات متقطعاة 

الترحيال الاداخلي، والمحلاي  ، فايالحميـروعاادة ماا يىساتخدم م ال هاذا الناو  مان  )للتبول(،
 الدائم في الحياة:ويقوم باستخدامه أناس، ال يحبون السرعة وال التسر ، وك ن شعارهم 

 
 التأني الس مة(. )في العجلة الندامة وفي                   



 

 

 
(، فهااي عاليااة، أك اار المؤصــلةاألصاايلة   الحميــرتسااتورد ماان مااواطن  حميــرهناااك        

تجياد كال شايء، ك يارًا ماا يساتخدم األهاالي، )يعنـي سـاقينها طـوال(، رض ارتفاعًا عان األ
، وقاد يارفض حميـرهمالذكور منها، بعد استعارتها من أصحابها، في سابيل تنقياة ساةالت 

أصحابها ذلك الطلاب، أحياناًا، فاي حالاة أن تكاون منهكاة، أو لعادم تاوافر الحالاة الصاحية 
 من المرض.حميرهم ًا على الذين طلبوها، خوف حماراتالجيدة، لد  

 
(، لاايس عليهااا طلااب ماان الااراغبين فااي بيضــاءحاارة   حمــارةنحمااد اي اننااا كنااا نملااك      

تحساااين الساااةالت، بااال كانااات تساااتخدم للتشاااريف، لمااان أراد أن يجهااار باااالمجهر الحسااان، 
. كماا أنهاا لام تشاعرنا بخيباة األمال، وردناا خاائبين، وهو جـاثم علـى ظهرهـاأمام ا خارين، 

 من بنات عمومتهم. حمارتنا( ألن الحمير )المؤصلةنما نضطر الستةف حي
  

مباددًا تبديادًا فااخرًا، برتقاالي اللاون،  مطلاي  سـرجًا(البيضاء، تمتلك   حمارتناكانت       
ــالزيلقون ــويلي(ممتلئااة، و  )بردعــة(، والســر بلااون  ضــناب((، يزينااه  ب ــروة ت ضااافية،  ف

 ذات سيور برتقالية متعددة. )صريمة(،( لجامطويل، و  بطان(و 
 

يقوم علاى قاص شاعرها بمقاص خااص،  )القصاص(، خاص يسمىح ق كان لها        
وصااحب الحماارة،  الحـ قفي أوقات محددة، وبطريقة دورية، تاتم  باإلتفااق ماا باين ذلاك 

قااد يشااعل نيااران ال،ياارة لااد  رفيقاتهااا  بريقــًا، وجمــاالً تضاافي عليهااا  )القــص(فكاناات عمليااة 
   ، )وكمان يكفيها شر القمل(.الحلةفي 
 

الم،ساول جيادًا،  الـبلح البركـاو (،كانت تتمت  ب كل دسم،  وت،ذية خاصاة، يعتبار        
كماان،  عوافـةو عفيفـة، ونظيفـة )اإلستحمام(بالماء النقي، أحد مكوناتها. وهي من ك ارة 

 الجداولأو  ترعالال تشرب ميااا  فهيطرف ز  البني آدمين(،  )ما بتاكل وال بتشرب من



 

 

يعنـــي مـــا بتمـــد قـــدومها زيهـــا وز  أ  حمـــار مطلـــوق، ، مباشااارة،  النهـــر أو مااان ميااااا
 (.وتشرب

 
رطـــل بالتمــــام  37)صـــفيحة ســـعة نجيااااف،إنـــاء( لهاااا المااااء فاااي   يصـــفىكاااان        

ـــال( ـــة والصـــابون، علاااى أن تكاااون  والكم (، وأن تكاااون ماؤهاااا خالياااة مااان منضـــفة بالليف
، عنادما تعماد للشارب، فتخارم زفيارًا خفيفاًا، مصفاةمن شفتيها  الشوائب، فهي كانت تجعل

ليزي  بعضًا من شوائب قد تعترض شربها، تقااس بطاول البوصاة الواحادة ، تكااد تخطؤهاا 
نقـف عين اإلنسان. كما أنها كانت تحب أن تشرب في من   عان كال شايء، فعودتناا أن 

ال أضربت ع بعيداً   ن الشراب. ساعة شربها، وأن ال ننجر إليها، وا 
 
أظنها بتستحي )مننا( ومن الحمير على السواء، طبعًا كانت الحكاية عبارة عـن خلطـة  

إجتماعيــة )إنســانية وحيوانيــة( واحــدة، تحمــل معنــى التوأمــة، )موضــة العصــر(، فــي 
 (.مضمونها

 
،  ااام تعااااود الشااارب، مااارة أخااار ، بعاااد ماااا تضااااف مااااء كانـــت تشـــرب قلـــيً  وتتوقـــف     

ا شااربته لتمتلاايء الصاافيحة بكاملهااا، ماارة أخاار ، وهكااذا إلااى أن ترتااوي، جدياادة، تعااوض ماا
 .شراب بى مزا (وتزهد في أي ماء يخر 

 
المدللاة، فت لمناا ك يارًا لفراقهاا، بعاد تلاك العشارة الطويلاة، التاي امتاادت   حمارتنـانفقات      

 صــبرناة نتيجاا )دهريــة(،مواكبااة  حمــارة لساانوات، والتااي تمكنااا ماان خةلهااا، أن نخلااق منهااا
 المتواصل لها.  تدريبناو وترويضناعليها، 

 



 

 

ــون أبوهــا( صاا،يرة سااوداء  )دحيشــةذهباات ولاام تتاارك لنااا إال       (، الااذي جــات علــي ل
لهاا شا نها، إال أنهاا  حمـارةكبارت وأصابحت  فـي )الحلـة(، الحارة فحول الحميريعتبر مان 

 ة على انفراد.( من الصفيح)شراب المويةوال  البركاو  البلحكانت التحب أكل 
غياار أليااف. فلااه أن  حمــاراً وماان إساامه يعتباار  حمــار الــوحش،أيضااًا،  الحميــر وماان      

لو لّم في  اإلنسـان، و دخلـ  فـي متاهـات الولـف، كـان يحمد اي ك يرًا على ذلك، ألنه   
 الزاهيـةوألواناه  مظهـر  األنيـق(، حاافج علاى التـوحش(. فهاو بتلاك الصافة  ضهر  انقطـ 

وقاربــ  النــاعم، وحريــة بــ  حــدود، يســر، ويمــر، علــى كيفــ  فهــو  ملــس،)ضــهر ( األو
 )مخير وما مسير(.

 
أو  اآلبـار،، كالساقوط فاي )يـود  اإلنسـان للمهالـ (الوحياد الاذي قاد  الحمارأماا         

، وغيار ذلاك زرايـب الشـو فاي  الوقـوعأو  الشائكة، أو األشجار ب ..)الحيط(اإلصطدام 
(، الاذي يركاب وال يىركاب علياه، وهاو متخصاص )حمـار النـومهو ، المتاهات المهلكةمن 

فاااي الصااا،ار، لكناااه ال يااارفض الركاااوب علاااى الكباااار، إذا دعااات الضااارورة، وتماااددت أياااام 
 .الكباروشملت هؤالء  الطفولة

 
ماان  بعــُض أصــوات ، أيضااًا، قااد يقطاا  صاامت اللياال،الدايــةإلااى بياات  فــي الطريــق      
الوفاء، ورد الجميل ألصاحابها، إلاى ساهر متواصال،  (، لكةب أد  بها حبهوهوةنباح  

، عان الادار، وعان صااحبها، وعان أهلاه، مان حامية، ومدافعـةتنصلب نفسها، من خةله، 
 غير إذن، أو برمجة مسبقة.

 
حااد وني عناادما شااب الطااوق، وطاارق العماار أبااواب المعرفااة، أن ماان ساااعدني كااي       
، لحجة ميةدي، هي تلاك المارأة الفاضالة غاز األوكسجين الجو ق أول دفعة من اأستنش

 )الخير ودعاشميق(. فهي كانت تعرُّف في ذلك الوقت بزوجها)حليمة( )مرت الخير(، 
 



 

 

(، عنااد أحمــدتعرفاات عليهااا عاان قاارب، عناادما بع اات مناديااًا لهااا، ليلااة ماايةد أخااي       
الحلـة وساط  فتقصدت بيتها الذي يقب  فاي، في غياب أبي، وأنا بن ال امنة منتصف الليل

ناحياة وخـ و  الشـيم الحـا  موسـى، ناحياة الشامال،  زريبة المايد ،، ما بين  القديمة
 ، ناحية الجنوب(.وحي البجاالشرق، 

 
كااان اللياال دامسااًا يباادد كاال خيااوط الشااجاعة لااد  طفاال يترقااب، وياار  فااي هيئااة كاال       

تي حــديث الخــرو  )شخصــًا يقــف متربصــًا(،أو )عفريتــا يصــارع ثيابــ (، أو )بعــاشاجيرة، 
 )المقــابر(ال ساايما وهااو يساالك طريقااًا تتساالل مااا بااين )كمــا أشــي  وقتهــا(، ، مــن القبــر(

" ، وهااي الطريااق الوحياادة، التااي ال )الدهســير( "غابااة صاا،يرة ماان شااجيرات -)الســوّيل(و
 .حليمة(بديل لسلوكها، عندما يراد الوقوف أمام دار الخالة  

 
، أنينهـااألم و تأوهـات الاذي تتصاار  فاي دخيلتاه، يتداعى كال ذلاك فاي ذات الوقات،     

وهاااي تصاااار  ا الم باااين نساااوة، يفتقااادن أدناااى الخبااارات، فاااي سااابيل مسااااعدتها كاااي تضااا  
حملها، وك يرًا ما تصدر مان أفاواههن، بعاض مان كلماات المواسااة التاي تتارادف، وتتازاحم 

جااات باا عةن قااد يااوحي فااي بعااض اللح إحبــاط،، فااي إ بااات الااذات، وفااي جوفهااا والــدموع
 ساعة الوداع.

 
، الخيــر(  جــدنامااا بااين هااذا وذاك، طرقاات البااابو فجاااءني صااوت       الااذي تعاارلف علاايل

ماان غياار تااردد، بعااد وقاات لاايس بالقصااير، ماان دارهااا، مللكتنااي  )حليمــة(فخرجاات الخالااة 
 . تبعتنيص،يرة، و وشنطة )كفتيرة(

 
إلرتماااء بعياادًا لألمااام،  لاايس كاناات خطاهااا مقياادة، بمسااافات محااددة، تاا بى قاادماها ا     

نماااا كاااان طبعهاااا كاااذلك(، أماااا   فاااي نفاااسوالمتهالكـــة  خطـــواتي، الهالكـــةلعلاااة أومااارض، وا 
، األمالوقت، من العناء وطول الطريق، والخوف من الليل المدلهم، والشفقة المفئودة علاى 



 

 

ر أكبار ، لكنها كانت أك ر قدرة في قط  المسافات، بقادكانت الخطوات تتعثرالتي تعاني، 
 و:(، التي تتشابه ك يرًا حليمةبك ير من خطوات الخالة  

 
 .السحابة ال ريث وال عجل( )مر                

 
 تفـاؤل، كانات بم اباة حليمـة(ذلك من شدة الوقاار، والهادوء المشاب  بال قاة، إذ أن الخالاة  

هادئـة فـي ، كانـت (، في ذلاك الزماانتهز بجذع النخلة، لكل من أرادت أن  قدم خير(و 
مشيتها، وفي حديثها، وفي صمتها، وفـي أدبهـا، وفـي أفعالهـا. كـان مقـدمها  لكـل دار 
يبعــث بالطمأنينــة والهــدوء، والخــرو  مــن متاهــات المــوت ومهالكــ ، إلــى رحــاب الحيــاة 

 .النابضة الهانئة
 

( مهمتهاااا بنجااااح، وخياااوط الفجااار لااام تتمااادد بعاااد، حليمـــةبحماااد اي أنجااازت الخالاااة        
، فاي ساكينة وهادوء، تزيناه وتاد را مان جهاة )الحلـة( ، الاذي كاان يساتلقي أماامالنهـر يةناح

)ود المايـد ، ذات الانخةت الباساقات، ومان جهاة اليساار، غاباة اللوز(  )وداليمين غابة 
 النبــرو يوجااد حيااث( و)تقــار أوالد عبــد الــرحمن( الكثيفــة، "الشــويوةتعاارف أيضااًا باساام " 

 )الشادوف(.
 

في ذلك الحاين، أحاد ممارسااتنا التطبيقياة فاي اللعاب، وقات النبرو،  توحي منكنا نس     
 النبـــرو (، التاااي نم ااال فيهاااا كيفياااة عمااال)عـــود النبـــرو واقـــف قبلـــو اللياااالي المقمااارة، لعباااة

(PRACTICALLY).وذلك من مضمون ال قافة البيئية ، 
 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ولمااا بعااد  المغيــب،، فااي فتاارة مااا بااين المقمــرةأذكاار أننااا كنااا نتناااد ، فااي تلااك الليااالي   
 بالسـاعةهكاذا، فلام تكان  قافاة التعامال  التوقيـت الشمسـيبقليل، كناا نتعامال ما  العشاء 

، أقصــد تلــ  السـاعة التــي تــربط علــى ، قاد وصاالتنا بعاداإللكترونيــة الســاعة، أو ليدويـةا



 

 

ليمنى أحيانًا، كما هو ممارس اليوم، أو توضـ  فـي داخـل جيـب ساعد اليد اليسر  أو ا
الساعة، الملحق بأعلى الج بية، من الناحية اليمنى، من األمام. حيـث يسـهل التعامـل 
م  السـاعة، فـي عمليتـي اإلدخـال واإلخـرا  مـن ذلـ  الجيـب، باسـتخدام السلسـل، عـن 

ــالكف  ــين اإلبهــام والســبابة، ب ــام، مــا ب اليمنــى بمســاعدة جــادة مــن طريــق التعــاون الت
 أصاب  الكف اليسر (.

 
، كادعوة لتجما  المنـاداةب صاوات عالياة، تحمال معناى ومضامون  )نتصايح(كناا          

 ونردد:الصبية، في محتواها، 
 

 قمر .....  قمووووور،         
 السوق.....عمووووور.       

 
 قمووووور،  قمر .....        
 وووور.عمو السوق .....        

 
 تتعد :وهي مناداة ال 

 
 قمر     قمر،       
 .السوق   عمر      

 
الاااةزم، لتوضاااي  حااادة الصاااياح لاااد   المــــدالمتتاااالي، إال إشاااارة إلاااى  الـــواواتوماااا تااارادفى 

 الصبية، وللت كد من وصول الصوت للطرف ا خر. 
 



 

 

ة بال،اة، وفاي خلاد كال في نشاو  ، لعدة مرات،كنا نقوم بتكرار تلك الصيغ، المحببة لنا     
 الفرحــةمختلطااة متفاعلااة، وهااي ترساام طريااق  اآلمــال، والخــواطرواحااد منااا، كاناات تاادور 

 ال،ائبين لموق  اللعب. الرفاقفي، أمل دافق غير منقط ، لوصول  السرورو
 

ا فاي الحضاور، وعلاى أ رهاا تباطـأوأو  نسـوا كانت تلك المناداة بم ابة، إشعار لمان      
ماا  رفقااائهم، المتواجاادين فااي مكااان  الصــيحاتماان كاال صااوب، يتبااادلون يتااداف  الصاابية 

 تعني:اللعب، وهي التي 
 

 (.إننا قادمون، أنتظرونا، ال تذهبوا بعيداً                  
 

فاي القناوات الفضاائية الياوم، تعلاو  المـذيعات،و المـذيعونوهو نفس التعبيرالذي يرددا     
 فااي األســتوديوهات،  امة مصــنعة محليــًا، فــي أروقــةإبتســوجااه الواحااد أو الواحاادة ماانهم، 

الصــيحات الضــاحكات، أغلااب األحيااان(، ال تتشااابه فااي أي وجااه ماان الوجااوا، ماا  تلااك  
ونحـــن نمـــارس اإلتصـــال  )الســـمح(،التاااي تبااادر مناااا فاااي لياااالي ذلاااك الزماااان  المرحـــات(،

صني  أو ها التفطرية، يخطئالدافيء، م  القمر السامق، وضوئ  الساط ، في حميمية 
 اإلفتعال أو )الفبركة( أو )النجر(. 

 
 منها:كنا نمارس ألعابًا مختلفة ت،طي جوانب  قافية متعددة، نذكر       
       
 الرمة وحراسها:    تغطي       جانب الرياضة وتحمل المسؤلية. -     

 
عمال الخيال. -       كديس من قاس :      تغطي       جانب الذكاء والتوق  وا 

 
 يا لبلب:                  تغطي       جانب الرياضيات واألمانة العلمية. -     



 

 

 
 شليل وينو:            تغطي        جانب الم حظة والتدقيق. -     

 
 فات:              تغطي        جانب الخدعة والترقب.  التيل -    
 

الةعباااون، ماااا باااين الفيناااة واألخااار ، أضاااف إلاااى ذلاااك العاباااًا ك يااارة ومتنوعاااة، يتنقااال فيهاااا 
جماا  الةعباين كلهام، أو غاالبيتهم،    ممارسـة ديمقراطيـةحسب ما يتطلبه الرأي العاام، وا 

  (.  مية المية
 

في تنفيذ األلعااب، علاى اخاتةف أنواعهاا، مان  كانت الوسائل والوسائط المستخدمة     
 مثل:مصادر اإلمكانات المتاحة 

 
 بس التي نرتديها.الم  -              

 
 عظام الحيوانات النخرة )القديمة(. -              

 
 قط  الفخار الصغيرة )القحوف(. -              

 
 الحجارة صغيرة الحجم. -              

 
 وغير ذل  مما تدخر  البيئة من موارد. -              

 



 

 

،  التي أسالفنا ذكرهاا(، عناد اطةالشور  والديمقر كانت تمارس في هذا األلعاب روح      
لكال فريااق  رئـيس، فياتم اختياار تلـ  األلعـاب الجماعيـةتقسايم الحاضارين إلاى فاريقين فاي 

 لنا:تعني  الديمقراطية (. كانتيتم اختيار الرئيسين، من أكبر الصبية سناً  عادة ماو 
 

 الصدق في الممارسة.  -            
 إبداء الرأ  الفرد .  -            
 احترام الرأ  اآلخر.  -            

 
ماادعمين ذلااك بالحجااة وبالساالوك البئااوي المميااز لمجتمعنااا، وذلااك ماان قباال أن             

، وهاي التاي يمارساها الكباار فاي العاالم، )الديمقراطيـة(يقاال لاه  مصـطلحندرك، أن هنالك 
ة شــوية( )مــا ز  )فطيــر لكنهااا  )زمــان(اليااوم، فهااي تتشااابه ومااا كااان ياادور فااي مجتمعاتنااا 

 حقتنا(.
 

مســتعارين، يااذهب كاال ا نااين ماان الصاابية سااويًا، بعياادًا عاان الرئيسااين، لتحديااد إساامين     
يختااار  ،وهااي عمليااة ذات صااب،ة ساارية)المســاماة(، واحااد لكاال منهمااا، فااي عمليااة تساامى 

لااديهما، ســرار علااى أن يصااب  ذلااك اإلساام،  فااي طااي األ إســمًا،كاال واحااد ماان المتساااميين 
 جهور  واحد:يقوالن لهما بصوت  الرئيسين )المختارين(،يحضران أمام  وعندما

 
 الروس  الروس.                   

 
 الرئيسان:فيقول 

 
 مرحب أوالد التيوس.                 

 



 

 

المتفاق عليهماا، يقااوم  اإلســمين السـريين،الرئيساين علاي  )المتسـاميان(بعادها يىطلا       
الاااذي يعجباااه، فيصاااب  مااان بعااادها،  اإلســـم لتباااادل، باختيااااروباالرئيســـين،  كااال واحاااد مااان
 أحد أعضاء فريقه. اإلسم، صاحب ذل 

 
مـا عليهاا المتسـاميان،، التاي يتفاق العضاوان األسماء السـرية المسـتعارةومن قائمة تلك  

 يلي:
 

 و   السيف البدلي الجبلين.  الحربة البتجر يوميين    -

-  
 نمرالكسر.األسد النتر                  و   ال -

-  

 أ بزيد اله لي              و   عنتر الشداد . -

  يقصد عنترة بن شداد(.                                        

 

 اآلتية:بالكيفية  على الرئيسينلكنها تعرض 
 

 من الحربة البتجر يومين.      -     
 لى:   

 السيف البدلي الجبلين.       
 

                من األسد النتر -     
 لي:   
 النمر الكسر..      

 



 

 

 من ابزيد اله لي.       -

 لى:       

 عنتر الشداد .    
 

( التي ذكرناها، غابت عان الاذهن، )المساماةفي عملية  المسمياتهنالك أنوا  ك يرة من 
 أمثال:لكن وحسب علمي، أن من بين األصدقاء 

 
 اهلل محمد علي. الدكتور/ عليش عوض                    
 الطيب مختار حا  الطيب. الدكتور/                    
 والباشمهندس/ التوم الطيب بشير.                   

 
، يعرفاون عنهاا ماا كاان يمكان أن يارد شهود على ذلـ  العصـريعرفون عنها الك ير، فهم  

         بال.ما قد تنوء عن حمله الج المسمياتفي لسان العرب، ويحملون من تلك 
 

 آنذا :تبادر إلى ذهني       
كــم كابــد أبــي فــي مشــاوير  الليليــة، مــا بــين الحلــة الجديــدة والحلــة القديمــة، وكــم      

ــاة جديــدة، خــار  أســوار  ــا فــي خضــم حي ــدف  بن عانــت أمــي وتكبــدت مــن اآلالم، كــي ت
 الرحم؟. 

 
 .  )نسأل اهلل لهما الرحمة والقبول عند (                     

 
م الية فاي  داية( بعدها، تولي مسئولية الحصول على علي  رحمة اهلل  أبيكفاني        

وذلااااك بعااااد أن شااااطت بااااي النااااو ، وقااااذفت بااااي فااااي بطااااون الااااداخليات  منتصــــف الليــــل،



 

 

، نحان جيال تعليمنا، ومعيشتنا، وتربيتنا، ورعايتنـاالحكومية بالمدارس، التي تسلمت أمر 
 ، نيابة عن أسرنا، وعلى مد  أعوام طويلة.في كل الجوانباألربعينات، 

  
كاان  بقعـةإلاى  )شـطارتنا(،، ودفعات بناا أقدارنا، ساقتنا تعليم متقدمفي مسيرتنا نحو     

يعد التعليم فيها، فخرًا وعلو مكانة، وقيمة إجتماعية ال م يل لها، فاي ذلاك العصار، حياث 
، شااااء لهاااا اي أن منـــاراتهاااا تتمااادد سااانوات الخمساااينات العشااار، مااان القااارن الفائااات، وك ن

 جيل:تضيء سبيل 
 

 مسالم، رهيف الحس، بالفطرة،       
 كثير اإلبداع، متطل ، وتواق للمعرفة،       
 واس  الخيال، مميز في إدراك .       

 
 :قل في  كل شيءجاء ذلك في وقت   
 

 قلت أعدادنا، وقلت مواردنا،    
 وتقاصرت طموحاتنا،   
 عذاباتنا، وطفحت للسطح   
 وتشابكت همومنا،   
 
 رغم كل الجهود المتدافعة،   
 ورغم كل العطاء الثر،   
 ورغم الشجاعة، واإلقدام المتواثب،   
 نحو صياغة إنسان، قادر على البذل، واإلنجاز،   
 والتشبث بحبال المعرفة،   



 

 

 وبسبل العلم والتعلم،   
 وتمهيد متكأ سليم معافى،   
 
 أبدعوا،  وتخليد لشخوص 
 ودفعوا بحياتهم قربانًا، 
 من غير من وال أذ ، 
 
 لفلذات أكباد، رمى بهم الزمان، 
 في خضم متاهات المسؤولية، 
 والصراع من أجل حياة أفضل، 
 لهم ولغيرهم من التابعين، 
 ومن )تاب  التابعين(. 
 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 )القناعــة والرضــاء(،حيااث تتااوافر  بخــت الرضــا(،المباركااة هااي   البقعــةكاناات تلااك      

، الاااذي يتمتااا  بنكاااران ذات غيااار الجديـــد ، إنساااان المساااتقبلصـــناعةو صـــياغةوحيااث تاااتم 
اااذ بمااا يهاادي ماان  ــؤ المنضــودماا لوف، حيااث البحاار الزاخاار، األخل ــدر، واللؤل  المنظــوم، ال

 في: متمث ً ، الفنان، وترتيب المثالببراعة 
 
 العلم، وفي المعلم، وفي التعلم، 
 وفي النشاط الدافق، وفي النظام األسر  الفريد، 
 إلى جانب البذل والعطاء، الذ  ال ينضب أبدًا. 
 



 

 

الااذي ال ينقطاا ، بعطائهــا ، و بنبلهــا، وبشخصــها، وباســمها بخــت الرضــا(،أساارتنا       
، إبداعـ  علاى زائـداً ، كرمـ فاي ، و سـلوك ، وفاي أدبـ ، وفاي خلقـ المتفرد، فاي  بإنسانهاو
  اإلنجاز واإلعجاز.، وقدراته الفائقة في تفاني و
 

 أبدع الشعراء والكتاب، في وصف )بخت الرضا(:         
 

 فهنا  من زينها وشبهها  بالحسناء،        
 ومن وضعها كأعلى نجمة في الفضاء،        
 ومن قلدها أرف  األوسمة واألنواط،        
 ومن طاف بها، وطافت ب  في سماوات العز، والكرامة،        
 والتبجيل، والتجلة،        
 فكانت أهً  لكل ذل .        
          
سواء كان طالب علام، أو ناشار  بخت الرضا(،إن كل من شاءت أقدارا أن يلتقي         

تصاايدته  اء،الحســنمعرفااة بااين الطااةب، أو شاااغل وجيفااة، أو عااامًة، إال واحتوتااه تلااك 
بكاال مااا تحويااه، فمااا شااط  بااه متيمــًا ، ولهــًا، صــباً ، ف صااب  حبائــل أســرهاوأوقعاات بااه فااي 

لناادائها، إذا مااا دعااى  مختــارًا، ملبيــًا، شــغفاً ، طائعــاً ماازار، إال ونااواز  الوصاال قادتااه إليهااا، 
 الداعي .

 
( ضــا)بخــت الر ينشااد معااددًا مااا خلفتاه  إدريــس محمــد جمــاع،وهاا هااو شاااعرنا المبااد      

   مقتبل أيام عمر :في دواخله ال كلى، مجترًا لذكريات خالدات، زينت 
 

 داـار  أم بـدت ديـماذا أر ؟ أب             
 ى ثرا  مشيداـوس علـل النفـأم             



 

 

 
 تـم اللقاء ونـلت مــا أصبو ل              
 واسعدا  أكون  ر، ماـدوت أفـوغ             

 
 ر ـكن مشاعـار فقـد ملـأما الدي             
 ن الجـــ ل مــجسداـورأيت فيه             

 
فاااي طاااي ذكرياتاااه، التاااي تفلتااات، وغاااادرت،  ااام عاااادت، وك ناااه  الشـــاعر ويواصااال       

 بمسمعي :وصداها يرن  بين يدي يشاهدها ما لة 
 

 لـل   أيــام  كــأن  عـهـودهــا             
 ـدر  فـي  جـوانب   الـند زهـر  تح             

 
 أبقـت لنــا ذكـر  نشاهــدها  رؤ             
 فـي مـوكب المـاضي ونسمعها صـد             

 
 أيـام  كـنت  أعـيش  بين  ربوعـهـا            
 حــر الفــؤاد  وال  أعـيش مــقيدا            

 
ر مااان أبنائهاااا األوفيااااء ناااذكر مااان وأنشاااد فيهاااا ك يااا ل... )بخـــت الرضـــا(لقاااد ت،ناااى        
 بينهم:

 
 الشعراء  :
 بشير عبد الماجد.الدكتور/  -            



 

 

    
 الذي قال:
 إنـي أحب  حـباً قـد سعدت بـ           
 وفي غـرام   تنسـاب األغـاريد.          

 
 عمران العاقب. -          

 
 الذي قال:
 حب عهد هوا ـإن تناسى الم          

 ي ليس بسالي.ـففؤاد  الوف          
 

 فرا  الطيب السرا . -          
 

 الذي قال:
 أتينا يا رضا نستاف ذكر          
 سكاً زكيا.ـيضوع أريجها م         

 
 عثمان أحمد األمين. -        

 
 الذي قال:
 بخت الرضا يا ديمـة هطـالة         
 ي واألكم.ـعمت فأغدقت الرواب        

 
 عثمان السيد. -        



 

 

 
 الذي قال:
 بخت الرضا يا بنت آباء تفانوا         
 .أسرجوا الليل شموعاً و ابانوا         

 
ماااوا القاااوافي، التاااي نبعااات مااان يناااابي  لك يااار مااان الشاااعراء الفحاااول، ممااان نجوغيااارهم ا     

 ، من فيضها الصافي السلسبيل.)بخت الرضا(جادت بها  عذبة، مغدغة،
       
جمعتنــي ظــروف العمــل، والتــبخي الطيــب، بالشــاعر الفحــل، الــدكتور/ بشــيرعبد        
ماان دررا الشااعرية، ففااي بعااض ماان أبيااات تلااك القصاايدة درة ، الااذي أطلعنااي علااى الماجــد

، وهاااي )بخـــت الرضـــا(ذات الخمساااين عاماااًا،  الصـــبية ، فاااي محبوبتاااه،الرائعـــةالخمساااينية 
 الذهبي(، فل  كان القول: )يوبيلهاذلك في ، في يوم عرسها، و الحسناءتزدهي، كما 

 
 خمسون عاماً يا فتاة وأنت في  زهو الفتوة  والشباب        

 ودنان خمر  مترعات بالصفي  وبالشهي من الشراب       
 ووسيم وجه  كل عام  يكتسي ألقاً ويسط   كالشهاب       
 ورنين صوت  في المسام  دافق يسر  كأنغام الرباب.       

 
 يقول:إلى أن 
 وهي:، التربو ، والتعليميوهو شارح لدورها        

، التااي لاام تتساالق التجاعيااد، وال أمااراض الشاايخوخة، بعااد، إلااى فتــاة الخمســين            
، وليالي الخريـف الباكيـاتقواها، بتقادم األيام،  ّل تخر أو تنهد، ولم المليح النضروجهها 
علاااى لريـــا، الموســـمية، الحـــارة منهـــا والبـــاردة،الســـوافي، والبـــروق، والرعـــود، واحياااث 

 عطشى فمن :أودية  ، الذي تتدفق مياهه، لت،مرالغربي للنهرالشاطيء 



 

 

  
 )ارتوت،  واخضرت، وربت(.                  

 
 علمًا، وأدبًا، وتربية.النفوس،  لر عندما تعمد  الرضا( )بختكما هو الحال لد   
 

 .، وتخضر، وتربو(فمنها ..)ترتو                 
 

 خـمسون  عــاماً  يا فتـاة  وأنت  راعيـة  وأم للكتـاب          
 والعلم في  شريعة مورودة مـن مـاء زمــزم ال السـراب        
 ومنـاهج التعليـم ما لـسوا  فيـها مـن يد عنـد الحساب        
 ب.ومـعاهد التدريب والتوجـي  صـن  يدي  من غـير ارتيا        

 
رسـولنا الكـريم (، التاي ارتضااها الولـود الـودود، مان ناو   )بشـير( شااعرنا إن فتاة      

ألن تكااون الزوجااة الصااالحة، للرجاال  اهلل وســ م  عليــ (، محمــد بــن عبــد اهلل )صــلوات
ــاد، وأنجباات الك ياار ماان  بخــت الرضــا(،الصااال . فقااد صاالحت   ــات، واألحف ــين، والبن البن

، لها كيانها، ولها ما لها، وما لألمم الراقياة المعطااءة، مان أمةحتى أصبحت  والحفيدات،
 الرفعة والسمو.

    ويقول:، أن يسترسل في حدي ه العذب الرفي ، قدرًا ومعنى، لشاعرنا الخ قمما سن  
 

 وبنـو  فـي حـزن البـ د وسهلها رسـل مطهرة الثيـاب      
 الخـطاب  حمـلوا المشاعل نورهم يسـعى وفي أقوالهم فصل     
 أنضاء درس لو رأيت صيالـهم في الفصل خلـت أسـود غاب     
 يكسوهم الطبشير ثـوب مـهابة ويـفـو، عطـراً كالمـ ب.     

 



 

 

(، ال ينساون أو يتناساون، مان كاان لهام فضال السابق، بخـت الرضـاهكاذا هام أبنااء        
األم وقات باه أعنااقهم، تلاك من إخوة لهم، أدلوا بادلوهم، وردلوا بعضاًا مان الجميال، الاذي ط

)بخــت الرضــا( باان  بالشــاعر المرهــف، ياادف  فاي خواطرنااا دكتــور/ بشــيرال،الياة، فهااا هااو 
خوة ل ، فيقول:، البار    إدريس محمد جماع، وا 

  
 جماع قبلي والوفـود أتوا إليـ  وجئت أسأل عن شبابي        

 كم في ذرا  سكبت ماء نضير  وجنيت من سكبي رغابي.       
 
، والرجااااء يماااأل نفساااه، المـــرهفتين، فاااي أذناااي فتاتاااه يتوســـل، ويهمـــسفكااا ني بالشااااعر  

جــدار ال يقبا  بينهاا وباين رغباتاه الاولهى،  )ليــت(،، و كلماة المتلهـف والشاوق ي،مار فاؤادا
   أو حجاب.

 المستحيل، ويقول:فهاهو وبخاطر منكسر، يكرر الطلب     
 

 محو اكتئابيردي عليل ولو بشاشة ليلة مماا مضي ت       
 ردي علي ولو بحلم في الكر  يخضر من فرح يبابي       
 أيامي وردي لي صحابي وصفاءردي علي مباهجي        
 ردي عليل أصي  في الطرقات مذهواًل وأطرق كل باب.       

  
القاسااية، فااي اسااتجةب  ســاعات الــزوال، وحلااول تصــرم الصــباال أماال يرجااى بعااد        

بعضاًا الشباب جهرا موليًا، تاركاًا  ، بعد أن أدارمديد، سرمد م لفراق ماض،  جللته غيو 
، والتااي ربمااا أنهكهــا الضــنى، داخاال جااوان  النــو، والبكــاء، خالطهااا شــتات لــذكرياتماان 

، مااان غيااار وجهاااة، ساااو  اجتااارار األمنياااات الطيباااات، للحبياااب ضـــائعةتخللتهماااا إبتساااامة 
 المفقود،

 (،والتي تتمثل في...... و)حسبي بقاؤ 



 

 

 
ــ ، رغــم  ــوحي ب... )طــول العمــر( لمحبوبت ــات، التــي ت فهــا هــو الشــاعر يســكب األمني

 المستحيل الذ  ظلل ساحات :
    

 ويجيبني صوت الزمـان وذا  صوت ال يجامل أو يحـابي      
 هيهات يا بخت الرضا ولى الشـباب وأنت زاهية الشباب      
 زهـواً شبابيما نادم أنـا يا صــبية فاسلمي يخـتال م      
 .  حسبي بقاؤ  بعـد  وأللف عـام في معانقة السحــاب      

 
 ألم أقل عزيز  القار ء:      

  
 أن الكتّاب، واألدباء، والشعراء من أبناء )بخت الرضا(، أبدعوا، وتفوقوا،             
 في وصف الحبيبة )بخت الرضا(؟            
 يلت ، كل يسهم بما تدف  ب  دخ           
حساس ؟              وما ينم عن  شعور  وا 

 
ساااائ،ًا للشااااربين، ال  لبنـــاً ، المـــدفاق، مااان  اااديها رضـــيعاً  )بخـــت الرضـــا(فاااي  كنـــت      

 ينضب.
يافعًا، يرمق بعين حذرة، أشعة المستقبل القادم، ومتاهاات  صبياً  )بخت الرضا(في  وكنت 

 المجهول ال،ائب.
طلعاًا، تجللااه قادرات الشااباب الناابض الواعااد، المتطلاا  مت شــاباً  )بخــت الرضــا(فااي  وكنـت 

 دومًا إلى العلياء.
 



 

 

ـــوتني   ـــانوأناااا أتطلااا  وأغاااازل،  )بخـــت الرضـــا(( إليهاااا ول ـــن الزم ـــة م ـــود المتقدم ، العق
ما حدث، فأذعنت، وعدت وبـدأت وأصارعها حينًا يخر، عندما يتطلب األمر ذلك، وك يرًا 

ــدأت فــيفيهــا،  ــا قــد ب ــ كم ــي، لــم ي حقهــا شــبح ســابق أيــامي، وك أن جــوانحي ودواخل
 الشيخوخة البغيض، وال انحناء العود بعد اخضرار .

 
، كانااات الدراساااة، فاااي ماااا يعااارف بمرحلاااة التعلااايم كنـــتحياااث  بخـــت الرضـــا(فاااي        

فاي مدرساتين ا نتاين، مان مادارس  (،-بفعـل فاعـل –، )اتمحت من الوجود اآلن الوساطى
 هما:الصفوة، 

 
 .النيل األبيض الوسطى مدرسة            

 و                             
 مدرسة الدويم الريفية الوسطي.            

 
أ نتااااان ال  ال ااااة لهمااااا، إال مدرسااااة  )بخــــت الرضــــا(،حفياااادتان ماااان حفياااادات             

إليهاا، مادة ال تتجااوز الخمساة أعاوام،  المنتمـون مصن  المعلمين(، حيث يادرس  مبروكة
)تمــز ، ، المنفصاالة عنهااا تمامااًا، حيااث ب..)سادســة(هم إلااى موقاا  يخاار يعاارف تتااوم باانقل

 الطاهرة: عجينة المعلم، وتركب، وتقوم(
 

 )بأيد مخلصة، وبميا  تربوية نقية، خالية من الشوائب(.               
 

 ، )مدرســـة النيـــلب والهماااا اإللتحـــاقكاااان حجاااي وحاااج تساااعة و ة اااين غياااري،          
،  الداخليــــة، بتربيتهــــا، وبمجتمعهــــا، وبنظامهــــا، وبثقافتهــــا، حيااااث ى(األبــــيض الوســــط

، لكاان فحسـب، فلو أن تعليمنا توقف في تلك المرحلة، علاى وجودناا بالداخلياة، وبتغذيتها
 إلنسان السودان المقبل.، والبناء األم ل، التعلمحجنا  أوفر في 



 

 

 
المكاااان، وال تاااوافر الماااداد ، ال تحااادا حااادود الزماااان وال الصـــر،إن الحاااديث عااان هاااذا      

، بكل ماهو راسخ وجديد، مماا أعجاز كتاابي هاذا، عان الوفااء فيض مترعوالقرطاس، فهو 
مااان فيضاااه، فهاااو يحتااام لسااافر غناااي، غزيااار  قطـــرة لاابعض مااان محتاااواا، أو حتااى لااابعض

 تليق به.في خصوصية متناهية الكلم، وريق المعاني، 
             
المـي د، فإننـا وكلمــا  تر، قلـيً ، علـى ضـفاف لحظـةلنسـتأذن بخـت الرضـا، ونسـ       

 أدرنا ظهرنا إليها، أقبلنا عليها، وكأن حالنا يقول:
 

 ) غيب  وتعال تلقانا  نحنا يانا  نحنا                     
 ما غيرتنا ظروف وال هزتنا محنة(                     

 
، بعاد معانااة البكـورة مايةدا عناد ، ذلاك الاذي حانات سااعفإن  ومن رحـم اهلل منـا       

 ، وقاد جااء فاي قاولحنـو األموفقادان  اليـتم،كادت أن تخرجه من رحم أمه، معلقاًا بخياوط 
  الحنو:الذي كان قد حل بواٍد وارفة جةله، وريقة أشجارا، إشارة إلى ذلك  الشاعر

 
 نزلـنا   دوحـ    فحـنا   علينا          
 .يم(ـالفط  على  المرضعات )حنو        

 
، الـذكريات، وتادور التحسـر، يبادأ األم، وب،ياب األم( فقد أصب  يتيم الحنوإن من فقد    

 والخسارة.، التشتت، والهواجس، والغيابوتتداف  بين 
 

بعـد فقـد مـن وتمثل ذل  في قول الشاعر العراقي، بدر شاكر السياب، بعد أن فقد أم ، 
 ء:أبي ، وهو ال يزال يتوق لحضنها الدافي



 

 

 
 أما   ليت  لم  تغيبي،         
 خلف سور من حجار،         
 ال باب في  لكي أدق،         
 في الجدار. نوافذوال           

 
 وفي قوله:

 
 فأين أبي وأمي،         
 أين جد ،        
 أين آبائي،        
 لقد كتبوا أساميهم على الماء،        
 اسمي على الماء.ولست براغب حتى بخط         

 
 وداعاً ياصحابي،        
 وداعاً يا أحبائي.        

 
 الذكريات:وفي تداعي 

 
 إذا ما شئتم أن تذكروني،        
 فاذكروني ذات قمراء،         
ال فهو محض اسم،          وا 
 تبدد بين أسماء.        

 



 

 

 
 وداعاً يا صحابي ،        
 وداعاً ياأحبائي.        

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 تلـذذتطاردنا، فننصا  غير مرغمين، بل ملباين لنادائها، فاي  لحظة المي دال زالت       

ــذكرياتت،ماارا النشااوة، بتااداعي  وحكايااات الكبااار ماان األهاال، التااي أصاابحت لنااا مااةذًا،  ال
إطةلتنااا علااى الوجااود، فااي أي صااورة أيااام، ال تتشااابه وساااعات  وحــلونحاان نخااوض فااي 

ماان الصااور، لكناااا نجاال نجتهااد فاااي مسااايرة رتابتهاااا، ونتفانااا فااي مواكباااة مساايرتها، بالقااادر 
   ف ...الذي نستطي ، 

 
)وقــت منااا ماان حالفااه الحااج ، فولااد ساااعة نشاااط، وانب اااق األشااعة الضااوئية،  قليــل       

ونعماات بهااا األنجااار، فكاناات ، تلااك األشااعة التااي تمااددت، وانتشاارت، وعماات، الضــحى( 
 .التفاؤلساعة والدة مازجها 

 
منااا، ماان ولااد لحجااة اختباااء الشاامس وازورارهااا، خلااف ال،يااوم التااي تلباادت  جــداً قلياال     

(، وجااء منهااا الرشــة(، الااذي نطلاق عليااه  الــرزازوجللات بعاض قطاارات مان ماااء الساماء  
(، تهماااس فاااي الـــرو،تـــرد (، حياااث تحركااات نسااايمات ريااا  خفيفاااة بااااردة  مطـــر الرشـــاش 

 مبشر بالخير.   خريفأذينات نبت ياف ، يتطل  نحو 
 

، الاذي ك يارًا والقصص الممتـ ، الحكايات الجميلةم ل هؤالء، القلة، دارت حاولهم        
 مثل:ما يرتبط بميةد العجماء 

 
 ، وأعجمهم  على اإلطةق،األنبياء والرسل                         

 سيد الخلق محمد بن عبد اهلل،                          



 

 

 )صلوات اهلل وس م  علي (.                         
 

، أولياء اهلل الصـالحينكما تربط الروايات أيضًا م ل ذلك الميةد، بميةد بعض من      
واستحسااانًا  التفــاؤلوعجماااء القااوم، األحياااء ماانهم واألمااوات، وكااان ذلااك كلااه، إمعانااًا فااي 

 (.كل شيء بيد اهلل، فهم يعلمون علم اليقين أن  الرواة ل، أما هؤالءللمستقب
 

(، كاااان أول مااان خاطاااب علياااه الساااةم  المســـيحوكماااا جااااء فاااي القااارين الكاااريم، فااا ن      
النخلــة تلااك  جــذع، إلااى  ســاعة مــي د الحاضاارين عنااد والدتااه، وك نااه كااان شاااهدًا علااى  

وياة، المعلوماة لاد  الجميا ، أناه قاادم كاي ، عندما أعلن، من خاةل صارخته المدالمباركة
 الذات العلية.من  المحبة والس مينضم لركب الحياة الجديدة، يحمل بين قبضتيه رسالة 

 قال تعالى في محكم تنزيل :       
 
َهـاُروَن َمـا َكـاَن َيا ُأْخـَت  *}َفَأَتْت ِبِ  َقْوَمَها َتْحِمُلُ  َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئًا َفِرّيًا    

َفَأَشـاَرْت ِإَلْيـِ  َقـاُلوا َكْيـَف ُنَكلمـُم َمـن َكـاَن ِفـي اْلَمْهـِد * َأُبوِ  اْمَرَأ َسْوءل َوَما َكاَنْت ُأمُِّ  َبِغّياً 
 .30 -27ا يات مريم  سورة َقاَل ِإنمي َعْبُد اللَِّ  آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبّيًا { * َصِبّياً 

 
(، كااا ن يقاااول الســـماياتمااان األم لاااة المتعلقاااة برصاااد سااااعات المااايةد والتساااميات       

 بمولود )ذكر(:أحدهم عندما يرزق 
بريـــر ود  الشـــيمهاااذا الطفااال الجدياااد، ولاااد فاااي جاااروف مشاااابهة لجاااروف مااايةد  إن     

فقاد ولاد فاي نفاس الياوم الاذي عـوض اهلل  أماا إبنناابريـر، فسميناا الحسين )تور شبشة(، 
هكاااذا تتتاااب  القصااص والروايااات، تفناااد عـــوض اهلل ود النميــر )أبشــام(. يااه الشاايخ ولااد ف

 ( لزوم التسبيكة.وتديها كمان جرعة جرعتيناألحداث والحكايا،   
 



 

 

الجد لألب أو إسم الجد لألم، إنما أغلب اسماء المواليد، كانت تستوحي من إسام         
العمـة أو  الحبوبـة(نصاب فاي مصالحة  في اإلنـاث،مانهم، أماا فاي حالاة  الـذكورفي حالاة 
، لهاا مكانتهاا فاي المجتما ، أو أي إسام مان تلاك األساماء )مرة جعيصة(أو أي  أو الخالة

 المتداولة في المجتم  ينذاك، له ميزات مرضية.
 

(، ترفـ  الواحـد درجـة،  مباهاة إجتماعيـةلهم، أو  إحتراماً  أو تفاؤالً ينب  ذلك إما         
مان سالطانهم، فاي بعاض الحااالت،  خوفـاً ، أو قاد يكاون أبيـ علاى إسام  عندما يسمي إبنه

والجباروت، ذلاك الاذي يقاوم بصاك أسانانه،  )العـزم القـو (مان أولاي  )الجـد( إذا كان ذلاك
فاي  الضـرس( )السن م  السن، والنايب م  النايـب، والضـرس مـ وسحقها م  بعضها، 

 غير ما غضب.
 

، ويحجمهـا، إذا أرادت أن تطـل علـى اآلخـرين، أو مثل ذل  الذ  يصارع البسمة       
 فيدف  بها إلى مثواها األخير، فتتمخض عن )تكشيرة( واضحة المعالم.

 
، أو الحاضارين، فاي غيااب األقـارب قاد تا تي نااتع مقتارح مان أحاد التسـميةكما أن       

 صااادقة، أو ماان رؤيــةاليشااترط فيهااا أن تكااون  )حلمــة(األب أو حضااورا، أو تاا تي نتيجااة 
 على الميت من األشخاص أو الحي منهم. التسميةاألحةم، وقد تكون  أضغاث

 
، خارجاًا عان الما لوف، وذلاك فاي إسـمًا غريبـاً ويحدث أن تختاار األسارة  أو األب،       

حالة أن تكون األسرة من تلك النوعية من األسر، التاي يماوت مواليادها الواحاد تلاو ا خار 
الاذي يرماز  )عوض(،لد  ك ير من األسر، التمسك باسام  بصفة متكررة. كما أننا نةحج

 للتعويض، عما فقدت من المواليد.
 



 

 

الذي مات على التو، فيصب  اسمه مرادفاًا ألسام  أبي قد يسمى المولود على إسم         
 يسمي :أبيه. وهناك أيضًا من يكرر اإلسم الواحد بين أبنائه ك ن 

 
 ومحمد ثالث، وهكذا(.محمد أول، و محمد ثاني،           

 
 بــالقوة،قااد تساامي بعااض المواليااد علااى أسااماء الحيوانااات، تيمنااًا بصاافات لهااا تتعلااق       

 ب :، ك ن يسمى المولود والشجاعة، والصبر
 

 )األسد، أوالنمر، أوالجمل(                             
 

 أورحابــة الصــدر،بالضــخامة، أوالســرور، أو قااد تساامى ب سااماء لهااا رمااوز تااوحي،        
 مثل:من مكونات االطبيعة غير الحية 

 
 )الجبل، والضو، والبحر(                             

 
بعض السمات، والصافات المحماودة، فعااد الك يار مان النااس إلاى  التسمياتسادت       
(، وتاااداخلت األسااماء فاااي حقاااب الرجـــوع للحـــق فضـــيلة،  الصـــحابة والصـــحابياتأسااماء 
ـــة(مااا  األساااماء  متتالياااة، ـــة، )اإلفرنجي ذات المعناااى وغيااار ذات المعناااى، ومااان  واألعجمي

، حتاى أصاب  لادينا ا ن مان األساماء، ماا نجـر محلـي ( )المنجورةذوات المعاني المؤلفة 
، فاة يعارف مان منتهـا ، ومنهاا ماا اخاتلط علاى الك يار مان النااس معنا ال يدرك صاحبه 

 جاهرا، أو من باطنه،
 
 . ناث أم للذكور؟لل فهل هو اسم  
 



 

 

ـــة، التقيااات ب حاااد أوليااااء األماااور فاااي     جااااء بصااادد ت،ييااار اسااام ابنتاااه مااان مدرســـة ثانوي
(، ألناااه )جوليانـــا، إلاااى اسااام يخااار يتاااواءم وتركيباااة مجتمعاااه، التاااي ال تتناساااب و)جوليانـــا(

اليعاارف معنااى لااذلك اإلساام، فقااد حصاال عليااه، كمااا أشااار، ماان  إساام ألحااد المماا ةت فااي 
 )كارب(.فلم سينمائي 

 فطوقتني ساعتها حيرة في أمري،       
 السؤال:وتبادر لذهني       

 
 هل كان األب معجبًا باإلسم في أصل ؟   
 أم هو معجب ب... )جوليانا( الممثلة؟  
 

 تقول:، الطرفة التي التسميات وقد خطر ببالي أيضًا في م ل هذا
فهوعناادما عاارف أن الخــروف(،  )مــرت للنعجــة، زي مااا بقولااوا )راجــل الجــدادة( الــدي إن 

،)آ  كـ م لكنـ  ال يمـت هجام عليهاا )عيشـة(الطفلة الص،يرة الموجودة فاي المنازل اسامها 
 للواق  بشيء(.

 
األحيــان كثيــر مــن األســماء )بتجيــب المحــن(، وتخلــق مشــاكل ألصــحابها،  )فــي بعــض 

 ولمن لهم صلة بهم، كالمواطنة مثً .
ي سامعتها غيار مارة، وهاي تحكاي عان أخ ساوداني تبادو أنهاا صاحيحة ألنا ففي طرفـة    

 وقال:(، س له عربي خليجي عبيدم،ترب إسمه  
 

 من أنت؟ -                    

 ف جاب: 
 

 .)عبيد( -                   



 

 

 فقال الخليجي: 
 

 ،أدر  أن  )عبيد( -                   
 لكن أيش اسم ؟                      

 
 ا أخي القار ء اإلسم بسو  شنو لى سيد ؟()شوف ي          

 
ـــال     (، كاااان يسااات،ل حافلاااة ركااااب مكتجاااة فاااي )حـــرانأن أحاااد الساااودانيين واسااامه  ويق

التااي كاناات  )الصــحيفة(، فااي عااز الصاايف، فكااان لزامااًا عليااه أن يوجااف الجرياادة القــاهرة
 المجاور ل :الذي يجلس في المقعد  المصر فس له جارا )هبابة(، بيدا لتصب  

 
 إنت حران؟                 

 
 يقول:السوداني، وبتلقائية تامة، إال أن  حران(فما كان من  

 
 انت عرفت إسمي حران كيف؟                 

 
 (،وهااو رجاال يجيااد فاان الحكاايبشــر  ســعيد )حكااى لااي صااديقي وجاااري،  ولقــد           
 ما يلي:( ب...)التسمياتفيما يتعلق 

 
يف البنياااة، ينتمااي ألحااد المنااااطق  النائيااة، والفقياارة فاااي ذات جااائ  ضااع كلـــب ذهــب     

مضاانية،  تفتيشــيةالوقات، حيااث تسااهر الكااةب طااويًة فااي تلااك الرقعااة، وتجال فااي عمليااة 
 لتسد بها الرمق. )من أ  نوع(،، طعام لقمةفي سبيل الحصول على 

 



 

 

حااي الااذي ال،نااي  بالم كاال، والمشاارب، ذلااك الالعمــارات  حــيوصاال كلبنااا هااذا إلااى      
اللحــم والعظــام الهشــة،  )ز  قطــ الدساامة، بمحتوياتهااا الم،ريااة،  ب ...)الكــوش(يتمتاا  

المرصــعة ببقايــا اللحــم والعصــب والشــحم(، وســيول الميــا  )الجاريــة( بالشــوارع، وداخــل 
الحفــر، وبــين كيمــان الحجــارة والحصــى، حيــث تجــد الكــ ب ضــالتها المنشــودة، بــين 

  مستنقعات هذا الحي الراقي.
 

ولاايس  الكوريــق( ب..وجااد ذلااك الكلااب المسااكين، الااذي ساااقته قاادماا إلااى حيااث الاارزق    
، قاوي البنياة، ك ياف الشاعر، يفوقاه طاواًل، ويفوقاه عرضاًا، )مبغبغـًا(، فوجد كلباًا )بالملعقة(

دساامة بااين فكيااه، وهااو يرقااب ذلااك الوافااد بعااين  )عضــم(ويفوقااه قااوة، وهااو يمسااك بعجمااة 
   عملية )الكد(.من غير أن يوقف حذرة، واستهتار بائن، 

 
، لإلساتيةء  العمـاراتكلاب  معاركـةأو  تخويـفعلى ذلك المسكين الجاائ ،  استحال      

علاااى تلاااك ال،نيماااة، التاااي ال ولااان يحلااام بم لهاااا طاااوال اياااام عمااارا، فلجااا  للخدعاااة والحيلاااة 
 )التحايل(.

 ف جاباه بكلماة بـتكلم(، ، )طبعًا دا زمـن الحيـوان( عن إسامهالمنغنغفس ل الكلب          
 واحدة :

 
 )ياسر(. -                   

 
درجاة بالتقرياب، وذلاك بفعال  180عندها ابتعد الفكان عن بعضهما، بماا يعاادل          

 )المزمــزة(التمتاا ، و ياسـر(األلاف الممادودة، فااي ذلاك الإلساام الربااعي، الااذي أفساد علااى  
 التي لم تنته بعد.

 



 

 

، فهجام العمـاراتيمان باين فكاي الكلاب  )العضـم(العجماة  تملصت()إوهنا سقطت         
، وهاااو )المعصعصـــتين(الداهياااة، وطوقهاااا بفكياااه ورجلياااه األمااااميتين  الضـــيفعليهاااا ذلاااك 

مااا لااام يحد اااه ماان قبااال، مسااالطًا نجراتاااه  )الممجوجـــة والملخبطـــة(،يحاادث مااان األصاااوات 
احتاااار فاااي أمااارا، الاااذي )األرض والجمهـــور(، نحاااو صااااحب  )حمـــر(،ال اقباااة مااان عياااون 

وباادت لااه اسااتحالة اسااترداد عجمتااه المختطفااة، ففكاار فااي أن يتباا  خطااوات  ذلااك الكلااب 
ــة،، فيلجاا  أيضااًا الوافــد فساا له عاان إساامه، ففهاام المسااؤول أبعاااد المساا لة تمامااًا وباادا  للحيل
 يقول:وك نه 

 
 الفور بكلمة واحدة أيضًا:وأجابه على )قديمة! د  على أنا(          

 
 )إإإيسى(. -             

 
 ويقصد: 

 )عيسى(. -                
 

لم تكلفه تلك اإلجابة المقتضبة، سو  بعض من زفيار خفياف، ال يقاو  علاى تحرياك      
 ، من بين فكيه، ولو قيد أنملة.)العضم(تلك الوجبة الدسمة، 

 
ـــة(أال تااار  عزيااازي القااااريء أن لألساااماء    لحاحاااة ا فاااي اإلساااتخدام، وبالاااذات عناااد )حوب

   والضرورة في بعض المواقف؟
  

 وأنا تلميذ فاي الصاف ال الاث س لني، (ود الحكيم يوسف الطيب أذكر أن أستاذي        
 إسمي:عن مصدر ، بالمدر سة األولية

 



 

 

 إنت سمو  علي منو ياعمر؟(.                                
 
 الثقة:ف جبت على الفور وبكل  
 

 .)علي الشيم عمر )راجل الكريدة(                              
 

كاااان يبحاااث عااان  أســـتاذ لااام أكااان سااااعتها أعااارف غيرهاااذا المعلوماااة، وال أعلااام أن      
 لي: فقال ،  رضي اي عنه(عمر بن الخطاب ، الذي كان يتعلق بالخليفة مدخل لدرس 

 
 (سمو  علي منو؟ )والشيم عمر                             
 
 أراحت :أراحتني كما  جماعيةبة فجاءته إجا 
 

 (.)علي سيدنا عمر بن الخطاب                            
 

فعمد إلى درسه مسرورًا ، ي،وص في متاهاته، وأنا لم أزل، وبعاد نياف وخمساين مان      
، كياف تمات مراسايم الساماية تلاك، وحتـى اللحظـةاألعوام،  مضت ، أفتو داخال نفساي، 

، مان إيجااد مخارم يخار، لايلع مان الطيـبكاان سايتمكن اساتاذي  (، وكيافسمايتيأعناي  
بابااه إلااى عنااوان درسااه،  إن لاام أكاان حاضاارًا فااي تلااك اللحجااة؟ إذ كناات أنااا التلميااذ الوحيااد 

 .  )عمر(في الفصل المسمى 
  

لكاان مااا أ ااار العجااب فااي نفسااي، وبعااد أن امتشااق العااود واعتاادل، وأصاابحتى ماان ذوي     
والاذين  ، )المفتقـد(،لباون ويتصافحون صافحات الماضاي التعليمايالش ن التربوي، الاذين يق



 

 

الزمااان الااذي ، (الســمحيتحسسااون، ويتلمسااون، ي ااار بصاامات معلماايهم، فااي ذلااك الزمااان  
 في :كان المعلم 

 
 يتلمس أميز األساليب التدريسية، في سبيل إرضاء نفس ، 
رضاء رب ،   وا 
 وتبصير ت ميذ ، 
 وتمليكهم الحقيقة العلمية، 
 صافية من غير دنس. 
 
 كان المعلم وقتها، يسعى بموهبة متأصلة، 
 وذات نابضة بالمعرفة، 
 ورو، قتالية القتناء المعلومة، 
 وتطبيقها، وتفكيكها، وتركيبها، 
 
 بغية ترسيخها في أذهان الت ميذ، 
 باستخدام كل ما هو في المتناول، 
 وكل ما هو في الخيال. 
 
 ويسأل،كان المعلم يمهد، ويسرد،  
 ويجيب، ويكتب، ويرسم. 
 يمثل، ويمز،، ويلعب، وينشد، ويغني. 
 يحزن م  ت ميذ  في مواقفهم الحزينة، 
 ويفر، لهم عندما يفرحون. 
 



 

 

 ومن المواقف العجيبة أن  كان: 
 )يفر، بنجاحهم، 
 ويتباهى ب  أكثر من أفراد أسرهم(.  
 

 فقد كان المعلم:
 محاورًا، ومرشدًا، ومشرفًا،  
 مساعدًا، ومعينًا، لت ميذ  في تعلمهم،و  
 وفي الوقوف على قدراتهم، وطموحاتهم، وتطلعاتهم، 
 
 بنفس الصورة التي يتطل  لها علماء اليوم، من التربويين، 
 (،تعليم المستقبلفيما يصفون  ويسمون  ) 
 والذ  إن جاز لنا أن نعرف   ب..  
 )التعليم في الماضي(، 
 
 الذ :ذلك  
 علي (، ي الحفاظ)فشلنا ف 

 مماأفقدنا أن نكون الرواد في التعليم المستقبلي.
 
 نقول:، أما يحق لنا أن المعلمبعد كل هذا الذي جاء في حق    
 شوقي:أمير الشعراء أحمد كما قال  
 

 قم   للمعلم   وف   التبجي               
 ؟كاد المعلم أن يكون رسوال             

 



 

 

 أيضًا:ساءل أن أت ليأوال يحق   
 

 ماذا تركتم يا أستاذ الطيب )ود الحكيم يوسف(،          
 أنت وزم ؤ  من المعلمين، في ذل  الزمان )السمح(،         
   مسلكًا من مسال  الرسل لم تسلكو ؟         

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ــــدساااابيل الم ااااال، عنااااد اختيااااار المعلمااااين يقودنااااا الحااااديث وعلااااى       لمــــداخل ، وللتمهي

 أمـــدرمان، دروساااهم، مااان الواقااا  الاااذي يااارتبط بالبيئاااة ارتباطاااًا مباشااارًا، ففاااي أحاااد مااادارس
، أو األسـاس، قبل أن تسمى مرحلاة المرحلة اإلبتدائيةجلست الى أحد معلمي العلوم في 

الطيـــب محمـــد  -لاااه بااا ذن اي الم،فاااور  -كماااا يحلاااو ألساااتاذنا  األساســـيمرحلاااة التعلااايم 
  ب :أن يسميها، وكان الدرس يتعلق  البشير

 
 (.البرمائيات                              

 
ساا ل المعلاام التةميااذ، عمااا شاااهدوا ماان الجااواهر ال،ريبااة، فااي اإلسااتعراض العسااكري    

ــــايوعلااااى شاااااطيء النياااال، أ ناااااء اإلحتفااااال األول بعيااااد  ــــات  م رية العســــك أحــــد اإلنق ب
   الت ميذ:(، ف جاب أحد م1969بالسودان في العام 

 
 الدبابات(.  -
 
 ؟الدبابات أي نو  من -
 التي تدخل النيل وتخر  من . -
 
 لت ميذ :وكان سؤال األستاذ التالي   



 

 

 ؟الدبابات ماذا تسمى م ل هذا -
 اإلجابة:فجاءت   
 

 البرمائية(. الدبابات  -
 

 تباشـيرت  فتسـلقتد المعلام المادخل الساليم لعناوان درساه، واستنادًا على هاذا اإلجاباة، وجا
 هو:أعلى السبورة لتخط عنوانًا عريضًا 

 
 )البرمائيات(                                             

 
ليبدأ بعدها الت،ل،ل في مكونات درسه، الذي مهد له تمهيدًا سليمًا. وأتاح للتةمياذ مسااحة 

 بداء الرأي.واسعة للفهم والتطبيق وا  
 

تختلف مواقف المعلمين ك يرًا، عند التمهيد لدروسهم، وهاو مطلاب ترباوي يحاتم علاى      
عمليـة ،  ، فهو بذل  يربط ما بـين مـا مضـى مـن دروس والـدرس القـادمالمعلم التقيد به

ثــارة إســتعداد(،  حتااى يااتمكن ماان إقحااام تةميااذا فااي الاادرس، بمشاااركة جااادة ماان تجهيــز وا 
 تميلهم للتفاعل معه.قبلهم، كي يس

  
. الـذ  يعيشـ  التلميــذ، البيـ  التمهيـد مـن الواقـ يتطلاب ذلاك كماا أسالفنا، أن يكاون     

ما ًة، حياث ال  صـحراويةفمما ال يعقل أن يستخدم م ل هذا التمهيد الذي ذكرنا، فاي بيئاة 
جهاود  يستطي  التلميذ، بقدرما توافر إليه من الذكاء، أن يتخيل ما يحدث، مهماا تضاافرت

 المعلم، وتكالبت، لتوضي  الموقف لديه.
 



 

 

، عان حكا  لـي أحـد األصـدقاء، تذكرت ماا غير الواقعيمن منطلق التمهيد الواقعي، و   
 األمكنة:، يتعلق بالبيئة، ويتعلق بعدم الدراية لج،رافية غير واقعيحدث يم ل موقفًا 

، في نفاس الوقات، ضرورةو ةموضفترة من الفترات، كان اإلغتراب للبةد العربية  في    
مكاناات الذكوروكان الشباب   (، يسعون جاهادين بكال ماا يملكاون مان ماؤهةت علمياة، وا 

ماليااااة، الجتياااااز الحاااادود الج،رافيااااة للسااااودان، محملااااين يا مااااال، والتطلعااااات، والتوقعااااات 
وم، ب نواعها، لمكاسب مالية تكفيهم وتكفي حاجات أسرهم، التي تدف  بهام دفعاًا قوياًا للخار 

 وترك أرض الوطن، طوعًا أو كرهًا.
 

التااي حصاال عليهااا، بعااد عاادة  شــهادات الخدمــةيحماال  )ليبيــا(، غااادر أحااد شاابابنا إلااى   
متنوعاااة، سااااعدا فاااي الحصاااول عليهاااا بعاااض مااان  أختـــامإجاااراءيت مضااانية، تزينهاااا ي اااار 

باين المعارف، أو بتقديم التسهيةت األخر ، التي تعمل على كسر ذلك الحااجز النفساي، 
 صاحب الحاجة والمسؤول، والتي يعلمها القاريء الكريم نمامًا.

 
(، ضااايفًا علاااى مجموعاااة مااان ليبيـــابرحالاااه فاااي أرض ال،رباااة   المغتـــرب الجديـــدحاااط      

(، وتحلق حولاه الجميا  يساتخبرونه، ويتسااءلون عان كال بيت عزابةاألهل والمعارف في  
 األكل، والشرب، والسياسة في:شيء، وخاصة 

 
 " محمد المكي إبراهيم"  ) ب د تأكل الجوع وتقتات الدوار(          
 

(، )زو  بهـيج يقدمون له من كرمهم، ما هو غير م لوف له في تلك البةد، مان كال     
فساار ساارورًا غااامرًا، أذهااب عنااه أيااام المعاناااة بعياادًا، وانفتحاات الاادنيا أمااام عينيااه، فااة شااك 

  ويعيو في دعاة، م ال مااهم فياه مان الخيار والنعايم، أنه سيكون واحدًا من هؤالء، يستمت
كما سيرسال بعضاًا مان راتباه ألهال لاه، يترقباون فاي قلاق مميات، ذلاك الياوم الاذي سيتسالم 

 )حيث تطفش معاناتهم إلى غير رجعة(.فيه ابنهم العمل، 



 

 

 
(، فنماا إلاى سامعه، أ ناءهاا، ب ناه سايحجى بتسالم عمال فااورًا، الونسـةطالات سااعات      
معااااه. فنسااااع الك ياااار ماااان خيااااوط التوقعااااات، ورؤ   شــــهادات  الموثقــــةمااااا أنااااه يحماااال طال

، ليساتفيق علاى ساؤال أحاد بعيدًا...بعيـداً المستقبل، الذي سيضيء باقي أيام عمرا، فسارح 
 الجالسين:

 
 إ)نت أصل  شغال شنو؟( -
-  

 اإلجابة الفورية )جدًا(:وكانت 
 

 سواق بنطون! -

 

(، وتماددت خيباة األمال خب النمل في ملس الرخـام)غمر الجمي  صمت قد يمزقه،      
التاي اساتهدفتها أفاواههم، ف صابحت معلقاة  اللقيمـاتلتس  جمي  الحاضرين، ولتطاال تلاك 

 تردد:، حائرة تتلمس اإلفرام عنها فك نها اللسانو اللهاةمابين 
 

 )يا ربي جوة وال  برة(.                        
 

فااي )بنطــون(  يبحااث عاان)ســواق بنطــون(  موقااف معاايلااك عزياازي القاااريء أن تتصااور  
 الصحراء الليبية!

 :من هنا أال تتفق معي       
 

 أن التمهيد للدخول في الدرس ل  أهميت ،           
 لد  المعلم ولد  الت ميذ؟           



 

 

 
  أياادينا الااى الرجااو  يلــو (تجاارر أذيالهااا بيننااا، وال زال القاادر   ال زالــت ســاعة المــي د    

 للحظة مي د . في تصويرا)عبد الباسط سبدرات(  إليها قسرًا، فها هو الشاعر
 
 

 ففي ذل  اليوم وتل  اللحظة:     
 

 )إيوان القيصر ما اهتز،        
 ما انشقت أض ع .        

 
 وأردف:      

 فأنا لست نبي قريش،        
 لست محمد.        

 
 وزاد على ذلك:     

 مثل محمد،ولكني         
 بن امرأة كانت تأكل تمراً وقديد،        
 رضعت،        
 حبوت،        
 مشيت،          
 أكلت الطين(.        

 
(، ماااان حياااااث سااااااعة المااااايةد ســـــبدراتلااااك عزيااااازي القاااااارء أن تصااااانف الشاااااعر         

تاااي وجروفهاااا، وتلحقاااه بقائماااة إحاااد  المجموعاااات التاااي ورد ذكرهاااا فاااي هاااذا المنحاااى ، وال



 

 

أو  مــاطراً تضاام أسااماء مواليااد أربعينااات القاارن المنصاارم، ف نااا ال أخااال أن يومااه ذلااك كااان 
 .حتى مشمساً أو  غائماً 

 
هكذا يولد الناس، بتفاوت في قدراتهم الجسمانية والعقلية، مان حقباة نماو إلاى أخار ،      

اك فيوصاف الاابعض ماانهم بالااذكاء، وبعضااهم يوصااف بال،باااء، وماانهم ضااعاف البنااى، وهناا
(، العمالقـة(، وهنااك طاوال القاماة  والعناقر ذات الطبقات المتدليـةذوو الحجوم الفااخرة،  

 (.األقزاموقصارها  
 

، أن ناار  مــن أوالد شــمبات خالــد، عصــام الــدينلقااد تساانى لااي وصااديقي األسااتاذ        
فااي العااالم، فااي مدينااة وأقصــر رجــل فااي العااالم،  أطــول رجــلونقااف جنبااًا إلااى جنااب بااين  

. فكااام كاااان الفاااارق كبيااارًا وماااذهًة، فيماااا بينهماااا، وفيماااا بينناااا وبينهماااا، ويكفاااي مااان شـــقدم
 رأسـي، وهاو واقاف ممتشاقًا، وأن بقليـل، كاان فاوق ركبتاي الرجل القصيرالمقارنة أن رأس 
، وأناااا واقاااف ممتشاااقًا، علماااًا بااا ن طاااولي بالمعياااار الرجـــل الطويـــل بقليـــلكاااان فاااوق ركباااة 

 هو:الد والمستمر أبدًا، لكل أبناء السودان(، الخالحكومي   )الجوازاتي(
 

 (،بالتمام والكمال،  خمسة أقدام وست  بوصات                   
 

رغااام إنكمااااو، وتضااااؤل أجساااام معجااام الساااودانيين، بصااافة عاماااة، فاااي الحقاااب المتااا خرة، 
مهمـا ألسباب علمية وجيهة، إال أن المقياس السوداني لطول الفرد، جل  ابتًا ال يتزحازح، 

 . عوامل التعرية النفسية والغذائية و)الجيبية(، في زحزحت  تكالبت
 

ـــوان بشـــرتهم يتفااااوت النااااس فاااي الساااودان، أيضاااًا،  فاااي     ، فهنااااك  أناااوا   مختلفاااة أل
 مثل:ومتفاوتة في تدرم ألوان أجسامهم 



 

 

لاوان (، وغير ذلك مان األالقمحي، وخاتف اللونين  األسود(، وتجاوزاً األبيض            
 مثل اللون:الم لوفة، التي ال تحوي األلوان المستحد ة 

 
 البيجي والتركواز  والورد  والطوبي،    
 وغيرها من األلوان التي ال أصل لها.     
 

)لقد سمعنا بالزول األخضر، والزول األصفر، والزول األسود، والزول األحمـر، ولـم     
 نسم  على اإلط ق بي زول لون :

 
 )فستقي، أو بصلي، أو حرجلي، أو برلسي(.           

 
لكناااي قاااد سااامعت أحااادهم يحكاااي قصاااة، تتعلاااق بشاااريحة مااان شااارائ  مجتمعناااا الحاااالي     

 تدعى:
 

 (.الحناكيش                     
 

أؤكد للقاريء الكريم، أن ال علم لي بحقيقة تلك الشاريحة، فهال هاي حقيقاة أم ضارب      
 من ضروب الخيال؟ 

، طائفااة ماان الشااباب، ماان الجنسااين،  يبااال،ون فااي عاادم إدراكهاام إنهاا       ا وكمااا أىخباارتى
( أهااال الساااودان والممارســـات أو العـــادات أو )فلكلوريـــةأ التكـــوين أوالنســـيج، أو للتـــراث
 عامة. 

 فأخبر:ب لوان الحيوان،  الضعيفبينهم وبين إلمامهم  الحاكيربط    
 



 

 

، العـين والحسـد(لازوم الكراماة مان شارور )خـروف ا ناين مانهم كاناا بصادد شاراء  أن     
أعجبــا بـ  أيمــا إعجــاب ! ألن شــكل  (، أصاابا احاد الخااراف،  الزريبــةوعنادما ذهباا إلااى  

 كدا حاايكون عشانولون  مريح وجاذب كمان، ، وطبع  هاد ء، وعيون  نعسانة، لطيف
خلااو ، ال يبالرقــةمشااب   متقطــ ، بصااوت بــائ  الخــراف، فسا ل واحااد منهمااا (""هــش لحمــ 
 التالي:،  السؤال األطفاللد   مخار  الحروف، التي تتداخل وبعض التأتأةمن 
 

   باهلل الخروف )البيج( دا بي كم ! ياعمو؟                   
 

فاي ابتساامة خبي اة  فلملـم شـفتي بائ  الخراف السؤال، في محتواا وصاي،ته،  استنكر     
 .الظنونساخرة، طافت به بعيدًا في متاهات من 

 
 وحكت حنكوشة:      

 
مشينا لي ناس بقربوا لى أمي، في )حلتهم( ، سقونا موية حافظنهـا فـي فسـتان "      

ولى اآلن ما عملت لينا حاجـة، ال حمـى، والصـداع، (و شربنا منها، القربة)، تعني غنماية
 كاروشة(.تقصد  وال كركشة، 

 
(، أخباارا صاااحب كمــون أســودء  وقياال إن أحاادهم أرساال للبقالااة المجاااورة لمناازلهم، لشاارا  

 فقال ل :البقالة ب نه غير متوافر لديه. 
 

 ؟(.ما عند  أ  لون تاني                                
 

 بــن الحــاكم التركــي محمــد،  اســماعيل باشــاساا ل معلاام التاااريخ أحاادهم عاان كيفيااة مااوت 
 علي باشا إبان فترة الحكم العثماني في السودان(، فأجاب:



 

 

 
 )عزمو الم  نمر، عمل لي  بارتي، وقام حرقو(              

 
من النااس مان يىنساب إلاى سالفه، بالورا اة أو بالممارساات السالوكية البيئياة، فيصاب        

( ب حااد أسااةفه، وبااذلك تتميااز NOT IDENTICAL  قريبــة الشــب الفاارد ماانهم نسااخة 
ت بمميزاتهااا الخاصااة األساار عاان بعضااها، وتختلااف القبائاال فااي سااماتها ، وتحاادد القوميااا

بهااا، بمااا يلحااق بهااا ماان صاافات، جعلاات منهااا كينونااة يشااار إليهااا، وذلااك بمااا تحملااه ماان 
 سمات ت صلت فيها دون غيرها.

 
ماان  الســتة مليـاراتمان حكام اي فااي خلقاه، والتاي ال تعاد، أنااه اليوجاد، مان باين  لكـن    

صااااائية، شخصااااان فااااي أرض اي، اليااااوم، إذا مااااا صااااحت هااااذا اإلح الحايمــــة(البشاااار،  
فااي كاال أو جاازء ماان مكونااات جسااديهما، حتااى  علــى اإلطــ ق،ماانهم يتشااابهان،  )زولــين(

ــوائمعلااى صااعيد  ــاتج  )تــوائمالتااي يطلااق عليهااا تجاااوزًا  الت متشــابهة، بمــا يعنــي أنهمــا ن
رغاام أن واحاادًا ماان عامااة الناااس قااد يقااول وفااي  بويضــة واحــدة، وحيــوان منــو  واحــد(،

 تامة:عفوية 
 

 (واهلل التيمان ديل بيتشابهوا ز  القردة                    
 

ال لمااا أصاابحوا أوالد )القــرود بتتشــاب (وماان قااال أن  بالنساابة لنااا، فهاام أيضااًا  عمومــة، وا 
 )خلق اهلل( ال يتشابهون.خلق من 

 
إذا تمعااان الواحاااد مناااا فاااي وجاااوا جميااا  البشااار، الاااذين يعااارفهم أو مااان ال يعااارفهم،         

فرادًا أو جماعات، في المناسبات السارة، أو المناسبات غير الساارة، وفاي عندما يلتقيهم، أ



 

 

إلي ا نااين  متطــابقو دقيــق وغياارا، فلاان يجااد أي وجااه شاابهالحــج( المااؤتمرات، كمااؤتمر  
 نقول:(، من كل تلك المةيين، لكننا في بعض األوقات ربما زولين 
 

 . !()واهلل الزول دا بيشب  ف ن جنس شب                   
 
وقاد يحاادث ك ياارًا، أن تساالم علااى شااخص بحارارة وتصااافحه، ألنااك تعرفااه تمامااًا، لكاان فااي  

 :فقط، وليس هو، فتقول بعد أن تصل لتلك النتيجة شاكلت النهاية يطل  من 
 

 )واهلل شبهت  على ف ن(.                   
 
الطيـب ناان المقتادر، ويكون ناتع ذلك اللقاء، بعضًا من شاوائب اإلحبااط . فهال رائعاة الف 

، شجي الصوت، ذلك الذي ك يارًا ماا يت،ل،ال فاي الادواخل، ويحارك الوجادان، تلاك عبد اهلل
 فيها:األغنية التي جاء 

 
 ) يخلق من الشب  أربعين(!                 

 
ـــة، أم هاااي مجااارد  اإلحبـــاط، أو شـــوائب هااال هاااي ناااو  مااان أناااوا        ( فاااي عياااون زغلل

 الشاعر ساعة الم،يب؟
 جاء: وفي بعض األساطير      
 

 اسطورة خرافية ورد ذكرها في صفحة ماضاية(، وكماا هاو معاروف فاي  البعاتي أن      
ب ..)خلـل فـي ، ومصااب )لـى درجـة المبالغـة(كائن قباي  الشاكل،  البعاتيأن  األسطورة

 فقيل:وال يفهم من جملة حدي ه إال القليل.  )ينخنم(حيث أنه  الجيوب األنفية(
 



 

 

إنسااان، فقاادم اليااه، شــبح  (البعــاتيإنااه وفااي ليلااة ماان ذات الليااالي المجلمااة، رأ           
)بالواضـح يعناي  (،تفنشة، وش ضيم، وكمان صار  وش ،  شخصًا قبيح المنظرفوجدا 
الشــيطان فاسااتعاذ باااي ماان  إنســانا،أن يكااون ذلااك  البعــاتي(، فاسااتبعد أقــبح منــ   كــدا(

   قائً :هورية أردف ج ب ..)نخنخة( ة ًا، و الرجيم
 

 )اللهم ال تمحنا وال تبلينا، دا إنس وال جنس.(                
 
، وال يوجاد أبادًا، فهال لاك، إن صا  الشب  المطابق خادعلم أقل لك،عزيزي القااريء، أن أ

 ، بسهولة ويسر؟البعاتيالذي استعاذ منه  الشبي وجه السبه، أن تتحصل على م ل ذلك 
 ؟بحق فريدةوجهه  أوال تجن أن بصمة 

المما ااال، إذا لااام يركاااز بقاااوة، وياااتفحص باااتمعن تاااام، فاااي  الشـــبي لكااان أحااادنا  قاااد يجاااد    
 )ف ن(.تفاصيل وسمات الشخص الذي تخيل أنه 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ودنوبـاو  بـأم فاي ، علياه رحماة اي، عباس موسـىأن التقيت ب ستاذي الجليال  حدث    

، وكناات قااد تلقياات العلاام علااى يديااه، علااى مااد  أرباا  ساانوات متتاليااة، فااي المرحلااة درمــان
 الثانوية.

 
 التي كنا نطلق عليها أم العلوم،، الجغرافيا أستاذ  عباس معلمًا لمادة كان    
 بارعًا، فاهمًا، مجودًا، وعالمًا ببواطن المادة. رحم  اهلل، فكان،    
 للسبورة، يوحي بأن  فنان متمرس، تخدام كان اس    
 خط  يفوق رسم ، في التقنية، والجمال، والترتيب.    
 

 كان أستاذ  عباس أشواًل،    
 وفي عيني  تكوين خاص ب ،    



 

 

 وفي مشيت  إيقاع مميز،    
 يميل بجسم  ناحية اليمين،    
 وفي صوت  رنين، يتوافق،    
 ورنة جرس بداية الحصة،    
 وفي ، وباختصار،     
 هويت  التي تميز  عن غير  تمامًا.    
 

 سويًا؟ س لته إلى أي مدرسة نقل بعد المدرسة التي كنا فيها      
 السودان:وذلك بعد تطييب الخواطر، وأسئلة أهلنا في     
 

 التي المبرر لها،      
 والتي تعتبر من أدوات هدر الوقت،     
 وتية،واسته   األوتار الص     
 وكل األدوات واألجهزة  المستخدمة،     
 في الك م والحركة.      

 
 أجابني أستاذي:

 
 إنت تقصد عباس أخو ؟(               

 
 )أنا أخو !(.               

 



 

 

كاال الخيااوط، التااي تقااود لحااديث مرتااب معااه، وجللاات  )تلخبطــت(طااارت كاال العبااارات، و 
تلاك الخياوط، فلام أجاد مان الكاةم ماا يعينناي إال ماا  أفتو لعادة  اواني، فاي تجميا  بادايات

 يعني:
 

 سلم لي علي  شديد(.                             
 

مااارة ، حينماااا كنااات أعمااال  وكااايًة  أســـتاذ  عبـــاسمااان عجياااب الصااادف، زارناااي        
في أحد المدارس العريقة، الجاذبة، التي يتوق الطةب وأولياء األماور، فاي  )نايب ناظر(،

نتماااء إليهااا، أملااين  فااي النجاااح الموعااود. جاااءني بصاادد قبااول إبنااه فااي الصااف ال الااث اإل
 ال انوي، بعد أن رفض طلبه من قبل المكلفين بذلك، لعدم وجود أماكن لإلجةس.

 
 وبـديت أود  واجيـبكان ال يعرفني، أما أناا فعرفتاه كماا عرفات أخياه مان قبال،          

وساااعتها ورد اساام  )بالكامــل(،حينهااا عاان إساام الطالااب  ساا لته فااي يــاربي دا يــاتو فــيهم؟(
ـــم، فانتصااابت واقفاااًا عبـــاس ،  معرفاااًا لاااه بنفساااي، فكاااان الموقاااف ماااؤ راً، فااادخلنا فاااي للمعل

ــان(بعضاانا،  ــي تلهــج بالشــكر واإلمتن ــ  و )دواخل ــار  تنصــب فــي مــد  مســاعدتي ل )أفك
 و(.بقبول إبن 

 
، وبعاد انتهااء مراسام أيـام زمـانعان ، وبدأت الحاديث طلبت منه الجلوسبعد العناق      

إكاارام الضاايف، دلفاات إلااى نفسااي أفااتو فيهااا، عاان صااياغة لتعبياارات تليااق بمقااام أسااتاذي، 
خةص فتمتمت قائًة:   الذي ما بخل علي مما منحه اي من علم، وتربية، وا 

 
)أواًل الزم تعــرف يــا أســتاذ ، أن المدرســة د  حقــتكم، وثانيــًا عنــدنا خمســة           

صول، خلي  يختار ليـ  أ  واحـد مـنهم، ويجلـس مـ  )زمايلـ (، ويجـي يـوريني بعـدين ف
 أختار ياتو فصل!(



 

 

 
ودعت أستاذ  الذ  الذ بالصمت حينها، وافترقنـا كـل ينـاجي مـا بداخلـ ، ولـم يشـأ     

 اهلل لنا أن نلتقي ثانية، فقد غادر أستاذ  إلى الدار الباقية، مغفورًا ل  بإذن اهلل.
 

 هذا حصاد  يا أستاذ عباس،                  
 وهكذا كنتم نعم المعلمين في ذل  الزمان )السمح(،                 
 الذ  ال يغنط الواحد منكم في  من رحمة رب  أبدًا.                 

 
 و من أمثال األستاذ عباس:

 
 في المرحلة األولية:       
 أحمد الطيب العبد       
 سيدعثمان ال       
 عبد الماجد محمد خير       
 محمد أحمد الماجر .       
 األمين السباعي       
 ابراهيم حسين زهران       
 عوض اهلل منصور       
 عبد العزيز عبد النبي       
       
 المرحلة الوسطى: وفي       

 مصطفى حسن أمين       
 الطاهر المبار         
 الطاهر العبيد        



 

 

 يسن أحمد عبد الواحد         
 عبد الغفار محمد الحور        
 حسن اسحق       
 ابوبكر علي عبد اهلل      
 سعد أمير ط        
 محمد عثمان محمد الحسن       
 عباس علي       
 قطبي سالم       
 عثمان حسين        

 
 لمرحلة ال انوية:اوفي 

 محمود محمد علي نمر       
 النا حمودةمو        
   محمد عمر يسن       
 عبد اهلل كريم الدين       
 صديق مناع      
 محمد خير رزق اهلل       
 ابراهيم العاقب      
 عجيب عثمان      
 رضا  علوب      
 بسكواال دينج       
 آدم أبو الرجال      
 يحيى عبد الس م      
 محمد علي فرا        



 

 

       
 )عشـان كـدا( )ميـة فـي الميـة(.أن وجه الشبه موجود، بنساب أقال بك يار مان يبدو       

أك ر من أي جازء يخار، مان مكونااتهم الجسادية الجااهرة.  ب .. )وجوههم(،يىعرف الناس 
ويااوحي ذلااك، باا ن البصاامات التااي يمكاان أن تؤخااذ ماان باااطن اإلبهااام، أو باااطن األصاااب  

، يمكن أن تؤخذ مان موقا  يخار، فيش( مث ً الالعشرة للكفين، إن كانت سليمة، في حالة  
)تغلـت عليـ  وال فهاي بصامة ال  العـين، م لما توصل الياه العلام ماؤخرًا، باساتخدام بصامة

   توسم إيدي (.
 

( بنساااب عالياااة، أو تجـــاوزاوفاااي األقاااارب، نجاااد أن أولئاااك  المتشاااابهين مااانهم            
ه ماان الوجااوا، فهاام فااي بعااض بنسااب ضااعيفة، أو غياار المتشااابهين جاهريااًا ، فااي أي وجاا

( المقاايم بالسااعودية، أحمــد( زوجااة مصاارية، لزوجهااا  عفــاف(، قالتهااا  كالعقــارباألحيااان  
(، ماان محمــود وعــزة   وهااو يستشاايرها فااي أماار السااكن قاارب أقااارب لهمااا، همااا الزوجااان  

إلاااى خطابهـــا ، فكانااات إجابتهاااا فاااي أحاااد الساااطور التاااي تتوساااط والمعلمـــة( المعلـــمطاااراز  
 التالية:(، على العبارة والشورة، الذي أطلعني فيه، بحكم الصداقة  )أحمد(زوجها 

 
 يا أحمد أبعد حبة تزداد محبة،           

 (.األقارب كالعقارب                 
 
ــيس بالســم بينهمااا باااالعقــارب  لاام يااتعج، ولاام يبتعااد شاابرًا، ففرقاات أحمــدلكاانل   لطــ ق، ول

م ة يضارب، وك يارًا ماا أسا ل األصادقاء المقاربين مناي ، وأصبحت مقولتها الزعاف القاتل
 األمثال:في مضرب 

 
 .  ()المصرية قالت شنو؟                   

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك



 

 

 
ــا مســالمة جــدًا، وقــادرينهااذا عقااارب مصاارية المنشاا  والمولااد،        أمــا )نحنــا( فعقاربن
 الولف، والحنية الحلوة )حقتنا(!  خهايضم، عليها

 
 )يعني شوكتها طرية شوية(                
 وسهلة ز  شراب الموية،                 
 من مواردها في ب دنا:                  

 موية بيرنا بير حمدون،                   
 حلوة ح وة السكر،                

  
 موية الفولة،ومويتنا                 
 حلوة ح وة السكر،                

  
 وحلوة ح وة المريود،               
 لمن يقولي س م،                
 ويخت إيدا فوق إيد .               

 
غيـر وال تميال إلياه، وهاي فاي ذات الوقات   اللسـ (،ال تقو  علاى خجولةفعقاربنا رقيقة،  

، إال القليااال، فهاااي باختصاااار أليفاااة وغيااار الســـم ماااًا مااان(، لتسااا  فاااي أوعيتهاااا كمصـــممة
، بالحنـــان، والتواصـــلعدوانياااة، وال تساااعى إلاااى ماااوارد الشااار، ألنهاااا تتمتااا  بااا رث مشاااب  

 ، إذا ما ص  ذلكوواإلنتماء اإلجتماعي الموروث
 

يخياااال لااااي أن بعااااض المخطوطااااات التااااي صااااممت ، ماااان بعضاااانا، المطبوعااااة منهااااا      
والتااي تحااوي بســهولة(، لــذ  ال يمكــن قراءتــ ، أو تبيــان أحرفــ )اوالمكتوبااة بخااط اليااد، 



 

 

التاي  العـروق(، زائادًا علاى الـدبايبو  للعقارببعضًا من الطةسم، والرسومات المختلفة، 
وكمان سـمها  ردختها شوية، وكسرت شوكتها،ي تي بها البعض من جذور أشاجارمعينة  

 (.نفد
 

رك للعقاااارب مجااااااًل ألن تلهااااو وتلعااااب ، يتاااا)ناســــنا(لقااااد رأياااات باااا م عينااااي أن بعضااااًا ماااان 
فاااي كفاااه وباااين أصاااابعه مااان غيااار أن تلساااعه، وكانااات إجابتاااه علاااى استفسااااراتنا  )تتفســـح(
 ب يجاز: 
 .)د  العروق(         

 
هااا، وكاا ني يكثرانتشــارشاارها، جياال األربعينااات  ساااعات الخريااف عناادما   فقــد أمــن     

يقــول، وهــو يجــوس بــين منهااا  اللســ  وال الشــرأخااال أحاادهم الااذي ال يخافهااا، وال يتوقاا  
   : شجيرات الغبيش، المنتشرة في رقعة من التربة الرملية الهينة )الرميلة(

  
 بحن لي الرميلة الفي قفاها              
 فريقنا،             

 
 وكتين المطر يكركر لي             
 رعيدات ،             

 
 ويتوسم شوقنا في            

 بريقات ،            
 

 تلقيني،             
 يالحلوة،            



 

 

 بين الحلة والبلدات،            
 

 بلملم في ورق غبيش.            
 

 الغبــيش )العشــوائية اإلنتشــار فــي أوديــة كردفــان(، ( شااجيراتصــفقيسااتخدم ورق       
ة، فاااي بقاااا  الساااودان ( وفريعاتاااه الدقيقاااة الرقيقاااالحرجـــلزي اساااتخدام أهلناااا لاااورق نباااات  

 غبـيش(، فكباياة وكمان مدر للبن ، البطن والهبايب، وحسب المزا  )وج المختلفة، لى 
و)ترّيح البال(، إال أن شيم الطيـب ، عن الم ول أمام الطبيب، )مننا(دافية، ت،ني الواحد 

 لم يفصح عنها بعد.لكن  بشير السماني، أكد لي أن للحرجل آثار سالبة لد  الرجال، 
يتااداعى الحنااان ويتماادد، حتااى الجلسااة الليليااة التااي تساابق النااوم بقلياال، حيااث الحكااى      

الدافء الحازين أحياناًا، المشاوب باالخوف مان المجهاول، والولاه الحمايم تاارة أخار ، حياث 
ـــوم( يساااري تاااوالي الاااذكريات بسةساااة، ال يعفيناااا منهاااا إال تسااارب، وشوشاااة   المرتقاااب، الن

 الذكر :ان، التي لم تبد أية مقاومة تذكر ل،لبته، وتبقى وتسلله بخفية، ألى األجف
 

 حليل ضو لمبتنا لمن ت عب           
 الريح،         

 
 يفوت، يرو، تاركنا في         
 ضلمتنا،         

 
 نخاف وال منفتش ب ما         
 الكبريت،         

 
 نواصل لى ك منا بى ض م         



 

 

 الليل،         
 
 نطرا الفات ونطرا          

 الغاب،         
 

 ونطرا اللقمة وعجين         
 الحيب،         

 
 وشربة موية في         
 الكاجريب،        
 وقولة يمة شوفي        
 الديب،         

 
 صياح  باآلدان،        
 ووب علينا،        

 
 ووب على        
 الحم ن.        

 
ذلاك القاادم   هسهسـة، وتساري جنباًا إلاى جناب، ما  أوديـة الـذكرياتخضار ت الغربةوفاي 

 لااد غيرالمــألوف، (، فيصااول التمنااي ويجااوا ماا  الرغبااة فااي اإلحتااواء، والتاا لف ماا  النــوم 
 : ، بعيد المنالللمهد المفقودالمشدود بحبال الذكر  )المغترب( 

 
 ووب علي أناالمشتاق أشوف   



 

 

 الديب،    
 

 يواشوف الرمة ف    
 القيزان،    
 

 وصورة الدم،
 وطعم الدم،

 
 وتمامة المحريب.

 
 وقولة:    )جر(،     
 وقولة:    )بص(،    
 

 وقولة:   )حاو(،    
 وقولة:   )إخ(    
 

 وقولة:   )ت (،    
 وقولة:   )إش(    
 

 حليل بلد ،    
 وناس بلد ،    
 

 وقولة:  )كر(،    
 .م  جداد     



 

 

 
، وياتم ذلاك ب،ارس )ُكبرنا( ( وكمان فاي )ُصغرنافي  )العقارب( للس رضنا ك يرًا ما تع    

إلــى العــ  ...إلــى الحشاارة(، المنصااوبة فااي نهايااة ذيلهااا، المتطلاا  دائمااا )العقــرب( )شااوكة 
، شــرور األعــداءًّ  نعتااذر للنشاايد الااوطني(، حرصااًا منهااا عليااه وعلااى حمايتااه، ماان العــ 

(، وتاا تي أهميتااه ماان أنااه يحااوي فااي STANDBYوالحفاااج عليااه فااي وضاا  اإلسااتعداد  
 الدفاع(. )وزارة، الذي يم ل عندها، السمقاعه، أهم أجزائها على اإلطةق، وهو خزان 

 
السـم أنوا ، تختلف في شكلها الخارجي، وفي مضاامينها الداخلياة، إال أن  العقارب(     

ف ناااس عناادنا، ، كمااا يطلااق عليااه عامااة الزرق( )عقــاربهااو الااذي يجماا  بينهااا، فهنالااك 
 منهم:(، فيقول الواحد )األسود ( عندهم هو..)األزرق

 
 .كان عندنا كلب أزرااااااق ز  الليل            

 
مان ذوي األصاول، والنساب الكاريم، الاذي ال يشاك فاي  العندو كلـب دا،وعامة يعتبر      

 قال:( من وعلى سيرة الك ب(، فقد حد ني في هذا الش ن  يعني ود ح ل  ح ليت 
 

أحااد الشااباب أبتعااث إلااى خااارم السااودان طلبااًا للعلاام، ولمااا عاااد بعااد الساانوات  إن        
المعدودة لإلبتعاث، التقاا زميل دراسة  قديم، لم يشمله حاج اإلبتعااث، وسا له عان دراساته 

 (.  المنطقونوعيتها. ف جابه بكل الفخر واإلعزاز، أنه درس علم  
(، فقاال لاه فاي لهجاة ال تخلاو ماان المنطـقة هاذا العلام  طلاب مناه أن يباين لاه ماهيا      

 والعنجهية الحائرة: اإلستع ء
 

   مثً :و إنت أيواااا  -

 ؟كلبعندكم     -



 

 

 .ب ..نعمف جابه   -
 يقوم بى حراسته؟ الكلب، عشان بيتعندكم  إنتإذن:     -      
 نعم.فكانت اإلجابة:     -      
 ؟)أبو( ندك(  وع)أم عندك إنتإذن:     -      
 ف جابه باإليجاب.    -      
 فقال له:     -      
 (.ود ح ل  إنتإذن:    -      

 .   المنطقيها دا            
 

(، لينسااق المنطـقراقت الفكرة لهاذا الصاديق، ف صاب  تواقاًا ألن يادرس هاذا العلام         
، يعزف علاى أوتاار طقاً ممنفي ذات الطريق، المميزة، التي سلكها صاحبه. وبذلك يصب  

 الحديث كيف شاء.
 

 شـوي  فـيبدأ يلملام مان األسائلة فاي هاذاالمنحى، قبال الدراساة، فعان لاه أن يتمارن        
(، فالتقى ب حادهم، ليحااول غمساه فاي نوعياة تلاك األسائلة، التاي تلقاهاا مان قبال، خلق اهلل
 .)المنطق(في علم 

 األول:بادرا بالسؤال  -    
 

 م كلب؟إنت عندك -    
 

 ف جاب المسؤول : -    
 

 (.ال ما عندنا  -   
 



 

 

 ل  :فقال  -   

 
 إذن: -   

 .ود حرام(  إنت 
 

لاام  منطــقفلااك عزياازي القاااريء أن تتخياال ماادي الكار ااة التااي ألماات بااه ماان جااراء         
 يدرس بعد.   

 :عشان كدا قال الم ل    
 

 )لسان  حصان (.                        
 

 .المنطق(، وما حاولنا دراسة كلب أزرااااااق ز  الليلمدنا اي أننا نملك  فح     
 

 يقول:بيت القصيدة الذي  عبد الرحمن الريحلكني س قف حائرًا إذا غير شاعرنا      
 

 يا عيون إنت لون الليل ز  لون  سواد  كحيل.              
 

 عنها:وكتب بداًل        
 

 ت لون الليل ز  لون   زراق   تقيل.ياعيون إن              
 

 السؤال :فالنس ل        
 

 يتغزل بعد التبديل الذ  سيحدث؟  فيما أصبح الشاعر            



 

 

 
 والسؤال:      

 
 كيف تستطي  الفنانة الموهوبة، منى الخير،            
 من التفريق ما بين لون العيون، ولون توب الزراق؟           

 
يعرفااون اإلجابااة عاان هااذا األساائلة، بمااا  التشــكيليينجاان أن إخوتنااا ماان الفنااانين أ       

 يتمتعون به من حس فني، واختصاص في األلوان وتوزيعها.
       

فا ن أك ار المحجاوجين مناا، مان سالك طريقاًا ال توجاد  سـيرة الكـ بوعلى هامو         
ألن الكلاب مزاجاه  طبعـًا مسـتحيل( )ودابها كةب، أو طريقاً ال تسهر فيهاا الكاةب لايًة، 

ـــ  بالليـــل(مااازام م يةتاااه مااان الحيواناااات المفترساااة،  ـــدان  )بفـــتش أكل )ودا طبعـــًا فـــي البل
)بتاكـــل أماااا فاااي بلااادان أخااار  فاااالكةب المتخلفـــة زينـــا، ومـــا بتهـــتم بحقـــوق الحيـــوان(، 

 بالشوكة والسكين، وبتحمل على األعناق، وكمان بـدوها "قـدوم قـدومين"، وبتسـتحم فـي
بعاد أن قارأ )مازحـًا( . قاال لاي أحاد األصادقاء اليوم مـرتين، تحـت إشـراف طبيـب بيطـر (

 هذا األسطر:
 

 )حقو بعد دا نغني ونقول:           
 أنا ليتني كلب،           
 بدل:           
 )أنا ليتني زهر(.            

 
يسااالك طريقاااًا بهاااا  أماااا ذلاااك الاااذي يعتبااار أقااال حجاااًا مااان الاااذي ذكرناااا، فهاااو الاااذي        

)العــين مفتحــة، لكــن مــافي كااةب، ال يسااتطي  أن يتبااين مااا إذا كاناات نائمااة أم صاااحية، 



 

 

حركــة عدوانيــة ظــاهرة(، وهــي فــي نفــس الوقــت مخيفــة، بنظراتهــا الثاقبــة، )بالــذات لــو 
كانــت مــن ذوات العيــون الحمــر(، وقــد ينطبــق علــى مثــل هــذا النــوع مــن الكــ ب قــول 

 الشاعر:
 
 

 إنت نايم وال صاحي،                                     
 وال طرف ،                                    
 من طبع  نعسان.                                   

 
( خــدرتختاال عمليااة المشااي أمااام م اال هااذا الكااةب،  فقااد يشااعر الواحااد منااا بشاالل        

الكلااااااب، وفااااااي ذات الوقاااااات، يحاااااااول       مؤقاااااات، فااااااي جانااااااب الجساااااام، الااااااذي يواجااااااه موقاااااا 
، وأن يتاواءم وطريقاة مشايته علاى األرض، مان مبادأ درجـة 180تحريك عينيه، في مادار 

، كال ذلاك فاي )يعنـي مـن غيـر صـوت، حتـى ولـو كـان يلـبس "برطـوش"(الرفق والحنية، 
 محاولة الجتياز تلك المحنة بسةم.

 !وقد يردد أ ناء ذلك التوجس  
 

 .)محمد معانا ما تغشانا(                              
 
)يـا كـافي مـن فيختلط عليه األمر، الذي يصب  يتقافز، ما بين ما ينجي من الكلب وهاو  

 (.محمد معانا ما تغشاناوما ينجي من اإلعصار  كل شر(
  

 )هوهـوة(أما من هو أقل حجًا من الناو  ال ااني، فهاو ذلاك الاذي يتعارض إلاى نبااح       
احبه رف  األذنين، والنجرات المسلطة كاألشعة الضاوئية، ما  تقرياب المساافة مستمر، يص

، مــن )الهوهــوة( شاايء فهنااا يختاال كاال شاايء، ويتوقاا  كاال)النــابح( و)المنبــو،(، مااا بااين 



 

 

لى )الخربشة( وحتى )العضة(. وقد تمتد تصرفات الشخص من المواجهة، والتاي غالباًا  وا 
(، الاذي الجـر  العـديلة أو التاراب أو العصاا أو  ما تكون غير متكافئة، باستخدام الحجار 

 )الدفاع السلبي(.يعتبرا ناس علوم األحياء، نوعًا من أنوا  الدفا ، إذ يسمونه 
 

أماا المسااتهدف الراباا ، فهااو الاذي يتعاارض لااذلك النااو  الشارس ماان الكااةب، ذلااك النااو     
المليـان والجسام   يظالغلـ، وهو صاحب الصاوت العصا، الذي ال تخيفه وال توقفه الشجاع
بأظــافر ، وهنـا تتعــدد البــدائل ب سانانه أو )يخمــش علـى طــول(، . فهاو ذلااك الاذي صـوف(

)الســرخي  فــي التصــرفات، تجــا  ذلــ  النــوع، والتــي قــد تشــتمل إلــى جانــب )الجــر (،
 "الصراخ" العديل والكواري  والبهدلة(.

 
والاااذي يبااادأ فاااي ، فهاااو ذلاااك الاااذي يعضاااه الكلاااب، الـــتعس أماااا الشاااخص ذو الحاااج     

، و حقاااان الحساسااااية، وحقاااان الســــرةم اااال الحقاااان فااااي  )العــــض(،التبعااااات المؤلمااااة لااااذلك 
، ومراقبااة الكلااب الااذي قااام باإلعتااداء، ومحاولااة الحفاااج علااى حياتااه، لماادة تقاادر التتــانوس

بعشرة أيام، للت كد من أنه يحمل مايكروب السعر أم ال، ويعرف ذلاك بماوت الكلاب خاةل 
ــوم العــض(ب ماان بدايااة عشاارة أيااام، تحساا ،  وهااي تعتباار بطيئااة  قيلااة، وم ساااوية لااد  )ي
   )المعضوض(.

 
كلااب مشااكوك فااي أماار سااعرا،  )لعضــة(أمااا أسااوأ الناااس حجااًا، فهااو ذلااك الااذي تعاارض    
الذ بااااااالفرار واختفااااااى ماااااان مياااااادان الجريمااااااة، ولاااااام يااااااتمكن أحااااااد ماااااان مراقبتااااااه، كمااااااا أن و 

نااااه يتمتاااا  بحساسااااية ضااااد مصاااال ،  باااات لديااااه، وبعااااد الفحااااص الطبااااي، أ)المعضــــوض(
(، وكنتيجااة لااذلك ANTI-RABICE VACCINE،  الســعر، وضااد مصاال التتــانوس

 )خمسين في المية لكل(.هو  حيات  موت  أوأبل،ه األطباء، أن موضو  
 



 

 

ــل تتضااارب لديااه )المعضــوض(م اال هااذا         فااي تحديااد بدايااة سااعرا، إن كااان  األقاوي
األساوأ، فمانهم مان يقاول إن بداياة الساعر تبادأ مان  في الميـة(  )الخمسينيسير في معياة 

بعد مضي أسبو  واحد فقط، ومنهم من زاد المدة لتصب  أسبوعين، وهنااك مان قاال  ة اة 
، وكيفياااة )الهوهـــوة(أساااابي ،  ااام  ة اااة أشاااهر وهكاااذا. وقفاااز الساااؤال عااان كيفياااة الساااعر و

 وتصرفاتها.)السعرانة( ا خرين،  م عن هوية الكةب  )عض(
 

 السـعر،ولام يصابني داء  أهوهـو(متد األمار إلاى  ة اين عاماًا، بالتماام والكماال، ولام  ا   
)عشــان إمكــن العضــة حتااى ا ن، لكاان الناااس المقااربين شااوية، أحساان يعملااوا حسااابهم، 

 )الخمسين في المية األحسن(. ضمن لكني أحمد اي أني كنتتتاور(. 
 

المحادود، الك بـي ديث في هذا المجال هناك كةب أخر  عديدة، لن نتطرق لها بالح    
فللقااريء األمار  ،وكلب السـيجة ،وكلب البندقيةوالك ب الضالة،  ،البوليسي الكلب :م ل

 بالك ب.في تفتيت ذواتها، وبع رت محتوياتها، بما أتي  له من  قافة تتعلق 
 

 لنا وللعقارب عودة، وكأننا نردد:
 

 أعاين في  واضح ، 
 وامشي واجي ، 

 .    راج 
 

 )سـيوبر(،، يعناي سامها شافاف صـفراء فـاق  لونهـا ال شـية فيهـا )عقارب( فهنا        
وم ااال هااذا الناااو  يعاايو فاااي األرض الجبليااة، التاااي  النــوع البـــود  اآلخـــرة طــوالي(، ودا 

ة، والصااطياد مااا يكتااب لهااا ماان هااللنز  العقــاربتسااخن نهااارًا وتباارد لاايًة، حيااث تخاارم تلااك 
 والفم القاط   حمانا اي(.، السم رزق، باستخدام



 

 

 
فهي إن وجدت فريساة،  )الغائب دومًا(،( الصحراوية المتلهفة لل،ذاء، العقاربهنالك      

، فااي األراضااي )الحلــة( عقــاربالقاتاال، وهااي أكباار حجمااًا ماان  اللســ  فااة فكاااك لهااا ماان
نقضاضااًا علااى الفريسااة، فهااي الطينيااة، أو الرمليااة، علااى السااواء، كمااا أنهااا أساار  وأميااز ا

، نســبية درجــة رطوبــةتقضااي نهارهااا كلااه فااي موقاا ، أك اار أمنااًا، ذلااك الااذي يتميااز باا على 
 قريبًا من جذور الشجيرات الص،يرة الجليلة . العقاربوك يرًا ما تتواجد  تلك 

 
حجماااًا، وأسااارعهم حركاااة، وهاااي تتواجاااد  العقـــاربوهاااي أكبااار الجمـــال(، )عقـــربهنااااك     

الســر  الــذ  يســتخدم    الحويــةمعاااطن اإلباال، بك اارة، فااي مااا بااين محتويااات  فااي تلبــد( 
البـروش )مفـارش تصـن  و والقراف )مواعين تخزين تصـن  مـن الجلـود(،(، راكب الجمل

المصنوعة من الشـعر، تغطـى بهـا أسـقف البيـوت   والمنسوجات الشعرية من السعف(،
(، وتوجاد أيضاًا فـي قبائـل الرحـلوجوانبها قيصبح البيت )بيـت شـعر( كمـا يسـمي  أهلنـا 

 مثل:تحت األواني ال ابتة 
 

 نو  من األزيار الفخارية تحفج فيها الماء. -يضم الباء  –( البرام       
 

وهااو صاا،ير جاادًا فااي كنتــوش( (، ومفردهااا  المــش( حافجااات الااروب  )الكنــاتيشو      
 .كما ورد سابقاً )برام( جمعها بالبرمة( وحجمه بالمقارنة  

 
ما  يخار، يماس علاى وجاه  ا خار(، ب صااب  الكاف  الدعابـةكان إذا أراد شاخص        

 ويقول:الواحدة في شكل لطمة، 
 

 (.)دا وش وال كنتوش مش؟                    
 (.وش، ومش بكسر الواو والميم في كلمتي:          



 

 

 
 : )شين(!يعني                          

 
 -)خمـــارة(،(، جمااا  )الخمـــاراتفاااي خاااارم أو داخااال  الجمـــالعقـــارب كماااا تتواجاااد        

، فاي )العجـين( للتخميـرحياث يحفاج  البـرام(، بضم الخاء وتشديد المايم(، وهاي بات عام  
(. الرهيفـــة أو السنســـنمرحلاااة مااان مراحااال إعاااداد الاااذرة، لصاااناعة العصااايدة، أو الكسااارة  

التاي  )جـررة( تجما  (، فهاي الجـرار(، وجمعاه  الجـر  ب ..وعند الابعض تعارف الخماارة 
 الص،يرة أو حدي ة الوالدة. الك ب وهي أوالد)جريوات( تعني 

 
بفاات  المااايم  –( المشـــلعيبالتساالق إلاااى المعااةق   )العقـــارب(لكاان يتعااذر علاااى تلااك      

المصنو  مان السايور الجلدياة أو مان ضافائر الساعف، الاذي  –وتسكين الشين وفت  الةم 
 .يعلق بعيدًا عن حيطان المبنى

 
بحيث يعجز قط )كديس( العالم التربـو  )ثورانـداي (، ومهمـا بـالغ فـي محاوالتـ ،       

ـــالم  ـــت للع ـــ  )المشـــلعيب(، كـــي يثب ـــ ، ذل ـــذ  يحتوي ـــذائي ال ـــو  الغ ـــى المحت ليصـــل إل
 )ثورانداي ( وللجمي ، أن عملية التعلم عن طريق )المحاولة والخطأ(، صحيحة.

 كككككككككككككككككككككككك ككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 

وما جاورا من األراضاي الطينياة، فهاي تحاب  النيل األبيض،في حوض  العقارب(أما     
(، أو فضـ ت األبقـار  بعـر البقـرتحات  البـدة ومسـتكينة،الجو الرطب، ودائمًا ماا تلقاهاا 

، ()العريضــة، الداكنــة الخضــرة، الســميكة، الملتصــقة بــاألرض(، )الموليتــةأوراق عشااب 
تلك التي تقيها أشعة الشمس القارصة، وتمادها بقادر كااف مان الرطوباة، فهاي ال تساتخدم 

إال للااادفا  عااان الااانفس، أماااا ال،اااذاء فمتاااوافر بك ااارة فاااي البيئاااة مااان حولهاااا، وغالباااًا  اللســـ 
 .سخنة شوية(، إال في الحاالت النادرة، غير أنها  هينة، وغير قاتلةماتكون لسعاتها 



 

 

 
بسااارعة  تلســـ (، فهاااي عقـــيصفاااي بعاااض األحياااان إسااام   العقـــرب(نطلاااق علاااى         
مان أجساادنا، يياات قرينياة  اللسـعة علياه رحماة اي(، يقارأ علاى موقا   أبـي ، كاانوتختفي
راجعاااًا إلاااى مكاااان  الســـم وباااذلك يتقهقااار  - الســـم( إيقـــاف أثـــر  -( )الحواطـــة مااان أجااال
فاي القادم اللسـعة يا، إذا كانات ، بعد أن يكون قد سر  مرتفًا ألى أجزاء الجسم العلاللسعة

أو الرجااال أو أصااااب  الياااد، مساااايرًا  التجااااا مجااار  الااادورة الدموياااة، فاااي الشااارايين أو فاااي 
، التااي الحواطــة ( لساااعات طويلااة، حتااى بعاادينــتحمؤلماااً،   اللســعة األوردة، فيجاال مكااان

 تم ل خطوات اإلسعاف األولى، ومن  م الشفاء التام.
 

ــي كــان يقــرأ فــي )الحواطــة(، ســورة الفاتحــة بشــكل رئــيس، عرفــت فيمــا بعــد، أن أ    ب
 اهلل من أجل الشفاء. ثم يدعو مدعومة ببعض اآليات القرآنية األخر ،

     
، التاي جااء العقـاربوي ارا الناجماة، مقارناة بطائفاة  أقارب ، لس  كل منا وط ة ليقارن    

(، )عقربـ ( أخار ، غيار عقـرببذكرها مسبقًا. فيخيل لي إن كل واحد  منا يريد أن يلس   
 ، أحيانًا.الرحمة، والشفقةا خرين، )عقارب( فهو ير  في 

غياااارا، طالماااا أناااه يخالهااااا  بعقـــرب(  ليلســــ ، فاااا)ملســــوع ....ملســـوع(فطالماااا هاااو      
 األحسن.

إبـــرهم  بتـــر، إذا ماااا أجمعاااوا علاااى )األقـــارب(أقصاااد  )العقـــارب( لكااان ماااا ضااار هاااؤالء    
 (؟سنةهم بدون  ، وتركوا أذنابالمسمومة

 أجن ذلك سيكون األحسن.     
 
 وبعد دا  نقول لى  عفاف المصرية:   
 

 (.  مقولت  د  بليها واشربي مويتها                       



 

 

 
 

فااي مجااال التعلاايم، خصوصااية ترقااى بهاام دومااًا، إلااى مصاااف العلماااء،  للمعلمــين       
لى الخوض الدائم في عالم متسامي من  ي بهم بعيادًا عان زخام الحيااة المادياة يرم القيم،وا 

والتشبه بها، إنما قد تدس لاه تلاك الكائناات  العقاربالخربة، فالمعلم أبعد الناس عن تربية 
)أقصـــد ، وترماااي باااه بعيااادًا فاااي منااا   عااان مزاولاااة مهناااة األنبيااااء والرسااال )الســـم الفـــاير(

   العقارب البشرية(.
 

، فاي ذات مقلقـة ومخيفـةها، فهي في الحق وسم  العقارب المسمومةلنترك هذا         
الوقت، فمان األجادر بناا أن نحلاق بعيادًا، فاي ساماوات أخار، تحجاى بابعض الساموم غيار 

 ، لكنها في نفس الوقت، من نو  تلك السموم الفاعلة بقوة، والمركزة جاادًا،   العقاربية
 CONCENTRATED)  HIGHLYعشــــان ذلــــ  التركيــــز العــــالي، وتلــــ (، و( 

فااي ذلااك الزمااان، فقااد يفقااد المعلاام مصاادر  للمعلمــينوجهاات خصيصااًا  زات النــادرة(،المميــ
 يعني:ما بين يوم وليلة، من غير ذنب يذكر  الرئيس )الوظيفة(رزقه 

 
  )ال إيد  ال كراع (                

 
، يتقلااد همومااه، وسااوء )حــيص بــيص(أو قااد يناا   عاان موقاا  عملااه مرغمااًا، ويصااب  فااي 

 مرددا:أقدارا طالعه، و مرارة 
 

 .)أنا مالي سويت شنو؟(            
 
زكـي عبـد  المباد  الفناان  يجل سؤاله حائرًا من غير إجابة تشفي غليله، فيجل يجتر م  

 الكريم:



 

 

 
 .نرضى بي المكتوب( )الزم           

 
 بالعبارة التالية:غالبًا ما يبدأ مكتوبه هذا 

 
ب أمــر التفــويض رقــم )كــذا( لســنة )كــذا( )بمــا للســيد وزيــر التربيــة مــن ســلطات بموجــ

الصــادر فــي )كــذا( مــن شــهر )كــذا( لســنة )كــذا( الموافــق )كــذا( مــن شــهر )كــذا( لســنة 
)كذا( فقد قـرر اإلسـتغناء عـن خـدمات  إعتبـارًا مـن )كـذا( مـن شـهر )كـذا( لسـنة )كـذا( 

 وذل  لنشاط  المعاد  للدولة(.
 

)ال يرضـيها العجـب التي  ربية البشريةالعقاسو  تلك اللسعات  أ  نشاط كان ذل ؟     
وليس إال. رحم اي ذاك الزماان فقاد  ار،جزاء سنمويصب  الجزاء،  الصيام في رجب(، وال

 حياتية مميزة، ال يسهل اقتناؤها في أيامنا هذا. تعلمية، ذخائر المعلمينأود  في نفوس 
 

ـــيص(مااان هناااا تبااادأ      هاااا المتسااا ، فاااي ، فتطاااوف باااه األياااام ب حةمهاااا، وخيال)حـــيص ب
متاهااات لاام تكاان واردة أصااًة ضاامن مخططااه الحياااتي، ولاام تكاان حساااباته تحماال توقعااات 

،  الزغـــب الجيـــاعوساااد حاجاااات  التربيـــةتلاااك الااادوائر المتشاااابكة، التاااي تخاااتلط فيهاااا هماااوم 
 برؤ  مستقبلية مستحد ة، ال تعرف فن البدايات أو النهايات.

 
ذات مــن جديــد، حيــث تتقــافز أمامــ  النوايــا، فيبــدأ المعلــم مــن هنــا، يــتلمس الــ      

والترتيبات المبتورة، وتشكي ت المعاناة، والصـمود، والكرامـة، يبـدأ األبجديـة مـن جديـد، 
وما انتهى إلى الياء منهـا، إال وقفـز األلـف يزحـز، كـل مـا جـاء مـن بعـد  مـن حـروف، 

 فيعلن البداية وكأن  يقول: )من ههنا نبدأ(. 
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك



 

 

تفاوتت في الحيااة مقاماتناا، نحان جيال األربعيناات مان القارن الفائات، وخاصاة أوالد       
تكويناتهـا، وخصوصـياتها، وثقافاتهـا، ب نواعها المختلفة، المتبايناة فاي  البواد و األرياف

وقات، تتفااوت فاي تصانيفاتها وهاي وفاي نفاس الوآمالها، وتطلعاتها، وقدراتها، ورغباتهـا، 
وشـؤونها ، السياسـيةوتتفااوت فاي انتماءاتهاا  القبليـة، والعرقيـة، والدينيـة، واإلجتماعيـة،

 ، وفقًا للبيئة التي تتواجد فيها.الحياتية
 

ـــةهنااااك التوجهاااات     ، التاااي تلعاااب فيهاااا طبيعاااة المكاااان الضااال  األكبااار، واأل ااار الزراعي
 ختلفة.الفاعل، فيما يختص بنشاطاتها الم

 
 ، التي تعنى بتربية الحيوان، على اختةف أنواعه.الرعويةوهناك التوجهات  
 
ــة كمااا أن هناااك التوجهااات  واألنااوا   التجــارة، والنجــارة، والحــدادة،المتعااددة م اال  الحرفي

 الفنية وغير الفنية. الحرف العمالية المختلفة من
 

، ففيهاااا يجتمااا  لاااد   الخلطيـــةوهنااااك التوجهاااات التاااي يمكااان أن نطلاااق عليهاااا التوجهاااات 
 فصيل معين، أك ر من توجه.

 
وهكااذا حااال المجتمعااات الريفيااة، فااي داخاال وطاان متشااعب فااي كاال شاايء، حتااى حاادودا  

 التي تتكون وتخلق فيها بيئات تختلف اختةفاى جوهريًا، مقارنة ببقية البيئات السائدة فيه.
 
والذي ك يرًا ما ياتمخض عان جهاور ونسبة لإلحتكاك ما بين الجيران من الدول األخر ،  

، المتاااوافرة فاااي كااال ناحياااة واتجااااا، والتاااي خرجااات بلهجاااات بالقبائـــل الحدوديـــةماااا يعااارف 
و قافااااات جدياااادة، جعلاااات ماااان الااااوطن الواحااااد أوطانااااًا متعااااددة، تتفاااااوت علااااى األقاااال فااااي 

 .  ثقافاتها



 

 

 
 المـــزارع.أن نولـــد وســـط كاااان لناااا نحااان أبنااااء المااازارعين، مااان باااين كااال هاااذا الااازخم،      

فهاااؤالء األبنااااء، أبنااااء المااازارعين، لهااام  قافااااتهم أيضاااًا، كماااا ل،يااارهم، ولهااام تطلعااااتهم التاااي 
إرادة أو تتناسااااب ومكونااااات بيئاااااتهم، تلااااك التااااي شاااابوا وترعرعااااوا فااااي مناحيهااااا، ماااان غياااار 

، فتشااركوا والمحاصايل تعشقوها ونبتوا فيهـا، كمـا تنبـت بـذور محاصـيلهملكنهم  إختيار،
بكاماال مكوناتااه، الهــواء،  وهــم تقاســموا هــم المــاء فيمااا يحتااام إليااه كاال ماانهم، وحيواناااتهم
ــدراب(،بمااا عليهااا وبمااا فيهااا، حتااى أكاال  وهــم التربــة  حيوانهــاوإنســانها وبااذلك تااواءم  )ال

عضـو تـداعى  إذا اشـتكى منـ الواحاد،  كالجسـدف صب  النسايع واحادًا، وأصابحوا  نباتهاو
   ل  سائر الجسد بالسهر والحمى.

 
(، ذلااك الااذي ال يحتااام )التعلــيم غيــر المقصــودتةقحاات الوجاادانيات، وانتهجنااا نهااع      

، إلاااى جاناااب كااال مقوماااات الكتـــب، والمعلمـــينتاااوافر قاعاااات الااادرس المؤ  اااة، وال تاااوافر 
 المتبعة. التعليم النظامي

 
، ياتم تاداولها ماا بااين اإلنساان والحياوان، ارضات طمااوح لهجـة محليــةناتع عان ذلاك       

طراف جميعها، مما سهل عملية التعامال الحيااتي، كال طارف يحااول أن يلباي  رغباات األ
ما نهدف إليه، فالبوح منا بكلمة واحدة، تم ل لاد   فهمت حيواناتناالطرف ا خر، وبذلك 

، بفعلهــا، وفاعلهــا، والمفعــول بــ ، والمفعــول معــ ، وفعــل جملااة كاملااة الطــرف الحيــواني
ــدأ المتــأخر والمتقــدم، وكــل مــا يتعلــقاألمــر، والجــار والمجــرور، وا بالتخاطااب بااين  لمبت

 الطرفين.
 

 تعني:م ًة  )حاو(فكلمة         
 

 .توقف! أيها الحمار(يعني )أقيف(                       



 

 

 
 تعني:( شوية هرشة، ونهرة، وغلظة في األسلوبمعًا، تتبعهما   هش( -)حاو  وكلمتا 
 

اّل!()أيها الحم                      ار توقف وا 
 
   :فتعني )ُكت ُكت(أما ترديد كلمة  
 

 )تعالي يادجاجة!                       
 )أقبلي كي تتناولي طعام ،(                     

 
 )وقد يكون استدعاء للقبض عليها كي تذبح،(                      

 
 (أو )لترسل إلى لسوق من أجل بيعها،                      

 
 (.وهكذا كانت ممارسة التجارة في أبسط أنواعها)                       

 
مااا يرمااى إليااه المنااادي، فيتعااذر القاابض عليهااا، ويصااب  ذلااك  الدجاجــةماان القاارائن تفهاام 

، تتكالااب جميعااًا بشــريةاألماار فااي غايااة الصااعوبة، ممااا يسااتوجب مشاااركة عاادة أطااراف 
إذا مااا كااان  الــدي ا ينطبااق ذلااك بكاملااه، علااى إلنجاااح عمليااة اإلمساااك المتفااق عليهااا، كماا

 هو المستهدف في العملية.
 
)حــي ....  حــي(  بفاات  الحاااء(، التااي غالبااًا مااا تكرروتصااب  فااي صااي،ة:  )حــي(وكلمااة  

 وهي تعني:
 



 

 

 تعالي يا غنمايتي أو تعالن يا غنمي(                        
 

مان  ادييها  اللـبنمهاا، أو الساتخةص بهادف إطعا )تعـالي(،قد تكون تلك المنااداة        
علاى قادر ماا تجاود باه  )طنـوب ، طنـوبين (،قد يكاون اللابن )المتدليين( والممتلئين لبنًا، 
بعضاًا مان ذلاك  أو وليـدتها )السـخيل أو السـخيلة( وليدهالسد الحاجة فقط، أو إلرضا  

 الااذي نساات  ر بااه، إدرار اللــبنكااالطعم، فااي  )الســخيل(اللاابن، كنااا غالبااًا مااا نسااتخدم ذلااك 
)يعني تعلمنـا كيـف نسـتخدم علـم بالكامل أو بنسب عالية منه، نسبة للحاجة الملحة إلياه 

 .م  تل  الحيوانات المسكينة( النفس في التعامل
 

( فقاااد تااام إعتماااادا رقماااًا ب...)الســـخلمماااا أضااافته عليناااا  قافتناااا البيئياااة، وفيماااا يتعلاااق    
ــاتأساساايًا، فااي  مكااين األطفااال ماان المكونااات الل،ويااة، عاان طريااق  التااي تتعلااق بت الغلوتي

مسااااتمر  تكــــرارتلااااك التمااااارين النصااااية، التااااي يصااااوغها الكبااااار، ويرددهااااا الصاااا،ار، فااااي 
مان واقاا  تعلميـة،  نمــط ذو داللـة تعليميـة، وهاو امان غيار أن يخطئاو  بالسـرعة المطلوبـة

 مثل:الممارسات الحياتية في البيئة، 
 
 سخلي وسخل  دخلوا السلخانة، 
 سخلي سلم سخل ، 
 اقدر سخل  يسلم سخلي، 
 ز  ما سخلي سلم سخل . 
 

ماال مااا ينطبااق علااى السااخل فااي عمليااات الااتعلم كمااا هااو وارد أيضااًا فااي وينطبااق علااى الج
 ال،لوتية التالية:

 
 عمي رجب ربط ضنب جمل ، 



 

 

 في ضنب جملي،
 إقدر جملي إربط ضنب ،

 قي ضنب جمل عمي رجب،
 ز  ما عمي رجب،

  ،ربط ضنب جمل
 في ضنب جملي. 
 

هذا هو عزيز  القـار ء، نـوع مـن أنـواع الـتعلم الـذاتي، الـذ  يعـالج عمليـة إعمـال     
العقل والتفكير العلمـي، وفـ  مـا اخـتلط مـن التركيبـات التعليميـة، وتحسـين النطـق، مـ  

 .إبراز مخار  الحروف، مما يساعد في خلق إنسان )منضمة( في المستقبل
 

الاااذي كناااا نمارساااه الساااتخةص اللااابن  )ربنـــا يغفـــر لينـــا(، الغـــش ومااان أناااوا  ذلاااك      
 )سـيكولوجي بئـو (،بسهولة ووفرة، من أ داء تلك األبقار التي ماات وليادها أو ولاد ميتاًا، 

العجل(، )لكـن لـيس لـ  من جلد ذلك الوليد يشبه في شكله الخارجي   جسدنقوم بتصميم 
يقاف علاى أربعاة  .)القش الناشف(،ب .نعمل على  حشوا خوار ز  عجل بني اسرائيل( 

 .)العبوب(أرجل، مكونة من أعواد ص،يرة نطلق عليه اسم 
 

إلينااا  )تــدفق(، يحملهااا فااي نفااس الوقاات أن تاادف  حنــو دافــقإليااه، فااي  )البقــرة(تمياال األم 
 العجل المزور(، يلعب بعواطفها تمامًا، فيجعلها تتم ال  )العبوب(باللبن ال،زير، ألن ذلك 

جديــد، فتعمــد علــى تقبيلــ ،  وكأنـ  عــاد للحيــاة مــنفقدتاه فااي وقات مضااى،  وليادها الااذي
وتمريغ فمها على ذل  الجسـد المحشـو، وتقـوم بعمليـة )اللحـس(، التـي تتبعهـا األبقـار 

 م  مواليدها الصغار.
 

 )يعني أصبحت البقرة في سلوكها،       



 

 

 ز  قدماء المصريين،       
 .المومياء( في تعاملهم م        

 
لم نكان وقتهاا نعبا  بماا تقولاه الفتاو  الشارعية فاي م ال هاذا الحااالت، مان جهاة كاون      
اإلنتهازيـة، التـي  )وال نوع من أنواع، وهل ذلك التصرف يعتبر غشًا ح اًل أم حراماً ذلك 

 أصبحت اليوم، أمرًا واقعًا ل  مبررات .(
 

مختلااف أنااوا  الحيواناااات،  ، يسااود بيننااا وبااين ســـه ً علااى ذلااك النحااو كااان تعاملنااا      
التاي تعايو فاي األودياة،  الطيـور التعامال ما  األليفة منهاا والمتوحشاة، الوئاام التاام ، م ال

أو فااااي المسااااطحات المائيااااة، أو فااااي المناااااطق شاااابه الجافااااة، فكنااااا ملمااااين بمعرفااااة أنااااوا  
كنااا  ت،ااذيتها، وحاجاتهااا، ورغباتهااا، وأماااكن وأوقااات تواجاادها، كمجموعااات أو كاا فراد، كمااا

، التاي تعناي )الشـّري (نتقن طريقة الحوار معها، وبالذات في ساعات التخطيط  لصايدها 
 .عملية الصيد

 
ــة( نصااب الشاارك،  بفاات  الكاااف(ب...)كــج(، كنااا نقااوم           ، فااي المواضاا  )القلوبي

الشـــر  يحاااوي  لألكـــل. للســـتظ ل أو للمقيـــل أوالتاااي يحاااب طاااائر معاااين النااازول بهاااا،  
لفاااة مااان المكوناااات ال،ذائياااة للطياااور، حساااب ماااا يطعماااه كااال ناااو  مااان أناااوا  أنواعاااًا مخت
 فمثً : )يعتبر ذل  ناتج تعلم ذاتي وثقافة بئوية(،الطيور، 

 
 نخاطبهااا مخاطبااة األن ااي، لونهااا أصاافر يمازجااه سااواد خفيااف، م،زليااة  )أم قيــردون(     

ء خاااارق(، تعتماااد فاااي الشاااكل، جميلاااة المنجااار، رقيقاااة أنيقاااة وخفيفاااة الحركاااة، وتتمتااا  باااذكا
يعااارف )ذبــاب الحميــر( غااذائها علااى الحشاارات، فكنااا نسااعى جاهاادين لتااوفير الجااراد، أو 

 .قصب الذرةالمدفونة في داخل التربة، أو في داخل  الديدان، أو )الشعرانة( باسم
 



 

 

ــوطالشاارك، باسااتخدام  )شــوكة(نقااوم بااربط الطعاام فااوق     التااي نتحصاال عليهااا ماان  الخي
ونااادفنها فاااي المكاااان المناساااب، وناااذهب  )القلوبيـــة(تاااديها، نحمااال الشااارك مةبسااانا التاااي نر 

وذلاك ب صادار  )المـدودرة(،، عان طرياق )أم قيـردون(بعيدًا لنقاوم بعملياة اساتدرام الطاائر 
 )التــراب(،ن،ماات ومقاااط  لحنيااة معينااة، نساااعدها فااي الوصااول للمصاايدة التااي دفناات فااي 

، وماان تلااك يقــف المــوت يقظــًا بجانبــ حيــث الااذي يجهاار علااى السااط ،  الطعــم،مااا عاادا 
 الشأن:الن،مات المستخدمة في هذا 

 
 أم قيردون أجر  جر                            
 أم قيردون خلي المشي                          

 
أزرق  خفيــــق (، لكنهااااا تتمتاااا  بلااااون أم قيــــردون، فهااااي فااااي حجاااام  )ســــالة(أماااا الطااااائر 

 LIGHT BLUEرفياا ، وهااو النااو  الااذي يرتاااد األماااكن الجليلااة، ( مسااطرباألبيض ال
ل المااقدم     الطعـم ( شاركنا، ونعمال علاى تاوفير نفاسنكج  )الرواكيب(،و )المنازل(أماام 

 نغمات: م نستدرجها للشرك بما يلي من  ...)أم قيردون(
 

 أجــر  جــر  سـالـة                         
 سالــة   يخلـي الــمش                        

 
 سالـة   الـريب    الـريب                        
 سـالـة   الـقصـيب  دود                        

 
 ـالـةـالــد  الــد  س                        
 ـةـسـال   ايـد   قطـعتي                        
                          



 

 

 ــة ـسال   أحـي    أحــي                       
 ــةبـالـقــد الــن  سـاـ                        

 
حياة بعااد القابض عليهاا، مماا يجعلنااأك ر اساتمتاعًا بهاوذلااك  )بسـالة(ك يارًا ماا نجفار      

فاااي القياااام باااذبحها بالشااافرة  الماااوس(، أو قطااا  عنقهاااا  رقبتهاااا( بنزعهاااا نزعاااًا مباشااارًا مااان 
ال كـان ودتنـا فـي )الحمـد هلل ماكـان، فـالجسم، ي الـزمن دا ، جمعيـات رفـق بـالحيوان، وا 

 )سقط لقط(.
فااي بعااض الحاااالت عناادما نكااون جااائعين نقااوم بساالخ ذلااك الاارأس المناازو  ونرفعااه فااي     

 إتجاا الشمس ونقول:
 

 )ياعين الشمس نجضي  وكشني (.                   
 

 )من غير أن ننطق الهاء في كلمتي،                  
 نجضي  وكشني ،                  

 بل نقف عند الياء المكسورة(،                  
 ثم نعمد إلي:                  

 
 )مضغ  وبلع  بالكامل!(.                 
                  
 )ال وج  بطن وال غير (.                 

 
 أن يتهموناا ب كال لحاوم، مان البشار بعد هذا الحدث، عزيزي القاريء، أما يحاق ل،يرناا    

 البشر.
 



 

 

حضاار للسااودان، )المجاورننــا(  أحااد األصاادقاء، أن أحااد اخوتنااا ماان العااربحــدثني       
 الحاجـــاتوفاااي نفساااه شااايء مااان ذلاااك اإلفتاااراء، وبعاااد خروجاااه مااان المطاااار، وجاااد إحاااد  

و( القـور فاي قطعاة مان   تمضـغألجل البي ، وهي فاي ذات الوقات  )فواًل وتسالي(تفترو 
ف صاب  األمار ، الـذ  تمـددت شـفتا  قلـيً  إلـى األمـام، فاي منطقاة الفام)وكمان مشلخة( 
 من أمامها، فارًا في اإلتجاا المعاكس.، )فجفل( مفزعًا بالنسبة له

 الحاجة قائلة: فنادته 
 

 إنت كفتة؟                            
 وهي تقصد:

 إنت خفت؟                            
 
 ابها وهو يقفز مبتعدًا:ف ج 
 

 لو حصلتيني على كيف  أكليني!
 )كفتة، محشي، شية أو بأ  طريقة عاوزاها(. 

 وولى صاحبنا هاربًا مؤكدًا أننا نحن السودانيين من يكلي لحوم البشرو
   (نية كمان! م  استخدام الفول والتسالي مزة وفاتح شهية       

 
م ال حباوب الاذرة كماا  الحبـوب،وهاو يحاب أكال  ،)قـديل(أو  )القـدالي(هناك طاائر       

فااي بعااض األحيااان، كنااا نتتبعااه، ونوجهااه، حتااى نصاال بااه الااى المبت،ااي  الديــدانأنااه ي كاال 
 نردد:ونحن  )المكجو (الذي نريد، وهو الشرك المنصوب 

 
 قدالـي  يا  ما لوفـة                             
                             



 

 

 ر شوفهاــي ترتـقدال
 

 ـوة ـقدالـي  يـابو  ح                            
                             

 ـوةــي صقر الجـقدال
 

فنجل نزحزحه بحركاتنا، وتنقةتنا، من موقا   خار، حتاى يقا  فاي الفاخ ونجفار           
 به.

رات، وكناا ننادياه ، وهاو كبيار الحجام نسابيًا، ويعاد مان يكلاة الحشاالسـقيد هناك طائر     
 بقولنا:للجفر به 

 
 سـقـيد رارة                             
 رب الصفارة ـض                           
 فـي حلـة بقـارة                           

 
ـــورة(أماااا         بكسااار التااااء والقااااف  التاااي ال تااا تي مااان قاااا   )التقـــي(،فتتواجاااد فاااي  )ال

لكنهاا تا تي مان التصااق اللساان  الغـين،فهاي تختلاف عان نطاق  لقلـة(،)القالحلق،  نعناي 
 ومنها:بمقدمة اللهاة، 

 
 )تقر، وفقر، قماش، وقلم،(                     

 
)بلغتنــا العاديــة الدارجــة، التــي يخفــف فيهــا نطــق حــرف القــاف، وليســت اللغــة العربيــة  

 (.الفصحى
 



 

 

ال  دق ، وكلماة )الـذرة(ي مكاان دق العايو وها تقاة بكسر التاء والقاف( جما   التقي    
، إنمااا الجلااد هااو عبااارة عاان عمليااة اخاارام حبيبااات الااذرة، ماان الساانبلة، عاان )الجلــد(تعنااي 

وسااااان تي لاااااذلك ال حقاااااًا. كناااااا نضااااا  شاااااروكنا  ب...)المـــــدقاق(،طرياااااق ضاااااربات خفيفاااااة 
ة حبيباات مان الواحدة، نوفر فيها إ نان أو  ة ا )التقاة(في مواض  متفرقة من  )قلوبياتنا(

م بتة في أعلى الشرك، بطريقة تسم  له باتحرك السري ، بمجرد مةمسة منقاار أو  الذرة،
 )للمــدودرة( )الــورة(للحبيبااات التااي تم اال الطعاام، وبمعنااى يخاار ال تحتااام  )الــورة(أرجاال 

، حيث تتاوافر بعاض حبيباات الاذرة المتناا رة، بعاد اإلنتهااء مان )للتقاة(ألنها ت تي طواعية 
 ية دقها.عمل
 

التااي تعتباار أكباار حجمااًا، ممااا تاام ذكاارا ماان الطيااور،  القطــا والقمــر ،أمااا الطيااور م اال    
السـبيب م ال شارك  )القلوبيـة(،، باداًل عان الشرا فنستخدم في صيدها أنواعًا  أخر  مان 

، باإلساااتعانة بااابعض األعاااواد التاااي تم ااال أوتاااادًا تعمااال علاااى  ت بيااات الشااارك فاااي والشـــبكة
 )الــزرزور(و )أم بعيــرة(حاااول الطااائر الفاارار بااه، أمااا الطيااورمن أم ااال  موضااعه، إذا مااا

، وماا عليناا الشـر ، ال تحتاام لمجهاود كبيرلتوجيههاا إلاى موضا  )الفـرة(و )قدوم أحمـر(و
 إال أن نتعرف على سلوكها الحركي، ونتحين فرصة تواجدها في األمكنة الم لوفة لديها. 

 
ص ببعض الحيوانات األخار ، الموجاودة فاي البيئاة، تخت الشرا هناك أنوا  أخر  من    

 فاااي شاااكل صاااندوق خشااابي متوساااط الحجااام(، وشااارك الفاااار )الكـــديس(، م ااال شااارك القاااط 
ـــة(، األخااار  الحشـــرات و الجـــرادوشااارك  الســـنارة(،و  )الشـــبكة(وشااارك السااامك  )الكجام

ة المما لااة، وهناااك بعااض األدوات التااي تسااتخدم فااي الصاايد والتااي نعتبرهااا شااروك متحركاا
   المجداع.و الكوكاب،و الحربة،و السفروق،و النبال،م ل 

 
يــتم كــل ذلــ  الــزخم ونحــن فــي حالــة تعلــم ذاتــي مســتمر، وتجميــ  خبــرات تراكميــة     

وفيرة، تتداعي ما بين يوم وآخر، وما بين موسم وآخر، وما بين لحظـة و أخـر ، وهـي 



 

 

مباشــرة إلــى الــتمكن طريقــة تعلــم عشــوائي، خاضــ  لتطبيــق المعــارف فــي حينهــا، يقــود 
ــتعلم، عنــد  وتوظيــف المهــارات، ممــا جعــل الكثيــرين  منــا،  يتمتعــون بجاهزيــة تامــة لل
التحـــاقهم بركـــب التعلـــيم النظـــامي بالمـــدارس، التـــي فشـــلت كثيـــرًا فـــي تـــوفير الخبـــرات 
العمليـــة، وتحقيـــق القـــدرات المهاريـــة، فـــي وقتنـــا الحاضـــر، فأصـــبح معظـــم المتعلمـــين 

 ساعدهم الحظ في اإلحتفاظ بالمعرفة الستخدامها في التنظير. منظرين فقط، إذا ما
 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 
، أصااابحت فولكلوريـــةفيمااا يلاااي نتحااااور، وفاااي م،ازلااة حااارة، نتنااااول وقفاااات تعليميااة،     

ارسااااة والتطبيااااق (، نتجاااات عاااان الممدق حلــــبلاااادينا نحاااان أبناااااء الماااازارعين، خباااارات  اااارة  
العملااااي، خااااارم نطاااااق الماااادارس، وهااااي تم اااال النشاااااط المصاااااحب، الااااذي تتبناااااا بعااااض 

، )النشــاطات الزراعيــة(المؤسسااات التعليميااة فااي وقتنااا الحاضاار، وماان بااين تلااك الوقفااات 
نااورد بعضااًا منهااا فااي الصاافحات التاليااات، علهااا تكااون زادًا تعليميااًا، ونبضااات ماان تااراث 

 الحاضرة، وميرا ًا زاخرًا بالمعارف ألجيال قادمة.م،مور، لد  األجيال 
 

وهااي أنااوا  تصاانف علااى حسااب الموقاا  الزراعااي، وكيفيااة  )خشــوم بيــوت(، الزراعــة     
الزراعة، ونو  الزراعة، ونو  المزار ، وطريقة الري، وغير ذلك من العوامل التي قاد تاؤ ر 

)تعتمــد فــي ريهــا ، المطريــة علااى إنجاحهااا أو إفشااالها، فااي ذات الوقاات، فهنالااك الزراعااة
وهااي التااي يتعاماال معهااا الماازار ، عاان طريااق المواساام الطبيعيااة، ونقصااد  علــى األمطــار(،
، الاااذي تحساااب فياااه كمياااة األمطارالنازلاااة، علاااى )وقـــت نـــزول األمطـــار(موسااام الخرياااف، 

 حسب نو ، وسرعة، الرياح الموسمية، واتجاهاتها، وكذلك نسبة الرطوبة التي تحملها.
 

ـــذرةتعتبااار             ـــدات(،مااان أهااام المحاصااايل التاااي تزرعهاااا  فاااي  ال وهاااي جمااا   )البل
، وهااي عبااارة عاان قطعااة )تــرس(، وهااي جماا  )التــروس(تعنااي أيضااًا  )البلــدات(، و)بــ د(

)ملـ  ، تحات أساماء زارعيهاا، يعناي )وزارة الزراعـة(زراعية مساجلة فاي األوراق الرسامية، 



 

 

ــأو  ب...)التنقيــد(وبعضااها  حــر(، ، وهااي عمليااة شاابه إيجاريااة، مااا بااين المالااك دة()التنق
 .)المتنقد(والمؤجر 

 
وهاااو مسااااحة مااان  )الكاجريـــب(،جااازءًا منهاااا يسااامى  التـــرس(،أو   تحـــو  )الـــب د(       
وتعنااي صاامم لتلااك المساااحة تاارس داخلااي، لحفااج ماااء الخريااف لماادة  )متروســة(،األرض 

افقة للمازار ، علاى الساواء، وبنهاياة أطول، لإلستفادة منها في شرب البشر والحيوانات المر 
 موسم الخريف تتم عملية الحصاد، والتي سنتعرض إليها الحقًا.

 
، وهاي التاي المرويـة أما النو  ا خر من أنوا  الزراعة، فهو الذي يسمى بالزراعة       

تعتماااد فاااي ال،الاااب علاااى ميااااا األنهاااار،التي تشاااق منهاااا القناااوات الطويلاااة، والتاااي أخالهاااا 
اعي المنسااابة، عباار الفيااافي والوهاااد، تسااتقيم حينااًا  اام تلتااوي، وتسااتقيم  انيااة،  تبعااًا كاألفاا

 للتوزي  الهندسي الذي صمم  في تلك المشاري  الزراعية المروية.
 

كان لنا في منطقتنا سبعة من تلك المشاري ، منسوبة ألصاحابها، فاي نجاام يسامى        
لماازار ، وشاامل ذلااك النااو  ماان الزراعااة، بااذر الشااراكة مااا بااين صاااحب المشاارو  ومااا بااين ا

الاذي كاان فاي ذلاك الزماان يم ال المحصاول النقادي الهاام،  القطن،محاصيل جديدة، م ال 
للمزارعين وللسودان ككل، حتى أننا أصابحنا نصانف ما  بعاض الادول األخار  التاي تهاتم 

 .القطن بزراعة
 

كبياار متساا ، وبعااض  بئــرعاان ، عبااارة )متــرة(وهااي جماا   )المتــرات(أمااا اسااتخدام         
الوسائل التقليدية المستخدمة كمصدر للماء، تعتبر نوعًا من أنوا  الزراعاة المروياة، وهاي 

التاي تعمال  الطلمبـات،محدودة وغير شائعة اإلساتخدام فاي الوقات الحاضار، نسابة لتاوافر 
بيارة مان فهي  تدف  بكمياات كبيارة مان الميااا، والتاي ت،طاي رقعاة ك بالكهرباء،أو  بالديزل

 األراضي المست مرة زراعيًا بالماء.



 

 

 
فكااال شااايء يصاااب  أخضااارًا حتاااى  الخريـــف،مااا  قااادوم فصااال  الزراعـــاتكااال  تتـــزامن     

تجاادها فرحااة، متوائمااة ماا  )الطهــارة(،والجااراد م اال  )الحربويــة(،الحيوانااات، م اال الحرباااء 
 راء( مثل:الممتدة )عشان كدا غنى المغنون أغاني خضألوان النباتات، ذات الخضرة 

 
 األخدر الليموني )المشنق الطاقية(، 
 واألخدر اللون  زرعي، 
 وخدار  البي حالي ما  دار ، 
 وفري  ياسمين المتكي في رمال ، 
 وفري  البان اليسو، نديان، 
 .والعينيهم خدر 
 
 نقول:وذلك حين يصب  كل شيء أخضر، حتى العمر، حينما  
 
 خريف العمر،  
 ،وعود الشباب األخدر 
 

 وزد على ذلك:
 
 م ، الخدرة، 
 والم ، األخدر، 
 والسلطة الخدرة، 
 والطحالب الخدرة )الخز(. 
 



 

 

بماااا نباااذرا أو خـــدرة( ونشااامر نحناااا أوالد المااازارعين، عااان ساااواعدنا كاااي نزياااد اإلخضااارار   
ن،رسه مان نباات، يخضار وينماو لحجاة بلحجاة، نرقبهاا مان قارب ومان بعاد، نحناو عليهاا، 

الماااء العااذب، فتتاازين وتاازين، تبعااًا لااذلك، ذواتنااا الداخليااة، فنجاال نحلاام  ونقاادم لهااا كاسااات
بالجديااااد، ونرقااااب تلااااك الساااااعات ا تيااااات ماااان عمااااق التااااراب، حااااين تةمااااس أناملنااااا تلااااك 

ـــ السااامبةت الزاهياااات، حاااامةت الخيااار والنمااااء، فيساااود بينناااا أكااال  وأكااال القناديااال  الفري
 تقاط الطيور للحباوب بمناقيرهاا المصاممة لهاذاوهو طريقة ال)النقد(، عن طريق  )اللبنة (
طريااًا لينااًا، مشاابعًا )مــن أمــ  للخشــم طــوالي(، علااى الهااواء مباشاارة،  ننقــد(فكنااا   المهمااة،

 ومرويًا، في ذات الوقت.
 

، المعانـاةتلك هي نواتع حبيبات من الذرة، دفناهاا تحات ال ار ، حاين د رتناا ب اوب        
لخااواتيم، حيااث باتاات لنااا  ااروة كبياارة، حينمااا جنينااا ماان كاال فرشاافنا خيراتهااا فااي تلااذذ عنااد ا

حبة باذرناها، مئاات الحباات فاي عادد مان السانابل، أصابنا منهاا نحان ومان هام فاي معيتناا 
ف خالهااا اليااوم تحتفااي، فهااي ال تاازين شاافاهها وقاات  المعانــاة ماان حيوانااات شاااركتنا همااوم

عنااا ماان حااديث، ياانم علااى أن  احتفائهااا بنفااائس الكلاام، لكنااي أر  فااي دواخلهااا مااا سااترته
نفوسها راضية ومرضاية،  وذلاك مماا نجمعاه مان ساياق سالوكها، الاذي غالباًا ماا ياتمخض 
فااي بعااض ماان همهمااات، و ،اااء، وكرياار، وشااهيق، وزفياار، ينباايء بمااا هااو يتحاارك فرحااا، 

ًّ ما بين الجوان .  طربًا
 

معيناااة وكيفياااات  كانااات لناااا طااارق متعاااددة لعملياااة باااذر باااذور الاااذرة، فهنالاااك أدوات       
وهااو ذلااك  )التيــراب(، الزمااة، فااي تجويااد عمليااة البااذر الصااحي ،ونبدؤها ب عااداد وتحضااير

ماان الااذرة كااي يبااذر، وماان مواصاافاته أن يكااون قااد حااال عليااه الحااول، وأن  المنتقــىالنااو  
 وغيرهما. )البودة(و  ...)السوس(يكون خاليًا من ا فات 

 



 

 

ـــي(         ـــراب(رماااي هاااو الشاااخص المكلاااف ب)المتيرب أي بوضااا  عااادد محااادد مااان  )التي
البااذور، داخاال التربااة ويااتم اختيااارا ماان صاا،ار الساان، ويشااترط فيااه الساارعة ورمااي العاادد 

( حبااات، باسااتخدام  ة ااة ماان أصاااب  الكااف اليمنااى، إن لاام يكاان 5-4المحاادد ماان البااذور 
حتياطيااًا،  ،  يشاامل هااذا العاادد ماان البااذور عااددًا إالســبابة واإلبهــام واألوســطأعساارًا، وهاام 

ــدان األرضــية والهــوام أوتحساابًا لتلااف أحااد تلااك البااذور، أوالقضاااء عليهااا، بواسااطة   )الدي
أمااا إذا زاد العاادد عاان هااذا المعاادل وساالم ماان ا فااات، فسيصااب   الطيــور أمثــال الغــراب(،

، تكااا ر عااددها فااي الحفاارة الواحاادة، نبتــت(، ويعنااي ذلااك أن البااذور التااي التيــراب )مســففاً 
المتااوافرة  مقومــات النمــوالمعاادل، ممااا يمهااد لخلااق عمليااة تنااافس بينهااا، علااى باا ك ر ماان 

 مثل:حول النبات، 
 
 األكسجين، وثاني أكسيد الكربون، 
 والضوء، والماء، 
 .واألم ، الذائبة داخل التربة بأنواعها 
 

كل ذلك يعمال علاى التقليال مان النماو األم ال لاه، وباذلك يقلال مان العائاد الكماي مان      
المخطاط  الرفاهيـةلذرة عناد الحصااد، كماا أناه ساينعكس سالبًا علاى العائاد الماالي، وعلاي ا

وذلاك باساتبعاد عادد مان النبتاات  )شلم(،لها، في حياة المزار ، لذلك يقوم المزار  بعملية 
ليااتقلص عاادد النبتااات إلااى  )مجموعــة النبــات بــداخل كــل حفــرة(،، وهااي )تبســة(ماان كاال 

 مطلوب بالفعل. وماه
 

دفنهـــا كناااا نساااتخدم الماااوروث مااان األدوات، فاااي العملياااة الزراعياااة، أي باااذر الباااذور و    
 :، التي تحضر باستخدامالحفرةجيدًا، داخل تلك 

 
 )السلوكة، أو الجراية، أو المحفار، أو الطورية أو الكربول.(                 



 

 

 
أو الرطوباااة  ولكااال مااان هاااذا األدوات كيفياااة، وسااااعة اساااتخدام، علاااى حساااب كمياااة المااااء،

   :النسبية، داخل التربة، بنوعيها
 

 (الطينية والرملية                    
 
 من أنوا  التربة، مما يدخل مباشرة تحت طائلة: وغيرهما 
 

 ،السابقة الخبراتو الثقافة الزراعية                   
 في مجال الزراعة، لد  أبناء المزارعين.                   

 
قااوم ب،ماار األرض المزروعااة بالماااء، فااي الزراعااة المرويااة، إذا مااا تطلااب األماار  قااد ن     

ال تركااات الباااذور فاااي وضاااعها الطبيعااي، داخااال   )المتيربـــي(، التااي أحسااان الحفـــرةذلااك، وا 
الذي تنا ر حولها، مان جاراء اساتخدام ا لاة، وذلاك بضا،ط ذلاك ال،طااء  بالتراب،ت،طيتها 

 إن كان حافيًا.  للس  العقاربما يتعرض الذي ك يرًا  قدم  الترابي، بباطن
كافياااة  رطوبـــة نســـبية، تباااذر البذورعنااادما تتاااوافر المطريـــةأماااا فاااي زراعاااة الاااذرة        

 :لإلنبات داخل التربة، وهنا اليتم غمر التربة بالماء،ألنه
 

 مانزل، )في حكم الغيب يا نزل، ويا                       
 .فاألمر بيد اهلل(                                 

 
، ك يااارًا مماااا ذكرناااا، وأصااابحنا خـــار  نطـــاق التعلـــيم النظـــامي( )الـــذاتيلقاااد فااااق تعليمناااا 

نستحوذ ونتملك من المعارف، والخبرات، والمهارات، ما هو أكبر، وماا هاو أوفار محتاوً ، 



 

 

غيااار المااانجم، ماااان الكباااار، والرجاااو  إلااااى  المحاكــــاة والمشـــاهدة والتوجيــــ ،عااان طرياااق 
 .المعلوماتي، والتجريبيبرات السابقة، في مخزوننا الخ
 

، المرويـةلألراضي  الصناعيللمحاصيل، نجد أن الري  )السقاية( الر  ففي مجال      
يعتمد على  ضخ الماء، بواسطة رافعات المياا، المتاوافرة فاي ذلاك الوقات، م ال الواباورات 

المتفاوتااة فااي  الطلمبــاتوم اال  ور(،)البــابور( أو )البــاج الكبياارة التااي يساامى الواحااد منهااا
 (.الطقيطيقةقدراتها ومنها  

 
 مصـدرأو  النهـر مان قنوات، تمتدفي عملية ضخ المياا عن طريق تلك ا ليات، داخال  

ـــوات إلاااى مواقااا  ا لياااات، تعااارف هاااذا المـــاء وهاااي التاااي تساااحب  )الضـــنبية(،باسااام  القن
عة، تمتااد إلااى داخاال المشاارو  ، وتسااكب فااي داخاال قناااة رئيسااة، واسااالميــا ( منهااا تشــفط 

فاي  العقـدالاذي يتوساط،  الخـرزص،يرة ك نهاا  )كبار (جسور تزينها ب...)الترعة(،تعرف 
أعنااااق الحساااان، تساااتخدم تلاااك الجساااور فاااي تجااااوز التااار   مااان جاناااب  خااار، لإلنساااان 

 وللحيوان على السواء،
 
اا فاااي انساااياب ، تسااام  بتااادفق الميااا)أنابيـــب كبيـــرة(علاااى مواساااير  )الكبـــار (تقاااف هاااذا  

طبيعااي، نحااو وجهتااه المخطااط لهااا مساابقًا، إال أن هااذا المواسااير ك ياارًا مااا ت،لااق بواسااطة 
ومان  ريهـا،محددة، حتى ياتم  )نمرة(المسؤلين في إدارة المشرو ، وذلك لتوجيه الماء إلى 

 عن:هي عبارة  )النمرة( م تفت  تلك المواسير،فيندف  الماء بتلقائية صوب نمرة أخر ، و
 
 )مجموعة الحواشات العشرة التي تطرقنا لها سابقًا.(              
 

 )الشــــربة، بالطريقااااة التاااي ذكرنااااا، نطلااااق غليهااااا إساااام الســــقاية(بعاااد أن تااااتم عمليااااة      
(، وهكااذا تااتم كاال عمليااات الشااربات، باانفس هااذا الطريقااة، إال أن أول شــربةأو   األولــي(



 

 

فيتساااللون فاااي  )الســـقاية(،ر دورهااام فاااي ال يمكااانهم انتجاااا )الشـــفقانين(،بعااض المااازارعين 
وتسامى م ال  )حواشـاتهم(،منتصف الليالي المجلمة، ويعملاون علاى فات  المااء فاي إتجااا 

فهام غالباًا  )سرقة الموية، بطريقة غير مشروعة(،، يعني ب]... )السرقة(هذا العمليات 
رو  علايهم، وقاد ما يحااكمون علاى هاذا الفعلاة، بال،راماة المالياة، التاي تفرضاها إدارة المسا

فااي القتـل يحادث ذلاك أحياناًا، مشااجرات قاد تكاون دامياة فاي بعضاها، وقاد تصال إلاى حاد 
 بعض األوقات. 

 
أصااا،ر حجماااًا، تتمااادد علاااى عااارص  )جـــداول(( الرئيساااة، )الترعـــة تتفااار  مااان هاااذا       

الااذي تتفاار  منااه عشاارة جااداول صاا،يرة فااي حجمهااا،  )أبعشــرين(.عشاارة حواشااات، تساامى 
)حواشـة(، يتمدد كل واحد منها علاى طاول كال  )أبستة(،، يسمى الواحد منها وفي عمقها

 أي أن طولها يتساو  وطول الحواشة.
 

ومفردهااااا  )أفدنــــة( 5-4الحواشااااة عبااااارة عاااان قطعااااة أرض تتااااراوح مساااااحتها مااااابين      
)حواشــات(، متاار مرباا ، يماان  كاال ماازار   ة ااة  4200 مســاحت ( وهااو مااا تساااوي )فــدان

ن ما  ي والثانيـة  قطنـا،ً ( منهاا، )الحواشـة األولـى. تازر  الث ثيـة( الدورة ب...عاروف تكول
ــةأمااا  )ذرة(، منهــا ــوراً منهااا، تتاارك  الثالث ــر زراعــة(( )ب لماادة عااام كاماال، وذلااك  )مــن غي

 ألستعادة خصوبتها.
 

 تـــروستتخللهاااا  أنقايـــة(،( ومفردهاااا  )أنـــاقي5أو 4( الواحااادة، إلاااى الحواشـــةتقسااام       
، تساااتخدم فاااي توزيااا  المااااء داخااال )أبســـتة(اول صااا،يرة أيضاااًا، تتفااار  مااان صااا،يرة، وجاااد

 السليم.  الر لتتم عملية  )األناقي(،
 

حياث ال توجاد طلمباات  )ريـًا إنسـيابيًا(،فاي مشارو  الجزيارة،  الر  الصناعييعتبر       
 الخـزان  ال كبيرة وال ص،يرة(، فالماء ينساب بنفس الطريقة التي أسالفنا ذكرهاا، إبتاداًء مان



 

 

تتميااااز  بنجااااام أك اااار  الحواشــــات(، كاااال  ب... )خــــزان ســــنار(فااااي ساااانار، الااااذي يعاااارف 
 انضباطًا، من المشاري  الزراعية األخر ، سواء كانت حكومية أم أهلية.

 
 ، وذلااك لااوفرة األراضااي، وتصاال فيهااا مساااحةدورة رباعيــةأماا الاادورة الزراعيااه فهااي       

و أك ر. م لها وم ل المشاري  الزراعية األخار ، تتارك أ )أفدنة( 5( الواحدة إلى )الحواشة
 م ل: وأخر  تزرع بقوليات، بور حواشة

 
فااي داخاال التربااة، فهااو  الجــو (، )النيتــروجين ، التااي تساااعد فااي ت بيااتاللوبيــا والعدســي 

ـــًا، ( األربعاااة )الحواشـــات يعاااد مااان عناصااار التخصااايب الهاماااة، كماااا تااازر  أحاااد وأماااا قطن
...)الحكايـة ، أماا ا ن ف)هذا ما كان يحدث فـي زماننـا( ذرة، فتزر الرابعة، )الحواشة( 

 حتى أن المزار  نفسه، ال يعي ما يفعل. جاظت(،
 
 فهل هو يزرع بنظام الدورة الث ثية، 
 أم بنظام الدورة الرباعية أم بنظام الدورة الخماسية؟ 
 وما هي المحاصيل التي يتم اختيارها، 
 ليقوم بزراعتها؟   
 

نمارس أساليب  المةحجة اللصيقة لنباتاتنا، فنري فاي تلاك الحبيباات التاي  كنا دائماً      
بذرناها من الذرة،  تلاك األطاوار التاي تتحادث عان النماو، فكانات باوادر اإلنباات فيهاا هاي 

فااي  لشــوكة(، وهااي خاروم أول جازء ماان النباات فااوق ساط  الترباة، وهااو شابيه باا)الشـوكة
 خضر اللون. النباتات الشائكة، لكنه أ

 
نجاال فااي مراقبتنااا تلااك، نخااص كاال طااور ماان أطااوار اإلنبااات والنمااو بمساامى بئااوي،      

، فااي أشاكالها وحجومهااا، فهااي  أك اار الطيــورفك يارًا مااا نلجاا  فاي تساامية تلااك األطاوار إلااى 



 

 

الصاا،يرة، التاااي  الحفـــر(إلتصاااقًا بنااا وبنباتاتناااا، وهااي ك يااارًا مااا تخااادعنا وتاا ي علااى تلاااك  
بااات الااذرة الناشاافة، عنااذ بااذرها، فتفعاال بمناقيرهااا مااا تفعاال فيهااا، فااي ساابيل احتضاانت حبي

 الحصول على  وجبة دسمة، لكن وبرغم  ذلك فهي صديقة لنا، كما هي نباتاتنا.
 

ألن الوريقااات التااي  )إضــينات فــار(، أمااا الطااور ال اااني ماان أطااوار النمااو فنسااميه        
يرة، فنفااارح ك يااارا حينماااا نجياااب علاااى ساااؤال الصااا، الفئـــرانيحملهاااا تشااابه فاااي شاااكلها يذان 

 مطروح في الحلة:
 

 )العيش طعن؟(                            
 

 .الشوكةيعني أصب  في طور       
 فنجيب وت،مرنا فرحة زائدة:      

 
 )العيش إضينات فار(                         

 
 نواجرنا.فنكبر في نجر السائل، كما تكبر نباتاتنا في          

 
ــث      يعنااي صاا،ار الاادجام. وهااو مااا يعاارف     )السواســيو(،فهااو طااور  أمــا الطــور الثال
، وهاو الطااور األكبار حجماًا ماان ب...)عمـر يــوم وعمـر يــومين( مـزارع الــدواجن اآلنفاي 

 (.إضينات الفار 
 
 طريق الت،ذية الذاتية، الناتجة عن:  أما عن     

 إليها مؤخرا،عملية التمثيل الضوئي، التي توصلنا 
 بعد أن أفادنا بها معلمونا الكرام، ً 



 

 

 وفيها يتمت  النبات، بالماء المستساق، 
 وأشعة ضوئية ناصعة، 
   جنبًا إلى جنب م  مادة الكلوروفيل الخضراء. 
 
 عند ذلك: 
 

وكماا هاو معاروف فا ن الادجام ال يطيار،  )جـداد(،وتصاب  دجاام  سواسيونا(تكبار       
، ونهفاو ألن نطيار، فنجال متلهفاين فاي الطيـران والطيـور، كناا نحاب لكننا نحن، في وقتها

 انتجار الطور الجديد، على أحر من الجمر.
 

، وهااااااو معااااااروف لااااااد  صــــــقروهااااااي جماااااا   )الصــــــقار(وهااااااو الطااااااور الااااااذي نسااااااميه     
أو  الصــقور وتتفاااوت ) الجــدادة وكمــان بطيــر(،القاااريءالكريم، والااذي هااوأكبر حجمااًا ماان

الاااذي يساااتخدمه إخاااوة لناااا  صـــقر الصـــيدإلاااى  الصـــقرالعاد  مااانفاااي حجومهاااا  )الصـــقار(
ــق أب صــلعة(جمعتنااا معهاام  قافااة العروبااة،  ويصاال هااذا التفاااوت إلااي  وهااو صااقر  )تيلن

 كبير الحجم، أصل ، ومتوحو شوية، ومخيف.
 

،  فاااي جاااروف تحكمهاااا وطااا ة الجاااو ، )أوالد آدم(إلاااى اصاااطياد  )تيلنـــق(قاااد يعماااد       
لشخص المستهدف، من جانب القوة، وجانب الضعف ووجاناب جروف اوجروف تحددها 

 الحماية، ونعني بذلك المقومات واإلمكانات الشخصية.
 

فااي المناااطق الخلويااة، ماان فضاااءات  )الرمــة(الحيوانااات الميتااة  )تيلنــق(قااد يرصااد       
 خارقة.شم  اقبة، وحاسة  بصرعالية، بما يتمت  به من حاسة 

  



 

 

يعناي  )وكاسـي(فهاو أخضار  )اللتيب(و الطور الذي يعرف باسم فه أماالطور الراب      
، القصـير( )يبلـ  الـزولالذي يمكان أن  الطور، وهو ذلك )ما مفّرق، يلبد الحرامي تمام(

 وهو أيضًا يعتبر طورًا تمهيديًا للطور الذي يليه.
 

لاااد  الحيواناااات  )الحمـــل(يتشاااابه وأعاااراض  )الحملـــة(،والطاااور الخاااامس هاااو طاااور     
 دية.ال 
 
 )طلعنا اآلن من التسمية والتشبي  بالطيور،               

 عشان الطيور بتبيض وما بتحمل (                  
 
( ماان النساااء، يحااتقن موقاا  الساانبلة ماان النبااات  فااي الحامــل  ...شااكل النبااات  فيصــبح 

ــوالأعااةا(، ونباادأ نحاان أبناااء الماازارعين، فااي تتباا  هااذا الحالااة الحرجااة ألن   دة مــوت(،)ال
، أو )أطبــاء نســا ووالدة(فتحساابنا فااي هااذا الحالااة وك ننااا )نشــيل ونعــد لــى يــوم الــوالدة( 

 )كيـر  سـاكت(مان غيار تصااديق، يعناي  )غيـر قانونيـات(، )دايـات(على أسوأ الفاروض 
عمليًا م  حيواناتناا األليفاة،  )مهنة التوليد(، اال أننا قد مارسنا تلك المهنة )وبس(بالخبرة 
 خدماتها النبيلة لنا، فهذا هو وقت رد الجميل.  ننسلم  والتي 

 
، ب...)الشـرا(وهاي مليئاة  )الشـراية(،عان طاور جدياد هاو طاور  الحمـليتمخض هذا     

الااذي يقااوم بحمايااة النبااات ماان ا فااات، ألنااه حااارق غياار مستساااق للطيااور، وغيرهااا ماان 
وجاء مان ذلاك  مست  كاروشة(،)للواحد من م الكائنات الحية الطائرة، وهودائمًا ما تنتع 

أنحاااااء  الم اااال السااااوداني األصاااايل مائااااة بالمائااااة، والااااذي تضاااارب بااااه األم ااااال فااااي جمياااا 
حقهاااا األدباااي كاااامًة، تتمتااا  باااه وتفخااار باااه باااين أطاااوار  الشـــراية(الساااودان، مماااا أعطاااى  

 المثل:جيلها،  يقول 
 



 

 

 )الحسنة في المنعول ز  الشرا في القندول(
 

 المعنى:في فلك هذا وهناك م ل يخر يدور 
 

 )الحسنة في المنعول ز  )الهبوب( في العود(
 

 نذكرمنها:وهذا الم ل هو خاتمة أبيات لمستحيةت ك يرة 
 

 مقدود ما رق  مقدود، 
 

 وما شفنا )الجبجاب(،
 
 .تّور نبات في الفود 
 

)الجــيم فــي الجبجــاب معطشــة وهــو يعنــي )الــرزاز( مــن المطــر، و)الفــود( هــي األرض 
 ة الجافة و)المشققة(.الطيني

 ) حسنت  السويتا د  ما وقعت في محلها وال أثرت في من أحسنت إلي (.يعني  
 
فهنااك المنحـى، وقد يكون هذا األم ال التي ذكرناا، م لهاا وم ال األم اال العربياة فاي هاذا  

 : الم ل العربي الذي يقول
 

 ومن يفعل المعروف في غير أهل 
 مـندـلي  ويـًا عـيكن حمد  ذم

 



 

 

 والم ل في البيت القائل:
 

 ومن يفعل المعروف في غير أهل 
 ي قي  الذ  القى  مجير  أم  عامر

 
، اساتجارها رجال، أي رعاهاا حتاى كبارت، فكاان الجازاء أن فتكات )الضـب (وأم عامر هاي 

 به وأكلته.
 

 الشاعر:وفي نص األبيات التالية حكى    
حماًة لنعجتاه الوحياادة، الذئبـة(، ت أماه  ( نفقاجريـو  جـرو(،أن أحادهم اتخاذ مان         

وبعاد  )طفولـة بريئـة(،فرض  من  ديها، طيلة أياام طفولتاه، التاي حسابها صااحب النعجاة 
وزانتاااه قسااامات الفتاااوة وزهاااو الشاااباب، أصاااب  يةزمهاااا فاااي  الجـــرو( )الجريـــو(،أن شاااب  

األوديااااة غاااادوها للمرعااااى وفااااي رواحهااااا للاااادار،  حارسااااًا أمينااااًا، وحفاجااااًا لهااااا ماااان قارعااااات 
 والدروب.

 
الدار، ولم تبد ي ار مخالاب الحمال  النعجةفي أحد األمسيات الحزينة، لم تط  أقدام       
مزينااة موضاا  منامااه، ف شاافق الرجاال علااى رعيتااه، ف خااذ يتقصااى الطريااق،  )الــذئب(الودياا  

، الخلااااق البااااالي، الااااذي يساااام  لكاااال الهااااوام، )الطمبــــور (ويلااااون الاااادروب ب  ااااار حذائااااه 
الصاا،يرة، ماان الماارور الااى اإلتجاااا ا خاار، فااي  )الليــون(وبعااض ماان فريعااات  والحصااي،
 تأشيرات(. )من غيرحرية تامة 

 
تحت ظل شجرة ممدود، ينبيء برحيل شمس ذل  اليوم، كـان الـذئب الحـارس،          

يجلس القرفصاء، وذيل  مـن أمامـ  يرقـد كحبـل رمـاد  واهـن، مـن غيـر حـرا ، ومـا أن 
 م ناظرية،استبان مربي  أما



 

 

 
 ،)ارتد إلي  البصر خاسئًا وهو حسير(                      

 
، التاااي ت،يااارت فيهاااا كااال تركيباااات حياتاااه، اللحظـــةفااانكس رأساااه خجاااًة، يلعااان تلاااك      

 الغـــدر،، وهاااواجس الخيانـــة وأفسااادت علياااه لحجاااات طالماااا كانااات هانئاااة، وغازلتاااه خياااوط
 :  ن غير التفات، أو عواء، وأمامهجل هكذا م )ذئب بن ذئب(،فهو  بالنعمة، والكفر

 
 تقب  جثة هامدة، بقرت من غير اعتناء،  
 أو رفق، أوأية  لمسات حانية، 
 ت زمت في اختراق األنسجة، 
 أو تريث، أوتأني، 
 أو حتى مقدار من الحكمة، 
 أو وخز للضمير. 
 

 هنا  وبين يدي ، كانت ترقد أم ،   
 التي أخلصت في تغذيت  من درها، 
 غدا في الحال الذ  هو علي  اآلن. حتى 
 
   الرواية:ف نش  الرجل  تلك األبيات التي تحكي  
 

 بقـرت شـويهتي ففجـعت قلبي
 لـشاتـنا حـمل  رضـي   وأنت

 
 إذا كـانت الطـباع طـباع سوء



 

 

 .صني وال    أدب يفــيد فـ  
 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

وتباادو لنااا الزهاارة  )الحملــة(ففيااه أبضااًا، ياازول غطاااء طااور  )الشــراية(عااود لطااور ن      
بحبوب لقاحهاا ومياسامها، والتاي ال تحتاام إال لابعض مان نسايمات ريا  خفيفاة  )الخنثى(،

)الجــد جــد، القبيــل وهينااة، كااي تااتةق  ماا  بعضااها، فتتخصااب بويضاااتها ويحاادث الحماال 
 لتسمية والتشبي (.صورة حملية وبس، نفعتنا في ا دا  كانت

 
ومااا هااي إال أيااام معاادودة، ويباادأ  )حامــل( أصاابحت نبتتنــاعليااه يمكاان أن نقااول أن       

فااي أطااوار التخلااق والتكااوين، إلااى أن يفاجئنااا بااالطور المحبااب لنااا ولطيورنااا، وهااو  الجنــين
 الذي ذكرناا من قبل. )اللبنة(طور 

 
ت الاذرة التاي أودعناهاا بااطن الترباة، حيث أن حبيباا )الفري (،يتب  ذلك طور            

طال بها العمر وأصبحت تعانق أشعة الشامس التاي غابات عنهاا ك يارًا، أماا هاذا  الفرياك( 
سوف يصيبه الجفاف بفعل أشاعة الشامس والريااح الجارياة  الهباوب(. وينهاي باذلك أجمال 

 .  للنبات ولنا ولحيواناتنامسيرة لدورة حياة كريمة 
 

ـــا    وقاااف، يبااادأ وقااات الحصااااد، الاااذي ك يااارًا ماااا يحساااب لاااه المزارعاااون وفاااي هاااذا الم هن
التااي تولاادت عنااد أيااام  )حلحلــة الــديون(،حسااابات دقيقااة، تتخطااى األكاال والشاارب، إلااى 

 مثل:الحاجة، 
 

 )السلفيات(،و )شيل العيش(                   
 .من التجار والمقتدرين                      

 



 

 

 الحواشــةالزراعااة، ابتااداءًا ماان بااذر البااذور، ماارورًا بنجافااة  للمساااعدة فااي ت ديااة مطلوبااات 
 )الحشاشـات(باساتخدام  )الجنكاب(،وحتاى  )المر((، الذي يشمل كل المراحل من الحش 

وهاي تصان  مان الحدياد الصالب )الملـود(،  الابعض التاي يطلاق عليهاا)حشاشة( ومفردها 
توجااد  العصــيدة(، ت)عواســاماان فصاايلة (T) (، فااي شااكل الحاارف اإلنجلياازي دق حلــب 

، فتحااة تساام  ب دخااال الاارأس األمااامي ماان العااود، )الحشاشــة(ماان  األســفل القــائمبااالجزء 
، الذي يتناساب طولاه ما  طاول مساتخدمه، وماا أذكارا الحشاشة( ب...)عودوالذي يعرف 
)حشاشـــات رجـــالي، وأخـــر  ( كانااات قصااايرة، يعناااي كانااات توجاااد حشاشـــاتنا أن أعاااواد  

 بوسات الجاهزة(.والد ، تمامًا ز  المل
 
 الحشاااائو (، يكفاااي تماماااًا لقطااا ســـنينيعناااي  )مطـــّرق(  حـــاداماااا الجاناااب األعلاااى فهاااو  

(، وهاي جازء مان العاود، العكفةأو  )المساكة(أما في نهاية العود األعلى توجد )األليفة(. 
 أو قد يكون ملحقًا به، يساعد في القبض عليه ويساعد أيضًا في حماية الكف، األذ .

 
وهاااي )الكدنكـــة(،  تساامى والطوريـــة تتشااابه آلـــة د يسااتخدم فاااي عمليااة الحاااو هااذاقاا     

 تسااااتخدم فااااي عمليااااة الااااتخلص ماااان الحشااااائو ذات الجااااذور المتعمقااااة فااااي التربااااة، م اااال
وال  )شـــربانة(،كمااا أنهاااا أيضااًا تسااتخدم، فااي حالاااة مااا قااد تكااون الترباااة مبللااة )الســعدة(، 

 (.الحشاشةتسم  باستخدام  
 

، وذلاك عنادما )أيادينـا(ك، نساتخدم فاي عملياة الاتخلص مان الحساائو، إلى جانب ذلا    
تكااون التربااة مبللااة، بنساابة عاليااة، تعمرهااا حشااائو غزياارة، ومتداخلااة، فااي عمليااة تساامى 

ــيط(، بفاات  الماايم والعااين، وذلااك عناادما تتعااذر ممارسااة النجافااة، بااالطرق التااي  ب...)المع
 تطرقنا إليها.

 



 

 

أدوات النجافااة، أننااا كنااا نتمتاا  بجديااة  ااائرة ومتو بااة، وكنااا تعنااي كاال هااذا األنااوا  ماان     
نسابق الزمن، متطلعين إلى محصاول يساد حاجاتناا األسارية، واإلجتماعياة، بصافة عاماة، 

 ونرد ماهو علينا من أموال، باتت ضمن مستحقات ا خرين . 
 

ب  ، وهااااي عبااااارة عاااان قطعااااة حديديااااة بطااااول اإلصاااا)الحكاكــــة(كنااااا ك ياااارًا مااااا نسااااتخدم    
أشااادا، فنقاااف لمااادة  اااواني معااادودة، لتزيااال بتلاااك  النصـــبالسااابابة، وذلاااك عنااادما يبلاااغ بناااا 

مااان طاااين، وقاااد يكاااون هيناااًا ال ياااؤ ر بحاااال مااان  ب...)الحشاشـــة(ماااا علاااق  )الحكاكـــة(،
لكاان ذلااك التوقااف كااان مباحااًا، فهااو ال يسااترعي انتباااا  )الحــش(،األحااوال فااي أداء مهمااة 

 )الحكاكـة(عمله، إال إذا تكرر مرات ومراًت، كناا نعلاق األب، المن،مس حتى الهامة، في 
دا كل  عشـان ( السروال أبتكة ، المعروف ب... وهي رباط اللباس الداخلي ب...)التكة(

 .  اللياقة كانت واقعة
 

ل ...)أبعشــرين(، كمااا أننااا كنااا نتحاياال علااي اإلسااتمرار، فااي عمليااة الحااو، بالااذهاب     
 )ترطيبــة وتغييــرون،ساال أياادينا، ونمساا  علااى رؤساانا،  لتناااول بعااض جرعااات ماان الماااء،

 حال وتنشيط، وفي نفس الوقت هروب من الخدمة اإللزامية(.
 

وهاي مدياة  التقـدة(كناا نعمال علاى قطا  العايو، عان طرياق  وفي عودة للحصاد،       
ص،يرة كالسكين، شكلها مساتطيل يبلاغ طولهاا خمساة سانتمترات أو أك ار بقليال، وعرضاها 

طولهااا بقلياال، فهااي مسااتطيلة الشااكل، أحااد طرفيهااا حاااد يقطاا  واألخرغياار حاااد، أقاال ماان 
 ت،طيه قطعة خشب، أو قطعة من القماو، لحماية الكف عند استخدامها.

 
تصاان  ماان  )قفــة(الناشاافة، بمهااارة فائقااة، وتوضاا  داخاال  )القناديــل(تقطاا  الساانابل      

  محليااًا ماان أعااواد النباتااات ، لكنهااا تصاان ...)القفــة(وهااي  )ريكــة(،السااعف، أو داخاال 
(، وتااااربط بالحبااااال، فيصااااب  شااااكلها الحواشــــةالمتااااوافرة فااااي البيئااااة، فااااي البياااات أو فااااي  



 

 

( أو )القفــةكالشابكة، ماان حياث الفتحااات الواسااعة، التاي تميزهااا عاان القفاة، عناادما تمتلايء 
القصااب،  وهااو شااجيرات )ســكب(تنقاال إلااى فناااء صاا،ير تاام تحضاايرا بعااد قطاا   )الريكــة(،

أخااف  )الســكاب(ك ياارًا، إال أن  )الفــرار(، الااذي يتشاابه و)الســكاب( (، عاان طرياق يلااةالاذرة
 وزنًا.

 
حياث تنشار تلاك القناديال،  الحواشـة(،تحضر تلك الفناءات فاي مواضا  متعاددة مان      

فااي أي شااكل ماان األشااكال، بحيااث تكااون متفرقااة عاان بعضااها، فااي حاادود الااتةمس فقااط، 
يهاا، وتكاون عرضاة للهاواء الجاوي، فاي نفاس الوقات، حتى تسم  بوصول أشعة الشمس إل

 كي يتم تنشيفها تمامًا.
 

الناشاافة، ماا  بعضااها  )القناديــل(وهااي عمليااة جماا  تلااك  )التكــويم(تعقااب ذلااك مرحلااة     
، لتسااهل )كــوم(، بفاات  الكاااف، ومفردهااا )كيمــان(الاابعض، فااي نفااس المكااان، فااي صااورة 

فااي ساابيل إعاادادها   )الريكــات(أو  )القفــف( عاان طريااق القفاااف ل...)لتقــاة(،عمليااة نقلهااا 
 ل...)الدق(.

 
 عن:التي تعرضنا لها بالذكر سابقًا، عبارة  التقاة(       

 
 مساحة أرضية تتراو،  ما بين:                

 أمتار. 4×6أمتار إلى  4×4                   
 

بتقنياة عالياة، حياث  تحدد تلك المساحة على حسب كمية الذرة المنتجة، ويتم إعدادها    
أرضها بالعصاي ال،ليجاة، أو أياة أعاواد أخار ، تكاون  وتد تنجف تمامًا من أي شوائب، 

 األرض جياادًا، ماا  اسااتخدام الماااء، لتكااون أك اار تهــرس فاعلااة، فااي عمليااة ذلااك اإلعااداد.
 .وملساً  ،ص بة



 

 

 
 اة(،)التقـفاوق بعضاها، فاي شاكل مساتطيل مادبب، إلاى أحاد جواناب  القناديلتوض       

بكساار القاااف  عمليــة )النقــل(،بضاام الجاايم والااراء، وبعااد إكتمااال  )الجــرن(،والااذي يساامى 
ــــلوتخفيفهااااا فااااي النطااااق، يباااادأ دق العاااايو   ، بفاااات  الماااايم )المــــداقيق(( باسااااتخدام القنادي

 ، بضم الميم وتسكين الدال.)مدقاق(ومفردها 
 :من جزءين ا نين فقط المدقاق(وحسب ما هو معلوم، يتكون   
 
وهااو مصاانو  ماان سااايقان  الســـنابلالجاازء األساااس هااو ذلااك الاااذي يضاارب بااه علااى      

)القــدوم(، باسااتخدام  )منجــور نجــر(األشااجار، أو ماان فروعهااا ذات الحجااوم الكبياارة، فهااو
أو أكبار بقليال، أملاس مان باطناه، الاذي  A4 الفقاط، فاي حادود مسااحة ورقاة  و)األجنـة(
ـــدق(عناااد   الســـنابل،سااايةمس  را، الاااذي تزيناااه فتحاااة فاااي منتصااافه، ومحااادب مااان جهااا ال

 :صممت خصيصًا لتنزل فيها مقدمة الجزء ال اني، وهو
 

 عود مقوس بطول المترين، أو أقل بقليل،
 فينزل  أو يرفع ، -بفت  الدال -وهو الذ  يمس  ب  )الدقاق(  
 أثناء عملية )الدق(، المتعارف عليها ب ... 

 )دق العيش(.
 

ــدقاقين(يحاادد عاادد  دقهــا()إن كميااة الااذرة المااراد      الااذي ال يتعااد  األربعااة. يطاارح  )ال
فاااي شاااكل  ب... )القنقـــر(،كمياااة مااان القناديااال، التاااى تعااارف فاااي هاااذا المرحلاااة الـــدقاق(  

 )البرازة(.، ويتم ذلك باستخدام يلة الكرك )الطرحة(مستطيل يسمى 
 

ـــدقاقون(      ـــدايرين )ز األربعاااة أو ال ة اااة أو اإل ناااان فاااي صاااف واحاااد  يســـتو  )ال  ال
 لكاان اتجاااا القبلااة ال ياادخل أباادًا فااي  قافااة الاادقاقين(. فهاام يباادأون ماان النهايااة،  يصــلوا(،



 

 

حتاي يصاالوا إلااى بدايااة  القنقــر(،ب قاادامهم علاى   )يدوســون(متجهاين فااي حااركتهم للخلااف،
كاان ساليمًا ودقيقاًا،  الـدق(،المستطيل، ومن بعدا، تعاد العملية من جدياد، للت كاد مان أن  

 أي أ ر للحبوب. )القندول(ق في لم يب
 

نجااام خاااص، فعااادة مااا يااتم عاان طريااق التبااادل بياانهم وبااين ضاارباتهم  الــدقلعمليااة      
اإليقاعياة، التاي كناا نساهر طاويًة مان أجاال ساماعها، ما  ماا يرددوناه مان بعاض الن،مااات 
  الرائعااة، التااي تمكاانهم وتساااعدهم فااي  مواصاالة عملهاام، بحماااس دافااق، فيبتعااد عاانهم شااب

 (، والكسل.الترخرخوبعضهم يقول   )الرخريم(،النوم، أو اإلرتخاء 
 

إ ناااين فقاااط، فااااألمر ساااهل جااادًا، إذ يقاااوم أحااادهما  )الـــدقاقين(فاااي حالاااة ماااا اذا كاااان      
للقيااام بالضااربة  )مدقاقــ (ليناازل ا خاار  )مدقاقــ (،ضااربة واحاادة، ويرفاا   )القنقــر(بضاارب 

 مت .في تبادل م ضربة فضربةال انية، وهكذا 
 

(، فينفارد ذلاك الاذي يتوساط المجموعاة بضاربته األولاى دقـاقينأما إن كاانوا  ة اة         
 م يرف ، فيضرب اإل نان ا خران ضربة واحدة  انية، في وقت واحد  م يرفعا معًا، وهكاذا 

 يتم التبادل.
 

قاات فيضاارب األول وال الااث ضااربة أولااى واحاادة، فااي و  )دقــاقين(،أمااا فااي حالااة أربعااة     
واحااد، ويرفعااا معااًا، يعقبهمااا ال اااني والراباا  بضااربة  انيااة تحااوي نفااس المشااهد فااي الضااربة 

 األولى. 
 

هااذا الضااربات تعماال علااى إخاارام حبيبااات الااذرة، ماان ساانابلها، وعناادما تصااب  خاليااة     
الذي يبعد مان علاى جهار الحبيباات، عان  ب... )البتاب(،تسمى )البذور(، من الحبيبات 
 )التقاة(. ، إلى أحد جوانبالبرازة()طريق الكرك 



 

 

 
 )الواســوق(، ، عاان طريااق اسااتخدامالســنابل تبعااد حبيبااات الااذرة التااي تاام فصاالها عاان     

 )مـنيخار مان الاذرة الصاافية  جرن(، كبداية لتكاوين  ل...)الجرن(إلى الجانب المعاكس 
 غيرقناديل(.

 
 )العود(تصن  من الخشاب  )الكتاحة(،أوتستخدم اآللة التي تعرف باسم )المضراية(     

إال أنهاااا خفيفاااة  )الكوريـــ (وينطقاااه الااابعض  )الكوريـــق(تتشاااابه و)منجـــورة( وهاااي أيضاااًا 
الاذي    الجـراب(،فاي الهاواء لتنقيتهاا مان ذلاك   ،(المدقوقـةالحمل. تستخدم في نشار الاذرة  

 فهو خفيف يتطاير في الهواء مباشارة، ب...)الروس(،ي،طي حبيبات الذرة، والذي يعرف 
 )دقها(.وهو أيضًا ال يخلو ، في بعض األحيان، من حبيبات الذرة التي لم يكتمل 

 
فيقـــوم بعـــض الفقـــراء والمحتـــاجين، )بغربلتهـــا(، أ  نظافتهـــا ومراجعتهـــا مـــرة أخـــر ،  

الستخ ص بعـض ممـا اخفـا  الـروس فـي باطنـ ، لسـد الرمـق، إضـافة لـبعض حبيبـات 
 .الذرة التي تطايرت، أثناء الدق و)الكتح(

 
 )الكتاحــات(بعاد كال ذلاك اإلتقاان والتفاااني، فاي إنجااز حصااد مميااز، ورغام تعااون        

( الدقيقاااة، نطاااال  بعضاااًا ماان أساااراب الطياااور، تتهافااات علاااى تلاااك و)المـــداقيق( و)الغربلـــة
تتاد ر  سـارقة،لكسب رزقها الحةل، هاذا المارة، بعاد ماا ارتزقات مناه ينفاًا، وهاي  )التقي(،

 ما ليس لها حق مشرو  فيه. واست ب الخيانةتتحرك،  في أ واب في باطنها
 

كنا ك يرًا ما نةحج أسرابًا من الحشرات، مان يكلاة النباتاات، با نوا  متعاددة، وبا لوان      
، متفاااوت النمــلوأساارابًا ومجااامي  ماان  MIMICRY التنكــرمتفاوتااة، تصاال بهااا إلااى حااد 

يتطايرمرحًا، يشا،ل المكاان  ذبابو ، ضفادعو فئرانو عقاربو ثعابينالحجوم واأللوان، و
 بحركت  الدائبة.



 

 

 
 بالبحـث مشا،والت، بقـراتو الكـ بو األغنامو الحميركل ذلك كان يتزامن م  وجاود     
 الثغــاءو النهيــق، فكنااا نساام  مــرام مفقــودفااي تفااان متواصاال، عاان  التنقيــبو التفتــيشو
ش،ل خاص باالبقر وباس(   دا –)الجعير( و الزغزغةو النغيغو الدبيبو الفحيحوالنبا، و
، تاااوحي بوجاااود المســـكوب القصـــبو الـــروس،داخااال أكاااوام  وشوشـــات،وبعضاااًا مااان  -

، المــزارعين أبنــاء، كاال ذلااك ينشااط إلااى جانااب نشاااطنا نحاان )ود عــم الجــراد(، )الجنــدب(
ل...)قلوبياتنــا(  ، نسااتخدمها كطعاام حبيبــات مــن الــذرة، أو )ورة( الااذين كنااا نبحااث عاان

 .التقي() عندما ن،ادر مواق 
 
كمجموعااة، فااي  )الــدقاقين(،ماان الن،مااات، والمقاااط  الشااعرية، التااي كاناات تااردد بواسااطة  

 :وقتنا ذاك
 

 الـــــتور عــقـــرو،           
 غــــرب أم بصـلــو.             
 

 أحــمــد غـــــــايب،           
 .ـبوووورـنو خـــا مـــم             

 
 مدد حسب اإلنسياق اللحني المميز.لكنها تت )خبر(هي     
 

 من الذ  يدر  مصادر تل  النغمات؟    
 بل من الذ  يدر  معانيها؟     
 



 

 

، ولكاااان تبعااااًا لنجااااام تــــدرسال أحااااد، إنمااااا تعلمهااااا الاااابعض ماااان الاااابعض ا خاااار، فهااااي ال 
 تعلـم ذاتـي عشـوائي،وصالت كنااتع  المشـاهدة والم حظـةوعن طرياق  المحاكاة والتقليد

 أسوة ب جدادهم األول. لدقاقين()الهؤالء 
 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
ا تاارا هم، ومختلااف أنشااطتهم، كامتااداد حفجااو  أجــدادنا األوائــليقودنااا ذلااك إلااى أن          

ــاألغوار والكهــوف،لحياااتهم وللخلااود، فااي أماااكن يمنااة،  ، رســومات أو رمــزرفااي شااكل  ك
النظــام التعليمــي آنــذا ، مارساااتهم الحياتيااة، ماان قباال أن يعاارف تحكااي عاان تجاااربهم، وم

والاذي لام نازل نمارساه  التعلم الـذاتي الفطـر ،فهم الذين أعلنوا  لإلنسانية، كيفية ممارساة 
 حتى اليوم.

 
فقاد شااء اي  ،وسايرتها)الكهـوف(  في ضوء رجو  الذاكرة ألياام خلات، وعلاى ذكار       

فاة  قيمتها الثقافية، واإلجتماعية، والدينيـة،هوفًا هامة، لهاا لي أن أرتاد أماكن،احتوت ك
وطااا ت قااادماي سااااحته، وأناااا طفااال غريااار، وكاااان ذلاااك فاااي جبااال  كهـــفزلااات أذكااار أول 

 )العرشكول(.
 

فيهاا الخاواطر تباعاًا، مان ساف  الجبال، وحتاى مادخل ال،اار  تتوالاد مغامرة،تلك  كانت     
خائفاًا مان وع ااء الطرياق، استصاعبت التسالق فيه، كم كنت ش،فًا لإلستكشاف، وكام كنات 

ساااعتها نفســي فالوصااول إلااى المبت،ااى، وتوجساات خيفااة عنااد اتخاااذ قرارالناازول، نصاابت 
فكام كانات  الجبـل،(، وراقبتها في نفاس الوقات، الاذي كنات أراقاب فياه ساف  حريفاً متسلقًا  

إلااى مااا ال تحمااد  الجليــد (، )غيــرالمسااافة عليهااا بعياادة، فقااد يااؤدي اجتيازهااا عنااد التاازلع 
بالجاناب  تجثوالقاب  وراء صخرة،  اللور ،، م،ادرة الكهف(عقباا، وقد يؤدي البقاء عند  

الشااارقي للجبااال، فاااي صااامت، وك نهاااا ترقبناااي، وترقاااب سااااعة الساااقوط المريااار، الاااذي إن 



 

 

حالفني الحج في تجاوز مسافة النزول بسةم، فلان يعلان حجاي ساةمة أعضاائي الرقيقاة، 
 والظليت(.)الخربشة شر 
 

ولام أوح  فتجلـدتبدات مسيرتي نحو القا ، تدعم فيهاا جاذياة األرض إنادفاعي نحاوا،     
. فتحااات عيناااي بقااادر ماااامكنني التوسااا ، فاااي إبعااااد الجفناااين عااان )تجرســـت(ألحاااد، بااا ني 

، لفعلت، وما هاي إال )التكبير والتهليل(بعضهما، فلو كنت تعلمت في ذلك الزمان معنى 
( عنااد سااف  )أقــدلوجاادت فيهااا نفسااي وأنااا  إن كانــت قاســية أم ال،، لحجااات لاام أعلاام بعااد

 العجيم.  الطودذلك 
 

، وينازل، باساتمرارية كاملاة، مان غيار جلاد أو الجبلتعجبت ك يرًا لمن كان يصعد ذلاك    
يخاار،  جبــلخاوف، أو وجاال. كاان ذلااك هاو الصااعود األخيار بالنساابة لاي، فمااا دنااوت نحاو 

معنى الصعود والنزول وغاياتهماا، وقارأت وفهمات، قاول  إال بعد أن شب الطوق، وتفهمت
 أبي القاسم الشابي:الشاعر التونسي 

 
 ياةـاً أراد الحـإذا الشعب يوم         
 فــ بد أن  يـسـتجيب القـدر          

     
 وال  بــد   للــيل  أن  ينجــلي         
 وال  بد  للقيــد  أن  ينــكــسر        

 
 بال ــود الجــحب صعــومن ال ي         
 فر.ـر  بين  الحـد  الدهـعش  أبـي        

 



 

 

منهااا  فتعلمــت، خااةل أيااام أتاات، الصــعود والنــزول تلــ لقااد أفاادت ك ياارًا ماان تجربااة       
ومماا ترسااب  )األملـس منهــا والخشــن(،كيفياة التعامال ماا  الصاخور، كبيرهاا وصاا،يرها، و

، سااعات السـوافيو األعاصـيرو الريا،ار العابرة، أيام في مسافاتها البينية من ذرات ال،ب
الصااايف ال،اااائج، لتجاااد الماااةذ ا مااان لهاااا، وتجااال ترقاااد هكاااذا، إلاااى أن يشااااء اي لهاااا أن 

 ترتشف مما تجود به مياا الخريف، عبر المواسم المتةحقة والمتتابعة.
 

الصـــغيرة  الســـدرأتاحااات هاااذا التجرباااة المجاااال، لنماااو شاااجيرات صااا،يرة كشاااجيرات      
 الســـنامكة، وشاااجيرات )شـــجرة الأللـــوب(الصااا،يرة  الهجلـــيجوشاااجيرات  )شـــجرة النبـــق(،

، وغيرهااا مان النباتااات العشاابية الموسامية الصاا،يرة، وهااي الحســكنيتو التمــامو المحريــبو
من نباتات المناطق الحارة، كما أتاحت الفرصة أيضًا، لكل تلك األنوا  مان النباتاات، أن 

، كمااا عرفتنااي تلااك التجربااة، الصــعود والنــزولأ ناااء عمليتااي  شــنا(،)تخربتحيااا وتنتشاار و
باا نوا  النباتااات، ومكونااات الجبااال المختلفااة، وأشااعلت لاادي نااار الحماااس، ألن أرتاااد تلااك 

 )لكن بعد ما أكبر(.األماكن مرة ومرات 
 

ــل قمــةتاقاات نفسااي أن أبحااث فااي        يرضااي طموحاااتي، ب حااد   كهــفيخاار، عاان  جب
وفااااي طرفهااااا الشاااامالي تحدياااادًا، كااااان الصااااعود سااااهًة علاااايل ألن  لغربيــــة،جبــــال النوبــــة ا

كاناات وافاارة، وأنااا فااي مقتباال سااني شاابابي، ومااا هااي إال  ة ااون ماان الاادقائق، أو  )المــروة(
األول،  )كهفــي(الصاا،يرة، التااي تتشااابه و الكهــوف(أمااام أحااد   منتصــباً أقاال، وأجااد نفسااي 

 .ظلمت و فرديت و وحشت في 
 

ــــدبايبلااااى الاااادخول، تحساااابًا لتواجااااد ال عااااابين  لاااام أجاااارؤ ع     ( الكبياااارة، ذات الطااااول ال
، ال ساايما وقبياال صااعودي ساامعت أحاادهم يحكااي، عاان تواجااد الكهــف(الخرافااي، فااي هااذا  

علاى  الثعبـانمضايئة كناي ذلاك  )جـوهرة(كبير، ال يجهر إال ليًة، يحمل بين فكياه  ثعبان



 

 

إصطيادا فاي ذلاك الوقات. إال إناه وفاي  (، والذي لم يتمكن أحد منب...)أب جوهرةأ رها 
 ( من القضاء عليه.سكان المنطقةزمان يخر متقدم، تمكن األهالي  

 
نهاارًا  األسـ   الشـائكةو آآلالت الحـادةو المساميرالمكونة مان  )الشرو (تم نصب     

(، غرساات ونشاارت كاال تلااك المكونااات أظــن أن ذلــ  هــو وقــت القيلولــة للثعبــانجهااارًا،  
الااذي أقاف أمامااه ا ن، ب عاداد كبياارة،  الكهـف(،(، فااي نجاام محكاام، أماام ذلااك  الشـركية 

 )جوهرتــ (، الااذي خاارم وهااو يعااض علااى الثعبــان تاام بعااد ذلااك اإلسااتعداد، اسااتفزاز ذلااك
 في ذات الوقت. الغالية، الثمينة، والنفيسة

 
ويتلاو   يزحاف مسارعًا، الثعبـانالمتعمادين، بادأ  المر و لهر م  علو األصاوات، وا      

ينـزف الحادة، المنصوبة، التي عملت علاى تمزياق جسادا، وأدمتاه، فبادأ  الشرو بين تلك 
حتى اإلستسةم، وتحول بعاد تلاك الشراساة والفتاوة إلاى ج اة هامادة، أمكان التعارف  وينزف

(، فاي )الجـوهرة، مان باين فكياه، حياث تلتصاق النافـذعلى موقعه، من خةل ذلك الضاوء 
ــــم جااااوف ــــ ،ة، ال أجاااان أن األماااار يتعااااد  التمتاااا  ب،رياااازة بقبضااااة محكماااا الف  حــــب التمل

حتاى  )نحنـا مـا برانـا(، يعناي )خرا  الرو،(، ولو أد  التمسك به، إلى ف...)الحق حق(
 الحيوانات شاركتنا في ذلك الهم.

 
توقعت أن ال أحاد يمكناه أن يادخل عان طرياق تلاك الفوهاة،  )الكهف(،عند فتحة ذلك     

وهاو  )الكجـور(،(، إال أب جوهرة  الثعبان التي تما ل أنياب ذلاكذات األنياب الصخرية، 
   تستطع  األوائل.الذي يمكن أن يفعل ماال  الخارق، الشخص

 
يناذاك، أن أحاد  األبيض المساعد الطبي، في مدينة الحا  بو عيسى،حكى لي األخ     

م يااادخلها ، باطنهاااا وجاهرهاااا، بماااادة عشااابية معيناااة،  اااكفـــ كاااان يمسااا   )الكجـــور(، هاااؤالء
، مان غياار أن يصااب بسااوء، أو حالـة غليــان، والااذي يكاون فااي بالزيـتداخال إنااء ملاايء 



 

 

يساااتخدم ماااادة  )الكجـــور((، هااال كاااان بتـــاع كيميـــاءيتوجااا ، فكنااات وقتهاااا ال أدري، وأناااا  
 بالنشاطات الكجورية؟.عازلة، أم هو شيء يتعلق 

 
 ما يهمني كثيرًا أن رحلة الصعود تل ، 
 ة،كانت رحلة  تعلمي 
 احتوت على وسائل للتعلم، 
 متوافرة، كأحد بنيات ومكونات البيئة، 
 من حولي.    
 

خفاااف، جللاات شاامس ذلااك الضااحى،  ســحيباتالااذي ارتدتااه ا ن، طافــت بالمكــان        
 لعظـيم،ا على الشاطيء الغربي للنيللطيفة رطبة،  نسيماتوالتي تزامنت م  دفعات من 

 األمــوا ، تعباار عنهااا تلااك رشــاقةو خفــةالشاامال، فااي  الااذي تتسااابق مياهااه والااري ، جهااة
منهااااا إلااااى القااااا ، إال  موجــــة، المتداخلااااة فااااي بعضااااها، فمااااا غاصاااات المتكســــرةالهادئااااة، 

فاي تتااب  األموا  أخري، تطل على الحياة من جديد، وهكذا تجال  موجةوتكشفت أسارير 
 مستمر ال نهائي.

 
، أو )أم مرحـي( جبـلاول إلاى العليااء من أمامي، ومن خلفاي تطا )البحر(كان النيل      

ــب(مااا يساامى   ب...الشــيم الطيــب )راجــل أمالمعااروف  الــولي، ذلااك )جبــل الشــيم الطي
 .مر،(

 
ــــالأصااااب  شاااا،في لصااااعود       أماااارًا يتجاااادد، يومااااًا بعااااد يااااوم، ومسااااار بح ااااي عاااان  الجب

ي وفاي نفسا الجبـل،خلفاي، وأممات نحاو  البحرلم يتوقف بعد، فاستدرت، تاركًا  )الكهوف(
، تلملمااااه روح اإلستكشااااف، التاااي تاااادف  باااي دفعاااًا لاااادخول فـــائريااادورما يااادور مااان حااااراك 

 .األغوار



 

 

 
، للــذكرو للعبــادةمبااارك، إذ أنااه كااان موطنااًا  كهــف(إن مااا وجهاات وجهااي إليااه هااو       

 اآلمــال ، توا باات أماااميلــرب العــزة لــي ً يتخياارون ساااعات المناجاااة،  الُعّبــادوقاات مااا كااان 
وللوصاول، إلاى ذلاك المبت،اي، فلام يكان األمار صاعبًا، رغام أن إشاارات  للصاعود الشفقةو

، فاي التطلعاتواآلمال ي، فعند ذلك تصب  أعلنت وصولها إلى جسدتقدم العمر عندي، 
مناا   عاان إسااتجابات القااو  الجساادية، ب يجابيااة تااذكر، لكاان ورغاام ذلااك صااعدت بيساار لاام 

ريااق الصااخرية، وتنااو   صااخورها أعتاادا، وممااا ساااعدني فااي ذلااك الصااعود، إلتااواءات الط
 التي  تتميز بمساحاتها المسطحة، والتي تستدعي الصاعد للجلوس عليها.

 
المفتاااوح تماماااًا، دخلااات وجلسااات، حياااث كاااان المكاااان يسااام   )الكهـــف(طرقااات بااااب      

ـــاً باااالجلوس، إال أن طاااائف التاااوجس ألااام بااادواخلي،  ، خاااوف ماااا قاااد ألتقاااي فانتصـــبت واقف
وجااه، فيتصااورني عاادوًا غااائرًا وغازيااًا، ف نااا وفااي حااالتي تلااك، لاان وجهااًا ل )دبيــب(بزاحااف 

أقو  على الدفا  عن نفسي الواجفاة، مهماا تضاافرت جهاودي، وشاحذت همماي، فااخترت 
 من بين تلك الصخور. الوقوف ومن ثم الخرو ،

 
كااان المكااان كلااه هادئااًا، ال تخالطااه إال أصااوات مبع اارة لطيااور عااابرة، أو أصااوات       

، التااي تقااذف بمياااا النياال، عباار الجااداول المتحاادرة صااوب الماازار ، ووقتهااا الميــا  طلمبــات
، تتخللهاا بعااض ماان الحيوانااات ممتــدة بســاط توشــح  خضــرةكاان ينسااحب تحاات نااجري، 

(، والتااي كاناات تلااوح لااي طيــر البقــروأصاادقائها ماان الطيااور الباايض   بأبقارهــا،المتنوعااة، 
 تقول لي:ني، أخالها ب ذيالها، فكنت وبحسب الحال التي ت،مر 

 
لى اللقاء يا ضيفنا الكريم(                   )وداعًا وا 

 



 

 

كانااات تااازين الساااهل أيضاااًا، رماااوز بشااارية متحركاااة هناااا وهنااااك، تعمااار األرض فاااي       
ـــــارانساااااجام وتفاااااان عمياااااق، ألفااااات المكاااااان وتمعنااااات طاااااويًة فاااااي  ومحتاااااواا، فتم لاااااتى  الغ

المتعاددة،  الكرامـاتويسارد، فاي شا نهم، مان  ، وتداعى أمامي كال ماا كاان يقاالالصالحين
 أن:وتذكرت قول أهلنا هناك في موطني إذ كانوا يقولون 

 
 )زيارة الشيم الطيب ود البشير تعتبر رب  حجة(.                     

 
 .ذاكرينو مكبرينو مهللينفكان من أهلي من يتوافدون على تلك الديار،  

 أيضًا:وتذكرت 
 

 لى  ليل   جنا يا لي                         
 أو   وأنا   معشوق                        

 
 ها  جبلنا أمرحي  فوق                         
 اإلكسير معدنا.   أصل                         

 
تااروم الناازول، الااذي كااان ممزوجااًا بسااحر الطبيعااة الخااةب، وأمااوام  تقــدمت خطــا       

ــرة(،فااي  يابهااا الزاهيااة، تعلااو وتاانخفض  تتكســرالنياال الهينااة  بفعاال تلااك  )مســّيرة ومــا مخّي
 .النسيمات الباردة الرقيقة

 
 وأنا على السفح طالعت موق  ذل  )الكهف(،   
 الذ  تعلمت في  سر اإلخت ء إلى النفس، 
 ومزجها في مساحات من التفكر، 
 فيما أودعت  الذات اإللهية في بواطنها من أسرار. 



 

 

 
يتفياا    ا)لكهــوف(،لاايس ككاال  )كهــف( ( الااذي بااين ياادي ا ن، فهااوالكهــفهااذا   أمــا      
ــلرأس  ــال،متفاارد، لاايس ككاال  جب كاناات طريااق الصااعود إليااه صااعبة ومضاانية، لكاان  الجب

، واجااب بلوغااه، كناات أطااال  هــدفاً اللهفااة، والتااوق المماادود باألماال المتجاادد، يجعااةن منااه 
 قمته وأنا على السف ، مت مًة ومتسائًةو

 
 من أ  الطرقات الملتوية التي تبدو أمام ناظر  أصعد؟. 
 

، السـفح، إلاي ذروتاه، وأناا فاي ماوقعي الاذي ذكارت عناد مشـرئبةكلما علات نجراتاي      
أرمااق تلااك القمااة التااي انتهاات إليهااا تلااك الاادروب المتنااا رة، غياار المعباادة، والتااي تااداعبها 

وأخاار  فااي الشاامال، وماارة إلااى أساافل، الصااخور، وتلهااو بهااا، وتتقاذفهااا، فتااارا فااي اليمااين 
 وقليًة إلى أعة،

 
حتمااًا علااي تبنااي ذلااك الترقااي المضااني، الااذي أقحاام  نااواجري فااي الااوهن، ماان  كــان      

باادأت  .مــرة  ااممــرة جااراء علااو يتناااط  والسااحائب، فيرتااد إلااي بصااري وأنااا قاااب  بالسااف ، 
التاااي تناااادت والخطاااوة الصاااعود، بتحرياااك أول خطاااوة رجالياااة وشااابابية، فاااي ذات الوقااات، 

التاليااة،  اام ال ال ااة، وهكااذا تاادانت لااي المسااافات، فصاارت أركاان إلااى بعااض ماان الصااخور، 
قوياًا،  )الزفيـر((، يبادأ الانفس ف...)آخـد نفـسالتي تتميز بسط ، يسم  بالجلوس علياه، 

، وأباادأ فااي الصااعود ماان جديااد، وأنااا أتلمااس الصااخور مسااتعينًا بهااا رويــدًا رويــداً يخبااو   اام
 ( بينها تارة أخر .منزلقاً و  تارة،
 

نماااااا إلاااااى علماااااي ماااااؤخرًا، وأناااااا أصاااااعد، أن الطرياااااق الاااااذي أسااااالكها كانااااات رأساااااية،       
 VERTICAL اإلرادة ( ممااااا يصااااعلب عمليااااة الصااااعود، فاااااألمر أصااااب  جلااااًة، إال أن



 

 

كاناات متناميااة تفضااي إلااى األقااو ، فكلمااا تااذكرت أننااي أتتباا  ي ااار خطااوات أفضاال البشاار 
 ق،على اإلطة

 
 سيدنا محمد بن عبد اهلل الرسول األمين،                   

 .صلوات اهلل وس م  علي                          
 
رادة، فقااد كناات أرتقااي سااةلم منتهاهااا،    .        )جبــل النــور(فااي أعلااى  غــارحراء(أزددت قااوة وا 
. 
 

منحااادرة مااان  )نيجريـــة(إلتقيااات امااارأة  وأنـــا ألهـــث،فاااي منتصاااف الطرياااق بالتقرياااب،       
 صاحب معلقة: امر ء القيسشاعر الحاهلية،  كجلمود الجبل، أعلى

 
 قفا نب  من ذكر  حبيب ومنزل                
 .بسقط اللو  بين الدخول فحومل                

 
 الذي قال في حق فرسه:

 
 مقبل  مدبر  معاً   كجلمود                 
 سيل من علـال صخر حط                  

 
، متوشااحة ب اااوب ت،طااي رأساااها الجلمـــودكاناات تلااك المااارأة، تنحاادر كماااا ينحاادر هاااذا      

 بجانب منه، ولىف باقيه األوفر حول وسطها.
  

 معنى:وس لتها بما يحمل  )جريت نفس طويل(توقفت عن مواصلة الصعود، 



 

 

 
 هل الغار قريب؟               

 
 ل:ف جابت وهي تبتعد عني إلي األسف

 
 قريب. !إيمان في              
 .بعيد !إيمان مافي             

 
 )الـذين ال خـوف علـيهم وال هـم يحزنـون(،ساعتها فضلت أن أكاون مان أولئاك الماؤمنين 

ــل(، ــرس تقي ــت ت  للغــار)الكهف(، وتوكلاات علااى اي، واصاالت المساايرة حتااى انتهياات )رمي
ناي فاي ساماوات غيار سامائي، وجللات ، شاعرت أال قبـل لـي بهـاالذي منحني قوة خارقاة، 

 مبــاني مكــة،، وفااوق الحــرم المكــي(، وفااوق مكــة المكرمــةأحلااق بناااجري، ماان عااٍل فااوق  
،  مان ذلاك اإلرتفاا ( و ناسها الصغار جـدا، وسياراتها، ووهادها، وجبالهاو أوديتها،و ًّ

 أتساءل:
 
 ، ينفرد إلى نفسه مناجيًا ربه،نبينا )محمد(أههنا كان  

 ى في أوقات ما قبل الرسالة؟.حت          
 
 أدركت ورغم ذل  العلو، أني صغيرجدًا،  
 فقد تهالكت، وهدني التعب والخور،  
 من جراء صعود واحد، من غير تكرار، 
 و)محمد( يصعد مرات ومرات. 
 صلوات اهلل وس م  علي  يا رسول اهلل. 
 



 

 

 لقد صدقت تل  المرأة )الف تية(،
 .مسألةفاإليمان هو الذ  يحسم ال

 
وبعضاًا  السـيرة،وبعضاًا مان  دينـي،هذا الطواف في األعاالي، بعضاًا مان تعلمت من     
ـــوسمااان  ، اســـتج ب اإلرادةوبعضاااًا مااان  وهـــن األجســـاد،، وبعضاااًا مااان خصـــائص النف

صـغيرًا مان ملاك اي، وأناي أصابحت  ال أسـاو  شـيئًا يـذكر،فاوق كال ذلاك، أناي  تعلمـتو
    جدًا:

 
 ا كنت الذ  يطأ الثر  مترفقاً بعد م                
 من تيه  ويستهو  الحسان تبخترا                  

 
 الغار:وجدت مكتوبًا على جانب من فتحة 

 
 .  )إقرأ باسم رب  الذ  خلق(              

 
غيار متاوجس، فلام أكان سااعتها خائفاًا،  الغـاردخلات  القـرآن الكـريم.نزلات مان  كأول آيـة

، وشااربت ماان فــي معيــة رســول اهلل صــلى اهلل عليــ  وســلم ياارًا، وال مهمومااًا، إسااتمتعت ك
 فيما بين السماء واألرض.ربي، ، وأنا جالس أناجي المعين الصافيذلك 

 
اساات،رقت رحلااة الصااعود تلااك خمسااة وأربعااين دقيقااة، بالتمااام والكمااال، ونزلاات ماان       
وزًا كال العقباات ، إلاى الساف  متجااالمصطفي، علي  الصـ ة والسـ م محراب الحبيبعناد 

(، )شـايلني تمـاموالصخور، فاي وقات يقال مان وقات الصاعود بك يار، إال أن جسامي كاان 
 مرة أخر ، بل ومرات. أناطح السحابوكان ب مكاني أن 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك



 

 

يخار، كبيار فاي حجماه  لجبـمشهودًا، حين تةمست قدماي وساف   تعلمياً كان يومًا       
 HUGE يم اال جاازءًا ماان سلساالة تحاايط بالمكااان الااذي يطاال عليااه، لااه ماان الهيبااة مااا ،)

الااذي يحتويااه، بعيااد المنااال، يناادرم  )الكهــف( عجيمااًا، حااد وني أن ســراً يااوحي ب نااه يضاام 
، فاااي محاولاااة المســـتحي ت، إن لااام تكااان مااان الصـــعوباتالوصاااول إلياااه تحااات قائماااة مااان 

 الصعود إليه.
 

عااةا، فكلهااا ماادمع، وصاا،ير معااالم الصااخور فااي أهوماات ببصااري، حيااث تتةشااى       
متنااا رة، وحشااائو باليااة، تتقااافز مااا  شــجيراتحينمااا يتفحصااه الناااجر، تتوسااطه وتحاايط بااه 

بااين هنااا وهناااك، ال جاال تحتهااا، فهااي ال تااوحي بنسااب عاليااة ماان الرطوبااة النساابية، كااان 
وافر مااا ينشاار، ويساالط إباار الحاارارة، علااى ي،اازو المكااان، وينشاار ماان الضااياء الاا الصــيف

، برمضاائها الحارقاة، التاي تختارق طبقاات الصـخرو الرمـلاألجسام، التي ت،ازلها حبيباات 
 األحذية المترادفة.

 
ــراقيااوحي لااي هااذا        ، بمااا جاااء فااي مضاامون أبيااات شااعرية، تتحاادث عاان تلااك اإلخت
 :القاتلة، التي تنطلق من نواجر المحبوب السهام

 
 دب ـهم ريشها الهـات بأسـرامي                      

 تشق  القـلـوب  قبـل  الجـلود.                      
 

تعباث بكال ماا هاو  إبـر صـيف،، وماا باين المقـلشتان ماا باين ماا ينطلاق مان ساهام       
 المتعددة الطبقات.  األخفافمستور، داخل 

الطرياااة، لاااد   األنامـــلقااادام، وباااواطن بنيرانهاااا، راحاااات األ تشـــو كانااات الرمضااااء        
المنعمااين، بمااا تاادرا علاايهم خياارات تلااك الاابةد، بمااا يحلااو ومااا يطيااب ماان  المغتــربينسااائر 

، وهااام يرماااون ب جساااادهم، تحااات زئيااار مباااردات الهاااواء بـــرد، وبماااا يجدوناااه مااان األغذيـــة



 

 

ساابال داالتااي ال تكااف عاان التااداعي، واإلصاارار علااى إشاابا  غرورهاا )المكيفــات(، ورهااا ، وا 
محباب، فاي تعاديات ذلاك الصايف القاساي،  بـردبماا تهادي مان  المتلـذذين،الرفاهي، على 

الاذي  ياؤدي إلاى  )العـرق(تنضا  مااًء، وهاي ذلاك  ألجسـادالةف  بسمومه، والاذي يتارك ا
 (.COOLING BY EVAPORATIONتبريدها عندما يبدأ في التبخر  

  
ي وض  تحد م  نفسي، التي تجل دائماًا تفوق الحد، وتجعلني ف بإرادةكنت مشحونًا      

يحتويهاا ذالاك  أسـرار، التي تحوي ما تحاوي مان القمةتتجاذب ورغبتي في الصعود، لتلك 
، كانت نفساي تحااورني بماا تمادني باه عزو شموخفي أعةها، في  يترب الذي الكهف(،  

كاااي أخفااااض بصاااري، وأغاااوص بنجراتاااي، داخااال تلاااك الرمااااال  استســـ م،وإحبـــاط، مااان 
الملساااء، حيااث تقااودني خطااواتي إلااى تلااك الاادار،  اإلنطــواءاتو التعريجــاترقااة، ذات الحا

 .)المكندشة (داري، 
 

، فيممات سااعتها باإلعياء والتراخـيكان ما يدور بدواخلي أقو  مما يهدد عزيمتي،       
المنشاود، وبادأت كفااي تاداعبان الصاخور الحارقاة  الهـدف، حيث يقب  الشماء القمة نحو

 وقفــت،و جلســت، تجملــتو تحملــتو تســلقت،و تســلقتوالحااادة كالشاافرة أحيانااًا، دومااًا، 
 .المقن ،  واألعلى المحبطتجول نواجري ما بين األسفل 

 
(، وماا يزلـقلم تكن الطريق سهلة، بل كانت وعرة، فقدماي يتحاوالن ماا باين حجار        

ما يانم عان وجاود ، ليس هناك اإلبربشوكها الصحراوي، كما هو وخز  تنهش،بين شجيرة 
شــأن لهــا  ال، عناكــبأو  ســحاليإال بعضااًا ممااا يماار أمااامي ماان  )عقــارب(،وال  دبايــب( 

نســبح ، فكلنااا أخرويــةكاناات أم  دنيويــة، فالكاال منااا يسااعى نحااو إرضاااء طموحاتااه، معــي
أمااامي، مااا بااين فينااة  تتولــدي تاا، فت لفاات ماا  تلااك الوجااوا البحمــد اهلل ونــذكر نعمــ  علينــا

أنيسًا لي فاي ذلاك الترقاي، الاذي كانات نفساي تراودناي فياه، وترماي باي وأخر ، وأصبحت 
 في حبائل التراخي، واإلقة  عن ذلك الصعود.



 

 

 
 )الجـد جـد(، الثـر كلما نجرت إلى أسفل، أحس با ن المساافات تباعادت بيناي وباين      

كلمااا دارت  تتصــاغر البيئــة،كمااا باادأت حجااوم المكونااات الحيااة، وغياار الحيااة، فااي تلااك 
لااي أك اار وضااوحًا ماان  القمــةقااارب الساااعة إلااى األمااام، فكلمااا نجاارت إلااى أعلااى، باادت ع

 األفعـــى،، كانااات الطرياااق تتلاااو  كماااا ، )لكنهـــا ال تـــزال بعيـــدة، حســـب تصـــور (ذي قبااال
إنعطافاااًا واساااتقامة، تزحاااف مخترقاااة تلاااك المساااافات البعيااادة، التاااي تختفاااي وتجهااار ماااا باااين 

)جبـل (، كماا هاو الحاال فاي VERTICALة  الصخور، لكان تلاك الطرياق لام تكان رأساي
ـــور(،  إنماااا كانااات تساااير فاااي تلقائياااة وفاااي ساااهولة، تتفااااوت ماااا باااين الصاااعود الرأساااي، الن

 واإلنحناء شبه األفقي.
 

القاسااية، وأنااه  البيئــة، ماا  تلااك التــواؤممضاات الساااعة بالتمااام، وأنااا لاام أزل أتعاااطى      
مضات  )الحـش(، فاي عملياةالحكاكـة( )، تذكرت استخدام ل... )جر النفس(كلما توقفت 

 مقولة التوحيد:بي الطريق وأنا أردد 
 

 (،)ال إل  إال اهلل، محمد رسول اهلل                           
 من وقت  خر.  
 

فااي المميااز ب نحناااءة دائمااة، المشــي كاملااة، تخللهااا  ث ثــة ســاعاتاساات،رقت مساايرتي     
 التوأمـةحعال عملياة الذي ى أرب ، وك ن هذا هو فك ني كنت أمشي علدرجاتها المختلفة، 

أو  هرولـةأو  جكـةال تتخللاه مشـيًا ب...)تلكـ (، الصديقة ممكنًا، كان الزواحف م  تلك 
 (.نطيط 
 

الااااذي يسااااتحوذ علااااى مساااااحة  )الكهــــف(وهااااو  للهــــدفإعتاااادل قااااوامي عنااااد وصااااولي     
الاذي  الجبـللاك ، وهاو ذب...)جبـل ثـور(الاذي يعارف  الجبـل األشـم،متواضعة، من ذلك 



 

 

صـاحب  أبـو و إلي  رسولنا الكريم صلى اهلل علي  وسلم،حياث أو   )غار ثور(،احتضن 
 عند هجرتهما إلى المدينة المنورة. بكر الصديق

 
 .)ال إل  إال اهلل(                         

 
 عبارة كتبت إلي جانب مدخل ال،ار.     

 
 أخر :وعبارة  

    
 (  محمد رسول اهلل                        

 
 الحمامـة، و)الكهـف(التي نسجت خيوطهاا علاى بااب  العنكبوت(فبدت لي ساعتها       

وماااان اسااااتدعاء  التــــرو التااااي وضااااعت بيضااااها،عند مدخلااااه، وطاااااف بااااي مااااا طاااااف ماااان 
، صالى الرسـول الكـريمدخلهاا  بقعةالروايات، فحمدت اي أني أتحرك و أجلس في داخل 

 .وجلوال  خوفمن غير  مستمتعاً ودخلتها وأنا  متخبياً اي عليه وسلم، 
 

التااي بعاادت عنااي بمااا جعاال كاال شاايء أمااامي ضاائيًة، ال  مكــة الطــاهرة،نجاارت إلااي     
 السؤال:فس لت نفسي لدنيو  يستحق كل ذلك الزخم ا

 
 ماذا أساو  أنا وما هو قدر  عند اهلل، 
 من بين ستة مليارات من البشر؟ 
 و أجيب بكلمة واحدة: 
  شيء(. )ال 
 



 

 

تفكرت ك يرًا، وناجيات نفساي ك يارًا، وذكارت اي ك يارًا، ودعاوت لنفساي ول،ياري ك يارًا،     
 سؤالي المعهود:ودلفت إلى طرح 

 
، أن عنـ  لصـاحب  أبـي بكـر رضـي اهلل، وعليـ  تسني لمحمد صلوات اهلل وس م كياف 

لشار، لاوال رعاياة ماان يادركا، ويصاة، كناه تلاك المتاهااة الجبلياة، وهماا مطااردان مان قااو  ا
 اي ولطفه؟

 
 ال أظن أن صعودهما يتشاب  وصعود ، في أية حال من األحوال،

 فصعودهما كان لغاية أسمى من كل غاياتي، 
 ومن كل ما يجوس بخاطر  من رؤ . 
 

 في:أما سؤالي ا خر فهو يتم ل 
 
 كيف تسني لرجاالت قريش معرفة ذل  المأو  المحمد ؟ 
 لي ؟وكيف تم وصولهم إ 
 
 فهو موق  يعاكس تمامًا إتجا  السير نحو المدينة المنورة. 
  

 سؤالي:وألس ل 
 

 أال يجب علينا أن نجعل للحمام وللعناكب مقامًا كريمًا بيننا؟ 
 



 

 

نفسااي ماان جديااد، بكاال مااا هااو  )شــحن(غااادرتني كاال مجاااهر التعااب واإلرهاااق، وتاام     
 السـاعتين، فاي مادة لام تتجااوز حقـدما  ورمضـاء السـفجديد، مما أدي إلى أن تتةمس 

 يسن:، وتم لت قوله تعالى في سورة ودخلت المدينة أسعىفقط،  والنصف
 
ٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبعىوا اْلمىْرَسِلينَ ) اتَِّبعىوا َمان الَّ ( 20 َوَجاء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرجى

َلْيِه تىْرَجعىونَ َومَ ( 21 َيْسَ لىكىْم َأْجرًا َوهىم مُّْهَتدىونَ   (.(22)ا ِلي اَل َأْعبىدى الَِّذي َفَطَرِني َواِ 
 .صدق هللا العظيم

 
  22- 20سورة يس ا يات                                                      

 
، فاي بلاد مان الكهفيـةقادتني أقداري، وساعدتني حجوجي، في أن أواصل م،امراتي      

من العمار،  العقد السادسوأنا أغازل سنوات  ضالتيسعة، حيث أجد بلدان أرض اي الوا
فيماااا بينهاااا وماااا باااين  تتنـــاطح(لااام تخلاااف ساااو  ذكرياااات   )منزلقـــة(،وهاااي تنخااارط أماااامي 

 أيــــام العمــــر، وهكااااذا تقااااود بــــالخير، واألخــــر  تخــــتص بالشــــرقاااائمتين تخااااتص أوالهماااا 
، وتوقاف تقّيـد الجميل و المسعىتلك األيام،  تحبسوهكذا وهن، إلى  وهنصاحبها، من 

، الفرحـــةمجلماااة، تبع ااار كااال مخااازون مااان  غياهـــببهاااا فاااي  تـــز المضااايئة، و التطلعـــات
 .ومدخرات الحياة الهانئة المتعة،و
 

، الااذي أنااا بــالرقيم( )كهفــيعاان  )تــزاور(، فقااد أشاارقت شاامس، اإلظــ مكاال هااذا  رغــم     
قااد  أقــدار غرباات، كانات ذات الشامال، إذا  تقرضــني، ذات اليمااين، إذا طلعات، وبفجوتـ 

أولئـــ  ، فعانقااات تحويـــ  وذاتـــيوتاااداخلت وماااا  المقـــدور، تبسااامت أماااامي ك يااارًا، ف حببااات
 فقد قال اهلل تعالى:كان واحدًا،  كلبهمالذين لم أستط  أن أحصهم عددا، إال أن  الفتية

 
 



 

 

 ( بِِّهْم َوِزْدَناهىْم هىًد َنْحنى َنقىصُّ َعَلْيَك َنَبَ هىم ِباْلَحقِّ ِإنَّهىْم ِفْتَيٌة يَمنىوا ِبرَ )
              

 (  13الكهف  سورة                                                                
 

 وقال تعالى:
 

َسااااَيقىولىوَن َ َة َااااٌة رَّاِبعىهىااااْم َكْلاااابىهىْم َوَيقىولىااااوَن َخْمَسااااٌة َساِدسىااااهىْم َكْلاااابىهىْم َرْجمااااًا ِباْلَ،ْيااااِب )   
يِهْم قىولىوَن َسْبَعٌة َو َاِمنىهىْم َكْلبىهىْم قىل رَّبِّي َأْعَلمى ِبِعدَِّتِهم مَّا َيْعَلمىهىْم ِإالَّ َقِليٌل َفَة تىَماِر فِ َويَ 

ْنهىْم َأَحداً   (.ِإالَّ ِمَراء َجاِهرًا َواَل َتْسَتْفِت ِفيِهم مِّ
                                                                    

 (22الكهف  سورة                                                               
  
نفساي ك يارًا، رغام رجاوعي بهاا، لقارون غاابرات، تماددت مان ورائاي، فادلفت إليهاا  ارتقت  

 أولئ  الفتية، وأتساءل:وحولتها حاضرًا، جعلني أناجي 
   من أنتم ومن أين جئتم؟ 

   وكيف جئتم؟
 كم لبثتم في الكهف؟و 
 
بماا  أشـبعنيمبيناا،  قرآنـاً تساؤالتي تتداف  حاائرة مان غيار وجهاة، إال أناي تلقيتهاا  كانت   

 قال فيهم:كانت القصة تدور في فلكه، فعرفت أن اي 
 

ِقيِم َكانىوا ِمْن يَياِتَنا َعَجباً )              (َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
                                                                                 

     (9الكهف  سورة                                                                 



 

 

 وقال تعالى:
 
 (ْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشداً ِإْذ َأَو  اْلِفْتَيةى ِإَلى اْلَكْهِف َفَقالىوا َربََّنا يِتَنا ِمن لَّدىنَك رَ )   
 

 (10لكهف  ا سورة                                                               
 وقال تعالى:

 
 (َفَضَرْبَنا َعَلى يَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدداً )          

 
 (11الكهف سورة                                                                 

 وقال تعالى:
 

ِذ اْعَتَزْلتىمىوهىْم َوَما َيْعبىدىوَن ِإالَّ اللََّه َفْ وىوا ِإَلاى اْلَكْهاِف َينشىاْر َلكىاْم َربُّكىام مِّان )           َواِ 
 (رَّحمته ويىَهيِّْئ َلكىم مِّْن َأْمِركىم مِّْرَفقاً 

 
                                                                         (16الكهف  سورة                                                                

    
التاي كانات تفضاي إلاى ال،اةف الجاوي، حياث الشامس  الفوهـةبنفسي، تلك  شهدت      

لــوداع افااي خضاام شاافق الم،يااب، وتعلاان لحجااات  لتــنغمستتهاااد  فااي مسااارها اليااومي، 
 المسـار الشمسـي، ذلاك إن كانوا يدركون ويتأملون )الكهف(،القاسية، على قاطني ذلاك 

(، كاانوا ال ياذوقون فياه )الكهـففائقاة، لكان ساكان ذلاك  إلهيةبعناياة  المبرمج(،المنجم و 
مقيد بالشمس، فهاي لام ت،اادرهم أباداً، بال كانات  نبض الحياة، وبما أن زمهريراوال  شمساً 
م، تماادهم بمااا تتطلبااه مقومااات الحياااة، وت،يااب عاانهم ماا لهم وم اال غياارهم ماان حااوله تطــوف

 من البشر.



 

 

 قال تعالى:
 

َذا َغَرَباااات               َوتَااااَر  الشَّااااْمَس ِإَذا َطَلَعاااات تَّااااَزاَورى َعاااان َكْهِفِهااااْم َذاَت اْلَيِماااايِن َواِ 
ْنهى َذِلَك مِ  هىْم َذاَت الشَِّماِل َوهىْم ِفي َفْجَوٍة مِّ ْن يَياِت اللَِّه َمن َيْهاِد اللَّاهى َفهىاَو اْلمىْهتَاِد تَّْقِرضى

 (َوَمن يىْضِلْل َفَلن َتِجَد َلهى َوِليلًا مُّْرِشداً 
 

 (17الكهف   سورة                                                              
 

ن يمااان، وهاااو (، مماااا ياااوحي ب ناااه مكاااا)الكهـــفلقاااد طاااال بهاااؤالء الفتياااة المقاااام داخااال      
الشاااهقة،  الجبــالالااذي يتعااانق ويتاا خى ماا  غياارا ماان  الجبــل،مكانااه فااي قمااة ذلااك  يتحيــز

، لام يكان صادفة وال عشاوائيًا، الكهـفمان كال نائباة، فادخولهم لاذلك  الشر وقى اي الفتياة،
ــيو منحتنــي كتلااك الصاادفة التااي قااادتني  إليااه، لكنهااا ورغاام عشااوائيتها إال أنهااا  ، وفــرت ل

، إلااى فضاااءات ضاامختها بقثيانهــا الممــج، لهيــب الحيــاة الحاضــرةب، ماان ساابيل الهاارو 
 .بالح وة والط وةالكريمة  اإلالهيةالمشيئة والعناية 

 
 جزعوال  خوففاة  الفتية،، بهؤالء فمتشبهاً في مقامي ذلك أشيه أو إن شئت  كنت      

كناات أ ناااء  ،مــا بــين الماضــي والحاضــرتجولاات فيااه بكاماال حريتااي،  تأمــل يتملكنااي، باال
اء متنااا رة ومتفرقااة أت ماال فااي أشااي، وأنــا ضــيف علــى هــؤالء الفتيــةإقااامتي القصاايرة تلااك، 

 مثل: المعاني والدالالت،عجيمة 
زجاااجي صاا،ير،   كهــفجمعاات كلهااا داخاال  الفتيــة،هااي أعضاااء أجساااد عظــام و الفوهــة 
هلل صــ ة الشــكر سااميتها  ركعــات، وبعضااًا ماان تطوعيــةقااائم، أدياات فيااه صااةة  مســجدو

 تعالى.
 



 

 

، بيااد طالمااا غياارت مةماا  اإلنســان( صااعبًا، فقااد مهااد ل...)الكهــفلاام يكاان صااعودي     
، تقاود الزائار سـ لمتنتهاي عناد درجاات  )أسفلتية(حيواتنا، وشوهت تاريخنا، طريقًا معبدة 

مقاماًا حاديث التكاوين، خارجياًا  المسـجد، كماا جعلات ياد اإلنساان مان )الكهـف(إلى داخل 
 أو داخليًا.

 
 دخلت الكهف مؤمنًا، وخرجت من  وأنا أكثر إيمانًا،                
 وتمسكًا بديني، فقد عايشت، بنفسي،               
 بعضًا من قصص القرآن الكريم،                
 في رموزها ومواض  أحداثها األصلية.               

 
ـــمأن  الفتيـــة كهـــف(تعلمااات مااان       ـــومض، وأن عناااد اي مب،اااو  الظل فاااي خاتماااة  المظل

هااو الخاساار  الظــالم، وأن بينهــا وبــين اهلل حجــابالمطاااف منتصاار، و أن دعوتااه لاايس 
 اهلل:عليه رحمة  اإلمام الشافعيأبدًا، وقد جاء في متن أبيات رويت عن 

 
 ال تظلمن  إذا  ما كنت مـقتدراً              
 ـر   يأتي   بـالندمـفالظلم آخ             

 
 تنام عينـا  والمظلــوم منتب              

 م تنمـو علي  وعين اهلل لـيدع             
 

 وتعلمت أن الصبر على المكار  حسنة،
 
 وتعلمت أن اللجوء إلى اهلل محمدة، 
 



 

 

 وتعلمت أن الرعاية والعناية اإلالهية،
 لن تنقط  عن العباد المخلصين هلل. 
 
 وتعلمت كيف يتمس  العبد المؤمن، 
 بما ينضو  تحت طاعة اهلل. 
 
 وتعلمت أّن ل...)الكهوف( )حوبة(. 
 
 وعرفت لماذا خلق اهلل، 
 في الجبال الشاهقات، 
 )كهوفًا( و)أغوارا(. 
 
 

التي ورد الحديث عنهاا، تفات   )الكهوف(،أن نجد أن كل  اإلالهية،ومن الحكمة  إن      
اإلتجاااا، يتااي  حركااة الرياااح  متجهااة نحااو الشاامال، حيااث أن هااذا )بوابــة(ماان خااةل فوهااة 

 التي تجلبها تلك الرياح. األعاصير، والسوافي،الحرة، م  توفير الحماية الةزمة، من 
 

ــة الكمااا أن         ــاتج ساااعة،  24خااةل ال  مسشــحرك )هــذا التحــر  الظــاهر  هــو ن
)فهــو نــاتج دوران وأمااا فااي عمليااة التوقياات صاايفًا أوشااتاًء، نفســها(،  دوران األرض حــول

تلااك الحركااة الجاهريااة، فهااي إمااا أن تمياال ناحيااة فالشاامس وفااي ، ألرض حــول الشــمس(ا
 والحــرارة الضــوءالجناوب، أو تتعاماد فااي وساط السااماء، مماا يااؤدي إلاي تااوافر كمياات ماان 

الطلــوع وعنــد  وهكــذا جــاء الوصــف لحركــة الشــمس عنــدالةزمااين، لتساايير دفااة الحياااة، 
 . واي أعلم.الغروب

 



 

 

فااي متاهااات متعااددة، تعتباار فااي مضاااميتها التااي  التعلميــة،الااذكريات  طافاات بااي هااذا    
، ولاام المنــاهج، التااي لاام توضاا  وتصاامم لهااا نمطــًا تعلميــًا زاخــرًا بــالخبراتتسااامرنا معهااا، 

، المساتقي الـتعلم الـذاتيبال جااءت كنتاام ألسالوب  اللجـان والـدورات التدريبيـة،تعقد لهاا 
الشاخص الماتعلم، فاي أي منحاى مان منااحي  تنشـاطات، ورغبـاباعتماد شبه كامال، مان 

 الحياة.
 

فيما هو يتواثب في تصوراتي، فإن التعلم الذاتي ومهما تنوعت أسـاليب ، وتفاوتـت      
معطياتـــ ، إال أنـــ  يعتبـــر نقطـــة التمركـــز الفاعـــل، فـــي اكتســـاب المعلومـــة ومعالجتهـــا، 

مــا  يــتمخض عــن  المعالجــة الصــحيحة، أكثــر مــن أ  نظــام تعليمــي آخــر، ألنــ  غالبــاً 
نتائج إيجابية راسـخة، ال يطالهـا النسـيان، كمـا هوملمـوس فـي أنظمـة التعلـيم األخـر ، 
التــي تعتمــد علــى التلقــي المباشــر، مــن أ  مصــدر مــن المصــادر، والتــي قــد ال تكــون 
حاضرة، وفاعلة في بث المعرفة، وما يتبعهـا مـن أفعـال، سـو  أن كـان ذلـ  فـي مجـال 

التــدريب أو المتابعــة المســتمرة، أو فــي أ  منشــط تعليمــي آخــر، اإلعــداد أوالتأهيــل أو 
           تحت أ  مسمى من المسميات. 

                                              
تبدو إستمرارية وجودة التعلم الذاتي واضـحة، فـي الحفـاظ علـى المعـارف، فـي كـل      

ءًا بـالمي د ومــرورًا بالتسـميات وانتهــاًء األوجـ  التـي تعرضــنا إليهـا فــي هـذا الكتـاب، بــد
بالبيئة، بحيواناتهـا ومزارعهـا وجبالهـا وكهوفهـا، والتـي تمثـل جـزءًا مـن مسـيرة حياتيـة، 
تخــتص شخصــًا واحــدًا بعينــ ، مــن جملــة ســتة مليــارات مــن أبنــاء البشــر، فــي مــواطن 

 .الحياة المختلفة
 

 واهلل ولي التوفيق ،،،،،                                                           

 

 

 



 

 

 


