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الممدمة

عزٌزي المارئ...
دعنً فٌما ٌلً أحكً ...من داخل ما أنا فٌه،
من ذاكرة معسولة ...مرهفة...
موالفا تهمنً لبعض األؼنٌات السودانٌة العرٌمة...
أتحاور معها،
وأنا أطوؾ فً بٌداء الؽربة والترحال،

(أنكش) ما لد ٌتداعى لً من ذكرٌات خلدت،
ظلت تمودنً حثٌثا...
نحو لحظات تكدست ،متربعة فً جوؾ ماض...
ال زال ٌدفع بمضامٌنه الطٌبة،
وما تداخل فٌها من ؼٌر ما هو محبب...
مما دسه بٌن أحشابه من ذكرٌات...
عبر لحظات متتابعة،
تمألها روح االحتواء ..والتخزٌن ..والحفظ،
التً للما تندثر بفعل عادٌات النسٌان...

هً لحظات لد تإدي للراحة ،ولالطمبنان ،والنبعاث السرور...
أو لد تإدي إلى...
مواطن الملك والضجر...
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ناتج أفعالنا خالل مسٌرتنا الحٌاتٌة المتؤرجحة.
كنت كثٌرا ما أوصً نفسً...
وأوصً ؼٌري ممن هم فً دابرة اهتمامً...
أن ننتهج مسارات السلون الموٌم،
فً أداء نشاطاتنا الحٌاتٌة...
مدعومة باإلٌجابٌات المرضٌة،
فً منؤى عن السلبٌات المحزنة.

ذلن ألنّه وعند تداعً الذكرٌات...
فاإلٌجابً منها ٌعزز موالع الرضاء ،والمناعة ،والراحة،
فً النفس...
فٌسٌر بالشخص بعٌدا عن األلم ،والسخط ،واألذى،
وهً ذاتها التً تإدي إلفساد الروح والبدن...
وجلب األمراض النفسٌة والبدنٌة،
وذلن عندما ٌسلن الشخص الطرٌك اآلخر...
المحزن ..المكدس ..بالسلبٌات.

دعنا لارئ العزٌز....
نستمتع باجترار ذكرٌاتنا الطٌبة،
كً نمضً لألمام...
متطلعٌن نحو فجر من الحٌاة...
مشرق ومضًء.
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حلبة الذكرٌات

تختزن الذاكرة ...حسب ما أفاض هللا علٌها من سعة ...للكثٌر من األحداث
بشتى أنواعها ...وألوانها ،وبكل محتوٌاتها المتجانسة ...وؼٌر المتجانسة،
والمتنافرة منها المباحة أحٌانا ...تلن التً تكون لابلة للنشر والتوزٌع ...وتلن
المحظورة ،حتى على الذات أحٌاناّ ...
لكن الملٌل جدا من مدفونات الذكرٌات ...هو
ما لد ٌعلم بعضه الملة من الناس ،حتى إن كانوا من األحباب الممربٌن كثٌرا ...
من أصحاب تلن الذكرٌات ،ومن اللصٌمٌن ذوي الشؤن ،أو من األهل الممربٌن...
بصفة خاصة ،أو ؼٌرهم من الخلصاء أصحاب االنتماء الخالص...

معظم تلن الذكرٌاتٌ ...ؽمره التراب ٌوما ما ...وٌصبح فً عداد العدم ،وهو ما
ٌنتج عن فرض الموانٌن االجتماعٌة ...الخاضعة للعادات والتمالٌد ،حسب التنوع
البشري المشتت ...على ظهر البسٌطة ،والذي ٌضم مجتمعات متباٌنة فً سماتها،
وفً مآل حٌاتها ...وتنوع أفكارها...وتعدد لوالب سلوكٌاتها ،التً أصبحت لها
بمثابة الموروث ...الممٌّد ،الذي ٌحدد مسارات نشاطاتها.

لدى،
من بٌن تلن الممتنٌات ...التً تكدست بٌن طٌات ،ودهالٌز الذكرٌاتّ ...
بعض من األؼنٌات السودانٌة ...التً سادت وجدانً ...شعرا ،ولحنا ،وأداء...
والتً تداخلت فً مناحً النفس ،تملإها سرورا وصفاء ...وتشحنها ألما شجٌا،
أخذت من وجدانً ...ما ؼمره من هجران ،ومن بعد عن التعلك بالرموز الوجدانٌة
الهٌنة ...وألمت بً فً اتساع نفسً جدٌد ...جعلنً أتناجى معها ،وأعٌش داخل
كلماتها وأنؽامها الخماسٌة ...بكل ما هو مرهؾ من اإلحساس ،والمبول.

زرعت تلن األؼنٌات فً دواخلً ...لامات وأخٌلة ،من الراحة ،جعلتنً أسٌرا
مدمنا ...أتذولها وأنحنً أمامها ...احتراما ،وودا دافما ،أشكو لها مالد تعلك
بالنفس من معاناة ...ومن هم ،وؼلب نفسً ...فوجدت فٌها العزاء ،والمواساة،
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والراحة ،فانسمت من خلفها ...ودخلت عنوة فً متاهاتها الوارفة ...فؤبكتنً حٌنا،
وحٌنا آخر حشرتنً فً صراع شجً ...له طعمه الخاص ...ورابحته الجاذبة...
أدعون عزٌزي المارئ....أن تدخل معً تحت ؼطاء شفٌؾ ،لبعض من تلن
األؼنٌات التً توسدتها الذاكرة ...وأن تعٌش معً بعضا من الموالؾ ،لتلن
اللحظات الهٌنة ،المحشوة وجدا وأمال حٌاتٌا ...ظل متجدداٌ ،ساٌرنً خطوة
بخطوة ...أٌنما ذهبت ،كثٌرا ما رد علً بعضا من ذكرٌات مضت جزلى ...تمأل
أحشاءها الؽبطة والسرور.

ال أشن أبدا عزٌزي المارئ ...فً أن سٌكون لن لونا من الذكرٌات ...تعلك للبن
جراء سماعن لهذه األؼنٌات السودانٌة المعتمة ...وهً وبال شن ستحملن بعٌدا
فً متاهات حٌاة مضت ...عشتها بكل ما نبضت به لدٌن من ولفات ...تفتح أمامن
كل ما كان لد تباعد منن ...بفعل الزمن ،وكل ما لد اندس فً موالع النسٌان
واالنعزال ...عن نبع كان دافما فً ماضٌن ...والذي توارى من دون لصد ...كما
أنً ال أشن أبدا من أنن ستعٌش لحطات تتذوق فٌها طعم حٌاة كم تمنٌت أن ٌعود
بها الزمان ثانٌة ...أو أن ٌجمع فٌما بٌنن وبٌن أمثالها من الحٌوات.

فً كثٌر من األحٌان ...تعتبر الذكرٌات مكانا آمنا ،ومرلدا هادباٌ ...حتضن
مرتادٌه بكل معانً العطؾ ...واإللؾ ،حٌث تؽدق علٌه الرحمة فً أجمل
معانٌها ...وحٌث تسكب علٌه كل آٌات الراحة والجمال ...من كل رافد بالخٌر...
فالذكرٌات تعتبر أداة لإلؼاثة ...وانتشال الشخص من دوامة األسى ...والنؤي به
عن نازالت الزمن ...الذي ٌعٌشه.

هً ؼالبا ما تنسٌه ألم جراح ٌومه ...ومعاناته ،ولساوة حاله ...وتسمو به
بعٌدا ،فً متاهات حٌاة أفضل ...فهً بمثابة بلسم ،لد ٌساعد فً شفاء بعض
الحاالت الماسٌة ...التً ٌعٌشها صاحبها ...ولد تجود علٌه بؤفكار وتؤمالت...
تساعد فً إعادة ما ٌتمكن لجلبه ...من أحداث طٌبة ،انسدل علٌها ستار الولت...
فتصبح لدٌه إشرالات جدٌدة ...تجعله أكثر تفاإال ،واطمبنانا ...وتؽمر خلده بنظرة
جدٌدة لحٌاته البالٌة.
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ٌمضً ذلن على عكس ما ٌجتره البعض من ذكرٌات لاسٌة ومدمٌة ...فً ذات
الولت ،فهً لد تنحر ما تبمى من أنسجة التواإم ...مع حٌاة الفرد اآلنٌة ...وتموده
إلى اجترار الذكرٌات المإلمة ...التً ال تتصافح مع النفس ،وال تضٌؾ بعضا من
الجمالٌات ...أو الراحة للنفس ،بل لد تسلب من تلن البماٌا الطٌبة ...ما استطاعت
إلى ذلن سبٌال  ...وهنا ٌنطبك المثل السودانً المابل:

(التسوي بى إٌدن ٌؽلب أجاوٌدن)

والمثل:

(التسوي كرٌت فً المرض تلما فً جلدا)

والمثل:

(حفر أٌدن وؼرلت لى)

والمثل العربً:

(ٌدان أوكتا وفون نفخ)
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فما ذلن إال ناتج عن ما لام به الشخص من أفعال ...أو سلوكٌات سٌبة ،فً
أٌام مضت من حٌاته...

دعنا عزٌزي المارئ  ...نفعل الخٌر ونحن لادرون ...وننؤى عن سًء األعمال
ونحن مدركون ...لننعم بذكرٌات طٌبة وراضٌة.

تعال معً عزٌزي المارئ ...لندخل دنٌا موالؾ (أؼنٌات فً الذاكرة)...
نفتش فً أؼوارها عما ٌباعد فٌما بٌننا وبٌن الهم والؽم ...وٌنؤي بنا بعٌدا عن
ذكرٌات مهمومة ومؽمومة...
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المولؾ األول
فً

(شبشة)

كان اللٌل لد أرخى سدوله ...وج ّمع حوله من الخٌوط السوداء ...ما استطاع...
ولد ؼرست النجوم صؽٌرها وكبٌرها جذورها ،داخل كسابه األسود ،بعشوابٌة
آسرة ...لبعضها إشعاع لوي ،ولبعضها ومٌض خافت ،وما بٌن هذا وذان ٌنبعث
من األنوار الهادبة ،ما ٌرضً النفس وٌزٌن ساحاتها ...السٌما والصمت العمٌك
كان سٌد المولؾ...

ال أصوات تنبعث من األحٌاء ومن الكابنات كالطٌور ...التً أوت ألوكارها منذ
لبٌل المؽٌب ...وحتى الدواب التً بات همها فً (صمع الجرة) ...مع حاالت
من الوسن ،ظلت تطوؾ على أجفان تتحول فٌما بٌن االسترخاء فتسدل ...وما بٌن
االنفتاح ،الذي ؼالبا ما ٌمود إلى الصحٌان ...ؾ(,,صمع الجرة) ٌتطلب ذلن...
ألنه محبب ..وضروري ..ولذٌذ فً نفس الولت لدى الحٌوانات المجترة جمٌعا...

خفتت كل األصوات ...إالّ من (ماسورة) كبٌرة ،بطول ستة أمتار وعرض
أربعة وعشرٌن بوصة ،دفن معظم طولها تحت أحد الكباري ،التً تتوسط مجاري
الترعة ...لتتٌح للمارة العبور علٌها من جانب الترعة إل الجانب اآلخر ...كانت
الماسورة تتؤوه وهً تؽالب اندفاع الماء بداخلها ...فتحدث ضجة ،وعوٌال منؽما،
ال ٌنمطع أبداٌ ...تمازج كثٌرا وما ٌتداعى داخل النفس المؽمورة فً ذكرٌاتها...
والتً لم تعد تعرؾ االنمطاع ،أو االبتعاد عن االسترسال المتتابع ،لتلن الخواطر
واألحداث المتشابكة.
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(كوكابً) ...كنا ثالثتنا نتكا على

خال المكان إالّ منً أنا ...و(عكازي) و
(ضهر ترعة) ...استؽرق على أثرها رفٌماي (العكاز والكوكاب) فً نوم
عمٌك ...أما أنا فبدأت أعد وأحسب النجوم نجمة ..نجمة ...كنت أكمل خطا من تلن
ً وأعود أحسب من جدٌد ...فنبع النجوم كان
التً ٌطالها بصري ،فٌختلط األمر عل ّ
ثرا ودافماٌ ...خال لً أنّه ٌتجدد ما بٌن الفٌنة واألخرى ...تعجبت للخلٌل (خلٌل
التالل) ...أما أنا فؤمارس

فرح) كثٌرا ...فمد كان (ٌحسب النجوم فوق
عدها وأنا فوق (ضهر ترعة) ...إالّ ّ
أن ما ٌجمعنا هو السهر وارتٌاد مواطن
المستحٌالت ...التً تتمثل فً عد النجوم.

لمد طال لٌلً ...وتشابكت خطوط الذكرٌات لدي ،فمنها ما تطاول م ّده ...ومنها
ما انمطع ،وكثٌرا ما كنت أجمع فٌما بٌن أطراؾ تلن الخٌوط ...فؤجعلها تتمدد
كمثٌالتها ،فهً تموم على تسلٌتً ...وتذهب بً بعٌدا ،عبر فلوات وسماوات
متشتتة ...تبدو بعٌدة ؼارلة فً طٌات البعد ،ؼٌر أنها ال تتعدى حدود موطنً
(شبشة) ...وأؼلبها ٌظل ٌنطوي وٌنفرد داخل دارنا ...حٌث أخوتً ،وأخواتً
وهم اآلن ٌؽطون فً نوم عمٌك...

كنت فً الرابعة عشرة من عمري ...آنذان ،إالّ أنً وحسب ظنً ...كان ولتها
أحس ب ّ
ؤن عمري العملً ٌفوق عمري الزمنً بكثٌر ...وإالّ لما أوكل لً أبً أمر

حراسة دكانه الخلوي (الكنتٌن)...

وممارسة البٌع والشراء فٌه ...وسط منازل

ّ
النزال المتفرلة...

النزال هم عمال (لمٌط المطن) ،فً مشروع (التجانً حمودي
الزراعً) ...حٌث سافر أبً إلى (ه ّجام) لٌموم بزٌارة تتعلك بحاللة (لمبور)
أحد إخوتً ...المرتمبة ،عند ضرٌح الشٌخ الطٌب ود البشٌر راجل (أم مرح)،
ولد جاء الصبً للحٌاة ،وكما ٌعتمدون ولتها ...عن طرٌك (الندٌهة) لجدنا
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الشٌخ (األمٌن ود عرٌض) ...طالت مدة بماء ذلن (المرن) أو
(الممبور) على رأس الصبً ...لعدة سنوات ،فالت الثمانٌة.
كان الدكان مشٌدا من سٌمان الذرة ...ومرشوش بروث (بعر) البمر
والحمٌر ...الذي ٌمثل حابال ،كً ال ٌتعرض المصب لألكل عن طرٌك الحٌوانات...

فهً ال تؤلؾ أو تستسٌػ أكل فضالتها ...وعالوة على ذلن كان الدكان (مزروبا)
بؤفرع شابكة (أؼصان) لطعت من (تمار) أو شجٌرات (السنط) و
(اللعوت)  ...للولاٌة أٌضا من سطو الحٌوانات و من (الحرامٌة) فً ذات
الولت.

على مسافات متباعدة من (دكانً) ...كان ٌمبع (دكان)
الشفٌع ...و(دكان) جدنا ٌوسؾ ود عرٌبً ...اللذان تم تشٌٌدهما بنفس
مواصفات (دكانً) سالؾ الذكر ...كان مولعً على (ضهر الترعة) مالبما،
ألنه ٌمكننً من مرالبة (الدكان) ،الذي تفصلنً عنه بضعة أمتار فمط...
خالنا ٌشٌر ود

لم ٌدخل الخوؾ للبً على اإلطالق ...ألنً كنت أملن (عكازا وكوكابا)...
لكن خوفً المرتمب كان ٌكمن فً تواجد الثعابٌن والعمارب فمط ...والتً رٌما
تخرج من جحورها ،سعٌا وراء أرزالها...أثناء تلن االتكاءة التلمابٌة الهادبة...
والتً لم أكن أعٌرها انتباها فً ذلن الولت ...ال أدري لماذا.

ً المظلمة كثٌرة ومتتابعة ...كنت أسهر كثٌرا خاللها ،فحراسة
كانت لٌال ّ
(الدكان) كانت همً األكبر ...أما السهر ،فؤصبح لً عادة  ...ففً كثٌر من
الحاالت ،أفاجؤ بمدوم أحد النزال طالبا بعضا مما ٌستخدم فً الحاالت الطاربة
مثل :الحرجل ..والحلبة ..والعرق ألبٌض (الزنجبٌل) ..والمرفة ..إلى جانب
األسبرو...
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كان لٌلً ؼالبا ما ٌكون طوٌال ...إالّ أ ّنه ٌمصر بنسب متفاوتة ،فً اللٌالً
المممرة ...التً تضفً على الوجود من حولً ...وجها جمٌال ،وسرورا متزاٌدا،
ٌإدي النفراج األسارٌر ،وإلى صفاء الدواخل ...وتبٌن األشباح والتعرؾ علٌها
عن بعد...فإن ظهر من بٌنها ما ٌكره ..فسٌتٌح الفرصة لإلمسان بؤدوات الحرب،

(العكاز والكوكاب)...

وإٌماظهما من ثباتهما لٌشاركا فً االستعداد ...وفً

تنفٌذ العملٌات.

كان منتصؾ اللٌل عندي هو التاسعة مساء ...فعادة ما (تنضم الرجل) منذ
ما بعد المؽٌب بملٌل...إالّ من الٌسٌر من الزبابن ،وعابري السبٌل ...ففً منتصؾ
أحد تلن اللٌالً وفً لٌلها الدامس ،زارنً شخصان ...لم أكن أتولع لدومهما على

اإلطالق ...ومن الؽرٌب أن ٌجتمعا عندي على ظهر تلن (التلة)...
مرصدا للنجوم ،ورصدا للحركة حول (الدكان)...

التً نصبتها

لدم أحدهما من األبٌض ،تزٌنه (جالبٌة) بٌضاء وارفة ،وعمامة مسدولة
على كتفه األٌسر ...وجاء اآلخر من شندي...ممشوق فً عز الشبابٌ ،كاد ٌضًء
من وهج وسامته ،موشحا ببنطال ولمٌص متناسمٌن...

كان الولت متؤخرا اتخذ ضٌفاي مولعٌن لصٌمٌن بالنسبة لً ...وكنت ساعتها
أؼالب النعاس ،فمد اشتالت نفسً كثٌرا لذلن (العنٌمرٌب) ...الذي ٌحتل مكانه
داخل (الدكان) ...كما هاجها شوق وافر لمسندة الرأس األلٌفة ،وهً عبارة عن

جوال سكر فارغ ...نظٌؾ ومطبك ،كثٌرا ما ٌزوره (نمل السكر)
وفً أحٌان كثٌرة ...أحس به (مكنكشا) فً رلبتً...
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لٌال ...والذي

أما على نسج (العنٌمرٌب) الحبلً (منسوج من حبال السعؾ) ،كان
ٌتمدد برش أبٌض صؽٌر من السعؾ...ال ٌحول أبدا من تسلك بعض الهوام
اللٌلٌة ...إلى جسد النزٌل علٌه ...بؽٌة فً تؽذٌة متوافرة فً دمه ...من أمثال
المراد ..والهٌم ..والمرلوت ..والدلم( ..جمع دلمة) ..إلى جانب الناموس ،الذي
لد ٌنحشر فً أي لحظة فً ما بٌن البرش والؽطاء المحسوب بالٌاردات...

تحدث الضٌفان لثالث معهما ،لم أمٌزه ساعتبذ ...كان الحدٌث ٌتمحور حول
الذكرٌات ...وما تتجمل به من رحابة ..ورضاء ،وبما تحمله من ألم ..وضنى ،فً
بعض من صفحاتها ...كان الحدٌث جمٌال ،رؼم أنً لم استوعب الكثٌر مما جاء
فٌه لصؽر سنً ..ولضعؾ لدرة إدراكً فً تلن السن المبكرة من العمر...

بما ّ
أن الحدٌث كان شٌما ...فمد الزمنً بمٌة عمري ،وظللت معه فً أخذ ورد،
ما بٌن سإال ..واستفسار ..ومداخلة ،إلى أن وعٌته كامال بالتمادم ...فؤلفته
وأختار هو البماء لجانبً ...فؤصبح لً دافعا ،وأصبح أفما بعٌداٌ ..فوق مواطن
اإلدران عندي ،ولت لدوم هذٌن الضٌفٌن ،فً ذلن الولت المتؤخر من اللٌل ...فمد
شعرت بدخول بعض سمات الضجر إلى نفسً ...مما كاد ٌلمً بً فً متاهات
التوبٌخ ..واإلفصاح ..مما هو ؼٌر سلٌم ،خاصة وهما ضٌفان ؼرٌبان عنً...
وعن الموطن الذي اتخذته أرضا الستثماراتً ...فكظمت ؼٌظً ،وحمدت هللا أنًّ
صمت وصبرت...

بدأ أحد الضٌفٌن (ٌنونً) ...فؤعجبتنً نؽمته ...ثم عزؾ لحنا ،فؤعجبنً
اللحن أٌضا...وصار ٌؽنً فؽمرنً الطٌب والحسن من كل جانب ...فؤخذ بٌمناي

وصار ٌطوؾ بً فً الساحة ...ثم حلك بً فوق تلن التلة (ضهر

الترعة)،

وأبمانً هنان وذهب بعٌدا...

عاد مبتسما متهلال كؤنه ٌحمل سرا ...أمسن بٌدي مرة أخرى وعاد بً إلى

رأس التلة (ضهر

الترعة) ...وبدأ ٌسٌر من أمامً ٌنادٌنً ملوحا اللتفاء
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أثره ...فسار بً إلى (الحلة)،

ودلؾ بً نحو بٌتنا األلٌؾ ...والتمٌت أهلى

جمٌعا...

عدنا سوٌا نخوض فً متاهة ...ال هً أرض ،وال هً سماء ...وجدت عند
نهاٌتها ضٌفً اآلخر ...باسما مفردا ذراعٌة للمابنا ...لم تتح لً فرصة
إكرامهما،ولد هممت بذلن ...ؼٌر أنًّ تلفت ٌمنة وٌسارا ولم ألؾ على أثر
منهما ...فمد ذهبا مع األسٌر ،ولم ٌتركا ؼٌر ذكرٌات تخللتنً كثٌرا ...طابت بها
بمٌة أٌامً...

لم أطلعكم على سر الحكاٌة ...فمد ترن لً أبً لبل مؽادرته ل(..هجام) رادٌو

(رادي أبو أربعة حجار)...اتخذ منه الفنان (عثمان الشفٌع)
(دمحم عوض الكرٌم المرشً) منبرا ...لتحرٌن أؼنٌة (الذكرٌات) الشهٌرة
والشاعر

فً وجدانً...وهً من أؼانً اإلخوانٌات التً تمول:

الذكرٌات صادلة ونبٌلة
مهما تجافٌنا بنمول حلٌلة.
الذكرٌات فً كل لٌلة...
توحً لى الحباٌب...
أشٌاء كثٌرة،
فمــن ٌؽنــً ٌذكــر...
خــلٌال..
ومـــن بٌعبد لد طــال...
لـٌال..
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فالتذكـــرون كثٌرا أو...
للٌال..
الذكرى تجمعنا ونمول...
حلٌال..
الذكـــرى للحـبان أجــمل...
إشارة..
هً للملوب مـــرآة وللحب...
إشــــارة..
مرات تجود بى جنانها ومرة...
نارها..
حٌث اللماء الصعب فً الحب...
مزارها..
رجعت صدى المحبوب...
بالذكرٌات..
وأحٌا األمل والشوق...
بالذكرٌات..
فرح األحبة ٌتم فً...
األمسٌات..
15

حٌث اللماء ٌذهب ما كان...
وفات..
ٌا الفً الجنوب حً...
الشمال..
ٌا الفً الشروق هان لحنً...
لال ..
ٌا الفً الؽروب لٌن شولنا...
طال..
الذكرٌات نهضت بجٌال ..
وانا كنت حادٌها وداٌما...
دلٌال..
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المولؾ الثانً
فً

(األبٌض)

رحم هللا الفنان المبدع ...والممثل البارع عثمان حمٌدة ،المعروؾ فنٌا
ب(..تور الجر) ...فمد تؽلؽل صوته ،الذي ٌتشابه ونؽمات (المرار) فً
السلم الموسٌمً ...موزعا ما بٌن نؽمات حنجرته الرٌانة ...ونؽمات
أوتار عوده الرنانة ...كان ولتها ٌشجٌنً ،وٌؽمسنً فً بحور من
ّ
ٌتسن لً
التراث السودانً األصٌل ...ولم أكد أبلػ الحلم حٌنذان...ولم
إدران ما كان ٌنشده من تعابٌر ...فمد أدركت جل معانٌه عند الكبر ...بعد
انزواء سنوات الطفولة ...التً حجبها الصبا وحال ما بٌنً وبٌنها بجدار
فاصل ...لاسً.

كان جدارا (شبه منفذ) )ٌ )Semipermiableسمح بتسرٌب وانتمال
الماء وبعض العصارات الدلٌمة ،فً االتجاهٌن ،حسب نسبة التركٌز
الداخلً للخالٌا ...كما أشار علماء األحٌاء ال )Biology(..لذلن،عن
طرٌك عملٌة إحٌابٌة تعرؾ بالخاصٌة اإلزموزٌة )...(Osmosis

شاءت ظروفً أن تنتمل كل محتوٌات ذلن التراث ...وأعنً المضامٌن
الشعرٌة ،واللحنٌة ،واألداء ،والمعانً ...وتتربع فً ذهنً راضٌة وآمنة،
أظل أداعبها وأحركها ...كلما سنحت الفرصة والرؼبة لذلن ...فؤصبحت
أحد تكوٌناتً النفسٌة ...وبعضا من أدوات فن لٌود التوتر واالنحباس...
وبعضا من إنشادي الوطنً ...الذي كثٌرا ما أزٌن به أفٌاء وساحات
نفسً ...كان عثمان ٌنشد وٌمول:
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الؽالً تمر السوق
كان لسمو ما بحوق
زوال سنونا بروق
فً محكم ة زانوق
برٌد زولً...
الفرع البً فولـــً
لمرٌتا بتمولــً
الجراري الخجولً
نسانً شٌل توبـً
برٌد زولً...
برادن الصــــٌنً
لرٌافا راجٌنــــً
ٌا ٌمة سٌبٌنـــً
الجراري راجٌنً
برٌد زولً...
زوال سرب سربا
وخت الجبال ؼربا
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أدونــً لــً شربا
خلونً النمص دربا
برٌد زولً...
ٌا ٌمــــة ٌا ٌــــابا
شاٌلــــنا جمـــــاال
زوال ســـتر حــاال
فً الؽربة البطاال
برٌد زولً...
زارعنا فــً البورا
واطاتا ممطـــــورا
زوال سمح صورا
بالفاتحـــة بندورا
برٌد زولً...
زارعنا فً الحٌضان
راوٌنــــا بالتٌــــران
إسمن تمٌل ٌا فــالن
زي حنضل المٌزان
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برٌد زولً...
ســــنن لاير جــٌد
دلالـــــا مــو بلٌد
أنً ساٌرة امنعٌد
فــً دار اللبٌض
برٌد زولً...

حان الحٌن عزٌزي المارئ ....ألن نتصفح ،ونحوم ،ونؽوص ،داخل معانً
هذي األنشودة التراثٌة ...بدءا بتمرها وؼالوته ...ورلً أوصافها التً زٌنت
صفات المحبوب وندبه ...والتً طالت وصؾ النشاطات الؽنابٌة ...بكل مدلوالتها
ومعانٌها ...وتناولت الممتنٌات وؼٌر ذلن من التراثٌات الخالدة.

سعدت كثٌرا حٌنما انتمل بً الحال ...ألنعم بؤعٌاد األبٌض (اللبٌض) ،وأنا فً
عز الشباب ...فً بداٌاتً التدرٌسٌة (معلم تحت التمرٌن) ،رحم هللا مدارس
تعلٌم لٌادة السٌارات ...كانت األبٌض حلة زاهٌة ،ودرة من درر السودان
الؽالٌة ...حٌن لملم الخرٌؾ أطراؾ أثوابه ...ونزل علٌها بؤمطاره كالمدر
المحبب ...فانزوت شمسها ،وؼام سماإها ،وتبعثرت لطرات رزازها ،حٌث طاب
الجلوس لنا فً العراء ...نفترش الرمال ...ونلتحؾ السماء ،كنا ال نسمع إالّ ما
طاب وصلح ...وبعضا من زفرات هٌنة ،تمتطً حرفٌن اثنٌن من األبجدٌة ،هما
األلؾ والحاء ...لٌكونا عبارة حانٌة ،ودودة ،لطٌفة ...تخرج من أفواهنا ونرمً
بها ...لنودعها أسماع ؼٌرنا ،كانت تمول:

(آح)...أو (آآآآآح)...
عبارة التطٌٌب المتداولة ...ولت االرتماء فً أفٌاء وأحضان الراحة ...لمد زاد
الجمال جماال ...حٌنما جالست الفنان الشاب ...الذي ٌحمل أجراسا من النؽم...
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داخل حنجرته المؽنٌة ...وٌتفرد بصوت عمٌكٌ ،مأل الفضاء ...مثلما ٌؽوص داخل
الوجدان المرهؾٌ ...ناجً الدواخل ،حامال بشارات الوجود بالخارج ...إلى زواٌا
النفس بالداخل ...توجهت إلٌه مرخٌا من سمعً ما استطعت ...وتمتمت حٌنها
تمتمة مسموعة إلٌه:

(علٌن هللا ؼنً لً الؽالً تمر السوق)
علما منً بؤنه لٌس صاحب تلن األؼنٌة ...إالّ أنها من عمٌك التراث
ً باإلٌجاب ...ففرحت كثٌرا لكنه طلب منً سماع أؼنٌة
(الكردفانً)...رد عل ّ
فلكلورٌة أخرى ...من تراث كردفان ...فحفظت له هذا الجمٌل وبدأ وعلى العود
ٌثري وجدانً ووجدان من معً وٌردد:

ؼنت لٌن أم لــــجا
وطالت بٌن الــــمدا
الزول أب سنا فضا
ماال السالم ما بـردا
دان بــــرالا لبلــــــــــً
فوق عربً وفوق إبلً
ٌـــا بخـٌت أحلب لـــً
لبن أم زور طاٌب لــً
ٌمة اللٌلة ٌــا ٌابــــا
عمدوا الشورا أحبابا
ود ام زور هـــــبابا
بحلـــؾ ما كضــابا
21

إنها لصٌدة طوٌلة ...لٌس هذا مجال التحدث عنها ،ولكن ما أثار انتباهً فٌها،
وفً الشعر التراثً الكردفانً ،بصفة عامة ...هو للب حرؾ العٌن أو التاء

المربوطة والواو ألفا مثل:
(حلوة حالوة المرٌود لمن ٌمول لً سالم...
وٌخت اٌدو فوق إٌدي
أو إٌده فوق إٌدي)
فهنا تتحول كلمة (إٌدو) لتنطك (إٌدا) ...وعلٌه فكلمة (إٌده أو إٌدو) ،عندما
تنطك (إٌدا) ...تتواكب بذلن مع الطبع (الكردفانً) فً التخاطب ...ومن ثم ٌمرأ
بٌت الشعر سالؾ الذكر بالطرٌمة اآلتٌة:

(حلوة حالوة المرٌود لمن ٌمولً سالم...
وٌخت إٌدا فوق إٌدي)...
إ ّن المبدع (صدٌك عباس) ،وبعد أن بدأ ؼناءها ...دلؾ أثناءها ،وبدون
تولؾ ،فً توزٌع التمر بل (التمور) بؤنواعها علٌنا ...منها الرطب ..والمندٌلة..
والبركاوي ..والعجوة ..وحتى ود لماي ،ونحن ال ترانا ..إالّ ونحن نلتهم عباراته،
ونؽماته ...المملوءة إحساسا طٌبا ،فحلك بنا كثٌرا فً سماوات النخٌل ...ودخل
بنا إلى داخل طٌات الرمال الرطبة ...حٌث ٌنزوي اللهٌب عنا وٌنصرؾ ...سابحا
بها وهو ٌردد بعض مماطعها عمدا ...فلم نرتوي ولم نشبع ...لكنا سكرنا من ؼٌر
خمر فً الممارعة ٌدلك...
رحمن هللا رحمة واسعة ٌا صدٌك وطٌب ثران.
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المولؾ الثالث
فً

(كسال)

نضر هللا وجه ذان السالً...
إنه بالرحٌك حل وثالً،
فتراء الجمال مزدوج اإلشراق...
ٌسبً معدد اآلفاق...

من هنا بدأ الدكتور عبد الكرٌم الكابلً ٌنشد ...بنؽم شجً آسر ...والشاعر
الممتدر توفٌك صالح جبرٌل ٌستمع فً استؽراق فرٌد ...رؼم بعد المسافة بٌنهما،
وبٌنً وبٌن كل واحد منهما ...تعددت الموالؾ والثناءات ..وتشتٌت عالمات
الرضاء ..وكلماته المتطاٌرة ..ؼٌر ّ
أن الممصود كان واحدا ...والجهة ذاتها تحدد
نمطة التماء ثالثتنا ...وال أشن أبدا بؤنها ذات شؤن عظٌم ...حٌث أصبحت أمال
واحدا ٌرتجى لنا جمٌعا ...فالتحمناها ثالثتنا :توفٌك بشعره ..وعبد الكرٌم بلحنه..
وأنا بمشاعري...

لدمنا إلٌها نحمل أشوالنا بٌن أٌدٌنا ...وداخل وجداننا ...فباعدت لنا عن
ذراعٌها فً لهؾ المشتاق ،وأحاطتنا و(دستنا) داخلها ...فنلنا الرضاء،
والدؾء ،والكرم المتدفك ..والعطاء من ؼٌر من وال أذى..

ظللنا نتبادل المشاعر الطٌبة فٌما بٌننا ...توزعها ابتساماتنا الوفٌة ،فً أرجاء
المكان ،بساحاته الوارفة ..وأشجاره دابمة الخضرة ..ودفمات مٌاهها المنحدرة من
أألعالى ...وأجمل جبالها ،وظاللها المتمددة ما بٌن المسجد والمبة ...طاؾ بنا
23

الخٌال ملٌاٌ ..حدث عن الماضً ،وعن الحاضر المعاش ...وعن ؼد ملًء باألمل،
ومحشوا بالحٌاة وطٌبها ...فمن كانت هً ٌا ترى؟ إنها وكما تولعنا:

(ابنة الماش) إن سرى الطٌؾ وهنا...
واعتلى هابما فكٌؾ لحالً،
والمنى بٌن خصرها وٌدٌها...
والسنا فً ابتسامها البراق.

كانت فعال تكنى كذلن ب(..ابنة

الماش) ...التً كانت تحمل كل ما هو خ ٌّر،

وكل ما هو دافع ألمل وتطلع مؤمول ...زانها الماش (خور الماش المعروؾ)،
وأؼدق علٌها ماء طاهرا منساباٌ ...تداخل و خضرة متفاوتة ألوانها ...فؤشجارها
متفاوتة ارتفاعاتها ..ومتفاوة كثافاتها ..ومتعددة أنواع طٌورها ..ومتباٌنة ألوان
زهورها ..ومتجانسة مع ناسها وزابرٌها ...فهً كتلة من جمال ،مملوء بالنضارة،
متسامً ٌتعالى فً كبرٌاء وزهو ...وبما سردنا من أوصاؾ جاز لنا أن نمول:

كسال أشرلت بها شمس وجدي...
فهً فً الحك جنة اإلشراق،
كان صبحا طلك المحٌا ندٌا...
إذ حللنا حدٌمة العشاق...
إنها مشرلة إن دخلت ساحاتها لٌال كان أم نهارا ...فهً فً كل الحاالت
(كسال) الموصوفة أعاله ...والتً تجري فً دماء ممطع الشعر أدناه ...لمد
أبدعت وأجدت ٌا توفٌك أما أنت المابل:
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(بٌن صب فً حبه متالشً ...
وحبٌب مستؽرق فً عناق
أوما أنت الذي أردفت لابال:

ظلت الؽٌد والموارٌر صرعى...
واألبارٌك بتن فً إطـــراق...

لمد حركت معن الجماد مثلما حركت اإلنسان ...وحركت اللحن المعتك ،لٌخرج
إلى مسامعنا من مخزون الجمالٌات لدى الفنان المامة ...فؤشجانا جمٌعا ،نحن أمة
السودان ...وإن كنا لم نشارن فً الحفل الممام تلن اللٌلة ...النشؽالنا بالطبٌعة وما
(ملولوة) ...تتماٌل فٌما بٌن المٌاه الجارٌة والخضرة

وراءها ...من (درٌبات)
المتمددة ...ؾ(..سرحنا) مع صدى السسوالً ،التً لم تتولؾ عن األنٌن
المنؽم:

نؽم السالٌات حرن أشجانً...
وهاج الهوى أنٌن السوالً،

ظللنا نتنمل من لامة ألخرى ...تابهٌن بال مرشد ،فالحدث الماثل كان ممودنا...
والنؽم اآلسر كان ٌجمعنا وٌفرلنا ثم ٌجمعنا ...وهكذا أصبحنا مؤسورٌن إلبداعات
تداعت علٌنا من كل صوب ...كان لٌلنا الطوٌل لصٌرا جدا ...وصبحنا البعٌد لرٌبا
جدا ...ولد طاؾ بنا خٌال الشاعر ،فاحتسٌنا كل كإوس الجمال واإلبداع ...وكؤنا
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فً جلسة ممارعة ،وتبادل كإوس مترعة ،بعصابر العنب المزجاة ...وكؤنا ولد
أصبحنا نطلب المزٌد ونمول:

اسمنً بالصبوح ٌا بهجة الروح...
ترحنً ..إن كان فً الكؤس بالً.

هنان الكثٌر ولٌس البالً فحسب(...كسال) سارت بً نحو آفاق ،تعلمت فٌها
عشك المدن ...وعشك األمكنة ...بل وعشك بالدي ...وسار بً المسار إللى البعٌد
فمد تعلمت عشك نفسً ...التً علمتنً كٌؾ أسعى ألن ٌكون لً وطن ،وبالد
تحتوٌنً وأحتوٌها ...حٌنما ٌدعو الداعً ...وعلمتنً كٌؾ أنصب شراكً وأحكم

(كجها) ...كً أجنً من السراب المشتت لٌما ومثال ( ...تجبر بخاطري..
وأجبر بخاطرها) كما فعلت (كسال).
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المولؾ الرابع
فً

(حنتوب)

الخٌر عثمان ...فنان ومطرب متؤلك ...أنٌك فً ألحانه ،وفً أدابه الؽنابً،
وفً هندامه ...الذي ٌوحً لن كثٌراّ ،
أن دواخله أكثر أنالة ،وأكثر إشعاعا بارلا،
ٌدعون لالنضمام والتواجد معه ...والسٌر فً معٌته طوعا واختٌارا ...تحؾ
موكبن معه ،كل روافد السعادة وٌنابٌعها ...فهو ٌشجٌن بنؽمه ،وٌسمٌن من ألحانه
شرابا سابؽا طٌبا ...وٌدفع بكل وسابل الراحة لنفسن ،بكل األرٌحٌة والرضاء...
فهو ٌمألن بالبشارة وبالتطلعات المرضٌة المطلوبة ...وٌسمو بن وأنت مرخ
السمع بٌن ٌدٌه ،إلى مرالً علٌا من الحال...

لادنً بسهولة ومن دون عناء ...إلى (حنتوب)
السودان( ...مدرسة حنتوب الثانوٌة) ،التً تطل شامخة على مدٌنة ود

التً كانت رمزا للتعلٌم فً

مدنً ...من الضفة الشرلٌة ،ساجدة على شاطا األزرق ...فإن نظرت إلٌها وأنت
تختال بمحازات النٌل ،تجدها مشرلة مع شمس ٌومها ...والتً إن ؼابت تنعكس
علٌها أشعة األصٌل الذهبٌة الفاتنة ...فهً فً كلتا الحالٌن ذات شؤن متفرد...
لادنً نحوها ،وهو فً لمة كل الذي ذكرنا ...كان ٌدندن وٌتماٌح مع لحنه الجاذب
الممنع ...فتتبٌن من خالله كلمات تمول:

بهدٌن تحٌاتً..
وبهدٌن إعجازي...
حنتوب الجمٌلة...
الجمٌلة الجمٌلة...
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منظرا البدٌع ٌا روعة جالله...
تعجب حٌن تزوره...
وتجلس بٌن ظالله...
هنا فٌها األدب...
وهنا فٌها الشباب...
العامل لى وطنه...
وما داٌر ثواب...
لٌن أعظم رسالة...
تحارب الجهالة...
أنت اجر المعارؾ...
وبلدٌة النٌل مناال
لى النٌل بالٌة شامة...
والهدهد عالمة...
ومنسك نظاما...
وفً تمدم دواما.
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كلمات ولٌفة ...من صفحات السهل الممتنع ،تحمل إعجاز الكلمة والمعنى فً
أرلى وأسمى الموالؾ اللؽوٌة ،واإلبداعٌة ...تجمع كلمات المصٌدة كل األهداؾ
والؽاٌات ،فً إنشاء مدرسة كهذه ...تصبح ؼرة فً جبٌن الجزٌرة الخضراء ...بل
طلعة آسره ،فً ثؽر من ثؽور السودان الباسمة.

فٌما نما لعلمً فالمصٌدة صٌؽت بإبداعات الشاعر الفذ (دمحم عوض لكرٌم
المرشً) ...ذلن المزٌج الصافً المتجانس ،من أرض الشمال السودانً ،وأرض
كردفان المعطاءة ...وكان من بٌن ما سكبه فً أفبدتنا ،من ألك شعري فاتن ،هذي
الدرة التً حبا بها أرض الجزٌرة ...مدلال بذلن على سمو وطنٌته األصٌلة ...التً
جعلته ٌشدو للوطن ،واالستعمار بادٌة أنٌابهٌ ،تصٌد كل عزبز لوم ،فً ؼٌر
مباالة...

لدم الفنان الخٌر عثمان األؼنٌة ...فً أول لٌلة من لٌالً افتتاح مدرسة
(حنتوب الجمٌلة) ...ولٌدة معاناة األمة السودانٌة ،ومتجرها الزاخر بما فٌه...
وزرعها الٌانع المخضر أبدا ...كان افتتاحها ٌسوق إلى مستمبل تعلٌمً زاهر...

فهً كانت الخطوة التً تلت افتتاح (مدرسة وادي سٌدنا الثانوٌة)
درمان ...فً العام 9191م ..وأكملت (مدرسة خور طمت الثانوٌة) الضلع
شمال أم

الثالث للمثلث ،المكون للثالوث التعلٌمً الفرٌد فً نوعٌته ،بؤرض شمال

كردفان ...بٌن أشجار ضاحٌة األبٌض المعروفة باسم (خور طمت)
ب(..خٌرانها) و (لٌزانها) ومنخفضاتها الخٌرة ...فً العام  9191للمٌالد.

الموسومة

لألؼنٌة لصة ...تمودنا ألن نتعلك بها وبكلماتها ،وبلحنها ،وبمناسبتها ،أكثر
وأكثر ...فمد لام الفنان المامة (عثمان الشفٌع) بتلحٌنها ...واتفك مع الشاعر
(ود المرشً) كما هً شهرته ،على تمدٌمها فً حفالت افتتاح المدرسة  ...لكن
مما سالته األلدار هو ّ
أن الفنان (الخٌر عثمان) افتتن باألؼنٌة كثٌرا ...ودفعت
به إرادته الوطنٌة ،إذ أنه كان من أبناء الجزٌرة ...فطلب من الشاعر أن ٌموم هو
بؤداء األؼنٌة بدال عن (الشفٌع) ...خالل مهرجان االفتتاح المزمع لٌامه ،ووعلل
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بؤنه ٌكفً (الشفٌع) ؼناءه ل(..شندي)
(الخٌر) ألن ٌتشاور مع (الشفٌع) ،فمد أصبح هو صاحب األؼنٌة بعد أن لام
بتلحٌنها ...وما كاد (الشفٌع) ٌسمع ،إالّ واستجاب للطلب ...بكل الرضاء من
وهً وطنه ...فوجه المرشً

ؼٌر امتنان ...تمأله روح الود واإلخاء ...التً كانت سابدة بٌن المبدعٌن فً ذلن
الزمن الجمٌل...

لعلن عزٌزي المارئ...تتابع معً حمال األداء وروعتة الذي تحلى به االستاذ
الفنان (الخٌر عثمان) ،فً تمدٌم األؼنٌة فً حفل عام ...شهده من شهده من
كبار الشخصٌات االستعمارٌة ...وألطاب ورجاالت التعلٌم األفذاذ فً السودان،
الذي بدأ ٌدنو من ساحات استمالله.

أخذت منً هذه األنشودة المؽناة ...الكثٌر من أٌام عمري ...منذ أن تربعت

تتمرغ فً دواخلً( ...مخٌرة وما مسٌرة) ...لمد (زادت الخلطة
تسبٌكة) ،عندما وجدت نفسً بٌن أسوار (مدرسة خورطمت الثانوٌة)...
فً زمن متمدم التً تعتبر رفٌمة و (فردة) ل(..مدرسة حنتوب الثانوٌة)،
التً سلبت لبً ...وانتحت بمخٌلتً بعٌدا عن زخم الحٌاة ...تبادلنً مولعا بمولع،
ولحنا مطواعاٌ ،ظل ٌجوس بٌن دواخلً ...المكدسة بالذكرٌات الحبٌبةٌ ...نبشها

تارة ...وٌعٌد صٌاؼتها مرة أخرى ،وتظل (حنتوب)
تحتكرنً ،وتحتكر كلٌاتً ...وترمً بً ما بٌن (األزرق) ،الذي ضمنا ساعات
طوال ...وما بٌن مدٌنة ود مدنً ...الجسم الذي اعتنى كثٌرا ب(..حنتوب) ..و
ب(..الخٌر عثمان)...
فً أؼنٌتها الخالدة...

أتاحت لً (ود مدنً) ...فرصة سانحة ،خالل سنوات مضت ...أن أعمل
تحت إدارتها التعلٌمٌة  ...وأن أجلس فً أولات فابتة ،داخل تلن الحدٌمة

الوارفة(...حدٌمة البلدٌة)...المطلة على مبانً (مدرسة حنتوب
الجمٌلة) ...بشارع النٌل ،والتً مكنتنً أن أسطر أحرؾ كتاب تربوي متكامل...
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خالل أسبوع واحد فمط ...تناولت فٌه تعلٌم المستمبل فً السودان ...أسمٌته:

(الخروج من

النفك)...

بكل الصدق ...جاء الكتاب ناتح وحً ،كان ٌتدانى إل ًّ من أرض (حنتوب)
التً أظل أطالعها عبر النٌل ...وأنا أرخً بمسمعً ،أتناول ما استطعت مما ٌشدو
به الرابع (الخٌر عثمان) ...من داخل أسورة جهاز تلفونً الجوال ...وهً
نفس الصورة التً أعٌشها اآلن ...وأنا أصوغ كلمات هذه الخاطرة ...أشتت فٌها
خواطري ،ما بٌن اللحن المنساب عبر (الالبتوب) ...مع ما تتالمس معه أناملً

مع مفتاح الحروؾ (الكٌبورد)...
طابت ذكرٌاتكم عزٌزي المارئ ...بمثلما طابت لً اآلن ...فمد تفرلت ذكرٌاتً التً
كانت حبٌسة ...وأخذت مساراتها متنملة ما بٌن شندي ،واألبٌض ،وود مدنً...

وحطت بكل ثملها داخل أرض حبٌبة ...ثرة الٌنابٌع تدعى (حنتوب) الصرح
..والمعنى ..والنؽم.
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المولؾ الخامس
فً

(كازابالنكا)

لؼ تطانع أو تتطظع ،حيظطا بسظت لها يدج للمطظدف دف دد ،داضم ،ضدططتها
بكددم ددا ه ؾلددا رلددػ للخ ددد ،تطاضيددت ددف ت ضددتف للتددف رلض
أهصخها بعظف قصؾض ،لكظها و غؼ رلػ للهصدخ للدح
ِ
تشتػ ،بم خضعت لضم
ولؼ
لحتؾلئها ،بقج

ددؾ و،د ب  ،صددخ

دج هكدؾن ؾ،عدا ،لدؼ تتؾ،دع

ختا  ،تمطست لها ؾ عدا بديؽ أ،دابع ،تطداض

دف

ا تطيد با ؽ ؾ  ،تجعم ؽ هحل للسدمؾ حدائ و انعدا حصديظا،

كف ال (تظفمت) أو (تظدلد) بعيجل.

أ،مستها بجانبف لألهسخ حؾل ( ظضج ) ،غيخ مساء ،إر أنا كان يدلؽ سظ ها
خام أبمض هانع ،هف ...أعظف (للطظضدج ) ،ال تتسدع ضلئختهدا ألكردخ دؽ يخصديؽ
لمجمددؾح حؾلهددا ،واالددحل  ....ددؽ رلددػ للظددؾذ (للجددؾر) للددح يتطتددع بخاددا و،ددجلنف
ولثد ،،كطدا ال تتسدع ضلئختهدا تمدػ ،ل سد أكردخ دؽ أ اعد أكدف (ولمفد ) ،إلدف ،اندد،
(للطشكم) ،أو لكؾايؽ ؽ للشا (بال مي.)،
كأسيؽ ؽ دلج (عصيخ) للفاكه
ّ

تدلؽ تمػ للجمس للؾضهع  ،ثخلا رلهما تؼ إعجلضها وتؾرلعهدا و (بعرختهدا) هظدا
وهظا  ،بعظاه
أ

ائق  ،تظم دؽ ؾل عهدا عمدف يدا ذ أسدفمتف أنيدد ولسدع ،ال هسدط

ؾ دددع مدددا ل (...ضحخ،ددد ) عجددد

للسدددما ل  ،أو أرلدددد للطاكيظدددا

نؾعها.
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هطدددا كدددان

كظا نتسا خ ون مد ؽ خ ل ل غا هاضئدا و ِّ
هيظدا  ...تائهدا  ،تطدجض بظدا

ا بيؽ للطغي ،وو ت للعشاء (بكسدخ للعديؽ) ،ولدمذ للعشداء بفت هدا ،ت(...تظداول
للظعام ضلئطا هفسج نهؼ للخؾلطخ ولإل تاذ).

تتسا د عمف ،انبف للشا ذ بظاها

تشابها بمضداء للمدؾن ،تخل،د

بجهع ،تكسؾ للطكان ألقا ونضا  ،ت ؾ

دف نغدؼ

جطعا تجا ل رل أغخلض تعدجض  ،دؽ

بيظها تمػ للطقاهف و (للكا يتخلا ) للطدلظ بكدم دا هدؾ ،طيدم .و طدا أضدفف عمدف
للطكددان ،طدداال واهدداء ،تمددػ للجطاعددا للطسددخع للطسددا ع للخظ دؾل  ،للتددف رحطددت
للساح

ف جيئها ورهابها ،وهؼ هطرمؾن خمظ ل،تطاعم يطمت للك ا وللصدغا ،

ددؽ للخ،ددال وللظسدداء ،و ددؽ للش د اا للظش د لألنيددد ،للددح ال ي خددم بأهددجلء كفددا أو
ر لعا لخ مقا ،بالظخلق للتف تتطايف ع نؾذ و،ظذ رلػ للخ يد.

خفت عميها ؽ لالنف

للطتؾ ع ،للح

ج ي اعج مطا بيظدف وايظهدا ،ولفسدج كدم

ددا ظ تظددا إهدداا تمددػ للجمس د لالسددترظائم  ،فددخض كسددائف للددح أ تددج (للبجلدد )،
وتسمقت أ،ابعف إلف (،ي )،طمصف للجل ئ وحشختها هظا  ،ف رلػ للطكان للح
هجاو

خكد تمػ للظ ضا  ،للتف تظ عث ؽ م ،ال رلل هخفد...

ِ
دعت كدده يددج
لددؼ تبددج ل تعاضددا أو تطظعددا ،ووضد ن

ددؽ ؾ هددا أت سددذ بأ،ددابعف

للؾله د  ،تمددػ للرغ دخل للتددف أطمددت ددؽ ظا ددح (للجيدد )،للعممددا ،ددأتطكؽ ددؽ إحكددام
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إغ ها وأساعج ف تقخل ،للطسا

ا بيظها وايؽ خكد للظ ض ،للح باتت خفقاتا

ف لرضهاض ضظخض.

طؾ ت بف ،وهف ابع

سها للجل ئ ،بعيجل ...ف اؾذ كخض دان

ف سجظها أو

لل بي د  ،وحاضددختها (لألبددمض) ،كطددا ،ددحبتظف سددخلعا إلددف حيددث تظددام ( اددؾذ يددظج )
للغا

ف للجطال ،عمف للشاطئ للشخ ف لظيمظا لل بي.،

لؼ تجعظف أتجؾل كريدخل بديؽ تمدػ للخادؾذ ،دج عت بدف دف دؾ لظمفد  ،واا تدجل ال
يجذ لمطخء خ ،للتخو  ،أو للتأبف ،أو للتطظدع ،ألفيدت نفسدف ايدما (أتمفدت) دف
أر (أم ض ان) ،حيث تجتطع ،وتتؾحج ،وتتؾل،م ...كم أعخلم ب ض .

غخ ددددت وأنددددا تائددددا ،ددددف خضددددؼ رلددددػ للتظقددددم ،يددددد للقددددؾلم للطسددددتمظف ،ددددخ
و خل  ....أنسخ تطا ا ولؼ يتبد لج سؾى لالستس م ،هعظدف عدت للعمدؼ لألبدمض
(للبيخم) ،مؾحا رل للمطيؽ ورل للمسا  ،ف إهقاذ غيخ ظتغؼ ،صخ ساعتها،
أسعج ؽ أكؾن ،السمطا و ج تمطمؼ ؽ ؾ ف س اا كرمه ساكؽ ،كسا للطكدان عد
ليمما هاضئا ،يؾحف أل رالف باال تماح وللظطأنيظ ،
كطا أض

ظا عمف وضطظف ،وهدؾ ال يدج

أنا....أن هظالػ ضلخم أضمعف ،تتخادع مقتدف للسدجيظ  ،دف تاهدا تمدػ

لألضمع للؾلهظ  ،ف ضع وأ ان ظقظع للظغيخ.
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عطظف كطا غشا غيخ

ف هحل للطساء للظي ،،رلر هيؽ همه تظاثخ عمدف كتفدف

بخ ددد وحظدديؽ رلئددج ،ال ه طددم (رلف د ) وال ر هخل دخل وال (كتاح د )،

أي د ا ددا هكددؾن

ا( ...بخ للطكؾ،ف) ....عبج للطؾلف ....أهام ر ان.

بيظطا أنا (أتطدخ)) أو (أتطخ د))

دف وسد هدحل للجطدال ،أخدح تتدخنؼ ،يدجعطها

رلػ للصؾ للشجف للططخلح ،ؽ ضلخم سجظها للح حمقت ما و ف خا ،دا ،عبدخ
ا اض بف ؽ و،ج و ؽ لظا  ،أخالها أي عت للكؾن بأ،طعا ،ؽ س خ للطعانف
وعحوا للم ؽ ،كانت للكمطا تأتف ظ عر

ل ؽ لل ما

ظػ،

و ا تقؾل نسيظا للطاضف،
و،خنا ناسيظػ،
بؾاف للجطيم.

سألؾنف يؽ لسطػ؟
عخ تهؼ،
أها للصفا عظػ؟
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ائم :

أخبختهؼ،
يا ؾل للجطال ظػ؟
أ ظعتهؼ،
طؾلت لكظػ،
أنا ها حبي ،للخوح أعفيظف....
ؽ عظػ.

لختم عظج  ...ف غخاتف تمػ ...ا ،اغا (وض للقخيف)
تخنؼ با عرطان للشفمع ؽ ل ؽ ،و ا ،اض با تمػ للطغظم

ؽ كمطا  ،و ا

ؽ س خ للظغؼ ،وللتف

ل قتظف ف ليمتف تمػ.
تجل عت وتج قت تمػ للكمطا  ،عبخ ،هار هاتفف للجؾلل ،وأنا أ،مذ تمػ
للجم س للظي  ،للتف ت طم ؽ للطشاعخ ا ت طم ....عمف كخسف ،ظع ؽ
(للخيد لن) ،ر

للظسج لألنيد للطظغؾم ،عمف للجان ،لألهطؽ ؽ يا ذ للطمػ دمحم

للخا ذ ،بطجيظ كارلب نكا (للجل للبمضاء)

ف للططمك للطغخام .

ؽ مض ا حخ أيجانف ،تخكت للطجال لمس ائ ،كف تظض بطاء يتقاطخ
ؽ بيؽ ثظاهاها ،كج عا

اتخ تمق  ....غطختظف ويطمتظف ا(...للبمم) للط ب،،

وأنا أتمطذ طخلقف بيؽ تمػ للبظاها

للطستسمط للؾلضع  ،إلف حيث هق ع ظجم
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( لؾ)، ،احبظف رلػ (للبمم) ،ويفانف طا طالظف ؽ (إب ل)،

طيم عشيتف

و ظا ف تمػ للميم .

لؼ يتعج للهصخ عمف كتفف خل قتف تمػ ....إال للضؼ بقؾ  ،ورلػ بؾضع كفف
للمطظف ،ستطتعا و تمطسا لجهار هاتفف للجؾلل ،للح

تمػ للميم  ،خؾ ا عمما ؽ سظؾ (للظشاليؽ)
رلػ للطقظع للغظائف ،للح

أض ف عظج

هجهجل و ؾلسما لف ...ف غخاتف تمػ.
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ل تطف ضلخم ،ي ،طمصف

وللطتسؾليؽ ،وهؾ يتخنؼ ...خضضل

نشيجل وطظما ...كؼ ات عمف كتفف

المولؾ السادس
فً

(أدٌس أببا)

أذكر أنًّ اعتلٌت لمة من لمم الهضبة األثٌوبٌة ...الشاهمة ،أرنو إلى مدٌنة
أدٌس أببا من عل ...وكؤنً كنت أفرد جناحٌن من النشوة ،أحلك فولها ...إذ أنً
كنت أوزع أنظاري ،فً كل اإلتجاهات ...التً بدت لً من خاللها ،تلن المدٌنة
الساحرة ...وكؤنها تتمحور (تنعطن) فً لاع كؤس ممعرة بٌضاء...

كنت أحسها تنبض فً إشراق متداخل ...كم سكب حولً من األشعة والخٌوط
الضوبٌة الفاتنة ،التً احتوت كلٌاتً تماما ...ولم تدع لً مجاال لالنفالت.

كنت ساعتها وحٌدا لد خال المكان إال من (زول) واحد ...أخذت تتماذفه بنات
أفكاره الحٌرى ،المتداعٌة ،والمتعالٌة فً ذات الولت ...والمتطاٌرة هنا وهنان ،ال
تستمر على أي وجهة ،أو موطن ...سوى ما خلفته الطبٌعة من جمال وارؾ،
وآسر...

طافت بً الذكرى ساعتها على ودٌان بالدي ...حٌث الخرٌؾ ،وحٌث إبداعات
الخالك ...عبر الخٌران ،والجداول ،وعبر شجٌرات ...تندس فٌها خضرة بارلة،
تمود األنظار إلى حٌث تشاء ...اختلط عندي اآلن ما أتفاعل فٌه وما ٌدور
بخاطرتً ...فتجدنً ما بٌن جٌبة وذهاب ...أمتطً صهوات ،طالما تماذفتنً من
حضن ألٌؾ آلخر أوسع إلفا...

ارتمت نفسً فً متاهات ذلن الفًء ...فؤصبحت أسٌرا تحت لبضة تملإها
اللطافة والحنٌة ...وكان رفٌمً ساعتها نؽم تدفك ،وجال بٌن مسمعًٌ ...رفعنً
تارة ثم ٌضعنً برفك ،وبموة هٌنة ...فتداخلت معه طابعا مرٌدا ...كم ظل ٌهمس،
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تتدفك مماطعه فً أذنً بدؾء حانً ،أخذت أداعب نؽماته الشجٌة ...وأتفرس فً
كلماته ،ذات العمك اللؽوي الفصٌح ...وأجالس شاعره فً زمانه السمح...والفنان
المؽنً فً ذلن الزمن الجمٌل.

إن أنت أمعنت النظر فً ما ٌبدو منً ،من حركات انطباعٌة ...تتمازج واللحن،
تجدنً تمثاال منصوبا ال حران فٌه ...تمثاالّ تتولد من عٌنٌه نظرات ال توحً إالّ
بالشرود واالنعزال ...عن والع الحال ،نظرات إن تدبرت ما تعنٌه ،تهدٌن مإلفا
كامال من الوجدانٌات ...ومن التوؼل فً معان فات اإلفصاح عنها ...وظلت فً
منؤى عن اإلدران ...بحسب أنها حبٌسة ومؤسورة ...كان النؽم ٌنبعث بصوت كله
ألك ...وكله شجن ...وكله شوق ،كان ٌمول:

فً ربٌع الحب كنا نتسالا،
ونؽنى...
نتناجى ونناجً الطٌر،
من ؼصن لؽصن...
ثم ضاع األمس منً،
وانطوت فً الملب حسرة.
إننا طٌفان فً حلم سماوي،
سرٌنا...
واعتصرنا نشوة العمر ولكن،
ما ارتوٌنا...
إنه الحب فال تعتب وال تحسب،
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علٌنا...
كانت الجنة مسرانا فضاعت،
من ٌدٌنا...
أطلمت روحً من األشجان ما كان،
سجٌنا...
أنا ذوبت فإادي لن لحنا،
وأنٌنا...
فارحم العود إذا ؼنوا به لحنا،
ًحزٌنا...
لٌس لً ؼٌر ابتساماتن من زاد،
وخمر...
بسمة منن تشع النور فً ظلمات،
دهري...
وتعٌد الماء واألزهار فً صحراء،
عمري.

أنظر معً لارئ العزٌز ...كٌؾ تعانك ج ّماع الشاعر المرهؾ ،وسٌد خلٌفة الفنان
المبدع ...وتكاتفا على أن ٌكبال وٌمٌدا خطوي وهما ٌحبسان أنفاسً

(المشحتفة)،

فً داخل كبسولة مترعة باإللؾ واالنتشاء...
41

الشاعر إدرٌس دمحم جماع هو الذي لال فً لصٌدة أخرى:

أنت السماء ...بدت لنا
واستعصمت بالبعد عنا.
والفنان سٌد خلٌفة هو الذي ؼنى له فً نفس المصٌدة:

هــــال رحـــمت مــــــتٌما
عصفت به األشواق وهنــا.
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المولؾ السابع
فً

(الجزابر)

جمٌلة بوحرٌد:

( أعرؾ أنكم سوؾ تحكمون علً باإلعدام ،لكن ال تنسوا أنكم
بمتلً تؽتالون تمالٌد الحرٌة فً بلدكم ،ولكنكم لن تمنعوا الجزابر
من أن تصبح حرة مستملة)
إنها كلمات نطك بها ضمٌر مناضلة ثابرة شابة ،واجهت بها سطوة الجالد
المحتل ...الذي جثم على وطنها ،واؼتصب أرضها ...فؤصبحت أسطورة.
لررت السلطات المصرٌة منعها من دخول مصر ...ضمن وفد من الناشطات،
كن ٌعتزمن زٌارة لطاع ؼزة المحتل ...للتضامن مع نساء ؼزة ...فً ٌوم المرأة
العالمً.
كما جاء فً المرار أٌضا ...منع كل الناشطات الدولٌات ...مهما كان لدرهن فً
العالم ،بمن فٌهن الجزابرٌة (جمٌلة بوحرٌد) ....التً سٌتم منعها من
الدخول لمصر ،وترحٌلها فور وصولها مطار الماهرة ...نسبة للمولؾ األمنً
الممعً للمناضالت ...من أجل الحرٌة ،والمدافعات عن حموق الشعب الفلسطٌنً
الممموع إسرابٌلٌا ...والمحاصر مصرٌا ،وعربٌا...
كان لمولؾ الربٌس جمال عبد الناصر فً عام 9191م والذي لام فٌه باستمبال

المناضلة (جمٌلة بو حرٌد ) ...مع زمٌلتها المناضلة (زهرة بو ظرٌؾ)
والذي تمثل فً االستمبال الشعبً والرسمً الحاشد لهما ...كام له أطٌب األثر.
كما لدم المخرج المصري الراحل ٌوسؾ شاهٌن ...فٌلما سٌنمابٌا عن لصتها

باسم "جمٌلة" ...لامت ببطولته النجمة الكبٌرة (ماجدة الصباحً)،
أوضح فٌه الكثٌر من معاناة المناضلة الجزابرٌة ورفالها ...وجاء فٌه:
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الذي

االسم :جمٌلة بوحرٌد
ً بوهران،
رلم الزنزانة :تسعونا فً السجن الحرب ّ
والعمر اثنان وعشرونا...
عٌنان كمندٌلً معبد...
ً األسود كالصٌؾ ..
والشعر العرب ّ
كش ّ
الل األحزان إبرٌك للماء ..
وس ّجان ،وٌد تنضمّ على المرآن...
وامرأة فً ضوء الصبح...
تسترجع فً مثل البوح...
آٌات محزنة اإلرنان...
من سورة )مرٌم...
( و)الفتح...
ولدت (جمٌلة بوحرٌد) ؼً العام 9199م ...فً حً (المصبة) بمدٌنة
الجزابر ...من أب جزابري مثمؾ وأم تونسٌة ،وكانت البنت الوحٌدة فً أسرتها
بٌن سبعة إخوة شبان ،لكنها فً سمات الرجولة شاركتهم ..فولفت وهً طفلة فً
مٌدان مدرستها تواجه ناظر المدرسة الفرنسً حٌن هتؾ:
وكان الطالب الجزابرٌون ٌرددون فً طابور الصباح:

(فرنسا أمنا)...
وصرخت:

(الجزابر أمنا)...
فؤخرجها ناظر المدرسة من طابور الصباح ...وعالبها عمابا شدٌدا...
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االسم :جمٌلة بوحرٌد...
أجمل أؼنٌة فً المؽرب...
أطول نخلة لمحتها واحات المؽرب...
أجمل طفلة أتعبت الشمس ولم تتعب...

عندما اندلعت الثورة الجزابرٌة عام 9199م ...انضمت جمٌلة لكتابب المناضلٌن
ضد االحتالل الفرنسً ،واشتركت فً جبهة التحرٌر الوطنً الجزابرٌة ،وهً فتاة
فً العشرٌن من عمرها ،ثم التحمت بصفوؾ الفدابٌٌن فكانت أول متطوعة لزرع
المنابل فً طرٌك لوات االستعمار الفرنسً ،حتى أصبحت مطلوب رلم ( )9لدى
لوات االحتالل...

تم المبض علٌها عام 9191م ...بعد إصابتها برصاصة فً الكتؾ ،لتبدأ رحلة
لاسٌة من التعذٌب فً سجون الفرنسٌٌن ...تعرضت للتعذٌب ،والصعك الكهربابً
لمدة ثالثة أٌام ...كً تعترؾ على زمالبها ،فكانت تؽٌب عن الوعً ...وحٌن تفٌك
تمول ا:

(لجزابر أمنا)...
حٌن فشل المعذّبون فً انتزاع أي اعتراؾ منها ،تمرر محاكمتها صورٌا...
وصدر بحمها حكم باإلعدام فً ٌوم 1مارس 9191م...و لكن آالؾ البرلٌات
وصلت للجنة حموق اإلنسان فً األمم المتحدة ...من العدٌد من دول العالم،
تستنكر الحكم ...وبعد ضؽوط عدة تؤجل تنفٌذ الحكم ،وعدّل إلى السجن مدى
الحٌاة...

ووفك ما لال الشاعر الراحل نزار لبانً فً لصٌدة بعنوان:

(جمٌلة بوحرٌد)
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االسم :جمٌلة بوحرٌد اسم مكتوب باللهب ...
مؽموس فً جرح السحب...
فً أدب بالدي...فً أدبً...
العمر :اثنان وعشرونا...
فً الصدر استوطن زوج حمام...
والثؽر الرالد ؼصن سالم...
امرأة من لسنطٌنة...
لم تعرؾ شفتاها الزٌنة...
لم تدخل حجرتها األحالم...
لم تلعب أبدا كاألطفال...
لم تؽرم فً عمد أو شال...
لم تعرؾ كنساء فرنسا ألبٌة الل ّذة فً بٌؽال.

بعد تحرٌر الجزابر فً عام 9199م ...خرجت (جمٌلة بوحرٌد)
وتزوجت محامٌها الفرنسً (جان فٌرجٌس) الذي دافع عن مناضلً جبهة
التحرٌر الوطنً ،خاصة المجاهدة (جمٌلة بوحٌرد) ،والذي أسلم بعد ذلن
واتخذ اسم (منصور) إسما بدٌال...
من السجن،

تعتبر (جمٌلة بوحرٌد)...
االستعمار ...لمبها الكثٌرون بـ (..جان دارن العرب) ،حسبها الكثٌرون ،حتى
أشهر رمز نسابً فً مسٌرة النضال العربً ضد

من أبناء وطنها الجزابر ،من شهٌدات الثورة الجزابرٌة ،وهً تعٌش بٌنهم ملتزمة
الصمت ،مختارة نكران ذاتها.
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االسم :جمٌلة بوحرٌد...
تارٌخ :تروٌه بالدي...
ٌحفظه بعدي أوالدي...
تارٌخ امراة من وطنً...
جلدت ممصلة الجالّد...
دوخت الشمسا...
امرأة ّ
جرحت أبعاد األبعاد...
ثابرة من جبل األطلسٌ ..ذكرها اللٌل...
والنرجس،
ٌذكرها زهر الكبّاد...
ما أصؽر جان دارن فرنسا...
فً جانب جان دارن بالدي..
كانت (جمٌلة) ومازالت ملهمة للكثٌر من األعمال اإلبداعٌة ،فمد كتب فٌها
الشعراء :السودانً دمحم الفٌتوري والعرالً بدر شاكر السٌاب والسورٌان سلٌمان
العٌسى ونزار لبانً والجزابرٌان الراحالن صالح باوٌة وجمال عمرانً وعبد
المادر حمٌدة ،وتناولتها أعمال روابٌة وفنٌة عدٌدة ،كانت فً كثٌر منها ألرب
لألسطورة ،ونشرت كثٌر من األخبار حول موتها ،وحملت مدارس اسمها ،وفً
المناسبات ٌتم تمثٌل مسرحٌات تنتهً باستشهادها ...تم تكرٌمها فً بٌروت نهاٌة
 1199بوصفها رمز للثورة العربٌة.

46

شاءت لى الظروؾ أن أمثل السودان كباحث فً مإتمر األدباء والكتاب العرب
الممام فً الجزابر عام  1191للمٌالد لدمت أثناء جلسات ذلن اللماء بحثا متكامال

عن شعر المماومة الذي شمل ما لٌل من شعر فً المناضلة (جمٌلة بوحرٌد)
...وكان من البدٌهً أن أسؤل عن جمٌلة رمز المماومة الجزابرٌة ...فعلمت أنها
الزالت حٌة إالّ أن ظروفها ال تسمح بممابلتها.

ارتبطت ذاكرتً كثٌرا بهذه المناضلة المتفردة ...وزاد األمر ارتباطا ،عندما
سمعت تلن المماطع ،التً تؽنى بها الدكتور المبدع الفنان عبد الكرٌم الكابلً ،فً
حمبة فابتة من أٌام العمر ...والتً ال زالت تجول وتثور فً دواخلً ،من ؼٌر
تولؾ ...بل ظل أثرها ٌتؽلؽل فً أرجاء نفسً ساعة بعد ساعة ،ال سٌما فهً
تتمتع بلحن ثوري فرٌدٌ ...دفع بالمستمع إلى إفناء ذاته ...هٌاما ،وافتنانا،
وزهوا ،وهو ٌملب فً ثناٌا مسامعه ،تلن النبرات التً ال زالت وستظل بالٌة...
وهذا ما دفع بً أن ألمً بها على مسمعٌن لارئ العزٌز ...شعرا ومعنى ولحنا
وأداء.

هذا هو الشاعر البحرٌنً -علً شرٌحة ،يذكر لنا بعضا ً من مآثر
المناضلة (جمبلة):

أؼلى من لإلإة بضة...
صٌدت من شط البحرٌن.
لحن ٌروي مصرع بضة..
ذات العٌنٌن الطٌبتٌن..
كتراب الحمل،
كحفنة ماء،
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كعناق صدٌمٌن عزٌزٌن..
كمالبس جندي مجروح،
مطعون بٌن الكتفٌن.
ذات الخطوات الموزونة..
كصدى األجراس المحزونة،
كلهاث الطفل بملب سرٌر..
لم تبلػ سن العشرٌن،
واختارت جٌش التحرٌر.
هذه هً األنشودة أو األؼنٌة ...التً سلبت لبً ،وأصبحت ساكنة ومتوطنة فً
نفسًٌ ...تجدد سرٌان عشمها بداخلً على مر األٌام ...سالتنً عبر مسافاتها
كلمات ..ولحن ..وأداء ،كما كبلتنً إلٌها مضامٌنها الوطنٌة ..الموٌة ..الثابرة،
التً أبمت على أسٌرا بطوعً واختٌاري.

أدعون عزٌزي المارئ ...أن تدخل معً فً فحواها ،وتتنفس عبٌرها ...وأنت
تصطحب معن تلن النفس الؽالٌة التوالة دوما للحرٌة ...وإلى االنعتاق ،تلن هً
فلتة زمانها...المناضلة (جمٌلة بوحرٌد) ...وأن ترخً األسماع منن...وتفتح
كل نوافذ االستمتاع لدٌن ...فستحس ولتها أنن تسمو وترتمً إلى العلٌاء.
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المولؾ الثامن
فً

(سلطنة عمان)

(ال شًء ٌعدل الوطن)!...
إنها ممولة ...تنبع من داخل للوب كل أولبن الذٌن ٌعشمون أوطانهم ...وكل
أولبن من أصحاب التضحٌات ،وبذل كل ما هو نفٌس وؼالً ...فً سبٌل أن تدوم
أوطانهم ...وهً تتملب فً متاهات السإدد والرلً ...تتعالى دابما وتسمو فً
سماوات العز والكرامة...

كثٌرون من أمثال هإالءٌ ...حلمون أن ٌعٌش مجتمعهم كرٌما على الدوام...
ٌمأل دنٌاهم الرخاء ،وصفاء العٌش ،واألمان ...فهم كثٌرا ما ٌتؽنون ألوطانهم،
تتعالى فٌهم الروح الوطنٌة الواثبةٌ ...تباهون وٌفخرون ،بؤنهم خٌر من عمرو
األرض ...إرثا ،جٌال بعد جٌلٌ ،رفعون راٌات العزٌ ...ناطحون بموة كل الصعاب،
وٌمهدون األرض الطٌبة ألجٌال سوؾ تخلفهم ...للسٌر فً خطى ارتضاها آباإهم،
وؼرسوا فٌها ما ؼرسو من كرٌم صفاتهم ...ومن جمٌل رإاهم ،نابعة دابما بالخٌر
لهم ...ولمن سٌخلفونهم.

ال أستبعد أبدا أن ٌكون الشاعر الثابر (دمحم عثمان عبد الرحٌم) ..بن
رفاعة ،نبض العلوم ...من ؼٌر هإالء اآلباء ...فمد نثر داخل أبٌات له ،دررا
ؼالٌات ...من الصفات المومٌة ،التً ال زلنا نحملها ...ونطوٌها فً أحشابنا ،كإرث
ماثل فً أنفسنا ...فدابما ما ٌؤسرنا ،وٌنملنا الزهو والفخار فً فضاء بعٌد ...حٌنما
نجترها أو حٌنما تسمط على أسماعنا لصدا أم صدفة...

إنها كلمات بل معان ...ال ٌجرأ أحد على تثمٌنها  ...فمٌمتها أكبر من كل
وصؾ...كما أنها ذات لدر عالً ،تطمس من ورابها كل سوالب التشكٌن و
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(التطبٌل)...
(دمحم عثمان) فً حمنا؟ ...كسودانٌٌن ،فً حمبة كان أثناءها االستعمار
بل تدفع بكل المثل الؽالٌة ،نحو ما هو أنفع وأسلم ...نرى ماذا لال

ٌتبختر ...بكل ثمله الوضٌع ،على أرضنا أرض الكرامة والعز:

كل أجزابه لنا وطن...
إذ نباهً به ونفتتن...
نتؽنى بحسنه أبدا...
دونه ال ٌرولنا حسن...
حٌث كنا حدت بنا ذكر...
ملإها الشوق كلنا ذكر...
نتملى جماله لنرى...
أي تروٌح عٌشه ثمن،
ؼٌر هذي الدماء نبذلها...
كالفدابً حٌن ٌمتحن...
بسخاء بجرأة بموى...
ال ٌنً جهدها وال تهن...
تستجٌب الخطوب عن جلد...
فهً تنهال وهً تتزن،
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أٌها الناس نحن من نفر...
عمروا األرض حٌث ما لطنوا...
ٌذكر المجد كلما ذكروا...
وهو ٌعتز حٌن ٌمترن...
حكموا العدل فً الورى زمنا...
أترى هل ٌعود ذا الزمن...
ردد الدهر حسن سٌرتهم....
ما بها حمبة وال زمن...
نزحوا ال لٌظلموا أحدا...
ال وال الضطهاد من أمنوا،
وكثٌرون فً صدورهم...
تتنزى األحماد واإلحن...
دوحة العرب أصلها كرم...
وإلى العرب تنسب الفطن...
أٌمظ الدهر بٌنهم فتنا...
ولكم أفنت الورى الفتن،
ٌا بالدي ٌا بالدا حوت مآثرنا...
كالفرادٌس فٌضها منن...
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فجر النٌل فً أباطحها...
ٌكفل العٌش وهً تحتضن...
رلصت تلكم الرٌاض له...
وتثنت ؼصونها اللدن...
وتؽنى هزارها فرحا...
كعشوق أداته الشجن...
حفل الشٌب والشباب معا...
وبتمدٌسن الممٌن هنوا...
نحن بالروح للسودان فدى...
فالتدم أنت أٌها الوطن.

أصبحت المصٌدة أنشودة وطنٌة ؼالٌة ...تناولتها ،وتداولتها ألسن السودانٌٌن
باإلجماع ...تجانس لحنها مع ما تحمل كلماتها من معانً وطنٌة ...تحدثت
بفعالٌة ،بما ٌؽلى وٌثور داخل وجدانٌات ،وللوب أهل السودان لاطبة ،فً شتى
موالعهم ...وبكل لبلٌاتهم ..وجهاتهم ..وعناصر حٌاتهم ..ولهجاتهم ...فؤصبحوا
كلهم شركاء ،فٌما تضمنته كلمات األنشودة ...من إرث واسع أصٌل.

إلٌن الرحمة ٌا (حسن خلٌفة) ...أٌها الثابر (العطبراوي) ...إلٌن
الرحمة ،فكم عانٌت من نزوات وصلؾ المستعمر ...وكم من المرات طرلت أبواب
السجون؟ وكم من مرة تولؾ معٌنن الؽنابً الوطنً ...بفعل الدخالء فٌن ،وفً

أمر وطن ؼالً بى(..ناسه) ...أما ترنمت وشدوت تمول( :لن أحٌد عن
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الكفاح) أوما للتٌ( :ا ؼرٌب بلدن)؟...

وؼٌر ذلن من الولفات الوطنٌة

الخالدة أبدا وعلى مر الدهور.

أدخلتنً األؼنٌة أو األنشودة التً بٌن أٌدٌنا ...فً رحاب المجال الوطنً األ ّخاذ،
الذي شملنً وضمنً بكلٌاتً ،بعنؾ جاذب ...لمد لادتنً إلى ما أنا فٌه اآلن ...فمد
صرت مالزما ،ومفتنا وبانتماء عالً...حتى وصلت إلى أن تعلمت منها:
كٌؾ أستطٌع أن أحمل وطنً بؤكمله ...على عاتمً ،الذي أصبح لوٌا بموة ما
تسعه األنشودة من معانً ...وما تتشبع به من نؽم مطرب جاذب ...صرت أالمس
مواطن وجودها ،حتى وإن هً خلدت للراحة أو تؽشاها وسن اللٌالً ...فؽالبا ما
أتمكن من التٌادها إلى خلوة آمنه ...رؼبة فً (دسها) ،لتكون لً وحدي ...ثم
ومن بعد ذلن أشٌع الخبر للجمٌع ...فهً مرحبة تفً لنا جمٌعا ...بما ٌتدثر داخل
عباءتها ،من مآثر وطنٌة أخاذة..

خالل زٌارتً لسلطنة عمان ...فً مهمة تتعلك بإبراز دور التراث السودانً،
وأثره فً حٌاة السودانٌٌن ...من خالل محاضرات تراثٌة متعددة ...رأٌت أن
اصطحب معً هذه األنشودة الوطنٌة ...حتى أتمكن من أن أذٌع سرها فً منطمة
الخلٌج العربً ...فهً وبال شن ،وإلى جانب الحس الوطنً ...تحمل أٌضا السمات
التراثٌة المتحركة ...فً داخلها وبٌن أسطرها ،وعالوة على ذلن التشبع بالصوت

الجهوري المنؽم ...للفنان (حسن خلٌفة العطبراوي).

دعانً ما أوردته من حدٌث ...أن أفرد مساحة واسعة ،من الولت المحدد
للمحاضرة ،لبث هذه األؼنٌة الوطنٌة ،وعبر مكبرات الصوت ،لفترة لٌست
بالمصٌرة ...فؤشعلت هٌاجا وطربا هز معظم الحاضرٌن ،من أعضاء الجالٌة
السودانٌة ...كما ّ
أن الحدث أشعل فتٌلتً الداخلٌة ...وجعلنً أكثر استعدادا و أكثر
تهٌؤ وإلباال ،ألداء دوري المؤمول فً المحاضرة ،ولد كان لً ذلن...
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لكن ما هو خفً بدواخلً ...هو تحدٌد مسارات شعوري ،الذي توجنً ولتها
ألن أكون ...أنا ،بطل الجلسة ،فمد جنٌت من بث تلن األنشودة ...ما هو نصرا لً
ولوطنً ...وعرفت ساعتها معنى البٌت الشعري الذي أوحى لنا به أمٌر الشعراء
أحمد شولً إذ لال:

ولألوطان فً دم كل حر،
ٌد سلفت ودٌن مستحك...

عزٌز المارئ ...كثٌر من األؼنٌات السودانٌة ،ذات الكلمات الهادفة ،التً تتعلك
بمختلؾ النشاطات أو األهداؾ ...تدعو الفرد منا للولوؾ عندها ...فهً دعوة
خالصة للدخول عبر بواباتها المتعددة ...وفرصة سانحة للتجوال حٌث شبت ...فً
ساحاتها ،فهً جولة فكرٌة تعلٌمٌة مجانٌة سوؾ تجنً منها الكثٌر...

أملً عزٌزي المارئ....
والتروي...
أن تمبل على هذي األنشودة بالتمحٌص
ّ
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المولؾ التاسع
فً

(مصر)

ابنً عشن ٌا لماري ،لشة لشة...
وعلمٌنا كٌؾ على الحب دارنا ٌنشؤ...
رؼم العواصؾ برضه والؾ ،ما بٌه رعشة.
أبٌات شعرٌة ...تحدث عن لجوء بنً البشر إلى مساهمات الحٌوانات والطٌور،
بصفة خاصة ...فً لضاء بعض مهامهم الحٌاتٌة ...كما هو الحال فً الحمام
الزاجل ...الذي عمل وعلى مر أجٌاله ،كساعً برٌد محترؾ ال ٌخطا...

من منطلك ذلن ...أرسل الكثٌر من الشعراء السودانٌٌن الرومانسٌٌن ،رسابلهم
ألحبابهم ولمن ٌعشمون ...عبر الطٌور ،مع تحمٌلها توخً األمانة الالزمة فً
توصٌل تلن الرسابل ...وبالطرٌمة الالبمة ،نذكر فٌما ٌلً بعضا من األؼانً ...التً
حملت الطٌور ،بشتى أنواعها ،بعضا من األشواق والمناجاة ...ألحباب باعد المدر
فٌما بٌنهم:

أعنٌة الطٌر المهاجر ..وأؼنٌة طٌر الرهو ..وأؼنٌة ٌاطٌر ٌا طاٌر..
وأؼنٌة المماري ..وأؼنٌة ؼنً ٌا طٌور ؼنً ..وأؼنٌة عصافٌر
الخرٌؾ ..وأؼنٌة ؼنً ٌا لمري ..وأؼنٌة الطٌر الخداري ..وأؼنٌة ناح
الممري على الؽصون ..وأؼنٌة ناحن لى حمامات ..وأؼنٌة مع السالمة
ٌا حمامة ..وأؼنٌة حمامة الؽصون (ممطع)..
ؼٌر ذلن الكثٌر من األؼانً ...التً تكفّل فٌها الطٌر بحمل الرسابل ...تظهر
مثل هذي األؼانً ،مدي الولؾ الذي تمازج ما بٌن الشاعر والطٌر ...ومدى الثمة
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التً سادت فٌما بٌنهما ...ومدى الود الذي حام فٌهما ...ومدى الهمة التً جعلت
الطٌر ٌتحمل المسبولٌة الكاملة ...وبكل الصدق والتفانً ،فً توصٌل الرسابل،
والتً نالت رضاء اإلنسان بالكامل ...حتى أوكل للطٌر حفظ سره ،ولد نشاهد ذلن
جلٌا فً نصوص ،وألحان هذه األؼنٌة ،الماثلة بٌن أٌدٌنا ...ومدى الحرص الكامل

من الشاعر ..والمناعة التامة ،لما ٌموم به طابر (الممري)

من سلوكٌات طٌبة،

ومهام كبٌرة ...امتثل لها الشاعر ،وأصبح شاردا ٌطلب العون من (الممرٌة)...
فً ما ٌنوي المٌام به من عمل ...ال ٌبارح لابمة اإلٌجابٌات والسلون الطٌب.

هكذا توسل الشاعر السودانً ،الزنجً األصل بالكامل...الناطك بالعربٌة
الفصحى ،الملحك العسكري بالسفارة السودانٌة بالماهرة ...واستجدى
(المماري) ،أن تتكفل بإهدابه الماموس الخاص بها ...فً شرح الحاالت التً
ٌرٌد لها أن تكون رمزا ومنهجا راسخا ...فً تواصله مع الحٌاة ،فكانت تساإالته
والعٌة ورابعة ...أما اإلجابة علٌها ،فكانت تدور وتسترٌح فً خلده ...لكنه كان
كثٌر اإلعجاب ...بما توصلت إلٌه تلن (المماري) الهٌنة...

لمد زاد من روعة الحدث ...ذلن اإلبداع اللحنً ،واألدابً ،الذي أجاد الفنان

الكبٌر (سٌد خلٌفة)

فً صٌاؼته ...وفً أدابه العاطفً الممٌز ،وكان أن تمت

التوأمة المتفردة بٌن الشاعر (عبد المنعم عبد الحً) ،و الرابع (سٌد
خلٌفة) ...أثناء تواجدهما سوٌا بالماهرة...
خلدت عندي هذه األؼنٌة كمثٌالتها ...من األؼانً ،التً لد تمثل للفرد منا وطنا
فً الؽربة ...وزادا ٌتناوله متى شاء ...وترٌالا الزما ٌصاحبه دوما ...نعمت
بسماعها كثٌرا ،وخاصة حٌنما أنوي أو أحوم فً حمى لاهرة المعز ...كانت تسبك
خطواتً ..وتحتل موطن ذكرٌاتً ..على الدوام ،فآنستنً وشجتنً ..لكنً لم أرتو
بعد.
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الدسولً)ٌ ...تمنً أن تماثل أؼنٌته

كان المرحوم الشاعر (سٌؾ الدٌن
(أودعكم) ،التً أرسلها لألستاذ المرحوم (سٌد خلٌفة) ،لحن أؼنٌة ٌا
(لماري) الملٌا بالشجن واألحاسٌس المرهفة.
هان عزٌزي المارئ ...بمٌة األنشودة الوطنٌة العاطفٌة ...أؼنٌة (ٌا لماري)،
فلعلها ترضٌن كما فعلت بً ذلن مسبما:

علمٌنا ٌا لماري ،سر المحنة...
وكٌؾ بتبنً ٌا لماري ،من لشة جنة...
وكٌؾ تخلً الحب ،دواما فوق المظنة...
وكٌؾ نهلنا على مهلنا ،حبنا الما فٌه ؼشة.
علمٌنا ٌا لماري ،سر األؼانً...
أهً نجوى ..أم دعاء ..أم أمانً...
أم نداء ..أللٌؾ لٌس دانً...
أم حنٌن ودعابة...
أم صالة مستجابة...
أم تزٌلً بٌها وحشة.
ٌا لماري ،هل طال ٌوما بٌن سهادن...
وحبٌبن ،هل ؼاب ٌوما عن معادن...
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وهل لضٌت اللٌل ساهرة...
ودموع خدٌن ظاهرة...
وضٌاء عٌنٌن أعشى.
أبنً عشن ٌا لماري...
لشة لشة.
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المولؾ العاشر
فً

(هولندا  -أمستردام)

من اإلبداع أن ٌناجٌن شخص مستلطؾ وتناجٌه ...لكنه من اإلبداع األكبر
والمثٌر ،أن ٌناجً شخص جمادا وال ٌناجٌه إالّ وجدانٌا ...وفً صمت ،لمد فعلها
الشعراء المدماء حٌنما تناجوا مع اللٌل ...ومع األمطار ..ومع الجبال ..وتناجوا
مع البحر  ..ومع الصبح المشرق ..ومع المساء المحزن..

الكثٌر من أولبن الذٌن تناجوا معهم ال ٌردون علٌهم ...لكنهم كانوا ٌتلمون
مشاعرهم وأحاسٌسهم ...من خالل ما ٌجوس داخل أنفسهم فمط ...كانوا ٌحسون
أنهم ٌتجاوبون معهم ...فٌشعرون بولع االرتٌاح والصفاء ...وهم لد ٌتؤوهون ،أو
لد ٌؽمضون أعٌنهم ،داللة على ذلن االرتٌاح الذي شحن دواخلهم ...بكل ما هو
طٌب ولطٌؾ...

لعل المناجاة التً تحمل الود والدؾء ...تتلمس ما ٌدفع به الخٌال ،الذي لد
ٌسرق لحظات الهدوء واالستكانة ...فٌتفاعل مع أحداث ال تمت إلى والع الشاعر
بصلة تذكر ...فٌتمدد حبله طوٌالٌ ،طوي المسافات البعٌدة ،وٌجتاز أودٌتها
وسهولها وجبالها وبحارها ...من ؼٌر عناء أو جهدٌ ،ستدل علٌه...

ٌلتمً الشاعر من ٌلتمً أثناء تجواله ذلن ...وٌتفاعل بما ٌشاهد من جمادات
الدنٌا ما ٌشاهد ...وٌحلك فً ذلن الفضاء المتعالً ،من ؼٌر حواجز ...وٌعود
أدراجه لٌخط لنا بٌن السطور ،ما ٌماثل شهدا صافٌا مستطاب ...من الموافً ،التً
حملت الكثٌر من المعانً ...التً ستفعل بنا من األفعال الممٌزة ،من ؼٌر من وال
أذى.
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لمد داومت المثول أمام الرومانسً ،الشاعر (على محمود طه
المهندس) ...ذلن الرجل المصري المرهؾ ،بما توطنه من إحساس مشرق
شفاؾ ...جعل منه مرآة ساحرة عكست أمامً كل التفاصٌل واألبعاد الوصفٌة...

وهو ٌتناول مسار (الجندول األوروبً) فً لنوات (فٌنٌسٌا)

المابٌة

بإٌطالٌا...

لمثل هذه المنوات المابٌة ...أشباه كثٌرة فً بلدان المارة األوروبٌة ،تعرفت
على لنال (فٌنٌسٌا) ولت الصبا ...فهً انطباع خٌالً ،تمكن من الرسو على
شاطا فكري ،منذ ذان الولت ...نتٌجة النؽماسً الكامل ،فً داخل كلمات سهلة
التلمً ...وزاهٌة الجمال ،كانت وال زالت ترسم مسارا واضحا ،لذلن الجندول...
وهو ٌتهادى عابرا للمسافات ،داخل تلن المنوات النابضة جماال وإشرالا ...وزاد
من روعة تلن اللحظات الخٌالٌة ...ما أبدع فٌه الدكتور الفنان ،ذو الصوت
الشجً (عبد الكرٌم الكابلً) ،حٌن أذن ل(..لجندول) أن ٌبحر ،فً وجهة
تعمرها آٌات الجمال ،والموالؾ الساحرة ...التً سكبها الشاعر شعرا ...وانبرى

لها (الكابلً)

مالحا شادٌا...

فٌنٌسٌا) ...إلى أن ألمت بً األلدار فً

شاب رأسً وأنا تابه داخل (جندول
أحضان (جندول) آخر ...فً لنوات أخر بمدٌنة (أمستردام) الهولندٌة ...كان

ذلن (الجندول) فاخراٌ ...عجز الوصؾ عن إبداء محاسنه وسردها ...إالّ ّ
أن أجمل

ما كان فٌه ،هو حٌن طار خٌالً خافما إلى (فٌنٌسٌا)
(جندولها) الذي لم ٌبرح خٌالً لحظة ،منذ بواكٌر الصبا ...وساعتها أحسست
ّ
أن (الكابلً) هو نفسه مالح (جندول أمستردام) ...فؤخذ ٌحلك بً من بٌن
على األمر ،ولم أتبٌن إن
مسامات وفتحات (موباٌلً) الصوتٌة ...حتى اختلط
ّ
كنت فً (فٌنٌسٌا) أم فً (أمستردام) ...ولكن ما كان ٌثٌر همً فً تلن
اللحظة ...وما كنت أحسه ،هو أننً (ركنت) كل شًء ...إلى جانبً ،ومددت
اإلٌطالٌة ...وإلى

الحبل للمارب أن ٌسٌر من ؼٌر تولؾ.
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أٌن مــــــن عٌنــً هاتٌن المــجال
ٌا عروس البحر ٌا حلم الــــــخٌال
أٌن عـــــــشالن سمـــار اللــــٌالً
أٌن من وادٌن ٌا مهد الجمـــــــال
مــوكب الــؽٌد وعــــٌد الــكرنفال
وسرى الجندول فً عرض المنال
أٌها المـــــالح لؾ بٌن الـــجسور
فتنة الــــدنٌا وأحــــالم الدهــــور
لد صــــفا المـــوج لولدان وحور
ٌؽرلون اللٌل فـــً ٌنبـــوع نـور
مر بً مستضحكا فً لرب سالً
ٌمــــزج الـــراح بؤلــداح رلــاق
لــد لصدنــاه علـى ؼـٌر اتفـاق
فضحـــكنا وابتسمنـــا للتاللــً
ذهبـً الشعـر شرلـً السمـات
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مـرح األعطـاؾ حلـو اللفتــات
كل ما للت له خـذ لــال هـــات
ٌا حبٌب الروح ٌا أنس الحٌاة
ما ترى األؼٌد وضاء األسرة
دق بالساق ولد أسلم صدره
لمـحب لؾ بالساعد خــصرة
لٌت هذا اللٌل ال ٌطلـع فجره
لال مــن أٌن وأصؽـى ورنا
للت من مصر ؼرٌب هـهنا
لـــال إن كنت ؼــرٌبا فؤنــا
لم تكن لٌنٌسٌــا لً موطنا
للت والنشوة تسري فً لسانً
هاجــت الذكـرى فؤٌن الــهرمان
أٌن وادي السحر صداح المؽانً
أٌن ماء النـــٌل أٌن الضفــــتان
آه لو كنت معً نختال عبره
62

فً شراع تسبح األنجم إسره
حٌث ٌلمً الموج أرخم نظره
حلم لٌل من لٌالً كٌلوباترة
لن عزٌزي المارئ ...أن تشحذ كل لوان العملٌة ...وتمارس فطنتن المٌمة...
وأن تستبٌن كٌؾ استطاع الشاعر ...االنتمال السلس من لمة رومانسٌته...
لٌرتمً فً أحضان وطنه ...الذي باعدت األمٌال فٌما بٌنهما ...ؼٌر ّ
أن ذاكرة
الوطن ،ال زالت تجوس داخل ؼرؾ للبه المفعم ...أما تراه ٌمول:

للت والنشوة تسري فً لسانً...
هاجــت الذكـرى فؤٌن الهرمان...
أٌن وادي السحر صداح المؽانً...
أٌن مـــاء النٌل أٌن الـــضفتان...

لال ذلن من بعد أن كان مسترخٌا ...ساهما سادرا ،فً وضعه الرومانسً
الحالم ...حٌث كان ٌمول:

ما ترى األؼٌد وضاء األسرة...
دق بالساق ولد أسلم صدره...
لمحب لؾ بالساعــد خصره...
لٌت هذا اللٌل ال ٌطلع فجره...

عزٌزي المارئ...
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(الوطن معن فً كل مكان).

64

الخاتمة
عزٌزي المارئ...
ّ
إن األؼنٌات التً ورد ذكرها فً هذا الكتٌب...
تعتبر ؼٌضا من فٌض.

فهً تضم فٌما بٌنها ،أؼنٌات أخرٌات...
تحمل الكثٌر من المعانً ،ومن النؽم الساحر،
الذي شدا به الكثٌر من فنانً ومطربً السودان...
ولكل منها حظه فً الذاكرة،
وخلوده فً الوجدان،
بحسب أحاسٌس ،وذكرٌات ،وطبابع األفراد...
المختلفة.

فالحرص علٌها ٌسولنا إلى ساحات ألفناها،
فً أولات مضت...
تداعت فٌها كثٌر من ذكرٌاتنا الطٌبة...
وبعضا من الموالؾ بنوعٌها اإلٌجابً والسالب،
التً داخلتنا وداخلناها...
والتً أصبحت اآلن كنزا وافٌا،
من المرجعٌات...
ٌسهل عن طرٌمها تفرٌد أوجه الممارنة،
ما بٌن الماضً والحاضر...
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وٌسهل أٌضا اجترارها أو سماعها.

فهً تثري وجداننا،
وساحة ذكرٌاتنا...
الوارؾ بظالله التً صارت مضٌبة،
على الدوام...
ال تؽادر الشمس ساحاتها.

نسؤل هللا لن التوفٌك،،،،،
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