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الممدمة

ولألوطان فً دم كل حر
ٌد سلفت ودٌن مستحك

عزٌزي الشباشً...
كلنا مدٌن للوطن الصغٌر شبشة....
بما أسبلته علٌنا من نعمة المواطنة السلٌمة...
والرعاٌة....
فً ظل تربٌة مجتمعٌة ..دٌنٌة رائدة....
هذا ولد حان اآلن موعد رد الجمٌل...
فلتساهم كل أجٌالنا الكبٌر منها والصغٌر....
جادة فً العمل على رفعتها ،ونهضتها...
كل فً مجال اختصاصه...
بنكران ذات....
من غٌر من وال أذى...
ولٌكن شعارنا:
(من حل دٌنه نامت عٌنه)..
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المؤلف

وللتجارة فً النفس
مسافة
فً بداٌات خمسٌنات المرن المٌبلدي المنصرم ...دخلت دنٌا التجارة ،وأنا
ٌافع ،عند بداٌات التحالً بالخلوةٌ ...عنً ما لبل انتمابً لمدرسة شبشة األولٌة...
لكنً أعترؾ ،وبكامل لواي العملٌة ،أنها كانت تجارة (أي كالم) ...كانت عبارة عن
تجارة ناتج محاكاة و (بس) ٌعنً (حاكو  ..حاكو) ...فهً التً تحمل فً طٌاتها
(أكدح واكسب) (ٌا أٌها اإلنسان إنن كادح إلى ربن كدحا ً فماللٌه) صدق هللا العظٌم،
االنشماق آٌة ( ،)6ف(..الخموس) ..ودنٌا (التعارٌف) وبالذات (التعرٌفة الممدودة)..
كانت ممتعة للؽاٌة ،حٌنما نحصل علٌها بعرق الجبٌن ،فهً تسد تلبٌة حاجاتنا...
ونحن صؽار ،فً توفٌر المتطلبات الهٌنة ...والتً كان فً إمكان األسرة ،توفٌرها
لنا ،ؼٌر أننا كنا نهوى المؽامرة ...والتحام دنٌا الكسب المالً ،تملٌداً ..ومحاكاة ،لما
ٌدور فً أوساط أهلنا فً شبشة ...من نشاطات تجارٌة ...تمٌزت بجذورها
المتعممة ،فً عوالم التجارة...

(التعرٌفة) هً إحدى أصؽر فبات العملة المصرٌة ...التً كنا نتداولها فً
السودان ...إلى ما بعد االستمبلل بملٌل ...كانت (التعرٌفة) الواحدة تعادل مبلػ خمسة
(ملٌمات) أو وكما ٌحلو للبعض (ماللٌم) ...لكننا كنا ننطمها (ماللٌن) لسهولتها...
وكان الواحد منا نحن الصؽار ،أو حتى الكبار منا ...عندما ٌرٌد أن ٌعبر أحدهم
تعبٌراً صادلا ً عن (فلسه)ٌ ...مول( :وهللا ملٌن واحدة ما عندي) أو لو دار
(الفسالة)ٌ ...مول لى (زول) تانً( :وهللا ملٌن واحدة ما أدٌن لٌها) أو (وهللا وال
ملٌن واحدة) ...وكانت نساإنا تمول عند سماعها لمثل هإالء ( :انشاهلل دي فسالة
العدو) ...وفً واحدٌن ٌمولوا ( :وهللا ما أدٌن فرطالة) ودا ٌعنً ّ
أن (الفرطالة) لد
تكون ألل من الملٌن لٌمة...لكنً وبحك لم أتداولها إما لعدم معرفتً بها أو لتفاهة
لٌمتها ...ولكنً أنا شخصٌا ً عرفت اسم (الملٌن) الصحٌح وهو (ملٌم) ...عندما
كانت إدارة مشروع التجانً حمودي ،تكتب للمزارعٌن فً أُصوالت (إٌصاالت)
لمٌط المطن...باعتبارها فبة معترؾ بها تمثل ألل لٌمة للجنٌه ...وبالتالً كان عندها
خانة خاصة ...كإضافة تؤتً بعد خانة المروش مباشرة...تلن التً صرنا نعرفها فً
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زمان الحك بخانة اآلحاد...أما (التعرٌفة) فتمع فً خانة اإلضافة مع (الملٌم فً
سرج واحد) ...فمثبلً ٌكتب ما نصه ...مابة وخمسة وعشرون لرشا ً وخمسة ملٌمات
ال ؼٌر( ...الخمسة ملٌمات هً التعرٌفة) ...كانت (التعرٌفة) تمثل لوة شرابٌة
هابلة ،فهً تتواءم مع بداٌات دخولنا للحٌاة ...ومع بداٌة الصحوة واالنصهار
االجتماعً لدٌنا ...وذلن (بعد ما اتعلمنا) فً بٌبتنا ،تركٌب الجمل المفٌدة...
والتداخل االجتماعً األسري ...كنمطة انطبلق لمسٌرة حٌاة ..واكبت ..وتبلزمت..
مع الكثٌر من محن الزمان ...التً لم تكن تتوارد فً تصوراتنا حٌنذان.

كنا شؽوفٌن ومحبٌن كثٌراً ...المتبلن (التعرٌفة البٌضة الممدودة) أو (المرش
األبٌض الممدود) ..ألنه بإمكاننا أن ندخل خٌطا رفٌعا ً من خبلل ذلن (المد)ٌ...عنً
زي نضم السبحة ،فتصبح عندنا ..بذلن ،ثروة جبارةٌ ...ساعدنا ذلن (النضم) فً
الحفاظ على نمودنا من الضٌاع ..أو التسرب ،كما كنا نتباهى بهن فً (اللمات)..
وفً أولات السمر ...علٌه كنا ال نرؼب فً التناء (المرش األحمر أو التعرٌفة
الحمرا)...ألنه لد تم صكهما من ؼٌر (لدود)...

كنا باستطاعتنا أن (نملب المرش األحمر المدٌم) إلى (لرش أحمر جدٌد)...
وذلن بى(..دعكو) على شعر الرأس ...فٌصبح المعاً ..برالاً ،بعد إزالة الصدى
واألوساخ العالمة به ...جراء ذلن االحتكان (الصنفرة) ،وخاصة لتلن (المروش
والتعارٌف وغٌرها) التً تسمط من (النشالٌن والسماٌٌن) بالذات...فً آبار مٌاه
الشرب ،زي بٌر (أحٌا) وبٌر (الشٌخ النور) وبٌر (الحلة الجدٌدة)...وذلن عند
نشلها بى(..الدلو) ...فتسمط منهم بعض (المروش والتعارٌف والماللٌن) ...من
أمثال عمنا المكافح (حسن الدمٌج) ،علٌه رحمة هللا ،و عمنا أدمحم ود الطٌب (جمر)
علٌه رحمة هللا ،وأخونا ابراهٌم ود عجٌب..وعمنا مختار ود البٌر ..وأخونا تبار..
وكثٌر من (البناٌٌن) و(الزبالٌن)..

كنا نعمد لآلبار فً ٌوم (التكحٌل) وهو ٌوم (فتح عٌون البٌر) ..ونظافتها،
وأثناء ذلن الحدث ...نبدأ بالتفتٌش فً أكوام الطٌن ...وبماٌا الزبالة...واألوانً البالٌة
وبعض المراكٌب واألؼراض ...وؼٌر ذلن من األشٌاء التً سمطت داخل (البٌر)
ولم ٌجرأ أصحابها على انتشالها ...بعد فشل البحث عنها باستخدام (الكنجالة)...
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كثٌراً ما نظفر بمطع نمدٌة معدنٌة (سٌدا غٌر معروف) ...فتصبح بذلن حبلالً
علٌنا ...كان من أشهر (مكحلً بٌر الحلة الجدٌدة) ...هو جدنا (عبد هللا ود
مصباح)...الرجل الشجاع ..الذي أفنى ولتا ً طوٌبلً فً نظافتها ...نسؤل هللا له الرحمة
وحسن الثواب.

اتخذنا فً (زمانا دان) ...التجارة مسلكا ّ حتمٌاً ،محببا ً لنا ...عبلوة على ممارسة
كل نشاطات الطفولة ...فً أرض ٌحتل النٌل األبٌض من صفحاتها األرضٌة..
مسافات متطاولة ،على الشاطا الؽربً ،دابم االخضرار ...حٌث أنّه كان ٌجود لنا
بؽرس الهوٌة الثمافٌة ؼٌر المحدودة...فً ذواتنا ،فمد كان ٌمثل النبع التراثً ...الذي
ساعد فً تكوٌن إنسان ذلن الزمان ،ومن عاش لبله ..أو من أتى من بعده...

تمٌز إنسان النٌل كثٌراً عن ؼٌره ...بلؽة لها رنٌنها وبرٌمها الممٌز ...وسلون
نشاطً متعدد الجوانب ...كالزراعة ،والرعً ،والتجارة...وحرفا ً فً مختلؾ
المجاالت...متشعبة التكوٌنات ،كالنجارة ..والحدادة ..وصناعة األحذٌة ..واألدوات
المنزلٌة ..من أخفها ن(..السمكرة) فً صناعة (كٌزان الموٌة) ..و (الجبنات) ..و
(المرالٌر) ..و (شنط الحدٌد) وإلى أصعبها وأعمدها (دق الحلب) زي(..الطشاتة)
أو (الطشاشة) و زي(..الطوانجً)...و (العواسات) و (الحشاشات) و (الطواري)
و (المحافٌر) و (الفرار) و (السكاب) و (العتلة) و (السكٌن بأنواعها) و (المدوم)
وؼٌر ذلن من الصناعات المختلفة...

فً هذا الخضم المجتمعً المتداخل ،فً كل شًء ،بدأتُ تجارتً ،وكؽٌري من
الصبٌة ...بصناعة وبٌع (النّبل) ومفردها (نبلة) بكسر النون ،كنت أرتاد أماكن
تواجد أسبلن التلفونات الموٌة (السمٌكة) ...مثل تلن التً تثبت بها أعمدة التلفونات
على األرض ...وذلن بشدها للجانبٌن لحفظ توازنها وتثبٌتها فً نفس الولت،
كدعامة ضرورٌة ...لم أعمد ٌوما ً لمطع تلن األسبلن من األعمدة لسببٌن اثنٌن:
أولهما( ...المروة البتمطعا ذاتها مافً)...
ثانٌهما( ....الخوف الشدٌد من علً التلفنجً ...راجل بت الهادي)...
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فكنت أتصٌد ما سهل لطعه ...من األسبلن الممطوعة سلفاً ..فؤصنع منه (أٌادي)
(النبل) ...والتً تؤخذ فً الؽالب شكل (الم األلف) ...وفً عدم توافر نوعٌة السلن
المطلوب ..أظل أجوس فٌما بٌن الشجٌرات الشابكة ؼالباً ...آلنها أكثر وفرة ...أو
ؼٌر ذات األشوان (زي) (الدهسٌر)(...نبدا نفتش فً فروعا لى شعمة  ...تشبه
الشعبة ...أو الم األلف)( ...نمطعا من أمها) بى(..الجزازة) أو بى(..السكاب) ألنه
خفٌؾ الحمل وسهل االستخدام...وحتى ذلن الولت (ما كنا بنعرف) للمنشار لٌمة
..لندرته ،والحتكاره بواسطة النجارٌن فمط (لكن لو كان لمٌنا فٌهو وكتنا دان ..ما
كان خلٌنا شعمة والفة) ...

دابما ً ما نعود  ،نحن صناع (النبل) ،من (الخال) المجاور (للحلة) (شاٌلٌن فً
أٌدٌنا) مجموعة محترمة من (الشعمات) ...التً ٌمكن أن (نشغال) أٌادي أو ممابض
ل(..لنبل)(...بعد دان) تبدأ المرحلة التانٌة ...وهً توفٌر (الخنزٌرة) أو (اللستكة)
(المطاطة) ...والتً نمطعها من (اللستن) (الجوانً) فً عجبلت (العربٌات
والتركترات)...المتوافرة ؼالبا ً فً محطات (بوابٌر الموٌة) فً المشارٌع الزراعٌة..
مرات بنسمٌها (بابورات الموٌة) ...لكن بعض كبارنا من اآلباء ٌنطمونها
(وابورات) بتفخٌم الواو ...وهً تعتبر أرلى وأرفع لدراً من (حمتنا)...ومن
(البوابٌر) ذات الصٌت فً ذلن األوان( ...بابور التجانً حمودي الزراعً) ...كنا
نمزق (اللستن الجوانً) و (نمطعو) (سٌور...سٌور) ...ال ٌتعدى طول الواحد منها
03سم ،وعرضه 2سم...كما كنا أٌضاً ...نحضر لطعة من الجلد العادي ،بعد (ما
نمطعو) من لربة أو سعن لدٌم ،أو من فروة لدٌمة ،أو من بماٌا مركوب (مجدوع)
فً الشارع ...أو من بماٌا ما ٌرمٌه (االسكافً) أو (النملتً) من لطع صؽٌرة...
ونصمم منها لاعدة صؽٌرة مستطٌلةٌ ...مكن أن تضم حجرا ً صؽٌرا ً عند انطبالها
علٌه( ...ودا بعد ما نبلها) بى(..الموٌة) ...و (نمدها) بى(..السكٌن) أو
بى(..الموس) أو بى(..اإلشفا) أو بى(..المسلة) من الطرفٌن ...و نربط فً كل
طرؾ من الطرفٌن ...رأس فردة من السٌر ...بى..سلن (رلٌّك) ٌعنً رفٌع أو
خٌط (خٌت) مؽزول ولوي ...أو (دبارة) ،ومن ثم ٌربط الطرفان اآلخران بالممبض
(ٌد النبلة) ،كل فً جانب من الجانبٌن (ٌمٌن وشمال) ...وبذلن تصبح (النبلة)
جاهزة لبلستخدام ...وتتولؾ فاعلٌتها على مدى مهارة الرماة من مستخدمٌها ،للظفر
(بى طٌرة أو بى طٌرتٌن) أو أكثر( ...أذكر جٌدا ّ
أن البشرى ود البالل ...كان من
أمهر صناع النبل و من أمهر الرماة إن لم ٌكن أفضلهم ...فمذٌفته دائما ً ال تأتً
خائبة)...
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نجود تلن
إ ّنها مهارات ...أملت علٌنا البٌبة التً نحن من مكوناتها ...أن
ّ
تدرس لنا ..وإنما بالمحاكاة فمط تعلمناها...كان سعر
الصناعة فٌها ...فهً لم ّ
(النبلة) فً ذلن الزمان ...لرشان أو لرش ونص ،ولد كان لهذا المبلػ فً زمانه
شؤن التصادي كبٌر.
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شبشة معلمتي
()1
مننِ يل ننص فة ننط

ن  ،ك ن ا فنتم ؤن ن ةموٍّم ن فةت اننظُ فةوٍ ن مث ،فةمتم ننص ننث

فةمطرس ن  ،آنننكفب ل ةملةا ن فة،ةظ ن ، ،ك ن ا ذةننَ ننث فة ن  5511مننِ فة ننلا فةمننظ د
فةف ئنن ....ل ننط ا ي ن

فنغم سننو  ،ننث لرننّر فةت اننظُ فةننطالوث ل ن ةك  ، ،ننث ك ننل مننِ

مّيع، ،ب ط ا فتكأ فنتم ؤن إة ه عاى ،س دة منِ عانُ الوفنع، ،عانى ن ّخ نفنع ،ت ا ون
بهنُ ،أبننارّف ةون فة ننط،ة فةرمنو  ،لمن كن نّف التمت ننّا لنٍ مننِ سناّب مننلض، ،م ن ر
دالوظ ن رعظ ن ، ،رةف ن ٌ ةه ن  ،ع ن ،ة عاننى إةم ن مهُ ل اننّ فةلة رننظ ت، ،فةاغ ن فة لبظ ن ،
،فة

و فةطالوث فةّف ل ،فةك يرمص ب ِ يظ تٍ فةسن فةتلبّة فةه د ...

مم ج او  ،ث تّفرع تن نًنأيثر رؤ،سنو من مهُ إةت فلمنم ،رثنُ إن ون رفت ذةنَ
فةمننّا فةداننط فةمدننط ،عاننى فةرن ئ

ةظ ن نم، ،فةمهننهل م ن ،جّسون ت ن رة، ،فةموام ن

ممن ننتاكظم عان ننى م ن ن ة فةهن ننظؤ  ،فةفكن ننث ،فةمم ن ن  ،عن ننِ فةد نن ننذ فةتوف ن ننك ةالي ل ن ن
،فةترف ننظت ،تن ن رة س ننل  ،يم ننتا ث فةم ننّا بن ن ِ الطين ن عا ننى فةم ن ن ة ك ةرظن ن فةم معن ن ،
فةمفمع  ،كم يك

ةو ذةَ.

ينط الوانع ذةننَ فاةتن فل مننِ موًان فةمن مهُ، ،م نل تهُ، ،مم رسن تهُ ،ةفونّا فةكت لن
عاى فةاّح فةكهلث ، ،عاى ،رق(فةفلخ)، ،سّ نّع مِ فةّرق ،ن بع فةلظ ض ،مانن
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النّفز لم ن الظن فة نّ ، ،رق
فةت

….

)،)A3

ق فة م رعاظٍ ،والعسار هو:

،فةنك كن ا النمدفد نةن رة، ،بهن مر ،عونط

السحزر بشدب محددة من الررونو (الدنن السمصرنب عرعنر الرنا
"الحبر
ّ
السعنننرو .ب"" "الجنننا نا""" نننا) .الحر نننب """ والرنننسل السجحو (السدنننحو """
والساء"""  ،والذعر(سبيب الحرا """
الدوا ن  ،وهنا إ ناء
)خمط هنه السنو نات دينداو ،و انم السخمنوا يعسنا عنر .ب""( ّ

صنير ،سثل السحبرة حالع وا ،قد نو مرشوع وا م الفخار ،أو م ثسر الررع صنير

الحنن  ،أو من ال،دننا  ،هننا العوننود الرر ان ( ،ععنند أ أعصسنندت األوا ننا ال،دادعن ،
كسصجماات مش،لع  ،أو )نار عالسعشى الواسع "

يمصرب العسار عدنج النورا السذنار إلعنن ،عشند الرصاعن عمعنن ،عاسنصخدا أقن
البنننوص ،أو الررنننب (هر عنننات سنننعرا
"الرقاع ن " أو دننصخد مننا را م ن

انننات النننهرة الر عرننن "" والصنننا جمنننب عميونننا

اننات "أمبننر شبعط"  ،الص نا كا ننت )نونن ،،و)رننس

محمعاو ،داخل الخموة أو خاردوا ،بواسج الج ب"

ي ّ الذعخ أو الفرا لكت ل ل ى فآلي ت فة لآنظن ، ،فةت ،ةنك ،عانى ذةنَ فةنّرق،
ل ننط ا الننتُ تده نمك ننث ننكص ي
،ت ننمُ موهن
فةم

ب ن ت ،تتف ن ،ت ننث مم ن ة ته ، ،يّةه ن ،علرننه ،

ننظ ر مت ننطدة ،م ننص فةاكننّر ،فةننك يرننلق ةظمتوهن ٍ فةممننرّر ، ،ذةننَ

ب ل ة ِ، ،

ملض آسل يرطدة فةهظؤ.
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ذكل مم ك ا يكتذ ث فةاكّر م الاث:
(سواخط عنزب"" ععسل"" ياجل عسل الدحر والنا  ،و حرا الذعجا
عننن وة عمنننى الخنننا) السعنننرو .ب""(خنننا) الاجننند """ والنننه

ذنننصسل عمنننى )دنننع

مروعات ،حصو كل مشوا عمى رق معي """ هإذا ما دسعت هنه األرقنا الث ثن من
أ ا)نا """ حصى م السحور""" )عجا فس السنسوع""" ( 15وها كاآل)ا:

4

9

2

-----------------3

5

7

-----------------8

1

6

-- ---------------و)واز هه األرقا كمسات:
(عجد"""" زه"""".واح ها األعند "" (أعنند""" هنوز""" حجنا"""  ،وكنل حنر.
م هه الحرو .يرم ،آل قرآ ع """هسث و:
حر .الااء يرم ،إلى :اآل (بد ع الدسوات واألرض""""الخ "
حننر .الجنناء يرمنن ،إلننى اآل ن ( ننن مننا أ ،لشننا عمعننت الرنرآ لصذننرى""" وهنننها ع ع ن
الحرو .السهكورة"
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ب رنو عنصاعن الاخنور و دنمسن لمفرنا أو لمذنعخ النه بندور يوزعنن

كشا و ح
حدب رؤ صن"

ت مُ مِ ،رق فةفلخ ،يةم( ،الورق ، ،سث عان رة عنِ يظن ت منِ ،رين كتلن.
عا ه ن ل ننى فآلي ن ت ،فةدعظ ن  ،بننغ لة فةردننُ ،ت ا ن عاننى عةننط فةهننكو فةم وننث
لن ن ة ج ، ،تان ننان كتمظمن ن تتن ننطةى من ننِ فة ون ن عان ننى فة ن ننطر ، ،ت ننمُ ن ننث ن ننكص
(حناب  ،م انٍ ،م نص فةّرين  ،ي ان عانى فة ةنط ، ،التنطةى منِ فة ون عانى فة نطر،
إا نٍ كلل ةدمم مِ فةّري ، ،ةتف ،ت (الحناب ث كلل ةدمٍ ، ،بغلك ،ةمنذ
عم ر ممتكطمظٍ، ،ةمذ فةغلض فةك بمُ مِ جاٍ، ...ةتم م لهنكاٍ فةسنًّفنث
فةد ذب ةألنٍ ر.
تّرع فةّري  ،فةرد ب ،ب ِ الط إسك ث من سل ( ،ز

اس عسشا الجينب ود

أدمحم ود حد ""السذنننننوور ب"" "ود د نننننعس"  ، ...عمون ن ن الصعننننننا ا ود الجننننناهر
()خرننس سننرو وو نرادع وميرهننا مسننا سننت لوننا عالرننم """ أو عسشننا إب نراوع ود
الارنننننير ( فنننننس )خرنننننس عسشنننننا الصننننننا ا ود الجننننناهر """أو عسشنننننا هنننننارو ود
الدننسا ا""" أو عمو ن و عننع هللا"" (أبنندق

فةموتمننث ةهاه ن ل ةومننذ ،هننّ متننم،ج مننِ

الصومن بننت بمن  ...هننُ كن نّف مننِ مهنل فاسننك ِ نث فةران  ..كن نّف فرننمو "" ( ،
رجعننو

فةةكي ن فةلج ةظ ن ،فةوم ن ئظ عاننى ةننط س نّفر ،لًلة ن وظ ن مكسا ن ، ...فةتننث

تننأتث دفئم نم ننث ي ةننذ فةمكظ ن س فةمًاننّب تم م نم، ...ا يفننّتوث ا ذكننل مننِ فةملننطع ِ
ننث سننكك فةمهو ن  ..عمو ن سننمسا

،عمو ن أدمحم عمننا ود سنننا ، ...عمو ن عبنند هللا ود

سنا ، ...ينط ن ركهُ نث سنكك فةمهون من س فمل سّنن عمنا ود ابنراوع ود عبند الع ،ن،
(د

) ،فةك

ثل، .جّدة كإسك ث مم م...
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ك ن ا جمننظ هُ ي ننّ بتغاظ ن  ، ،تدا ننط ،تاننَ فةتم ن ئُ ل ةداننط فةم نمفا ،فةننك يكمننله
ر،ن م ،التاكذ ممتكطمٍ ل ةوٍل إةظٍ ، ،ث فةّي .ذفتٍ ،ي منص عانى إررن ئٍ نفمنظم ،كمن
مرمظنم ل نطرة ت ت ن ةى ،منِ كنص من سنّ

محنانا،
يك ةًٍ فةهن ّر ،لأننٍ ينط بنا
ّ

ر ر ،م ذ  ،تومّ ،تمدفد عظٍ فةطف عظ ، ،فإلقا
لٍ، ،ةنمدفد بنكةَ كن مفل ،كامن
ةننٍ نننٍ بننا

عظك ن

فة ّ  ،ةكنص من اللةنط انٍ  ،فةكظن

نمل عنِ سن عطيٍ ،ة نل ث نلك ،من التنمةِ لنٍ منِ تمن ئُ،

كلننل ةدم نم ، ،كلننل يننط مفر ،ر ن  ،تتمننع بننكةَ سًّفتننٍ، ،ت اننّ

نٍ فلتننٍ، ،بننكةَ اللةننص فةهننظً ا فةننلجظُ عوننٍ ل ننطمف ، ،يكننّا ننث ة ة ن إسننت طفد ةننكةَ
فةلة ص فة مل .
فنتر .بو يلة فةم ل  ،إةى س ة ت ت اظُ سل ةُ نأةفه ، ،سث فةمطرس  ،فةتث
ةُ نكِ ن نل موهن إا إ سنمه ، ،كن ا ةنت م ٍمون  ،نرنِ ج نص فةرب ون ت ،منِ بون ر
فةلة ، ،فةي ةظُ لمفهّ فة نّ  ،سنّ ا ننت اُ  ،ا ننت اُ ،ذةنَ ةا فةنطسّ  ،إةنث دنظن
فةت اننظُ فةمطرسننث ...ك ن ا عننِ يلة ن فة ننط فةمرة ن

ن  ،لًلة ن فة لع ن (ل انن

الحظ "
كن ا فةمنل ا يكنلج عنِ من جوتنٍ النطفن  ،عاإدسن

النطن نث كنظن مانثر لن ة،رفق،

فة غ لة ،فةمًا ، ،فةمتهن به نث ذفت فةّين، ،.بإسنتكطف إبنا ِ إثون ِ ن  ،سمن
فإلبه ن ،فةمننا ل  ،إا ك ن ن سنناظم ِ، ،ةننُ تغ لسم ن نغم ن ت، ،س نّف ث ،فةي ن فةمةننوظ ،
فةتث تكتًه يلظ
فة،رفق ،ترطد فةم

فةرظ ة فة سظ  ،فةمتك ةا د،مم مع فةيطفر ،اةت ا ،فةطة مِ تاَ
ل ،إم ن ن مفل  ،سمةمن م ،امن ت اظمنم  ،عطمنٍ  ،إمن ،..امن ..

،ام  ،مِ فةمتة دفت فةمت طدة ،م ينط يكنّا موٍنّ فمر ،ث نل موٍنّر ،كمن ي نلرك، ،كمن
جننلت فة ن دة ،م ننِ ،ةاننَ فةننكالِ ي ّم ننّا بّرننع فةم مفنظ ن ت فةم ةظن ن مننِ فةمكت ن ن ِ،
نف ت مشظورة  ،سل مير مشظورة.
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ةَ ا تت ّر ،عمةم فة ر ر ،فةر ة فةوفمظ  ،ةكةَ فة لث فة غ ل ،فةك ةُ
ير ةفٍ فةرت، ،اةى تاَ فةر ة فةوفمنظ ، ،فإلجتم عظن ةنكةَ فةب ،فةنك إمتمجن .ةطينٍ
يمّة فةم ن ة، ،ة ،ة فةتف ؤ  ، ،ةتاَ فة فةتث ا ت فم تغنم ، ،تومنأ ة منم كان مفر،
ا التمننع بننطرس فةننلؤ ،ةامامته ن  ،ة ننا تكننتا ةننطاله فةننطمّع، ،فةفلة ن ، ،سننّر ةننت
،ة ن ننطس  ،فة ن ننك ت ن ننطسلك ة ن ننّ

ن ننلظٍ ب ن ننكةَ فة ن ننّ  ،فة ن ننك ت ن ننّرتٍ فةهن ن ن علة ةّة ن ننطس

فة غ ل(عما :
لى مصي
إا

اعما )ربر )ذيل حسما،
أبو

عما الخ

دخر .

إنه يلة يلّ ل ةمطرس  ،ةُ تلفع هيوا:
س
سّ

ئو فةمت اُ، ،ا يمّة تٍ، ،ا ةلة فةت اُ ،فةتث تتم ص نث فستظن رك ةمن

الت امٍ ،بص سث عماظ (هاضا  ...وممعا ) ،كمن يًان عا هن فةمرتهنط،ا منِ

فآلل ر، ،فةسص ،س ع ت فةكهف عِ فةرت (الررع ) ...ث س ة دالّفا (حا الجيب
ود الذعخ الشور ...
الت ن ،فآلذفا بلفخ عمو مِ سص فة غ ر ،فةكالِ ةن ةفهُ فةرنت ،بنلفخ يرمنص
فةفلة ب ِ يظ تٍ، ،تلدالط ةكام ت ا تت ط :
ممعا """ ممعا "
شالو """ شالو .
م ث فةد نذ فآلسل مِ فةمههط ،لؤ،س موكم  ،ةيف

بلةن ر ،بنغ ر ، ،نلفد سنل،

ةنل فبوهن منِ فةت اننظُ ،لمرننى فة نط ، ،سننّر فةرنت ،الان ركّا، ،ةهواننّا ث نلسُ مننِ سننل
ر،ةطف،
م
فةمرٌٍّ ِ ،يما سُ فةسى، ،فةرما، ،ةلت ط عوهُ فةتف ؤ ، ،تغ درسُ فةامم  ،ر،ةطمف
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ةتت

ى ب ِ فةظأس، ،فإلةا ا، ،نطب فةرت، ،كنأنهُ النلدد،ا ينّ

ن عل فةر ان فةمنّدفنث

أحسد دمحم حدي العسرابا:

أ دب حظا أ آمالا،
دهر قرد ا،
مالو ومالا...
شو .الخيرة ا رمالا،
أظ كا)بشا ع عسالا"""
عارض عصرض آمالا،
أبشا وأمما ما )سا لا""

ننث فةرةن ن

ع من ن  ...الّج ننٍ فة ن ن ئمّا عا ننى فةم ننل، ،ةا ننَ فةمرٍ ننٌّ ِ م ننِ

فة نغ ر ،فةنكالِ التنلف،ح عنطدسُ فةكممن ِ، ،تتفن ،ت عمن رسُ من بن ِ فة مون ،فة

نلة،

،فةكالِ بارّف ت م كمف ،مِ تاَ فةارٍ  ،يأمل،نهُ ل ةتّجٍ إةى دفر م و ث فة لة ،
تتمن ننُ ل ةفو ن ن ر فةّفسن ننع ،ترن ننّ ملون ننى كل ن ن مفل ةةن ننط فةعظ ن ن ا ،ي ن نط يكن ننّا مه ن ن طمف من ننِ
م
فةدن ةّص(الجنني ) ، ،فةًننّب فةسةننل ، ،فةًنّب فةةمننل ، ،فة ننه ، ،فةلننّص،
 ،فةتم ، ،فةك يًا عاظٍ ،ث ث ةذ فةةّف  ،إسُ النديوا أو السزنعف  ،سنكف نث
ةن

عننط ،جننّد مطرس ن مه ن طة ،ترتننّ  ،ا ترتننّ عاننى ت م ننك جننطد  ،يننطفمى،

،كن ا ن ن لو  ،نرنِ فةم لنّة ِ نث (مدرسن شاذن األولعن
الجيب الذعخ الشور -عمعن رحس هللا """"
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 ،منِ ذةنَ (دينوا حننا

ي تلل الّ فة لّ

ث فةمطرس ( ...كم ت ر عاظٍ فةسص جمظ م) ،الّمم مهنهّدمف،

ةُ نكِ ن ل ..نرِ فة غ ر..

ام عِ م

لن  ،ط ،يفّن بفّ م مت با ث ون ر

فةطالّفا فةهن ليث ...كنص يلةن ي نف يف ةهن نث بنف ،فةنط، ...كن ا بنفو نرنِ بون ر
(شاذ ن

يّةه ن  ،...ذكل نو ن كو ن نًننص جوّب نم، ..ك ن ا بننفو التمننطد مننِ فةهننلق إةننى

فةغلب ،م لن ب فةنطالّفا ما نلة ،..ذكل ج نطفم ا بنف يلةن (النفيشناب فةنك كن ا
يًص مِ فةغنلب إةنى فةهنلق ،كن ا يةنُ يفن م ،فةنطمف ...ي ن ل فة من  ،ةّننٍ يمرنث،
اللتط ثّبم مِ فةطمّرة  ،ا الت ط فةمتلةِ ينّام ...متاف نم لنٍ، ،ا نثر ث نلك، ..سنّ
زم او فةخ  /سمعسا ال،

،ك ن .فة فّ

تم ص يل :

(شاذ ن """اععننرة"""العسير ن """ضننوير الحسي نداب"""عر ننت"""الفحننع ب""" ضننوير
النفيشاب"""الرفيرا "
بننط فةو ن ٌل (أحسنند الجيننب العبنند مننل،رك م ن فةم ننًف ِ مننِ فة ننغ ر ...يرمننص
،رفي ،يامم نث النطك ...يمنأ كنص يفنص عنِ فسنمٍ كن م م، ..ةمنداٍ، ،كون ينط ة ون منِ
يلص مِ كا رن ا ن ّ فإلسُ فة ثث ،عوطم نمأ ...
ذكننل تم م ن ةرٍ ن س ن فةث عننِ إسننمث ...ك ننن .ب نّفت فةر ر نلةِ تت ن ةى ننث
بكذ ةُ تمكِ فةو ٌل (أحسد الجيب) مِ سم ع فإسمث بّرّح ...ةتأ ي ئ م:
()نيبوا ليشا واحد ما قادر يشجب إسسن ""
ت ة .فةبّفت عوط ذةَ ..مه لة لنأنث ينط نً ن .فإلسنُ كن م م، ...سنُ اللدد،ننٍ نث
نفن فةّي ... .أذعِ فةو ٌل ةملسُ ،سدص إسمث.
تننُ تمنند ص كننص فةر ر نلةِ ،دسننص فةو ن ٌل ،فةمم ا ن ِ ةكا رن ن إةننى فةننطالّفا، ...ب ننث
فآللن ر ، ،ةظ ن ر فةمننّر  ،يف ن ةهُ ننث فةم ن ة فةتننث سانن .مننِ ٌننص ذةننَ فة ننا ح (ضننل
الزنننحى  ...فة ن سذ لأةطفثننٍ فةمتطفسا ن  ،ة ننا ا ننمن ذةننَ فة ننّ  ..بننط ت ننث
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فة

ّد نرّ موت نف فةمنم ر ،توٍلنن منِ عنص ...تمنا

ن ته  ،عانى ،جّسون فةتنث

بننار .ما نلة  ،ن ةا  ...مننِ ك نلة فةتليننذ فةممننم،ج ل ةمننص، ...سننث تننطس ع ّنه ن
إةننى ة ننا لن ن ب فة ننطالّفا ،فة ننك
ل نتٍ ر بطفي (الررع

ثاغ نن .موف ننكك جم ننّع فةس ننص ...فةت ننث ت ا نن .آم ةهن ن

...

بننط ت فة لع ن  ..فةمت ن ر عا ه ن عوننط ساو ن ب""(دننر الررع ن ، ،بننط فآلل ن ر ، ،ةظ ن ر
فةمننّر التت ن ةّا ،فةّفةننط تاننّ فآلسننل ،إةننى ة ننا تكاننع فةادون فةم وا ن لن ة لّ ( ..داخننل
الننديوا  ،ننطس فةّفةننط مننوهُ الننطك دفسننص كننظن ماننثر ل ن ة،رفق ...كم ن ي ننص ةو ن عظم ن
ل ننط،...تكلج الننطك ترمننص ،ري ن ،فةننطة كتننذ عا ه ن كام ن (مربنننو

ا...
إا ك ن ا م لننّ م

،س ةظ مِ تاَ فةكام ةمِ ةُ ير ةفٍ فةرت....
(شو "".ع ، ،الرارئ"""! كعف كا ت )صاح هرص الصعمع ها أ امشا )مت"
ك ن ا فةمرٍ ننّي مو ن ي ا ننِ إس ننمٍ بّفسننً ،ةا ننَ فةن نّفيف ِ عاننى لن ن ب فة ننطالّفا...
،ةل ع فةم لنّ منِ فة نلظ عانى رؤ،سنهُ، ...ةرهنل إةنى دفسنص فةنطالّفا ،ة نا تّجنط
ةدو فة لّ  ، ..ذكل لن ةك ل منِ ةماونث ،رمنى بنث إةنى فةنطفسص سنّ فةملةنّ  /األمني
حا الر

(دشع

نمأ ت ةٍ فةلةم ،ةمِ فة لّ عوطك.

كا السربولو ه ( :ل ط فةته ،ر مع فةطكتّر عاظه عّض هلل
د ع ت ،د فبلفلظُ ،د فةا

ل ...مةّ ،د س ل ت...فة طال ،د فةما رب...

ساظف ،د مرمط ،د دمحم سّجاث (،د رفلر )...دمحم ،د بلةل ود الذر ف""
عمننعو ود عننوض هللا (ود معسو ن """هص الننرحس ود عذننير ود الذنن عع"""محسود
دمحم محسود (ود سواك """
دمحم صال ود

ع (خر و """أحسد ود ابراوع ود أشرر"""
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الجيب ود عبد هللا ود أعررد """مرجفى ود الجيب ود عر با""""
الحدي ود الذعخ الشور"""عبد هللا ود عوض الرر ود (أعنموة """
سعد آد سعد (كروش """راع آد سعد"""الجيب أحسد الاذير"""
خالد ود السرد خالد"""عما ود ابراوع ود عبد الع"""، ،دمحم ود ابراوع """
حسد ود العساس ود عشرر"""دمحم ود العساس ود عشرر"""
عبد الداهع عوض الديد (ود ابشح """عبد الرسد ود هزيل"""
الشور ود عبد الحسيد ود عبد الرحس """
يوسف ود محسد ود حد (ود سمعجي """
دمحم ود البدو ود عبد الداهع"""الرادا ود مخصار ود سمعسا """
عوض هللا ود أحسد محسد ود المسي """
دمحم ود حا عوض هللا (قادوس """مرجفى ود العنيل"""
حد ود حدب الرسو """عااس ود دمحم ود عبد المجعف"""
الصو ود النا ود دااد"""سمعسا ود ال""" ،
سمعسا ود عما ود عبد هللا (الفرد """عاعنر ود الا
أحسد ود حا الر

ود الفرا حدي """

(دشع """ابراوع ود محسد ود الدسا ا"""

الجيب ود عوض الرر (ود أ الحد """أبو الراس ود أحسد كذاح"""
عذير ود أحسد ود دهع هللا"""دمحم ود سشوور """
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ابراوع أحسد الاذير (ود الحنع "يلص بطي م عِ س ةط فةك ةُ يكمص فةطرفس """"
أحسد ود محسد ود حامد (النبعل """ عبد هللا ود أحسد ود عبد هللا (البولسا """
دمحم أحسد ود الرديب ود دار الشبا"""عسر ود محسد ود الدسا ا (عنا """
دمحم عما ود سشوسا"""بر ر ود محسد سعيد ود كر """
وأخيراو شخرا الز عف"

بط عطدن يكلل ،ةكلل كامن فننطس ب وون ةنط فةم لنّة ِ ...إةنى ا بنارو سممن ِ
تام ننكفم ...سًلنن ن فةون ن ٌل أحسننند الجينننب لأنن ن ب ننارو ت م ننك س ننو ،ة ننى م ننِ فآلا
،ستكّنّا ث إج زة موك فآلا تمتط ةتى الّ ... 5511 /53/53
نما ةة ف إةم م ٍمو ل ةههّر فإل لندظن (الصرو السنع د  ...كون .ذسنذ
م فل مفر ...ةطك ا س و فةكلل ،ي

ت عملك ،عبد الواد ود الجاهر ود عبد الواحند"""

ث فةمّق فة طيُ، ...فةمدن ،ر ة هنّة فةكن

المسني ود اسنحب ود الدنيد رةمنٍ ت...

،فةك ك ا ةطيٍ نتظد ،رقظن  ،م ا ن عانى فةرن ئ ، ،كون .دفئمنم ينك

لمن فةث فة فلتنذ

ث مممعظٍ( :يو عذرة عذرة الااقا لعن ك ؟ "

(2
يص با النّ  53نهل  ، 53فةنك ا التهن لٍ بنطف ،
فةم رظ  ...ك ا يمّد نفّسو

ّر يص من ت نفٍ لنٍ ...ننٍ ةًظن
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النّ منِ ين ةظ تون
،ثلةنذ عا ون ...

تدم و نرِ فةت م ك فة غ ر، ...ةظن ث مك اتو منِ فإلدرفب ،فةم ل ن من نفمنل لنٍ
ذةَ فةه ّر فةكفث فةك تاامو ذةَ فة ا ح...

عامّن ا ن ف بفم ،فةطف، ...ك ا عطدن ةُ الم م ام سّ الّ تُ يلّةون  ...يلنص
عننطة

ننهل ...ك ن ا سّ...سننّ( ...خسدنني

ف ن و ل ةتم ن ،فةكم ن  ،مو ن مننِ اللتننط

(العرار نننب "" ،مون ن م ننِ اللت ننط (الن لينننب فةت ننث تتهن ن لٍ و (العرار نننب """ ،مون ن م ننِ
اللت ننط (الن لينننب الفنننص  ، ...كن ن د جم ننع عا ننى ا م لم ننو كاهن ن ك ن نن .جطال ننطة...
عا ةه ةُ يغمص ل ط مِ ثنل زةن .مكون فةكظ ين  ،إا ا ل ةنو كن ا نظ نم لرن ...
ز سّن عاظه ،د عّض ت.
تننُ كننص ذةننَ فةكننُ فةوه ن يث ،فةننك ذكلن ن  ...ننث ننهل كتننّبل مننِ ذةننَ فة ن ،
تم ظم مع فةتوم

،فةللمدن فةمت ا ن  ،لإبتنطفر فةط فرسن ، ،ةانّ مّسنُ فةكلةن  ،فةنك

اللط  ،ث م ٍُ رجن ر فةمنّدفا ،نث ،ين، .فةنط ...يهنغص فةفتنلة من بن ِ نهل الّن نّ
 ،كتّبل مِ كص ع .
إا ث ةلظ سك ا فةرة

 ،ث ذةَ فةّي .منِ فةممن ا...يمتهوّا فةم فرعن  ،ممن

ةننطف ل ن إلدفرفت فةت اظمظن  ،ا ت تمننط سننكف فةت ننّةُ فةط فرسننث ،س ن

سننكك فةفت نلة فةمرننطدة،

ةسا ب عطالطة تت ا لرظ ة مكتاف فةسل ،مشوا:
 ت كر ،بنّ فةت م نك ةامنطفرس ،نث فةّين .فةمرنطد ابتنطفر فةط فرسن  ،نمنا ةهًنّفةمً ر فةممتمل  ،اٍ فةممتمل.
 -تمك ِ فةت م ك مِ مم عطة سلسُ ث فةعم
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فةمرفعظ فةمتوّع .

فةمرفعظن ، ،ث لسن منِ فةوهن ي ت فةمت ا ن

-تمك ِ فةت م ك منِ فةتنطرب عانى فةعمن

ل ةمدتمع فةمرفعث ،م ص تلبظ فةر ّفن ت ...ك ةط،فجِ ،فةرفنذ ،ث لس .
 تمك ن ِ فةت م ننك مننِ مم ن عطة سننلسُ ،لم ن التر نناّا عاظننٍ مننِ ع ئننط فة م ة ن ةننطفآلسلةِ.
 تمك ِ فةت م ك مِ كف ي نفمهُ ،بتّ ل قظم م لمهُ، ،متًاا تهُ فةمطرسنظ  ،نثة ة عدم ل ى فةسل عِ فإليف ر بكةَ ةبو ئهُ.
بنندأت الدراسنن ، ،ك ن ا فةممننت مل ي ننّ ،ةدننّ لننأرض فةننّيِ، ،كننُ ك ننن.
فةمم ت متا عطة ،م ب ِ فةكّفج ، ،فةم اُ، ،فةمت اُ، ،فةممفرع ...ك ا م امم ،فةطمف،
ةف ننص ،فةننط ،يم ننص مطرس ن  ،مومننّب اسننُ فة لة ن فةتننث قظمنن .ه ن  ...ز (مدرس ن
شاذ ن األولع ن """ ،ك ن ا فةم ننلر فةط فرسننث عا ن رة عننِ ربننع م نّفد د فرسننظ سننث النندي
(الصروعنن االسنن مع  ،والعروننا (المنننن العروعنن  ،والحدنناب (الر اضننعات  ،والفشنننو
(الصروع الفشع "
فةمّفد فة ث فة،ةى مّفد س سظ  ،الواغث ا الت امه فةت م نك ،هنث رنل،رة ،
،ذفت ئطة مامّس ، ،تم نص ي عنطة ت انُ ممنت لاث ةات م نك ،ةسنلسُ ،من منادة الفشنو
ك ن ا نه ن يه الو ننذ ننث فةلسننُ عاننى ألنننواح األردواز ، ،عاننى فةرض،...يننط بننلع
ل ننى مننِ فةت م ننك ،ممننِ اللسننمّا نندلة الدننعا لم ن ق م ئا ن ( ،ةننظن كم ن اللسننمه
فةت م ك فآلسل،ا لًلة ي ئم ) ...م

فةتام نك ،الرديب ود الساار ود دار الشبنا

(أكبر الص ميه سش وا  ،فةك ن ة .رسّم تٍ رر فةم انُ (الشاظر ،أحسد الجينب العبند ،
،فةك ك فمل م

د به م  ،ت امو مِ ل ط ذةَ كظن

تته لٍ ،عمطة فةتافّا ،لأي ة

مِ فةةّف .
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نلسنُ سنظ ا فة ند ر، ،فةتنث ا

نما .فةفونّا عمن
،مأةّ

فةًن ِ ،فةتنث يدمنط فةت م نك منِ س ةهن  ،من سنّ مّجننّد

ل ةل ا فةمرظً لمدتمع فةمطرس  ،مِ فةل ر، ،فةدم ، ،فةمن عم، ،فةكن ب،

،ة ّفن ت سل عطالطة ...كم تهمص عم

فةً ِ ،فة و ع ت فةمكتاف  ،فةتث الارٍهن

فةتام ك ث ةظ تٍ فة م  ،مرنط،دة فةممن ت ،كن ا ي نوع فة،فننث فةفك رةن فةمكتافن ،
بغ لة فةردُ ،فةتث تر كث فة،فنث فةكل لة ،م ص فةزة ر لأنّفعه فةمكتاف ، ،فةل رة ،
،فةم وّع ت فةكمعظ فةسنل  ،فةممنتكطم نث فةمون ز  ، ،نث
فةتام ننك ننث مدتم ننٍ .كم ن

مّينع آسنل نهطك

ننما .بو ن ر فةمو ن ز  ،مثننل :السروعنن  ،والنندردر ،والرجعننن ،

،ب ى تهكظ ت ما نث فةمطا فةمكتاف  ،ةمِ تظ ةهُ فةمفل إة ه .
ي ّ فةم انُ فة،ةنط (معمن الرنف اآل ) ،فةنك يم نص نن ٌل فةمطرسن (إا كن ا
ل ةمطرس بف ،فةط) ،بتنطرةن فةم نلر فةط فرسنث كن م م (منواد مشفرنم ) ،عظن ةهن منِ
مهم ن ي سننظ ، ،تك نلفر ممننص يمتننط ة ن د فرسننث ك مننص .ا الننل فةم اننُ س ةننٍ، ،ا نننل
نر ننِ فةمت امن ن ِ س ة ننٍ ،م ننِ د،فت فةط فرسن ن  ،س ننّ لنننوح األردواز ،فة ننك كن ن ا يم ننص
فةكت ب، ،فةكلفس ، ،فةملجع ( ةظ نم).
لننننوح األردواز ،عا ن ن رة ع ننِ ة ننّح م ننِ فةسن ننمو .فةم ننّ فة نناذ ،فة ننك تلا ن ن
مم ن ةتٍ ،ننث فثاننذ فةن نّفع ،ة نّفةث ( 46×66س ن  ،يم ننص ةّنننٍ ةام نّفد ياننظ م ،الترمننص
فة ننطف ، ،فةلم ننث عا ننى فةرض م ننِ عا ننى، ،ا الوكم ننل لم ننهّة  .يم ننتكط يا ننُ رعظ ننع
م وّع يةم منِ األردواز ،التهن لٍ ،ذةنَ فةنلنّب فةمّجنّد بنطفسص يانُ فةرلنل فةدن
(، pig

هننّ ياننُ بنناذ ننث ننكص فةممننم ر فةرطالننط مكظ ن س  4بوص ن  ،مننِ ث ننل

فةد نذ فةممً  ،ك م ،يّام ،مِ مي،ا)ن أ ن:
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 عشنند إسننصخدامن هننا الرصاعن  ،ووسنننرد رسن الحننر .أو الرمسن  ،أو الذنننل ،السنرادسن الرار ء م معرهن الحنر ،.أو الرمسن  ،أو
كصابصن ،ظور لو او أبعزاو واضحاوّ ،
الذنل اله كصب عمعن"
 -سن مد الرصاع  ،هور ال صواء من الننرض النه كصبنت من أدمنن،ع

ر نب

اليد ،أو أ قجع قساش مصواهرة"
أثر عمى الموح ععد السد .
 ل يارى أٍ
كون ن نكتن ننذ ع اظن ننٍ، ،ن ن ننلض م ن ن كتلو ن ن ك عان ننى م امو ن ن  ،فةن ننك التفر ن ننٍ ،ة ن ننّ
بت رظرٍ، ،ككةَ فةمل ث فامتر ن ت، ،فاستا رفت، ،ةص فةمم ئص فةرم بظ  ، .نث
نه ي فةمً

 ،نمم م كتذ عاى فةاّح، ،ن ّ لدم ٍ،

نة ٍ ث كّم ،فةطة،

،نو ننل إةننى مو زةو ن  ،ا نرمننص م و ن م ن نمننتككل عظننٍ ،إا م ن ي نط عا ن لأذس نو ن مننِ
م اّم ت.
ن ن ننّد ن ننث فة ن ننّ فةت ن ن ةث ةامطرس ن ن  ،ا نرمن ننص ن ن ام من ننِ فةم و ن ن ت ، ،د،فت
فةط فرسن ن  ،إا ةّفسن ننو فةكمم ن ن  ، ،م ن ن كون ن ين ننط ةفٍو ن ن ك عن ننِ ٌه ننل يان ننذ ،ن ننث الّمو ن ن
فةم رننث .كو ن نرفننت فة نلآا، ،فةن ن ط، ،فة

ننو، ،فةممن ئص فةرم ن بظ  ،ةفٍ نم ل رع نم

،مت ون نم ،كمن ن كون ن ن ننّ بتارن ن ِ فةن ن ن ط، ،تم ننمظع فآلين ن ت فة لآنظن ن  ،ننث ،يتهن ن دفس ننص
فةف ص، ،ن ّ يةم بتم ص ل ى فةمّفيف ،فةتث تتو ،ةه فة
ممن م و سننلدمف، ،ةننظن في عنم ،ة ننط ،جننّد
ةتاننَ فة

نو ،فةتنث تمنلد عانى

ثننل ةاكتننذ  ،فةمكًّين ت، .كم ن

ننو ،فةتننث تم ننص دفسننص فةف ننص ،ي ن (كر ننت ،سننث ي ن ت اظمظ ن ذفت

أهدا) .روو مصعددة ،ك ن .فة

تًل عماظم ،ل ط إكم

عاى مدامع الص ميه:
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سلدس منِ يلنص فةم انُ،

، ،كو نن .ب""" كر ننننت ة ننغل ذن هن ن ،

كر نننت س ننث ن ننى فةمن ن عم(النشسا ننن
،ةترل له إةى نفّس فةت م ك.
و)صمخس الرر ها:

أ ّ كر نت سلجن .منِ فةل نن ،.منِ ث نل إذا منِ ستهن  ،فةتنث إجتهنطت ك ن مفل ننث

فةارننا عوه ن ، ،ةم ن ع ننلت عا ه ن ر ةنن( .أبننت كر ننت فةلجننّع ةال نن ،.م ن ك ن ا مننِ
سته ن  ،إا ا تًاننذ فةمم ن عطة مننِ فآلس نلةِ، ،تادننأ ةار ننص ،مننِ جننص ةمننص كر نننت
ةالجّع ةال  ،.ث سلع ،ي..
ذسلنن .أخننت كر ننت لمعرننا (العرننا ) ،يالنن .موه ن فا تةننلب كر ننت ،ةا
كر ت ب .فةلجّع ةال ن ،.أج بن .فة

ن فر ةن ( :وأ نا أبينت  .تلكن .كر نت العرنا

،ذسلنن .لمشننار ،يالنن .موه ن ا ترننلق العرننا ،ةا العرنننا بنن .ا تةننلب كر نننت،
عه ن ا كر ننت بنن .فةلجننّع ةال نن ..أج بته ن الشننار ل ّةه ن ( :وأ ننا أبيننت  .تلكنن .كر ننت
الشار ،ذسل .لمررو )(،رشع م دمند السناع ،أو الزنم لحفنظ السناء ، ،يالن .موهن
ا تًفثر الشار ،عه ا الشار ب .ترلق العرا ،عهن ا العرنا بن .تةنلب كر نت،
عه ن ا كر ننت بنن .فةلجننّع ةال نن ..أج بته ن فة لب ن ي ئا ن (:وأ ننا أبيننت  .تلكنن .كر ننت
الررو ث را ،ذسل .لمذو ،يال .موٍ ا ال ذ ( رند) الررون  ،عهن ا فة لبن بن.
ا تًفثر الشار ،عه ا الشار ب .ترلق العرا ،عه ا العرا ب .تةلب كر نت،
عه ن ا كر نننت بنن .فةلج ننّع ةال نن ..أج به ن الذنننو

ننث ر ننى ب نلة ل ّةننٍ( :وأ نننا

أبيت "
سو ت طت سن .كر نت لمذنو ، ،برمنذ من تمتاكنٍ منِ ينطرفت ،سللتنٍ إنهن
ستأكاٍ إا ةنُ ال نذ ( رند) الررون  ،كن

الذنو عانى نفمنٍ ،،ف ن عانى إننٍ سن ذ

( رد) الررو  ،ك  .الررو عاى نفمه ،ي ة .إنه ستًفثر الشار، ،ي ة .الشار إنه
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سننترلق العرننا، ،فسننت م .العرننا ،ي ةنن .إنه ن ستةننلب كر ننت، ،عوننطس ،ةنن .كر ننت
س رب نرّ فةل  ....فةك رج ن .إةظنٍ س ن مفل ،ل نط فةتهطالنط فةنك ة تنٍ منِ يلنص العرنا
فةد رة سافه .
إا فةم ل نث فةمنل ،ا كن م منِ فةمكافن ِ ،ةدفر فةد،فر فةمنككّرة ،سدنُ كنص
موهُ عاى ثلةمنٍ ،ليظن توف نك فةمنل فةنك يالتنٍ أخنت كر نت ،منِ كنص منوهُ، ،فةنكالِ
ي مّف بل ةٍ جمظ م ث بطفي فةمل ،مِ جلفر فةكّ
سّ

فةك تماكهُ ،مِ فة ّب فةتث

الت لرّا إة ه ، ،ا َ نه ع ّب م ذي ،ث ل متّي .

ةكِ ،رثُ م ةّتٍ ي

كر ت مِ در،س تطرةلظ ممت  ،إا نث ع ذ ه  ،م

سافتٍ مِ آث ر س ةا  ،ةط فةت م ك ،ةتى الّمو سكف ،ة ا با فةدمظع رس ِ ر ع
العرا ،عوط ممف،ة عماظ فةت اظُ، ،س ب ل ط ا تًّرت العرا إةى سّا فة وأ
،فةكليّش ، ،با ةاتكّة

د،ر كل ل ،ث كا جم ح فةفلد فةمت اُ .متى ي تل

تتكاى س .كر ت ،عِ إستكطف العرا ؟ ،تادأ إةى ساّب تلبّ
آسل ك ل نف م.
ك ننن .كلةنن .تترننطث ،ت ننّ م ننص سننكف فةكن ، ،سننث ت ننى عاننى ننفته فةمننفاى،
فةتث ت اّس ع و ا ج ةٍت ا ،مرملت ا، ،سث ا ت اُ الّمهن  ،ا ذةنَ فةسناّب فةنك
فنتهدتٍ ،ةِ يكّا مدطيم، ،م لّام ،ث مًاع فةةفظ فة ة .
هلل درب ي (شاذ """
ط ت امو موَ ،عظَ ..كص م سّ جم ص ،م سن،
،فرتهفو مِ ثطيَ فةّ ث...
ةلوم س ئغم ،م مر ساملظ م...
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ا زةو نتك،ق رر بهم ،
،ندتل ...
مم فدسلفك ةو ،
مِ س ل...
،بل.
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هل ٌنسى أمثال هؤالء؟
كان ذلن مما استوحٌت من مساء ٌوم 5515/6/20م ...حٌنما كانت أشعة
شمسه الذهبٌة تنوي االختباء ...وراء حمامات منزل (السوباط) ،حدٌثة المنشؤ ،لبٌل
ولت الؽروب...والمإذن ٌتهٌؤ ألداء بعض من مهامه المسابٌة ...ساعة ما كان اللٌل
ٌتهٌؤ لٌسبل كساءه األسود ..على كل منشآت ..ومخلولات ،ذلن المكان الذي ٌعد
واحداً من بٌن أجزاء ذلن الصرح التعلٌمً العتٌد ...وهو الذي ٌمثل فً ذات الولت
أحد األرولة المعرفٌة والتعلٌمٌة ،فً جسد بخت الرضاء المرحاب ...منارة العلوم
والتربٌة...ذلن الجزء هو :
(مدرسة النٌل األبٌض الوسطى)...
فً ذلن الولت كنا ثبلثة ال رابع لنا ...نجلس على (مسطبة) عالٌة ،تمثل
(برندة) لم ٌكتمل تشٌٌدها بعد ...تتمدد أمام (عنبرٌن) كبٌرٌن ،من عنابر داخلٌة
(السوباط)  ...شٌدا من الحجارة واألسمنت ...تعلوهما رواسً (سمف) من الزنن...
األلوى فً زمانه ،والذي ال ٌدانٌه الصدأ أو التجدر ...مثل ذلن الذي كان ٌمول
(العتّالة) ...فً مسامٌره...وهم ٌمذفون بجواالت األسمنت بعٌدا ...فً ثنابٌات
متوافمة ...وٌترنمون بموة ،تصحبها (نترة) و(غلظة) فً الصوت وفً الفعل
أٌضاً ...وهو نهج لٌس بجدٌد على (العتّالة) أو لكل من أراد أن ٌستنفر تلن الموة
الكامنة بداخله ،لٌتم بذلن تحرٌن ما ثمل حمله ،فً ساعات التراخً ،فكان (العتّالة)
ٌمولون فً جماعٌة أو ثنابٌة ...تنبا بالموة الخارلة :
مرٌم كجركً...
هوي ٌا مرٌم
مسمار الزنن...
هوي ٌا مرٌم
أنا ود الهاجة (الحاجة) ...
هوي ٌا مرٌم
أنا بهب (بحب) الكوستً...
(مدٌنة كوستً)...
هوي ٌا مرٌم
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الكوستً مرارة (بتخفٌف المٌم) وشٌة...
هوي ٌا مرٌم
الكوستً دلك أسلٌة (عسلٌة)...
هوي ٌا مرٌم.
(والعسلٌة مشروب روحً ٌحضر محلٌا ً بالمنازل جراء تخمٌر الذرة وؼٌرها من
الحبوب)
أما (ال ُد ّلك) فهو ٌشابه (الكنتوش) ...وهو إناء فخاري شبٌه ب(..البرمة) ،لكنه
صؽٌر فً حجمهٌ ،مكن تحرٌكه أو حمله لتناول ما بداخله ...وهو ٌعتبر من أهم
أدوات المماٌٌس والعٌارات للخمور البلدٌة ...مثل المرٌسة أو العسلٌة...أما
(الكنتوش) فٌستخدم فً الؽالب لتحضٌر المش.
إنً ما ٌهمنا فً هذا السرد ...هو لوح الزنن الموي ،الذي ٌشكله البناءون فٌما
ٌعرؾ بالجملون ...والذي ٌساعد كثٌراً فً انزالق مٌاه األمطار إلى األسفل بسهولة،
لتحاشً تسربها إلى داخل الؽرؾ ...كما عهدنا ذلن فً مساكننا المشٌدة
ب(..الجالوص) وهو الطٌن فً وطننا الحبٌب ...حٌث كانت جل المنازل لدٌنا تشٌد
باستخدام الطٌن ولد لام بذلن بناءون مهرة ...أمثال عمنا ود الماحً وخالنا اللمٌن
الجراري وعمنا بلول ود الكٌلو وعمنا أدمحم ود الخدر (الخضر) وعمنا رزق ود هللا
معانا وؼٌرهم...
كنا نجلس نحن الثبلثة تلن الجلسة المحٌرة ...التً تواءمت كثٌرا مع ما نكابده من
لسعات وطعنات إبر الؽربة ..والتشتت ،ومع ما سٌدلهم علٌنا ..من لٌل جدٌد
طوٌل ...ونحن نترلب مهٌضٌن كالزؼب الجٌاع ...نؽوص فً صمت دفٌن ،أطبك
علٌنا من كل صوب وحدب...فلمن نشكو حالنا ٌا ترى؟
لمد طاؾ خٌالنا ٌحلك فً الحمى ...حٌث الحلة ،والحواشات ،والدواب ،ولعب
البلً ،ولعب التٌوة ...وحٌث السمر اللٌلً ،و(لرش) المصب و(فمٌع) البطٌخ،
والماعون...والعوم و (الجلبٌغ) فً الترعة ،وفً البحر ...وشٌل المفة للسوق ،وولفة
الجزارٌن ناس العمٌري ...وحاج الرٌح جنٌة ...وفضل هللا ود البصٌر ...وعطا
المنان ود احمد ...ودمحم الحسن ود عطا المنان ...وبشٌر ود عطا المنان ...وأوالده
عطا المنان ،ومحً الدٌن (النمة) ،والنور ،والموي ،والصادق ود اللمٌن ...ومن
(الخدرجٌة) أعمامنا ناس حسن ود لٌلً ...وناس برطوس ...وود عبٌضول.
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وطوفنا بالسوق المدٌم والسوؾ الجدٌد ...على ناس عمنا حاج سعد ود مختار...
وإبراهٌم ود سكان ...ودمحم ود إبراهٌم ...والطٌب ود إبراهٌم...وأحمد ود آدم
بلٌلة ...وأدمحم ود اسحك ...وٌوسؾ ود عرٌبً ...وشمورة ...وإسماعٌل ود حسان...
والطاهر ود عبد الواحد ...وعبد الواحد ود الطاهر ...وإبراهٌم ود عرٌبً ...والنور
الجراري ...ومٌرؼنً ود مختار ...وحاج عوض هللا...
ودكاكٌن النجارٌن المهرة ...دكان حامد ود المادح ...ودكان أدمحم ود منصور...
ودكان التجانً ود الطاهر ...ودكان سلمان ...ودكان الطٌب ود دلٌس وولٌع هللا.
ودكان بت إمام ...ودكان حاجة عنولة ...ودكان بت حسٌن ...ودكان بت دفع
هللا ...ودكان عباس ود الطاهر السمكري ...والخاتم والطٌب الحلبً اللذان ٌتوسطان
السوق ...ومن أهم الدكاكٌن كان دكان بشٌر ود الشٌخ النور ...ودكان البلولة ود
عبد الرازق ...ودكان مصطفى ود الطٌب ....وهم أمٌز (الترزٌة) والذٌن تكبدوا
مشمة تفصٌل مبلبسنا المدرسٌة و (خٌاطتها) ...وهً المكونة من األردٌة (الكاكً)،
ولمصان الدببلن البٌضاء ...فهم لم ٌؤلفوا تفصٌل مثل هذه األزٌاء الحدٌثة ...لكنهم
اجتهدوا أٌما اجتهاد ،لٌواكبوا ذلن التٌار الحضاري حدٌث الظهور بشبشة....
انمطع سٌل خٌالنا إذ أفمنا على صوت ٌنادي ،وٌردد أسماءنا نحن الثبلثة ...فً
تكرار متبلحك .. .كلما نطك باألسماء جمٌعها ،عاد إلى تكرارها مرة أخرى ...وهو
لٌس ببعٌد عن مولع جلوسنا...
استؽربنا األمر وتساءلنا هل هنان من ٌعرفنا فً هذا المكان؟ وفً هذه الدٌار
الؽرٌبة؟ فاستجبنا للداعً ...وكانت المفاجؤة !...إذ هو دمحم الطٌب ود أدمحم ود حسن
(ود دلٌس) ...هنا فمط شعرنا كلنا إنو (ضهرنا لوي) هذا هو ابن (جتتنا) ٌتفمدنا....
ٌا للهول وٌعرفنا بؤسمابنا الثبلثٌةٌ ...ا للعجب وٌا للفخر...فدمحم طالب فً هذه
المدرسة ،وفً السنة الرابعة فً داخلٌة (الماش)...كما علمنا مستمببلً.
سالمناه وسالمنا ...كان صوته جهوري ،بٌنما أصواتنا نحن كانت منكسرة بعض
الشًء ٌعنً كنا (ننٌص)ٌ ...كاد ال ٌسمعنا نسبة للمولؾ المفاجا ...ونسبة للنملة
الحضارٌة التً نحن فً متاهاتها اآلن.
أ ّمن لنا أخونا دمحم (ود دلٌس) ،ثبلثة (سراٌر) ..وبطانٌتٌن ..لكل واحد منا،
ووعدنا سٌكون معنا صباح الؽد (بدري)...
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بدأنا اآلن فمط نفكر فً ما نحن فٌه ...وبدأنا نضع الخطط والبرامج لمسٌرة
حٌاتنا الجدٌدة ...فً مدرسة النٌل األبٌض الوسطى ،التً كانت مشتهى كل إنسان،
فكانت من مدارس الصفوة ...منحنا هللا االنضمام فً ركبها...
كان هاجسنا تلن اللٌلة هو أٌن نضع مدخراتنا المالٌة ...التً تمثل مصروفنا
الذي دسه ذوونا بؤٌدٌنا ...ساعة الفراق ،والرحٌل ألرض االؼتراب ..فخوفا ً وحذرا
من أن ٌسطو على أموالنا بعض من الطبلب األشرار ...فً مثل هذه المجتمعات،
فمد رأٌنا أن نودعها األرضٌ...عنً (ندفنها) ،فً تلن البمعة التً تتمدد داخل
الحواشات ...ما بٌن الترعة الؽربٌة ومبانً المدرسة...
رالت لنا الفكرة ...فتحركنا سوٌا ً (نتلفت) ٌمنة وٌسارا ...متحاشٌن أي عٌن ترلب
عن بعد ،أو تطل من لرب ،حتى فً مشٌتنا كنا (نتدبى) ...وال نترن مجاالً ألن
تحتن ألدامنا باألرض...علما ً بؤنها أرض (محروتة)...فهً إذن ؼٌر مستوٌة ،كنا
نطوي المسافة ما بٌن المدرسة والترعة...شٌباً ،فشٌباً ..نمشً ألهوٌنا ...وتارة
نتولؾ أو لد ٌجلس أحدنا على األرض فكؤنه (ٌتبول) ...عندما كان ذلن الفعل
مباحاً ،فً كل أرجاء السودان...كل ذلن حرصا ً منا على مدخراتنا...
استمر الحال هكذا ال ننفث ببنت شفة ...وكؤننا نمارس التمثٌل فً محاور فلم
صامت...انتهى بنا المسٌر إلى شجٌرة كثٌفة شابكة ،ال ٌمٌزها طول وال لصر...
وهً فً ذات الولت لد تكون حارسا ً أمٌنا ً على أموالنا...التً سنودعها تحتها...
أحطنا بالشجٌرة من ثبلثة جوانب ،وبدأنا نحفر فً همس...ساعدنا فً ذلن هشاشة
التربة الطٌنٌة المنحلة ...كل منا ٌحرص أن ٌإ ّمن مولؾ ثروته من الضٌاع ...كنا
لد لففنا نمودنا المدخرة بمطع لماش بالٌة ،وأودعناها األرض ...ونثرنا حولها بعض
األعشاب الناشفة ،والدراب ...وما بخلنا على تلن المواضع كما بخلت أم البخبلء،
حٌنما طلب منها أن تطفا النار ببعض من بولها ...فؤبت شحا ً أن تجود به ...وما
جادت إالّ بممدار ،لكنا نحن ثبلثتنا أؼرلنا مدخراتنا بسٌل مدفاق ،مما اختزناه مسبما ً
لهذه المهمة الصعبة...
لفلنا راجعٌن من اتجاه آخر ...حتى ال نثٌر الشكون ،فٌتوصل المحتالون إلى
مكان الكنز المدفون...كان أكبر مبلػ تم دفنه فً واحدة من تلن الحفر هو :مبلػ
خمسة وثبلثٌن لرشا ً بالتمام والكمال ...معظمها (شلنات)...وتضاءلت المبالػ فً
الحفرتٌن األخرٌٌن ...فً الصباح الباكر طل علٌنا بوجهه الصبوح الباسم ...أخونا
األكبر دمحم الطٌب من (داخلٌته) التً تحمل اسم (الماش) ...ولادنا أوالً إلى
الحمامات حٌث شرح لنا تكنولوجٌا استخدام ماسورة الماء (الحنفٌة) ...و
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(الدش) ...عندما نرؼب فً دخول الحمام ..وشرح لنا كٌفٌة وضع مبلبسنا عند
االستحمام...وهً فً أعلى ماسورة (الدش) ّ ...
إن ما كان ٌحٌرنا كثٌراً هو:
هل ماء الحنفٌة صالح للشرب أم هو لالستحمام فمط.
حضر أخونا األكبر مرة أخرى بعد أن أذهبنا ما أذهبنا من درن تعلك بؤجسادنا...
ونحن ولوؾ على (البالط) ،ولٌس داخل ذلن (الطش) الحدٌدي ...المصنوع من
الصاج (دق الحلب) فً داخل ووسط الؽرفة ...تم ذلن تحت ماء (الدش) الماطر
علٌنا من فولنا بكثافة...كؤنه (شعفوفة) ...كما شرح لنا أخونا دمحم كٌفٌة استخدام
الرداء الكاكً والممٌص األبٌض ...ذو األكمام الطوٌلة...وكٌؾ (نحشً الممٌص
داخل الرداء)...
أخرجنا ثبلثة لمصان بٌضاء...أظنها ناصعة البٌاض ....وثبلثة أردٌة كاكً،
من داخل ثبلثة شنط حدٌدٌة...من الصفٌح الخالص ،لام بتصمٌمها وصناعتها ...مع
تلوٌنها وزخرفتها أخونا األكبر عباس ود الطاهر ،رحمه هللا ،نعم كانت الشنط
صؽٌرة وؼٌر واسعة..لكنها كانت تتماشى لحد كبٌر مع حجم أجسادنا المتواضع...
وكانت ال تتسع إالّ لممٌصٌن ورداءٌن وجبلبٌة واحدة فمط ...أما المركوب أو أي
حذاء إضافً آخر ،فمد تم ربطه بحبل متٌن على (ضهر الشنطة)...لم تكن ثمافة
المبلبس الداخلٌة لد ؼزتنا تلن األٌام ...فلم تكن الفنابل (الكت أو نص الكم)
الداخلٌة ،تسترعً انتباهنا وال (األنكسة) الصؽٌرة إنما كان ٌتربع على العرش
(السروال أبتكة) الصؽٌر المتسع ...والذي ظل ٌصارع ...فً أمر الحفاظ واإلبماء
على تراثنا الخالد ...ردها ً من الزمان.
دخلنا فً مبلبسنا الجدٌدة التً لم تعرؾ سبٌبلً للمكواة (المكوة) ...كانت
(مكرفسة) ...وكانت األردٌة تتدلى إلى الركبتٌن ...ولونها ال ٌتشابه إطبللا ً مع لون
أردٌة بمٌة التبلمٌذ ...فكانت تمٌل إلى الصفار للٌبلً ...وكمان (رهٌفة) بعض
الشا ...أما الممٌص فكان ٌتدلى حتى الركبتٌن...وٌعمل على تؽطٌة الرداء كلٌاً...
وٌتمٌز بؤكمام ؼٌر متساوٌة فً الطول(...ولما حشٌناه بدأ ٌظهر من أسفل فتحات
أرجل الرداء) وفً الوسط (منفوش) من الخلؾ ومن األمام( ...ما كنا بنعرف تمنٌة
المماٌٌس وكنا بنلبس هوباتلً ساكت) ...أما زٌت ماكٌنة الخٌاطة ...فمد أحدث بمعا ً
ودوابر ؼٌر منتظمة فً الرداء ،و فً الممٌص على السواء ...وكان ٌتسنى
للبارعٌن من التبلمٌذ ...أن ٌشتم رابحة الجاز المخلوط بالزٌت من مسافة تمدر
باألمتار(...لكن برضو نمول فً تالمٌذ أكعب مننا فمد التضى الحال ذلن).
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كان ذلن (الزي) ٌعجبنا كثٌراً ...إذ أنه جدٌد علٌنا ،وكنا كثٌرا ما نحتار عندما ننظر
ألزٌاء بعض التبلمٌذ من حولنا ..فهً ؼٌر (مكرفسة) بل منسمة و (مطروحة)،
فاحترنا فً السبب ...الذي اكتشفتاه مستمببلً ،وهو استخدام (مكوة الفحم) ...فتعلمنا
كٌؾ (نكوي) ...ونملنا تلن الثمافة فٌما بعد إلى أهلنا الكرام فً الحلة ...وأصبحنا
نكوي مبلبسنا باستخدام (براد الطلس) ...بعد ما (نماله جمر)...كانت أٌامها
(المكوة) من الكمالٌات ٌختص بها الملٌل من األهل ...وكنا نشوفها مع عمنا عبد
المولى وعمنا أحمد ود عوض هللا ود مختار وبس(...أهم المكوجٌة فً الحلة).
نحن ثبلثتنا ...الصادق مختار ...واألمٌن مصطفً ...وشخصً ،مدانون كثٌرا ً
لهذا الهرم األستاذ المعلم  /دمحم الطٌب دمحم حسن (ود دلٌس)...ود البلد الوفً ،الذي
لادنا فً طفولتنا ...وأنار لنا سببلً ما كنا نستطٌع التحامها بسهولة...وهكذا كان بن
(جتتنا) األصٌل ...الذي كان وظل مسبوالً طٌلة حٌاته ...نسؤل هللا له العافٌة وطول
العمر ...وها نحن نحنً هاماتنا إجبلالً واحتراما ً له.
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المنمة بالشطة
عندما كنا صؽارا ً ...كنا نتناول األطعمة ،وعلى اختبلؾ أشكالها ،وبؤنواعها
المتعددة ،فً نهم لل ما نشاهده اآلن ...كنا نحن وعلى صؽر سننا ...نمٌز األطعمة
المختلفة ،إما بشكلها ،وإما بمذالها ،وإما برابحتها ،وإما بمبلمستها...
فمنها الذي ٌستهوٌنا أكثر ...ومنها الذي نتحاشاه ،أو ذلن الذي نتناوله بحذر...
ألنه لد ٌكون مر المذاق ...أو لد ٌكون (مسٌخا ً)ٌ ..مل فٌه محتوى المواد السكرٌة،
أو لد ٌكون ذا طعم الذع ...تشبّع بالحوامض ،أو ذا رابحة نتنة أحٌانا ً( ...زي
المالح الباٌت) زمن مافً (تالجات) ومبردات ،أو زي (الربٌت) المدٌم ...وإلى ؼٌر
ذلن من المواصفات المحسوسة ...التً تدركها حواسنا الخمسة ...وهً اللمس،
والشم ،والذوق ،والبصر ،والسمع...ولكل ،وكما تعلمون ،أدواته المعروفة.
كنا نرى ما ٌعجبنا فنتناوله ...وما ال ٌعجبنا من األكل أو الشرب فنتفاداه ،إالّ ما
لد تملٌه علٌنا الضرورة ،و كنا نسمع بآخر دون أن نشاهده فنتناوله...حسب ما
نتملكه من معلومات عنه ،أو نتجنبه عندما ندركه أي عندما ٌمثل أمامنا ...كنا نعتمد
فً ذلن التشخٌص على التجربة ،والخبرات المتراكمة ،التً لم ٌستخدمها أهل
التعلٌم عندنا ...فً الماضً أو فً ولتنا الحاضر ...وعلى للتها.
ومن األطعمة والمشروبات ...ما ٌمكن لنا أن نحصل علٌه بسهولة وٌسر...
وبعضها لد نبذل جل جهدنا ...كً نظفر به ،و (كمان) كنا نعرؾ المواسم المختلفة،
التً تتوافر فٌها أطعمة معٌنة ...فننساق إلٌها ..لرٌبة كانت أم بعٌدة( ...زي
الملٌص) الذي ٌظهر فً أواسط الخرٌؾ...و (الحمبن) و (الفموس) أٌضا ً...
ونتحاشى (الحنضل) كثٌراً ،ألنه ٌتشابه و (الماعون) ،فً الشكل ،أما فً المضمون
فالبون شاسع ...وفٌما ٌتعلك ب(..العنكولٌب) و (العدار) فهم (أوالد عم) و (االتنٌن)
(بروس) فً الؽالب ،لكن عن طرٌك الخبرات كنا نفرق (بٌناتهم) فورلة
(العنكولٌب) (بحرا أخضر) أما ورلة (العدار) والذرة السلٌمة ...ف(..بحرا أبٌض)
(شوفوا الخبرات دي كٌف ..عند األطفال زمان).
كنا نظفر أٌضا ً (بأم جغوغة) فً موسم حصاد السمسم ،وبسلطة (المولٌتا) فً
الخرٌؾ ،وشتان ما بٌنهما عند التذوق ...ومعظم ما نتناوله والحمد هلل من األؼذٌة،
لٌس له أعراض مصاحبة ...إال ما لد ٌكون (وردة) بكسر الواو ،خفٌفة ،تحدد
ب(..لمس الجسم وبس)  ،أو حتى لو كانت (أم سهٌرٌج) أو (لحة) فلم نكن نبالً
منها ...ألنها زابرة عادٌةٌ ...مكن تجاوزها ب(..المسوح) بزٌت السمسم الدافا...
أو (برش) بفتح الباء وتسكٌن الراء ،الجسم بالزٌت المخلوط ب(..الملح الدراش
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والشاي األزرق) ...ولد تمول األم دابما عندما تسؤل عن حال (ولدا) ( :الولد جاتو
وردة برشناه بالزٌت والملح ..حتى لدر ٌنوم) ...أو حتى (أم لنطو) والتً ٌمكن
عبلجها (بى لبن الحمٌر)...فً شكل جرعات بى(..الفنجال) أو بى (كباٌة
الشاي..عثمان حسٌن)...والذي هو الٌوم أؼلى أنواع األلبان فً المكسٌن ...أو لد
ٌصاب الصبٌة ب(...ملً البطن) وٌتؽلب علٌه األهل بشراب لبن اإلبل ...الذي
أصبح الٌوم عبلجا ً موصوفا ً ...من لبل الجهات الصحٌة ،أو لد نصاب ب(..وجع
العٌون) ...الذي ٌعالج بى(..الشاهً المر) فً شكل لطرات بالعٌن...أو
بى(..الفصٌد) فً (المداغات) ،أما (أم صرٌرة) فتعالج بى(..الفصٌد) أٌضا ً فً ما
حول (الصرة)...
أذكر مرة ..ونحن فً طرٌمنا لى(..الحواشات) حٌث كنا نعٌش وسط مزارعنا،
ومعً أخً وصدٌك الطفولة ...فتح الرحمن ود بشٌر ود الشفٌع ...وسلٌمان ود
الزٌن ...وسلٌمان ود الفرجة...والنور ود عبد الحمٌد ...الكل لابع على صهوة
(دحشه) ...لم تتطور بنا الحال بعد...الستخدام (ال ُحمار)...فهو للكبار فمط ،تعثر
(دحشً) الذي اخترت له اسم (النّعٌر) ...فسمطت من على ظهره ...فوق (لزازة)
بٌضاء فارؼة ،سعة رطل و (نص) بالتمام والكمال ...كنت أحملها معً،
ؾ(..انكسرت) (المزازة) جراء ارتطامها باألرض...فمزلت بعض من (كسرها)..
(الجالبٌة الفتح) ،عند منطمة البطن ،فؤحدث ذلن جرحا ً دامٌا ً...
نزل الصبٌة الصؽار من على ظهور حمٌرهم ...وشاهدوا الدم ٌسٌل ،فانبرى
سلٌمان ود الزٌن لؤلمر ...وأنزل عمامته الصؽٌرة من على رأسه ..وهو ٌردد كلمة
ال زالت (معششة) تدور فً خلدي( ..أنبعج) ..لؾ سلٌمان مكان الجرح ...و
(درجه) تماما ً بالعمامة الصؽٌرة ...لٌولؾ نزٌؾ الدم...
فٌا ترى من علم هذا الطفل ...تلمٌذ الصؾ الثانً االبتدابً ..لٌتصرؾ مثل هذا
التصرؾ...؟ ٌبدو لً هو التدرٌب مع الخبرة السابمة ...وهً التً لم ٌتمكن من
ٌتعاطون التعلٌم فً وطننا ،من استخدامها ،وعلى للتها عندهم ...سار بً الركب كله
على مهل ...كً ال ٌساعدوا فً إرالة دم أكثر ...بعد أن اتفموا علً تبنً هذا
السلون الطبً المرؼوب ...فٌا ترى من علم هإالء الصبٌة أن ٌتصرفوا كذلن...؟
فإنها وفً الؽالب ...نتاج تدرٌب وخبرات متراكمة ،وهً ذاتها التً ٌعٌا مسبولو
التعلٌم عن تطبٌمها ...وعلى للتها عندهم...
ي،
أوصلنً زمبلبً إلى منزلنا ...ونشروا الخبر ب(..روالة) وحكمة ..توحٌان لوالد ّ
علٌهما رحمة هللا ،بؤن األمر (بسٌط) وما (بستاهل) الشفمة ...وهنا تتجلى تصرفات
الرجال...
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أذكر أنً (عمة) سلٌمان أزٌحت عن بطنً ...و ُخلعت (الجالبٌة الفتح) من
جسمً الهزٌل ،بطرٌمة رلٌمة ..وحذرة ،بواسطة والدي ...والصبٌة ٌنظرون باهتمام
بالػ(...الكتساب خبرات جدٌدة) ...وهنا ظهر الجرح ،فكان خفٌفا ً ومن ؼٌر دم
ٌسٌل...ولد نظرت إلٌه بعد أن (حنٌت رلبتً لى لدام)...حمد الجمٌع ربهم على
السبلمة ..ولكن ٌا ترى ماذا كان من أمر العبلج؟
تم مسح مكان الجرح بزٌت سمسم دافا ...ومن ثم جًء ب(..فنجال) فارغ
...تم تعرٌضه لى(..جمر) (منمدنا) الصؽٌر...وعندما أصبح داخله دافبا ً( ..كفوه)
على مكان الجرح عدة مرات...وبذلن انتهى كل شًء ..ولبست على الفور
(العرالً) االحتٌاطً ...وبدأت نشاطً العادي.
(شوؾ) عزٌزي المارئ أطباء األمس ب(..الجربندٌة) وبعض أطباء الٌوم
(خرٌجو الجامعات) ...وبالممارنة فإن أطباء األمس ،كانوا مجودٌن ومهتمٌن
شوٌة ...و (كمان ما فً نفمات ٌمولوا علٌها ..ال فً الكشف وال فً الدوا)...
وتطبٌبهم فً ذات الولت جاء ناتج التدرٌب والخبرة ...فهل ٌا ترى أدلت الجامعات
بدلوها فً هذا الذي نتناوله؟ أنا ال ألوم أطباءنا ...ولكن أنحً ّ
باالبمة على من هم
ٌمفون على ناصٌة لر ار اإلنجاز ...الذي كان ٌجب أن ٌكون سلٌما ً منذ بداٌات
استمبللنا.
كنا فً اجتماع ضم عمداء كلٌات التربٌة ،فً بخت الرضا ،واتفك العمداء
جمٌعا ً على ّ
ٌخرجوا
أن تدرٌب الطالب/المعلم( ...ما تابع لٌهم ،هم بس
ّ
الطالب..وٌسلموه شهادته) ...وتموم بعد ذلن المإسسات التً سٌنتمً إلٌها بتدرٌبه
(..اللهم ال تمحنا وال تبلٌنا زي ما لال البعاتً ...فً نخنخته المعهودة)...دا دلٌل
الٌدرب ..والما داٌر على كٌفو)..
ٌدرب
ّ
أنو الجامعات (بتخرج وبس ..والداٌر ّ
عندما كنا صؽاراً (زي ما للت) (بنتخٌر) األكل حسب الخبرات المتراكمة
لدٌنا ...وكنا ال نخلط أبدا مابٌن ما هو (سكري) مع نؽٌضه ...لكن وبمروري الكثٌر
على الجامعات ،فمد شاهدت أمراً ؼرٌبا ً ...فالطالبات بالذات ٌتناولن (المنمة
الخضرة بالشطة) ،و (الكالم دا جدٌد علٌنا) ...ما وصل مرحلة ٌكون خبرات
متراكمة ...و(كمان بٌتناولنّها) بشراهة ..وشؽؾ ..و (مدافرة)...من بابع ٌحتاج هو
نفسه و (دردالته) و (سكٌنو) لؽسٌل ونظافة دلٌمة ...فإذا لم ٌكن لدى الطالب
إحساس بما ٌتناوله حسب مذاق األطعمة ...فكٌؾ ٌتسنى له اإلحساس ،بتلمؾ
والتماط المعلومة ..وتملٌبها داخل عمله؟ ومن ث ّم فهمها(...ففهمه) كله ،على ما أظن،
مربوط بٌن أسنانه ...فهً ال تفترق عن بعضها البعض إال عندما (ٌتوحوح) من
الشطة ...وٌنهً (الوحوحة) بى ( :آآآآح...حلوة وهللا) ...الحبل وٌنً ٌا جماعة
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الخٌر؟ ...الحاجة الحلوة هً داٌما (البتمطما) الزول ،لكن الحاجات المالحة شدٌد
زي الملح ...والحارة زي الشطة ...والمرة زي المرض ...ما ممكن تكون حلوة
على اإلطبلق...
أثٌوبٌا مشهورة بالشطة الحارة ..والحارة جداً ...وألنً محروم من الشطة طلبت
من دكتور بجانبً ..كنا نترافك فً أداء مهمة ما بؤثٌوبٌا ...أن ٌتذوق الشطة التً
هً أمامً فً أحد المتاجر لشرابها ...وذلن عندما سؤلت صاحب المتجر ..عما إذا
ً أن أتذولها ...وضع الدكتور...الذي كان ٌحب
كانت حارة أم باردة ..فؤشار إل ّ
الشطة كثٌراً ،إصبعه على مسحوق الشطة التً أمامه ...وتذوله ،ولم ٌجبنً على
سإالً ...فظللت أسؤله مردداً...حارة ؟حارة؟ حارة ٌا دكتور؟ ...لم ٌتحدث معً،
لكنه وضع إصبعه على (صنمورو) ،أعلى رأسه منطمة (النافوخ) ،إشارة على ّ
أن
حرارتها وصلت هنا ...كم أنت ساخنة أٌتها الشطة الحبشٌة...فمد ألجمت لسان
الدكتور.
تذكرت ذلن عندما رأٌت طالباتنا ٌؤكلن (المنمة الخضرة) بالشطة
(المبنٌت)...فً بعض األحٌان ...فاألمر إذن ٌتعلك بالدماغ ...فربما ٌكون ذلن أحد
العوامل التً تدفع لتنمٌته ...لٌساعد فً االستٌعاب لدٌهن ...المهم الحرٌة مكفولة فً
األكل (وكل زول ٌاكل الٌعجبه) ..فمط المطلوب اإللمام المعرفً بخصابص ما
ٌؤكله ...وال ٌتؤتى ذلن إالّ من خبلل معطٌات المنهج الحٌاتً السلوكً للفرد ...سوى
أن كان فً المدرسة أو فً المإسسات المجتمعٌة.
فإذا كان المتعلم (ما لادر) ٌفرق ما بٌن المصطلحات الحٌاتٌة العادٌة ...فكٌؾ
بربن ٌصبح عالماً؟ فكلمة حلو أصبحت توصؾ بها حاالت كثٌرة (الضل دا حلو
حال) و (الزول دان تعاملو حلو شدٌد) و (حالة النومة فً الضحوٌة) و (جلستكم
وهللا كانت حلوة) وكثٌر جداً من (الحالوات) التً لٌست لها مصادر...
هذه ٌا الرفٌع أخوي ...وٌا إخوتً و أبنابً وبناتً  ...بعض أزمات اللؽة
عندنا ...عشان كدا زي ما للت أنت ٌا الرفٌع  ...نحنا ما لادرٌن نوضح ونبرز ما
ٌدور بخلدنا لؽٌرنا ...فؤزماتنا تتولد من سلوكنا ..الذي لم تراع فٌه مناهجنا
التعلٌمٌة ...منذ استمبللنا ...أبسط المواعد التً ٌمكن أن ندٌر بها نشاطات حٌاتنا...
كان من الممكن وال ألول من المفروض ...أن نبدأ تخطٌطنا لمناهجنا من حٌث
ولؾ بنا أجدادنا وآباإنا ...مثلما بدأتُ بسرده فً ممدمة هذا الحدٌث ...بتلن العفوٌة
التً شاهدتموها ،ألن تلن المرحلة هً كانت الماعدة الصلبة لبلنطبلق..وهً التً
ستساعد كثٌراً ...فً أن تختط مناهج متكاملة ...من صمٌم البٌبة السودانٌة ،بكل
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مفارلاتها ،االجتماعٌة والثمافٌة ...ومن ثم العمل على تنمٌحها وتطوٌرها ...كلما
دعت الضرورة لذلن...
إنه ومن وجهة نظري الخاصة ...ولكً نإسس ،ونخطط لوضع مناهج ،ترضً
طموحات األمة ...فمما ٌمع فً طابلة الضروري ،والمهم ...فمد وجب علٌنا أن
نضع فً الحسبان موالؾ ثبلثة ..
المولف األول:
تحدٌد نمطة البداٌة ...تلن التً تنطلك من مخزون األمة الثمافً ...والتجارب
المتراكمة...والولوؾ على تفتٌت جوانبها اإلٌجابٌة ،والسالبة ،وتحدٌد مدى االستفادة
منها ...واعتمادها كبداٌة لمنطلك جدٌد للوضع السلٌم للمنهج التربوي والتعلٌمً..
المولف الثانً:
الولوؾ على الوضع اآلنً فً مسٌرة األمة الثمافٌة ...وتملٌب مآالتها المتعددة،
بعٌن الخبٌر الفاحصة...للكشؾ عن بواطنها ...وتحدٌد مدى ما تمٌزت به من
تطور ..وترلً ..وتجدٌد ..ممارنة بالماضً...وما لد تعلك بها من اإلٌجابٌات
المفٌدة.
المولف الثالث:
ٌتعلك هذا المولؾ ...بالنظرة المستمبلٌة بعٌدة األمد ...فً المسارالثمافً ،و
االجتماعً ،و التربوي/التعلٌمً...لؤلمة ذات الهوٌة الموحدة ،واألهداؾ الواعدة...
مع تعهدها بالعمل المتمن و الجاد ...فً سبٌل إرساء لواعد مجتمعٌة سلٌمة...
وبلوغ أهداؾ ..تساعد فً صٌاؼة حٌاة مجتمع مواكب ،ومتطور ،ورابد.
من المحتمل جدا ً أن ٌكون واضعو المناهج التربوٌة /التعلٌمٌة ...فً حمبة
ّ
لكن الرإى المتداخلة واالنتماءات
ما...لد انتبهوا لهذه الموالؾ ...التً أثرت ُها،
المتشتتة ...أودت بكل ما هو إٌجابً ،ولم تخلؾ لنا من هذا السٌل ...إالّ الؽثاء،
والزبد ،الذي ذهب جفا ًء...فظللنا نجرب ..ونجرب ..ونجرب ،فالعلم ظل ٌُطمس من
وراء ظهورنا كاألبجدٌة ...ونظل كما هو حالنا ..كالمنبت ال أرضا ً لطع وال ظهرا ً
أبمى...
لمد كانت بخت الرضا لنا ...مثاالً ٌحتذي...
وأمبلً ٌرجى...لكننا وبإرادتنا تنحٌنا عنها...
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خاطرة ارٌترٌة
فً ما بعد منتصؾ لٌلة من لٌالً الشتاء الباردة ...كنت وبرفمتً زوجتً،
نتلمس الخروج من مطار (أسمرا)...العاصمة االرٌترٌة ،الفمٌر جداً مما ال ٌحتوٌه
من إشراق صاالت المدوم ،فً مطارات الدنٌا كلها ،من ألك ..ونضارة واثبة ،حٌث
تتمافز ألنظار المادمٌن ..من خارج الببلد ،ومضات الثرٌات الزاهٌة ...التً تتنادى
علٌهم بكل حمٌمٌة ،وترحاب ،إضافة لذلن الصخب العشوابً...الذي عادة ما ٌثٌره
المسافرون ..ومن بٌنهم من ٌزرعون الرهبة والتوجس ،فً نفوس المادمٌن ألول
مرة ،من أمثالنا ،ومنهم النظامٌون بزٌهم الممٌز لهم ...دون سابر المحتشدٌن من
رجاالت الخطوط الجوٌة ...ووكاالت السفر ...ومن العاملٌن بالمطار ...ومن لوات
الشرطة واألمن ...الذٌن (ٌبحلمون) على الوافدٌن ،بنظرات ملإها الشن ..والرٌبة..
وسوء الظن ،مصحوبة بكل ما هو سًء ومتولعٌ...ؤكلون بؤعٌنهم من داخل ما
ٌجوس فً نفوس المادمٌن ...ومن ظواهرهم ،فً زٌهم ..وفً حركاتهم العشوابٌة،
وحتى مشٌتهم وفً التفاتهم...
مما ٌطبع على المادمٌن سلوكا ً تملإه الرهبة والتحسب ،فٌتمٌز سلوكهم باألدب
الجم ...والهمس فً الحدٌث ...والتواضع ...وتلبٌة رؼبات المسبولٌن ...بإذعان
فابك ،وهم ٌملّبون حوابجهم داخل (الشنط) المصاحبة لهم ،واألؼراض المحمولة
على أٌدٌهم ،التً تحتوي على بعض حاجات الطوارئ ...كاألدوٌة ..والمعجون..
وماكٌنة الحبللة ،إلى ؼٌر ذلن مما لد ٌحتاجه المسافر ..وهو لابع داخل الطابرة،
أثناء الرحلة..
ال ٌنطبع كل الذي أوردنا ...على مطار أسمرا ،فهو مطار هادئ ...وودٌع ،كل ما
فٌه سهل ...وهٌن ...وتملٌدي ٌنببن بؤنن ستعٌش لحظات طٌبات ...داخل المدٌنة،
ولد كان ذلن...
كنا نحمل (شنطة) ...واحدة ،تفً بما تحتوٌه من أؼراضنا الضرورٌة ...من
الملبس ،وأما الكٌس الذي نتؤبطه ...لم ٌكن ٌتشابه بؤٌة حال من األحوال وسفٌنة
سٌدنا نوح ،فهو ٌحوي من كل نوع شٌبا ً واحداً فمط ...فهنان (توب) واحد ،وفستان
واحد ،وجبلبٌة واحدة ،وشال واحد ،وطالٌة واحدة ،على ما أذكر ...
حمدنا هللا كثٌرا على سبلمة وصولنا ...وانؽمسنا وسط جلبة المادمٌن ،نبحث عن
شنطتنا( ...الما بتغبانا) ،خاصة ولد ربطتُ على ٌدها (التً تحمل منها) ،كٌس
ببلستٌن لونه برتمالً بربطة (زول سفر متمرس) ...كانت الربطة لوٌة ،ومعمدة
شدٌدٌ ،برز منها طرؾ الكٌس مرفرفا ً كالعلمٌ ...مكن ألي شخص مثلً وفً
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عمري...أن ٌتبٌنه من بعٌد  ..وكمان علٌها طبلة سوداء صؽٌرة ...ال أظن أنها ذات
فابدة تذكر ...إذ أن (الشنطة)(...شنطة جلد) ،أو ما ٌشابه الجلدٌ(...عنً جلد
مستعار) ...فٌمكن لمن أراد بها سوءاً ..أن ٌمزلها باستخدام شفرة عادٌة (موس
حاللة) صؽٌرة...
تذكرت ساعتها جارنا فً الحلة (كان فاط سطر) ...كان ؼالبا ً ما ٌرتدي لمٌص
كاكً( ...أفرنجً) به (جٌبان) من األمام ...وكان ٌؽلك كل واحد من (الجٌبٌن)
بطبلة ...وٌترن المفاتٌح فً البٌت ...لٌتحاشى ضٌاعها ،أما أنا فكنت أحمل المفتاح
فً ٌدي والحمد هلل ..وكم تشهٌت فً تلن اللحظة أن أجلس أمام (شنطتً) وألؾ
المفتاح فً داخل تلن الطبلة ...ذلن الحلم الضابع..إذ أننا لم نعثر على (الشنطة)
إطبللاً...بعد تفتٌش متواصل ومضنً.
ي ..فلم
أجلت النظر من لرٌب ومن بعٌد ...وتفحصت بنواظري ولٌس بناظر ّ
أدرن شٌباً ..المست الكثٌر من (الشنط) ،وسط (المدافرة) المتواصلة ،فلم أظفر
بفمٌدتً ،التً تباعدت منً كثٌراّ ...ولم أعثر على أثر لها ،وال حتى شبٌه لها...
فؤخذت ...وأنا فً حالة ظن كثٌؾ ،تملن كل خواطري ...العٌنٌن ،والشفتٌن ،مع
(صرة للوش وحبة تكشٌرة ما عندها معنى) ...ورجلٌن (متلخبطتٌن) ...كل واحدة
تسٌر فً اتجاه مؽاٌر ...صرت أتفحص بفراسة ثالبة ...فً أمتعة المادمٌن معً،
ف(..الشنطة) مهمه جداً (لى زول جاي) زٌارة لبلستجمام ...ولجمع المعلومات
المتعلمة بتراث (جٌرانا) اإلرترٌٌن ...
فرؼت صالة المدوم من كل ذلن الحشد ،من المادمٌن ،تماماً ،ولم ٌتبك هنالن إالّ
بعض العاملٌن والعامبلت ...وشخصان ٌبحلمان فً كل أصماع الصالةٌ ...بحثان فً
تلهؾ عن الفمٌدة الوحٌدة ...فً ؼٌاهب لٌل حالن ،فٌالن من ....
لٌل كجوف العٌر لفر لطعته
به الذئب ٌعوي كالخلٌع المعٌل
فلٌلتً تلن...
لٌلة من ذات اللٌالً
ضرارا
السائرات تبختراً ّ
وهً بحك...
لٌلة لٌلها أطول من لٌل اآلالم
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مما أثار تعجبً !!! هو ّ
أن شعراء الؽزل عندنا فً السودان ،وفً عالمنا
العربًٌ...نشدون وهم ٌتشببون لٌبلً ...وٌحفرون بدواخلهم صدى لتلن اللٌالً
الحالماتٌ ...مول دمحم بشٌر عتٌك أحد شعراء الحمٌبة المجودٌن :
ما بنسى لٌلة كنا تاٌهٌن فً سمر...
بٌن الزهور...
أنا وانت والنٌل والممر.
اللٌل هدا والجو صفا وغاب األتر...
النسٌم بجٌب من توتً أصوات المتر.
فبربن عزٌزي المارئ...
أٌن أنا اآلن بعد (ما اللٌل هدا وغاب األتر)  ...فً ؼربة حسٌة ...وفً ؼربة
لؽوٌة...وفً ؼربة مكانٌة ...ومع ذكرى (شنطة) مفمودة ...وآخر المادمٌن تواجدا ً
بالصالة كنت أنا...وال أعرؾ حتى تلن اللحظة ...أٌن سؤلضً بعض الذي تبمى من
لٌلتً تلن ...
ً إحدى موظفات الصالة...خاطبتنً وهً
فوجبت كثٌراً ...حٌنما حضرت إل ّ
تستخدم اإلصبع أثناء حدٌثها معً ...مشٌرة إلٌنا ..االثنٌن ،بالخروج بكلمات
متنافرة ... )NOW ITS OK OUT(...فخرجنا ...واآلن فمط أطفبت أنوار الصالة...
وأؼلك بابها من خلفنا ...فؤصبحت الصالة جثة هامدةٌ...عنً (البرة برة والجوة
جوة) ...ولد سادها ظبلم كثٌؾ...إالّ من بعض (لمبات الناٌلون)...المتشتتة
والمتباعدة ...فً نفس الولت.
لم ٌكن فً ساحة المطار ولتها إالّ ثبلثة سٌارات أجرة (تاكسً) لونها أصفر،
وثبلثة سابمٌنٌ...طبمون أذرعهم على صدورهم ،وهم ٌتسامرون ،من ؼٌر هدؾ،
فمد انمطع سٌل المادمٌن ...إالً منا نحن االثنٌن...وتصادؾ أٌضا ً وجود سٌارة
(جٌب) فً عمر متؤخر( ،كبٌرة السن) ...وكانت الساعة لد أعلنت الثالثة والنصؾ
صباحاً ...وهو نفس التولٌت عندنا فً السودان (عشان خط الطول الذي ٌمر
بالخرطوم وأسمرا ؼٌر واحد...مفارلات(...).الكالم دا بعد تولٌت البكور ...الذي
أفسد علٌنا جغرافٌتنا)...
اشتد برد تلن اللٌلة من عمرنا...فً تلن البمعة المباركة كثٌراً ...و (دخل البرد
فً عضامنا) ..رؼم ما أرتدٌت من المبلبس التً وظفتها للمٌافة وهً :
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ال ...)FULL SUIT(...أما األرض التً نحن بها اآلن ...فمد أضحت فً دواخلنا
بلمعا ً صفصفا...إالّ من مبنى صؽٌر ٌشبه الكافترٌا ...ظنناه (باراً) ...فتحاشٌناه،
فالسكارى فً الؽربة ،وفً آخر اللٌل (مخٌفٌن شوٌة)...
تحدثت مع سابمً التاكسً الثبلثة ...باللؽة االنجلٌزٌة المبسطة ...مع لؽة
اإلشارة التً ٌمكن ألي شخص أن ٌتفهمها ،وٌعرؾ فً ذات الولت ...الممصود
منها وما ترمً إلٌه ...إالّ ّ
أن جهودي باءت بالفشل ...ومما زاد المهمة صعوبة ،لم
أكن أحمل معً عملة محلٌة وهً ما تعرؾ ب(..النكفا) ...فالدوالر لم ٌكن ساعتها
كافٌا ً لتفسٌر لٌمة تلن العملة ،مع شباب ٌجهل التعامل باللؽة االنجلٌزٌة البسٌطة...
أسندت ظهري على تلن العربة ...النابمة على الرصٌؾ (الجٌب) ،التً كان ٌمبع
من خلفها سر عظٌم ...لم ٌدر بالحسبان ولتبذ...أسلمت أمري للحً الدوام...
فالصباح رباح ،وهو لرٌب إن أمهلنا البرد ...وساعدنا على البماء أحٌاء ...فالؽد
سٌلوح أمامنا لرٌباً...ولد لٌل لمراع بن األجدع ؼدا ستمطع رأسن ٌا لراع..فمال
لولته المشهورة :
لئن ٌن صدر هذا الٌوم ولّى...
ّ
فإن غداً لناظره لرٌب...

ولال المؽنً حسن عطٌة :
بكرة لرٌبة ما بعٌدة...

ولٌل:
غداً ٌعود التائهون...
وبعد غد...
تتفجر الدنٌا ضٌاء بالتماع...

توكلنا على المبٌت هنا ...ومن توكل على هللا فهو حسبه ..بس حا ٌكون النوم زي
(نوم الدٌن على الحبل) ...أو زي نوم (المرفعٌن) (عٌن فاتحة وعٌن مغمضة)...
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لكنه لن ٌكون كما تخٌله شاعر الحمٌبة دمحم عبد هللا األمً وهو ٌتساءل :
إنت صاحً وال ناٌم...
وال طرفن من طبعه نعسان...
شتان ما بٌن نوم المهموم ونوم (الخلمة ...خلمة هللا)..
فهل ٌا ترى ..
سأنام ملئ جفونً عن شواردها
وٌسهر الخلك جراها وٌختصموا
لكن زي ما لال المثل السودانً :
(النوم بجٌب اللوم).
ولال مثل سودانً آخر:
(ٌا مدمدم باكر تندم).
آثرت أن ألتفً أثر ما جاء به تراثنا المومً ...فؤللعت عن النوم ...وبدأت أتؽزل
فً أرض المطار الخالٌة من الطابرات ف(..طٌارتنا الجابتنا لامت لً جهة تانٌة)
فكؤنً وسٌد خلٌفة ٌنونً بجانبً وٌمول :
سافر وخالنً...
أسهر طوٌل اللٌل..
وتمثلت لول الشاعر أبو صبلح (صالح عبد السٌد)...
فارتضٌت السهر مرؼماً:
ٌا لٌل صار لٌن معاهد...
طرفً اللً منامً زاهد...
دنا لى سهرن واشاهد...
فوق لى نجمن ظنونً...
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من خلفنا ونحن نولً ظهورنا لتلن العربة (الفارهة) ...سمعنا من ٌستؤذننا
وٌطلب منا االبتعاد للٌبل كً نمكنه من التحرن...تشهدت كثٌرا وأنا أردد فً سري
مع الشهادة (رضٌت بالهم والهم ما راضً بً)..إلى أٌن اآلن ٌا ربً ..لمد تهٌؤ
سابموا التاكسً للرحٌل (وكمان) سٌرحل (المضارٌنا من الصمط)...انصعنا لؤلمر
وابتعدنا بكٌسنا (المتدلدل) الذي ال ٌحس تعبا ً وال ونى...وفً التفاتتنا تلن ..تبٌن لنا
أننا أمام امرأة وشاب فً ممتبل العمر ...بادرتنا المرأة بالتحٌة ولالت :
السالم علٌكم انتو من السودان؟
بلهجة تحمل كل التخفٌؾ الحرفً ،مثل ذلن الذي سمعته من لبل فً (لادم لفرٌت)،
فً الحدود اإلرترٌة السودانٌة ...كانت المفاجؤة أكبر مما نتصور ...فرحت ساعتها
فرحا ً شدٌداً ..شعرت بؤننً رجعت للسودان ...رؼم أنه كان ذلن خٌاالً ...كان
(التوب) السودانً هو دلٌل المرأة اإلرترٌة علً معرفة أصلنا ...فلمد شعرت حٌنها
بكرم ذلن التوب علٌنا ...والذي أ خاله سٌمدم لنا خدمة نحن فً أمس الحاجة
إلٌها...أجبنا باإلٌجاب ،وطلبت منهما (المرأة والشاب) أن ٌخاطبا سابمً التاكسً...
وٌستفسرا عن سعر الدوالر ولٌمة المشوار ...إلى الفندق المجهول حتى اآلن..
فشلت المساعً أٌضاً ...ألنهما شعرا بخطة استنزاؾ تحان خٌوطها حولنا ،فمد
لدرا المشوار ...والمٌمة ،فكان الفرق شاسعاً ،وأخبرانا بذلن ..إال أن المرأة اإلرترٌة
بادرت والترحت علٌنا أن نرافمهما إلى الفندق ...وهو ؼٌر بعٌد عن بٌتهما(...هو
فً ترٌمنا (طرٌمنا) ما ٌكلف هاجة (حاجة)) ...استحسنا ذلن األمر كثٌراً...
وشعرنا ّ
أن نعمة من نعم هللا لد ؼمرتنا ...فنحن أحوج ما نكون لذلن...
اآلن نحن أربعة فً سٌارة (ترخٌص ارٌتري) ...زجاج منافذها مؽلك ...مما
أشعرنا بالدؾء ...فتجاذبنا أطراؾ الحدٌث ،ونحن نمرع بابا ً تلو الباب لفنادق
متعددة ،لم نحظ فٌها بالمؤوى..شعرنا بالخجل و(ثمل الدم) ..فالترحنا علٌهما أن
ٌنزالنا فً أي مولع بالمدٌنة ...وسندبر حالنا عند الصباح...
لم ٌعجبهما التراحنا ...فمالت المرأة بالحرؾ الواحد تخاطبنا :
أنتم مسلمون ونهنا و(نحنا) مسلمون...
تمشوا مأنا (معنا) للبٌتنا(...لبٌتنا)...
وعلٌكم أمان هللا...
والكل البالً للسباح (للصباح) ساعتٌن...
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وباللؽة اإلرترٌة (التكرٌنما) أفهمت الشاب ذلن ،وفهمنا نحن أٌضا ً من المرابن
فمط...وكان ذلن لرارا ً كما أحسست ال ٌمبل التعمٌب ...ؼمرنً شعور بالرضاء ،إال
ّ
أن زوجتً كانت تخشى العوالب...فضالت نفسها بالمرار...ؼٌر أنها كتمت
شعورها...أما بالنسبة لً ؾ(...كلو سهر فً سهر ...لكن الواحد أحسن ٌكون
جسمو دافء ...بدل ٌمعد ٌكتكت اللٌل كلو من الصمط)...
عرج بنا الشاب نحو منزلهم المبارن ...وكؤنه كان ٌرخً السمع للشاعر إبراهٌم
ّ
العبادي ...حٌنما كان ٌخاطب الفنان (سرور) (سواق عربٌة الفٌات) ...عند عودتهما
من مدٌنة (سنجة) لاببلً :
بوصٌن لبل تبدا سٌرن...
دان طرٌمن سابك الربدة ...
منن بعٌد جبدة...
حً هند المرام...
عوج بى ربوع عبدة..
وحً هند المرام هنا ،هو منزل السٌدة اإلرترٌة التً كان اسمها ( :سعٌدة)
..مبتدبة به التعرٌؾٌ ...ا للحظ الجمٌل ...إنه اسم له ولع تؤرٌخً واجتماعً فً
حٌاتً ...فسعٌدة هً حبوبتً سعٌدة بت أدمحم ...وسعٌدة هً خالتً سعٌدة بت عبد
المادر الربع ...وسعٌدة هً خالتً سعٌدة بت عبد هللا ...وسعٌدة هً خالتً سعٌدة
بت سعد ...وسعٌدة هً أختً سعٌدة بت العماس ...وهنان سعٌدات كثٌرات من
أهلً ...البلبً تجمعنً بهن صلة الرحم ...ناس سعٌدة بت بشٌر ...وسعٌدة بت
الطٌب ...وسعٌدة بت الطٌب ود بشٌر...وسعٌدة بت ود حامد ...وسعٌدة بت رابح...
وسعادة بت سرور...وسعدٌة بت حبٌب هللا ...وسعدٌة بت عبد البالً ود
كرٌة...وسعدٌة بت أحمد ود مضوي...وؼٌرهن الكثٌر...
عندما نطمت سعٌدة اإلرترٌة اسمها ...كدت أن أتفوه بكلمة (هً) ..بفتح الهاء
وسكون الٌاء ...وهً كلمة تدعو لبلستؽراب عند أهلنا فً شبشة ...إذن سعٌدة دي
(حمتنا وبس) ...وعلٌه نكون اآلن لطعنا (نص) المسافة فً تطبٌع العبللات مع من
نحن برفمتهم...عند هذا الحد ارتاحت نفوسنا(...وعندما ألول نفوسنا ،فمد لصدت
بذلن بدأ ً من النفس األمارة بالسوء ...وحتى النفس المرضٌة)...بمعنى  :نحنا تمام
التمام...
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جرة نفس طوٌلة) ...صاحبتها (شهمة) محمومة ،ملٌبة بالرضاء ...توجهت
بعد ( ّ
أصرت (هً)
للشاب (الساٌك) وسؤلته عن اسمه...فمال  :أنا اسمً (سعٌد)...وهنا
ّ
أن تنزلك إلى الخارج ...عبر شفتً المفتوحتٌن من ؼٌر (كنترول)( ...بس الدنٌا
كانت مضلمة شوٌة ...ما فً زول شاف فتحة الخشم كانت لدُر شنو...)..
ٌا للعجب ٌا أوالد أحمد ود السعٌد ...وٌا آل السعٌد ود عبد الوهاب ...وٌا
سعٌد ود حامد ...وٌا سعٌد ود ماهل  ...وٌا السعٌد ود احمد ود السعٌد ...وٌا أوالد
الطٌب ود السعٌد (أبو شنٌب)...وٌا سعد ود أدمحم ود عبد هللا...و سعد ود عبٌد...
وسعد ود آدم سعد (كروش)...وسعد ود حمد...وسعد ود الهوٌرة  ...وسعد ود عبدُ
هللا (عطرون) ...وسعد الدٌن ود الشٌخ السمانً( ...الحكاٌة إذن هاصت) واختلط
الحابل بالنابل...وللت لنفسً  :الجماعة دٌل شباشة عدٌل...
أصلو ما فضل شًء إال ومن تلن اللحظة ...أكون أنا (سعٌد) وزوجتً (سعٌدة)،
ولد كان ذلن حماً ...إذ كنا فً لمة السعادة وراحة البال..
دخلنا منزل السعداء ونحن أكثر سعادة ...ومما أثار انتباهنا كثٌراً اآلٌات
المرآنٌة المبروزة (المؤطرة) ...التً تستلمً على حوابط الؽرفة ...والسجاد العربً،
ولوحات تحمل صور الحرمٌن الشرٌفٌن ،وؼٌر ذلن من المعالم اإلسبلمٌة التً
لاربت بٌننا وبٌن مضٌفٌنا...الذٌن أحسنوا رفدنا...وأحسنوا إسبلمهم ...فحسن
إسبلمنا بهم ...بعد أن رمٌنا بالظنون بعٌداً...
فً صبٌحة الٌوم التالً ،وهو ٌوم وصولنا نفسه ،وبعد (شراب الشاي
معاهم)...حجزوا لنا الفندق بجوارهم...وأبدلوا لنا العملة...وبادلونا الزٌارات
بعض من مراسم أفراحهم ...مما كان له األثر الكبٌر
...ولدموا لنا الدعوات لحضور
ٍ
فً ترسٌخ العبللات وتمددها ...عبر جسر صامد ،امتد حتى كتابة هذه األسطر...
فٌما بٌننا وبٌنهم ...أو نمول  :ما بٌن السودان وارٌترٌا ...وهً العبللة التً ساعدت
كثٌراً فً تعمٌك صلتً باإلرث الثمافً ...والتراث اإلرٌتري ...والذي بدأت
نشاطاته منذ أوابل عام 5553م...فً لادم لفرٌت.
أرجو أن ال تسؤلونً عن الشنطة الضابعة....
وكٌؾ أمضٌت بمٌة أٌامً بؤسمرا...
فما ٌهم أنً تؽلبت على صروؾ الزمان...
وال أحد ٌدري كٌؾ تم ذلن...
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تراثٌات شباشٌة
للتراث المومً الشعري والؽنابً السودانً ...ولفات تسترعً االنتباه كثٌراً،
المتفرس الشبك ...ما تثٌر من االستلطاؾ ،واالنحٌاز الثابر ،والتذوق
وتثٌر فً نفس
ّ
المفنً ...والتً ترمً به ...كً ٌذوب ما بٌن الفٌنة واألخرى ،فً بطون الكلمات
ذات المعنى...والجمل ذات المٌمة...والعبارات متنوعة األهداؾ والمماصد ،تلن التً
تنضح بالحكمة ..والمثل ..والمٌم ..والتربٌة ..النابضة من دواخل مكونات اإلنسان
السودانً ...ؼزٌرة المعانً ،مترامٌة األطراؾ ،تتلمس آفاق الرإٌة الصادلة..
وارفة الظبلل ...واعدة التعمك ،فً أؼوار ما تمود إلٌه جذور المعرفة ،والتؤصٌل
البٌبً المتجذرة...
لعله من دواعً الؽبطة وراحة البال ...أن نتمتع كسودانٌٌن ،بلؽة وسٌطة ،حلوة
التذوق ،سهلة التناول ،كثٌفة الممامات ..والمعانً ..والمترادفات ...لؽة خلمت وسطا ً
نفهمها ونتفهمها ...نحن سكان السودان جمٌعاً ...وٌفهمها ؼٌرنا إن أراد فهماً،
وٌتحاشى تناولها ،أو حتى االستماع إلٌها ...بعض من األعراب ،الذٌن كثٌراً ما
حرفوا كلمات ومعانً لؽتهم األم ...وأدخلوا علٌها ما ال ٌمت ألصلها بصلة ،أو بؤٌة
ّ
صفة كانت ...ؼٌر ّ
أن اللؽة السودانٌة الوسٌطة (الدارجة) هً األلرب للعربٌة األم،
وهً اللؽة المتشبعة بكلمات وبمعانً العربٌة الفصحى ،أكثر من ؼٌرها من اللؽات
المولودة (لٌصرٌاً) فً بٌبات مؽلمة...
رحم هللا خالنا النور ود أحمد ...المعروؾ بالنور (الجراري) ،فمد كان ٌنظم شعر
(الدوبٌت) ،إلى جانب الشعر والمصص الدٌنً ...وحفظ المؤثورات من األلوال...
فمما جاء على لسانه :
أنا حالً حال الختر مــا عاد
وانا حالً حال الضرب ما صاد
جرن المرواد
طرٌت الفً عٌونن ّ
المواد
وطرٌت الفً صرٌفو بنتل ّ
وعلى اللٌلة وجع المفاصل زاد
نخلص من ذلن ..أنه كان توالا ً لدخول عش الزوجٌة...فؤطلك لخٌاله العنان لٌجود
لنا بهذه األبٌات ...بلؽة وسٌطة مفهومة لدى جمٌع السودانٌٌن ،فً أي مولع كانوا.
وفً نص آخر كان ٌمول:
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بحر أبٌض كرب...
لى مشرع الدرنٌة،
كان (غتست) فً...
ما بتبرد النارٌة،
بت ود جنٌد حلٌال...
وبى لٌما ع ّجل لٌا.
إنه تراث تمٌد بالزمان والمكان ...فهو ٌروي عن حمبة ،كان للناس فٌها عاداتهم،
وسلوكهم الحٌاتً الخاص الممٌز ...فذكر المشرع ،والنٌل ،والؽطس ،والنارٌة ...مع
ربط ذلن بالشوق المتدافع للمحبوبة...فً ولار وانحٌاز كامل لما تملٌه المٌم،
والتمالٌد ،من ؼٌر خلل أو تعدي ...فً لالب من لؽة أهل السودان ...التً تعرضنا
إلٌها ،فً السطور الفابتة...

ربنا (ٌطران بالخٌر) ٌا ٌوسؾ ود مهدي ...فمد كنت (تدوبً) وتمول:
ٌا طٌر كان مشٌت...
سلم على االتنٌن...
زٌنب بت با نما...
وامهانً بت مومنٌن....
والداٌر البنات شبشة...
(ام بناٌن) طٌن...
استطعت ٌا ٌوسف أن تجعل الطٌر ٌمشً ...بدل أن ٌطٌر(...ومعروف ضمنا ً ّ
أن
مشً الطٌر هو الطٌران ولٌس المدلة) ...فالمشٌة لها ولعها الهٌن ،والهادئ...على
المتلمً ،وهً أكثر تواإما ً والتصالاً ،بالطرؾ اآلخر ،من الطٌران...فنحن كثٌرا ً ما
نستخدم كلمات تإخذ بدابل للكلمة األصل ...وذلن للتدلٌك ،أو لئلسراع ،أو للتشبٌه..
أو لؽٌر ذلن من المعانً الممصودة ،كؤن تمول األم لولٌدها مثبلً (..طٌر من
وشً) ...علما ً بؤنه ال ٌمتلن أدوات الطٌران ،كاألجنحة مثبلً ..أو أن تمول له:
(أزحف من هنا) بكسر الهاء...وهً تدرن تماماً ..أنه لٌس حٌوانا ً زاحفا ً أو تمول
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البنتها) :ز ّحً من وشً) ...و (الزحٌح) هو نوع من الزحؾ أٌضاً ،وهكذا ...لكنها
تعبٌرات وكلمات مفهومة المعنى...وفً العربٌة الفصحى مثلها(..أُغرب عن وجهً)
فالؽراب طابر...وخاصة ؼراب البٌن...وجاء فً المؤثورات( :غراب البٌن إنًّ ال
أحبن ٌا غراب)...وكان ٌمثل مضربا ً للتشاإم عند العرب لدٌماً...
علٌه لم ٌكن ٌوسف ود مهدي مجانبا ً للحمٌمة ...بل كان وفً نفس الولت،
دٌممراطٌا ً كامبلً ...فهو ٌضع أمره (للطٌر) فً صٌؽة اختٌارٌة ...مستخدما ً (كان)
وهً تعنً (لو) ..وتعنً أٌضا ً ( )IFباإلنجلٌزٌة ...وكلها تؤتً فً لالب صٌاؼة ؼٌر
أمرٌة ...أنظر عزٌزي المارئ لهذا اإلبداع فً اللؽة الوسٌطة...فهً (ال بتغلت علٌن
وال بتوسخ إٌدٌن)...فإنن تُرضً من خبللها كل الطموحات ..وتتحاشى باستخدامها
كل الزالت ..وتحمك بكلماتها كل الرؼبات...
من الذي ال ٌفهم ما ترمً إلٌه هذه (الشطرات) من رباعٌات (الدوبٌت)
المعروفة عندنا ...فً زمان مضىٌ...خٌل لً ّ
أن (المعنى واضح وما داٌر شرح)
ولنسمع كمان لى (مضوي ود خٌر هللا) وهو (ٌدوبً) :
ٌا (ٌابا) الشٌخ برٌر...
ٌا اب لبة مبنٌة...
أكتب لً حجاب...
ي لى كرعٌّة.
من اٌد ّ
(دا معنى تانً) لتبٌان سهولة اللؽة الوسٌطة ،التً نتداول كلماتها ...والتً ال
نخطا فهمها أبدا ...و (برضو ما داٌرة شرح)...فمد تطرق مضوي ألحمٌة (الشٌخ
برٌر) بالشٌاخة ،من خبلل المبة المبنٌة ..فهً ال تبنى إالّ للشٌوخ ...أما كلمة (ٌابا)
فً زماننا (السمح دان) ...فهً توحً باالحترام والتمدٌر ...للشٌخ ،الذي ٌرجى منه
تمدٌم كل ما هو جمٌل ونافع ...ولد تلخص مطلب مضوي فً كتابة حجاب خارق...
ٌُعنى بحماٌة الجسد كله...مما ٌساعده على أداء دوره الحٌاتً ...بهمة ونشاط
وعافٌة...
هان عزٌزي المارئ ...هذا الممطع أٌضا ً ...مما كان ٌردده (دفعتً) ،وصدٌك
الطفولة (مضوي ود خٌر هللا):
ٌا (ٌابا) الشٌخ برٌر ٌا اب لبة منصوبا
دي المركب تطٌر (الشالت) المرٌودا
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وبى حجرا ً كبٌر (فرتن) مسامٌر عودا
تتنفس زباد والصندلٌة برودا
و ما بتحمل شمس من (الممٌر) مٌرودا.
هلل درن ٌا مضوي ...فمد حملت تراثا ً ؼنٌا ً فً للبن وعلى كاهلٌن ...فلننظر
كٌؾ استبدل (الغرق) بالطٌران ...والركوب بالشٌل ...وكٌؾ عانت (المرٌودة) من
وعثاء السفر بالمراكب ...أٌام لم تهدي الحٌاة إلنسانها آنذان( ،بنطونا ً ..أو كبري)...
ففً حالة الرؼبة لعبور النٌل ،فً ذلن األوان ،لم تتح للعابرٌن ؼٌر (مركب
خوجلً) ..لكن ما شؽلنً كثٌراً ٌا مضوي هو:
(المرٌودة دي كانت ماشا وٌن؟...أكٌد لى (الهوج) ...وهو وادي غٌر ذي
زرع ...فمد كان شرلنا تلن األٌام لفراً ...شمسه فالعة وحارة ،تملً
السمسمة...والزمن دان ما كان فً بندول  ...زٌت السمسم والمرض وبس...
فمطع شن تكون المرٌودة اتبرشت ..فً اللٌلة دٌن)
هذا الذي سردتٌ ...نطبك كثٌراً على كل الطبمات السكانٌة ،فً بماع السودان
المختلفة ،كسلون وكاستخدام لؽوي موحد ...ال ٌختلؾ إالّ فً بعض الكلمات
والتعبٌرات ،والتً دابما ً ما تر ُد إلى مرجعٌتها األصلٌة...وهً اللؽة الوسٌطة
الدارجة ،فً وسط السودان أو فً أطرافه.
ّ
السودانً...أن إشباع الوجدانٌات ..وإزاحة الكدر
نجد فً الشعر المومً التراثً
عن النفسٌ ،تؤتّى من الفهم الدلٌك للمعانً والمفردات ...التً ترد ضمن محتوى
لصٌدة ما ...فهً تودع فً النفس صوراً وبصمات ،تتهافت بالدواخل ...حسب ما لد
تكونه من معانً ...و من لمسات تتفاوت إٌماعاتها ما بٌن فرد وآخر ...إالّ أنه وبعد
ّ
انتشار الوعً الثمافً بٌن أفراد األمة السودانٌة الواحدة ...حاملة اإلرث الثمافً
المتمدد بٌن أهلها ...وبعد اعتنالهم اللؽة الوسٌطة (الدارجة) بٌنهم ...فمد أصبح
المعنى واضحا ً ..متداوالً ...ومطرولاً ،لدى الجمٌع ...فؤضحٌنا جمٌعا ً وبكلٌاتنا
(نتماٌل ونطرب ونردد الكلمات ...لمماطع شعرٌة مفردة أو مغناة...فً آن واحد،
ونصفك بموة ونتصاٌح ونكرر كلمة( :هللا..هللا هللا) ...وغٌرها مما تجود به
الحناجر استحسانا ّ وطربا ً ) ...
شدنً كثٌراً ذلن المشهد ...الذي جمع مجموعة طٌبة من أهل السودان...فً مكان
وزمان واحد ...وهم نفر من مواطنٌهم فً جهات السودان المختلفة ،فكان من بٌنهم
(الدارفوري) متبنً اإلٌماعات الرالصة ...التً ٌنحاز إلٌها كل جسد الرالص،
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باالهتزاز الطرب،بكسر الراء ،الذي ٌتشابه والرجفة الجسدٌة البلإرادٌة ...فً بعض
من مماطعه ،وٌتخلله الهز (الهزٌز) و (البشٌر) أحٌاناً...وذلن باستخدام العصا ،التً
ٌزٌن الجلد ذي األلوان الزاهٌة ممبضها ..فً صحبة (العمة الما بتغبانا)ٌ ...مؾ إلى
جانبه أحد رجاالت الشرق الحبٌب ...من أهلنا (الهدندوة) من ذوي الشعر الكثٌؾ
المتدلً ...ومن أصحاب اللهجة (الملكونة) الهادبة المحببة ،للكثٌرٌن من أهل
السودان ...لمد أتٌح لً فً ولت فابت أن أسمعهم ،وأنا بٌنهم فً الشرقٌ ،تؽنون فً
طرب متداخل ...بعد أن تم شرح المفردات باللؽة الوسٌطة ،التً نحن بصدد التعمك
فً معانً مفرداتها ...فكانوا ٌرددون:
المشورانا ...أمنت كالفانا،
بٌرا بى اتونا...
ندٌرو راتانا..
إلى جانب ذلن (الهدندوي) ٌمؾ آخر ..من شمال كردفان ،والذي كان ٌحلو له أن
ٌردد ...بعضا ً مما سمعته وأنا بٌنهم فً ربوع كردفان:
زارعنا فً الحٌضان...
وسالٌنا بالتٌران ...
اسمن تمٌل ٌا فالن..
زي حنضل المٌزان..
من عجبً كان (الهدندوي) ٌؽنً أؼانً (الدناللة) وٌؽنً (الدنمالوي) أؼانً شمال
كردفان ...ولد أجادت إحداهن حٌن تؽنت ب (..الهدندوٌة) ...ومما أثار انتباهً
كثٌراً أنهم انصهروا جمٌعاً ...فً أؼنٌة من أؼانً الوسط معروفة باسم (الوافر
ضراعو) ...ولد استخدم الجمٌع مزٌجا ً من الحركات ،التً توحً بالطرب ،فرفعت
العصا ..و أخرج السٌؾ من ؼمده ..ورفعت األٌدي ..فً توافك عفوي شٌك ..وكلهم
ٌرددون كلمات صٌؽت بتلن اللؽة الوسٌطة ...المفهومة لدٌهم...
الوافر ضراعو...
أمنتو الرسول...
مامون الوداعة...
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برد دار أبوي.
هذا هو حالنا ونحن نتصالح مع العام  5523للمٌبلد...حٌث تسٌّدت اللؽة الوسٌطة
السودانٌة ...التً أصبحت بطالة عبور لكل أفراد المجتمع ...فانحشر بداخلها كل
من هفت نفسه لذلن ...فبل شن أنها تمثل بوتمة ،انصهرت بداخلها كل الثمافات
واألبجدٌات السودانٌة ...من كل األلاصً ومن كل أطراؾ الببلد ...فؤفاق الجمٌع
من تسٌد (الطمبور) و (الهمهمة) و (الكرٌر) المنؽم ...ونظموا شعر الرباعٌات
(الدوبٌت) ...ومنه الصعود إلى سلم الشعر السودانً الممفى ...متمثبلً فً لصٌدة
(الحمٌبة) المؽناة...التً سادت الببلد طوالً وعرضاً ...وأصبح لها من الشؤن ما
والعراب...
أذهل المحللٌن
ّ
تعهد سكان السودان حٌنها ...وبشتى مجتمعاتهم ،ولبابلهم ..بتردٌد واجترار تلن
المصابد واألؼنٌات ...مع تداولها محلٌاً ،ومن ثم نملها التلمابً لكل أطراؾ السودان،
وذلن عبر وسابل نفهم أنها بدابٌة ...بطٌبة االنتشار ،وهً تلن الناتجة عن التسفار
بالدواب ..مثل :الجمال التً كان لها دور كبٌر فً نمل األمتعة والبضابع ،فً
مسافات متباعدة...مكانا ً و زماناً ،لد تتجاوز الشهور أحٌاناًٌ ...صاحبها فً بعض
األحٌان...استخدام (اللواري) الفورد  ..و الفٌات ...على للة أعدادها آنذان ...عن
طرٌك (السوالٌن) و (المساعدٌة) و (بعض الركاب) المتطلعٌن...
أدى كل ذلن إلى تسٌد ذلن النوع من الشعر الؽنابً ...لكل المواطن ،من الحضر
والمرى ،والبوادي ،والفرلان ...لدى الممٌمٌن ..كالزراع ،والصناع ،والتجار ،من
السكان ...والرحل رعاة كانوا أم مسافرٌن عابرٌن ...إلى ؼٌر ذلن من السفراء
المتنملٌن ...ؼٌر المكلفٌن..
ال ٌفوتنً فً هذا الممام ...إ ّ
ال أن أتطرق بالذكر واالمتنان ...ألحد إخوتً
البارعٌن فً موطننا (شبشة) ...والذي تعلك كثٌراً بعشك ،وتردٌد ،هذا النمط
الؽنابً الجدٌد ...وكان ٌمتلن صوتا ً متمٌزاً ،وأداء متفرداً ..هو الفنان المجود( ،ود
دفعتً) خلٌفة دمحم خوجلً( ...الحواتً) أو (ود رابحة) ...كما ٌحلو للبعض نعته
باسم أمه ...ككثٌر من أهلنا الذٌن ٌنادونهم بؤسماء أمهاتهم أمثال:
عبد المجٌد ود ست النفر...عوض هللا ود مٌمونة...محمود ود سواكن...موسى ود
ست الجٌل...مٌرؼنً ود حرم...حمد ود ؼفٌرة..اسماعٌل ود مرٌسٌلة...الطٌب ود
نور طٌبة...مصباح ود السرة..فاطمة بت مومنٌن...أمهانً بت مومنٌن...أمونة بت
هجٌتً...خادم هللا بت كوشى...العوض ود ام عزٌن...الدلٌلة بت كاكا...علً ود
الملٌن...رزق ود هللا معانا...وؼٌرهم...
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ومن األؼانً التً كان ٌرددها خلٌفة :أؼنٌة الحمٌبة خلً العٌش حرام..ومطلعها:
خلً العٌش حرام...
ما دام أرى الموت ٌحٌن،
ما بٌن الرمٌش...
فوق الطرٌف الكحٌل.
و أؼنٌة الحمٌبة أحرمونً ..ومطلعها:
أحرمونً وال تحرمونً سنة اإلسالم السالم...
عطفكم ٌا من ألمونً
كاألشعة األسهم رمونً
الشجون باللٌل نادمونً
النوٌح والشوق ألمونً
لو معنعن لول كلمونً
حبً طاهر لم تظلمونً
برضً لابل الظلم احترام.
(ربنا ٌطران بالخٌر ٌا خلٌفة ...فمد أروٌت ؼلٌل األصحاب ،وجبرت بخاطر األهل،
وناس الحلة كلهم)...
من الذٌن استخدموا اللؽة الوسٌطة المتداولة ،آنذان ،فً شكل (شطرات) ممفاة
لصٌرة ،تتشابه والسجع ...والتً تؤتً نتاج انفعال ولتًٌ ...نم عن سرعة البدٌهة
لدٌهم ،متضمنة حمابك ..وأمثال حٌة ..ومعالجة لكثٌر من المضاٌا المجتمعٌة مثل:
البخل ...وسوء الخلك وكثٌر من الصفات الذمٌمة ...ولد تعرضوا فً لصابدهم
للهجاء كثٌراً ...تفرد بهذا النوع من النظم الشعري الفرٌد...شعراء متمٌزون
وموهوبون ...وهو نظم من نوع السهل الممتنع ،ومن بٌن هإالء:
علً ود الشاٌمً...عبد هللا ود آدم سعد...
أحمد البشٌر ود الماٌدي...دمحم ود الطاهر
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دمحم ود الطاهر ود دفع هللا...
أزرق ود عطا المنان وغٌرهم..
ٌعتبر هإالء الشعراء من أذكٌاء الموم ...ولد أسهبوا كثٌرا ً فً نظم مثل هذه
تدون أو ٌتم تسجٌلها إالّ فً
األشعار ...التً ٌتم تداولها بٌن الحفظة فمط ...فهً لم ّ
نطاق ضٌك...سنتناولها على انفراد مستمببلً إن تمكنا من ذلن..
ّ
إن مولع (شبشة) الجؽرافً...على ضفة النٌل األبٌض الؽربٌة ،جعل منها منارة
تراثٌة ،تبرق أشعتها للناظر إلٌها ...سوى أن كان من الؽرب ،أو من الشمال ،أو من
الجنوب ،حٌث أتاح ذلن المولع ألهلها ،االنتشار الواسع فً تلن البماع ...لمسافات
بعٌدة ،حاملٌن معهم تراثا ً وإرثا ً خالدا ...لؽوٌا ً كان...أم سلوكٌا ً بٌبٌاً...أثر ثؤثٌرا ً
مباشراً على حٌاة السكان هنان...
هو ذاته الذي ساعد على تمدد اللؽة الوسٌطة ...بٌن أهل السودان فً مساحات
تفرلت ...حتى ألاصً أطرافه المتباعدة ،كما أتاح مولعها لكثٌر من المهاجرٌن من
تلن البماع ...كً ٌستمروا فٌها ،ممتهنٌن شتى النشاطات ...من زراعة وتجارة
وصناعة وؼٌرها ...وٌصبحوا وبالتمادم (شباشة) مما أهدى (شبشة) صفة
المومٌة ...التً مٌزتها عن كثٌر من الموالع حولها....
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الخا)س

مو شا شاذ """
زاخر عاألخعار م أمثا ما )جرقشا إليو """
بي دهصا هها الرصيب"
همشا أ

فخر عممثالو """

و حاو أ

صمسس ععز وا م سير)و """

لصرو شاهدوا عمى ما قدمو """
م

فع"""وخير""

لسنصسعو  ،ولسنصسعات أخرى"""
)واصمت معو ها ذات الجر ب"""،
وهو ما قد داعد ا كثيراو"""
وح

فصو ها مصاهات م )ار خ"""

هها السنصسع (الذااشا العظع """
الشاعض عالرثير والوهير"""
م النوا ب السذرق """
والصا ممل أ )زاء ر راو""
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روسا )رو خاهص االضاءة"" لدى أدعالشا الحاضرة"
ولدى أدعا سو) .م)ا م ععده ""
)صمسس الخجى"

إلى المراء ،،،،،،
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