ملهمتً إفرٌمٌا بالد السمر

إلٌن ٌا إفرٌمٌاٌ ،ا جرحً الذي ال زال ٌنزؾ ،إلٌن أرض المرارات الحزٌنة.

إلى صورة الؽالؾ أهدي...

1

ما الفٌكً بس بكفٌكً،
بتعاٌنً وٌن...؟
ٌا ام هما ً دوام بارٌكً.

هنان بعٌد ....لى الفً الضلوع كاوٌكً...
هنان فً شنو؟

بتعاٌنً لى أم ًال..
تشتت أو ضاع؟
وال لى درب مرٌوداً..
طفش من الؽلب مرتاع...

خالكً فً وادٌن بران،
بتبكً...
أو للدموع بتمشً...
بالممناع...

بتناجً للصمٌع...
الفً العضم رتّاع...
أو فً حر الهجٌرة...
بتكوسً...
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لى أم ًال تبدد أو ضاع.

من للٌبا ً ضعٌؾ أو رهٌؾ...
بى الحال العلٌكً...
بتحكً...؟

وبى حال الولٌد...
الفً الحكر متكً.

المإلؾ

ملهمتً
إفرٌمٌا بالد السمر
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الدكتور  /عمر دمحم العماس

المحتوٌات
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الممدمة
ولفة تراثٌة
فً شرق السودان
خاطرة إرٌترٌة
ٌوؼندا مهد البحٌرات
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()1
الممدمة
إنه ...ولما لن ٌا إفرٌمٌا من دٌن علٌنا ...ولما على المدٌن أن ٌوفً بسداد دٌنه...
فإنً أعترؾ اعترافا ً صرٌحاً ...وأشهد معً ،من ٌتصدى بالشهادة على ...أننً
مدٌن لن ...ووجب على السداد ،مع رد الجمٌل لن ،أمً الوفٌة.
نشؤت وترعرعت فً كنفن الدافا...
فمد رضعت،
وحبوت،
ومشٌت،
و أكلت الطٌن...
طٌنن األسمر المتفرد...
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أدمنت المكوث على فًء ظالل أشجارن الوارفة،
ورشفت مما جدت به على من ماء سابك ..زالل...
وانؽمست فً خضمه...
أرسل اآلهات ،والزفرات ،متتابعة مرتاحة...
ولكم استنشمت خالل ذلن،
هواء طٌباً ...زاد النفس انتشاء وراحة.
كان لً فٌن ٌا إفرٌمٌا...
شرود طوٌل ...لعٌنً...
لم ٌمؾ دون جبالن المتراصة الشماء...
ولكم داعبت أذناي...
نؽمة ،و شمشمة ..حابرة ،لطٌور لم تؤلؾ ؼٌر إفرٌمٌا لها سكنا ً...
ضممتنً إلٌن ...إفرٌمٌا...
وأحسنت رفدي،
همت بن ..واتخذت للطواؾ عبرن،
بعضا ً من سداد دٌنً...
إن كان ذلن مجزٌا ً...

رأٌت أن أورد فً هذا الكتاب ...
الذي بٌن ٌدٌن عزٌزي المارئ...
بعضا ً من ممتطفات...
تدعم مساراتً الحٌاتٌة،
فً إفرٌمٌا...
6

فهً بعض ٌسٌر من كم كبٌر...
سبك أن نشرت بعضا ً منه...
لكن الولت حان لجمعه...
عرفانا ً لن...
ٌا إفرٌمٌا.

المإلؾ

()2

ولفة تراثٌة
ٌشتمل التراث السودانً ...الذي نحن بصدد الؽوص فً بحوره ،و التوؼل فً
عمك ٌنابٌعه ،على مختلؾ نشاطات الحٌاة العملٌة منها ..والنظرٌة ..والوجدانٌة،
شاملة الجوانب األدبٌة ..والعلمٌة ..والتجارب الفردٌة ،والجماعٌة ،المبلٌة منها..
والجهوٌة ..والوافدة ،من دول الجوار ..أو الدول والشعوب ذات األثر الثمافً..
واسع االنتشار.
لد ٌشمل التراث أٌضاً ،ما لد جاء به الرحالة ..والسٌاح ..والهاربٌن من
أوطانهم ،جراء وطؤة الحروب الداخلٌة ..أو الحروب الخارجٌة ،أو الهاربٌن من
العدالة فً أوطانهم ،أو المشردٌن من مواطنهم ،ألي سبب كان ..بصفة عامة ،أو
التجار ..أو الرعاة ..أو أصحاب الحرؾ والصناعات ،أو الذٌن تزاوجوا مع
ا لمجتمعات السودانٌة ..فؤنجبوا ما شاء لهم أن ٌنجبوا ..من األوالد ومن البنات ،وكل
أصحاب الحاجات المربٌة ..وؼٌر المربٌة.
كل هذا الفٌض الذي ذكرنا ..من الحاالت ،استطاع هذا التراث الموروث ..أن
ٌكون بوتمة واحدة ،تحدث عن نسٌج المجتمع السودانً ..من خالل حمب متتالٌة،
لكل منها شكلها الحٌاتً ...وتراكماتها الثمافٌة ،التً تخصها ،والتً أصبحت إرثا ً
ٌتعلك بحٌاة األمة السودانٌة ،وأصبحت تراثا ً موحدا ً لكل األمة ،التً تتحٌز رلعة..
ذات مواصفات معٌنة ..الطبٌعٌة منها والمناخٌة ..بصفة عامة ،والمكونات..
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واألصول اللؽوٌة ..والعمابدٌة ..والوراثٌة ،والتراكٌب الخلمٌة ..واآلمال والتطلعات
المومٌة ..والنزعات المبلٌة ..واالنتمابٌة ..والعاللات العامة ..بمن هم فً الجوار ،أو
ما لد ٌتخطاهم بالحد الممبول.
التراث السودانً ...إن كان ممارسة عملٌة محسوسة ووالعٌة ..أم كان رمزٌا ً
ومعنوٌاً ..كما هو فً المصص ..والشعر ..واألدب ،بمختلؾ فنونه ..وبكل
تفاصٌله ..فهو ٌحدث عن أمة واحدة...وعصر أو عصور معٌنة ...سطرت على
صفحات نشاطات األمة.

ٌمكن لنا أن نمول:
ّ
إن التراث السودانً بالنسبة لنا كسودانٌٌن ،هو الحٌاة ،محددة بفترات وحمب ..ال
زالت متعلمة بؤذهان األفراد ..أو ما لد اندثر منها بفعل الزمن ..فالتراث حٌاة
مستمرة ..تستمد كل حمبة منها ما شاءت ..أن تحذو من حذو ..عامدة إلى تخلٌده،
وإلى تطوٌره ،باإلضافة أو بالحذؾ أو بالتعدٌل.
إن المصص ..والحكاوي ،التً نجترها الٌوم ...ما هً إال حٌاة سبمت أحداثها،
لكننا ال زلنا نمارس بعض نشاطاتها ..ونعجب بالكثٌر من فمراتها ..ونزاول أحداثها
وكؤننا نحن الشخوص األصلٌٌن ،سوى أن كان ذلن ممارسة ..أو عن طرٌك
ألحكً ..أو عن طرٌك التمثٌل ،أو الكتابة ،بؤي صٌؽة ممروءة..
كما أن المصص وبكل ما جاء فٌها من خرافات ..أو أساطٌر ..أو بدع ،فهً
تهفو إلى ؼرس لٌم معٌنة فً المجتمعات ،أو االبتعاد عن صفات ..وممارسات..
وخصال منبوذة ،وكلها وفً مجملها ..نابعة من عصارة األمة الواحدة ،وكلها تعبر
تعبٌراً صادلا ً على ما ٌجوس بدواخل أفرادها...
لد ٌتبنى معانٌها البعض وٌنسبها لمن ٌنسب ...أو ٌعضد بها ما ٌنشده لوالً أو
فعالً ،ولد ٌتحاشاها البعض ،بحسب رإٌته الذاتٌة ..وبحسب تفسٌراته لألشٌاء،
ولكنها فً خاتمة المطاؾ ..فهً تحمل من المعارؾ ما ٌراود خٌال كل منتمً
للمجموعة الواحدة ،فتصبح بذلن سلوكا ً مشتركاً ...وهو ما سٌإدي بها ألن تكون
تراثا ً لومٌاً ..فً ممتبل الزمان.
من مضامٌن هذه المصص المتنوعة ..تنحدر األمثال ،التً تعبر عن موالؾ
حٌاتٌة مجتمعٌة ،فاألمثال فً مجملها تختصر كثٌراً من السطور والفمرات ،كً تدلل
على سلون أو معرفة ..تتضمن إرشاداً ..أو عظة ..أو توجٌهاً ..أو تعدٌل نمط
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حٌاتً بعٌنه ...فالمثل ٌحمل ممولة (خٌر الكالم ما لل ودل) ،ولد ٌستخلص البعض..
بعض الجمل أو بعض التعبٌرات ..التً ستصبح ألواالً مؤثورة مستمبالً ..تصب فً
ذات الوعاء التراثً للمجتمع ...ونمصد به هنا المجتمع السودانً.

تؤتً وتصاغ ال مصص ..فً لوالب ..وفً ممامات سردٌة ..تختلؾ من ولت
آلخر ..أو من موضع لؽٌره ..أو من صٌاؼة ألخرى ..أو من أسلوب ألسلوب..
فمنها ما لد ٌحكى كما هو مؤلوؾ فً األحاجً ،وهو النوع اللفظً من المصص..
والذي ؼالبا ً ما ٌحكى للصؽار من البنٌن والبنات لٌالً ..وؼالبا ً ما تموم النساء بطرحه
بشكل درامً ..ونمصد بالنساء هنا (الحبوبات) أو األمهات ،أومن ٌحذو حذوهم من
الخاالت ..والعمات ..واألخوات الكبار...
كثٌراً ما تتضمن لصص األحاجً ..كثٌراً من الخرافات مثل (الؽول) ..ومثل
(ود أمبعلو) ..ومثل (النسناس) ..ومثل (الشكلوتة) ..ومثل (الصمور الكبٌرة)..
أشباه (تٌلنك أب صلعة) ..التً ال ترى إال فً الخٌال ..ومثل (البعاعٌت) جمع
(بعاتً) ...وؼٌر ذلن مما هو خرافًٌ ..ثٌر انتباه الصؽار ،وٌدعوهم إلى تفهمه،
وٌثٌر مشاعرهم بالخوؾ ..أو بالتولعات الشجاعة ..أو تلن التً تدعو إلى اإلحباط.
أصبحت مثل تلن المصص تدرس ضمن مناهج التعلٌم النظامً (المدرسً) ،عن
طرٌك ألحكً ..وعن طرٌك التحلٌل الكتابً أو المرابً ،مع استخالص العبر
والمعارؾ الالزمة ،ومما هو مإسؾ ..فالمعلم وفً متابعته العلمٌة تلن ..ال ٌدرن
أنه ٌموم بتحلٌل الوجه التراثً لتالمٌذه ،بل ٌمؾ عند تلن الخالصة التً توصل إلٌها
من المصة ،فكان وعلى ألل التمدٌر ..أن ٌعطً التلمٌذ جملة واحدةٌ ...ؽطً بها كل
مجهوداته المصصٌة تلن ،أال وهً:
(دا من التراث السودانً).
نحن نعلم جٌداً ..أنه وفً ولتنا هذا ..أن معظم خرٌجً الجامعات الٌوم ،ال
ٌدركون معنى كلمة تراث مع أنهم ٌتلفظون بها كثٌرا ..وحتى بعض الكبار منا ال
ٌعرفون عن التراث السودانً الكثٌر ..وذلن إما لؽٌاب التراث عن المنهج الدراسً،
أو عزوؾ ممصود عن األسس التربوٌة للمجتمع.
معظم مجتمعات العالم ..وحسب ما شاهدت ،تهتم اهتماما ً بالؽا ً بتراثها ..فما
تشاهده من ولابع ملموسة ..أو ما تتوصل إلٌه من آثار الثمافات الممروءة ..أو
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المسموعة ..أو ما تلمسه من سلون مواطنٌهاٌ ،وحً لن ..بؤن هنالن نمطا خاصا ً
من الحٌاة لدى هذه األمة ..وهو ما نعرفه نحن بالتراث..
علٌه وجب أن نهتم رسمٌا ً بالتراث المومً السودانً ...كً ٌصبح منهجا ً لابما ً فً
التعلٌم ..وتخصصا ً منفرداً ...وزارة ...تسمى( ..وزارة التراث المومً السودانً)،
وبذلن نستطٌع أن نإصل لمومٌتنا ونزرع بذرة النمو ..والتطور ...والتحدي ،فً
نفس ..وفً وجدان ..وفً رإٌة ..المواطن السودانً ،أمل األمة ومنارة مستمبلها.
مثلما للمصص من وجود فً التراث السودانً ...فمد نجد مضامٌن تراثنا فً
أشكال ..وأنواع متعددة ،متعلمة بحٌاتنا وما ٌدور من حولها ،ففً الشعر بؤنواعه
تراث ..وهو ٌعد من أكثر أنواع التراث أثراً ..فٌما ٌهدؾ إلٌه ،من معانً ،وهو
ٌشمل أشعار ما عرؾ ب(..الدوبٌت) ..وما ٌعرؾ بالشعر الممفى ..فً المصابد
الشعرٌة ..العمودٌة ..الطوٌلة ،كما نجد تراثنا فً السجع ..وفً المؤثورات من
األلوال ..وإلى ؼٌر ذلن من األنماط األدبٌة الشعرٌة...
ٌتجلى تراثنا أٌضا ً فً العادات ..والتمالٌد ..والصفات ،الخاصة بالمجتمعات
السودانٌة ،المتعلمة بنشاطات حٌاتها المختلفة..
كما نجد التراث فً العاب الصؽار ..وألعاب الكبار ..ومجاالت التسلٌة..
والرٌاضة ،بل نجده فً كل نشاطات أنماط الحٌاة المجتمعٌة ..من آلٌات ،وأدوات،
ووسابل ،وأوانً ،ونظم متوارثة ..وآمال مشتركة ..ورؼبات وتطلعات متشابهة..
فً كثٌر من أهدافها ..ومعانٌها.
ٌسرنً أن أشٌر عزٌزي المارئ ...إلى أحد كتبً السابمة عن التراث السودانً
بعنوان:
"لطرات من التراث السودانً".
فستجد فٌه الكثٌر مما تتطلع إلٌه ،من تراثٌات ثابتة ..ومتحركة ،علها تشفً ؼلٌلن..
وترضً بعضاً ،من تطلعاتن التراثٌة الطموحة.
إن التراث عزٌزي المارئ ...متوافر ولٌس من الصعب الحصول على مضامٌنه،
فً عصرنا هذا ...عصر التكنولوجٌا ،الؽنٌة بؤجهزتها ..وأدواتها المتعددة ..من
وسابط  ...وطرابك ،تلن التً تمرب كل بعٌد ..وتوفر كل مبتؽى ،إنما تكمن
الصعوبة فً حفظ هذا التراث ،واالستفادة من محتوٌاته ..بكونها لوة دافعة للترلً
وللتطور.

11

()3
أمسٌات فً (لادم لفرٌت)
السودانٌة

11

إلٌكما أخوي...
الدكتور /خلؾ هللا دمحم لراش.
و
العمٌد بحري /عبد الرحٌم عٌسى األمٌر.
وإلى من هو منكم ..فً لابمة المثمفٌن...
من أبناء أمتنا السودانٌة المعطاءة،
وإلى كل من ٌؤتً عبركم ..من المهتمٌن بالتراث،
وإلى كل من جاءكم ٌسعى للعلم وللمعرفة...
أهدي هذا الصرح التراثً..
الذي أرجو أن ٌكون شامة آسرة...
فً صفحات التراث النٌرة...
وأن ٌجد نافذة ٌعبر منها للخٌر..
وللفابدة..
لكل أفراد األمة الواعدة.

عزٌزي المارئ....
ّ
إن للتراث السودانً ٌنابٌع..
ثرة ...متنوعة ...ال تنضب...
فهً ذات جذور ممعنة فً التعمك..نابضة و دافمة،
ال ٌتولؾ معٌنها أبداً،
وهً متجددة فً ذات الولت...
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تهدي فٌضها عبر مساحات التارٌخ...
وعبر حمبه المتعالبة...
ألمة لم ٌتولؾ عطاء أفرادها..
وعطاء مجتمعاتها...
عن اإلتٌان بكل ما هو جدٌد...
وما هو مبتكر..
وكل ما هو موثوق رباطه...
مشتم ًال على وجدانٌاته ،وعلى لٌمه،
وعلى نشاطاته الحٌاتٌة المتعددة...
التً مٌزته كثٌرا عن ؼٌره...
من األمم األخرى ...
فً كل حمبه التارٌخٌة...
الزاخرة بالتنوع الحضاري،
المتمدد مع مرور العصور...
وتنوع مآل الحٌاة البشرٌة....

فلن عزٌزي المارئ...

أن تتصفح معً الصفحات المادمات...
لنمؾ سوٌا ّ على بعض لراآت التراث..
وعلى شًء من مضامٌن التراث المومً السودانً..
بصفة خاصة،
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رؼبة فً إزاحة الستار..
ونفض الؽبار ...العالك بها،
من متكدسات الماضً ..وترسباته،
فلعلنا نسوق أنفسنا..
بد ًأ من هذا المنطلك الصلب...
والسمو إلى آفاق..
تجعل منا ..منارة بارزة ..وزاهٌة ..
فً رفع شؤن األمة السودانٌة..
والترلً بها..
إلى ما هو أسمى ..و أنبل،
وإلى ما هو أكبر لدراً..
و أرفع مكانة..
بٌن األمم من حولنا،
فتراثنا المومً...
ؼنً بما فٌه..
ونابض ال تكؾ ٌنابٌعه..
وال تتولؾ عن تدفك..
كل ما هو مفٌد..
ألمتنا..
ولؽٌرها من األمم...
فً عصر أصبح للتراث فٌه..
لٌمة..
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وفً الحفاظ علٌه مكرمة.

(أ)
إن الدخول فً متاهات التسفارٌ ..وحً بالتجدٌد ،و التوق إلى التوؼل ،فً بإر لد
تشفً الؽلٌل ساعة زمان ...ولد تإدي إلى انثناءات ٌعلو من ورابها ،أوار وضجٌج
مضنٌان ...تتكشؾ من خاللهما تبعات لم ٌكن فً الحسبان ارتٌادها ..حتى إذا ما
كان األمر ال تختلط فٌه الرإى.
لد ٌبدو المسار بعٌدا أو عمٌما ...بحسب ما ٌنؽمس فٌه المسافر ،وبالذات لجهة
ٌجهل مكونات شعابها وحوارٌها ...فؽالبا ما تختلط علٌه أبعاد المسافات بٌن هذا
وذان ...فتعلو وجهه ظالل العبوس تارة ،ومن ثم (تكشٌرة) ..ال ٌعرؾ لها أصل،
ٌملإها التوجس والخوؾ أحٌانا ..ولد ٌبتسم ما بٌن الفٌنة واألخرى ،من ؼٌر ما
سبب واضح للناظرٌن إلٌه ،اللهم إال من خالل منظاره الداخلً ...الذي ٌظل ٌطوي
المسافات ما بٌن ناظرٌه ..وأؼوار نفسه التابه ،التً تتولى كل شا ..لكنها توحً
بؤن إدراكه البصري ..لٌس بعلم بما ٌجري وٌجوس بالداخل..فالنفس البشرٌة مجمع
ل(..عمد) ٌصعب التالع جذورها أو تبٌن محاورها ...
لكنً وبرؼم ذلن ٌممت صوب (لادم لفرٌت) وأنا برفمة اثنٌن من أبناء الدفعة
لراش -اختصاصً الصدر ....والعمٌد بحري،
هما :الدكتور /خلؾ هللا دمحم أحمد ّ
(ولتها) عبد الرحٌم عٌسى األمٌر ...كان األمر آنذان ٌتعلك بالولوؾ على حاالت
(السل) المرضٌة ،فً لطاع هام من دٌارنا السودانٌة  ...ذلن المرض الوبابً الذي
أعلن حربه على األمة السودانٌة ...فً ثمانٌنات المرن الماضً ،حٌث تسالطت من
جراء سمومه المهلكة ...اآلالؾ من أرواح أبناء الوطن الؽالً...
كانت ساعة انطاللة مسٌرتنا هً توسط شمس ذلن الصٌؾ الحارق ،للسماء ...
من ٌوم مصٌؾ ...فسماإه صافٌة ،بال كتل أو حتى كسر من السحاب ،الذي لد
ٌبعث فً دواخلً الشعور باالرتٌاح ،وأنا ألتحم ..مستكشفا أراضً مجهولة تماما
بالنسبة لً ...كما أستطٌع أن ألول مإكداً ...أن من أرافك لٌس بؤعلم منً ،بؤدؼال
تلن األراضً الجدٌدة...
طوى بنا السابك ..ذو العشرٌن عاما ،أفٌا ًء  ..ووهاداً متمددة من الرمال
والحصى بؤنواعه ...فً سرعة فابمة ،مملمة ومفزعة...حتى أنً:

تلمست جنبً من فزع فمــد
ضاق صدري بما ٌحتوٌه وحارا
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وؼمؽمت الشفاه بفاتر متلعثم
ٌبدو وال ٌبدئ الحدٌث جهارا.
هامسا فً أذنً الدكتور ..موحٌا ً له بؤن الموت لد دنا ..
وتذكرت مالن بن الرٌب وهو رثا نفسه لابالً:

ٌا صاحبً رحلً دنا الموت فانزال،
برابٌة إنً ممٌم لٌالٌا...

وخطا بؤطراؾ األسنة مضجعً،
وردا على عٌنً فضل ردابٌا..

وال تحسدانً بارن هللا فٌكما،
من األرض ذات العرض أن توسعا لٌا.
ألول مرة أتنصل عن دٌممراطٌتً وأومن بؤن للتسلط (حوبة) ...فرأٌت حٌنها
أن صرؾ األوامر والتعلٌمات ..لذلن الشاب الذي (أال أشن بؤنه متهور) ..أصبح
واجبا ً ..فاستجاب لً الدكتور ،وأ ًصدر أمره الذي ٌبدو أنه لد تبنى شكواي بحمٌمٌة
فابمة ،ألنه وعلى ما أظنٌ ...شرب من نفس الكؤس الذي أرتشؾ منه جرعاتً
(المتؤسفات) ..والمرٌرات ،فً نفس الولت(...وكمان صاحبً الضابط زاد الجرعة
شوٌة بى هرشة لوٌة) ،لكنً ال أحكم إن كان ٌخشى الموت (زٌنا) أم ال  ..لكن
وحسب مالحظتً ..أنه كان (أرجل مننا شوٌة) ..أما أنا فالتزمت بسنة أهلً
المعلمٌن ،الذٌن ال ٌبدون سخطهم أو احتجاجهم ،مهما تشعب األمر واستشرى،
فلذت بالصمت ...ألرأ فً وجه السابك ماكتب بخط واضح وبٌن:
(دول ناس شنو الجبانات دول)....
طبعا الحروؾ كلها مفخمة ،بحسب ما تنحوه لهجة أهلنا البجا ...حٌث ٌنطمون
الدال ضاداً ،وٌعطون الجٌم حمه من التفخٌم ...حتى تحسبه كبٌر أناس فً بجاد
مزمل.
16

التحم بنا الشاب (البجاوي) طرلا ؼٌر معبدة كتلن التً سلكنا من لبل ..إال أنها
تتمٌز عنها بكثرة الكثبان الرملٌة المتراصة و المتالصمة ...التً تحسبها (لوز
واحد) ..تتفاوت فً ارتفاعاتها ،وفً مماماتها ،فالكثٌر منها ٌتسٌد المولؾ ما بٌن
الفٌنة واألخرى ...و أخاله ٌمول :لجاره من الكثبان ..أنا أرفع منن مكانة و(..أنا
أكثر منن ماالً وأعز نفراً) (صدق هللا العظٌم) ..وكؤن السابك لد تجاوز األوامر
والتعلٌمات ؾ(..داس البنزٌن لى الصاجة) ،وأخذ ٌمفز كما تفعل أختنا أنثى حٌوان
(الكونجارو) (وهً من ذوات الثدي األصٌلة حسبا ً ونسباّ)...
بٌن تلن الشجٌرات المتفرلة ،خوفا على نفسها وعلى رضٌعها ...فظلت العربة
تمفز من لمة لممة ..ومن لمة لمنخفض ..على ؼٌر هدى ،ولم ٌكن هنالن سٌد ٌسود
ؼٌر الصمت ...المدفون فً جوؾ الخوؾ والتحسب ...حتى (المنتة) أصبحت
تطلك سراً...وأصبحنا كؤنا ال نعرؾ بعضنا البعض...وعلمت ساعتها أن (كل نفس
بما كسبت رهٌنة) ،وأدركت معنى اآلٌةٌ( :وم ٌفر المرء من أخٌه وأمه وأبٌه) ...
وعرفت ما تعنٌه اآلٌة (فؤما من أوتً كتابه بٌمٌنه) ...ومعنى اآلٌة (وأما من أوتً
كتابه وراء ظهره) ..
لطع تفكٌري وتؤمالتً الدٌنٌة ،صوت السابك الذي صرخ عالٌا ً لٌمول( :ما فً
ترٌمة إال كدا) وهو ٌعنً (طرٌمة) ....وأردؾ ونحن تكبلنا أصفاد الصمت( :األربٌة
بٌوهل لو رفؤت كرابً من البنزٌن) ..وتركنً أناجً نفسً والول( :أحسن نتوحل
هنا وال فً اآلخرة؟؟؟)..ولنسؤلن عزٌزي المارئ( :دي رحلة ترفٌهٌة وال
تهلكة..أما ٌجوز لنا أن نسمٌها  ..الرحلة األخٌرة...فً الطرٌك إلى الموت؟).
أربعون من الدلابك الطوٌلة جدا ...ونحن بٌن الكثبان ...والتً تنمضً فً تؤن
ممض ،وفً تبختر ..وخٌالء ..وزهو (الطاووس) ،وفً (دؼالة الحمار
الدٌراوي)..فهً تمشً (خطوة ...خطوة ...اتنٌن مستحٌل) ...أنمضت أربعون دلٌمة
ونحن ثالثتنا ممسكٌن ..ولا بضٌن على المماعد ،ؼٌر الوثٌرة ،والتً زاد التصالها
بنا ...حتً خلناها بعضا منا ..وأبصارنا شاخصة توحً لنا بؤنا ال زلنا على لٌد
الحٌاة ..وأن فً العمر بمٌة.
هاجت بً الذكرى فرجعت للوراء أمداً سحٌما ً ...واختلطت فً ناظري اآلمال
واألوهام ،فطافت بً لألمام امتدادا ً بعٌدا ...وأملت من بٌنها ساعة الوصول للهدؾ
المجهول ...ولكنً أسترجع وألول :لنفسً فمط( ...اآلمال كذابة) ...ترجلت (ٌعنً
بمٌت راجل) ،وهمهمت لجاري المتصلبٌن فً ممعدٌهما ،بصوت أجش...ال تخطبه
أو تتجاوزه الحشرجة...لكنً لم أجن ؼٌر الصدى األكال ...الذي بدد لدي ،كل أمل
فً البماء على لٌد الحٌاة..عدت أدراجً متلفعا بصمتً ..الذي ٌضج صاخبا بٌن
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أضلع ..أبلتها المنون وفاتها الجراح ..لكنً لم أبن( ...وهللا ما بكٌت) ..تماسكت
..وتفمدت نظارتً فلم أجدها ...ال شن أنها طاحت بعٌدا حٌنما اصطدمت جمجمتً
بسمؾ العربة ،فً إحدى المفزات الكونجارٌة اللعٌنة ...فشعرت ،اآلن فمط( ،إنو)
(رلبتً وجعتنً) ،فحسبت (الحكاٌة) جٌدا ...ال ؼرو فؤنا (كنت جبت فً مادة
(ضربت الخماسً فً
الرٌاضٌات فً الشهادة السودانٌة جٌد جدا) وعلٌه
ّ
السداسً) ...وتوصلت إلى أنه :إذا أخطؤنً الموت هذه المرة ،ؾ(..الطاٌوق)
مستمبالً(...ممطوع..ممطوع)...
تركت إحدى ٌدي ،طابعة مختارة ،مكان لبضتها بممعد العربة الذي أجلس علٌه...
وأمسكت (كتر خٌرها) بالرلبة المؽلوبة على أمرها ...فً سبٌل (استعدالها) ،وٌخٌل
لً أنً كنت أترنم ،ولتها( ،مجرد خٌال) ...وأنونً:

ٌوم لسمون ٌا هم كتبوا علٌن
اسمً...
لو كان روون بالدم ٌا هم روون
دمً...
أنا لو رضٌت بالهم ما برضى بً
همً.
بعد الذي حدث ل(..رلبتً وطاٌولها) ،نسٌت الرمال ...ونسٌت كل مكونات
التربة ..وخواصها ..والزراعة ..والحصاد ..وحتى (اللكل والشراب) ..وأصبحت
أردد المثل المابل( :كان جاتن فً امسنبون تنسٌن أمن وأبون)...فنسٌت أنً
درست علوم األحٌاء ...فً حمبة مضت ...وأنا اآلن أشهد آخر خطوات تلن الحمبة،
المنحدرة نحو ؼٌاهب الزوال.

(ب)
أربعة من الساعات انمضت (تجرجر) بعضها بعضا ً ...فً لوالب وخطوات
مثملة باألسى ،والضجر  ..تنوعت وتعددت فٌها أحاسٌس الترلب ..والتوجس..
والشتات ،تمرغ فً الوحل كل أحالم الرضاء ...وإشرالات السرور ،وثملنً بكل ما
تدخره من إٌالم ..وأسى مضنٌٌن ...إال أنً أثملتها وأمطرتها بالشكوى ..وعدم
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المناعة المترادفٌن ...لما كان ٌجري من أحداث متوالٌة ...تهافتت علً من حٌث
أدري وال أدري ...أهون ما فٌها كان ألسى ما اللٌت منها.
(تدحرجت) بً المسافات أخٌرا ً ...الى ما أطلك علٌه مجازاً (مٌس الدكاترة) ،أو
(مٌز الدكاترة) ...فً بمعة تتوسط الخالء المفر ،هً مدٌنة (طوكر) التً لم تخل من
شا ،على اإلطالق ،سوى سمات ومعالم المدٌنة.
أكرم األطباء نزلنا أٌما إكرام ...وهذا أمر طبٌعً لدى السودانٌٌن فً أي دار أو
موطن من األرض ٌعمرونه ...وال ٌفوت علٌن عزٌزي المارئ ...أن من بٌننا نحن
الثالثة اختصاصً كبٌر فً أمراض الصدر ...ونحن اآلن بٌن أفراد لبٌلته.
كل شًء كان دسما مثل دماثة أخاللهم ...وحسن استمبالهم لنا ..فكل شًء كان
مٌسراً ،األكل ..والشرب ..و (الكالم الحلو) ،الذي كان ال ٌخلو من جمل وعبارات
المثمفٌن عندنا ...وبالذات األطباء ،الذٌن كثٌرا ما ٌخلطون العربٌة باإلنجلٌزٌة
المحشورة حشرا ...لتدلل على مدى العمك الثمافً لدى المتحدث ،والتً كثٌرا ً ما
تعجب المتلمٌن البسطاء من العامة .

كل المداخالت والمصص كانت تمٌل إلى جانب الدعابة ...التً دابما وفً مثل
هذه الحاالت ..تمثل مفتاحا ً حتمٌا ً آمنا ً ..لتثبٌت (الخلطة) و (تسبٌكها) بٌن
المجتمعٌن ،الذٌن لم تتوافر لهم لحظات للتاللً فً أزمان توارت ٌ ..بدو أنً الوحٌد
الذي كنت أحمل (بدل الهم) همٌن كبٌرٌن :أولهما (رلبتً) وثانٌهما (االندماج) فً
ما كان ٌجري من حدٌث ومتابعته ..إذ أن أخبار الموت كانت تلسعنً بؤلسنة لاسٌة
السعة ..ما بٌن الفٌنة واألخرى ...كلما تطرق لذلن السمار من حولً ...فحٌاتهم
كلها تشرٌح ،وتمطٌع ،وموت.
انعطؾ مجرى الحدٌث وسار نحو الكثبان الرملٌة الطوكرٌة ...فكان الحدٌث
مخٌفا ..أحسست أن (دلات للبً المهرود) ...تدافعت ..وتعالبت فً سرعة مذهلة...
لم تدع (للرجالة) مماما ً عندي ..أو لموة الصمود واالحتمال مجاال ٌذكر..ؼٌر أن
أكثر الحدٌث رعبا كان ...ما تناولته أذناي المفتوحتان بالكامل ،عما ٌتعلك بالحوادث
المرورٌة المإلمة ،و بالذات حادثة رفٌمهم الطبٌب (فالن) ...الذي ارتضم رأسه
بسمؾ العربة ،التً كانت تتمافز ما بٌن الكثبان ،فً وثبات متتالٌة (مرة فوق ومرة
تحت)  ...تخٌلت أنهم لصدوا نمل الرسالة إلى مباشرة ...إال أنهم ال ٌعلمون شٌبا
للذي جرى ل(..رلبتً) المنكوبة...
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طافت بنا لحظة صمت ال ٌسمح ولتها إال (بجر النفس وبس) ...لكنً خلتها
طوٌلة جدا ً ...فهً كانت أطول من لٌل اآلالم ،فتساءلت فً اهتمام بالػ وللت:
(أها...؟) ال أعلم كٌؾ خرجت أداة االستفهام تلن من بٌن شفتٌن جرٌحتٌن ،من فرط
األسى ،متباعدتٌن و (ناشفتٌن)..فً نفس الولت ،وكنت أعنً بذلن مواصلة
الحدٌث ،الذي أستطٌع من خالله تشخٌص حالتً المرضٌة (العضوٌة
والنفسٌة)...ومما ساعدنً على (التصنت) ..إذا شبت عزٌزي المارئ فضع عالمة
الكسر على التاء األولى ،وعلى الصاد ،وشددها على النون ...انمطاع التٌار
الكهربابً أثناء تلن الجلسة ...التً ال تتبٌن فٌها التفاصٌل الدلٌمة ،للسمات التعرٌفٌة
لدٌنا ...وهً ؼالبا ً ما تكون عند (ألحكً) متجمعة فً الوجه( ...ولو كانت الكهربة
جات فً الوكت دان ،كان وشً عبارة عن ..سبورة ملٌانة بى شخبتة معلم جدٌد..
ٌا دوب فً حصته األولى)

أرخٌت سمعً بإرهاؾ لم ٌعهده لبلها ...وزاد سواد الخبر ،وسواد اللٌل ،الذي
أصبحت مندسا ً فً زواٌاه ...سواد نفسً الداخلً ،الذي لم ولن ٌلحظه أحد من
الجالسٌن ...فتذكرت تلن (الضل ّمة) التً تتحرن أثناءها المفزعات من
الكابنات...األسطورٌة ،والتً كانت تحملنا مرؼمٌن على النوم مبكرا (أٌام كنا
صؽار) ...فصمت وصمت الجمٌع  ...متابعٌن تفاصٌل مؤساة الدكتور (فالن)
المنكوب..
تجول بنا الحاكً ما بٌن مستشفٌات الخرطوم ،ومستشفٌات الماهرة ،وما بٌن
(تخرٌم) الجمجمة ،وشدها بالحبال والجنازٌر ...ومن ثم شلل الجسم بالكامل ،بتلؾ
(الطاٌوق) وكانت النهاٌة ..وهنا مربط الفرس بالنسبة لً (...كل شًء وال الطاٌوق
دا).
ألٌل ذلن اللٌل ...وال أدري كم من الساعات كان طوله ...وال أعلم ،أو أذكر أنً
لد فمدت وعً أثناءه ...بعد أن أرخً النعاس أستاره على جفنً الملمٌن ...لكنً
أدرن تماما ً ،أن شمس الٌوم التالً أشرلت ...تشتت فً األرجاء ضٌاءها الصٌفً
الوافر.
(ج)
دخلت المدٌنة فً صباح ذلن الٌوم متربصا ً ...مترلبا ً ...أهفو الستكشاؾ المزٌد،
فتمكنت من معرفة بنٌتها ..ووضعها الجؽرافً ،تماما ً ،تجولت بٌن شوارعها التً
شدت انتباهً إلٌها كثٌرا ...ممارنة بما شاهدته فً مدن ..أو حتى لرى ..أخرى ،إال
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ما لد كان متمث ً
ال أمامً ..فً مدٌنة (بٌشة) السعودٌة ،عند زٌارتً لها فً زمان
سابك ...فهً تمع فً نفس خط العرض الذي أنشبت فٌه مدٌنة (طوكر)..
تتكون المدٌنة كلها من ثمانٌة وعشرٌن صفا ً من منازل متشابهة ...ومتساوٌة ،فً
أشكالها ومساحاتها ...شٌدت من الطٌن (الجالوص)...فهً متالحمة ومتالصمة
تماماً( ..الكتؾ مع الكتؾ) ،مع بعضها البعضٌ ..لتصك مع كل منزل ..نظٌره فً
االتجاه المعاكس له ..والذي ٌتفاعل سكانه (المالصمٌن لٌهم) مع جٌرانهم ...عن
طرٌك (النفاج) المعروؾ ألهل السودان ،والتً لل ما تجد بٌنها شوارع رٌٌسة...
أو (أزلة) ،إال ما ندر...

من الؽرٌب أن صؾ المبانً ،كان ٌشٌد مع األوتار ..ولٌس كما هو معهود
لدٌناٌ ...مام على نظام االتجاهات األربعة المعروفةٌ ...عنً ٌتمدد صؾ المنازل
حسب الوتر ،من الشمال الشرلً ..للجنوب الؽربً ،وهً تمع فً واد ؼٌر ذي زرع
محاطة ب(..ردمٌة ترابٌه) عالٌة( ..ترس) ..كم ذلت فً سبٌل تسلمها األمرٌن،
ألٌمت لحماٌة المدٌنة من السٌول ومن السوافً.
تطلى وتحصن المنازل فً (الؽالب) ب(..الزبالة) ،والزبالة هً عبارة عن
مكونات معٌنة متوافرة فً البٌبةٌ ،تم تخمٌرها ..لعدة أٌام ..بالطرٌمة اآلتٌة:
كوم) فً شكل كومة ال تعلو لمتها عن األرض كثٌرا ...وتتكون من روث
(ت ّ
(بعر) الحمٌر ...وهو أجود أنواع الزبالة ،مضافا ً إلٌه التبن إن توافر وهو لش
سٌمان نبات الممح المهروسة (الناشفة)  ...مدعمة فً فترة الحمة ،ب(..الرلٌطة)،
أو (الرلٌطاء) إن شبت...وهً التراب الطٌنً الذي ٌجعل الزبالة أكثر لزوجة..
وأسهل ..وألوى التصالا بجدران المنازل ...سوى أن كان على جدران (الؽرؾ)
الخارجٌة ،أو جدران (الحوش) ،الطٌنٌةٌ ...لً ذلن إضافة الماء...ومن ثم تترن
هذه الكومة على حالتها تلن ...لعدة أٌام ،لحٌن اكتمال عملٌة تخمٌرها...
بعد أن ٌتؤكد صاحب الشؤن من اكتمال عملٌة تخمٌر الزبالة ...تتم عملٌة
(الملب) ،بتخفٌؾ الماؾ  ..لتنطك بمثل ما تنطك كلمة ...لمرٌة ...وكسر الالم،
بمعنى أن تفتح الكومة ..وتضاؾ إلٌها (الرلٌطة) وعندها تفوح رابحة الزبالة
الممٌزة فتزكً أنوؾ البعض ..وتزكم أنوؾ آخرٌن ...بعبٌرها (الروثً) الذي ٌموم
(الزبال) بعجنه مستخدما (الطورٌة) ..ورجلٌة الشرٌفتٌن الحافٌتٌن ،اللتان تساعدانه
كثٌرا فً الحصول على لممة عٌش شرٌفة ..وحالل ،فً ذات الولت.
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تسمى عملٌة إلصاق (تجلٌط) الزبالة بالحابط (التزبٌل) أو (مسح الزبالة) ..عن
طرٌك مساحة معٌنة ..ملساء ...مستطٌلة ...ومسطحة فً مساحة 21x 31 ...سم
مربع بالتمرٌب  ..تصنع من الحدٌد ..بممبض خشبً ...فً الؽالب األعم  ،على
سطحها اآلخر ٌعنً( ...ضهرا) ،توضع علٌها الزبالة بعد أن تعجن تماما بالماء
وتصبح ن(..المدٌدة)ٌ ،ضعها (المناول) ..وهو الشخص المساعد ل (..المساح أو
الزبال) ..على المساحة ،التً ٌمسن بها الزبال بٌده الٌمنى  ..إن لم ٌكن أشوالً ..فً
وضع ٌمكنه من تناول (اللممة من الزبالة) ..ومسحها أو (تجلٌطها) بكاملها على
الحابط ،بعناٌة ..ودلة ..متناهٌتٌن ،ؼٌر أن البعض من (الزبالة) ٌتسالط أثناء ذلن..
على األرض ،إال أنه ال ٌشكل هاجسا ..لملته ...
تؽطى المنازل بالسمؾ البلدي المعروؾ المكون من األعواد متساوٌة الطول
والحجم ...ؼٌر أن هنان أكبرها الذي توضع علٌه األعواد أو العٌدان (الرصاص)
وهً (المرصوصة رصاً)ٌ...عرؾ هذا العود الكبٌر ب(..المرق) ،بكسر المٌم
والراء ،وهو ٌمطع من أشجار تتمتع أخشابها ..بالصالبة والموة ،والذي نادرا ما
تعٌس (السوسة) أو (األرضة) الفساد بداخله ،فهو ٌموم بحمل كل (الرصاصات) وما
صاحبها من (المنا ،أو المطارق ،والتبن ،والرلٌطة ،والزبالة)...وفً كثٌر من
األحاٌٌن ٌسند (المرق) بمابم (شعبة) ..لها طرفان صؽٌران فً أعالها ...تعرؾ
ب(..األمٌنة) ،كل ذلن من أجل تؤمٌن السمؾ وحفظه من السموط.
داخل أحد هذه الؽرؾ ..التمٌت بشٌخ عجوز اسمه (دمحم عامر)ٌ ،بلػ من العمر
نٌفا ً وتسعٌن عاما ً ...وهو شٌخ ضرٌر من لبٌلة الشاٌمٌة ...الذي جاء به الزمان لهذه
البمعة من األرض صبٌاً...وهو المإذن المعتمد لمسجد الحً الذي ٌمطنه ...كان
إلبنته الصؽرى (أم الحسن) ...الفضل فً لٌادته وتوجٌهه ..كً ٌسلن المسار اآلمن
الذي تتخلله أؼصان (الزراٌب) الشابكة ...وأكوام التراب (الدراب) و (البعر) ...من
مخلفات الحٌوانات األلٌفة المختلفة ،كاألبمار ..والحمٌر ..والماعز ..والضان..
والجمال ،وؼٌرها ..مما لد ٌعترض طرٌمه ،وذلن عبر اإلمسان بطرؾ من طرفً
عصا طوٌلة ...كً تسهل لها لٌادته ،بؤمان للمسجد ومن ثم للبٌت ،بعد انتهاء
عملٌتً اآلذان والصالة معاًٌ ...الها من ابنة فاضلة ..وبارة بؤبٌها تلن هً (أم
الحسن) ذات السابعة من العمر الطفولً الرابع ،التً ترعرعت ..ونمت ،فً عمك
ذلن الزمان الجمٌل المكلل بالوفاء.
جالست ذلن الشٌخ وللت لهٌ :ا (..ودعامر) ! وهذه كنٌته التً ٌرضاها وتحلو له
كثٌرا كما علمت ذلن( ،إنت طوكر دي سموها طوكر لى شنو؟)  ..لم (ٌتلفت) كثٌرا

22

بل استرسل فً اإلجابة ..بلسانه ذي النكهة الشاٌمٌة اآلسرة ...التً ال تخطا اإلمالة
أبداً...لابالً:
((كان أهلنا بمولولنا ..المنطمة دي كانت (أرضها) ...بكسر الراء ..طٌنٌة
(لكة)..بضم الالم وتشدٌد الكاؾ المفتوحة ،وما بجٌها زوالً ساكت ..إلً (بكسر
األلؾ والالم المشددة المكسورة) للزراع ..بكسر العٌن ..وكان كل زوالً داٌر
ٌنصحلو زول بمولو :إت كان مشٌت طوكر دي بتوحل فً الطٌن وتانً مرلتن
تبمالن لاسًٌ أو بتتوكر..وبى طول الوكت سموها (توكر) ومشت الكلمة وبمت
(طوكر))...
إال أن شابا ً ٌدعى (الناصر) من أوالد الجعلٌن أفادنً باآلتً:
(أثناء الحمالت العسكرٌة فً الحرب العالمٌة الثانٌة ،كان أحد المواد العسكرٌٌن،
من الخواجات المحاربٌن المتمدمٌن ..إلى منطمة الشرق ،لد استهدؾ منطمة
(طوكر) هذي ،وعندما سبل إلى أٌن أنت متحرن لال:
) تو أوكر) وٌشٌر ذلن إلى إسم لدٌم لها هو( :أوكر).
وبالتمادم والتحرٌؾ ...أصبحت كلمة واحدة نملت للعربٌة (طوكر) ،ولد كانت كلمتان
تتكونان من:
TO
and
OUKER
وللبت التاء طا ًء مفخمة حسب اللهجة المحلٌة.

( د)
سالتنً لدماي إلى سوق المدٌنة المتواضع (جدا) ...وتلفت كثٌرا فلم ٌشدنً نحوه
إال مكونات ..وسمات الفلكلور والتراث ...الخاص بمنطمة (شرق السودان)،
والذي لم ٌوضع ..أو ٌحفظ ،تحت أي نوع من أنواع الرعاٌة...فجلست على كنبة
متواضعة بإحدى المماهً البابسة ..الٌابسة ،علنً أتناول كؤسا من الشاي..
المجروح ،على ٌدي سالً (جرسون) ،لطؾ هللا به أن ٌكون حٌا ...حتى ساعة
جلوسً تلن...
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أمرت بكؤس واحدة من الشاي (السادة) ..فجابتنً الكؤس على استحٌاء..
(تتجلفك) بٌن ٌدي السالً ،ؼازلتها بنظرة من عٌنٌن منكسرتٌن ..ال تجٌدان
(التبحلك) وال حتى تسلٌط النظرات الثالبة ...فمد أدركت أننا (أنا والكباٌة) ،ال
نطٌك بعضنا ..وال نتمبل المجالسة معاً ..لكنا صمتنا ،كل ٌرمك صاحبه من ولت
آلخر ،متمنٌا ً له الزوال.
وأنا فً تلن الدوامة ...أحسست أن الكنبة تؤرجحت و تحركت ..وشعرت أنً
(أنخجٌت معاها) ...فمد جلس إلى جانبً ،فً الطرؾ اآلخر من الكنبة ،التً أنا
لابع فٌها ،رجل فً ممتبل العمرٌ ...زٌن جلبابه المصٌر ..الذي ال ٌسبل أستاره..
على ذلن (السروال أبتكة الكبٌر) ...الذي تتدلى رجاله و (تكته) الطوٌلة ...حتً
الشٌطان)ٌ ...زٌن الجلباب سدٌري (أبٌض بى أسود) وثوب (كوٌرة ...
(بنمالً) خفٌؾ ...ال ٌكاد ٌواري ما بداخله ،وهو الذي لادنً إلى ضباب الشاعر
(السٌاب) حٌن وصفه :

مثل الحرٌر ٌشؾ عما ال ٌبٌن...
وما ٌبٌن،
عما نسٌت وكدت ال أنسى...
وشن فً ٌمٌن.
كان الرجل ٌحمل عصا ؼلٌظة ...ال ٌتؽشاها لصر وال طول ،وهً التً تعرؾ
ب(..المرجة) ...ظل ٌنمر بها على األرض مرارا ً وٌنادي بالسالً :
باهلل تدٌنا إتنٌن جبنة (أدار كلوب)...والتفت إلى لابالً( :إشرب جبنة أهسن ..أنا
ما تحب الشاي .إنت من فٌن؟) ...وتم التعارؾ بٌننا ..وبدأ ٌحكً ...وٌحكً...
وأنا أمثل أذنا ً صاؼٌة ..وأرضا خصبة لالستماع ،وأرتشؾ من تلن المهوة التً
أطلك علٌها جلٌسً كلمة (أدار كلوب) ...فكان لمذالها فً لسانً ،لبول للحد الذي
ٌمكننً أن أتواءم مع طعمها الالذع...

حكا لً جلٌسً ..فً تلن اللهجة المحببة لً ..منذ تلن اللحظة وحتى اآلن ،تلن
اللهجة التً تملب فٌها الحروؾ العربٌة إلى ؼٌرها ..تخفؾ تارة وتفخم
أخرى...وكان من بٌنها أن للت له :نحنا أهلنا أدونا  ...فماطعنً صابحا ً لبل أن
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أكمل حدٌثً (:أضوكم شنو؟) ...وهنا للب الدال ضاداً ...فحدثنً كٌؾ أن
(الحرامً) ضربه ب(..السٌخة) وهو نابم ...وما أفاق إال وهو على سرٌر
المستشفى بعد (سبعتاشر) ٌوم ...ولم ٌفتنً أثناء تلن الثرثرة ...أن أتساءل عن
(األداركلوب) ! فعرفت أنها نوع من (للٌات) البن ،بتخفٌؾ الماؾ...ال ٌرلى فٌها
لون حبات البن ...حٌنما تملى ...إلى اللون األسود الفاحم ..بل الفاتح..
ٌعنً(...خاتؾ لونٌن)..
استفدت أٌما فابدة من حدٌث ذلن الرجل ...فمادنً الخٌال و (السرحان) ساعتها
إلى (فٌنٌسٌا) تلن المدٌنة العابمة ...بجنوبً إٌطالٌا ،حٌث تم اللماء بٌن إحدى
الحسناوات الشرلٌات ...والشاعر الرومانسً المصري ...علً محمود طه
المهندس ،لرب (سالً) ..تخٌر أجمل الموالع ،لتسوٌك ما ٌعنٌه من المشروبات،
فجلسا إلى لرب (السالً) فؤنشد الشاعر حٌنها ٌمول :

مر بً مستضحكا ً فً لرب ساق
ٌمزج الـــراح بــــؤلداح رلاق
لد لصدناه على ؼـــٌر اتفاق
فضحـــكنا وابتسمنا للتاللـــً.

ما ترى األؼٌد وضاء األسرة
دق بالساق ولد أسلم صدره
لمحــب لؾ بالساعد خصره
لٌت هذا اللٌل ال ٌطلع فجره

ذهبً الشعر شرلً السمات
مرح األعطاؾ حلو اللفتات
كلما للت له خذ لال هات
ٌا حبٌب الروح ٌا أنس الحٌاة
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تتطابك المسمٌات ..وتختلؾ الممامات ..هكذا دابما لدى بنً اإلنسان ...فهل ٌا
ترى ٌتشابه (السالً) عندي وعند المهندس؟ ...الكؤس لدى المهندس تحتسى...
وكؤسً تدلك و(بالذات لو ولعت فٌها ضبانة)ٌ ...مكن للناظر أن ٌمعن النظر فً
كؤس (علً) أما كؤس (عمر) ! فٌكفً أول نظرة ...وما بعدها ٌعتبر وزرا
ٌحاسب علٌه...كان جلٌسً فً ممهى (طوكراوي) ...رجل ٌحمل أدوات الحرب
فً ٌده ..وأهمها ما توارى عن األنظار ..معلما ً على عضده األٌسر ! وجلٌس
المهندس (الفٌنٌسً) ودٌع ..أؼٌد ..ضاحن ،تزٌن أنامله وردة آسرة....
لكنً والحك ٌمال كنت مستمتعا ً ..وأنا أتمارع كإوس الراح الحالل ،مع جلٌسً
(الطوكراوي) ...كؤشجار ممرن النٌلٌن ...التً أنشد فٌها شاعرنا عبد الرحمن
الرٌح حٌن لال :

فً الممرن تشوؾ األشجار صفوؾ
والنٌل حـــولها كالعابد ٌطـــــوؾ
تــشرب من زالل من خمر حالل
وٌعم الجــالل طولها وعـــرضها
فً لحظة هٌاج ؼٌر عادٌة ...ضج الشارع ..وتعالت األصوات ،والصراخ،
فرأٌت الكل ٌركض مسارعا ً ...أو ٌجري ،صوب جانب المدٌنة الشرلً ...ترن
الكل ما كان ٌنوي فعله ..ولفز جارٌا ً ...حتى جلٌسً نهض بمفزة فرحة ...وهو
ٌمول جات ..جات ..جاتٌ( ..اهلل تموم) !! كان لولع (ٌاهلل) المخففة ...هٌجان
فً دواخلً..طؽى على ما ٌدور فً خارجها.

لمت مرتعدا !..وتساءلت..؟ فولع فً سمعً أن (الهور ...جات) ..ووجدت نفسً
جارٌا مع الموم ،رجاال ..ونساء ..وصبٌانا ً ..وصباٌا ..وأطفاالً ،إلى أن وصلت
طرؾ المدٌنة الشرلً ،فصعدت (الردمٌة الترابٌة) بخفة ...ومن على ظهرها..
رأٌت ما ر أٌت ...رأٌت (بركة) ٌهدر بماء زاخر ..فابر ..فهدأت أنفاسً..
وانتابنً شعور باالستحسان ..والرضاء ..وحمدت هللا أن (الهور جات).

(هـ)
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تحرن بنا السابك المتمرد ...الذي أنستنً السنوات اسمه ..ولم تنسنً آثار معاناتً
أثناء رحلتً معهٌ ...تمدد الطرٌك الرملً المنبسط أمامه ..وٌتلوى كما األفعى ...فً
انسٌاب سهل وممتعٌ( ،نحشر) فً ثناٌا ذلن اإلمتاع بٌن الفٌنة واألخرى ...التوجس
والخوؾ ،فالمثل السودانً ٌمول:
(الضاٌك عضة الدبٌب بخاؾ من جر الحبل)
السٌما فجؽرافٌة ..وتضارٌس المنطمة التً نحن فٌها ،لم نؤلفها من لبلٌ...بدو أننا
نسٌر فً بٌبة صحراوٌة أو شبه صحراوٌة ..تخلو تماما من الكابنات ذات الحركة
الواسعة  ..وٌبدو لً أننا نحن ..أربعتنا ..هم الذٌن ٌمثلون الكابنات الحٌة فً تلن
المتاهات...
كنا نسٌر وتداعبنا نسمات لاسٌة ...هً ألرب للرٌح من الهواء العادي المتحرن..
ترشمنا ببعض من حبٌبات الرمل المتطاٌرة ،من خالل نوافذ العربة التً لم تؽلك
لط ..تحسبا ً آلثار تلن الدرجات العالٌة من الحرارة ...حٌث كان ممدمنا لتلن الدٌار
فً( ...عز الصٌؾ) ،كما أن العربة ..مثلها ومثل الكثٌرات من رفٌماتها فً ذلن
الزمان ،ال تتمع بجهاز تبرٌد (مكٌؾ) ...فتنفسنا كان تنفسا ً عبر النوافذ ،بحك
وحمٌمة...
العربة تسرع ..وإٌماع حدٌثنا ٌتسارع هو اآلخر ،فطرلنا ..وتطرلنا لكثٌر من
الموالؾ ،التً توحً بتداعً ذكرٌات طٌبة ..ومثٌرة ..وممتعة ،ال سٌما ونحن
(أوالد دفعة) ...تماذفنا الحدٌث هنا وهنان ..وهو نفس ما كان ٌحدث لعربتنا إذ
تماذفها الطرٌك هنا وهنان...

فً عمك تلن الصحراء رأٌنا عجبا ً! خضرة ..وأشجاراً ظلٌلة ..تتحٌز مكانها،
وحولها تبدو مالمح الحٌاة واضحة جلٌة  ...تمؾ عندها بعض الدواب ..ومما أثار
انتباهنا وجود (مواسٌر) وحنفٌات ...وماء (ٌنمط) ،وعدد للٌل من الناس ...ال
ٌتجاوز أصابع الٌدٌن ...كلهم جلوس على األرض...رحب بنا أولبن النفر أٌما
ترحٌب..وعرفنا منهم أن تلن البمعة تدعى (دوالب ٌاي)
ٌخلو المكان تماما من كل شًء ما عدا ؼرفتٌن من (الجالوص) إحداهما صؽٌرة ال
تتراوح مساحتها تسعة أمتار مربعة بالتمرٌب ...تزٌنها (كشاشة) أو (راكوبة) من
الجهة الشرلٌة...محمولة على (شعبتٌن) لصٌرتٌن ..تحتها باب هٌن صنع من
الصفٌح ..ال تسمح الكشاشة باجتٌازها ...إال بعد تمدٌم انحناءة الوالء والطاعة
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للؽرفة  ...حتى أللصرنا ...وذلن لمربها من األرض ،بؽٌة الصمود فً وجه رٌاح
الخرٌؾ العاتٌة ...والسوافً الصٌفٌة المتربة ...التً تمتلع كل شًء من أصوله،
مثل الشجٌرات الواهنة ...واألشجار المتفرلة (المتوحدة) ...المبعثرة ..هنا وهنان،
والتً تعٌش شتاتا ً بٌنا ً جراء لسوة الطبٌعة وسطوتها.
أما الؽرفة الكبٌرة فهً بمساحة أربعة وعشرٌن مترا مربعا تمرٌبا ً..وفً إجابة من
الحاضرٌن عن ماهٌة الؽرفتٌن أفادونا:
بؤن الؽرفة الصؽٌرة هً العٌادة (الشفخانة)..
والؽرفة الكبٌرة هً المدرسة...
فمررنا أن نزور الشفخانة والمدرسة(...للة شؽلة) ...فؤشاروا لنا باإلٌجاب
وتحركنا نحوهما:
زٌارتنا إلى الشفخانة:
ولفنا ..ثالثتنا ..أمام باب (الشفخانة) المؽلك ...نتساءل فٌما بٌننا ...أٌن المساعد
الطبً؟ وأٌن المرضى؟...
جاءتنا اإلجابة من شاب جاء ٌلهثٌ ..حمل بٌن جوانحه صفته الطبٌة ،التً لم ٌشؤ
أن ٌرسمها على زٌه الذي ٌرتدي ..أو على محٌاه  ..دلؾ إلى باب الؽرفة بخفة لفتح
الباب ،الذي أخذ ولتا ً لٌس بالملٌل ،مستعصٌا ً على انزالق (الكٌلون) والبعض ٌطلك
علٌه (الكالون) ...كً ٌفتح...
دخلنا ...الواحد تلو اآلخر ،فً بهو الؽرفة ذات الكنبة الصؽٌرة المتمددة ...إلى
جانب (تربٌزة) هالكة ،وكرسً صؽٌر تزٌنه عالمات المدم ..وعدد من الزجاجات
(برطمانٌات) التً تحتوي على أدوٌة سابلة  ...وكراتٌن مبعثرة ال ندري ما
بداخلها..
تمدم صدٌمنا الدكتور ببعض االستفسارات للمساعد الطبً ...لم نلمً اهتماما ً
لمضامٌنها كثٌراً ،فهً لكلٌنا ..أنا والضابط ،لم تجذبنا إلٌها ألن كالنا كان فً واد
آخر ..تساءلنا فٌما بٌننا عن الضٌاع ..وعن المرض اللعٌن (السل) ..والذي خلناه
لابعا ً داخل تلن العٌادة ..وتدرجنا فً تساإالتنا حتى وصلنا إلى الموت ،الذي لم ٌكن
منه بد ...ومما أثار تساإلنا كثٌرا هو :أٌن المرضى؟ ففً الجوار ال توجد مساكن..
أو أثر لحٌاة البشر ...وعلمنا أنهم ٌؤتون للعٌادة ..فً األولات الضرورٌة ،من بطون
األودٌة المتناثرة فً األنحاء.
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ال أدري بما خرج الدكتور من استفساراته ...وما كان رأٌه ،كاختصاصً فً الشؤن
الطبً؟..ؼٌر أنً لمحته ٌهز رأسه ٌمنة وٌسارا ..من ؼٌر حدٌث ٌثار.
زٌارتنا إلى المدرسة:
دلفنا إلى داخل المدرسة ...وهً تتمثل فً تلن الؽرفة الكبٌرة ،من ؼٌر باب ٌمكن
أن ٌستعصى فتحه على المعلم ،الذي رافمنا إلى الداخل ...بكل احترام أهل
الرٌؾ...للضٌؾ ،ذلن االحترام الذي ال تخطبه العٌن ...سلوكا ً وتحدثاً ،تتناثر
الكلمات منه فً سالسة ،رؼم تلن (اللكنة) البجاوٌة الفوضوٌة اآلسرة ...التً
تستولً على أركان حدٌثه ،تتمازج فً عجٌنة واحدة مع العربٌة الدارجة...فلم
ٌساور نفسً شن أبدا ً ..من أنها كانت ممتعة وجاذبة  ...كان المعلم ٌرتدي (عرالً
وسروال أبتكة) ...لم ٌؤلفا التودد أو التآخً مع الماء والصابون ...وتحت المدمٌن
حذاء بالً لم تتم صٌانته لرٌبا ً  ...وخالل من الخشب مؽروس فً شعره الكثٌؾ.

تتمدد الؽرفة طولٌا من الشمال للجنوب بها فتحتان ناحٌة الؽرب تمثالن مدخلٌن
من ؼٌر أبواب ..تتعلك على الجدار الجنوبً ،وهو ضلع المستطٌل األصؽر
للؽرفة ،لوحة ...تمثل السبورة ،فهً ؼٌر مطلٌة بلون ممٌز لها (سادة بلون
الخشب) ...ومن ناحٌة الشرق وعند الزاوٌة الشمالٌة الشرلٌة توجد (كفتٌرة)..
و(حلة) صؽٌرة  ..و تالثة (لداٌات) ...وبعض األوانً الصؽٌرة ...مثل :الكوز..
والكباٌة..وأدوات وأوانً أخرى ال تثٌر االنتباه...متناثرة دون ما أي ترتٌب ..وعلى
الحابط الشمالً ؼرست بعض األعواد الصؽٌرة التً تشابه (المساوٌن) تعلك بها
عرالً ..وتوب صؽٌر ..وسروال أبتكة ..أما من الجهة الشرلٌة ،فكان ٌتكا
(عنمرٌب) صؽٌر ،نسج من الحبال...ومما بدا لنا أن هذه الؽرفة ...وعالوة على أنها
تمثل المدرسة كلها ...فهً تعتبر سكن المعلم ،الوحٌد بها ،وحاوٌة أؼراضه...فهو
الناظر والمعلم والعامل.
على أرضٌة الؽرفة توجد حفر صؽٌرة متراصة  ...ؼٌر متباعدة عن بعضها،
(حوالً 11حفرة) فً مجملها  ..علمنا أن التالمٌذ ٌجلسون على حوافها ،بعد أن
ٌدسوا بؤرجلهم فً الحفرة فتصبح الجلسة تعلٌمٌة ...تعلمٌة بالكامل ...الكل متجه
ناحٌة السبورة والمعلم (المتحكر) كما ٌبدو لً ...واضعا ً أدواته التعلٌمٌة  ..إن
وجدت  ..على فخذٌه.
مما أفادنا به المعلم ..أن التالمٌذ ٌمثلون كل الصفوؾ من األول وحتى السادس..
وعلى اختالؾ أعمارهم...فهم ٌتماطرون على المدرسة من كل فج عمٌك و
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(..بالمزاج كمان)...وٌنصرفون إلى داخل أودٌتهم لٌتركوه وحٌدا لٌصبح الجو (جو
عبادة وبس)ٌ ...الن من فدابً ٌا أخً المعلم  ..فؤنا من ممامً هذا أشهد (وبدون
كالم) "...إنن "( ...زول جنة ساكت) ...بإذن هللا.
فً خارج المدرسة (لمٌنا شٌخ المنطمة جا) ...وهو راكب على ظهر حماره ،رجل
كبٌر فً عمره وفً جسمه  ...متلفعا ً بنفس التوب (البنمالً) ،الذي شهدته من لبل
فً الممهى الطوكراوي ٌ ..مٌزه صوت جهوري ...أحسن الرجل ترحابنا ولد
عرؾ أننا على عجل  ...فؤهدانا (دٌكاً) كان ٌحمله ...ولال فً نبرة ٌحفها الكرم
وحسن الضٌافة:
(دا ؼداكم) ورمى به (مكتفاً) فً صندوق العربة ،شكرناه  ..وأحسنا وداعه  ..كما
أحسن ترحابنا  ..وٌممنا بعد ذلن ناحٌة الشرق ...نطوي المسافات فً سبٌل
الوصول إلى مجهول آخر.

)و(
نحن اآلن وبرفمتنا مفتش الشفخانات ..فً المنطمة ،أصبحنا على مشارؾ
(مرافٌت)...لرٌة وادعة ..كالتها السافٌات بفٌبها من الرمل الناعم ...الذي عال
حٌطان منازلها ..وعانك فتحات التهوٌة (الشبابٌن) ،بكل حابط ٌواجه جهة الشمال
والشرق  ...حٌث تجري الرٌاح الترابٌة المتعالٌة ..فً اتجاه الجنوب ..فٌصبح
مرأى الرمال ن( ..المٌزان) ،أو كالهضاب الرملٌة المسنودة على (الحٌط) ...ولٌس
ذلن ؼرٌبا ً إذ أننا نتوسط أودٌة جافة ومتصحرة ،فهً تتشابه بذلن تماماً ،مع رمال
امرئ المٌس (العمنمل) ...والعمنمل ٌعنً( ...الرمال الممتدة ،المتكسرة ،المتعرجة،
التً تؽطً شرابح طبماتها بعضها البعض).

فلما أجزنا ساحة الحً وانتحى بنا
بطن خبت ذي حماؾ عمنمل..
تفتح معظم أبواب بٌوت المرٌة ناحٌة الجنوب ..تمرٌبا ً ،تفادٌا ً آلثار تلن الرٌاح
الماسٌة ...التً مسحت األرض بمسوة ..فلم تترن علٌها إال بعضا ً من سٌمان
وفرٌعات ،ؼادرتها أورالها الصحراوٌة ..الصؽٌرة ،المتحورة ،فؤصبحت شجٌرات
مبعثرة ...ال تمً من برد وال حر.
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من حسن حظنا ...ونحن فً نهار ذلن الٌوم الصٌفً ...لم تكن لتلن الرٌاح وجود،
بل كان الجو ساكنا ً وحارلا  ...وكان (ٌوم سوق) ..تجمع فً ساحة السوق نفر
مشتت وللٌل ..من البابعٌن والشارٌن ،من أصحاب الجمال ..واألبمار ..الحمٌر..
والماعز ..والتٌوس ..والدجاج ..هذا الذي رأٌته على عجل.
نحن بسٌارتنا نمضً ..نتوق للوصول إلى هدؾ ٌحلو للدكتور الوصول إلٌه ،حٌث
ٌمثل ذلن الهدؾ مركزا ً طبٌا ً كبٌراً فً المنطمة ،وٌشمل أٌضا ً إلى جانب ذلن ،مٌنا ًء
بحرٌا ًٌ ...طٌب لرفٌمنا الضابط البحري( ...خرٌج الكلٌة البحرٌة الٌوؼسالفٌة)
زٌارته ،ضمن فعالٌات تلن الرحلة المحفوفة بالمخاطر..أما أنا فمستمتع بكل الذي
ٌجري...إذ أنً فً رحلة سٌاحٌة ..واستكشافٌة ..والتً آلت فً بعض مساراتها،
إلى نزهة طبٌة ..وعسكرٌة ..فً ذات الولت بالنسبة لً
دخلنا (عمٌك) بفتح العٌن والماؾ ..كالفاتحٌن...فهً لرٌة صؽٌرة بلمعٌ ...باب..
جرداء ،ومما أوحى به مظهرها لنا  ...بؤن لٌس للزراعة ونشاطاتها مولعا ً ٌذكر..
فٌما ٌحٌط بها من أراضً ..فالمرٌة واهنة !..تستلمً فً إعٌاء تام ،على ساحل
البحر األحمر الؽربً ،فؤرضها مالحة ..وفابرة بملحها (المشتت) ،الذي ٌكسو
ساحاتها بٌاضا ً عشوابٌا ً ..مبعثراًٌ ..تألأل وٌتداخل  ..مع تلن األشعة الضوبٌة ،التً
تنزلك علٌها من شمس ذلن الصٌؾ ،الماسٌة (الفالعة) ..
توجه بنا الدكتور مباشرة إلى المستشفى (الشفخانة) ...حٌث أحاطت به حشود من
أصحاب الحاجة ..لالستشفاء ،شمل الرجال ..والنساء ..والكبار ..والصؽار
واألطفال ..من الماشٌن على أرجلهم ...ومن المحمولٌن على األعناق ...ومن
(المسنودٌن) على األكتاؾ ...الذٌن تباٌنت حاالتهم المرضٌة ،والتً تناثرت..
وانتشرت خالل خالٌاهم الضامرة ،تلن التً تشكو من ؼٌر إفصاح للطبٌب
المداوي ...فهم كانوا على علم تام بممدمه المٌمون.
لمد جاءنً شعور ساعتها ،أن أنسرق ...وأدخل الحلة من جانب خفً ..حتى ٌتسنى
لً أن أتلمس آثار من بموا بداخل منازلها ...فلعلهم لم ٌسمعوا بممدم الدكتور...
فالكل كان مرٌضا ً ٌشكو من علة ..أو من سمم دفٌن.
نسبة لكبر عدد المراجعٌن من المرضى ...فمد ولؾ الدكتور على بعض الحاالت
فمط...كانت ممارسة طبٌة نظرٌة (وبس) ال أدوٌة ..وال سرابر ..وال ؼرؾ للؽٌار
بالمعنى وال...وال...وال...
اندس الدكتور فً العربة خلسة وللت حٌنها :
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لمن تركت هإالء ٌا دكتور؟
فمال :تركتهم هلل...فملت ( :ونعم باهلل)...
فتبادر ساعتها إلى علمً ...أن الدكتور استفاد كثٌراً من مدخراته وحصٌلته الدٌنٌة،
إذ أنه تمثل لول سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم...فً أحرج األولات ...وهو ٌولً ظهره
للسٌدة هاجر وولٌدها ،لدى البٌت الحرام بمكة المكرمة...عندما كانت السٌدة هاجر
تنادي:
(لمن تركتنا ٌا إبراهٌم؟)...
فؤجابها:
)تركتكم هلل).
لم ٌنل المرضى منا ..إال ذلن الؽبار الذي عال فً السماء ،جراء فعل السابك الذي
(داس البنزٌن بموة لى الصاجة) ...فكؤنه شارد من أمر جلل ..فتذكرت (الفٌات)
وتذكرت (سرور) ولول (العبادي):

ش ّك حشا الطرٌك واتٌمن الحالل
زفنو الكالب ما نالنً إ ّال عالل.
تباعدنا عن الحلة ...ولم ٌتباعد ما كان ٌحشو دواخلنا ..بالذي ٌعتلكها ..وٌموج فٌها،
صاخبا ً له أوار حارق ..الهزال ،المرض ،الشكوى ،ضٌك ذات الٌد ،االنكسار،
الرجاء ،التوق إلى الحٌاة ،وهاجس الموت ...الذي لم ٌفتؤ ٌحلك باألرجاء..لهفً
علٌن ٌا (..عمٌك) ! فمد أشعلت بداخلً ألوانا من ضرٌم ٌشتد ،ما بٌن الفٌنة
واألخرى ،وجددت فً ألما ً تجاوزت ذكراه المإرلة ...فشعرت أنً مسجون داخل
وجدان هإالء التابهٌن ...أحوم فً دواخلهم ،فؤنا أحدهم ال شن فً ذلن !..فمد
عاودنً اآلن فمط ..أن (طاٌولً)ٌ ،حتاج لطبٌب ؼٌر الذي أنا برفمته ...فتضاعؾ
األلم النفسً ..وبدت الشكوى تدانٌنً ..أشكو لنفسً فحسب !..فؤنا ضابع مع أولبن
الذٌن ٌنتظرون األمل ،فً أزلة (عمٌك) الضٌمة ...وٌتؽلبون على آالمهم بالصبر..
وبالتؤسً...
ؼٌر أنً نبشت كل الستر ..أفتش فً جدٌة متناهٌة ..عن ذلن الصبر المزعوم ،فلم
أحظ بالظفر به ...شعرت أن جسمً (ساح) ؾ(..دخت) ،وتراخت أوصالً..
وهوى جسدي فً نفس موضعه ،بممعد العربة ،ذلن الذي فارلته واثبا ً ساعة فمدت
نظارتً ،متكؤها المؤلوؾ على عمود أنفً (األفطس)..عند مدخل المٌناء البحري ال
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أحد...هنان ،أما بداخله فمد بدا لنواظرنا ..نفر من العسكر البحرٌٌن ...الذٌن بادروا
بالتحٌة العسكرٌة ...فسعادة العمٌد منهم وإلٌهم ..وأعلى رتبة فً هذا اللماء ..ولد
شملتنا التحٌة أنا وصاحبً الدكتور ..فؤنسانا ذلن الفعل بعضا ً من معاناتناٌ( ...عنً
شعرنا بالعظمة..واتفشخرنا شوٌة). ..
ظهر أمامً أحد العساكر (عرٌؾ) ..ابتسم لً وبادلته االبتسامة ..التً تدلل على
معرفة سابمة بٌننا ،فمد التمٌت به كثٌراً عند زٌاراتً المتكررة لسعادة العمٌد ،فً
المٌادة البحرٌة فً بورتسودان  ...ؼٌر أن اسمه (طار علً) ،وأظنه دخل فً نفس
المحنة ...هنا وفً هذا المنؤى لٌست لألسماء (حوبة) ..فٌكفٌنً ما جنٌت.
دخل صاحبً الضابط فً حكاٌا عسكرٌة متبادلة( ...ما رخٌت لٌها إضانً كتٌر)...
لكن ما همنً وجدته ..فالمٌناء كان تملٌدٌا ًٌ ،تكون من (رصٌؾ) أو (رصٌفٌن)،
والرصٌؾ هو المرسى ،فهذا المٌناء ٌنمصه كل شًء ..فهو مٌناء مكشوؾ تماما،
ٌخلو من السفن عند زٌارتنا تلن ...كانت حرارة الوداع بمثل ما كانت حرارة اللماء
...ودار بذهنً الكثٌر ..والكثٌر المثٌر...ؾ( ..لمٌت لسانً علً).
نحن اآلن على مشارؾ منطمة عسكرٌة أخرى ،فً الحدود السودانٌة اإلثٌوبٌة..
دخلنا الحامٌة حسب أوامر العمٌد للسابك ،الذي لم ٌنبس ببنت شفة ..منذ أن ؼادرنا
طوكر ...سور الحامٌة مهتن لٌس له بوابة ربٌسة نلج من خاللها( ...س ّكانا) أحد
العساكر المسلحٌن ..من مسافة بعٌدة ،ولما تعرؾ على هوٌتنا سكنت أنفاسه للٌال..
وأشار إلى مكتب المٌادة ..الذي وجدنا به مالزم أول (دبورتٌن) فحٌا وأحسن رفدنا،
وكان هنان حوار عسكري لم ٌثر انتباهً كثٌرا ..ؼٌر التماط خبرٌن مؤساوٌٌن فمط
األول:
أن الحامٌة التملن إال لوري واحد (سفنجة)  ..واآلن هو فً مهمة جلب المإن
ألفراد الحامٌة من (طوكر).
والثانً:
أنهم ٌطاردون المتجاوزٌن للحدود ..عن طرٌك استبجار بعض الجمال ...لمحاولة
منعهم الدخول لألراضً السودانٌة..
ؼادرت الحامٌة ورفمابً ودعوت للموة العسكرٌة ..ولخفر الحدود هنان ،فً سري،
خٌر الدعاء ،وعرفت من هنا فمط ...أن بورتسودان (ملٌانة حبش لى شنو!).
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(ز)
لمد سعدت أٌما سعادة ..وأنا أجوب ربوع شرلنا الحبٌب ،ال سٌما فهً المرة األولى
التً أطوؾ بها ...وأنا فً ؼاٌة النشوة ..والمتعة ،فمد نصبت نفسً سابحا ً..
ومستكشفا ً ..لما ؼاب عنً ،وعن الكثٌرٌن ؼٌري ،من تراث ..ومن معالم ..ومن
معارؾ ،ومما توافر لدي وزاد من إمتاعً ...أننً كنت فً سن ال ٌدانٌنً الخور
وال التخاذل فٌه ،وزاد من ذلن ..رفمتً لصاحبً (أوالد الدفعة) ،وفوق كل ذلن ما
لمٌته من التمدٌر واالحترام ...الذٌن طولنا بهما كثٌرا ...وهما سمة أهل السودان
جمٌعا ً ودٌدنهم ..عند وصولن ألي طرؾ من األطراؾ ،فً هذا الوطن (المنشر)...
سبمت سٌارتنا أفكارنا وتطلعاتنا ،ودارت عجالتها كما (الخذروؾ) ٌتداعى فً
دورانهٌ ،نهش األرض بؤنٌاب حادة وممزلة ...لنجد أنفسنا ولد انؽمسنا داخل أزلة
مدٌنة (لرورة) السودانٌة ...أما (الخذروؾ) فمد جاء ذكره فً المصٌدة:

درٌر كخذروؾ الولٌد أمره
تتابع كفٌه بخٌط موصل
ذلن كناٌة عن السرعة الخارلة ،التً كان السابك ٌعالج بها المسافات المتناثرة
أمامه ...وٌكمم بها أفواهنا ،المدعومة من دواخلنا ...كً تنثر بعض الكالم الذي
تؤبى علٌنا كثٌرا ...النشؽالنا بمداعبة ممابض مماعدنا ...بطرٌمة ال شعورٌة ،وال
أدري أن كان ذلن خوفا ً على أنفسنا ...أم خوفا على المماعد ،كً ال تؽادر مكانها...
بحمد هللا دخلنا ما أسمٌناها نحن مدٌنة ،ممارنة بالموالع التً سبمت  ...فهنا سوق
صؽٌرٌ ..فترش باعته األرض ،لعرض بضابعهم ،أما كبار الباعة فٌستخدمون
بعض (ترابٌز) الخشب المتهالكة ...ولد تناثرت هنا وهنان بعض من (الكناتٌن)
الصؽٌرة ...شٌد بعضها من المش ..وبعضها من الطٌن ..وبعضها من الزنن ،فهً
مظلمة بالداخل ،إال ما لد ٌتؽشاها من ضوء الشمس المبعثر ...كما تناثرت أٌضا،
فً المكان جماعات من مرتدًٌ (السدٌري) ...الذٌن ٌجوبون المسافات الممٌدة ..ما
بٌن هنا ..وهنان ،ولفت أثناء تجوالً على ...عدد من الجمال ،الباركة ..والمعز
التً تتجول حرة ،وهً مشفولة بالتفتٌش عن شًء ماٌ ...مبع على سطح تلن
المساحات ،والتً ال توحً للشخص بؤنها ستظفر بشًء ،من ذلن (المدسوس) على
تراب السطح أو ما بداخله ...

34

جلسنا للٌالً (نتونس) من ؼٌر (مشؽلة) ...ؼٌر التفكر واألسبلة ،التً تتداعى منا
من ولت آلخر ،على المفتش ورفمابه الذٌن انضموا إلٌنا فً (لرورة)...تناولنا عددا
من فناجٌن الجبنة ...من ٌد (فنجرٌة ...مخلوطة...تسر الناظرٌن) ...ال ٌخطبها
الحسن أبداً ،رؼم بداوتها...فتداخل معً سٌد العارفٌن الشاعر العبادي ثانٌة:

أنزل ٌا صدٌك أو شوؾ ٌد المدرة
وشوؾ حسن البداوة الما لمس بدرة.
ؼٌر أنً لم أتحمك إن كانت الجبنة (أداركلوب) أم ال ...
تباٌنت اللهجات هنا واختلفت ،شٌبا ً فشٌبا ً ،وتبدلت حال الكلمة من (البجاوٌة)
الصرفة ،إلى (البنً عامراوٌة) المحة ،فً الؽالب ...كما تفاوتت سمات الوجوه
وخطوطها ..وأشكال الناس عامة ...وتفاوتت أٌضا ً ألوان وتفصٌالت األزٌاء التً
نشاهدها ،فالمبابل هنا لبابل (حدودٌة) مشكلة التكوٌن ...حتى أنا لحظنا بعضا ً من
الوجوه ...التً تحمل مالمح للسحنات الحبشٌة( ،فمد تزاوج الموم هنا) وتكاثروا...
ونتج عن ذلن ما نتج.
منذ ولت لٌس بالمصٌر ...وفً مطلع ستٌنات المرن الماضً ،تعلمت نفسً
باألحباش ...وجدانٌا ،وذلن منذ أن ؼزت الفرق األثٌوبٌة الؽنابٌة ..الفلكلورٌة
الرالصة ..المسرح المومً السودانً بؤم درمان ،أمثال ( :فرلة اإلمبراطور
هٌالسالسً األول..امبراطور أثٌوبٌا آنذان) ...فمد مثلت نملة تراثٌة ..ثمافٌة
بالمعنى ،فهً من أمٌز الفرق التً ساعدت فً نمل التراث األثٌوبً ،إلى خارج
البالد ...مما لادنً كً أتساءل عن (لرورة الحبشٌة) ،التً سمعت عنها الكثٌر فً
ولت مضى.
لمد كانت على مرمى حجر من مكان جلوسناٌ ...فصل بٌننا وبٌنها (ذلن الجبل)،
الذي أشاروا إلٌه...عادة ما ٌتسلل ساكنوها إلى هنا حٌن تؽمض  ...أو تؽفل عٌن
الرلابة  ..وهو نفس ما ٌحدث هنان فً الممابل و( ..أصبح الناس أهل)..كل ذلن
كان ٌتم لبل انفصال ارترٌا عن الوطن األم ...بؤكثر من عشر سنوات مضت...

الحظت وجود بعض أصناؾ من بضابع حبشٌة ..تباع مثل السجاٌر ،والكبرٌت،
وأشٌاء خفٌفة ...فاشترٌت منها كتراثٌات ولٌس لالستعمال ...وظللت أتبختر
بحمٌمٌة زابدة وانتماء مفرط ...فً تلن األنحاء ،وشعرت أنً جدٌد ..و(..صاحب
حك كمان) ،أرلب (اللكنات) اللؽوٌة المحببة ...واألزٌاء التً تمثل وجها ً جدٌدا ،لم
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أكن لد ألفته ،من لبل ...والمبانً البسٌطة ..متعددة األشكال ..إلى جانب األسلحة
البٌضاء المحمولة ..التً لم أتهٌبها كثٌرا بل التنٌت منها خنجراً.
نادى بنا الحادي ٌوشوشنا ...وٌنثر فً األسماع بشرا ...أن سٌكون المبٌت فً
أرض ؼٌر التً عبرنا ..إلى أرض سندخلها لٌالً( ...ألن الجماعة منتزرٌن بالعشا)
..سعدت كثٌراً أن تؽٌرت كلمة (منتظرٌن) ،إلى كلمة (منتزرٌن) ...فذلت طعم
حالوتهاٌ ،سري متسلالً بٌن أوصالً ...التً خالطتها (اللطافة) ،من كل منحى،
فارتمٌت على إثرها فً ذات الممعد من السٌارة ،ولم أشعر بؤنً (داٌخ) بل (ثمل)
بعض الشًء.

(ح)
كان اللٌل لد أرخى سدوله ...وعم الظالم أرجاء المكان ،فكان لٌالً دامسا ًٌ ..دس
كل ما هو مفزع ،ومخٌؾ ،بٌن طٌاته .عزاإنا كان تكدس النجوم ..واأللمار..
والكواكب ،وتناثرها العشوابً ...كما ٌبدو لنا ،من فولنا ...والتً وسعت كل السماء
الدنٌا ...فكان بٌن كل نجمة وأخرى نجمة ثالثة ،تتفاوت األنجم فً حجومها ...وفً
تأللبها ،فمنها الصؽٌر الؽابر ...الذي ٌشعرن بالفرلة والبعاد ...ومنها المرٌب الذي
ٌؤتٌن مفردا ذراعٌة ...لٌتلمان بشوق باسم.
ال أصوات تتهافت علٌنا ...ؼٌر أزٌز ماكٌنة سٌارتنا ،التً ال تزال تحت لبضة
ذلن السابك ...الذي ال ٌخشى المجهول أبداً ،فهو دابم االندفاع بها إلى األمام ...إنه
رجل فدابً ممدام ،ال تخالطه الوساوس ...وال تدنو منه الخشٌة ...المسورة بالخوؾ،
أو التولعات األسوأ.
تساءلت فً سري ...إلى أٌن ٌا رجل المهمات الصعبة؟ ترادؾ سإالً مع
استفسارات أخرى( ...هل إنت عارؾ مودٌنا وٌن؟ وال مسطح زٌنا؟) ...مماعد
العربة كلها مسكونة بنا ...ولكن ال ٌرى أحدنا اآلخر ؾ(..النور لاطع بى جوة) ...
لم ٌكن هنان أي مجال (للونسة) وال للمناصحة ...وال لمراءة المرآن ...أو األدعٌة
المنجٌة ...لكنً ما بٌن الفٌنة واألخرى أسمع (فحٌحا  ...ووحٌحا ً  ...وبعض
المنتات الكتامٌة) وبعضا ً من آهات ،أصرت على مؽادرة صدورنا الثكلى  ...من
ؼٌر هدى أو دلٌل.
تمزلت لدٌنا ...جمٌعا ً ...وتمطعت كل أواصر الصبر ،والشجاعة ،فبتنا فً (كؾ
عفرٌت ...وسلمنا أمرنا هلل) ...ولو أننا لم نكن نرؼب فً مؽادرة الحٌاة ...بهذه
السرعة.
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تخللت مسٌرتنا لفزات ...بٌن انثناءات تلن الرمال الممتدة ...وبعضا ً من الحجارة
الصؽٌرة ،وبعضا ً من بماٌا الشجٌرات الجبلٌة ،ونحن نندفع نحو الهدؾ الجدٌد.
الحظت مما لد ٌتٌحه لنا نور العربة األمامً ،أننا ال نسلن طرٌما ً معبدةً ...أو
مطرولةً ...وسابمنا الكرٌم ،ال ٌملن (بوصلة) ٌهتدي بها فً رسم االتجاهات
الصحٌحة لمساره ...لكنه أنبؤنا بصوته الخافت ،والذي كان مسموعا ً لدٌنا جمٌعا ً،
نسبة لذلن الهدوء ...الذي كمم أفواهنا ،وأولؾ أنفاسنا:
(وهللا أنا البلد دا تؤرفو كوٌس ..ما تهافوا دي بلدنا) ...وأسررت لنفسً (إن شاهلل
بلدكم تطٌر) .ال خٌار أمامنا ؼٌر الذي نحن فٌه ...أن نتمدم وال (نبٌت الموى فً
الخال ...وهنان الجماعة منتزرٌن بالعشا)...
بدأنا رحلتنا منذ الفجر من (طوكر) ...وال زلنا نسٌر حتى طولنا اللٌل وأسبل
أستاره علٌنا ...ونحن ال ندري فً أي منتؤى نهٌم ...وال إلى أي منملب نروم ...فال
زلنا نسٌر ...والهم إلى جانبناٌ ،إرلنا وٌملك منامنا ...واألسوأ دابماًٌ ...مودنا بال
تولؾ ...ونحن ال نزال فً حالة صمت دفٌن...حتى المفتش ورفٌماه ...لم ٌبخلوا
علٌنا بمد حبال الصمت ...فلعلهم كانوا ٌعرفون كل ما تخببه هذه المتاهات ...ولكن
نحن ثالثتنا ...هم ولٌس ؼٌرهم ،الذٌن ٌمتلكون مفتاح سبر األؼوار ...والوصول
إلى المعرفة عبر سإال واحد فمط والذي لد ٌكون :
أٌن نحن؟ ولكن من الذي ٌلمً هذا السإال العجٌب ...الذي ٌمكن أن نفن به
الطالسم.

(أٌوة زهرت) ٌمصد (أٌوة ظهرت) ...لالها السابك وهو ٌتماٌل فً ممعده
وٌتمافز( ...دان دو المإسكر)ٌ ،عنً (ضوء المعسكر) ..تذكٌر ،،وتؤنٌث ..وللب
الحروؾ ..كانت محببة لً تماما ً ،فً بادئ األمر ،إال أنً فهمتها اآلن من ؼٌر
تركٌز فللضرورة أحكام.
وصلنا ...ونحن فً (نص الخال) ...إلى ما كنا نبؽً( ،رتابن ...وفوانٌس...
وبطارٌات ...تتبارى فً الدفع بؤنوارها الممٌزة لها ،ونفر للٌل من الرجال
الظرفاء ...المهندمٌن ،كانوا فً استمبالنا ...فً خضم من الترحاب النابع من
أصوات متباٌنة ...منها الؽلٌظ ..ومنها الضعٌؾ ..ومن بٌنها الهامس ..وضمات
رجولٌة ..وعناق محموم ..من بعضهم ،وتكلة ٌد على الكتؾ من آخرٌن ...نفضت
عنا الؽبار نسبٌا ً.
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أجلسونا على سرابر تحت مظلة محكمة البناء من الزنن الخالص ،وبعض
الجدران الثابتة من الحجارة ...فهً متسعة وأنٌمة ...تدعو الواحد منا لالسترخاء
أثناء مرور تلن النسمات الباردة ...التً تنساب حرة ...خالل تلن الفناءات الخلوٌة،
التً ال تحدها حدود أو جدران ..
شربنا الماء والتففنا حول مؤدبة العشاء ...بعد أن أخذنا لسطا ً من الراحة،
(تونسنا) كثٌرا...وذلن بعد سإالً التملٌدي الذي ٌسبمنً دابماً :المحل دا وٌن؟
وتؤتً اإلجابة من عدة جهات ..وكؤنها إجابة جماعٌة:
دا معسكر (لادم لفرٌت) ..
تركت الموم ٌتسامرون ...وٌحكون ...ونمت.
ولكن ال أذكر ...من فرط المعاناة ...أن تداخلت فً (نومتً) تلن...
رإى (من نوع أحالمكم أعالمكم) أو أضؽاث أحالم تذهب هبا ًء.

(ط)
تركت سرٌري فجرا ً ...كً أستمبل صبحا ً جدٌداً ...أبدأه بصالة الفجر ،وتحركت
فً سبٌل أداء التحضٌرات الالزمة للصالة ،من وضوء ...وما ٌسبمه من أفعال ،فإذا
بؤحد المستمبلٌن الظرفاء (أصحاب المحل)ٌ ،ستولفنً ...وعلمت منه أنه ال توجد
دورات للمٌاه لدٌهم ...فالخالء هو المكان المباح ..لكل النشاطات الحٌاتٌة الٌومٌة.
أهدانً بطارٌة (طورش) ..وحذرنً من إطفابها مهما كان األمر...وكان سبب ذلن
وكما لال لً:
(المرفبٌن كتٌر هنا ...لكنه ٌخاؾ لما ٌشوؾ الدو)..
أدركت اآلن أنً فً (وادي الوحوش) ..إسم ابتكرته اآلن ! فهاجمتنً على التو
جملة مفٌدة تمول (ٌا أرض ابلعً ماءن وٌا سماء اللعً) ...وؼار الماء على الفور
من كل خالٌا جسمً ...إلى أٌن ..ال أدري ،فآثرت البماء بموضعً ..على الدخول
من باب المهالن( ،وزي) ما لال المصري( ...آل أٌه  ...آل مرفعٌن آل) ..الذي لد
حزا حزوه الشاعر المهندس حٌن أنشد:

ولل ٌا سماء النٌل وٌحن أللعً
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وٌا أرض بالشم الرواسخ مٌدي

وؼٌضً عٌون الماء أو فتفجري لظى
وإن استطـــعت المــزٌد فـــزٌدي
(ترجلت) وتوشحت رداء الرجولة...أمام الؽرٌب ،والتحمت الوادي
بالضرورة ...فكشرت أمام عٌنً ذبآب كاسرة ...جلست أمام أحدها وتبٌنته ملٌا ً...
فإذا أنا أحتمً بشجٌرة ال ؼٌر...لكنها رمت بً فً مزالك ...ومتاهات الفناء
...رجعت إلى المعسكر (راجل..راجل) ( ...أتنحنح) ..بال سبب ٌذكر ،وأهمهم ..بما
ال أدرن كنهه ،فما هً إال أصوات تداخلت ..ما بٌن الشهٌك والزفٌر ...حمدت هللا
ً) ...أمام رجال تلن المنطمة ،بتلن (الرجالة)
كثٌراً أنً (بٌضت وجهً صاحب ّ
المكتسبة.

ضاءت األرض بنور ربها  ...فشمس ذان الصباح كانت ساطعة بموة ،تدانت
على أثرها ولربت ...كل ألوان الحجارة  ..والحصى ،أمام أعٌننا ،وتمافزت
شجٌرات الوادي فً كل موضع ...متبعثرة باتساع ذلن الخالء المنفرد..لكن ال أثر
للذباب و ال لألشباح ...ال هنا وال هنان..
أشرلت نفوسنا بما أبدته من ألك على أسارٌر وجوهنا  ...التً لم تعد واهنة كما
كانت لٌلة البارحة ،فها نحن نرتشؾ من كإوس زجاجٌة (كباٌات) بعضا ً من (جؽم)
الشاي الدافبة  ...التً تخللتها بعض الحكاوي الصباحٌة المتناثرة ...من أفواه
الحاضرٌن ،تتداعى من بٌن شفاه المفتش ،والمساعدٌن الطبٌٌن ،والممرضٌن...
والتً كان جلها ٌحوم فً المجال الطبً.
كان مكان جلوسنا ذلن ٌمثل جانبا ً طرفٌا ً ...من معسكر كبٌر ،تالصمت مبانٌه
الهشة  ...من وراء ظهورنا ،مد البصر ،وعلٌه ..فنحن اآلن نمبع فً مبانً إدارة
المعسكر ،الذي ٌؤوي ،كما أفادنا العاملون هنا ،حوالً ثالثة آالؾ الجا إرتري...
معظمهم من أفراد المبابل الحدودٌة اإلرترٌة ،جاءت بهم ظروؾ الحرب ...التً ال
زالت مستعرة ...إلى هنا ،مرؼمٌن ،و كما نما إلً علمً أٌضا ً ...أن ثالثة أرباع
سكان هذا المعسكر ،مصابون بمرض ذات الربة (السل) ...فعمدت لتؽٌٌر المسمى
السابك (وادي الوحوش) إلى (وادي السل) ...تشهدت كثٌراً ،وأردفت على الشهادة

39

أخرٌات منها ،مع (هزة راس منكسة) ٌمٌنا ً وٌساراً ..فملت لنفسً (الجابن هنا
شنو؟)...
بدأت أستفسر عن مرض (السل)...الذي أودى بحٌاة الكثٌرٌن من لمم تراثنا
السودانً كالشاعر الفنان خلٌل فرح (1932 – 1894م) والشاعر المبدع مصطفى
بطران (1939-1914م) وهما فً رٌعان الشباب...لننظر كٌؾ ذكر الخلٌل وطنه،
وشكى حاله ،ولد استفحل المرض واستشرى ...وهو بعٌد عن وطنه ،فً الماهرة :

ٌا دهــــر أهـــوالن تـــــــــسارق
فٌهــا كــم كــم شــــابت مـــفارق
مــا علــٌنا الفــــات كــله فــارق
رلــــنا وال نعــــــٌد المــــــــالم

مــن فــــتٌح للخـــور للمـــؽالك
من عالٌل أب روؾ للمزالك
لدلة ٌا موالي حافً حــــالك
فً الطرٌك ألشالً الترام
لمد شاء له هللا أن ٌنتمل للخرطوم ...حٌث لزم سرٌر المرض ،بمستشفى
النهر...إلى أن فاضت روحه الطاهرة لباربها.
ولننظر أٌضا ً ،كٌؾ وصؾ (بطران) حاله ...وهو ٌرزح تحت سٌاط المرض
اللعٌن ،فً مستشفى النهر بالخرطوم:

نسمـــــــــــــــــــــــة األسحـــــــــــــــــــــــــــار
لٌلــــــــً طـــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــــــــبً
أنـــا مساهــــــر ونومــــــــــــــــً مــــــــــتخبً
انتحــــــــــــــل جسمــــــــــً والمحــال طــــبً
مـــــصدره الزهــــــرة الفـً نواحـً سهٌل
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كثٌر من أسبلتً كانت تنصب فً طرق العدوى  ...فوعظنا الطبٌب كثٌرا ً..
وأشار إلى أن العدوى تنتمل بالطرٌمة المباشرة من (التفاؾ) ...وأسهب فً حدٌثه
الذي شمل ما نعرفه نحن دارسو علوم األحٌاء ...أو أنصاؾ األطباء (كما
ٌدعوننا) ...وشمل ما ال نعرفه ؾ (..شحننا) بالثمة ..ودفع بنا نحو الفضول و
(الشمشرة).
بدأت أسابك الدلابك والثوانً السابرات تبخترا ...نحو ولت االنطالق والدخول
إلى أرض المعسكر المنكوب ،علً أظفر بالجدٌد المثٌر  ...وأتصافح وأولبن
الجموع من األحباش ،الذٌن أتوق لالحتكان بهم عن لرب ،نتٌجة حبً لهم ،فجال
بمخٌلتً الكثٌر مما أورثتنً له األٌام الماضٌات ...و نوافح الذكرٌات األول ...
فصارعتنً آمالً المتطلعة ...كً أفتت زواٌا ذلن المجتمع اإلفرٌمً...المابع فً ذلن
المرن من المارة السمراء..

سؤلت أخً دكتور خلؾ هللا ...إن كانت هنالن أي وسابل للولاٌة ٌمكننا
استخدامها كالكمامات مثالً ...فؤشار أنها ال تتوافر حتى للعاملٌن هنا ،لكن (ما فً
حاجة !!! نتوكل على هللا ...ونشوؾ احتٌاجات هإالء المساكٌن).
بدأت أكتب كل كبٌرة وكل صؽٌرة ...منذ تلن اللحظة ،وما كنت أحسب أنً
سؤحتاجها فً مثل هذا الٌوم ...وأناجٌكم من خاللها ،ولد ولى من العمر أكثر من
ثالثٌن عاما ً ،اندثرت فٌما بٌن الفتات ..وأكوام المتاهات الدنٌوٌة ،فً ما خلفه زخم
الحٌاة المتكدس ..على ظهور األبرٌاء..األوفٌاء.
ها نحن الٌوم ننفض ؼبار الماضً ...وندس دٌباج الحداثة ...الذي لم ٌظفر
باألرض المذللة ...وال بالسماء الصافٌة ...للنماء ،سندخل أرض (لادم لفرٌت)
ونحن متوكلون على هللا.
(ي)
أمامً اآلن مجموعة كبٌرة من (العشش) ...المترامٌة ،مد البصر ،وأنا ألؾ أمام
المدخل الشرلً للمعسكر ...الذي ال تحده حدود أو تحٌط به أسٌجة ...أو أشجار،
ؼٌر بعض الشجٌرات المبعثرة ،فً النواحً الخلرجٌة للمعسكر ،..بل هو عبارة
عن تمدد عشوابً ...للمبات من (الرواكٌب) ،التً استعان الالجبون على بنابها...
بما توافر لدٌهم من األعواد صؽٌرة األحجام ،التً تنضوي تحت لابمة ما ٌعرؾ
ب(..المطارق) ،ألنها ضعٌفة ...ومتجردة من كل ما لد ٌتعلمها من أشوان أو
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أوراق ،فهً طوٌلة ...لطعت من أشجار ..وشجٌرات ،نفس ذلن الوادي الماحل،
ولربما استعان المابمون على األمر ،باستجالب (عٌدان) أكثر سمكا ً وؼلظة ،من
مكان آخرٌ ...مبع فً أودٌة تلن الجبال المتسلسلة ..المترادفة ،وذلن الستخدامها
كدعامة لوٌة لتلن (الرواكٌب) ...

تؽطى معظم أسطح ..وجوانب هذه (الرواكٌب) ،بمطع من (الخٌش) ...أو لطع
من لماش بالً ...أو بعض األؼصان الرفٌعة ،وهً فً مجمل المول ال تمً من برد
وال حر ...فهً ال تستجلب ظالً والٌاً...من تلن األشعة الشمسٌة الثالبة .وال تتسع
(الراكوبة) التً شٌدت فً ؼالب األمر على شكل كروي  ...والتً ال ٌتراوح
لطرها ألكثر من ثالثة أمتار ...ال تتسع ألكثر من شخصٌن أو ثالثة ...وهً تمثل
المؤوى المخصص لكل أسرة ...فهٌهات لٌس لالجبٌن من لرار أو دٌار ...فهم دابما ً
ٌرددون لول السٌاب:

سنموت ال نخلؾ بعدنا حتى لبور...
ماذا نخط على شواهدها؟
أكانوا الجبٌن؟
تساءلت أناجً نفسً الثكلى ...ألم ٌصب هإالء الموم بداء حب التملن ..ألؼراض
الحٌاة العامة ،كالمسكن ...أو ما ٌتعلك بضرورات الحٌاة ،مثلنا ،فً لرانا ..ومثل
كثٌر ؼٌرنا من ساكنً المصور ،حٌث ٌتوافر الهواء الطلك ...والماء السلسبٌل...
ولممة العٌش الهانبة ...وتبادل الكلمات ..والجمل المنؽمة ،التً تدعمها روافد
الحضارة ...وما ٌسمى بالرلً ...مثل ( :بابا ..وبابً ..وماما ..ومامً) ،أولبن
الذٌن تتمدد ساعات نومهم ألكثر من الطبٌعً ...الذي ٌتداخل وساعات العمل
واإلنتاج...ال أظن أن هإالء ٌدركون من األشٌاء إال معانً التشرد ...والمعاناة...
والضٌاع ...وممولة( :متى الرجوع ...إلى الدٌار؟).
جالست رجالً عجوزاً ،متهالكاًٌ ...منح األرض مإخرته ...وركبتاه تعلوان
هامته ...بملٌل ،فهو واهن  ..مسلوب اللحم والشحم ..عٌناه ؼابرتان ..وأوردتة
شاحبة متعرجة ..تتطاٌر من على ساعدٌه ،ومن ؼٌر صوت ٌعلو ...فهو ٌشكو
الضٌاع ،الذي ال ٌعرؾ وال ٌدرن من المعانً ...إال الفناء ،الذي ال ٌفتؤ ٌدور من
حوله متربصا ً...
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كان الرجل ٌكح (ٌمح) ..ما بٌن الفٌنة واألخرى ...عبر زفٌر هامس ..أظنه ال
ٌموى ألكثر من ذلن  ...كانت تجلس إلى جانبة ..زوجته العجوز البالٌة ،التً ال
أشن أنها كانت ٌوما ً ما ...تزؾ إلى عرٌسها ،وهً تترالص ،ومن حولها
صوٌحبات لها ٌزؼردن  ...أو ٌتصاٌحن فً حبور بابن ٌ...ترالصن مثلما كن ٌفعلن
على خشبة المسرح المومً بؤم درمان ...فً ولت مضى ،ولكن هٌهات..هٌهات.
لمد تطاٌرت معظم لطع الخٌش ،والمماش المدٌم المتهالن ...وأصبحت
(الراكوبة) الكروٌة  ...مجرد (حاحاٌة) ،أبدت فشلها تماما ً ...كً تموم بمهامها التً
أسندت إلٌها ،وهً المؤوى اآلمن ...كان ٌنام أمام العجوزٌن إناء من (الطلس)
(صحٌن)ٌ ...ؽطٌه من الخارج طالء (طلسً) بلون أبٌض (مظلت) ...ومن الداخل
ٌكسوه لون أبٌض أٌضا ...مورد بلون أحمر ،وهو أٌضا ً (مظلت) ...لم أتمكن من
رإٌة لاع (الصحٌن) ،نسبة لوجود لطع (كاكٌة) اللون من الخبز ...عبارة عن
(لراصة) صنعت من دلٌك (الفترٌتة) ...فهً (ملبكة) وباردة ...من ؼٌر ؼطاء،
أخذ الذباب مجلسا واسعا ً منها (ٌطٌر وٌرن على كٌفه بى مزاج) وأحٌانا ٌحلك
مرحا ً من حولها ...والرجل ال ٌهتم وال ٌستطٌع أن ٌموم بعملٌة (المحاحاة)..
فً سإال آخر أفادنً ذلن الالجا العجوز ...أن هذه الوجبة العارٌة إال من النشا،
تستمر تتداعب معهم طٌلة الٌوم ...فإن اشتهٌا شٌبا ً منها تناواله ...وإال ستبمى مكانها
حتى الؽد...
كنا نتناجى أنا و ذلن الرجل من خالل :لؽتً العربٌة المطوعة والمبسطة كً
ٌفهمها ...ولهجته (الملكونة) والمفهومة لدي تماما ً ...ؼٌر أن صوته كان ٌتؤرجح ما
بٌن الوضوح والزوال...
بٌنما نحن كذلن ...كان أزٌز الطابرات من فوق رإوسنا ٌعلو ...ودوي المذابؾ ٌثٌر
الرعب كثٌراً ...لكنه ال ٌبعث للما ً لدى الرجل ...سؤلنً إن كنت خابفا ..وأجاب من
ؼٌر انتظار إلجابتً ...التً لم أحدد كنهها حتى تلن اللحظة ،فؤردؾ( :ما فً
شًء) ...بمعنى أن ذلن أمر عادي ...

طٌلة هذه الجلسة أمام رجل كهلٌ ...حمل هموم الدنٌا بكلٌاتها ...نزوح ،وفراق،
وضٌاع للولد ..والمال ..واألهل ..واألصحاب ،وفوق كل ذلن االستمرار...رمت به
الممادٌر هنا ...حٌث احتوته أرض ٌباب ..ال تحمل بٌن ثناٌاها إال كل ما ٌوحً
بالهالن والضٌاع...
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طٌلة الجلسة لم تنبث المرأة العجوز بكلمة واحدة ،فهً متلفعة بتلن المطعة من
المماش المتسخ ،التً تفاعلت معها وتالءمت ...فً سبٌل ستر العورة ،وما لد عال
الهامة ...من بماٌا شعٌرات واهنة بٌضاء ،تالعبت بها سموم ذلن الٌوم
المشمس..فعرفت إلى أي مدى تكمن طاعة المرأة لولٌها ...والمٌام بخدمته حتى عند
حدود الحٌاة ..فً أرذل العمر ،من ؼٌر تضجر ...أو تجاوز للحدود التربوٌة ،التً
نشؤت علٌها...وفوق كل ذلن ،معنى أن الرجال لوامون على النساء...فلن التحٌة
أٌتها العجوز الوفٌة.
تركت الرجل وزوجه ...وأولٌتهم ظهري ؼٌر أن دموعً كانت تتماطر ...متدحرجة
لألسفل ،لٌس من عٌنً الناشفتٌن ..الشاحبتٌن ...فمط ،بل دموع أخر ...تداخلت مع
نبضاتً الواهنة ...النابعة من للب باتت تحشوه اآلالم ...واألوجاع ،من فرط ما
لاسى من المعاناة ...التً الزمته ولم تؽادره حتى اللحظة.

( ن)
أمثال الرجل العجوز الذي جالست ...كثٌرون ،فالرجل وامرأته ..إثنان من بٌن ثالثة
آالؾ ...ال ٌملكون فً الدنٌا إال (راكوبة) كروٌة الشكل( ،مرمٌة) فً لعر واد
لفر ...و ٌملكون فً ذات الولت ،مساحة صؽٌرة من األرض ...ظفر بها كل فرد
من أولبن الضابعٌن ،كً تكون له لبرا ً مستمبلٌا ً  ...إن لم تجرفه رٌاح الترحال إلى
واد آخر ،فالموت إن كان هنا أوهنان ...فهو ال ٌرحم.
لكم أنتم جاهزون له ٌا عراة الحرب ...وحفاتها ،وجٌاعها ،ومرضاها ...أخال أن
المناعة بالممسوم لكم...كانت كافٌة أن تحبس الدموع فً المحاجر ..وأن تتلكؤ
(المنتة) عند الخروج من الصدور ...وأن ٌنسد البلعوم ..فال ٌترن سانحة البتالع
لطعة صؽٌرة ...من( ..لراصة الفترٌتة) تلن ،وأن ال ٌجد الخٌال متسعا ً ...لتحدٌد
هوٌة الحٌاة اآلنٌة أو المستمبلٌة ،على حد سواء .ما أصبركم ٌا( ..حبش) ...على
البالء ،تشرٌد ...وجوع ....ومرض ...وموت ٌتربص.

السل هنا فً ربوع هذا المعسكرٌ ،نبش كل مستور لدى الجمٌع ...ؼادرت اللحوم
موطنها من األجسام ،التً أصبحت عارٌة تماما ً منها ،ورلت العظام ...وبانت
الهٌاكل ...حتى من تحت الؽطاء ،وأفرؼت الصدور مما تحوي ...من عصارات
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ودم ...وأفرؼت البطون من بماٌا الفرث والماء ...ومن بعد كل ذلن فهم ٌؤملون فً
البماء ...وال شن أن األعمار بٌد هللا..
شاهدت كثٌرا من السكان ٌتسالطون ...واهنٌن ،مما توطن بهم من اإلعٌاء...
وشهدت بعض جثث الموتى ...تحمل على األٌدي ...فهم من الصؽار ،ملففون
بؤؼطٌة لماش بالٌة ...ومن جثث الموتى ما ٌحمل على (النماالت) ...إن كانوا كباراً،
شمل الموت الرجال ،كما شمل النساء ،وشمل الكبار وشمل الصؽار ...فهو كخبط
العشواء ولد جاء على لسان شاعر:

رأٌت المناٌا خبط عشواء...
من تصب ...تمته...
ومن تخطاٌ ..عمر فٌهرم.
لمد كان ولع خبر الموت فً نفوس أولبن المعسكرٌن ...أمراً طبٌعٌا ً ال ٌحرن
وجدانا ً ...وال ٌظهر شفمة ،فكان الناس هناٌ ،موتون على رأس كل ساعة ...وٌدفن
بعضهم من ؼٌر صالة ...ولد شهدت كل ذلن بنفسً...
لمد بات من المحال تالفً األمر ،فالداء لد استشرى ...وجاس بكل ربوع
المكان ...والدواء الذي ٌصارع ذلن الوباء الشرس ...لم ٌستكشؾ بعد ،ؼٌر
جرعات (البنسلٌن) االضطرارٌة...التً تعمل على لتل تلن (البكتٌرٌا العصوٌة)
مسببة المرض ،وسبل الولاٌة ..التً لم تعد تإثر فً مثل هذه الحاالت ...التً نحن
نخوض ؼمارها.
لادتنً تلن الجولة داخل المعسكر أللؾ عند كل ما هو ؼٌر متولع( ...فكل حال
جدٌد ٌمول للمدٌم إنت شنو؟) ،أطفال ضعاؾ ٌ ...تناؼونٌ ،مٌزهم عن ؼٌرهم من
أطفال العالم ...كبر الرأس ..وانتفاخ البطن ..ونحول الجسم ..ورهافة السالٌن..
وجحوظ العٌنٌن ..وهً وبال أدنى شن ...من العالمات الكبرى التً تحدث عن سوء
التؽذٌة ،الذي ٌمود بدوره لإلصابة بالداء الفتان ..وباء (السل) ...فما هم إال هٌاكل
تتؤرجح ذات الٌمٌن وذات الٌسار ...ال مجال للمرح ،وال مجال للسرور بٌنهم ،كما
هً عادة األطفال ...حٌنما ٌجتمعون ،فهم فً كثٌر من الحاالتٌ ...سبلون أجفانا ً
كلها التعذٌب  ...فتبدو العٌنان شبه مؽمضتٌن ...من فرط الوهن واإلعٌاء.
هذه هً حالنا فً (لادم لفرٌت) ...نصبح ونمسً ولٌس لدٌنا من جدٌد ...حتى
الموت ..لم ٌعد (بعبعا ً) ٌإرلنا ...فمد اعتدنا األمر ،ولد كنا نعلم سلفاً ،أن العادة هً
تكرار الفعل ...فمد تتالت علٌنا دوالٌب الموت بال انمطاع.
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اجتهد صاحبً الدكتور ..وتفانى هو وصحبه ،فً بذل كل ما لد كان فً وسعهم،
لدفع عجلة الحٌاة إلى األمام ...لكنها كانت تتدحرج فً صمت بؽٌض ...نحو
اآلخرة ،ولكنا جمٌعا ً سنتخرج فً هذا المولع ...برإٌة صحٌحة ،وعمل جادٌ ،نال
منه أولبن الذٌن ٌدفعون بؤفراد أممهم ...إلى شفا سعٌر الحرب ،الذي سٌعطل كل
طالة ...فً سبٌل بناء وطن معافى ..سٌنالون كل أصناؾ السخط واللعنة ...وتبمى
العظات ،واآلمال ،التً تشد العضد ...وتدفع الناس لبناء أوطانهم ...وتمهٌد سبل
الحٌاة الهانبة لهم...
(أمسٌات لادم لفرٌت) ظلت ومنذ أكثر من ثالثة عمود ...من الزمان ،تتعانك...
وتتناطح ...مع دواخلً ،فً عران مستمر ...ال ٌعرؾ الوهن ،وال الخنوع ،فؤثارت
فٌها الكثٌر من التساإالت واالستفسارات بكل أنواعها:
ماذا كان من أمر أولبن الضابعٌن مؤوى الجوع ...والمرض؟ وما ذا كان من أمر
(لادم لفرٌت) ؟ وهل ؼادر الموم؟ وإن كان ذلن ما حدث فإلى أي وجهة ٌا ترى
ؼٌر الممابر؟
وسابل اإلعالم تبث لنا األخبار وتحدثنا :أن إللٌم إرٌترٌا لد انفصل عن الدولة
األم عام 1995م ...وأصبح دولة مستملة ،فزرتها وباركت ألهالٌها ،الذٌن ال ٌزالون
ٌعٌشون ...على ذكرى ما تجرعه أسالفهم ...فباركت لهم كثٌراً زوال معسكر (لادم
لفرٌت) حسب تولعاتً.
دعتنً ظروفً ألن أزور من كنت أحبهم كثٌراً ( ،أحباش) أثٌوبٌا...وهم اآلن فً
دٌارهم ...من ؼٌر سالح ٌتملدونه ...زرتهم عدة مرات ...فسررت كثٌرا...
وأرضٌت طموحاتً التً الزمتنً بعضا ً من أٌام عمري.
وداعا ً (لادم لفرٌت) ...الذي أبكانً ردها ً ...وال زال ٌبث األلم بما خلؾ عندي
من ذكرٌات بالٌات ...ما بمً العمر
...ووداعا ً خلؾ هللا ...الطبٌب المجاهد،
ووداعا ً عبد الرحٌم الضابط الجسور...
ووداعا ً حارا ً لن ٌا سابك العربة المؽلوبة على أمرها،
والتً ال أشن أنها اآلن لد توارت عن األنظار...
فً ما بعد النهاٌات أسوة بالمرحوم (لادم لفرٌت).
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47

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 البالد ،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 ٌملبون حوابجهم داخل (الشنط) المصاحبة لهم ،واألؼراض المحمولة
على أٌدٌهم ،التً تحتوي على بعض حاجات الطوارئ ...كاألدوٌة ..والمعجون..
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وماكٌنة الحاللة ،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 ،وجالبٌة واحدة ،وشال واحد ،وطالٌة واحدة ،على ما أذكر ...
حمدنا هللا كثٌرا على سالمة وصولنا ...وانؽمسنا وسط جلبة المادمٌن ،نبحث عن
شنطتنا( ...الما بتؽبانا) ،خاصة ولد ربطت على ٌدها (التً تحمل منها) ،كٌس
بالستٌن لونه برتمالً بربطة (زول سفر متمرس) ...كانت الربطة لوٌة ،ومعمدة
شدٌدٌ ،برز منها طرؾ الكٌس مرفرفا ً كالعلمٌ ...مكن ألي شخص مثلً وفً
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)
إطاللاً...بعد تفتٌش متواصل ومضنً.
أجلت النظر من لرٌب ومن بعٌد ...وتفحصت بنواظري ولٌس بناظري ..فلم
أدرن شٌباً ..المست الكثٌر من (الشنط) ،وسط (المدافرة) المتواصلة ،فلم أظفر
بفمٌدتً ،التً تباعدت منً كثٌرا ...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،
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ؾ(..الشنطة) مهمه جداً (لى زول جاي) زٌارة لالستجمام ...ولجمع المعلومات
المتعلمة بتراث (جٌرانا) اإلرترٌٌن ...
فرؼت صالة المدوم من كل ذلن الحشد ،من المادمٌن ،تماماً ،ولم ٌتبك هنالن إال
بعض العاملٌن والعامالت ...وشخصان ٌبحلمان فً كل أصماع الصالةٌ ...بحثان فً
تلهؾ عن الفمٌدة الوحٌدة ...فً ؼٌاهب لٌل حالن ،فٌالن من ....
لٌل كجوؾ العٌر لفر لطعته
به الذبب ٌعوي كالخلٌع المعٌل
فلٌلتً تلن...
لٌلة من ذات اللٌالً
ضرارا
السابرات تبختراً ّ
وهً بحك...
لٌلة لٌلها أطول من لٌل اآلالم
مما أثار تعجبً !!! هو أن شعراء الؽزل عندنا فً السودان ،وفً عالمنا
العربًٌ...نشدون وهم ٌتشببون لٌالً ...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 وؼاب األتر...
النسٌم ٌجٌب من توتً أصوات المتر.
فبربن عزٌزي المارئ...
أٌن أنا اآلن بعد (ما اللٌل هدا وؼاب 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 ...
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فوجبت كثٌراً ...حٌنما حضرت إلً إحدى موظفات الصالة...خاطبتنً وهً
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 ظالم كثٌؾ...إال من بعض (لمبات الناٌلون)...المتشتتة
والمتباعدة ...فً نفس الولت.
لم ٌكن فً ساحة المطار ولتها إال ثالثة سٌارات أجرة (تاكسً) لونها أصفر،
وثالثة 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 جؽرافٌتنا)...
اشتد برد تلن اللٌلة من عمرنا...فً تلن البمعة المباركة كثٌراً ...و (دخل البرد
فً عضامنا) ..رؼم ما أرتدٌت من المالبس التً وظفتها للمٌافة وهً :
ال ...)FULL SUIT(...أما األرض التً نحن بها اآلن ...فمد أضحت فً دواخلنا
بلمعا ً صفصفا...إال من مبنى صؽٌر ٌشبه الكافترٌا ...ظنناه (باراً) ...فتحاشٌناه،
فالسكارى فً الؽربة ،وفً آخر اللٌل (مخٌفٌن شوٌة)...
تحدثت مع سابمً التاكسً الثالثة ...باللؽة االنجلٌزٌة المبسطة ...مع لؽة
اإلشارة التً ٌمكن ألي شخص أن ٌتفهمها ،وٌعرؾ فً ذات الولت ...الممصود
منها وما ترمً إلٌه ...إال 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 :
لبن ٌن صدر هذا الٌوم ولّى...
ّ
فإن ؼداً لناظره لرٌب...
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ولال المؽنً حسن عطٌة :
بكرة لرٌبة ما بعٌدة...

ولٌل:
ؼداً ٌعود التابهون...
وبعد ؼد...
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 مؽمضة)...
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 ..
سؤنام ملا جفونً عن شواردها
وٌسهر الخلك جراها وٌختصموا
لكن زي ما لال المثل السودانً :
(النوم بجٌب اللوم).
ولال مثل سودانً آخر:
(ٌا مدمدم باكر تندم).
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آثرت أن ألتفً أثر ما جاء به تراثنا المومً ...فؤللعت عن النوم ...وبدأت أتؽزل
فً أرض المطار الخالٌة من الطابرات ؾ(..طٌارتنا الجابتنا لامت لً جهة تانٌة)
فكؤنً وسٌد خلٌفة ٌنونً بجانبً وٌمول :
سافر وخالنً...
أسهر طوٌل اللٌل..
وتمثلت لول الشاعر أبو صالح (صالح عبد السٌد)...
فارتضٌت السهر مرؼماً:
ٌا لٌل صار لٌن معاهد...
طرفً اللً منامً زاهد...
دنا لى سهرن واشاهد...
فوق لى نجمن ظنونً...
من خلفنا ونحن نولً ظهورنا لتلن العربة (الفارهة) ...سمعنا من ٌستؤذننا
وٌطلب منا االبتعاد للٌال 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 لألمر
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) السو دانً هو دلٌل المرأة اإلرترٌة علً معرفة أصلنا ...فلمد شعرت حٌنها
بكرم ذلن التوب علٌنا ...والذي أخاله 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
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بادرت والترحت علٌنا أن نرافمهما إلى الفندق ...وهو ؼٌر بعٌد عن بٌتهما(...هو
فً ترٌمنا (طرٌمنا) ما ٌكلؾ 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 مؤنا (معنا) للبٌتنا(...لبٌتنا)...
وعلٌكم أمان هللا...
والكل البالً للسباح (للصباح) ساعتٌن...
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 داؾء ...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) لابالً :
بوصٌن لبل تبدا سٌرن...
دان طرٌمن سابك الربدة ...
منن بعٌد جبدة...
حً هند المرام...
عوج بى ربوع عبدة..

54

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 ...الالبً 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 لالستؽراب عند أهلنا فً شبشة ...إذن سعٌدة دي
(حمتنا وبس) ...وعلٌه نكون اآلن لطعنا (نص) المسافة فً تطبٌع العاللات 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...
جرة نفس طوٌلة) ...صاحبتها (شهمة) محمومة ،ملٌبة بالرضاء ...توجهت
بعد ( ّ
للشاب (الساٌك) وسؤلته عن اسمه...فمال  :أنا اسمً (سعٌد)...وهنا أصرت (هً)
أن تنزلك إلى الخارج ...عبر شفتً المفتوحتٌن من ؼٌر (كنترول)( ...بس الدنٌا
كانت مضلمة شوٌة ...ما فً زول شاؾ فتحة الخشم كانت لدر 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 عبد
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 (المإطرة) ...التً تستلمً على حوابط الؽرفة ...والسجاد العربً،
ولوحات تحمل صور الحرمٌن الشرٌفٌن ،وؼٌر ذلن من المعالم اإلسالمٌة التً
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لاربت بٌننا وبٌن مضٌفٌنا...الذٌن أحسنوا رفدنا...وأحسنوا إسالمهم ...فحسن
إسالمنا 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
...ولدموا لنا الدعوات لحضور بعض من مراسم أفراحهم ...مما كان له األثر الكبٌر
فً ترسٌخ العاللات وتمددها ...عبر جسر صامد ،امتد حتى كتابة هذه األسطر...
فٌما بٌننا وبٌنهم ...أو نمول  :ما بٌن السودان وارٌترٌا ...وهً العاللة التً ساعدت
كثٌراً فً تعمٌك صلتً باإلرث الثمافً ...والتراث اإلرٌتري ...والذي بدأت
نشاطاته منذ أوابل عام 1991م...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...

()5
ٌوؼندا مهد البحٌرات

56

من منطلك دراستً لجؽرافٌة (حوض النٌل) والذي تخٌلته (كما هو
موضح على الخرابط الطبٌعٌة) ،وكما هو ماثل أمامً وأنا أرلب حركة
(تمساح الكشٌؾ).

كان النٌل ٌسري فً األودٌة ،كما األفعى المرصعة بمشور زاهٌة ألوانها،
ولٌنة فً انعطافها ،وسهلة لً انسٌابها ،تستهوي الناظر المتؤمل ،من ؼٌر
خوؾ أو وجل.

تصورته كما لال فٌه شاعر مصر علً محمود طه المهندس ،وهو ٌمنً نفسه
بالولوؾ أمام شاطبٌه:

للـت والنشوة تسري فً لسانً
هاجــت الذكـرى فؤٌن الهــرمان؟
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أٌن وادي السحر صداح المؽانً؟
أٌـن مــاء الــنٌل أٌـن الضــفتان؟

أو كما أشار إلى ذلن الشاعر /صالح أحمد إبراهٌم فً وصٌته لطٌره
المهاجر ألرض الوطن:

(وإن جٌت بالد،
تلمى فٌها النٌل بٌلمع فً الظالم،
زى سٌؾ مجـوهـر،
بالنجـوم مـن ؼــٌر نظـام).

أو كما جاء على لسان شاعرنا التجانً ٌوسؾ بشٌر:

أنت ٌا نٌل ٌا سلٌل الفرادٌس
نـبٌل مـوفك فـً مسابن

مخترلا ً ومتجاوزاً كل العمبات ،فً بطن واد تحفه األشجار المتفاوتة فً
تساممها ،وفً تعالٌها لموارد السحب الباكٌات ،واد تتخلله الشجٌرات ،كبٌرها،
وصؽٌرها ،وكثٌفها ،والمتفرق منها ،حسب موالعها من تدرج مناخ بالدي
المتفاوت ،من االستوابً وإلى الصحراوي .

حشابش تتدرج أصباؼها فً أثوابها الخضر ،مابٌن الداكن منها والخفٌؾ
الناضح بالضٌاء ،فهً تتمدد أحٌاناً ،وفً أحٌان أخرى ،تتسلك متخذة من تلن
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األشجار الباسمة ،التً تتناطح والسحابب ،من أجل المشاركة معها فً نٌل
لسط من الضٌاء الشمسً ،الذي توارى من تحتها وتالشى.

الكل هنا متشابن ،ومتالحم ،ومتعانك ،والجمٌع ٌصرخ وٌمول:

(ٌا روحً!).

إن الظفر بممومات الحٌاة الضرورٌة ،أصبح التنافس دٌدنه و (ما مهم أن
ٌندثر أو ٌزول واحد من أولبن المتنافسٌن ،عن الوجود ) ففً شرعتهم
مناصرة ودعم ما جاء به عالم األحٌاء دارون:

(البماء لألصلح).

ٌتصالح كل ذلن مع تلن المجامٌع ،واألسراب ،من الحٌوانات ،الزاحؾ منها
ن(..ثعبان) الناصر لرٌب هللا فً ؼابات أم بادر:

(بٌنما جرت الثعابٌن أجساداً
لها فً الجذوع جر الحبال).

والطابر منها:

(وتنادت طٌورها ما بٌن مطٌاؾ
بـها أو مـسبح فـً األعالـً)
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كل ذلن إلى جانب الحشرات ،من ذوات األرجل المتعددة ،مثل:
(أبوالحرلص) ،أو الطابرة منها فً الفضاءات المحٌطة ،من ذوات
األجنحة ،أو تلن التً تلتصك على أجساد الحٌوانات من ذوات (الممصات)
مثل:
(المراد) ،بضم الماؾ ،أو تلن المتواجدة بصفة مستدٌمة من المتطفالت،
داخل أحشاء أو أجهزة الحٌوانات ،أو من اآلفات ،مثل:
تلن التً تسكن وتتوطن ،داخل فرٌعات النباتات ،أو أورالها ،أو (سٌمانها).

دار بخلدي سإال (ملحاح)!

(أٌن تمبع منابع النٌل تلن؟
وهل من سبٌل للوصول إلٌها؟)

طوؾ بً ذلن فً سماوات من التفكٌر المتواصل ،والتحسس ؼٌر
الملموس ،عندما بدأت أحلك وخواطري ،فً فضاءآت ملبدة بالؽٌوم.

تلن التً كانت تمؾ حارسا ً أمٌناً ،صارما ً ومنضبطاً ،دون السماح ولو
ببعض من الخٌوط الواهنة ،من أشعة الشمس الؽاببة دوما ً وأبداً ،أثناء ذلن
الفصل الخرٌفً الممتد ،ألكثر من نصؾ العام ،إال بما لد تسمح ظروؾ تؤتت
من تحركات نسمات ،باردة تداخلت بٌن فجوات السحاب المتراكم ،لتتٌح لها
االرتماء ،على أحضان تلن السهول المبللة ،أو على طٌات تلن الموجات
الهٌنة ،المتكسرة،
.
التً دابما ً ما تتناجى ،ولطرات متدلٌات من األعالً ،ترتمً بتلمابٌة متناهٌة،
تتطاول على أثرها بعض أجزاء من تلن الموجات ،مشرببة متلهفة لها ،لبٌل
ارتمابها ،فكؤنها عطشى تتوق للبلل ولإلبالء ،على حد سواء.
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(طبعا ً دا مناخ المناطك االستوابٌة ،حٌث ٌشار لتلن المنطمة فً الخرٌطة
الطبٌعٌة بخط (ؼلٌظ) نسبٌاً ،ممارنة بؽٌره من الخطوط ،كتب علٌه:

(خط االستواء)

تتعالى جزٌبات مٌاه (البحٌرة) ،فً تناؼم إٌماعً رالص ،مع ما تضفٌه
تلن المطرات من (نمرات) خفاؾ ،تجعل من بساط الماء ؼٌر المتناهً،
جسٌمات تتمافز إلى األعالً ،فً استجابة حٌة للتاللح ما بٌنها وبٌن تلن
الجزٌبات المابٌة ،فهً تعلو تارة وتخبو حدتها ،تارة أخرى ،فً توافك تام مع
حجم وثمل تلن المطرات المابٌة المتسالطة.

كنت أثناء ذلن داخل زورق حدٌدي صؽٌر ،ال ٌتناسب على اإلطالق
والمساحات المابٌة الممتدة من حولً ،بال نهاٌة ،تلتمطها (عٌنان) خانهما
التركٌز،هما (عٌناي)!

(فهما للمتان ،فكثٌراً ما تخرجان من محجرٌهما،
وكثٌراً ما تختفٌان كلٌة بداخلهما).

لم ٌتسلل الخوؾ بعد إلى دواخلً المشتتة ،ما بٌن وجودي فً زورق
متواضع ،ومٌاه بال (ساحل) ،وخضرة بال منتهى ،و نسٌمات باردات (تنمش
الحمى) ،تالمس من أعضابً ما كان عارٌاً ،مما لد خلفه ذلن الكساء المإمن
من الؽرق( ،عندما ٌمتلا بالهواء فٌصبح كالعوامة) ،وهو الذي ٌرتدٌه
السباحون والؽطاسون ،بلونه األصفر المشوب باألسود فً بعض من جوانبه.
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أبحر بً (لابد الزورق) (المالح) ،بعٌداً عن (الساحل) ولٌس (الشاطا)
فمد دخل بً الزورق إلى (اللجة)( ،بضم الالم الثانٌة مع تشدٌدها) ،التً
تعرؾ أٌضا ً ب(..التنٌر) (بكسر التاء وكسر النون مع التشدٌد) ،حٌث كبر كل
شًء:
فاألمواج ارتفعت ،واألصوات تعالت ،وانمطع الهمس ،والتواصل الحمٌم،
فٌما بٌنً وبٌن (المابد) ،وأصبح الصمت هو سٌد المولؾ بال منازع.

وبصراحة:
(فمد فار التنور!)
وأصبحت الٌابسة (الجودي) أبعد ما تكون ،وأنا إلى الؽرق ،وفراق الحٌاة،
ألرب ما أكون.

كنت مستمتعا ً بما ٌحدث فً بداٌات األمر ،فؤنا ألترؾ من الماء المتدفك
بؽزارة فابمة ،بٌدي الٌمنى مباشرة ،من ؼٌر :
استخدام ذلن (الدلو) ،الذي أتمنت استخدامه ،ساعة ورودي مع أخً
(خرٌش) لذلن (العد) ،بحثا ً عن الماء ؼٌر المربً فً باطن األرض.

وها أنا اآلن ملا السمع والبصر ،بما ٌجلجل بؤذنً من أصوات للمٌاه،
تتعالى ،وبما ٌجعل بصري ٌؽوص فً داخل ماء ال لاع له.
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أدركت ساعتها أن:

(الشًء كان لل أو كان كتر،
عن ماهو مطلوب،
فهو مضر!)

فؤٌمنت:
(أن الضرر والع ال محالة).
ولالوا:

(الكتٌرو ٌضر للٌلو ٌضر).

وكما جاء فً الحدٌث عن الخمر والسكر:

(ما أسكر كثٌره فملٌله حرام).

فكال الحالٌن بالنسبة لً تتفمان فً مصٌر واحد ،وهو:

(انمضاء الحٌاة بدنو األجل).
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فالموت عطشا ً أو ؼرلا ً (واحد)ٌ ،عنً ذلن أن (الموت ...موت) ،لكن ٌبدو لً
أن:

(الواحد لو مات روٌان ٌكون أحسن شوٌة)
فما ٌحدث لً اآلن أشبه بما كنا نتعامل به مع خروؾ الضحٌة ،أو الكرامة
العادٌة ،فكان لبل عملٌة ذبحه ،أي عملٌة (لتله عمداً) ،كنا نإمر من ؼٌرنا،
وال زلنا نؤمر نحن ب(..التوارث) ،بإحضار ماء له كً ٌشرب ،وساعتها
ٌتفانى المسكٌن فً شرب الماء بنهم،

فتخٌل معً عزٌزي المارئ ،إن كان ذلن الذبٌح ٌعلم بؤنه سٌذبح ،فكم من
جرعات الماء السابؽات وؼٌر السابؽات كان سٌرتشؾ؟
(له أن ٌحمد هللا كثٌرا ً على عدم وعٌه بذلن)،
لكنً كنت على وعً تام بما سٌجري ،إذا لم تسر األمور على ما ٌرام،
فمن ؼٌر لرار ممصود ،تولفت ٌدي الٌمنى عن تناول رشفات (جممات) من
الماء المنساب حولً،
تساوى لدي هذا الخضم من المٌاه ،ولاع (ببر) عمٌك من آبار ذلن (العد) ،المتحٌز
بمكانه لرب واد من أودٌة كردفان ،فكالهما ٌمود إلى الماع ،وأنا كنت أتطلع إلى:

(النزول من الزورق إلى األعلى).
إن ما كان ٌزعجنً كثٌراً ،وٌبعث بالطمؤنٌنة فً دواخلً فً ذات الولت،
تلن النؽمات و(الهمهمات) ،ذات اإلٌماع اإلفرٌمً السلٌم ،التً كانت تخرج من
بٌن فكً (لابد الزورق) ،بلهجة ال أدرن معانً كلماتها ،لكنً كنت أتفاعل مع
بعضها بما تجمع لدي من حصٌلتً المعتبرة من اللؽة اإلنجلٌزٌة.
كان المابد (المالح) ٌسرح ببصره بعٌداً ،مطلما ً له العنان ،كً ٌتمافز ما
بٌن الماء من حوله ،حٌث ٌطفو (الزورق) ،الذي بدأ ٌعلو وٌنخفض بفعل
الرٌاح ،وما بٌن ماء السماء ،الذي باتت لطراته فً حال نمو مضطرد ،مع
اشتداد نزوله ما بٌن الفٌنة واألخرى.
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تمالكت نفسً ،وجمعت من الكلمات ما أسعفتنً به شجاعتً آنذان ،وبدأت
أطرق مسمعً ذلن (المالح) بكلمات منً ،فكان ٌدنو وٌمٌل علً بجانب من
جسمه المفتول ،صاؼٌاً ،كً ٌتمكن من سماعً ،فً وسط ذلن الجو المشحون
بالضوضاء ،ال سٌما تلن الضوضاء النفسٌة التً كنت أعانً ما أعانً منها،
فتفوهت وللت:
 إلى أٌن نحن ذاهبون ؟فؤجابنً على الفور:
 إلى منابع النٌل .لم ٌتبك لً ما ألوله ،فتمسكت بجانبً الزورق الحدٌدي بكلتا ٌدي،
بمبضة حدٌدٌة حسب ما أسعفتنً به (مروتً) ،وانمطع الحدٌث تماماً ،ؼٌر
ما أسمعه من ترانٌم ٌرددها (المالح) ،وؼٌر ما أسمعه لنفسً ،من دعوات
وبعض من اآلٌات المرآنٌة الكرٌمة ،التً كنت أحفظها،
همهمت إلى نفسً:
(دي منابع وال مهالن؟)
إنه سإال (تحصٌل حاصل) ،فهو ال ٌنتظر اإلجابة من أحد( ،فاألحد الوحٌد بجانبً
"مسطح" بتشدٌد الطاء وكسرها) ،ولم ٌحاول على اإلطالق (مؽامرة) الدخول فً
أؼواري( ،المهرٌة تماماً) ،من شدة المعاناة.
(تنفست الصعداء !)

و
(جرٌت نفس طوووووٌل ،معاه حبة "لنتة")!
ذلن عندما بدأت حدة األمطار المتسالطة ،فً انخفاض ملحوظ ،وضعؾ أوار
األمواج المتعالٌة ،بانخفاض سرعة الرٌاح ،و بإٌماءة من لابد (الزورق)
مشٌراً بالسبابة ،عرفت أننا لد ٌممنا وصول منابع النٌل المنشودة:
فالمنظر أمامً كان عبارة عن (شٌمة) (بفتح الشٌن) كبٌرة جداً ،و(الشٌمة)
هً:
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(مولع التفاؾ الماء حول نمطة واحدة ،توحً للناظر بؤن الماء لد بدأ
ٌؽوص إلى أسفل).
إن االبتعاد عن مولع (الشٌمة) ٌعد فضٌلة ،و (مضارفة من مضارفات
المإمن على نفسه) ،ذلن ألنه ٌحوي بداخله الهالن ،من ؼٌر شعور بعذاب
ٌذكر.
رأٌت مجموعة من (الشالالت) التً ٌنحدر ماإها من األعالً فً توال
لوي ،مستمر ،ؼٌر منمطع ،وكانت كل مٌاهها تتجه منسابة نحو موضع تلن
(الشٌمة) ،التً ٌنخرط وٌتدافع ماإها تجاه الشمال فً تسابك ؼٌر مؤلوؾ،
خالل واد تعالت أشجاره ،وناطحت السحاب ،فهً:
(تعٌش المنافسة الحمٌمٌة مع أترابها ،من بمٌة أنواع نباتات تلن البٌبة).
انتابنً شعور بارتٌاح نفسً ال مثٌل له ،عندما سلن لابد (الزورق)،
وأبحر عابداً ،طرٌما ً ٌتمارب كثٌراً و(الساحل) ،حٌث أمكننً التمعن ،والتدلٌك،
وإعمال عٌنً بطرٌمة سلٌمة ،فً داخل أؼوار تلن الؽابات و(الساحل) المتمدد
فً خضرته التً ال تنمطع.
رأٌت أسرابا ً من الطٌور ،الكبٌرة الحجم والصؽٌرة منها ،تبعث بؤصوات تحمل
تمازجا ً طٌبا ً من (الزؼزؼة) ومن النؽمات العذبة ،التً تبعث بالحنٌن الدافا فً
الدواخل (المجروحة) ،بالمكابدة المرٌرة ،التً ؼمرتنً فً لحظات مضت ،وأخرى
تتعالً نؽماتها فً وصفة ممٌزة ساحرة وخالبة فهً:
(تتواءم وبساط الخضرة المتمدد ،علً طول الساحل،
حامالً تلن التدرٌجات من االخضرار المتجانس).
وجمٌعها ،أي الطٌور ،إما سابحا ً ومسبحا ً فً األعالً ،أو متؤهبا ً لفرد جناحٌه
معلنا ً ساعة اإللالع ،أو ما هو ممسن بجناحٌن مضمومتٌن ،بكل عناٌة مدثرا ً
بها جسدهٌ ،نظر وٌترلب ،إما صابدا ً أو مدافعا عن النفس،
وإما والفا ً مرتكزا ً على رجل واحدة فمط ،مع رفع الرجل األخرى إلى أعلى،
من ؼٌر أن تنتابه رعشة ،أو هزة ،أو إثناءة ،مثلما ٌعترٌنا نحن أبناء البشر،
عندما نموم بمثل هذه المحاولة ،وبالذات فً (التدرٌب العسكري أو لعبة
"شدت" ولت الصؽر).
(الكل هنا ٌؤكل بعضه البعض إن ظفر به).
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لكنً وبكل أسؾ لم أشهد (للؽراب) أي أثر ،بٌن جموع تلن الطٌور المتنوعة.
(ٌظهر أنو ما بحب ظالل األشجار والمٌاه العذبة الوفٌرة).
أللمنً كثٌراً منظر (التماسٌح) (الجد...جد) إنها كبٌرة الحجم ،فهً سابحة
حولنا ،أو مستلمٌة على (الساحل) ،فاؼرة أفواهها ،فً استرخاء تام ،وذلن
لسببٌن ،كما نما إلى علمً:
 لتتنفس وذلن بتناول أكبر لدر من األكسجٌن الجوي.والسبب اآلخر هو:
 -إلتاحة المجال لبعض الطٌور ،كً تموم بنظافة أسنانها.

(طبعا ً دا من مخلفات أكل اللحم النً).
تحكى األسطورة أن (تمساحاً) استؤجر (أبو مركوب) ،وهو نوع من أنواع
الطٌور ذات المنالٌر الطوٌلة ،كً ٌموم بنظافة أسنانه ،مما تداخل وعلك بها
من لطع صؽٌرة من اللحم ،فتم االتفاق:
(طبعا ً الجماعة دٌل ما عندهم لروش) لكنهم اتفموا (حسب ما هو متوافر لهم
من إمكانات) .
فلما لضً األمر ،وأكمل (أبو مركوب) المهمة بنجاح كامل ،طالب
(التمساح) بإٌفاء ما علٌه من التزام تجاهه ،فضن (التمساح) و (اتؽاتت)
شوٌه ،وتجاهل األمر ،لكنه وجه لذلن العامل المتفانً ،الذي ما بخل بجهده،
وحسب أن أجره سٌناله بنهاٌة المهمة .وفً سخرٌة تامة لال له (التمساح):
(أحمد ربن أنن أخرجت منمارن من فمً سلٌما ً!)
من الطرابؾ التً تحكى عن التماسٌح:
أن أحد بابعً اللٌمون المتجولٌن ،حمل (طبماً) ،ملٌبا ً باللٌمون ،مصنوعا ً
من (السعؾ) الخالص ،ؼٌر ملون ،كما هو مؤلوؾ فً األطباق (الطبالة)
الدارفورٌة الصنع ،المزركشة باأللوان الزاهٌة ،المتجانسة ،تلن التً تستخدم
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فً تؽطٌة األطعمة ،الصلبة منها والسابلة ،الموضوعة على (الصوانً) أو
ؼٌرها من األوانً.
حمل البابع لٌمونه المكشوؾ ،وانخرط مسرعا ً نحو مرسى المعدٌة
(البنطون) ،والتً كانت لد ؼادرت المرسى ،لبٌل حضوره بلحظات ،فرأى أن
ٌنتظر عودتها على الشاطا ،وكان ساعتها وحٌداً.
بدأ البابع ٌتشاؼل بلٌمونه (ٌرص وٌنظم) فً تفان منمطع النظٌر ،حتى أنه
أصبح فً حال ،ال تسمح له أن ٌدرن ما ٌجري حوله من أحداث ،وكمان
(ٌنونً) وٌردد:
اللٌمونة ٌا اللٌمونة
وٌن إت ٌـا مٌمـونة
تعالـً ٌـا مـجنـونـة
أمصري لً لٌمونة.
رفع البابع رأسه فجؤة إثر (زحزحة) الماء من حوله ،وأدار فً جانب البحر
عٌناً ،فرأى ما ر أى! وما لم ٌكن متولعاً،
رأى (تمساحاً) عشارٌاٌ ،تجه نحوه ؾ(..تشتت شمله) ،وانتفض والفا ً
متوجساً ،وهو ٌحمل طبك اللٌمون ،محتوٌا ً له بكلتا ٌدٌه ،و (التمساح) ٌمترب
زاحفا ً ومهروالً إلى حٌث كان البابع والفا ً وراجفا ً.
عندها ولى البابع هاربا ً ،بعد أن أدار ظهره ل(..التمساح) ،الذي خرج من
الماء مندفعا ً وراءه ،بسرعة فابمة وهو ٌنادي علٌه:
(ألٌؾ ٌا زول! أنا ما داٌر آكلن ،
ٌس داٌر لً لٌمونه!
أمصها!
عشان أكلت لً واحد مرضان،
لبل شوٌة!
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طمم لً بطنً).
طبعا ً دا زمن الحٌوان بتكلم!
(لكن ما كان فً داعً ٌسن (الزول) الشاٌل (التمساح) فً طبمه ،ألصد
(اللٌمون) فً طبمه ،بالطرٌمة الجات زي "أم دلدوم" دي و(ٌبوظ) علٌه،
(رصة) لٌمونه ،فً ذلن الطبك الذي أصبح خالٌا ً من اللٌمون!).

لكن هنالن ممولة كنا نسمعها عند السلؾ تمول:
(التمساح بشرب الهواء ،عشان كده بٌطلع
ل(..الحجرة) وبفتح خشمه عشان ٌشرب).
تذكرت ولتها (تمساح الكشٌؾ) ،الذي كان ٌنفرد بالمجال كله .ولكنً اآلن
بٌن (تماسٌح) أللهن وزنا ً ٌساوي أضعاؾ وزن (تمساح الكشٌؾ) ،فكم كنت
خابفا ً واجفا ً ،إذا ما كان أحد تلن (التماسٌح) من ذوي المسؽبة ،طرح ٌداً منه
ملبدة ،ومرصعة ،ب(..الحراشٌؾ) ،وتناولنً من ٌد ندٌة ،ورخصة ،كمان
(ممرش)ٌ(،د آدمٌة طاعمة) ،كانت ممدودة تعبث بالماء ،أثناء انزالق
(الزورق) علٌه ،أرسلها هللا له رزلا ً ورحمة ،لتسد بعضا ً من رمك الجوع
لدٌه.
تولفت ٌدي وللمرة الثانٌة ،خوفاً ،عن مالمسة تلن المٌاه الجارٌة ،فلمد
شعرت باالرتواء( ،و إن لم أشرب أو أرتشؾ لدراً ،ولو ٌسٌراً ،من الماء)،
وخفت على نفسً من التسمم المابً (مجرد زعم) ،إذا ما تمادٌت فً تناول
ذلن الماء العذب.
(شوؾ الخوؾ بمى لدر شنو؟).
ال أستطٌع أن أصؾ حالتً وشعوري ،ولدماي تالمسان أرض ذلن (الساحل)،
المرصع بؤشتات من أنواع الحشابش ،التً تتفاوت فً ارتفاعاتها عن األرض،
وفً كثافاتها وفً ألوانها.
إال أنً كنت سعٌدا ً أٌما سعادة ،حٌث أنً شاهدت وتعرفت عن لرب ،لكل ما
كان حلما ً وخٌاالً ،ظل ٌراود دواخلً منذ أعوام وأعوام.
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دخلت مدٌنة (جنجا) ،التً تعرفت علٌها من لبل ،من خالل الخرابط
الجؽرافٌة ،سواء كانت فً األطلس المدرسً ،أوفً ؼٌره من الخرابط
الكبٌرة ،التً ٌستخدمها المعلمون فً تدرٌس مادة الجؽرافٌا فً زماننا ذان.
(من لبل أن ندخل فً عوالم (اإلنترنت) ،وما ٌتبعه من تمنٌات لربت كل بعٌد
وسخرت كل عسٌر).
تمبع (جنجا) ،وهً التً تضم مولع (المنابع والشالالت) التً تعرضنا لها،
على أحد سواحل تلن (البحٌرة) العرٌمة الشهٌرة ب(..بحٌرة فٌكتورٌا) ،التً
تتمدد عبر ثالث دول من دول إفرٌمٌا المتجاورة ،والتً تتمٌز بنبع ذاتً،
عالوة على ما تسكبه الجبال المحٌطة بها من ماء منهمر بموة فابمة.
من ههنا تبدأ مسٌرة النٌل ،صوب الشمال ،متخلال ومنسابا ً فٌما ٌعرؾ
بوادي النٌل ،حٌث تسنى لً متابعة ذلن المسٌر ،حتى مصب فرعٌه عند البحر
البٌض المتوسط.
فرأٌت ما رأٌت ،وسمعت ما سمعت ،من الحكاوي واألساطٌر ،ومن أصوات
الحٌوانات بؤنواعها ،وبتدرج تواجدها من نوع آلخر ،وتحمك بذلن الحلم
الذي راودنً كثٌراّ كما أسلفت.
تحكً ممولة ،ال أدري مصدرها:
إن الصخرة التً نسً فٌها الؽالم ،الذي كان برفمة (سٌدنا موسى) علٌه
السالم( ،الحوت) ،فً رحلتهما المعروفة لدى الجمٌع ،عند مجمع البحرٌن ،أن
ذلن االلتران للبحرٌن ،كان فً ملتمى النٌلٌن األبٌض واألزرق ،لبالة جزٌرة
توتً.
تضٌؾ بعض المموالت ،التً نسبت لشخصٌات سودانٌة اعتبارٌة ،أن
(سٌدنا موسى) علٌه السالم ،كان سودانً الجنسٌة ،وذلن:
بما عرؾ به من طول فارع ،ولون أسمر ،مضافا ً لذلن أنه لم ٌكن فصٌحا ً
بالمدر المطلوب ،مما جعله ٌستعٌن بؤخٌه هارون ،عندما أرسل إلى فرعون
مصر:

(اذهب إلى فرعون إنّه طؽى)
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من منا لم ٌسمع ب(..تمساح توتً) ،الذي أرعب المجتمع أٌما رعب،
فكان ٌطوؾ فً مٌاه النٌل من ؼٌر لٌود ،مما استدعى المسبولٌن ،وسكان
المنطمة ،العمل الجاد من أجل المضاء علٌه ،وذلن بعد محاوالت جمة ،خلفت
وراءها ذكرٌات مإلمة ،وطرابؾ تجترها أفواه المحدثٌن من السكان فً
المنطمة وؼٌرها.
على أثر ذلن تولؾ البعض عن ارتٌاد البحر ،ولل صٌد األسمان ،كما لل
اإلبحار الترفٌهً لدى كثٌر من هواته( ،دا تمساح واحد! عزٌزي المارئ
ٌسوي فً الناس كل ذلن) ،فما بال (تماسٌحً) التً كان لعابها ٌسٌل ،وهً
تدور فً فلكً ،وأنا بداخل ذلن (الزورق) ،متذولة (تتلمض) طعم اللحم
اآلدمً المحبب كثٌراً لدٌها.
ال أحد ٌعرؾ من أٌن ظهر ذلن (التمساح؟) ،فهل هو (نازح) ،أم ذلن
الذي تعشك بالد (االؼتراب) كما عشمناها نحن فً ذلن الولت ،فؽادرنا بعٌدا ً
عن الوطن ،وهاجرنا أفرادا ً وجماعات ،عندما اشتدت بنا الحال ،وضالت
موارد الرزق ،أم هل ٌا ترى ٌكون لد ضل طرٌمه؟ فجاءنا ٌسعى متلهفا ً
للمؤوى ،من أحد منابع البحرٌن األبٌض أو األزرق.

لادنً الشوق فً زمن باكر من عمري إلى ممرن النٌلٌن بالخرطوم ،حٌث
تتمازج مٌاههما عند الملتمى( ،الممرن) ،حٌث جلست وحٌداً ال أحد ؼٌري،
ؼٌر مراكب صٌد األسمان المبعثرة هنا وهنان ،إذ كان ولتها الناس من سكان
المدن الثالثة ،للٌلٌن.
أذكر أنً رشفت ما ًء من عند نمطة الملتمى ،مستخدما ً كلتا كفً ،فؤحسست
بسعادة ؼامرة من جراء شرب ذلن (المزٌج) ،الذي لم نعهده ،إال عندما كنا
نذهب إلى (الشفخانة) ،فنتناول جرعة دواء سابلٌ ،سمى (المزٌج) ،فً كؤس
أبٌض ،من معدن (الطلس)ٌ ،مدمها لنا عمنا عمر ود برٌر ود الشٌخ علً
(الممرض) ،وكنا نسمٌه (الحكٌم) فً زمن الطفولة.

إال أن الحكٌم المعتمد من وزارة الصحة كان هو (الحكٌم ٌوسؾ) من
الدوٌم ،وهو والد أستاذنا (الطٌب ود الحكٌم ٌوسؾ) ،كان رجالً ولوراً،
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وأنٌماًٌ ،تمتع باحترام جمٌع أهل (الحلة) ،وكانت وصفاته الطبٌة ذات فعالٌة
ملموسة ،لدى المرضى والمستفسرٌن..
لم تؽادر ذهنً حتى اللحظة ،ذكرى شوكة (الهجلٌج) تلن ،التً انؽرست
فً باطن لدمً الٌسرى ،الحافٌة ،وأنا ال زلت أتطلع إلى دخول (المسٌد)،
ككل أطفال ذلن الزمان ،من أجل لراءة المرآن الكرٌم.

لمد اجتهد والداي ،وتفانا كثٌراً فً إخراج تلن (الشوكة) اللعٌنة ،مستخدمٌن
كل الوسابل المتاحة آنذان مثل:
المنماش ،والمسلة ،واالشفا،
وشون الكتر ،والسبٌب ،والسكٌن،
وزٌت السمسم،
وأذكر أنه كان من بٌن تلن الوسابل( ،اإلبرة والخٌت) ،وكان صراخً
عالٌا ً وعمٌماً ،مما زرع فً للبً والدي ،شٌبا ً من الرأفة والحنان ،فتولفا عن
المحاولة الجراحٌة (النكت) ،وحملنً والدي على كتفه إلى الشفخانة.
لرر (الحكٌم ٌوسؾ) ومساعده عمنا (عمر ود برٌر) ،إجراء عملٌة جراحٌة
عاجلة ،استخدما فٌها (المشرط) و (الملماط) و (الممص) فمط ،انتهت باستالل
شوكة (هجلٌج) طوٌلة وؼلٌظة ،من باطن لدمً (وطاٌتً) المتؤلمة.
كم كانت تلن الشوكة (راضٌة) و (مسترٌحة) و (آمنة)،
فً مرلدها ذلن،
من لبل أن تنزع عنوة ،من ذلن المرلد.

وكم كنت متؤلما ً وللما ً صارخا ً باكٌاً،
بما تربع فً جوؾ،
(وطاٌتً) المنكوبة.
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أجرٌت العملٌة الجراحٌة ،من ؼٌر استخدام (البنج) ،الذي ال أجزم إن كان
متوافراً فً تلن األٌام ،فً المستشفٌات والشفخانات أم ال ،وبدالً عنه كان أن
تم هجري على ممعد طوٌل ،بحٌث ال أستطٌع الحران من تحت لبضتً أبً
ومساعد الحكٌم.
كان كل شًء مسٌطر علٌه تماماً ،ما عدا أدوات الصوت ،التً كانت ملكً
وتحت سٌطرتً تماماً ،وهً جمٌع ما ٌحتوٌه الفم من لسان ،وشفتٌن،
وأسنان ،وحبال صوتٌة (مطرلة) تماماً ،لكن كل ذلن لم ٌشفع لً لدي الطبٌب
(المداوٌا) ومساعدٌه الرسمً والمتعاون.
انتهى األمر بوضع (ما عرفته مستمبالً) ،صبؽة ٌود ،وشرٌط أبٌض جمٌل،
ولٌته من مالمسة التراب ،باالرتكاز على كعبً عند المشً ،لفترة لٌست
بالمصٌرة .
ال زلت أحس بوخز تلن الشوكة حتى كتابة هذه السطور ،كلما ال مست
أصابع ٌدي ذلن الجرح ،الذي ال زال ؼابراًٌ ،حدث عن حمبة كان التداوي فٌها
بالرجالة وبس.
تؤسفت كثٌراً أن شوكتً تلن ،لم تشهد زمن الموجات الصوتٌة ،واللٌزر،
وعملٌات التجمٌل ،التً ال ؼنى عنها فً لتنا الحاضر.
رحمكم هللا ٌا (أبً) ،وٌا (الحكٌم ٌوسؾ) ،وٌا عمنا (عمر ود برٌر) ،فمد
خلصتم لدمً من (نبت) كانت ال محالة والعة ،والتً ربما لادتنً بعدها
للمشً لفزا ً أو حبوا ً.

كان كؤس المزٌج مصنوعا ً من معدن (الطلس) الخالص ،الذي ربما شابته
بعض من (الظلطات السوداء) على جانبٌه ،لكن ما كنا نرتشفه من (مزٌج)،
كان كافٌا ً لمعالجة مجموعة من أمراض ذلن العصر مثل:
(الكحة (المحة) ،ووجع البطن ،والحمى،
واإلمسان ،واإلسهال ،والصداع،
واالستفراغ وهو (التما) أو (الطراش)،
إلى جانب وجع الجسم ،وخمة النفس وضٌمه،
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والشحتافة ،وأبو الشهٌك.
وعالج حمى "السحابً " من لبل اكتشاؾ التطعٌم( ،المراحة أو المروحة)،
التً كنا نتعاون علً مداواة جروحها ،أو لروحها ،بمسح مكان الجرح الذي
خلفته ،ب(..رٌك الصباح) ،الذي كان شافٌا ً ،وكافٌا ً وبدٌالً ،عن مزٌج عمنا
عمر ود برٌر.
ذلن من لبل أن نتعرؾ على فعل الرسول الكرٌم ،صلوات هللا وسالمه علٌه،
حٌث كان ٌضع سبابته على لسانه ،ثم ٌضعها على األرض ،وٌمسح بها مكان
األلم وٌمول:
(برٌك بعضنا ،وتربة أرضنا ،لٌشفى سمٌمنا ،بإذن ربنا).

()6
أثٌوبٌا أرض األحباش
السمر

عرفت مما درست فً علم الجؽرافٌا ،أن (النٌل األزرق) ٌنبع من الهضبة
األثٌوبٌة ،وكنا نعرفها فً ذلن الولت ب(..الحبشة) ،أو مرتفعات الحبشة،
وسكانها هم (الحبش) أو (األحباش) ،وفً تطور أخٌر ،وتماشٌا ً مع ما تم
استٌراده من بالد العرب األخرى (الحبوش) بضم الحاء.

74

بدأت رحلتً بمتابعة مجرى النٌل األزرق معكوسةٌ ،عنً (عكس التٌار)،
من المصب إلى المنبع ،فمد كان النٌل ضٌما ً فً مجراه ،عمٌماً ،ؼابرا ً فً
األرض ،تٌاره لويٌ( ،اكل عوامه بإتمان تام)ٌ ،تمٌز بوجود (الهدام) ،الذي
كم أفنى حٌاة كثٌر من الشباب.
هو نهر سرٌع االندفاع فً مجراه ،حتى أن الناظر إلى ملتماه مع نظٌره
(النٌل األبٌض)ٌ ،شعر بؤن مٌاهه المندفعة تدفع بمٌاه ذلن (األبٌض) ،بعٌدا عن
مجراه ،وٌدلل ذلن على االنحدار شبه الرأسً ،لمٌاهه (المتدلٌة) من تلن
(الهضبة األثٌوبٌة).
لم ألحظ تواجد الكثٌر من (التماسٌح) ،مثل ما هو سابد فً مجرى مٌاه (النٌل
األبٌض) وبالذات تلن التً من ذوات الطبع الهادي ،التً تفضل السباحة
االنسٌابٌة الهادبة ،والراٌمة فً نفس الولت ،فهً بالفعل ؼٌر مستعجلة،
(هً الحمة شنو؟).
(الؽذاء متوافر حولها ،والهواء الطلك متاح لها ،والمٌاه الضحلة التً
تساعدها عندما تعمد لالسترخاء ،أو "مزمزة" لحوم أوالد وبنات آدم وحوة،
إذا ما سنحت لها الفرصة).

الطرٌك من مدٌنة (أدٌس أبابا) ،إلى حٌث منابع (النٌل األزرق) ،طرٌك
جبلٌة ،أسفلتٌة( ،معبدة) ضٌمة ،متعرجة ،كثٌرة االلتواء ،تتعالى وتتعالى،
فً كل خطوة إلى األمام ،مع مضً الدلابك وتسارعها ،فتوصل مرتادها إلى
ما هو كابن ما بٌن السماء واألرض ،ال محالة.
الكل (جبال ...وجبال ...وجبال) ،سالسل بال منتهى ،تتصاعد دوما ً لتالمس
السحابب المتراكمة ،بكثافة ؼٌر معتادة ،بل تتوؼل فً داخلها من ؼٌر تروي
أو استبذان ،فتنؽمس المركبة فٌها ،وكؤنها فً حجرة مظلمة موصدة األبواب
والنوافذ.
تداعبنا أشعة ضوبٌة ضعٌفة ،ال حس فٌها وال حٌاة ،فكلما تبٌنا خط السٌر
نفاجؤ بؤن مركبتنا تصعد إلى أعال ،وتؤبى النزول ،أو حتى توما لنا بانحدار،
ٌخفؾ مما نعانٌه من ذلن االلتصاق الوثٌك بمماعد المركبة ،وكؤننا أصبحنا
جزءاً ال ٌتجزأ من تلن المماعد.
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ال ترنح وال التفات:
(مسمرٌن علٌها وبس).
كان االلتفات ٌمٌنا ً أو ٌساراً ،لبعضنا ،فً حكم الممنوع ،إال اختالساً ،وأثناء
هذا االلتفات (المسروق) ،ال ٌرى الفرد منا إال الدخان المتصاعد ،من أعماق
األودٌة (الهاوٌة) ،العمٌمة والبعٌدة ،فهو دخان ٌسد الفجوات ما بٌن السالسل
الجبلٌة تماماً ،ال ٌمكن اختراله بتلن النظرات الواجفة ،فكثٌراً ما ٌرتد إلٌنا
البصر خاسبا ً وهو حسٌر.
مما ٌزٌد الحجارة لوة ولٌس (مما ٌزٌد الطٌن بلة) ،ألنه ال ٌوجد أثر للطٌن
هنا  ،فكل الذي نتآلؾ معه ،عبارة عن حجارة بؤحجام ،وكتل متفاوتة ،فهً
فعالً أوتاد لألرض ،وصدق هللا العظٌم حٌن أنزل:
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

(ألم نجعل األرض مهادا * والجبال أوتادا)

التبؤ 7-6

كانت المركبة تسٌر بسرعة ،نخالها تتضاعؾ ،ممارنة بتلن السرعة
المعتادة ،فً الطرق المنبسطة ،وتفسٌر ذلن كان أمراً سهالً:
إذ أنه:
(إذا ما انخفضت السرعة:
(كالم سوالٌن لدام ومختصٌن ،من األوابل ،زي ناس:
-

عبد المجٌد ود ست النفر.
الطٌب مارٌما.
ٌوسؾ ود الحاج.
عبد هللا خٌر هللا (بلل الشٌب).
اسماعٌل ود ابسٌؾ.
عوض هللا دار حامد.
دمحم ود ابو شلٌخ.
المرضً اسحك.
الشرٌؾ معاذو.
مختار ود السمانً.
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 بابكر ود السمانً. الطٌب دمحم علً.وؼٌرهم ممن فاتنً ذكرهم من كبار (السوالٌن) فً شبشة.
فكلهم ٌجمعون ،على أن المركبة لن تموى على الصعود ،بل ستتدحرج
راجعة إلى الخلؾ ،وهنا تكمن الكارثةٌ ،عنً ما هو مطلوب منا أن (نرمً
لدام) ،لكن ال أستطٌع أن أجزم أن (ورا مإ ّمن) ،فاألمر خارج عن اإلرادة).
تواصل الحال على هذا المنوال من (الكر) فمط ،فمد كان (الفر) محظورا ً
علٌنا ،بلػ بنا ما بلػ من العناء ،والساعات تمضً ثماالً ،والمسافات تتباعد من
أمامنا ،حتى أكملنا منها (األربعة عشرة ساعة) كاملة من ؼٌر نمصان.

تخللتها بعض االستراحات ،فً بعض من المرى المتناثرة فً األعالً ،وكنا
أثناءها نسؤل بعضا ً من المواطنٌن ،عن ما تبمى من مسافة ،وولتٌ ،حول ما
بٌننا وبٌن منابع النٌل المرتمبة ،فال نتلمى إال إجابات ؼٌر ذات معنى بلؽة
(األمهرا).
نظرت من حولً كثٌرا ً فً تلن البماع ،وتؤملت ملٌاً ،فلم أجد رسما ً حٌاً ،أو
صورة ،أو تمثاالً ،أو ما لد ٌفٌد وٌدل على وجود (مادلٌنا) هنان ،فعلمت أنها
(بت مدن وبس) ،وأنه لم ٌتسن للشاعر ،أن ٌعانً وٌفتش عن (منابع النٌل)،
حٌث عرؾ أن الصعود إلى هنا مشمة ،ال تدانٌها مشمة ،بالنسبة لتلن الفتاة
(الهجٌن) ،حٌث لال فٌها:

األم سلٌلة أمهرا....
والوالد من للب أثٌنا.
(ٌعنً ذلن أنها حبشٌة معدلة ،أو بالمعنى الصحٌح "محسنة" وخاتفة لونٌن،
ولكن فً أحٌان كثٌرة ،فإن لونها فالع ٌسر الناظرٌن).
عزٌزي المارئ......
لن أن تتصور مدى معاناة ذلن النٌل (البحر) (األزرق) ،فً سبٌل
الوصول ،إلى حٌث تمع حدابك الممرن ،المزٌنة بالثرٌات واألزهار بال أدنى
معاناة.
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فهو فً مجراه ذلنٌ ،صارع المرتفعات ،والصخور ،و بطون السهول،
واالنحناءات األرضٌة المتعالبة ،فهو ٌجري وحاله ٌتؽٌر ،من اندفاع لوي،
وإلى تلكإ ممل ،ما بٌن هنا وهنان ،فً متاهات التضارٌس المتفاوتة ،فً
تكوٌنها ،وفٌما ٌمٌز بعضها عن بعض ،من صالبة أو هشاشة ،ومن علو أو
انخفاض ،وؼٌر ذلن من العمبات ،التً تحد من االنسٌاب السلس للمٌاه.
واصلت (المركبة) مسٌرتها وهً تبن (تمنت) ٌصاحبها زفٌر ٌتعالى صوته،
كلما بدا لها صعود جدٌد ،ونحن صامدون ،صابرون ،بالضرورة و (للضرورة
أحكام) وأملنا وصول البحر واآلمال كذابة.
ما هً إال دلابك (ؼٌر معدودة) ،أدركنا فٌها أن مركبتنا الفتٌة لد تنفست
الصعداء ،وهً تتولؾ عنوة ،أمام أحد الفنادق العماللة ،وألول مرة ومنذ
الفجر لم أسمع ما سمعته اآلن وهو جملة:
(حمد هللا على السالمة).
لكنا سوؾ لن ننسى تكرار نفس الجملة ،عندما ننهً عملٌة الرجوع ،عبر
نفس الطرٌك ،ولطع نفس المسافات ،مستخدمٌن نفس المركبة ،ؾ(..شلنا هم
جدٌد).
ؼابت شمس ذلن الٌوم ،ونحن فً أحضان مدٌنة مسالمة ،وادعة ،وهادبة،
(مدٌنة بحر دار) ،التً ضمتنا حتى فجر الٌوم التالً ،بعد انمضاء لٌلة ،ال
ندري كم كان فٌها من األحداث ،والكوابٌس ،واألحالم المزعجة ،واآلمال
المبنٌة على المجهول.
تحركت (المركبة) صبٌحة الٌوم التالً ،والتً كانت وادعة مطمبنة ،والتً
تبسمت لنا من خالل صوتها (تمسٌمتها) الرخٌم ،وكانت وجهتنا حٌث تطلع
الشمس.
عبرنا سهالً منبسطاً ،تزٌنه الخضرة من كل جانب ،سلكنا خالله طرٌما ً
شبه معبدة ،وفً ألل من الساعة:
بانت أمامنا لوحة ملساء ،هادبة ،منبسطة ،كسجاد أعجمً مطروح
بعناٌة ،وبؤلوان سهلة ،جاذبة ،ال انكسارات (تكسرات) فٌه ،وال انحناءات ،وال
أصوات منفرة ،ؼٌر أسراب من الطٌور البٌض ،تحلك من أمام أنظارنا ،ونفر
للٌل من مواطنً تلن البمعة المعافاة ،المرحبة ،والتً عرفنا أنها:
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(بحٌرة تانا)
ذلن الحلم الؽابب ،واألمل المنشود ،الذي ٌمثل:
المنبع الربٌس (للنٌل األزرق) ،تتضافر معها فً تلن المهمة ،تلن
المرتفعات التً من حولها ،فتمدها بما تجود به من فٌض مابً عذب.

أبحر الزورق الحدٌدي هذه المرة بكل هدوء من ؼٌر (نطٌط ) ،كان
المسٌر لطٌفا ً ،حٌث تشبعت نواظرنا بجماعات من (فرس البحر) ،أو ما
ٌعرؾ لدٌنا ب(..المرنتً) ،إلى جانب الثعابٌن ،وؼٌرها من الحٌوانات
المابٌة ،التً لم نسمع بها ولم نرها من لبل.
نحن ؼالبا ً ما نطلك على (المرنتً) كلمة (لرنتٌة) ،بالتؤنٌث ،فما زلت ال
أدري حتى اآلن سر ذلن التؤنٌث!
أٌعنً ذلن أن (المرنتٌة) و (أم درٌمة) ،من جملة أولبن اإلناث الالبً
ٌطلك علٌهن (وزارة الداخلٌة) ،التً تجب طاعتهن طوعا ً أو كرهاً ،لدى
الرجال ،أم هن من صنؾ تلن المرأة التً تعرؾ ب(..المرأة الحدٌدٌة) ،أم
أنها ؼرٌزة طبٌعٌة تمثل فٌها األنثى ،ذلن الوعاء الجامع لكل النشاطات
الحٌاتٌة ،التً ٌدور فً فلكها الذكور ،والتً ال مفر البتة من إبداء االحترام
والتمدٌر لها.
عرفنا وسمعنا كثٌرا ً ب(..أم درٌمة) ،ولم ٌخطر ببالنا على اإلطالق مسمى
(أبو درٌمة) ،أو حتى (أبو درلة) ،كناٌة عن هٌمنة وصلؾ الذكور المعهودة،
فً مجتمعاتنا الحٌوانٌة ،واكتفٌنا ب(..أم درٌمة) فهً أكثر رلة وأنوثة حتى
عندما تخفً (رلبتها) عن األنظار فً باطن (درٌمتها) ،حٌاء وخجالً ،ال رهبة
وخوفا ً من األعداء ،من وجهة نظر بشرٌة.
تولؾ الزورق عند أحد شواطا (البحٌرة) ،ومن هنان أشار لنا (الربان)،
بٌد ممتدة ،فً استمامة تمثل زاوٌة حادة ،تمل عن الزاوٌة المابمة بملٌل ،إلى
حٌث تمبع منابع النٌل ،وكانت إشارته لد استهدفت إحدى لمم الجبال العالٌة
المحٌطة ب(..البحٌرة).
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هنان حٌث ٌلتؾ الضباب بفوضوٌة ثابرة ،حول تلن الممة المستهدفة،
ستكون وجهتنا المادمة ،مما لد ٌمٌز من الصخور ،ومما لد ؼٌبه لوس الضباب
عن نواظرنا ،فكؤنه كان مثلما جاء فً بٌت شعر للشاعر بدر شاكر السٌاب:

مثل الحرٌر،
ٌشؾ عما ال ٌبٌن وما ٌبٌن،
عما نسٌت،
وكدت ال أنسى وشن فً ٌمٌن.
إن لوس الؽمام لد ٌؽطً ما ٌؽطً ،من مناظر عن عٌن الرابً ،لكن فً
شفافٌة مموسمة ،بلمسات جمالٌة طبٌعٌة ،تنبع من بٌن لطرات الماء الصافٌة،
الرشٌمة ،التً تسبح فً الفضاء بكامل حرٌتها ،وتنتمً لبعضها البعض فً
مخالطة تبعث باالرتٌاح للناظرٌن والمتؤملٌن عن بعد.
وجاء فً لول الشاعر ٌصؾ بعضا ً من الفتٌات البدوٌات:

بادٌـات النهــود ؼـٌر وشـاح
صـان نهـداً وخان آخـر مسا

مثل لوس الؽمام ٌعترض الؽٌم
وال ٌـوسع السـحـابب طمسـا
نزلنا إلى أرض الشاطا (سمٌناه شاطا ألن هذه البحٌرة ودٌعة شوٌة)،
وبدأت األمطار تتسالط علٌنا ،وصارت تتزاٌد فً هطولها شٌبا ً فشٌباً ،إال أن
ما الحظته أن لطراتها كانت هٌنة ،وصؽٌرة فً حجمها ،ممارنة بما كان
ٌنسكب علٌنا من لطر فً لجة بحٌرة (فٌكتورٌا).
أخذت طرٌمً ومن معً ،نحو أحدى لمم تلن السلسلة الجبلٌة ،تحت سٌاط من
المطر المتداعً ،بعد أن جمعت كل الوسابل ،والمعٌنات ،المتوافرة مع
مإجرٌها ،المحتشدٌن فً نمطة الصعود تلن ،والتً ٌتحتم استخدامها أثناء
عملٌة التسلك ،التً أزمعت المٌام بها ،وكانت عبارة عن:
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مظلة (سمسٌة) والٌة من المطر ،وعصا (عصاٌة) طوٌلة رلٌمة ،تبلػ من
الطول المترٌن ،ألل من ذلن أو أكثر بملٌل( ،ما عندها شعمة) كتلن التً
ٌستخدمها أبمة المساجد عندنا ،والتً ٌمبضون علٌها أثناء خطبة الجمعة،
أما المعٌن الثالث فهو شخص مرافك من خبراء تسلك الجبال.

كان نصٌبً من أولبن الخبراء طفل ،لم ٌتجاوز أالثنً عشرة سنة من
العمر ،لكنه وبالممارسة ٌبدو أنه ألوى منً بكثٌر ،رؼم نحافة جسمه الذي
ٌمٌل أكثر إلى الهزال.
كنت أضع كؾ ٌدي الٌسرى على كؾ الفتى الٌمنى ،الذي ٌظل ٌدفع بها إلى
أعلى لمماومة ثملً أثناء عملٌات (االنزالق ،والتلكع ،والهترشة) ،وهو ذو
لامة ألصر منً بفارق كبٌر ،فكنت أرتكز علٌه كلما دعت الضرورة لذلن،
ولد حدث ذلن كثٌراً.
ذكرنً ذلن الطفل مولفً ،أنا وزمٌلً عبد الكرٌم فضل المولى( ،خبٌر
تربوي) ،عندما أحرمنا للحج مفردٌن ،ألول مرة فً العام 1977م.
لم ٌكن فً ثمافتنا كٌفٌة الطواؾ ،والسعً ،وؼٌر ذلن مما ٌموم به الحاج
من أفعال فً داخل الحرم المكً ب(..مكة المكرمة) .عرض علٌنا طفل
(صبً) سعودي أن ٌموم (بتطوٌفنا)ٌ ,عنً أن ٌمودنا ألداء الشعابر المطلوبة،
بالطرٌمة الصحٌحة ،ممابل مبلػ ال أذكر كم كان لدره اآلن ،فاستجبنا لطلبه.
استطاع ذلن الصبً أن ٌحولنا إلى (ببؽاوات) ،ال نجٌد إال التكرار والمحاكاة،
والتملٌد ،وما أظن ذلن إال نوعا ً من أنواع (التعلم)( ،لكنه جانا على الكبر).
أبهرنا ذلن الطفل (الصبً) بما ٌملكه من لدرات ،جعلتنا نتعلم منها الكثٌر
عندما حججنا فً مرات لادمات ،كان الطفل حافظا ً للنصوص تماماً ،تلن التً
تردد عند كل مولؾ أو شوط ،وعرفنا منه ألول مرة:
أن المسٌرة (السعً) من (الصفا للمروة) تعتبر شوطا ً كامالً( ،ولٌس نص
شوط) ،ومن (المروة للصفا) شوطا ً ثانٌا ً كامالً( ،ولٌس نص شوط) .ولوال
ذلن لكانت (حجتنا) أصبحت موضع خالؾ ،ولد تجر ل(..هدي) ،ونحنا ما
عندنا لٌه (لدرة).
فتعلمت ولتها من حدٌث الرسول الكرٌم صلوات هللا وسالمه علٌه:
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(أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد).
مما أفادنً أكثر ،وأنا أؼامر فً صعود (جبلً) ال أعلم كٌؾ؟ ومتى؟
ٌنتهً ،كان ذلن الطفل (الحبشً)ٌ ،جٌد التحدث باللؽة اإلنجلٌزٌة ،والتً كما
أخبرنً ،أنها ضمن المواد الممررة ،حسب المنهج الدراسً ،ابتدا ًء من بداٌة
السنة الدراسٌة األولى ،فٌما ٌعرؾ لدٌنا بالتعلٌم األساسً.
وعندها تحول تفكٌري (المتؤسؾ) جداً ،إلى ما هو عندنا من إمكانات لؽوٌة
أجنبٌة ،فهً وحتى لدى الكبار منا ،ما (بتسمً موٌة) ،وتذكرت كٌؾ نحن
لتلنا لؽة التواصل تلن ،عنوة ،من خالل تفكٌر مبتور لبعض أهل المرار.
انتابنً الخجل وأنا أتبادل الحدٌث الجاد ،مع ذلن الطفل ،متخٌراً من
الكلمات ما لد ٌصعب علٌه فهمها ،لكنً وجدت فٌه الٌمظة ،والفهم ،والممارسة
السلٌمة ،فً التعامل مع األلفاظ من متطلبات تلن اللؽة ،التً تعتبر لؽة دخٌلة
علٌه ،فهو لم ٌكن ربٌب االستعمار اإلنجلٌزي ٌوما ً ما ،كما كنا نحن.
كنت ألبض على تلن العصا الرلٌمة الموٌة ،فً نفس الولت بٌدي الٌمنى،
وكنت أتحسس بكل روٌة ،وحذر ،المكان الذي سوؾ أضع نهاٌتها السفلى فٌه،
لتكون لً سنداً فً التسلك البطًء جداً ،نسبة لهطول المطر المستمر ،ونسبة
لمخالطة الطٌن للحجارة ،التً ؼالبا ً ما تإدي إلى االنزالق ،ونسبة ألننا نسلن
طرٌما ً ضٌماً ،تتناولنا فٌه الصخور ،والفجوات ،فً توالً متالحك منهما ،ما
بٌن خطوة وأخرى.
كنا مندسٌن إلى أسفل واد عمٌك ،تعالت على أثره الممم ارتفاعاً ،فمد أدت بنا
الطرٌك إلى أسفل الجبل أوالً ،ثم بدأنا نصعد فً صعوبة متناهٌة ،فتبدو الممة
بعٌدة جداً ،وما لطعناه تسلما ً إلى أعلى ،كان بعٌدا ً جداً عن نمطة االنطاللة ،فما
بٌن تسلك واستراحات عدة ،فوق صخور مبللة ،مزحلمة ،وما بٌن الجلد،
والصبر ،اللذان كانا متوفران لذان الصبً ،أكثر منً ،تمدمنا إلى األمام.

تسلمنا  ...وتسلمنا ،وصعدنا روٌداً  ...روٌداً ،ولم ٌنمطع تسالط المطر ،أو
تخؾ عناصر االنزالق (الزللٌبة) أو (الزلمٌبة) ،مضت الساعة كاملة حٌن
بدأنا نمترب من الممة العجٌبة ،التً ٌبدأ منها نبع (النٌل األزرق).
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على عكس ما ألفنا فً بالدنا ،من أن الٌنابٌع تؤتً من أسفل ،أي من باطن
األرض ،أما هذا (المنبع) أو (النبع) ،فهو ٌبدأ من لمة عالٌةٌ ،صعب على
األنظار ارتٌادها ،فما بالن عزٌزي المارئ ،من التسلك فً سبٌل الوصول
إلٌها؟.
أخٌرا ً المست برجلً الواهنتٌن ،سطح صخرة ملساء ،واسعة المساحة ،خالٌة من
الطٌن ،بل تكثر فٌها حبٌبات الرمل الناعم والرمل الخشن ،على السواء .كانت تلن
الصخرة تطل على (نبع) ٌشك الصخورٌ ،سمع من حوله دوي ،وخرٌر متدفك،
ومنحدر ،محدثا ً صوتا ً ال ٌتشابه إال وصوت المٌاه المنحدرة بموة ،والتً نملتنً
على الفور ،إلى ما رأٌت وسمعت عند ولوفً أمام (شالالت جنجا) ،فً ولت سابك.
ما بٌن هنا وهنان تشابكت المظاهر ،فؤصبحت لدي نسٌجا ً وكتلة متكاملة،
من النؽابض النباتٌة اآلسرة ،مما ٌصعب علً وصفه ،بما بدا أمامً من جمال
وتناسك نباتً ،وصخور بعضها عار ،والبعض مكسو بالدٌباج األخضر،
والبعض مرصع باألزاهٌر ،والحشابش متفاوتة االخضرار ،واألطوال،
والكثافة ،ومن الروابح المنبعثة المختلطة ،مما ٌضوع من األزهار والنباتات
المتناثرة على تلن الصخرة.
أدركت أن مصدر لوة المٌاه المتدفمة ،من مٌاه النٌل األزرق ،والتً استطاعت
أن تزٌح مٌاه النٌل البٌض جانباً ،عند ملتمى النهرٌن (الممرن)،جاءت من هنا،
حٌث أن انحدار الماء الذي ٌتدافع أمامً ،ال ٌبمً وال ٌذر ،أي عارض لد
ٌعترضه ،وهو ذاته ،السبب الربٌس ،الذي جعل مٌاه النٌل األزرق ،كثٌرة
الطمً و (عكرانة على طول).

ما أجمل أن تكون جالسا ً فوق (لمة) (تتحكر) مابٌن السماء واألرض!
وأنت لست بخابؾ ،أو متوجس ،بل تكون فً حال أرخٌت فٌها العنان،
وأطلمته ،لتنزل بن الحال إلى أي منزل ،فكل منزل هنان جمٌل ،ومستطاب،

( وكل رداء ترتدٌه جمٌل...
تذكرت:
الناصر لرٌب هللا:

لد تناهى إلٌن كل جمٌل
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لد تناهى إلٌه كل جمال.
وتذكرته:

هن فً الحسن للطبٌعة أشباه
وإن فـمنهــا شـعـوراً وحسـا.
وتذكرت:
امرأ المٌس:

كؤن ثبٌراً فً عرانٌن وبله
كبٌر أناس فً بجاد مزمل.
وتذكرت:
الخنساء بنت عمرو:

وإن صخراً لتؤتم الهداة به
كـؤنه عـلم فــً رأسـه نـار.
وتذكرتها :
ٌا صخر وراد ماء لد تناذره
أهل الموارد ما فً ورده عار.

وجال بخاطري:
مالن بن الرٌب:

أال لــٌت شـعــري هــل أبٌتـن لـٌلــة
بجنب ( الؽضا) أزجً المالص النواجٌا
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فلٌت ( الؽضا) لم ٌمطع الركب عرضه
ولٌت ( الؽـضا) ماشى الركــاب لٌالــٌا

لمد كان فً أهل ( الؽضا) لو دنا( الؽضا)
مــــزار ولــكن ( الؽــضا) لـــٌس دانــٌا
وللعلم عزٌزي المارئ....
ؾ(...الؽضا) هو ؼابة كثٌفة ممتدة.
وخطر ببالً أٌضاً:
جمٌل بثٌنة:

أال لـٌت شعـري هـل أبٌتن لٌـلة
بـوادي المــرى إنــً إذاً لسعـٌد.
طاؾ بً ما طاؾ ،من ذكرٌات ،وتراث ،وأدب ،فالمولؾ كان أكبر من أن
ٌستدعً الملٌل ،مما ٌفتش عنه إنسان مثلً ،لمد تطاٌرت الكلمات منً ،وشح
نبعها لدي ،فجؾ المداد عندي ،وؼادرتنً أورالً المبعثرة ،الملٌلة ،الضٌمة
الصفحات ،فحملت ما حملت بداخلً ،الذي ال ٌزال ٌنضح بالكثٌر ،وبالمثٌر ،إذا ما
شاءت له األٌام أن ٌطفح.
ٌمولون إن صعود الجبال ٌصعب ارتٌاده ،ففً الجبال مساحة للسمو ،والترلً،
وإثبات الذات ،والنظر من أعلى إلى ما هو تحت ،وعلٌه كان صوت شاعرنا
التونسً (أبو الماسم ألشابً) ٌمول:

ومن ال ٌحب صعود الجبال
ٌعش أبد الدهــر بٌن الحــفر.
أما أنا هنا فصار عندي النزول من الممة ،أمـر وأصعب ،ما ٌكون ،فؤجزت
لنفسً أن ألول ،وفً هذا المولؾ االستثنابً فمط (ألنً دابما ً أحب الصعود):

ومن ال ٌحب نزول السفوح
ٌعش أبد الدهــر فوق المــمم.
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ٌبدو لً أن العٌش المتواصل فوق الممم ،ال ٌطاق للبشر بؤٌة حال من األحوال،
لكن التواجد المإلت هنان ،ولفترات لصٌرةٌ ،ولد رؼبات البماء فً الممة
واستحبابها ،وٌدعو للتباعد عن السفوح والتمولع فٌها.
على عكس ذلن فالتواجد المستمر فوق المممٌ ،فجر نوازع وردود أفعال البعاد
السالبة ،كما ٌولد الرؼبة فً التمارب ،والنزوح عن تلن المواطن.

مما دعانً إلنشاء ذلن البٌت الشعري ما ٌلً:
أوالً:
بدأت النزول وأنا مكب على وجهً ،بسبب ذلن االنحدار الرأسً ،وبدواخلً ما
ٌجوس من ذكرٌات مضنٌات ،تملك ثباتً ،وتزحم مخٌلتً ،فالصوت المنبعث من
(النبع) ،ال زال ٌدوي وٌمخر بخرٌره فً داخل مسمعً (األذن الداخلٌة).

ثانٌاً:
لمست فً نفسً أنً لم أكن أنوي النزول( ،ساعتبذ) ،حٌث أنً كنت ألرب ما
أكون من هللا فً علٌابه ،من خالل ذلن التفكر المتواصل ،فٌما خلك ،وفٌما أودعه
الطبٌعة فً األعالً ،من أسرار ،وإبداعات ،وإعجازات.
ثالثاً:
االنزالق المتولع ،والسموط من الممة ،والذي ربما تخللته (الدردلة) نحو
السفح أنا ومرافمً الصؽٌر.

رابعاً:
المطر المنهمر ،بال انمطاع ،الذي ٌجعل من االنزالق أمرا ً والعاً ،ومن
االستؽاثة و (الجرسة) ،عنصران هامان أثناء ساعات النزول( .عشان كده الواحد
أحسن ٌعملها وٌتوكل) ،و (ٌصنمر فً واطاة هللا وٌستؽفر).
ما ساعدنً كثٌراً فً تثبٌت ألدامً على ذلن الصخر المبلل ،وأنا منحدر إلى
أسفل ،بعد مشٌبة هللا ،ذلن الؽالم الٌافع ،وتلن العصا التً كانت بٌمٌنً كما كانت
عصا (موسى) علٌه السالم.
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فهما ٌختلفان فً الوظٌفة وفً الخصابص ،إال أنهما ٌتشابهان فً نتابج االستخدام،
ففً الحالٌن ٌكفالن السالمة لمستخدمٌهما ،بمدرة من هللا تعالى.

نزلت إلى السفح وأنا أرلب ما تعالى أمامً من لمة (المنبع) ،فحمدت
هللا واستؽفرته ،وعم نفسً سرٌان شعور ،ال أدري إن كان مفرحاً ،أم
مسراً ،لكنه كان لذٌذاً.
صور من منابع النٌل األزرق
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