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 .إرٌترٌا ثغر إفرٌمٌا الباسم

 

 الدكتور/ عمر دمحم العماس

 

--------------------------------------- 

 المسٌر بٌن ربوعن الحانٌة..وتشهٌت  ..لكم تمت إلٌن

 ٌا... )إرٌترٌا(...

 ..وأجوس ألداري.. أن أطوف.. أتاحت لًحتى 

 أحضانن، بٌن ،هنا.. وهنان

 ..ن لرب.ع عرفتف

       من تكونٌن.

                            

 :الممدمة
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 ،تعبر فً دواخلً ...بكل كمالها تداعت إرٌترٌا  

 ...تمازجنً إحساساً باإللفة واالنتماء ...حٌث تربعت فً خلدي 

 بعٌد عنها، وأنا

 ...لةأتلمس أركانها المتداخ 

 ...ٌةعند حدود السودان الشرل

 

 ً  ...من ألالٌم الحبشة تفاعلت معها ٌوم كانت إللٌما

 ...ولها كٌنونتها ،لها شؤنها ،لبل أن تصبح دولةمن 

 ،كنت ولتها أرمً بثملً

 ...لالجبٌن اإلرترٌٌن (لادم لفرٌت)بٌن أحضان معسكر 

 ،الذي كان ٌحوي حوالً ثالثة آالف الجا

 ...والحرب مستعرة

 ...والموت ،والدمار ،إالّ الخراب ،ال تترن تحت عباءتها

 .ٌجري هنا فً أرض المعسكرمثلما 

 

 ...ولتها لادتنً كل رغباتً أن أدنو أكثر وأكثر

 ...وأدخل أرض البطوالت تلن

 ...والذي لم ٌتح لً إالّ بعد عمد كامل من السنوات

 ...نسبة للظرف السٌاسً والمتالً 

 ...الذي ساد تلن المساحة الزمنٌة

 

 ،أنا الٌوم أجد نفسً ها
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 ...الثغر الباسمٌراً لهذا ولد أصبحت أس

 ...الطٌبة فً أرض إفرٌمٌا

 

 ...أهدي لن عزٌزي المارئ

 ...من ذكرٌاتً، النفحات هذي

 ...وأنا منغمس أتلمس ما حوانً من طٌب المشاعر

 ...صدق اإلحساسو

 ...الرضاء وكامل

  فً ربوع إرٌترٌا.

 

 

 

 

 

 المإلف                                                  

 

فً ما بعد منتصف 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
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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 

شدٌن من رجاالت الخطوط النظامٌون بزٌهم الممٌز لهم... دون سابر المحت

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 ومتولع...ٌؤكلون بؤعٌنهم من داخل ما ٌجوس 

واهرهم، فً زٌهم.. وفً حركاتهم العشوابٌة، وحتى فً نفوس المادمٌن... ومن ظ

 مشٌتهم وفً التفاتهم...

 

ً تملإه الرهبة والتحسب، فٌتمٌز سلوكهم         مما ٌطبع على المادمٌن سلوكا

باألدب الجم... والهمس فً الحدٌث... والتواضع... وتلبٌة رغبات المسبولٌن... 

شنط( المصاحبة لهم، واألغراض بإذعان فابك، وهم ٌملّبون حوابجهم داخل )ال

المحمولة على أٌدٌهم، التً تحتوي على بعض حاجات الطوارئ... كاألدوٌة.. 

والمعجون.. وماكٌنة الحاللة، إلى غٌر ذلن مما لد ٌحتاجه المسافر.. وهو لابع 

 داخل الطابرة، أثناء الرحلة..

 

.. وودٌع، كل ما ال ٌنطبع كل الذي أوردنا... على مطار أسمرا، فهو مطار هادئ.

فٌه سهل... وهٌن... وتملٌدي ٌنببن بؤنن ستعٌش لحظات طٌبات... داخل المدٌنة، 

 ولد كان ذلن...

 

كنا نحمل )شنطة(... واحدة، تفً بما تحتوٌه من أغراضنا الضرورٌة... من     

الملبس، وأما الكٌس الذي نتؤبطه... لم ٌكن ٌتشابه بؤٌة حال من األحوال وسفٌنة 

نوح، فهو ٌحوي من كل نوع شٌباً واحداً فمط... فهنان )توب( واحد،  سٌدنا

 وفستان واحد، وجالبٌة واحدة، وشال واحد، وطالٌة واحدة، على ما أذكر ...

 

حمدنا هللا كثٌرا على سالمة وصولنا... وانغمسنا وسط جلبة المادمٌن، نبحث     

عن شنطتنا... )الما بتغبانا(، خاصة ولد ربطُت على ٌدها )التً تحمل منها(، كٌس 

بالستٌن لونه برتمالً بربطة )زول سفر متمرس(... كانت الربطة لوٌة، ومعمدة 



 

5 
 

ً كا لعلم... ٌمكن ألي شخص مثلً وفً شدٌد، ٌبرز منها طرف الكٌس مرفرفا

عمري...أن ٌتبٌنه من بعٌد .. وكمان علٌها طبلة سوداء صغٌرة... ال أظن أنها 

ذات فابدة تذكر... إذ أن )الشنطة(...)شنطة جلد(، أو ما ٌشابه الجلد...)ٌعنً جلد 

مستعار(... فٌمكن لمن أراد بها سوءاً.. أن ٌمزلها باستخدام شفرة عادٌة )موس 

 ة( صغٌرة...حالل

 

تذكرت ساعتها جارنا فً الحلة )كان فاط سطر(... كان غالباً ما ٌرتدي لمٌص      

كاكً... )أفرنجً( به )جٌبان( من األمام... وكان ٌغلك كل واحد  من )الجٌبٌن( 

بطبلة... وٌترن المفاتٌح فً البٌت ...لٌتحاشى ضٌاعها،  أما أنا فكنت أحمل 

 ..وكم تشهٌت فً تلن اللحظة أن أجلس أمام )شنطتً( المفتاح فً ٌدي والحمد هلل

وألف 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 بناظرّي.. فلم       

ت الكثٌر من )الشنط(، وسط )المدافرة( المتواصلة، فلم أظفر أدرن شٌباً.. المس

بفمٌدتً، التً تباعدت منً كثٌراّ... ولم أعثر على أثر لها، وال حتى شبٌه لها... 

فؤخذت... وأنا فً حالة ظن كثٌف، تملن كل خواطري... العٌنٌن، والشفتٌن، مع 

بطتٌن(... كل واحدة )صرة للوش وحبة تكشٌرة ما عندها معنى(... ورجلٌن )متلخ

تسٌر فً اتجاه مغاٌر... صرت أتفحص بفراسة ثالبة... فً أمتعة المادمٌن معً، 

ف..)الشنطة( مهمه جداً )لى زول جاي( زٌارة لالستجمام... ولجمع المعلومات 

 المتعلمة بتراث )جٌرانا( اإلرترٌٌن ...

 

اً، ولم ٌتبك هنالن فرغت صالة المدوم من كل ذلن الحشد، من المادمٌن، تمام     

إالّ بعض العاملٌن والعامالت... وشخصان ٌبحلمان فً كل أصماع الصالة... 

 ٌبحثان فً تلهف عن الفمٌدة الوحٌدة... فً غٌاهب لٌل حالن، فٌالن من ....

 لٌل  كجوف  العٌر لفر  لطعته    

 به الذبب ٌعوي كالخلٌع المعٌل 

 فلٌلتً  تلن...
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 لًلٌلة  من  ذات  اللٌا  

 السابرات تبختراً ضّرارا 

 وهً بحك...

 .لٌلة لٌلها أطول من لٌل اآلالم 

 

مما أثار تعجبً !!! هو أّن شعراء الغزل عندنا فً السودان، وفً عالمنا     

العربً...ٌنشدون وهم ٌتشببون لٌالً... وٌحفرون بدواخلهم صدى لتلن اللٌالً 

 الحالمات... ٌمول دمحم بشٌر عتٌك أحد شعراء الحمٌبة المجودٌن :

 ما بنسى لٌلة كنا تاٌهٌن فً سمر...

 بٌن الزهور...

 انت والنٌل والممر.أنا و

 اللٌل هدا والجو صفا وغاب األتر...

 النسٌم بجٌب من توتً أصوات المتر.

 فبربن عزٌزي المارئ...

فً غربة حسٌة... وفً غربة ...  )ما اللٌل هدا وغاب األتر( أٌن أنا اآلن بعد

وفً غربة مكانٌة... ومع ذكرى )شنطة( مفمودة... وآخر المادمٌن تواجداً ...لغوٌة

الصالة كنت أنا...وال أعرف حتى تلن اللحظة... أٌن سؤلضً بعض الذي تبمى من ب

 لٌلتً تلن ...

 

ًّ إحدى موظفات الصالة...خاطبتنً وهً        فوجبت كثٌراً... حٌنما حضرت إل

تستخدم اإلصبع أثناء حدٌثها معً... مشٌرة إلٌنا.. االثنٌن، بالخروج  بكلمات 

... فخرجنا ...واآلن فمط أطفبت أنوار  (NOW ITS OK OUTمتنافرة...)

الصالة... وأغلك بابها من خلفنا... فؤصبحت الصالة جثة هامدة...ٌعنً  )البرة 

برة والجوة جوة(... ولد سادها ظالم كثٌف...إالّ من بعض )لمبات 

 الناٌلون(...المتشتتة والمتباعدة... فً نفس الولت.
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ثالثة سٌارات أجرة )تاكسً( لونها أصفر،  لم ٌكن فً ساحة المطار ولتها إالّ      

وثالثة سابمٌن...ٌطبمون أذرعهم على صدورهم، وهم ٌتسامرون، من غٌر هدف، 

وتصادف أٌضاً وجود سٌارة ...فمد انمطع سٌل المادمٌن... إالً منا نحن االثنٌن

)جٌب( فً عمر متؤخر، )كبٌرة السن( ...وكانت الساعة لد أعلنت الثالثة والنصف 

صباحاً... وهو نفس التولٌت عندنا فً السودان )عشان خط الطول الذي ٌمر 

بالخرطوم وأسمرا غٌر واحد...مفارلات.(...)الكالم دا بعد تولٌت البكور... الذي 

 أفسد علٌنا جغرافٌتنا(...

 

برد تلن اللٌلة من عمرنا...فً تلن البمعة المباركة  كثٌراً... و )دخل د اشت   

نا(.. رغم ما أرتدٌت من المالبس التً وظفتها للمٌافة وهً :  البرد فً عضام

(... أما األرض التً نحن بها اآلن... فمد أضحت فً دواخلنا FULL SUITال...)

بلمعاً صفصفا...إالّ من مبنى صغٌر ٌشبه الكافترٌا... ظنناه )باراً(... فتحاشٌناه، 

 ..فالسكارى فً الغربة، وفً آخر اللٌل )مخٌفٌن شوٌة(.

تحدثت مع سابمً التاكسً الثالثة... باللغة االنجلٌزٌة المبسطة... مع لغة       

اإلشارة التً ٌمكن ألي شخص أن ٌتفهمها، وٌعرف فً ذات الولت... الممصود 

منها وما ترمً إلٌه ...إالّ أّن جهودي باءت  بالفشل... ومما زاد المهمة صعوبة، 

تعرف ب..)النكفا(... فالدوالر لم ٌكن  لم أكن أحمل معً عملة محلٌة وهً ما

ً لتفسٌر لٌمة تلن العملة، مع شباب ٌجهل التعامل باللغة االنجلٌزٌة  ساعتها كافٌا

 البسٌطة...

 

أسندت ظهري على تلن العربة... النابمة على الرصٌف )الجٌب(، التً كان     

للحً الدوام... ٌمبع من خلفها سر عظٌم... لم ٌدر بالحسبان ولتبذ...أسلمت أمري 

فالصباح رباح، وهو لرٌب إن أمهلنا البرد... وساعدنا على البماء أحٌاء... فالغد 

سٌلوح أمامنا لرٌباً...ولد لٌل لمراع بن األجدع غدا ستمطع رأسن ٌا لراع..فمال 

 لولته المشهورة :

 لبن  ٌن  صدر هذا الٌوم ولّى...

 فإّن  غداً  لناظره   لرٌب...
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 حسن عطٌة :  ولال المغنً 

 بكرة لرٌبة ما بعٌدة...

 

 : المإلف لولا

 غداً ٌعود التابهون...

 وبعد غد...

 تتفجر الدنٌا ضٌاء بالتماع...

 

توكلنا على المبٌت هنا... ومن توكل على هللا فهو حسبه..  بس حا ٌكون النوم   

زي )نوم الدٌن على الحبل(... أو زي نوم )المرفعٌن( )عٌن فاتحة وعٌن 

 مغمضة(...

 لكنه لن ٌكون كما تخٌله شاعر الحمٌبة دمحم عبد هللا األمً وهو ٌتساءل :     

 إنت صاحً  وال ناٌم...

 طبعه نعسان... وال طرفن من

 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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جاء به تراثنا المومً ...فؤللعت عن النوم... وبدأت  آثرت أن ألتفً أثر ما    

أتغزل فً أرض المطار الخالٌة من الطابرات ف..)طٌارتنا الجابتنا لامت لً جهة 

 تانٌة( فكؤنً وسٌد خلٌفة ٌنونً بجانبً وٌمول :

 سافر وخالنً...

 أسهر طوٌل اللٌل..

 وتمثلت لول الشاعر أبو صالح )صالح عبد السٌد(...

 فارتضٌت السهر مرغماً: 

 ٌ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       

دد فً سري وٌطلب منا االبتعاد للٌال كً نمكنه من التحرن...تشهدت كثٌرا وأنا أر

ٌن اآلن ٌا ربً.. لمد تهٌؤ مع الشهادة )رضٌت بالهم والهم ما راضً بً(..إلى أ

التاكسً للرحٌل )وكمان( سٌرحل )المضارٌنا من الصمط(...انصعنا لألمر  سابمو

وابتعدنا بكٌسنا )المتدلدل( الذي ال ٌحس تعباً وال ونى...وفً التفاتتنا تلن.. تبٌن 

 اب فً ممتبل العمر... بادرتنا المرأة بالتحٌة ولالت : لنا أننا أمام امرأة وش

 السالم علٌكم انتو من السودان؟                      

بلهجة تحمل كل التخفٌف الحرفً، مثل ذلن الذي سمعته من لبل فً )لادم  

لفرٌت(، فً الحدود اإلرترٌة السودانٌة ...كانت المفاجؤة أكبر مما نتصور... 

رحاً شدٌداً.. شعرت بؤننً رجعت للسودان... رغم أنه كان ذلن فرحت ساعتها ف

خٌاالً... كان )التوب( السودانً هو دلٌل المرأة اإلرترٌة علً معرفة أصلنا... فلمد 

شعرت حٌنها بكرم ذلن التوب علٌنا... والذي أخاله سٌمدم لنا خدمة نحن فً أمس 

رأة والشاب( أن ٌخاطبا سابمً الحاجة إلٌها...أجبنا باإلٌجاب، وطلبت منهما )الم

التاكسً... وٌستفسرا عن سعر الدوالر ولٌمة المشوار... إلى الفندق المجهول 

 حتى اآلن..
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فشلت المساعً أٌضاً... ألنهما شعرا بخطة استنزاف تحان خٌوطها حولنا،      

فمد لدرا المشوار... والمٌمة، فكان الفرق شاسعاً، وأخبرانا بذلن ..إال أن المرأة 

اإلرترٌة بادرت والترحت علٌنا أن نرافمهما إلى الفندق... وهو غٌر بعٌد عن 

كلف هاجة )حاجة((... استحسنا ذلن األمر بٌتهما...)هو فً ترٌمنا )طرٌمنا( ما ٌ

 كثٌراً... وشعرنا أّن نعمة من نعم هللا لد غمرتنا... فنحن أحوج ما نكون لذلن...

اآلن نحن أربعة فً سٌارة )ترخٌص ارٌتري(... زجاج منافذها مغلك... مما    

ً تلو الباب لفناد ق أشعرنا بالدفء... فتجاذبنا أطراف الحدٌث، ونحن نمرع بابا

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 بالحرف الواحد تخاطبنا :   

 أنتم مسلمون ونهنا و)نحنا( مسلمون... 

 ٌتنا...)لبٌتنا(...تمشوا مؤنا )معنا( للب

 وعلٌكم أمان هللا... 

 والكل البالً للسباح )للصباح( ساعتٌن...

 

ً من المرابن     باللغة اإلرترٌة )التكرٌنما( أفهمت الشاب ذلن، وفهمنا نحن أٌضا

فمط...وكان ذلن لراراً كما أحسست ال ٌمبل التعمٌب... غمرنً شعور بالرضاء، إال 

لب...فضالت نفسها بالمرار...غٌر أنها كتمت أّن زوجتً كانت تخشى العوا

شعورها...أما بالنسبة لً ف...)كلو سهر فً سهر... لكن الواحد أحسن ٌكون 

 جسمو دافء... بدل ٌمعد ٌكتكت اللٌل كلو من الصمط(...

 

عّرج بنا الشاب نحو منزلهم المبارن... وكؤنه كان ٌرخً السمع للشاعر     

ان ٌخاطب الفنان )سرور( )سواق عربٌة الفٌات(... إبراهٌم العبادي... حٌنما ك

 عند عودتهما من مدٌنة )سنجة( لابالً :

 بوصٌن  لبل  تبدا  سٌرن... 
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 دان طرٌمن  سابك الربدة ...

 منن  بعٌد  جبدة...

 حً هند المرام...

 عوج بى ربوع عبدة..

 

المرام هنا، هو منزل السٌدة اإلرترٌة التً كان اسمها :  (هند)حً أما     

لجمٌل... إنه اسم له ولع تؤرٌخً )سعٌدة( ..مبتدبة به التعرٌف... ٌا للحظ ا

جتماعً فً حٌاتً... فسعٌدة هً حبوبتً سعٌدة بت أدمحم... وسعٌدة هً خالتً الا

هللا... وسعٌدة سعٌدة بت عبد المادر الربع... وسعٌدة هً خالتً سعٌدة بت عبد 

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 

..وسعدٌة بت حبٌب هللا... حامد... وسعٌدة بت رابح... وسعادة بت سرور.

وسعدٌة بت عبد البالً ود كرٌة...وسعدٌة بت أحمد ود مضوي...وغٌرهن 

 الكثٌر... 

 

اإلرترٌة اسمها... كدت أن أتفوه بكلمة )هً( ..بفتح  (سعٌدة)عندما نطمت    

الهاء وسكون الٌاء... وهً كلمة تدعو لالستغراب عند أهلنا فً شبشة ...إذن 

وبس(... وعلٌه نكون اآلن لطعنا )نص( المسافة فً تطبٌع  سعٌدة دي )حمتنا

العاللات مع من نحن برفمتهم...عند هذا الحد ارتاحت نفوسنا...)وعندما ألول 

نفوسنا، فمد لصدت بذلن بدأً من النفس األمارة بالسوء... وحتى النفس 

 المرضٌة(...بمعنى : نحنا تمام التمام...

 

صاحبتها )شهمة( محمومة، ملٌبة بالرضاء... بعد )جّرة نفس طوٌلة(...    

توجهت للشاب )الساٌك( وسؤلته عن اسمه...فمال : أنا اسمً )سعٌد(...وهنا 

أصّرت )هً( أن تنزلك إلى الخارج... عبر شفتً المفتوحتٌن من غٌر 

)كنترول(... )بس الدنٌا كانت مضلمة شوٌة... ما فً زول شاف فتحة الخشم كانت 

 لُدر شنو..(...
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ٌ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 حمد...وسعد ود الهوٌرة ... وسعد ود وسعد ود آدم سعد )كروش(

عبُد هللا )عطرون(... وسعد الدٌن ود الشٌخ السمانً...  )الحكاٌة إذن هاصت( 

 ...(الجماعة دٌل شباشة عدٌل)واختلط الحابل بالنابل...وللت لنفسً : 

أصلو ما فضل شًء إال ومن تلن اللحظة... أكون أنا )سعٌد( وزوجتً )سعٌدة(،  

 كان ذلن حماً... إذ كنا فً لمة السعادة وراحة البال.. ولد

 

دخلنا منزل السعداء ونحن أكثر سعادة... ومما أثار انتباهنا كثٌراً اآلٌات      

المرآنٌة المبروزة )المإطرة(... التً تستلمً على حوابط الغرفة... والسجاد 

المعالم العربً، ولوحات تحمل صور الحرمٌن الشرٌفٌن،  وغٌر ذلن من 

اإلسالمٌة التً لاربت بٌننا وبٌن مضٌفٌنا...الذٌن أحسنوا رفدنا...وأحسنوا 

 إسالمهم... فحسن إسالمنا بهم... بعد أن رمٌنا بالظنون بعٌداً...

 

 )شراب الشايفً صبٌحة الٌوم التالً، وهو ٌوم وصولنا نفسه، وبعد      

بالعملة  ...وأبدلوا لنا العملةدارهم الفندق بجوارفً حجزوا لنا معاهم(... األحمر

وبادلونا الزٌارات ...ولدموا لنا الدعوات ...)نكفا(اإلرٌترٌة المعروفة باسم 

لحضور بعٍض من مراسم أفراحهم... مما كان له األثر الكبٌر فً ترسٌخ العاللات 

وتمددها... عبر جسر صامد، امتد حتى كتابة هذه األسطر... فٌما بٌننا وبٌنهم... 

 ول : أو نم

 

  ...(ما بٌن السودان وارٌترٌا)
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وهً العاللة التً ساعدت كثٌراً فً تعمٌك صلتً باإلرث الثمافً... والتراث 

معسكر م...فً 0991منذ أوابل عام  ،نشاطاتهالدخول فً  اإلرٌتري... والذي بدأتُ 

 .اإلرٌترٌة دانٌةغند الحدود السو (لادم لفرٌت)

 

 أرجو أن ال تسؤلونً عن الشنطة الضابعة.... ) 

 وكٌف أمضٌت بمٌة أٌامً بؤسمرا...

 فما ٌهم أنً تغلبت على صروف الزمان... 

 ...(وال أحد ٌدري كٌف تم ذلن 

 

 ،فةللطابا ... مشبعف المماماتمرهشعور  انتابنً ...فً صبٌحة ذلن الٌوم   

أجسادنا تالمس  ...وهٌنة ،فالشمس كانت ترسل أشعة رلٌمة ...ورلة الحس

 ،كم طال علٌنا فرالها ...)ترد الروح(خفٌفة  أشبعتنا برودة ...رطبة (حنٌة..)ب

مستوطنة  ...من آثار درجات حرارة لاسٌة ...شافٌةكانت لنا بمثابة جرعة دواء 

 ...ةٌفاعالت نفسن كانت ببوٌة أم ناتج تال ندري إ المحمومة... داخل أجسامنا

 .منها ٌتجزألتصبح جزءاً ال  ...داخلهابرت تجمعت واستم

 

فً أٌام حٌاتً غٌر ذلن الذي ألفت  ...كان إحساسً ذلن الصباح    

ًّ  ...فً مشٌتً )أتشبح( فمد تمددت خطواتً وبدأتُ الماضٌات... ً لرجل  مطلما

أم  ،أم خٌالء ،ال أدري إن كان ذلن زهواً بحرٌة كاملة...كً تسرح أمامً  ،العنان

 ً  ...و )انطاللة ساكت(أ ،كان استمتاعا

 

ً  ،ٌمنة وٌسارا ...(تلفت)اكنت كثٌر       ...وإلى السماء كثٌراً  ،وإلى الخلف أحٌانا

 )فً للبًالذي ظللت أدعوه  ...المشتت ،ف، من السحاب الشفاأناجً ذلن الغطاء

ًّ بعضاً من الرزاز كً ٌُدنً ...طبعاً(  مشٌتً)أسبن طٌع أن حتى أست ...عل

 ...(تلن
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ً كثٌراً بنفسً     ً ساعتها ...كنت معجبا فمً  والتً ظل أثناءها ،التً أبمتنً شابا

 ً ً  ...مفتوحا بل ظل ٌتٌح المجال األوفر  ...من غٌر أن ٌخرج من الكلمات شٌبا

ًّ  ،للهواء فً عملٌتً  ،أعباء األنفه تسلّم وكؤنّ  ...وٌخرج ،أن ٌنحشر داخل ربت

الشهٌك  ، أثناء تبادلمن الغالف الجوي و إلٌه ...االستمبال والوداع للغازات

 والزفٌر...

 

وأصوات  ،آهات استلطاف ...منً ما بٌن الفٌنة واألخرىان تتلمٌ ظلت أذناي 

وأمشً من غٌر  ،ظللت أمشًو ...واالنتعاش ،مملوءة بالراحة ...لزفرات حرى

 ... ٌرٌسمعً ..فؤنا أسٌر والدرب ن؟ ال أدري.وإلى أٌ ،تولف

 

عرفت من اللوحات و  ...وأظنه األوحد ،غل طلٌانً()شُ ارع أسفلتً عرٌض ش   

 ...فازدادت حرٌتً فً المشً ...)شارع الحرٌة(أّن اسمه  )الٌافطات(

إن كانت  ...للة السٌارات فٌهوعظمة، وزاد الممام جالالً  بكسر التاء، (التلفت)و

ً ابع...صكانت تعد باألفمد  ،متحركة أو متولفة تشت  ،ومما جّمل المولف أٌضا

التً تدعو فً ذات الولت...ووالمرٌحة  ،األسمنتٌة الجاذبة )الكنبات(بعض 

وإنما أحس...نصب ال من و عب من ت فجلست ال ...السابرٌن للجلوس علٌها

 ...إلشباع النفس من ألك كان غابباً عنً

 

ظللت ال أدري كم من المسافات  ...وصمت (،تلفت)و ،وجلوس ،حركة ما بٌن     

ً متمدداً أمامً ...وال كم من األماكن اجتزت ...لطعت من  ...الطرٌك كان واضحا

)ٌعنً الواحد ما بروح ومن غٌر انعطافات كثٌرة  ...غٌر نهاٌة متولعة

 ...بسهولة(

 

فكل من  ...مدل وٌتلفت()ٌوكنت أنا الوحٌد الذي  ...أصابنً رزاز خفٌف    

 )ٌخٌل لً أنو أنا براي ...ما نحو هدف وا مسرعٌنفً الطرٌك كان مشاهدته

فماء السماء  ،فطلبت المزٌد ...ما أمطرتشكرت السماء عند...الماعندي هدف(

 هللا عز وجل...رحمة نزل من فهو آخر ما  ..شفاءوفٌه  ..طاهر
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صب ... عندها ان)الجو جو أكل(فمد أصبح  تماماً... ً جابعشعرت اآلن أن    

أمام المحالت التجارٌة  ،المعلمة (الٌافطات)على فً االطالع كامل اهتمامً 

ومنها ما  ..ومنها ما كتب بالعربٌة ..منها ما كتب باللغة اإلنجلٌزٌة ...)الدكاكٌن(

 ...ة )التمراي(لغ ..ة المحلٌةكتب باللغ

 

ً ما  ...ذات األلوان الجاذبة ،فً هٌبتها ...أحد المطاعم الجمٌلة لصدت     )طبعا

جلست على منضدة ... )الضبان(ال تسمح بتوالد باردة كانت فالبلد ... (فً ضبان

ً  ،نظٌفة  ...وتساعد فً فتح الشهٌة بالكامل ،تبعث باالطمبنان ...معدة إعداداً رالٌا

بنات مافً إالّ راجل واحد لاعد فً كلو )المكان  تى النادالأحددنت منً 

وطلبته  ...ف..)نمشت الجداد(لابمة الطلبات ولدمت لً  ...الكاشٌر( حلم

ً  ..اً ... كان لذٌذمشوٌاً  ً  ..وطاعما ، ت فٌه ضرب تمام(ب)ضرالمهم  ...وشهٌا

ال زلت أتذوق طعمها حتى لكنً  ...)كمان حلٌت بى حاجة كدا نسٌت اسمها(و

 ...اللحظة

 

ً بهذا    ... جبت أحمل النبؤ واألكل الشهً ...المنعش الطوافعدت للفندق مكتفٌا

ً ... فًالسار لزوجت وأنها بلد نظٌفة بها  ...ؤخبرتها بؤنً استكشفت البلد تماما

 ،فمدتها لنفس المطعم ...ومطاعم ممٌزة ،ومحالت تجارٌة ...شارع واحد كبٌر

الرجال )نا شعرت أّن ... هفً ولت واحد )مطوفاً(أصبحت خبٌراً و ألنً 

فمد أكلت زوجتً من الطعام  ،وبما أّن األكل كان جمٌالً  ...(على النساء لّوامون

سماً ... التً لم نعرف لها اًفس تحلٌت...وحلت أٌضاً بن)فاٌتا فٌها جوعة(وكؤنه 

 ...ولم ندرن لها كنهاً 

 

وكان لزاماً علٌنا أن نتجه نحو  ...ب..)من تغد تمد(ن نإمن كالنا نحن اإلثنٌ    

نحن نسٌر مررنا بجامع كبٌر مكتوب أثناء ما و ...للتهٌإ للجولة المسابٌة ،الفندق

ً كان ٌتبوأ  ...()الخلفاء الراشدٌنعلٌه جامع  شارع  ٌطل على ،مكاناً عالٌا

 عند مبنى البلدٌة....(شارع الحرٌة)ٌإدي إلى أسفلتً...



 

16 
 

 

أدٌنا الصالة وكان عدد  ...دخلنا الجامع وكان لد حان موعد صالة الظهر    

والتشبع بدٌن  ..والود ...أحٌا بدواخلً لمسات من الحمٌمٌةفمد  ...المصلٌن كبٌراً 

ً و ...اإلسالم وجه نحو السودان ... والتملٌباّ باالنتماء ...أثار فٌنا كلٌنا عشماً روحٌا

 .المسلم

 

مع انحدار درجات  ،وانحدرنا إلى أسفل ...لنا للمصلىث دخخرجنا من حٌ    

فحٌونا  ،رأٌت كثٌراً من السودانٌٌن ...ود إلى الفناء الخارجً، التً تمالسلم

وفً تبادل الحدٌث مع أحد  ...وتبادلنا معهم عبارات التوادد السودانً المعروفة

تاجر فً أم درمان وأنه  (شندي)عرفت أنه من منطمة  ...الشباب من المصلٌن

 :من حدٌث )العرٌس( وفً ما لاله لً الشاب ...الهالل( )دكاكٌن ستادفً أحد 

أنا لً فٌها تالتة  ...وحلوة خالص ...وهللا البلد دي جمٌلة جدا)

 ...(فٌها متوفر إالّ األكل وكل شًء...أٌام

 

أشرت له إلى مكان المطعم  ،لٌوم واحد ...بما أنً خبٌر فً المطاعم بالممارسة     

وتحدثت له عن الدجاج  ...أمام الجامع ،من مولع ولوفنا ،الذي لم ٌكن بعٌداً 

)زول حدق وعارف كل وشعرت بؤنً  ،والتحلٌة كمان ...الشهً الممتع

 ...جملة واحدة من كلمتٌن ،وفً سرعة فابمة أرسل الشاب إلى مسمعً...شا(

 :...فمد لال لًببنت شفةأن أنبذ أستطع بعدها ولم بها لسانً... ألجم

 ...(؟)الذبح إسالمً          

 اتٌاً... وبس.وعشت بمٌة أٌامً نب ...رحلت عنه         

 

... كً ألف لم تكلفنً من الولت ما ٌملك ...أسمرا مدٌنة صغٌرة هادبة ورابعة  

ذلن الفتى  ،(هاشم)ٌمودها  ...وأنا أستمل عربة تاكسً صغٌرة ...كل أطرافها عند

ً  ...المسلماإلرٌتري   ،واالنجلٌزٌة المكسرة ،كان ٌجٌد العربٌة ،اللطٌف شكالً ومماما

وهً لغة ٌلم بها الكثٌر  (...األمهرٌة)إضافة إلى  ،وهً اللغة األم ،ولغة التكرنجا

 .واإلرترٌون كانوا جزءاً منهم ...(الحبشة)من أهل 
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وحدد معه ما  ...وأوصاه علىّ  ...به انتماء، ،(سعٌد الشباشً)عرفنً     

إلى جانبه فً عربته  ...فً أسمرا تلن الجولة السٌاحٌة الداخلٌةكؤجر لٌتماضاه 

كً ٌتولف للٌالً أمام استؤذن  )هاشم(إالّ أّن  ...الطواف ناوبدأ ،أخذت ممعدي

 ب..)الموٌة والكهربة( لٌصدر بعض التعلٌمات الخاصة ...المجاهدٌن( )جامع

 ...لبحسب ما لا

 

التً تدعون  ،نةبالراء المخففة الهٌّ  ...)الكهربة(أعجبنً كثٌراً نطمه لكلمة     

فً داخل ذلن محشور وهو  (هاشم) عادكً تدعه ٌتحدث بال انمطاع...

 (البٌة)الج... والذي ٌمثل مع الذي ٌلٌك كثٌراً برجاالت إرٌترٌا ،(السدٌري)

 ...التً ال ٌشوبها طول وال لصر ...هٌؤتهمتوافك كثٌراً مع ة... زٌاً لومٌاً ٌالمصٌر

إالّ وبدأ ٌشرح لنا بلغة  ...أو دورات عجالت للٌلة ...ما أن تمدمنا خطوات   

التً  ...وتخفٌف نطك الحروف العربٌة ،تتخللها الرلة ...ومفهومة ،عربٌة سهلة

ً بإبراز مخارجها الغلٌظة أحٌان ،)تجاوزاً(نعجب نحن العرب   ...ا

 

وهً من السهل الممتنع،  ...وخالٌة من الشوابب ،برٌبة كانت لغة )هاشم(    

 وزاد حالوتها طعماً حٌن لال:

)وهللا لما شفتكم أفتكرُت إنتو إرٌترٌٌن...لكن بؤد ما سمبُت سوتكم          

 ...(سودانٌٌن..أرفتكم

 ...فسمونا درجات فً سلم الترلً اللغوي ...هنا بدت لنا حالوة التخفٌف   

ً  ،أطٌب مماماتل وانغمست  ...هدأت نفسً كثٌراً فلمد و ألوم مرتبة،  ،وأرفع مكانا

أتلمف كل كلمة تمودنً نحو البماء داخل تلن  ...نفً الشرح الهٌّ على أثر ذلن، 

  ...التً ألفتها كثٌراً  ،العربة

 

ً  (هاشم)طاف بنا     حٌث أولفنا على كل صغٌرة وكبٌرة فً داخل  ...طوافاً محببا

كما أتاح لنا جولة  الحدود،خارجها عند فً و ......)المدٌنة الرشٌمة(أسمرا



 

18 
 

جول ، وكؤنه كان ٌت(الشعبٌة)و (اإلفرنجٌة) ...داخل بعض من أسوالهاخاطفة 

 ...بنا فً أسوالنا داخل أم درمان

 

لى إلى مكانة أي سوق إفرنجً ال ٌر ...سوق عادي جداً  (اإلفرنجً)السوق      

اإلرٌترٌة... فهو بال شن سوق  (الشعبٌة)بالممارنة مع األسواق وإنما  ...معروف

 بالعربات ،غٌر المطرولة كثٌراً  ...سفلتٌة النظٌفةٌتمٌز بالشوارع اإل ...(فرنجً)إ

أو الدراجات النارٌة أو الهوابٌة أو العربات التً تجرها الدواب  المختلفة...

 إال الملٌل من كل ذلن... )الكارو(

أو متاجر  ،وبرماركتسو ال، البماالتك ...أما المتاجر وعلى اختالف أنواعها    

 ... ولد إلى غٌر ذلن من أنواع المتاجر المعروفة ..واإللكترونٌات ..األلمشة

ً مع لصٌم اً الحظت أّن هنالن شبه معظم أّن حٌث  ...العادٌةالمتاجر السودانٌة ا

أنها أٌضاً، ومن المالحظ  ...سودانٌة المنشؤ ..والمعروضات المختلفة ..ضابعالب

لتعرٌف الزبابن أنها  ...المتجر، فً خاصة )رفوف( تعرض فً أماكن أو أرفف

 .متعلمات تجارٌة سودانٌة

 

 وصول البضابع السودانٌة إلٌهم .. حٌن سؤلت عن كٌفٌةأجابتنً إحدى البابعات    

 : لابلة

 .)تجٌنا بالتهرٌب(       

 ً  )الما بتغبانً كانبضابعنا ذاتها حمٌمة هً وفً ال ...لهجة مخففةكانت طبعا

لاعدٌن  "الصلصة" و "المازا"وحتى  ...ملبوسات أو نعالت أو معلبات

 ...الرف( فً

 

 ،فً حرٌة تامة ...)شارع لى شارع(نتحرن ما بٌن الدكاكٌن من ظللنا     

أو من أي زحمة لد تغري النشالٌن بممارسة  ...وبدون خوف من حوادث الحركة

سوداننا اصطحبنا تراثنا و ... وكؤنناكنا نتجول وكؤننا أصحاب األرض ...نشاطاتهم

  .فً أسمرا ...معنا
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 ...إلى سوق أخرى شعبٌة هاشم... )طوٌل البال(ج بنا أخونا الرزٌن عرّ     

 ، العامر أبداً...تماثل تماماً ما نشهده فً سوق أم درمان

..والحمام )الجداد(ولدواجن ..والبهارات..والخضرجٌة )الجزر(.. الجزارة

 ..الجلدٌةالمنتجات و ..السعفٌةوالمنتجات  ..واألوانً..والباعة المتجولون

.. وكل والهرج والمرج ..)الظٌطة والظمبرٌطة( و كل ..الخزفٌةالمصنوعات و

هنا فً الجمٌع ..ف)الكوٌس والباٌظ(و  ..)السمح والشٌن( ةمعروضالالبضابع 

  ...كان ٌسعى للكسبأسمرا 

 

فً  زمان (أب جهل)وتذكرت سوق  ...فً حاراتنا (أم دفسو)تذكرت أسواق    

 ..وأسواق األحد ..وأسواق السبت ..وتذكرت أسواق الجمعة مدٌنة األبٌض... 

ٌبدو أّن هذا  ...إالّ وعرض فٌهاللناس، التً لم تترن مدخراً  ..وأسواق األربعاء

 الطوٌل... فً هذا الشرٌط اإلفرٌمً ...تراث متمددإالّ هو ما  ..نهج التجاريال

ً فً كٌنٌا فهنان  ..وحتى فً المغرب ..وفً ٌوغندا ..وفً الحبشة ..أمثاله أٌضا

 ...ولد كنت شاهداً على ذلن

 

واآلالت  ..والمصنوعات الٌدوٌة ..واألثاثات ..األوانًهنان تشابه فً    

تلن لسكان  ..والحرف البشرٌة ،أو تلن المستخدمة فً كثٌر من المهن ..الزراعٌة

 ...طبولالو ..ت الموسٌمٌةهنان اآلالو ...على اختالف أنواعهاوالمناطك، 

 

د المجتمعٌن وسلوكٌات أفرا ،ممتنٌات التراثٌةلفً ا ...إّن التشابه والتماثل   

 ...والطموس االجتماعٌة العامة ،والمؤكل ،فً الملبس ...واإلرٌتريالسودانً 

 :فمثالً فً جانب الملبس

ما ٌستخدمه الرجال فً المجتمعٌن مفً بعض  ...فمد الحظت التشابه الكامل   

  :مثل

و استخدام  ..والطالٌة ..والسدٌري ..والسروال أبتكة ..والعرالً ..إرتداء الجالبٌة

.. وحمل السٌف ...)األران(الخشب  (مسوان)إستعمال و (..الخالل)

 ..)السفروق(أو  )العكاز(أو  ..)المرجة(والعصا والسوط..
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فً محٌط رعً  ،(الرواعٌة)خاصة لدى  ...(الزمبارة)زابداً على العزف على  

استخدام مشهود فً  (لحمٌر..)الكما أّن  ..أو األغنام ..أو الجمال ..األبمار

 ...ما هو معروف فً المجتمع السودانً... مثلإرٌترٌا

 

 ...السودانً (التوب)ٌستخدمن  ،(إرٌترٌا)فكثٌر منهن فً  ،أما النساء   

وحتً الملبوسات من الممصان النسابٌة  ...المتداول بٌن نساء السودان

كما شاهدناه معروضاً فً محالت األلمشة  ...وغٌرها )الفنالت(أو  )العرارٌك(

ومعظم تلن األزٌاء  ،تتشابه كثٌراً  ...تى األحذٌة النسابٌةوح ...والمالبس الجاهزة

أو عن طرٌك  ،أن كان بالطرق الرسمٌة ءسوا ...مستوردة من السودان

ً  ...(التهرٌب)  .الذي تعرضنا لذكره مسبما

 

فالسلون العام كان  داخل مدٌنة أسمرا...ة ونحن نتجول فً لم نكن نشعر بالغرب    

 ً والتً  ،التً تعتبر جدٌدة علٌنا ..تعدد اللهجاتما لمسناه فً غٌر  ...سودانٌاً بحتا

، التً كانت ذلن عالوة على اللغة العربٌة... إرٌتربامحٌط تعتبر لهجات لبلٌة فً 

 ، (هاشم)مع أخٌنا تعاملنا  ناأدمنذ أن ب ...والتً لمسنا استخدامها سابدة لحد ما...

التً نحن نستخدمها فً هذه الجولة السٌاحٌة واالستكشافٌة فً  ...صاحب العربة

 ...ذات الولت

 

التً شاهدت مثولها بٌن أفراد األمة ... هنان الكثٌر من العادات السودانٌة  

فً ... فلمد الحظت كثٌراً من الرجال ومن النساء )الشلوخ(مثل:  ...اإلرٌترٌة

على كال  )الشلوخ المطارق(منهم من ٌحمل فكثٌر  ،)مشلخٌن(إرٌترٌا... 

 ...هجانبً الوج

 

مد تمف ف ...لدى الجنسٌٌن (الفصادة)دلٌالً على ممارسة  (الفصدات) تمف    

أو تلن لألفراد،  ..أو االنتماء الدٌنً ..على االنتماء المبلً ...شاهداً  (الشلوخ)

 ...وخاصة لدى النساء ..الجمالٌةحدث عن اللمسات التً تُ 
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فهن ٌتخذن منها  تحتل الفصادة عند النساء نسبة عالٌة ممارنة مع الرجال...   

، حٌث وسط الجبهة :مثل ...جسادهنعلى أها ٌتخٌرن مواضع... و سمات جمالٌة

 كبٌرة أو متوسطة الطول...كما لد ترسم أٌضاً  ..طولٌة واحدة (صدةف) ترسم

.. موسومة باللون ةشكل دوابر متماربفً  ...الطولٌة (الفصدات)مجموعة من 

.. مرسومة على الذراع، أو على الساعد.. بلونها )الفصدات(لد تكون األخضر...و

  .األخضر الجاذب

 

أمثال  ...التراثؤمر ن بٌر من المإلفٌن الباحثٌن... المختصٌن والمهتمٌكث   

... شوهدت منذ عهد بعٌد ،(الشلوخ)ٌشٌرون على أّن الدكتور/ ٌوسف فضل...

ولد ثبت ذلن أٌضاً  ،لدى الفراعنة ...تماثٌل اآللهة والتماثٌل العامة منموشة على 

 ،فً شكل خطوط على الجبهة ...العصر المروي بالسوداناآللهة فً فً تماثٌل 

لدى  ...ممارسة منذ المدمسابدة وكانت  (الفصادة)و (الشلوخ)كما ثبت أٌضاً أّن 

ً إلى جنب مع  ،األحباش  ،فً منطمة العنك ...والرسوم المختلفة (الوشم)جنبا

ً أشرن...ولد والساعدٌن ،والذراعٌن  .ا لذلن مسبما

 

ً من هنا ٌثبت لنا     ً جلٌا وهً الرلعة التً تضم  ...أّن بالد السودان لدٌما

 ...وأجزاء من الشرق اإلفرٌمً  ..إرٌترٌاأرض و ..أرض الحبشة الحالٌة

مما جعلنا نالحظ  ..بٌن السكان ...وتراث مشترن ،كانت تتمٌز بثمافة واحدة

مثلما فً الفلكلور الخاص بهذه المنطمة... بأوجه كثٌرة للتشابه  ،اآلن

 .نعرضنا له فً حدٌثنا عن إرٌترٌا

 

    ً دق ) و ..(الرشمة)عملٌات رسم   ...تظهر عند كثٌر من النساء أٌضا

ولبس  (...الفدوة)لبس  و (الزماملبس ) و (األسورة)ولبس  ..(الشلوفة

  تستخدم النساء... كما )الخرز( و لبس )السكسن( و )الودع( و )السومٌت(

ً من األدواتأٌضاً،  فً عملٌات الزٌنة  المستخدمة  ..والمواد السودانٌة ..بعضا

ما بٌن الرجال والنساء...ففً المناسبات العامة  لتمٌٌز أو فً عملٌة ا ،لتجمٌلوا

من سبح وأوانً  (...أدوات الجرتك) و (المرواد) و (المكحلة) تستخدم:

 ..وغٌر ذلن الكثٌر من التراثٌات التً تعتز بها.خاصة بذلن.
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 ..والعادات ..بعض أوجه الشبه فً بعض التمالٌد ...سنتناول فً أسطر لادمة  

ما م ...والتً توحً بتمارب مضامٌن التراث اإلرٌتري ...والممارسات االجتماعٌة

وبالذات فً جانب المناسبات  ...من مضامٌن، ٌتمٌز به التراث السودانً

الذي ٌسود أثناء تؤدٌة ذلن  أو ..األعٌادالذي ٌمارس فً ... كالعامةاالجتماعٌة 

 م الزواج.مراس

 

ً أصٌالً  ...إًن هذا الشرٌط التراثً الفلكلوري    ً إفرٌمٌا للما تجده فً  ...ٌمثل نمطا

 ...)مجازا(ولد كان لً الحك حٌن ذكرت مسبماً أننا عرب  ...بلدان العالم األخرى

 )خلطة إفرٌمٌة بثمافةٌظهر أننا سودانٌٌن فمط  ...والعناجل و ،فكل تارٌخنا

 ....راسخة البنٌانوالموٌة هذه الخلطة منحتنا هذه الكٌنونة الممٌزة  ...عربٌة(

 

.. حٌث استرعى انتباهً تمدد ممابر المسلمٌن ...عند أحد أطراف المدٌنة   

 الحاج دمحم أحمد) ،فً زمانه ،عمٌد الفن السودانًٌتوارى أرضها جثمان 

 ٌمثل حلمة ..هذاهو اآلن فً مرلده ... ففالمعرو (الحمٌبة)فنان  ...(سرور

  نسؤل هللا له الرحمة والمغفرة. ...ان وإرٌترٌاالسودشعبً بٌن  ،وصل

 

إلى  ،م المبانً والمنشآت السكنٌةتنمس ،كبٌرها وصغٌرها ...مدن العالم كمعظم   

 وهما:وعٌن فً الغالب ن

 من أو ..واحدأو مبانً من طابك  (فلل)فً شكل  :مبانً من الدرجة األولى -

فً و ،ارتفاعاتهافً و ،أشكالهامساحاتها،وفً تتفاوت فً  ..عدة طوابك

  .ألوانها

ببساطتها  تتمٌز ..أو شبه العشوابٌة ..أو الثالثة ..الدرجة الثانٌةمبانً من  -

فهً فٌما بٌنها...بتناسب غٌر متنافر  ،وتتعدد أشكالها ...وصغر مساحاتها

محدودي الدخل  أو مؤوىالمؤلوفة...الشعبٌة لحٌاة وجود طبمات اتوحً ب

 ...من السكان
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 ،وفمٌرها ،نٌها...غعلى جمٌع مساحات المدٌنة ...(هاشم) وناطاف بنا أخ   

تلن الجولة ستغرق ...تملد منصب الخبٌر السٌاحً الناجح... لم تولبٌحها ،جمٌلها

أو  ..تخللها من تولف... بكل ما غٌر بضعة ساعات لد ال تتجاوز الثالث ،السٌاحٌة

 فً أثنابها... ...استراحات بٌنٌة

 

التً تتعلك  ...على الكثٌر من النشاطات الشعبٌة ...ولفنا خالل ذلن الطواف   

لكل  ...كما ولفنا على النشاطات االجتماعٌة المتعددة ...بمختلف الحرف والمهن

بالممارنة مع أي مدٌنة  ،والتً بدت لنا أكثر هدوءاً  ...أنماط سكان المدٌنة

مع ما نحمله بٌن  ،ٌتشابه للحد البعٌد ...إالّ أّن الطابع العام للحٌاة هنا ،دانٌةسو

 ،إذا تجاوزنا بعض االختالفات الطفٌفة ...والطبع السودانً ،من التراث ..حناٌانا

 .التعامل الشخصً بٌن األفرادبو ...التً تتعلك بالحركة

 

    ً تص بالفلكلور والتراث تخ ،وموالف ،كً ألف على مساحات ...كنت متشولا

فً خشبة المسرح  ،فمد شهدت ذلن من لبل ...على الطبٌعة، رٌتريالغنابً اإل

 )هٌالسالسى( اإلمبراطورلفرلة  ...فً أداء غنابً رالص ...المومً بؤم درمان

 ...منتصف ستٌنات المرن الماضً ...األول

 

فمد دفعنً الشوق  بة...الرحا أرض إرٌترٌا فً ،متبختراً طلٌماً وبما أنً أتجول     

دنوت  ...وأبحث عن ضالتً المنشودة ،فً )إرٌترٌا(أن أغتنم فرصة وجودي هنا 

إلى مولع مجمع تراثً زاخر  ،الذي دلنً بكل أرٌحٌة ...بسإالً من مسامع أحدهم

عدت أدراجً أحمل ... فمصدته، إنتخٌت إلٌه، ووالمعارض ،بصاالت المناسبات

ألمر  ،سٌظل مغلماً لبضعة أٌامالمستهدف، إذ أّن المولع  ...متاع الخٌبة والحسرة

  ...ٌعرفه أهله

 

لحضور حفل زفاف  ...(سعٌدة)اإلرٌترٌة فوجبت بدعوة ممدمة من السٌدة     

مولعاً حسناً  ،ولع لدي خبر الدعوة ...فً األٌام الممبلة ،من إٌطالٌاالمادمة بنتها ا

ً إلى جنب مع المشهد ...وساراً   ...الذي بت أتوق إلٌه ...إذ أنً سؤلف جنبا

الخاصة بمراسم الزواج لدى اإلخوة  ...وسؤشبع رغباتً بالولوف على التراثٌات
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حسب  ،مع ما نموم به ،التً تولعت أن تكون متشابهة لحد كبٌر ...اإلرٌترٌٌن

 فً مثل هذه المناسبات. ،عاداتنا وتمالٌدنا

 

حٌث تم استمبالنا بؤحسن ما  ،(أكسوبو)م إلى ومع هاش ...الموعود جاء الٌوم   

 (عبد المادر سعٌد)و (سلٌمان سعٌدة)وخاصة من جانب  ...من الحفاوة ،ٌكون

تماسم مساحتها  ،كبٌرةالمناسبة صالة  ...الشابة الودٌعة (سلٌمان )رحمة وزوجته

فً المعروفة، ومعظمهن فً الثٌاب السودانٌة النساء من الجنسٌن...الحضور 

 ...والرجال فً جانب آخر ...جانب

 

لمجموعة كبٌرة من المناضد  ،جلوس الرجالمكان أفرد المكان المجاور ل    

ً لكل  أما فً ...المعدة لتناول وجبة العشاء... )الترابٌز( الجانب الممابل تماما

 ،كبٌرٌن (كرسٌٌن)من  ...تتكون)كوشة(أعدت منصة صغٌرة  ...فمدالحاضرٌن

 .كاألزهار وغٌرها ...تحٌط بهما بعض أدوات وأشكال الزٌنة المؤلوفة

 

ذلن إلى ... وضعت بعض كراسً الجلوس الصغٌرة ...(الكوشة)من حول     

 ...التً زادت المكان ألماً وجماالً  ...ذات األلوان المختلفة ...جانب الثرٌات الزاهٌة

ً أما وسط الصالة فم  ...د ترن خالٌا

 

 ،وبعض الممربٌن من الرجال والنساء (...سعٌدة)و (سعٌد)كانت حركة     

 ...الناعمةالنسابٌة واألصوات  ...وأثناء ذلن تعانمت األصوات الرجالٌة ...داببة

ً تموج  والضحكات  ،االبتساماتو ،الهمستتداول ال تفتؤ والثغور  ...علواً وانخفاضا

 ...من حٌن آلخر

 

العامرة بالطعام  (الصحون..)بمثملة  ...(الصالة)إلى  (الصوانً)دخلت   

المتلهفة  ...)الترابٌز(على المناضد بعفوٌة متناهٌة، وفرلت  ...المتنوع

 ...دعٌنا للجلوس حولها ،وبكل الترحاب ...الستمبالها
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مل كل ٌح ...سودانً واحدإنسان غٌر  ...(إرٌترٌا)ور من كل الحضكان     

 ،جلستهفً و ،طولهفً و ،حجمهفً و ،فً لونه ...(اإلرٌتري)مواصفات الرجل 

والذي  ...اللسان الناطك ال ٌباعد ما بٌن هذا وذان إالّ  ...إلباله على الطعامفً و

ً  ...(الصحون)اندس اآلن بٌن  هو العضو لسانً و ...عن الكالمبذلن نابٌا

 ظللت أحافظ ف ...المكتسبة (إرترٌتً)الذي سٌثٌر الشكون فً  ...الوحٌدالجسدي 

 بموة...علٌه 

 

ً بالفعل ...ةدنوت نحو الطعام ٌرغب    فنسٌت أنً فً أرض   ...ألنً كنت جابعا

ً من األكل فكل الذي أتناول  ...غرٌبة وبٌن أناس غرباء تنمصه  ...كان سودانٌاً بحتا

ً نحن الجالسٌن  كنا ...فمط )المفروكة(أو  )أم رلٌمة( نستخدم أصابع  ،جمٌعا

 .الشهً الطعامذلن فً تناول  ...أٌدٌنا

 

ً بعض )ٌتبادلون(و (ٌمدون)أن بعض الجالسٌن معً  ...ال حظت كثٌراً      ما م ا

فمد هنا، وبما أنً كنت من كبار السن  ...لجٌرانهم أو للكبار منهممن الطعام، طاب 

 (المناولة)عن طرٌك تلن  ...كامالً  (المطاٌب)استلمت استحمالً من تلن 

ً  ... من المالحظالتلمابٌة فمد تم دعم  ،ما نموم به فً السودان وبمثل ...أٌضا

فابمة...وهو عٌن ما  التً التهمت بسرعة ...بزٌادة لبعض األصناف (صٌنٌتنا)

 نموم بفعله فً السودان...

 

 )تربٌزهم(على راحة جمٌع الجالسٌن حول  ...)ناس سعٌد(لمد سهر الموم     

إبداء سمات الكرم ، التً تلٌك ومستخدمٌن كل العبارات ...لتؤكد من إشباعهمل

وحركاتهم  ،من عالمات ارتسمت على وجوه المضٌفٌن استنتجت ذلن ...والترحاب

 ...غٌر حرم وعلً الطالق( ..شا وا)فضل ماو ،التً توحً بذلن ...الجسدٌة

 ...سودانٌة مٌة المٌة لتصبح الجلسة

 

التً كانت  ...من الغسالةوأفواهنا وغسلنا أٌادٌنا  ...)البارد(أكلنا وشربنا     

لتحرٌر وذلن  ...معطرة (صابونة)وإلى جانبها  ،بمابها العذب ...تمف فً الخارج
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 ... ومن ثم عدنا لمماعدنا ولد سكنمما علك بهم من بماٌا الطعام ...وأفواهناأٌدٌنا 

من فمرات هذه الزٌجة  ...وأصبحنا أكثر استعداداً الستمبال الفمرة المادمة ...الجوع

 ....المباركة

 

ً  ،دخل الزوجان إلى الساحة ...فً لحظة مباركة     من لذلن المعدة خصٌصا

آالتها ... تحمل إرٌترٌة ،فلكلورٌة ،تتبعهما فرلة موسٌمٌة غنابٌة ...الماعة

 ...من الرجال ومن النساءأفرادها .. ٌزٌنها ومزامٌرها ..وطبولها ..الموسٌمٌة

وبعضهم بشعورهم  ...فً أزٌابهم الجاذبة الملونة ...وجلهم فً طور الشباب

 ...الغزٌرة الكثٌفة

 

كٌفٌة بل ومشاهدة  اه... التً كم تمت لسماعنٌاتكانت الفرلة تردد بعض األغ    

 ...على الكثٌر من مشاعرياستحوذت  ... فكانت لحظات،أدابها على الطبٌعة

بفعل تلن اإلٌماعات  ،الرالصالمنغم.. (اإلرٌتري)وألحمتنً فً جوف المجتمع 

 ...على اإلطالقالنشاز  االتً ال ٌدانٌه ...المدوزنة

 

... وأصدلاإهم من الوزراء والوزٌرات ...اتجهت مجموعة العرٌس والعروسة    

... واستمر الكل التً أسلفنا التحدث عنها (المنصة)إلى تلن  ...بعض الممربٌن و

ً ٌستمبلون  ...من بعد ذلن جلس كل الضٌوف فً أمكنتهم... بعدما كانوا ولوفا

 ...بالحفاوة المرجوة ...العرسان

 

، التً استمرت فً مع الفرلة المصاحبة ...و)بالً كله(جلست مع الجالسٌن     

 استراحةحٌث منحوا فترة  ،ألكثر من ساعة العرض الغنابً الرالص...

استمر الحفل لولت  ...)عشا الفنانٌن(وجبة العشاء  ...خاللها ا(ٌتناولو..)ل

ً  ...من اللٌلمتؤخر   ...أبلت فٌه الفرلة الغنابٌة بالًء حسنا
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ابه مع األداء ٌتشالرالص... والذي نابً مما الحظته فً أداء الفرلة الغ    

ومن فً حفالت الزواج وغٌرها من المناسبات...السودانٌة ألغنٌات السودانً فً ا

 بٌن ذلن: 

واستخدام األرجل فً الضرب المإلت على  ...استخدام األٌدي فً التصفٌك

... التً ال تفترق عالوة على استخدام الدفوف فً اإلٌماعات الرالصة ...األرض

ً كما  ...لات السودانٌة كثٌراً عن اإل ... الحضور ٌن منبرفع أٌدي المهن ،ٌالحظ أٌضا

ث ٌح ،(الكوشة)أو فً اتجاه  ...أمام المغنٌن (الهز) و (التبشٌر) فً عملٌتً

 ...ٌوجد العرسان

 

بمثل ما تموم به  ،من النساء (الزغارٌد)إنطالق أٌضاً... مما أثار انتباهً     

ً مشتركا جمع بٌن الرجال فً السودان... نساإنا بالتمرٌب لم ٌتخلل الحفل رلصا

أو  ،أو اجتماعٌة ،من ناحٌة دٌنٌة ...ربما كان هنان تحفظ على ذلنف ...والنساء

 ...غٌر ذلن

 

ً تنحدر من التمالٌد والعادات اإلرٌترٌة، الت ...المراسممن الحفل بعض  تتخلل    

عندنا  (الجرتك)مع عملٌة لحد كبٌر المتشابهة  ...والتً شملت بعض الممارسات

 )الدبل( كتبادل لباس  ...األفعال المحلٌة األخرىبعض شملت أٌضاً و ...فً السودان

التً تتخللها الكلمات  ،(الكوشة)وجلسة  ...وتبادل مناولة الطعام بٌن العروسٌن

رجاالً أو  ...وتمبل التهانً من الممربٌن...واالبتسامات المحدودة  ...المهموسة

 ...نساءً 

 

 ٌا حمامة مع)أو أغنٌة  (هوي ٌا لٌلة)كنت أتولع أن ٌختم الحفل بؤغنٌة     

الممارسة والمتشابهة  ..والعادات ..فً التمالٌد ،نتٌجة التشابه الدلٌك (...السالمة

 (...اإلرٌترٌة)ألستوعب معانً كلمات األغنٌات  ،لم أستطع أن ألف ...فً بلدٌنا

التً تشملها أغنٌات الشعرٌة و االجتماعٌة...نفس األغراض والتً أخالها تتضمن 

 ...لسودانٌةالفرح ا
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ً  ،تمدد أمامً ...تٌمنت كثٌراً أّن التراث السودانً     حٌث  ...وأنا أتوغل شرلا

ً السودانً، ب داراً من دٌار الغر ...غدت كسال بالنسبة لً بعد أن كانت  ...تراثٌا

ً تتملن ناصٌ مما دفع بً أن  ...وأنا بٌن ربوع وطنً فً الخرطوم ...ة الشرق تماما

أثراً ى أجد عل ...داخل أغوار إفرٌمٌا المشارق فً العمك البعٌد...متاهات أغزو 

 ذلن.لً ولد كان  ،المشتت هنان ...رٌح تراثً السودانًل

 

فً تلن  ...الذي تركت الضوضاء من خلفً ،فً ذلن الٌوم ...تنفست الصعداء    

ً نحو البحر األحمر ،)الولوفة(المدٌنة  ٌحتضن فس بحرنا الذي ... وهو نمتوجها

والتً نطلك على الواحد من تلن  ،بٌن منعطفاته المتعددة ...مدٌنتنا بورتسودان

عدة  ،(بورتسودان..)لّن ... وبذلن ٌمكن لنا أن نمول إالمنعطفات كلمة )لسان(

حٌث ٌستلمً حً  األم... أطولها ذلن الذي ٌفصل البر الشرلً عن المدٌنة ...ألسن

 ...وبعضاً من منشآت المٌناء ،الج، والمحوحً سلبونا ،أبو حشٌش

 

وهو باعتباره  ..ودٌم النور ..وترب هدل ..الثورة :هنان لسان ٌحوي أحٌاء مثل   

حٌث توجد  ...الذي ٌنحدر من لسان المٌناء الربٌس ،امتداداً غربٌاً للسان الطوٌل

األرصفة وجود والتجارٌة المختلفة.. وبواخر الركاب..أرصفة رسو البواخر 

خور )مابه داخل لسان آخر ٌعبر بهنان و ...وهً أماكن صٌانة السفن، الجافة

  ...(كالب

 

خرجت من مدٌنة  ...العالم ، تتشابه معظم مواناعلى مثل هذه التمسٌمات   

ً نحو  (أسمرا) تركت  ...الربٌسة بالبالد أحد الموانا ...مصوعمدٌنة متوجها

ً  ،المدٌنة من خلفً  (أسمرا)لم تكن عندي ... فوكؤنً خلفت من ورابً كنزاً ثمٌنا

 شٌباً آخر غٌر ذلن.

 

طوٌلة متعرجة تارة صاعدة وأخرى هابطة نتٌجة لجغرافٌة  إسفلتٌةعبر طرٌك    

إوس تلن األرض الجبلٌة الصحراوٌة فً معظمها البٌبة جافة ٌعمرها على ر

لم ٌزرع  )بروس(وهو نبات صحراوي عشوابً  الشوكً( )التٌنالهضاب نبات 
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فهو نبات مهمل عندنا فً السودان وذلن لندرته لم ٌشمله اإلصالح الزراعً أبداً و

ً  )الصبار(فً المناطك الزراعٌة ونطلك علٌه إسم   ...أحٌانا

 

من  ،ٌستجلبه للمدٌنة من وهنان ،ٌؤكلون ثماره طازجة اإلخوة اإلرٌترٌٌن...    

فعادة ما ٌحمل البابع  ...وٌباع فً األسواق من غٌر أي معالجة تذكر ...المواطنٌن

ً لفتح لشرة تلن الثمرة  وٌمٌزها  ،عندما تكون ناضجة ...الشكل (اللوزٌة)سكٌنا

... تزال المشرة اللون األصفر المشوب بحمرة خفٌفة ...عن الثمرة غٌر الناضجة

فهً سكرٌة لذٌذة  ...الفمفً مباشرة وتحشر  ...مرة بكل سهولةالخارجٌة للث

النفس  )عملٌة مضارفة على ...تناولتها لكنً لم أكثر فٌها)هشة(  ...الطعم

 ...وبس(

 

 ... تنتشر بجانب وال خضرة منتظمة ،وال ماء ،فال أشجار ...)ناشفة(الطرٌك    

أكثر ما ٌتوافر فٌها المهوة  ...فمٌرةو ،محطات صغٌرة ،بعض من أطرافها

... سارت بنا نحو أكثر من ثالث ساعات ...طرٌك ذات نمط واحدالف ...)الجبنة(

 ها...والرافعات...صوارٌبعدها طالعتنا أشرعة البواخر و

 

ولتاً طوٌالً كً تطوف منن ال تؤخذ  ...لمدٌنة صغٌرة ،بعضاً من المعالمشاهدنا     

كما  ،ال ٌحوي الكثٌر من األرصفة ...أما المٌناء فهو مٌناء بسٌط ...بكل أرجابها

 ...أتصور

 

 ،عشوابٌاً فً شكله اً ال ٌتعدى أن ٌكون سولً  ...بالمدٌنة سوق تجاري صغٌر   

 ...ودٌعة ،بلدة هادبة )مصوع(... تمثل وفً شكل محتوٌاته من المعروضات

تكاد  ،والنشاطات الحٌاتٌة األخرى ...محدودة بشكل ملحوظفٌها الحركة البشرٌة 

فً دواخلنا نحمل  ...ولفلنا راجعٌن ،أمضٌنا بعض الولت هنان ...تكون معدومة

لتلن األرض التً تتشابه  ...ودعوات طٌبات  ...وآماالً مستمبلٌة ...طٌبة مشاعر

لعلمن عزٌزي المارئ  ...عند الحدود ،مع بعض من مناطك السودان الفمٌرة ،كثٌراً 

، أما على ساحل البحر األحمر ...اثنٌن بالبالدأّن هذا المٌناء هو أحد مٌناءٌن 

  .(باب المندب)الذي ٌتمارب كثٌراً ومنطمة  ...(عصب)هو مٌناء فلمٌناء اآلخر ا
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 ،بٌنً وبٌنهمفٌما دعمت  ...جمعتنً معهم ظروفأشخاص  ...هنالن فً إرٌترٌا   

فً مسٌرة رغم مرور السنوات... التً شكلت فجوة ال تزال بالٌة  ...روابط متٌنة

التً  ...فمد لمست فٌهم الكثٌر من الصفات السودانٌة الكرٌمةتواصلنا الودي...

  :مثل ...ٌتمٌز بها إنسان السودان

 ..خوانٌات.. وصفات اإلوالروح االجتماعٌة السمحة والتواد.. ..الكرم

 ..موالف أصٌلة ،والولوف مع اآلخر ..وروح المساعدة

الرجل المثمف... الذي ٌحمل بٌن  (هاشم)ٌم األخ الكر من بٌن أولبن...    

ً عظٌماً... ً تراثٌا ً كبٌراً جوانحه إرثا أن  ... فمابكل بواطن األمور ،ومعرفة وإلماما

 ً تتناثر على  ،(هاشم)إالّ وكانت كلمات  ...الباحث المتمصً ... بمطرلةطرلت بابا

 ...طموحاتً االستفسارٌةكل الذي ٌرضً  ،تنبا بالكثٌر ...مسامعً

 

المشهود...للخدمات، وللمساندة تمدٌمه ... من حٌث كثٌراً  )هاشم(أخجلنً     

بمرور ... لوٌت، ومن غٌر من وال أذى ،من غٌر ممابل ...خوانٌة الصادلةاإل

ظللت  ...ذه اللحظةوحتى هبعمك فرٌد...بٌننا ما ٌواألواصر ف الروابط ، الولت

، ثوب فً تواصل ، )هاشم(و ًّ  (سودانٌتً)تام... فهو الرجل الذي أسبل عل

 الدافا، حٌنما انحسر عنً فً غربتً تلن...

 

ً  ...بالنسبة لً )هاشم( كان    ... التً فً كل رحالتً المتتابعة ،وسنداً   ، مرجعا

 فمد كان ٌرتب لً من خالل التواصل الهاتفً...(إرٌترٌا)ألرض تلت هذه الرحلة، 

وتحدٌد أماكن زٌاراتً المادمة، وتحركاتً  ،سكن... فٌم ٌتعلك بالكل متطلباتً فمط 

الداخلٌة الٌومٌة...لمد أدهشنً سلون هذا السودانً اإلرٌتري كثٌراً...كان بالنسبة 

وممٌمة بٌن  )ساكنة( ......فمد وجدت ضالتً التراثٌة)تنتكل علٌه(لً رجالً 

ً بكامل الصفات  (هاشم)..وفوق كل ذلن كان دواخله... بصفة دابمة. مسلما

وفً  ..والخلك الموٌم ..كان محشواً باألدب الدٌنً ٌن...المسلمالمنشودة لدى 

ً كما أستشف )الدٌن حدٌث رسولنا الكرٌم )ص(... ،منظوره دابما

ً كان  ...)أكل عٌشه( علٌه الذي ٌنبنًجانب عمله وإلى ...المعاملة(  راعٌا
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 ً  ...الخاصة بالجامع الكبٌر ،المٌاهو أعمال ٌموم بكل األعمال الكهربابٌة  متطوعا

  (.جامع الخلفاء الر اشدٌن)...ً المدٌنةوهو أكبر جامع ف

 

 السودانٌٌن() ( بالجنسٌة و...)اإلرٌترٌٌنرٌممن بٌن أولبن النفر الك    

الذي دار الحدٌث عنه فً الصفحات  )سعٌد عبد المادر(بالصفات...أخً 

 ...(رحمة سلٌمان)واألخت  ،(سعٌدة سلٌمان)إلى جانب األخت الماضٌة...

  )سعٌد(...زوجة األخ 

 

، من إدارًٌ الفندق (دٌفٌد)واألخ  (دانٌال)فمد كان لألخ  ...لكً ال نذهب بعٌداً     

وتوفٌر كل  ،الهٌمنة األمنٌةومن ثم  ...ٌر البٌبة الصالحة لسكنًدوراً كبٌراً فً توف

فً السودان أو فً غٌره من  ،حتى إن كنت بعٌداً عتهم ...متطلباتً الشخصٌة

...ورغم أنهما ٌدٌنان بالمسٌحٌة، إالّ أنً وجدت فٌهما بذرة التراث البلدان

 السودانً، الخالصة والصالحة فً ذات الولت... 

 

 ،لكثٌر من الصفاتألدلل على تطابك اعزٌزي المارئ...ذكرت هذه األسماء    

... وكثٌر من واألمة اإلرٌترٌة ةبٌن األمة السودانٌالسابدة  ...والممٌزات الجمٌلة

أو عبر لماءات  العام.. أو فً الشارع ..التمٌت فً المناسبات أمثال هإالء النفر...

..وغٌرها من أو الساحات الشعبٌة ..أو فً المساجد ..أو فً المدارس ..الصدفة

 األماكن.

 

وهً أٌام  ..ربفً ذكرى شهداء الح اإلرٌتري... شاركت لً أٌام الحداد العام    

فٌها  عطلوٌ ..والخاصة ،والمإسسات العامة ..كاتبوالم ...تغلك فٌها كل المتاجر

تخفت و ...لد الشموع فً كل أرجاء الوطنووت ...اإلمداد الكهربابً بالكامل

ً  ...وتمل الحركة ،األصوات  ...وتتولف حركة المرور تماما

 

 ..فً الساحات والمٌادٌن العامة ...المواطنٌن بطواعٌة وتلمابٌةٌتجمع معظم     

لم تدع  ...إلى ما بعد ولت متؤخر من اللٌل ...التً تظل تعج بتلن الوفود البشرٌة
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الصادلة  طنٌة... ٌمود إلى عدم سكون الولً تلن الممارسات الحزٌنة مجاالً ٌذكر

  ...ً نفوس أولبن المومف

 

وبدون كل نشاطات  ..أو مواصالت ..أو كهرباء ..ربأو ش ..فهم بال أكل   

... عالٌة ... بروح انتمابٌةٌمجدون شهداءهم ...ٌمفون ولفة رجل واحد ...الحباة

ً  ، التً لد تكون ملٌبةبملوبهم ...وبطوالتهم ،سنهمٌذكرون محا .. حزنا

 ...وهم صامتون.. وصامدون.فابرة طنٌةوحباً..وو

 

فمد حشوت نفس  !!!ما أعظمن ...لكم التحٌة ٌا شعب إرٌترٌا الصامد الجسور   

 ...الثورةولٌم تحٌطها معانً  ...حٌاة أفضل.. فً مسٌرتً نحو ورغبة ..أمالً 

   . أدب البطوالتو

  

 

 

 

 

 

 الخاتمة                                                    

 

 ...ٌا )إرٌترٌا(الكثٌر عنن 

 و             

 ٌا ثغر إفرٌمٌا الباسم...

 لم ٌذكر...
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 إلٌن... ربما لد ٌكون عند العود

 ...ما سوف ٌسكت بعضاً مما ٌجٌش بالخاطر

 ...وٌطفا بعضاً من أوار

 ...ظل مشتعالً 

 ...بٌن الضلوع

 

 ...سنعود حتماً للربوع

 فالسودان هنان لدٌن...

 ٌتربع.. وٌجوس،

 فٌما بٌن هاتٌن الضلوع...

 سنعود...

 عنكم،...نؤٌناطال وإن 

  إن كان فً العمر بمٌة.
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 طبك... 

    

 بنبر
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                        فندن....
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 الجبنة...

 ولاٌة...
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 طنبور...

 

 

 مجموعة جبنات طٌن...ج

 


