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 راءـــا السمـــإفرٌمٌ                     

 

 

                                        

 الدكتور/ عمر دمحم العماس   
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    اإلهــــــــــــداء                         

 

 ...الكٌنٌة (الماساي)أهلً من أفراد لبٌلة  إلٌكم   

 ألتوثٌمً...هذا العمل  

ً  إوه ملما لدمت عرفانا     ،من صنٌع ...ل

 ...وأنا بٌنكم فً أرض كٌنٌا المعطاءة ،طولتم به عنمً 

 كرٌم... من حسن استمبال 

  ...واحتواء مضٌاف 

 ...وخلك رفٌع

 

  ...الحمراء (الفتمة)أنسى تلن  إن أنسى لنف

  ...التً ألبستمونً إٌاها

 ...المتفرد التً تمثل زٌكم المبلًو

 ....الفٌاض بفضل كرمكمو 

 ...عبرها ،غمستمونً 

 ...فً جذوري

 ...اإلفرٌمٌة 

  األصٌلة... 

 

 

   المإلف
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 الممدمة                            

 اإلفرٌمً،....عزٌزي المارئ    

 ... ونفتش ...دعنا نمتحم بدعوة منً..   

 سوٌا ...وننمب...  

 ...أرضنا السمراء )أرض إفرٌمبا( فً 

 ...باحثٌن عن أصولنا 

  ...المفمودةوعن جذورنا  

 ...التارٌخ األولفجر التً توارت عنا منذ 

  ...والتً ظللنا نداوم البحث عنها 

 ..فً أرولة الكتب

 ...والنموش ...والمخطوطات 

 وفً األغوار... ...فً الكهوف 

 ...وفً الممم العالٌة 

  ...جبالنا الشماء سلالمن س 

 ...وواراهاالتً طاف علٌها و

  ...النسٌانواإلهمال... 

 .والتهمٌش المتعمد

  

 اإلفرٌمً،...عزٌزي المارئ ...معا  

 ...العهود األولى ذمن ...سننبش المطمور 

 ،ف البنانوسنضع طر 
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 الذي ال زال بالٌا ، 

 ...المسروق خلسة على كنزنا 

 ...وأضحى سرابا   ..وعن ما تشتت 

 ال نزال بخٌر ...  اننإف 

 

 اإلفرٌمً،عزٌزي المارئ... 

 ...ال تزال بكرا   ...أرضنا اإلفرٌمٌةإن  

 ...خاماتهاوفرة ببإنسانها... و 

 ...فهً تختزن كنوزا  

 ...لرٌبعهد فً  نهالن ٌنضب معٌ 

 ...بٌد ..ٌداو ...نحنف 

 ...نسموسو ...نعلوس 

 فالناس هنا فً بالدي... 

 على الدوام،ٌحلمون.. 

  ...بشائر الخٌرب 

 .والنماء
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 فرٌمٌا السمراءإ                    

 

 على شفتٌه ،)ٌعضعض( ٌعضضوهو  ...جلٌسً الحاكًٌمول لً       

ذلن  ٌعلوهما ،إلى األمام، بشكل ملفت البارزتٌن...المتمددتٌن  الغلٌظتٌن،

غطت ، الذي فً ذات الولت )األفطس( ( و)المفلطح اإلفرٌمً األنف

 هماكٌحرٌتفانى فً تفمد كان  ...،األسمر معظم مكونات وجهه ..معالمه

ألرب إلى  عشوائً)تحرٌن  ..ممصود هدف فً غٌر ما ، الشفتٌن( )أعنً

فً  (...بكسر المٌم وتشدٌد الطاء المفتوحة ٌك"وإلى "المط   "المصمصة"

ن لتاال ...ٌنمحمرتال تلن العٌنٌنمع حركة  ،تامم وتواإ ..وتجانس ..تعاطف

التً حٌرى .. النظرات تلن الخالل من  ة،البثال هماسهام ترسالنال تفتآن 

 ،ذلن المكاناحً منكل أرجاء و فً ..مشتتةو ..للمةوكؤنها  تبدو للمتؤمل

 ... الذي ضمنا فً تلن الجلسة الحمٌمة

 

 ...سمرٌناأل االثنٌن... نحنا ضمن هو تلن الجلسة، فٌه تفانت مما     

 انعنٌ كنا لد ...إالّ هللا ثالث لنا ، من دونفمط ،ٌمٌتنا(رب..)إف عزٌزٌنالو

الذي ٌنؤى عن  اللطٌف... ومداولة الحدٌث ...األنس مزاولة بتلن الجلسة

، فً لهماظل  ،من ذكرٌات ..ارتشاف كإوسلت و والملل، لمعاناةا

 فٌهماحل  نتٌلال...متٌنلمهموا ابٌن أركان نفسٌنم وٌحوّ  ...ٌجوس معظمها،

 ،جمٌع تلن العناصر تتمازجحٌث  ،(التؤوه)و (..الوحٌح)و ..(.الفحٌح)

 ...وحسرة المكلوم ،ن المظلوم... فً غبمنهما الزفٌر المتصاعدضخات و

  ...فً إرسال الكالمجلٌسً بدأ وهنا 
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أنباء... ولبل أن ٌؤخذنً ما أطلعنً علٌه من  لبل أن ألج فًو لكنً       

ولتها  )ٌتململ(تحسسته ... )فرانسٌس(كان اسمه الحدٌث عنه بعٌدا... فمد 

فهمس فً أذنً جهرة... بنبرات  ...!(ٌا فرانسٌس تحدث) له: حٌنما للت

الزنجً اإلفرٌمً  ذلن كنتً( )كنتامواجع غلٌظة طافت بً ساعتها على 

عبر  ...المتضرع هلل والده محموالً تحت الشمس، بٌن كفً...  الصغٌر

ً  بً طوفتو ...دعوات صادلة الروابً ... )ألٌكس هٌلً( علىأٌضا

 ...والماص المبدع

 

ببعٌد أو بغرٌب ولٌس ذلن  ،ٌزأر وٌزمجر ...تصورت جلٌسً      

 اإلفرٌمٌة   فً طرف من أطراف غابات كٌنٌا الزنجٌة نجلس فنحن علّى...

 (وادي حلفا)  بٌن مدٌنتًفٌما  ىالذي آخذلن ، الواحد الكبٌر ذات الحلم ،

ً  (الكاب)و...  شماالً  طول   ًعلى خطوهما بالفعل، ٌمعان  ...جنوبا

 ... وممابحسب ما التمطناه من األطلس ... (03و 03 )ن لبعضهما ماربٌتم

 جغرافٌة إفرٌمٌا..تختص بأصبناه من علوم 

 

واسترسل  ...!دخٌلاسم   )وكان ٌعنٌنً بالكالم(... إنه ٌا أخً     

...عمدوا من جاء به اإلنجلٌز وحكامهم صاحبً فً تفتٌت ما بداخله،

الموروثة، ومن  تلن األمة من مضامٌنها (أفرلة)نزع خالله، إلى 

 ا... وألبسواسرلوه اءناسم... فحتى أتمزٌك جذورها... بل إلى ثمافاتها

ً  )كنٌاتا( لكنا  ...خادعه برٌك ٌكسو ،ملإه الزٌف والخواء ...آخر بدٌالً  ثوبا

ولغتنا  ،أننا ال زلنا نمتلن لوننا األسمر األصلً ،نحمد هللا ٌا أخً

فً  ...أبناء جلدتنا ألسن كل السمحة، التً ظلت سابدة بٌن (لٌةٌالسواح)

 ...إفرٌمٌا ووسط أمنا شرق

 

كثٌرا ٌا  فمد آلمنً ،)أحسن من غٌرنا(نعتمد أننا  الكٌنٌٌن... نحن     

 فٌكم  الغزو األجنبًفً السودان  تباعدتم عنا كثٌراً... فمد طبع  أنكم ،أخً

 )عرفت أنه ٌمصد الهجرات ،ولغات دخٌلة ،لونٌة صابغاتمن  ...!ما طبع
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إالّ أننا ال نزال نعتبركم  ،ستحببتم ذلن واستجبتم لهفا ...(للسودان العربٌة

 ...واحدة( ال تزال الوراثٌة ..)جٌناتنافبعضاً منا.. 

 

 

 بادرته بسإالً:  

ٌحدث ما لما حدث و (...زعالن) ....!أخوي(فرانسٌس )هل أنت ٌا    

جراء ما  ،(حزٌن)إنما هو  ...(زعالن)ب...اآلن؟ ... أجابنً إنه لٌس 

شاهد  والمإسف أنه  اآلن... ومما ٌجري حدوثه ،(زمان)من لنا حدث 

 )الحزن()الزعل( و فشتان ٌا أخً ما بٌن " ... الحاضرعٌان على 

 لالها وسكت...."

 

المترادفة... ونظراته،  الجلدٌة طٌات وجهه توحًمما و ،ٌبدو لً ...نعم   

صهوة  لتمتطًمنه بال استبذان...  )زاغت(التً كلما حاول لملمتها... 

أكثر تشبعا وامتالءاً بالماء...  ،المتدانً من ذلن الركام، ىسحابة أخر

اإلفرٌمً ...األسمر الشاعر (الفٌتوري) صاغه ولتها معنى ماوعرفت 

 األصل:السودانً 

 وتجف مٌاه البحر...

 وتمطع هجرتها أسراب الطٌر،

 بال المثموب على كتفٌن...والغر

 ...زنن فً عٌنٌنوح

 ،جبال

 ،وممادٌر

 ،وأجٌال

 ...!محبوبً  ٌا
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 ،ال تبكٌنً

 ،ًوٌكفٌن ...ٌكفٌن

 الٌملٌس  فالحزن األكبر 

 

لم ٌبك لالبتسامة األكبر، ٌروي مواصالً... وحزنه  )فرانسٌس( ظل    

ؤننً كنت فً بز... ن أثر... لن أخفً علٌن لارئ العزٌالزنجٌة الودٌعة، م

اللتماط  ...المولر بالحزن ورحابة الصدر ح أحٌاناً...المبرّ  غاٌة االستمتاع

ً  ...لطٌباكل ما لد ٌخرج من بٌن شفتً ذلن الزنجً   فاتخذته غذاء شافٌا

ً لنفسً أو  ...فٌها جلٌسً )حشره(، جراء ما المثملة بالهموم ...وشهٌا

ومن ثر المعانً   ...ع باأللمالمشبّ  الكلم من طٌبات ،باألحرى معلمً

     ...الموجعة واألخبار

 

 والتارٌخً.. ...العلمً ،بالكالم صاحبًإفرٌمٌا انبرى  إلى متاهات     

فً فؤصبحنا نصارع ألدارنا،  ...وأدخلنً معه ...ثواالجتماعً المورو

بما ٌملن من لدرات  روانً، وأشبعنً ...اآلن التً نحن فٌها (ةاللج  )تلن 

كالمٌة وافرة ... كان ٌكلمنً  وكؤنه ٌستحً مما سٌمول... نظراته لم تتغٌر 

كلما  الذي ...فهً كما هً... غٌر أنها أصبحت مشدودة بموة نحو األفك

ً رباً ولاد لناه بعٌداً...ازدٌخت بدأ أخاله لد الذي  ،بفعل السحابوذلن  ...الترابا

اً، ومنذراً، ومتوعداً... بزخات منه لد تكون محٌٌٌربت  ...ٌالمس هاماتنا

... وهكذا توالى نثر ألحكاٌات... من بٌن شفتٌه، فظل نا تفوق احتماال

 و ٌمول:ٌغوص فً نفسه...

 

بناء على لون  ،(السمراء)أو  ..(.المارة السوداء)ٌسمٌها البعض       

لوان أجسادهم ما الذٌن تفاوتت أ ،محاءالس   أولبنفهم  ...بشرة غالبٌة سكانها

الذي  ..األسمر وما بٌن ،أشجارهم ؤبنوسك ،معالال ..بٌن السواد الحالن

 ،الشفافة ...الذي ٌنؤى عن الظالل السمراءاللون ذلن  حتى ،تدرج به الحال
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 هنوصفالذي تذلن  ،وهو األسود ..التً تكاد تخرج من إطارها المؤلوف

حسب  ...)الممحً( باللون الفاتح، )السودان(فً وطنً الثانً  أهلً... أنتم

 ...نا نحن األفارلة السمر لأللواناتتصنٌف

 

ال وجود له،  الذي ...نصفه باألبٌضالذي ال ٌحك لنا أن  هو ذات اللون    

 ...والذي تبناه واستحوذ علٌه الدخالء ،فً والع الحالأجسادنا، صابغات ب

 العرٌضة... والمحٌطات ...كاألبٌض المتوسطكالبحر  ،من وراء البحار

األمواج المتالطمة  فٌها ٌصارعون ة...المتمددمسافاتها  أجدادنا  التً لطع

سٌاط الجالدٌن لسعات تحت ممرنٌن، وهم ٌرزحون  ...أبداً  )الهائجة(

 ... لغزاةا

 

ألّن  ،تجاوزاّ  األبٌض للوناستحواذاً  ب...)البٌض( نعت الغزاة أنفسهم     

 ،)اللبن(ي ٌتشابه ولون ذالذلن هو  ...اإلفرٌمً اللون األبٌض فً مفهومنا

ٌعرفونه تماما... مثلهم ومثل لبابل  )الماساي(فً لبٌلة  ،رعاة البمر ،ؤهلًف

 السودان....فً غرب  ، عندنا، مبررو(األ)ولبابل  ...(البمارة)

 

 تلن  من أحوال ..ما هو إالّ حال متدرج ...هذا األبٌض المزعوم      

..حٌث بؤجسادنا نحن بنً البشر (جٌنٌا  )التً تتعلك  ..اللونٌة الصابغات

ٌنا ورض ...فاستباحوا كل شًء ...أراد له حاملوه أن ٌكون سٌد األلوان

 <<<...ة.فؤصبحنا درجة ثانٌ ...الوالع بذلن (األسود إفرٌمٌا )نبتنحن 

SECOND CLASS) ( … ًمن داخل لوننا  ...(بشر من الدرجة الثانٌة)ٌعن

 ....ارتضٌناه... نتٌجة للتمازج البشري العالمًالذي 

 

امتلن بعضنا  ،والتزاوج ...ات المتبادلةجرلهنتٌجة لأخً الكرٌم...     

 زي )اللون الكاكاوي( وزي )اللون ...ألوانا فً ظنهم هً ألوان ذات سٌادة

سوى  ،ألوان منتجاتنا الزراعٌةوكلها ناتج  ...البنً( وزي )اللون الممحً(
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 النبت)وذلن مما جعلنا نحن ذلن  ... أو )بن( أو )لمح( )كاكاو(أن كانت 

ً  ...(الممٌز اإلفرٌمً ساعد المستعمر كثٌراً فً  ،وأكثر لبلٌة ...أكثر تشتتا

ذي الموالب  ،وجودنا اإلفرٌمًمن لوالب  ...ما تبمى ،وتدمٌر ...نحر

 ...ةالمعروف والمعاٌٌرواألوعٌة 

     

تنا اإٌماع ممارسمرتفعا ... وازداد  ...وتباٌنت لهجاتنا ...تعددت لغاتنا     

فتبددت  ،صفاتمن و ...ما بٌننا من روابط توتباعد ...فاختلفنا ،الحٌاتٌة

 ...أٌدي سبؤ ،مداتناربت معتوتس ...وتشتتت آمالنا ...موروثاتنا

 

      ً وفً  ،األصلٌةلمجتمعاتنا فً انتماءاتنا  ...أصبح البعض منا أنصافا

وأخرى  ...فتارة نحن هنا ،وممٌزاتنا ...وأوصافنا ...سحناتناتحدٌد هوٌة 

 ،وننبش فً أغوارنا ...نفتت فً أصولنا ،تارة بٌن بٌن... وهناننطل من 

 ،تمألنا روح التوثب والمثابرة ...بها عن غٌرنابحث عن وصفة نتمٌز ن

وفً كثٌر من األحاٌٌن  ،(مجاهدٌن)وأخرى  (...مناضلٌن)مرة فتجدنا 

 والتحرر ... ....واالنعتاق ...بدثار من روح الثورٌة ٌنتلبسم

 

 ...تخطً الكثٌر ...وخلص لنا بمرور الولتٌا صدٌمً...، نجحنالمد      

من السلبٌات  ...حواشٌها تكدست عند كثر... تداعٌات، علٌنا تؤطلف

ٌجرر  ...وتضاءل مدحوراً  ...فانحسر لهٌبها ،تطاول ممامها بٌننا ...أكوام

ً وأصبح الصوت ٌعلو  ،والخزي ..أثواب الخذالن علو مع  ...متواكبا

  : )أنا إفرٌمً حر (..ٌمول من بملء فٌهمالسنا  ،وآمالنا ،اتطلعاتن

 

 

 

 :لت مماطعا  ـل    
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ذان ٌمآلن صدرن لال...لم هذا الغلٌان والضجٌجفرانسٌس أخً...         

 ؟ طالما أننا نجحنا فٌما تمول؟  وٌهٌجان  اشتعال أنفاسن الدافئة ...الطٌب

 

ً على ...الكٌنً بالمٌالد )فرانسٌس( أردف جلٌسً       تلن  ونحن جلوسا

ً  ،كٌنٌة بالمٌالدال (تلةلا) أن ٌفرق ما بٌن  ،فً لحظة لم ٌستطع كالنا ،أٌضا

لد الذي و ،الزاهٌة ...المتدرجة ...بؤلوانه المتعددة تداعً السحاب المتراكم

لٌدلك  ،األرضأطراف فالمس  ،من مستوى خط األفك ...تخٌلناه انزلك

والتنمٌط  ...دون اللجوء لعملٌة التمطٌر ،مباشرة...،علٌها مٌاهه المتالطمة

  ...المعهودة

 

فً استاللها من  ...ٌعانً الشخص كثٌراً  ...ٌبتسم ابتسامة خفٌفة كان    

ً بعضالتمطت بٌن شفتٌه الغلٌظتٌن الناشفتٌن ... ... منه من كلمات هٌنة ا

 على مسامعً... تهمس: تنزل

كم هً جمٌلة وشٌمة، مثلما هً  إنها الذكرٌات... ...)لن العذر ٌا أخً 

 ...(مبرحة ومحزنة

 

أن ذلن الرجل  استطاعفمد  ...)فرانسٌس( :مثل أصٌل أنً إفرٌمًبما      

فٌه أنفاس  وأصبت حٌث لمست ...إلى جذوري ،حرفنة(ب...) ٌسولنً

تفاعلت معه ألكثر من  ...(مٌت تؤرٌخ)ظلت عالمة بؤشجار  ...أجداد لً

ولم أكن ساعتها  ...ه ٌنبض بالحٌاةه وللب  وأدت   ...مضت ستٌن من األعوام

 ...رمً ذلن الكفنساعتها، وأنا أطالع  ،من أمامً ،أعلم أنه سٌنبش لبره

 ،لناصعةا ...ولم تتغٌر ألوانه البٌضاء ،أطرافه تتمزقولم  ،الذي لم ٌبل بعد

ً  فانكشف لً  ...ومدوٌاً صارخاً،  ،جلٌا

 

ً مزٌج فمد كانت ...وصفهافً حال ال ٌمكننً وأنا  ...ذا بًإ        ما بٌن  ا

من  (رواكلمنج) ًجاءن ...الحزن الدفٌنوما بٌن  ...السرور الخفً
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جزءاً كبٌراً إذ أّن  ،على عجل ٌلهثو ...مهروالً  د...من نواحً تنزانٌاٌبع

 ...كان عنالاً متفرداً فإلٌه، ...لٌجدنً مفرداً ذراعً منه ٌنتشر فً تلن البماع

 ً  ...الذكرٌاتومن هٌاج  ...معانً الودشحنات ونضح بالكثٌر من  ،حمٌما

 ... حٌاتً مآلكل  ، فً بًالتً طافت 

 

 ...عند سفحهمما راعنً فو ...تمدد ذلن العناق حتى االرتواء     

ٌعانمنً أفرادها  ...(الماساي)لبٌلة جماعات من  لف،حٌث أ إلىّ  تصاعدت

وألبسونً وأفرحونً،  ،فآنسونً ...فً حمٌمٌة متناهٌة ...الواحد تلو اآلخر

ً حمراء )فتمة(من ثٌابهم  كما لم  .. وأعلى..بها إلى أعلى لفزت... وعصا

ر...فظل ساعتها وة األطفال... وٌزٌننً ولار الكباتمألنً نشألفز من لبل...

لكنه آثر أن ٌتربع... وٌتكا داخل نفسً  ...)محتارا (الفرح ٌجوس بداخلً 

 مطٌعاً مختاراً. الولهة...

 

إنما بملبً  ،لٌس بفمً ،ولبلتها ...كثٌرا ب...)الفتمة( الحمراء زهوت    

داخل مسرعة...  بل انغمست ولو للٌال ... فهً لم تتمهل ...وأحاسٌسً

 ..على فتاها اإلفرٌمً ،لهفهاأوار و ..شولهاأجٌج ٌبدو لً أن   ،أحشائً

انً ٌوتحاف ،واتمادا   ..و أشد ضراما   ...أكبر ثورة واشتعاال   اكان

 ...  ماوٌتهتحاو

 

اجتمعا فً مكان  ...عصرٌن متباعدٌنبٌن  )أتسكع(اآلن  تجدنً     

 )نٌروبً(كٌنٌة فً غربً مدٌنة  )تلة(حول  ...فً لحظة واحدةو ...واحد

العاصمة...  ترمك المكان متعالٌة... تحت دثار من السماء الغابمة... التً 

 ال محالة سالط علٌنا... ،من أن تنذر بوابل من المطر ...ال تتردد أبداً 

 



 

13 
 

 ،بجوار ملموس أٌما إمتاعنً تمتعأفمد  ...ال أشن أبداً أنها أم اللحظات    

ي ذال ،اإلفرٌمًموطنً  ...السودانب ما هو ٌجريع ،تباعد كثٌراً تال  لجذور

 ....ٌعتبر أصل حضارات العالم على مر التؤرٌخ

 

...تبعد هتنا كانت وج الحماً،...التً سٌؤتً الحدٌث عنها )ناكورو(إلى       

 الطرٌككانت ... )نٌروبً (حوالً مؤتاي كٌلومتراً غربً مدٌنة  )ناكورو(

لكنها كانت  ،ومستمٌمة أخرى ...متصاعدة تارة ...)مسفلتة( جبلٌة

والكدمات  ،دون آثار للتآكل ...تتمٌز أرضٌتها بالصالبة ،)مستوٌة(

فً األراضً  اإلسفلتٌة...ح الطرق أسطالتً الزمتنا كثٌراً فً  ،)الحفر(

أصابنا فمد  ،ورغم الحذر الشدٌد ...والتً ألفنا السٌر فٌها ،الطٌنٌة عندنا

بٌن  المتفاوتة... ما الكثٌر من األضرار ،وحتى دوابنا ...وأصاب مركباتنا

 مفارلة الحٌاة...الخربشة بؤنواعها و

 

دون ما ٌسٌر بالسرعة المطلوبة وهً  ...(فرانسٌس)ن المابد اك      

 )نطٌط(كانت سٌارته تنساب بنا دون لفزات أو  ،المابة كٌلومتر فً الساعة

 )جلفمة(من غٌر  ،فكنا نتناول المشروب الذي بٌن أٌدٌنا ...)سكسكة(أو 

 ...تذكر

 

هل  ..؟وأنا فً ذلن الوضع المرٌح ...ما الذي كان ٌستهوٌنً لم أدر     

التً تسٌر إلى جانبنا  الملساء... ةسفلتٌ؟ أم الطرٌك اإل..هً السٌارة

 ً ً  اكسعمفً االتجاه ال ،سرٌعا  لابد المركبة أم صاحبً ؟..تماما

 األلك ذات ..؟الطبٌعٌة الخالبةواإلبداعات  ...أم المتاهات ؟..(فرانسٌس)

... وفً أحجامه... وفً المتفاوت فً ألوانهاالخضرار  أم ...؟..المتؤلك

إثر حركة  ...جعلنً أتماٌل ٌمنة وٌساراً أم ذلن الرزاز الذي  ؟..أطواله

المابٌة باب الض حبٌبات فً تفاٍن تام... وهً تشتت ؟..الرالصة )المنشات(

 ؟..العالمة على زجاج السٌارة األمامً
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 ومن فرط سعادتً ،بل فً لمة السعادةجداً، أٌمنت ساعتها أنً سعٌد     

 (سهلة)بعض من حبٌبات الرزاز فً  ،رشمتنًلد  تخٌلت أنه وشدتها...

وسط منثور  ،حٌث كنت وحٌدا ألود مركبتً ...السعودٌة (أبمٌك)بنواحً 

فً غٌاب شمس ضحى ذلن الٌوم، غمرتنً ذاكرة  ...من الرزاز المتطاٌر

فما أشبه اللٌلة  ...(ناكورو)إلى  اآلن ٌمًروأنا أتلمس طخاطفة طافت بً  

 بالبارحة.

 

والشرح  ،والتنوٌر ،التعلٌك (فرانسٌس)أسعدنً كثٌراً أن تولى       

أدوات  مسكاً بموة... فً كٌفٌة استخداممت ،ولبالة ...فً سالسة ،الوافً

مما  ...وعالمة استفهام ...وعالمة تعجب ...ونمطة ...الترلٌم من شولة

أثناء سوٌعات هذه  ...ٌهمكل ما كان  ،وعمك إحساس بروٌة جعلنً أفهم

ً  المتفردة  الرحلة   ...  تماما

 

فً أثناء ... أن ٌعمد أو أن ٌخطا  ...كثٌراً  (فرانسٌس)تحاشى لمد      

 لو كانو ...)اللغة السواحٌلٌة(لغته األم  ستخدامال... الحدٌث معً هتناول

ورمى بً بعٌداً... من  ،لتلعنًالو كلها... فسد علّى رحلتًأل ،ذلن حدث

 ...ذلن االنغماس الوجدانً المحٌر  بعد

 

ً للغة اإلنجلٌزٌة     كان لسانه طلماً  ...فً ولت مضى ،أظنه كان معلما

 ً داخل  درراً تتشتت ،)بالنبرات الكٌنٌة اللطٌفة( ، ٌنثر الكلماتوهٌنا

كانت كلماته تبدأ التحرن من  ...تزٌن عمداً مفصالً وكؤنها  ...مسامعً 

وأبمار الوحش تنفر  :حٌن لال (المٌس )امرإجال بخاطري فلسانه...ممدمة 

 :هاربة أمامه

 

 المفصل بٌنه فؤدبرن كالعمد           

 .بجٌد معم فً العشٌرة مخول          
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على الجانب  ...تتربع داخل أحد األودٌةإلى بمعة  )فرانسٌس(أشار       

 THE)   . ...فً كٌنٌا (الوادي المتصدع)ٌمرلال هنا  ...الجنوبً للطرٌك

RIFT  VALLEY)   ًاألرضٌة  من كثرة االنخفاضات ،ولد كان األمر ظاهرا 

البابنة  واالرتفاعات ،المتوالٌة و المتناهٌة فً عممها ....العمٌمةالعمٌمة

غطى الذي ذلن  ...التً ٌزٌنها مركوم السحاب ...على حواف الوادي...

 ...ضاق به الجوالفضاء ف

 )أم بادر( بادٌة فً (الناصر لرٌب هللا)  شاعر السودان أما لال   

 خرٌف:ذات  ،السودانٌة

 

 

 وكؤن  السحاب ضاق به الجو                  

 ،فؤحنى علً باإللبال                  

 م صائحكل هزٌ عى كؤن  ٌتدا                  

 .بالمسافرٌن عجال                  

 

بعٌداً، ذهبنا بعٌداّ  ...المتعرج ...(المتصدع الوادي)لذلن  اذاةبمح      

من  ع بعٍض لتالفً محاولة الكؤننا و... مرات ومرات ،نناطح السحاب

و من السحاب...  طٌات بٌن من  ،إلى األسفل ةالمنزلم ...شعٌرات الرزاز

 حركنا... ٌانتشاء متزاٌدخفة ورشالة وفً  ،إلى األرض ندنو هابطٌنثم 

أجزلها... بؤصوات تتناغم كثٌرا، وصوت دوران  ،المزاحكلمات من 

 ...الخافت ماكٌنة السٌارة

 

التً تخطت  ،وبداوة الطبٌعة ...ما بٌن هذا وذان من آٌات الجمال     

وما  ,ٌتشابه كثٌراً جمع وهو  ...كان للحٌوان وجود مكثف ،أبعاد الصناعة
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من أجناس متعددة من الحٌوانات مثل: األغنام بنوعٌها  ،نملكه فً مراعٌنا

...إالّ أنها من النوع الصغٌر الجبلً... والذي نطلك على والماعز( )الضؤن

 بفتح الماف والراء... ،)المرج(أمثاله عندنا فً السودان إسم: 

 

وأنواع من الطٌور مختلفة  ،واإلبل ،األبماركما تنتشر لطعان     

من  بٌن ذلنفٌما وكل ما ٌنضوي  ،واألسود ،األبٌض منها ...أشكالها

 ، الشجٌة أحٌاناً...تختلف أصواتها ،ومنها الصغٌر ،منها الكبٌر ....ألوان

 ...لى أجسادهاع ،، السابل... المنكفابمثل ما تختلف ألوان رٌشها

 

  ...األخالق طٌب  ٌا  الشباب   زٌن ٌا           

 ،والناس على اإلطالقٌا أمٌن الصدٌك          

 

 

 ...(المعالق)ٌبعد   (ةـــالصناع أٌدي )  من         

 .ال قـــالخ   جدـــوم   بٌعةـــللط   رــأنظ        

 

)إبراهٌم  )الحمٌبة(، وشاعر المومً ...أبٌات لالها شاعر السودان من      

 رحلته ما جادت به الطبٌعة من إمتاع... فًوشده، ... ولد شاله العبادي(

طلب لد السودانٌتٌن... وكان  (سنجة)إلى مدٌنة  مدنً(واد )من مدٌنة 

أن ...(زٌن العابدٌن كوكو وأمٌن نابرى) من مرافمٌه الصدٌمٌن...أثناءها 

، ... لالستسماء من موارد تلن الطبٌعة الملهمةٌنزال بتلن الربوع اآلسرة 

 ...ماًء وجماالً 
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ونحن فً رحاب  شاهدناه، تم تناوله عماما ... فٌكثٌراً ذلن ٌتشابه     

والطبٌعة ترسم  ...الكٌنٌة )ناكورو(فً طرٌمنا إلى  ...(الوادي المتصدع)

 .ما حولنا من نسٌج ساحر... وتفرد جناحٌن من الترحاب الحمٌم

 

عن الكالم إالّ للٌالً... كان ٌتصدى بعفوٌة  )فرانسٌس(لم ٌصمت      

اإلنسان الطٌب... لكل شًء ٌستحك الشرح ...ٌجٌد الممارنة بٌن األشٌاء 

وٌنغمس فً الدواخل... وٌخرج بالنتابج المرجوة، حسب ما ٌراه هو...  

 :لًلال 

، والتً لم الٌسرى العالمة بٌده ،بعد أن أخذ رشفة من لارورة المشروب 

كانت دفعة سرٌعة، فمد  )الرشفة(...تناول تلن  حركتها أثناء ٌفتنً رصد

على كما رأٌت تم ابتالعها لما سٌعاوده معً من حدٌث...فمد  ،كؤنها فاصل

ً إلى دف... مبإخراج الزابد من الغازات )فرانسٌس(أعمبهما  ...دفعتٌن وعا

...وٌده الٌمنى فً تلن اللحظة ،المتباعدتٌن تماماً  الخارج... من خالل شفتٌه

 عجلة المٌادة...لبضته على لم تبرح مكانها فً 

 

ذه ه عن ٌا أخً... هوالتباٌن الذي ذكرت رغم تلن االختالفات)     

 تلبسهالل ما ت ،مسالمة ومتوائمةتبدو  فهً.. الكٌنٌة األصل الحٌوانات

أن نطلك علٌها ممولة  ٌحك لنا ...من بعضها البعض النفور سمات

إال   ،فٌما بٌنهاسائدا  مد ٌكون هذا اإللف ف ...أو )ولٌفة( (متآلفة )حٌوانات

 فً ما بٌنها وبٌن ،هذا اإللف ٌؤخذ موضعهكان أن  ...أجزم أنً ال

 .(من أشكال التواإم الحٌاتً المعروف فً أي شكلاإلنسان...

 

على جانبً المزركشة... (حمٌر الوحش)تشتت  ...انتباهً استرعى    

ً  والف على أرجله ...الحركة معظمها ساكن ،الطرٌك  ،حرانبال  ،تماما

 عند أسفله،األنٌك و المشعر  (الذنب)أو  (الذٌل)غٌر ذلن من  ...تافتلوال ا

وفً  ...ٌعمل فً اجتهاد مستمرفهو  ...ٌمنة وٌساراً الذي تكثر حركته و
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عن  موٌبعده ..الذبابو الحشرات المتطاٌرة، (ٌنش..)لهمة زابدة... 

 ....وهً موضع النجاسة الظاهر لدٌنا ...مإخرته

 

... أمام ذلن المطٌع من ٌا...)فرانسٌس(للت لصاحبً هال تولفت    

كً نتمعن ونؤخذ فكرة، من لرٌب، وبعض الصور  ...(حمٌر الوحش)

من ذلن، حسب ما أعرفه  ...فمد ال نستطٌع إنجاز شًءتمكنا التذكارٌة إن 

 خصوصٌتها وحاجتها...عن التوحش، لكن للتجربة 

 

فالمعنى  )إن جاز لنا التعبٌر( ،تلن الحمر المستنفرة ولفنا إلى جانبت     

 من أنواع الدفاع ا  نوع وٌعد ذلن...)منا بالفرار الذتلكنها  ...بعٌد

كانت  ،واضح لنامما هو وأظنها  ...(كما ٌنعته علماء األحٌاء ...السلبً

أحد استخدام ب ...)الرفس(عن طرٌك الركل ...تتوثب للدفاع عن نفسها

 (حمٌرنا)تموم به  السلون الذيوهو نفس  ،أو كلٌهما ،الرجلٌن الخلفٌتٌن

الدفاع عن  ،ترمً من ورابه ...من أفعال ،)الولٌفة( لفة، أو المإاأللٌفة

 ...نفسها

 

مع كل ما لد ٌكون  ...تجاربنا جانبا   وتركنا ...أللعنا عن تلن الفكرة    

  حتى لو كانت حمٌرا . ...متوحشا  

 

ً بعض إنّ       أو  ،بالمعنى السودانً، )المطلولة( (الحمٌر)من تلن  ا

ؤكل من ت ...نبش فً خشاش األرضت انجده ...ةطوٌل ولساعات ،)الحرة(

وهذه سمة  ...شبع أبداً ال ت فنخالها ،تلن األعشاب والحشابش المتنوعة

 ... الموروثة سمات حمٌرنا مع ...أخرىتشابه 

 

 الحمٌر)على أجساد تلن  ...الممٌزالربانً أعجبنً التخطٌط     

ً المص ...(الوحشٌة من غٌر نتوءات  ...ذات الظهور الملساء ..ٌرة نسبٌا
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تلن الخطوط  ... تتكونللتمززتدعو  أو لروح ،بابنة أو كدمات ...ظاهرة

  :هماأول ،فً حالتٌن فمطن اثنٌن ٌوجدان لونٌ من ٌة،رفالزخ

أما ..فه بذلنوهو لون الخلفٌة كما نعرّ  ،هو اللون السابدو ...اللون األبٌض

على ...العرٌضةفهو ٌرسم الخطوط المستمٌمة أو المابلة  ...اللون األسود

ولد تتساوى تلن الخطوط فً  ...فً شكل جمالً جاذب ،لسطحا

 عرضها...

 

 ...الرأسأعلى من  ،الحمار جسمعلى طول تلن الخطوط... تتمدد    

 ... )تخطٌط مذهل( أعلى أذنٌه وحتى هأرجل، ومن أسفل وحتى العجز

 )أبٌض باألسود(... ،وٌصبح اللون العام للجسم

 

استبدال اللون  ...(المتوحشة الحمٌر) تلن منالحظت فً بعض      

 ألزخرفً...نفس التخطٌط على بماء اإلمع  ،الخفٌف األسود باللون البنً

 )أبٌض بالبنً(... للجسم، فٌصبح اللون العام...الذي أشرنا إلٌه

 

 أن  على أجساد حمٌر الوحش،  ،وحسب التوزٌع اللونً ...عرفت اآلن

 مثلها ومثل بمٌة الكائنات ،تنتمً لعشائر مختلفة ة..وحشمتحمٌر الهذه ال

 حمٌر)لن ...فكذ)الناس خشوم بٌوت(...وٌنطبك علٌها المثل المائل: الحٌة

 .(خشوم بٌوتالوحش 

 

النظرة  ولدى، حمار الوحش(ل...)ال ٌالحظ فً الشكل العام  لد     

لكن ... نهما الظاهرٌٌشكل، فً ه وأنثاهذكر، أي اختالف بٌن األولى

أكثر  أنها ،تتمٌز بمٌزة األنثىأّن جد نولوة المالحظة...وبالتدبر اللصٌك 

مثل ما  ...الذكر، من جاذبٌة وأوفر ...لحماً...وألصر لامة وأغزر...نعومة

ذلن إلى جانب الممٌزات ...حمٌرنا األلٌفةإناث عندنا فً هو مشاهد 

 الذكور واإلناث... ...عن لرب، لدىالبٌولوجٌة الظاهرة
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ك( اع نهٌكٍ سمأسعد بلم        فمد ٌكون نهٌمها من نوع آخر...  ...لط  )هنٌ 

... فالجنسٌن إلناثنحو امن الذكور  ...ظاهراواندفاعاً لم ألحظ تشولاً كما 

ولٌس كما والتعاٌش السلٌم... ...ٌتمٌزان بنفس الهدوء ،و جماعاتأفراداً 

 ...والمكبلة بالمٌود المتسلط علٌها... حمٌرنا الحبٌسة هو ممارس لدى

 

فستكون  ...هذه الحمٌر المتوحشةمثل فً رأًٌ إذا تم استئناس )    

نسبة  ...من البشر ،سبٌال  من سبل إمتاع الراكبٌن علٌهاو وسٌلة،

، فمد ال والعرٌضة فً نفس الولت ..وسعة ظهورها الملساء ..لجمالها

 مستلزمات امتطاء ظهورها... مثل تجهٌز: الراكب إلى حتاجٌ

)فروة  تجهٌزأو   (ضناب) حتى أو (بردعة( أو )مبدد( أو )سرج لبدة) 

لوسٌلة مزٌنة تماما ... وتبارن هللا فهذه ا...لزوم الزٌنة ،فاخرة (توٌلً

 أحسن الخالمٌن.

 

ل المامة لطوا مع " لطع الشن " ... ال تصلحو لكن هذي الحمٌر      

 . " ( أكتر من اللزوم"  مهانم... وذلن لتمدد سٌعندنا

 

وال  ...الوحشٌة( الحمٌر)تلن ال ٌمربون البشر  الحظت أنّ      

ال  ...ذاتها ، فًالمعنٌةالحمٌر هذه ، كما أّن ٌستخدمونها على اإلطالق

الحٌاة )هنا فً  ، إنما طبٌعة التعاٌشتضع اعتباراً ٌذكر للجنس اآلدمً

الكل ٌملن حرٌة ... فلكل فرد ولكل نوع ...تكفل الحرٌة الكاملة ،(البرٌة

 وحفظ النوع من أجل البماء عن نفسه.. وعن عشٌرته،...وكٌفٌته الدفاع

 ...لخلكالمصاحبة لغرابز الوهما من 

 

ومن منظورها  ،(الوحشٌة الحمٌر)أن  تلن  ،أظن ... وعلى مالكنً     

 :ترى أن   ،الخاص
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نبغً أخذ الحٌطة من لكن ٌ ...من ٌمشً على أربع فهو صدٌك كل 

 ...آكلة اللحومإن كان من وبالذات  ...المباغتة فاتهرتص

 

بذلن وٌمصدون  ...و عدوهٌمشً على اثنتٌن ف ذلن الذيأما       

وبطبعه ألنه  ، الذي ٌجب توخً الحذر الشدٌد عند مواجهته...اإلنسان

 .فً ذات الولت..وحاسد  ...وعنصري ...استغاللًو ...أنانً

 

 :وهووأنا أطوف باألراضً الكٌنٌة... طباع هام خرجت بان     

هً أرض مباحة  ،منهاوبالذات الرٌفٌة  كٌنٌا...فً  األرض أن  )     

 ومباحة أٌضا  للنباتات بشتى ...وللحٌوان بكافة أنواعه ...لإلنسان

ش ٌمما جاز للجمٌع أن ٌتعا ،وفصائلها ..وعشائرها ..أنواعهاو...لبائلها

بالطرٌمة التً ٌتمكن فٌها من حفظ  فً حدود أمنٌة فطرٌة... ...مع غٌره

 ...(امه الحٌاتٌةوأداء مه ..نوعه.

 

ة ل، طٌعلى اإلطالق، ناظرناعن  (حمٌر الوحش)لم ٌنمطع سٌل      

فٌها حٌوانات أخرى كثٌرة  والتً شاهدت )ناكورو(...مسٌرتً إلى 

ومن أكثرها إثارة  ...والكالب الضالة ...مثل دجاج الوادي ...ومتنوعة

 ...ظالل األشجار ودها، عندوجالحظت فمد  ...بشتى أنواعها (المرود)

، وجدتها متسلمة فٌما بٌنها ،لً حنو ورحمة ، وتتداعب...وتتالمس ،تتآنس

 ،فهً تعٌش مع الناس داخل أحٌابهم ...بٌن أغصانها... متعلمة األشجارفً 

التً تطرلنا لها  ...كل الحٌواناتتواجد ذلن عالوة على  ...وأسوالهم

 آنفاً... بالذكر

 

ٌالها من بمعة ف ها...وبالفعل وصلنا ...(ناكورو)الوصول إلى  تمارب    

، التً بسٌطة فً مبانٌها ..نضرة ..مدٌنة صغٌرةفهً  ...وجمٌلة ،أنٌسة

 ...بصفة عامة ،األبٌض ٌكسوها اللون
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كسابر العدٌد من المدن اإلفرٌمٌة، التً تتالمس وخط االستواء،       

التً تتناطح  ...تمألها األشجار المتنوعة المتعالٌة ...خضراءوجدتها 

 ...التً تغطً معظم اآلفاق... الملبدة بالسحب ،والسماء الغابمة

 

 ،تهافً نظاف ...ٌرةالصغ الكٌنٌة فس غٌرها من المدنمدٌنة تنا هً     

تحس أنها تستمبلن  ...تؤسر الناظر إلٌها من بعد أو من لرب ...بهابهافً و

المعماري ترتٌبها ، وٌضاهً ذلن هابدون سابك معرفة  ،بروح طلمة

 الممٌز.... والبٌبً

 

تمود الفرد الزابر أنّى  ...حلة زاهٌة جمال على تلن المدٌنة،طبع اللمد       

ممتطعة من البٌبة الجغرافٌة الرٌفٌة  ...لطعة أنٌمة ،ذاتها ...فهً فًتشاء

ما فٌها كل ، فتحرنمتً ٌ... وال تولففالزابر ال ٌعرف أٌن ٌ ...اآلسرة

 ...جاذب وممتع

 

، (فرانسٌس)مع  سوى سوٌعات، فلمد كانت وجهتًفٌها  لم ٌطل بمابً     

كل  ،حٌث تختزن الحٌاة البرٌة ...)ناكورو(بحٌرة  لابد المسٌرة،

 المخزون البٌبً الثر ...ما تحتوٌه من ، فً وجمالٌاتها ...إبداعاتها

 

متاهات محمٌة التجوال داخل فً  ة...الخبرة الكامل (فرانسٌس)ٌمتلن    

المتسعة، ذات النبع الدافك بالمٌاه   التً تطل على تلن البحٌرة ...(ناكورو)

 ،ومرات ...فمد ارتاد ذلن المكان مرات ...التً تعرضنا لذكرهاو العذبة...

 الجغرافً بطبٌعة المكان،  فإلمامه ...فهو ٌعلم تماماً أٌن ٌجد الزابر ضالته

، تلن المحمٌة الغابٌة وأسرار ،فً االطالع على خباٌا ...راً ساعدنً كثٌ

 عبر تلن المساحات الشاسعة... ،المتمددة
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 ،ك واحدة... وتفرعات لهاٌطرعبر  ...ظلت الغابة تدور حول البحٌرة   

فً  وهً ،واحد اتجاهفً ... مط، تسمح بمرور سٌارة واحدة فغٌر معبدة

سرعة الاستخدام ب ...لسٌارات العابرةتسمح لجمٌع ا ال ...ذات الولت

لممارسة نشاطاتهم  ...فكؤنها مصممة لتتٌح الفرصة للزوار الزابدة،

 ...والتعلٌمٌة منها والعلمٌة...السٌاحٌة 

 

 ،تلمس العشوابٌة فً تصمٌمها ...عامة فهً طرق برٌة طبٌعٌة    

تطبع علٌها الصفات الجمالٌة ل ،لم تصلها ٌد اإلنسان ...وتوزٌعها

 ،داخل وخارج المدن ...كما هو الحال فً الطرق اإلسفلتٌة ...نسٌمٌةوالت

 و تالمس السٌاراتتوكثٌراً ما  ،)المطبات(و ...فهً ال تخلو من الحفر

ً من فروع داخل تلن  ،والمتمددة ،المتدلٌة ...األشجار الغابٌة تلن بعضا

 ..الطرق .

 

ما شاهدت من الحٌوانات  أن أشاهد ...أتاحت لً تلن البٌبة الطبٌعٌة    

، عن كسب... وحسب لوانٌن أمكن لً مشاهدته بالكم الذي ،البرٌة

ً بالتعلٌمات ،مد ٌسمح للزابر بذلنالمحمٌات، ف  حذٌراتوالت ... مهتدٌا

تبرز  ... تتفاوت فً مساحات سطحها،، والمنسوخة على لوحاتالواضحة

... بطبٌعة األلوان المستخدمة فً ذلن، ، ممروءاً بوضوحكل ما كتب علٌها

 ...(األبٌض واألسود)  أو اللونٌن )األبٌض واألحمر(:اللونٌن مثل

 

عدم ، أو بفً بعضها ،من الحٌوانتحد من التراب الزابر  هً إصدارات    

 ابأبوزجاج و، أو بعدم فتح فً أحٌان أخرى ،من السٌارة هنزولالسماح ب

آو بعدم ترن أبواب  فً موالف تتطلب ذلن... ،والشبابٌنالسٌارات... 

 عند مغادرتها .... ،المخصصة لها فً الموالف ...السٌارات مفتوحة
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ما اتضح ... ومبسط األمن لدى الزوارلو ...كلها تحذٌرات تمود للسالمة    

وهو  )السعدان(ل...أن وجدت صورة  ...بنواحً المحمٌة )أحوم(لً وأنا 

وهو ٌجلس  ،تجاهنا )ٌبحلك(عٌانا   بل وشاهدته  ...نوع من أنواع المرود

تمكنه من  ،هً جلسة استرخاء... و(األربعة ) أعنً رجلٌهعلى أربعته 

 )حرامً(كما نبا إلى علمنا  فهو و ،خططه اإلجرامٌة ،وتدبٌر ..إحكام

 ٌجٌد عملٌات االختطاف والهروب....ماهر

  

 ...بتعاد من كان داخل السٌارة، أو اغتنم غفلةٌ )السعدان(إذ أّن هذا      

غٌر  السٌارات ذات النوافذ الزجاجٌةوالمعنً هنا... تلن  ها،داخل وٌمفز

أو  ،ف كل ما هو متاح من األطعمةوٌخط  ،المفتوحةأو األبواب  ،المغلمة

ً ورالأكانت  إن حتى  ...ٌسهل حملها ،أي أغراض أخرى أو مٌة رسا

 علمه ما لم ٌعلم...  .. فسبحان هللا الذي فابمة. فً عجالة ٌختفًغٌرها...ثم 

 

 ،ظاهرة تكاد تكون طبٌعٌة ...السرلة لدى الحٌوانممارسة إن      

بطرٌمة ، المنزٌة عند المططو ...المستؤنسة  ونلحظها كثٌرا  عند الكالب

ٌعتبر أمرا   ،)المتسلط( ... لكن ما ٌموم ٌه هذا )السعدان(الخطف السرٌع

 محٌرا ...

 

هذه مطبك هنا فً  )إن  الطٌور على أشكالها تمع (المثل الذي ٌمول:     

فً  ،تكتلوٌ تجمع،ها ٌحٌوانات، فكل نوع من أنواع بالكامل...المحمٌة

، من بكل ما تحتاجه الجماعةتلتزم  ،أو كبٌرة ...مجموعات صغٌرة

تمود إلى  ،أّن فً الجماعة لوة ...وكؤنها تعلم علم الٌمٌنها، أفراد

ً وراء اتملن إلى و ..االنتصار فمد لال  ...لبماءاألشٌاء والتنابها، سعٌا

 الشاعر:

 

 تؤبى الرماح إن اجتمعن تكسرا            
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 اداــآح  تكسرت  نـافترل وإذا           

 

أنه  خٌل لً، ٌلابد ودلٌل ...واناتلكل مجموعة متشابهة من تلن الحٌ      

ّ  ...وأوفرها صحة ...ألواها الحظت فمد  ،وأسلمها عمالً  ...وأكبرها حجما

فهً عندما تحٌن ساعة  ...الجماعٌة لتلن المجموعاتحركة الذلن من 

ّ  ،التخاذ المرار ،التؤهب ٌمنة  ،تدٌر اللحظ بسرعة ...تجدها جمٌعا

ً  ...بعٌداً  وفً لحظة واحدة تمفز ...وٌساراً  ... وهو ما من خلف المابد ،جرٌا

  ...بؤنواعها لدى  الغزالن شاهدته

 

فهً  ، كما هو مشاهد فً أبمار الوحش..لكن فً حاالت أخرى      

 ...صارهام طرٌمة الغزالن، كوسٌلة للبماء، أو لد تتجه وترمً بؤبدتستخ

الدفاعٌة... التً تمتلكها،  ةرت النففتبدي كل حاال ،دمناحٌة الخطر الما

من وتوجٌه  ...بإٌعازوكل ذلن  ...تصدي لهتها...كً لحماٌة نفسها وصغار

 ذي العمل المدبر... المابد

 

والتمكن  ...بخفة الحركة المختلفة، بؤنواعها ...تتمٌز لطعان المرود      

... فالمرود آلخرشجرة من فرع  ،والمفز ،األشجار تسلكوالبراعة فً 

ً ما  ...وبالذات مع صغارها ،فً تعاملها ..تتلبسها ألحنٌة.. والرحمة فغالبا

 ..أو مداعبة ..أو رضاعة ..اً ، للعبث به لفزتهب األم كل جسدها لصغارها

التً تسٌطر علٌها  ،من السلوكٌات ...وما إلى ذلن ..أو ركوباً على الظهر

 ...كغٌرها من الحٌواناتالوجدانٌات... 

 

، وحتى الكبر، منذ صغرها ،لتعلما ... فرصلصغارهاالمرود تتٌح       

وفً غٌرها من المناطك التً  ،كً تتماشى وطبٌعة الحٌاة فً الغابات وذلن

ً ... فصغار المرود تحتعمرها من  ،الحصول على احتٌاجاتها ..اول دابما

 ...األمد لصٌرة ةالرضاعمن بعد فترة  ،اعتماداً على نفسها ...األغذٌة
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كما شهدت فً محمٌة  ،الموأح ..لاآموكما للحٌوانات األخرى للمرود      

ً على فرع  ،مشعر ...فمد أدهشنً لرد كبٌر الحجم ...)ناكورو( متربعا

وهو شارد بذهنه الربٌسة،  ...على حافة الطرٌكإلحدى األشجار ...أرضً

 ً ً  ،مفرداً رجلٌه فً تباعد واضح ...تماما فمد كان فً حالة  ...ال ٌبدي حراكا

فً استجابة أعضابه  ،التً أبدت كل تجلٌاتها ...من حاالت أحالم الٌمظة

... بل تمادى فً أمامه ٌارتناس... تفرسته، فكان ال ٌعً بولوف بكاملها

... ثم تنحٌت عنه لكنه منحنً فرصة تصوٌره منفرداالذهنً...  شروده

التً استطابها  ،كً ال أفسد له تلن اللحظات ،سبٌلً فًبهدوء... وتحركت 

 بوحً من ذاته...

 

وعند  ،ما بٌن الفٌنة واألخرى ،ظري هنا وهنانتولفت وأنا أحرن نا    

بعض  بالتالعكان مشغوالً ...تولفتبٌن األشجار،  منفردغزال 

خطواتً  ما شعر بتمدم... فالشجٌرات التً أمامهمن وفروع ...سوٌمات

ً األمر ،تجاهه تفتش فٌما  ،فكانت نظراته ثالبة ...إالً ورفع رأسه مستطلعا

 ا...حوله

 

، كما ومفتوحتان ،األذنان مرتفعتان ...كان فً حالة تركٌز ذهنً كبٌر     

ن إن ... لم أستبرالطوٌلٌن...كان بكلٌاته منغمس فً التدبن العٌنٌن والمرنٌ

 ،انتمبروم فكانت لرناه ،إالّ بعد أن التربت منه للٌالً  ...كان ذكراً أم أنثى

الغزالن، إناث ... لم أشهدها لدى سماكة هجلدتان إلى األعلى... وفً والف

ذلن إلى معالم الذكورة  ...تعلوان به عن األرض كثٌراً فسالان أما ال

ومما فهو األخرى...التً كثٌراً ما نفرق بها ذكور الحٌوانات من إناثها....

 ...أحد حّراس المطٌع األوفٌاءفٌه، شن ال
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      ً  ورنفذكرنً بٌ ،كان وهو مستطلعولد ... كان فٌما ٌبدو فزعا

فً هذه  فشبهوا النساء بالغزالن...اءالشعر حكا عنه ... الذيالغزالن

 ... لبنات حواء ،الوصفات الجمالٌةمن  ،الكثٌر اآلسر هً تبدي ...فالحال

 

الفزع بدثار  ٌتدثرنوهن  ...الغزالن اإلناث لكن ما شاهدته فً     

... إالّ وتكون األخرٌات، من أفراد ردةجد إحداهن منففملما ت ،الحمٌمً

ساحرات فً  ...فهن خفاف فً لفزاتهنالمطٌع من حولها...على ممربة، 

فهً خطوط  ،من خطوط تبدو كالزٌنة ...جمل أجسادهن... بما جمالهن

فهً  ، ٌغلب علٌها السواد...رفٌعة... بؤلوان طً بعضاً من أجزاء الجسدتغ

...على لاعدة لونٌة، من األذنٌن ءأجزاو ...حول العٌنٌنموزعة فً ما 

ً  )السمنً(و  ٌغمرها اللون البنً الفاتح الذي ٌمٌل إلى  ...أحٌانا

 ....االصفرار فً بعض الحاالتوإلى  ...االحمرار

 

 ، لم تحظوفاتن فً ذات الولت ...ساحر طٌط ربانًإنه ترتٌب وتخ     

دخلتها ٌد  التً ...ألوان ملبوساتهنبعض من إالّ من خالل  ...بمثله نساإنا

فً  ،ٌد المدرة ،أودعته ، والتً تحاول التسامً بها إلى ماالصناعة البشرٌة

 تلن الظباء الشرد..

 

فً تناول  )الخفة(و  ...وسهولة الحركة ...إلى جانب الرشالة     

ً التً تطرلنا لها ...وتخطً العمبات...المسافات كن وهن فزعات  ،مسبما

الداهم... مفردات لما  الخطر صوب مصدر ٌرفعن رإوسهن ...شاردات

 اللتناص أي حركة صوتٌة...إلى أعلى )الصٌوان( آذانهنبرز من 

. إثر حركة ثم ٌتدافعن إلى األمام فً جماعٌة متجانسة..ومن  لادمة...

 انسٌابٌة خاطفة...
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والسمات  ،أن ٌسولوا لنا تلن اللطابف...لمد حك لشعراء العربٌة    

كً ٌمزجوا ما بٌن جمال  ...دفعت بهم ،فً لوالب شعرٌة ...الجمالٌة

فخرجوا لنا  محاسن...الظباء من  وفتنتها...وما بٌن  ما المست المرأة

  بتوأمة والعٌة محببة..

 

 :مثال   فٌمولون 

 

 ،فزع إذا هً أدبرت (جإذر)        

 ...الجفالء ترنو (الظبٌة)و        

 .حجبمن رواق م          

 

 

 وٌمولون:

 

 وفتاة لمٌتها ثم تجنً...     

 ،(الغزال)فً انفراد  (السنط)ثمر     

  

 تمنح الغصن أسفلً لدمٌها...    

 وٌداها فً صدر آخر عالً،   

 

 ظل النهدان فً خفمان الموج...فٌ   

 والكشح مفرطا  فً الهزال.   
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 وٌمولون: 

 

 ،عٌنان عٌناها وجٌدن جٌدها      

  عظم الساق منن رلٌك. ولكن        

 

 

 وٌمولون:

 

 ...ة  شاٌف  لًــتالً  المبل     

 ،معـبرلا   ل     

 ...فً الخماٌل (الصٌد)و     

 ،ٌا ناس اجتمع     

 

 ...ـوا  ٌا  أحبةــلومـ     

  ،عـنسترق  السمـ     

 ...ما  بطٌك  المــعدة    

 .ــعـاٌك  دمــوالم   

 

 وٌمولون:
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 ... ضامر لوامن الن

 ،وجافٌت للبن لسا

 .(جدي الغزالن)لٌه ٌا 

  

لعوالب لم تكن فً  ،والتولعات ...والتوجس ...رغم الحذر الشدٌد  

التً فمد غطت المحاسن  ،فً غاٌة االرتٌاحإالّ أنً كنت  ...الحسبان

 ...وجعلنً المولف الذي أعٌشه من المالبسات... على غٌرهاأحسها... 

أن  ،فً الجوار ...وما بٌن حٌوان وحٌوان ،ما بٌن حدث وآخر متنمال...

 ...والتولع الحسن ،من االستحسان ...أفرد للطمؤنٌنة جناحٌن

 

د ...فمللتها من غٌر أن أرتب أحرفها !!! (فرانسٌس)إنها الزرافة ٌا      

... نعم هً) ...ملماة على مسامعه كالصاعمة... كما هًالجملة جاءت 

لالها وهو ٌدلك النظر (... فً ناحٌة أخرى ،جماعات منها على  وسؤطلعن

 من المحمٌة كؤنه ٌفتش شٌباً خفٌاً... فً طرف آخر

 

بمرنٌه البعٌد عنا...وهً ترفع ذلن الرأس  ...تتهادىتلن الزرافة كانت      

فً ارتفاعه وأغصان أألشجار ٌتبارى  ...عنك طوٌل ، بواسطةالمصٌرٌن

 هً متمكنةف ...)تمدل( فً مشٌتهاكانت  ،ى السماءالمتطلعة إل ...الباسمة

 ً  ...أرجلها بمسافات مرتبة (تمدد) ، فكانتالثابتة ،من موطا ألدامها تماما

)ٌا أرض مافٌن إال  لتمول:  تتفاخر و ...تجعلها وكؤنها تمشً الخٌالء

 ...أنا(
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فً  ...على حمل ذلن العنك الطوٌل، تبدو لادرة ... أنكثٌراً  حارنً     

هً من غٌر أن ٌمسها  ،فمد أعٌانً ذلن ...من غٌر انثناءة تذكر ،األعالً

 ...ذلن العبء بدالً عنهاأنا فتحملت  ...أو نصب برهك

 

 ،فهً ال تتناول الحشابش المرٌبة من األرض ...)بت عز(ٌبدو أنها       

 ...توج أعالً األشجار... ذلن الذي ٌؤولى خٌاراتها من العشبف ،إالّ نادراً 

 ...فً ذات الولت ،ورخو ،(رخص)ال شن أنه ف

 

من  ،المكان اق بًوإالّ لض ...حمدت هللا كثٌراً أنها من آكلة العشب     

حجمً اآلدمً ، فوسابغة ..لها وجبة شهٌةفمد أمثل  ،والخوف الجزع..شدة 

، ٌشكل الذي لد ٌتساوى فً وزنه مع وزن ذلن العنك الضخم ،المتهالن

 ...لها من غٌر معاناة تذكر ...لألكلمدخالً سهالً 

 

فمد رأٌت من نوعه وأنا فً  ...لم ٌكن شكل الزراف العام ٌدهشنً       

فً داخل  ،كانت محبوسة فً لفص فوالذي ...ث زرافات، ثالصغري

بل كنت  ...منها ، لم ٌداخلنً الخوففً الخرطوم ،)جنٌنة الحٌوان(

بل وتآلف  ،فمد تآلفناولورة... نحوي فً انحناءة ، وهً تمٌلأطعمها بٌدي

الذٌن كانوا ٌرتادون ذلن المكان بغٌة  ...كل سكان السودان ،معهن

 ،جمٌعها ،والتعرف على حٌوانات البٌبة السودانٌة...)الفسحة(

 تلن... )جنٌنة الحٌوان(لكن  ،وغربها ..وشرلها ..وجنوبهاشمالها..

الكثٌرٌن من أهل دفع ب ...لاسً فاعل بفعل ،أصابها الدمار والتشتت

 ....إلى االندساس فً معالل الجهل الببوي ...السودان

 

بعبمرٌة  ،والمخطط ...الموزع بلونه ...(الزراف)ال زال منظر ذلن  

إلى أن شاهدته بعٌد، الزمن ذلن ال ذمنٌعشش فً دواخلً  ...الخالك

 تلن  مجموعاتلمد أسرتنً ألوان ...)ناكورو(هنا فً محمٌة 
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ً  لمحدودةتها احركاتو(...اتالزراف) بل  ،وأجملها...نسبٌا

وكؤنهن ٌرددن  ...مبتعدات عنا ...عندما ٌهرولن مدبراتوأروعها...

  المائل:المثل السودانً وعلى رإوس األشجار... فً األعالً...

 

 "بكسر الباء والعٌن" )البعد                    

 ("والعٌنالسٌن   بكسر" وال البالد أم سعد          

 

 ٌرددن المول: كما 

  )فً بٌتنا رجل(                      

ذلن الكابن الذي ٌمشً على ، ّن اإلنسانإ ...لاربً العزٌز مألم ألل لك  

ٌعتبر عدواً لسكان  ،الحٌوانات ومن وجهة  نظر جمٌعرجلٌن اثنٌن فمط...

 ...تلن البٌبات الوادعة

 

فمد  ،من الناحٌة العلمٌة البٌولوجٌة ...مصنفا  كحٌوانأنا إن كنت      

مد شعرت لف ...وأنا أجوب نواحً هذه المحمٌة...جلٌا  تؤكد لً ذلن 

، بل متضمخة لوٌةو ...جاذبةكانت و، ال تخلو من الوالعٌة...بانتماءات

المجموعات من  نحو تلن ...متمكن و ،عمٌك زيحب غرٌب

 .بنوعٌه(...لزرافا)

 

 ،الذي تسوله الغرٌزة بٌن المخلولات ،هو التآلف ...ٌبدو لً أّن ذلن     

 ... فً نطاقالمنوط به من أداء دوره ،ٌتمكن كل منها... حتى بؤنواعها

 ممولة:والتكافل...وتثبٌت  ،والتعاٌش ،المعاٌشة

 (لجمٌع...ن  الحٌاة تسع ا)إ                             
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 لتعٌش فً ...بٌبة متكاملة ،العذبةذات المٌاه  ...(كورونا) تمثل بحٌرة    

 ،تختلف فً كثٌر من صفاتها البرٌة، من الحٌوانات مجامٌع جوارها...

ً  ...مع بٌبة برٌةوتواكبها،  ...وفً كٌفٌة تعاملها    ، ما تتطلبه تكفل لها جمٌعا

 والتعاٌش...والتنافس ...والتزاوج...والشرب...كاألكل ...لحٌاتٌةنشاطاتها ا

 .وغٌر ذلن من المتطلبات ...

 

سكان ... لدى جمٌع المتؤمل فً السلون الحٌوانً النشط    

تصاحبه سهولة  ...ٌستشف أّن الحٌاة تسٌر فً نمط منظمالمحمٌة...

وعدم التعدي على حموق ، وتعمه المناعة ...الحصول على المتطلبات

 ،لجمٌعوظ  لللثروة الغذابٌة المتوافرة، محفالتوزٌع اإللهً ... فاآلخرٌن

وبعضها  ...وراق األشجار العالٌة... تمتات على أفنجد بعض الحٌوانات

 ...وبعضها على األعشاب والحشابش ...على الشجٌرات الصغٌرة

 ،التغذٌةأنواع إلى غٌر ذلن من و المختلفة... وبعضها على جذور النباتات

 ،من غٌر تدافع ...فالجمٌع راض بما توافر له ...التً تخص آكالت النبات

 ...ق اآلخرٌنارزأعلى مصادر  ...تعدي وأ ،أو التالع

 

أرلى وأرفع الكابنات كما نعلم، وهم  ...ٌبدو أّن بعض ما ٌهم البشر     

 ،تنظٌمٌة لحٌاتهمالجهات من ناحٌة خلك ال ... مما هو متوافر لدٌهم،لدراً 

  :مثل

 ...الجمعٌات...وواألجهزة األمنٌة الرسمٌة والمدنٌة... المنظمات       

 ...وغٌر ذلن مما ٌساعد على حفظ النظام ،والجٌوش ...واألحزاب

 ...بٌن أفراد المجموعات اآلمن، والتعاٌش السلٌم

 

فطٌلة  ،من لرٌب أو من بعٌد ،كل ذلن ال ٌهم سكان هذه المحمٌة       

ً  ...بمابً بٌنهم ً  ،أو تجنً ،لم أشهد عراكا فالجمٌع  ...بٌنهمٌما ف ،أو إرهابا

أخالهم ٌحمدون هللا كثٌراً على ...وهدوء تام ...فً حالة صمت مهٌب

 على  )وأصبحت كلمة  ،والمرج ..الهرجفٌما بٌنهم وإالّ لساد  ...ذلن
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من  ،ودور المضاء ،والمتألت ساحات المحاكم...رابجة بٌنهم...(الطالق

 ...النهبو ...والمتل العمد ...ولتفشت جرابم االعتداء...ومالخص

 ،وابتزاز ،وعنصرٌة ،وحسد ،من نفاق وما ٌتخلله...كل ذلن ،والسرلات

 ...وغٌرها من الصفات الذمٌمة

 

على هذه النعم التً عمت ...أحسدكم كثٌراً  (ناكورو)ً ٌا حٌوانات نإن      

نحن  ،فإذا ما شبتم أن تلحموا بركبنا ...والهانبة ،الهادبة...مجتمعاتكم

ً لماضٌنا ...فستمولون ساعتها ،البشر ً ألمجادنا ،وداعا ً لن  ،ووداعا ووداعا

 ... اآلمنة (ناكورو)ٌا 

 

 ، كانت (ناكورو)الذي تمٌزت به  ...وفً أوج ذلن الهدوء ...فً خضم    

كانت  ...سطت علٌها خصوصٌتها... تتحٌز أمكنة بأبمار الوحش الضخمة

ومنها ما لزم األرض  ...أرجلهمف على ... منها الذي ٌتتواجد فً جماعات

ً على أربعته ومنها ما هو مشغول  ،)ٌصمع الجرة(ٌجتر  ...متربعا

  ...باللسان )اللحس(أو  ...فً عملٌة اإلرضاع ،بصغاره

 

ً أنّ كثٌراً، لكن ما أدهشنً         ،وهً ترانا وتسمع ظاهراً... ها لم تبد حراكا

لكنً ال أخفً  التً تدانت نحوها.. أزٌز ماكٌنة سٌارتنا ،فً نفس الولت

د ، وفضلنا البعفمد احتطنا لذلن ...علٌكم فالمسافة كانت بعٌدة بعض الشًء

إن كان  ...التوحشومفاجآت  ،مخرجات من ،لنإمن أنفسناعن االلتراب...

 ....لها ولوع

 

بٌبة لم  ،ومما تشابه عندي فً بٌبتً السودانٌة ...مما شاهدته أمامً   

هنا  ،األنٌسة ..التً تعمرها األبمار األلٌفة بٌبتً ...توحشال ٌغشاها

 ...جمٌلة المظهرصغٌرة الحجم... ...لبٌضاءااستدعانً نوع من الطٌور 

، وهً ذاتها التً أو تتبعها من الخلف ،وهً تعلو ظهور األبمار الوحشٌة
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 (أبمار الوحش) أنّ اآلن ...لمد ثبت عندي ب...)طٌر البمر(عندنا  تعرف

...ٌبدو أنها فضلت التوحش )تملٌد(ولٌست  مثلما عندنا، ر حمٌمٌةابمأهً 

فمن مزاٌاه أنها كان خٌاراً صابباً...  هالشن أنّ و...)الولف(على اإللف 

وتحصر فوابد ألبانها لصغارها فمط... على عكس أبمارنا  ،توفر

ً ما ٌ ،الحلوب (المسكٌنة) بفعل بشري  ...ضاف أللبانها الماءالتً غالبا

 وهو نوع من أنواع الكسب الحرام... ،متعمد

 

 التعاٌش أو)مبدأ  ،األلٌف والمتوحش ،لمد جمع ما بٌن األبمار بنوعٌها    

حشرات  ... فًٌجد ضالته من الغذاء ،(طٌر البمر..)ف (...المعاٌشة

والتً لد تتعصى على ذٌول  ...على ظهور األبمار...تتواجد وهوام صغٌرة

ً لما تحدثه من  ،طردها أو إبعادها عن أجسادها ،الطوٌلة األبمار  تحاشٌا

ً  ...)كاروشة(هرش  ً ألفكارها وإٌالماً، تسبب لها إزعاجا  ...وتشتٌتا

 ...(طٌر البمر)فبذلن ٌمدم  ،فً الممام األول ،كسب عٌشهافً   الموظفة

تمدٌم  ...توجب على األبمار ،كبٌرة ،ولٌست خدمة إلزامٌة ،خدمة طوعٌة

فً ذات  ،الجمٌلة واالنتهازٌةلتلن الطٌور  ...ٌات الشكر والعرفانآ

 ...الولت

 

ً ٌكون ممتطٌاً ، ألنه شاكراً على الدوام ...كما سٌظل طٌر البمر     دابما

تكبد جناحاه ومن غٌر أن ٌ ... من غٌر معاناة،ظهور تلن األبمار

 فً الهواء ... بهاوالتجدٌف  ،...مهمة إفرادهاناللطٌفا

 

تتخذ مبدأ التعاٌش نظاماً أساسٌاً فً  ...هنان الكثٌر من حٌوانات الغاب     

الذي ٌخلد  ...(ش)حمار الوح...بمثل ما شاهدته لدى تدبٌر مهامها الحٌاتٌة

، )المفلطح(وعلى ظهره األملس  ...للراحة التامةفً كثٌر من األحٌان، 

 بعض من العصافٌر الصغٌرة...
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 (حوش)، الذي ٌعٌش معنا فً (المولف)لم لم ٌستمل حمارنا  لكن    

، بداعات ...  تلن اإلب...)زرٌبة الحمٌر(منفرداً فٌما ٌعرف أو واحد، 

حٌط ...)ب ،جسمه (حكحٌن) و ...فً الكوش (المرمغة)حتى تكفٌه شر 

 من غٌر مبرر.)الهنٌك( و ،(الجالوص

 نمول:لكن  

    (خلمه شئون.وهلل فً )                      

 

وابتعدت جهة  ...من صور فوتوغرافٌةوالتمطه، اكتفٌت بما جنٌته       

وتتسٌد كانت تغطً  ...على ممربة من شاطا البحٌرةهنان و ...الٌسار

 )أبومن أمثال  ،كبٌرة الحجم ،أسراب من الطٌور البٌضاء ...المكانعلى 

وهً ما بٌن ... السعن(و)أبو  ...)النعٌجة( و )البط( و )الفكج(و  مركوب(

ً على رجلٌه،داخل الماء من غٌر حران، ساكن على مستنداً أو  ... والفا

متصٌداً بعض  ...ٌنمر الماء بمنماره الطوٌل، وما بٌن صٌاد ...رجل واحدة

ذات  ...وهً بال شن تمثل له وجبة ...المابٌة من صغار الحٌوانات ،ضالته

ً  عظٌمة... فابدة فً  ،الذي ٌمارسه ذلن النشاطب ...الجمٌع مستمتع تماما

 .وأمن مكفول ...حرٌة كاملة

 

ذات ألوان  ...طٌور صغٌرة الحجم... تكتظ فٌها جاورةفً مساحة م    

من  السرور  بدواخله نفحات وتزرع ،تؤسر الناظر إلٌها ،متجانسة

وهً خلٌط ...ت للسامعٌنوطاب.تتنادى بؤصوات جملت ألحانها واالرتٌاح..

 ،الفردٌةحركتها فً ا بٌن العصافٌر الصغٌرة والكبٌرة...خفٌفة م

ً ...والجماعٌة ب منها رسال مثلٌتراها وهً محلمة فً الفضاء... ،أٌضا

 للحظات... ،الشمس ٌحجب ضوءكساء...

 

فً الفضاء من غٌر أن  هذا النوع من الطٌور.. مجموعات،تنتشر     

ذلن  خالل ،أو تغٌٌر االتجاهات ،حتى أثناء االلتفاف...مع بعضها تتصادم
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مثلها من أمرها... أنها تسٌر خلف لٌادة متمكنةمما ٌدلل  ...السرٌع الطٌران

   ...مٌع األخرى من حٌوانات المحمٌةومثل المجا

 

، الحٌوانات المفترسةعن من لرابً األعزاء...لد ٌتساءل الكثٌرون     

وكما أطلعنً وحكا لً  نها فإخالل هذا السرد،  ...تطرق لذكرهاالتً لم أ

 ...من أرض المحمٌة اً،تحتل مكاناً آخر...)فرانسٌس(رفٌمً 

 

ً ف      ٌستطٌع جداً، ال  كبٌرة... الكلٌةمٌة المحمساحة كما ذكرت مسبما

ً بؤّن هذه الجولة...فً ولت وجٌز الكاملها بتغطٌالزابر ت لد أخذت  ،علما

دها بدأت الشمس تنحدر من بعو أكثر من خمسة ساعات... ...من ولتً

منها، منموص وهو سلون  ...تنشد مخبؤها الطبٌعً ...نحو األفك الغربً

تلن  ...وتحت ،وراء ...ختباهو ممما  ...الكثٌرمشاهدة فسد علٌنا فمد أ

 ...الكثٌفة األشجار الغابٌة

 

 ،)الحوامة(أن نواصل  ،لد ٌكون من الخطورة علٌنا فً ذات الولت...     

عبر طرلات تلن  ، لٌالً...فٌها تلن الحٌوانات المفترسة تتهافتفً متاهات 

... وكما لال لً وهً كما تعلم عزٌزي المارئواالرتزاق...للتكسب  ،الغابة

  ،الكاسرٌر الموي ّن منها الكبفإوكما لرأت عنها مسبماً......)فرانسٌس(

...فعشبٌة األفٌالأما ...والضباع...والنمور...كاألسوداللحوم...من آكلة 

عالوة على  ،والكالب البرٌة المتوحشة ،ومنها الثعالب وصدٌمة لحد ما...

 ...ومنها الحشرات الصغٌرة الماشٌة ...والزواحف بؤنواعها ...الثعابٌن

...مما والكثٌر من الهوام ...وذات اإلبر الرفٌعة...المارصة منها ،والطابرة

 ...تصل حد فمدان الحٌاة لد ، والذي ٌمثل خطورة وأضراراً بالغة ،ذكرلم أ

 

 فالروح) (...إلٌابرضٌت من الغنٌمة با.. )و، هنا ألنعت نفسً       

  المثل:فً  ولالوا ...(حلوة
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  (اف ربى عٌالهالخو  )                  

 مثل آخر:ولالوا فً 

 )مضارفة المإمن على نفسه حسنة(                   

 

ًّ  ...النهاريمتاع اكتفٌت بهذا اإل       ً  الذي فرض ذاته عل لكنه  ...فرضا

فً محاولتً هذه  ما جعلنً  ،فً ذاكرتً ...د لديّ وخلّ  ،أرضانً كثٌراً 

ً منبعض أعالج تنضح بما لد ٌكون كً  ...العنٌدةالمستعصٌة  الحروف ا

ً لبعض  ...جزءاً من المعرفة  ،فً داخل غابة ...التجاربمحتوى ونبضا

ًّ  تداعىت ،وأنا وحٌد التً غطت كل المساحات  ...كل الفجوات المبعثرة عل

 ...)السودان( بٌن وطنً الحبٌببٌنً وفٌما  ...المتمددة

 

 وهو:ربما تسؤلنً عزٌزي المارئ سإاالً ٌدور فً خلد الكثٌرٌن      

فً صفحات من  ..ذلن الرجل الذي خلد اسمه ..؟(جومو كنٌاتا)هو أٌن  

ذلن اإلنسان  ...بالحرٌة حتى نالها تنادىالذي ... الرجل الحر، التارٌخ نٌرة

 ..أكبر المبابل الكٌنٌة من حٌث عدد السكان... (كنٌاتا)الذي ٌنتمً إلى لبٌلة 

ً  ..أكبرها لدراً  حٌث أنها.. ومن انتماء ال ٌشن المرء أبداً فً  ..وعلما

أفانٌن  و ،الحكمة و ،التً ٌناط بها الحكمفهً المبٌلة  ...إلٌها (جومو)

 .السٌاسة ..

 

على للة معلوماتً و ...كراٌة إدراكً السٌاسً البادومنذ ب ،منذ نشؤتً   

اً صدى عمٌم السمهوكان  الرجل، (بكنٌاتا)فمد كنت مفتناً آنذان...المعرفٌة 

واشتط شبابً  ،إالّ وزدت فخاراً  ...أمامً (جومو)ما ذكر ف ...فً نفسً

ً عنفواناً ولهوزاد  ...شتعاالً ا  ....فا
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 ،(جومو كنٌاتا)زمان  ...كنا نحن جٌل األربعٌنات فً ذلن الزمان      

 :أمثالونعتز كثٌراً بؤولبن األفذاذ  ...نهوى الثورات والثوار

 

كوامً )و  (بٌالأحمد بن ) و (جمال عبد الناصر)و  (إسماعٌل األزهري) 

 .فً إفرٌمٌا ...و)نلسون ماندٌال( (نكروما

 :أمثال كما كنا نحترم من أولئن الثوار 

 

وال  و )سوكارنو( و )غاندي( و )نهرو( (كاسترو فٌدل) و (جٌفاراتسً ) 

 أفعالهم...ولن تتكرر  تهمفهم نفر لن تتكرر شخصٌا ...زلنا

 

جومو )أّن من استمبلنً فً مطار  ...من عجٌب الصدف       

فً  كان ٌمودها رجل كبٌرا ...أمر بإحضار عربة تاكسً محددة...(كنٌاتا

الذي  ..وكٌل الشركة... حسب ما عرفنً به (جومو كنٌاتا) ... ٌدعىسنه

، فالمطار اآلن االسم... المتكرر عنديكم كنت سعٌداً بهذا  ،استمبلنً هنان

وفً  (جومو كنٌاتا)سمه سً اوسابك التاك ...(جومو كنٌاتا)سمه مطار ا

محفور فً دواخلً...  ..كرمز أصٌل ،(جومو كنٌاتا) ..شعشٌ..ذاكرتً 

 ... أو نسٌانه ال ٌمكن تجاوزه

 

، ندقللف ةسٌوصلن بالسالم (جومو كنٌاتا)ّن لال لً وكٌل الشركة إ    

 ه... كانت كلمة بالسالمة تعنٌنً حسب العنوان الذي منحنً إٌا وذلن

ألنً كنت محمالً بؤفكار أللها أن ال سالمة تنعم بها فً  ...تهمنً كثٌراً و

ً ما لمسته وأنا أتعاٌش مع الكٌنٌٌن ...هذه الدٌار أثناء  ...لكن العكس تماما

 ...فترة بمابً بٌنهم 
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ً امتطابً صهوة المدح المعلى ف ...سابك التاكسً (جومو..)ل كان   

 ...ونسبة لمٌادته الهادبة والراسٌة ...نسبة السمه ،واالرتٌاح ،الطمؤنٌنة

 مدٌنة... فً للب (صن راٌز)فندق حٌث ٌمبع والتً انتهت بً إلى 

أن فتح باب إالّ بعد  ،(جومو)لم تنته مهمة السابك  ... وهنا)نٌروبً(

سلمنً إلدارة و ،وأدخلها بنفسه ...ثم أنزل لً حمٌبتً ...العربة لً

ً حاراً وبعدها  ...الفندق وأطلعنً أّن )الحساب  ...ودعنً وداعا

 ا الكٌنٌون الطٌبون..لكم من أمة أصٌلة أٌه فٌا...مدفوع(

 

حٌث كان ٌرلد  ...(نٌروبً)فً ولت الحك توجهت إلى للب مدٌنة     

ساكنه شخص  أنّ  ...ترى من خالله ،فً ضرٌح ...(جومو كنٌاتا)جثمان 

ه سٌكون شخصاً أنّ من  ...وال األوهام أبداً  ...الظنون تساورنال  ...مهٌب

ولفت أمام  ...)جومو كنٌاتا(، من مكانة ..أو أدنً ...معٌار أللآخر ب

حى ممٌداً .. فً ذلن التؤرٌخ النضر... الذي أضومتفكراً  ..الضرٌح متؤمالً 

ً عزٌزاً تض... والتً تحت طٌات األرض الحجرٌة تلن ومركونا.. م ضٌفا

  ....(جومو كنٌاتا) :ٌسمونه

 

 ألولبنأّن  ،وعلى ما أظن ...، لكنرهموغٌ ...مصٌر العظماءذا هو ه    

ً ال ٌنمطع ومٌضه أبداً  ....العظماء لى ذلن الممام لدى الناظرٌن إ ...ٌرٌما

ذلن البرٌك الذي خلد فً أذهان العارفٌن  ،ربةداخل الت ...المستوحش

 ...لمسٌرة حٌاتهم

 

هذه األرض ؤن  مثل ب ...ومولن ...غادرت المكان وأنا مطمئن    

عطائهم فٌض ٌعمرونها من  ....ال بد لها أن تنجب أفذاذا   ...المعطاءة

 الموروث.
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 الصور
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 الماسايافراد من لبٌلة  مع 

  

  مجموعة زراف 
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 حمٌر وحش

 

 جانب من بحٌرة ناكورو
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 أبمار وحش

 

 زرافة 
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 تٌتل 
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غزالنمجموعة 

 

 وحٌدالمرن
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 لرود 

 

 طٌور
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غرنوقطٌور 
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    جبلًلرد 


