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 ة:مدم  ت

 ...(الترتار)إنه    

  (...المٌس)نحو  ...ع وبموةالذي  ال زال ٌندف 

 ،وجزٌبات الطٌن الناعمة مخلفاً من الرزاز

 ...ما ٌحمل الخبر الٌمٌن 

 ،عن صبٌة 

 ...ٌبدو وكؤنهم تمرؼوا فً وحل طٌنً مذاب 

 ،ما عادت تلن البٌضاء الناصعة ...(عرارٌمهم)حتى  

 ...المعطرة بزٌت المكنة 

 ...والذي ؼالباً ما ٌكون خلطة ما بٌن الجاز وزٌت السمسم 

 ،تندس من خالل طٌاتها 

 ...أخبار الحلة وأهلها الكرماء 

 ...ٌزٌنون بها تارٌخاً محشواً بالذكرٌات الطٌبة 

 ،تراثٌة ثرةوتمالٌد فٌها على عادات محافظٌن  

 ،تتزٌن بها حلمات السمر 

 ...ومجالس األنس البريء 

 ،لدى الكبار 

  وبٌن الصؽار المدركٌن.  
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 المؤلف                                                    

 

فً ذات وتطلعت إلى صعود عتبات أعلى  ...حدثونً بعد أن ارتمٌت سلم المعرفة   

وإلى التداخل المجتمعً  ...التفنٌد والتمصً معراجالذي سما بً إلى ...السلم

 ً  .المحدود نسبٌا

 

 الشٌخ السمانً ود الشٌخ)حدثونً أن  ٌوم مٌالدي كان ٌتوافك مع رحٌل      

)إت  ولدون مٌتة فكانوا ٌمولون لً  ،الدار العامرةإلى ، )بحر السد( (...برٌر

ٌحددوا ذلن كً وعلمت بعدها أنهم لم تتح لهم السانحة  ...الشٌخ السمانً(

ففً ثمافتهم  ...فهو لدٌهم لٌس باألهمٌة ،أو أن ٌتطلعوا لمعرفته ...التؤرٌخ بعٌنه

 تفتٌت مجال ... ولٌس للتفصٌل والأن  األحداث التارٌخٌة تدون بالكلٌات ،آنذان

 ...ٌذكر

 

 كانت األحداث ٌتم تداولها فً لالب:     

ٌوم ) و (سنة الفٌضان) و (سنة الؽمامة) و (والدة عالن) و (مٌتة فالن) 

 وهكذا... (سنة رحٌل ناس فالن) و (ٌوم لامت الحرابة)و (الكتلة

فً  ... أن  مٌمات الحدث كان ٌتمدداستخلصت من مثل هذه المورثات التارٌخٌة   

 ،فمد تصل إلى سنوات فً بعض األحٌان ...المصرو ما بٌن الطولتفاوت فترة ت

فً المدى الذي ٌشؽل تمع  ،علٌه فمد تكون سنة مٌالدي...ولد تكون شهوراً فمط 

وال حتى خالتنا  ،وال أبً ،فال أمً ...م6491 -6491بٌن الفترة ما 

 .ٌعرفون الحمٌمة ( الداٌة -حلٌمة مرت الخٌر)

 

تمرر أن  ،كتلمٌذ ...لكنً وبعد أن أمضٌت فً المدرسة األولٌة أربعة سنوات    

مد شاء أن ف ...ناارعمألتمدٌر  (الدوٌم)لى طبٌب فً عرض ومجموعة زمالبً عأ  

فتبٌن لدى  ...م6491أنً من موالٌد العام تظهر شهادة ذلن الطبٌب منحنً ٌ
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 ً فكنت مسروراً لدرجة تفوق  ...ً بن الحادٌة عشر من عمريبؤن ،المولؾ تماما

 ... ةحتماعٌاال واعتباراته ..اتهصبحت شخصاً له مٌزوذلن ألنً أ ،التصور

 

حٌن أصبحت على أعتاب الدخول  الطٌب... سرعان ما تالشى ذلن السرورلكنه    

بفعل  ،مدت شهادة مٌالدي وشهادات زمالء لً من المدرسةحٌنما ف   ...للجامعة

 . حتى اللحظةرؾ علٌه لم نتع ...فاعل

 

تعدٌت  ألنً  (...لوحدي)وكان ذهابً  ...ذهبت إلى وزارة الصحة بالخرطوم    

لدر لً الدكتور أن أكون من ، فلمد كبرت وتمدم بً العمر... مرحلة الوصاٌة

والتً  ...وذلن على ضوء معلومات كنت لد أدلٌت بها لدٌه ...م6491موالٌد 

فاتخذ لراره على ما  م...6491 ممروراً بالعا، (مٌتة الشٌخ السمانً)بدأتها من 

 ..ن على إدعابً السابكوبذلن أم   ...(خٌر األمور أوسطها)ٌبدو متٌمناً بممولة 

 بعٌنها... سنة محددة فترة ولٌس ..أن  ٌتخذ من والعة الحدث

 

الذي أصبحت هو التارٌخ و ...م6491ى اآلن من موالٌد أصبحت بعدها وحت    

 ً نفال أظن ...حتى حٌن ٌتطلب األمر اإلدالء بالمسم ...الموالؾأدلً به فً كل 

 ً ن كان لذلن أثر فً استمرارٌة وال أدري إ ،ٌدي(إ)ما فً ألن األمر  ...كاذبا

 ...البٌولوجٌة والنفسٌة حٌاتً

 

وأصبح  ...بالعمر ،لمد أصبح تحدٌد نوعٌة وفاعلٌة الدواء عند المرض    

كما أصبحت  والوزن...، عالوة على الطول ...التشخٌص لؤلمراض بالعمر

ً  ،والتجنٌد ،والخدمة اإللزامٌة ،المواطنة وأصبح تحدٌد التصنٌؾ  ...بالعمر أٌضا

ً  ،من الطفولة وحتى الكهولة ...البشري صار التعامل بٌن أعضاء ... وبالعمر أٌضا

ً  وأوما ٌشمله من التولٌر  ،المجتمع وحتى موالع  ...عدم االحترام بالعمر أٌضا

ٌكون مما تدفع به إرادات الحٌاة، وؼٌر ذلن  ،والصفوؾ ،والمواصالت ،العمل

  ...للعمر فٌه أثر واضح
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أو فٌما نموم به من  ...كنا صادلٌن فً كل ما ندلً به من ألوال نانأنا ال أدعً أ    

وهً التً  ،لنا باآلثار السالبة مما لد ٌعود ...(مٌة المٌة)صادلٌن  فلم نكن ،أفعال

نسبة  ،ها من أجٌال سلفتوراب منالذٌن ... وال زالت تطال كل أجٌال تلن الحمب

ً فً إخفالات كثٌرةل  اتناولهولم ت ،لها لم تكترث ...لسلبٌات التً كانت سببا

 أجٌال لدمت من بعدهم... ،بالتمحٌص

 

ووجدنا أنفسنا تحت ضوء الشمس  ،تفتحت لنا الحٌاة ...على أٌة حال    

وتحت أضواء مجتمعٌة أتاحت لنا أن نعٌش تحت مناظٌرها التربوٌة  ...الساطع

كانوا ٌتساوون فً  ...)الحلة(فً  ،والسكران الحٌران ،فالعابد الزاهد ...الناجحة

لتصلنا  ،وفً كٌفٌة بثها ...السلٌمةؤلسس التربوٌة ول ،للعلوم ،الفطريالتلمً 

 ...دة من كل سالبمجر ةصافٌ

 

وتحت إمرة  (...الخالوي)أتاحوا لنا الولوج ألى دنٌا التعلم فً  هم الذٌن   

كنا نمارس حفظ  ،المتفمهٌن ..الحفظة ..الذاكرٌن ةوهٌمنة مجموعة من خٌر

 ...(حسٌن ود حاج أحمد)الفكً جدنا وكان من بٌنهم على أٌدٌهم... المرآن 

بعد ارتحالنا  ،ه وبٌتناٌفصل ما بٌن بٌت كان (...الشفٌع)وهو جدي من جهة جدنا 

 (د عبد الواحد وأدمحم)عمنا  ، وهما بٌتبٌتان فمط ...م6493للحلة الجدٌدة فً 

  ...(ود عمر )بخٌتعمنا وبٌت 

 

ٌصعب علٌنا كثٌراً ف ...(حسٌن ود حاج أحمد)ن جدنا الفكً ٌطول الحدٌث ع   

وٌصعب علٌنا أن  ء...ورضا ،الممتلبة سماحة ...أن ندخل فً أؼواره الرحبة

كما ٌصعب علٌنا أن  ...ورهافة الحس ،باإلنسانٌة المتضمخة ...نندس بٌن دواخله

ً أن نتماشى  ...وكرامة ،المفروشة عزة ...نفتش فً سجاٌاه وٌصعب علٌنا أٌضا

وتالت بكلٌاتها  ...واإلحسان ،تربعت على ذرا اإلٌمان ...ونتواءم مع أحاسٌس

ال تشوبه أطٌاؾ  ...بتجرد كامل ،فً الخلوات والجلوات ...ناجً رب العزةت

 .الوسواس وال الخنوع
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شو حتى ؟ وأنا أحوم حول صرح بالذكر محفمن أٌن أبدأ ...إن صعب كل ذلن     

هه ... ما رأٌته أو تفرست فً وجومصمول بال حدودوبالعبادة مجلو  ...النخاع

إال  ولد  ،وما إن جالسته ...د ونكران الذاتالزهإشراق نً إال  وطالع ،الكرٌم

 ...إال  وتداخل بنفسً ،سمعت له من لول ... وماؼمرتنً المحبة واالنتشاء

تظل  ...وكلها تطلع وآمال ،وكلها تفكر ،كلها عبك ...ٌجمعنً وٌرمٌنً فً متاهات

 ...كركابز البنٌان األشم ،متعالٌة

 

ً ...(حسٌن)كان جدي الفكً      ً  ،هٌنا ً  ،ودٌعا ً باشا  ،أمام الصؽٌر والكبٌر ...هاشا

ٌحدثهم وعالمات  ...فٌروعامر بالزاد الوجدانً ال ...ٌجالس الناس بملب كبٌر

 ،فمجالسته ذكر (...فعل)أو  (..الرسول لال)وان   ل(..هللا لا)أن   :الترلٌم لدٌه هً

ً  ...وتطٌٌب خاطر ،وفكر ً  ،أو مكشراً  ،ما رأٌته عابسا ، أو رافعاً صوته... أو صابحا

ً  ،اً ساب دابماً مع الحك .. لوي الشكٌمة.. رؼم أن ه كان صعب المراس ...أو ساخطا

 ...وال لشًء ؼٌره

 

فً  ...متلمٌاً للعلم والتحفٌظ ...جلست أمامه فً مطلع خمسٌنات المرن الفابت     

ً فً الحلة المدٌمة... ،ود الحسٌن( الشٌخ برٌر) (مسٌد)  ،ً فتٌا وكان ولتها لوٌا

 ً فهو أول من ٌحضر وآخر  ...(ؼٌر طبٌعًفاٌت الحد وبشكل )وكان منضبطا

  ...(المسٌد)من  من ٌنصرؾ

 

لدراً  وكانوا لد حفظوا ،أما من سبمونً عمراً  ...كنت آنذان من صؽار السن    

 : أذكر منهم ..من السور المرآنٌة الطوٌلة

ود النور  ود عبد الواحد.. واللمٌن عبد الواحد ود الطاهر

 ود سكان.. وعوض الكرٌم ود موسى ..وأحمد الطٌب ود مكًودمحٌدٌن..

.. و أدمحم ود الطٌب ود أحمد ..و أحمد البشٌر ود أدمحم ود الفكً حسٌن

وبرٌر ود ومصباح ود عبد هللا..وابراهٌم )الكشٌؾ( ود الطٌب ود احمد..

 الفكً..

 فؤذكر:  (نداتً)أما من  
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 ..وأحمد أدمحم ود موسى ..وأبوعبٌدة ود الوسبلة ..حسٌنعمر ود أدمحم ود الفكً 

 ..والطٌب ود الدالً ..وعلٌش ودعوض هللا ود مٌمونة ..والسٌد ود عبد هللا

 دٌند النور ود محٌوأحمد و ..وحسٌن ود سنوسً ..وأحمد ود الفكً حسٌن

 .وآخرٌن كثر ..البشرى ود الباللو

 

فال  ...من خالل شخصٌة األستاذ ،الكبٌر دنا الفكً ٌتعامل مع هذا الكمكان ج     

ً تتعجبوا إن للت لكم إن   ً  ٌة(العصا)و (السوط)كان ٌحمل  ...ه كان لاسٌا  ...معا

أحد منا  لم ٌنجو ،إهفالجمٌع أبنا ...وكامل التصرؾ فٌنا ،كان له مطلك الحرٌةو

أو  (رصعة)من  ٌنجولد أو  ...منها (لكزة)أو  ،أو ضربة عصا ،من لسعة سوط

لٌس هنان ما ٌستدعً  ...وهكذا كانت التربٌة فً زماننا منه... وعٌد أو تهدٌد

 موكول له...كله فاألمر  ،حضور ولً األمر

 

    ً ً تال أذكر أنً وجد ،لٌله كله لصالته ...كان جدنا الفكً رجالً لواما حتى  ...ه نابما

 )كان عندنا ،البٌتعث لمناداته للحضور لنا فً ، حٌنما كنت أبفً منتصؾ اللٌالً

 ...(الحلةناس أطفال ..كمعظم بزاولوا بى اللٌل أطفال

 

وبالذات بٌت  ..)كنا زمان نخلد للنوم وفً أذهاننا أن  الحلة مسكونة 

 ...ما كان خالٌاً من السكان(دعن (بخٌت ودعمر)

 

وأنا أؼالب النعاس  ...ولتاً طوٌالً  (تهٌمصال)أنتظر بجانب كثٌراً ما كنت      

ً كلتا رجلً فً داخل  ..أدلس مرة...)الفضفاض  (عرالً الدمورٌة) ،مجمعا

ً فً صال .....(وأفتح عٌنً مرة )ٌظهر إنو كان بمرا ته  كان الرجل منهمكا

الفكً.. الٌاء من  (سٌدنا)... لكن  ت أظن أنً شخص صبور... كنسور طوٌلة(

 كان أصبر منً...ؼٌر شدة، 
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مجٌبً، فٌعرؾ سبب  ،ٌلتفت إلى جهتً ...السالمجلوس طوٌل للتشهد ثم بعد     

كنا  ...الطوٌلة (المطرق)ً تتشابه مع )زبون دابم(... فٌبادر لحمل عصاه، الت

 ...أو )العصاٌة أم شعمتٌن( بكسر الشٌن، )العصاٌة أم شعٌمات(نسمٌها 

والتً كان ٌجٌد بها عها أبداً...موض التً ال تفارق (،سبحتهمٌن( )الٌ)فً ٌدة 

كل تلن ... فوالشال ،وال ننسى الطالٌة ...إن دعا الحال ( أو )خبتنا(رصعنا)

 ... جاهزة إلى جانبهحاضرة وكانت األشٌاء 

 

أما  ..(مولعة) إذا كانت أصلها )عشان ٌكتلها(.. اللمبة  (ٌنفخ)أخٌراً كان     

 كان جدنا الفكً المكن ٌجٌهو زول بى ورانا(...الباب ) بخلٌهو مفتوح عشان إ

 ب..)البٌر(الكافً، فً الطرٌك الذي ٌمر رؼم ؼٌاب الضوء  ..ٌخطا الطرٌك أبدا

أو بٌر ناس ود الفكً  ..)بٌر الحلة الجدٌدةالوحٌدة... المعروفة بى 

عندما  ،ممولتها الشهٌرة ...(عشة بت احمد)...والتً لالت فٌها خالتنا حسٌن(

  آنذان... الصحة ةتمرر ردمها من لبل مالحظ

 

ؼٌر ذلن  ...نورمن  (بصٌص)ال بٌتنا ٌسوده ظالم كثٌؾ فطرٌك إلى كان ال   

ابع أتفمط كنت  ...الصمت المهٌب ذلن  الؽارلة فً ...أشعة النجوم الذي ٌتناثر من

وٌعرؾ سبب  ..كان ٌعرؾ من أٌن ٌدخل لدارنا... ف(وبس) خطا سٌدنا الفكً 

 ...وٌعرؾ ما ٌرٌد المٌام به من عمل لها،  مجٌبه

 

وتبدأ حبات السبحة المتدلٌة ... (المزاول)وما أن ٌضع كفه على رأس الطفل     

إال  وٌعم الهدوء المكان وتختفً  ...من ٌمٌنه تتسالط الواحدة تلو األخرى

المعروفة  ( أو )الشبٌر(التشبٌر)تماماً... ومن بعدها ٌموم بعملٌة  (الشواطٌن)

 تتم كاآلتً:التً و

    

وٌمٌس طولها  (زامةب  )أو  (لصبة)ٌحضر جدنا الفكً... كان         

ً  (المٌراط)و ...(المٌراط..)ب  (ٌعنً) ...ٌعنً طول أصابع الكؾ الواحدة عرضٌا

، فٌصبح عرضها مع بعضها البعضاألربعة من ؼٌر اإلبهام، ضم أصابع الكؾ ت  
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لراءة سرٌة... وأثناءها تكون  م ٌبدأ فً المراءة التً ؼالباً ماثحداً...او )لٌراطاً(

، خفٌفة (خبطات) ،زامة()المصبة( أو )الب  بتلن  ، وكنا ننطمها )ٌخبت(،(ٌخبط)

  ...سد الطفلعلى ج

 

أو  (المصبة)ٌبدأ فً لٌاس طول والمراءة برهة... ل )الخبط(ٌتولؾ عن     

ً ما ٌجدها  ...المٌراط طبعاً(..)ب (زامةالب  ) أو  (لٌراط) (زادت)فؽالبا

... فٌعمد إلى كسر أو التً دخلت فً الطفل ،(العٌن)وذلن من أثر  ...(لٌراطٌن)

مرة أو الخفٌؾ المتتالً،  (الخبت)ٌبدأ فً تكرار الرلٌة و... ثم تلن الزٌادة فصل

وتتولؾ تلن الزٌادة  ،(زامةالب  )أو  (المصبة)حتى ٌستمر ممٌاس  ...مرات

 ... ، من الطفلبكاملها (العٌن)ن سٌدنا الفكً على خروج عندها ٌإم   (المٌراطٌة)

 

أثناء عملٌة  ٌبدأ فً إؼفاءة تسللت خلسة،كبرى هً أن الطفل المفاجؤة ال    

 ...تتملكه حتى الصباح ،(وطوٌلة و نومة عمٌمةخدتا) وبعدها ...(التشبٌر)

لدٌه أثراً والتً ربما تكون ملٌبة بؤضؽاث األحالم... فهً ومن طبعها ال تبمى 

 ٌحكى، بعد أن تتجلى الشمس بازؼة فً سمابها... توحً بممدم ٌوم جدٌد...

 

 ،ٌسود الصمت تماما ،(حسٌن)هذا الحد الذي رسمه لنا سٌدنا الفكً هنا وعند    

ً إن دعت الحال... فمد الكل أرجاء المكان...  فنحن وكما هو حال تسمع إال  همسا

ً فً نوبة من ا ،)المزاول(طفلنا  ننام ونحن  ...فتماد الوعً الكاملننؽمس جمٌعا

 (حسٌن)نضم بٌن دواخلنا المحمومة جدنا الفكً  ...حامدٌن وشاكرٌن هلل

ولو ملٌماً  )نعصر(من ؼٌر أن وأراحت ٌذلن أنفسنا... التً عمتنا  ،وبركاته

 بٌن أصابعه الرلٌمة المباركة.  ...واحدةً 

    

لفكً تلن امتى ٌنهً جدي  أن المتداعً فً تلن اللٌلة،  وهاجسًكان همً        

...كً أكون على (الممطع ًل نوم)أكم  حتى أستطٌع أن  ...الطوٌلة لٌةرال

 حٌث لن أنجو من االنؽماس فً واحد من ثالثة:لمواجهة ٌومً المادم... استعداد 

 المدرسة..
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 أو

 الحواشة..

 أو

 الدكان...

أو ؼٌره من  ،)البلً(تجمد نشاطً الملتهب... فً لعب  (،تها)بى صم  وكلها  

ً لكنً و ...(الحلة)األلعاب فً  من ؼٌر أن  ،ه لد انتهت مهمتًأن   ،أعرؾ تماما

 :أرافك جدي الفكً إلى بٌته آلنه كان ٌمتلن

  ...(.. وال ٌنتظر أجراً من أحدوٌحفظ المرآنمٌة حبة.. )سبحة بمس  

 

ناس  حتى عن ) ، ولن ٌنمطعسٌل ال ٌنمطع ...(الفكًسٌدنا )الحدٌث عنن ٌا    

)مطلع  آنذان، حدودها التً ال تتعدى...(بؤجمعها الجدٌدة الحلة)

 ...الخمسٌنات(

  ً   :ؼربا

وبٌت آل عوض السٌد  ..جدنا موسى ود سكانبٌت و ..بٌت عمنا الطٌب ود احمد

علً ود عمنا مامون بٌت و ..حٌمرعمنا عوض هللا ود عبد البٌت وود كنان 

  . وبٌت عمنا الجان جباد.. وبٌت عمنا سعد ود الرٌؾ....الشاٌمً

  ً  :شرلا

وبٌت خالنا  ..)المصاري(وبٌت عمنا سالم  ..بٌت عمنا الطاهر ود عبد الواحد 

 و ..اللمٌن الجراري

 :شماالً 

بٌت ناس و ..حبٌب هللاعمنا وأخٌه  ..بٌوت ناس عمنا سعد ود أدمحم ود عبد هللا 

 ود موسى.. الكباشًوبٌت جدنا عبد هللا ود مصباح..وبٌت جدنا  ..ود جابرجدنا 

من  المالصك لبٌت جدنا موسى ود سكانوبٌت عمنا عبد العاطً ود ابراهٌم...

 ...أما  .لبجهة الشرلٌة

 جنوباً:
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جدنا علً  ل..)حلة(المتاخم  ..براهٌم ود عبد العزٌزٌمبع هنان بٌت عمنا إ

عمنا اللمبن ود بشٌر الملمب وإلى شرله ٌوجد منزل ...من جهة الجنوب الشاٌمً

المكنى  ود الدروٌشعمنا علً ود عبد هللا ..ثم بٌت  ب..)عرٌمٌب(

وبٌت الشٌخ النور ود .. وبٌت عمنا عمر ود برٌر ود الكدٌكر..الفرجة()ب..

ثم بٌت جدنا الحاج ود البشٌر.. لبالة وبٌت الطٌب ود ابراهٌم.. الشٌخ السمانً..

 .األربعة التجانً حمودي، وسوالً شٌخ الوسٌلة )باجور(

 

أما فٌما ٌختص باألهل فً الوسط الذٌن ٌضمهم هذا اإلطار الذي ذكرنا فنذكر    

 من بٌنهم:

بٌت عمنا أدمحم ود و ..بٌوت أعمامنا أوالد الفكً حسٌن أدمحم والبالل وأحمد

 ..وبٌت جدنا عبد السالم ود مصباح ..وبٌت عمنا أدمحم ود اللمٌن ود رابح ..اسحاق

  ..وعبد العاطًل وإخوانه الفض ..وبٌت عمنا أدمحم صالح ود أدمحم أحمد

 

 ..عمنا الطاهر ود عبد هللا وبٌت ..)ود السرة(ٌحٌى ود بٌت ناس مصباح ثم    

 ..عمنا أدمحم ود عبد الواحد وٌلٌه بٌت ..وإلى ؼربه بٌت والدنا أدمحم ود العماس

الذي ٌتالصك  ..د عمرثم بٌت عمنا بخٌت و ..وبٌت عمنا التوم ود عبد الواحد

  ..من جهة الشرق (سٌدنا الفكً حسٌن)وبٌت 

 

ٌجاوره منزل خالنا النور ود أحمد ود السٌد.. إلى ؼربه منزل جدنا مركز ود     

شرله ٌتوسط الصؾ منزل جدنا وإلى  ..ب..)النور الجراري(فضل هللا المكنى 

عمنا أدمحم صالح ٌعمبه بٌت  ..ثم بٌت جدنا الوسٌلة ود مصباح..التوم ود مصباح

 ...ود أدمحم  أحمد

 

ً   ...وبٌوتهم هإالء هم سكان الحلة الجدٌدة المدماء      حسب ما أملته عل

ٌعتبرن مراكز بً والال ...كانت الحلة الجدٌدة تعج بالنساء الشهٌراتكما  ...الذاكرة

 أمثال: ولامات بٌن أهلهن
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و فاطمة بت اللمٌن ود  ..وفاطمة بت الفكً حسٌن ..عشة بت الشٌخ الصادق

وزٌنب  ..و وبخٌتة )أم كنون( ..وأم الحسن بت كنان ..وعشة بت أحمد ..حنضل

  ..أم أوالد علً الشاٌمً(وفاطمة بت النور ) ..صٌنبت الؽ

 

ود  وآمنة بت حسٌن ..وام زٌن بت رابح ..جنٌد دار السالم بت ودندخل على     

 وفاطمة بت السٌد ..وفاطمة بت اللمٌن ود الشفٌع ..والنعمة بت ود جنٌد الخلٌفة..

 ..وأمنه بت أدمحم أحمد ) المموت( ود الخلٌفة.. وعشة بت حسٌن ود الشفٌع..

 .وبخٌتة بت الكباشً..وآمنة العٌش بت الكباشً....وزٌنب بت المادح الطاهر

 

ال ٌمكننا أن ننسى سوق الرباح ..وأم بلٌنة بت حبٌب هللا..ومرٌم بت    

خلٌفة..وعشة بت آدم..وأم عزٌن مرت ود جابر..وبتول بت علً..والرحمة بت 

 وزٌنب بت الهواري..رابح..

 

ً إلى      وفاطمة  ..وفاطمة بت أحمد )بت مومنٌن( ..زٌنب بت السعٌدنتجه شرلا

وأم بلٌنة  ..وفاطمة بت زاٌد ..قوفاطمة بت حسٌن ود الشٌخ الصاد ..ةبت آدم بلٌل

.. وعشة فة بت السٌد.. وعرفاطمة بت العوضو ..السرة بت مصباحو ..بحبت را

 ..الربعبت عبد المادر 

 

 ..وسعٌدة بت عبد المادر الربع ..وهجٌتً بت السٌد ..الصبر بت السٌد هنان    

ومدٌنة بت وفاطمة بت شتوي..وآمنة بت إبراهٌم.. ..وزٌنب بت عبد المادر الربع

تر ...والصبر.وأم الحسٌن بت لسم هللاوبتول بت سلٌمان.. ..بشٌر  ..وأبو الخ 

 وعدوٌة بت عبد هللا.والسعدٌة بت أحمد ود مضوي.....وخادم هللا بت أبو الختر

 

أثناء تجوالنا  ...لم تكلفنا عناء ٌذكر ،ما بٌن البٌوتٌف ...إنها مسافات متماربة   

نتعلم نمارس أو لم  ...بوابألفهً على الدوام مشرعة ا ...(لرحمتات..)البٌنها 

 .فً زمان أتى بعد ..(ةالمحن  )من بعد ما للت  إال   ...(األبواب )دق، أثناءها
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سرابٌل  ،وأسدل أستاراً تكسوها الؽشاوة ...توارى الوبام والودزماننا... وبعد أن 

   .ٌكاد الصوت ٌمؾ دونها صامتاً ٌعانً ...لاتمة

 

وبعد  ...المدٌمة (الحلة)من إلٌها بعد رحٌل أهلنا  ...(ورا  جا)أما بالً الحلة    

فاتسعت وامتؤلت سكانا أصبحوا بالتمادم  ...انضمام بعض األهل من أماكن أخرى

 بالكامل. )شباشة(وبالمصاهرة  

 

فال أحماد  ...ة فرٌدةوٌبعف ،ك، ونتسابونتصارعلهو ... كنا نعندما كنا صؽارا   

كً ، التً لد تبالصؽٌرة (الخربشات)ما عدا بعض  ...وال شكاوى ،بناوال ضؽ

 ...تجعل منهم والة أمور باإلنابة ... نفوس الكبار رجولة زابدةؤلوتم ا...الصؽار من

 اهوا وٌن، كما ٌحك لهم أن ٌؤمرووإرشادٌة ،ٌحك لهم أن ٌموموا بعملٌات توجٌهٌة

التً ال تتضارب كثٌراً مع سلطات أولٌاء األمر  ...من أجل بسط سلطاتهم المإلتة

وما ٌرشدهم للتصرؾ  ...فهم ال ٌسمعون منهم إال ما ٌرضٌهم ...الحمٌمٌٌن

 : ممولة مع من ٌصؽرونهم مثل ...الصابب

 .ر(ؽٌ  )مافً مشكلة تب دا ما أخون الس           

 فً التربٌة....ففً شرعتهم الكبٌر أوالً ثم الذي ٌلٌه شركاء  

 

 الفابمة  إثنان نشهد لهما بالسرعةعندما نتسابك...الجري عملٌات رعنا فً سكان أ

 وهما:والكفاءة 

 أخونا...عمر ود دمحم ود الفكً حسٌن.

 و

 أخونا...أبو عبٌدة ود الوسٌلة ود مصباح.

 .أو )التانً(.. )األول(أبداً لمرتبة  ًمتلكنً لم أر)التالت(..كنت ؼالباً ما أكون 

لم تكن مسافات ... )عمر وأبوعبٌدة(...اللتان كانتا حكراً على أخوٌنا المذكورٌن

الممتد ما بٌن  المدىأو فً  ،فً داخل سهالت اللعب...بل متماربة ،السباق بعٌدة

فً  ،(المسٌد)لبٌوتنا من  وذلن عند عودتنا...الجدٌدة (الحلة)والمدٌمة  (الحلة)
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اللٌلٌة  (المراٌة)من  (معفٌٌن)عندما نكون  ،(ؽربٌةالم  )أو عند  ...(الماٌلٌة)

ً ما ...(التمابة)حول  )اللٌلة  :نردد ممولةو (ونكورن )نتصاٌحوكنا ؼالبا

ً تعالبت  و نٌؾ من األعوامون ..إنها ست.عوفا.. أوباكر.. كرندوفا( لم و ...تباعا

 الموعودة... )كرندوفا(أل..لمعنى خاللها أتوصل 

 

كانت  ،فهو عبارة عن ممارسة رٌاضٌةومولعاً حسناً...كان للسباق عندنا معنى   

واأللعاب اللٌلٌة التً  ...(زي لعب التٌوة) ...فً اللعب متعدد األنواع (تنفعناب)

  ...(الترتار) تعرضنا لها مسبماً فً أحد أجزاء

 

الذي  ...(الفرٌن)وألصد نمد  (مدن  ال)كنا كثٌراً ما نمضً بعض أولاتنا فً     

فكانت خبرة  ،(لنادٌل)فً شكل  ...(الحواشات)من أو  (البلدات)ٌجلب لنا من 

كثٌراً ه كافة... وفٌها نتشب   متؤصلة وكبٌرة جداً بٌن األهل ،(النمد)وممارسة 

 ،وتشدٌد الراء بكسر الواو ،(الورة)و (الزرزور)الذات ب و. من حولنا..بالطٌور 

لً حدود  ،التً تتعاٌش وتتصالح مع اإلنسان ...وكل آكالت البذور من الطٌور

 التعاٌش اآلمن...باألحرى د التكافل أو لد تصل لح ...معٌنة ببوٌة

 

ل ما النادٌل العٌش لبٌعنً ) ...الطازج (نالفرٌ)كنا نموم بطرح المنادٌل من       

 (الهبود)فً داخل  (ملٌل))نمل ها( أو  (..اللهبة)أو  ..نار الجمر( على نشؾت

وهو المعروؾ  ...)اللداٌات( فوق (شد الحلل)أو  ،(العواسة)فً موالع ،

الولود العشبً حتراق الناتج ك ...الذي ٌمثل المكونات الكاربونٌة المتبمٌة  ،بالرماد

 المعروؾ..

 

س(.. و)هش( خ  ألنه )ر   (اللبنة)الفرٌن وهو فً طور  (نمد)بعضنا كان ٌحب    

ما نرافك آباءنا وبالذات عند ،)نً(فً نفس الولت... والذي ٌمكن أن ٌنمد  

نمده فً تلن ت ممارسة فكان ،ب..)الجوعة(ونحس  ...(لحواشات..)ال

أو  (أبستةموٌة )أو  (أب عشرٌن)من موٌة  (جممتٌن ..جممة)مع  ...الحالة

التً  ،طالاتنا الفاترةبها جدد (... ونالجوعةبٌها ن فنب) ان( كالتمنت)حتى موٌة 



 

16 
 

فً  ...لنا أو لاسٌىةلم تكن مضنٌة  ،زراعٌة ... على أثر المٌام بمهامفمدناها

 أعمارنا تلن.

 

 أسهل ،ذي الحبٌبات كبٌرة الحجم (...ود الفحل)عٌش  (لنادٌل) (نمد)كان    

فكان تناولها ال ٌكلؾ  األخرى... الذرةحبٌبات ؼٌرها من أنواع  )نمد(من  علٌنا

، (بٌمال الخشم)تباعاً موعة من تلن الحبٌبات مجكما أن  تناول  ...عناء ٌذكر

والولوؾ على مرافا شعر الواحد منا بالراحة ت   ...(لممة أو لمٌمةلٌنا مثل )بو

ء... الشًة بعض أنها صلب ،حلود الف)ما ٌعاب على حبٌبات  إال  أن   ...السعادة

 كانت فً طور اللبنة. حتى إن ،(نٌة) (دهاب..)نموال ٌمكن لنا أن نموم 

 

حدٌث  ،(الهبود)المستوي تحت حرارة  ...(لملٌل..)الكنا كثٌراً ما نلجؤ     

، بعد )المملولة(... وكنا نتناولتلن المنادٌل )ٌعنً بعد العواسة طوالً( التكوٌن

 ...من ذرات الرماد)حتها( وٌتم  حللالتً تو (الهبود)سحب من تحت أن ت

 

، البعض )أكٌاس من المماش( (خراٌت)داخل  (الملٌل لنادٌل)توضع     

 ،بمطرق صؽٌرة (ا)خبتهوٌتم  (، بضم الخاء وتسكٌن الراء،ات)خرتوٌٌسمٌها 

صافٌة فً أؼلب  ...حبٌبات الذرة داخل الكٌس (تنحت)عشان  ...أو عود صؽٌر

 ...المحترق (الشرا) وأ (الروس)من شوابب  ،األحٌان

 

ونبدأ  ،أي إناء متوافرطبك...أو أو  ،أو صٌنٌة ،فً صحن (الملٌل)ٌوضع      

 ... فهو عالوة(كتحة ورا كتحة)باستمرار  (الكتح)تناوله عن طرٌك فً حٌنها 

ً فكثٌراً ما  ،على أن ه مشبع  ،البرٌبة (لونسة..)الٌدعو أثناء تناوله  ...ٌكون مسلٌا

 ... والحكً المثمر

 

ٌكون من  ...عندما ٌجهز بكمٌات وافرةو (الملٌل)فذلن  ...مما هو معروؾ    

للبٌع وكثٌرا ما ٌعرض  ...البلٌلة الرمضانٌة )شد(األصناؾ االعتبارٌة فً صنع 
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كمحصول  ( وفً ما جاورها...الحلةفً )بواسطة المزارعٌن  ،(شبشة)فً سوق 

 .الكرٌم إطاللة شهر رمضانعلى أعتاب العابد، وبالذات نمدي سرٌع 

 

، بتخفٌؾ (مدالن  ..)ابعما نمصده تساإل  ...لد ٌدور فً خلد المارئ الكرٌم   

 ٌنطك كما هو الحال فً كلمة: كًفً ممدمة الكلمة  الماؾ

 نب..لورد..لوم..لرلوش..لملة..لعونجة وهكذا...للوبٌة..ل 

من  اً ٌعنً أن نتناول جزء إلٌه،... الذي تعرضنا الذرة (لنادٌل) (نمد..)ؾ

 نجٌض(..كان نً وال كان )من الفرٌن  (لمندول..)الالنورات المكونة 

بكسر الشٌن وتسكٌن الالم... وٌبدأ  ،ب..)الشلخة(للجمٌع والتً تعرؾ 

ا، باستخدام فً استالل الحبة من جرابه... )ٌعنً الزول البنمد( ،(النالد)

إن كان فً  ،بمثلما تموم به الطٌور بمنالٌرها ...)المواطع(ٌة أسنانه األمام

فهو ٌلتمط الحب من  ،أو كما ٌفعله الدجاج عندنا فً البٌوت ...(المنادٌل)

 ...التً لد تدب على أجساد الناس ،بعض الهوام مد(ٌن) أو ...األرض

 

ألنها لوٌة  (نمدة الدٌن)وخصوصاً  (الجداد) (نمد)كنا كثٌراً ما نخشى     

 ول: ونم (نشتكً)ما كنا  وكثٌراً  ...(العٌنتسل )إمكن 

 )الجدادة نمدتنً(...                

 

، منالٌر وبما تحوٌه من أسنان ،ننصب أفواهنا فً عملٌة النمد هذي...    

، عرٌضة بعض الشًء، )التملٌد(نا منالٌر... إال  أن  العملٌة للمٌام بهذه

 ألداء المهمة... وتتطلب مجهوداً كبٌراً 

 

الطٌور تنمد هو أن   (النمد)ور فً عملٌة الفرق بٌننا وبٌن الطٌإن    

  )ننمد( أما نحن نظل ...ه فً ولت الحكستخدامأي تدخر الزاد ال ...وتخزن

  ...أو )نتعب( إلى أن )نشبع( ...ما التمطناه ،)نلون(و
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من الفعال التً تصنؾ من بعض ما بجمعنا نحن  ...تناول األكلطرٌمة     

ً  ...تناناحٌواو  من حٌث السلون الؽرٌزي، لنصبح أبناء عمومة...بٌولوجٌا

 ..فً الكابنات الحٌة.

 

وتشدٌد  بكسر الجٌم ة()جدٌ   اسمها )ولوفة( لطٌفة وكانت لدٌنا بمرة    

)لبنها بمعنى  بة()حال  ٌعنً  (نةلبا  )و  ..ودٌعة (ةجدٌ  )، كانت الٌاء

مستخدماً اسمها المحبب كنت أحبها كثٌراً وأالطفها بمناداتها تارة ... كتٌر(

واستخدام الشفتٌن منً تارة أخرى بتحرٌكهما فً شكل موجً  ...لدٌها

 (جدٌ ة)فتؤتٌنً  ...لؽة ال تعرفها إال األبماربذلن ٌبدٌان  ...كؤنه ذبذبات

ماكن من فً كثٌر من الحاالت أتعامل معها بالمسح على أو ..طابعة مختارة

... دو هادبةفتب ،تعرؾ ألهلنا ب..)المحاالة( ...سدها تستلطفها كثٌراً ج

 ...الطٌب نحوهاتبادلنً شعوري 

 

التً أهدٌت لً بمناسبة  ،الصؽٌرة)عجلتً( هً أم   (ةجدٌ  )كانت     

إذ جمع ما بٌن  ...والتبرٌكات ،اتل الخٌرعامراً بكٌومه الذي كان  ...ختانً

ذلن الحدث هو ف (...المرٌسة)و (اآلبرى) ( وما بٌنالدلوكة)و (الطار)

 التً ...(الصفٌراٌة)مى بً بعٌداً عن معشولتً ور ...الذي ألعدنً ،بعٌنه

الذي أشرت إلٌه فً كتابً و ...رٌمكنت أتلمى فٌها تحفٌظ المرآن الك

 ...)الطرٌك إلى الصفٌراٌة(

 

فً  ،روٌت ذلنسبك أن ولد  ...إلى متاهات المدارسختانً ً دفع ب    

...تناولت فٌها أحداث مسٌرتً التعلٌمٌة... مع بعض من زمالبً كتب أخرى

 وألرانً أوالد الحلة...

 

التً أسمٌتها  ...الصؽٌرة (عجلتً)فً هذا الممام هو سٌرة ما ٌهمنا هنا  

وسمتنً من كثٌراً، أكرمتنً  التً، اإكراماً وعرفاناً ألمه...ة(على أمها )جدٌ  
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ً  ،المكتنزضرعها  ً خالصا ساعد كثٌراً فً  ...من ؼٌر شوابب، لبنا طٌبا

ً إتنشبتً المتاحة فً ذلن و ،ألسرٌة المعتادةامع التؽذٌة  ،لى جنب، جنبا

 الزمان...

 

وكنت دابماً ما ألول تلن...رة الصؽٌ (عجلتً)تؤثرت كثٌراً عندما فمدت     

برفمة أمها فٌما  فمد ؼادرتنً اً،محبب اً تصؽٌرٌعد  ذلنو... )عجٌلتً(

أي ذهبوا  )هً وأمها شولروا(ٌعنً  ذلن  ...)الشولارة(ٌعرؾ برحلة 

وذلن بعد انحسار  ...لؽنٌة بالعشبا ،تواء على المراعًحالمواطن أكثر 

)مات التً على أثرها و  ...عة إلى مجراها الربٌسمتراج ،النٌل مٌاه

 وؼٌره من نباتات المرعى ...البردو( لش )أمثال  من ،المش(

 ...المتنوعة

 

الزمان وتمدد  ...المدللة (عجٌلتً)لمد طال ولت الفراق بٌنً وبٌن    

ً  نوبات من الحزن  ...لشهور طوٌلة العمٌك، كلما هاجت بً أسبلت عل

من حزنً على  ،كثٌركان فرالها ٌحزننً وٌتملكنً أكثر بالذكرى...

التً  ،فهً كانت من ممتلكاتً المباشرة ...(داٌماً حلو)فالحك  ...(أماتها)

أو  (عجوالً )تلد سستكبر و ... فهًكنت سؤبنً بها مستمبالً زاهراً 

ً ) ؤمتلن عن طرٌمهاسو (...عجٌالت) فً مستمبل من البمر، (مراحا

 .ومتطلعة ،كانت أحالم طفولٌة مشرلة ...األٌام

 

كانت من ضمن العشرات من األبمار  ،األم (ةجدٌ  )الجدٌر بالذكر هو أن      

وكانت تلن المجموعة  ...ود عثمان( العماس)تإول ملكٌتها لجدنا ...

وأذكر أن جدنا  الؽنٌة، عىاأماكن المرحسب  دابم...فً حران تتنمل 

شرق الحلة  ...(خشم البحر)كان ٌمٌم لها زرابب فً ، )العماس(

وأخرى  (زرٌبة لؤلبمار)زرٌبتٌن: د وأذكر أنه كان ٌشٌ   .الجدٌدة

اللعجول والعجٌالت..)ال ه كما أذكر أن   ...كما ٌحلو للبعض (( أو )العج 

تماماً...وٌحفظها أوالده أدمحم وعبد هللا كان ٌطلك علٌها أسماًء ٌحفظها هو 

 إال : اأحفظ منه أما أنا فلم



 

21 
 

  صفرا...و حمرا...و ؼبٌش...و جدٌ ة...

 بها ادٌها ٌن (رحمه هللا)ٌكان ... التً من األسماءؼٌرها ثٌر الكهنان    

 ،(الزرابب)أمام كان ٌوفر لها  ...بعة ومستسلمةطا ،فتؤتٌه ممبلة

عند عودتها  و )الفترٌتة( و )السمدة( ن..)األمباز(متطلباتها من الؽذاء 

... تنادي بؤصوات مختلفة ومتداخلة (رتجع  )وهً  ...من أماكن المرعى

لد  )الحلٌب(وزمن استحالبها  ،فزمن رضاع العجول لد دنا ...أوالدهاعلى 

 أتى...

 

وهنا ... والعلؾ المتوافر (األمباز)فً أكل  ...تنهمن األبمار جمٌعها    

المتلهفة  (العجول) )ٌنده(ٌنادي  (بالحال  فٌها )ٌبدأ  ،(الحلب)تبدأ عملٌة 

توحً بحالة التؤهب  ،كلتا أذنٌها إلى األمام فردوهً ت (،أماتها..)لبشدة 

 وكانت عملٌة المناداة تتم وكما شاهدت كاآلتً: ...للمناداة

 ود ؼبٌش... -

 (الزرٌبة) )خشم(فً المفز إلى األمام نحو  ..هنا ٌبدأ ود ؼبٌش

 ر رلابة تذكر.ومن ؼٌ ...المفتوح أصالً 

 

 بت صفرا... -

 وتخرج باحثة عن أمها. ..وهنا تتمدم بت صفرا

 

 بت حمرا... -

 تفتش عن أمها.باع..باغ..باع..صابحة  حمرا.. وتخرج بت

تى خروج آخر الموالٌد ح ...(االستحالب) هكذا تستمر عملٌة المناداة و   

ه ما ... وهنان فمط (شطرٌن)ر ما ٌحلب منه لبن ام..هنان من األبللماء أم 

 (الحالب..)ؾ ...حلب إطاللاً وأخرى ال ت   ...(شطور)لبن ثالثة منها ٌحلب 

كمٌة  حدد على ضوء ذلنوٌ ...ٌراعً حالة البمرة وحالة مولودها الصحٌة

فؤهلنا فً  ...الحلٌب الذي ٌستخرج مها..ال شن أنها طرٌمة عادلة

حتى فً مواشٌهم وأنعامهم وحٌواناتهم  ،(ٌخافون هللا)كانوا  ،(شبشة)

 ...فة اك
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فمد نفمت بمرتنا  ...ساد الحزن ساحات حٌاتً ...السنوات من تالحك فٌما   

التً و ...المدللة (عجٌلتً) (ةجدٌ  ) فً وكان عزابً ...األم (ةجدٌ  )

وبعد سنوات  ؾ..)خففت علً شوٌة(أصبحت أماً لها أحفادها وفروعها 

وضاعت على  ،الذي حلمت به كثٌراً  ...(مراحً)أخر تالشت كل سمات 

حٌن فمدت كل أفراد مشعة فً طفولتً وصباي..كانت لحظات  ...أثر ذلن

 المرتمب. )مراحً(

  

ولل  ،واألؼنام ..كثٌراً بتربٌة األبمار ... ٌهتمون(شبشة)كان أهلً فً      

ً ٌخلو منها  ...(الرواعٌة..)بفؤوكلوا أمرها لمن ٌعرفون  ...ما تجد بٌتا

 :من ذوي الخبرة والدراٌة من أمثال

الذي  ...(أبوؼبشةالطٌب )المشهور ب.. )الطٌب ود محٌدٌن(عمنا  

منذ الصباح  ،البحرإلى أو  ...ل..)الخال(جمٌعاً  (الحلة)كان ٌخرج بؤبمار 

ً  ... )المرواح(ولت  وحتى لبٌل المؽٌب ،الباكر ٌعرؾ  ،كان رجالً حصٌفا

لمن  ،عنها، وٌرفع التمارٌر وٌتفمد صحتها ...وٌعرؾ أصحابها عدد أبماره،

 ورعاٌتها بالكامل... ،سالمتهاٌتحمل مسإولٌة ... كما ٌهمه أمرها

 

طٌباً  ،لٌل الكالمل ،الطباع رجالً هادئ ,,,(الطٌب أبو ؼبشة)كان عمنا    

معٌنة رأٌتها تالزمه حتى فً حلمات الذكر فً  (لرجة)ٌحمل  ...على اسمه

فً الحلمة من وٌمفز ٌهرول  ،)لما تمسكو الحالة(وكان  ...(الصفٌراٌة)

ً  ...ؼٌر تولؾ ال ٌؽفل لسانه عن  المرلعة )حالبٌته(وفً  )لرجته(رافعا

 ...)المرٌدٌن(ومع  (الفمرا)...كان دابماً مع كلمة )هً(..و )هوي(

 

ً فً عملهٌسعى منكان      كان مثابراً من ؼٌر كلل أو ملل... ...ؽمسا

وؼٌوراً على عمله... ال ٌمبل التهاون فٌه، أو اللجوء إلى التكاسل 

وأن ٌجزٌه  ...له الرحمة والمؽفرة وحسن المبول عنده نسؤل هللاوالخمول...

 جزاًء بمدر ما لدمه من خٌر فً دنٌاه...
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ً كبمن ٌمتلكون م ...من أهلنا ونهنان الكثٌر      ٌرة من األنعامرإوسا

 أمثال:  ،واألبمار

  (الحاج ود البشٌر ود لسم هللا)جدنا     

ٌحلوا له كان و ...الواسعة المساحات فً فناء دارهكل فؤبماره كانت تؽطً  

ً أن ٌسوسها ٌكفل كان و ...مطلوب... بؤكثر مما هو وٌحافظ علٌها ،دابما

 ...حدودا مطلمة ،لها من الرعاٌةوٌوفر 

 

كانت كلماته  ...وصدٌك حمٌم مخلص معه (العماس)هو رحٌم جدنا      

م ٌبخل ل ...كان لتوجٌهاته أثرها البالػ فً نفوسنافمد  ...ومآثر ،كلها حكم

لذٌن ساروا ، احك أوالده فًوال  ،على اإلطالق ،(فٌنا )ٌمصرعلٌنا ولم 

 علٌه الرحمة... (النور ود الحاج)عمنا ولده .أمثال .على دربه.

 

وأنا طالب فً دوره الذي لام به تجاهً... )النور(،لعمنا لن أنسى     

إثر إضراب  ...حٌنما طردت وأخوة لً من المدرسة ...المرحلة الثانوٌة

ولً للمدرسة برفمة أن أحضر  ... كان ناتج لرارات اإلضراب،عامطالبً 

فً مهمة  ...(أم سٌالة)الذي كان ؼابباً فً وهو )والدي(،  ...أمري

 تجارٌة مع إخوة له...

 

سنذهب للمدرسة؟ ٌسؤلنً متى  ...فً بٌتنا (النور)عمً فوجبت ولتها ب    

ٌوم حٌنها فتحدد  ب..)الحلة(والدي ؼٌر موجود  ، أن  فهو ٌعلم تماماً 

  ...ذهابنا للمدرسة

 

سمه من اآلن رافمته ذلن الٌوم...وفً طرٌمنا للمدرسة أوصانً بؤن ا   

ودخلنا عل  ...أحسست أنً مع والدي فعالً فمط، هنا ..(دمحم العماس)هو: 

ً  ...ؤصعب إداري عرفتهرجالً صعباً، فمد خبرته ككان ...الناظر   ..كان لاسٌا
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 ً ..كنت أحفظ اسمه فهو اسم ال ٌمكن أن ٌنسى...)عصام أحمد وكان مخٌفا

 حسون(...شهرته )عصام حسون(...

 

وحٌنها  ...سمً فؤجبتهت أمامه... إلى جانب أبً وسؤلنً عن اولف   

الخفً...الذي  وخضت فً وحل من االضطرابجاست بنفسً الهواجس...

افز عالماته على وجهً...فمد كنت فً أنتظر بملك شدٌد، كنت أخشى تم

فإذا  ...سمهعن ا فً الحمٌمة، )عمً(وهو  )أبً(وخوؾ مرجؾ... سإال 

 سؤل الناظر سإاله وفعالً  ...)الرماد كال حماد(انكشؾ المستور ٌبمى 

 العماس )دمحمعلى الفور:  )النور ود الحاج(عمً فؤجابه  ...المتولع

 ...(عثمان

... الوعٌدبو ،بالتهدٌدأثناءها دفع ... تحدث الناظر مع والدي كثٌرا     

إن بدر منً ما لد ٌسًء  ،ً بالفصلٌع على إنذار نهابولوطلب منه الت

 .مستمبالً..

 

أربعة )بجلدي الناظر أمر من جملة المرارات كان الجلد... فمد     

 شرع)أن أصفها بؤنها من  ،لم أستطع حتى اللحظة (...وعشرٌن جلدة

 سمعتو (مٌة جلدة..)بفمد سمعت أم هً اجتهاد فمط... !بمكاناإلسالم( 

 األربعة)لكن هذه  (أربعٌن جلدةب..)سمعت و (ثمانٌن جلدة..)ب

 ...ٌن؟(جات من و ما عارؾجلدة رٌن شوالع

 

 أدمحم)ورحم هللا والدنا  ...(النور ود الحاج ود البشٌر)عمنا  رحم هللا   

كانا و ..نوكانا صدٌمٌ ..أخوٌنفمد كانا  ...ود عثمان(ود العماس 

 ...فً الدنٌا ..جارٌن

 اللهم أجمع بٌنهما فً أعلى جنانن. 
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بؤستاذي  ...جمعتنً دنٌا العمل بوزارة التربٌة والتعلٌم فً الخرطوم   

 ...وأنا أتملد بعض المهام التعلٌمٌة بؤم درمان ...(عصام أحمد حسون)

ى التً أطلعتكم حت ... وتداعت علٌنا الذكرٌات منهمرة،وحكٌناسوٌاً فجلسنا 

وأمنا على أنها  ،فسررنا كثٌراً لورودها ...ها فً سردي السابكعلٌ

 ...فالحكم كان عسكرٌاً ولتها )حكومة عبود( ...ضرورات تربوٌة آنذان

 

فعرفت  ...ونطرحه بٌننا (البساط األحمدي)استطعنا أن نفترش     

ً  (عصام حسون)كم كان  ساعتها ولٌس بعبعاً  ..خفٌؾ الظل ..إنساناً لطٌفا

 ً ..لم أشعر اآلن وأنا فً معٌته بالخوؾ أو االضطراب... .كما عهدناه ..مخٌفا

مثل ذلن الذي أنهكنً وأنا ألؾ أمامه بمكتبه بالمدرسة... بل ؼمرنً 

ساعتها وعرفت  ...نفسً معه )فتوالفت(إحساس بالسعادة والطمؤنٌنة... 

 الحمٌمً.. (عصام أحمد حسون)من هو 

  

جاءتنً فً مكتب  ...(إٌمانمعلمة الكٌمٌاء واألحٌاء..)ه أذكر أن  ابنت    

... تلتمس أن تلتحك بمدرس لرب سكنها...نسبة لصعوبة تعلٌم أم درمان

 .المواصالت

 

سؤلتها عنه ... حسون( عصام)عرفت من اسمها أنها ابنة أستاذي    

 :للت لها بالحرؾ الواحدعلٌه ... (طمنتنً)ؾ..

مان حمة أبوكً... كل المدارس هنا فً أم در ..ستاذة إٌمانٌا أ) 

 ..داٌراها( ًتأختاري أي مدرسة إن

لحك أبٌها علٌنا وعلى  وألحمت بها...مدرستها  (إٌمان)األستاذة  اختارت

 التعلٌم.

 

أخبرها أن تتصل بؤستاذ  الدها لدأًن و ...حماً ال )إٌمان(حدثتنً أستاذة    

... لها أي مشكلة فً الوزارة إن بدرت ...(شةشب)من  (العماس)سمه ا
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 ...علمت جٌداً الجدٌدة وبعد دخولها لمدرستها  ...رفه جٌداً فهو ابنً وأنا اع

 ...أًن أباها كان على حك

فحمدت هللا أنً لم أخٌب ظنه...نسؤل هللا له الرحمة.. بمدر ما لدم لؤلمة  

 السودانٌة من خٌر ومعرفة.

 

من أصحاب المواشً واألؼنام فً الحلة مجموعة أولت اهتمامها الكبٌر           

 ومن بٌنهم: فً أعداد الرإوس فٌها ،لطعان متفاوتة ...ورعاٌة ،وتنمٌة ،لتربٌة

 .(الكدٌكر برٌر ودعمر ود )عمنا  -

 سراج.ود دمحم ود أعمنا النور  -

 أهلنا فً زرٌبة الماٌدي. -

 أهلنا فً حلة البرٌراب. -

 أهلنا فً حلة الحمٌداب. -

 

التً كنا  ...ع على مرمى حجر من الممابربٌم... )الحلة الجدٌدة(فً كان بٌتنا     

األمر لدى  كما هو ،(ٌدخلنا خوؾ ٌذكر)من ؼٌر أن  ...تكراراً مراراً ونزورها 

  ....)إمكن عشان الجٌرة(الكثٌرٌن من أطفال ذلن الزمان

 

ن  ،ثالثة بناٌات شهٌرة ...رحمه هللا (الشٌخ برٌر )كانت تتوسط ممابر      تكو 

ً متساوي األضالع الشٌخ برٌر ود )أهمها كانت لبة  ...فً مجموعها مثلثا

 (ٌة)بن... وفً رأسه الجنوبً كانت تمؾ فً رأس المثلث الشرلً ،(الحسٌن

وهو  ،)مربعة(وهً عبارة عن ؼرفة ...(الشٌخ الطٌب ود الشٌخ برٌر)

 ()مربعةوكلمة  ...ت، فً ذلن الولالوصؾ الذي ٌطلك على مثل هذه البناٌات

فً الطول وفً  ،تتكون من أربعة أضالع متساوٌة (البنٌة)توحً بؤن   ،هذي

ؼلٌظ  بكسر المٌم والراء، (مرق)ٌتكون من  )عرش بلدي(ذات  ...العرض

من  (أمٌنة)و  ...(لتسوس..)ال ؼٌر لابلوهو ر اشججذوع أ مطع منٌ ..ولوي

ومجموعة من الحطب ٌعرؾ  ...تسنده فً الوسطنفس نوع الشجر، 

الؽلٌظة  (المطارق)تؽطٌه مجموعة كبٌرة من  ...(الرصاص..)ب
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 ال أذكر ذلن  (تمام)أو  (تبن)أو  (ر)حصٌتً تحمل على ظهرها الوالرلٌمة...

 جٌداً...

 

ً   )البنٌة(تماثل تلن       ... تحتل رأس المثلث الؽربً،مربعة أخرى (بنٌة)تماما

كان لتلن البناٌات  ...(الشٌخ عوض هللا ود النمٌر)وهً التً تحوي ضرٌح 

 ، الذي كانجراء البخور الطٌب ...سراآلعبك بال المتضمخةخصوصٌاتها الثالثة 

 ٌطلك فً جوفها...

 

اللطافة مشحون بوكؤنن فً عالم  (...البنٌة)تشعر وأنت داخل تلن     

كنا نزور تلن  ها...خارجفً  ،... التً ال ٌدانٌها أي شبٌه أو نظٌر لهاوالروحانٌات

نشعر بؤنا لد  ،روجنا منهاوعند خ ...بسبب أو بؽٌر سببللتبرن، و (الضرابح)

وأننا لد ولجنا دروب الحٌاة  ...رؼم صؽر سننا، تحللنا من أثمال الحٌاة وهمومها

ونشعر أننا لمنا بواجب ٌمؤله  ،والروح خفٌفة الظل ،تؽمرنا الرشالةالعامة... 

 .التفاإل واالطمبنان

 

أن نحظى ببعض من الهداٌا  ...كان من أسباب زٌاراتنا المتكررة ألولٌابنا     

التً ٌضعها الزابرون من األهل ومن أو تلن  ،لنا من الزابرٌن  مد... التً تمالعٌنٌة

 (فةعرٌتالو ..مرشوال ..أم لرشٌن)ناس على األضرحة مثل النمود  ...ؼٌرهم

إلى ؼٌر ذلن من الخٌرات و ،أو الؤللوب ،أو النبك ،أو الفول السودانً ،أو التمر...

 ...عدنا بالؽنٌمة من ساحة المعركة... وكؤننا لد نحملها مسرورٌنالتً 

 

كان و، (دٌن)أحمد ود النور ود محٌأخً  تصادؾ مرة أن تاللٌنا أنا و    

... وجدنا بها كومة علٌه الرحمة (الشٌخ عوض هللا) (بنٌة)فً  ...ٌكبرنً بملٌل

ووضعته فً  )كوم التمر(صؽٌرة من التمر أمام الضرٌح... هجمت على 

ً بذلن أنه أصبح  ...ً(طرف)  ،وكان مثل هذا الفعل متعارؾ علٌة ...(حمً)معلنا

ً  ،فلن ٌستطٌع الطرؾ اآلخر  ،تولؾ أحمد برهةمما كسبت ٌدان...أن ٌؤخذ نصٌبا
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كما  (نحنا أخوانؤف) ...بٌننا ... فطلب منً أن نتماسم ذلن التمرولجؤ للحٌلة

 ...لال

  

دٌدناً  (الحنٌة)و ،والتعاطؾ ،الودكان ... نسبة لما تربٌنا علٌه نحن وكبارنا    

ً  من  التمر وطرحت  (ًعب  )على موٌة الكنكشة( )ال..حالة لنا جمٌعاً... أرحت كف

 ً  (عرالٌه)وضعه فً طرؾ  ...هجمة شرسة هعلٌ (أحمد)عندها هجم  ...أرضا

 ً هذا المولؾ بخدعة سٌدنا عمرو بن نً ذكر ...تجاه الحلة المدٌمة ،ولفز جارٌا

، بدالً من للصحابً الجلٌل أبو موسى األشعري فً تولٌة الخالفة لمعاوٌة ،العاص

 ...ً هللا عنهسٌدنا على رض

 

كان أحمد لصٌرا  ...جارٌاً خلفه كالصاروخ (أحمد) (أسن)ما كان منً إال أن     

، فلحمت به لبل أن لكنً كنت أسرع منه ...شدٌد )جراي(و  ولرٌباً من األرض

 ..الذي لطعه من لبل بوعدهٌوفً  ان رضخ واستجاب ألنوهن ...ٌدخل الحلة

أملً أن ...اء واإلخاء السلٌمام التمر فٌما بٌننا... ولمد تم ذلن بمنتهى الرضلتسال

  ما سردت.اً موتتذكر حتى ولو بعض ...(أحمد)تكون ذاكرتن تسعفن ٌا 

 

من  (الزوارة)بعض  (نشٌل)و ...(الشٌخ برٌر)كنا عندما نزور ضرٌح     

  ...الضرٌح

 (نتزور)كنا  ...مفروش فوق الضرٌح ،راب رملًالزوارة عبارة عن ت)

  ...(ونسؾ منو شوٌة ..ناعلى أجسام )نكتح منو ..به

موجود على الحابط ال ...على ذلن التجوٌؾ الممعر (ا)نتكل ضهورنبعدها  

نعتمد وكنا  لدى النساء...وخاصة  ،(الضهر)كعالج لوجع  ...بةللمالشرلً 

 ،ة(باالحر )كان لامت.. هً المالذ اآلمن لنا ..(الشٌخ برٌر)أن  لبة  جازمٌن،

 سنكون فً مؤمن وسالم...ف
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 ،(الشٌخ عوض هللا) (بنٌة)فتبدل حال  ،ونحن نكبر ...مضى بنا الولت    

فً ولت وأصبحت لبة  (الشٌخ الطٌب) (بنٌة)وتبعتها فً ذلن  ...وأصبحت لبة

 ..والبٌانات ..(الضرابح)وخاصة  ...ؤهلهابو ،الصلة بالممابر ًلصٌمكنا  ...الحك

ح من ... التً تشهد على صالالتً تؽرس بجانبها الراٌات البٌضاء ..والمبور

نوا فً هم تبٌ  ؤن  ب ...بعض األهل ... أو من شوهدوا فً األحالم عن طرٌكبداخلها

 ...هذه األماكن

 

 :كانت هنان راٌات فً ضرابح 

وجدنا الشٌخ  ..وجدنا الشٌخ أدمحم ..وجدنا الشٌخ المومن ..جدنا ود عرٌض 

كانت الشواهد على  ..ؼرب الحلة )المدال(وجدنا الشٌخ  ..)جوة الحلة(السمانً 

من األهل، نعلم جٌداً أٌن لكن كنا نحن وكبارنا  ...ووجودها نادر ،المبور للٌلة جداً 

 إن لم ٌكن كلهم فؤؼلبهم... )ناسنا(هً لبور 

 

... وعلى أعتاب المدرسة الوسطى، لادتنً الذاكرة وأنا فً السنة الرابعة األولٌة   

 ً  (عوض هللا)ٌارة لضرٌح الشٌخ ... فكان أن لمت بزالتً كنا ال نعرؾ عنها شٌبا

 :ونذرت نذرا مضمونه

 كان جٌت األول لٌن أب أربعة(ٌا ٌابا الشٌخ عوض هللا )    

 (ةدادج)تؤكٌداً على أنه لٌس  ...ٌمشً على أربعةما من  ذلن ذبح )بهٌمة(ٌعنً  

ألنً تفاءلت ببركة  ...علٌه اً طٌب ... وكان ولع الخبرأخبرت أبً بذلن ...(دٌن)أو 

 . .. (عوض هللا)الشٌخ  ،شٌخه

 

وعلى الفور اشترى أبً تٌساً  ..(جٌت األول) و ...جاء االمتحان وجلست له    

أمام  ...وذبحت النذرعلى ما أذكر ،ذلن الٌوم األربعاءفً ولمت  ...بثمن زهٌد

)بلحمة  ولم أحظاللحم كله الحاضرون  ... تماسم(عوض هللا)الشٌخ  (بنٌة)

وبدالً عن ...)حسب شرعتنا آنذان( ..لً أكلهوال ٌجوز  ه نذرألن   ،منو( واحدة

)ؼرفوا  )نجضت(ولما  األربعاء( )بلٌلةاللحم ولفت مع أولبن الذٌن ٌنتظرون 

 ...وهً نار تشوشو..(.. لً منها فً عبً
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وتبادل االحترام بالمعاٌشة  ..وبهجة ..ورضاء ..وتكافل ..ساطةكذا كان حالنا به   

 المملوءة وداً وطٌبة... ..السلٌمة

 

، .. تدنو من موطن اختبابهاالؽابظٌام الصٌؾ من أ ،لم تكد شمس ذلن الٌوم      

جسامنا نحسها ؼرزا ثالبة  فً أ ،وهً ال تزال ترممنا بعٌن لاسٌة ...عٌنناعن أ

ً ٌنشوٌت بحرها و كم )انة...التً كم اصطلالواه  ت( بنٌرانها الحارلة..مرارا

 ...وتكراراً 

 

ض من المسوة تمتعت بفٌنها ... كانت ألسى بكثٌر إذ أشمس ذلن الٌوم ن  ال أإ    

م بالجفاؾ... متزامنة مع جسامنا ما نالت من العذاب الموس  والترصد ...نالت من أ

نا... الذي ٌسكن فً هدوء عمٌك.. للك.. انمطاع الماء والكهرباء عن حٌ  

فً مدٌنة بورتسودان ومتضجر... خلؾ تلن التلة العالٌة..التً تعرؾ لعامة الناس 

ٌمع  الى هو و ،(..)حً المٌرؼنٌةبكان حٌنا ٌعرؾ .ب.. )راس الشٌطان(..

 الؽرب من المطار مباشرة...

لكن تؽٌر االسم نتٌجة الترضٌات )حً المطار(..ب..كان من المتولع ان ٌسمى 

 ن  منتصؾ السبعٌنات...كنت أحس أ ٌعنً من )من الزمن دان(التً كانت لابمة 

املن التعلٌل لذلن.. فربما تكون كن السابمٌن ..لكنً لم أ كمثالهٌكن ٌومً ذلن لم 

 هواجس ولٌس اال..

 

سً ا على الباب فخفك للبً.. وللت لنففً لحظة شرود ذهنً ...سمعت لرع   

 ً فتحت الباب بخفة  اللهم اجعله خٌر(......) )هللا ٌكضب الشٌنة(.. متوجسا

 صدق ....مامً ما لم اتولع و مالم أفرأٌت أوتردد خفً ..

 

صؽرهم أكبره ... وأرهم سنا ٌكبرنً بعشرة أعوامكب... أالرجال كانوا ثالثة من   

رهم... وأبهى حللهم... تحس حسن صوكانوا فً أنا بعشرة اعوام بالتمرٌب...أ

ٌن جاءوا..؟ وكٌؾ جدا...  ودونهم فً كل شًء... من أ صؽٌرأنن مامهم وأنت أ

  )راس الشٌطان(..؟وصلوا الى ما وراء 
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ا رابحة أصٌلة، تبدو وكؤنهعطرا(... )لٌستاشتممت فٌهم رابحة زكٌة    

دروسا... وعبارات... ...كانت نظراتهم ًعمالتتصاعد... من جذور ؼابرة فً أ

حسست أنهم ٌتوجهون دور فً فلكً...وبحسب ظنً  أ... تتمافذ نحوي.. وتاً وعبر

ً  ركت ذلن جٌدا... دنا...  ولٌس للدار.. أبكلٌاتهم نحوي أ تطلع ن أأ ولم ٌفت عل

خر...  بنفس المدر من التؤمل تفاصٌل  وجوههم... الواحد تلو اآلفً مساحات و

 الذي مارسوه نحوي.. 

 

، الٌسرذرعهم... وبالذات لعصً او الهراوات... فتطلعت الى أال ٌحملون اإنهم    

... فً أعلى )السكٌن ام جفٌر(حٌث اعتاد الرجال عندنا فً السودان وضع 

 )جاللٌب(ٌسر.... لكن لم الحظ ذلن..كان ثالثتهم ٌلبسون جالبٌب لذراع األا

فً  نٌمة.. تمعنت كثٌراً نظٌفة.. أ )كوٌرة الشٌطان(...متدلٌة حتى  ...بٌضاء

صبح اآلن  تراثً بالتمادم... مخزونً الثمافً... والذي أالتفصٌلة، وجدتها وحسب 

كما كان ثالثتهم ٌتوجون رإوسهم    )مصطفى ود الطٌب(..ها تشبه تفصٌلة ن  إ

 )لفة العمة(بٌضاء ناصعة تسر الناظرٌن... وال حظت أٌضا أن  ب..)عمم(

ً خر.. فكانت طرٌمة  لفة أتختلؾ من واحد آل  لصرهم لامة....وهو أ  كبرهم سنا

 خرٌٌن ...عن طرٌمة اللفتٌن األ تختلؾ  كثٌراً 

 

جمل ما ٌلبسه الكرماء من الموم من أ ...كانوا ٌمتطون ثالثة أنواع من المراكٌب   

فً وجوههم... فهم بال شن  ... دار فً خٌالً ما دار... حٌنما تفرست ملٌاً 

ٌنوي الخروج...فهاجنً الخٌال  ،عمالهم..ٌتلوى فً أدفٌنا. ٌحملون سراً 

ولفت فٌه على الرمضاء...  شكوكً...  وربطت كل ذلن بٌومً الذي نًوداخلن...

وار عانً من أن الشمس الساطعة... التً ال زلت أنٌران تلبها من  مستجٌراً 

 لهٌبها... حتى ساعة ولوفً هذا.... عند باب منزلً...

 

لم ٌتجاوز  شٌبا ٌذكر من الولت...لكنً وما انتهٌت وبارحت  ،كل الذي ذكرت   

شرودي...وجدت نفسً بكلٌاتها منحشرا فٌهم... بلهفة.... فً احتضان منمطع 

معهم،  تالصك()أن سهم... ولبلت أعنالهم... وتشهٌت أالنظٌر.. لبلت رإو



 

31 
 

                         (...)مبهولنا فٌه من اندفاع ما ال نهاٌة .. أكاد ال أصدق ما أجسدٌا، الى 

لوي... وعاصؾ...نحوهم... فمد وجدت نفسً ... وبحك، أسٌر هإالء الرجال 

ن منه... ختٌاري.. ال فكارادتً.. فً معتمل االثالثة... أدخلت نفسً بطوعً.. وإ

عثر على ما لد ٌنجٌنً... من نزول وتدلً..  تلن فتشت فً كل دواخلً... أل

ً  المطرات الدافبة.. ا الذابلتٌن... رؼم  لمالحة..  التً انحدرت بمسوة... مؽادرة لعٌن

 تماما.. )المهري(أنفً... لتحتضن أسافل جسدي... 

 فتذكرت )الخنساء( الباكٌة وهً تمول:

 

 لذى  بعٌنٌن  ام بالعٌن

 ار....عو  

 ام ذرفت اذ خلت من اهلها الدار....

 

ن سان أنوعرفت كٌؾ ٌمكن إلمسٌرة حٌاتً... ... فً جربت العناق كثٌراً    

... فضالً عن الوصول واالنصهار خر... وذلن تولا وتطلعا للتوحدإنسانا آٌحتضن 

ن... مع هإالء الرجال الثالثة...كان لآلدمٌة األولى...لكنً عجبت لما أنا أزاوله اآل

ً  عنالاً  ً  حمٌما  وؼادرانمطع الصوت عنً إذ بمانً فً صمت مهٌب... .. أمحموما

 التفات...من ؼٌر 

 

و داة... أن )مخنوق(... لكن من ؼٌر أاآلفانا  ن ممولة )خنمتو العبرة(أدركت اآل   

من ؼٌر كؾ خانمة دخٌلة...اندست أوجاعً خجال...وحرارة الشمس تدثرت من 

رهمتها المعاناة من وراء بعض من الشجٌرات.. التً أ )لبدت(وراء المبانً... و 

تت؟ ال ٌن ألعطش...وطافت بنفسً نسٌمات.. من أفً البماء .. وهً تشكو ا

 المسها ببدنً ...حسستها ولم أأفمد أدري... 

 

. هنا هدأت نفسً... وتلبسنً سرور متمدد... فعل بً ما فعل من تؽٌر مفاجا..   

دة... جددت لً كل وهام..  وأعادنً فً لولبة جدٌبدد كل الشكون.. والظنون.. واأل
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الكرام..  وعشٌرتً....  من هإالء الرجال؟...إنهم أهلًصحابؾ دواخلً..أتدرون 

 .....ٌمفون فهم

 

براهٌم ود الخلٌفة ود ي إ.كان ٌمؾ أستاذمامً مباشرة..لبالتً وأ   

عوام التً ذكرت... بالتمام وهو الذي كان ٌكبرنً.... بالعشرة من األ)فلٌل(...

...وهو ٌم()طبعا دي مبالؽة وبس...انت لسه شاب أستاذي الكروالكمال 

ابٌر خمسٌنات المرن مس داخل أضاأل فضاءن ٌطوؾ بً... فً الذي أصبح اآل

 التً ال تنسى... أستاذاً  (شبشة)فً ربوع بخت الرضا...وفً رحاب المنصرم( 

ً  (الصفٌراٌة)معلما... وبجوؾ  ..تداعى كل وممصداً  ...منشداً الحبٌبة ... صوفٌا

الزاخرة بالعطاء... وبكل ما هو جمٌل براهٌم بكل لامته ذلن أمامً وأستاذي إ

ً ها من سانحة أوسامً... ٌطرق باب داري... فٌا ل  ضفت على حٌاتً برٌما

 ً ً  وومٌضا  وشإما... ... بددت ما لد كان ٌحسب لدي كدراً وألما

 

ستاذي ابراهٌم ... بالنسبة لً... لٌوم المشمس الحارق ...كان ٌمثل أفً ذلن ا     

 ً ً  ؼٌمة والٌة...وهرما ءت بدار أضانارة عالٌة  مضٌبة... من منارات .. ومسامما

ول... من ..فمد كان أستاذي ٌمثل الرعٌل األ.ها أبداً هلً الكرام...لم ٌخفت ضوءأ

امر التعلٌم والتربٌة ...فً على عواتمهم.. وفوق أعنالهم...الذٌن حملوا 

الى جانب ما هو خالص وتعمرها المثابرة والجدٌة... ٌمؤل نفسه اإل ....(شبشة)

... فٌه من خلك رفٌع... وأدب جم محمود... الم الل لكم بؤنً أحس أنً صؽٌر جداً 

مام أمثال هإالء العظماء...كان هذا المولؾ ٌمثل زٌارته الثانٌة لً... بعد مرور أ

 ً ... طافت بنا األٌام فٌها عبر متاهات متنملة.. إلى أكثر من خمسة وعشرٌن عاما

...فً  )راس الشٌطان(ن تكون... فكانت هنا...بالمرب من أ أن أراد لها هللا

 منتصؾ الثمانٌنات من المرن الفابت...

 

       ً الصادق مختار سلٌمان.. واالمٌن  كانت اول زٌارة لً منه... )أنا وصاحب

مصطفى عبدالرحمن(... عندما تم لبولنا بمدرسة النٌل االبٌض الوسطى...العام 

م ..كان لتلن الزٌارة ولع عمٌك ولوي فً نفوسنا...فمد حظٌنا بممدم رمز 6494

ً من رموز التعلٌم عندنا... ٌتفمد أ  واختٌاراً  حوالنا... ونحن صبٌة صؽار...طوعا

وهذه عزٌزي المارئ بنابه...وعلى أ (شبشة)وؼٌرة على موطنه الصؽٌر منه ... 



 

33 
 

فً نفوسهم كل معانً فمد زرع هللا  ....(شبشة)هلً فً منحة ربانٌة أل

 التواصل.. والتكافل االجتماعً.. فٌما بٌنهم... واللذان لم ٌنمطعا حتى الٌوم...

 

النور حاج الطٌب الشٌخ ستاذنا الخلٌفة نفس تلن الحمبة... أمد زارنا فً ل      

ستاذ رطمت الثانوٌة... وزارنا األخ األوكان ولتها طالبا بمدرسة خو ...النور

 المرحوم التوم النور الجراري..الذي كان طالبا فً مدرسة الدوٌم الرٌفٌة

.. مامنا االخ األستاذ دمحم الطٌب دمحم حسن )ود دلٌس(.الوسطى... كما وجدنا أ

 عوض هللا...فً السنة األخٌرة فً النٌل األبٌضحمد البشٌر والمرحوم أ

ً  ..ولد كانا سنداً الزسطى  لنا... لوٌا

 

عبر ...(شبشة)ما من ؼٌر أولبن... فمد ؼمرنا بالفرحة الكثٌر من اهلنا من أ   

زٌاراتهم المتالحمة...لمد تداعى كل ذلن أمامً... وؼٌره الكثٌر... وأنا فً حضرة 

ما سر هذه الزٌارة... استاذي... ابراهٌم ود الخلٌفة ود )فلٌل(....لكن ٌاترى 

وفً تلن  ،طاللا... وعند تساإلً هذاالثانٌة اآلن...التً لم تخطر على بالً إ

... وعاودتنً شكوكً...وداهمتنً  كصخرة اللحظة بالذات...طولت نفسً ظنونً

 صماء تسمط من عل...

...ما بٌن فرحتً بلماء أستاذي تسارعت نبضات للبً... وأفكاري تطوؾ بً...للمة

 عند حافة تولعاتً المشبومة... )أحوم(...براهٌم..... وتوجسً وأنا إ

لت ما ٌجٌش خران...   فمد أكمال فرحتً... وهاجا فً ذات الوما ضلعا المثلث اآلأ

 بداخلً من مخزون تراجٌدي ملتهب...

 

طار الزاهً للصورة...الهدوء... عوض هللا ودمحم حدوٌة...رسما اإل علوب      

ن الراحة.. طٌافا مأا وحلو الحدٌث...وأطٌبه... نشر واألدب... ...(الرولة)و

الروحً... الصافً.. الذي ظل ٌخاطب الوجدان  والحمٌمٌة.. والتجاذب

ال تدع لؽٌرها... من سبٌل للتسلل.. او  (شباشٌة) (لمة)والعواطؾ... كانت 

عم المكان رونك من الحدٌث... شمل الماضً والحاضر... بدأ  ....(االنحشار)

نهلت فً  )السوٌل(..وحتى  )التمار(ومن  )زندٌة(...وحتى  )الردمٌة(من 

فرصة اال والتنصتها... لمد وجدتنً تلن  ت()أفو  شره متكامل... ومتداخل... لم 
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ن أللماضً بكل روافده... فؤبٌت  )عشطان شدٌد(الحكاٌات... ظامبا و 

جابات فردٌة وجماعٌة... كانت إ وأتلمىسإال بالسإال... أصمت...وظللت أردؾ ال

... أعٌشها لحظة بلحظة... وأفتتها من حالوتها تدب فً مخٌلتً برلة وهمس دافا

... حلو تذولها...لم أدع ألهلً الكرامٌصؽٌرة... كً  )نتؾ(أجزاء وأجزاء...و 

تصوره سٌؤتً... أخر من الحدٌث... الذي كنت آسانحة، ألن ٌندرجوا تحت سٌل 

 ..وكنت أتولع وصوله... فمد كانت مشاعري توحً لً بذلن 

مكن تبرعات للمدرسة إمع بعض عندي شنو؟  )ٌاربً الجمع الناس دٌل

 أو المستشفى؟(

 

خر... ... وأناجً نفسً من حٌن آلمعهم فً تواصل تام تونس(أ)نس آكنت أت    

تولع أولم ..)شٌن(.صدلن المول.. لارئ العزٌز... بؤنه لم ٌدر بمخٌلتً لط.. أمر أ

 لكن وا لد ٌكره ... من لول أو فعل... م أبداً 

نفسً..كنت  حاسً بى شً... لد ٌكون مفاجا.. الحمد هلل كان جٌبً بٌنً وبٌن )

 ملٌان... وذلن ما جعلنً مطمبن أكثر..(...

 

فً جلسته... تارة ٌتحرن بجسده  براهٌم كان )ٌتململ(إحظت أن أستاذي ال   

نفسه للحدٌث... لمد دنا النبؤ  ٌهٌانحو الٌمٌن... وأخرى جهة الشمال... وكؤنه 

منً.. وتدانى لً.. فوجهت كل مشاعري ونواظري..  نحو شفتٌه.. بتدلٌك ال 

 ٌخطا...هنا أزال أستاذي الستار عن مضامٌن كالمه ولال:

 

)امكن ٌاعمر... تتساءل وتمول الناس دٌل الجابهم هنا  لبورتسودان 

حسن )ارٌل(... حصل لٌه  شنو؟ وهللا الحصل.. أنو ولدنا الطٌب ود الممدم

   حادث وتوفً فً سنكات...الفاتحة لى روحه(...

رفع الجمٌع أكفهم  للفاتحة... لكنً وهللا ال أعلم ان كنت لد رفعت معهم الفاتحة أم 

 ،واأللم ،ال... فمد توارت عنً كل مشاعري وأحاسٌسً... ما عدا ما ٌحمل الحزن

صمت لل ما ٌوصؾ وٌشبه به اال )صمت ومدافن األسى... داهمنا جمٌعا ولتها... 

 الممابر(...
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  ( لوة اال باهلل العلً  العظٌمال حول وال)

  ً صمتً... ؼٌر أن نفسً ارتمت فً ؼوؼاء من الضجٌج  للتها وأطبك عل

 بالداخل...ال زال ٌهزنً....

 

أفمت من صمتً... وأفاق ضٌوفً أٌضا...فمد كانوا ٌتضورون ألما... اال أن    

المً كانت تفولهم جمٌعا... وذلن ألمور  ثالثة... لجدة الخبر عندي... ولولعه آ

الماسً على نفسً.... ولتطابك ما ٌحوٌه من ألم... بما كنت أعانً من 

توجسات... منذ بداٌة هذا الٌوم الماسً... والذي تم تتوٌجه بخبر وفاة أخً 

ذي لم ٌدع للتكشٌرة ذلن الشاب العصامً... المهذب...المإدب... ال )أرٌل(...

. كان خفٌؾ الظل... رشٌما... فً أداء عمله... وفً هه الصبوح..مولعا على وج

طموحا... متطلعا... متفابال... ٌدفع بنفسه  )أرٌل(نجاز واجباته... كان إكمال وإ

... فً سبٌل ع صدره الواسعنحو مستمبل مشرق... فكان  ٌملإه  األمل بمدر اتسا

رالا فً الحٌاة ... ه...  وكان ٌتسامى لما هو  أكثر إشلٌه نفسالوصول لما تسمو إ

 كان فً شرعته دابما ما ٌسر:

 خالص لمجتمعه(... ... ثم الكفاٌة ألسرته.... واإل) العمل أوالً 

بوالدٌه... مما جعلهما ٌؽمرانه بمحبة زابدة..  بنا باراً ه كان اكنت أعلم جٌدا أن  

دلة... الى جانب وفٌض من التمنٌات الطٌبة.. وسٌل من الدعوات الخالصة والصا

دد األلم خر ... ٌدركها من كان أكثر التصالا به منً... لمد تمصفات.. وممٌزات أ

لٌلة صٌفٌة ربعة ... فمد أمضٌنا لٌلة ال نشن أنها كانت كثٌرا فً نفوسنا نحن األ

 لاسٌة...

 

ربعة... الى (  األالمكلومٌن)...توجهنا نحن  )الٌوم التالً( فً صبٌحة الؽد     

)المالب( خونا عوض هللا دمحم موسى.. سابك حٌث كان أ ..(سنكات)مدٌنة 

ً ماتل، الذي ولع به ذلن الحادث األال لدى أجهزة األمن علٌه  لٌم... كان متحفظا

جراءات...الشرطٌة لٌات  الدخول والخروج ومتابعة اإلهنان... ومن بعد عم

والمضابٌة... فن التحفظ علٌه بالضمان... ومن ثم لمنا بزٌارة لمبر المرحوم 

 ...(سنكات..)بفً ممابر كانت تعرؾ بممابر الحوادث  ...رٌل()أ
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حوال ٌر عن كٌفٌة ولوع الحادث... وعن أخ عوض هللا الكثٌر والمثحكى لنا األ   

زمالبه الثالث...وعن محاوالته المتتابعة لتفادي الحادث... وكٌؾ تمت وفاة 

 جراء ذلن الحادث المؤساوي... رٌل()أ

ض هللا، وهو فً حال كان ٌعتصر األلم، عوأخونا التفاصٌل التً رواها  ن  إ    

 ... كانت فوق االحتمال...وٌؽالب ما أصاب دواخله من أسى

أناجً النفس مؽلوبا  صبحت وحٌداً (....فؤبورتسودانمدٌنة ) هل الكرامؼادر األ    

حمل أ ،)أرٌل( بر المرحوموولفت على ل...(سنكات)مري... ذهبت الى على أ

والتضرع هلل  .والدعاء.. والترحم...التارٌخ... وشاهدٌن ٌحمالن االسم... 

 الى...وؼرستهما على طرفً المبر..تع

 

لوم بذلن... ال اخفً علٌكم بانً لم استطع أن أحسب ما انهمر من الدمع وأنا أ    

لى  لمت به وأنا أتحسب بؤن ٌصل فً ٌوم ما... بعض من األهل إ

 ...  ذلن المبر الطاهر فً  الولوؾ من خلؾ راؼبٌن... (بورتسودان)

 

حدث بالفعل.... فان ذلن الزمان كان مشبعا  )لد ٌكون ذلن    

ً الرحمة...التً كانت تسع  للوب األب  ...(هل جمٌعا

 

للمرحوم ....(فلٌل)ٌفة ود براهٌم ود الخلنسال هللا ... أستاذي الجلٌل... إ

 الرحمة والؽفران وحسن المبول عنده...  ...رٌل()أالطٌب 
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 الخاتمة                                  

 هنا عزٌزي المارئ...

 (...الترترة)عن  (ترتاري)سٌتولؾ 

 ...التً من خاللها ولفنا على الملٌل جداً 

 زمان، (شبشة)من شؤن 

 ...خالل أٌام مضت

 ...وذكرٌات تداعت عنوة

 ،تبث ما لد فات على بعضنا

 ،ممن لم ٌتعاٌشوا

 بؤحداثه العظام... مع ذلن الزمان الذي مضً

 

 لعلمن عزٌزي المارئ...

 ... (التراتٌر)إن  كل ما تم سرده من خالل هذه ف

 ،ن إطار الحمٌمة المعاشةال ٌخرج ع

 

 ....(الترتاري)نؤمل أن ٌكون هذا الطواؾ 

 ...لد أرضى ؼرورن

 ...ودخل فً نفسن 

  مدخالً طٌباً... 

 

 إلى اللماء،،،،                                                     

 



 

38 
 

 الصور                                    
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