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 أرض الوفاء                         

 

تستلمً ملهمتً )شبشة(... على رحاب الضفة الؽربٌة    

للنٌل األبٌض... تفصلها مسافات لٌست ببعٌدة...عن ؼٌرها 

من البلدان... فعلى امتداد النٌل األبٌض جنوباً، تمبع مدٌنة 

)الدوٌم(...على بعد عشرٌن كٌلومتراً، وإلى شمالها تتمدد 

... بحوالً مابة المسافة فً ما بٌنها وبٌن مدٌنة )أم درمان(

 وثبلثٌن كٌلومتراً.

أرضها.. وامتداداتها.. فً جوانبها الثبلث، تتمٌز بخصوبة   

تربتها... مما جعلها تعرؾ بؤنها أرض زراعٌة...حٌث 

أنشبت فٌها مشارٌع زراعٌة تعرؾ باسم...)مشارٌع شبشة  

لئلعاشة(... ذلن إلى جانب الزراعة المطرٌة، التً تشمل 

نواعها...وهً ذات العابد النمدي السرٌع زراعة الذرة بؤ

المباشر... لتؽطٌة حاجات المزارعٌن اإلعاشٌة اآلنٌة...كما 

تزخر أراضٌها بزراعة الخضروات المختلفة... عبلوة على 

 البطٌخ، والشمام.

ٌوفر النٌل من خلفها ثروة سمكٌة وافرة... طوال العام،  

مما ٌؽطً حاجتها من األسمان... التً تدخل فً معظم 

 الصناعات المحلٌة، فً المنطمة كصناعة الفسٌخ.

تتمتع )شبشة( بحركة تجارٌة واسعة... فً مختلؾ أنواع  

التجارة المتوافرة فً مدن السودان األخرى... وٌساعد فً 
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اج تلن النجارة، مرتادٌها من كل المناطك والمرى نمو ورو

من حولها... وذلن من خبلل جلب منتجاتهم لسولها 

العامر... وللتزود بما ٌرؼبون  شراءه، مما هو متوافر فً 

سولها من الموارد المحلٌة... ومما هو مستورد من المدن 

الكبٌرة... ومن المناطك الؽنٌة بالسلع والمواد األخرى 

 دة.المستور

تتوافر فً شبشة بعض محبلت الصناعات التً تفتمدها 

أرٌافها... مثل الموبٌلٌا الفاخرة، ومحبلت خٌاطة المبلبس، 

والتطرٌز...عبلوة على وجود المستشفى.. والصٌدلٌات.. 

 والعٌادات الطبٌة..

كما تتكامل وتنتشر فً شبشة المدارس بمستوٌاتها  

وعدد من الخبلوي، المختلفة... بنٌن وبنات، الحكومٌة، 

والمساجد، عبلوة على المدارس الخاصة والمعاهد...كما 

تتعدد فٌها األندبة الثمافٌة والرٌاضٌة والفرق الرٌاضٌة 

 المختلفة... 

تتجمع فً )شبشة( وسابل المواصبلت المتعددة... وذلن  

بوفرة السٌارات الكبٌرة والصؽٌرة...مثل:البكاسً، 

لشات... كما تتوافر بها المطاعم والحافبلت، واألمجاد، والر

بؤنواعها...والمماهً، أما بٌوت األهالً فمفتوحة لجمٌع 

الوافدٌن، من الزوار، ومن أصحاب األؼراض، أو من 

المشاركٌن فً المناسبات بؤنواعها... وبخاصة فً األفراح 

 أو فً األتراح.
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جل سكان شبشة الحالٌة هم من المثمفٌن األفذاذ... ومنهم 

ٌن الذٌن ٌشؽلون وظابؾ مرمولة، وهامة، على الكثٌر

مستوى مناطك السودان المختلفة... ومن المواطنٌن من هم  

من زمرة رجال األعمال السودانٌٌن... وافري الثراء، 

المنتشرٌن فً موالع اإلنتاج المختلفة... الزراعٌة منها أو 

الصناعٌة، أو التجارٌة... ومنهم الخبراء، والسٌاسٌون 

رون... ومما ٌثٌر االنتباه أّن كل هذا الجمع الكبٌر المشهو

 تجده متجانساً، وواصبلً وفخوراً بوطنه...

لمد توسعت موارد أرحامهم، وصنعوا من الشتات بإرة 

 موحدة... مشعة تدعو للخٌر والتبلصك االجتماعً دوماً.

مما ٌسر الملب أٌضاً، فمد لامت مإسسات ومنظمات طوعٌة 

عها فً مرلد هدؾ واحد... هو متعددة... تصب جمٌ

 )شبشة(...

تمٌز شبشة عن ؼٌرها من مدن المنطمة، وفرة النشاطات  

الدٌنٌة الكثٌفة... فاألمر الصوفً فً أوجه... وهو األساس 

الذي تهضت منه وبه وعبل شؤلنها، وصٌتها... بذلن الرباط 

الصوفً، فمد تعددت بها كل ألوان الطٌؾ اإلسبلمً... كما 

 فً مدن السودان األخرى.هو لابم 

النشاط الدٌنً لوٌم وراسخ فً )شبشة( مما جعل الكثٌرٌن 

من أهل السودان... بنتمون إلٌة، وٌبادرون بزٌارة مدٌنة 

)شبشة( من حٌن آلخر... و ٌوفدون بؤطفالهم لتلمً 

 الدراسات الدٌنٌة فٌها... على أٌدي العلماء المحلٌٌن بها. 
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... أن سهل هللا لهم اإلنتشار فً مما أتاحه المدر ألهل شبشة

جمٌع موالع السودان... شرله، وؼربه، وشماله، 

وجنوبه... فاختلطوا من أفراد وجماعات... مع ؼٌرهم، فً 

تلن المواطن المختلفة... وجلبوا معهم من الثمافات ما أثرو 

به الساحة فً )شبشة(... كما أنهم حملوا معهم من اإلرث 

ثٌر والمثٌر الجاذب، الذي دعا الناس الثمافً المحلً... الك

فً تلن المناطك، ٌتوجهون نحو )شبشة(...لٌستمروا فً 

أحضانها، سوى أن كان ذلن بفعل العمل أو المصاهرة، 

 فؤصبحوا مواطنٌن لهم شؤنهم.

نؤمل عزٌزي المارئ... أن تتبدل األحوال، وترمً بنا إلى 

ا نخطه األحسن... وعندها سنكتب عنن ٌا )شبشة( بؤجمل م

 من حروؾ مضٌبة ونٌرة...

 

 المإلؾ                                                 
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 الممدمة: 

 ٌسرنً عزٌزي المارئ الكرٌم,,,   

 أن أجّمع كل أو الكثٌر مما كتبت...  

 فً حك دار نشؤتً )شبشة(...

 فً صعٌد واحد،

 وأضعه بٌن ٌدٌن الكرٌمتٌن،

 السهل...لنمكنن من االطبلع  

 على ممتطفات من والع  حٌاة أهلنا فً زمان مضى...

 ال زلنا ننعته بالزمن الجمٌل...

 

 حٌث كان المجتمع،

 ٌزخر بكل ما تتطلبه حٌاته،

 من خٌر، وتكافل...

 أصبح لنا ولمن جاءوا من بعدنا...

 أساساً لٌماً، ومرشداً ناصحاً،

 ومنبراً نتوق من على منصته...

 ونطل على العالم،

 حافظٌن بالمدر الذي نستطٌع... 

 على اإلبماء لهذا المجد راسخاً كالطود الشامخ،



 

7 

 

 ونمؾ علٌه كؤرض صلبة...

 نستطٌع االنطبلق منها...

 نحو السمو، والترلً...

 فً مآالت الحٌاة اآلنٌة، والمادمة، نفخر ونمول: 

 )هنا شبشة(...

 )هنا مهد أجداد، أعطوا وما بخلوا(،

 أعزابً...نحو جهدهم هذا...التفتوا جمٌعاً  

 الداعً أبداً للبماء.

 

 ٌحك لن عزٌزي المارئ... 

 التنمل بٌن دفتً هذا الكتاب بكل الحرٌة...

 كما ٌحك لن أن تدلً بما تجود به ذاكرتن،

 أو بما نما إلى علمن... 

 عبر ما جنٌته من االطبلع،

 أو بما تلمٌته من السلؾ، لصصاً، وحكاٌات أو مخطوطات...

 لؽاٌة لدٌنا هً:فا

 أن )نبمً على آثار لٌمة... وعلى مضامٌن تارٌخ ناصع...

 لموطن ٌظل لٌماً(. 
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 ستجد عزٌزي المارئ ...

 فً بعض المماطع... ما لد تعرض له المإلؾ...

 من أحداث.. أو موالؾ.. شخصٌة،

 فهً ذات صلة ب..)شبشة(...

 طالما أّن المإلؾ فرد شباشً.

 

 بعض الخواطر الصؽٌرة...كما ٌسرنً أن أهدٌن 

 فً نهاٌة الكتاب...

 وهً تتحدث عن:

 اإلبل  -1

 الشلوخ -2

 شاعر الؽزل -3

 

 أتمنى لن عزبزي الؽالً..

 سٌاحة طٌبة بٌن السطور....

 

 و إلى اللماء،،،،                               

 

 

 

 إلمإلؾ                                                        
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 الــترتــار                          

 )الجزء األول(                                   
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 لن أن تفخري... فؤنت ال تزالٌن عروسة ٌا )شبشة(       

 

 

 

           (:                           1تمدمة الترتار )  

 استهوانً الولوؾ المحبب كثٌراً...    

 فً رحاب بمعتً المباركة، 

 )شبشة(...         

 اسماً، ومولعاً، وموطناً...

 من بداٌة مسٌرة إدراكً لمآل الحٌاة، 

 ومنذ أن تمرؼت فً ترابها الطٌنً الناعم.... 
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 وحتى اآلن...  

 

 ضمتنً داخل دثارها الدافا،

ًّ الحٌاة،  زاحفاً... ذلن حٌن انمادت إل

 أتطلع برؼبة الرضٌع الواثبة، 

 أصارع لوى الجاذبٌة األرضٌة... 

 ما بٌن جذب لوّي لؤلسفل...نحو األرض، 

 وصراعٍ بمكابدة وصبر... من أجل االرتماء والتوق لؤلعلى...

 ومن ثم الولوؾ على اثنتٌن...

 كخٌار ومبتؽى آدمً أول،

 المستمبلٌة...لرسم وبناء خطوات، فً دروب الحٌاة 

 المتشابكة المسالن...مشتتة األهواء.. ومتنازعة األنحاء.

 

تجلى كل ذلن فً صراع طفل، ال ٌعً بما ٌدور حوله، مع لوى الجاذبٌة، بما 

 ٌستطٌعه من فعل.. وبما تدعمه به الحٌاة من جهد...

 فهو ال ٌدري بما لد تخببه له ألداره...تحت مشٌبة الخالك... 

 مدرة اإللهٌة، على تروٌض أطرافه ب..)المران( فمط،إذ ساعدته ال 

 فً النهوض وفً الولوؾ المؤمولٌن... 

 عبلوة على ما ٌؽمره، وٌستوطنه،

 من الؽرابز الربانٌة...  

 التً كثٌراً ما تجٌش بصدره،

 وتتملن كل حواسه البدابٌة... 

 أسوة بما ٌتؤرجح... وٌبدو أمامه من إبداع حركً واسع...
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 كبرونه سناً،لدى من ٌ 

 أو ٌفولونه عمبلً... ولدرة. 

 )الترتار(... وتمضً أٌامه مسارعة كما

 تمضً فً دوابر متتابعة...

 لفة... ثم لفة...ثم أخرى...وهكذا. 

 ال أدري كم من اللفات مضت...

 وطفلنا... 

 ٌنمو... وٌربو... وٌكبر... فٌشٌب.. 

 وٌعود من جدٌد..

 ؽٌب...ٌخبو... و)ٌحسو(... وٌصؽر... فٌ

  )المٌس(.وٌتولؾ الترتار عند 

 

 

 

 المإلؾ                                                             
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 فً )شبشة(:

تسنى لدي أن... )رضعت(، مثلً ومثل ؼٌري من الموالٌد، من أبناء      

فً زمان كانت تطلع فٌه الشمس من مشرلها... وتؽٌب فٌه حٌث المزارعٌن... 

ً وافراً، إلهٌاً  تؽٌب، ؼرباً، كما هً عادتها...رشفت من نبع األمومة الدافك...لبنا

 ...)مجاناً(سابؽاً، شهٌاً، خالصاً، طٌباً، وحبلالً.. و)بدون ممابل(، ٌعنً

أو الملعمة ...أو أٌة  (...)البزة...وبممادٌر محكمة التناسب...لم أستخدم فً ذلن 

آنٌة منزلٌة أخرى، متوافرة، كوسٌط... ٌمثل حاببلً بٌنً وبٌن ثدي أمً...حتى 

وأصبحت  )المواطع(...بلؽت السن التً نبتت فٌها اثنتان من أسنانً األمامٌة، 

، والتً تعنً العض على ثدي األم...مما أدى بالجيم المعطشة )كجا(أدرن معنى 

عّمد، ألن ٌكون بداٌة جادة نحو فطامً... دون السن المحددة، وهو بذلن الفعل المت

 ذاته ما ٌعنٌه المثل العربً:

 

 )وعلى نفسها جنت برالش(                      

 

كلبة لموم... كانوا فارٌن من خصوم لهم، ولمزٌد من المعرفة، ؾ..)برالش( 

 مخبؤ آمن... احتواهموكانت تتبعهم كلبتهم تلن... حتى أودى بهم المسٌر إلى 

مر بمخببهم من ٌبلحمونهم ولد كادوا ٌخطبونهم، )برالش(... بكاملهم حتى كلبتهم

 التً مكنتهم من معرفة مخببهم، فهجموا علٌهم ولتلوهم،نباح )برالش(...  لوال

 معهم... )برالش(ولتلوا 

 

ا على األرض...أتناول بعضاً من ذر )لاعداً(من بعد أن تعلمت الجلوس      

التراب الطٌنً الوافر من حولً، والناعم فً ذات الولت... وهو الفعل الذي لادنً 

ً وتملٌداً لبعض النساء  )مص الدّراب(كً أمارس  فً أٌام لادمات... إرثا

من بٌن حبٌبات الذرة  )الدّراب(...، البلبً ٌفتشن عن ذلن المدعو )الحامبلت(

 العٌش...  )شواالت( فً داخل جواالت
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دة ٌتم تعلم جلوس الطفل على األرض، تحت إشراؾ لصٌك من ذوٌه، عا   

وما توافر من ممتنٌات أخرى من  )الوسابد( و)المخدات(...باستخدام 

الملبوسات... كبماٌا األثواب البالٌة، مثل: )توب الزراق.. أو توب الكرب.. أو 

ارٌك النسابٌة(... الفركة.. أو الشملة.. أو المرلاب.. أو العرارٌك الرجالٌة أو العر

ولتبٍذ...وؼٌرها من األنواع التً  ل..)المرلة(،أو تلن الملبوسات التً ال تصلح 

 عبثت بها األٌام كثٌرا... فصادرت رونمها، وعلمتها حكمة )الصبر على المكاره(... 

 

وعلى أربع تحركت... حٌنما آثرت االنحناءة عوضاً عن  )حبوت(من بعدها     

بنفسً أهواء التنمل...فصرت أرتكز على أطرافً األربعة... الجلوس... وجاشت 

 أسوة بصؽار الثدٌات األلٌفة من حولً...مثل:

  )الكداٌس..والسخبلت..والعتان..والحمبلن..(       

حٌث استخدمت، وببل معرفة أو إدران، محتوى النظرٌة العلمٌة، التً تحدد مركز 

 ً ما ٌتوسط األجسام... لٌساعدها على  الجاذبٌة األرضٌة  الصحٌح... والذي دابما

 CENTRE OFاالتزان المنشود... والذي تطلك علٌه )ملة الخواجات(...)

GRAVITY ... ) 

عندي، وعلى ما أظن، تمثل انتصاراً كبٌراً فً التوجه نحو  )الحباٌة(كانت    

مرافا الحرٌة... واالنعتاق من لٌود المكان...فكانت كل خطوة رباعٌة عندي، 

فو كً تنؽمس بكلٌاتها، فً خضم الفرح، والتطلع، لمطع مسافات أكثر طوالً ته

وأكبر اتساعاً... وهً مخلوطة باالبتسامة.. والشهٌك.. والهمهمة، التً توحً 

 بنشوة االنتصار..

 

ثم )ولفت( محاكٌاً لؽٌري من الناس، فً دابرة محٌطً المحدودة... تلن الولفة    

لتإدي وظٌفتها  )المخٌخ(المعهودة... حٌث لم تنضج بعد خبلٌا  )المهزوزة(

واالستمامة عند الولوؾ أو  )الوزنة الصحٌحة(األساسٌة...وهً 

التحرن...والتً تحتاج إلى كثٌر من التمارٌن والمساندة...تحت إشراؾ المدربٌن 

وكما األسرٌٌن من الكبار أو الصؽار...كانت لحظة الولوؾ عندي... كما روي لً، 

 شاهدته عندما ؼدوت كبٌراً...عند األطفال الذٌن ٌتطلعون للولوؾ...
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كان ٌشوب تلن الولفة وٌتخللها، الخوؾ من السموط، الذي ال زال ٌبلزمنا حتى     

اآلن... والذي ؼالباً ما ٌنتهً بصرخة استؽاثة أو ابتسامة مفتعلة... ٌمؤلها الخوؾ 

ً ٌدٌه كجناحٌن ٌعوزهما الرٌش، كً ٌحفظ  ماء  والحذر...ٌطلمها الطفل، منصبا

 وجهه أمام المدربٌن... 

 

الذي ساعدنً كثٌراً وأنا أتصارع  )العنمرٌب(...ٌشد من أزري  و)مشٌت(      

و تجربة )الولوؾ( الماسٌة تلن... وتحرٌن الرجلٌن إلى األمام...الواحدة بعد 

خص أو شخصٌن، بمساعدة  ش )المتاتاة(األخرى، وهكذا مشٌت متلكباً عبر 

 كبٌرٌن أو صؽٌرٌن... ٌمسكان كلتا ٌدي وهما ٌرددان :

 تا... تى...

 ٌا تا...تى..

 

 تا...تً...

 لبن أمن حلو...

 وال مً.  

هذي... إلى أهمٌة الرضاعة وفابدة لبن األم...و  )المتاتاة(تشٌر أهزوجة     

... )لبن الزمن دا.. النصو موٌة.. ونصو هً الماء... وٌعنً ذلن )المً(

فً توفٌر الموة، والبنٌة الصحٌحة، لؤلطفال  بنسلٌن.. أصلو ما نافع(...

 الرضع....

 

حدثونً عندما كبرت، كٌؾ كانت خطواتً ثابتة بعض الشًء... فؤدركت     

فحمدت هللا على ذلن... فمد كانت خطواتً   )مً(...ساعتها أًن لبن أمً لم ٌكن 

حرر من الثمل، و من آثار الجاذبٌة األرضٌة، عند رفع إحدى الرجلٌن،  استعداداً تت

لتنفٌذ الخطوة األولى ثم التً تلٌها... وهكذا...ٌتبع ذلن التشجٌع الضاحن من 

 الحاضرٌن، فً سبٌل تشتٌت الخوؾ من حولً، للتمدم أكثر فؤكثر ؾ..)مشٌت(.. 
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لبل انتمالهم لمرحلة مكابدة أخرى، وهً عندها استراح المرافمون للٌبلً...     

)تشة الجمرة، وطعنة الشوكة، ولرصة الحفاظ علًى من الطوارئ زي: 

، وأنا ألطع المسافات الداخلٌة جٌبة العمرب، أو المشً على خرا الجداد(

وذهاباً...والتً ال تخلو فترتها هذي من ألوال مؤثورة... تخرج من ؼٌر تروي أو 

 مثل:ه الوالدٌن أو بعض الكبار فً األسرة تخطٌط، من بٌن أفوا

 وممولة:)مالن ٌا ولد سوٌت لٌنا سافوته(  وممولة:)الولد دا عذبنا شدٌد(  

تحمل التً  إلى جانب الكثٌر من المموالت)أرٌتن كان ما مشٌت كلو كلو( 

)هللا ٌجازٌن كان  ومثل:)شكٌتن على هللا(  مثل: معانً الدعاء السالب

ًّ انا منن( و)كمان معاها عضة أصبع.. وحمٌرة  ومثل:جازٌتنا(  )أح

عٌون.. وتهدٌد بالوعٌد.. ولد تتبعها لبعة كؾ خفٌفة أو لرصة(...وهكذا 

 إلى أن أصبح المشً ممارسة وعادة.

 

 أكل الطٌن:

حٌث أصبت ولتها، كما حدثونً  )الجد...جد(...من هنا بدأت فً أكل الطٌن     

كان ٌترادؾ اسمه  )المصارٌن(مرض ٌصٌب  الحماً،... ب..)أم صرٌرات( وهً

بضم العٌن وسكون الصاد...وهو ما ٌعرؾ  ب..)العصرة(...مع اسٍم آخر ٌعرؾ 

ً ما ٌنتج من أكل الطٌن الطازج... أو سؾ ب ..)الدسنتارٌا(حدٌثاً  ... وهو ؼالبا

المعرض للذباب الملوث بجرثومة  ...)دراب العٌش( )الدراب(التراب أو مص 

 ا...الدسنتارٌ

 

أمً فصدت بطنً، حٌن مرضت بؤكل الطٌن... حملتنً إلى بصٌر معروؾ ٌجٌد    

... الذي اشتهر )التجانً ود الطاهر(بالموسى، أظنه كان عمنا  )الفصادة(فن 

بإجراء عملٌة جراحٌة لنفسه... )أثناء ممارسته لعمله بالسوق، كسروجً 

مفردها )البرادع( و صنع  ممٌز...ٌجٌد فنون السروجٌة بالكامل.. من التبدٌد،

وتصمٌم السٌور، و التلوٌن  )لبدة(،ومفردها  )اللبد(و صنع )بردعة(، 
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، إلى جانب آنواع الزٌنة المختلفة، المتعلمة بمهام هذه المهنة ..)الزٌلمون(ب

 الممٌزة(...

 

لبتر  )التجانً(عودة إلى عملٌة  اإلزالة الجراحٌة التً ذكرنا...فمد عمد عمنا     

جزٍء مكّور بارز، كان ٌعلو أرنبة أنفه... رأٌته متدلٌاً أمام فتحتً أنفه  فً حجم 

 اللٌمونة، متوسطة الحجم...استخدم فً تلن العملٌة الجراحٌة، من األدوات والمواد 

 ما ٌلً:

، )من ضنب الحصان( الذي ٌشهد له بموته... والسكٌن... والعطرون... )السبٌب(

 فا، فمط...وزٌت السمسم الدا

تم إجراء العملٌة فً ثبات، وفً صبر على األلم... فمد كان صبراً رجولٌاً      

خارلا...كانت العملٌة خطٌرة جداً... فمد تنتج عن وفاة الرجل، إن كان نزؾ الدم 

ؼزٌراً... وعلى حسب علمً فمد دفن تلن المطعة الزابدة المبتورة... المستمطعة 

)ؼرفة تبعد كثٌراً عن مولع دكانه  من أنفه، فً ممابر المرٌة...التً ال

...المجاور لدكان عمنا الطٌب )ود دلٌس( االسكافً الشهٌر...ودكان عمنا العملٌة(

العظٌمات..  )التاجرات()مٌرؼنً ود مختار( ودكان خالتنا )بت إمام(، وهً من 

الكثٌر...ومما أذكر من زمٌبلتها، البلبً ٌمثلن  )الربٌت(والتً أكلنا عندها من 

 )سٌدات األعمال(: حركة النسابٌة التجارٌةال

الحاجة )عنولة(...والحاجة )بت دفع هللا(...والحاجة )بت حسٌن(...وهّن من وفّرن 

 لنا فً حمبة )الخمسٌنات( من المرن الفابت، كل ما لذ وطاب :

 النبك...الؤللوب...التسالً...الفول السودانً... 

 مٌمات...المضٌم...الملٌل...السمن...العسل...الل

 الزٌت...البصل...التوم...الجردلة...الدالٌه...اللبدٌب...المرفة... 

 العرق األبٌض...العرق األحمر...ومن أهم المعروضات لدٌهن كان:

 الودن، والشمع، وبعض العطور المحلٌة...إلى ؼٌر ذلن من الخردوات. 
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ٌم.. على ٌد جراح عظ )فصادتً(لكم كنت محظوظاً حٌنما تمت عملٌة     

هللا ٌرحمه...الذي تطرلنا لبعض من  )التجانً ود الطاهر(شجاع.. وماهر عمنا 

 )الفصادة(ٌرسم  )التجانً(خواص بنود سٌرته فً األسطر السابمة... كان عمنا 

أخالها كانت مإلمة  )السرة(،فً شكل  دابرة أو دوابر متداخلة...  حول منطمة 

... )السنٌنة(. تحت تلن الشفرة الحادة ومرعبة، حٌنما كان الدم ٌمطر أو ٌسٌل..

وعن طرٌك زٌت السمسم الدافا،  و)العطرون(، والمرض... كانت تضمد جراحنا 

 وهو ما الزمنا بمٌة عمرنا...

 

تمت عملٌة فصادتً... فً ولت سابك، بفترة طوٌلة، إلجرابه عملٌة    

لم ٌحدد أنفه... سالفة الذكر، وفً ؼرفة عملٌات ؼٌر تلن التً ذكرنا... 

 لً مكانها، لكنً وعلى ما أظن... كانت بمنزله وهللا أعلم.

 

كان مص )الدراب( فً ذلن الحٌن... ٌمثل وجبة أساسٌة..أو )تحلٌة(      

مستطابة.. لدى النساء، وبالذات حامبلت األجنة )الُحّمل(، فً ذلن 

 .الزمان...وبالذات فً الشهور األولى للحمل فترة ما ٌعرؾ ب...)الوحم(

 

ال زالت  )طٌن البحر(،... والذي استبدل بمصطلح )الدراب(ٌبدو لً أّن مص    

النساء )الُحّمل( ٌستخدمنه...حتى ولو كنا بعٌداً عن أرض الوطن... فمد طلب منً 

(... )طٌن البحرذات مرة، وفً ولت لٌس بالبعٌد... عدد من الكٌلوجرامات من 

ً للندن... ولد ك ان لها ولعها الحسن لدى النساء لمت بشحنها شحناً جوٌا

السودانٌات هنان فً أرض العجم...من المتزوجات ومن ؼٌر المتزوجات...والبلبً 

بشهٌة )مفتوحة(... لكنه لم ٌصلنً منهن، ما ٌفٌد، فٌما  )مصه(ألبلن على 

 أم ال. ب..)أم صرٌرات(بعد...إن كّن لد أصبن 

 

حة البٌبة، فً انتشار األمراض بٌن كثٌراً ما ٌساعد عدم النظافة، واالعتناء بص 

الناس... وبطرٌمة أسرع بٌن األطفال...رؼم أنها كانت أمراضاً محدودة، ال ترلى 

 إلى أمراض الٌوم...وهً مثل:
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 الوردة، والدبس، والمبضة، واللواٌة... 

 والمطٌعة، واللحمة، والحصبة... 

 والبرجم، ثم الجدري الماتل... 

 محلٌاً... والمتوافر فً كل بٌت من بٌوت الحلة. ولكل منها عماره المعروؾ

 

 الحكٌم ٌوسؾ:

كان لوجود الحكٌم )ٌوسؾ( رحمه هللا... فً الحلة، أثر فاعل فً تحمٌك صحة      

اهل المرٌة، التً لوامها مجموعات محدودة من الناس ذكوراً وإناثاً... كباراً 

مصنوعة من معدن  وصؽاراً... كانوا ٌتجرعون الدواء بكؤس واحدة...

)الطلس(...فً شكل جرعات، من بعض مما ٌتوافر من دواء طبً، محفوظ  داخل 

زجاجٌة كبٌرة... محدودة العدد، ومتشابهة فً أشكالها  )برطمانٌات(لارورات 

 وألوانها...

 

الممرض... كان متمكناً من  )عمر ود برٌر ود الشٌخ علً(،لكن عمنا     

تحدٌد كمٌة جرعة الدواء التً ٌصبها فً الكؤس... تصنٌفها، ومن فرزها، ومن 

حسب أعمار المرضى، وحسب تعلٌمات الحكٌم )ٌوسؾ(، عند تناول تلن األدوٌة 

الشافٌة.. والمحددة، المتوافرة فً ذلن الزمان... ومما حفظناه منها،على ظهر 

 للب، ونحن ال زلنا صؽاراً... فً فترة خمسٌنات المرن الماضً : 

 .والمنفس...والكٌنٌا...والمزٌج...البلدونا..

 والسرخس...والسلفة...واألسبرٌن...

 وصبؽة الٌود...والمرهم...والبدرة...والشرٌط األبٌض.

 

 ومن أنواع الحمن التً ألفناها وحفظنا أسماءها أٌضاً:

 الفإادٌن(......وحمن البلهارسٌا ) )الكٌنٌا(حمنة المبلرٌا 
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 والحمنة الشرجٌة...ستمٌة وستة(...والحمنة ))البنسلٌن(...حمنة 

معدنٌة، وكانت  )الطعن(...كل الحالنات... التً كانت مستخدمة فً الحمن     

 )النٌكل(،تؽلى ؼلٌاً جٌداً فً الماء...لتعمٌمها، داخل أحواض معٌنة مصنوعة من 

 نعرفها بالؽبلٌات.أو )االستٌل(، أو )الطلس(....

 

ً ما ٌتناول مرضى     ومن عجب  رة( )المنفس أو )المزٌج(...)العصؼالبا

ٌؽادر المرضى )لشفخانة( إلى ؼٌر رجعة، بعد تناول كؤس واحدة عند الصباح... 

 ولٌس ألكثر من ثبلثة أٌام...

 

المتوافر  )الطلس(هنالن بعض المرضى... ممن ال ٌحبون تناول الدواء بكؤس     

.. أو تلن المصنوعة الزجاجٌة. )كباًٌ الشاي(فً الشفخانة، فٌحضرون معهم 

... فهم ٌدركون جٌداً، بؤنهم سٌتناولون أدوٌة سابلة تشرب، وذلن )الطلس(من 

 تفادٌاً النتمال العدوى.

 

ً أننا نحن الصؽار... كنا نؽمض أعٌننا بموة عند تناول الجرعات      أذكر تماما

(، وكنا )زي الحنضلالدوابٌة... لنتفادى شدة مرار طعمها، ألّن معظمها كان مراً 

ندفع الدواء إلى داخل أفواهنا دفعة واحدة، لتتم عملٌة بلعه بسبلم، وإالّ اندفع إلى 

 )المضاؾ(خارج الفم دون إرادة، عند تذوله... وكثٌراً ما ٌعمبه اإلستفراغ 

ً ما ٌحدث ذلن، عند تناول جرعات األدوٌة شدٌدة المرار مثل:  ...وؼالبا

 )الكٌنٌا(...

 

 ساعد الطبً  أو من المرافك، إن كان األب أو ؼٌره، جملة:كنا نسمع من الم   

 )خلٌن راجل..أبلع الدواء، وما تبمى زي المرا(...               

كان الزمن دان زمن رجالة وبس... أما عملٌة البلع عند البنات، فكانت باألوامر    

مؤمورة...  الفولٌة... الماسٌة وهكذا، وعلى ما أظن، فمد  ظلت المرأة صبورة...

 )شراب الدواء(.ومهضومة  الحموق منذ الصؽر ... حتى فً 
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البرٌبة تلن... أن ٌطلبوا نوعاً محدداً من  لرٌتً )شبشة(لمد تعود األهل فً    

طبً أو استشارة للمداواة... فكان مما تعود  )كشؾ(الدواء... من ؼٌر فحص 

أو من مساعده عمنا  )الحكٌم ٌوسؾ(،األهل علٌه أن تطلب احداهن مثبلً من 

، حمنة أو أكثر من البنسلٌن، لعلة ما، تعرفها هً... وهً ممتنعة )عمر ود بربر(

ومتؤكدة من فعالٌتها، ومن إمكانٌة شفابها...فٌستجاب لها، وٌمؾ ذلن دلٌبلً على 

أنها وصفة ال ؼبار علٌها... جاءت ناتج الخبرة والتجربة... وعن مداوالت 

 وسط عامة األهل. وممارسات  االستشفاء،

 

والدواء،  )الحالنة(، وهو ٌحمل )عمر ود برٌر(كنت كثٌراً ما أرى عمنا     

ً معٌنة، لتمدٌم الخدمات الطبٌة ألهلها... وذلن ٌروق كثٌراً ألهلها،  وٌرتاد بٌوتا

إلى  )الحكٌم(الذٌن ٌشعرون بالشفاء المعنوي، لبل الشفاء الطبً... وذلن بمدوم 

 منازلهم، وؼالباً  ٌتم ذلن... فٌما بعد انتهاء ساعات العمل الرسمٌة. 

 

ال حظت كثٌراً من ممارسات التداوي... والوصفات الطبٌة، التً توزع بالمجان    

من ؼٌر ممابل... من بعض األهل، من ذوي التجارب والخبرة... وأذكر مرة أن 

... )أبو كبٌدة(حمنة  بد الرحٌم()دمحم ود عوض هللا ود عطلب أحدهم من العم 

عند األبمار... إن كانت متوافرة لدٌه فرد  )أبوكبٌدة(وهً تستخدم فً عبلج الكبد 

 علٌه بموله معتذراً :

 

)وهللا كانت عندي حمنة واحدة مفضلة... لسمتها البارح ما بٌن البمرة، 

 ."... جاتها مبلرٌا باللٌل(..ال أذكر اسمهوبت ناس )فبلن(..."

ونشفى من لبل ظهور  )زمان(...لن تدرن اآلن لاربً العزٌز، كبؾ كنا نتداوى لع

ً ما تمود لمؽادرة  األشعة الممطعٌة... والعملٌات الجراحٌة  المكلفة... والتً ؼالبا

 الحٌاة. 
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كانت معظم وسابل التداوي عشبٌة... أو ما نعرفه اصطبلحاً ب..)األدوٌة البلدٌة(، 

 من أمثال: 

 الٌنسون.. والمرض.. ولرفة الدم )المرفة الحمرة(...الحلبة.. و

 ولرفة الدود )المرفة البٌضة(.. والكمون األسود... 

 والجنزبٌل )العرق األبٌض(.. والؽرنجال )العرق األحمر(.. والشٌح... 

 والمر الحجازي.. والجردلة ... 

طرٌك الفم إلى جانب الكثٌر ؼٌرها من األعشاب... منها ما ٌتناوله المرٌض عن 

ن..)سفوفة(... أو مشروب مؽلً... أو مبلول )منمع(... أو )مدغ(... أو )مص(... 

 ومنها ما ٌستخدم ن...)دهان(.. أو )مسوح(... أو )لبخ(... أو بخور.

  

أفادتنً أمً )علٌها الرحمة(...فً ممبل أٌامً حٌنما ؼدوت )أرص(، بمعنى    

را الحرؾ(، أصٌب للٌبلً وأخطا كثٌراً أُصؾُّ حروؾ الكبلم المجتمعً...)الحرؾ و

وأتعثر... بلسان أنهكه ثمل الكلمات فابمة الحمولة، التً كثٌراً ما )تنحبس( وتبطا 

 حركتها... داخل )الدودق( فتصبح معلمة ما بٌن اللهاة واللسان...

 

أطلعتنً )رحمها هللا(، وحكت لً ...عما كان ٌدور خبلل ممارساتً الحٌاتٌة فً    

األطوار األولى... وأنا أمارس، و أواكب المستجدات من حولً... فكان ما  مرحلة

تحكٌه، مثار دهشة بالنسبة لً... فاستنكرت بعضه ورضٌت البعض اآلخر على 

 مضض... خاصة عند مجالسة اآلخرٌن، من األنداد أو من الكبار. 

 

لشفتٌن تطور األمر للٌبلً...حتى بدأت الكلمات تتداعى، خارجة من بٌن ا   

المضحكة، لدى الكبار... الذٌن ٌطوعون  )الفلتات(واألسنان... ال تخلو كثٌراً من 

نبرات أصواتهم، وتحرٌن األلفاظ الصحٌحة للكلمات، بما ٌتماشى مع )تؤتؤة(  

... وكلمة شنو )ُسنو(، )أبّن(...وكلمة لبن )ُستر(الطفولة، فٌنطمون كلمة سكر 

، التً تبعث بالسرور والراحة فً وؼٌرها مما ٌستلطفون من الكلمات

نفوسهم...وكثٌراً ما ٌنفجرون فً ضحكات متمطعة أو متواصلة ممزوجة بحركات 

 )تسبٌن( الدعابة.لزوم )لرصات( خفٌفة..أو )لبعات(..األٌدي من 
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إّن موطن النشؤة... ورؼم تبادل األٌام، وتتابع السنٌن...بحبلوتها وبمسوتها،     

.. ومتوطناً فً نفوس أهله.. متحٌزاً أرلى، وأسمى الموالع، فً ٌظل بالٌاً.. وخالداً 

 دواخلهم... أما موطنً أنا !!!...

 )شبشة(                                  

التً تزٌنها جمٌعها،)الشٌن،والباء )المنمطة(...ذات التسعة حروؾ         

ن أحرؾ األبجدٌة... فهً والتاء(...والتً تعتبر  إحدى أمٌز مراتب العز والفخار بٌ

موطن ال ككل المواطن، فإنها وعلى الدوام... دار للذكرٌات الطٌبة... بما تحوٌه 

من تراث شبك.. ونشاط لوٌم كثٌؾ المعانً.. تتفاوت فٌها مراتع الطٌبة، ومؽانً 

 الود، والتفاعل االجتماعً األصٌل... 

ي(... وٌا )ود )شٌلنً واشٌلن(... وٌا )أخوٌلتمس فٌه الفرد دالالت 

أعمً(... وٌا )ود أمً(... وٌا )رفٌمً(... وٌا )سكٌن ضراعً(... وٌا 

 وفٌها مدلول لولهم: وٌا )فّكان حٌرتً( )مونتً(،

 

 جٌتن بى امتثال صاحبً المتمم  كٌفً

 ابراهٌم  ثبات عملً  ودرلتً  وسٌفً

 

 مطمورة ؼبلي مونة  خرٌفً وصٌفً

 سترة حالً فً جاري ونساي وضٌفً

 

 السمفونٌة اآلسرة:

وافد أم  )علً الدوش(تمبع سالٌة عمنا  )شبشة(...فً داري دار الذكرٌات      

درمان...علٌه الرحمة، تلن التً كانت تحتل الناحٌة الشمالٌة الؽربٌة من المرٌة... 

سوالً  ، )زي(سالٌة صنعت بكاملها من الحدٌد الصلب )عرٌن(،لبالة لرٌة 



 

24 

 

المموسة... التً تشكل دابرة كاملة  )الموادٌس(ذات  األربعة )شٌخ الوسٌلة(،

 مع بعضها البعض... والتً تتسٌد المولع الجنوبً الشرلً من الحلة الجدٌدة...

 

مدوزن... ٌنتج عن  )صرٌر(كما كان لها  )طنٌن(،كان لتلن السوالً        

محبب ونرخً لذلن النؽم ال كنا )نتصنّت(تبلحم التروس الحدٌدٌة مع بعضها... 

أسماعنا، فٌشجٌنا كثٌراً... وٌلعب بدواخلنا كما ٌشاء... ألفناه حتى صار ٌشؽل 

جزءاً كبٌراً من اهتماماتنا الٌومٌة...النهارٌة والمسابٌة... أو عند صحونا المبكر 

آذاننا المفتوحة على  )صٌوانات(المؤلوؾ... ولت ما كانت تتلمى 

 )ٌجردونوهم  ..ند شاطا النهر.الدوام...همهمات الذاكرٌن من العُبّاد ،ع

 وٌرددون فً جماعٌة رابعة متماسكة:الؤللوب(...

 

 هلل...هللا...هللا...هللاا                          

 

تروس السوالً اآلسر...  )صرٌر(مع  و)كرٌرها(،فتتمازج نؽمات حناجرهم... 

فنحس أّن الصباح لد بدا... رؼم انكفاء تلن الظلمة الشتوٌة المدلهمة علٌنا... 

ونحن نتصارع وأطراؾ أثوابنا المصٌرة...ما بٌن مد وجذر...فً محاولة منا  كً 

 ننؽمس تحتها... هروباً من مواجهة نسمات الصمٌع الصباحٌة الباردة... 

 

من  )الممدمٌن(كان الذاكرون ٌواصلون نشاطهم اللٌلً، بمٌادة الكبار من     

ولد كان  )حسن ود المادح(...وعمنا الممدم )أدمحم ود اسحك(..بٌنهم عمنا 

الممدمون ٌطوفون على منازل الذاكرٌن... من بعد صبلة العشاء، بولت كافً... 

شاطا البحر...وباعتبار  ٌولظونهم وتحت أوامر صارمة ونافذة... ٌخرجون إلى

 ذلن منشطاً من نشاطات لٌام اللٌل.. 

 

 )المرن(ولذلن البوغ  )الحواتة(...بٌن الفٌنة واألخرى كنا نسمع صوت بوغ     

نؽمة جاذبة وفرٌدة... ال تتشابه وبمٌة تلن النؽمات الصباحٌة... فهً وببل شن 
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 )البوؼٌة(نؽمات ولجمالها، تدفع بؤسراب األسمان الثملة، من أثر تلن ال

الشجٌة... نحو مصدرها، وهو مكان نشر الشبان... فٌكثر الصٌد بذلن... وٌسهل 

)أدمحم ود وصوله لمنازلنا... ونسبة لهذه الكثرة فمد أشار الشاعر الصوفً 

 )المسٌد(،فً  )الحٌران( و)الفمرة(وهو ٌشبه كثرة وتزاحم  العماس(...

..حٌن لال فً مطلع إحدى )البوغ(.مات بكثرة وتزاحم األسمان عند سماعها لنؽ

 لصابده:

 جاب الحوت...

 دور حرن الناسوت...

 )خلٌفة ابشام(.

رحمه هللا،  )خلٌفة ابشام(هنا ٌتضح التشبٌه معنوٌاً جلٌاً...فكؤن الشٌخ أحمد    

ٌتنادى على الناس... من دواخله الصوفٌة السامٌة األصٌلة، ومن خبلل سلوكه 

وتدافع  )الجلب(فحدث  )السمانٌة(،النتماء لطرٌمته الصوفٌة الدٌنً الموٌم... با

 )المرن(.الناس نحوه كما تتدافع األسمان نحو الشبان...عند سماع نؽمة البوغ 

 

على )لرن الحوت(... عند  )النافخٌن(لكم التحٌة أٌها الرابعون من العازفٌن و    

.. بوافر الموت الحبلل. إطبللة بواكٌر الصباح... ٌمزجون فرحة أهلهم الصباحٌة.

أخالهم والفرحة تعمر وجوههم، ال ٌبخلون أبداً... بما تحتوٌه صدورهم، من تلن 

 )الشباشة(...األنفاس الؽالٌة، التً تظل تحلك  بشارة، وأمبلً ٌتجدد... فً نفوس 

على  )البوؼٌة(فإن أنس ال أنسى أولبن  المبدعٌن فً التمكن من إرسال النؽمات 

 منهم :األثٌر... و

 عمنا أبو النور رحمة هللا....

 وعمنا السنً سلٌمان...

 واخونا مبارن الطاهر...

 وأخونا الجان بلة.

 وؼٌرهم من العازفٌن والعارفٌن بممامات )المرن( الموسٌمٌة....
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كلما الترب الصباح... ولرب موعد طلوع الشمس، تزداد تلن النؽمات المتآلفة    

. رؼم تعدد مصادرها... فالكل ٌستخدم مزماره الخاص كثافة فً اختبلط متجانس..

ً بحلول ٌوم جدٌد... ٌتم  به... فتتبللح األصوات ببعضها... وٌعج المكان، محتفٌا

فٌه توزٌع األرزاق، من رب كرٌم، وتدب فٌه الحٌاة... والكل ٌسبّح، وٌحمد هللا... 

 اجتماعٌاً... بالكٌفٌة التً ٌتواصل بها مع ربه، ومع مجتمعه...روحٌاً أو 

  

كنا نحن الصؽار، نمٌز تلن األصوات والنؽمات، وننسبها ألصحابها... كما هو     

الحال فً اثبات حك الملكٌة الفكرٌة عندنا اآلن... إّن األولوٌة فً وصول تلن 

 األصوات، والنؽمات، إلى أسماعنا، كانت دابماً...

 

الرٌادة فً انسكاب  واء،)الهوهوة( المؤلوفة والعللكبلب...وعن طرٌك     

 ب )المعوعاة(،األصوات الصباحٌة المنؽمة على آذاننا...تتبعها دٌون الحلة...

... تعمبها الحمٌر )ٌعوعً(والدٌن  )تكاكً(فالدجاجة  ..)المكاكاة(والدجاج ب

...كما تطرق طبول آذاننا الطٌور األخرى... )تصهل(بالنهٌك )الهنٌك(، والحصٌن 

 مثل:بمختلؾ نؽماتها، 

)الممولاة( بمثل ما تصدره )المماري( و )الصفٌر( بمثل ما ٌصدره      

ونسمٌها أٌضاً  )دٌن الروم(،)السمٌد(...و )الكركعة( نؽمات )الدٌن الرومً( أو 

)اللعلعة(... وهً تصدر من تلن الطٌور الرومٌة الذكور...مع إناثها، أثناء 

كؤنها توحً لنا بتحمٌك المثل الذي تواجدهم فً مجموعة واحدة، ال تفترق أبداً، و

حٌنما نمؾ أمامها  )تلعلع(كما أنها  )إّن الطٌور على أشكالها تمع(...ٌمول: 

  :ونمول

مكررة...بكسر السٌن المشددة، فٌستجٌب  )كّسر .. كّسر(، )كّسر..كّسر(،    

ى وهو ٌمد رلبته الطوٌلة، إل فً )اللعلعة(...الدٌن الرومً على أثر ذلن  وٌبدأ 

الحمراء البارزة...ونطلك  )عُلعُلتها(األمام وإلى األعلى بكامل طولها... حاملة 

ً إسم )العُلعُلّة( فً أعلى الرأس...التً تتمدد حتى باطن الرلبة...أما  علٌها أحٌانا

العصافٌر فتتمٌز بما ٌعرؾ بالشمشمة )الوشوشة(...وؼالبا ماتكون شجٌة، وهٌنة، 

 ما  تنامت أعدادها وزادت. ومستحسنة...تزداد علواً كل
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، )البعبعة( وتؤنً األبمار ...التً ٌعرؾ صوتها عندنا ب..)الجعٌر(، و     

ً ما تجود بها  وهً تبحث عن  )العجول()مشتمة من نؽمة )باع(، التً ؼالبا

، جمع أم، وتؤتً متزامنة مع أصوات األؼنام بنوعٌها...)الماعز )أماتها(أمهاتها 

ب..)المعمعة(، وهً مشتمة من نؽمة )ماع(...إالّ أّن هذه  والضؤن(... وتعرؾ

النؽمة ثمٌلة، تتخللها حشرجة متمطعة لدى الضان...وخفٌفة وهٌنة عند 

ذلن  ب..)الرلً(،الماعز...أما الجمال، وعلى للتها كانت تصدر أصوات تعرؾ 

، ولد ال إضافة إلى الكثٌر من النؽمات الصباحٌة... التً لد ال تعلو أصواتها كثٌرا

 تبدو لها أصوات إالّ بعد أن تتحرن مثل:

 

األصوات التً تنبعث من الحشرات... كالنمل.. وكالجراد.. وابو الجندب.. وأم     

لرنبع.. وألزمبور )أبو الدنان(.. و الجعران )أبو الجعران(...والناموس 

)الباعوضة(.. والذباب )الضبان(.. و)ضبان الحمٌر( المعروؾ ب..)الشعرانة(.. 

هٌة.. و)ود المطر( ذو اللون األحمر.. والدٌدان األرضٌة.. و)الُصرفة( بؤلوانها الزا

والعمارب )عمٌص(.. والعناكب )الشبش( ومفردها )شبشة(.. والتً تعرؾ أٌضاً 

 ب.. )أم شبتو(... إلى ؼٌر ذلن من الكابنات الحٌة مثل:

 

)المرلوت(.. والممل.. والمراد.. وما ٌماثلهم...من الحشرات...ومن الزواحؾ     

.. )أبو الضب(والضبوب )السحلٌة(... والسحالً .)الدباٌب(توجد الثعابٌن 

وٌمال إنه كان ٌنفخ الضب خصٌم الرب(.. )أبووالذي دابماً ما نمول عند ذكره: 

فً نار سٌدنا إبراهٌم،علٌه السبلم، لٌزٌد اشتعالها... ومن الزواحؾ أٌضاً 

ً داخل التربة )الدبٌب()الصارلٌل(، ٌتشابه و  لكنه صؽٌر ولصٌر...وٌوجد دابما

     : الطٌنٌة الرطبة... ومن الزواحؾ أٌضاً )أبو الحرلص(...والذي جاء فٌه المثل

 

 )الفٌه أبو الحرلص براه برلص(...                     
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وهً تسبح فً سمفونٌة مولعة، محشوة  )شبشة(...ٌبدو الصباح فً        

. توحً للفرد بجمال أنؽاماً، وممامات موسٌمٌة، حٌة... مدوزنة، وحافلة باالبداع..

الحٌاة، وببشرٌاتها الطٌبة... فً دفع عجلة التطلع، واآلمل الحسن... والتولع 

 المفرح... بما حباها هللا من جمالٌات طبٌعٌة، وبشرٌة، وحٌوانٌة...

 

ال تنم الحٌاة بٌن ربوعها... إالّ عن كل ما هو آسر خبلب... تدعمه اإلٌماعات      

الحً... فالكل ٌتلمى من المماطع أو )الكورال( أفراد  الموسٌمٌة المنممة، من

الجمل الموسٌمٌة، أو الفواصل اللحنٌة... ما ٌحلو له، ومن الصعب جداً أن تحدد، 

ومهما اجتهدت، لابداً لهذه الفرلة الموسٌمٌة... إالّ إذا أسلمت األمر إلى هللا الخالك 

هبة هللا العظمى...داعم الحٌاة المدٌر... وأنت تطل بناظرٌن على النٌل العظٌم... 

بالخٌر... وموفر البٌبة الصالحة... إلخراج مثل هذه اللوحات الجمالٌة المتفردة... 

 وواهب هذا السحر الصباحً الساحر المنؽم...

 

ساعة تدافع نسٌمات الصباح الهٌنة.. المنعشة.. الرطبة، حاملة ذرا ماء النٌل     

على  وأشجار )ود اللوز(،لى أكتاؾ نخبلت الطاهرة... التً ما فتبت تربت ع

على الٌسار...بالتصفٌك الحار... من خبلل تبلمس  )الشوٌوة(الٌمٌن... وؼابات 

وفرٌعات العالٌة المستمٌمة... ومن فروع األشجار،  )أم برٌنبٌط(سٌمان 

)التمار( اللٌنة... )تمار أوالد عبد الرحمن(، التً تتمدد فً تداخلها...حتى 

جدنا عند الممابر... بل وحتى شجرة عرٌض(  ا )ودشجرة جدن

ل...)التومات( من ، وهً تلّوح )البحا(فً داخل حارة أهلنا )ودلرٌضة(...

،ومن )لوز الكدسة(  )الرلاش(وهما على مرمى حجر من على البعد... 

المتاخم ل...)لوز النمارة(... على مشارؾ لرٌة )الفحٌبلب(...ورفٌمتها 

   الساحرة )أب بعرة(... )المنارة( الحالٌة..

 

على ضوء هذه اإلبداعات المنؽمة... ٌبدأ الناس فً نشاطهم الٌومً منذ البكور    

تطلبات وخصابص كل فً اختصاصه... وحسب ما تملٌه علٌه م)مع النبّاه(...

مهنته...فمنهم من ٌخرج تاركاً المرٌة من خلفه، راجبلً كان أم راكباً، زارعاً.. كان 

 أم حاصداً.. أم راعٌاً.. أو أي مهنة أخرى تتطلب خروجه من المرٌة... مثل:
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 )الزراٌب(،الشون بؤنواعه... أو الدهسٌر الذي ٌستخدم فً تشٌٌد  )كبر(لطع  

خدم فً حفظ الحٌوانات على اختبلؾ أنواعها...وفً التً تست )زرٌبة(،جمع 

ٌستجلب ذلن الشون من الؽابات  )الوالود(...األسوار المنزلٌة...و فً الولود 

 السحب )الجر(، عن طرٌك )الحلة(المحٌطة، والذي كان ٌجلب لداخل 

 بالحمٌر... أو بالسواعد لمن ال ٌمتلكون حمٌراً...

 

فٌن خارج المرٌة... فالكل ٌعود مساء أو ساعة ما تتعدد المآرب ألولبن الزاح    

بعد الزوال... ظافراً ببعض من متطلباته الحٌاتٌة... أو منجزاً لعمل، من شؤنه أن 

 ٌعطٌه األمان والراحة فً مستمبل أٌامه...  

ٌخامر النفس كثٌراً... أّن صؽارنا لً ذلن الزمان، كانوا ٌحسون بمعاناة وسعً    

 . وكؤنهم كانو ٌعزفون على نؽمة كان هذا بناإها:آبابهم الدءوب..

 

 حٌن صرخت على الدنٌا...

ًّ ذان البرٌك،   وبعٌن

 كواحد من ألؾ ٌولدون...

 فً  وسط  الظبلم... 

 كواحد  من  هإالء  الوافدٌن.. الــعابرٌن،

 

 حٌن صرخت ما ارتفعت

 بٌارق.. 

 ما ؼاضت األنهار فً

 المشارق، 

 اإلله..فؤنا لست رسوالً من عند 
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 لست المسٌح بن مرٌم،

 

 فؤبً فً الزرع ٌحصد...

 وسٌعود من بعد الؽروب،

 مكلبًل بالعشب...

 مرصعاً ببماٌا طٌن. 

 

أما االتجاه اآلخر للسكان.. فكانت حركتهم تتم فً داخل المرٌة... وهم  الذٌن    

ٌمثلون لطاعات التجار..حسب تخصصاتهم التجارٌة المتنوعة... والصناع من 

 نجارٌن.. واالسكافٌة.. ال

 

 )الرواكٌب(..والعاملٌن فً صناعة وتركٌب العنالرٌب...وبناة الزراٌب و   

وتجار  )المطامٌر(.... وحفاري حفر العٌش )الزبالة(.. وعمال مسح )الطٌانة(و

المواشً..والجزارٌن..والخضرجٌة..والترزٌة..والعتالة..والسوالٌن..والمساعدٌة..

 العاطلٌن عن العمل..وؼٌرهم.وأصحاب المماهً.. و

  

ال شن أّن تلن الحركة الصباحٌة حركة منؽمة... ملٌبة       

باإلحساس الحٌوي.. وملٌبة باألمل، وبالرؼبة فً بث صور للحٌاة 

 جدٌدة.. لتحمٌك ما هو أسمى وأنفع.. 

 

كنا وعندما نلتؾ حول نار الشاي الصباحٌة... أمام األم الحانٌة أبداً، وهً      

الداببة، ٌمنة  )الهبابة(تعالج مراسم اإلعداد لتناول الشاي باللبن... مع حركة 

)منمداً( كان وٌساراً... وتارة من األعلى لؤلسفل أو العكس، حسب حالة المولد... 

 ... عٌنها لى عٌنها( )منعلى األرض... فرشاً(أو )كانوناً( أو )لداٌات( أو )
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اإلبماء على الجمر مشتعبلً ...كً ٌحظى كل منا  )الهبابة(كانت ؼاٌة حركة     

ونادراً )الجبلبٌة الفتح( من  )العرالً(بجمرة ٌدسها... من بٌن رجلٌه تحت 

 ، للتدفبة...أولات الشتاء...)الدمورٌة(لماش 

 

ً للؽاٌة... وخاصة عندما تكون درجات لمد كان إشعال النار ف     ً المولد صعبا

الرطوبة النسبٌة عالٌة... أو أن ٌكون الولود المستخدم كالحطب.. أو المش.. أو 

الفحم.. أو )بعر البمر(... مبلبلً  بالماء، أو أخضراً وؼٌر ناشؾ كلٌاً...فكانت األم، 

النار ب...)النفخ( عن  أو األخت الكبرى، أو الحبوبة، تستعٌن على إٌماد وإشعال

طرٌك الفم، وعن طرٌمة تملٌب الولود من جانب لجانب آخر... بؽٌة الحصول على 

 لهب ٌمود إلى الحرٌك المرؼوب...

 

 التكافل االجتماعً:

 )بعرة بمر(كنا نستعٌن بالجٌران لتناول جمرة جاهزة من مولدهم... أو إشعال     

ا كانت تجري العادة وكان ما فً أّي من مولدهم لتسهٌل أمر إٌماد النار...كم

المبلح.. والوٌكة.. والدلٌك.. والملح..  )شحدة(فً ذلن... مثله ومثل  )شناؾ(

أو تبدٌل العجٌن الفطٌر بى عجٌن مر...  )كراع الشرموط(والشطة.. أو حتى 

وعادة ما تمؾ أمام الخالة )سعٌدة بت عبد المادر(.. أو الخالة )زٌنب بت السعٌد(.. 

 بوبتنا )فاطمة بت العوض(.. أو حبوبتنا )السرة بت مصباح( وتمول:أو ح

 

 )لالت لٌكً أمً أدٌنً مبلح(                           

 

كان الجمٌع ٌتبادلون زادهم مع بعضهم بهذه الطرٌمة... أو بطرٌمة إرسال ما 

و أ )شحدة(ٌملكون من زاد لؽٌرهم من الجٌران... من ؼٌر أن تتمدم ذلن مراسم 

 طلب...

  طوعً مٌة فً المٌة( )تكافل اجتماعً                        
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من  )بدون فرز(،كان التعامل بمبادلة األؼراض والسلع رابجاً... بٌن السكان،     

ألصى الحلة إلى ألصاها...شماالً، وجنوباً، وشرلاً، وؼرباً...ال ٌدع مجاالً الستخدام 

الذي كان ٌصعب الحصول )الطّرة والكتابة(... والنمد، ألناس ال ٌعرفون عنه إالّ 

 علٌه... وٌصعب ادخاره فً نفس الولت...

 

ممابل  (...)مسحة وبس )فترٌتة(عٌش  )الملٌانة(كنا نبدل كورة الطلس      

ملٌان دلٌك ذرة  )ماعون(من النبك... أو أّي  )مسحة(محتوى نفس الكورة 

أو لد  )المر(...أو عجٌن فطٌر...بما ٌماثله من  العجٌن المخمر  )معصور(،

  بحبةالذي لد ٌزٌن )الروب(...ٌكون التبادل، بممدار ما تعطً من لبن بمثٌله من 

 )مترار واحد أوبؽزل من المطن  )إلبل(،... أو تبدٌل كورة لبن إبل )فرصة(

(... لس على  ذلن، الكثٌر من األصناؾ، التً لد مترارٌن إن كان اللبن وافراً 

 تتساوى فً لٌمتها النمدٌة...وتخضع لعملٌات التبادل.

 

 )الؽدا(كانت الوجبات الؽذابٌة...فً زماننا الماضً، تتمثل فً وجبتً الؽداء     

كانت تلن الوجبات  الفطور جانا ورا... ورا(...) والعشاء )العشا( فمط،

متشابهة، للحد البعٌد، لدى كل األسر... فعند أؼلبها كانت تحتل مواعٌنها 

مرة كانت أم فطٌرة...والتً كانت تتم )عواستها( فً  )العصٌدة(،

البعض منا ٌطلك علٌه  )دق الحلب(،المصنّع من الصاج  )الطانجً(الممعر،

عدما استحدث النوع المسطح منه...والذي أصبح أداة لصنع اسم )الصاج(...وب

)طانجً ... أما ب..)الطانجً(عرؾ بالصاج، ولٌس )السنسن(...الكسرة 

 فظل كما هو. العصٌدة(

 

نفسها، ذات الرأس  )العواسة(وهً  ب..)لحكاكة(...ٌحن  )الطانجً(كان      

ً وحرؾ والت )الملود(...أو  )الحشاشة(الحدٌدٌة التً تتشابه و ً تتماثل أٌضا

، )العواسة(، باستخدام تلن )الشٌط(اإلنجلٌزٌة... وذلن لنظافته من  (T)ال..

 المحمولة على عصا خشبٌة لصٌرة...
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)كنا نحب أكل )الشٌط( كثٌرا...مما ٌدفعنا لحكه ما بٌن     

 الوجبات ب..)الدس(... لزوم )المرمشة(، و)فن الجوعة(....(.

 

وما بٌن  )الشرموط(ٌتفاوت مبلح العصٌدة من أسرة ألخرى... ما بٌن مبلح      

 كل من ملحات: 

 و)أم كنون(...)أم بارد(..و)أم بُمبُك(.. و )أم شعٌفة(..

  و)مبلح الروب(.. و)مبلح اللبن(..

بالملح والشطة، مع حبة بصلة إن  ب..)الموٌة الزرلا العدٌلة(..والمبلح 

 وجدت...

 )الكمبو(..ومبلح  )الوٌكاب(..ستعمل مبلح لم نكن ن

 إالً للٌبلً. )اللبدٌب(..ومبلح 

 )اإلتنٌن والخمٌس(...أٌام السوق فمط  )اللحم(كنا ننعم باستخدام مبلح 

 مع المبلح كان استعمالها  نادراً...  )المراصة(و )السنسن(الكسرة 

 ..بالسمن، والسكر، والعسل. )اللمٌمات(و  )المراصة(إالّ أّن 

 كان استعمالهما شابعاً...

 

نعود من جدٌد لصباحاتنا اآلسرة ... حٌن تخفت معظم تلن األصوات... بعدما    

ً جدٌداً... واستعدادا، للدخول فً زحمة الحٌاة  تكون نفوسنا لد تشبعت نبضا

الٌومٌة الجدٌدة، والمدٌمة، فً ذات الولت...كل ذلن كان ٌموج، وٌجوس، داخل 

 )شبشة(...لطٌبة أرض الذكرٌات ا
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كنا ونحن صؽاراً... نشاهد انطبلق نشاطات الحٌاة لٌوم جدٌد، من أمام    

التً لم  )الجالوصٌة(...والحواجز  )الحٌشان(،منازلنا... وذلن لعدم وجود 

، واسعة، جمع سهلة وتعنً الساحة )سهبلت(تنتشر بعد فً المرٌة، كانت هنالن 

داخلها...إن  )الفسحات(وة على مجموعة من متناثرة فً كل نواحً المرٌة... عبل

وتعنً  )نشرن(بكسر التاء والدال، تمنحنا الفرصة كً )تندل(...لم تحتوي على 

 )الملوبٌات( أو )لمبللٌب( ، فٌها للطٌر... وكان معظمها من و)كج( الشران نصب

 جمع للوبٌة...ومن سبٌب الحصٌن.

 

ً مختلفة...وبالذات ف      ً أولات الخرٌؾ... حٌث كنا نتساٌك كنا نمارس ألعابا

ذات األشكال المتباٌنة... واالستدارات ؼٌر المنتظمة،  جمع ترتار، ب..)تراتٌرنا(

لكنها كانت جمٌعاً، تمخر عباب المٌاه، الناتجة عن هطول األمطار... التً لم تبخل 

على بعض الحشابش واألعشاب بالسمٌا... فهً وبخضرتها الزاهٌة، تمثل بساطاً 

 )الحنتوت(..و و)التبر(.. ب..)السمٌط(..جاذباً..ومستلطفا.. لدٌنا... زاخراً 

 )التبش(..و)الحمٌض(....و)الماعون(..و)البطٌخ(و)الملٌّص(..و)الُخدرة(..و

وؼٌر ذلن  من الحشابش  )لسان الطٌر(..و )الرجلة(..و )الفموس(..و

 الموسمٌة البسٌطة المنتشرة...

 

لنتسلى بتلن الحشابش... فنؤكل بعضها، مثل  )تراتٌرنا(كثٌراً ما نولؾ      

...ونمتص رحٌك بعضها )الرٌحان(التبش والفموس..ونشتم طٌب بعضها مثل: 

)الماعون(...وكان ٌستهوٌنا )الملٌص( الموجود فً أزهارها مثل: أزهار 

 كثٌراً... لصؽر حجمه، ولذٌد طعمه، وسهولة بلعه... فكنا نكثر من أكله.

 

لمد كانت لنا توأمة لصٌمة مع حشابشنا... فمد كنا ننمل بعض سلوكٌاتنا التً    

نشهدها عند الكبار منا، ونطبمها على تلن النباتات ذات السٌمان الهٌنة... واللٌنة 

بالموة، والجبروت،  نبت )لسان الطٌر(فً نفس الولت.. فكنا مثبلً نُشعر 

 ونمول: والموامة... بؤن نبلمس بٌنه وبٌن الرجلة
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 )ٌارجلة دّري الدم لسان الطٌر لال حرم(              

ننطمها مكررة بنؽمة هٌنة... ٌتناسب األمر كثٌراً مع مرونة، سٌمان وفروع  

الرجلة... التً منحناها صفات األنثى... وال أدري لماذا؟ هل ألنها هٌنة وضعٌفة؟  

 إناث البشر تلن التاء ن: أم ألنها تحمل تاء التؤنٌث فً آخرها، مثل ما تحمل 

 فاطمة.. والسرة.. وأم بلٌنة.. وحلٌمة.. وآمنة؟

 أو كما هو فً الحٌوانات ن:

 الحمارة.. والبمرة.. والنالة.. والكلبة.. والكدٌسة؟

فً ولت لم نكن نعرؾ من المإنثات وأحكامها إالّ الملٌل ...ومما هو جدٌر بالذكر، 

تها الداخلٌة... فنخالها لد استجابت فإن الرجلة تبدأ بإزاحة بعض من عصار

 )خافت من الطبلق(...لندابنا، أو أنها 

 

فً أولات الصفاء والؽٌمة...عندما تتوارى الشمس خلؾ السحاب... وهً      

 والذي كنا ننادٌه بمولنا: )أبو الضلٌل(...الحال التً نطلك علٌها: 

 

  )أبو الضلٌل تعال لى سٌدن البرٌدن(            

 

وهو الؽٌمة التً ٌؽطً السحاب حٌنها ضٌاء الشمس...  )أبوالضلٌل(،ا ننادي كن

وهو عابر من جهة ألخرى... بحسب حركة التٌارات الهوابٌة... كنا نناجبه فً 

شروكنا، المكونة  )كج(نؽمة فاترة وحنٌنه... ونظل ساعتها منهمكٌن فً نصب 

 : كما أسلفنا من

  لسبٌب()الملوبٌات( أو من )ا            

أو أكثر، نعود بها لمنازلنا.. وهً  )طٌرتٌن(..أو  )طٌرة(..بؽٌة الحصول على 

... وببل رإوس، فالرإوس كانت تمثل لنا وجبة وسٌطة... نرفع الرٌش( )منتوفة

 وننادي: )عٌن الشمس(الواحد منها، بعد بتره، وإزالة الجلد عنه تجاه 
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  )ٌا عٌن الشمس نجضٌه وكشنٌه(           

 وفً مخٌلتنا:)المرمشة(...ونموم بدسه بكل محتوٌاته.. داخل أفواهنا، لزوم 

 )مافً شً ٌعمب الشمس(                     

 بما أننا لم نكن نعرؾ ساعتها، أن النار مصدرها الشمس. 

 

فمد كانت تزٌنه شلوخ  )علً الدوش(... لم ٌنسنً الزمن استطالة وجه عمنا    

النوع الذي تمارسه لبٌلة الشاٌمٌة... حتى اآلن، كان مطارق عرضٌة... وهً 

السوق )اإلتنٌن ... فً أٌام ل..)شبشة(رحمه هللا، كثٌراً ما ٌحضر 

وؼالبا ما ٌكون حامبلً بندلٌته )الخرطوش(، الخاصة به.. على  والخمٌس(...

ام مرآة كتفه... والتً ال ٌنزلها إالّ عندما ٌجالس كبار الموم، أمام دكاكٌنهم... أو أم

...رابد الحبللٌن فً )الوسٌلة ود مصباح(الحبللة...أمام جدنا 

 الحلة...وأمهرهم.. وأطولهم باالً..

 

مهندماً، وممتدراً مالٌاً، وٌظهر ذلن من مشترٌاته  )علً الدوش(كان العم      

من السوق... ومما ٌدفعه كؤجر للحبلق... كما كان متحفظاً فً كبلمه، وال ٌتنالش 

الصفوة وفً األمر الهام...أظنه كان ٌنتمً لمبٌلة الشاٌمٌة... نتٌجة  إال مع

ً اسم )الدوش( الذي  )الشلوخ( المطارق العرضٌة، على جانبً الوجه... وأٌضا

 ٌسود مناطك الشاٌمٌة فً شمال السودان...بصفة خاصة..

 

( هل عند مولع السالٌة أم فً )علً الدوشال أدري أٌن كان ٌمٌم عمنا    

ً من الزمان تعمل فً  ٌن()عر  ري )سماٌة(أم ؼٌرها... ظلت سالٌته ردحا

التً  )الطلمبات(المزروعات بؤنواعها...فً تلن المنطمة، إلى أن احتلت مكانها، 

)الطمٌطٌمة(... أمثال )طمٌطٌمة( ود تعرؾ الواحدة منها باسم 

                                        الحسن...جنوب الحلة.                                            

        



 

37 

 

أو  )مالً هدومو(فكان رجبلً طواالً ...ٌعنً  )الوسٌلة ود مصباح( أما جدنا   

،  فهو  ذو لوام فارع... ٌتٌح لن أن تتعرؾ علٌه من بعٌد، تمٌزه مشٌته )جهامة(

الخاصة به...وأوصاؾ ال ٌملكها سواه، من الرزانة والتؤنً ممببلً كان أم مدبراً.. ال 

ً أٌن ٌضع لدمه، لٌتبعها  ةخطا ألدامه األرض، وال تتنافر معها... ٌعرؾ تماما

 ...)عترة(لدم أو  األخرى، بنفس التمنٌة... فلم نر له زلة

 

ً منتصباً على اثنتٌن...ال تعرفان لبلنحناء مماماً، حتى عند الكبر...       كان دابما

رؼم أنه كان كادحا،ً ال ٌستمٌم له الخلود إلى الراحة... فؽالباً ما تجده ٌتنمل ما بٌن 

أو ما تتطلبه مهنته الحكومٌة الشالة، وبٌن الولوؾ أمام مرآة الحبللة فً السوق، 

ً فً مجال الخدمات االجتماعٌة، متطوعاً، وخاصة فً متطلبات المدرسة  ساعٌا

األولٌة، حدٌثة اإلنشاء... والتً أفخر بؤنً ومجموعة كبٌرة من الزمبلء، كنا من 

ً إلى جنب، مع الناظر أحمد الطٌب  أوابل تبلمٌذها ٌمودنا جدنا )الوسٌلة(... جنبا

 ..)العبد(...المكنى ب

 

، تبدو على وجهه أو )الممحً(باألصفر ...  )الوسٌلة(ن جدنا ٌوصؾ لو    

ً ما ٌزٌن وجوه المثمفٌن، فً ذلن الزمان... حدٌثه  عبلمات الولار... الذي ؼالبا

وموزون... ٌعمه الهدوء والترٌث... ٌخرج من فم تملإه االبتسامة  )ممعد(منمك، 

 دابماً...مع الجدٌة الهٌنة.

 

لؤلحداث... ومن المواظبٌن على  )النشٌطٌن(المتابعٌن  ٌعد جدنا )الوسٌلة( من   

)رادي أو  )رادي أدمحم ود عبد الواحد(حضور نشرات األخبار عبر الرادٌو، 

... ولت ما كان البرنامج اإلذاعً، ٌشتمل فمط على نشرة أدمحم ود الفكً حسٌن(

 بار... األخبار وأؼنٌة واحدة، على الهواء مباشرة من أحد الفنانٌن، عمب األخ

 

، التً تتدلى بٌن )جٌب الساعة(... ٌخرج ساعة جٌبه )الوسٌلة(كان جدنا    

نٌكلً جمٌل... وٌطلب من الحاضرٌن تشؽٌل الرادٌو،  )سلسل(ٌدٌه، عن طرٌك 
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فمد تبمت لنشرة األخبار خمس دلابك فمط... لم أكن ولتها أعرؾ مواعٌد نشرات 

 ٌخرج من بٌن شفتً تساإل ٌمول:األخبار المعلنة... فكنت أستؽرب األمر، و

معرفة مواعٌد النشرة اإلخبارٌة؟... والتً تإّمن  )الوسٌلة()كٌؾ تسنى لجدنا 

على  لوله فٌها دابماً(... كان األمر ٌوحً لنا نحن الصؽار مدى ثمافة جدنا 

 ولدرته على إلمامه بمثل هذه المعلومات. )الوسٌلة(

 

مة، لنشرة األخبار، بتعلٌك وافً... ٌتناول فٌه ؼالباً ما كان ٌختم متابعته اللصٌ   

كل ماجاء فٌها من أنباء... ٌتماثل ذلن وورش العمل الحالٌة مع الحاضرٌن... كان 

ً مرمولاً، لكل جلسابه أولات النشرات، ولؽٌرهم  جدنا الوسٌلة ٌمثل مصدراً ثمافٌا

 ممن بخالطونه شإون الحٌاة االجتماعٌة...

 

جدي الكرٌم... الرحمة والؽفران من عند هللا... فمد لدمت،  نسؤل هللا لن   

 وأعطٌت، وما بخلت.    

 

 رإٌة الهبلل:

عند ؼروب شمس ذلن الٌوم من أٌام الصٌؾ المؤلوفة... استرعى انتباهً، وأنا    

ً وشابات..  بن الرابعة من العمر... أّن الجٌران فً الحلة، رجاالً ونساًء.. شبابا

. فً مواجهة )المدٌمة(..جنسٌن...بدءوا ٌتوافدون إلى ؼرب الحلة وأطفاالً من ال

... وعٌونهم، جمٌعاً، مشدودة نحو األفك الؽربً ...وكؤنهم )المدال(ضرٌح الشٌخ 

 ٌبحثون عن شًء ضابع... 

 

كانت تصاحب جمعهم ضوضاء ؼٌر منتظمة.. ٌسودها الهرج والمرج، ٌعلو     

خرى، ٌتخلل ذلن الضجٌج،  حدٌث متنافر.. ضجٌجها وٌخفت.. ما بٌن الفٌنة واأل

 )الحلٌفة(ٌتفاوت ما بٌن التوجٌه.. والتساإل.. والتوكٌد، تضٌع فً بواطنه 

، والطبلق )حرم(والمسم برب العباد... مع ما ٌتشابن معه من عبارات التحرٌم 

 )علً الطبلق(.. وعبارات تماثل:
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(.. تُمر الكبٌر دان)أٌاه دان..إت ما بتشوؾ؟( وعبارة )عاٌن فوق ال 

.. )إّت كان كدي أعمى عدٌل... كدى عاٌن محل أصبعً دا(وٌصٌح آخر: 

)فً كدي األولى ٌفتح الكاؾ وٌكسر الدال ..أما فً الثانٌة ٌكسر الكاؾ وٌفتح 

)دا الدال(... وكان ٌشٌر بؤصبعه وهو ٌتبلصك برأسه معه... وهنان آخر ٌمول: 

  عدٌل(... ود ٌومٌن

 

 )هل..هل..هل(بصوت جهوري من بعٌد.. طؽى على كل األصوات  ٌؤتً صراخ   

وهو مؽمور فً  فرحة عارمة..  و )روري(..وٌنبري فً )كوارٌن(.. وصٌاح 

ً كلتا ٌدٌه  وهو...هل...هل(رافعا وهو...تُرُّ ... وهنا تبدأ النساء فً إٌداع )تُرُّ

)الشهر افة... الزؼارٌد باآلذان... وٌشارن بعضهن  بعبارات أكثر رلة وأوفر لط

و ثالثة تمول:  )شهر التخا والرخا(وتصٌح أخرى:  بخٌت علٌنا وعلٌكم(...

النباتٌة الٌابسة الصؽٌرة،  )الفرٌعات(صؽٌرة... أو أحد  ب..)لشة(وهً ممسكة 

جدعت لٌن لشة.. تمشً من العشب...وترمً بها تجاه موضع الهبلل : )

  وتجً تلمانً أتعشى(...

 

تمسن بعود صؽٌر وترمً به رمٌة هٌنة تجاه  أم كنتوش()كانت حبوبتنا     

 موضع الهبلل... التً ال تدرن مكانه المحدد وتمول:

 

 وتجً تلمانً لاعود(..... تمشً )جدعت لٌن عود               

 

 ساعتها ٌداعبها البعض لاببلً: 

 

 )أسع إّت شاٌفا حاجة ٌا حبوبة؟(            
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.. وترمٌنا بابتسامة راضٌة، وتردؾ لابلة وهً تحت()من فوق لى فتهز رأسها 

 تهز بعصاتها )المطرق(:

 

 )ما خبلس إتّوا شفتوا ٌا والدي(...            

 

 وتمول األم لبنتها فً الخفاء تحت ستار الخجل:

 

 )إن شاهلل الشهر الجاًٌ ٌا بتً فً بٌتن(...        

 

)علٌنا وعلٌكم رة ... وعباوتسري بٌن الحاضرٌن كلمة )مبرون(    

و)تتفرق( ٌتبع ذلن شد البلٌلة... أو توزٌع البلح، من بعض التجار...  ٌتبارن(...

الجموع.. مع ذهاب الهبلل وانزوابه، عند لاع األفك الؽربً...متدثرا بالظلمة، من 

عٌون أشبعته تفكراً ومتابعة... وبعد أن ٌسبل الظبلم أستاره وٌكتسً الفناء 

الكل داره...أو دار ألارب له، لممارس شًء من التسامر.. ظبلماً... ٌلزم 

 والفرحة..والبشر، تعلوان وجوه الحاضرٌن..

 

هذا المشهد... ٌمثل أحداث الهبلل فً دورته الممرٌة العادٌة...والذي ٌتكرر كل    

شهر... من ؼٌر هبلل رمضان، الذي ٌفوق االحتفاء به أضعاؾ ما شهدناه... عند 

 لشهر العربً المؤلوؾ.. كل ثبلثٌن آو تسعة وعشرٌن ٌوماً... استمبال هبلل ا

 

 )الشباشً(...لترى معً عزٌزي المارئ      

مدي التآخً.. والتواد.. واالنصهار االجتماعً.. والتكاتؾ.. ومصدالٌة أهلً فً  

فً االنصهار الروحً.. الذي ٌوحً بتوحد األهداؾ.. والبذل..  )شبشة(..

 تطلع إلى حٌاة أفضل.. أكثر انتماًء.. والتصالاً..والعطاء.. من أجل ال



 

41 

 

 وتموت... )األنا(حٌث تنتهً 

 )نحن(...وتعلو مكانها 

 مجلجلة...

 تدعو لطرق أبواب األمل...

 فً سبٌل حٌاة اجتماعٌة أجمل...وأفضل. 

 

 هبلل رمضان:

أذكر تماماً... وفً رصد أحد األهلة الرمضانٌة، كانت جموع األهل فً     

... تتدافع لتصل إلى ؼرب الحلة... أو إلى الفناء الذي سٌتمكنون فٌه من )شبشة(

رإٌة الهبلل... فً ذلن المولع المكشوؾ... فهنان ال ٌوجد حابل بٌنهم وبٌن 

.. )التخا(الرإٌة... إالّ ما لد ٌتشتت من السحب.. أو من أستار الضباب.. أو من 

 إن كان ذلن موجوداً...

 

نتمتع بحدة نظر ثالبة، مما ٌدل على سبلمة عٌون  )شبشه(...نحن فً     

السكان... وٌرجع ذلن لتوافر التؽذٌة الطبٌعٌة المتاحة للكل... فملما كنا نخطا 

 رإٌة الهبلل.

 

حدث عندنا مرة... تعتبر نادرة، إذ أّن من رصد ورأى هبلل رمضان،كان         

ب..)حسن المشهور  )حسن ود عبد البالً(شخصاً واحداً فمط ...هو عمنا 

، الذي ٌعد من ألدم السكان فً حً البجا... أذكر )عوض هللا(... والد الدمٌج(

 أنه وفً بٌته الزاهد... كان ٌجاور كبلً من أعمامنا:

 

على ود دمحم زٌن أو )ود أبنحا(، والد أخٌنا دمحم زٌن المعروؾ 

التً كانت ب..)الكٌن(... والبدوي ود عبد الدافع، صاحب النالة الشهٌرة 
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حدٌث المجتمع آنذان، والد  )أدمحم ود البدوي(... وعلً ود عبد الدافع 

 أبدلن، وٌكنى ب..)علً الدنٌا(...

 

وعوض السٌد ود عبد الدافع، والد دفعتً )عبد الدافع(... وعبد      

الدافع ود دمحم زٌن ود ) أبنحا(... وهارون ود السمانً... وعلً ود 

 ... وٌسن ود السمانً...  والخٌر ود فضل لرٌضة... وسلمان ود أدمحم

الكرٌم ... وآل ود اللوز، ناس ود ابزرة، ومنهم عمنا الطٌب ود أبزرة، 

والد أحمد ومصطفى  والوسٌلة... والذٌن انتمل بهم بٌت األسرة، للحلة 

 الجدٌدة... ثم الى الجزٌرة أبا  مإخراً...

 

ود خوجلً، وأوالده أحمد  إلى الشمال من دار عمنا حسن، ناس أدمحم    

وعبد هللا... وإلى الشمال الشرلً منه، ناس بشٌر ود عطا المنان، 

الجزار المحترؾ الولور، وأوالده ناس عطا المنان والطٌب والنور... 

وٌنتهً الحً بمنازل جٌرانه من أوالد ود الشٌخ أحمد )أبو الحرم(، ناس 

فضل هللا المعروؾ ب..  الطٌب وٌوسؾ وعبد هللا... و أوالد عجٌب، ناس

...وإلى جوارهم أوالد أبو الماسم وبناته  و آل أحمد )تبار(  والطٌب وابراهبم

 كشاح، ناس عبد الرحٌم وأبو الماسم )دفعتً( والطٌب.    

  

... ولد جاورهم فً ذلن الولت، )البجا(مجموعة كبٌرة من هإالء هم أهلنا      

)السعٌة( ، أصحاب )الحسانٌة(ٌة... أهلنا عند شاطا النٌل، وفً المناطك الزراع

، ٌمتلكون األراضً الزراعٌة المتمددة، ؼرب )البجا(مثلهم ومثل  ...و)الطٌن(

وحتى تخوم جبل )أبعرة( و)الفحٌبلب(... النٌل األبٌض حتى ما وراء لرٌتً 

 )العرشكول(.

 

 )البجا( و)الجموعٌة(، الذٌن ٌمثلون خلطة واحدةكان بعض أهلنا من     

متجانسة ومترابطة... بحكم ما ٌربط بٌنهم من صلة الرحم والنشؤة 
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 )أبعرة(،ٌمٌمون باستمرار تام فً تلن المواطن...وبالذات فً  المتزامنة...

أمثال: ناس )ود باعو( ناس الزٌن ود محمود والد محمود ود الزٌن...وناس )ود 

ً المدرسة، الدلٌل( ومنهم فضل المولى وحسٌن وحسن وإبراهٌم )دفعتً( ف

ووالدتهم )الشبان بت مضوي( المرأة الممٌزة... ومنهم الهادي وابراهٌم وعبد 

 ... )مضوي(هللا... وناس خٌر هللا والد دفعتً 

 

دفعتً فً الخلوة... وناس  )أدمحم(هنان ناس بابكر ود جاه الرسول، والد      

ماد وأوالد أبضهر، الممدم خالد، والد النور وعوض هللا وخالد )دفعتً(... وناس ح

ناس أدمحم ود ابراهٌم...والد  ود )أبعوة(،ناس أدمحم وفاطمة... وجٌرانهم ناس 

والد )أدمحم صالح(... تملً(... )ماهل ودابراهٌم وحسب هللا والزٌن...وناس 

وأوالد أدمحم ود عبد هللا ناس سعد والد الطاهر وأحمد والنور )دفعتً(...وناس 

وبرٌر...وناس عبد المادر والد أدمحم ود عبد المادر... وناس حبٌب هللا أبو الوداعة 

ً أوالد سلٌمان ود ناٌل ناس بلة ود  عبد هللا والد الطٌب وبابكر...وهنان أٌضا

 سلٌمان والد أدمحم ود بلة...  

 

، )كما حدثنا التارٌخ(...فهم )شبشة(أصول )البجا(...ٌعتبر هإالء الموم       

، التً سادها أهلنا )شبشة(والنواة... فً إلامة اإلنسان فً ٌمثلون البذرة األولى، 

من المبابل النٌلٌة... فً نفس تلن الحمب المتماربة،  )النوٌر(و )الشلن(من لبابل 

ولمد شهدنا آثارهم... ونحن صؽار، متمثلة فً ممتنٌاتهم ن..)السكسن( و)الخرز( 

)دبة ات فً مولع وؼٌرها... وبالذ و)أوانً الطلس( و)األوانً الفخارٌة(

، إلى الشمال من الممابر... بمحاذاة شاطا النٌل الؽربً، وال زال الشاٌمً( علً

وهم من أصحاب  ب..)شبشة(،أحفادهم، المختلطٌن بالمبابل األخرى... موجودٌن 

 ل..)شبشة(.الحك الشرعً، فً المكون المومً األصٌل 

 

ً )حسن ود عبد البالً(كان عمنا         لكل سكان المرٌة، بحسب ... معروفا

مهنته التً تتمثل فً توفٌر مٌاه الشرب، لمعظم السكان... فكان ٌدخل البٌوت 

حامبلً ماءه العذب، الذي ٌحضره من بٌر ٌحً... أو من بٌر الحلة الجدٌدة... 

نسؤل هللا لن الرحمة  )بمرش واحد فمط(...الذي كان ٌبٌعه  ب..)الجوز(،
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فمد لدمت، وادخرت آلخرتن، من الثواب... ما  )حسن(...والمؽفرة، ٌا عمنا 

سٌخصن به الرحمن من أجر ...ٌدخلن أعلى جنانه، جزاء على ما لدمته من 

 صدلة... خالصة فً دنٌان... 

 

كما ٌحلو لنا أن ننادٌه فً زمامنا )حسن الدمٌج(...  كان عمنا        

مناسبة... رجبًل رزٌناً، ذان، علماً بؤننا ال ندرن لتلن التسمٌة من معنى أو 

صافً النٌه، ذا طبع ممٌز ال ٌتناسب إال معه هو... صبور، ولور... إن 

 أردت لماءه ففً بٌته، أو فً موالع عمله.

 

كان رحمه هللا، ٌتمارب )هبلل رمضان الشهٌر(...فً ولت ذلن الحدث       

بلل... واضعاً والستٌن من عمره... كان والفاً مع ؼٌره من األهل ٌرلب ظهور اله

ٌده على جبهته كمظلة... وكحد أعلى، إلٌماؾ شرود النظرات وتشتتها... ركز 

عمنا حسن بموة وإرادة كاملة، نحو األفك...جهة ظهور الهبلل، وما هً إالّ 

 .)هل...هل... هل(هنٌهة، وصاح 

 

بدأ الكثٌرون ٌلتفون حوله... وهو ٌشٌر إلى مولع الهبلل بؤصبعه... وٌصؾ     

ل الهبلل بدلة متناهٌة... فاستطاعت مجموعة من الحاضرٌن مساندته فً حا

(...والصٌاح، والهرج، والمرج... فً ضرب( )الروريالرإٌة... مما أدى إلى )

 إشارة العتبار واعتماد ٌوم ؼٍد، أول أٌام عٌد الفطر المبارن....

 

، ال د()الشٌخ أحمحٌث أّن ناس  )الصفٌراٌة(...ذهب الخبر إلى لرٌة     

ٌصومون وال ٌفطرون رمضان، إالّ من خبلل الرإٌة... على عكس ما ٌنتهجه 

... وهم بذلن ٌمتثلون بإتباع ما ٌصلهم عبر )شبشة(البعض من أهلنا فً 

المذٌاع، من إذاعة أم درمان... بما ٌثبت رإٌة هبلل شهر رمضان، أو هبلل شهر 

  )ناس ثبت(...علٌهم  ، ٌطلمون)الشباشة(شوال...كان الكثٌرون من أهلنا 
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تكرر ذلن ؼٌر مرة... فكنا ونحن صؽاراً ننعم بحضور عٌدٌن فً ٌومٌن      

(... أذكر أّن ذلن العٌد )الصفٌراٌة، وثانٌهما فً )شبشة(متتالٌٌن... أولهما فً 

... كان أول مرة ٌتوحد فٌه )حسن ود عبد البالً(الذي أثبت هبلله عمنا 

 . وكان بداٌة لوحدة شهد التارٌخ لها...فً عٌد فطرهم.. )الشباشة(

 

... الرحمة وحسن المبول عند هللا...فمد )حسن الدمٌج(نسؤل هللا لن عمنا      

كنت رجبلً ذا أخبلق عالٌة...  تحسن التعامل مع الجمٌع، الكبٌر والصؽٌر... ال 

كان جل  ل..)صرة الوش( سبٌبلً...تعرؾ نفسن الراضٌة أبداً، للبإس وال  

ولتن ٌنصب فً أداء عملن، وفً كسبن الحبلل، الواعد بالخٌر لن ولكل الناس من 

 حولن...
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 الخاتمة                              

 

 عزٌزي المارئ )الشباشً(...   

 شبشة ملهمتً... 

 ال تكفٌها أسطر تصاغ كلماتها...

 ٌوٌة هامة...من ذاكرة لد تتجاوز أحداثاً ح

 تتعلك بتارٌخها المشبع باألحداث الهامة المختلفة....

 التً جرت داخل حمبها المتتالٌة....

 وال زالت تؤتً بالجدٌد،

 الذي ٌستوجب الولوؾ عنده....

 

 آمل أن ٌبادر أهلً الكرام...

 فً توثٌك األحداث،

 التً ال زال البعض منا...

 والفاً وشاهداً علٌها.

 لها... من باب الوفاء

 

 ٌسرنً عزٌزي المارئ... 

 أن أتناول فً الجزء الثانً من )الترتار(...
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 بعض المشاهد التً تعاٌشت معها...

 أثناء حدوثها...

 متتبعاً دوران الحمب واألزمنة المتتالٌة.

 وسؤواصل دفع )ترتاري(..

 إلى األمام....

 إن كان لذلن سبٌبلً...

 فمن خصابص )الترتار(... 

 لؾ....أنه ال ٌتو

 عن الدوران أبداً...

 

 

 نسؤل هللا لكم العافٌة،،،،                                    
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 الصـــــــــور                        
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ألفٌة 

خمارةتماٌم



 

51 

 

 طبول
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 تمابم
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 الترتار                                

  الجزء الثانً                           

                                                

 

    

 

 لن أن تفخري... فؤنت ال تزالٌن عروسة ٌا )شبشة(          
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 الـــــترتــــار                          

 

                             (2) 
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 (:2تمدمة الترتار )

  ل..)الترتار(... ها نحن نعود من جدٌد

 وٌدور، ال زال ٌدور.. الذي

 مجدداً للمسافات التً تتمارب لبعضها ...

 ما بٌن الفٌنة واألخرى.

 

 توحً لنا بؤننا.. نحن الصؽار،

 وبعٌداً...لد حممنا من أهدافنا ما لد كان ؼابباً 

 ذلن الذي ؼمرته أحداث الزمان المتوالٌة...

 التً لم ٌتح لها التوثٌك البلزم وعوامله،

 التً نحظى بها اآلن،

 المتتابعة... )الترتارٌة(فً خضم هذه الدورات 

 

 لمد منحنا هللا أمر الولوؾ، ولو برهة،

 و)انمحت(،على أعتاب حوادث طال ؼٌابها 

 لدى الكثٌرٌن منا...

 تدانت لنا بعد جهد.. لٌس بالٌسٌر، والتً

 

 فوفمنا هللا أن نتبصر البعض منها،

 ونضعه بٌن ٌدٌن الكرٌمتٌن...

 البار... بن )شبشة(أنت ٌا 
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 ،)الشباشً(األمل كبٌر فً أن تجد عندن عزٌزي... 

 )الممتطفات(...هذه 

 الولع الحسن... واالرتٌاح...والفابدة المرجوة.

 

 

 المإلؾ                                                                     
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 ٌوم العٌد:

حٌنما ٌصبح عٌد الفطر )عٌد رمضان( حمٌمة... بعد ثبوت رإٌة الهبلل، فً      

اللٌلة الفابتة... ٌتؽشى الجمٌع فً المرٌة، سرور فضفاض... وؼمرة فرح دافمة، 

الحدٌد  )طش(فنلجؤ فً صبٌحة ذلن الٌوم لبلستحمام )البرود(... فً داخل 

احدة، التً تمثل منزل األسرة، الصاجً... ذي الوزن الثمٌل... داخل الؽرفة الو

وبمعنى آخر، نكون  )باستخدام الصابون كمان(...للؽالبٌة من سكان الحلة...و 

 لد انعتمنا من عملٌة العوم فً الترعة... أو فً امٌعة البجا المجاورة.

 

ٌظل فً ثمافة األسر... وٌظل ٌدور فً خلدنا، لبس الجدٌد من      

رالً دمورٌة خٌاطة الطٌب ود دمحم ود الشٌخ المماش...فبالنسبة لنا كان ع

أحمد...معطراً بزٌت المكنة... وتتدلى منه بعض الخٌوط، التً لم ٌحكم لطعها أثناء 

 الخٌاطة...

 

العٌد الجدٌد، بالماء وهً تمول:  )عرالً(كانت األم فً معظم البٌوت...ترش      

الجسم، أثنا ولوؾ  ... وتموم بإسداله على)تببله بى عرق العافٌة ٌا ولدي(

... ساعتها لد ٌكون )البرود(، بعد اكتمال عملٌة )الطش(ولٌدها  فً داخل  

الواحد منا فً حالة ارتجاؾ... من أثر البرودة، ألننا ولتها، لم نكتشؾ بعد التعامل 

، )النكس(... أما اللباس تنمط( )موٌتنامع البشكٌر... كنا ندخل فً العرالً و 

 الؽاٌب.فبل ٌزال فً حكم 

 

الصؽٌر، ٌتدلى عبر خٌطه الرلٌك  )الحجاب(و )الراس صلعة تماماً(...     

من أعنالنا، إلى أسفل... فً نشوة واعتزاز... مؽلؾ بجلد منمك، ومصمول، 

على  )حجباتنا(والمع... لم نكن ساعتها لد بلؽنا من العمر... ما ٌجعلنا نعلك 

 العضد الهزٌل لدى الصؽار...
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، مع األرض مباشرة... )الوطاٌات(شً حفاة... تتبلمس راحات ألدامنا كنا نم     

فً وبام تام، متؤللمة بكلٌاتها... مع رمضاء الصٌؾ الحارلة... ومع برودة الشتاء 

فً مٌاه الخرٌؾ الراكدة...أو الجارٌة، ولت نزول )الخوادة( الرطبة... ومع 

ناشٌد مسلٌة ومحببة لدى المطر...التً كنا نتؽنى لها كً ٌزداد هطولها...بؤ

 الصؽار، وكنا نهز أكتافنا عند أدابها...مع لفزات صؽٌرة ورشٌمة، أذكر منها:

 عٌا...عٌا... )بكسر العٌن وتشدٌد الٌاء(. 

 ببلد أبوٌا... 

 المدامٌة ...الورانٌة.

 

... أو )جعبة سكٌنة(لد تكون فً أٌدٌنا بلحة أو بلحات... وربما لطعة حلوى     

... وفً بعض األولات لطعة من الكعن مستدٌرة... ولوٌة، منموشة لً(ب )حبلوة

، إن حالفنا الحظ... وفً للٌل من الظروؾ المبلبمة جداً... ب..)المنماش(

)إذا ضرب بكامله  )لرش أبٌض ممدود(،، أو )تعرٌفة بٌضا ممدودة(

 ... فعشرة ملٌمات كافٌة لمصروؾ ٌوم ممتع...وهو ٌوم العٌد. الحظ(

 

له طعمه الخاص،  )شبشة(...العٌد لدى الكبار من الرجال أو النساء فً    

ونشاطاته التً تختلؾ كثٌراً... عما كان ٌموم به الكبار من األهل، وصؽار السن 

على السواء... فكانو ٌلجبون إلى لبس الجدٌد.. أو إلى المدٌم المحفوظ لٌوم 

 رجالٌة أو نسابٌة...)تٌاب(  أو أو )عرارٌك( )جبللٌب(العٌد... من 

 

... وكما أسلفنا، فهو عندنا نحن الصؽار ٌكون فً )البرود(ٌتبع ذلن االؼتسال    

الحدٌدي...وبالصابون، الذي ٌتنوع ما بٌن الصابون العادي  )الطش(داخل 

 إن وجد... )أب رٌحة(إلى الصابون  )صابون الؽسول(
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لعة.. حسب ما تتطلبه أزٌاء الرجال بٌضاء سادة.. أو مر )جبللٌب(لد تكون     

فً الفتحة العلٌا... عند  لد تكون )جبللٌب مبروزة(الطرٌمة الصوفٌة أو 

... بؤي لون )األكمام(السفلى عند المدمٌن... وعند  )الكفة(... و فً )الرلبة(

لماش متوافر مثل: اللون األزرق، واللون األخضر...مع الطالٌة البٌضاء السادة، 

 أو المرلعة...

 

...كثٌر من أهلنا )الملفحة(أو  )العمة(ٌصاحب ذلن وجود العمامة     

كحزام فً الوسط... وال ٌتمٌد الكثٌرون منهم   )العمة(ٌستخدمون  )الدراوٌش(

بؤنواعه...أو ما دون ذلن من  )المركوب(بنوع الحذاء... الذي ٌظل ٌدور حول 

 ...)الممطوعة لطع(... أو بعض األحذٌة الجلدٌة )الشمٌانة(األحذٌة مثل: 

 

 )الشنب(عند الجمٌع... ولص الشارب  )صلعة(تبمى حبللة شعر الراس     

، من كمالٌات زٌنة الرجال فً العٌد... وفوق )حسب المزاج( )الدلن(واللحٌة 

كل ذلن تصبح االبتسامة، أو الضحكة الخفٌفة، أو حتى المرلرة، وخفة الحركة، 

 بلزمة للرجل فً ٌوم العٌد...اللطٌفة، سمة م )التحاٌا(وتبادل 

 

ٌتوجه الرجال إلى مولع الصبلة لٌإدوا صبلة العٌد... ثم ٌتدافعون نحو     

ً ؼٌر ببٌوتهم... كانت بٌوت تعوزها األبواب فً  منازلهم، وهم ٌدخلون بٌوتا

 ؼالبٌتها... وهم ٌتنادون على أهلها.. إللماء تحٌة العٌد:

 )ٌا ناس آمنة وٌا ناس عشة(...أو  .)سبلام علٌكم ٌا ناس البٌت(..    

ٌتناولون خبللها لطعة كعن... أو تمرة... وهم فً حالة  )العٌد مبارن علٌكم(...

 حركة داببة، ولد تسمع فً الجانب اآلخر: 

و )أهبلً وسهبلً ..حبابكم عشرة(... تسود المكان  )علٌنا وعلٌكم ٌتبارن(    

جباً ملزماً نحو اآلخر... وهو فً طرٌمه جلبة وحركة ؼٌر عادٌة... فالكل ٌإدي وا

ؾ..)الزراٌب( لمنزله، الذي ٌمكن أن ٌشاهده وهو فً أي مولع كان فً الحلة... 

 ال تحجب الرإٌة... كما هً )الحٌشان( النادرة فً ذلن الزمان.
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للنساء وكما للرجال، تعبٌرات عن فرحة العٌد... فالواحدة منهن تتزٌن بما     

 دوات ومواد الزٌنة... وتتعطر بما هو متٌسر لها من عطور... مثل:توافر لها من أ

 )المجموع(أو  )السٌد علً(...أو عطر )بت السودان(... عطر      

بما ٌتوافر عندها من أدوات )كرعٌنها وإٌدٌنها(،  )تمّسح(أو  )تطرش(و

نه وحتى زٌت السمسم... الذي ال ٌخلو بٌت م )الكركار(... إبتداًء من )المسوح(

 على اإلطبلق.

 

تكون النساء دابماً فً حالة استعداد كامل... لتجهٌز وتمدٌم ما ٌرونه مناسباً     

وممدوراً علٌه... كالكعن، والعصٌدة ومبلحها... أما كبٌرات السن منهن 

دابماً، تفرد  )الحبوبة(فتجد  )اللٌم(..... فكن ٌستمبلننا بالبشاشة و )الحبوبات(

 ألٌفة... وهً تمول:  )ضمة(ل..ذراعٌها وتدعون 

 )تعال لً ٌا عشاي... خلٌنً النشمن(...               

 وتضع شفتٌها الدافبتٌن على عنمن... فتشعر ساعتها.... أّن للحٌاة.... 

 )طعم خاص(                           

 ال زلنا نفتش... ونبحث عنه...وسط أنفاس الٌوم الحارلة.

 

لط كل األصوات من ؼٌر نشاز... ترد إلى آذاننا.. أو تمثل أمام فً ٌوم العٌد تخت    

)الطار( و إٌماعات أعٌننا.. طارلة آلذاننا.. وممتعة ألعٌننا.. من أصوات 

(... متزامنة فً ولت واحد... فالكل ٌسعى فً )النوبة( و )خنبك( )الدلوكة

 وادٌه... ال خبلؾ وال حمد ٌتداعى أمامهم...

 

تتبللح خمرة العٌش من )مرٌسة( و)عسلٌة( و)بمنٌة( فً هذا الخضم     

وللٌل من )العرلً(... مع خمرة الذكر من )مدٌح( و)لصٌد( و)إنشاد(... 

 فالكل هنا ٌنشد لٌبله...
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فً ذلن الٌوم )ٌوم العٌد(... تمازج )الروابح( و)العطورات(     

مان( المتنافرة... فً مزٌج ٌظل ٌطوؾ فً المرٌة سوى أن كان )بخور تٌ

أو بخور )لبان(، ٌنبعث منتشراً عبر ثٌاب الذاكرٌن... التاببٌن، أو روابح 

ً من الكإوس المعتمة...  تنبعث من أفواه البعض... ممن تناولوا بعضا

الفابرة، من )المرٌسة( أو )العسلٌة( الخالصة أو ) المكسورة(... أو 

التنادل( جمع بعض الروابح المنبعثة من بماٌا )المشن( الذي رمى به فً )

 تندل... أو فً  مكان آخر خالً... فً )سهبلت( الحلة.

 

ٌمضً العٌد وتمضً أٌامه عجلى... تسوق معها عجلة الحٌاة إلى األفضل...    

أو بالمواطنة...  ب..)صلة الدم(تدفع بها إلى الخٌر والرضاء... فالكل هنا أهل 

فالكل اآلن متحلل من أعباء وثمل األحمال  )شرهم ممسم وخٌرهم معمم(...

الدنٌوٌة المضنٌة... التً سادت مجتمعاتهم، ونفوسهم فً أٌام سبمت أٌام العٌد 

والصفاء... والتضامن  )الولؾ(المبارن... فٌعود الوبام، وتعود حٌاة 

 االجتماعً... بٌن الجمٌع، كباراً وصؽاراً...

 ا بنشٌل هم بكرة على اإلطبلق(.)كنا متطلعٌن إلى األفضل م           

 

ً فً لمة مواضعه.... الجمٌع ٌعرؾ الجمٌع،     االنصهار االجتماعً كان دوما

كباراً أو أطفاالً... كنا ونحن صؽاراً، ملمٌن بعدد.. ونوع.. أفراد جمٌع األسر فً 

 من الطرؾ، وإلى الطرؾ اآلخر.... ٌعنً: )شبشة(...

 الشاٌمٌة وحتى فرٌك البجا(.     )من                           

 

كانت مسٌرة الحٌاة االجتماعٌة لدٌنا... تنداح فً نمط تربوي، وتعلٌمً،     

واجتماعً فً أعلى مستوٌاتها... فمد كان المجتمع فً ذلن الولت، ٌتفاعل، 

سوٌا... فً تنفٌذ متطلبات تلن الجوانب الحٌاتٌة الهامة... فالشارع، وبٌت األسرة، 

ً خصباً ألطفال ذلن الزمن... حٌث ٌظلون  وبمٌة  بٌوت الحلة... تمثل مرتعا

ٌطعمون، وٌسمون، وٌرشدون، وٌإمرون، من كل األهل... فً للب الكبٌر لبل 

 الصؽٌر.. والعالم لبل الجاهل.. 
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من العجٌب أن تتساوى كل اإلجراءات التربوٌة بٌن األفراد... وأن تتماشى كل     

ما بٌن األب واآلخرٌن، من األهل، فً الحلة...فبل ٌنشؤ جدال،  المرارات المتخذة...

أو خصومة، أو حمد... بل ٌإّمن اآلباء على تلن المرارات... وٌعملوا جاهدٌن على 

 تطبٌمها ٌإنفاذها على الوجه األكمل...

 

ٌمود مثل هذا االنصهار...إلى خلك مجتمع معافى وسلٌم، خال من النعرة    

تمٌز المالً من ؼنى وفمر، أو من مهنة وأخرى... فالكل ٌحتاج المبلٌة... أو ال

 لآلخر... التعاون كان دٌدن الجمٌع بمبدأ:

 

 )إٌد لى إٌد تجدع بعٌد(                          

 

ً ذلن فً       )النفٌر(فً كل مآل الحٌاة الزراعٌة، والرعوٌة، والمهنٌة... متجلٌا

ل... وفً تسلٌؾ األدوات... والحمٌر... والدواب فً مجال الزراعة... وبناء المناز

األخرى...وتوزٌع اللبن، والروب، والثمار، مثل: النبك، والؤللوب، ومثل: 

البمولٌات المختلفة... والذرة بشتى أنواعها...ٌتم كل هذا المنشط، عمٌك الجذور، 

 فً سهولة وٌسر، وفً حسن نٌة...وبدون ممابل.

 

 األمسٌات:

نا نحن الصؽار...فبعد تناول العشاء الفاخر من العصٌدة أو أما أمسٌات    

... الذي ٌؽلب )اللعب اللٌلً(اللبن...بعد مؽٌب الشمس بملٌل، نلجؤ إلى ساحات 

... )الرمة وحراسها(وحتى لعبة  )شلٌل(، بدًء بلعبة )النطٌط(علٌه الجري، و 

.. لً أداء مهام مهنته، كان لعباً نضالٌاً، ٌهٌا لكل واحد منا أن ٌكون عوناً ألبٌه.

وهو لعب ٌمود لممارسة التمارٌن الرٌاضٌة... التً توصً بمزاولتها التوجهات 

 الصحٌة الحدٌثة...
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(، )طبعاً ال حمام، وال شطٌؾنتفرق إلى بٌوتنا... والكل فً لمة النشوة...     

) عنمرٌب الحبال.. الفراشو برش.. أو لطع المبلبس المدٌمة.. أو فمط 

أو  )الحبوبات(... لد تسبك النوم لحظات تإدي فٌها لكّراب وبسعلى ا

... دوراً فً تهدبة أعصاب األمهات أو األخوات الكبار أو الخاالت أو العمات(

الصؽار، بإفراد لحظات... لسرد بعض األحاجً، والمصص البطولً، أو العاطفً 

عبر، والحكم، الوجدانً، أو حتى المخٌؾ أحٌاناً... لصص ٌذخر بشتى أنواع ال

ولراءات فً دفاتر المجتمع... من خبلل الحٌاة والنشاطات الٌومٌة الممارسة 

 آنذان...

 

من المصص واألحاجً التً ال زالت خالدة فً أدهاننا... حتى ٌومنا هذا، نذكر    

 ماٌلً:

)فاطمة أم حجل(...)عٌش بادي والؽول(...)فاطمة وامُحمد 

زٌد الهبللً(...)ود النمٌر(...وهً من أخوها(...)الطٌر الخداري(...)اب

النوع الذي ال ٌمل تكراره... بل إننا نطلب سرد بعضها  فً بعض اللٌالً 

 فٌستجاب لنا. 

 

من أجمل ما نسمعه... نوع األحاجً التً تتشابه مع )الؽلوتٌات( أو      

 )الفزورات( التً تسعى الستكشاؾ مواطن الذكاء... والمدرة على تفعٌل الخٌال،

ً ما تنمسم إلى لسمٌن: عام  والمشاركة فً حلول بعض المشكبلت... وؼالبا

 وخاص، فمن أمثلة العام من الؽلوتٌات:

 والممصود هو الكلب.  )نتعشى فً عشانا سل لنمباٌتة وجانا(...

 

 ... والممصود المملة.)عٌنً فٌها دخلت وادٌها( 

 

 والممصود اللمبة.  )فً دكانا تاكل فً مصرانا(... 
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 (... والممصود الدرب )درب الحمٌر(.  )عمً طوٌل ما بلحك الكعكول

 

 والممصود االشفا.)عمً لصٌّر وبصٌّر(... 

 

 )الهبود(.والممصود  )كان شالو ما بنشال وكان خلو سكن الدار(... 

 

 والممصود الحشاشة, )تتبطح فً المٌزان ال كبدة ال مصران(...

 

(...   ووسطن صبً بلعب العٌتنوبة )من فوق راكوبة، ومن تحت راكوبة،

 والممصود الفكٌن واللسان.

 

    )بٌضا من لفاها ولٌنة من حشاها مطر الصٌؾ والخرٌك ما ببلها(...

 والممصود بٌضة الدجاجة.

 

 )مطمورة ابزٌد مبلنة بٌض(... والممصود النجوم.

 

 والممصود ٌعرفه الجمٌع. )طارت جاتن فً نخٌراتن(...

 

مثل: طلب تكرار بعض المموالت،  )ؼلوتٌات(إلى  )الفزورات(ه لد تتطور هذ   

 إلثبات تمنٌة الكبلم، عن طرٌك الصواب والخطؤ مثل:
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)سخلً وسخلن دخلو السلخانة سخلً سلخ سخلن ٌمدر سخلن ٌسلخ 

 سخلً زي ما سخلً سلخ سخلن( ...

 

)عمً رجب ربط ضنب جملو فً ضنب جملً ٌمدر جملً اربط ضنبو فً 

عمً رجب زي ما عمً رجب ربط ضنب جملو فً ضنب ضنب جمل 

 جملً(...

  

 )دٌن شلن اتشكلوا شن الشكل شكل الشلن شكل(... 

 

...كان ٌختص )الونسة اللٌلٌة(أما ذلن الذي ٌتعلك بالجزء الخارجً من    

 باألسر على امتداد الحلة... فهو ٌعمل على االنصهار األسري... واإللمام المعرفً،

 بالجؽرافٌا السكانٌة... فً داخل بٌوت الحلة بؤجمعها...ومن أمثلته:

 

  )بكسر المٌم والنون(. )فً مرة عندها ولدٌن وبت.. دي منً؟(

 

 )فً مرة عندها خمسة بنات وولد واحد.. دي منً ؟(. 

 

 )فً مرة عندها أربعة بنات وولدٌن.. دي منً؟(.

 

 )فً مرة عندها بت واحدة وبس.. دي منً؟(.

 

 )فً مرة عندها تمانٌة بنات... دي منً؟(



 

65 

 

 

تُستمد  مثل هذه األسبلة من والع األسر... فً كل أنحاء المرٌة، وبعد تمحٌص     

شدٌد.. ودخول للبٌوت، من ؼٌر أبوابها... ننجح فً كثٌر من األحٌان، فً 

ن الوصول لئلجابة الصحٌحة... عندها تتدفك علٌنا عبارات التحفٌز، والثناء... م

 )تمورد(أوؼٌرها.. وٌدها مشؽولة  )حبوبة(العجوز.. إن كانت  )المفلٌة(تلن 

، وتمسح على رإوسنا الصلعاء... التً تمت إزالة الشعر منها و)تحصحص(

، على )الموس الممددة ثبلثة لدود(أبو تمساح...أو تلن  ب..)الموس(

 صفحاتها...

 

 و الحجوة من معنى مثل:لد ٌصعب علٌنا معرفة ما ترمً إلٌه الؽلوتٌة أ   

 دخل المش ما لال كش()              

 وهنا تنبري الحاكٌة لتمول للواحد منا: 

 )أركبن؟(...             

 وهً تُعتبر إٌماءة لحل اللؽز...فٌمول المستمع كرد على سإالها:

 )ركبٌنً(...            

 وعندها تمول:

)ركبتن ما ركبتن فً برش... وكت تعصر البرش على البرش... تلمى 

 وعشرٌن لرش(... و)طبعاً دا مبلػ كبٌر شدٌد..الواحد ما ٌحلم بٌهو(خمسة 

 )دا الضل(...         

 هنان )تركٌبات( كثٌرة... تعتبر أدوات للتحفٌز... وهو جانب تربوي هام.

 

اللٌلة... ننام بعمك، تحت تؤثٌر  من بعد الخضوع لتلن الحصة التعلٌمٌة     

... وأثناءها وما )حبوباتنا()حصحصة( الشعر المحببة... من أطراؾ أنامل 

بعدها، ال ندرى متى تنحٌنا عن الٌمظة... لكنا نجد أنفسنا فً صباح الٌوم التالً، 
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جسدنا  )ُمّسح(...متعاصرٌن مع بعضنا أو فرادى.. ولد )الهبابة(فً عنالرٌبنا 

، )مكً ود أبو الماسم(. من زٌت السمسم األصلً، إنتاج عصارة عمنا بكامله..

... التً ؼمرت أجساداً خبلل نهارنا ل..)الؽبشة(ذلن الزٌت  الذي ال ٌدع مجاالً 

 الفابت.

 

)كانت الونسة عبارة عن جلسات تربوٌة وتعلٌمٌة... من نوع    

 التعلٌم العشوابً )ؼٌر النظامً(... الذي ال ٌخضع إلنشاء

الفصول، وتجهٌزات األدراج، وتحضٌر الكراسً... بل كان منهجاً 

تربوٌاً خالصاً، نابعاً من األسرة.. والمجتمع.. ورابداته من 

)حبوبات(.. وأمهات.. وخاالت.. وعمات.. وذوات المربى.. ونساء 

 األهل بصفة عامة...

 رحمكّن هللا جمٌعاً... ورحم هللا ذلن الزمان الطٌب(... 

 

 ة:المرحاك

ً بالرحى... كانت أمٌرة البٌوت، ٌكاد ال ٌخلو  )المرحاكة(      والتً تعرؾ لؽوٌا

الطاحونة(، و)الكسارة(، و)الفرامة(، و)الخبلطة(، بٌت منها... فهً تمثل )

بالمعنى الحدٌث... فهً تموم بكل مهام تلن اآللٌات، وهً تعتبر المعٌن األمثل، فً 

وذلن من الذرة  أو )النشا( أو )المدٌدة( )العصٌدة(تحضٌر الذرة... لصناعة 

 )الدخن(...بؤنواعها أو من 

 

... ذلن الحجر األصم، المفلطح، العرٌض نسبٌاً، هً النوع السابد )المرحاكة(    

... والذي كان ٌنام على األرض... فً رضاء، ولناعة تامة. )شبشة(عندنا فً 

 ... ب..)الحٌب(ٌنتهً الحجر عند ممدمته بما ٌعرؾ 
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ولدٌن ودودٌن من الحجر... ٌطلك على الولد  )المرحاكة(عادة ما  تحتضن    

... فهما دابماً ما ٌنامان فولها، أو إلى )العّجان(وعلى الصؽٌر  )الدّراش(الكبٌر 

جانبٌها وهً مستلمٌة... ذلن االستلماء الودٌع، بٌنما ٌظبلن فً حركة داببة، ال 

 وكبلن بها.  تتولؾ إالّ بعد اكتمال المهمة الم

 

، ل..)لعواسة(، أمر إعداد العجٌن )الدراش( و)العجان(ٌتبادل الحجران    

 ب..)الدرٌش(...ٌموم بتكسٌر حبات الذرة... لتكّون ما ٌعرؾ  ؾ..)الدراش(

المبلول بالماء... وبعد خلطه ٌصبح  )الدرٌش(أما العجان فٌعمل على عجن 

 عجٌنة هٌنة الموام... ٌمكن )عواستها(.

 

ؼالباً ما ٌمر العجٌن بمرحلة التخمٌر... وذلن بوضعه داخل إناء فخاري ٌتشابه     

إالّ أّن عنمه ضٌك بعض الشًء...وهو ٌعرؾ  و)الزٌر( أو )البرمة(...

، حٌث ٌترن العجٌن لفترة زمنٌة، كً ٌختلط مع بعض العجٌن ب..)الخّمارة(

)عجٌن وعندها ٌصبح  ب..)الخّمار(...، والذي ٌعرؾ )الخّمارة(المر، داخل 

 )عواسته(.تسهل مر( 

  

، تموم بها المرأة فً البٌت... وهً )العجٌن(كل المهام التً تتعلك بإعداد     

ً ٌومٌاً... ورؼم أنه متعب ومضنً بعض الشًء، لكنهن  ً منزلٌا تعتبر ذلن واجبا

 التً)الطاحونة(، ٌمبلن على المٌام به برؼبة وصدق... كما ٌفضلنه على دلٌك 

بمعنى أنه ؼٌر ناعم...  )ُدراش(بؤنه  -أي الدلٌك –أنشبت حدٌثاً... والذي ٌصفنه 

... وبذلن )المرحاكة(ففً كثٌر من األولات، ٌعمدن إلى تنعٌمه عن طرٌك 

 ٌصبحن فً رضاء تام عما ٌمدمنه من طعام ألهل البٌت..

 

أو ... تنحنً المرأة المحزمة بثوبها.. فً )المرحاكة(أثناء العمل    

باركة على ركبتٌها، ترسم بذلن زاوٌة  ب..)لرلابها(.. أو ب..)فركتها(...

لابمة، بٌن أعلى فخذٌها وبمٌة جسمها المتمدد أفمٌاً...وٌظل رأسها ممدداً لؤلمام، 

 لٌتٌح مجاالً كافٌاً للعٌنٌن وبمٌة الحواس، كً تعمل.
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ا كفٌها على الحجر تتحرن المرأة أثناء الطحن... جٌبة وذهاباً، واضعة كلت    

أو  )العٌش(المبلبم للعملٌة النً تموم بها... الذي تنتشر تحته حبٌبات الذرة 

... ومن ثم ٌنمل إلى  )الحٌب(... حٌث ٌجمع بعد التؤكد من جاهزٌته، فً )العجٌن(

 )عجٌناً(ٌبل بالماء، وإن كان  )درٌشاً(إن كان  )البرمة(...أو إلى  )الجردل(

، حتى تسهل )المرحاكة(... كل تلن األوانً تجاور موضع رة()الُخّماٌنمل إلى 

عملٌة نمل المواد... من ؼٌر حركة واسعة، وذلن حفاظاً على الولت، حتى ال ٌبدد 

جزافاً من ؼٌر استفادة... إذ أّن ما تبمى من مهام المرأة أكبر من أن ٌضٌّع الولت 

 دونها.

 

أناس لم تبلمس  )شوؾ شبشة والحفاظ على الولت زمان... لدى   

عمولهم أو أٌدٌهم، حروؾ األبجدٌة... وشوؾ حالنا اآلن.. ونحن نموم 

 بتدرٌس ما ٌتعلك بهدر الولت... المهدر أصبلً ..(

 

طنٌن.. ووسوسة شٌمة.. تلهب الحواس عند تحرٌن ولٌداتها  ل..)المرحاكة(    

عرفها أصحابها )الحجرٌن(... فتذهب بعمول الحاضرٌن بعٌداً، فً متاهات جمالٌة ٌ

أو الرجز المنؽم... من  )المنوناة(فمط... وفً ممام الطحٌن لد نسمع بعض 

ال ٌستطٌع الشخص المتتبع أن ٌتبٌن ألفاظها... كما ال  )المرحاكة(العامبلت على 

تتضح  معانٌها لدٌه...فالحٌاء الموروث، كان ٌحجب وٌسدل الستار، حتى على 

ن ٌداعبن بعض أؼصان رطٌبة... نبتت حرة فً األصوات والهمهمة... لكنً أخاله

 الوادي... شالهن مبلمستها أو حتى إسبال النظرات نحوها.

 

 )مرحاكة(أفادنً من لال لً فً هذا المنحى... أّن أحد الحاضرٌن بجانب      

تعمل فٌها إحدى النساء...وكان )سّحاراً(... )ٌعنً عٌنو سالطة تدمر كل شًء(... 

الكثٌرٌن من خٌال، سار به خبلل ما نتج من نؽمات... على أثر فراوده ما ٌراود 

، فطاؾ بخٌاله تشبٌه أثناء )الطحٌن( ب..)المرحاكة(احتكان الحجر 

 صارخ...وصاح بؤعلى صوته:
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 )البتطحن دي منً؟(        

 فجاءت اإلجابة على أنّها ابنته فبلنة... فصاح ثانٌة وبصوت لوي: 

 الحجر(... )أرفعً الحجر...أرفعً      

فرفعته وهً ممسكة به... وهنا حدث ما هو لد ٌكون فوق الخٌال! لمد انفلك  

الحجر إلى نصفٌن... ٌاترى ما كانت صلة النؽم المنبعث عن عملٌة  )انكسر(

ومن ٌعمل  حركة )المرحاكة(احتكان حجرٌن مع بعضهما؟ والتشبٌه الناتج من 

 فٌها؟...  وعندها جاء الصوت من األب حامداً شاكراً:

 )الحمد هلل جات فً الحجر(.      

 

 الطاحونة:

)حاج سعد ود عمنا  )طاحونة(إلى  )المرحاكة(ٌمودنً الحدٌث من     

)بٌوت ناس ود الٌاس(...و فً السوق المدٌم... إلى الشرق من  مختار(،

 .)بٌوت  ناس ود الساٌػ(

 

له الرحمة  )أبو النور رحمة هللا(عمنا  ب..)الطاحونة(كان ٌعمل     

والتحك بركبهما مإخراً... أخونا  )تٌّه(والمؽفرة، ومعه عامل شاب اسمه 

...  عمنا )حاج سعد ود مختار(، وهو أحد ألارب )مصطفى ود سماعٌن(

 ، ٌرحمهم هللا جمٌعاً.)الطٌب ود برٌر(ومن بعدهم جاء عمنا 

 

أو  )ملوة ذرة(أحٌاناً... ونحن نحمل ما ممداره  ل..)الطاحونة(ب كنا نذه   

واحدة لطحٌن  )تعرٌفة(منها للطحٌن... بمبلػ زهٌد، وهو ما ٌعادل  )نص كٌلة(

 ...)نص الكٌلة(ولرش واحد لطحٌن  )الملوة(،
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فً ذلن الزمان... عبارة عن رحلة ترفٌهٌة، إذ  ل..)لطاحونة(كانت زٌاراتنا    

إال من صوت  )الحلة(على حركة الماكٌنات، التً كانت معدومة فً أننا نمؾ 

 )مختار ود...التً كان )ٌسولها( أخونا )حاج الطٌب ود مختار(عمنا  )كندة(

)ٌوسؾ ود جدنا )لوري( ... وإلى جانب ذلن أٌضاً صوت حاج الطٌب(

 )ٌسوله(من ولت آلخر، والذي كان  )اللوري الفورد(،... أو مرور حامد(

 )عبد المجٌد ود ست النفر(.أخونا 

 

 )ٌدقوهو  )أبو النور(عمنا  ل..)لطاحونة(نشاهد أٌضاً، عند زٌارتنا    

على حجر الطاحونة الكبٌر... الذي كان تزٌّنه روابط  بالشاكوش واألجنة(

(... كان ٌموم بذلن الفعل )الممّوى بالخرصانةالموي...  )البال(حدٌدٌة من 

.. لٌتٌح لها المجال فً التبلحم السلٌم، والدوران مع إلحٌاء أسنة الحجر.

 .)التروس(

 

الذي لد   )العٌش(الكبٌرة... التً ٌصب من خبللها  )الصبابة(كما كنا نشاهد    

بكامله... ٌخرج الدلٌك من أسفل  )الشوال(وإلى  )الملوة(ٌتراوح ممداره، من 

 )تشتت وتطاٌر(من  الصبابة، عبر ممر صؽٌر مؽطى بؽطاء من المماش... ٌحد

 الدلٌك، بفعل الهواء.

 

من المناظر الجمٌلة فً مبنى الطاحونة... التً كنا نتمنى أن ٌعمنا فٌبها، فهً    

... ب..)الطاحونة(تعلك ذرات الدلٌك المتطاٌرة، على وجوه ومبلبس العاملٌن 

 ن...فكنا نعتبر ذلن أمراً عظٌماً... ال ٌتؤتى إالّ ألمثال هإالء من المحظوظٌ

 

 ... ٌرن بآذاننا ونحن نؽادر مكانها:)الطاحونة(كان صوت ماكٌنة    

 )دل..  دل..دل..(      

فً تبادل لطٌؾ ٌخفت روٌداً...روٌداً، كلما ذهبنا بعٌداً... ونحن نمترب من )بٌتنا(  

  )زرٌبة الماٌدي( ضمن بٌوت العرٌضاب.الذي ٌحتكر المكان إلى الؽرب من 
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فهً  )شبشة(... من العبلمات والمعالم الممٌزة فً ماٌدي()التعد زرٌبة    

بالفعل زرٌبة من الشون... ومن الحطب.. وبعض أجزاء من الشجٌرات المتوافرة 

وؼٌره...تحٌط الزرٌبة  )الدهسٌر(حول الحلة.. فً ذلن الولت، زي شجٌرات 

 ببٌون أهلها... وأهمهم على اإلطبلق:

بكر.. وجدنا الماٌدي ود ابراهٌم ود جدنا بشٌر ود ابراهٌم ود با     

بابكر.. وكانا  متزوجٌن من أختٌن هما: حبوبتنا أسماء.. وحبوبتنا 

 مارٌا.. بنتً الشٌخ الطٌب..  

... أصحاب سعٌة بدءاً باألبمار ومروراً باألؼنان وختاماً )الزرٌبة(كان ناس    

الٌة، إلى جانب بالدجاج... كانوا ٌحسنون تربٌة، ورعاٌة سعٌتهم... بمهنٌة ع

 نشاطهم الزراعً الواسع...نذكر من أوالدهم فً ذلن الزمان:

وإخوانه أحمد البشٌر.. وبابكر.. وهنان عمنا الطٌب )الماٌدي(  عمنا إبراهٌم ود 

ود بشٌر وإخوانه.. الجٌلً.. ومبارن.. وحسٌن.. وحسن.. والنور )أبوعلً( 

م خالتنا سواكن بت عمر  ..وأصؽرهم هو عبد الرحٌم...كما كانت تعٌش وسطه

وبناتها الثبلث وابنها الوحٌد محمود )دفعتً(...وهً إبنة عشة بت ابراهٌم ود 

 بابكر، شمٌمة الماٌدي وبشٌر.  

 

الوحٌد... الذي نجاوره، فكم  )كنتٌن(كان عمنا الطٌب ود بشٌر ٌمتلن الدكان      

شن ال تحصى وكنت من الخطوات لطعت للوصول إلٌه، جٌبة وذهابا... إنها وببل 

واحدة.. أو فً  )حبلوة(... الذي ٌتمثل فً لطعة )الدرب(كثٌراً ما أحظى بحك 

تمرتٌن اثنتٌن..كحافز ٌدفع بنا كً ال نذهب لمولع آخر للشراء... كان ٌساعد عمنا 

الطٌب ابنه األمٌن.. الذي كان فً فترة تدرٌبٌة، تمددت بخبراتها مستمببلً... 

 إبنه أحمد.فشملت ابنه التوم.. و
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 )الشباشة( علماء:  

أذكر تماماً... ونحن فً داخل بٌتنا الحجرة الواحدة، التً تظللها من ناحٌة    

الشرق )كشاشة(...وهً تستخدم كمظلة، وولاٌة للؽرفة، من أمطار الخرٌؾ 

 والسوافً... التً ؼالباً ما تمتحم دارنا من ناحٌة الشمال الشرلً...

 

علٌه ٌمكن أن تستنتج... أّن باب الحجرة، كان ٌطل ناحٌة الشرق... وهو ما كان   

وهً بالمفهوم الجدٌد  )صالة(،ٌسود معظم بٌوت الحلة... إال إن كانت هنالن 

فً مساحة ألل من  وتصمم )الصالة(بالفاء المعطشة،  )برندة( أو )فرندة(

ٌفتح أبداً ناحٌة الشمال...  مساحة  الحجرة... وٌفتح بابها ناحٌة الجنوب وال

 تفادٌاً للعوامل الطبٌعٌة المعروفة... لدى الجمٌع.

 

المرن  )شبشة( فً ذلن الزمان، من مطلع خمسٌناتإّن سكان حلتً    

الماضً...كانوا علماء، ومتفمهون فً علوم الجؽرافٌا الطبٌعٌة... بعرفون من أٌة 

ة... ومن أٌة جهة تداهمهم رٌاح ناحٌة تهب الرٌاح... ومتى تهب السموم الحارل

الشتاء الباردة...وكٌؾ ٌتولون شرورها، بإلامة )صرٌؾ( أو )كجرة(، بضم 

 )الحصٌر(..أو من  )الدهسٌر(..الكاؾ، مشٌدٌن ذلن من أعواد شجٌرات 

)التمام( أو ؼٌره أو من  )لصب العٌش(..أو من  )أم برٌنبٌط(..المصنع من 

 من األعشاب.

  

حجرة دافبة... فالمطع المطنٌة المتوافرة، لدى الناس، وبالذات بذلن تظل ال    

الفمراء منهم، تكفً لدرئ البرد الشتابً الماسً... وٌعرفون أٌضاً من أي جهة 

... )المطرة الضحوٌة(تهب الرٌاح حاملة الرطوبة الممطرة... كما ٌعرفون أٌضاً 

... لرشة()المطرة او )المطرة العشوٌة(...و )المطرة الضهرٌة(...و

التً كثٌراً ما تإثر على بٌوتهم، المشٌدة أصبلً من )المطرة النمنالة(...و

الجالوص... بنظام الطوؾ، ولٌس الطوب األخضر... الذي ظهر مإخراً... وإلى 

 تماماً. )الشعفوفة(جانب ذلن ٌعرفون 
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... ... كانوا ٌعرفون كل شًء، الطبٌعة باٌجابٌاتها وبسلبٌاتها)شبشة(أهلً فً    

ً ٌنهار على سكانه... كانوا  لذا فهم كانوا ٌعٌشون فً مؤمن... فملما شهدنا بٌتا

 ٌعرفون متى وكٌؾ تصان بٌوتهم...

 

كانوا ٌرصدون النجم وموالعه... وٌستدلون به على كل الحوادث المتولعة...    

ً ماذا ٌمكن أن ترعى أنعامهم...  مثل: العٌنات ونزول األمطار... وٌعرفون تماما

 وفً أي مكان...حٌث ٌتوافر المرعى ومكوناته النباتٌة المتنوعة.

 

علماء فً شتى المظاهر الكونٌة,,, كانوا ٌحجمون عن  )شبشة(كان أهلً فً    

السفر أو الخروج من الدٌار للتجارة، فً أولات محددة... وٌعللون ذلن بموالؾ 

 الزٌجات المختلفة...عند عمد المران فً  )السمط(ٌعرفونها هم...ومن بٌن ذلن 

 

كانوا مضلعٌن فً مٌادٌن الطب والتطبٌب... وفً استخدام األعشاب... وفً    

بالنار... وفً الحجامة بؤنواعها...وفً عملٌات الوخز باإلبر... كانوا  )الكً(

 ومتعلماته الدوابٌة... )الفصاد(بارعٌن بحك فً دواعً 

 

األمر ٌتعلك بالخبرات المستمدة، من من أٌن توصلوا لكل ذلن... ٌبدو لً أن     

زي )ناس ود ولٌع هللا( هنا وهنان... ومن الموروثات لدى بعض األسر... 

 وؼٌرهم...  بركات( و)ناس

 

زمان...بٌبة متعددة المواهب... ففً مجال الهندسة كانوا  )شبشة(تعتبر    

وفً تصمٌم  )الزراٌب(...بارعٌن، فً تشٌٌد المنازل وفً تشٌٌد 

فً  و)الجداول( و)التروس(... وفً شك المنوات الزراعٌة... شاشات()الك

 )المترات(.آبار الماء و )تكحٌل(الزراعة المطرٌة... وفً حفر و

 



 

74 

 

فً مجال التجارة...كانوا بارعٌن... تشهد لهم كل المناطك فً السودان...     

... )الكناتٌن(شماله، وجنوبه، وؼربه، وشرله... تجدهم فً تجارة المواشً وفً 

وفً كثٌر من الموالع التجارٌة المحلٌة أوالخارجٌة... هم متفولون مثلهم ومثل 

 الذٌن كانوا مشهورٌن باالتجار... واالنتشار فً كل البماع الوطن. )الٌمانٌة(،

 

هنالن من ٌشارن فً تجارة الخضار... وفً تجارة المحاصٌل... وفً منتجات     

سمان... وفً كل المجاالت التجارٌة األخرى... أما فً الجروؾ... وفً تجارة األ

مجال الزراعة فحدث وال حرج... فهً تشمل الزراعة فً المشارٌع الزراعٌة 

 ... وفً الجروؾ وفً ؼٌر ذلن من الموالع.)البلدات(الولٌدة...وفً 

 

من العجٌب أّن كل صاحب حرفة، ٌورث من أبنابه بعضاً من خصابص مهنته...     

ً بثمافته المحلٌة... التً لد تجعله ٌدٌر  فالجمٌع فً الحلة، )مثمؾ( تماماً... ملما

نماشاً كامبل، ٌجري ما بٌن أصحاب مهن مختلفة... فالكل ٌعرؾ كل شًء، وكثٌراً 

التحرن فٌه...أما الحرفٌون الذٌن ٌمتهنون ما ٌنجح فً المٌام به، عند ممارسة 

كتاب الحرؾ المختلفة، فؤعدادهم مهولة، فً عداد الكم...ولد تطرلت إلٌهم فً 

 الجزء األول(. )الترتار

 

)شبشة(... هذه صورة عامة مختصرة... ٌنمصها الكثٌر من المعلومات عن     

كن حصرها فً فؤمنا تتمتع بالكثٌر من المٌم والخصوصٌات... التً ال ٌم

 هذا النطاق الضٌك.

 

 الكسوؾ الكلً:

، الذي انمطع الحدٌث )بٌتنا(لنذهب اآلن إلى حجرتنا... أو بالمعنى األدق إلى      

)حاج ... وبعد رجوعنا من طاحونة )العنالرٌب(عنه... فؤثناء جلوسنا على 

 ... فً ٌوم صابؾ، حدث ما لم ٌكن متولعاً، أو ما لد)الضحوٌة(ولت  سعد(

 ٌكون فً الحسبان... 
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داهمتنا ظلمة مفاجبة... حالكة السواد، ؼطت كل شًء، لم تتح سبٌبلً ألي من    

أدق األشعة الضوبٌة، أن تتسربل إلى أعٌننا... التً فمدنا اإلحساس بوجودها، 

 وكما كان ٌمول أسبلفنا:

 )وهللا لو طلعت مصبعن ما تشوفو من شدة الضبلم(                  

ً إلى أعمالنا... كنت أحس وكؤنً لد انفصلت كلٌاً،      دخل الخوؾ كثٌفاً متشابكا

 عن الحٌاة ونشاطاتها... 

 

الدٌنٌة، شٌباً ٌذكر، كً أؼمؽم  )التسابٌح(لم أكن أعرؾ ولتها من اآلٌات... أو    

به، أو أجتره فً سرٌرتً المتهربة... لم أكن أسمع من األصوات ؼٌر صوت أمً 

تً الرضٌعة... فؤبً كان فً الزرع منذ الصباح الباكر... كانت أمً أو صراخ أخ

 تردد باستمرارٌة متتابعة وتمول:

 )بسم ميحرلا نمحرلا هللا.. دا شنوا لجانا دا؟(...                     

 

وأخالها، وأنا منؽمس فً تلن الظلمة الدامسة...تمد ٌدٌها نحوي، تلملم بعضاً      

ة...فتحركت نحوي، وسرُت إلى حٌث انبعاث صوتها المتهدج، من أنفاسً المشتت

فوجدتنً داخل أضلعها... تعصرنً بموة، وتلفنً بدثار من الطمؤنٌنة... كنت فً 

 أمس الحاجة إلٌه، وهً تردد فً ذات الولت:

 

 )تعال هنا ٌا عشاي(                           

 

 وتمول أٌضاً: 

 )هللا ٌستر(                                  
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لد انمشعت... لكّن عٌونً ال  )الؽمامة(فدنوت كثٌراً من دواخلها... وأحسست أّن  

 زالت متوارٌة من خلفً... تبحث عن خٌط من ضٌاء.

 

ًّ مرات ومرات... كً أتؤكد أنهما ال زالتا مفتوحتٌن...  )هبشت(      عٌن

لصوت انكفؤ عابداً إلى وأخرجت من بٌن شفتً ما ٌوحً بؤنه مخاطبة... لكّن ا

ً لوٌاً، سرى إلى  )شفطت(لٌعانه...  من الهواء الذي بدأ ٌؽمر البٌت... نفسا

دواخلً، محمبلً بؽبار خفٌؾ وجاؾ... وعند الزفٌر خرجت منً كلمتان على ما 

 أذكر هما:

  )دا شنو؟(                            

 

 وتؤتً اإلجابة:

  ببل... أسكت.. ساكت()دا                         

 

فؤبت االشتعال،   )أم بلٌبٌلة(...على لمبتنا  )الؽبارٌة(طافت تلن النسمات      

كان باب حجرتنا مفتوحاً ومطبلً نحو المبلة... والنسمات المشبعة بالؽبار، كانت 

شمالٌة شرلٌة... تشتد تارة ثم تخفت ونحن على حال ال ٌسمح فٌها لصوت ٌعلو 

 ...أو حتى لهمس ٌثار... 

 

كان كل شًء ٌبعث على الخوؾ... فكل الحكاٌات المخٌفة، تجسدت أمامً...    

فكثٌراً ما تبٌن لً وطاؾ بخٌالً، دخول أشباح منها... عبر فتحة الباب المشرعة 

ً منها بوجود أمً... التً أنشؤت فٌما بٌنً وبٌنها جداراً  تماماً، لكنً كنت محمٌا

 متٌناً... ٌصعب التبلعه.

 

كان السٌد اآلن فً الحلة... هو الصمت والهدوء، الذي ٌكاد ٌمزله خب النمل      

فبل )باع( وال )كان.. كان( وال س الرخام... حتى حٌواناتنا صمتت... فً مل

.. بالٌاء المعطشة، وال أصوات )ٌاو(.. وال )هنٌك(.. وال )هوهوة(
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المتفرلة... داخل  )الهجلٌج(السمبر(.. الذي كان ٌعشش فً أعالً أشجار ل..)

 أبداً. التً ال ٌتولؾ نحٌبها  )برجوبة(الحلة...وال صوت منبعث من ربابة 

 

صمتت الحلة فاستجبنا لصمتها... وصمتنا طوٌبلً.. طوٌبلً، نتناجى وأنفسنا...      

نملب األفكار، وننوي الكبلم... فبل نستطٌع لذلن سبٌبلً...ٌحدونا األمل فً اجتٌاز 

 هذه المحنة، التً ال نعرؾ لها نهاٌة مثلما كانت بداٌتها مجهولة. 

 

ن لادنً العمر عبر سنوات متمدمة... أن اإلبصار توصلت فٌما بعد... وبعد أ    

نعمة ال ٌستهان بها... فهً النعمة التً نجنً عبرها، ثمرات الحٌاة الٌانعة 

والطٌبة... ونصور بها الحٌاة المجتمعٌة... فً أبهى وأدق صورها... فدعوت 

تؤثرت كثٌراً كثٌراً أن ٌبمً هللا لنا ولذوٌنا وللناس جمٌعاً... هذه النعمة المٌمة... و

 لمن فمدوها. 

 

 )أبون مشى ل..)الحواشة( بدري...               

 

 لكن: 

)حاج موسى ودعوض هللا شال الكماشة ومرق ٌادوب... الؽمامة         

 دي بتودرو كلو.. كلو( 

 

هذا ما كانت تمول فٌه أمً... وأنا فً ؼمرة الصراع مع أفكاري المبتورة... حٌث 

 حواس ما عدا حاسة السمع.تعطلت لدّي كل ال

 ب..حٌنما ٌؤتً ذكرها  )الؽمامة(من ٌومها أسمٌت تلن     

 

 )الؽمامة الودرت حاج موسى ود عوض هللا(           
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بعد مضً ولت لٌس بالطوٌل... وإن كنت أخاله دهراً... بدأت الدنٌا تتكشؾ      

فاتح... وبدأت الظلمة ال )الرهٌؾ(وصارت تبدل أثوابها... من الثمٌل الداكن إلى 

تنمشع... وعادت عٌونً إلى اإلبصار... تحممت مما كان حولً من األثاث فكان هو 

 على حاله السابك...

 

دخل الفرح للبً... فنهضت من حضن أمً متهلبلً... أمتطً صهوة حصان      

الرجولة... واالدعاء بالفروسٌة... فخرجت من الحجرة جارٌاً... وأنا أصرخ  

... )فاطمة بت مرٌم( )حبوبتنا(ك، فً بٌوت الجٌران... فشاهدت بٌت وأبحل

)الستٌة بت ... وبٌت ناس خالتنا )ستنا بت حاج اللمٌن( )حبوبتنا(وبٌت 

 ... منصور(

 

 )زرٌبة جدنا الماٌدي ود... و )الجان المادح(كما شاهدت بٌت ناس عمنا     

الرسالة.. وام )سعادة.. و... وبٌوت خاالتنا بنات سرور ابراهٌم(

...وإلى الشرق من كل ذلن جامع الشٌخ )مرٌسٌلة(...وبٌت خالتنا سعدبن(

 برٌر... ثم لبته، التً كانت تتحٌز مكاناً على ضفة النهر... 

 

حٌنما حدلت وتفرست طوٌؤل أمامً... لم أجد أثرا للدرب الذي كنت أسلكه...      

آثاره بهبوب تلن النسمات  )انمحت(إذ  )حاج سعد ود مختار(...لطاحونة عمنا 

، فً رحلتها تلن... مما اضطرنً إلنشاء طرٌك )الؽمامة(الترابٌة... التً رافمت 

آخرى جدٌدة... خططتها بآثار ألدام طفولٌة، أخذت تنمو للٌبلً.. للٌبل ...حتى 

 آثار )الشون( و)الدراب(.أصبحت مسلكاً آمنا... للكبار وللصؽار، من 

 

بعد أن استمام العود... وكبرت وتوسعت مداركً... وتعرفت على شؤن العالم    

 ، ما كانت إال:)الؽمامة(من حولً... عرفت أن تلن 

  م.( 1952)الكسوؾ الكلً للشمس.. فً العام  
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 جؽرافٌة شبشة السكانٌة:

 )السفاٌة(من  )تلة(كان ٌبهرنً كثٌراً... وأنا أمام بٌتنا، وعلى لمة     

، وشاطبه األخضر... بفعل األشجار المتنوعة، النهر )البحر(ناعمة... منظر ال

، التً تنسج حابطاً )أم برٌنبٌط(وطلعة  )البردو(الباسمة، والمصٌرة... ومنظر 

 )الدباٌب(والتً كثٌراً ما كانت تدس  و)الشوٌوة(...رابعاً... فٌما بٌن)الحلة(، 

 )البحر(فً مٌاه  عوم(،السباحة )الالطوٌلة السوداء، التً تحسن 

ً تتمن االلتواء والتثنً حول سٌمان  ... رامٌة )أمبرٌنبٌط(الهادبة...والتً أٌضا

بنظراتها المخٌفة الثالبة...التً تنحدر عبر عٌنٌن حمراوٌن... ٌتلوى من أمامهما 

 لسان طوٌل، ذو شمٌن كسوط الجبلدٌن، الجلدي )الحر(...

 

... وانزالله )الرلراق(خروج ضوء الشمس  كنا ومن مولعنا ذلن... نتؤمل    

تجاه الحلة، من بٌن تلن األشجار الكثٌفة... ال أنكر أبداً أنها كانت مناظر ساحرة... 

رفٌك الكبار  )الرمد(تسبً عٌوننا الرمداء دابماً... فً مواسم الشتاء، حٌث كان 

، كان نتاجها والصؽار... فكم من لطرات طبٌة ابتلعتها عٌوننا... من ؼٌر ما رحمة

إسدال ثوب أبٌض، بدالً عن ما كان ٌعمها من احمرار... وما لد ٌؽطٌها من 

 الصدٌد األبٌض...

 

كان فً أٌامنا تلن... ٌتشارن الجمٌع فً كل األمراض السابدة آنذان... عن     

طرٌك العدوى، التً تدعمها )الحنٌّة( الزابدة، والملوب الصافٌة، العامرة بالمحبة 

 )ٌبرجم(مثبلً، عندها  ب..)البرجم(نتماء... فإن ظهرت حالة مرضٌة وروح اال

 ٌعنً:  )البرجم( )بٌعتك(،معظم سكان الحلة... علماً بؤّن 

)بصٌب الزول مرة واحدة فً العمر.. ما زي بمٌة األمراض.. زي 

الوردة.. ووجع البطن.. والدبس.. وأبو الشهٌك.. والمضاؾ.. 

 مراض الموسمٌة.وؼٌرها من األ... والجراٌة(

ً مثل      كما أسلفنا،  )الجدري(.. و )أم لنطو(.. و )البرجم(لكن أمراضا

 فتصٌب الشخص مرة واحدة فمط فً العمر كله.

 



 

81 

 

من  )التلة(ٌثٌر انتباه الطفل فً ذلن الزمان... وهو ٌعتلً لمة تلن     

، والولوؾ على خرٌطتها الجؽرافٌة )الحلة(السفاٌة...موالع مبانً 

ً ما  سكانٌة(...)ال وكمثال لذلن: كنت أحول نظراتً فً اتجاهات متعددة، ؼالبا

 )البحر(العالٌة... التً تمثل حاجزاً لمٌاه  )الردمٌة(ٌصدها من ناحٌة الشمال 

 ولت الفٌضان...

 

)ست أبوها بت ناس  )بت كاب الرفٌك( دون الردمٌة تمؾ بٌوت ناس    

 )مشاط(، فنانة متمٌزة فً كاب الرفٌك()فاطمة بت ... كانت )حبوبتنا( حمد(

، ألنها كانت تجّود )الحلة(...كّن ٌمصدنها من كل مكان فً النسوان(شعر )

عملها، وتضفً علٌه نوعاً من اللمسات الجمالٌة والتنسٌك الرالً... حتى إن كان 

 ، لذوات الشعور المصٌرة...)الجورسى(ذلن من ؼٌر استخدام 

 

لن كل األدوات المعٌنة... على أداء مهامها، مثل: أذكر أنها كانت تمت     

 )حبوبتنا(كانت  )االشفا(، و )الصمػ( و )البنبر( أو )العنمرٌب الهباب(...

، ال تخطا وال تتعثر فً )مشاط ( أو )كوفٌت( الشعر... )طبعاً )بت كاب الرفٌك(

 لبل عملٌات)تُنمض( و )تتكوفت( ما كان فً تسرٌح... فكانت ضفابر الشعر 

هو سرعتها  )المشاطات(عن ؼٌرها من  )بت كاب الرفٌك(المشاط(... ما ٌمٌز 

مع التمكن من  خلك ضفابر متساوٌة... حجماً  )المشاط(المذهلة، أثناء عملٌة 

 )للنسوان(...وطوالً، بطرٌمة ؼٌر مإذٌة 

 

كنت ما بٌن الفٌنة واألخرى أعمل على تؽٌٌر مواضع سموط ناظري... فإلى     

)ٌوسؾ وعبر بٌوت ناس جدنا  )بت كاب الرفٌك(،لٌبلً من بٌت ناس الشرق ل

 )عبد هللا ود االحٌمر(.. وناس جدنا )عرٌبً(حامد(... وبٌوت ناس أوالد  ود

وناس  )عبد هللا ود حاج اللمٌن(..وجدنا  )الفاضل(..وأوالده.. وناس جدنا 

 )شٌخ آدم ود عوض هللا(...وناس  )حاج اللمٌن ود مختار(
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والتً تضم بٌوت جدودنا أوالد )أحمد سكان(   )البرٌراب(تخطٌاً لبٌوت أهلنا      

.. وإلى الشرق )حاج عوض هللا(.. وبٌوت ناس )محٌدٌن( وجدنا محً الدٌن

بصفة عامة...وناس  )المناصٌر(.. وأهلنا )مختار(منها بٌوت أعمامنا أوالد 

 ...)زٌن عابدٌن(.. وناس )حسن ود لٌلً(

 

وناس جدنا  ناس جدنا )اسحك ود السٌد(..تمل إلى بٌوت من هنا نن    

.. وناس )دفع هللا(.. وناس أوالد سعد( )آدم.. وناس عمنا )ابراهٌم ود الطٌب(

جدنا وناس  )السمانً ود بركات(....وناس جدنا )الرٌح جنٌة(عمنا 

  )ود كوكو(..عمنا )على هللا(.. ووناس عمنا  الشٌخ الصادق( )مجذوب ود

 

)عبد السبلم ود زراع(.. وناس )الدرٌب(.. نمضً شرلاً إلى بٌوت ناس     

وناس أوالد )جبّاد(.. وناس ود خواض..وؼرباً ناس عطا المنان ود احمد 

التً ٌفصلها عن  وسلٌمان ود احمد.. )الشٌخ أدمحم ود الشٌخ عوض هللا(..

)ٌحٌا ت عمنا .. وإلى جهة الشمال منهم بٌوالرحمن( )عبدالبحر، بٌوت أوالد 

ذات المٌاه العذبة المحببة لدى الجمٌع... المعروفة  )البٌر(و  ود السٌد(...

 ب..)بٌر أحٌا(...

 

الشمالً الشرلً، على  )الردمٌة(منً... وٌجانب طرؾ  )النواظر(تسمط      

خلفٌة رابعة لها...وإلى جنوبها  )الشوٌوة(.. والتً تتخذ من )الكٌلو(بٌوت جدنا 

)ود ولٌع هللا (..وبٌوت ناس  بلً، حً العامرٌة.. حٌث بٌوت ناسالؽربً للٌ

 )أبنعوؾ ود اللمٌن(...

 

جنوباً، عبر بٌوت ناس جدنا )ود الشٌخ على(.. وناس  )الدرب(ٌسولنا     

)ود .. ثم بٌوت أعمامنا ناس )فضل الكرٌم(وخالتنا  )هللا معنا(.. )حبوبتنا(

...وٌمودنا الدرب أٌضاً، ػ(..)الساٌػ(جدنا )ود الصابثم بٌوت ناس  الٌاس(..

)حبوبتنا( )بت الشٌخ ..وبٌوت ناس )ود بوالد(إلى بٌوت ناس عمنا 
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.. وبٌوت ناس جدنا )أدمحم ود حسن(.. )ود أبمرجة( .. وبٌوت ناس عمناإبراهٌم(

)سنوسً ود كرم ..وبٌوت ناس عمنا )أدمحم سعبد ود كرٌة( وبٌوت ناس عمنا

 ...)أحمد البشٌر..الكرانج(وبٌوت ناس عمنا هللا(..

 

إلى الشرق للٌبلً...تمبع بٌوت ناس عمنا )شمورة( وبٌوت ناس عمنا     

.. ولد تطرلت إلى ذكر جدنا )الشٌخ النور وأوالده(..وبٌوت ناس )حسان(

.. وما جاورها من ناحٌة الجنوب من بٌوت األهل... حتى )زرٌبة الماٌدي(

 )المٌعة(.. فلن أن تتخٌل معً:

صؽٌرة.. ٌستطٌع أن  )رابٌة(ّن طفبلً ٌمؾ متؤمبلً فوق )تلة(... أو على رأس أ   

ٌتحسس بناظرٌه المحدودٌن...وٌتجول داخل )حلة( كاملة، ٌرصد كل ما كان والفاً 

أو متحركاً.. ٌجوس فً أركانها..  فبل شن أبداً... فً أنها كانت صؽٌرة.. بل كانت 

 ألبعد الحدود. تمثل بٌتاً واحداً كبٌراً.. متكافبلً 

 

 عادات وتمالٌد:

لنتلمس فً هذه المساحة، بعضاً من المطرات التراثٌة السودانٌة، ذات الجذور     

ً لكٌانها، منها  ً أساسٌا المتعممة فً وجدان األمة السودانٌة، والتً أصبحت مكّونا

ما ٌتعلك باألفراح، ومنها ما ٌنضوي تحت طابلة األتراح، ومنها ما بٌن هذا 

ن... وكلها ناتج سلون، وعادات، وتمالٌد، تكررت ممارساتها... واستطابها وذا

األفراد، وانتهجتها الجماعات، دٌدناً... لد ٌكون حتمٌاً، فؤصبحت بذلن جزءاً ال 

ٌتجزأ من النشاطات، التً أصبحت ممٌزة لتلن الفبة من الشباشة... فً زمان ما، 

، ونهج حٌاتً متفرد، وبذلن المتواجدٌن تحت مظلة واحدة، لها كٌان خاص

 أصبحت، وبالتمادم...

 

" تراثاً ٌحدث عن حمب تتالت... كما صارت جذوراً متمددة، تإصل 

 ألساسٌات النشاطات، فً تلن الحمب... فهً ثمافة، وتراث، وحضارة".
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بٌن تلن السمات المجتمعٌة، العادات.. والتمالٌد.. التً تتعلك باألفراح،  من    

ومن بٌنها األفراح الخاصة بالزواج، والتً تعد لها إعدادات تتفاوت فً أشكالها، 

وفً ممارساتها، ؼٌر أنها ذات أصل مشترن... وكٌان واحد، متعارؾ علٌهما بٌن 

التً تنبع من وجدان مختلؾ الجماعات الجمٌع، وٌعد ذلن من الموروثات الثمافٌة، 

 فً شبشة، الوطن الواحد... 

 

السمة األساسٌة للمشاركٌن ولت المٌام بمراسم الزواج، والتً تبدو على  إنّ     

... إلى جانب عبلمات السرور، )الفرحة(وجوه الجمٌع نابعة من دواخلهم... هً 

التً ٌتداولها  )مبرون(ة وعلٌه تنبنً النشاطات والمراسم كلها على ذلن... فكلم

الجمٌع، والتً تسري نشطة على ألسنتهم، تعتبر سٌدة المولؾ... كما أنها 

 أصبحت صٌؽة تراثٌة، تصاحب كل تلن النشاطات...

 

ل..)الفرح( فً شبشة عند مطلع خمسٌنات المرن الفابت... أدوات تستخدم      

لضرب على الطبول، بؤٌدي للسمو بالفرحة إلى أعلى مماماتها، كعملٌة النمر أو ا

النساء أو بؤٌدي الرجال، أو عن طرٌك الضرب بالعصً... التً لد تكون ممدمتها 

 مؽطاة بمطع من المماش )داللٌن(، أو عارٌة من ؼٌر ؼطاء. 

 

للطبول أشكالها التً تمٌزها عن ؼٌرها... ولها أحجامها المختلفة... ولها      

وتتمتع فً نفس الولت بمداها الصوتً الموي،  ألوانها... كما لها مواد صنعها...

 وعممه الداوي،  ونوعٌة رنٌنه المتفرد إلى ؼٌر ذلن من الصفات الممٌزة له.

 

من أنواع الطبول التراثٌة... السودانٌة، المستخدمة فً مثل هذه المناسبات...    

 نذكر ما ٌلً:

 

 النحاس:

أكثر من متر، وهو من جلد طبل كبٌر الحجم... لد ٌصل لطر سطحه إلى  هو    

لوي من جلود الماعز أو الضؤن أو البمر، مشدود على لاعدة دابرٌة من الفخار أو 
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الخشب، جوفاء... لابمة بمدر نصؾ المتر من سطح الماعدة التً ٌوضع علٌها، 

به فتحات... تمكن األصوات كً تنبعث من داخل فجوته، حٌث ٌسمع صوته فً 

 كانت سهوالً أو مرتفعات... األماكن البعٌدة، حتى إن

 

ٌموم بالنمر الموي علٌه، شخص واحد أو أكثر ممن ٌتمتعون بموة عضلٌة      

سلٌمة، وٌتم ذلن باستخدام )عصاتٌن(... صؽٌرتٌن... ولوٌتٌن، فً إٌماع متمٌز... 

 ٌتعرؾ علٌه السامع من موطن تواجده.

 

هم من األماكن البعٌدة، ما ٌستخدم النحاس، لتجمٌع األفراد ومنادات عادة    

ً هاماً ٌخص المجموعة بكاملها... وذلن فً عصور ما لبل اكتشاؾ  لٌشهدوا حدثا

وسابل االتصال التً تلت تلن الحمب... والوسابل الحدٌثة مثل التلفون... ووسابط 

 االتصال التً نعوم فً خضم بحارها الٌوم. 

 

)برٌر ود  نحاس الشٌخ )شبشة(...من أشهر أنواع النحاس لدٌنا فً    

، وٌستخدم عادة فً مواسم )المسٌد(علٌه رحمة هللا...الذي نجده فً  الحسٌن(

... وذلن عند )األتراح(المهمة، كما ٌستخدم أٌضاً فً  )األفراح(األعٌاد... أو فً 

موت أحد الشخصٌات الهامة فً الحلة... وأذكر أنه تم استخدامه، فً وفاة الشٌخ 

 علٌه الرحمة. برٌر( الشٌخ )النور ود

 

 من الطبول المستخدمة أٌضاً فً األفراح هنان:   

 : الدلوكة

تتشابه والنحاس شكبلً وصناعة، للحد الكبٌر...إالّ أّن لاعدتها فخارٌة وهً     

صؽٌرة الحجم، ٌسهل حملها... تتمٌز بإٌماعات تبعث بالنشوة فً النفوس، أثناء 

إنما  )الرجال(...!ٌموم بالنمر علٌها بعض من  )الُشُكر(،تردٌد أؼانً الحماسة و

أي ٌدخلن  )ٌُخنّمنها(...من ٌتمٌز بالمٌام بهذه المهمة، فهّن النساء... حٌث 

أٌدٌهن من خبلل فتحتها الربٌسة، فً إمرار متتابع، مما ٌجعل صوتها متمطعاً 

 )ُمخنّماً(...
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طرباً، وهم ٌلوحون  ذلن عندما ٌبلػ الحماس ذروته، حٌث ٌترنح الرجال ٌتم    

بعصٌهم.. أو بسٌوفهم.. أو بسكاكٌنهم.. أو بؤٌدٌهم فمط، وهم ٌتمافزون 

 وٌتماٌلون، فً نوع من األداء الرجولً الكامل.

 

( )المروش الفضٌةتتناثر ورلات العملة، أو  ...الدلوكة )تتخنك(عندما     

جال أٌدٌهم فً كالرٌاالت، على جباه المؽنٌات... من كل صوب، عندما ٌدخل الر

جٌوبهم. من ؼٌر وعً ٌذكر، إما بفعل الطرب... أو بفعل ما لد أصاب الرإوس... 

البٌضاء أو  )العمامات(من الخلل الممصود بفعل المسكرات...من ذوي 

 )المشنمة(.الحمراء  )الطوالً(

 

تتتابع حلمات مراسم الفرح، وهً تفضً بالكثٌر من الموروثات، التً تعمل       

ؾ العٌن، والحسد...عن الزوجٌن، وتتوجه هلل بالدعوات الصالحات، لتثبٌت على ك

بٌت الزوجٌة... وبسط رخاء العٌش فٌه، مع كثرة الذرٌة الصالحة، من األوالد 

 والبنات فهنان دعوات مثل:

 )تبكر بالولٌد... والعافٌة تمبل اللٌد(.

 و

 )إن شاهلل( بٌت مال وعٌال.

 و

 العٌال(.)تؽلبا بالمال...وتؽلبن ب

 و

 )بخٌت أو سعٌد علٌكم(

 

 تبدأ األفراح عادة، بحنة العرٌس وتجهٌزة كً ٌسٌر إلى بٌت أهل العروس      



 

86 

 

 )خت( الحنة )الحناء(:

وعلى باطن لدمٌه،  )العرٌس(،... ٌتم فٌها وضع )الحنة(... على كفً مراسم    

 خبلل األٌام األولى، من فترة الزواج.

 

العرٌس فً مجلسه بالصفوة من األصدلاء... واأللارب واألهل...  ٌحاط      

الحنة، باستخدام عطر  )خت(ومجموعة من الحسناوات... ممن ٌجدن وضع 

وهن جالسات على )البنابر(، أما )العرٌس(...فٌجلس على  )المحلبٌة(،

ه ٌزٌّن... فً معظم الحاالت، ب..)البرش األحمر(، مطلماً لرجلٌ )عنمرٌب( وثٌر،

مسنودتان على منضدة صؽٌرة... أو بنبر... أو ؼٌر  )متمدد(،العنان 

 رجبلً، وتنؽمس فً أداء عملها. )ختاته(ذلن،عندها... تتناول كل 

 

تُحّضر )الحنة( المعجونة... فً صحن مصنوع من الصٌنً... ٌسمى     

 لشة خضراء... )الحنة(ولد تؽرس، بعض األحٌان، من فوق  )الباشري(،

 

ود المكان، أثناء هذه المراسم، صخب ؼنابً جم... ٌتعلك فً مضامٌنه ٌس    

و )تصفٌك باألٌدي( و )ابتسامات( تعلو وجوه  )زؼارٌد(و  ب..)خت الحنة(،

 كل الحاضرٌن، ببل استثناء.

 

بعد ذلن، جالساً... أو متكباً... على وسادة، وهو ٌتجاذب  )العرٌس(،ٌظل     

أطراؾ الحدٌث مع أصفٌابه، من الذكور واإلناث، فً فرحة ؼامرة...ورلة حدٌث 

متناهٌة... فهو سٌد المولؾ، فً هذه الجلسة، وهو اآلمر والناهً... بل هو 

 صاحب المرار.

 

عن موضعها، وبذلن ٌتحرر تنتهً مراسم )خت الحنة(....عندما تنشؾ، فتزال     

 العرٌس من لٌوده تلن... وٌنفض السامر... إالّ من المبلبل، أصحاب الخصوصٌة.



 

87 

 

 السٌرة:

فً ركب مهٌب، على ظهور الدواب...  )العروسة(،لبٌت  )العرٌس(بمدوم    

)كما هو الحال فً كل أرٌاؾ السودان فً ذلن الولت....التً تنؤى كثٌراً عن موالع 

 والحصٌن، والجمال.)الحرة(...رة، وكانت أشهر الدواب هً الحمٌر المدن الكبٌ

 

التً تردد من خبللها األهازٌج....الممزوجة  ب..)السٌرة(،ٌعرؾ هذا المدوم     

بؤصوات، وأنؽام، المزامٌر والطبول....إلى جانب ما تجود به بعض النساء من 

لمتناثر من بٌن أفواه ومن األصوات التً تنبا بالفرح والسرور، ا )الزؼارٌد(،

 ل..)لعرٌس(.المسٌرٌن 

   

وهً صوت منؽم، تحدثه المرأة...  )زؼرودة(...فهً جمع  )الزؼارٌد(أما     

وهً واضعة سبابتها وإبهامها، بعد ضمهما سوٌاً، على شمتٌها المتباعدتٌن... 

 محدثة بذلن صوتاً متمطعاً متهدجاً ٌمول:

 

 وي...()ٌووي...ٌووي...ٌوووووو         

 

بضم الٌاء األولى، وتسكٌن الٌاء الثانٌة...مع مد الواو ألبعد المسافات، وذلن 

من مد لصوتها، تؤكٌداً لمدى فرحها  )المزؼردة(بحسب ما تستطٌعه المرأة 

تلن، فً الرجال، ما لد تثٌره... من بشاشة  )الزؼارٌد(وسرورها، و تثٌر نؽمات 

 لرجولة. وفرحة، تسمو بهم بعٌداً فً متاهات ا

  

لكّن أؼانً السٌرة....هً الؽالبة دوماً، وهً التً تتناول فً مضمونها، خصال     

الطٌبة....وكلمات التفاإل....وأدوات المباركة...الكبلمٌة...المنؽمة، )العرٌس(...

أو  )الطار(،أو  )الحلّة(،أو  )الدلوكة(بإٌماعات متناسمة، و جاذبة، لد تكون 

 أحد أدوات اإلٌماع  المستخدمة. )النوبة(،
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ً بعد   من أمثلة تلن األؼانً... والتً لم أعٌها فً ذلن الزمان، إنما خبرتها الحما

 )الشٌخ أحمد ود الشٌخ عوض هللا(:أن كبرت، فمنها ما جاء ضمن سٌرة 

 

 )الخٌر برٌدو.. 

 أحمد عبا...

 اللٌلة ٌوم جدٌدو... 

 

 شدو لٌهو فوق الهولو..  

 ...أحمد مرق 

 ماشً برٌر إزورو(

 

إلى جانب الكثٌر من األؼنٌات واألهازٌج... التً تتعلك بسٌرة العرٌس...وبذكر    

 الخصال الرجولٌة الطٌبة.

  

الذي كان ٌؽطً ساحات الفرح،  )الشباشً(،لنا أن نتبٌن هذا النهج التراثً،    

تً ال تفتؤ النساء )المسٌّر(....من الصفات والممٌزات، ال )العرٌس(بما ٌتمٌز به 

 ٌترلبنها، فً زوج المستمبل، ومن بٌن تلن الصفات:

الكرم....و الشجاعة.... و المروءة.... والبذخ.... والسخاء فً          

الصرؾ، على متطلبات إكمال مراسم الزواج، وؼٌر ذلن مما هو متولع 

 من األزواج....  رجال المستمبل.

 

ؼانً، التً ال ٌعرؾ لكلماتها مإلفون.... والتً لد هنان الكثٌر والعدٌد من األ    

تتم صٌاؼة بعض من كلماتها.... أو إضافتها.... أثناء األداء الؽنابً، فهً ال زالت 

تُردد، من أفواه الؽوانً المؽنٌات.... وهً تتحدث عن تراث سودانً أصٌل، ال 
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لم، إال ما لد ٌتشابه، على اإلطبلق، مع ذلن الذي ٌدور فً مناطك أخرى من العا

 ٌظهر فً بعض الشكلٌات العامة من تراثها.

تتم ولتها ما بٌن العرٌس، والعروسة، والحضور من الرجال ومن النساء، كباراً   

وصؽاراً، ومن األطفال، طموس متتابعة... وعروض متعددة... وأدوات وأشٌاء 

 رهن االستخدام، مثل:

 

 رة،سبحة الٌسر...والهبلل  و الحرٌرة...والضرٌ

 والسٌؾ...والسعفة...والسوط،  

 والحجاب )الحجبات(... والتمابم...

 والزمام... والسوار... والحجل... والعمد المفصل بالخرز، 

 والتٌلة.. والشؾ.. والمشة...والسومٌت. 

 

 وفركة  المرمصٌص..  والرحط... 

 والخاتم... والفدوة... 

 والمكحلة... والمرواد... 

 والُحك.. والحنة... 

 والصندلٌة... والمحلبٌة... والسرتٌة... والمجموع... 

 والكركار...والودن...والشمع.

 

 إلى جانب الجرتك...والدلكة... 

 والسٌرة... والحفلة... والبُطان... والزؼارٌد... 

 وحمل العرٌس على األكتاؾ... 

 والمٌلة... والمٌدومة...وفتح الخشم. 
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 ٌر من التراثٌات المإّصلة... والمعّدلة من ولت آلخر.وؼٌر ذلن الكث 

  

 الجرتك: 

جزء هام فً عملٌة إكمال مراسم الزواج السلٌمة، تعد له العدة منذ ولت  هو   

 كافً، بتحضٌر األدوات البلزمة له مثل:

الحك، وسبحة الٌسر، والهبلل، والخاتم، والحرٌرة، والسوط، والسٌؾ، والسعفة 

واللبن أحٌاناً، وفركة المرمصٌص، والضرٌرة )المكونة من حطب الصندل أحٌاناً، 

المطحون والمحلب المطحون أٌضاً(، وعطور الرش، والمبخر، إضافة لتلن المرأة 

التً تجٌد إتمام تلن المراسم، واألهل، واألصدلاء الممربٌن، ال سٌما وزٌر 

 العرٌس، ووزٌرة العروسة.

من األنؽام، ومزٌج من الهرج والمرج المحبب،  لكل ذلن وبٌن مزٌج ةإضاؾ    

الذي تتخلله )المفشات(.... والملح.... والمداخبلت الطرٌفة... من معظم 

الحاضرٌن، فً ذلن الهجٌع بعد أن ٌستعد اللٌل للمؽادرة، ولرب انببلج أسارٌر 

الصباح الباكر، واشتعال نار البخور المنّوع، والعطور التً تفوح من كل صوب، 

 لتً كثٌراً ما تنثر )ترش( بعشوابٌة  على أجساد الحاضرٌن.وا

 

تتتابع خطوات المراسم تلن... حٌث ٌؽمر رأس العرٌس ب..)الضرٌرة(، التً     

ٌفصلها عن وجهه... ذلن الهبلل الذهبً المعلك...على جبهته بالمندٌل... 

ؤلحباب... وبالحرٌر )وهو ذات الحرٌر الذي تنسج منه المنادٌل... التً تهدى ل

 رمزاً للود والتصافً(...

 

تعلك على صدر العرٌس سبحة الٌسر، وكثٌر من الخرز، والتمابم، كما تعلك     

على عنك العروسة المبلبد...وتحلى فً ذات الولت باألساور، والخرز، والختم، 

إضافة للشؾ، والسومٌت... المفرق بٌنه... بحبات الذهب، والحرٌر، وما ٌتبع ذلن 

 وات الزٌنة، بمختلؾ أنواعها...من أد
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المعطرة...وهً نوع خاص من  ب..)فركة المرمصٌص(ٌؽطى العروسان     

الكساء الحرٌري... الذي ٌستخدم فً مثل هذه المناسبات فمط...وتمثل هذه التؽطٌة 

 النموذج األمثل... لعش الزوجٌة المستمبلً. ب..)الفركة(،

 

ت... وألاوٌل... وأشعار، تُبث أثناء المٌام بها، لكل مما ذكرنا مراسم... وحكاٌا    

فً تنؽٌم آسر... ٌُشبع مشاعر السامع و  )المدلكة(تترنم  )الدلكة(..ففً عملٌة 

ٌستهوٌه، ممزوج بحنان دافك...وبؤمنٌات مستمبلٌة للعرٌس، وذلن أثناء 

على جسده العاري من كل ما  )الدلكة(،وهو عملٌة إمرار مخلوط  )الجبٌد(،

عبارة عن خلطة من عدة عطور  )الدلكة(س... إالّ مما لد ٌستر العورة فمط، و ٌلب

 مع عجٌن الذرة. )لٌنة( و )ناشفة(،

 

بتعرٌض مكوناتها إلى درجات حرارة معٌنة... حتى تنضج، ومن  )الدلكة(، تُعد   

أي ٌتم تشكٌلها، على شكل كرات صؽٌرة... ٌمكن أن تحفظ لمدد  )تُدردم(ثم 

 بل بالماء عندما ٌراد  استخدامها مستمببلً.طوٌلة... تُ 

 

العرٌس أو وزٌره أو ألرانه الممربٌن، ٌشعرون براحة تامة... وبمزٌج  ٌشعر   

من لبل فتٌات حسناوات...  )ٌُجبّدون( ب..)الدلكة(،من السعادة والؽبطة، وهم 

أو من لبل نساء من ذوات الخبرة فً عملٌة التدلٌن، وؼالباً ما ٌتم اختٌارهن من 

 ذوات المربى للعرٌس.

 

بعض ما تترنم به المدلّكة... والذي اطلعت على تفاصٌله عند ما بً تمدم  من

 العمر:

 

 اللٌلة العدٌلة والزٌن... 

 اللٌلة العدٌلة ٌا عدٌلة هللا.
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 حكر أمن نضٌؾ طاهرة و شرٌفٌة،

 ٌا رب ٌا كرٌم تتملى النٌة...

 ٌبكر بالولٌد و ٌتنً بى بنٌة.

 

 الولد الوسٌم الوسٌع بالو...

 بالجود والكرم جابدنو أخوالو.

 

 اللٌلة العدٌلة والزٌن 

 واللٌلة العدٌلة ٌا رسول هللا.

 

 اللٌلة العدٌلة والزٌن... 

 واللٌلة العدٌلة تمدمو وتبرا...

 وكلمة )تبرا( تعنً: تسٌر إلى جانبه.

                                                         

لتجمٌل النؽمة وتمدٌدها... تضاؾ، عند بداٌة كل ممطع، كلمة )هى...( بفتح     

( فً اللؽة Aالهاء... وأما حرؾ األلؾ الملوٌة، فٌنطك كما ٌنطك حر ؾ ال.. )

 اإلنجلٌزٌة.

 

ٌمكن أن تمدم فً مناسبات... ختان األوالد، بمراسم لد تكون  )العدٌلة(أّن  كما   

ألل اهتماماً، من تلن التى تإدى للعرسان... فً مناسبات الزواج. علماً بؤن الناس 
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أٌضاً، تفاإالً وتطلعاً  )عرٌس(مصطلح  )المختون(،فً السودان، ٌطلمون على 

 لمستمبل مشرق ٌتوج بالزواج.

 

تلن العملٌات اإلٌماعٌة والؽنابٌة... وتتمازج مع بعض من الرلصات  تكتمل    

 المختلفة... التً ٌستلذ لها الجمٌع مثل:

 رلصة )الرلبة(:

ٌطلك علٌها البعض رلصة الحمامة، كما هو شابع لدى إخوتنا المصرٌٌن، وتتم  

 بكٌفٌة:

...ٌساعدها   )الرلٌص(عند دخولها حلبة  )ممنعها(أن تكشؾ الفتاة عن لناعها  

 )هللازي خالتنا  )الحكامات(أحد ضاربً الدفوؾ زي عمنا )على هللا( أو أحدى 

 ... فً إخراج شعرها من تحت توبها ووضعه على كتفٌها...معانا(

 

مع ثنً الظهر  )الرلٌص(...ترمً الفتٌات رإوسهن إلى الخلؾ عند ممارسة    

، ٌتفاوت فً مداه ما بٌن فتاة للخلؾ أٌضاً، وتحرٌن دابري... مستمر... للرلبة

وأخرى، حٌث تتمكن الفتٌات بذلن من...إظهار لٌونة ظهورهن، وطول شعورهن، 

وبروز صدورهن، وما بٌن هذا وذان، ترمً الفتاة بكامل ٌدٌها، بعٌداً عن جسدها، 

كجناحً حمامة تسبح فً الفضاء... أو كؤنما تعوم فً ماء بركة هادبة... تحاكً 

ٌور العابمة، مع تتابع حركة لدمٌها إلى األمام... وإلى الخلؾ... بذلن، حال الط

جٌبة وذهاباً، فً وداعة تامة... أو فً رشالة متناهٌة ...حسب ما تمتضٌه 

 اإلٌماعات المبلزمة للؽناء. 

 

 الصمرٌة:

 ب..) النمٌّز أوهً نوع من أنواع الرلص ٌموم به الرجال... ٌعرؾ         

لون فً حالة لفز إلى األعلى، تبلزمه انحناءة لؤلمام، وهم إذ أنهم ٌظ النمزي(،
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ٌلوحون بما ٌحملونه من )عصً( أو من )عكاكٌز( أو )أسواط( أو )سكاكٌن( أو 

 ؼٌر ذلن  مما ٌسهل حمله من أشٌاء.

تمؤل وجوه وسرابر الرالصٌن من الرجال، عبلمات الحبور... واالبتسامات        

 ول:العرٌضة، وأصوات تتعالى وتم

 ...)أبشر...أبشر...أبشر( 

تصاحبها حواجب ترتفع وترتخً... وألدام تضرب األرض بموة وعنؾ...تدلل  

بعض الذي ٌتلماه  )الشبال(،على عبلمات الرجولة والتحدي، لد ٌتبع تلن األفعال 

داخل الحلبة...وٌتم ذلن بالمٌام بانحناءة  )الرالصات(...من  )الرالصٌن(

رالص، لرب الفتاة ورأسه إلى جانب أحد منكبٌها، على أثر ممصودة، من الرجل ال

ذلن، تموم الفتاة برمً شعرها علٌه، تحٌة منها وهدٌة إلٌه... تحمل سمات 

االحترام والتمدٌر، وربما التمازج... والتبادل العاطفً... فً بعض من األحٌان. 

.. وتمدٌر، تكسوه ومن ثم ٌخطو بعٌداً عنها مبتسماً و فخوراً، بما ناله من تبجٌل.

أمام ألرانه، الذٌن ٌبادلونه وٌشاركونه ذلن  )ٌبّشر(نشوة ؼامرة، وهو ٌظل 

 )التبشٌر(.

 

 لطع الرحط:

      ً  )العروس(... وهو الذي تموم فٌه ب..)لطع الرحط(ٌختتم الحفل ؼالبا

بل بالفستان فمط... ٌربط  )توب(بالرلص منفردة مع العرٌس... وهً من ؼٌر 

العروس( لباس صؽٌر مصنوع من السٌور الجلدٌة... ٌعرؾ على خصر )

، ٌفوم العرٌس بمطع مجموعة من السٌور.. ٌرمً بها تجاه الجموع ب..)الرحط(

والصٌاح..وبعض )األلوان(  )الزؼارٌد( و )البشٌر(من حوله... وتصحب ذلن 

التً تحرزها العروس فً مرمى العرٌس... تؽطى العروس على أثر ذلن 

ثم تماد بمساعدة الوزٌرات، إلى داخل  )فركة المرمصٌص(...أو  (ب..)التوب

 إحدى الؽرؾ...

 

، )لطع الرحط(ومما أذكره من األؼانً... التً كانت سابدة آنذان، أثناء رلصة    

 أؼنٌة جماعٌة تإدٌها النسوان، وهكذا كان مطلعها : 
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 )لولّوال العروس... بت السرور... العظمة(               

 

هنا ٌنفض الجمع... ما عدا بعض الممربٌن من العرٌس، و من أهل بٌت    

 العروس... حٌث ٌبمون للٌبلً، للمٌام ببعض الترتٌبات البلزمة.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 

96 

 

 

 

 

 

 الصــــــــــور                        
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 خت الحنة
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 رلصة العروس

 

 

 

 

 دلوكة
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 3التر تار                        
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 الترتار                          

 الجزء الثالث                       

 لن أن تفخري...فؤنت ال تزالٌن عروسة ٌا )شبشة( 
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 (:3تمدّمة الترتار)

 ...)الترتار(إنه    

  )المٌس(...الذي  ال زال ٌندفع وبموة... نحو  

 مخلفاً من الرزاز وجزٌبات الطٌن الناعمة،

 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 خبلل طٌاتها، 

 أخبار الحلة وأهلها الكرماء... 

 ٌزٌنون بها تارٌخاً محشواً بالذكرٌات الطٌبة... 

 محافظٌن فٌها على عادات وتمالٌد تراثٌة ثرة، 

 تتزٌن بها حلمات السمر، 

 ومجالس األنس البريء... 

 ار،لدى الكب 

 وبٌن الصؽار المدركٌن.   

 

 

 المؤلف                                                    
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 ٌوم مٌبلدي:

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

السلم...الذي سما بً إلى معراج التفنٌد والتمصً... وإلى التداخل المجتمعً 

 نسبٌاً.المحدود 

 

 )الشٌخ السمانً ود الشٌخحدثونً أّن ٌوم مٌبلدي كان ٌتوافك مع رحٌل      

)إّت ولدون مٌتة ، إلى الدار العامرة، فكانوا ٌمولون لً )بحر السد(برٌر(... 

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

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

آنذان، أّن األحداث التارٌخٌة تدون بالكلٌات... ولٌس للتفصٌل والتفتٌت مجال  

 ٌذكر...

 

 كانت األحداث ٌتم تداولها فً لالب:     

)مٌتة فبلن( و )والدة عبلن( و )سنة الؽمامة( و )سنة الفٌضان( و )ٌوم  

 وهكذا... ة( و )سنة رحٌل ناس فبلن(الكتلة( و)ٌوم لامت الحراب

استخلصت من مثل هذه المورثات التارٌخٌة... أّن مٌمات الحدث كان ٌتمدد فً    

فترة تتفاوت ما بٌن الطول والمصر... فمد تصل إلى سنوات فً بعض األحٌان، 

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

م... فبل أمً، وال أبً، وال حتى خالتنا 1948 -1946بٌن ا الفترة م

 ٌعرفون الحمٌمة. ( الداٌة -)حلٌمة مرت الخٌر

 

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

لتمدٌر أعمارنا... فمد شاء أن  )الدوٌم(أُعرض ومجموعة زمبلبً على طبٌب فً 

م... فتبٌن لدى 1948بٌب شهادة تظهر أنً من موالٌد العام ٌمنحنً ذلن الط

المولؾ تماماً، بؤنً بن الحادٌة عشر من عمري... فكنت مسروراً لدرجة تفوق 

 التصور، وذلن ألنً أصبحت شخصاً له مٌزاته.. واعتباراته االحتماعٌة ...
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الدخول لكنه سرعان ما تبلشى ذلن السرور الطٌب... حٌن أصبحت على أعتاب    

للجامعة... حٌنما فُمدت شهادة مٌبلدي وشهادات زمبلء لً من المدرسة، بفعل 

 فاعل... لم نتعرؾ علٌه حتى اللحظة. 

 

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

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

م... وذلن على ضوء معلومات كنت لد أدلٌت بها لدٌه... والتً 1947موالٌد 

م... فاتخذ لراره على ما 1948،مروراً بالعام  )مٌتة الشٌخ السمانً(بدأتها من 

... وبذلن أّمن على إدعابً السابك.. أوسطها()خٌر األمور ٌبدو متٌمناً بممولة 

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

 

م... وهو التارٌخ الذي أصبحت 1947أصبحت بعدها وحتى اآلن من موالٌد     

أدلً به فً كل الموالؾ... حتى حٌن ٌتطلب األمر اإلدالء بالمسم... فبل أظننً  

، وال أدري إن كان لذلن أثر فً استمرارٌة )ما فً إٌدي(ألمر كاذباً... ألن ا

 حٌاتً البٌولوجٌة والنفسٌة...

 

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

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

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

البشري... من الطفولة وحتى الكهولة، بالعمر أٌضاً... وصار التعامل بٌن أعضاء 

المجتمع، وما ٌشمله من التولٌر أو عدم االحترام بالعمر أٌضاً... وحتى موالع 

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

 ر فٌه أثر واضح... للعم

 

أنا ال أدعً أننا كنا صادلٌن فً كل ما ندلً به من ألوال... أو فٌما نموم به من     

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

ال زالت تطال كل أجٌال تلن الحمب... والذٌن من ورابها من أجٌال سلفت، نسبة 
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ً فً إخفالات كثٌرة... لم تكترث لها، ولم تتناولها للسلب ٌات التً كانت سببا

 بالتمحٌص، أجٌال لدمت من بعدهم...

 

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

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

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

التلمً الفطري، للعلوم، ولؤلسس التربوٌة السلٌمة... وفً كٌفٌة بثها، لتصلنا 

 صافٌة مجردة من كل سالب...

 

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

ن.. الحفظة.. المتفمهٌن، كنا نمارس حفظ وهٌمنة مجموعة من خٌرة الذاكرٌ

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

وهو جدي من جهة جدنا )الشفٌع(... كان ٌفصل ما بٌن بٌته وبٌتنا، بعد ارتحالنا 

 )أدمحم ود عبد الواحد(م... بٌتان فمط، وهما بٌت عمنا 1953للحلة الجدٌدة فً 

  )بخٌت ود عمر(...ت عمنا وبٌ

 

 الفكً حسٌن ود حاج أحمد:

... فٌصعب علٌنا كثٌراً )حسٌن ود حاج أحمد(ٌطول الحدٌث عن جدنا الفكً    

أن ندخل فً أؼواره الرحبة... الممتلبة سماحة، ورضاء... وٌصعب علٌنا أن 

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

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

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

تناجً رب العزة... فً الخلوات والجلوات، بتجرد كامل... ال تشوبه أطٌاؾ 

 الوسواس وال الخنوع.

 

ن... فمن أٌن أبدأ؟ وأنا أحوم حول صرح بالذكر محشو حتى إن صعب كل ذل     

النخاع... وبالعبادة مجلو ومصمول ببل حدود... ما رأٌته أو تفرست فً وجهه 
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الكرٌم، إالّ وطالعنً إشراق الزهد ونكران الذات... وما إن جالسته، إالّ ولد 

نفسً... ؼمرتنً المحبة واالنتشاء... وما سمعت له من لول، إالّ وتداخل ب

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

 متعالٌة، كركابز البنٌان األشم...

 

ً باشاً... أمام الصؽٌر والكبٌر، )حسٌن(كان جدي الفكً      ...هٌناً، ودٌعاً، هاشا

وعبلمات  ٌجالس الناس بملب كبٌر... عامر بالزاد الوجدانً الوفٌر... ٌحدثهم

الترلٌم لدٌه هً: أّن )هللا لال(.. واّن )الرسول لال(.. أو )فعل(... فمجالسته ذكر، 

وفكر، وتطٌٌب خاطر... ما رأٌته عابساً، أو مكشراً، أو صابحاً... رافعاً صوته، أو 

ساباً، أو ساخطاً... رؼم أنّه كان صعب المراس.. لوي الشكٌمة.. دابماً مع الحك 

 ..وال لشًء ؼٌره.

 

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

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

 ً فهو أول من ٌحضر وآخر )بشكل فاٌت الحد وؼٌر طبٌعً(... وكان منضبطا

  )المسٌد(...من ٌنصرؾ من 

 

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

 من السور المرآنٌة الطوٌلة.. أذكر منهم: 

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

ودمحٌدٌن..وأحمد الطٌب ود مكً.. وعوض الكرٌم ود موسى ود سكان.. 

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

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

 الفكً..

 فؤذكر:  )نداتً(أما من  

عمر ود أدمحم ود الفكً حسٌن.. وأبوعبٌدة ود الوسبلة.. وأحمد أدمحم ود موسى.. 

ود الدالً.. والسٌد ود عبد هللا.. وعلٌش ودعوض هللا ود مٌمونة.. والطٌب 
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وأحمد ود الفكً حسٌن.. وحسٌن ود سنوسً.. وأحمد ود النور ود محٌدٌن 

 والبشرى ود الببلل.. وآخرٌن كثر.

 

كان جدنا الفكً ٌتعامل مع هذا الكم الكبٌر، من خبلل شخصٌة األستاذ... فبل      

.. معاً. )السوط( و)العصاٌة(تتعجبوا إن للت لكم إنّه كان لاسٌاً... كان ٌحمل 

وكان له مطلك الحرٌة، وكامل التصرؾ فٌنا... فالجمٌع أبناإه، لم ٌنجو أحد منا 

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

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

 حضور ولً األمر، فاألمر كله موكول له...

 

كان جدنا الفكً رجبلً لواماً... لٌله كله لصبلته، ال أذكر أنً وجدته نابماً... حتى    

 )كان عندنافً منتصؾ اللٌالً، حٌنما كنت أبعث لمناداته للحضور لنا فً البٌت، 

 ...أطفال بزاولوا بى اللٌل..كمعظم أطفال ناس الحلة(

 

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

 )بخٌت ودعمر( عندما كان خالٌاً من السكان(...

 

ولتاً طوٌبلً... وأنا أؼالب النعاس  )مصبلٌته(كنت كثٌراً ما أنتظر بجانب      

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

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

الفكً.. الٌاء من  )سٌدنا(... كنت أظن أنً شخص صبور... لكّن سور طوٌلة(

 ؼٌر شدة، كان أصبر منً...

 

بعد جلوس طوٌل للتشهد ثم السبلم... ٌلتفت إلى جهتً، فٌعرؾ سبب مجٌبً،     

الطوٌلة... كنا  )المطرق(صاه، التً تتشابه مع )زبون دابم(... فٌبادر لحمل ع

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



 

117 

 

التً ال تفارق موضعها أبداً...والتً كان ٌجٌد بها  )الٌمٌن( )سبحته(،فً ٌدة 

إن دعا الحال... وال ننسى الطالٌة، والشال... فكل تلن  )رصعنا( أو )خبتنا(

 شٌاء كانت حاضرة وجاهزة إلى جانبه... األ

 

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

الباب ) بخلٌهو مفتوح عشان إمكن ٌجٌهو زول بى ورانا(...كان جدنا الفكً ال 

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

)بٌر الحلة الجدٌدة.. أو بٌر ناس ود الفكً الوحٌدة... المعروفة بى 

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

 تمرر ردمها من لبل مبلحظة الصحة آنذان... 

 

من نور... ؼٌر ذلن  )بصٌص(كان الطرٌك إلى بٌتنا ٌسوده ظبلم كثٌؾ فبل    

ر من أشعة النجوم... الؽارلة فً ذلن  الصمت المهٌب... كنت فمط أتابع الذي ٌتناث

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

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

 

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

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

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

 والتً تتم كاآلتً:

    

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

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

تُضم أصابع الكؾ األربعة من ؼٌر اإلبهام، مع بعضها البعض، فٌصبح عرضها 

واحداً...ثم ٌبدأ فً المراءة التً ؼالباً ما تكون لراءة سرٌة... وأثناءها  )لٌراطاً(

خفٌفة،  ات()المصبة( أو )البُزامة(، )خبط، وكنا ننطمها )ٌخبت(، بتلن )ٌخبط(

 على جسد الطفل... 
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أو  )المصبة(والمراءة برهة... لٌبدأ فً لٌاس طول  )الخبط(ٌتولؾ عن     

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

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

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

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

 بكاملها، من الطفل...  )العٌن(عندها ٌإّمن سٌدنا الفكً على خروج  )المٌراطٌة(

 

لسة، أثناء عملٌة المفاجؤة الكبرى هً أن الطفل ٌبدأ فً إؼفاءة تسللت خ    

تتملكه حتى الصباح...  )تاخدو نومة عمٌمة وطوٌلة(،وبعدها  )التشبٌر(...

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

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

 

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

ً إن دعت الحال...فنحن وكما هو حال  كل أرجاء المكان... فمد ال تسمع إالّ همسا

ً فً نوبة من افتماد الوعً الكامل... ننام ونحن )المزاول(طفلنا  ، ننؽمس جمٌعا

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

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

 واحدةً... بٌن أصابعه الرلٌمة المباركة. 

    

كان همً وهاجسً المتداعً فً تلن اللٌلة، أن  متى ٌنهً جدي الفكً تلن        

...كً أكون على )أكّمل نومً الممطع(الرلٌة الطوٌلة... حتى أستطٌع أن 

 عداد لمواجهة ٌومً المادم... حٌث لن أنجو من االنؽماس فً واحد من ثبلثة:است

 المدرسة..

 أو

 الحواشة..
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 أو

 الدكان...

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

ولكنً أعرؾ تماماً، أنّه لد انتهت مهمتً، من ؼٌر أن  )الحلة(...األلعاب فً 

 أرافك جدي الفكً إلى بٌته آلنه كان ٌمتلن:

 )سبحة بمس مٌة حبة.. وٌحفظ المرآن.. وال ٌنتظر أجراً من أحد(...  

 

ناس  سٌل ال ٌنمطع، ولن ٌنمطع )حتى عن  )سٌدنا الفكً(...الحدٌث عنن ٌا    

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

 الخمسٌنات(...

 

 الحلة الجدٌدة:

 ؼرباً:  

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

ود كنان وبٌت عمنا عوض هللا ود عبد الرحٌم.. وبٌت عمنا مامون ود علً 

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

 شرلاً: 

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

 اللمٌن الجراري.. و

 شماالً:

بٌوت ناس عمنا سعد ود أدمحم ود عبد هللا.. وأخٌه عمنا حبٌب هللا.. وبٌت ناس  

سى.. جدنا ود جابر.. وبٌت جدنا عبد هللا ود مصباح..وبٌت جدنا الكباشً ود مو

وبٌت عمنا عبد العاطً ود ابراهٌم...المبلصك لبٌت جدنا موسى ود سكان من 

 لبجهة الشرلٌة. أما ...

 جنوباً:
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جدنا علً  ل..)حلة(ٌمبع هنان بٌت عمنا إبراهٌم ود عبد العزٌز.. المتاخم 

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

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

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

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

 التجانً حمودي، وسوالً شٌخ الوسٌلة األربعة. )باجور(

 

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

 من بٌنهم:

بٌوت أعمامنا أوالد الفكً حسٌن أدمحم والببلل وأحمد.. وبٌت عمنا أدمحم ود 

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

 وبٌت عمنا أدمحم صالح ود أدمحم أحمد.. وإخوانه الفضل وعبد العاطً.. 

 

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

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

وبٌت عمنا التوم ود عبد الواحد.. ثم بٌت عمنا بخٌت ود عمر.. الذي ٌتبلصك 

  )سٌدنا الفكً حسٌن( من جهة الشرق..وبٌت 

 

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

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

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

 ود أدمحم  أحمد...

 

ًّ هإالء هم سكان الحلة الجدٌدة المدماء وبٌوتهم... حسب ما أم      لته عل

الذاكرة... كما كانت الحلة الجدٌدة تعج بالنساء الشهٌرات... والبلبً ٌعتبرن مراكز 

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

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

 أم أوالد علً الشاٌمً(.. .. وفاطمة بت النور )بت الؽصٌن

 

ندخل على دار السبلم بت ود جنٌد.. وام زٌن بت رابح.. وآمنة بت حسٌن ود     

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

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

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

 

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 

 رابح..وزٌنب بت الهواري..

 

ً إلى زٌنب بت السعٌد.. وفاطمة بت أحمد )بت مومنٌن(.. وفاطمة      نتجه شرلا

بت آدم بلٌلة.. وفاطمة بت حسٌن ود الشٌخ الصادق.. وفاطمة بت زاٌد.. وأم بلٌنة 

بت رابح.. والسرة بت مصباح.. وفاطمة بت العوض.. وعرفة بت السٌد.. وعشة 

 بت عبد المادر الربع..

 

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

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

بشٌر.. وبتول بت سلٌمان..وأم الحسٌن بت لسم هللا..والصبر.. وأبو الُختر.. 

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

 

إنها مسافات متماربة... فٌما بٌن البٌوت، لم تكلفنا عناء ٌذكر... أثناء تجوالنا    

... فهً على الدوام مشرعة األبواب... لم نمارس أو نتعلم ل..)الرحمتات(بٌنها 

...فً زمان أتى بعد  )المحنّة(... إالّ من بعد ما للت )دق األبواب(أثناءها، 
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أن توارى الوبام والود... وأسدل أستاراً تكسوها الؽشاوة، سرابٌل زماننا... وبعد 

 لاتمة... ٌكاد الصوت ٌمؾ دونها صامتاً ٌعانً.  

 

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

دم انضمام بعض األهل من أماكن أخرى... فاتسعت وامتؤلت سكانا أصبحوا بالتما

 بالكامل. )شباشة(وبالمصاهرة  

 

عندما كنا صؽارا... كنا نلهو ونتصارع، ونتسابك، بعفوٌة فرٌدة... فبل أحماد    

الصؽٌرة، التً لد تبكً  )الخربشات(وال ضؽابن، وال شكاوى... ما عدا بعض 

الصؽار منا... وتمؤل نفوس الكبار رجولة زابدة... تجعل منهم والة أمور باإلنابة... 

حك لهم أن ٌموموا بعملٌات توجٌهٌة، وإرشادٌة، كما ٌحك لهم أن ٌؤمروا وٌنهوا ٌ

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

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

 الصابب... مع من ٌصؽرونهم مثل ممولة: 

 )مافً مشكلة تب دا ما أخون السؽٌّر(.           

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

 

كان أسرعنا فً عملٌات الجري عندما نتسابك...إثنان نشهد لهما بالسرعة الفابمة  

 والكفاءة وهما:

 أخونا...عمر ود دمحم ود الفكً حسٌن.

 و

 ة ود مصباح.أخونا...أبو عبٌدة ود الوسٌل

. )األول( أو )التانً(..لكنً لم أرتمً أبداً لمرتبة )التالت(..كنت ؼالباً ما أكون 

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

السباق بعٌدة، بل متماربة...فً داخل سهبلت اللعب، أو فً المدى الممتد ما بٌن 

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

ً ما )التمابة(حول  )اللٌلة ونردد ممولة:  )نتصاٌح ونكورن(...وكنا ؼالبا

تعالبت تباعاً... ولم ...إنها ستون و نٌؾ من األعوام عوفا.. أوباكر.. كرندوفا(

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

 

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

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

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

 

 النمد:

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

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

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

بكسر الواو وتشدٌد الراء،  )الزرزور( و)الورة(،لذات بالطٌور من حولنا... و با

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

 ببوٌة معٌنة... لد تصل لحد التكافل أو باألحرى التعاٌش اآلمن...

 

ل ما الطازج... ٌعنً )لنادٌل العٌش لبا )الفرٌن(كنا نموم بطرح المنادٌل من       

 )الهبود(فً داخل  )ملٌل(أو )نملّها(  )اللهبة(..تنشؾ( على نار الجمر.. أو 

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

بالرماد، الذي ٌمثل المكونات الكاربونٌة المتبمٌة ... كناتج الحتراق الولود العشبً 

 المعروؾ..

 

ألنه )ُرُخس(.. و)هش(  )اللبنة(الفرٌن وهو فً طور  )نمد(بعضنا كان ٌحب    

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

، فكانت ممارسة نمده فً تلن ب..)الجوعة(ونحس  ل..)الحواشات(...
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أو موٌة )أبستة( أو  )أب عشرٌن(من موٌة  )جممة.. جممتٌن(الحالة... مع 

لتمنت( كنا )بنفن بٌها الجوعة(... ونجدد بها طالاتنا الفاترة، التً حتى موٌة )ا

فمدناها... على أثر المٌام بمهام زراعٌة، لم تكن مضنٌة لنا أو لاسٌىة... فً 

 أعمارنا تلن.

 

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

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

، )بٌمبل الخشم(عناء ٌذكر... كما أّن تناول مجموعة من تلن الحبٌبات تباعاً 

... تُشعر الواحد منا بالراحة والولوؾ على مرافا )بمثل لٌنا لممة أو لمٌمة(و

نها صلبة بعض الشًء... أ)ود الفحل، السعادة... إالّ أّن ما ٌعاب على حبٌبات 

 ، حتى إن كانت فً طور اللبنة.ب..)نمدها( )نٌة(وال ٌمكن لنا أن نموم 

 

، حدٌث )الهبود(... المستوي تحت حرارة ل..)الملٌل(كنا كثٌراً ما نلجؤ     

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

 من ذرات الرماد...)حتها( والتً تحلل وٌتم  ود()الهبأن تسحب من تحت 

 

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

بمطرق صؽٌرة،  )خبتها((، بضم الخاء وتسكٌن الراء، وٌتم )خرتوٌاتٌسمٌها 

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

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

 

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

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

البرٌبة،  ل..)الونسة(على أنّه مشبع، فكثٌراً ما ٌكون مسلٌاً... ٌدعو أثناء تناوله 

 والحكً المثمر... 
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وعندما ٌجهز بكمٌات وافرة... ٌكون من  )الملٌل(مما هو معروؾ... فذلن     

البلٌلة الرمضانٌة... وكثٌرا ما ٌعرض للبٌع  )شد(األصناؾ االعتبارٌة فً صنع 

، بواسطة المزارعٌن فً )الحلة( وفً ما جاورها... كمحصول )شبشة(فً سوق 

 وبالذات على أعتاب إطبللة شهر رمضان الكرٌم. نمدي سرٌع العابد،

 

، بتخفٌؾ ب..)االنّمد(لد ٌدور فً خلد المارئ الكرٌم... تساإل عما نمصده    

 الماؾ فً ممدمة الكلمة كً ٌنطك كما هو الحال فً كلمة:

 للوبٌة..لنب..لورد..لوم..لرلوش..لملة..لعونجة وهكذا... 

عرضنا إلٌه، ٌعنً أن نتناول جزءاً من ؾ..)نمد( )لنادٌل( الذرة... الذي ت

 )كان نً وال كان نجٌض(..من الفرٌن  ل..)المندول(النورات المكونة 

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

... فً استبلل الحبة من جرابها، باستخدام )ٌعنً الزول البنمد(، )النالد(

... بمثلما تموم به الطٌور بمنالٌرها، إن كان فً ()المواطعأسنانه األمامٌة 

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

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

 

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

 ونمول:  )نشتكً(... وكثٌراً ما كنا تسل العٌن()إمكن 

 )الجدادة نمدتنً(...                

 

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

، عرٌضة بعض الشًء، )التملٌد(للمٌام بهذه العملٌة... إالّ أّن منالٌرنا 

 وتتطلب مجهوداً كبٌراً ألداء المهمة...
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هو أّن الطٌور تنمد  )النمد(إّن الفرق بٌننا وبٌن الطٌور فً عملٌة   

  )ننمد(وتخزن... أي تدخر الزاد الستخدامه فً ولت الحك... أما نحن نظل 

 ما التمطناه... إلى أن )نشبع( أو )نتعب(...  و)نلون(،

 

طرٌمة تناول األكل... من الفعال التً تصنؾ من بعض ما بجمعنا نحن     

حٌواناتنا... بٌولوجٌاً، لنصبح أبناء عمومة...من حٌث السلون الؽرٌزي و

 فً الكابنات الحٌة...

 

 بمرتنا جدٌة:

بكسر الجٌم وتشدٌد  )جدٌّة(اسمها  )ولوفة(كانت لدٌنا بمرة لطٌفة و    

)لبنها بمعنى  )حبلّبة(ٌعنً  )لباّنة(ودٌعة.. و  )جدٌّة(الٌاء، كانت 

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

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

 )جدٌّة(كؤنه ذبذبات... ٌبدٌان بذلن لؽة ال تعرفها إال األبمار... فتؤتٌنً 

لى أماكن من طابعة مختارة.. وفً كثٌر من الحاالت أتعامل معها بالمسح ع

جسدها تستلطفها كثٌراً... تعرؾ ألهلنا ب..)المحاالة(، فتبدو هادبة... 

 تبادلنً شعوري الطٌب نحوها...

 

هً أّم )عجلتً( الصؽٌرة، التً أهدٌت لً بمناسبة  )جدٌّة(كانت     

ختانً... الذي كان ٌومه عامراً بكل الخٌرات، والتبرٌكات... إذ جمع ما بٌن 

)الطار( و)الدلوكة( وما بٌن )اآلبرى( و)المرٌسة(... فهو ذلن الحدث 

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

 لمى فٌها تحفٌظ المرآن الكرٌم... كنت أت

 

دفع بً ختانً إلى متاهات المدارس... ولد سبك أن روٌت ذلن، فً     

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

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

لى أمها )جدٌّة(...إكراماً وعرفاناً ألمها، التً أكرمتنً كثٌراً، وسمتنً من ع

ً خالصاً، من ؼٌر شوابب... ساعد كثٌراً فً  ضرعها المكتنز، لبنا طٌبا

ً إلى جنب، مع التؽذٌة األسرٌة المعتادة، والمتاحة فً ذلن  تنشبتً، جنبا

 الزمان...

 

ؽٌرة تلن...وكنت دابماً ما ألول الص )عجلتً(تؤثرت كثٌراً عندما فمدت     

...وذلن ٌعد تصؽٌراً محبباً، فمد ؼادرتنً برفمة أمها فٌما  )عجٌلتً(

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

لمواطن أكثر احتواء على المراعً، الؽنٌة بالعشب... وذلن بعد انحسار 

)مات ربٌس... و التً على أثرها مٌاه النٌل، متراجعة إلى مجراها ال

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

 المتنوعة...

 

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

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

لكنً أكثر بكثٌر، من حزنً على الذكرى...كان فرالها ٌحزننً وٌتم

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

أو  )عجوالً(كنت سؤبنً بها مستمببلً زاهراً... فهً ستكبر وستلد 

من البمر،فً مستمبل  )مراحاً(وسؤمتلن عن طرٌمها  )عجٌبلت(...

 طلعة.األٌام... كانت أحبلم طفولٌة مشرلة، ومت

 

األم، كانت من ضمن العشرات من األبمار  )جدٌّة(الجدٌر بالذكر هو أّن     

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

تتنمل فً حران دابم... حسب أماكن المراعى الؽنٌة، وأذكر أن جدنا 

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

وأخرى  )زرٌبة لؤلبمار(الجدٌدة. وأذكر أنه كان ٌشٌّد زرٌبتٌن: 
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كما ٌحلو للبعض... كما أذكر أنّه  ل..)العجول والعجٌبلت( أو )العّجال(

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

 أما أنا فلم أحفظ منها إالّ:

 حمرا...و صفرا...  جدٌّة...و ؼبٌش...و

ٌنادٌها بها   )ٌرحمه هللا(هنان الكثٌر ؼٌرها من األسماء... التً كان    

، )الزرابب(فتؤتٌه ممبلة، طابعة ومستسلمة... كان ٌوفر لها أمام 

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

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

لد  )الحلٌب(على أوالدها... فزمن رضاع العجول لد دنا، وزمن استحبلبها 

 أتى...

 

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

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

وهً تفرد كلتا أذنٌها إلى األمام، توحً بحالة التؤهب  ،ل..)أماتها(بشدة 

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

 ود ؼبٌش... -

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

 المفتوح أصبلً... ومن ؼٌر رلابة تذكر.

 

 بت صفرا... -

 احثة عن أمها.وهنا تتمدم بت صفرا.. وتخرج ب

 

 بت حمرا... -

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

... حتى خروج آخر الموالٌد )االستحبلب(هكذا تستمر عملٌة المناداة و    

فمط... وهنان ما )شطرٌن( للماء أّمه..هنان من األبمار ما ٌحلب منه لبن 

 ؾ..)الحبلب(... وأخرى ال تُحلب إطبللاً... )شطور(ٌحلب منها لبن ثبلثة 

ٌراعً حالة البمرة وحالة مولودها الصحٌة... وٌحدد على ضوء ذلن كمٌة 
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الحلٌب الذي ٌستخرج مها..ال شن أنها طرٌمة عادلة... فؤهلنا فً 

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

 كافة ...

 

السنوات... ساد الحزن ساحات حٌاتً... فمد نفمت بمرتنا  منتبلحك فٌما    

المدللة... والتً  )عجٌلتً( )جدٌّة(األم... وكان عزابً فً  )جدٌّة(

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

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

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

 المرتمب. )مراحً(

  

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

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

 من ذوي الخبرة والدراٌة من أمثال:

الذي  )الطٌب أبوؼبشة(...المشهور ب.. ٌدٌن()الطٌب ود محعمنا  

... أو إلى البحر، منذ الصباح ل..)الخبل(جمٌعاً  )الحلة(كان ٌخرج بؤبمار 

... كان رجبلً حصٌفاً، ٌعرؾ  )المرواح(الباكر، وحتى لبٌل المؽٌب ولت 

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

 .. كما ٌتحمل مسإولٌة سبلمتها، ورعاٌتها بالكامل...ٌهمه أمرها.

 

,,, رجبلً هادئ الطباع، للٌل الكبلم، طٌباً )الطٌب أبو ؼبشة(كان عمنا    

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

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

المرلعة ال ٌؽفل لسانه عن  )حبلبٌته(وفً  )لرجته(تولؾ... رافعاً ؼٌر 

 ...)المرٌدٌن(ومع  )الفمرا(كلمة )هً(..و )هوي(...كان دابماً مع 
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ً فً عمله... من ؼٌر كلل أو ملل...كان مثابراً      كان ٌسعى منؽمسا

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

مول...نسؤل هللا له الرحمة والمؽفرة وحسن المبول عنده... وأن ٌجزٌه والخ

 جزاًء بمدر ما لدمه من خٌر فً دنٌاه...

 

ً كبٌرة من األنعام      هنان الكثٌرون من أهلنا... ممن ٌمتلكون رإوسا

 واألبمار، أمثال: 

  جدنا )الحاج ود البشٌر ود لسم هللا(    

فؤبماره كانت تؽطً كل المساحات فً فناء داره الواسعة... وكان ٌحلوا له  

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

 وٌوفر لها من الرعاٌة، حدودا مطلمة...

 

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

د كان لتوجٌهاته أثرها البالػ فً نفوسنا... لم ٌبخل كلها حكم، ومآثر... فم

، على اإلطبلق، وال فً حك أوالده، الذٌن ساروا )ٌمصر فٌنا(علٌنا ولم 

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

 

 عمً النور ود الحاج:

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

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

طبلبً عام... كان ناتج لرارات اإلضراب، أن أحضر للمدرسة برفمة ولً 

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

 تجارٌة مع إخوة له...
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. ٌسؤلنً متى سنذهب للمدرسة؟ فً بٌتنا.. )النور(فوجبت ولتها بعمً     

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

 ذهابنا للمدرسة... 

 

رافمته ذلن الٌوم...وفً طرٌمنا للمدرسة أوصانً بؤن اسمه من اآلن    

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

رجبلً صعباً، فمد خبرته كؤصعب إداري عرفته... كان لاسٌاً..  الناظر ...كان

وكان مخٌفاً..كنت أحفظ اسمه فهو اسم ال ٌمكن أن ٌنسى...)عصام أحمد 

 حسون(...شهرته )عصام حسون(...

 

ولفت أمامه... إلى جانب أبً وسؤلنً عن اسمً فؤجبته... وحٌنها    

اب الخفً...الذي جاست بنفسً الهواجس...وخضت فً وحل من االضطر

كنت أخشى تمافز عبلماته على وجهً...فمد كنت فً أنتظر بملك شدٌد، 

فً الحمٌمة، عن اسمه... فإذا  )عمً(وهو  )أبً(وخوؾ مرجؾ... سإال 

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

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

 ...عثمان(

تحدث الناظر مع والدي كثٌرا... دفع أثناءها بالتهدٌد، وبالوعٌد...      

وطلب منه التولٌع على إنذار نهابً بالفصل، إن بدر منً ما لد ٌسًء 

 مستمببلً...

 

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

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

 ب..)مٌة جلدة( وسمعتاإلسبلم( بمكان! أم هً اجتهاد فمط...فمد سمعت 

 )األربعةلكن هذه  ب..)أربعٌن جلدة(وسمعت  ب..)ثمانٌن جلدة(

 ...والعشرٌن جلدة ما عارؾ جات من وٌن؟(

 



 

122 

 

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

فمد كانا أخوٌن.. وكانا صدٌمٌن.. وكانا  ود العماس ود عثمان(...

 جارٌن.. فً الدنٌا...

 اللهم أجمع بٌنهما فً أعلى جنانن. 

 

 الناظر عصام حسون:

جمعتنً دنٌا العمل بوزارة التربٌة والتعلٌم فً الخرطوم... بؤستاذي    

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

فجلسنا سوٌاً وحكٌنا... وتداعت علٌنا الذكرٌات منهمرة، حتى التً أطلعتكم 

علٌها فً سردي السابك... فسررنا كثٌراً لورودها، وأمنا على أنها 

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

 

ونطرحه بٌننا... فعرفت  ()البساط األحمدياستطعنا أن نفترش     

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

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

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

نفسً معه... وعرفت ساعتها  توالفت()فإحساس بالسعادة والطمؤنٌنة... 

 الحمٌمً.. عصام أحمد حسون(من هو )

  

... جاءتنً فً مكتب إٌمان(أذكر أّن ابنته معلمة الكٌمٌاء واألحٌاء..)    

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

 المواصبلت.

 

... سؤلتها عنه ن()عصام حسوعرفت من اسمها أنها ابنة أستاذي    

 علٌه ...للت لها بالحرؾ الواحد: )طمنتنً(ؾ..
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)ٌا أستاذة إٌمان.. كل المدارس هنا فً أم درمان حمة أبوكً...  

 أختاري أي مدرسة إنتً داٌراها(..

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

 التعلٌم.

 

الحماً... أًن والدها لد أخبرها أن تتصل بؤستاذ  )إٌمان(حدثتنً أستاذة    

إن بدرت لها أي مشكلة فً الوزارة...  )شبشة(...من )العماس( اسمه 

فهو ابنً وأنا اعرفه جٌداً... وبعد دخولها لمدرستها الجدٌدة علمت جٌداً... 

 أًن أباها كان على حك...

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

 السودانٌة من خٌر ومعرفة.

 

 أصحاب المواشً واألنعام:

من أصحاب المواشً واألؼنام فً الحلة مجموعة أولت اهتمامها الكبٌر           

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

 .الكدٌكر( عمر ود برٌر ودعمنا ) -

 ود أدمحم ود سراج. عمنا النور -

 أهلنا فً زرٌبة الماٌدي. -

 أهلنا فً حلة البرٌراب. -

 أهلنا فً حلة ضهٌر الحمٌداب. -

 

  البناٌا:

... ٌمبع على مرمى حجر من الممابر... التً كنا )الحلة الجدٌدة(كان بٌتنا فً    

كما هو األمر لدى  ،)ٌدخلنا خوؾ ٌذكر(نزورها مراراً وتكراراً... من ؼٌر أن 

 . ...)إمكن عشان الجٌرة(الكثٌرٌن من أطفال ذلن الزمان
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رحمه هللا... ثبلثة بناٌات شهٌرة، تكّون )الشٌخ برٌر ( كانت تتوسط ممابر     

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

 )بنٌة(... وفً رأسه الجنوبً كانت تمؾ ، فً رأس المثلث الشرلًالحسٌن(

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

 )مربعة(الوصؾ الذي ٌطلك على مثل هذه البناٌات، فً ذلن الولت... وكلمة 

تتكون من أربعة أضبلع متساوٌة، فً الطول وفً  )البنٌة(هذي، توحً بؤّن 

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

من  )أمٌنة(... و ل..)التسوس(ولوي.. ٌمطع من جذوع أشجار وهو ؼٌر لابل 

نفس نوع الشجر، تسنده فً الوسط... ومجموعة من الحطب ٌعرؾ 

الؽلٌظة  )المطارق(... تؽطٌه مجموعة كبٌرة من ب..)الرصاص(

ال أذكر ذلن   و )تبن( أو )تمام()حصٌر( أوالرلٌمة...التً تحمل على ظهرها 

 جٌداً...

 

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

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

الثبلثة خصوصٌاتها المتضمخة بالعبك اآلسر... جراء البخور الطٌب، الذي كان 

 طلك فً جوفها...ٌ

 

وكؤنن فً عالم مشحون باللطافة  )البنٌة(...تشعر وأنت داخل تلن     

والروحانٌات... التً ال ٌدانٌها أي شبٌه أو نظٌر لها، فً خارجها... كنا نزور تلن 

للتبرن، وبسبب أو بؽٌر سبب... وعند خروجنا منها، نشعر بؤنا لد  )الضرابح(

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

العامة... تؽمرنا الرشالة، والروح خفٌفة الظل، ونشعر أننا لمنا بواجب ٌمؤله 

 التفاإل واالطمبنان.

 

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

تلن التً ٌضعها الزابرون من األهل ومن  العٌنٌة... التً تمدم لنا من الزابرٌن ، أو
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 )ناس أم لرشٌن.. والمرش.. والتعرٌفة(ؼٌرهم... على األضرحة مثل النمود 

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

 التً نحملها مسرورٌن... وكؤننا لد عدنا بالؽنٌمة من ساحة المعركة...

 

وكان )أحمد ود النور ود محٌدٌن(، صادؾ مرة أن تبللٌنا أنا و أخً ت    

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

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

ً بذلن أنه أصبح  تعارؾ علٌة، ... وكان مثل هذا الفعل م)حمً()طرفً(... معلنا

فلن ٌستطٌع الطرؾ اآلخر، أن ٌؤخذ نصٌباً مما كسبت ٌدان...تولؾ أحمد برهة، 

كما  )فؤنحنا أخوان(ولجؤ للحٌلة... فطلب منً أن نتماسم ذلن التمر بٌننا... 

 لال...

  

دٌدناً  )الحنٌة(، والود، والتعاطؾنسبة لما تربٌنا علٌه نحن وكبارنا... كان     

ًّ من حالة لنا جمٌعاً... أ وطرحت التمر  )عبًّ(كنكشة( الموٌة على ال..)رحت كف

 )عرالٌه(علٌه هجمة شرسة... وضعه فً طرؾ  )أحمد(أرضاً... عندها هجم 

ولفز جارٌاً، تجاه الحلة المدٌمة... ذكرنً هذا المولؾ بخدعة سٌدنا عمرو بن 

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

 سٌدنا على رضً هللا عنه...

 

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

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

ن رضخ واستجاب ألن ٌوفً بوعده الذي لطعه من لبل.. ٌدخل الحلة... وهنا

اللتسام التمر فٌما بٌننا... ولمد تم ذلن بمنتهى الرضاء واإلخاء السلٌم...أملً أن 

 ... وتتذكر حتى ولو بعضاً مما سردت. )أحمد(تكون ذاكرتن تسعفن ٌا 

 

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

 الضرٌح... 
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)الزوارة عبارة عن تراب رملً، مفروش فوق الضرٌح... كنا )نتزور( 

 ... به.. )نكتح منو على أجسامنا.. ونسؾ منو شوٌة(

على ذلن التجوٌؾ الممعر... الموجود على الحابط  )نتكل ضهورنا(بعدها  

، وخاصة لدى النساء... وكنا نعتمد )الضهر(الشرلً للمبة... كعبلج لوجع 

 )كان لامت الحرابة(،هً المبلذ اآلمن لنا..  )الشٌخ برٌر(..مٌن، أّن لبة جاز

 فسنكون فً مؤمن وسبلم...

 

)بنٌة( )الشٌخ عوض هللا(، مضى بنا الولت... ونحن نكبر، فتبدل حال     

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

.. والبٌانات.. )الضرابح(لممابر، وبؤهلها... وخاصة الحك... كنا لصٌمً الصلة با

والمبور.. التً تؽرس بجانبها الراٌات البٌضاء... التً تشهد على صبلح من 

بداخلها... أو من شوهدوا فً األحبلم عن طرٌك بعض األهل... بؤنّهم تبٌّنوا فً 

 هذه األماكن...

 

 كانت هنان راٌات فً ضرابح: 

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

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

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

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

 

 الندٌهة:

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

 )عوض هللا(التً كنا ال نعرؾ عنها شٌباً... فكان أن لمت بزٌارة لضرٌح الشٌخ 

 ونذرت نذرا مضمونه:

 )ٌا ٌابا الشٌخ عوض هللا كان جٌت األول لٌن أب أربعة(    
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 )جدادة(على أربعة... تؤكٌداً على أنه لٌس ٌعنً ذلن ذبح )بهٌمة( من ما ٌمشً  

أخبرت أبً بذلن... وكان ولع الخبر طٌباً علٌه... ألنً تفاءلت ببركة  )دٌن(...أو 

 ...  )عوض هللا(شٌخه، الشٌخ 

 

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

اء، على ما أذكر...وذبحت النذر أمام بثمن زهٌد... ولمت فً ذلن الٌوم األربع

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

وبدالً عن )حسب شرعتنا آنذان(...ألنّه نذر وال ٌجوز لً أكله..  منو(، واحدة

)ؼرفوا  )نجضت(ولما  )بلٌلة األربعاء(اللحم ولفت مع أولبن الذٌن ٌنتظرون 

 بً.. وهً نار تشوشو..(...لً منها فً ع

هكذا كان حالنا بساطة.. وتكافل.. ورضاء.. وبهجة.. وتبادل االحترام بالمعاٌشة    

 السلٌمة.. المملوءة وداً وطٌبة...

 

  الوجع الدفٌن:

لم تكد شمس ذلن الٌوم، من أٌام الصٌؾ الؽابظ.. تدنو من موطن اختبابها،      

بعٌن لاسٌة، نحسها ؼرزا ثالبة  فً أجسامنا عن أعٌننا... وهً ال تزال ترممنا 

الواهنة...التً كم اصطلٌت بحرها و كم )انشوٌت( بنٌرانها الحارلة..مراراً 

 وتكراراً...

 

إال أّن شمس ذلن الٌوم... كانت ألسى بكثٌر إذ أنها تمتعت بفٌض من المسوة     

اؾ... متزامنة مع والترصد ...نالت من أجسامنا ما نالت من العذاب الموّسم بالجف

انمطاع الماء والكهرباء عن حٌّنا... الذي ٌسكن فً هدوء عمٌك.. للك.. 

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

وهو ٌمع  الى  ب..)حً المٌرؼنٌة(،.كان حٌنا ٌعرؾ ب.. )راس الشٌطان(..

 الؽرب من المطار مباشرة...

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

ٌعنً من منتصؾ السبعٌنات...كنت أحس أّن  )من الزمن دان(التً كانت لابمة 
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ٌومً ذلن لم ٌكن كمثبله السابمٌن ..لكنً لم أكن املن التعلٌل لذلن.. فربما تكون 

 هواجس ولٌس اال..

 

رعا على الباب فخفك للبً.. وللت لنفسً فً لحظة شرود ذهنً ...سمعت ل   

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

 وتردد خفً ..فرأٌت أمامً ما لم اتولع و مالم أصدق ....

 

كانوا ثبلثة من الرجال... أكبرهم سنا ٌكبرنً بعشرة أعوام... وأصؽرهم أكبره    

بالتمرٌب...كانوا فً أحسن صورهم... وأبهى حللهم... تحس أنا بعشرة اعوام 

وأنت أمامهم أنن صؽٌر جدا...  ودونهم فً كل شًء... من أٌن جاءوا..؟ وكٌؾ 

  )راس الشٌطان(..؟وصلوا الى ما وراء 

 

رابحة أصٌلة، تبدو وكؤنها عطرا(... )لٌستاشتممت فٌهم رابحة زكٌة    

لً...كانت نظراتهم دروسا... وعبارات... تتصاعد... من جذور ؼابرة فً أعما

وعبراً... تتمافذ نحوي.. وتدور فً فلكً...وبحسب ظنً  أحسست أنهم ٌتوجهون 

ًّ أن أتطلع  بكلٌاتهم نحوي أنا...  ولٌس للدار.. أدركت ذلن جٌدا... ولم ٌفت عل

فً مساحات وتفاصٌل  وجوههم... الواحد تلو اآلخر...  بنفس المدر من التؤمل 

 ذي مارسوه نحوي.. ال

 

إنهم ال ٌحملون العصً او الهراوات... فتطلعت الى أذرعهم... وبالذات الٌسر،    

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

 )جبللٌب(الذراع األٌسر.... لكن لم الحظ ذلن..كان ثبلثتهم ٌلبسون جبلبٌب 

نظٌفة.. أنٌمة.. تمعنت كثٌراً فً  الشٌطان(... )كوٌرةبٌضاء... متدلٌة حتى 

التفصٌلة، وجدتها وحسب مخزونً الثمافً... والذي أصبح اآلن  تراثً بالتمادم... 

كما كان ثبلثتهم ٌتوجون رإوسهم    )مصطفى ود الطٌب(..إنّها تشبه تفصٌلة 

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

ً  وهو ألصرهم لامة.... تخ تلؾ من واحد آلخر.. فكانت طرٌمة  لفة أكبرهم سنا

 تختلؾ  كثٌراً عن طرٌمة اللفتٌن األخرٌٌن ...
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كانوا ٌمتطون ثبلثة أنواع من المراكٌب... من أجمل ما ٌلبسه الكرماء من الموم    

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

ٌحملون سراً دفٌنا...ٌتلوى فً أعمالهم، ٌنوي الخروج...فهاجنً الخٌال 

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

مستجٌراً بها من نٌران تلن الشمس الساطعة... التً ال زلت أعانً من أوار 

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

 

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

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

معهم،  )أتبلصك(النظٌر.. لبلت رإوسهم... ولبلت أعنالهم... وتشهٌت أن 

                         )مبهول(...فٌه من اندفاع جسدٌا، الى ما ال نهاٌة .. أكاد ال أصدق ما أنا 

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

الثبلثة... أدخلت نفسً بطوعً.. وإرادتً.. فً معتمل اختٌاري.. ال فكان منه... 

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

ًّ الذابلتٌن... رؼم  المطرات الدافبة.. المالحة..  التً انحدرت بمسوة... مؽادرة لعٌن

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

 فتذكرت )الخنساء( الباكٌة وهً تمول:

 

 لذى  بعٌنٌن  ام بالعٌن

 عّوار....

 ام ذرفت اذ خلت من اهلها الدار....

 

... فً مسٌرة حٌاتً... وعرفت كٌؾ ٌمكن إلنسان أن جربت العناق كثٌراً    

ٌحتضن إنسانا آخر... وذلن تولا وتطلعا للتوحد واالنصهار... فضبلً عن الوصول 

لآلدمٌة األولى...لكنً عجبت لما أنا أزاوله اآلن... مع هإالء الرجال الثبلثة...كان 
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ً محموماً.. أبمانً فً صمت مهٌب... إذ انمطع ا لصوت عنً وؼادر عنالاً حمٌما

 من ؼٌر التفات...

 

أدركت اآلن ممولة )خنمتو العبرة( فانا اآلن )مخنوق(... لكن من ؼٌر أداة... أو    

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

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

ماء .. وهً تشكو العطش...وطافت بنفسً نسٌمات.. من أٌن أتت؟ ال فً الب

 أدري... فمد أحسستها ولم أالمسها ببدنً ...

 

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

بدد كل الشكون.. والظنون.. واألوهام..  وأعادنً فً لولبة جدٌدة... جددت لً كل 

دواخلً..أتدرون من هإالء الرجال؟...إنهم أهلً الكرام..  وعشٌرتً....  صحابؾ

 فهم ٌمفون.....

 

لبالتً وأمامً مباشرة...كان ٌمؾ أستاذي إبراهٌم ود الخلٌفة ود    

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

...وهو شاب أستاذي الكرٌم( )طبعا دي مبالؽة وبس...انت لسهوالكمال 

الذي أصبح اآلن ٌطوؾ بً... فً فضاء األمس داخل أضابٌر خمسٌنات المرن 

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

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

هٌم بكل لامته الزاخرة بالعطاء... وبكل ما هو جمٌل ذلن أمامً وأستاذي إبرا

وسامً... ٌطرق باب داري... فٌا لها من سانحة أضفت على حٌاتً برٌماً 

 وومٌضاً وألماً... بددت ما لد كان ٌحسب لدي كدراً وشإما...

 

فً ذلن الٌوم المشمس الحارق ...كان ٌمثل أستاذي ابراهٌم ... بالنسبة لً...      

ً سامماً.. ومنارة عالٌة  مضٌبة... من منارات أضاءت بدار ؼٌمة وا لٌة...وهرما

أهلً الكرام...لم ٌخفت ضوءها أبداً...فمد كان أستاذي ٌمثل الرعٌل األول... من 

الذٌن حملوا على عواتمهم.. وفوق أعنالهم...امر التعلٌم والتربٌة ...فً 
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الجدٌة... الى جانب ما هو ٌمؤل نفسه اإلخبلص وتعمرها المثابرة و )شبشة(....

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

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

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

...فً  )راس الشٌطان(د لها هللا أن تكون... فكانت هنا...بالمرب من أن أرا

 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 

لتلن الزٌارة ولع عمٌك ولوي فً نفوسنا...فمد حظٌنا بممدم رمز  م ..كان1959

ً واختٌاراً  من رموز التعلٌم عندنا... ٌتفمد أحوالنا... ونحن صبٌة صؽار...طوعا

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

سهم كل معانً فمد زرع هللا فً نفو )شبشة(....منحة ربانٌة ألهلً فً 

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

 

لمد زارنا فً نفس تلن الحمبة... أستاذنا الخلٌفة النور حاج الطٌب الشٌخ       

النور... وكان ولتها طالبا بمدرسة خورطمت الثانوٌة... وزارنا األخ األستاذ 

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

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

والمرحوم أحمد البشٌر عوض هللا...فً السنة األخٌرة فً النٌل األبٌض 

 الزسطى..ولد كانا سنداً لوٌاً لنا...

 

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

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

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

ً تلن الثانٌة اآلن...التً لم تخطر على بالً إطبللا... وعند تساإلً هذا، وف

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

 صماء تسمط من عل...
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تسارعت نبضات للبً... وأفكاري تطوؾ بً...للمة...ما بٌن فرحتً بلماء أستاذي 

 عند حافة تولعاتً المشبومة... )أحوم(...إبراهٌم..... وتوجسً وأنا 

فمد أكمبل فرحتً... وهاجا فً ذات الولت ما ٌجٌش   أما ضلعا المثلث اآلخران... 

 بداخلً من مخزون تراجٌدي ملتهب...

 

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

طٌافا من الراحة.. أواألدب... وحلو الحدٌث...وأطٌبه... نشرا  ...(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()أفوّ .. ومتداخل... لم شره متكامل.

ن أللماضً بكل روافده... فؤبٌت  )عشطان شدٌد(الحكاٌات... ظامبا و 

جابات فردٌة وجماعٌة... كانت إ وأتلمىأصمت...وظللت أردؾ السإال بالسإال... 

ة... وأفتتها من حبلوتها تدب فً مخٌلتً برلة وهمس دافا... أعٌشها لحظة بلحظ

حلو تذولها...لم أدع ألهلً الكرام... ٌصؽٌرة... 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 

ت للمدرسة مكن تبرعاإ)ٌاربً الجمع الناس دٌل مع بعض عندي شنو؟ 

 أو المستشفى؟(

 

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

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

 ما لد ٌكره ... من لول أو فعل... لكن و أبداً 

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

 ملٌان... وذلن ما جعلنً مطمبن أكثر..(...
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فً جلسته... تارة ٌتحرن بجسده  براهٌم كان )ٌتململ(إحظت أن أستاذي ال   

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

ي..  نحو شفتٌه.. بتدلٌك ال منً.. وتدانى لً.. فوجهت كل مشاعري ونواظر

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

 

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

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

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

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

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

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

 الممابر(...

  (العلً  العظٌم ال حول وال لوة اال باهلل)

 ًّ 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    

آالمً كانت تفولهم جمٌعا... وذلن ألمور  ثبلثة... لجدة الخبر عندي... ولولعه 

سً على نفسً.... ولتطابك ما ٌحوٌه من ألم... بما كنت أعانً من الما

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

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

داء عمله... وفً مولعا على وجهه الصبوح... كان خفٌؾ الظل... رشٌما... فً أ

طموحا... متطلعا... متفاببل... ٌدفع بنفسه  )أرٌل(إكمال وإنجاز واجباته... كان 

نحو مستمبل مشرق... فكان  ٌملإه  األمل بمدر اتساع صدره الواسع... فً سبٌل 

الوصول لما تسمو إلٌه نفسه...  وكان ٌتسامى لما هو  أكثر إشرالا فً الحٌاة ... 

 ما ما ٌسر:كان فً شرعته داب

 ) العمل أوالً... ثم الكفاٌة ألسرته.... واإلخبلص لمجتمعه(... 
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كنت أعلم جٌدا أنّه كان ابنا باراً بوالدٌه... مما جعلهما ٌؽمرانه بمحبة زابدة.. 

وفٌض من التمنٌات الطٌبة.. وسٌل من الدعوات الخالصة والصادلة... الى جانب 

ن أكثر التصالا به منً... لمد تمدد األلم صفات.. وممٌزات أخر ... ٌدركها من كا

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

 لاسٌة...

 

فً صبٌحة الؽد )الٌوم التالً( ...توجهنا نحن )المكلومٌن(  األربعة... الى      

)المبلب( ك حٌث كان أخونا عوض هللا دمحم موسى.. ساب )سنكات(..مدٌنة 

ً علٌه لدى أجهزة األمن  الماتل، الذي ولع به ذلن الحادث األلٌم... كان متحفظا

هنان... ومن بعد عملٌات  الدخول والخروج ومتابعة اإلجراءات...الشرطٌة 

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

 ب..)سنكات(...بر الحوادث ... فً ممابر كانت تعرؾ بمما)أرٌل(

 

حكى لنا األخ عوض هللا الكثٌر والمثٌر عن كٌفٌة ولوع الحادث... وعن أحوال    

زمبلبه الثبلث...وعن محاوالته المتتابعة لتفادي الحادث... وكٌؾ تمت وفاة 

 جراء ذلن الحادث المؤساوي... )أرٌل(

حال كان ٌعتصر األلم، إّن التفاصٌل التً رواها أخونا عوض هللا، وهو فً     

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

ؼادر األهل الكرام مدٌنة )بورتسودان(....فؤصبحت وحٌداً أناجً النفس مؽلوبا     

أحمل  )أرٌل(،وولفت على لبر المرحوم )سنكات(...على أمري... ذهبت الى 

حم... والدعاء... والتضرع هلل شاهدٌن ٌحمبلن االسم... والتارٌخ... والتر

 تعالى...وؼرستهما على طرفً المبر..

 

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

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

   راؼبٌن فً  الولوؾ من خلؾ ذلن المبر الطاهر...)بورتسودان(... 
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)لد ٌكون ذلن حدث بالفعل.... فان ذلن الزمان كان مشبعا     

 بالرحمة...التً كانت تسع  للوب األهل جمٌعاً(...

 

للمرحوم نسال هللا ... أستاذي الجلٌل... إبراهٌم ود الخلٌفة ود )فلٌل(....

 ...  الرحمة والؽفران وحسن المبول عنده...)أرٌل(الطٌب 
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 الخاتمة                                  

 هنا عزٌزي المارئ...

 )الترترة(...عن  )ترتاري(سٌتولؾ 

 التً من خبللها ولفنا على الملٌل جداً...

 )شبشة( زمان،من شؤن 

 خبلل أٌام مضت...

 وذكرٌات تداعت عنوة...

 ا لد فات على بعضنا،تبث م

 ممن لم ٌتعاٌشوا،

 مع ذلن الزمان الذي مضً بؤحداثه العظام...

 

 لعلمن عزٌزي المارئ...

 ... )التراتٌر(فإّن كل ما تم سرده من خبلل هذه 

 ال ٌخرج عن إطار الحمٌمة المعاشة،

 

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

 لد أرضى ؼرورن...

 ودخل فً نفسن... 

 مدخبلً طٌباً...  
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 الصـــــــــور                          
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ولاٌة

 

كورة طلس
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هبابة

مزٌرة
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 شبشة فً الزمن الجمٌل                       

                                (1) 
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 الممدمة: 

 

 ولؤلوطان فً دم  كل حر   

 ٌد سلفت ودٌن مستحك             

 

 عزٌزي الشباشً...

 كلنا مدٌن للوطن الصؽٌر شبشة....

 بما أسبلته علٌنا من نعمة المواطنة السلٌمة...

 والرعاٌة....

 دة....فً ظل تربٌة مجتمعٌة.. دٌنٌة راب 

 هذا ولد حان اآلن موعد رد الجمٌل...

 فلتساهم كل أجٌالنا الكبٌر منها والصؽٌر.... 

 جادة فً العمل على رفعتها، ونهضتها...

 كل فً مجال اختصاصه...  

 بنكران ذات....

 من ؼٌر من وال أذى...

 ولٌكن شعارنا: 

 )من حل دٌنه نامت عٌنه(

 

 

 المإلؾ                                                                   
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 وللتجارة فً النفس                          

 مسافة                                 

 

فً بداٌات خمسٌنات المرن المٌبلدي المنصرم... دخلت دنٌا التجارة، وأنا       

ً بالخلوة... ٌعنً ما لبل انتمابً لمدرسة شبشة ٌافع، عند بداٌات التحال

األولٌة...  لكنً أعترؾ، وبكامل لواي العملٌة، أنها كانت تجارة )أي كبلم(... 

كانت عبارة عن تجارة ناتج محاكاة و )بس( ٌعنً )حاكو .. حاكو(... فهً التً 

 ً فمبللٌه(  تحمل فً طٌاتها )أكدح واكسب( )ٌا أٌها اإلنسان إنن كادح إلى ربن كدحا

(، ؾ..)الخموس(.. ودنٌا )التعارٌؾ( وبالذات 6صدق هللا العظٌم، االنشماق آٌة )

)التعرٌفة الممدودة(.. كانت ممتعة للؽاٌة، حٌنما نحصل علٌها بعرق الجبٌن، فهً 

تسد تلبٌة حاجاتنا... ونحن صؽار، فً توفٌر المتطلبات الهٌنة... والتً كان فً 

لنا، ؼٌر أننا كنا نهوى المؽامرة... والتحام دنٌا الكسب إمكان األسرة، توفٌرها 

المالً، تملٌداً.. ومحاكاة، لما ٌدور فً أوساط أهلنا فً شبشة... من نشاطات 

 تجارٌة... تمٌزت بجذورها المتعممة، فً عوالم التجارة...

 

)التعرٌفة( هً إحدى أصؽر فبات العملة المصرٌة... التً كنا نتداولها فً      

سودان... إلى ما بعد االستمبلل بملٌل... كانت )التعرٌفة( الواحدة تعادل مبلػ ال

خمسة )ملٌمات( أو وكما ٌحلو للبعض )مبللٌم(... لكننا كنا ننطمها )مبللٌن( 

لسهولتها... وكان الواحد منا نحن الصؽار، أو حتى الكبار منا... عندما ٌرٌد أن 

.. ٌمول: )وهللا ملٌن واحدة ما عندي( أو لو ٌعبر أحدهم تعبٌراً صادلاً عن )فلسه(.

دار )الفسالة(... ٌمول لى )زول( تانً: )وهللا ملٌن واحدة ما أدٌن لٌها( أو )وهللا 

وال ملٌن واحدة(... وكانت نساإنا تمول عند سماعها لمثل هإالء : )انشاهلل دي 

ٌعنً أّن  فسالة العدو(... وفً واحدٌن ٌمولوا : )وهللا ما أدٌن فرطالة( ودا

)الفرطالة( لد تكون ألل من الملٌن لٌمة...لكنً وبحك لم أتداولها إما لعدم معرفتً 

بها أو لتفاهة لٌمتها... ولكنً أنا شخصٌاً عرفت اسم )الملٌن( الصحٌح وهو 

)ملٌم(... عندما كانت إدارة مشروع التجانً حمودي، تكتب للمزارعٌن فً 

اعتبارها فبة معترؾ بها تمثل ألل لٌمة للجنٌه أُصوالت )إٌصاالت( لمٌط المطن...ب

...وبالتالً كان عندها خانة خاصة... كإضافة تؤتً بعد خانة المروش 

مباشرة...تلن التً صرنا نعرفها فً زمان الحك بخانة اآلحاد...أما )التعرٌفة( 
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فتمع فً خانة اإلضافة مع )الملٌم فً سرج واحد(... فمثبلً ٌكتب ما نصه... مابة 

ً وخمسة ملٌمات ال ؼٌر... )الخمسة ملٌمات هً و خمسة وعشرون لرشا

التعرٌفة(... كانت )التعرٌفة( تمثل لوة شرابٌة هابلة، فهً تتواءم مع بداٌات 

دخولنا للحٌاة... ومع بداٌة الصحوة واالنصهار االجتماعً لدٌنا... وذلن )بعد ما 

اخل االجتماعً األسري... كنمطة اتعلمنا( فً بٌبتنا، تركٌب الجمل المفٌدة... والتد

انطبلق  لمسٌرة حٌاة.. واكبت.. وتبلزمت.. مع الكثٌر من محن الزمان... التً لم 

 تكن تتوارد فً تصوراتنا حٌنذان.

 

كنا شؽوفٌن ومحبٌن كثٌراً... المتبلن )التعرٌفة البٌضة الممدودة( أو )المرش     

طا رفٌعاً من خبلل ذلن )المد(...ٌعنً األبٌض الممدود(.. ألنه بإمكاننا أن ندخل خٌ

زي نضم السبحة، فتصبح عندنا.. بذلن، ثروة جبارة... ٌساعدنا ذلن )النضم( فً 

الحفاظ على نمودنا من الضٌاع.. أو التسرب، كما كنا نتباهى بهن فً )اللمات(.. 

وفً أولات السمر... علٌه كنا ال نرؼب فً التناء )المرش األحمر أو التعرٌفة 

 حمرا(...ألنه لد تم صكهما من ؼٌر )لدود(... ال

 

كنا باستطاعتنا أن )نملب المرش األحمر المدٌم( إلى )لرش أحمر جدٌد(...      

وذلن بى..)دعكو( على شعر الرأس... فٌصبح المعاً.. برالاً، بعد إزالة الصدى 

روش واألوساخ العالمة به... جراء ذلن االحتكان )الصنفرة(، وخاصة لتلن )الم

والتعارٌؾ وؼٌرها( التً تسمط من )النشالٌن والسماٌٌن( بالذات...فً آبار مٌاه 

الشرب، زي بٌر )أحٌا( وبٌر )الشٌخ النور( وبٌر )الحلة الجدٌدة(...وذلن عند 

نشلها بى..)الدلو(... فتسمط منهم بعض )المروش والتعارٌؾ والمبللٌن(... من 

ٌه رحمة هللا، و عمنا أدمحم ود الطٌب )جمر( أمثال عمنا المكافح )حسن الدمٌج(، عل

علٌه رحمة هللا، وأخونا ابراهٌم ود عجٌب..وعمنا مختار ود البٌر.. وأخونا تبار.. 

 وكثٌر من  )البناٌٌن( و)الزبالٌن(..

 

كنا نعمد لآلبار فً ٌوم )التكحٌل( وهو ٌوم )فتح عٌون البٌر(.. ونظافتها،      

التفتٌش فً أكوام الطٌن... وبماٌا الزبالة...واألوانً وأثناء ذلن الحدث... نبدأ ب

البالٌة وبعض المراكٌب واألؼراض... وؼٌر ذلن من األشٌاء التً سمطت داخل 

)البٌر( ولم ٌجرأ أصحابها على انتشالها... بعد فشل البحث عنها باستخدام 

 )الكنجالة(... 
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.. فتصبح بذلن حبلالً كثٌراً ما نظفر بمطع نمدٌة معدنٌة )سٌدا ؼٌر معروؾ(. 

علٌنا... كان من أشهر )مكحلً بٌر الحلة الجدٌدة(... هو جدنا )عبد هللا ود 

ً طوٌبلً فً نظافتها... نسؤل هللا له  مصباح(...الرجل الشجاع.. الذي أفنى ولتا

 الرحمة وحسن الثواب.

 

ً لنا... عبل     ّ حتمٌاً، محببا وة على اتخذنا فً )زمانا دان(... التجارة مسلكا

ممارسة كل نشاطات الطفولة... فً أرض ٌحتل النٌل األبٌض من صفحاتها 

األرضٌة.. مسافات متطاولة، على الشاطا الؽربً، دابم االخضرار... حٌث أنّه 

كان ٌجود لنا بؽرس الهوٌة الثمافٌة ؼٌر المحدودة...فً ذواتنا، فمد كان ٌمثل 

ذلن الزمان، ومن عاش لبله.. أو من  النبع التراثً... الذي ساعد فً تكوٌن إنسان

 أتى من بعده...

 

تمٌز إنسان النٌل كثٌراً عن ؼٌره... بلؽة لها رنٌنها وبرٌمها الممٌز... وسلون      

ً فً مختلؾ  نشاطً متعدد الجوانب... كالزراعة، والرعً،  والتجارة...وحرفا

األحذٌة.. واألدوات  المجاالت...متشعبة التكوٌنات، كالنجارة.. والحدادة.. وصناعة

المنزلٌة.. من أخفها ن..)السمكرة( فً صناعة )كٌزان الموٌة(.. و )الجبنات(.. و 

)المرالٌر(.. و )شنط الحدٌد( وإلى أصعبها وأعمدها )دق الحلب( زي..)الطشاتة( 

أو )الطشاشة( و زي..)الطوانجً(...و )العواسات( و )الحشاشات( و )الطواري( 

فرار( و )السكاب( و )العتلة( و )السكٌن بؤنواعها( و )المدوم( و )المحافٌر( و )ال

 وؼٌر ذلن من الصناعات المختلفة...

 

فً هذا الخضم المجتمعً المتداخل، فً كل شًء، بدأُت تجارتً، وكؽٌري من      

الصبٌة... بصناعة وبٌع )النّبل( ومفردها )نبلة( بكسر النون، كنت أرتاد أماكن 

تواجد أسبلن التلفونات الموٌة )السمٌكة(... مثل تلن التً تثبت بها أعمدة 

ٌن لحفظ توازنها وتثبٌتها فً نفس التلفونات على األرض... وذلن بشدها للجانب

ً لمطع تلن األسبلن من األعمدة لسببٌن  الولت، كدعامة ضرورٌة... لم أعمد ٌوما

 اثنٌن:

 أولهما...   )المروة البتمطعا ذاتها مافً(...

 ثانٌهما.... )الخوؾ الشدٌد من علً التلفنجً... راجل بت الهادي(...
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سبلن الممطوعة سلفاً.. فؤصنع منه فكنت أتصٌد ما سهل لطعه... من األ    

)أٌادي( )النبل(... والتً تؤخذ فً الؽالب شكل )الم األلؾ(... وفً عدم توافر 

نوعٌة السلن المطلوب.. أظل أجوس فٌما بٌن الشجٌرات الشابكة ؼالباً... آلنها 

أكثر وفرة...  أو ؼٌر ذات األشوان )زي( )الدهسٌر(...)نبدا نفتش  فً فروعا لى 

... تشبه  الشعبة... أو الم األلؾ(... )نمطعا من أمها( بى..)الجزازة( أو  شعمة

بى..)السكاب( ألنه خفٌؾ الحمل وسهل االستخدام...وحتى ذلن الولت )ما كنا 

بنعرؾ( للمنشار لٌمة ..لندرته، والحتكاره بواسطة النجارٌن فمط )لكن لو كان 

 فة( ...لمٌنا فٌهو وكتنا دان.. ما كان خلٌنا شعمة وال

 

دابماً ما نعود ، نحن صناع )النبل(، من )الخبل( المجاور )للحلة( )شاٌلٌن فً      

أٌدٌنا( مجموعة محترمة من )الشعمات(... التً ٌمكن أن )نشؽبل( أٌادي أو 

ممابض ل..)لنبل(...)بعد دان( تبدأ المرحلة التانٌة... وهً توفٌر )الخنزٌرة( أو 

لتً نمطعها من )اللستن( )الجوانً( فً عجبلت )اللستكة( )المطاطة(... وا

)العربٌات والتركترات(...المتوافرة ؼالباً فً محطات )بوابٌر الموٌة( فً المشارٌع 

الزراعٌة.. مرات بنسمٌها )بابورات الموٌة(... لكن بعض كبارنا من اآلباء 

ٌنطمونها )وابورات( بتفخٌم الواو... وهً تعتبر أرلى وأرفع لدراً من 

متنا(...ومن )البوابٌر( ذات الصٌت فً ذلن األوان... )بابور التجانً حمودي )ح

الزراعً(... كنا نمزق )اللستن الجوانً( و )نمطعو( )سٌور...سٌور(... ال ٌتعدى 

سم...كما كنا أٌضاً... نحضر لطعة من الجلد 2سم، وعرضه 33طول الواحد منها 

م، أو من فروة لدٌمة، أو من بماٌا العادي، بعد )ما نمطعو( من لربة أو سعن لدٌ

مركوب )مجدوع( فً الشارع... أو من بماٌا ما ٌرمٌه )االسكافً( أو )النملتً( من 

لطع صؽٌرة... ونصمم منها لاعدة صؽٌرة مستطٌلة... ٌمكن أن تضم حجراً 

صؽٌراً عند انطبالها علٌه... )ودا بعد ما نبلها(  بى..)الموٌة(... و )نمدها( 

ٌن( أو بى..)الموس( أو بى..)اإلشفا( أو بى..)المسلة( من الطرفٌن... و بى..)السك

نربط فً كل طرؾ من الطرفٌن... رأس  فردة من السٌر... بى..سلن )رلٌّك( ٌعنً 

رفٌع أو  خٌط )خٌت( مؽزول ولوي... أو )دبارة(، ومن ثم ٌربط الطرفان اآلخران 

)ٌمٌن وشمال(... وبذلن تصبح بالممبض )ٌد النبلة(، كل فً جانب من الجانبٌن 

)النبلة( جاهزة لبلستخدام... وتتولؾ فاعلٌتها على مدى مهارة الرماة من 

مستخدمٌها، للظفر )بى طٌرة أو بى طٌرتٌن( أو أكثر... )أذكر جٌدا أّن البشرى ود 

الببلل... كان من أمهر صناع النبل و من أمهر الرماة إن لم ٌكن أفضلهم... 

 ال تؤتً خاببة(...فمذٌفته دابماً 
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إنّها مهارات... أملت علٌنا البٌبة التً نحن من مكوناتها... أن نجّود تلن      

الصناعة فٌها... فهً لم تدّرس لنا.. وإنما بالمحاكاة فمط تعلمناها...كان سعر 

)النبلة( فً ذلن الزمان... لرشان أو لرش ونص، ولد كان لهذا المبلػ فً زمانه 

 ي كبٌر.شؤن التصاد
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 شبشة معلمتً                            

 

مغ قبيل الرجفة فقط، كان انتساؤنا لسشطػمة التعميع الشطامي، الستسثل  في       
مغ القخن السيبلدي  م1955السجرسة، آنحاك بالسخحمة األولية، وكان ذلظ في العام 

الفائت... بعج أن شال انغساسشا، في بحػر التعميع الجيشي بالخبلوى، في أكثخ مغ 
مػقع، وبعج أن اتكأ انتساؤنا إليها عمى وسادة مغ عمع يشفع، وعمى شيػخ ُنّفع، 
تعمقشا بهع، فأصبحػا لشا القجوة الحدشة، بسا كانػا يتستعػن به مغ سمػك مخٍض، 

فيعة، وريفة ضبللها، عبلوة عمى إلسامهع بعمػم الخياضيات، والمغة ومعارف ديشية ر 
العخبية، والقرز الجيشي الػافخ، الحي يحسل بيغ شياته األسذ التخبػية 

 الهادفة...

 

مسا جعمشا وفي تػاضع تام نصأشيء رؤوسشا أمامهع إحتخامًا، رغع إنثشاءات ذلظ     
والسذهخ أمام وجػهشا تارة، والسشبدطط  الدػط الجمجي السججول عمى الحائط أحيانًا،

مدططتمايًا عمططى مرططبلة الذططيك أو الفكططي، السدططبول عططغ الجانططب التشفيططحي لمخقابططة 
والتحفططي ، تططارة أ ططخى، يدططتمقي الدططػط بططيغ يجيططة عمططى السرططبلة كالحيططة السقدعططة، 

 السفدعة، كسا يخال لشا ذلظ.

 

ومسارسططاتهع، لفشطططػن  قططج يشبططع ذلططظ االحتططخام مطططغ مشصمططع السططامهع، ومعططخفتهع،   
الكتابططة عمططى المططػح الخذططبي، أو عمططى وروهالفططخخن، وهططػ نططػ  مططغ الططػرو، ناصططع 

والطحي كطان يططدداد    ن، (A3  .…البيطاض، أممطذ يطػازي بسقطاييذ اليطػم، ورو أل
 نزارة، وبهاًء، عشج التراو العسارعميه، والعسار هػ:
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رطع بقعطخ الرطاج "الحبخ السحّزخ بشدب محجدة مطغ الكخبطػن هالدطاغ السمت
السعطططخوف ب.. "الصطططانجي".. نطططات. الحخيطططعن... والرطططسو السصحػنهالسدطططحػنن... 

 والساء... ، والذعخهسبيب الحرانن...

تخمط هطح  الساػنطات جيطجًا، وي بطأ السخمطػط فيسطا يعطخف ب..هالجّوايطةن، وهطي إنطاء   
لقخ  صغيخ صغيخ، يسثل السحبخة حاليًا، قج ياػن مرشػعًا مغ الفخار، أو مغ ثسخ ا

الحجططع، أو مططغ الدجططاج، فططي العهططػد القخيبططة، هبعططج أن ُأعتسططجت األوانططي الدجاجيططة، 
 كستصمبات مشدلية، أو تجارية بالسعشى الػاسعن.

 

يمترع العسار بدطص  الطػرو السذطار إليطه، عشطج الكتابطة عميطه، باسطتخجام أقطبلم    
تطططي نصمطططع عميهطططا البطططػص، أو القرطططب هفخيعطططات سطططيقان نبطططات الطططحرة الخ يقطططة.. وال

"الخقابططة" أو ندططتخجم مططا رو مططغ نبططات "أمبططخيشبيط"ن، التططي كانططت تجهططد، وترططسع 
 محميًا، دا ل الخمػة أو  ارجها، بػاسصة الصبلب. 

 

يقطططػم الذطططيك أو الفكطططي باتابطططة بعطططس اأيطططات القخآنيطططة، أوالتعاويطططح، عمطططى ذلطططظ     
دططاحاتها، وشػلهططا الططػرو، بعططج أن يططتّع تجهيططد  فططي شططال قراصططات، تتفططاوت فططي م

وعخضطططها، وترطططسع مشهطططا أشطططياء متعطططجدة، مثطططل البخطططػر، الطططحي ُيحطططخو ليدتشذطططقه 
 السدحػر، أو ذلظ السراب بالعيغ، أو أي مخض آ خ يحجدة الذيك.

 أذكخ مسا كان ياتب في البخػر ما يمي:

 هسػا ط بغزب.. بعسل.. يبصل عسل الدحخ والجان، ويحخو الذيصانن       
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ع السعطططخوف ب..ه طططاتع البصطططجن... والطططحي يذطططتسل عمطططى تدطططعة عطططبلوة عمطططى الخطططات
مخبعات، يحتػي كل مشها عمى رقع معيغ... فإذا ما جسعت هطح  األرقطام الثبلثطة مطغ 

 ن وهي كاأتي:15أي اتجا ... حتى مغ السحػر... تعصي نفذ السجسػ ... ه

 

               4     9     2 

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

             3      5      7       

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

            8       1      6 

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

 وتػازي هح  األرقام كمسات:

هبصج.... زه.....واحن في األبججية.. هأبجطج...  هطػز...  حصطي...  ن، وكطل حطخف 
 مغ هح  الحخوف يخمد أية قخآنية...فسثبًل:

 إلى:  اأية هبجيع الدسػات واألرض....الكن.حخف الباء يخمد 

حططخف الصططاء يخمططد إلططى اأيططة هشططه مططا أندلشططا عميططظ القططخآن لتذططقى...ن وهاططحا بايططة 
 الحخوف السحكػرة.

كشا ونحغ شبلب نقطػم باتابطة البخطػر وندطمسه لمفكطي أو لمذطيك الطحي بطجور  يػزعطه 
 حدب رؤيته.
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ترططسع مططغ ورو الفططخخ، أيزططًا، هالػرقططةن، وهططي تبططارة عططغ شيططات مططغ ورقططة      
كتبططت عميهططا بعططس اأيططات واألدتيططة، صططغيخة الحجططع، تعمططع عمططى عزططج الذططخز 
السعشططي بططالعبلج، أو تمططبذ كتسيسططة تتططجلى مططغ العشططع عمططى الرططجر، أو ترططسع فططي 

العشطع عمططى  شطال هحجطابن، مثمطه ومثططل الػرقطة، يعمطع عمطى العزططج، أو يتطجلى مطغ
الرططجر، إاّل أنططه أكبططخ حجسططًا مططغ الػرقططة، ويتفططاوت هالحجططابن فططي كبططخ حجسططه، أو 
صغخ ، حدب أعسار مدطتخجميه، وحدطب الغطخض الطحي صطسع مطغ أجمطه... ويتسيطد 

 بذامه األسصػاني الجاذب لؤلنطار. 

 

تػضع الػرقة أو الحجطاب، بطيغ يطجي إسطاافي مطاهخ، ه زي نطاس عسشطا الصيطب      
 ود حدغ..السذطططهػر ب.. "ود د طططيذ" ن... أو عسشطططا التيجطططاني ود الصطططاهخ ود ُأدمحم

هتخرططز سططخوج وبططخاد  وغيخهططا مسططا يسططت لهططا بالرططمةن... أو عسشططا إبططخا يع ود 
البرطططططيخ هنفطططططذ تخرطططططز عسشطططططا التجطططططاني ود الصطططططاهخن...أو عسشطططططا هطططططارون ود 

متطدوج مطغ  الدساني... أو عسشا و يع هللا.. هأبجقغن السشتسي لذبذة بالشدب، فهػ
التػمة بت بمة...فهع كانػا مغ أمهخ االسطاافييغ فطي الحمطة.. كطانػا يفرطمػن.. و ه 
يقصعػنن األححية الخجالية والشدائية عمى حج سػاء، بصخيقطة فشيطة محهمطة... والتطي 
تأتي دائسًا في قالب الساياس السصمػب تسامًا... وال يفػتشي أن أذكخ مطغ السبطجعيغ 

ا سططمسان  وعسشطا أدمحم عمطي ود سطااك... وعسشطا عبططج هللا ود فطي هطح  السهشطة.. عسشط
سااك... وقج شاركهع في هح  السهشة مب خًا أ ػنا عمطي ود ابطخا يع ود عبطج العديطد 

 هدفعةن والحي أثبت وجػدة كإساافي مسيد...
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كان جسيعهع يقػم بتغميف، أو تجميج، تمظ التسائع بالجمطج السطدان، الطحي يادطبها     
تمحذ مدتخجمه بالشطخ إليطه، وفطي الػقطت ذاتطه، يعسطل عمطى إرضطائه نفدطيًا، رونقًا، ي

كسا يخالصه الذعػر، بأنه قج أصب  محّجبا، أي محسيًا بقجرة هللا تعالى، مغ كطل مطا 
هػ ضار ومبذي، فتشسػ وتدداد فيه الجاف ية، واإل بال القػي، لكل مطا يخيطج فعمطه أو 

ّسخ عغ ساعجيه، ليخى غيُخ ، مطا يتطديغ بطه مطغ الايام به، ويدداد بحلظ فخخًا، كمسا ش
تسائع، فيخال له أنه أصطب  أكبطخ حجسطًا، وأكبطخ قطجرًا ورفعطة، فتتدطع بطحلظ  صػاتطه، 
وتعمػ نطخاته، وبحلظ يخحل الذيصان الخجيع عشه بعيجًا، أو ياػن فطي حالطة إسطتعجاٍد 

 لحلظ الخحيل القدخي.

 

يع أ طخى لطع نألفهطا، وهطي السجرسطة، انتحت بشا شخيع السعخفة، إلطى سطاحات تعمط    
التي لع نكغ نعخف مشها إاّل إسسها، وكان ح  معطسشطا، نحطغ جيطل األربعيشطات، مطغ 
أبشاء الخيف، واألقطاليع بسفهطػم اليطػم، هطػ أن نطتعمع أو ال نطتعمع، ذلطظ ألن الطج ػل، 
إلي دنيا التعميع السجرسي... كان عغ شخيع الرجفة السحزة فقط، بصخيقطة القخعطة 

 هل بة الح ن. 

 

كان األمخ ال يخخج عغ ما جشته يجانا، فبإد ال يجنا في كطيذ ممطيء بطاألوراو،     
الرططغيخة، السصبقططة، والستذططابهة فططي ذات الػقططت، وبإسططتخجام إصططبعيغ إثشططيغ فقططط، 
هسطططا اإلبهطططام والدطططبابة، إن كانطططا سطططميسيغ، ولطططع تغيخهسطططا نغسطططات، وسطططػافي، األيطططام 

يعة الحياة القاسية، الستكالبة دومطًا مطع األقطجار، اللتقطاط السزشية، التي تختصها شب
واحجة مغ تمظ األوراو، فيتحجد السريخ، فإما نرخًا أو هديسًة وإما تعميسًا أو عجمطه 
و إّما ..وإّما .. وإّما، مغ الستزادات الستعجدة، ما قج ياػن مشطػرًا أوغيخ مشططػر، 
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غ يقػمطػن بػضطع السيدانيطات الساليطة كسا يقخر ، وكسطا جطخت العطادة، مطغ أوللطظ الطحي
 مغ السختريغ، نفقات مشطػرة وأ خى غيخ مشطػرة.

 

لظ أن تترػر، عديدي القاريء، الحالة الشفدية، لحلظ الرطبي الرطغيخ، الطحي      
لع يحالفه الح ، وإلى تمظ الحالة الشفدية، واإلجتساتية لطحلظ األب، الطحي إمتدجطت 

تفطططاؤل، أو لتمططظ األم التططي ال تططدال تغططدل، وتشدططط. لجيططه قدططػة السعانططاة، وحططبلوة ال
أحبلمًا كبارًا، ال يتدع صجرها الخؤوم لمسمستها، حيث تختمط لجيها الجمػ ، والفخحطة، 
وسططػء حطط  وليططجها، الططحي تططج خ  ليططػم شططبيه بططحلظ اليططػم، الططحي ترططػرته الذططاعخة 

 لػليجها الرغيخهعمين:

 لى متيغ ياعمي تكبخ تذيل حسمي،

 الخبلك  أبػي  د خي.إياك  عمي  

 إنها شخيقة قبػل بالسجرسة، لع تخا  فيها:

 رائز الستعمع، وال شسػحاتطه، وال حخيطة الطتعمع، التطي تتسثطل فطي ا تيطار   
لسطططا سططططػف يتعمسططططه، بطططل هططططي عسميططططة هفاضططططي ... ومميطططانن، كسططططا يصمططططع عميهططططا 

حة السحتذجون مغ اأباء، واألهل، ساعات الكذف عطغ الحط  هالقخعطةن... فطي سطا
 ديػان هحاج الصيب ود الذيك الشػرن... 

يتعانع واأذان  صخاخ يعمػ مغ أهل الرغار، الحيغ حالفهع الح ، صخاخ يحسطل    
 الفخحة بيغ شياته، وتخديج لكمسات ال تتعجى:

 مميان ...  مميان.

 شالػ  ... شالػ .
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، وأفخاد أما في الجانب اأ خ مغ السذهج، فخؤوس مشّكدة، ألشفال أبخياء، صغار  
أسططخ، حططخم ابشهططا مططغ التعمططيع، بسحططس الرططجفة، وسططػء الحطط ، يبططاركػن، ويهشلططػن 
غيطططخهع مطططغ أسطططخ السحططططػضيغ، يسمطططبهع األسطططى، والحطططدن، ويبتعطططج عطططشهع التفطططاؤل، 
وتغادرهع البدسة، رويجًا رويجاً، لتتبلشى بيغ اليأس، واإلحباط، ونجب الح ، وكأنهع 

 أحسج دمحم حديغ العسخابي:  يخددون قػل شاعخ الحقيبة الدػداني 

 أنجب حطي أم آمالي،

 دهخي قرجني،

 مالػ ومالي...

 شػف الخيخة يا رمالي،

 أضغ كاتبشي عغ عسالي...

 عارض يعتخض آمالي،

 أبشي وأممي ما تسا لي..

 

فططي األريططاف عامططة... يػجططه القططائسػن عمططى األمططخ، أوللططظ السحطططػضيغ مططغ 
الرغار، الحيغ يتخاوح عجدهع الخسديغ، وتتفاوت أعسارهع ما بيغ الثامشة والعاشخة، 
والططحيغ أصططبحػا تبلميططحًا، مططغ تمططظ المحطططة، يططأمخونهع بالتػجططه إلططى دار معيشططة فططي 

خًا ألحج األتيان، قج ياطػن مذطيجًا مطغ القخية، تتدع بالفشاء الػاسع، تحػي مبشًى كبي
الجالػصهالصيغن، أو الصطػب األ زطخ، أو الصطػب األحسطخ، أو القطر، أو البطػص، 
أو التسام، والحي يصمع عميه، في غالب األحػال، إسع الجيػان أو السزيفة، هحا في 
حال عجم وجطػد مجرسطة مذطيجة، تحتطػي أو ال تحتطػي عمطى تبلميطح جطجد أو قطجامى، 
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ريبشا، نحغ السقبػليغ في همجرسة شبذطة األوليطةن ، مطغ ذلطظ هديطػان حطاج وكان ن
 عميه رحسة هللان....  -الصيب الذيك الشػر

يعتبططخ يطططػم القبطططػل فطططي السجرسطططة... هكسططا تعطططارف عميطططه األهطططل جسيعطططًان، يػمطططًا     
مذططهػدًا، لططع نكططغ نعططخف..نحغ الرططغار.. شططيلًا عططغ مرططيخنا، فقططج أوقفػنططا صططفػفًا 

في فشاء الجيػان الذخقي... كل قخية ياف أشفالها في صطف واحطج... وكطان متقابمة 
صفشا نحغ أبشاء هشبذةن أشػلها...وأذكخ أنشا كشطا نصطل جشػبطًا.. وكطان صطفشا يتسطجد 
مططغ الذططخو إلططى الغططخب، أمططام بطططاب الططجيػان مباشططخة..وأذكخ جيططجًا أن صططف قخيطططة 

يزع  شفبًل واحجًا... قرطيخ هالجفيشابن الحي كان يصل مغ الغخب إلى الذخو، كان 
القامة، لػنطه قسحطي، يختطجي ثػبطًا مطغ الجمػريطة، ال يتعطجى الستطخيغ شطػاًل... متمفعطًا 
 به، وال شيء غيخ .. وهػ زميمشا األخ / سميسان الديغ  وكانت الرفػف تسثل قخى:

هشبذة...ابعخة...العسيخية...ضططططهيخ الحسيطططططجاب...عخيظ...الفحيبلب... ضطططططهيخ    
 ...الرفيخايةن.الجفيشاب

بططجأ الشططاضخ هأحسططج الصيططب العبططجن مططخور  أمططام السرططصفيغ مططغ الرططغار... يحسططل    
أوراقا وقمسًا في يج ... يدأل كل شفل عغ اسسه كامبًل.. ويدجمه، وكشا قج لقشطا مطغ 

 قبل مغ كبارنا أن نقػل اإلسع الثبلثي، عشجما ندأل...

أصطػات الحاضطخيغ تتعطالى فطي  أذكخ تساما لحططة سطبالي  عطغ إسطسي...  كانطت   
 صخب  لع تساغ الشاضخ هأحسج الصيبن مغ سسا  اإسسي بػضػح... فاحت. قائبًل: 

 هتجيبػا ليشا واحج ما قادر يشصع إسسهن..                   

فتعالت األصػات عشج ذلظ.. مذيخة بأني قج نصقت اإلسع كامبًل... وهطع يخددونطه فطي 
 ألمخهع وسجل إسسي. نفذ الػقت ... فأذعغ الشاضخ
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تع تدجيل كطل الحاضطخيغ ود طل الشطاضخ والسسثمطيغ لكبارنطا إلطى الطجيػان... وبقطي    
اأباء وأولياء األمػر وأشفالهع في الداحة التطي  مطت مطغ ضطل ذلطظ الرطباح هضطل 
الزططحىن... الرططا ب بأحجاثططه الستجا مططة، حيططث أن شططسذ ذلططظ اليططػم.. بططجأت فططي 

تشطخنا مغ عٍل... تدمط أشعتها، عمى وجػهشا التطي الرعػد نحػ مشترف الدساء، 
أصبحت مبعثخة وشاحبة... مغ كثخة التخقب السسطدوج باألمطل... وهطي تطجس عيػنهطا 
إلططى حيططث بططاب الططجيػان، الططحي أغمغططت مشفططح   جسططػ  األهططل... التططي تعمقططت آمالهططا  

 بانتطار بجاية هالقخعةن ...

 

شا ب..هجخ القخعطةن، وبطجأ اأبطاء وأوليطاء بجأت القخعة.. الستعارف عميها عشج أهم   
األمػر يتتالػن، الػاحج تمػ اأ خ، إلى حيث تابع المجشة السعشبة بطالقبػل.. هدا طل 
الجيػانن، فيجس الػاحج مشهع يج  دا طل كطيذ ممطيء بطاألوراو... كسطا قيطل لشطا فيسطا 

ػاًل... بعج...وتخخج يطج  تحسطل ورقطة واحطجة كتطب عميهطا كمسطة همقبطػلن إن كطان مقبط
 و الية مغ تمظ الكمسة لسغ لع يحالفه الح ....

 

 هشػف.. عديدي القارئ...! كيف كانت تتاح فخص التعميع في أيامشا تمظ.ن  

كطان السحططػم مشطا ُيعمططغ إسطسه بػاسطصة أوللطظ الططػاقفيغ عمطى بطاب الططجيػان...      
حيث تػجطج ويخفع السقبػل مغ الربية عمى رؤوسهع... ويحذخ إلى دا ل الجيػان، 

لجشة القبػل.. وأذكخ بالخيخ مغ حسمشي ورمى بي إلى الجا ل هػ السخحطػم/ األمطيغ 
 حاج الخي  هجشيةن ندأل هللا له الخحسة وحدغ القبػل عشج .

 كان السقبػلػن هع: هبعج التذاور مع الجكتػر عمير عػض هللن  
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 د السبارك...دفع هللا ود ابخا يع ود البريخ... مزػي ود  يخ هللا...الرجيع و 

  ميفة ود ُمُحسج ود دمحم  ػجمي هود رابحةن...دمحم ود بخيخ ود الذخيف..

عمططير ود عططػض هللا هود ميسػنططةن...فت  الططخحسغ ود بذططيخ ود الذططفيع...محسػد 
 دمحم محسػد هود سػاكغن...

 دمحم صال  ود ن يع ه خيرن...أحسج ود ابخا يع ود أشقخ...

 ..مرصفى ود الصيب ود عخيبي....الصيب ود عبج هللا ود أبقخجة.

 الحديغ ود الذيك الشػر...عبج هللا ود عػض الكخيع ود هأبامػةن...

 سعج آدم سعج هكخوشن...راب  آدم سعج...الصيب أحسج البذيخ...

  الج ود السقجم  الج...عمي ود ابخا يع ود عبج العديد...دمحم ود ابخا يع...

 العساس ود عشقخ...حسج ود العساس ود عشقخ...دمحم ود 

 عبج الجافع عػض الديج هود ابشحةن...عبج الرسج ود فزيل...

 الشػر ود عبج الحسيج ود عبج الخحسغ...

 يػسف ود ُمحسج ود حدغ هود سميصيغن...

 دمحم ود البجوي ود عبج الجافع...الرادو ود مختار ود سميسان...

 عػض هللا ود أحسج ُمُحسج ود المسيغ...

 عػض هللا هقادوسن...مرصفى ود العجيل...دمحم ود حاج 

 حدغ ود حدب الخسػل...تباس ود دمحم  ود عبج المصيف...
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 التػم ود الجاك ود جباد...سميسان ود الديغ...

 سميسان ود عمي ود عبج هللا هالفخجةن...باباخ ود الببلل ود الفكي حديغ...

 ني...أحسج ود حاج الخي  هجشيةن...ابخا يع ود ُمُحسج ود الدسا

 الصيب ود عػض الكخيع هود أم الحدغن...أبػ القاسع ود أحسج كذاح...

 بذيخ ود أحسج ود دفع هللا...دمحم ود سشهػري...

 "...الدراسة قبل بدياًل عن خالد الذي لم يكملابخا يع أحسج البذيخ هود الحايعن "

 البػلسانن...أحسج ود ُمُحسج ود حامج هالجبيون... عبج هللا ود أحسج ود عبج هللا ه

 دمحم أحسج ود الرجيع ود جار الشبي...عسخ ود ُمُحسج ود الدساني هعجاجن...

 دمحم عمي ود سشػسي...بخيخ ود ُمُحسج سعيج ود كخية... 

 وأ يخًا شخري الز يف.

 

بدأ عددنا يكبر ويكبر كمماا انادس بناااا أااد الميباهلننللل نلاص أن أخاسياا خم انن    
بأناااا أخاااسياا تالةناااذ سااااة أولاااص ةااان ا ن  أحسطططج الصيطططبظر تممناااذًاللل أخارناااا الااااا

 مللل 0511/ 01/01وستكهنهن في نجازة ةاذ ا ن تمتد اتص يهم 

للل كاا  أهىا  هالتقػيع السطيبلدينن سة لضعف نلمام ةعظماا بالشيهر اإلفرنجياة    
  لػاحطج...عبج الػاد ود الصاهخ ود عبج اةرارًاللل لدكان أخناا األكبر، أطال هللا عمره، 
راماو هللاللل  المسطيغ ود اسطحع ود الدطيجفي ال هق اليديمللل والمجااور ليياهة اللاال 

والذي كان لديو نتيجة ورقياة، ةعمياة عماص اليااوك، وكاا  داوماًا أقاذي ب ااالي الراتا  
 هيػم عذخة عذخة الباقي ليه كع؟ن.في ة معيو: 
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 السجرسة فتحت:                             
و الحي ال يتذابه أبجا وأي يػم مغ أيام حياتشا  13شهخ  13أشل صب  يػم        

الساضططية... كططان يدططػد نفػسطططشا شططعػر قططل مططا ترطططفه بططه... أنططه لصيططف وغخيطططب 
عميشا... تجسعشا نحطغ التبلميطح الرطغار... ولطيذ فطي مخيمتشطا مطغ اإلدراك والسعخفطة 

 باح...ما نفدخ به ذلظ الذعػر الخفي الحي تمّبدشا ذلظ الر

 

عمسػنا أن ناف صفًا واحجا... وكان عجدنا لع يدل مثمسطا هطػ يطػم تطع قبػلشطا...     
قبططل عططجة أشططهخ... فكططان هػ...هططػ... ه سدططيغ شفططبًلن بالتسططام والكسططال،  مشططا مططغ 
يختجي هالعخاريعن.. ومشا مغ يختجي هالجبلليطبن التطي تتذطابه و هالعخاريطعن... ومشطا 

ن... وأكاد أجسع عمطى أن مبلبدطشا كمهطا كانطت ججيطجة... مغ يختجي هالجبلليب الفت 
فبعزها لع يغدل بعج مغ أثخ زيت ماشة الخياشة، إاّل أن بعزشا كان أنيقًا بحطع... 

 زي أ ػنا عمير ود عػض هللا ود ميسػنة.

 

تع كل ذلظ الكطع الشذطاشي، الطحي ذكخنطا... فطي شطهخ أكتطػبخ مطغ ذلطظ العطام، 
ة الستعمقطة، بإبتطجاء الجراسطة، وحمطػل مػسطع الخخيطف، تساشيًا مطع التشدطيع والبخمجط

الحي يبجأ، في معطع أرجاء الدػدان، في وقت واحج... يذغل الفتخة ما بطيغ شطهخي 
 يػنيػ وأكتػبخ مغ كل عام .
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إّن غالبية ساان األريطاف، فطي ذلطظ الػقطت مطغ الدمطان...يستهشػن الدراعطة، 
مسططا حططجا بططاإلدارات التعميسيططة، أن تعتسططج هططحا التقططػيع الجراسططي،  ططبلل هططح  الفتططخة 

 السحجدة، ألسباب عجيجة تتعمع بحياة مختمف األسخ، مشها: 

ة، ندبة لهصػل تعحر وصػل التبلميح لمسجارس، في الػقت السحجد البتجاء الجراس -
 األمصار السدتسخ أو شبه السدتسخ.

 تسايغ التبلميح مغ مداعجة أسخهع في األعسال الدراتية الستشػعة. -

تسايغ التبلميح مغ التجرب عمى األعسال الدراتية، وغيخها مغ الشذاشات الستعمقة -
 بالسجتسع الدراعي، مثل تخبية الحيػانات... كالجواجغ واألرانب وغيخها.

ايغ التبلميح مغ مداعجة أسخهع، بسا يتحرمػن عميطه مطغ عائطج العسالطة لطجى تس -
 اأ خيغ.

تسايغ التبلميح مغ كفاية أنفدهع، بتػفيخ  يسة مبلبدهع، ومتصمباتهع السجرسية،  -
 في حالة عجد بعس األسخ عغ اإليفاء بحلظ ألبشائهع.

 

كانططت بططجأت الجراسططة، وكططان السدططتعسخ يرططػل ويجططػل بططأرض الططػشغ، وكططع 
السدططافات متباعططجة، مططا بططيغ الخػاجططة، والسعمططع، والسططتعمع، والسططدار ... فكططان معمسططًا 
واحطجًا، لفرططل واحططج، يسثططل مجرسططة، مشدطػبة السططع القخيططة التططي أ يسططت فيهططا... زي 
همجرسة شبذة األوليةن... وكان السقخر الجراسي تبارة عغ أربع مطػاد دراسطية هطي 

لعخبطططي هالمغطططة العخبيطططةن، والحدطططاب هالخياضطططياتن، الطططجيغ هالتخبيطططة اإلسطططبلميةن، وا
 والفشػن هالتخبية الفشيةن.
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السطططػاد الثبلثطططة األولطططى مطططػاد أساسطططية، يشبغطططي أن يتعمسهطططا التبلميطططح، فهطططي 
ضخورية، وذات فائجة ممسػسة، وتسثل قاعجة تعمع مدطتقبمي لمتبلميطح وألسطخهع، أمطا 

اح األردواز، أو عمطططى مطططادة الفشطططػن فكطططان نذطططاشها يشرطططب فطططي الخسطططع عمطططى ألطططػ 
األرض...وقج بخ  بعطس مطغ التبلميطح، مسطغ يخسطسػن شطجخة الدطيال بدطاو مائمطة، 
هليذ كسا يخسسها التبلميح اأ خون بصخيقطة قائسطةن... أمثطال التمسيطح، الرطجيع ود 
السبططارك ود جطططار الشبططي هأكبطططخ التبلميططح سطططشًان، الططحي نالطططت رسططػماته رضطططا السعمطططع 

لعبجن، والحي كثيخًا ما أشاد بهاً ، فتعمسشا مطغ بعطج ذلطظ كيطف هالشاضخ، أحسج الصيب ا
 نخسع سيقان األشجار، والتي ال تتذابه وأعسجة التمفػن، بأية حاٍل مغ األحػال.

 

شسمت الفشػن أعسال الصيغ، التي يجدج التبلميح مغ  بللها، ما هػ مػجػد 
ال، والسطططاعد، ومطططألػف بالبيلطططة السحيصطططة بسجتسطططع السجرسطططة، مطططغ األبقطططار، والجسططط

والكبلب، وحيػانات أ خ عجيجة... كسطا تذطسل أعسطال الصطيغ، الرطشاعات السختمفطة، 
التططي يمحطهططا التمسيططح فططي حياتططه العامططة، محططجودة السدططافات، فكططان يرططشع األوانططي 
الفخاريطططة السختمفطططة، صطططغيخة الحجطططع، التطططي تحطططاكي األوانطططي الكبيطططخة، مثطططل األزيطططار 

ع، والسرطططشػعات الخدفيطططة األ طططخى، السدطططتخجمة فطططي بأنػاعهطططا السختمفطططة، واألبطططاري
السشطططازل، أو فطططي أي مػقطططع آ طططخ شطططهج  التمسيطططح فطططي مجتسعطططه. كسطططا شطططسمت بشطططاء 
السشازل، مثل: السخبعة، والجردر، والقصية، وبعس تذايبلت مباني السجن السختمفة، 

 لسغ أتي  لهع الدفخ إليها.  

 

سثل نطاضخ السجرسطة هإن كطان يقػم السعمع األوحج همعمع الرف اأنن، الحي ي
بالسجرسة صف واحجن، بتجريذ السقخر الجراسي كامبًل همػاد مشفرمةن، فيا لها مطغ 
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مهسة قاسية، وتكطخار مسطل يستطج لعطام دراسطي كامطل. ال يطخى السعمطع  بللطه، وال نطخى 
نحططغ الستعمسططيغ  بللططه، مططغ أدوات الجراسططة، سططػى لططػح األردواز، الططحي كططان يسثططل 

 خاسة، والسخجع هأحيانًان.الكتاب، والك

 

لططػح األردواز، تبططارة عططغ لططػح مططغ األسططسشت السقططػى الرططمب، الططحي تبمططو 
نسع، يسيل لػنه لمدطػاد قمطيبًل، يتحسطل 43×63مداحته، في اغمب األنػا ، حػالي ه

الرططجام، والخمططي عمططى األرض مططغ أعمططى، وال يشكدططخ بدططهػلة. يدططتخجم قمططع رفيططع 
ذابه وذلظ األنبػب السػجػد بجا ل قمع الحبطخ الجطاف مرشػ  أيزًا مغ األردواز، يت

بػصطة، مطغ غيطخ  4فهطػ قمطع صطمب فطي شطال السدطسار الحجيطجي مايطاس   ن،pigه
 الجانب السدص ، شابًل وشػاًل ومغ ميداته أنه:

عشططج إسططتخجامه فططي الكتابططة، وبسجططخد رسططع الحططخف أو الكمسططة، أو الذططال، السططخاد  -
اضحًا، يسّاغ القاريء مغ معخفطة الحطخف، أو الكمسطة، أو كتابته، ُيطهخ لػنًا أبيزًا و 

 الذال الحي كتب عميه.

يساغ مد  الكتابة، فػر االنتهاء مطغ الغطخض الطحي كتبطت مطغ أجمطه،عغ شخيطع  -
 اليج، أو أي قصعة قساش متػافخة.

 لال يبقى أي أثٍخ عمى المػح بعج السد  -

ي يتفحرططه ويقططػم كشططا نكتططب عميططه، ونعططخض مططا كتبشططا  عمططى معمسشططا، الططح
بترحيحه، وكحلظ األمخ في االمتحانات، واال تبارات، وحل السدائل الحدابية. وفي 
نهايططة السصططاف، نسدطط  مططا كتططب عمططى المططػح، ونقططػم بجسعططه، أي نزططعه فططي كػمططة 
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واحططجة، ونشرططخف إلططى مشازلشططا، ال نحسططل معشطططا مططا ندططتحكخ فيططه، إاّل مططا قططج عمطططع 
 بأذهانشا مغ معمػمات.

 

اليططػم التططالي لمسجرسططة، ال نحسططل شططيلًا مططغ السعيشططات، أو أدوات نعططػد فططي 
الجراسططة، إاّل حػاسططشا الخسدططة، و مططا كشططا قططج حفطشططا  عططغ ضهططخ قمططب، فططي يػمشططا 
الساضي. كشا نحف  القخآن، واألناشيج، والقرز، والسدائل الحدابية، حفططًا بارعطًا 

القخآنيطة، فطي وقتهطا دا طل ومتقشًا، كسا كشطا نقطػم بتمحطيغ األناشطيج، وتدطسيع اأيطات 
الفرطل، ونقططػم أيزطًا بتسثيططل بعطس السػا ططف، التطي تتشاولهططا القرطز، التططي تدططخد 
عمططى مدططامعشا سططخدًا، ولططيذ اشبلعططًا، لعططجم وجططػد أي أثططٍخ لمكتططب أو السخصػشططات. 
وكسثال لتمظ القرز، التي تسّثل دا ل الفرطل، قرطة هكخيطتن وهطي قرطة تعميسيطة 

ة، كانت القرة تصبطع عسميطًا، بعطج إكسطال سطخدها مطغ قبطل ذات أهجاف تخبػية متعجد
 السعمع، عمى مدامع التبلميح:

كخيطططت هطططي أنثطططى الساعدهالغشسايطططةن ، وكشيطططت ب... كخيطططت لرطططغخ أذنيهطططا، 
 ولتحبيبها إلى نفػس التبلميح. 

 وتتمخز القرة في:

ي أّن كخيت  خجت مغ البيت، مغ غيخ إذن مطغ أ تهطا، التطي إجتهطجت كثيطخًا فط     
البحث عشها، ولسا عثطخت عميهطا رفزطت هأبطتن كخيطت الخجطػ  لمبيطت، فسطا كطان مطغ 
أ تهططا، إاّل أن تصمططب السدططاعجة مططغ اأ ططخيغ، وتمجططأ لمحيططل، مططغ أجططل حسططل كخيططت 

 لمخجػ  لمبيت، في أسخ  وقت.
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ذهبططت أ ططت كخيططت لمعرططا هالعرططايةن وشمبططت مشهططا ان تزططخب كخيططت، ألن 
ت العرطا رافزطة: هوأنطا أبيطتن. تخكطت كخيطت العرطا كخيت أبت الخجػ  لمبيت، فأجابط

وذهبططت لمشططار وشمبططت مشهططا أن تحططخو العرططا، ألّن العرططا أبططت أن تزططخب كخيططت، 
عذان كخيت أبت الخجطػ  لمبيطت. فأجابتهطا الشطار بقػلهطا: هوأنطا أبيطتن. تخكطت كخيطت 
 الشار وذهبت لمقخبة،هترشع مغ جمج الساعد أو الزطأن لحفط  السطاءن، وشمبطت مشهطا
أن تصفيء الشار، عذان الشار أبت تحخو العرا، عذان العرا أبت تزخب كخيطت، 
عذططان كخيططت أبططت الخجططػ  لمبيططت. فأجابتهططا القخبططة قائمططة:هوأنا أبيططتن. تخكططت كخيططت 
القخبة غاضبة وذهبت لمذػك وشمبت مشه أن يثقب هيقجن القخبة، عذان القخبة أبت 

ا، عذططان العرططا أبططت  تزططخب أن تصفططيء الشططار، عذططان الشططار أبططت تحططخو العرطط
كخيت، عذان كخيطت أبطت الخجطػ  لمبيطت. فأجابهطا الذطػك فطي رفطس صطخي  بقػلطه: 

 هوأنا أبيتن.

 

هشا ترجت أ ت كخيت لمذػك، وبحدب ما تستمكطه مطغ قطجرات، أ بختطه إنهطا 
ستأكمه إن لع يثقب هيقجن القخبة، فخاف الذػك عمى نفده ووافع عمى إّنه سيثقب 

فخافت القخبة عمى نفدها وقالطت  إنهطا سطتصفيء الشطار، وقالطت الشطار هيقجن القخبة، 
إنها سطتحخو العرطا، واسطتقامت العرطا وقالطت إنهطا ستزطخب كخيطت، وعشطجها ولطت 
كخيت هاربة نحػ البيت... الحي رجعت إليه أ يخًا، بعج التهجيج الحي لقيتطه مطغ قبطل 

 العرا الجارية  مفها.

 

مغ السامفيغ، ألداء األدوار السطحكػرة، هجطع كطل  إّن السثيخ في األمخ، أّن كبلً 
مشهع عمى غخيسه، بغية تشفيح األمخ الحي شمبته أ ت كخيت، مغ كل مطشهع، والطحيغ 
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قامػا بخفزه جسيعًا في بجايطة األمطخ، مطغ جطّخاء الخطػف الطحي تسمكهطع، مطغ العقػبطة 
 التي سػف يتعخضػن إليها، وال شظ أنها عقػبة مبذية وغيخ متػقعة.

 

غ ورغع ما حػته قرة كخيت مغ دروس تجريبية مستعة، إاّل أني أعيب فيها، ما لك
 مفته مغ آثار سالبة، لجى التبلميح، حتى يػمشا هحا، حيث أصب  الجسيع رهيغ 
رفع العرا، عشج مداولة عسمية التعميع، و اصة بعج أن تصػرت العرا إلى سػط 

  جساح الفخد الستعمع. فستى العش. والخخشػش، وأصب  لمتخػيف دور كبيخ، في كب
 يا تخى تتخمى أ ت كخيت، عغ إستخجام العرا ؟ وتمجأ إلى أسمػب تخبػي   

 آ خ أكثخ نفعًا.

 

كانت كخيت تتحجث وتقػل مثل هطحا الكطبلم، وهطي تعطس عمطى شطفتها الدطفمى،      
التططي تعمػهططا عيشططان جاحطتططان ومحسختططان، وهططي ال تعمططع يػمهططا، أّن ذلططظ األسططمػب 

 انتهجته، لغ ياػن مججيًا، ومقبػاًل، في مصمع األلفية الثالثة .  الحي 

 هلل درك يا هشبذةن...    

 فقج تعمسشا مشظ وفيظ.. كل ما هػ جسيل ومبسذ،

 وارتذفشا مغ ثجيظ الػفي... 

 لبشًا سائغًا وماًء سمدبيبًل...  

 ال زلشا نتحوو رضابهسا،

 ونجتخ ... 
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 مسا اد خا  لشا،

 مغ  يخ... 

 وبخ.  
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 هل ٌنسى أمثال هإالء؟                             
 

م ...حٌنما كانت أشعة 23/6/1959كان ذلن مما استوحٌت من مساء ٌوم           

شمسه الذهبٌة تنوي االختباء... وراء حمامات منزل )السوباط(، حدٌثة المنشؤ، 

لبٌل ولت الؽروب...والمإذن ٌتهٌؤ ألداء بعض من مهامه المسابٌة... ساعة ما 

كل منشآت.. ومخلولات، ذلن المكان كان اللٌل ٌتهٌؤ لٌسبل كساءه األسود.. على 

الذي ٌعد واحداً من بٌن أجزاء ذلن الصرح التعلٌمً العتٌد... وهو الذي ٌمثل فً 

ذات الولت أحد األرولة المعرفٌة والتعلٌمٌة، فً جسد بخت الرضاء المرحاب... 

 منارة العلوم والتربٌة...ذلن الجزء هو :  

 

 األبٌض الوسطى...( )مدرسة النٌل                       

 

فً ذلن الولت  كنا ثبلثة ال رابع لنا... نجلس على )مسطبة( عالٌة، تمثل       

)برندة( لم ٌكتمل تشٌٌدها بعد... تتمدد أمام )عنبرٌن( كبٌرٌن، من عنابر داخلٌة 

)السوباط(... شٌدا من الحجارة واألسمنت... تعلوهما رواسً )سمؾ( من الزنن... 

نه، والذي ال ٌدانٌه الصدأ أو التجدر... مثل ذلن الذي كان ٌمول  األلوى فً زما

)العتّالة(... فً مسامٌره...وهم ٌمذفون بجواالت األسمنت بعٌدا... فً ثنابٌات 

متوافمة... وٌترنمون بموة، تصحبها )نترة( و)ؼلظة( فً الصوت  وفً الفعل 

أراد أن ٌستنفر تلن الموة أٌضاً... وهو نهج لٌس بجدٌد على )العتّالة( أو لكل من 

الكامنة بداخله، لٌتم بذلن تحرٌن ما ثمل حمله، فً ساعات التراخً، فكان 

 )العتّالة( ٌمولون فً جماعٌة أو ثنابٌة... تنبا بالموة الخارلة :

 مرٌم كجركً... 

 هوي ٌا مرٌم

 مسمار الزنن...

 هوي ٌا مرٌم

 أنا ود الهاجة )الحاجة( ...
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 هوي ٌا مرٌم

 )بحب( الكوستً... أنا بهب

 )مدٌنة كوستً(... 

 هوي ٌا مرٌم

 الكوستً مرارة )بتخفٌؾ المٌم( وشٌة...

 هوي ٌا مرٌم

 الكوستً دلك أسلٌة )عسلٌة(...

 هوي ٌا مرٌم.

)والعسلٌة  مشروب روحً ٌحضر محلٌاً بالمنازل جراء تخمٌر الذرة وؼٌرها من 

 الحبوب(

 

وهو إناء فخاري شبٌه ب..)البرمة(، لكنه أما )الُدلّك( فهو ٌشابه )الكنتوش(... 

صؽٌر فً حجمه، ٌمكن تحرٌكه أو حمله لتناول ما بداخله... وهو ٌعتبر من أهم 

أدوات المماٌٌس والعٌارات للخمور البلدٌة... مثل المرٌسة أو العسلٌة...أما 

 )الكنتوش( فٌستخدم فً الؽالب لتحضٌر المش.

 

هو لوح الزنن الموي، الذي ٌشكله البناءون فٌما  إًن ما ٌهمنا فً هذا السرد...     

ٌعرؾ بالجملون... والذي ٌساعد كثٌراً فً انزالق مٌاه األمطار إلى األسفل 

بسهولة، لتحاشً تسربها إلى داخل الؽرؾ... كما عهدنا ذلن فً مساكننا المشٌدة 

تشٌد  ب..)الجالوص( وهو الطٌن فً وطننا الحبٌب... حٌث كانت جل المنازل لدٌنا

باستخدام الطٌن ولد لام بذلن بناءون مهرة... أمثال عمنا ود الماحً وخالنا 

اللمٌن الجراري وعمنا بلول ود الكٌلو وعمنا أدمحم ود الخدر )الخضر( وعمنا رزق 

 ود هللا معانا وؼٌرهم...

 

كنا نجلس نحن الثبلثة تلن الجلسة المحٌرة... التً تواءمت كثٌرا مع ما نكابده    

لسعات وطعنات إبر الؽربة.. والتشتت، ومع ما سٌدلهم علٌنا.. من لٌل جدٌد   من
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طوٌل... ونحن نترلب مهٌضٌن كالزؼب الجٌاع... نؽوص فً صمت دفٌن، أطبك 

 علٌنا من كل صوب وحدب...فلمن نشكو حالنا ٌا ترى؟

 

ب لمد طاؾ خٌالنا ٌحلك فً الحمى... حٌث الحلة، والحواشات، والدواب، ولع     

البلً، ولعب التٌوة... وحٌث السمر اللٌلً، و)لرش( المصب و)فمٌع( البطٌخ، 

والماعون...والعوم و )الجلبٌػ( فً الترعة، وفً البحر... وشٌل المفة للسوق، 

وولفة  الجزارٌن ناس العمٌري... وحاج الرٌح جنٌة... وفضل هللا ود البصٌر... 

طا المنان... وبشٌر ود عطا المنان...  وعطا المنان ود احمد... ودمحم الحسن ود ع

وأوالده عطا المنان،  ومحً الدٌن )النمة(، والنور، والموي، والصادق ود 

اللمٌن... ومن )الخدرجٌة( أعمامنا ناس حسن ود لٌلً... وناس برطوس... وود 

 عبٌضول.

 

وطوفنا بالسوق المدٌم والسوؾ الجدٌد... على ناس عمنا حاج سعد ود      

... وإبراهٌم ود سكان... ودمحم ود إبراهٌم... والطٌب ود إبراهٌم...وأحمد ود مختار

آدم بلٌلة... وأدمحم ود اسحك... وٌوسؾ ود عرٌبً... وشمورة... وإسماعٌل ود 

حسان... والطاهر ود عبد الواحد... وعبد الواحد ود الطاهر... وإبراهٌم ود 

 ر... وحاج عوض هللا...عرٌبً... والنور الجراري... ومٌرؼنً ود مختا

 

ودكاكٌن النجارٌن المهرة... دكان حامد ود المادح... ودكان أدمحم ود منصور...     

 ودكان التجانً ود الطاهر...  ودكان سلمان... ودكان الطٌب ود دلٌس وولٌع هللا.

 

ودكان بت إمام... ودكان حاجة عنولة... ودكان بت حسٌن... ودكان بت دفع       

. ودكان عباس ود الطاهر السمكري... والخاتم والطٌب الحلبً اللذان هللا..

ٌتوسطان السوق... ومن أهم الدكاكٌن كان دكان بشٌر ود الشٌخ النور... ودكان 

البلولة ود عبد الرازق... ودكان مصطفى ود الطٌب.... وهم أمٌز )الترزٌة( 

(... وهً المكونة من والذٌن تكبدوا مشمة تفصٌل مبلبسنا المدرسٌة و )خٌاطتها

األردٌة )الكاكً(، ولمصان الدببلن البٌضاء... فهم لم ٌؤلفوا تفصٌل مثل هذه 

األزٌاء الحدٌثة... لكنهم اجتهدوا أٌما اجتهاد، لٌواكبوا ذلن التٌار الحضاري حدٌث 

 الظهور بشبشة....
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انمطع سٌل خٌالنا إذ أفمنا على صوت ٌنادي، وٌردد أسماءنا نحن الثبلثة...       

فً تكرار متبلحك... كلما نطك باألسماء جمٌعها، عاد إلى تكرارها مرة أخرى... 

 وهو لٌس ببعٌد عن مولع جلوسنا...

 

استؽربنا األمر وتساءلنا هل هنان من ٌعرفنا فً هذا المكان؟ وفً هذه         

لدٌار الؽرٌبة؟ فاستجبنا للداعً... وكانت المفاجؤة...! إذ هو دمحم الطٌب ود أدمحم ا

ود حسن )ود دلٌس(... هنا فمط شعرنا كلنا إنو )ضهرنا لوي( هذا هو ابن 

)جتتنا( ٌتفمدنا.... ٌا للهول وٌعرفنا بؤسمابنا الثبلثٌة... ٌا للعجب وٌا للفخر...فدمحم  

السنة الرابعة فً داخلٌة )الماش(...كما علمنا طالب فً هذه المدرسة، وفً 

 مستمببلً. 

 

سالمناه وسالمنا... كان صوته جهوري، بٌنما أصواتنا نحن كانت منكسرة      

بعض الشًء ٌعنً كنا )ننٌص(... ٌكاد ال ٌسمعنا نسبة للمولؾ المفاجا... ونسبة 

 للنملة الحضارٌة التً نحن فً متاهاتها اآلن.

 

خونا دمحم )ود دلٌس(، ثبلثة )سراٌر(.. وبطانٌتٌن.. لكل واحد منا، أّمن لنا أ   

 ووعدنا سٌكون معنا صباح الؽد )بدري(...

بدأنا اآلن فمط نفكر فً ما نحن فٌه... وبدأنا نضع الخطط والبرامج لمسٌرة     

حٌاتنا الجدٌدة... فً مدرسة النٌل األبٌض الوسطى، التً كانت مشتهى كل إنسان، 

 ن مدارس الصفوة... منحنا هللا االنضمام فً ركبها...فكانت م

 

كان هاجسنا تلن اللٌلة هو أٌن نضع مدخراتنا المالٌة... التً تمثل مصروفنا     

الذي دسه ذوونا بؤٌدٌنا... ساعة الفراق، والرحٌل ألرض االؼتراب ..فخوفاً وحذرا 

من أن ٌسطو على أموالنا بعض من الطبلب األشرار... فً مثل هذه المجتمعات، 

دفنها(، فً تلن البمعة التً تتمدد داخل فمد رأٌنا أن نودعها األرض...ٌعنً )ن

 الحواشات... ما بٌن الترعة الؽربٌة ومبانً المدرسة...
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ً )نتلفت( ٌمنة وٌسارا... متحاشٌن أي عٌن     رالت لنا الفكرة ...فتحركنا سوٌا

ترلب عن بعد، أو تطل من لرب، حتى فً مشٌتنا كنا )نتدبى(... وال نترن مجاالً 

األرض...علماً بؤنها أرض )محروتة(...فهً إذن ؼٌر مستوٌة، ألن تحتن ألدامنا ب

كنا نطوي المسافة ما بٌن المدرسة والترعة...شٌباً، فشٌباً.. نمشً ألهوٌنا... 

وتارة نتولؾ أو لد ٌجلس أحدنا على األرض فكؤنه )ٌتبول(... عندما كان ذلن 

 مدخراتنا...الفعل مباحاً، فً كل أرجاء السودان...كل ذلن حرصاً منا على 

 

استمر الحال هكذا ال ننفث ببنت شفة... وكؤننا نمارس التمثٌل فً محاور فلم       

صامت...انتهى بنا المسٌر إلى شجٌرة كثٌفة شابكة، ال ٌمٌزها طول وال لصر... 

ً على أموالنا...التً سنودعها تحتها...  ً أمٌنا وهً فً ذات الولت لد تكون حارسا

بلثة جوانب، وبدأنا نحفر فً همس...ساعدنا فً ذلن أحطنا بالشجٌرة من ث

هشاشة التربة الطٌنٌة المنحلة... كل منا ٌحرص أن ٌإّمن مولؾ ثروته من 

الضٌاع... كنا لد لففنا نمودنا المدخرة بمطع لماش بالٌة، وأودعناها األرض... 

ضع ونثرنا حولها بعض األعشاب الناشفة، والدراب... وما بخلنا على تلن الموا

كما بخلت أم البخبلء، حٌنما طلب منها أن تطفا النار ببعض من بولها... فؤبت 

شحاً أن تجود به ...وما جادت إالّ بممدار، لكنا نحن ثبلثتنا أؼرلنا مدخراتنا بسٌل 

 مدفاق، مما اختزناه مسبماً لهذه المهمة الصعبة...

 

، فٌتوصل المحتالون إلى لفلنا راجعٌن من اتجاه آخر... حتى ال نثٌر الشكون      

مكان الكنز المدفون...كان أكبر  مبلػ تم دفنه فً واحدة من تلن الحفر هو: مبلػ 

ً بالتمام والكمال... معظمها )شلنات(...وتضاءلت المبالػ فً  خمسة وثبلثٌن لرشا

الحفرتٌن األخرٌٌن... فً الصباح الباكر طل علٌنا بوجهه الصبوح الباسم ...أخونا 

 الطٌب من )داخلٌته( التً تحمل اسم )الماش(... ولادنا أوالً إلى األكبر دمحم

الحمامات حٌث شرح لنا تكنولوجٌا استخدام ماسورة الماء )الحنفٌة(... و 

)الدش(... عندما نرؼب فً دخول  الحمام.. وشرح لنا كٌفٌة وضع مبلبسنا عند 

 حٌرنا كثٌراً هو:االستحمام...وهً فً أعلى ماسورة )الدش( ... إّن ما كان ٌ

 

 هل ماء الحنفٌة صالح للشرب أم هو لبلستحمام فمط.        
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حضر أخونا األكبر مرة أخرى بعد أن أذهبنا ما أذهبنا من درن تعلك بؤجسادنا... 

ونحن ولوؾ على )الببلط(، ولٌس داخل ذلن )الطش( الحدٌدي... المصنوع من 

م ذلن تحت ماء )الدش( الماطر الصاج )دق الحلب( فً داخل ووسط الؽرفة... ت

علٌنا من فولنا بكثافة...كؤنه )شعفوفة(... كما شرح لنا أخونا دمحم كٌفٌة استخدام 

الرداء  الكاكً والممٌص األبٌض... ذو األكمام الطوٌلة...وكٌؾ )نحشً الممٌص 

 داخل الرداء(...

 

أردٌة كاكً،  أخرجنا ثبلثة لمصان بٌضاء...أظنها ناصعة البٌاض.... وثبلثة     

من داخل ثبلثة شنط حدٌدٌة...من الصفٌح الخالص، لام بتصمٌمها وصناعتها... 

مع تلوٌنها وزخرفتها أخونا األكبر عباس ود الطاهر، رحمه هللا، نعم كانت الشنط 

صؽٌرة وؼٌر واسعة..لكنها كانت تتماشى لحد كبٌر مع حجم أجسادنا  

ن ورداءٌن وجبلبٌة واحدة فمط... أما المتواضع... وكانت ال تتسع إالّ لممٌصٌ

المركوب أو أي حذاء إضافً آخر، فمد تم ربطه بحبل متٌن على )ضهر 

الشنطة(...لم تكن ثمافة المبلبس الداخلٌة لد ؼزتنا تلن األٌام... فلم تكن الفنابل 

)الكت أو نص الكم( الداخلٌة، تسترعً انتباهنا وال )األنكسة( الصؽٌرة إنما كان 

على العرش )السروال أبتكة( الصؽٌر المتسع... والذي ظل ٌصارع... فً ٌتربع 

 أمر الحفاظ واإلبماء على تراثنا الخالد... ردهاً من الزمان.

 

دخلنا فً مبلبسنا الجدٌدة التً لم تعرؾ سبٌبلً للمكواة )المكوة(... كانت      

ٌتشابه إطبللاً مع لون )مكرفسة(... وكانت األردٌة تتدلى إلى الركبتٌن... ولونها ال 

أردٌة بمٌة التبلمٌذ... فكانت تمٌل إلى الصفار للٌبلً ...وكمان )رهٌفة( بعض 

الشا... أما الممٌص فكان ٌتدلى حتى الركبتٌن...وٌعمل على تؽطٌة الرداء كلٌاً... 

وٌتمٌز بؤكمام ؼٌر متساوٌة فً الطول...)ولما حشٌناه بدأ ٌظهر من أسفل فتحات 

( وفً الوسط )منفوش( من الخلؾ ومن األمام... )ما كنا بنعرؾ أرجل الرداء

تمنٌة المماٌٌس وكنا بنلبس هوباتلً ساكت(... أما زٌت ماكٌنة الخٌاطة... فمد 

أحدث بمعاً ودوابر ؼٌر منتظمة فً الرداء، و فً الممٌص على السواء... وكان 

وط بالزٌت من مسافة ٌتسنى للبارعٌن من التبلمٌذ... أن ٌشتم رابحة الجاز المخل

 تمدر باألمتار...)لكن برضو نمول فً تبلمٌذ أكعب مننا فمد التضى الحال ذلن(.
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كان ذلن )الزي( ٌعجبنا كثٌراً... إذ أنه جدٌد علٌنا، وكنا كثٌرا ما نحتار عندما 

ننظر ألزٌاء بعض التبلمٌذ من حولنا.. فهً ؼٌر )مكرفسة( بل منسمة و 

سبب... الذي اكتشفتاه مستمببلً، وهو استخدام )مكوة )مطروحة(، فاحترنا فً ال

الفحم(... فتعلمنا كٌؾ )نكوي(... ونملنا تلن الثمافة فٌما بعد إلى أهلنا الكرام فً 

الحلة... وأصبحنا نكوي مبلبسنا باستخدام )براد الطلس(... بعد ما )نمبله 

ن األهل... وكنا جمر(...كانت أٌامها )المكوة( من الكمالٌات ٌختص بها الملٌل م

نشوفها مع عمنا عبد المولى وعمنا أحمد ود عوض هللا ود مختار وبس...)أهم 

 المكوجٌة فً الحلة(.

 

نحن ثبلثتنا... الصادق مختار... واألمٌن مصطفً... وشخصً، مدانون كثٌراً    

لهذا الهرم األستاذ المعلم / دمحم الطٌب دمحم حسن )ود دلٌس(...ود البلد الوفً، 

ذي لادنا فً طفولتنا... وأنار لنا سببلً ما كنا نستطٌع التحامها بسهولة...وهكذا ال

كان بن )جتتنا( األصٌل... الذي كان وظل مسبوالً طٌلة حٌاته... نسؤل هللا له 

 العافٌة وطول العمر ...وها نحن نحنً هاماتنا إجبلالً واحتراماً له.

                                                                  

                                                           

               

 

 

 

 

 

 

                                               

 المنمة  بالشطة                           
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عندما كنا صؽاراً... كنا نتناول األطعمة، وعلى اختبلؾ أشكالها، وبؤنواعها      

المتعددة، فً نهم لل ما نشاهده اآلن... كنا نحن وعلى صؽر سننا... نمٌز األطعمة 

 المختلفة، إما بشكلها، وإما بمذالها، وإما برابحتها، وإما بمبلمستها...

 

نها الذي نتحاشاه، أو ذلن الذي نتناوله فمنها الذي ٌستهوٌنا أكثر... وم    

بحذر... ألنه لد ٌكون مر المذاق... أو لد ٌكون )مسٌخاً(.. ٌمل فٌه محتوى المواد 

السكرٌة، أو لد ٌكون ذا طعم الذع... تشبّع بالحوامض، أو ذا رابحة نتنة أحٌاناً... 

لمدٌم... )زي المبلح الباٌت( زمن مافً )تبلجات( ومبردات، أو زي )الربٌت( ا

وإلى ؼٌر ذلن من المواصفات المحسوسة... التً تدركها حواسنا الخمسة... وهً 

اللمس، والشم، والذوق، والبصر، والسمع...ولكل، وكما تعلمون، أدواته 

 المعروفة.

 

كنا نرى ما ٌعجبنا فنتناوله... وما ال ٌعجبنا من األكل أو الشرب فنتفاداه، إالّ      

الضرورة، و كنا نسمع بآخر دون أن نشاهده فنتناوله...حسب ما ما لد تملٌه علٌنا 

نتملكه من معلومات عنه، أو نتجنبه عندما ندركه أي عندما ٌمثل أمامنا... كنا 

نعتمد فً ذلن التشخٌص على التجربة، والخبرات المتراكمة، التً لم ٌستخدمها 

 لى للتها.أهل التعلٌم عندنا... فً الماضً أو فً ولتنا الحاضر... وع

 

ومن األطعمة والمشروبات... ما ٌمكن لنا أن نحصل علٌه بسهولة وٌسر...      

وبعضها لد نبذل جل جهدنا... كً نظفر به، و )كمان( كنا نعرؾ المواسم 

المختلفة، التً تتوافر فٌها أطعمة معٌنة... فننساق إلٌها.. لرٌبة كانت أم بعٌدة... 

ط الخرٌؾ...و )الحمبن( و )الفموس( أٌضاً... )زي الملٌص( الذي ٌظهر فً أواس

ونتحاشى )الحنضل( كثٌراً، ألنه ٌتشابه  و )الماعون(، فً الشكل، أما فً 

المضمون فالبون شاسع... وفٌما ٌتعلك ب..)العنكولٌب( و )العدار( فهم )أوالد 

عم( و )االتنٌن( )بروس( فً الؽالب، لكن عن طرٌك الخبرات كنا نفرق )بٌناتهم( 

ورلة )العنكولٌب( )بحرا أخضر( أما ورلة )العدار( والذرة السلٌمة... ؾ..)بحرا ف

 أبٌض( )شوفوا الخبرات دي كٌؾ.. عند األطفال زمان(.
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كنا نظفر أٌضاً )بؤم جؽوؼة( فً موسم حصاد السمسم، وبسلطة )المولٌتا( فً     

مد هلل من الخرٌؾ، وشتان ما بٌنهما عند التذوق... ومعظم ما نتناوله والح

األؼذٌة، لٌس له أعراض مصاحبة... إال ما لد ٌكون )وردة( بكسر الواو، خفٌفة، 

تحدد ب..)لمس الجسم وبس( ، أو حتى لو كانت )أم سهٌرٌج( أو )لحة( فلم نكن 

نبالً منها... ألنها زابرة عادٌة... ٌمكن تجاوزها ب..)المسوح( بزٌت السمسم 

تسكٌن الراء، الجسم بالزٌت المخلوط ب..)الملح الدافا... أو )برش( بفتح الباء و

الدراش والشاي األزرق(... ولد تمول األم دابما عندما تسؤل عن حال )ولدا( : 

)الولد جاتو وردة برشناه بالزٌت والملح.. حتى لدر ٌنوم(... أو حتى )أم لنطو( 

بى والتً ٌمكن عبلجها )بى لبن الحمٌر(...فً شكل جرعات بى..)الفنجال( أو 

)كباٌة الشاي..عثمان حسٌن(...والذي هو الٌوم أؼلى أنواع األلبان فً المكسٌن... 

أو لد ٌصاب الصبٌة ب...)ملً البطن( وٌتؽلب علٌه األهل بشراب لبن اإلبل... 

الذي أصبح الٌوم عبلجاً موصوفاً... من لبل الجهات الصحٌة، أو لد نصاب 

هً المر( فً شكل لطرات بالعٌن...أو ب..)وجع العٌون(... الذي ٌعالج بى..)الشا

ً فً ما  بى..)الفصٌد( فً )المداؼات(، أما )أم صرٌرة( فتعالج بى..)الفصٌد( أٌضا

 حول )الصرة(...

 

أذكر مرة ..ونحن فً طرٌمنا لى..)الحواشات( حٌث كنا نعٌش وسط مزارعنا،      

سلٌمان ود ومعً أخً وصدٌك الطفولة... فتح الرحمن ود بشٌر ود الشفٌع... و

الزٌن... وسلٌمان ود الفرجة...والنور ود عبد الحمٌد... الكل لابع على صهوة 

)دحشه(... لم تتطور بنا الحال  بعد...الستخدام )الُحمار(...فهو للكبار فمط، تعثر 

)دحشً( الذي اخترت له اسم )النّعٌر(... فسمطت من على ظهره... فوق )لزازة( 

ص( بالتمام والكمال... كنت أحملها معً، بٌضاء فارؼة، سعة رطل و )ن

ؾ..)انكسرت( )المزازة( جراء ارتطامها باألرض...فمزلت بعض من )كسرها(.. 

 )الجبلبٌة الفتح(، عند منطمة البطن، فؤحدث ذلن جرحاً دامٌاً...

 

نزل الصبٌة الصؽار من على ظهور حمٌرهم... وشاهدوا الدم ٌسٌل، فانبرى     

مر... وأنزل عمامته الصؽٌرة من على رأسه.. وهو ٌردد سلٌمان ود الزٌن لؤل

كلمة ال زالت )معششة( تدور فً خلدي.. )أنبعج(.. لؾ  سلٌمان مكان الجرح... و 

 )درجه( تماماً بالعمامة الصؽٌرة... لٌولؾ نزٌؾ الدم...
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فٌا ترى من علم هذا الطفل... تلمٌذ الصؾ الثانً االبتدابً.. لٌتصرؾ مثل      

لتصرؾ...؟ ٌبدو لً هو التدرٌب مع الخبرة السابمة... وهً التً لم ٌتمكن هذا ا

من ٌتعاطون التعلٌم فً وطننا، من استخدامها، وعلى للتها عندهم... سار بً 

الركب كله على مهل... كً ال ٌساعدوا فً إرالة دم أكثر... بعد أن اتفموا علً 

لم هإالء الصبٌة أن ٌتصرفوا تبنً هذا السلون الطبً المرؼوب... فٌا ترى من ع

كذلن...؟ فإنها وفً الؽالب... نتاج تدرٌب وخبرات متراكمة، وهً ذاتها التً ٌعٌا 

 مسبولو التعلٌم عن تطبٌمها... وعلى للتها عندهم...

أوصلنً زمبلبً إلى منزلنا... ونشروا الخبر ب..)روالة( وحكمة.. توحٌان 

)بسٌط( وما )بستاهل( الشفمة... وهنا تتجلى لوالدّي، علٌهما رحمة هللا، بؤن األمر 

 تصرفات الرجال...

أذكر أًن )عمة( سلٌمان أزٌحت عن بطنً... وُخلعت )الجبلبٌة الفتح( من      

جسمً الهزٌل، بطرٌمة رلٌمة.. وحذرة، بواسطة والدي... والصبٌة ٌنظرون 

باهتمام بالػ...)الكتساب خبرات جدٌدة(... وهنا ظهر الجرح، فكان خفٌفاً ومن 

لى لدام(...حمد الجمٌع ربهم ؼٌر دم ٌسٌل...ولد نظرت إلٌه بعد أن )حنٌت رلبتً 

 على السبلمة.. ولكن ٌا ترى ماذا كان من أمر العبلج؟

تم مسح مكان الجرح بزٌت سمسم دافا... ومن ثم جًء ب..)فنجال( فارغ       

...تم تعرٌضه  لى..)جمر( )منمدنا( الصؽٌر...وعندما أصبح داخله دافباً..  )كفوه( 

نتهى كل شًء.. ولبست على الفور على مكان الجرح عدة مرات...وبذلن ا

 )العرالً( االحتٌاطً... وبدأت نشاطً العادي.

 

)شوؾ( عزٌزي المارئ أطباء األمس ب..)الجربندٌة( وبعض أطباء الٌوم      

)خرٌجو الجامعات(... وبالممارنة فإن أطباء األمس، كانوا مجودٌن ومهتمٌن 

فً الكشؾ وال فً الدوا(...  شوٌة... و )كمان ما فً نفمات ٌمولوا علٌها.. ال

وتطبٌبهم فً ذات الولت جاء ناتج التدرٌب والخبرة... فهل ٌا ترى أدلت الجامعات 

بدلوها فً هذا الذي نتناوله؟ أنا ال ألوم أطباءنا... ولكن أنحً بااّلبمة على من هم 

ً منذ بداٌات  ٌمفون على ناصٌة  لر ار اإلنجاز... الذي كان ٌجب أن ٌكون سلٌما

 ستمبللنا. ا

كنا فً اجتماع ضم عمداء كلٌات التربٌة، فً بخت الرضا، واتفك العمداء       

جمٌعاً على أّن تدرٌب الطالب/المعلم... )ما تابع لٌهم، هم بس ٌخّرجوا 

الطالب..وٌسلموه شهادته(... وتموم بعد ذلن المإسسات التً سٌنتمً إلٌها 
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ي ما لال البعاتً... فً نخنخته بتدرٌبه ..)اللهم ال تمحنا وال تبلٌنا ز

المعهودة(...دا دلٌل أنو الجامعات )بتخرج وبس.. والداٌر ٌدّرب الٌدّرب.. والما 

 داٌر على كٌفو(..

 

عندما كنا صؽاراً )زي ما للت( )بنتخٌر( األكل حسب الخبرات المتراكمة        

كن وبمروري لدٌنا... وكنا ال نخلط أبدا مابٌن ما هو )سكري( مع نؽٌضه... ل

الكثٌر على الجامعات، فمد شاهدت أمراً ؼرٌباً... فالطالبات بالذات ٌتناولن )المنمة 

الخضرة بالشطة(، و )الكبلم دا جدٌد علٌنا(... ما وصل مرحلة ٌكون خبرات 

متراكمة... و)كمان بٌتناولنّها( بشراهة.. وشؽؾ.. و )مدافرة(...من بابع ٌحتاج 

)سكٌنو( لؽسٌل ونظافة دلٌمة... فإذا لم ٌكن لدى الطالب هو نفسه  و )دردالته( و 

إحساس بما ٌتناوله حسب مذاق األطعمة... فكٌؾ ٌتسنى له اإلحساس، بتلمؾ 

والتماط المعلومة.. وتملٌبها داخل عمله؟ ومن ثّم فهمها...)ففهمه( كله، على ما 

ما أظن،  مربوط بٌن أسنانه... فهً ال تفترق عن بعضها البعض إال عند

)ٌتوحوح( من الشطة... وٌنهً )الوحوحة(  بى : )آآآآح...حلوة وهللا(... الحبل 

وٌنً ٌا جماعة الخٌر؟... الحاجة الحلوة هً داٌما )البتمطما( الزول، لكن الحاجات 

المالحة شدٌد زي الملح... والحارة زي الشطة... والمرة زي المرض... ما ممكن 

 تكون حلوة على اإلطبلق...

 

ثٌوبٌا مشهورة بالشطة الحارة.. والحارة جداً... وألنً محروم من الشطة أ    

طلبت من دكتور بجانبً.. كنا نترافك فً أداء مهمة ما بؤثٌوبٌا... أن ٌتذوق 

الشطة التً هً أمامً فً أحد المتاجر لشرابها... وذلن عندما سؤلت صاحب 

ًّ أن أتذولها... وضع  المتجر.. عما إذا كانت حارة أم باردة.. فؤشار إل

الدكتور...الذي كان ٌحب الشطة كثٌراً، إصبعه على مسحوق الشطة التً أمامه... 

وتذوله، ولم ٌجبنً على سإالً... فظللت أسؤله مردداً...حارة ؟حارة؟ حارة ٌا 

دكتور؟... لم ٌتحدث معً، لكنه وضع إصبعه على )صنمورو(، أعلى رأسه منطمة 

رارتها وصلت هنا... كم أنت ساخنة أٌتها الشطة )النافوخ(، إشارة على أّن ح

 الحبشٌة...فمد ألجمت لسان الدكتور.

 

تذكرت ذلن عندما رأٌت طالباتنا ٌؤكلن )المنمة الخضرة( بالشطة      

)المبنٌت(...فً بعض األحٌان... فاألمر إذن ٌتعلك بالدماغ... فربما ٌكون ذلن أحد 
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العوامل التً تدفع لتنمٌته... لٌساعد فً االستٌعاب لدٌهن... المهم الحرٌة مكفولة 

المطلوب اإللمام المعرفً بخصابص ما  فً األكل )وكل زول ٌاكل الٌعجبه(.. فمط

ٌؤكله... وال ٌتؤتى ذلن إالّ من خبلل معطٌات المنهج الحٌاتً السلوكً للفرد... 

 سوى أن كان فً المدرسة أو فً المإسسات المجتمعٌة.

 

فإذا كان المتعلم )ما لادر( ٌفرق ما بٌن المصطلحات الحٌاتٌة العادٌة... فكٌؾ       

فكلمة حلو أصبحت توصؾ بها حاالت كثٌرة )الضل دا حلو  بربن ٌصبح عالماً؟

حبل(  و )الزول دان تعاملو حلو شدٌد( و )حبلة النومة فً الضحوٌة( و )جلستكم 

 وهللا كانت حلوة( وكثٌر جداً من )الحبلوات( التً لٌست لها مصادر...

 

اللؽة  هذه ٌا الرفٌع أخوي... وٌا إخوتً و أبنابً وبناتً ... بعض أزمات     

عندنا... عشان كدا زي ما للت أنت ٌا الرفٌع ... نحنا ما لادرٌن نوضح ونبرز ما 

ٌدور بخلدنا لؽٌرنا... فؤزماتنا تتولد من سلوكنا.. الذي لم تراع فٌه مناهجنا 

التعلٌمٌة... منذ استمبللنا... أبسط المواعد التً ٌمكن أن ندٌر بها نشاطات 

 حٌاتنا...

 

ن وال ألول من المفروض... أن نبدأ تخطٌطنا لمناهجنا من حٌث كان من الممك     

ولؾ بنا أجدادنا وآباإنا... مثلما بدأُت بسرده فً ممدمة هذا الحدٌث... بتلن 

العفوٌة التً شاهدتموها، ألن تلن المرحلة هً كانت الماعدة الصلبة 

من صمٌم  لبلنطبلق..وهً التً ستساعد كثٌراً ...فً أن تختط مناهج متكاملة...

البٌبة السودانٌة، بكل مفارلاتها، االجتماعٌة والثمافٌة... ومن ثم العمل على 

 تنمٌحها وتطوٌرها... كلما دعت الضرورة لذلن... 

 

إنه ومن وجهة نظري الخاصة... ولكً نإسس، ونخطط لوضع مناهج، ترضً   

لٌنا أن طموحات األمة... فمما ٌمع فً طابلة الضروري، والمهم... فمد وجب ع

 نضع فً الحسبان موالؾ ثبلثة ..

 المولؾ األول:
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تحدٌد نمطة البداٌة... تلن التً تنطلك من مخزون األمة الثمافً... والتجارب       

المتراكمة...والولوؾ على تفتٌت جوانبها اإلٌجابٌة، والسالبة، وتحدٌد مدى 

لٌم للمنهج التربوي االستفادة منها... واعتمادها كبداٌة لمنطلك جدٌد للوضع الس

 والتعلٌمً..

 المولؾ الثانً:

الولوؾ على الوضع اآلنً فً مسٌرة األمة الثمافٌة... وتملٌب مآالتها     

المتعددة، بعٌن الخبٌر الفاحصة...للكشؾ عن بواطنها... وتحدٌد مدى ما تمٌزت 

به من تطور.. وترلً.. وتجدٌد.. ممارنة بالماضً...وما لد تعلك بها من 

 ٌجابٌات المفٌدة.اإل

 المولؾ الثالث:

ٌتعلك هذا المولؾ... بالنظرة المستمبلٌة بعٌدة األمد... فً المسارالثمافً، و    

االجتماعً، و التربوي/التعلٌمً...لؤلمة ذات الهوٌة الموحدة، واألهداؾ 

الواعدة... مع تعهدها بالعمل المتمن  و الجاد... فً سبٌل إرساء لواعد مجتمعٌة 

 ... وبلوغ أهداؾ.. تساعد فً صٌاؼة حٌاة مجتمع مواكب، ومتطور، ورابد.سلٌمة

 

من المحتمل جداً أن ٌكون واضعو المناهج التربوٌة/ التعلٌمٌة... فً حمبة      

ما...لد انتبهوا لهذه الموالؾ... التً أثرتُها، لكّن الرإى المتداخلة واالنتماءات  

ولم تخلؾ لنا من هذا السٌل... إالّ الؽثاء، المتشتتة... أودت بكل ما هو إٌجابً، 

والزبد، الذي ذهب جفاًء...فظللنا نجرب.. ونجرب.. ونجرب، فالعلم ظل ٌُطمس من 

ً لطع وال ظهراً  وراء ظهورنا كاألبجدٌة... ونظل كما هو حالنا.. كالمنبت ال أرضا

 أبمى...

 لمد كانت بخت الرضا لنا... مثاالً ٌحتذي...

 كننا وبإرادتنا تنحٌنا عنها...وأمبلً ٌرجى...ل

 خاطرة ارٌترٌة                                

  

فً ما بعد منتصؾ لٌلة من لٌالً الشتاء الباردة... كنت وبرفمتً زوجتً،       

نتلمس الخروج من مطار )أسمرا(...العاصمة االرٌترٌة، الفمٌر جداً مما ال ٌحتوٌه 
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رات الدنٌا كلها، من ألك.. ونضارة واثبة، حٌث من إشراق صاالت المدوم، فً مطا

تتمافز ألنظار المادمٌن.. من خارج الببلد، ومضات الثرٌات الزاهٌة... التً تتنادى 

علٌهم بكل حمٌمٌة، وترحاب، إضافة لذلن الصخب العشوابً...الذي عادة ما ٌثٌره 

مٌن ألول المسافرون.. ومن بٌنهم من ٌزرعون الرهبة والتوجس، فً نفوس الماد

مرة، من أمثالنا، ومنهم النظامٌون بزٌهم الممٌز لهم... دون سابر المحتشدٌن من 

رجاالت الخطوط الجوٌة... ووكاالت السفر... ومن العاملٌن بالمطار... ومن لوات 

الشرطة واألمن... الذٌن )ٌبحلمون( على الوافدٌن، بنظرات ملإها الشن.. 

ما هو سًء ومتولع...ٌؤكلون بؤعٌنهم من  والرٌبة.. وسوء الظن، مصحوبة بكل

داخل ما ٌجوس فً نفوس المادمٌن... ومن ظواهرهم، فً زٌهم.. وفً حركاتهم 

 العشوابٌة، وحتى مشٌتهم وفً التفاتهم...

 

ً تملإه الرهبة والتحسب، فٌتمٌز سلوكهم         مما ٌطبع على المادمٌن سلوكا

تواضع... وتلبٌة رؼبات المسبولٌن... باألدب الجم... والهمس فً الحدٌث... وال

بإذعان فابك، وهم ٌملّبون حوابجهم داخل )الشنط( المصاحبة لهم، واألؼراض 

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

والمعجون.. وماكٌنة الحبللة، إلى ؼٌر ذلن مما لد ٌحتاجه المسافر.. وهو لابع 

 ة، أثناء الرحلة..داخل الطابر

 

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

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

 ولد كان ذلن...

 

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

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

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

 لٌة واحدة، على ما أذكر ...وفستان واحد، وجبلبٌة واحدة، وشال واحد، وطا

 

حمدنا هللا كثٌرا على سبلمة وصولنا... وانؽمسنا وسط جلبة المادمٌن، نبحث     

عن شنطتنا... )الما بتؽبانا(، خاصة ولد ربطُت على ٌدها )التً تحمل منها(، كٌس 
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ببلستٌن لونه برتمالً بربطة )زول سفر متمرس(... كانت الربطة لوٌة، ومعمدة 

ً كالعلم... ٌمكن ألي شخص مثلً وفً شدٌد، ٌب رز منها طرؾ الكٌس مرفرفا

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

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

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

 حبللة( صؽٌرة...

 

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

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

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

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

وألؾ المفتاح فً داخل تلن الطبلة... ذلن الحلم الضابع..إذ أننا لم  نعثر على 

 )الشنطة( إطبللاً...بعد تفتٌش متواصل ومضنً. 

 

ظرّي.. فلم أجلت النظر من لرٌب ومن بعٌد... وتفحصت بنواظري ولٌس بنا      

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

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

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

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

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

ؾ..)الشنطة( مهمه جداً )لى زول جاي( زٌارة لبلستجمام... ولجمع المعلومات 

 المتعلمة بتراث )جٌرانا( اإلرترٌٌن ...

لن الحشد، من المادمٌن، تماماً، ولم ٌتبك هنالن فرؼت صالة المدوم من كل ذ     

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

 ٌبحثان فً تلهؾ عن الفمٌدة الوحٌدة... فً ؼٌاهب لٌل حالن، فٌالن من ....

 لٌل  كجوؾ  العٌر لفر  لطعته    

 به الذبب ٌعوي كالخلٌع المعٌل 

 ن...فلٌلتً  تل



 

181 

 

 لٌلة  من  ذات  اللٌالً  

 السابرات تبختراً ضّرارا 

 وهً بحك...

 لٌلة لٌلها أطول من لٌل اآلالم 

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

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

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

 ما بنسى لٌلة كنا تاٌهٌن فً سمر...

 بٌن الزهور...

 أنا وانت والنٌل والممر.

 اللٌل هدا والجو صفا وؼاب األتر...

 النسٌم بجٌب من توتً أصوات المتر.

 فبربن عزٌزي المارئ...

ؼربة حسٌة... وفً ؼربة فً ...  )ما اللٌل هدا وؼاب األتر( أٌن أنا اآلن بعد

وفً ؼربة مكانٌة... ومع ذكرى )شنطة( مفمودة... وآخر المادمٌن تواجداً ...لؽوٌة

بالصالة كنت أنا...وال أعرؾ حتى تلن اللحظة... أٌن سؤلضً بعض الذي تبمى من 

 لٌلتً تلن ...

 

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

ستخدم اإلصبع أثناء حدٌثها معً... مشٌرة إلٌنا.. االثنٌن، بالخروج  بكلمات ت

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

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

بعض )لمبات  برة والجوة جوة(... ولد سادها ظبلم كثٌؾ...إالّ من

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

وثبلثة سابمٌن...ٌطبمون أذرعهم على صدورهم، وهم ٌتسامرون، من ؼٌر هدؾ، 

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

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

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

بالخرطوم وأسمرا ؼٌر واحد...مفارلات.(...)الكبلم دا بعد تولٌت البكور... الذي 

 نا(...أفسد علٌنا جؽرافٌت

 

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

البرد فً عضامنا(.. رؼم ما أرتدٌت من المبلبس التً وظفتها للمٌافة وهً :  

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

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

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

 

تحدثت مع سابمً التاكسً الثبلثة... باللؽة االنجلٌزٌة المبسطة... مع لؽة       

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

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

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

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

 البسٌطة...

 

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

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

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

راع..فمال سٌلوح أمامنا لرٌباً...ولد لٌل لمراع بن األجدع ؼدا ستمطع رأسن ٌا ل

 لولته المشهورة :

 لبن  ٌن  صدر هذا الٌوم ولّى...

 فإّن  ؼداً  لناظره   لرٌب...
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 ولال المؽنً حسن عطٌة :  

 بكرة لرٌبة ما بعٌدة...

 

 ولٌل: 

 ؼداً ٌعود التابهون...

 وبعد ؼد...

 تتفجر الدنٌا ضٌاء بالتماع...

 

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

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

 مؽمضة(...

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

 إنت صاحً  وال ناٌم...

 وال طرفن من طبعه نعسان...

 لمة... خلمة هللا(..شتان ما بٌن نوم المهموم ونوم )الخ 

 فهل ٌا ترى ..

 سؤنام ملا جفونً عن شواردها 

 وٌسهر الخلك جراها وٌختصموا

 لكن زي ما لال المثل السودانً :

 )النوم بجٌب اللوم(.

 ولال مثل سودانً آخر:

 )ٌا مدمدم باكر تندم(.
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آثرت أن ألتفً أثر ما جاء به تراثنا المومً ...فؤللعت عن النوم... وبدأت     

أتؽزل فً أرض المطار الخالٌة من الطابرات ؾ..)طٌارتنا الجابتنا لامت لً جهة 

 تانٌة( فكؤنً وسٌد خلٌفة ٌنونً بجانبً وٌمول :

 سافر وخبلنً...

 أسهر طوٌل اللٌل..

 ح عبد السٌد(...وتمثلت لول الشاعر أبو صبلح )صال

 فارتضٌت السهر مرؼماً: 

 ٌا لٌل صار لٌن معاهد...

 طرفً اللً منامً زاهد...

 دنا لى سهرن واشاهد...

 فوق لى نجمن ظنونً... 

من خلفنا ونحن نولً ظهورنا لتلن العربة )الفارهة(... سمعنا من ٌستؤذننا       

وٌطلب منا االبتعاد للٌبل كً نمكنه من التحرن...تشهدت كثٌرا وأنا أردد فً سري 

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

حل )المضارٌنا من الصمط(...انصعنا لؤلمر سابموا التاكسً للرحٌل )وكمان( سٌر

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

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

 السبلم علٌكم انتو من السودان؟                      

ل كل التخفٌؾ الحرفً، مثل ذلن الذي سمعته من لبل فً )لادم بلهجة تحم 

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

فرحت ساعتها فرحاً شدٌداً.. شعرت بؤننً رجعت للسودان... رؼم أنه كان ذلن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ً تلو الباب لفنادق  أشعرنا بالدؾء... فتجاذبنا أطراؾ الحدٌث، ونحن نمرع بابا

تعددة، لم نحظ فٌها بالمؤوى..شعرنا بالخجل و)ثمل الدم(.. فالترحنا علٌهما أن م

 ٌنزالنا فً أي مولع بالمدٌنة... وسندبر حالنا عند الصباح...

 لم ٌعجبهما التراحنا... فمالت المرأة بالحرؾ الواحد تخاطبنا :   

 أنتم مسلمون ونهنا و)نحنا( مسلمون... 

 ا...)لبٌتنا(...تمشوا مؤنا )معنا( للبٌتن

 وعلٌكم أمان هللا... 

 والكل البالً للسباح )للصباح( ساعتٌن...

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

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

..فضالت نفسها بالمرار...ؼٌر أنها كتمت أّن زوجتً كانت تخشى العوالب.

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

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

 

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

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

 عند عودتهما من مدٌنة )سنجة( لاببلً :

 بوصٌن  لبل  تبدا  سٌرن... 

 دان طرٌمن  سابك الربدة ...
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 منن  بعٌد  جبدة...

 حً هند المرام...

 عوج بى ربوع عبدة..

وحً هند المرام هنا، هو منزل السٌدة اإلرترٌة التً كان اسمها : )سعٌدة(     

..مبتدبة به التعرٌؾ... ٌا للحظ الجمٌل... إنه اسم له ولع تؤرٌخً واجتماعً فً 

حٌاتً... فسعٌدة هً حبوبتً سعٌدة بت أدمحم... وسعٌدة هً خالتً سعٌدة بت عبد 

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

بت سعد... وسعٌدة هً أختً سعٌدة بت العماس... وهنان سعٌدات كثٌرات من 

أهلً... البلبً تجمعنً بهن صلة الرحم... ناس سعٌدة بت بشٌر... وسعٌدة بت 

الطٌب... وسعٌدة بت الطٌب ود بشٌر...وسعٌدة بت ود حامد... وسعٌدة بت 

ة بت سرور...وسعدٌة بت حبٌب هللا... وسعدٌة بت عبد البالً ود رابح... وسعاد

 كرٌة...وسعدٌة بت أحمد ود مضوي...وؼٌرهن الكثٌر... 

 

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

وسكون الٌاء... وهً كلمة تدعو لبلستؽراب عند أهلنا فً شبشة ...إذن سعٌدة 

ي )حمتنا وبس(... وعلٌه نكون اآلن لطعنا )نص( المسافة فً تطبٌع العبللات د

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

لصدت بذلن بدأً من النفس األمارة بالسوء... وحتى النفس المرضٌة(...بمعنى : 

 نحنا تمام التمام...

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

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

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

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

 ..(...لُدر شنو

 

ٌا للعجب ٌا أوالد أحمد ود السعٌد... وٌا آل السعٌد ود عبد الوهاب... وٌا        

سعٌد ود حامد... وٌا سعٌد ود ماهل... وٌا السعٌد ود احمد ود السعٌد... وٌا أوالد 

الطٌب ود السعٌد )أبو شنٌب(...وٌا سعد ود أدمحم ود عبد هللا...و سعد ود عبٌد... 

)كروش(...وسعد ود حمد...وسعد ود الهوٌرة ... وسعد ود  وسعد ود آدم سعد
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عبُد هللا )عطرون(... وسعد الدٌن ود الشٌخ السمانً...  )الحكاٌة إذن هاصت( 

واختلط الحابل بالنابل...وللت لنفسً : الجماعة دٌل شباشة عدٌل...أصلو ما فضل 

ولد كان ذلن شًء إال ومن تلن اللحظة... أكون أنا )سعٌد( وزوجتً )سعٌدة(، 

 حماً... إذ كنا فً لمة السعادة وراحة البال..

 

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

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

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

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

 إسبلمهم... فحسن إسبلمنا بهم... بعد أن رمٌنا بالظنون بعٌداً...

 

فً صبٌحة الٌوم التالً، وهو ٌوم وصولنا نفسه، وبعد )شراب الشاي      

نا العملة...وبادلونا الزٌارات معاهم(...حجزوا لنا الفندق بجوارهم...وأبدلوا ل

...ولدموا لنا الدعوات لحضور بعٍض من مراسم أفراحهم... مما كان له األثر 

الكبٌر فً ترسٌخ العبللات وتمددها... عبر جسر صامد، امتد حتى كتابة هذه 

األسطر... فٌما بٌننا وبٌنهم... أو نمول : ما بٌن السودان وارٌترٌا... وهً العبللة 

عدت كثٌراً فً تعمٌك صلتً باإلرث الثمافً... والتراث اإلرٌتري... والذي التً سا

 م...فً لادم لفرٌت.1993بدأت نشاطاته منذ أوابل عام 

 

 أرجو أن ال تسؤلونً عن الشنطة الضابعة....  

 وكٌؾ أمضٌت بمٌة أٌامً بؤسمرا...

 فما ٌهم أنً تؽلبت على صروؾ الزمان... 

 ن...وال أحد ٌدري كٌؾ تم ذل 

 

فً صبٌحة ذلن الٌوم... انتابنً شعور مرهؾ الممامات... مشبع باللطافة،     

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

... كم طال علٌنا فرالها، )ترد الروح(رطبة... أشبعتنا برودة خفٌفة  ب..)حنٌة(
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ار درجات حرارة لاسٌة... مستوطنة كانت لنا بمثابة جرعة دواء شافٌة... من آث

داخل أجسامنا المحمومة... ال ندري إن كانت ببوٌة أم ناتج تفاعبلت نفسٌة... 

 تجمعت واستمرت بداخلها... لتصبح جزءاً ال ٌتجزأ منها.

 

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

ًّ  شبح()أتالماضٌات...فمد تمددت خطواتً وبدأُت  ً لرجل فً مشٌتً... مطلما

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

 كان استمتاعاً، أو )انطبللة ساكت(...

 

ٌمنة وٌسارا، وإلى الخلؾ أحٌاناً، وإلى السماء كثٌراً...  )اتلفت(...كنت كثٌر     

 )فً للبً، المشتت... الذي ظللت أدعوه أناجً ذلن الؽطاء، من السحاب الشفاؾ

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

 ...تلن(

 

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

مفتوحاً... من ؼٌر أن ٌخرج من الكلمات شٌباً... بل ظل ٌتٌح المجال األوفر 

، وٌخرج... وكؤنّه تسلّم أعباء األنؾ، فً عملٌتً  ًّ للهواء، أن ٌنحشر داخل ربت

لؽبلؾ الجوي و إلٌه، أثناء تبادل الشهٌك االستمبال والوداع للؽازات... من ا

 والزفٌر...

 

ظلت أذناي  تتلمٌان منً ما بٌن الفٌنة واألخرى... آهات استلطاؾ، وأصوات 

لزفرات حرى... مملوءة بالراحة، واالنتعاش... وظللت أمشً، وأمشً من ؼٌر 

 تولؾ، وإلى أٌن؟ ال أدري...فؤنا أسٌر والدرب معً ٌسٌر... 

 

، وأظنه األوحد... عرفت من اللوحات و )ُشؽل طلٌانً(شارع أسفلتً عرٌض    

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

بكسر التاء، وزاد الممام جبلالً وعظمة، للة السٌارات فٌه... إن كانت  و)التلفت(
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ّمل المولؾ أٌضاً، تشت متحركة أو متولفة، فمد كانت تعد باألصابع...ومما ج

األسمنتٌة الجاذبة، والمرٌحة فً ذات الولت...والتً تدعو  )الكنبات(بعض 

السابرٌن للجلوس علٌها... فجلست ال من تعب و ال من نصب أحس...وإنما 

 إلشباع النفس من ألك كان ؼابباً عنً...

 

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

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

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

 بسهولة(...

 

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

 )ٌخٌل لً أنو أنا براينحو هدؾ ما...  شاهدتهم فً الطرٌك كانوا مسرعٌن

...شكرت السماء عندما أمطرت... فطلبت المزٌد، فماء السماء الماعندي هدؾ(

 طاهر.. وفٌه شفاء.. فهو آخر ما نزل من رحمة هللا عز وجل...

 

... عندها انصب )الجو جو أكل(شعرت اآلن أنً جابع تماماً... فمد أصبح     

المعلمة، أمام المحبلت التجارٌة  )الٌافطات(ع على كامل اهتمامً فً االطبل

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

 كتب باللؽة المحلٌة.. لؽة )التمراي(...

 

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

... جلست على منضدة )الضبان(لبلد كانت باردة ال تسمح بتوالد ... فافً ضبان(

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

)المكان كلو بنات مافً إالّ راجل واحد لاعد فً دنت منً أحدى النادالت 

وطلبته  اد(...ؾ..)نمشت الجد... ولدمت لً لابمة الطلبات الكاشٌر( محل

، )ضربت فٌه ضرب تمام(مشوٌاً... كان لذٌذاً.. وطاعماً.. وشهٌاً... المهم 
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لكنً ال زلت أتذوق طعمها حتى  )كمان حلٌت بى حاجة كدا نسٌت اسمها(...و

 اللحظة...

 

ً بهذا الطواؾ المنعش... واألكل الشهً... جبت أحمل النبؤ    عدت للفندق مكتفٌا

رتها بؤنً استكشفت البلد تماماً... وأنها بلد نظٌفة بها السار لزوجتً... فؤخب

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

)الرجال فً ولت واحد... هنا شعرت أّن  )مطوفاً(ألنً أصبحت خبٌراً و 

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

...وحلت أٌضاً بنفس تحلٌتً... التً لم نعرؾ لها اسماً )فاٌتا فٌها جوعة(وكؤنه 

 ولم ندرن لها كنهاً...

 

... وكان لزاماً علٌنا أن نتجه نحو ب..)من تؽد تمد(كبلنا نحن اإلثنٌن نإمن     

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

كان ٌتبوأ مكاناً عالٌاً، ٌطل على شارع  )الخلفاء الراشدٌن(...علٌه جامع 

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

 

دخلنا الجامع وكان لد حان موعد صبلة الظهر... أدٌنا الصبلة وكان عدد     

. والتشبع بدٌن المصلٌن كبٌراً... فمد أحٌا بدواخلً لمسات من الحمٌمٌة... والود.

اإلسبلم... وأثار فٌنا كلٌنا عشماً روحٌاً... ملٌباّ باالنتماء... والتوجه نحو السودان 

 المسلم.

 

خرجنا من حٌث دخلنا للمصلى... وانحدرنا إلى أسفل، مع انحدار درجات     

السلم، التً تمود إلى الفناء الخارجً... رأٌت كثٌراً من السودانٌٌن، فحٌونا 

ا معهم عبارات التوادد السودانً المعروفة... وفً تبادل الحدٌث مع أحد وتبادلن

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

 ... وفً ما لاله لً الشاب )العرٌس( من حدٌث:)دكاكٌن ستاد الهبلل(فً أحد 
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فٌها تبلتة )وهللا البلد دي جمٌلة جدا... وحلوة خالص... أنا لً 

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

 

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

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

ؾ كل )زول حدق وعارالشهً الممتع... والتحلٌة كمان، وشعرت بؤنً 

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

 ألجم بها لسانً...ولم أستطع بعدها أن أنبذ ببنت شفة...فمد لال لً:

 )الذبح إسبلمً؟(...          

 رحلت عنه... وعشت بمٌة أٌامً نباتٌاً... وبس.         

 

م تكلفنً من الولت ما ٌملك... كً ألؾ أسمرا مدٌنة صؽٌرة هادبة ورابعة... ل  

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

اإلرٌتري المسلم... اللطٌؾ شكبلً ومماماً، كان ٌجٌد العربٌة، واالنجلٌزٌة المكسرة، 

بها الكثٌر  وهً لؽة ٌلم )األمهرٌة(...ولؽة التكرنجا، وهً اللؽة األم، إضافة إلى 

 واإلرترٌون كانوا جزءاً منهم. )الحبشة(...من أهل 

 

، انتماء، به... وأوصاه علّى... وحدد معه ما )سعٌد الشباشً(عرفنً     

ٌتماضاه كؤجر لتلن الجولة السٌاحٌة الداخلٌة فً أسمرا... إلى جانبه فً عربته 

ٌتولؾ للٌبلً أمام  استؤذن كً )هاشم(أخذت ممعدي، وبدأنا الطواؾ... إالّ أّن 

 ب..)الموٌة والكهربة( ... لٌصدر بعض التعلٌمات الخاصةالمجاهدٌن( )جامع

 بحسب ما لال...

 

... بالراء المخففة الهٌّنة، التً تدعون )الكهربة(أعجبنً كثٌراً نطمه لكلمة     

وهو محشور فً داخل ذلن )هاشم(  كً تدعه ٌتحدث ببل انمطاع...عاد
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 )الجبلبٌة(ٌلٌك كثٌراً برجاالت إرٌترٌا... والذي ٌمثل مع الذي  )السدٌري(،

 المصٌرة... زٌاً لومٌاً ٌتوافك كثٌراً مع هٌؤتهم... التً ال ٌشوبها طول وال لصر...

رات عجبلت للٌلة... إالّ وبدأ ٌشرح لنا بلؽة ما أن تمدمنا خطوات... أو دو   

عربٌة سهلة، ومفهومة... تتخللها الرلة، وتخفٌؾ نطك الحروؾ العربٌة... التً 

 بإبراز مخارجها الؽلٌظة أحٌاناً... )تجاوزاً(،نعجب نحن العرب 

 

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

 ها طعماً حٌن لال:وزاد حبلوت

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

 سودانٌٌن(.....أرفتكم

هنا بدت لنا حبلوة التخفٌؾ... فسمونا درجات فً سلم الترلً اللؽوي...    

لممامات أطٌب، وأرفع مكاناً، و ألوم مرتبة، فلمد هدأت نفسً كثٌراً... وانؽمست 

على أثر ذلن، فً الشرح الهٌّن... أتلمؾ كل كلمة تمودنً نحو البماء داخل تلن 

 العربة، التً ألفتها كثٌراً ... 

 

طوافاً محبباً... حٌث أولفنا على كل صؽٌرة وكبٌرة فً داخل  )هاشم(طاؾ بنا    

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

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

 بنا فً أسوالنا داخل أم درمان...

 

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

اإلرٌترٌة... فهو ببل شن سوق  )الشعبٌة(معروؾ... إنما وبالممارنة مع األسواق 

ٌز بالشوارع اإلسفلتٌة النظٌفة... ؼٌر المطرولة كثٌراً، بالعربات ٌتم )إفرنجً(...

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

 )الكارو( إال الملٌل من كل ذلن...
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أما المتاجر وعلى اختبلؾ أنواعها... كالبماالت، و السوبرماركت، أو متاجر     

إللكترونٌات.. إلى ؼٌر ذلن من أنواع المتاجر المعروفة... ولد  األلمشة.. وا

ً مع المتاجر السودانٌة العادٌة... حٌث أّن معظم  ً لصٌما الحظت أّن هنالن شبها

البضابع.. والمعروضات المختلفة.. سودانٌة المنشؤ... ومن المبلحظ أٌضاً، أنها 

لتعرٌؾ الزبابن أنها خاصة، فً المتجر...  )رفوؾ(تعرض فً أماكن أو أرفؾ 

 متعلمات تجارٌة سودانٌة.

 

أجابتنً إحدى البابعات.. حٌن سؤلت عن كٌفٌة وصول البضابع السودانٌة إلٌهم     

 : لابلة

 .)تجٌنا بالتهرٌب(       

ً كانت لهجة مخففة... وفً الحمٌمة هً ذاتها بضابعنا   )الما بتؽبانً كانطبعا

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

 ...الرؾ( فً

 

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

وبدون خوؾ من حوادث الحركة... أو من أي زحمة لد تؽري النشالٌن بممارسة 

نشاطاتهم... كنا نتجول وكؤننا أصحاب األرض... وكؤننا اصطحبنا تراثنا وسوداننا 

 عنا... فً أسمرا. م

 

هاشم... إلى سوق أخرى شعبٌة...  )طوٌل البال(عّرج بنا أخونا الرزٌن     

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

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

.. والمنتجات الجلدٌة.. والباعة المتجولون..واألوانً.. والمنتجات السعفٌة

والهرج والمرج.. وكل )الظٌطة والظمبرٌطة(..  والمصنوعات الخزفٌة.. و كل

..فالجمٌع هنا فً )الكوٌس والباٌظ(.. و )السمح والشٌن(البضابع المعروضة 

 أسمرا كان ٌسعى للكسب... 
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زمان فً  )أب جهل(فً حاراتنا... وتذكرت سوق  )أم دفسو(تذكرت أسواق    

نة األبٌض...  وتذكرت أسواق الجمعة.. وأسواق السبت.. وأسواق األحد.. مدٌ

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

النهج التجاري.. ما هو إالّ تراث متمدد... فً هذا الشرٌط اإلفرٌمً الطوٌل... 

ً فً كٌنٌا.. وفً الحبشة .. وفً ٌوؼندا.. وحتى فً المؽرب.. فهنان أمثاله أٌضا

 ولد كنت شاهداً على ذلن...

 

هنان تشابه فً األوانً.. واألثاثات.. والمصنوعات الٌدوٌة.. واآلالت    

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

 . والطبول...المناطك، وعلى اختبلؾ أنواعها... وهنان اآلالت الموسٌمٌة.

 

إّن التشابه والتماثل... فً الممتنٌات التراثٌة، وسلوكٌات أفراد المجتمعٌن    

السودانً واإلرٌتري... فً الملبس، والمؤكل، والطموس االجتماعٌة العامة... 

 فمثبلً فً جانب الملبس:

فمد الحظت التشابه الكامل... فً بعض مما ٌستخدمه الرجال فً المجتمعٌن    

 : مثل

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

... وحمل السٌؾ.. )األران(الخشب  )مسوان(وإستعمال  )الخبلل(..

 )السفروق(..أو  )العكاز(أو  )المرجة(..والسوط..والعصا 

، فً محٌط رعً )الرواعٌة(خاصة لدى  )الزمبارة(...زابداً على العزؾ على  

( استخدام مشهود فً ل..)الحمٌراألبمار.. أو الجمال.. أو األؼنام.. كما أّن 

 إرٌترٌا... مثلما هو معروؾ فً المجتمع السودانً...

 

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

ان النسابٌة المتداول بٌن نساء السودان... وحتً الملبوسات من الممص

وؼٌرها... كما شاهدناه معروضاً فً محبلت األلمشة  )الفنبلت(أو  )العرارٌك(

والمبلبس الجاهزة... وحتى األحذٌة النسابٌة... تتشابه كثٌراً، ومعظم تلن األزٌاء 
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مستوردة من السودان... سواء أن كان بالطرق الرسمٌة، أو عن طرٌك 

 ماً.... الذي تعرضنا لذكره مسب)التهرٌب(

 

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

سودانٌاً بحتاً... ؼٌر ما لمسناه فً تعدد اللهجات.. التً تعتبر جدٌدة علٌنا، والتً 

تعتبر لهجات لبلٌة فً محٌط إرٌتربا... ذلن عبلوة على اللؽة العربٌة، التً كانت 

)هاشم(،  لتً لمسنا استخدامها... منذ أن بدأنا تعاملنا مع أخٌنا سابدة لحد ما... وا

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

 ذات الولت...

 

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

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

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

 جانبً الوجه...

 

لدى الجنسٌٌن... فمد تمؾ  )الفصادة(دلٌبلً على ممارسة  )الفصدات(تمؾ     

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

 التً تُحدث عن اللمسات الجمالٌة.. وخاصة لدى النساء...

 

تحتل الفصادة عند النساء نسبة عالٌة ممارنة مع الرجال... فهن ٌتخذن منها    

سمات جمالٌة... و ٌتخٌرن مواضعها على أجسادهن... مثل: وسط الجبهة، حٌث 

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

الطولٌة... فً شكل دوابر متماربة.. موسومة باللون  )الفصدات(مجموعة من 

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

 األخضر الجاذب. 
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كثٌر من المإلفٌن الباحثٌن... المختصٌن والمهتمٌن بؤمر التراث... أمثال    

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

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

فً تماثٌل اآللهة فً العصر المروي بالسودان... فً شكل خطوط على الجبهة، 

سابدة وممارسة منذ المدم... لدى  كانت)الشلوخ( و)الفصادة( كما ثبت أٌضاً أّن 

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

 والذراعٌن، والساعدٌن...ولد أشرنا لذلن مسبماً.

 

ً أّن ببلد السودان لدٌماً... وهً الرلعة التً تضم     من هنا ٌثبت لنا جلٌا

وأجزاء من الشرق اإلفرٌمً...   أرض الحبشة الحالٌة.. وأرض إرٌترٌا..

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

اآلن، أوجه كثٌرة للتشابه فً الفلكلور الخاص بهذه المنطمة... بمثلما 

 نعرضنا له فً حدٌثنا عن إرٌترٌا.

 

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

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

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

ً من األدوات.. والمواد السودانٌة.. المستخدمة فً عملٌات الزٌنة   أٌضاً، بعضا

والنساء...ففً المناسبات العامة  والتجمٌل، أو فً عملٌة التمٌٌز  ما بٌن الرجال

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

 خاصة بذلن...وؼٌر ذلن الكثٌر من التراثٌات التً تعتز بها.

 

سنتناول فً أسطر لادمة... بعض أوجه الشبه فً بعض التمالٌد.. والعادات..   

وحً بتمارب مضامٌن التراث اإلرٌتري... مما والممارسات االجتماعٌة... والتً ت

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

االجتماعٌة العامة... كالذي ٌمارس فً األعٌاد.. أو ذلن الذي ٌسود أثناء تؤدٌة 

 مراسم الزواج.
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ً أ    ً إفرٌمٌا صٌبلً... للما تجده فً إًن هذا الشرٌط التراثً الفلكلوري... ٌمثل نمطا

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

 )خلطة إفرٌمٌة بثمافةفكل تارٌخنا، وجل والعنا... ٌظهر أننا سودانٌٌن فمط 

 هذه الخلطة منحتنا هذه الكٌنونة الممٌزة والموٌة راسخة البنٌان.... عربٌة(...

 

طراؾ المدٌنة... استرعى انتباهً تمدد ممابر المسلمٌن.. حٌث عند أحد أ   

 )الحاج دمحم أحمدٌتوارى أرضها جثمان عمٌد الفن السودانً، فً زمانه، 

المعروؾ... فهو اآلن فً مرلده هذا.. ٌمثل حلمة  )الحمٌبة(... فنان سرور(

 وصل، بٌن شعبً السودان وإرٌترٌا... نسؤل هللا له الرحمة والمؽفرة. 

 

كمعظم مدن العالم... كبٌرها وصؽٌرها، تنمسم المبانً والمنشآت السكنٌة، إلى    

 نوعٌن فً الؽالب وهما:

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

عدة طوابك.. تتفاوت فً مساحاتها،وفً أشكالها، وفً ارتفاعاتها، وفً 

 ألوانها. 

الثانٌة.. أو الثالثة.. أو شبه العشوابٌة.. تتمٌز ببساطتها مبانً من الدرجة  -

وصؽر مساحاتها... وتتعدد أشكالها، بتناسب ؼٌر متنافر فٌما بٌنها...فهً 

توحً بوجود طبمات الحٌاة الشعبٌة المؤلوفة...أو مؤوى محدودي الدخل 

 من السكان...

 

ؼنٌها، وفمٌرها، ... على جمٌع مساحات المدٌنة...)هاشم(طاؾ بنا أخونا    

جمٌلها، ولبٌحها...تملد منصب الخبٌر السٌاحً الناجح... لم تستؽرق تلن الجولة 

السٌاحٌة، ؼٌر بضعة ساعات لد ال تتجاوز الثبلث... بكل ما تخللها من تولؾ.. أو 

 استراحات بٌنٌة... فً أثنابها...

 

... التً تتعلك ولفنا خبلل ذلن الطواؾ... على الكثٌر من النشاطات الشعبٌة   

بمختلؾ الحرؾ والمهن... كما ولفنا على النشاطات االجتماعٌة المتعددة... لكل 

أنماط سكان المدٌنة... والتً بدت لنا أكثر هدوءاً، بالممارنة مع أي مدٌنة 
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سودانٌة، إالّ أّن الطابع العام للحٌاة هنا... ٌتشابه للحد البعٌد، مع ما نحمله بٌن 

راث، والطبع السودانً... إذا تجاوزنا بعض االختبلفات الطفٌفة، حناٌانا.. من الت

 التً تتعلك بالحركة... وبالتعامل الشخصً بٌن األفراد.

 

كنت متشولاً... كً ألؾ على مساحات، وموالؾ، تختص بالفلكلور والتراث    

الؽنابً اإلرٌتري، على الطبٌعة... فمد شهدت ذلن من لبل، فً خشبة المسرح 

 )هٌبلسبلسى(المومً بؤم درمان... فً أداء ؼنابً رالص... لفرلة اإلمبراطور 

 األول... منتصؾ ستٌنات المرن الماضً...

 

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

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

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

إلٌه، وعدت أدراجً أحمل بصاالت المناسبات، والمعارض... فمصدته، إنتخٌت 

متاع الخٌبة والحسرة... إذ أّن المولع المستهدؾ، سٌظل مؽلماً لبضعة أٌام، ألمر 

 ٌعرفه أهله... 

 

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

 ً حسناً  ابنتها المادمة من إٌطالٌا، فً األٌام الممبلة... ولع لدي خبر الدعوة، مولعا

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

وسؤشبع رؼباتً بالولوؾ على التراثٌات... الخاصة بمراسم الزواج لدى اإلخوة 

اإلرٌترٌٌن... التً تولعت أن تكون متشابهة لحد كبٌر، مع ما نموم به، حسب 

 ات.عاداتنا وتمالٌدنا، فً مثل هذه المناسب

 

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

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

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

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

 جانب... والرجال فً جانب آخر...
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أفرد المكان المجاور لمكان جلوس الرجال، لمجموعة كبٌرة من المناضد     

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

كبٌرٌن،  )كرسٌٌن( ...تتكون من)كوشة(الحاضرٌن...فمد أعدت منصة صؽٌرة 

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

 

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

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

 ً  ...أما وسط الصالة فمد ترن خالٌا

 

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

داببة... وأثناء ذلن تعانمت األصوات الرجالٌة... واألصوات النسابٌة الناعمة... 

تموج علواً وانخفاضاً... والثؽور ال تفتؤ تتداول الهمس، واالبتسامات، والضحكات 

 من حٌن آلخر...

 

العامرة بالطعام  ب..)الصحون(... مثملة )الصالة(إلى  )الصوانً(دخلت   

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

 الستمبالها... وبكل الترحاب، دعٌنا للجلوس حولها...

 

... ؼٌر إنسان سودانً واحد... ٌحمل كل )إرٌترٌا(كان كل الحضور من     

... فً لونه، وفً حجمه، وفً طوله، وفً جلسته، ٌتري()اإلرمواصفات الرجل 

وفً إلباله على الطعام... ال ٌباعد ما بٌن هذا وذان إالّ اللسان الناطك... والذي 

ً بذلن عن الكبلم... ولسانً هو العضو )الصحون(اندس اآلن بٌن  ... نابٌا

للت أحافظ  المكتسبة... فظ )إرترٌتً(الجسدي الوحٌد... الذي سٌثٌر الشكون فً 

 علٌه بموة...
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ً بالفعل...  فنسٌت أنً فً أرض     دنوت نحو الطعام ٌرؼبة... ألنً كنت جابعا

ؼرٌبة وبٌن أناس ؼرباء... فكل الذي أتناول من األكل كان سودانٌاً بحتاً... تنمصه 

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

 ً تناول ذلن الطعام الشهً.أٌدٌنا... ف

 

ً مما  )ٌتبادلون(و )ٌمدون(ال حظت كثٌراً... أن بعض الجالسٌن معً      بعضا

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

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

التلمابٌة... من المبلحظ أٌضاً... وبمثل ما نموم به فً السودان، فمد تم دعم 

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

 نموم بفعله فً السودان...

 

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

... مستخدمٌن كل العبارات، التً تلٌك وإبداء سمات الكرم للتؤكد من إشباعهم

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

 )فضلوا شا.. ؼٌر حرم وعلً الطبلق(...الجسدٌة... التً توحً بذلن، وما 

 لتصبح الجلسة سودانٌة مٌة المٌة...

 

سلنا أٌادٌنا وأفواهنا من الؽسالة... التً كانت ... وؼ)البارد(أكلنا وشربنا     

معطرة... وذلن لتحرٌر  )صابونة(تمؾ فً الخارج... بمابها العذب، وإلى جانبها 

أٌدٌنا وأفواهنا... مما علك بهم من بماٌا الطعام... ومن ثم عدنا لمماعدنا ولد سكن 

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

 المباركة....

 

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

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

الموسٌمٌة.. وطبولها.. ومزامٌرها.. ٌزٌنها أفرادها من الرجال ومن النساء... 
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طور الشباب... فً أزٌابهم الجاذبة الملونة... وبعضهم بشعورهم  وجلهم فً

 الؽزٌرة الكثٌفة...

 

كانت الفرلة تردد بعض األؼنٌات... التً كم تمت لسماعها بل ومشاهدة كٌفٌة     

أدابها على الطبٌعة... فكانت لحظات، استحوذت على الكثٌر من مشاعري... 

المنؽم..الرالص، بفعل تلن اإلٌماعات  )اإلرٌتري(وألحمتنً فً جوؾ المجتمع 

 المدوزنة... التً ال ٌدانٌها النشاز على اإلطبلق...

 

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

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

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

 العرسان... بالحفاوة المرجوة...

 

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

منحوا فترة استراحة العرض الؽنابً الرالص... ألكثر من ساعة، حٌث 

استمر الحفل لولت  )عشا الفنانٌن(...خبللها... وجبة العشاء  ل..)ٌتناولوا(

 متؤخر من اللٌل... أبلت فٌه الفرلة الؽنابٌة ببلًء حسناً...

 

مما الحظته فً أداء الفرلة الؽنابً الرالص... والذي ٌتشابه مع األداء     

بلت الزواج وؼٌرها من المناسبات...ومن السودانً فً األؼنٌات السودانٌة فً حف

 بٌن ذلن: 

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

األرض... عبلوة على استخدام الدفوؾ فً اإلٌماعات الرالصة... التً ال تفترق 

ور... عن اإللات السودانٌة كثٌراً... كما ٌبلحظ أٌضاً، رفع أٌدي المهنبٌن من الحض

، حٌث )الكوشة(أمام المؽنٌن... أو فً اتجاه  )التبشٌر( و )الهز(فً عملٌتً 

 ٌوجد العرسان...
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من النساء، بمثل ما تموم به  )الزؼارٌد(مما أثار انتباهً أٌضاً... إنطبلق     

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

ا كان هنان تحفظ على ذلن... من ناحٌة دٌنٌة، أو اجتماعٌة، أو والنساء... فربم

 ؼٌر ذلن...

 

تخللت الحفل بعض من المراسم... التً تنحدر من التمالٌد والعادات اإلرٌترٌة،     

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

المحلٌة األخرى... كتبادل لباس )الدبل(   فً السودان... وشملت أٌضاً بعض األفعال

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

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

 نساًء...

 

 )ٌا حمامة مع أو أؼنٌة )هوي ٌا لٌلة(كنت أتولع أن ٌختم الحفل بؤؼنٌة     

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

فً بلدٌنا... لم أستطع أن ألؾ، ألستوعب معانً كلمات األؼنٌات )اإلرٌترٌة(... 

والتً أخالها تتضمن نفس األؼراض الشعرٌة و االجتماعٌة...التً تشملها أؼنٌات 

 ..الفرح السودانٌة.

 

تٌمنت كثٌراً أّن التراث السودانً... تمدد أمامً، وأنا أتوؼل شرلاً... حٌث     

ؼدت كسبل بالنسبة لً... داراً من دٌار الؽرب السودانً، تراثٌاً... بعد أن كانت 

تتملن ناصٌة الشرق تماماً... وأنا بٌن ربوع وطنً فً الخرطوم... مما دفع بً أن 

عمك البعٌد... داخل أؼوار إفرٌمٌا... على أجد أثراً أؼزو متاهات المشارق فً ال

 لرٌح تراثً السودانً... المشتت هنان، ولد كان لً ذلن.

 

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

ً نحو البحر األحمر... وهو نفس بحرنا الذي ٌحتضن )الولوفة(المدٌنة  ، متوجها

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

عدة  ل..)بورتسودان(،المنعطفات كلمة )لسان(... وبذلن ٌمكن لنا أن نمول إّن 
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ألسن... أطولها ذلن الذي ٌفصل البر الشرلً عن المدٌنة األم... حٌث ٌستلمً حً 

 المٌناء... أبو حشٌش، وحً سلبونا، والمحالج، وبعضاً من منشآت

 

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

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

أرصفة رسو البواخر التجارٌة المختلفة.. وبواخر الركاب..ووجود األرصفة 

)خور لسفن... وهنان لسان آخر ٌعبر بمابه داخل الجافة، وهً أماكن صٌانة ا

 ... كبلب(

 

على مثل هذه التمسٌمات، تتشابه معظم موانا العالم... خرجت من مدٌنة    

ً نحو مدٌنة مصوع... أحد الموانا الربٌسة بالببلد... تركت  )أسمرا( متوجها

 )أسمرا(المدٌنة من خلفً، وكؤنً خلفت من ورابً كنزاً ثمٌناً... فلم تكن عندي 

 شٌباً آخر ؼٌر ذلن.

 

عبر طرٌك إسفلتٌة طوٌلة متعرجة تارة صاعدة وأخرى هابطة نتٌجة لجؽرافٌة    

عظمها البٌبة جافة ٌعمرها على رإوس تلن األرض الجبلٌة الصحراوٌة فً م

لم ٌزرع  )بروس(وهو نبات صحراوي عشوابً  )التٌن الشوكً(الهضاب نبات 

ولم ٌشمله اإلصبلح الزراعً أبداً فهو نبات مهمل عندنا فً السودان وذلن لندرته 

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

 

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

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

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

ة... تزال المشرة عن الثمرة ؼٌر الناضجة... اللون األصفر المشوب بحمرة خفٌف

الخارجٌة للثمرة بكل سهولة... وتحشر مباشرة فً الفم... فهً سكرٌة لذٌذة 

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

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

ات صؽٌرة، وفمٌرة... أكثر ما ٌتوافر فٌها المهوة بعض من أطرافها، محط

... فالطرٌك ذات نمط واحد... سارت بنا نحو أكثر من ثبلث ساعات... )الجبنة(

 بعدها طالعتنا أشرعة البواخر وصوارٌها...والرافعات...

 

شاهدنا بعضاً من المعالم، لمدٌنة صؽٌرة... ال تؤخذ منن ولتاً طوٌبلً كً تطوؾ     

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

 أتصور...

 

بالمدٌنة سوق تجاري صؽٌر... ال ٌتعدى أن ٌكون سولًاً عشوابٌاً فً شكله،    

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

. والنشاطات الحٌاتٌة األخرى، تكاد الحركة البشرٌة فٌها محدودة بشكل ملحوظ..

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

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

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

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

 . )باب المندب(... الذي ٌتمارب كثٌراً ومنطمة )عصب(المٌناء اآلخر فهو مٌناء 

 

هنالن فً إرٌترٌا... أشخاص جمعتنً معهم ظروؾ... دعمت فٌما بٌنً وبٌنهم،    

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

تواصلنا الودي...فمد لمست فٌهم الكثٌر من الصفات السودانٌة الكرٌمة... التً 

  مثل:ٌتمٌز بها إنسان السودان... 

الكرم.. والتواد.. والروح االجتماعٌة السمحة.. وصفات اإلخوانٌات.. 

 وروح المساعدة.. والولوؾ مع اآلخر، موالؾ أصٌلة..

الرجل المثمؾ... الذي ٌحمل بٌن  )هاشم(من بٌن أولبن... األخ الكرٌم     

ً كبٌراً، بكل بواطن األمور... فما أن  ً عظٌماً...ومعرفة وإلماما ً تراثٌا جوانحه إرثا
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، تتناثر على )هاشم(طرلت باباً... بمطرلة الباحث المتمصً... إالّ وكانت كلمات 

 ضً كل طموحاتً االستفسارٌة...مسامعً... تنبا بالكثٌر، الذي ٌر

 

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

اإلخوانٌة الصادلة... من ؼٌر ممابل، ومن ؼٌر من وال أذى... لوٌت، بمرور 

الولت، الروابط  واألواصر فٌما بٌننا بعمك فرٌد...وحتى هذه اللحظة... ظللت 

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

 الدافا، حٌنما انحسر عنً فً ؼربتً تلن...

 

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

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

اتً... فٌم ٌتعلك بالسكن، وتحدٌد أماكن زٌاراتً المادمة، وتحركاتً فمط  كل متطلب

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

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

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

المنشودة لدى المسلمٌن... كان محشواً باألدب الدٌنً.. والخلك الموٌم.. وفً 

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

كان راعٌاً )أكل عٌشه(...  وإلى جانب عمله الذي ٌنبنً علٌهالمعاملة(...

ً  ٌموم بكل األعمال الكهربابٌة  و أعمال المٌاه، الخاصة بالجامع الكبٌر... متطوعا

  ...)جامع الخلفاء الر اشدٌن(.وهو أكبر جامع فً المدٌنة

 

 ...)اإلرٌترٌٌن( بالجنسٌة و )السودانٌٌن(من بٌن أولبن النفر الكرٌم    

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

... )رحمة سلٌمان(واألخت  ٌدة سلٌمان(،)سعالماضٌة...إلى جانب األخت 

  )سعٌد(...زوجة األخ 
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من إدارًٌ الفندق،  )دٌفٌد(واألخ  )دانٌال(لكً ال نذهب بعٌداً... فمد كان لؤلخ     

دوراً كبٌراً فً توفٌر البٌبة الصالحة لسكنً... ومن ثم الهٌمنة األمنٌة، وتوفٌر كل 

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

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

 السودانً، الخالصة والصالحة فً ذات الولت... 

 

ذكرت هذه األسماء عزٌزي المارئ...ألدلل على تطابك الكثٌر من الصفات،    

السودانٌة واألمة اإلرٌترٌة... وكثٌر من والممٌزات الجمٌلة... السابدة بٌن األمة 

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

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

 األماكن.

 

لحرب.. وهً أٌام شاركت لً أٌام الحداد العام اإلرٌتري... فً ذكرى شهداء ا    

تؽلك فٌها كل المتاجر... والمكاتب.. والمإسسات العامة، والخاصة.. وٌعطل فٌها 

اإلمداد الكهربابً بالكامل... وتولد الشموع فً كل أرجاء الوطن... وتخفت 

 األصوات، وتمل الحركة... وتتولؾ حركة المرور تماماً...

 

ٌتجمع معظم المواطنٌن بطواعٌة وتلمابٌة... فً الساحات والمٌادٌن العامة..     

التً تظل تعج بتلن الوفود البشرٌة... إلى ما بعد ولت متؤخر من اللٌل... لم تدع 

لً تلن الممارسات الحزٌنة مجاالً ٌذكر... ٌمود إلى عدم سكون الوطنٌة الصادلة 

 فً نفوس أولبن الموم... 

 

ببل أكل.. أو شرب.. أو كهرباء.. أو مواصبلت.. وبدون كل نشاطات  فهم   

الحباة... ٌمفون ولفة رجل واحد... ٌمجدون شهداءهم... بروح انتمابٌة عالٌة... 

ٌذكرون محاسنهم، وبطوالتهم... بملوبهم، التً لد تكون ملٌبة حزناً.. 

 وحباً..ووطنٌة فابرة...وهم صامتون.. وصامدون.
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ٌة ٌا شعب إرٌترٌا الصامد الجسور... ما أعظمن!!! فمد حشوت نفس لكم التح   

أمبلً.. ورؼبة.. فً مسٌرتً نحو حٌاة أفضل... تحٌطها معانً ولٌم الثورة... 

 وأدب البطوالت.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة                                 

 

 ...ٌا )إرٌترٌا(الكثٌر عنن 

 و             

 إفرٌمٌا الباسم...ٌا ثؽر 

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

 ما سوؾ ٌسكت بعضاً مما ٌجٌش بالخاطر...

 وٌطفا بعضاً من أوار...

 ظل مشتعبلً...

 بٌن الضلوع...

 

 سنعود حتماً للربوع...

 فالسودان هنان لدٌن...

 ٌتربع.. وٌجوس،

 فٌما بٌن هاتٌن الضلوع...

 سنعود...

 نؤٌنا...عنكم،وإن طال 

 

 

 

 تراثٌات شباشٌة                               

 

للتراث المومً الشعري والؽنابً السودانً... ولفات تسترعً االنتباه كثٌرا،ً       

وتثٌر فً نفس المتفّرس الشبك... ما تثٌر من االستلطاؾ، واالنحٌاز الثابر، 

ما بٌن الفٌنة واألخرى، فً بطون والتذوق المفنً... والتً ترمً به... كً ٌذوب 

الكلمات ذات المعنى...والجمل ذات المٌمة...والعبارات متنوعة األهداؾ والمماصد، 

تلن التً تنضح بالحكمة.. والمثل.. والمٌم.. والتربٌة.. النابضة من دواخل مكونات 

اإلنسان السودانً... ؼزٌرة المعانً، مترامٌة األطراؾ، تتلمس آفاق الرإٌة 
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صادلة.. وارفة الظبلل... واعدة التعمك، فً أؼوار ما تمود إلٌه جذور المعرفة، ال

 والتؤصٌل البٌبً المتجذرة...

 

لعله من دواعً الؽبطة وراحة البال... أن نتمتع كسودانٌٌن، بلؽة وسٌطة، حلوة   

التذوق، سهلة التناول، كثٌفة الممامات.. والمعانً.. والمترادفات... لؽة خلمت 

 ً نفهمها ونتفهمها... نحن سكان السودان جمٌعاً... وٌفهمها ؼٌرنا إن أراد  وسطا

فهماً، وٌتحاشى تناولها، أو حتى االستماع إلٌها... بعض من األعراب، الذٌن كثٌراً 

ما حّرفوا كلمات ومعانً لؽتهم األم... وأدخلوا علٌها ما ال ٌمت ألصلها بصلة ،أو 

السودانٌة الوسٌطة )الدارجة( هً األلرب للعربٌة بؤٌة صفة كانت... ؼٌر أّن اللؽة 

األم، وهً اللؽة المتشبعة بكلمات وبمعانً العربٌة الفصحى، أكثر من ؼٌرها من 

 اللؽات المولودة )لٌصرٌاً( فً بٌبات مؽلمة...

 

رحم هللا خالنا النور ود أحمد... المعروؾ بالنور )الجراري(، فمد كان ٌنظم شعر    

جانب الشعر والمصص الدٌنً... وحفظ المؤثورات من األلوال...  )الدوبٌت(، إلى

 فمما جاء على لسانه :

 أنا  حالً  حال  الختر   مــا  عاد

 وانا حالً حال الضرب  ما صاد

 طرٌت الفً عٌونن جّرن المرواد

 وطرٌت الفً صرٌفو بنتل المّواد

 وعلى  اللٌلة وجع  المفاصل زاد

ً لدخول عش الزوجٌة...فؤطلك لخٌاله العنان نخلص من ذلن.. أنه كان تو   الا

لٌجود لنا بهذه األبٌات... بلؽة وسٌطة مفهومة لدى جمٌع السودانٌٌن، فً أي 

 مولع كانوا.

 وفً نص آخر كان ٌمول: 

 بحر أبٌض كرب...

 لى مشرع الدرنٌة، 
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 كان )ؼتست( فً...

 ما بتبرد النارٌة، 

 بت ود جنٌد حلٌبل...

 وبى لٌما عّجل لٌا. 

إنه تراث تمٌد بالزمان والمكان... فهو ٌروي عن حمبة، كان للناس فٌها     

عاداتهم، وسلوكهم الحٌاتً الخاص الممٌز... فذكر المشرع، والنٌل، والؽطس، 

والنارٌة... مع ربط ذلن بالشوق المتدافع للمحبوبة...فً ولار وانحٌاز كامل لما 

د، من ؼٌر خلل أو تعدي... فً لالب من لؽة أهل السودان... تملٌه المٌم، والتمالٌ

 التً تعرضنا إلٌها، فً السطور الفابتة...

 

 ربنا )ٌطران بالخٌر( ٌا ٌوسؾ ود مهدي... فمد كنت )تدوبً( وتمول:

 ٌا طٌر كان مشٌت... 

 سلم على االتنٌن... 

 زٌنب بت با نما...

 وامهانً بت مومنٌن.... 

 والداٌر البنات شبشة... 

 )ام بناٌن( طٌن... 

ً أّن  استطعت ٌا ٌوسؾ أن تجعل الطٌر ٌمشً... بدل أن ٌطٌر...)ومعروؾ ضمنا

مشً الطٌر هو الطٌران ولٌس المدلة(... فالمشٌة لها ولعها الهٌن، 

ً والتصالاً، بالطرؾ اآلخر، من  والهادئ...على المتلمً، وهً أكثر تواإما

كثٌراً ما نستخدم كلمات تإخذ بدابل للكلمة األصل... وذلن  الطٌران...فنحن

للتدلٌك، أو لئلسراع، أو للتشبٌه.. أو لؽٌر ذلن من المعانً الممصودة، كؤن تمول 

ً بؤنه ال ٌمتلن أدوات الطٌران،  األم لولٌدها مثبلً ..)طٌر من وشً(... علما

لهاء...وهً تدرن تماماً.. كاألجنحة مثبلً.. أو أن تمول له: )أزحؾ من هنا( بكسر ا

زّحً من وشً(... و )الزحٌح( هو نوع : (أنه لٌس حٌواناً زاحفاً أو تمول البنتها

من الزحؾ أٌضاً، وهكذا... لكنها تعبٌرات وكلمات مفهومة المعنى...وفً العربٌة 



 

211 

 

الفصحى مثلها..)أُؼرب عن وجهً( فالؽراب طابر...وخاصة ؼراب البٌن...وجاء 

ً للتشاإم  فً المؤثورات: )ؼراب البٌن إنًّ ال أحبن ٌا ؼراب(...وكان ٌمثل مضربا

 عند العرب لدٌماً...

 

ً للحمٌمة... بل كان وفً نفس الولت،     علٌه لم ٌكن ٌوسؾ ود مهدي مجانبا

دٌممراطٌاً كامبلً... فهو ٌضع أمره )للطٌر( فً صٌؽة اختٌارٌة... مستخدماً )كان( 

 ً ( باإلنجلٌزٌة... وكلها تؤتً فً لالب صٌاؼة IF) وهً تعنً )لو(.. وتعنً أٌضا

ؼٌر أمرٌة ...أنظر عزٌزي المارئ لهذا اإلبداع فً اللؽة الوسٌطة...فهً )ال بتؽلت 

علٌن وال بتوسخ إٌدٌن(...فإنن تُرضً من خبللها كل الطموحات.. وتتحاشى 

 باستخدامها كل الزالت.. وتحمك بكلماتها كل الرؼبات...

 

ال ٌفهم ما ترمً إلٌه هذه )الشطرات( من رباعٌات )الدوبٌت( من الذي      

المعروفة عندنا... فً زمان مضى...ٌخٌل لً أّن )المعنى واضح وما داٌر شرح( 

 ولنسمع كمان لى مضوي ود خٌر هللا وهو )ٌدوبً( :

 ٌا )ٌابا( الشٌخ برٌر...

 ٌا اب لبة مبنٌة... 

 أكتب لً حجاب... 

 من اٌدّي لى كرعٌّة. 

)دا معنى تانً( لتبٌان سهولة اللؽة الوسٌطة، التً نتداول كلماتها... والتً ال    

نخطا فهمها أبدا... و )برضو ما داٌرة شرح(...فمد تطرق مضوي ألحمٌة )الشٌخ 

برٌر( بالشٌاخة، من خبلل المبة المبنٌة.. فهً ال تبنى إالّ للشٌوخ... أما كلمة 

فهً توحً باالحترام والتمدٌر... للشٌخ، الذي )ٌابا( فً زماننا )السمح دان(... 

ٌرجى منه تمدٌم كل ما هو جمٌل ونافع... ولد تلخص مطلب مضوي فً كتابة 

حجاب خارق... ٌُعنى بحماٌة الجسد كله...مما ٌساعده على أداء دوره الحٌاتً... 

 بهمة ونشاط وعافٌة...
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ردده )دفعتً(، وصدٌك هان عزٌزي المارئ... هذا الممطع أٌضاً... مما كان ٌ  

 الطفولة مضوي ود خٌر هللا:   

 ٌا )ٌابا( الشٌخ برٌر ٌا اب لبة منصوبا

 دي المركب  تطٌر )الشالت(  المرٌودا

 وبى حجراً كبٌر )فرتن( مسامٌر عودا

 تتنفس   زباد   والصندلٌة   برودا

 و ما بتحمل شمس من )الممٌر( مٌرودا.

ً فً للبن وعلى كاهلٌن... فلننظر       هلل درن ٌا مضوي... فمد حملت تراثاً ؼنٌا

كٌؾ استبدل )الؽرق( بالطٌران... والركوب بالشٌل... وكٌؾ عانت )المرٌودة( من 

وعثاء السفر بالمراكب... أٌام لم تهدي الحٌاة إلنسانها آنذان، )بنطوناً.. أو 

نٌل، فً ذلن األوان، لم تتح للعابرٌن ؼٌر كبري(... ففً حالة الرؼبة لعبور ال

 )مركب خوجلً(.. لكن ما شؽلنً كثٌراً ٌا مضوي هو:

)المرٌودة دي كانت ماشا وٌن؟...أكٌد لى )الهوج(... وهو وادي ؼٌر ذي    

زرع... فمد كان شرلنا تلن األٌام لفراً... شمسه فالعة وحارة، تملً 

... زٌت السمسم والمرض وبس... السمسمة...والزمن دان ما كان فً بندول 

 فمطع شن تكون المرٌودة  اتبرشت..  فً اللٌلة دٌن(

 

هذا الذي سردت... ٌنطبك كثٌراً على كل الطبمات السكانٌة، فً بماع السودان   

المختلفة،  كسلون وكاستخدام لؽوي موحد... ال ٌختلؾ إالّ فً بعض الكلمات 

ً ما ترُد إلى مرجعٌتها األصلٌة...وهً اللؽة الوسٌطة  والتعبٌرات، والتً دابما

 الدارجة، فً وسط السودان أو فً أطرافه.

 

نجد فً الشعر المومً التراثً السودانً...أّن إشباع الوجدانٌات.. وإزاحة الكدر    

عن النفس، ٌتؤتّى من الفهم الدلٌك للمعانً والمفردات... التً ترد ضمن محتوى 

س صوراً وبصمات، تتهافت بالدواخل... حسب ما لصٌدة ما... فهً تودع فً النف

لد تكّونه من معانً... و من لمسات تتفاوت إٌماعاتها ما بٌن فرد وآخر... إالّ أنه 

وبعد انتشار الوعً الثمافً بٌن أفراد األمة السودانٌة الواحدة... حاملة اإلرث 
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ارجة( بٌنهم... فمد الثمافً المتمدد بٌن أهلها... وبعد اعتنالهم اللؽة الوسٌطة )الد

ً ..متداوالً... ومطرولاً، لدى الجمٌع... فؤضحٌنا جمٌعاً  أصبح المعنى واضحا

وبكلٌاتنا )نتماٌل ونطرب ونردد الكلمات... لمماطع شعرٌة مفردة أو مؽناة...فً آن 

واحد، ونصفك بموة ونتصاٌح ونكرر كلمة: )هللا..هللا هللا(... وؼٌرها مما تجود به 

 حساناّ وطرباً ( ...الحناجر است

 

شدنً كثٌراً ذلن المشهد... الذي جمع مجموعة طٌبة من أهل السودان...فً    

مكان وزمان واحد... وهم نفر من مواطنٌهم فً جهات السودان المختلفة، فكان 

من بٌنهم )الدارفوري( متبنً اإلٌماعات الرالصة... التً ٌنحاز إلٌها كل جسد 

،بكسر الراء، الذي ٌتشابه والرجفة الجسدٌة الرالص، باالهتزاز الطرب

البلإرادٌة... فً بعض من مماطعه، وٌتخلله الهز )الهزٌز( و )البشٌر( 

أحٌاناً...وذلن باستخدام العصا، التً ٌزٌن الجلد ذي األلوان الزاهٌة ممبضها.. فً 

 صحبة )العمة الما بتؽبانا(... ٌمؾ إلى جانبه أحد رجاالت الشرق الحبٌب... من

أهلنا )الهدندوة( من ذوي الشعر الكثٌؾ المتدلً... ومن أصحاب اللهجة 

)الملكونة( الهادبة المحببة، للكثٌرٌن من أهل السودان... لمد أتٌح لً فً ولت 

فابت أن أسمعهم، وأنا بٌنهم فً الشرق، ٌتؽنون فً طرب متداخل... بعد أن تم 

تعمك فً معانً مفرداتها... شرح المفردات باللؽة الوسٌطة، التً نحن بصدد ال

 فكانوا ٌرددون:

 المشورانا... أمنت كبلفانا،

 بٌرا  بى اتونا... 

 ندٌرو راتانا..

إلى جانب ذلن )الهدندوي( ٌمؾ آخر.. من شمال كردفان، والذي كان ٌحلو له أن   

 ٌردد... بعضاً مما سمعته وأنا بٌنهم فً ربوع  كردفان:

 زارعنا فً الحٌضان...

 بالتٌران ...وسالٌنا 

 اسمن تمٌل ٌا فبلن..

 زي حنضل المٌزان..
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من عجبً كان )الهدندوي( ٌؽنً أؼانً )الدناللة( وٌؽنً )الدنمبلوي( أؼانً شمال 

كردفان... ولد أجادت إحداهن حٌن تؽنت ب ..)الهدندوٌة(... ومما أثار انتباهً 

وفة باسم )الوافر كثٌراً أنهم انصهروا جمٌعاً... فً أؼنٌة من أؼانً الوسط معر

ضراعو(... ولد استخدم الجمٌع مزٌجاً من الحركات، التً توحً  بالطرب، فرفعت 

العصا.. و أخرج السٌؾ من ؼمده.. ورفعت األٌدي.. فً توافك عفوي شٌك.. 

 وكلهم ٌرددون كلمات صٌؽت بتلن اللؽة الوسٌطة... المفهومة لدٌهم...

 الوافر ضراعو...

 أمنتو الرسول... 

 ون الوداعة...مام 

 برد دار أبوي. 

 

للمٌبلد...حٌث تسٌّدت اللؽة  1923هذا هو حالنا ونحن نتصالح مع العام    

الوسٌطة السودانٌة... التً أصبحت بطالة عبور لكل أفراد المجتمع... فانحشر 

بداخلها كل من هفت نفسه لذلن... فبل شن أنها تمثل بوتمة، انصهرت بداخلها كل 

بجدٌات السودانٌة... من كل األلاصً ومن كل أطراؾ الببلد... فؤفاق الثمافات واأل

الجمٌع من تسٌد )الطمبور( و )الهمهمة( و )الكرٌر( المنؽم... ونظموا شعر 

الرباعٌات )الدوبٌت(... ومنه الصعود إلى سلم الشعر السودانً الممفى... متمثبلً 

الً وعرضاً... وأصبح لها من فً لصٌدة )الحمٌبة( المؽناة...التً سادت الببلد طو

 الشؤن ما أذهل المحللٌن والعّراب...

تعهد سكان السودان حٌنها... وبشتى مجتمعاتهم، ولبابلهم.. بتردٌد واجترار تلن   

المصابد واألؼنٌات... مع تداولها محلٌاً، ومن ثم نملها التلمابً لكل أطراؾ 

السودان، وذلن عبر وسابل نفهم أنها بدابٌة... بطٌبة االنتشار، وهً تلن الناتجة 

التً كان لها دور كبٌر فً نمل األمتعة  عن التسفار بالدواب.. مثل: الجمال

والبضابع، فً مسافات متباعدة...مكاناً و زماناً، لد تتجاوز الشهور أحٌاناً... 

ٌصاحبها فً بعض األحٌان...استخدام )اللواري( الفورد .. و الفٌات... على للة 

أعدادها آنذان... عن طرٌك )السوالٌن( و )المساعدٌة( و )بعض الركاب( 

 لعٌن...المتط
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أدى كل ذلن إلى تسٌد ذلن النوع من الشعر الؽنابً... لكل المواطن، من الحضر    

والمرى، والبوادي، والفرلان... لدى الممٌمٌن.. كالزراع، والصناع، والتجار، من 

السكان... والرحل رعاة كانوا أم مسافرٌن عابرٌن... إلى ؼٌر ذلن من السفراء 

 .. المتنملٌن... ؼٌر المكلفٌن

 

ال ٌفوتنً فً هذا الممام... إالّ أن أتطرق بالذكر واالمتنان... ألحد إخوتً    

البارعٌن فً موطننا )شبشة(... والذي تعلك كثٌراً بعشك، وتردٌد، هذا النمط 

ً متمٌزاً، وأداء متفرداً.. هو الفنان المجود،  الؽنابً الجدٌد... وكان ٌمتلن صوتا

... )الحواتً( أو )ود رابحة(... كما ٌحلو للبعض )ود دفعتً( خلٌفة دمحم خوجلً

 نعته باسم أمه... ككثٌر من أهلنا الذٌن ٌنادونهم بؤسماء أمهاتهم أمثال:

عبد المجٌد ود ست النفر...عوض هللا ود مٌمونة...محمود 

ود سواكن...موسى ود ست الجٌل...مٌرؼنً ود حرم...حمد 

ود ؼفٌرة..اسماعٌل ود مرٌسٌلة...الطٌب ود نور 

طٌبة...مصباح ود السرة..فاطمة بت مومنٌن...أمهانً بت 

مومنٌن...أمونة بت هجٌتً...خادم هللا بت كوشى...العوض 

زٌن...الدلٌلة بت كاكا...علً ود الملٌن...دمحم علً ود ام ع

 ود الرسالة...رزق ود هللا معانا...وؼٌرهم... 

 

 ومن األؼانً التً كان ٌرددها خلٌفة: أؼنٌة الحمٌبة خلً العٌش حرام..ومطلعها:

 خلً العٌش حرام...

 ما دام أرى الموت ٌحٌن، 

 ما بٌن الرمٌش...

 فوق الطرٌؾ الكحٌل. 
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 لحمٌبة أحرمونً ..ومطلعها:و أؼنٌة ا

 أحرمونً وال تحرمونً سنة اإلسبلم السبلم...

 عطفكم ٌا من ألمونً 

 كاألشعة األسهم رمونً

 الشجون باللٌل نادمونً 

 النوٌح والشوق ألمونً

 لو معنعن لول كلمونً

 حبً طاهر لم تظلمونً

 .برضً لابل الظلم احترام

ت ؼلٌل األصحاب، وجبرت بخاطر األهل، )ربنا ٌطران بالخٌر ٌا خلٌفة... فمد أروٌ

 وناس الحلة كلهم(...

 

من الذٌن استخدموا اللؽة الوسٌطة المتداولة، آنذان، فً شكل )شطرات( ممفاة     

لصٌرة، تتشابه والسجع... والتً تؤتً نتاج انفعال ولتً... ٌنم عن سرعة البدٌهة 

ن المضاٌا المجتمعٌة مثل: لدٌهم، متضمنة حمابك.. وأمثال حٌة.. ومعالجة لكثٌر م

البخل... وسوء الخلك وكثٌر من الصفات الذمٌمة... ولد تعرضوا فً لصابدهم 

للهجاء كثٌراً... تفرد بهذا النوع من النظم الشعري الفرٌد...شعراء متمٌزون 

 وموهوبون... وهو نظم من نوع السهل الممتنع، ومن بٌن هإالء:

 سعد...علً ود الشاٌمً...عبد هللا ود آدم 

 أحمد البشٌر ود الماٌدي...

 دمحم ود الطاهر ود دفع هللا...

 أزرق ود عطا المنان وؼٌرهم..

ٌعتبر هإالء الشعراء من أذكٌاء الموم... ولد أسهبوا كثٌراً فً نظم مثل هذه     

األشعار... التً ٌتم تداولها بٌن الحفظة فمط... فهً لم تدّون أو ٌتم تسجٌلها إالّ 

 ضٌك...سنتناولها على انفراد مستمببلً إن تمكنا من ذلن..فً نطاق 
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إّن مولع )شبشة( الجؽرافً...على ضفة النٌل األبٌض الؽربٌة، جعل منها     

منارة تراثٌة، تبرق أشعتها للناظر إلٌها... سوى أن كان من الؽرب، أو من 

اسع فً تلن الشمال، أو من الجنوب، حٌث أتاح ذلن المولع ألهلها، االنتشار الو

البماع... لمسافات بعٌدة، حاملٌن معهم تراثاً وإرثاً خالدا... لؽوٌاً كان...أم سلوكٌاً 

 بٌبٌاً...أثر ثؤثٌراً مباشراً على حٌاة السكان هنان... 

 

هو ذاته الذي ساعد على تمدد اللؽة الوسٌطة... بٌن أهل السودان فً مساحات    

دة، كما أتاح مولعها لكثٌر من المهاجرٌن من تفرلت... حتى ألاصً أطرافه المتباع

تلن البماع... كً ٌستمروا فٌها، ممتهنٌن شتى النشاطات... من زراعة وتجارة 

وصناعة وؼٌرها... وٌصبحوا وبالتمادم )شباشة( مما أهدى )شبشة( صفة 

 المومٌة... التً مٌزتها عن كثٌر من الموالع حولها....

 

  

 

 

 

 

 

 الخاتمة                              

 

 مػششي شبذة...

 زا خ باأل يار مغ أمثال ما تصخقشا إليهع... 
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 بيغ دفتي هحا الكتيب.

 فمشا أن نفخخ بأمثالهع...

 ونحاول أن نتمسذ بعزًا مغ سيختهع... 

 لتكػن شاهجًا عمى ما قجمػ ... 

 مغ نفع...و يخ.. 

 لسجتسعهع، ولسجتسعات أ خى... 

 تػاصمت معهع في ذات الصخيع...، 

 وهػ ما قج يداعجنا كثيخًا...

 ونحغ نفتر في متاهات مغ تاريك... 

 هحا السجتسع هالذباشين العطيع... 

 الشابس بالكثيخ والػفيخ...

 مغ الجػانب السذخقة...  

 والتي نأمل أن تزيء شخيقًا..

 ربسا تكػن  افتة اإلضاءة.. لجى أجيالشا الحاضخة. 

 ولجى أجيال سػف تأتي مغ بعجهع..  

 تتمسذ الخصى.
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 شبشة فً الزمن الجمٌل 

  (2) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

     

 الممدمة   

 

 ولؤلوطان فً دم  كل حر   

 ٌد سلفت ودٌن مستحك             
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 عزٌزي الشباشً...

 كلنا مدٌن للوطن الصؽٌر شبشة....

 علٌنا من نعمة المواطنة السلٌمة...بما أسبلته 

 والرعاٌة....

 فً ظل تربٌة مجتمعٌة.. دٌنٌة رابدة.... 

 هذا ولد حان اآلن موعد رد الجمٌل...

 فلتساهم كل أجٌالنا الكبٌر منها والصؽٌر.... 

 جادة فً العمل على رفعتها، ونهضتها...

 كل فً مجال اختصاصه...  

 بنكران ذات....

 أذى...من ؼٌر من وال 

 ولٌكن شعارنا: 

 )من حل دٌنه نامت عٌنه(..

 

 

 

           

                                 (1) 

 األلفــــــة )أ(
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مشي... وججتشي  إرادةعادت بي الحكخى لمػراء كثيخا في غيخ ما عسج..وال      
مظ  مف ت ،القريخ السدتصيلالخذبي لمسقعج  ..اجمذ في بجاية الرف الثالث وأنا

دراج السفتػحة دوما... في الفرل الجراسي .. القابع ألاذات  ..هالكشبةن الخذبية
بجيػان عسشا .. في هبخنجةن شػيمة .. تتحيد الجانب الجشػبي مغ السبشى الخئيذ

صالة ودفئ االنتساء القجيسة... حيث األ بذبذةحاج الصيب ود الذيك الشػر .. 
الجمػس عمى السقاعج الخذبية...  التي الػججاني الخافع... لرغار لع يألفػا 

.. والحجيج.. ومداميخ القمػوم هالبخمةن   الدسيظ تتسيد بقػة ماػناتها مغ الخذب
 ميطة..غال

وقططططططططططػة وصططططططططططبلبة احتسالهططططططططططا لططططططططططؤلوزان السختمفططططططططططة والستعططططططططططجدة مططططططططططغ 
األجدطططططططاد البذطططططططخية... والتطططططططي قطططططططج تفطططططططػو الخسدطططططططة أفطططططططخاد مطططططططغ الجالدطططططططيغ، 

 لحلظ... بػاحج فقط، إن دعت الزخورة

كططططططططان مطططططططططا حطططططططططجث لشطططططططططا فططططططططي يػمشطططططططططا الجراسطططططططططي األول.. فطططططططططي تمطططططططططظ 
م... ونحطططططططططططغ  سدطططططططططططػن 10/10/1955المحططططططططططططات مطططططططططططغ يطططططططططططػم الدطططططططططططبت 

جالدطططططططػن... نطططططططػلي وجهتشطططططططا نحطططططططػ القبمطططططططة.. هنتمفطططططططتن يسشطططططططة ويدطططططططار فطططططططي 
غيططططططخ مططططططا هططططططجف... كسططططططا هططططططػ حططططططال العرططططططافيخ عشططططططجما تعسططططططج لذططططططخب مططططططاء 

اء البذططططططططخ.. مططططططططغ ..أو التقططططططططاط الذططططططططػائب مططططططططغ األرض ..فططططططططي حزططططططططخة أبشطططططططط
حػلها...كانططططططططططططططت تسططططططططططططططؤل نفػسططططططططططططططشا ز ططططططططططططططات الغخابططططططططططططططة.. والتػجدططططططططططططططات.. 
واإلحدططططططاس السططططططتجهع.. ذلططططططظ الططططططحي يديططططططج مططططططغ ضططططططخبات القمططططططب و فقانططططططه.. 

 مغ غيخ مبخرات واضحة ...  

د ططططططططل عميشططططططططا بصخيقططططططططة مفاجلططططططططة الشططططططططاضخ احسططططططططج الصيططططططططب العبططططططططج... 
ومعططططططططططططه ه ػاجططططططططططططةن... كانططططططططططططا يجمدططططططططططططان دا ططططططططططططل غخفططططططططططططة مططططططططططططغ غططططططططططططخف  
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.وكانا يتحططططططططططجثان بمغططططططططططة ال تتذططططططططططابه و لغتشططططططططططا.. فدادنططططططططططا ذلططططططططططظ الططططططططططجيػان..
السػ ططططططف ر بططططططة .. وشططططططارت بشططططططا  ياالتشططططططا إلططططططى آفططططططاو لططططططع نعططططططخف لكشههططططططا، 
فطططططططي ذلطططططططظ الػقطططططططت، مشتهى...كطططططططان الشطططططططاضخ هطططططططػ اأمطططططططخ والشطططططططاهي... وكطططططططان 
هططططططططػ السبططططططططادر بالترططططططططخف الحخكططططططططي والمغططططططططػي .. تقططططططططجم يتبعططططططططه هالخػاجططططططططةن 

بططططططل األ يططططططخ.. وأشططططططار بإصططططططبعه إلططططططي إلططططططى الكشبططططططة التططططططي تتحيططططططد الرططططططف.. ق
 احج زمبلئشا  وقال :

هإنططططططططت حططططططططا تكططططططططػن "األلفططططططططة"ن...لع نكططططططططغ نططططططططجرك سططططططططاعتها معططططططططاني 
الكمسطططططات.. وكانطططططت كمسططططططة هاأللفطططططةن قططططططج تػغمطططططت فطططططي نفػسططططططشا كطططططالهع القاتططططططل 
..وضممشطططططططا معمقطططططططيغ ... مابمطططططططيغ.. نجطططططططػس فطططططططي دوا مشطططططططا.. نفطططططططتر ونبحطططططططث 

تتبختطططططططططخ.. أو تسذطططططططططي عطططططططططغ السعشطططططططططي... و طططططططططبلل ثطططططططططػان كأّنهطططططططططا سطططططططططاعات 
الهػيشطططططططا... وجطططططططجنا الزطططططططالة السشذطططططططػدة، بعطططططططج أن شطططططططخح لشطططططططا الشطططططططاضخ مطططططططا 
تعشيطططططططططه الكمسطططططططططة... وزميمشطططططططططا وا طططططططططف أمطططططططططام الجالدطططططططططيغ.. عشطططططططططج هتخبيطططططططططدةن 
كبيططططططخة.. مططططططا شططططططهجنا مثمهططططططا مططططططغ قبططططططل.. كانططططططت تتخبططططططع أمامشططططططا فططططططي  ططططططيبلء 
وأنفططططططططة...ال يابخهططططططططا فططططططططي ذلططططططططظ التيططططططططه..او يزططططططططاهيها.. إال الشططططططططاضخ احسططططططططج 

 صيب العبج ...ال

فطططططططي مػ طططططططف آ طططططططخ بطططططططإذن هللا .. سطططططططشبحخ مطططططططع هاأللفطططططططةن الطططططططحي تطططططططع 
ا تيططططططار .. بتقشيططططططة تخبػيططططططة عاليططططططة... عبططططططخ بحيططططططخة صططططططغيخة... لكشهططططططا كانططططططت 

 تفػو محيصا زا خا في سعتها..  كسا هػ الحال في األشمدي.

 

 ن2ه                                
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 ناأللفة هب                            

  
كطططططططان هاأللفطططططططةن الطططططططحي تطططططططع ا تيطططططططار  واقفطططططططا أمامشطططططططا... ال يعطططططططي مطططططططغ 
أمططططططخ  شططططططيلا... غيططططططخ بعططططططس مططططططغ تمططططططظ الجسططططططل التططططططي أشططططططار بهططططططا الشططططططاضخ 

 احسج الصيب  الى نػتية مهامه...

مططططططططططغ بيشهططططططططططا: مدططططططططططاعجة الشططططططططططاضخ فططططططططططي مهامططططططططططه... مثططططططططططل حفطططططططططط  
الشطططططططططططططام... وضططططططططططططبط الػقططططططططططططت... ودو الجططططططططططططخس.. وتحزططططططططططططيخ التباشططططططططططططيخ 

 والسذاورة...

يبطططططططططجو لططططططططططي أّن الحطططططططططذ التخبططططططططططػي لططططططططططجى الشطططططططططاضخ، كططططططططططان فياضططططططططططا 
ودافقططططططططططا... فقططططططططططج اسططططططططططتخجمه عشططططططططططج ا تيططططططططططار  لؤللفططططططططططة برططططططططططػرة مسيططططططططططدة.. 

 وبرػت مدسػ .. وأضشه لع يخصئ في ذلظ...

كطططططططان هاأللفطططططططةن مطططططططغ كبطططططططار الدطططططططغ قمطططططططيبل.. ولطططططططيذ بأكبخنطططططططا، فهشطططططططاك 
مطططططغ بيششطططططا مطططططغ يتقجمطططططه فطططططي العسطططططخ ... كسطططططا لطططططع ياطططططغ أشػلشطططططا او أقرطططططخنا.. 
بس يطططططططار الصطططططططػل الطططططططحي تخطططططططتز بطططططططه إدارة الجطططططططػازات والهجطططططططخة... وهطططططططػ لطططططططع 
يدططططططططبع اأ ططططططططخيغ بياضططططططططا أو سططططططططػادا فططططططططي لططططططططػن بذططططططططخته...كان عاديططططططططا ال 
يساططططططططغ ان تصبططططططططع عميططططططططة وصططططططططفة محططططططططجدة إال عشططططططططجما يتحجث..فقططططططططج كططططططططان 
هيتسطططططططتعن، اي تتقصطططططططع الكمسطططططططات فطططططططي حشجختطططططططه... وتخطططططططخج متبلصطططططططقة وافيطططططططة 

ذطططططططجة التطططططططي تعقبهطططططططا االبتدطططططططامة دائسطططططططا.. السعشطططططططى... تطططططططدداد تقصعطططططططا عشطططططططج ال
كططططططان الفتشططططططا ودودا جططططططجا.. وصطططططط با فططططططي ذات الػقططططططت  فططططططي مسارسططططططاته التططططططي 

 تتعمع بحف  الشطام..
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مسططططططا أذهططططططل الجسيططططططع، فقططططططج وعططططططي الططططططجرس السهشططططططي جيططططططجا... وشبططططططع 
القطططططططػانيغ والتعميسطططططططات بسهطططططططارة عاليطططططططة.. فقطططططططج كطططططططان لرطططططططيقا بطططططططالجسيع..أ ػ 

لدمالططططططططة  ُمقطططططططططا وشيبططططططططة.. نططططططططال احتخامشطططططططططا أ ػان..تديشططططططططه اإلندططططططططانية وروح ا
 كسا نال احتخام الشاضخ ومغ تبل  مغ السعمسيغ...

 

كطططططططان لمتطططططططجريب السثسطططططططخ أثشطططططططاء الخجمطططططططة فطططططططي هاأللفػيطططططططةن.. دور كبيطططططططخ فطططططططي 
تأهيمطططططططططه لمحيطططططططططاة االجتساتيطططططططططة العامطططططططططة .. فقطططططططططج كطططططططططان جطططططططططادًا ونذطططططططططصًا... 
ومتػاضطططططططططعًا و هُدغطططططططططخين... د يقطططططططططا فطططططططططي تعاممطططططططططه... وهطططططططططػ يطططططططططجيخ حخكطططططططططة 
العجطططططبلت فطططططي سطططططػو شبذططططططة.... يتقيطططططج دائسطططططا بالػقططططططت الستفطططططع عميطططططه مططططططع 
السططططططططططططبجخيغ... ال يتحسططططططططططططل أ صططططططططططططاء السططططططططططططبجخيغ الستعسططططططططططططجة.. وال يقبططططططططططططل 

 أعحارهع مهسا عطست...

 

حطططططططططططجثشي الطططططططططططديغ دمحم إبطططططططططططخا يع هود ابعطططططططططططػةن..مغ السشطططططططططططارة... أنطططططططططططه 
عسطططططج إلثارتطططططه يػمطططططًا مطططططا.. وذلطططططظ بعطططططجم احتخامطططططه الػقطططططت السدطططططسػح بطططططه فطططططي 

ر عجمططططططططة مططططططططغ عجبلتططططططططه .. فخاشبططططططططه بمهجططططططططة حططططططططادة ثططططططططارت فيهططططططططا إيجططططططططا
أعرططططططططططططابه.. وكططططططططططططان يتحططططططططططططجث بحططططططططططططجة والكططططططططططططبلم يتقصططططططططططططع مططططططططططططغ بططططططططططططيغ 
شفتيه...ندطططططططي أثشاءهطططططططا اسطططططططع ود هابعطططططططػةن... وصطططططططاح فيطططططططه: هأحدطططططططغ ليطططططططظ 
يطططططططا ود "أبذطططططططامة"... تعسطططططططل حدطططططططابظن ...وعشطططططططجما أدرك ذلطططططططظ الخصطططططططأ ضطططططططحظ 

 كثيخا... وانتهى األمخ عمى ذلظ...
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ان حطططططططاج الصيطططططططب ود الذطططططططيك الشطططططططػر... بطططططططأ نطططططططاس هاطططططططحا دفطططططططع ديطططططططػ 
صططططططططالحيغ ...شيبطططططططططيغ، إلطططططططططى الحيطططططططططاة.. يبططططططططجو لطططططططططي أّن بطططططططططحرتهع ...كانطططططططططت 

 صالحة.. وتخبتهع كانت  ربة.. وتخبيتهع كانت سميسة...

 

ندططططططططال هللا لططططططططظ العافيططططططططة وشططططططططػل العسططططططططخ ... أ ططططططططي العديد...أكخمططططططططظ 
لحيطططططططاة هللا عمطططططططى مطططططططا أديطططططططت مطططططططغ األمانطططططططة.. فطططططططي أثشطططططططاء الجراسطططططططة أو فطططططططي ا

 العامة ..

إن انطططططططذ ال أندطططططططى زيطططططططارتكع لطططططططي بسشدلطططططططي.. فطططططططي حابطططططططة ماضطططططططية.. 
 انت وأحج أبشائظ الشجباء..

فطططططططي أمطططططططخ يخطططططططز السطططططططجارس ..لكشطططططططي  هللا يطططططططا أ طططططططي دفطططططططع هللا ود  
إبططططططخا يع ود البرططططططيخ ...ال اذكططططططخ مططططططا تططططططع .. فانططططططا اعتططططططجت أن اشططططططصب مثططططططل 

هاندطططططططتخت  هطططططططح  السدطططططططائل مطططططططغ حدطططططططاباتي تساما..اسطططططططأل هللا أن أكطططططططػن قطططططططج
 م وما قبل ذلظ.1955معظن...  فأنت مدتػر معي... مشح 
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 ن3ه                           

 حططططططططجوية                        
 

دفعتشططططططططططي اأن اإلرادة ألفططططططططططتر وأنقططططططططططب فططططططططططي نفططططططططططذ الططططططططططجار... دار    
عسشططططططططططا إبططططططططططخا يع ود البرططططططططططيخ.. الخجططططططططططل الحخفططططططططططي، السجططططططططططػد.. لستصمبططططططططططات 
حخفتططططططططططه السسيدة....السترططططططططططػف... الططططططططططخزيغ... الهططططططططططادئ فططططططططططي شباعططططططططططه... 

 السسيد بيغ رصفا ...فقج كان فعبل بريخا وود بريخ...

 

يطططططططخ ا سطططططططيخته... فطططططططي أيطططططططام شفػلتشطططططططا تمطططططططظ .. كانطططططططت تطططططططخوو لطططططططي كث
والتصمططططططططططططططع لسقابمتططططططططططططططه يططططططططططططططػمي الدططططططططططططططػو فططططططططططططططي  شبذططططططططططططططة هاالثشططططططططططططططيغ 
والخسيذن...وهططططططططػ مشهسططططططططظ فططططططططي عسمططططططططه... تتسططططططططازج حخكططططططططة يجيططططططططه وتمططططططططظ 
الدططططططططيػر ... ذات األلططططططططػان الستعططططططططجدة التطططططططططي تشبططططططططئ عططططططططغ مهططططططططارة محهمطططططططططة 

 وتقشية رائعة...فقج عخفته سخوجيا ماهخا...

 

سطططططططططططططساء عبطططططططططططططخ هطططططططططططططح  الطططططططططططططحاكخة اإلراديطططططططططططططة... دار بخمطططططططططططططجي ذو األ
الستعطططططططططططجدة: هحجويطططططططططططةن...أو هأحسطططططططططططجن... أو هحطططططططططططاج أحسطططططططططططجن...ود عسشطططططططططططا 
ابطططططططططططخا يع ود البرطططططططططططيخ...وهػ األخ األكبطططططططططططخ لطططططططططططجفع هللا هاأللفطططططططططططةن... مطططططططططططغ 
أبيه...فقططططططططج كططططططططان هحجويططططططططةن رجططططططططبل هيشططططططططا... لصيفططططططططا... باسططططططططسا... سططططططططخيع 
البجيهطططططططططططة... ال تجطططططططططططج الكمسطططططططططططات صطططططططططططعػبة فطططططططططططي الخطططططططططططخوج مطططططططططططغ بطططططططططططيغ 
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ل تططططططاجخا هفالحططططططان... يعططططططخف كيططططططف يدططططططّػو شططططططفتيه...فقج كططططططان صططططططجيع الكطططططط
بزطططططططططاعته بطططططططططيغ الشطططططططططاس .... وكيطططططططططف يجطططططططططحب و يدطططططططططتهػي زبائشطططططططططه فطططططططططي 

 الذخاء...

لططططططططع يتططططططططخك دارًا فططططططططي هالحمططططططططةن إال  ود مها...فقططططططططج كانططططططططت تجارتططططططططه تتعمططططططططع 
باألسططططططخ  ومتصمباتهططططططا... فكططططططان يططططططػّفخ كططططططل مططططططا هططططططػ مصمططططططػب... متخ يططططططا فططططططي 

خاز  السطططططططططططػديبلت عسمطططططططططططه... بحيطططططططططططث يدطططططططططططعى لمتججيطططططططططططج ولمتشػيطططططططططططع  وإبططططططططططط
 الخا ية...

 كثيخا ما تتداءل الشداء وهغ يبلمدغ آنية معيشة بأيجيهغ:

هدي جبتيهططططططططا مططططططططغ ويططططططططغ؟ن ...وتططططططططأتي اإلجابططططططططة: همططططططططغ حجويططططططططةن ويرططططططططعج 
 الثشاء عميها... وعمى هحجويةن في نفذ الػقت...

 

كططططططان هحجويططططططةن يجيططططططج معخفططططططة التحططططططجث مططططططع الجططططططشذ اأ ططططططخ ...عططططططغ 
والسمحططططططططة ...وكططططططططان ضططططططططحػكا.. كسططططططططا كططططططططان ممسططططططططا شخيططططططططع المططططططططيغ والخفططططططططع 

باندطططططططططابهغ جسيعا...وصطططططططططبلت القخابطططططططططة بهطططططططططغ... وكثيطططططططططخ مطططططططططغ شطططططططططبونهغ 
الخاصطططططططططة...وبسعشى آ طططططططططخ كطططططططططان هود البيتن...مسطططططططططا سطططططططططاعج  كثيطططططططططخا فطططططططططي 

  هب.. الكاش او ب.. التقديطن ...تػزيع بزاعته بيشهغ 

لقططططططططج شططططططططاهجته كثيططططططططخا يحسططططططططل تمططططططططظ األوانططططططططي مططططططططغ هالصمططططططططذن... أو  
لسػنيططططططططططان... أو مططططططططططغ الرططططططططططيشي... عططططططططططبلوة عمططططططططططى السرططططططططططافي.. مططططططططططغ هاالْ 

والكسطططططططططر... والسبلعطططططططططع... وغيخهطططططططططا الكثيطططططططططخ مطططططططططغ األوانطططططططططي األ خى...فطططططططططي 
هقفطططططططةن أو فطططططططي هفتقطططططططةن مطططططططغ القسطططططططاش.. ناصطططططططعة.. بيزطططططططاء..  نطيفطططططططة... 
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ويطططططططططج ل البيطططططططططت تمطططططططططػ اأ خ...كطططططططططان مقبطططططططططػال لطططططططططجى الجسيطططططططططع... يحططططططططططى 
 بالتخحيب البلئع مغ أهل تمظ البيػت ...

رأيتططططططططططه كثيططططططططططخا بالجبلبيططططططططططة هالسبططططططططططخوزةن بططططططططططالمػن األزرو.. سططططططططططاعات 
 الترػف واألتياد.. وهػ يشػي زيارة ناس الذيك....

ولقططططططج عخفططططططت عشططططططه  الكثيططططططخ.. فططططططي إتسططططططام الديجططططططات بططططططيغ األهططططططل... 
لسطططططا كطططططان يتستطططططع بطططططه مطططططغ المباقطططططة والقطططططجرات الفائقطططططة... فطططططي تشطططططاول مدطططططائل 

الدطططططططميع.. وحدطططططططغ القبطططططططػل ومتصمبطططططططات تمطططططططظ  الديجطططططططات... عبطططططططخ السشصطططططططع 
 لجى اأ خيغ...

مطططططططغ مشصمطططططططع معخفتطططططططه ببطططططططػاشغ األمطططططططػر األسطططططططخية الج يقطططططططة... بطططططططيغ أهمطططططططه 
ومعارفطططططططه... فقطططططططج  كطططططططان هطططططططػ  هاأللفطططططططةن الحايقطططططططي... لطططططططيذ فطططططططي الفرطططططططل 

 الجراسي ... وإنسا في القخية بااممها...
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 ن4ه                            

 ود المػز                          

 
هشطططططططاك حيطططططططث يشذطططططططخ البطططططططخو هال بطططططططادين ضطططططططياء  السثيطططططططخ... الطططططططحي 
يتصططططططططططايخ وميزططططططططططه كالذططططططططططخر الستططططططططططجاعي مططططططططططغ  مططططططططططف الشيططططططططططل... ناحيططططططططططة 
الذطططططططاشئ الذططططططططخقي مباشططططططططخة  مططططططططف بمطططططططجة هود الشجططططططططػمين ...التططططططططي تعططططططططخف 
أيزططططططططًا ب...ه شبذططططططططة الذططططططططخ يةن... كشططططططططا نتخقططططططططب سططططططططصػ  ذلططططططططظ الزططططططططياء، 

ي "الجامدطططططططة"... مسطططططططا يجعمشطططططططا بحطططططططحر ونحطططططططغ صطططططططغار، أثشطططططططاء تمطططططططظ الميطططططططال
نخفطططططططططي وجػهشطططططططططا وراء أكفشطططططططططا الرطططططططططغيخة الهيشطططططططططة.. مطططططططططع انثشطططططططططاءة  فيفطططططططططة 
و اشفططططططة.. إلططططططى صططططططجورنا.. التططططططي تتهيططططططأ السططططططتابال كتمططططططة رأسططططططشا الرططططططغيخة 
"الجسجسططططططططططططة"..  ذات العيشططططططططططططيغ السغسزططططططططططططتيغ.. فططططططططططططي حشططططططططططططيغ عاصططططططططططططف، 
 ومططططططػدة دافقططططططة.. فكططططططأن يططططططجًا حانيططططططة كانططططططت، وقتهططططططا، تخبططططططت عمططططططى هاماتشططططططا..

مسططططططا يذططططططعخنا كثيططططططخًا  باألمططططططان واالشسلشططططططان.. وربسططططططا  الصططططططت ذلططططططظ المجططططططػء  
صطططططططططخ ة... أو أنطططططططططة.. أو... آ  ..  صطططططططططغيخة، نبتمعهطططططططططا  جطططططططططبًل..  طططططططططػف أن 
تقطططططططع عمطططططططى مدطططططططامع آبائشطططططططا.. الطططططططحيغ كشطططططططا نطططططططخى.. ونتػسطططططططع فطططططططيهع، كطططططططل 
متصمبططططططططططططات الذططططططططططططجاعة والخجػلططططططططططططة.. متحاشططططططططططططيغ أن يخمػنططططططططططططا بامسططططططططططططة أو 

وح الدلطططططططل واالنطططططططدواء، عطططططططغ عطططططططالع الخجطططططططال.. بجسمطططططططة.. قطططططططج تبعطططططططث فيشطططططططا ر 
الططططططحي يطططططططل دائسططططططًا يصػقشططططططا، ويصبططططططع عميشططططططا ميططططططدة  مططططططغ ميططططططدات.. وسططططططسات، 

 تمظ الحابة مغ الدمان وهي "الخجالة"...

 ه   يا ولج مالظ "بترّخخ" زي السخة... ميظ راجلن..     
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يشقذططططططططع البططططططططخو عشططططططططا... ومططططططططا هططططططططي إاّل مدططططططططافة تتمططططططططبذ القرططططططططخ 
ن ضططططططططجي. الخعططططططططج الستػاثططططططططب، السجمجططططططططل.. والططططططططحي ديططططططططجنا..  ويعططططططططع الساططططططططا

كططططططان يتشاسطططططططب تشاسططططططبًا شخديطططططططًا تامطططططططًا.. مططططططع قطططططططػة وامتططططططجاد ومطططططططيس البطططططططخو 
وسططططططططصػته.. فشمجططططططططأ إلططططططططى "حذططططططططخ" رؤوسططططططططشا ثانيططططططططة.. ولكططططططططغ هططططططططح  السططططططططخة 
ألقطططططططخب حزطططططططغ لشطططططططا.. ذلطططططططظ هطططططططػ حزطططططططغ األم الطططططططخءوم، الطططططططحي نجطططططططج فيطططططططه 

الػقطططططططططت..  السطططططططططبلذ الرطططططططططحي .. الطططططططططػاقي.. والطططططططططجافئ.. واأمطططططططططغ  فطططططططططي ذات
حيططططططططث نططططططططتساغ ونحططططططططغ فططططططططي جػفططططططططه مططططططططغ تغصيططططططططة آذانشططططططططا.. وعيػنشططططططططا.. و 

 أنػفشا.. عمى الدػاء...

 

فططططططططططي شفػلتشططططططططططا تمططططططططططظ أدركشططططططططططا، وبالسسارسططططططططططة فقططططططططططط، أّن البططططططططططخو    
يططططططططختبط ارتباشططططططططا وثيقططططططططًا بالبرططططططططخ... وهططططططططػ الططططططططحي يجعمشططططططططا نططططططططػلي أعيششططططططططا 
االهتسططططططططام األكبططططططططخ .. كسططططططططا أّن هططططططططجيخ الخعططططططططج، يقترططططططططخ فططططططططي تعاممططططططططه مططططططططع 

دوات الدطططططططسع لطططططططجيشا... والطططططططحي يطططططططجفعشا تمقائيطططططططًا لطططططططشمسمع.. ونطططططططجفغ مخطططططططارج  أ
آذانشطططططططا هالرطططططططيػاناتن دا طططططططل أكفشطططططططا الرطططططططغيخة...كسا تػصطططططططمشا وقتهطططططططا، إلطططططططى 
أّن صطططططػت الخعططططططج يدطططططقط عمططططططى مدطططططامعشا هشيهططططططة.. مطططططغ بعططططططج تدطططططمط أشططططططعة 
البططططططططخو الخاشفططططططططة عمططططططططى أعيششططططططططا.. ولططططططططع نكططططططططغ سططططططططاعتها نططططططططجرك التفدططططططططيخ 

أنشطططططططا كشطططططططا نعطططططططخف ذلطططططططظ الدطططططططمػك الصبيعطططططططي.. أثشطططططططاء  العمسطططططططي لطططططططحلظ... إالّ 
 ليالي الخخيف السذتتة األهػاء...

 

هيطططططططططػم هبطططططططططػب، تتفطططططططططاوت فطططططططططي قػتهطططططططططا، ويطططططططططػم مصطططططططططخ تقيطططططططططل.. أو  
شطططططططعفػفة.. أو رشطططططططة...حيث كشطططططططا نعسطططططططج إلد طططططططال كطططططططل مطططططططا هطططططططػ "مذطططططططخور" 
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فطططططططططي الدطططططططططهمة... زي الػياطططططططططة، والسبلبطططططططططذ، وسطططططططططخوج الحسيطططططططططخ، والمبطططططططططج... 
ثخ عشطططططج سطططططقػط قصطططططخات  السصطططططخ عميطططططه...  ونطططططتمع وإلطططططى غيطططططخ ذلطططططظ مسطططططا يتطططططأ

نحشطططططططا ذاتشطططططططا فطططططططي عشاقخيبشطططططططا... ومطططططططا نجلطططططططجل كخعيشطططططططا  ػفطططططططًا مطططططططغ الهطططططططػام.. 
والحذططططططخات.. والعقططططططارب.. تمططططططظ التططططططي تبحططططططث عططططططغ ممجططططططأ آمططططططغ لهططططططا، فططططططي 

 نفذ الػقت... ويعشي ذلظ: االبتعاد عغ كل ما قج ياػن ضارًان...   

 

خ األسططططططخ فططططططي هشبذططططططةن، كططططططان  ذلططططططظ الحططططططال... يشصبططططططع عمططططططى سططططططائ   
الغشيطططططططة مشهطططططططا والفقيطططططططخة... فسطططططططثبًل فيسطططططططا يخطططططططتز بذطططططططال التغحيطططططططة.. واألكطططططططل 
الططططططططحي يتكططططططططػن معطسططططططططه مططططططططغ  "العرططططططططيجة"... والتططططططططي يططططططططتع تشاولهططططططططا فططططططططي 

 الغالب لسختيغ في اليػم فقط... وهسا:

 الغجاء في وقت "القايمية"... 

 والعذاء في ما بعج الغخوب مباشخة...  

 العػد ... أو في صحغ شمذ كبيخ..في هقجحن صشع  مغ 

أمطططططططططا مطططططططططا يدطططططططططسى ب.."الفصطططططططططػر"... فمطططططططططع تتزططططططططط  معالسطططططططططه ومسارسطططططططططاته 
عشطططططططجنا.. إاّل بعطططططططج حمطططططططػل السجرسطططططططة، واسطططططططتيصانها بالحمطططططططة... ووقتهطططططططا كطططططططانػا 

 هيصمقػنا لمفصػرن...في وقت يعخف ب..هفدحة الفصػرن...

 

أذكططططططططخ ذلططططططططظ اليططططططططػم جيططططططططجًا.. عشططططططططجما قططططططططجمت لسشدلشططططططططا الكططططططططائغ فططططططططي  
حمطططططططة الججيطططططططجة.. أتمسطططططططذ شخيقطططططططي فطططططططي وقطططططططت يذطططططططغل السطططططططجى مطططططططا بعطططططططج ال

 الحرتيغ األولى والثانية.. وألول مخة، ممبيًا ألمخ مجرسي نره:
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 "كل واحج يسذي بيتهع يفصخ ويجي"                    

وأفاجططططططأ عشططططططج مقططططططجمي لبيتشططططططا الططططططحي لططططططع تغذططططططا  ثقافططططططة الفصططططططػر بعططططططج...مغ 
 قخيب أو مغ بعيج:

 لجابظ راجع ششػ يا ولج؟""ا               

 وصست وكأني كشت أقػل:

 أبتا  أما حرجت اليػم بعزًا مغ رغيف؟

 ويخجع الرجى كأّنه الشذي.:

 الدر  ضّغ بشي والذاة أدركها الزيا ...

 فأردد:

 أما !!!

 أما مغ قذخة فػل أو بقايا مغ دقيع؟ 

 باألمذ كانت ههشا... تحت الفخاش..

 قصعة  بد..

 الفشاء،كانت تجػس في هحا 

 وبجا ل ذاك اإلناء...

 و هػمت أحمع بالخغيف وبالجقيع...

 في صست.. وفي  جل دفيغ...
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 فجنػت مشها..

 وكانت مغ عجيغ.

أذكخهططططططططا جيططططططططجًا كانططططططططت "بخيططططططططجة... بططططططططى لططططططططبغ".. هططططططططي بجايططططططططة حمططططططططػل 
ثقافططططططة الفصطططططططػر بططططططجارنا.. والتطططططططي تحططططططػل عشطططططططجها مدططططططارنا مطططططططغ بعططططططج.. فطططططططي 

ود إسططططططططططحعن عميططططططططططه رحسططططططططططة اتجططططططططططا  معططططططططططاكذ لقهططططططططططػة الخططططططططططال هالمسططططططططططيغ 
هللا...فطططططططي الدطططططططػو القطططططططجيع، والتطططططططي تعتبطططططططخ بطططططططجايتي الحايايطططططططة...في تشطططططططاول 

 وجبة الفػل السرخي.. وألكثخ مغ ستيغ عام تمت.

 

إّن إد ططططططططال الفططططططططػل السرططططططططخي فططططططططي ثقافتشططططططططا الغحائيططططططططة... لططططططططع يغيططططططططخ   
كثيططططططخا فطططططططي نػتيططططططة.. وكيفيطططططططة.. إعططططططجادنا ألشعستشطططططططا، فقططططططج كانطططططططت "ممحاتشطططططططا" 

شططططططططا" متذططططططططابهة لحططططططططج كبيططططططططخ.. تفرططططططططمها عططططططططغ بعزططططططططها  ألػانهططططططططا أو "مبلحات
ونكهاتهطططططططططا.. بطططططططططجًأ مطططططططططغ همطططططططططبلح الذطططططططططخمػط.. ومطططططططططبلح المطططططططططبغ.. ومطططططططططبلح 
الخوبن..التططططططططي قططططططططج تكططططططططػن "بايتططططططططة" و "مخّسططططططططخة".. بادططططططططخ السططططططططيع األولططططططططى  
وكدططططططططططخ الثانيططططططططططة مططططططططططع تذططططططططططجيجها.. فططططططططططي بعططططططططططس األحيططططططططططان... وانتهططططططططططاًء 

 غ.. ب.."الكدخة بالسػية".. عريجة كانت أم سشد

 

كطططططططان ل..هممحاتشطططططططان.. بادطططططططخ السطططططططيع وسطططططططاػن الطططططططبلم، وهطططططططي جسطططططططع 
همطططططبلحن بزطططططع السطططططيع، أسطططططساء كثيطططططخة فطططططي ذلطططططظ الدمطططططان... لكطططططل نطططططػ  مشهطططططا 
وصططططططفته الخاصططططططة... ونكهتططططططه التططططططي تسيططططططد  عططططططغ غيططططططخ ... لكشهططططططا تتدططططططاوى 
جسيعطططططططًا فطططططططي قمطططططططة كمفتهطططططططا.. فسػادهطططططططا السدطططططططتخجمة فطططططططي إعطططططططجادها متطططططططػافخة 
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جطططططططااًل فطططططططي الحرطططططططػل عميهطططططططا.. ومطططططططغ بطططططططيغ محميطططططططًا... ال تطططططططج  لمسعانطططططططاة م
تمططططططططططظ السمحططططططططططات ه مططططططططططبلح الخططططططططططجرة.. ومططططططططططبلح الططططططططططػرو..ومبلح المػبططططططططططة.. 
ومطططططططططبلح أم بقبطططططططططع.. ومطططططططططبلح أم شططططططططط يفة.. ومطططططططططبلح أم تكذطططططططططػ ومطططططططططبلح أم 
بططططططططططططارد.. ومططططططططططططبلح أم كشططططططططططططػن.. ومططططططططططططبلح المبططططططططططططجيب.. ومططططططططططططبلح الكسبططططططططططططػ 
وغيخهططططططططا..ن.. كسططططططططا أذكططططططططخ أيزططططططططًا اسططططططططتخجام المططططططططبغ الرططططططططافي و الططططططططخوب... 

بططططططططجيل، إذا تعططططططططحر الحرططططططططػل الفططططططططػري.. عمططططططططى بعططططططططس الساػنططططططططات التططططططططي ك
تططططططططج ل فططططططططي صططططططططشع هالسططططططططبلحن... و لكططططططططغ كططططططططان هشالططططططططظ همططططططططبلحن جسيططططططططل 
ومفزططططططططل لططططططططجى الجسيططططططططع  يدططططططططسى همططططططططبلح المحططططططططعن... وهططططططططػ الططططططططحي يعططططططططج 

باسطططططططتخجام المحسطططططططة.. وغالبطططططططًا مطططططططا ياطططططططػن ذلطططططططظ فطططططططي يطططططططػم الدطططططططػو، حيطططططططث   
  مطططططططغ السمحطططططططات نكهتطططططططه تتطططططططػافخ المحطططططططػم بأنػاعها...كسطططططططا تسيطططططططد  عطططططططغ غيطططططططخ 

السسيطططططططدة والسدطططططططتحبة... التطططططططي تجعمشطططططططا ال نغدطططططططل أيطططططططجيشا بعطططططططج تشطططططططاول ذلطططططططظ 
 هالسبلحن...... 

 

كشطططططططا نتحدطططططططذ ونكذطططططططف عمطططططططى هممحاتشطططططططان بحاسطططططططة الذطططططططع... وذلطططططططظ 
بتعططططططططخيس أكفشططططططططا ألنطططططططططػف أتخابشططططططططا... ك..هالغمػتيطططططططططةن ليدططططططططتبيشػا ويتحققطططططططططػا 

بططططططططة بعططططططططج الذططططططططع مططططططططغ نططططططططػ  هالسططططططططبلحن.. الططططططططحي تشاولشططططططططا ... وتططططططططأتي اإلجا
مباشططططططخة، بشطططططططػ  السطططططططبلح الطططططططحي تشاولطططططططه هالسذطططططططسػمن ... وغالبطططططططًا مطططططططا ياطططططططػن 
صططططططحيحّا، وهططططططحا يبكططططططج تذططططططابه األشعسططططططة لططططططجى الجسيططططططع فططططططي ذلططططططظ الدمططططططان 

 هالدس ن. 
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تططططططج ل معطططططططع هممحاتشططططططان تمططططططظ فططططططي وجبططططططة الفصططططططػر أحيانططططططًا.. وذلططططططظ 
ألسططططططططططباب وفختهططططططططططا.. أو لمعػامططططططططططل االقترططططططططططادية الصارئططططططططططة.. التططططططططططي تشتططططططططططاب 

ألسطططططخ مطططططغ حطططططيغ إلطططططى حطططططيغ.. والتطططططي كثيطططططخا مطططططا تحطططططػل بيششطططططا وبطططططيغ تشطططططاول ا
 فػل  الشا هالمسيغ ود اسحعن...

 

أمطططططططططا ناحيطططططططططة هود المطططططططططػزن الطططططططططحي يابطططططططططع فطططططططططي الذطططططططططسال الذطططططططططخقي 
لمقخيططططططططة...  وعمططططططططى الذططططططططاشئ الغخبططططططططي تسامططططططططا لمشيططططططططل األبططططططططيس... والططططططططحي 
تسيططططططططططد  فططططططططططي مػقعططططططططططه الذططططططططططاهع مجسػعططططططططططة مططططططططططغ الططططططططططشخبلت الستعاليططططططططططات 

.. التطططططططططي تشذطططططططططج الدطططططططططساء لهطططططططططا مأربطططططططططًا.. وتطططططططططتمسذ الخمطططططططططال السذطططططططططخئبات
البيزطططططططططاء لهطططططططططا مػشلطططططططططًا.. ومجسػعطططططططططة غابيطططططططططة مطططططططططغ الذطططططططططجيخات الخزطططططططططخ 
الكثيفطططططططة، مطططططططغ السثسطططططططخة وغيطططططططخ السثسطططططططخة.. ومطططططططغ الذطططططططائكة وغيخهطططططططا... كسطططططططا 
نخصططططططج بعزططططططًا مططططططغ حذططططططائر تتفططططططاوت فططططططي الصططططططػل والقرططططططخ... وبططططططيغ هططططططحا 

غ عططططططٍل... فططططططي غصخسططططططة وذاك، نذططططططهج الساططططططان بخمتططططططه يخنططططططػ إلططططططى الشيططططططل مطططططط
تامططططططططة.. وكبخيططططططططاء متعسططططططططجة.. حيططططططططث تشدلططططططططع األنطططططططططار متدططططططططابقة والبدططططططططاط 
الططططططططحي تكدططططططططػ  الخزططططططططخة اأسططططططططخة... نحططططططططػ مجططططططططخى الشيططططططططل، حيططططططططث تتحيططططططططد 
الساططططططططان هراكػبططططططططةن.. قػامهططططططططا الحرططططططططيخ الططططططططحي نعخفططططططططه ب..هأم بططططططططخيشبيطن أو 
هأم صططططططططػفةن... والتططططططططي نصمططططططططع عمططططططططى أجططططططططداء مشططططططططه اسططططططططع هالبططططططططدامن بخفططططططططع 

مفخدهطططططططططا هبدامطططططططططةن.. وهطططططططططي شػيمطططططططططة يتعطططططططططجى بعزطططططططططها الستطططططططططخيغ البطططططططططاء، و 
شطططططػاًل... كطططططان ل..هالبدامطططططةن شطططططأن كبيطططططخ فطططططي مطططططا نسارسطططططه مطططططغ ألعطططططاب أيطططططام 

 شفػلتشا الذيقة...
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كانططططططططت تمططططططططظ هالخاكػبططططططططةن غشيططططططططة بسططططططططغ فيهططططططططا... يدّيشهططططططططا االسططططططططتابال 
الحدططططططططططططططغ.. والحشططططططططططططططيغ الستططططططططططططططجفع.. والكططططططططططططططخم الفيططططططططططططططاض.. واألمططططططططططططططان.. 

د تمطططططططططظ هالخاكػبطططططططططةن حبػبتشطططططططططا هأم بميطططططططططلن بطططططططططت والصسأنيشطططططططططة، كانطططططططططت تختطططططططططا
المػز...هاططططططططططحا كططططططططططان اسططططططططططسها..وكسا عخفشططططططططططا .. وهططططططططططي مططططططططططغ عائمططططططططططة هود 
المططططططػزن الذططططططهيخة فططططططي هشبذططططططةن، والتططططططي تتستططططططع بحططططططع ممكيططططططة تمططططططظ البقعططططططة 
مططططططططططططغ األرض.. السعخوفططططططططططططة ب..هود المططططططططططططػزن... كسططططططططططططا أ بخنططططططططططططا الدططططططططططططمف 

د ابططططططططدرةن.. بططططططططحلظ... و حبػبتشططططططططا هأم بميططططططططلن هططططططططي والططططططططجة عسشططططططططا هالصيططططططططب و 
الطططططططحي نطططططططدح فطططططططي وقطططططططت سطططططططابع لسشصقطططططططة الجديطططططططخة أبطططططططا.. تاركطططططططا وراء  هطططططططحا 
اإلرث العططططططططيع... وهطططططططػ والطططططططج هأحسطططططططج ود الصيطططططططب ود أبطططططططدرةن الستطططططططدوج مطططططططغ 
هُحكططططططططع بططططططططت عسشططططططططا سططططططططمسانن رحسهسططططططططا هللا... ووالططططططططج كططططططططل مططططططططغ مرططططططططصفى 

 والػسيمة وفاشسة.

 

فططططططططي جمدططططططططاتشا الستعططططططططجدة مططططططططع حبػبتشططططططططا هأم بميططططططططلن... كشططططططططا نطفططططططططخ 
ثيطططططططططخًا بػجبطططططططططة متكاممطططططططططة مطططططططططغ هبطططططططططيس الدطططططططططسظن..ونصمع عميطططططططططه هبطططططططططيس ك

الحططططططػتن، الططططططحي كططططططان يدططططططتخخج مططططططغ جططططططػف إنططططططاث األسططططططساك الكبيططططططخة مثططططططل: 
هالبمصطططططططططي والعجطططططططططلن ... بػاسطططططططططصة الرطططططططططياديغ الطططططططططحيغ كطططططططططان يزططططططططط. بهطططططططططع 
الساططططططان آنططططططحاك... وكططططططان مططططططغ بططططططيغ الرططططططياديغ مططططططغ يدططططططتخجم مططططططا يعططططططخف 

و الططططططططططحي غالبططططططططططًا مططططططططططا  ب..هالقططططططططططخنن.. بتخفيططططططططططف القاف..وكدططططططططططخ الططططططططططخاء،
يهططططططططجي إلططططططططى مدططططططططامعشا أصططططططططػاٍت مشغسططططططططٍة.. جاذبططططططططة.. تدططططططططاعج كثيططططططططخا فططططططططي 
اسطططططططططتجعاء األسطططططططططساك.. إلطططططططططى حيطططططططططث تجطططططططططج حتفهطططططططططا، بطططططططططيغ فتحطططططططططات تمطططططططططظ 
الذطططططططباك.. السمقطططططططاة فطططططططي مطططططططاء السرطططططططيجة.. ومسطططططططا يحيخنطططططططي كثيطططططططخًا! كيطططططططف 
تػصطططططططل الرطططططططيادون إلطططططططى أن األسطططططططساك.. كبيخهطططططططا وصطططططططغيخها.. تصطططططططخب حطططططططيغ 
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ات ذلطططططططظ هالبطططططططػمن.. الطططططططحي أسطططططططخ مدطططططططامعشا.. وأسطططططططخ مشاداتهطططططططا عبطططططططخ نغسططططططط
 مدامع أسساكشا.. فأشجانا سػيًا؟...  

 

يقمططططططططى البطططططططططيس قميطططططططططًا جسطططططططططيبًل.. "بشصططططططططع القطططططططططاف مخففطططططططططة".. فطططططططططي  
صطططططططاج كبيطططططططخ هشطططططططانجين.. تعطططططططج  حبػبتشطططططططا هأم بميطططططططلن.. مدطططططططتخجمة الحصطططططططب 
و هالمططططططجاياتن.. فططططططي هططططططجوء تمططططططظ السططططططخأة صططططططافية الشيططططططة... والتططططططي أسططططططسيتها 

لشصططططططططططاقيغن...في وقططططططططططت الحططططططططططع.. عشططططططططططجما كُبططططططططططخُت، فهططططططططططي كانططططططططططت هذات ا
تختطططططططجي هالقخبطططططططابن أو هالقخقطططططططابن.. بزطططططططع القطططططططاف وتخفيفهطططططططا، إلطططططططى جانطططططططب 
هالفتقطططططططةن.. بادطططططططخ الفطططططططاء وتدطططططططايغ التطططططططاء.. وهطططططططي تغصطططططططي الجطططططططدء األعمطططططططى 
مططططططغ جدططططططسها... وهططططططػ هالططططططدين الدططططططائج.. لغالبيططططططة الكبططططططار مططططططغ الشدططططططاء فططططططي 

لجمػريطططططططة الخطططططططالز" .. فيصيطططططططب لشطططططططا وقتشطططططططا ذلظ..."يخاشطططططططان مطططططططغ قسطططططططاش ا
كثيطططططططخًا أن نتشطططططططاول مطططططططغ البطططططططيس هأكمطططططططةن شطططططططهيًة ومخغػبطططططططة... كطططططططان ذلططططططططظ 
البططططططيس السقمططططططي.. ال يختمططططططف كثيططططططخًا عططططططغ مططططططحاو بططططططيس الصيططططططػر... إال أّنططططططه 
كطططططان أشطططططهى.. وأبقطططططى.. وأكثطططططخ  مطططططػدًا فطططططي الطططططحاكخة... ال سطططططيسا ونحطططططغ مطططططع 

ادئ... عبطططططططخ نهخنطططططططا الشدطططططططيع البطططططططارد... نخقطططططططب سطططططططػيًا انطططططططجفا  السيطططططططا  الهططططططط
 الخالج متبلحقة إلى جهة الذسال.

 

التقيططططططططططت كثيططططططططططخا ولكططططططططططغ عططططططططططغ بعططططططططططج.. فططططططططططي أغمططططططططططب الحططططططططططاالت.. 
ب..همغططططططططامن.. وهططططططططػ شخرططططططططية هشباشططططططططيةن باالنتدططططططططاب... ال نعططططططططخف عشططططططططه 
شطططططططيلًا كثيخًا..غيطططططططخ غسػضطططططططه السسيطططططططد لطططططططه، نحطططططططغ الرطططططططغار... بعطططططططس مطططططططغ 

ذلططططططظ  أهمشططططططا يدططططططتخجمػن حططططططخف الغططططططيغ عشططططططجما يشصقططططططػن اسططططططسه.. فأصططططططب 
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لشططططا إرثططططًا.. فططططشحغ وقتهططططا لططططع نكططططج نفططططخو مططططا بططططيغ حخفططططي الغططططيغ والقططططاف فططططي 
الشصع...كسطططططططا أنشطططططططا لطططططططع نكطططططططغ نعطططططططخف شطططططططيلًا عطططططططغ اسطططططططسه الحايقطططططططي.. فمطططططططع 
نعهططططططج  يتحططططططجث أبططططططجًا.. ألنططططططه كططططططان يغسغططططططع بططططططبعس مططططططغ الكمسططططططات البعيططططططجة 
عططططططغ الفهططططططع.. وهططططططػ أيزططططططا وفططططططي ذات الػقططططططت.. ال يعططططططخف عشططططططا شططططططيلًا، كططططططان 

ه أنططططططه رجططططططل صططططططامت... يختططططططجي مططططططغ رث الثيططططططاب مططططططا أقططططططل مططططططا يػصططططططف بطططططط
يذططططططاء.. حططططططافي القططططططجميغ.. شػيططططططل القامططططططة.. أسططططططسخ المططططططػن.. معتططططططجاًل فططططططي 
مذططططططططيته البصيلطططططططططة.. كطططططططططان يسذطططططططططي وعيشططططططططا  الحسطططططططططخاوان أبطططططططططجًا، مدطططططططططسختان 
ناحيططططططة األفططططططع البعيططططططج.. قمسططططططا يمتفططططططت لمططططططػراء.. فططططططي مذططططططية هادئططططططة، تطططططططل 

اغسطططططططططان فطططططططططي  صطططططططططػات قطططططططططجما  قخيبتطططططططططان مطططططططططغ األرض عمطططططططططى الطططططططططجوام.. يتش
 راتبة.. ذات إيقا  متساثل.. مػقع في غيخ نذاز... 

 

ال أدري أيطططططططططغ كطططططططططان يدطططططططططاغ لكشطططططططططه يخطططططططططخج صطططططططططباحًا مطططططططططغ الحمطططططططططة 
القجيسططططططة.. فططططططي اتجططططططا  البحططططططخ، ويعططططططػد قبيططططططل السغيططططططب.. يططططططج مها متخفيططططططًا.. 
ال يثيطططططططخ أي رعطططططططب.. أو أي اعتطططططططجاءات كانطططططططت.. كيطططططططف يأكطططططططل ومطططططططغ أيطططططططغ.. 

تشططططططططا هأم بميططططططططلن.. أضشططططططططه كططططططططان يتشططططططططاول بعزططططططططًا ال أدري! لكشططططططططه بجططططططططػار حبػب
 مغ الدسظ السحّسخ الشاشف والبيس السقمي... 

 

لططططططططططع نتجططططططططططخأ أن نقخبططططططططططه.. إذ أّن الططططططططططبعس مططططططططططغ أهمشططططططططططا يعتبخونططططططططططه 
هسطططططططططحارن...هبياكل الشطططططططططاس أو بذطططططططططيل مرطططططططططاريشهعن وبالطططططططططحات الرطططططططططغار... 
فتباعطططططططططجنا عشطططططططططه كثيطططططططططخًا ... وأصطططططططططبحشا نخذطططططططططا .. وحتطططططططططى وقطططططططططت تػاصطططططططططمشا 
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ء جمدطططططططاتشا مطططططططع حبػبتشطططططططا هأم بميطططططططلن... كطططططططان الحطططططططحر السذطططططططػب معطططططططه، أثشطططططططا
 بالخػف يسؤل نفػسشا حتى الثسالة..

 

حدنططططططططت كثيططططططططخًا لسػتططططططططه وحيططططططططجًا.. مجهططططططططػاًل فططططططططي هود المططططططططػزن، غخيبططططططططًا 
عطططططططغ األهطططططططل.. وعطططططططغ األصطططططططل.. إاّل مطططططططغ بعطططططططس نططططططططخات حانيطططططططة.. أليسطططططططة، 
تطططططططجا مت والطططططططجمػ .... كانطططططططت تجطططططططػس حطططططططػل جثسانطططططططه الصطططططططاهخ.. تدططططططططخبت 

بطططططططيغ عيطططططططػن أهمطططططططه فطططططططي هشبذطططططططةن.. رحسطططططططظ هللا يطططططططا همغطططططططامن.. ذلطططططططظ مطططططططغ 
الخجططططططل الطططططططحي غادرنططططططا.. مطططططططغ غيططططططخ أن يطططططططج خ عشططططططجنا بصاقتطططططططه الذخرطططططططية، 
أو شطططططططهادة جشدطططططططيتة.. لكشهسطططططططا وبطططططططبل شطططططططظ شطططططططهادتان ولطططططططجتا فطططططططي كشفشطططططططا.. 

 لتخمجا ذكخا  العصخة.. في مػششه الحبيب والعديد عميه هشبذةن.

  

أمثطططططططططال همغطططططططططامن هطططططططططحا،  يخيطططططططططل لطططططططططي أّن شخرطططططططططيات كثطططططططططخ... مطططططططططغ
...وجطططططططجت فطططططططي هشبذطططططططةن ضطططططططالتها السشذطططططططػدة، مشطططططططح القطططططططجم، ولكطططططططل مشهطططططططا 
نهجهططططططططططا الحيططططططططططاتي السسيططططططططططد لهططططططططططا.. راودنططططططططططي كثيططططططططططخًا أن قططططططططططخرت.. أنهططططططططططا 
شخرططططططططططططيات تدططططططططططططتحع الجراسططططططططططططة... وجططططططططططططب التشقيططططططططططططب فططططططططططططي دوا مهططططططططططططا 
أسططططططططططصػريًا.. واجتساتيططططططططططًا.. وديشيططططططططططًا.. وانتسططططططططططاًء.. ومططططططططططغ أمثططططططططططال هططططططططططبالء: 

خيعن... و هبيمطططططططططػن.. وغيططططططططططخهع مططططططططططغ الذخرططططططططططيات هبخجػبطططططططططة وزوجتططططططططططه مطططططططططط
األ طططططططططخى.. التطططططططططي تجسعطططططططططت وشطططططططططيجت مأواهطططططططططا بالقخيطططططططططة... حيطططططططططث وجطططططططططجت 
االسطططططططططتابال الحدطططططططططغ.. والكطططططططططخم الفطططططططططائس.. والسطططططططططخوءة الدائطططططططططجة .. فصطططططططططاب 

 لها السقام وحطيت بال ما هػ محسػد.    
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اال رحطططططططططع هللا حبػبتشطططططططططا هأم بميطططططططططلن بطططططططططت المطططططططططػز.. رحسطططططططططة واسطططططططططعة، 
جشاتطططططططه... المهطططططططع أكخمهطططططططا، بسثطططططططل مطططططططا أكخمطططططططت وأزيطططططططج... وأسطططططططاشها فدطططططططي  

ووسطططططع لهطططططا فطططططي آ ختهطططططا، بقطططططجر مطططططا وسطططططعتشا فطططططي دنياهطططططا وأزيطططططج... وشيطططططب 
مقامهططططططا عشططططططجك، بقططططططجر مططططططا شططططططاب السقططططططام لشططططططا عشططططططجها وأزيج...وأحدططططططغ لهططططططا 
فقططططططج أودعتشططططططا لقسططططططة... كططططططان مقخهططططططا جططططططػف جططططططائع.. فأجدهططططططا األجططططططخ الططططططحي 

 وعجته.
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 ن5ه                           

 لغ أنداهع....                        
ال يططططططططدال صططططططططجي مجرسططططططططة هالططططططططجويع الخيفيططططططططةن... يططططططططخن فططططططططي أذنططططططططّي 
بإيقاعاتطططططططططه الدطططططططططاحخة السسػسطططططططططقة... ذات األجطططططططططخاس الستتابعطططططططططة الطططططططططخنيغ... 
الهيشطططططططططططة الػقطططططططططططع عمطططططططططططى آذان الدطططططططططططامعيغ...ف..هالجويع الخيفيطططططططططططةن شطططططططططططخاز 

تهطططططططا مطططططططغ السطططططططجارس الػسطططططططصى.. مشطططططططح إنذطططططططائها فطططططططي فخيطططططططج مطططططططغ بطططططططيغ أ ػا
م..واالنجميطططططططططططططططد يرطططططططططططططططػلػن ويجػلطططططططططططططططػن بطططططططططططططططيغ مطططططططططططططططجن 1908العطططططططططططططططام 

 وأرياف...وأودية... وشششا... الدػدان الغالي...

 

ال زلطططططططت متعمقطططططططا برطططططططجى هالطططططططجويع الخيفيطططططططةن... وبحدطططططططغ اسططططططططتابالها 
م .. وقطططططططططططت جمػسطططططططططططي المتحطططططططططططان الذطططططططططططهادة 1959لطططططططططططي.. فطططططططططططي العطططططططططططام 
غ بطططططططيغ أقطططططططخان لطططططططي... كشطططططططا تطططططططائهيغ مطططططططا بطططططططيغ هديطططططططع االبتجائيطططططططة آنطططططططحاك...م

باطططططططخن و هاالبتجائيطططططططة ببخطططططططت الخضطططططططان...وما بطططططططيغ مجرسطططططططة هالشيطططططططل األبطططططططيس 
الػسطططططططططصىن... حيطططططططططث لطططططططططع نحططططططططط  بسقعطططططططططج لمجمطططططططططػس عميطططططططططه هشا...فتابعشطططططططططا 
مدططططططيختشا جخيططططططا حتططططططى مجرسططططططة هالططططططجويع الخيفيططططططةن.. فططططططي الػقططططططت القاتططططططل... 

شطططططططا بخفيقشطططططططا عبطططططططج الكطططططططخيع والتطططططططي لطططططططع نكطططططططغ نطططططططجرك مػقعهطططططططا..إاّل أنشطططططططا حطي
بذططططططيخ الططططططحي كططططططان بيششططططططا..  وكططططططان يعططططططخف أيططططططغ تابططططططع تمططططططظ السجرسططططططة إلططططططى 
جططططططػار الشيططططططل.. التططططططي كططططططان  يعسططططططل فيهططططططا أ ػنططططططا األكبططططططخ بانقططططططا ود بذططططططيخ ود 

 بخيخ عميه رحسة هللا...
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وصطططططططططططططمشا السجرسطططططططططططططة عشطططططططططططططجما هدور الصابػرن...شطططططططططططططابػر التبلميطططططططططططططح 
جرسططططططة شبذططططططة األوليططططططة... السستحشططططططيغ... كشططططططا  ثبلثططططططة عذططططططخ تمسيططططططحا مططططططغ م

لقطططططططج كطططططططان حزطططططططػرنا مفاجطططططططأة إلدارة السجرسطططططططة الخيفيطططططططة...التي لطططططططع تتطططططططػانى 
أبططططططجًا   فططططططي إلحاقشططططططا همذططططططتتيغن.. هكططططططل إتشططططططيغ أو تبلتططططططة فططططططي فرططططططلن وقططططططج 

 تع تدجيمشا أثشاء الجمدة لبلمتحان...

 استسخ جمػسشا في مػاقعشا تمظ شيمة أسبػ  االمتحان ...

ليدططططططططت بالقرططططططططيخة... عططططططططجنا بعططططططططجها  ابتعططططططططجنا عططططططططغ السجرسططططططططة لفتططططططططخة
 لمشتيجة التي أعمشت في ذات السجرسة...بصخيقة هالشج ن السشاداة .  

إنهطططططططططا لحططططططططططات ال تشدطططططططططى أبطططططططططجًا، ولطططططططططغ تشسحطططططططططي.. وكسطططططططططا أسطططططططططمفت 
 فرجاها ال يدال يخن بأذنّي رغع تقادم العسخ... 

تسثمططططططت فططططططي ذلططططططظ بسجشططططططػن ليمططططططى ه ططططططيذ بططططططغ السمططططططػحن حططططططيغ كططططططان 
 ية ويقػل:  يشذج في ليمى العامخ 

 ليمى نجاء بميمى...

 رن في أذني، 

 سحخ لعسخي....

 له في الدسع تخديج. 

 فبل زال الرجى يتخدد في تشاغع بجيع..لع تكتب له ساعة الدوال.

مطططططططغ بطططططططيغ تمطططططططظ األصطططططططجاء... انبعطططططططث اأن صطططططططػت يشطططططططاديشي !!! مطططططططغ 
دا طططططططل أسطططططططػار السجرسطططططططة... وهطططططططػ البطططططططغ  مطططططططغ أبشطططططططاء شبذطططططططة األوائطططططططل...       
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وللطططططططظ السشتسطططططططيغ لتمطططططططظ السجرسطططططططة العخيقطططططططة.. كطططططططان صطططططططاحب الرطططططططػت مطططططططغ أ
السخحططططططططططػم األسططططططططططتاذ/ التططططططططططػم الشططططططططططػر احسططططططططططج... يعططططططططططخف والططططططططططج  بططططططططططالشػر 
ألجخاري...وكطططططططان ضطططططططسغ شطططططططبلب الرطططططططف الثالطططططططث وقتطططططططحاك ...ذلطططططططظ الخجطططططططل 
الجطططططططططاد.. العرططططططططططامي.. الخطططططططططجوم.. أ ططططططططططػ األ طططططططططػان.. الغيططططططططططػر.. الططططططططططحي ال 

 نططططططططدال  أن نفخططططططططخ بطططططططططه يخذططططططططى فططططططططي الحطططططططططع لػمططططططططة الئع...كططططططططان لشطططططططططا وال
 كصالب.. وكسعمع.. وكسجيخ.. في مجارس التعميع األساسي..

 

لقطططططططج كطططططططان ممتدمطططططططا ديشيطططططططا.. واجتساتيطططططططا.. واسطططططططخيا... يدطططططططعى بطططططططجأب 
وتسطططططططططططخس شطططططططططططجيجيغ... لتحقيطططططططططططع آمطططططططططططال أبشائه...وأهمطططططططططططه.. وأرحامطططططططططططه... 

 ومعارفه...

 

م األحطططططططططج الخابطططططططططع 1959اذكطططططططططخ ذلطططططططططظ اليطططططططططػم تسامطططططططططا مطططططططططغ العطططططططططام   
مططططططططغ يػنيططططططططػ... حيططططططططث سططططططططجل لشططططططططا... أنططططططططا وأ ططططططططػي الرططططططططادو والعذططططططططخيغ 

مختططططططططار سططططططططميسان... واألمططططططططيغ مرططططططططصفى عبططططططططج الططططططططخحسغ ..زيططططططططارة ونحططططططططغ 
نكسطططططططل يػمشطططططططا الثطططططططاني، غفطططططططط، فطططططططي مجرسطططططططة هالشيطططططططل األبطططططططيس الػسطططططططصىن 
كصطططططططبلب جطططططططجد... حيطططططططث كطططططططان ثبلثتشطططططططا نسثطططططططل مجرسطططططططة هشبذطططططططة األوليطططططططةن.. 

لشططططططططا بططططططططالحخف  فططططططططي تمططططططططظ السجرسططططططططة...تفقج أ ػنططططططططا التططططططططػم أحػالشططططططططا وقططططططططال
 الػاحج:

هأي واحططططططططططج مططططططططططغ الصططططططططططبلب يعتططططططططططجي عمططططططططططياع أضططططططططططخبػ ...وإذا لططططططططططع 
تقطططططططططجروا عميطططططططططه ف..هاشطططططططططتكػ ن لؤلسطططططططططتاذ...وتابعػا األسطططططططططتاذ عسطططططططططل ليهطططططططططػ 

 ششػ... لػ ما عا به تعالػا لي في الخيفيةن...
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ودعشططططططططططا ووعططططططططططجنا بالحزططططططططططػر إليشططططططططططا مططططططططططغ وقططططططططططت أ خ...وأوفططططططططططى 
 بػعج ...

. لططططططططجى تمسيططططططططح مططططططططغ تبلميططططططططح  تػجيهططططططططات قمسططططططططا تجططططططططج لهططططططططا مثططططططططيبل ..
الدططططططشة الثالثطططططططة الستػسطططططططصة... محذطططططططػا بطططططططالغيخة واالنتسطططططططاء لػششطططططططه الرطططططططغيخ 

 شبذة وأهمها...

 

رغطططططططع مطططططططا يتمقطططططططا  أسطططططططتاذ/ ألتطططططططػم مطططططططغ معيشطططططططات ماليطططططططة مطططططططغ والطططططططج    
بالتحجيططططططططططج.. فقططططططططططج كططططططططططان يططططططططططجعع نفدططططططططططه بشذططططططططططاشات عسميططططططططططة مرططططططططططاحبة 

يجطططططططار لمجراسططططططة... فقطططططططج كطططططططان يدطططططططاغ فطططططططي غخفطططططططة جطططططططػار الدطططططططػو بايسطططططططة إ
تبمططططططو مائططططططة و سدططططططيغ قخشططططططًا... يططططططجفعها مططططططغ حططططططخ مالططططططه.. الططططططحي يتحرططططططل 
عميطططططططه مطططططططغ هجطططططططبلد العشاقخيطططططططبن وبيعهطططططططا...في الدطططططططػو.. ويطططططططتع ذلطططططططظ فطططططططي 

 أوقات فخاغه او أثشاء العصبلت السجرسية...

 

لقططططططج شططططططهجت لططططططه مػا ططططططف فططططططي العسططططططل كثيططططططخة.. وهططططططػ يسططططططارس مهشططططططة 
الدطططططططططسظ التطططططططططجريذ .. فقطططططططططج كطططططططططان يعسطططططططططل فطططططططططي التجطططططططططارة.. وفطططططططططي بيطططططططططع 

والخزطططططار.. فطططططي سطططططػو شبذطططططة عشطططططج الباطططططػر ...والجطططططدارة جشبطططططا إلطططططى جشطططططب 
مططططططع الططططططجكان .. فططططططي مشدلططططططه .. وكططططططل ذلططططططظ الشذططططططاط يططططططتع قبططططططل بجايططططططة اليططططططػم 
الجراسطططططططي... بتػافطططططططع ونجطططططططاح.. مشقصطططططططع الشطيطططططططخ... ال يتطططططططأتى فعمطططططططه لغيطططططططخ 

 ألتػم الشػر....
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كططططططططان أسططططططططتاذ ألتططططططططػم يعسططططططططل عمططططططططى تخبيططططططططة األغشططططططططام لمبشهططططططططا.. فططططططططي 
لططططططططه.. و يقططططططططػم بخعايتهططططططططا الخعايططططططططة التامططططططططة...وفي نفططططططططذ الػقططططططططت يقططططططططػم مشد 

بسدططططططططاعجة التبلميططططططططح الزططططططططعاف فططططططططي دروسططططططططهع... ويططططططططجعسهع أثشططططططططاء تمططططططططظ 
 الشذاشات الكثيخة الستجا مة...ولعمهع اأن يحكخون ذلظ جيجا...

 

كطططططططان أسطططططططتاذ ألتطططططططػم ورغطططططططع جهطططططططػد  الكبيطططططططخة والستجا مطططططططة السدطططططططتسخة 
عشططططططج  ماانطططططططة ...تبلوتططططططه لمقطططططططخان الكطططططططخيع شططططططػال أيطططططططام حياتططططططه...كان لمطططططططجيغ 

لطططططططع تشقصطططططططع.. مثمسطططططططا هطططططططي صطططططططمػاته..كان سطططططططمػكه تعسطططططططخ  تعطططططططاليع اإلسطططططططبلم 
مطططططططططغ الدهطططططططططج.. وقطططططططططػل الحطططططططططع.. والتطططططططططجافع فطططططططططي عسطططططططططل الخيطططططططططخ ..لمكبيطططططططططخ 
ولمرططططططططغيخ ..ولعامططططططططة أهمططططططططه وكافططططططططة مططططططططغ تخبصططططططططه بططططططططه أواصططططططططخ اإلسططططططططبلم.. 

 والسػدة.. والسراحبة.. واأل ػة في هللا...

التطططططططػم ال يرطططططططاف  الشدطططططططاء... وياتدطططططططي حيطططططططاء عشطططططططج كطططططططان أسطططططططتاذ/ 
مقطططططططططابمتهغ... فهطططططططططػ ال يشططططططططططخ فطططططططططي وجطططططططططػههغ ..إال بقطططططططططجر مطططططططططا يتصمبطططططططططه 

 السػ ف...

نطططططططحر أسطططططططتاذ التطططططططػم جطططططططل وقتطططططططه فطططططططي رعايطططططططة أفطططططططخاد أسطططططططخته... فقطططططططج 
سطططططططهخ  الميطططططططالي فطططططططي سطططططططبيل رعطططططططايتهع.. وتطططططططخبيتهع عمطططططططى الخمطططططططع القطططططططػيع.. 

تعمططططططططيسهع وأنططططططططا مططططططططغ  والدططططططططمػك السخضي...وسططططططططهخ بالقططططططططجر الكبيططططططططخ عمططططططططى
 الذاهجيغ...فشال حطا مغ التػفيع الػافخ بفزل مغ ربه ...
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األسطططططططتاذ ألتطططططططػم الشطططططططػر محطططططططيط زا طططططططخ  ياتدطططططططي بالعطسطططططططة... ويحطططططططػي 
الطططططططططجرر ألغطططططططططػالي... والشفطططططططططيذ مطططططططططغ الجطططططططططػاهخ... واألحجطططططططططار الكخيسطططططططططة... 

 والكثيخ مسا يتصمع  البذخ القتشائه في حياتهع...

 

ر رمطططططططططططدا... وقطططططططططططجوة لسطططططططططططغ أراد أن يططططططططططططل األسطططططططططططتاذ/ ألتطططططططططططػم الشطططططططططططػ 
يحتطططططططحي... وقبمطططططططة تشزططططططط  بسعطططططططالع الػفطططططططاء... وسطططططططبل السطططططططخوءة ...وصطططططططفاء 
األ ططططططططططططططططططططػة الرططططططططططططططططططططادقة.. والربخ...والدططططططططططططططططططططمػك القػيع....والسػاششططططططططططططططططططططة 

 الحاياية. 

 

ندططططططططال هللا لططططططططظ يططططططططا أسططططططططتاذ/ التططططططططػم الشططططططططػر... الخحسططططططططة مططططططططغ عشططططططططج 
صطططططططططططاحب هللا... وأن يحدطططططططططططغ قبػلطططططططططططظ عشطططططططططططج ... أيهطططططططططططا السعمطططططططططططع الػفي...

الفزططططططل عميشططططططا وعمططططططى الكثيططططططخيغ مططططططغ شبلبططططططظ.. فططططططي العمططططططع.. أو فططططططي دروب 
 الحياة الخحبة....

ادعطططططططػا لطططططططه قخائطططططططي األعطططططططداء... مطططططططا دامطططططططت قمطططططططػباع تخفطططططططع وتشطططططططبس 
 بالحياة ...

 ربشا يتقبل دعاءنا..
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 ن6ه                               

 "أنا مجيغ لظ يا عسي..."                       
 

 يقػل الخبخ هرب أخ لع تمج  أمظن...ويقػل أيزا 

 الرجيع  بى  إسسػ  مططاهػ  صجيقظ..

 لكغ  الرجيع  الذاركظ  في  ضيقظ 

 في كل الرعاب  تمقاهػ ديسة  رفيقظ

 والشاس تػنذ تقػل دا أ ػك شايقظ.. 

تعجبشططططططططي كثيططططططططخا مثطططططططططل هططططططططح  األ بططططططططار الػفيطططططططططة.. وتطططططططططل تحفطططططططططخ... 
ليد  مطططططططططغ العذطططططططططع.. والسطططططططططػدة.. وتشحطططططططططت فطططططططططي دوا مطططططططططي سطططططططططخاديب ودهطططططططططا

والتطططططططططع ي...وتجعمشي مطططططططططع نفدطططططططططي أتبطططططططططادل حسيسيطططططططططة المايطططططططططا.. ومقاسطططططططططسة 
 الػججانيات.. والسعل الرافي...والهيغ...
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ّٕفِظ... ٔفظ اٌزٛاصً اٌذافئ...ٚرشرٍت أصٛي اٌزشادُ  وثٍشا ِب رُذط فً اٌ

صً اٌشاشذ... ِٓ غٍش أجٍش ٌُذفع... ِٚٓ غٍش ِأسة ٌُجزغى...ٚٔفظ  اٌزٛا

٘زا..)ألصذ اٌشٍٙك ٚاٌضفٍش فً ِعٕبٖ اٌذغً(.. ال ٌٕفث ِثٍّب ٌذفع ثٗ 

اٌغضجبْ اٌثبئش  ِثالً.. أِبَ اٌٛجٖٛ اٌجشٌئخ اٌٛدٌعخ...ٚال رُٕثش ِٓ خالٌٗ  

أٚ رزطبٌش ِٕٗ... رساد سطجخ ٚلبعٍخ عٕٛح.. أٚ دزى ِٓ غٍش لصذ... ٌىٕٗ 

اٌّشئٍخ ... ٚاٌزً ٔفظ أٌٍف.. عٍّك، ٌشِض ٌغشٌبْ لطشاد اٌّٛدح غٍش 

ُٔذغٙب فً دٚاخٍٕب ... ِٓ غٍش أْ ٔذسن وٕٗ أصٌٛٙب... أٚ ٚجٙخ 

أغٍبثٙب... فًٙ دائّب رُٛدً ثّب رجذٌٗ عٍٓ اٌشضبء... اٌزً ً٘ عٓ 

اٌعٍٛة وٍٍٍخ... ٚاالعزذغبْ، دٍث ال رجذٚ ثٛادس  اٌزشزذ ٚاٌزشفع... اٌزي 

ثٍٓ إٌفٛط... دزى فً  ٌزّبصج ٚاألٔفخ... ٚاٌزً لذ رعّذ إلٔضاي اٌزجبعذ

ّْ إٌفٛط عجعخ ال  أعٍى ِشارجٙب ًٚ٘ اٌشاضٍخ اٌّشضٍخ... رٌه إرا عٍّٕب أ

 غٍش... ًٚ٘:

هالشفذ األمارة... والشفذ المػامة... والشفذ السمهسة... والشفذ  
السصسلشة.. و الشفذ الخاضية... والشفذ السخضية وتأتي ا يخا الشفذ 

 الكاممة ن ...

أمطططططططا هطططططططح  األ يطططططططخة فهطططططططي نفطططططططذ ال تقطططططططاوم.. وال ُتطططططططجرك لهطططططططا 
كيشػنططططططة... فهططططططي أصططططططعب نفططططططػس الخمططططططع  وأعقططططططجها... تمططططططظ هططططططي 
الططططططططططشفذ البذططططططططططخية... لكشهططططططططططا عشططططططططططج الططططططططططبعس هيشططططططططططة... يساططططططططططغ 

 إ زاعها وتهحيبها.. إن أراد  صاحبها ذلظ.    
 قال الذاعخ:

 عميظ نفدظ هحبها....

 فسغ ممكت  ياد  الشفذ.... 
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 محمػما. عاش الجهخ 

 

 وقال شاعخ آ خ:

 الشفذ راغبة إذا رغبتها...

 وإذا ُتخد إلى قميل تقشع... 

 

 وتقػل الشفذ إن ُسلمت:

 ولقج قمت لشفدي وأنا بيغ السقابخ ..

 هل رأيت األمغ والخاحة...

 إال في الحفائخ..؟ 

 فأشارت.. وإذا لمجود عصف في السحاجخ...

 ثع قالت:

 أيها الدائل إّني لدت أدري! 

هطططططططططح  الطططططططططشفذ هالسمػلطططططططططػةن .. صططططططططط بة السطططططططططخاس ... لكشطططططططططي رأيتهطططططططططا 
تخزططططططططع ذليمططططططططة...  اضططططططططعة... شائعططططططططة. . مختططططططططارة .. وترططططططططب  .. راضططططططططية 
مخضططططططططططية.. لططططططططططجى عسططططططططططي صططططططططططاحب الططططططططططجيغ الستشططططططططططامي.. الططططططططططحي أنهططططططططططظ 

 كاهمي...ردهًا مغ الدمان .. 
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كطططططططان عسطططططططي إندطططططططانا باامطططططططل الترطططططططػر.. صطططططططافي الدطططططططخيخة.. بطططططططجون 
.كان ضططططططططططاحاا مدتبذططططططططططخا.. يهسططططططططططه الخيططططططططططخ.. شططططططططططػائب.. وبططططططططططجون هنكططططططططططجن.

يدطططططططططابع الشػايطططططططططا الحدطططططططططشة إلطططططططططى مخافلها..إندطططططططططانيته  مقطططططططططت مطططططططططغ شيشطططططططططة 
سطططططططسحة... جعمتطططططططه يطططططططجرك معشطططططططى اإل طططططططاء ... ومعشطططططططى الرطططططططجاقة... وكيفيطططططططة 
التعامططططططططل مططططططططع الغيططططططططخ ... كططططططططع كططططططططان حايسططططططططا رغططططططططع البدططططططططاشة ... هحططططططططبلل 

ى أّن شططططططبظن... يعططططططخف كيططططططف يططططططجيخ الحططططططػار ليرططططططل لحططططططل السذططططططامة... حتطططططط
 السدارعيغ الحيغ كان يجيخ دفتهع... أشمقػا عميه اسع:

هأب سططططططططططططمبن وهططططططططططططػ اسططططططططططططع مذططططططططططططتع مططططططططططططغ هالدططططططططططططمبةن الحبططططططططططططل 
السعطططططططخوف... فهطططططططػ وباسطططططططتخجامه لتمطططططططظ هالدطططططططمبن كطططططططان حطططططططبّلاًل لكطططططططل مطططططططا 
يرطططططططعب عمطططططططى اأ طططططططخيغ ... ولعمسطططططططظ أيهطططططططا القطططططططارئ الكطططططططخيع... ففطططططططي فتطططططططخة 

لطططططططػشغ... وتصطططططططال الخسدطططططططيشات كانطططططططت األميطططططططة تدتذطططططططخي فطططططططي كطططططططل أنحطططططططاء ا
كططططططططل فلططططططططات السجتسططططططططع.. تسططططططططدو كططططططططل سططططططططميع... وتزطططططططط ف كططططططططل قططططططططػي... 
ولسجتسططططططططع السططططططططدارعيغ نرططططططططيب مهططططططططػل مشها....فكططططططططان هأب سططططططططمبن يرططططططططػل 
ويجطططططططػل... يحسطططططططل كشانتطططططططه التطططططططي كطططططططان قػامهطططططططا السشصطططططططع الدطططططططميع... الطططططططحي 
يحمطططططططػ لكطططططططل مطططططططغ يدطططططططتسع لطططططططه... وفطططططططي مزطططططططاميشه الحمطططططططػل البلزمططططططططة ... 

 السبتغاة..

 

ي هأب سطططططططططمبن... كسطططططططططا كطططططططططان يحمطططططططططػا لمجسيطططططططططع لقطططططططططج أمزطططططططططى عسططططططططط
مشاداتطططططططططه بطططططططططحلظ االسطططططططططع... أمزطططططططططى وقتطططططططططا شطططططططططػيبل فطططططططططي الايطططططططططام بسهطططططططططام 
عسمططططططه... مططططططغ غيططططططخ كمططططططل أو ممططططططل... يطططططططل، غالبططططططًا، متحخكططططططًا فططططططي محططططططاور 
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ثابتططططططططة... مططططططططغ مشدلططططططططه إلططططططططى السذططططططططخو ... ومططططططططغ ثططططططططع إلططططططططى بيططططططططت أدمحم ود 
 العساس.. في الحمة الججيجة...

زططططططططططايا... وكططططططططططل مططططططططططا قططططططططططج  يهططططططططططع هحيططططططططططث تحرططططططططططخ السذططططططططططاكل والق
السطططططططططططدارعيغ... ومطططططططططططا يتعمطططططططططططع بهطططططططططططع مطططططططططططغ زراعطططططططططططة.. وحطططططططططططر.. وري... 

 وتيخاب.. وكل الشذاشات الخاصة بهعن...

 ثع مغ بعج ذلظ  رجػعًا إلى بيته مغ بعج الغخوب..

 

كشططططططططت أنططططططططا الػحيططططططططج الططططططططحي يهططططططططتع بحسططططططططار .. ربصططططططططه... ورعايتططططططططه.... 
عسطططططططي الططططططحي أرا  كطططططططل  وعميقتططططططه ... وكشططططططت بطططططططالصبع قخيبططططططا مشطططططططه... إذ أنططططططه

يططططططػم فططططططي السشططططططدل... أو فططططططي السذططططططخو ... فقططططططج كططططططان هططططططػ وأبططططططي، عميهسططططططا 
الخحسطططططططة، ال يفتخقطططططططان... إال مطططططططغ بعطططططططج الغطططططططخوب.. إن لطططططططع ياطططططططغ هشالطططططططظ مطططططططا 

 يحتع بقاءهسا سػيا...

 

تعمسططططططططت مططططططططغ عسططططططططي احسططططططططج دمحم ود المسططططططططيغ... ومططططططططغ أبططططططططي كيططططططططف 
ج ترططططططططططام بشططططططططططػد الرططططططططططجاقة... وكيططططططططططف تسططططططططططجد حبالهططططططططططا. . وكيططططططططططف تػشطططططططططط

العبلئطططططططططع.. وألول مطططططططططخة أدرك معشطططططططططى هشطططططططططيمشي وأشطططططططططيمظن... فطططططططططي صطططططططططست 
وقططططططػة... عخفططططططت أنهسططططططا كانططططططا ممسططططططيغ باططططططل الشطخيططططططات التخبػيططططططه... قططططططجيسها 
وحطططططططجيثها... تعمسططططططططت مشهسطططططططا كيططططططططف تتصططططططططابع الشػايطططططططا الحدططططططططشة... وحدططططططططغ 
الططططططططغ... وروابطططططططط الثقطططططططة... واحتطططططططخام اأ طططططططخ ... وبعطططططططج الشططططططططخ... تعمسطططططططت 
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تيطططططططططططططب... والتخصطططططططططططططيط... والتشفيطططططططططططططح الدطططططططططططططميع...عخفت التطططططططططططططجبيخ .... والتخ 
 فيهسا كيف كانا يتعامبلن مع نفديهسا ومع الغيخ...

وقتهططططططططا مططططططططا كشططططططططت أعمططططططططع أّن هشالططططططططظ عمػمططططططططًا ُتططططططططجّرس فططططططططي مجططططططططال 
 الدراعة واإلدارة.. غيخ تمظ التي كانا يتستعان بها ويتقشاها...

 

مطططططّي ... مطططططا تعمستطططططه مشطططططظ يطططططا عسطططططي احسطططططج دمحم ود المسطططططيغ.. أصطططططب  ديشطططططا ع
لطططططع تسهمشطططططي سطططططشػات العسطططططخ معطططططظ... ألرد بعزطططططًا يدطططططيخا مسطططططا تعمسطططططت عمطططططى 

 يجيظ..

لكشطططططططططي ومططططططططططغ السبكطططططططططج.. سططططططططططأنتقل حطططططططططامبًل عمػمططططططططططظ، ومسارسططططططططططاتظ 
الستيشطططططططة.. بطططططططيغ إ طططططططػتي وأبشطططططططائي.. تخميطططططططجًا، وتسجيطططططططجًا... لذخرطططططططظ الطططططططحي 
لطططططع تسططططط  معالسطططططه وآثطططططار ... عاديططططططات الدمطططططان... فهطططططػ بطططططاقي ولطططططغ يشدططططططى.. 

 شجي الحياة تشبس...ما بقيت ع

الحططططططططال أوسططططططططع مططططططططغ أن يحرططططططططخ فططططططططي هططططططططح  الرططططططططفحات ... ولكططططططططغ 
تمبيطططططططة لصمطططططططب غطططططططاٍل وعديطططططططد عمطططططططّي... رميطططططططت بهطططططططح  التعبيطططططططخات الذطططططططاردة.. 
عمططططططططى الهططططططططػاء... ندططططططططأل هللا أن يططططططططخحع أبططططططططي أدمحم ود العسططططططططاس... وعسططططططططي 
احسطططططططططج دمحم ود المسطططططططططيغ.. رحسطططططططططة واسطططططططططعة... وأن يجسطططططططططع فيسطططططططططا بيشهسطططططططططا.. 

ج... كسططططططططا جسططططططططع بيشهسططططططططا فططططططططي دنياهسططططططططا... أ ططططططططػيغ... فططططططططي جشططططططططات الخمطططططططط
 صجيقيغ.. متخابصيغ.. إلى أن فخو السػت في ما بيشهسا...

 

 ن7ه                              



 

254 

 

 العشكبػت"                           

 

هالعشاكطططططططططططبن... ذات  يعطططططططططططج العشكبطططططططططططػت واحطططططططططططجا مطططططططططططغ العشكبػتيطططططططططططات       
الدططططططيخة الصيبططططططة... إّنططططططه هططططططادئ الصبططططططا  ال يثيططططططخ ضططططططجة وال جمبططططططة... تمططططططظ 
التطططططططي قططططططططج  تترططططططططار  فيهطططططططا األصططططططططػات بشذططططططططازها السعهطططططططػد... حتططططططططى عشططططططططج 
أصطططططعب السػا طططططف وأقمهطططططا مخونطططططة... مطططططغ تمطططططظ  التطططططي تسطططططخ بطططططه فطططططي مدطططططيخة 
حياتطططططططططه وعمطططططططططى قرطططططططططخها... والتطططططططططي يشذطططططططططج فيهطططططططططا االحتسطططططططططاء والهطططططططططخوب... 

عسميطططططططططة مطططططططططا يعطططططططططخف ب..هالطططططططططجفا  الدطططططططططمبين... وهطططططططططػ الجطططططططططخي  مشتهجطططططططططاً 
واالبتعطططططططاد عطططططططغ مطططططططػشغ الخصطططططططخ... ممسمسطططططططا كطططططططل مطططططططا وهبتطططططططه لطططططططه  القطططططططجرة 
اإللهيططططططططة... مططططططططغ سططططططططخعة فائقططططططططة... مططططططططغ مشطططططططططػر كتمتططططططططه الجدططططططططسانية... 
مقارنططططططططططة بابططططططططططار العشاكب.مثططططططططططل: هأم شططططططططططبتػن أو بالرخاصططططططططططيخ الكبيططططططططططخة أو 

أحيانططططططططا لكثيططططططططخ مططططططططغ بشططططططططي  هأم قخنبططططططططعن كبيططططططططخة الحجططططططططع... فهططططططططي مخيفططططططططة
 البذخ... الحيغ يابخونها في الحجع ميلات السخات...

 

ففططططططططي مطهططططططططخ هططططططططح  الحذططططططططخات الستعايذططططططططة مططططططططع اإلندططططططططان فططططططططي      
بيلاتطططططططططه السختمفطططططططططة... وفطططططططططي حخكاتهطططططططططا وسطططططططططمػكياتها.. هشطططططططططاك مطططططططططا يثيطططططططططخ 
الدططططططططططخط واالشططططططططططسلداز لططططططططططجى اإلندططططططططططان... مسططططططططططا يططططططططططجعػ لمحيصططططططططططة مططططططططططغ 

 مخاض الجمجية السعجية...أ صارها... كالمدع أو نقل األ
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لكطططططططّغ هطططططططحا العشكبطططططططػت الهطططططططيغ يعتبطططططططخ فشانطططططططا مطططططططاهخا... يحسطططططططل مطططططططا    
يحسطططططططل مطططططططغ أدوات الفشطططططططان السبطططططططج ،  مطططططططا يحسطططططططل بجا مطططططططه ولطططططططيذ بيطططططططج ... 
فهططططططططططػ يدططططططططططتصيع ندطططططططططط.  يططططططططططػط ر يقططططططططططة جططططططططططجًا... وقػيططططططططططة فططططططططططي نفططططططططططذ 
الػقت...يعسططططططططل عمططططططططى تذططططططططاباها وندططططططططجها بسقططططططططجرة فائقططططططططة... فططططططططي  فططططططططة 

تكطططططططططططاد تزطططططططططططاهي هجهطططططططططططج سطططططططططططيجنا سطططططططططططميسان فطططططططططططي  وسطططططططططططخعة محهمطططططططططططة...
الدططططططخعة...ففي  ططططططبلل وقططططططت وجيططططططد يشجططططططد مططططططغ الذططططططباات السشدططططططػجة.. مططططططا 
يطططططططططحهل شطططططططططابل ومزطططططططططسػما .. فالذطططططططططباات التطططططططططي تشدططططططططط... ترطططططططططب  فطططططططططي 
اترطططططال وثيطططططع مطططططع أشطططططخاف وحػاشطططططي الساطططططان السعطططططج  لطططططحلظ الشدطططططي... فطططططي 
كططططططل االتجاهطططططططات...وفي نفطططططططذ الػقطططططططت هططططططي شطططططططباة تطططططططجعػ لمعجطططططططب.. إنهطططططططا 

د خف السططططططططتقغ الترططططططططسيع ... وهططططططططي تتحسططططططططل حخكططططططططة الخيططططططططاح القػيططططططططة كططططططططال
ومهسططططططا كانططططططت جارفططططططة... فتاططططططف أمططططططام الخيططططططاح صططططططامجة... وكأنهططططططا صططططططشعت 
مطططططططغ  يطططططططػط ببلسطططططططتياية أحدطططططططغ ا تيارهطططططططا...وهي فطططططططي ذات الػقطططططططت تتحسطططططططل 
وتقطططططططػى عمطططططططى حسطططططططل ثقطططططططل ذلطططططططظ العشكبطططططططػت.. الطططططططحي يشدلطططططططع عميهطططططططا فطططططططي 

ي كططططططططل االتجاهططططططططات.. التططططططططي سططططططططخعته الفائقططططططططة..عبخ كططططططططل السدططططططططارات.. وفطططططططط
 يدمكها عشجما يتقرى ماان فخيدته....

 

تتفططططططاوت شططططططباات العشاكططططططب تمططططططظ فططططططي كثافتهططططططا.. وفططططططي سططططططساكة  يػشهططططططا... 
وفطططططططي شػلهططططططططا.. وفططططططططي متانتهطططططططا.. وفططططططططي إتقططططططططان تخبيصهطططططططا.. وفططططططططي أشططططططططاال 
الذطططططططططباات وز خفهطططططططططا ... يجطططططططططيء هطططططططططحا التفطططططططططاوت حدطططططططططب البيلطططططططططة التطططططططططي 

أو فطططططططي السشطططططططاشع السحسيطططططططة..  ندطططططططجت فيهطططططططا.. فقطططططططج تكطططططططػن فطططططططي السشطططططططازل
مططططططططططغ عشاصططططططططططخ الصبيعططططططططططة.. كالخيططططططططططاح واألمصططططططططططار.. أو قططططططططططج تكططططططططططػن بططططططططططيغ 
األشططططططجار... فططططططي السشططططططاشع الغابيططططططة.. أو فططططططي  الحططططططجائع التططططططي تقططططططل فيهططططططا 
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الحخكة...البذططططططططططخية أو الحيػانيططططططططططة...تمظ التططططططططططي تساشهططططططططططا مططططططططططغ االصططططططططططصياد 
 الدميع السذبع لخغباتها...

كهططططططػف فططططططي الجبططططططال.. أو األغططططططػار هشططططططاك أيزططططططا مططططططغ األمططططططاكغ مثططططططل ال    
التطططططي يشدططططط. فيهطططططا ذلطططططظ الشطططططػ  الكبيطططططخ مطططططغ العشاكطططططب شطططططباكه.. حيطططططث ياطططططػن 
لسجابهططططططططة العػامطططططططططل الصبي يطططططططططة األثطططططططططخ الكبيطططططططططخ ... فطططططططططي نػتيطططططططططة الشدطططططططططي. 

 الحي يتسيد بالقػة والستانة...

يحطططططططع لشطططططططا أن نصمطططططططع عمطططططططى العشكبطططططططػت كمسة:هنّدطططططططاجن... بطططططططل هطططططططػ 
 نّداج ماهخ..

زططططططططخة غططططططططار يابخنططططططططي.. ويابططططططططخ كططططططططل األغططططططططػار... أنططططططططا اأن فططططططططي ح   
عطسططططططططططططة وفزططططططططططططيمة... يابخهططططططططططططا مقامططططططططططططا ورفعططططططططططططة... ويفػقهططططططططططططا فخامططططططططططططة 
واعطططططتبلء.. ذلطططططظ هطططططػ هغطططططار ثطططططػرن... مبتطططططجأ مدطططططيخة هجطططططخة الخسطططططػل الكطططططخيع 

 ... صمػات هللا عميه وسبلمه ...  إلى السجيشة السشػرة....

 

 إنطططططططه هغطططططططار ثطططططططػرن الطططططططحي يتحيطططططططد مػقعطططططططه الخفيطططططططع... فطططططططي أعطططططططبل   
جبطططططططل ثطططططططػر... جشطططططططػبي ماطططططططة الساخمطططططططة... قطططططططادتشي أقطططططططجاري ونفدطططططططي إليطططططططه 
... فج متططططططططه وتخبعططططططططت بجا مطططططططططه.. وصططططططططميت.. ودعطططططططططػت لططططططططي ولغيطططططططططخي..رغع 
أنطططططي كشطططططت أشطططططعخ بالزططططط ف.. وبالجونيطططططة أمطططططام مطططططغ فطططططت  بطططططاب الغطططططار عمطططططى 
مرطططططططخاتيه لهسطططططططا... وشططططططططعخت بطططططططالفقخ والعطططططططػز ... وأنططططططططا أسطططططططتحكخ الدططططططططيخة 

لططططططططططي ذات الشصطططططططططططاقيغ... ثطططططططططططػبيغ اثشطططططططططططيغ  الشبػيططططططططططة الذطططططططططططخيفة... فبلحطططططططططططت
فقطططططططط... والح لطططططططي العشكبطططططططػت السدططططططططّيخ بقطططططططجر مطططططططغ هللا العديطططططططد .. والحططططططططت 
لطططططططي الحسامطططططططة وهطططططططي مشكفلطططططططة عمطططططططى بيزطططططططها... ال يذطططططططغمها شطططططططاغل عطططططططغ 
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أداء رسططططططططالتها.. الستسثمططططططططة فططططططططي حسايططططططططة أكططططططططخم  مططططططططع هللا وصططططططططاحبه هأبططططططططي 
تتقرطططططططى باطططططططخ الرطططططططجيعن...والحت لطططططططي الجساعطططططططة الفطططططططاجخة.. التطططططططي كانطططططططت 

آثطططططططططار الخسطططططططططػل الكخيع،صطططططططططمى هللا عميطططططططططه وسطططططططططمع،  وصطططططططططاحبه رضطططططططططي هللا 
 عشه... 

 

سططططططططاءلت نفدططططططططي كثيططططططططخا .. لططططططططع هططططططططحا الغططططططططار بالططططططططحات؟... الططططططططحي      
يابطططططع فطططططي هطططططحا الجبطططططل هجبطططططل ثطططططػرن... فطططططي عاطططططذ اتجطططططا  مدطططططيخة الهجطططططخة 
إلططططططى السجيشططططططة السشططططططػرة... ثططططططع كيططططططف تططططططع الػصططططططػل إليططططططه؟... وقططططططج تدططططططمقت 

ج أكثطططططخ مطططططغ ألطططططف وأربعسائطططططة عطططططام مزطططططت... مشطططططح الهجطططططخة أنطططططا الجبطططططل... بعططططط
الشبػيططططططة ... فططططططي غزططططططػن ثبلثططططططة سططططططاعات متػاصططططططمة... وأنططططططا فططططططي عشفططططططػان 
شططططططبابي... وكيططططططف تدططططططشى لمرططططططحابية الػفيططططططة هأسططططططساء بشططططططت أبططططططي باططططططخن أن 
تدطططططططططططمظ شخيقطططططططططططًا غيطططططططططططخ معبطططططططططططجة، إلطططططططططططى تمطططططططططططظ القسطططططططططططة، عطططططططططططجة مطططططططططططخات 

خ رضطططططططي هللا يػميططططططا؟...وكيف تدطططططططشى المطططططططخأة مثططططططل هأسطططططططساء بشطططططططت أبططططططي باططططططط
عشهسطططططططان.. أن تطططططططجرك دورهطططططططا وتحفططططططط  سطططططططخها؟... إنهطططططططا ال شطططططططظ مدطططططططّيخة... 

 فاألمخ بيج هللا أوال وأ يخا...

 

نططططططخت إلطططططى ماطططططة مطططططغ عطططططٍل... فأنطططططا أتبطططططػأ ماانطططططا متعاليطططططا مطططططا بطططططيغ     
الدططططططططساء واألرض ... ماانططططططططا قرططططططططيا...فعخفت أنططططططططي ال أسططططططططاوي شططططططططيلا ولططططططططػ 

هطططططا كبيطططططخا صطططططُغخ عشططططططجي اأن... يدطططططيخا مطططططغ ممطططططظ هللا ... فكطططططل مطططططا كطططططان قبم
وكمسططططططا كططططططان ذا معشططططططى لططططططجي أصططططططب  حقيططططططخا ... ال يدططططططاوي مططططططا يدططططططاوي فططططططي 

 مػقفي هحا...
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تدطططططططاءلت مطططططططع نفدطططططططي... وأعمطططططططع عمطططططططع اليقطططططططيغ، أنهطططططططا ال ولطططططططغ تجيطططططططب..  
 فقمت:

 كع أساوي أنا عشج هللا... مسا مجسػعه ثسانية مميارات مغ البذخ؟

 كثيخا :وجاءتشي اإلجابة بعج أن تعرت عمّي  

 هال شئن.....

 

  

 

 

 

 

 

 

 ن8ه                                  
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 الشبت السبارك                            
 

مططططططططططططغ بططططططططططططاب الحاسططططططططططططة اإللهيططططططططططططة... والتػزيططططططططططططع العططططططططططططادل لقبيمططططططططططططة    
الشباتطططططططات.. وفرطططططططائمها، وأنػاعهطططططططا الستعطططططططجدة... كسطططططططا أشطططططططار لطططططططحلظ عمسطططططططاء 

أصططططططططبحت مهططططططططجًا لكططططططططل مخمػقاتططططططططه األحيططططططططاء... عمططططططططى ضهططططططططخ األرض، التططططططططي 
الحيطططططططططة.. مطططططططططغ نبطططططططططات وحيطططططططططػان.. فطططططططططي جسيطططططططططع أنسطططططططططاشهع.. وأشطططططططططاالهع.. 
وألططططططططططػانهع.. وميططططططططططداتهع التططططططططططي تحططططططططططجد نذططططططططططاشاتهع الحيػيططططططططططة الستشػعططططططططططة... 
وتبططططططيغ أهططططططجاف مططططططا قططططططج  مقطططططططػا مططططططغ أجمططططططه.. وتػضطططططط  أنططططططػا  العبلقطططططططات.. 
وشخائطططططططططع السعايذطططططططططة بيطططططططططشهع، فطططططططططي تقشيطططططططططة عاليطططططططططة.. تطططططططططػحي بقطططططططططػة اإلرادة 

لهيططططططة.. التططططططي بدططططططصت  يسشتهططططططا التامططططططة.. تمططططططظ التططططططي ال يذططططططػبها الخمططططططل اإل 
وال الخطططططططططػر.. لمسدطططططططططتصمع ولمستقرطططططططططي لمحقطططططططططائع.. يتزططططططططط  األمطططططططططخ جميطططططططططًا، 
فطططططططي إدراك التفطططططططاوت.. واال طططططططتبلف.. والتشطططططططػ ، فطططططططي مطططططططا بطططططططيغ أفطططططططخاد الخمطططططططع 
مطططططططغ نبطططططططات وحيطططططططػان.. فهطططططططػ قمسطططططططا ياطططططططف عمطططططططى اتفطططططططاو تطططططططام.. أو تذطططططططابه 

اد، مطططططططططغ نبطططططططططات أو حيطططططططططػان أو بذطططططططططخهأرقى كامطططططططططل.. بطططططططططيغ هطططططططططبالء األفطططططططططخ 
 الحيػانات وأرفعها قجرًان...

 

لكططططططططّغ بعزططططططططًا مططططططططغ الرططططططططفات والسسيططططططططدات.. قططططططططج تتقططططططططارب فططططططططي مططططططططا  
بيشهطططططا مطططططغ أوجطططططه شطططططبه غيطططططخ متصطططططابع.. حتطططططى فطططططي التطططططػائع البذطططططخية التطططططي 
ندططططططططسيها بالستصابقططططططططة... التططططططططي نططططططططجرك أن أصططططططططمها واحططططططططج، أي أنهططططططططا نططططططططات. 

 ريبها بحيػان مشػي واحج...انقدام بػيزة واحجة.. تع تخ
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لششطططططططططططخ فططططططططططي تسعططططططططططغ تططططططططططام..  وفططططططططططي دقططططططططططة متشا يططططططططططة،ألي تططططططططططػأم  
متصططططططابع مططططططغ بشططططططي اإلندططططططان.. فممػهمططططططة األولططططططى نحططططططذ بأنهسططططططا متذططططططابهان 
تسامطططططططططًا.. إاّل أّنططططططططططه وبالتططططططططططجقيع المرطططططططططيع.. سططططططططططشصالع بعططططططططططس اال تبلفططططططططططات 
بيشهسطططططا.. فططططططي التكطططططػيغ العططططططام لجدطططططجيهسا.. هططططططحا فقطططططط مسططططططا ندطططططتػحيه مططططططغ 

نططططططططب الحدططططططططي.. فسططططططططا بالططططططططظ قططططططططارئ العديططططططططد.. فططططططططي غيططططططططخ ذلططططططططظ مططططططططغ الجا
الرططططططططفات، غيططططططططخ الحدططططططططية السشطططططططططػرة، والتططططططططي تتعمططططططططع بالدططططططططمػك العططططططططام.. 
والتسيططططططد فططططططي الشذططططططاط الحيططططططاتي.. الططططططحي تختمططططططف فيططططططه السػرثططططططات الجيشيططططططة.. 
والتعططططططططططجادات البيليططططططططططة.. والتططططططططططأثيخ االجتسططططططططططاعي.. وتبططططططططططجيبلت السجتسعطططططططططططات 

التقاليطططططططططططج.. والسػروثططططططططططات الثقافيطططططططططططة.. وا تبلفاتهططططططططططا، حدطططططططططططب العططططططططططادات.. و 
والتقمبطططططططططططططططططات السشا يطططططططططططططططططة.. والتزطططططططططططططططططاريذ األرضطططططططططططططططططية.. والستبايشطططططططططططططططططات 
االقترططططططادية.. مطططططططغ شطططططط  ومطططططططغ دعططططططة فطططططططي ال ططططططير، واالنتسطططططططاءات الجيشيطططططططة 
العقجيططططططة.. ومططططططا يتططططططجا ل مططططططغ انتسططططططاءات، وروابططططططط، وتذططططططجد، وتعططططططجد.. إلططططططى 
 جانطططططططب الكثيطططططططخ مطططططططغ تغيطططططططخات مػا طططططططف الحيطططططططاة.. التطططططططي كطططططططع شطططططططتت مطططططططعل
البذططططططططخية.. و أفططططططططخزت مشهططططططططا أكػامططططططططًا مططططططططغ الدططططططططمػكيات.. والسعططططططططارف، مططططططططا 
فتلططططططططت تمسمططططططططع مططططططططا قططططططططج فططططططططات مشهططططططططا وتبلشططططططططى.. هططططططططجرا ، ناويططططططططة الخجططططططططػ  
السدتعرططططططي، لسططططططا بططططططجأ هللا بططططططه الغططططططخض مططططططغ  مططططططع اإلندططططططان.. فططططططي قػلططططططه 

 تعالى:

 هوما  مقت اإلنذ والجغ إال ليعبجونن...    

 و هللا العطيع.صج                                 

 ن56هالداريات آية                                        
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فططططططططططي ضططططططططططل هططططططططططح  السفارقططططططططططات الحياتيططططططططططة... مدتعرططططططططططية التططططططططططػاؤم، 
وصطططططططططططط بة التصططططططططططططابع... تػافططططططططططططجت إلططططططططططططّي بعططططططططططططس مططططططططططططغ الستذططططططططططططابهات، 
والستشطططططططاضخات، التطططططططي أممطططططططت عمطططططططّي إسطططططططبام الشططططططططخ فطططططططي كيشػنتهطططططططا... وفطططططططي 

قمتطططططططططططه... فطططططططططططي مدطططططططططططارات حياتشطططططططططططا سطططططططططططخ وجػدهطططططططططططا الستفطططططططططططخد.. وعمطططططططططططى 
 الستبايشة...

 

بططططططططجأُت أدرك السثططططططططيبلت الستذططططططططابهة، فططططططططي نطططططططططخي، بططططططططيغ شخرططططططططيغ 
مطططططططغ  اصطططططططة أهمشطططططططا.. فطططططططي هشبذطططططططةن، أراد هللا لهسطططططططا أن ياػنطططططططا رفيقططططططططيغ.. 
فطططططططططي درب مطططططططططغ دروب الحيطططططططططاة الذطططططططططائكة.. الستسطططططططططجدة، شيمطططططططططة عسخيهسطططططططططا، 

د، تكططططططاد وذلططططططظ بسططططططا أتاحططططططه هللا، وغططططططخس فططططططي نفدططططططيهسا... صططططططفات، وغخائطططططط
تكططططططططػن مػروثططططططططة.. و مػّرثططططططططة مططططططططغ أصططططططططػلهسا الستقجمططططططططة.. وليدططططططططت تمططططططططظ 

 األصػل التي يحاي عشها الدمف...

 

تتشاسطططططططب أوقطططططططات ميبلدهسطططططططا... و أكطططططططاد أجطططططططدم أنهسطططططططا ولطططططططجا سطططططططاعة  
مططططططا كانططططططت الدططططططساء تسصططططططخ.. مبذططططططخة بططططططالخيخ والشسططططططاء... أو سططططططاعة غيسططططططة 

ة بقططططططجوم أ ططططططػيغ رشبططططططة تتهططططططادى بطبللهططططططا الػارفططططططة... نحططططططػ داريهسططططططا، مبذططططططخ 
متسططططططططططاثميغ.. ال يذططططططططططبهان أحططططططططططجًا مططططططططططغ الخمططططططططططع.. بعططططططططططج دمحم صططططططططططمػات هللا 
وسطططططططططبلمه عميطططططططططه.. إاّل نفدطططططططططيهسا، فهسطططططططططا يحسطططططططططبلن اسطططططططططسيغ كطططططططططخيسيغ هدمحم 
والبذطططططططططيخن... وهسطططططططططا مطططططططططغ أسطططططططططساء الشبطططططططططػة... ألعططططططططططع  مطططططططططع هللا عمطططططططططى 
اإلشططططططبلو... لشبيشططططططا الكططططططخيع، عميططططططه أفزططططططل الرططططططبلة والتدططططططميع دمحم بططططططغ عبططططططج 

 ..هللا..
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بطططططططإذن مشطططططططظ قطططططططارئ الكطططططططخيع... دعشطططططططي أورد فيسطططططططا يمطططططططي بعزطططططططًا مسطططططططا 
لسدطططططططته فيهسطططططططا مطططططططغ مسيطططططططدات.. كطططططططادت أن تكطططططططػن واحطططططططجة... نطططططططات.  قالطططططططب 
نزططططططططططيج زاهططططططططططي.. أحاسططططططططططت مقاييدططططططططططه فططططططططططي إبططططططططططجا   مقططططططططططي.. ال تغذططططططططططا  
العذطططططططػائية مطططططططغ قخيطططططططب أو مطططططططغ بعيطططططططج... تديشطططططططه فعطططططططال سطططططططامية.. ترطططططططصف 

انيططططططططه الصيبططططططططة، فططططططططي تططططططططػارد والسثاليططططططططة عمططططططططى صططططططططعيج واحططططططططج.. وتتقططططططططافد مع
سطططططمذ لصيطططططف.. كططططططع أصطططططمحت حططططططااًل مطططططائبًل..  وكططططططع جبطططططخ بهططططططا كدطططططخ شططططططال 

 أمخ شفائه.. 

 

د مطططططططططططت عمطططططططططططى والطططططططططططجي هدمحم ود العسطططططططططططاسن.. سطططططططططططاعة اسطططططططططططتخاحة، 
تخمطططططططل وقتهطططططططا تتطططططططابع أداء نذطططططططاشات مطططططططغ الحيطططططططاة تسيطططططططدت بالجيسػمطططططططة... ال 

وسطططططططادة ال تتػ طططططططف إاّل عشطططططططج سطططططططاعات السشام..القميمطططططططة لطططططططيبًل  التطططططططي تتػسطططططططج 
تعطططططططخف لطططططططحة االرتخطططططططاء.. أو لطططططططحة األحطططططططبلم، التطططططططي قطططططططج تحتطططططططاج لتفدطططططططيخ.. 
غيطططططخ التفدططططططيخات الستعططططططارف عميهطططططا، فططططططي ذلططططططظ الدمطططططان الدططططططس ، هوقططططططت لططططططع 
نكطططططططغ نعطططططططي أو نفطططططططخو مططططططططا بطططططططيغ الخؤيطططططططا والحمططططططططع فكبلهسطططططططا فطططططططي شططططططططخعتشا 

 واحجن... 

 

إّن رؤيططططططة السططططططاء فططططططي السشططططططام مططططططثبًل.. يقابمهططططططا فططططططي التفدططططططيخ الخيططططططخ 
خ.. وكططططططططحلظ الخزططططططططخة والبيططططططططاض، أمططططططططا رؤيططططططططة الشططططططططار.. والططططططططجماء.. والبذطططططططط

والمططططططػن األحسططططططخ.. فططططططي السشططططططام أيزططططططًا، فهططططططي تشصططططططػي عمططططططى مطططططططاهخ الذططططططخ 
واالسططططططططتعاذة.. وكثيططططططططخا مططططططططا يتجاوزهططططططططا الشططططططططاس فططططططططي مططططططططػششي، ويتحططططططططايمػن 
عميهططططططططا بتفدططططططططيخات مخضططططططططية.. ويرططططططططفػنها بسططططططططا يعشططططططططي هأضططططططططغاث أحططططططططبلمن، 
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ذن.. أمطططططططا مثطططططططل الحمطططططططع الطططططططحي ويساططططططغ تفدطططططططيخها هإنطططططططت نسطططططططت شطططططططبعان وبطططططط
تطهططططططخ فيططططططه هالمسططططططةن.. واألكططططططل بأنػاعططططططه .. وأكططططططل المحسططططططة بالططططططحات.. فهططططططي 
التططططططططي يتعططططططططارف األهططططططططل عمططططططططى تفدططططططططيخها بططططططططالسػت..  فترططططططططب  تفدططططططططيخاتهع 
دائسطططططًا مبشيطططططة عمطططططى جسمطططططة واحطططططجة تقطططططػل: هربشطططططا يدطططططتخ ربشطططططا يجيطططططب الفيهطططططا 

..  يططططططططخ ويافيشططططططططا الذططططططططخن... يقػلططططططططػن ذلططططططططظ وقططططططططج مططططططططؤل قمططططططططػبهع الخططططططططػف
والتططططططططػجذ.. والصططططططططػاف عمططططططططى مشططططططططازل  هالسخضططططططططانيغن.. مططططططططغ األهططططططططل مططططططططغ 
غيطططططططخ إيزطططططططاح لؤلمطططططططخ.. أو إفرطططططططاح عشطططططططه.. إاّل مطططططططغ بعطططططططج هوقطططططططػ  الفطططططططاس 

 في الخاسن.. 

 

هشططططططططططاك مططططططططططا يصططططططططططخو أبططططططططططػاب األحططططططططططبلم... مططططططططططغ الططططططططططجواب.. ومططططططططططغ 
الدواحططططططططططططف.. كالثعططططططططططططابيغ.. والتساسططططططططططططي .. وهشططططططططططططاك العقططططططططططططارب.. وبايططططططططططططة 

زططططططططططططططًا هالبعاعيططططططططططططططتن.. والدططططططططططططططحخة.. الحذططططططططططططططخات الزططططططططططططططارة.. وهشططططططططططططططاك أي
 والذياشيغ.. و هأباباسن.. 

 

فططططططططي جانططططططططب آ ططططططططخ.. تذططططططططخو حططططططططػل السحططططططططتمع أضططططططططػاء الرططططططططفاء.. 
كااللتقطططططططططططططاء بالرطططططططططططططالحيغ... مطططططططططططططغ الخمطططططططططططططع، والطططططططططططططحاكخيغ.. والعابطططططططططططططجيغ 
السخمرططططططيغ.. فططططططي سططططططخهع.. وفططططططي جهططططططخهع.. ومططططططغ أمثططططططال العططططططارفيغ بططططططا .. 

والعطططططططططافيغ عطططططططططغ الشطططططططططاس.. والحطططططططططافطيغ لحطططططططططجود .. والبطططططططططاريغ بػالطططططططططجيهع.. 
كأمثطططططال أبطططططي.. ومطططططغ وججتطططططه جالدطططططًا معطططططه.. أثشطططططاء جمدطططططة االسطططططتخاحة تمطططططظ 
التططططططي أشططططططخت إليهططططططا مدططططططبقا مططططططغ قبططططططل.. أن هيدططططططخقشي الحططططططجيث فهططططططػ فعططططططبًل 

 ذو شجػنن...
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أتطططططجري قططططططارئ العديططططططد مططططططغ ذلططططططظ الطططططحي وججتططططططه فططططططي مجالدططططططة أبططططططي؟  
ي التطططططي إّنطططططه صطططططشػ  وشطططططبيهه.. وهطططططػ الشرطططططف الثطططططاني.. كسطططططا صطططططػرته مخآتططططط

أضهططططططططخت لططططططططي.. كططططططططل أوجططططططططه التذططططططططابه.. مططططططططغ غيططططططططخ همػنتططططططططاج أو  ططططططططج  
 ترػيخيةن... كان جميذ أبي هػ:

 الخال هبذيخ ود الذفيع ود مرباحن                

هطططططططحا هطططططططػ السقرطططططططػد فطططططططي حطططططططجيثي مشطططططططح بجايطططططططة السقطططططططال.. أ طططططططحتشي 
الحيطططططاة فطططططي معيتطططططه دهطططططخًا شطططططػيبًل.. واسطططططتصعت أن أتغمغطططططل فطططططي دوا طططططل ذاتطططططه 

و هأكطططططططػ .. مبدطططططططػشًا أنذطططططططج، وأتطططططططخنع، وأقطططططططػقي كسطططططططانن.. بسثطططططططل   وأتخبطططططططع..
مطططططططا تعمستطططططططه مشطططططططه.. عخفتطططططططه كسطططططططا يعخفطططططططه السقخبطططططططػن مشطططططططه.. وكسطططططططا يعخفطططططططه 
أبشططططططططاؤ .. كططططططططان  ططططططططالي هبذططططططططيخ ود الذططططططططفيعن.. ذكيططططططططًا لساحططططططططًا.. ال تتعثططططططططخ 
الكمسطططططططة الصيبطططططططة أبطططططططجًا.. كطططططططي تبطططططططارح شطططططططفتيه.. وال تتعشطططططططت عمطططططططى اإلشطططططططبلو 

مطططططططططع رفيقاتهططططططططا.. فططططططططي تكططططططططػيغ، وتمطططططططططػيغ،  عشططططططططجما يأمخهططططططططا.. أن ترططططططططصف
شططططططصخ أو بيططططططت مططططططغ الذططططططعخ.. فططططططي مشامططططططه أو فططططططي صططططططحيانه.. كططططططان بذططططططيخ 
 ططططططططالي، مثططططططططااًل يحتططططططططحي فططططططططي الججيططططططططة.. و السثططططططططايخة.. وتفعيطططططططططل اإلرادة.. و 

 إهانة الشفذ..

 

إنطططططططططه مطططططططططأ ػذ بالتفطططططططططاني واإل طططططططططبلص، فطططططططططي عسمطططططططططه، وفطططططططططي تخبيطططططططططة 
خيخة.. كططططططططان ال فمططططططططحات أكبططططططططاد .. أعططططططططخف كططططططططع كططططططططان صططططططططبػرا، ونقططططططططي الدطططططططط

يتخصططططططططى الخصططططططططػط الحسططططططططخاء، إال عشططططططططجما يتصمططططططططب األمططططططططخ ذلططططططططظ.. فهططططططططػ ال 
 يحتسل الجونية واالندواء.. وُأجسل قػلي وأقػل:
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إنططططططه كططططططان قسططططططخًا بططططططل شسدططططططًا شططططططسمتشا بططططططحا خ ضططططططػئها ودفلهططططططا عمططططططى  
 الجوام...

ألططططططع أقطططططططل إنطططططططه وأبطططططططي كانطططططططا رفيقطططططططيغ.. يتذطططططططابهان فطططططططي الكثيطططططططخ مطططططططغ 
 فجمها... رحسهسا هللا.الرفات إن لع تكغ كمها، 

أورد فيسططططططا يمططططططي بعططططططس مططططططا كططططططان يجسططططططع بيشهسططططططا مسططططططا أشططططططارت بططططططه 
  صػات السديخة الحياتية لجيهسا... 

كانططططططططا صططططططططػفييغ كططططططططامميغ متبلزمططططططططيغ.. تمايططططططططا الصخيقططططططططة مططططططططغ قصططططططططب 
 زمانه الذيك عػض هللا ود الشسيخ في شبذة....

كانططططططططا شططططططططاعخيغ يجيططططططططجان نطططططططططع القرططططططططائج الرططططططططػفية التططططططططي تتعمططططططططع 
الصخيقططططططططة الدططططططططسانية، فططططططططي ذلططططططططظ الػقططططططططت، السذططططططططبعة باثيططططططططخ مططططططططغ بسططططططططشه. 

 اإلشارات.. التي تبخز سيخة شيػ هسا.. ومغ حدا حدوهع...

كانططططططا سططططططػيًا يعسططططططخان حمقططططططات الططططططحكخ فططططططي همدططططططيج الذططططططيك أحسططططططج ود 
 الذيك عػض هللا بالرفيخايةن...في كل السشاسبات واألتياد.

... فطططططططي تجطططططططجهسا سطططططططػيًا فطططططططي أداء هالقرطططططططيجن  طططططططارج حمبطططططططة الطططططططحكخ 
مجسػعطططططططططات مطططططططططغ الفقطططططططططخاء هالحيطططططططططخانن.. يدطططططططططتخجمػن هالعرطططططططططين بادطططططططططخ 
العططططططططيغ والرططططططططاد.. جسططططططططع عرططططططططا... بططططططططجاًل عططططططططغ هالصططططططططارن، وذلططططططططظ هبشقططططططططخن 
عرططططططططططًا مصخوحططططططططططة عمططططططططططى األرض.. ب..هالعرططططططططططين الرططططططططططغيخة..  فططططططططططتبلمذ 
هالعرطططططططين  مطططططططع بعزطططططططها.. يبعطططططططث بأنغطططططططام إيقاتيطططططططة آسطططططططخة.. تبطططططططخز جسطططططططال 

 انيه...تذصيخ أبيات القريج.. وتفخيج مع
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لقطططططططج تطططططططخك كطططططططبل الذطططططططاعخيغ.. حرطططططططيمة كبيطططططططخة مطططططططغ القرطططططططائج.. تطططططططع 
ضططططططسها فطططططططي دواويططططططغ.. مشهطططططططا مطططططططا نذططططططخ ومشهطططططططا مطططططططا هططططططػ قيطططططططج الشذطططططططخ... 
وحدططططططب عمسططططططي يعاططططططف اأن أبشططططططاء الصططططططخفيغ، كططططططل شططططططخف عمططططططى حططططططجة، فططططططي 

 أمخ تبػيبها.. وشباعتها.. ومغ ثع نذخها...

ى.. أذكططططططططخ مططططططططغ قرططططططططائجهسا... الستذططططططططابهة فططططططططي السقرططططططططج والسعشطططططططط 
مططططططغ وحططططططي التصططططططابع، الططططططحي ذكخنططططططا، يقططططططػل  الشططططططا هبذططططططيخن.. فططططططي مصمطططططططع 

 أحج قرائج :

 في قػزك هشاك... دايخيغ الػصػل،

 سمسشا الاياد...

 رميشا الحسػل. 

 ويقػل هود العساسن:

 شتل حػزو... بجري في قػزو،

 ثسار نخمػ..

 والتيغ والسػزو.

لششططططططططططخ هشطططططططططا ونتصمطططططططططع.. كيطططططططططف كطططططططططان هالقطططططططططػزن، مرطططططططططجر الخيطططططططططخ 
يهسا، هطططططططططػ السبتغطططططططططى.. وهطططططططططػ هالقطططططططططػزن الطططططططططحي تاطططططططططيع عميطططططططططه قخيطططططططططة لطططططططططج

هالرطططططططططفيخايةن... حيطططططططططث يقصطططططططططغ هالذطططططططططيك أحسطططططططططج ود الذطططططططططيك عطططططططططػض هللان 
 وأتباعه األوفياء.
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وغيطططططططخ ذلطططططططظ الكثيطططططططخ مطططططططغ القرطططططططائج... ذات التصطططططططابع فطططططططي السعشطططططططى 
 والسقرج فسثبًل:

 قال والجنا هود العساسن في إحجى قرائج :

 البخو الذال...

 ال،والدحب الس

 وهاأللسين الدال...

 شػف أهل الحال.

 وقال  الشا هبذيخن في مصمع إحجى قرائج :

 بخوو الميل ا تمفغ...

 شخني وجػهًا سمفغ،

 يا عاشع الدادة...

مططططططغ هشططططططا يبططططططجو لشططططططا أّن البططططططخو بططططططات إلهامططططططًا لهسططططططا... فططططططي إنذططططططاء 
القرططططططططائج، وتختيبهططططططططا... صططططططططػفيًا، حتططططططططى تتػاكططططططططب مططططططططع السعشططططططططى السقرططططططططػد 

 السشذػد.والهجف 

 

كانططططططا تططططططاجخيغ.. فططططططي مجططططططال تجططططططارة محططططططجودة.. تتسثططططططل فططططططي الشذططططططاط 
هالكشتيشططططططين.. فكبلهسططططططا يستمططططططظ هكشتيشططططططًان صططططططغيخًا فططططططي مشدلططططططه.. بططططططخأس مططططططال 
ضططططططط يف، فهطططططططػ ومطططططططغ مشطػرهسطططططططا الخطططططططاص.. فسطططططططا يجشيانطططططططه مطططططططغ أربطططططططاح 

 هالكشتيغن يداعج كثيخًا في هالسعايرن.. بسحجودية مقشعة لكميهسا.
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ب..هالكشتيشطططططططططططيغن مطططططططططططغ مػقطططططططططططع أ طططططططططططخ، تطططططططططططشقبًل كانطططططططططططا يتطططططططططططشقبلن  
مػسطططططططططسيًا،  إلطططططططططى مذطططططططططخو  التجطططططططططاني حسػدي..أثشطططططططططاء مػسطططططططططع الحرطططططططططاد.. 
حيططططططططث يتجسططططططططع هُلّقططططططططاط القصططططططططغن... مططططططططغ أصططططططططػل هالساججيططططططططة الجعمططططططططيغن.. 
القططططططططادميغ مططططططططغ مشططططططططاشع هالذططططططططقيعن.. غخبططططططططي مشصقططططططططة الشيططططططططل األبططططططططيس.. 

احي وهشططططططططاك أيزططططططططًا مططططططططغ هاُلمقططططططططاطن مططططططططغ يشتسططططططططي لسشصقططططططططة هأم جططططططططجادن نططططططططػ 
 العخشاػل...

 

هططططططططبالء هالمقططططططططاطن هططططططططع الدبططططططططائغ السعتسططططططططجون.. لكططططططططبل هالكشتيشططططططططيغن.. 
كطططططل يشطططططال حططططططه ورزقطططططه.. مطططططغ حخكطططططة البيطططططع والكدطططططب الخبحطططططي.. مطططططغ غيطططططخ 
تشطططططططافذ، وال حدطططططططج.. يعتسطططططططج رفيقطططططططا الطططططططجرب.. مػضطططططططػ  مقالشطططططططا هطططططططحا، فطططططططي 
مدطططططططاعجتهسا فطططططططي الايطططططططام باألعسطططططططال هالكشتيشيطططططططةن ابشاهسطططططططا الصفطططططططبلن هعسطططططططخ 

الطططططططخحسغن... ويعطططططططج هطططططططحا نػعطططططططًا مطططططططغ التصطططططططابع والتذطططططططابه، فالػالطططططططجان وفطططططططت  
يعتبططططططططططخان هططططططططططح  السذططططططططططاركة.. نػعططططططططططًا مططططططططططغ أنططططططططططػا  التخبيططططططططططة.. والحفطططططططططط .. 

 والتجريب.. لسجابهة ضخوف الشذاشات الحياتية السدتقبمية...    

 

كانطططططططططا مطططططططططدارعيغ مطططططططططغ الصطططططططططخاز األول.. فهسطططططططططا متساشطططططططططان باطططططططططل مطططططططططا 
ورعايطططططططة.. وحرطططططططادا.. كسطططططططا يعتبطططططططخان  بيطططططططخان يتعمططططططع بالدراعطططططططة... غخسطططططططًا.. 

فطططططي كطططططل مطططططا يهطططططع أمطططططخ الدراعطططططة.. مطططططغ تحدطططططيغ ألسطططططاليبها، وتجشطططططٍب لعطططططجم 
نجاحهططططططططططططا.. ومعالجططططططططططططة ألمخاضططططططططططططها.. واسططططططططططططتثسار لسشتجاتهططططططططططططا... بذططططططططططططتى 
الػسططططططائل العمسيططططططة.. وشططططططتى أنططططططػا  الخبططططططخات.. فقططططططج أتاحططططططت لهسططططططا م يذططططططة 
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تيهسطططططططططا.. شيبطططططططططة.. وسطططططططططط مطططططططططػاششيهع، بطططططططططل كانطططططططططا متجطططططططططاوريغ فطططططططططي مدرع
 فالسدافة بيغ حػاشتيهسا هفخكة رجلن.. هيعشي ما بعيجةن..

 

هططططططططحا هططططططططػ األمططططططططخ الططططططططحي جعمشططططططططي أذهططططططططب إلططططططططى شبذططططططططة.. بغيططططططططة  
القبططططططػل فططططططي السجرسططططططة الججيططططططجة.. فططططططي م يططططططة  ططططططالي العديططططططد وابشططططططه فططططططت  
الططططططططخحسغ.. وقططططططططج أسططططططططمفت الحططططططططجيث عططططططططغ هططططططططحا السػضططططططططػ ، فططططططططي مػا ططططططططف 

ة .. أنشطططططططططي وفطططططططططت  سطططططططططخدية سطططططططططابقة... وكطططططططططان مطططططططططغ السرطططططططططادفة الجسيمططططططططط
الطططططططططخحسغ، قبمشطططططططططا سطططططططططػيًا بالسجرسطططططططططة .. ويعطططططططططج ذلطططططططططظ أيزطططططططططًا نػعطططططططططًا مطططططططططغ 

 التصابع.. 

 

جعططططططططل مشططططططططا ذلططططططططظ القبططططططططػل أشفططططططططااًل أحططططططططخارًا... إذ كططططططططل مشططططططططا امتمططططططططظ 
هدحذطططططططًان يخرططططططططه.. فطططططططي التشقططططططططل مطططططططغ وإلططططططططى السجرسطططططططة.. وبططططططططحلظ أعفيشططططططططا 
أبػيشططططططا مططططططغ مخادفتهسططططططا عمططططططى ضهططططططخ حساريهسططططططا.. الرططططططبػريغ، فانعتقططططططا مشططططططح 

 ظ المحطة.. مغ حسل حسػلة زائجة... وهحا تصابع آ خ.تم

وكانططططططططططت حخيتشططططططططططا تمططططططططططظ.. بسثابططططططططططة عيططططططططططج السططططططططططتقبللشا.. يدططططططططططتحع 
 االحتفال به مغ وقت أ خ ..

 

كتصططططططابع آ ططططططخ ... لططططططع يفتشططططططي بعططططططج أن أذكططططططخ أنططططططي وفططططططت  الططططططخحسغ  
أ ططططططي.. قططططططج درسططططططشا سططططططػيًا فططططططي  مططططططػة الذططططططيك أحسططططططج ود الذططططططيك عططططططػض هللا 

مططططططظ القخيططططططة الػادعططططططة.. والػرعططططططة.. التططططططي ذهبططططططت لهططططططا فططططططي هالرططططططفيخايةن... ت
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راجطططططبًل  وحطططططجي لمسطططططخة األولطططططى.. غيطططططخ أنطططططي ندطططططقت مطططططع أ طططططي فطططططت  الطططططخحسغ 
الحقطططططططًا.. أن نتخافطططططططع ونسذطططططططي سطططططططػيا... مطططططططغ هشبذطططططططةن إلطططططططى هالرطططططططفيخايةن 
وبطططططططالعاذ..  مطططططططخة واحطططططططجة فطططططططي كطططططططل أسطططططططبػ ... ذهابطططططططًا وإيابطططططططًا، ال شطططططططظ أّن 

بعيطططططجة ندطططططبيًا.. لصفمطططططيغ لطططططع يطططططج بل  السذطططططػار كطططططان شطططططاقًا، فالسدطططططافة كانطططططت
 بعج في متاهات هالذقاوةن ...

 

كشطططططططت دائسطططططططًا هأغذطططططططىن فطططططططت  الطططططططخحسغ فطططططططي مشطططططططدلهع.. فطططططططي الحمطططططططة 
القجيسططططططططة.. الططططططططحي آلططططططططت ممكيتططططططططه لمسخحططططططططػم عبططططططططج الططططططططخحسغ ود يػسططططططططف ود 
عخيبططططططططططي، السمقططططططططططب ب.. هجططططططططططخادن.. مططططططططططغ بعططططططططططجها نتجططططططططططه وعططططططططططغ شخيططططططططططع 

ػم الجسعططططططططة... لشرططططططططل هالخدميططططططططةن غخبططططططططًا... وذلططططططططظ  عشططططططططج زوال شططططططططسذ يطططططططط
هالرطططططططفيخايةن عرطططططططخًا.. محاشطططططططاة لمدطططططططعات سطططططططػط الفكطططططططي هإدريطططططططذن عميطططططططه 

 رحسة هللا. 

 

فطططططططططي تصطططططططططابع آ طططططططططخ... تمقفتشطططططططططا السجرسطططططططططة كسطططططططططا أسطططططططططمفت.. وكشطططططططططا 
قخيبطططططططي السدطططططططتػى ألتحرطططططططيمي أثشاءهطططططططا... ففطططططططي نتيجطططططططة أول امتحطططططططان لشطططططططا 
بالسجرسططططططططة كشططططططططا نحططططططططغ  االثشططططططططيغ... مططططططططغ ضططططططططسغ الخسدططططططططة األوائططططططططل فططططططططي 

ب... وأذكططططططططخ أّن أ انططططططططا هالرططططططططجيع السبططططططططارك جططططططططار الشبططططططططين... كططططططططان التختيطططططططط
 في التختيب األول...   
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مزططططططططت بشططططططططا مدططططططططيخة الحيططططططططاة أنططططططططا وفططططططططت  الططططططططخحسغ، إلططططططططى األمططططططططام، 
وقبمشططططططططا سططططططططػيًا بالسخحمططططططططة الستػسططططططططصة... ومططططططططغ ثططططططططع عسمشططططططططا فططططططططي أشططططططططخف 
السهططططططططغ.. مهشططططططططة الخسططططططططل، عسمشططططططططا كسعمسططططططططيغ.. وال زال الحططططططططال بشططططططططا حتططططططططى 

ندطططططططتغغ عطططططططغ هطططططططح  السهشطططططططة الذطططططططخيفة، وال زلشطططططططا متسدطططططططايغ المحططططططططة.. لطططططططع 
بهطططططططا.. وذلططططططططظ مططططططططغ غيطططططططخ أي تشدططططططططيع تططططططططع فيسطططططططا بيششططططططططا.. لسداولططططططططة هططططططططح  
السهشطططططططة،  لكشطططططططى أرفطططططططع األمطططططططخ لسطططططططا تػشطططططططج بطططططططيغ األبطططططططػيغ مطططططططغ صطططططططبلت.. 
وتذططططططططابه.. فطططططططططي أمخهسططططططططا الحيطططططططططاتي الستجانذ...الططططططططحي قادنطططططططططا إلططططططططى هطططططططططحا 

 التذابه بيغ األبشاء.

 

شططططططططططات واألوالد.. مططططططططططا شططططططططططاء لهسططططططططططا هللا أنجططططططططططب الذططططططططططبيهان مططططططططططغ الب
ذلططططططظ، فقططططططج تدوجططططططا أكثططططططخ مططططططغ زوجططططططة.. وهشططططططا تصططططططابع آ ططططططخ.. ولكططططططل مشططططططا 
نحططططططغ، تخكتهسططططططا، التططططططي دفعطططططططا بهططططططا فططططططي  زطططططططع الحيططططططاة .. شططططططأنه ومدطططططططار 
حياتططططططه.. الططططططحي ربسططططططا يشططططططت. عشططططططه الكثيططططططخ.. مططططططغ التصططططططابع والتذططططططابه... أنططططططا 

تصيع أن شخرطططططططيًا أكتفطططططططي بهطططططططحا القطططططططجر.. دون رغبتطططططططي.. ففطططططططي ضشطططططططي  أسططططططط
أواصططططططل، لكشطططططططي سطططططططأرحل بعيطططططططجا.. تاركطططططططًا السجطططططططال لغيطططططططخي.. عمشطططططططي أرتذطططططططف 
بعزطططططًا مطططططغ رحيطططططع أبطططططي.. و طططططالي.. وأعطططططػد مطططططغ ججيطططططج أغطططططػص فطططططي سطططططحخ 

 تمظ األيام الرافيات.

 

لكططططططططع حبططططططططي الخططططططططالز أبشططططططططاء  ططططططططالي الجدططططططططػر... هشبيططططططططعن أبططططططططي، 
ووحيططططططي الططططططحي حطططططططخك فططططططي دوا مططططططي... ذكخيطططططططات كانططططططت  اممططططططة.. وأد مشطططططططي 

فطططططططي معيتطططططططه، التطططططططي شطططططططػو بهطططططططا عشقطططططططي.. حيشسطططططططا قطططططططادني معطططططططه وذريتطططططططه.. 
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م.. وأنطططططططططططا هألكطططططططططططجن 1955لسجرسطططططططططططة هشبذطططططططططططةن األوليطططططططططططة، فطططططططططططي العطططططططططططام 
هدحذطططططططططين السمقططططططططططب ب...هالّشعيطططططططططخن... تمططططططططططظ هالمكطططططططططجاتن الست بططططططططططة عمططططططططططى 
جانبيطططططططه.. عمشطططططططي أسطططططططتصيع مدطططططططايخة هحسطططططططار ن السدطططططططار  و هالسذطططططططاين فطططططططي 

 ذات الػقت...

 

وحدطططططططططغ القبطططططططططػل عشطططططططططج هللا... لكسطططططططططا الخحسطططططططططة.. وجسيطططططططططل الثطططططططططػاب.. 
أبططططططططططططططػي الكططططططططططططططخيسيغ.. متصططططططططططططططابقي الدططططططططططططططسات الحدططططططططططططططشة... والخرططططططططططططططال 
الفاضططططططططططمة... والعسططططططططططل الططططططططططجءوب... و جداكسططططططططططا هللا بقططططططططططجر مططططططططططا شػقتسانططططططططططا 

 به... مغ رحسة وسعت كل مقامات حياتشا.   

 

هلكططططططل مشططططططا نحططططططغ أبشططططططاء الذططططططبيهيغ...ما يقابمططططططه مططططططغ شططططططبيه أبيططططططه..  
أو غيططططططخ ذلططططططظ و هعذططططططان الخططططططػف مططططططغ  صططططططشػ .. أو دفعتططططططه فططططططي الجراسططططططة،

العططططططيغ.. أحدططططططغ نبعططططططج شططططططػية.. وكفططططططى مططططططغ العشقططططططػد عسططططططخ وفططططططت  الططططططخحسغ 
 كسثال...ن 

          

 

 

 الخاتسة                           
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 مػششي شبذة...

 زا خ باأل يار مغ أمثال ما تصخقشا إليهع... 

 بيغ دفتي هحا الكتيب.

 فمشا أن نفخخ بأمثالهع...

 أن نتمسذ بعزًا مغ سيختهع...ونحاول  

 لتكػن شاهجًا عمى ما قجمػ ... 

 مغ نفع...و يخ.. 

 لسجتسعهع، ولسجتسعات أ خى... 

 تػاصمت معهع في ذات الصخيع...، 

 وهػ ما قج يداعجنا كثيخًا...

 ونحغ نفتر في متاهات مغ تاريك... 

 هحا السجتسع هالذباشين العطيع... 

 الشابس بالكثيخ والػفيخ...

 مغ الجػانب السذخقة...  

 والتي نأمل أن تزيء شخيقًا..

 ربسا تكػن  افتة اإلضاءة.. لجى أجيالشا الحاضخة. 

 ولجى أجيال سػف تأتي مغ بعجهع..  
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 تتمسذ الخصى.
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 الطـــرٌك إلى الصــــفٌراٌة                        

 )الخــــــــــــلوة(                                                                
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الشٌخ/ أحمد ود الشٌخ عوض هللا )ٌرحمه هللا(. 
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 اإلهــــــــداء                                      

 

 ألٌكم الخلٌفة / أسامة الشٌخ حمزة....

 لفمراء.. والسالكٌن.. المنضوٌن تحت لواء...وإلى الحٌران .. وا

 علٌه رحمة هللا... -)مسٌد وخلوة( الشٌخ أحمد ود الشٌخ عوض هللا 

 إلٌكم أحبابً...المراء،و

 فً أصماع السودان المختلفة...

 وإلى من هو منكم.. فً لابمة المثمفٌن...  

 من أبناء أمتنا السودانٌة المعطاءة،

 وإلى كل من ٌؤتً عبركم.. من المهتمٌن بالتراث، 

 وإلى كل من جاءكم ٌسعى للعلم وللمعرفة... 

 أهدي هذا الصرح التراثً اإلسبلمً.. 

 الذي أرجو أن ٌكون شامة آسرة... فً  صفحات التراث النٌرة... 

 وأن ٌجد نافذة ٌعبر منها للخٌر.. 

 وللفابدة.. 

 لكل أفراد األمة الواعدة. 
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 الممدمة                                        

 

 عزٌزي المارئ....    

 إّن للتراث السودانً ٌنابٌع..  

 ثرة... متنوعة...  ال تنضب...

 فهً ذات جذور ممعنة فً التعمك..نابضة و دافمة، 

 ال ٌتولؾ معٌنها أبداً، 

 وهً متجددة فً ذات الولت... 

 تهدي فٌضها عبر مساحات التارٌخ... 

 وعبر حمبه المتعالبة... 

 ألمة لم ٌتولؾ عطاء أفرادها.. 

 وعطاء مجتمعاتها... 

 عن اإلتٌان بكل ما هو جدٌد... وما هو مبتكر.. 

 وكل ما هو موثوق رباطه...

 مشتمبًل على وجدانٌاته، وعلى لٌمه، 

 وعلى نشاطاته الحٌاتٌة المتعددة...  

 التً مٌزته كثٌرا عن ؼٌره من األمم األخرى ... 

 فً كل حمبه التارٌخٌة...

 الزاخرة بالتنوع الحضاري، 

 المتمدد مع مرور العصور...  

 وتنوع مآل الحٌاة البشرٌة....
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 لن عزٌزي المارئ...

 أن تتصفح معً الصفحات المادمات... 

 وى.. لنمؾ سوٌاّ على بعض مضامٌن التراث التعلٌمً فً الخبل

 وعلى شًء من مضامٌن التراث المومً السودانً الدٌنً..

 بصفة خاصة، 

 رؼبة فً إزاحة الستار..  

 ونفض الؽبار... العالك بها،

 من متكدسات الماضً.. وترسباته، 

 فلعلنا نسوق أنفسنا..  

 بدًأ من هذا المنطلك الصلب...

 والسمو إلى آفاق..  

 .. تجعل منا.. منارة بارزة.. وزاهٌة

 فً رفع شؤن األمة السودانٌة المسلمة.. 

 والترلً بها..  

 إلى ما هو أسمى.. و أنبل،

 وإلى ما هو أكبر لدراً..  

 و أرفع مكانة..

 بٌن األمم من حولنا، 

 فتراثنا المومً...الدٌنً.... 

 ؼنً بما فٌه..  

 ونابض ال تكؾ ٌنابٌعه..

 وال تتولؾ ... أن تسكب...  
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 كل ما هو مفٌد.. 

 ألمتنا..

 ولؽٌرها من األمم... 

 فً عصر أصبح للتراث فٌه..

 لٌمة.. 

 وفً الحفاظ علٌه مكرمة. 

 

 ستجدنً عزٌزي المارئ ...  

 أستخدم كلمة )ود( دون أن أستخدم كلمة )إبن(... 

 أو وصل االسم مع اسم الوالد والجد مباشرة... 

 فمثبًل : )دمحم العماس عثمان(... 

 أكتبها كما ٌلً:

  ود العماس ود عثمان...دمحم 

 وفً بعض األحاٌٌن تكتب...

 )دمحم(.. )أمُحمد( ...)بضم األلؾ و الحاء(. 

 واألمٌن تكتب )اللمٌن(...ومثالها:

 )أحمد ُأمُحمد ود اللمٌن...( 

 وما ذلن إالّ بعضاً من تراث ألفناه فً موطننا... )شبشة(.
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 الصفٌراٌة والــــتراث                                 

  

ٌشتمل التراث السودانً... الذي نحن بصدد الؽوص فً بحوره، و التوؼل فً      

عمك ٌنابٌعه، على مختلؾ نشاطات الحٌاة العملٌة منها.. والنظرٌة.. والوجدانٌة، 

.. والتجارب الفردٌة، والجماعٌة، المبلٌة منها.. شاملة الجوانب األدبٌة.. والعلمٌة

والجهوٌة.. والوافدة، من دول الجوار.. أو الدول والشعوب ذات األثر الثمافً.. 

 واسع االنتشار.

 

لد ٌشمل التراث أٌضاً، ما لد جاء به الرحالة.. والسٌاح.. والهاربٌن من      

أوطانهم، جراء وطؤة الحروب الداخلٌة.. أو الحروب الخارجٌة، أو الهاربٌن من 

العدالة فً أوطانهم، أو المشردٌن من مواطنهم، ألي سبب كان.. بصفة عامة، أو 

صناعات، أو الذٌن تزاوجوا مع التجار.. أو الرعاة.. أو أصحاب الحرؾ وال

المجتمعات السودانٌة.. فؤنجبوا ما شاء لهم أن ٌنجبوا.. من األوالد ومن البنات، 

 وكل أصحاب الحاجات المربٌة.. وؼٌر المربٌة. 

 

كل هذا الفٌض الذي ذكرنا.. من الحاالت، استطاع هذا التراث الموروث.. أن    

تمع السودانً.. من خبلل حمب متتالٌة، ٌكّون بوتمة واحدة، تحدث عن نسٌج المج

لكل منها شكلها الحٌاتً... وتراكماتها الثمافٌة، التً تخصها، والتً أصبحت إرثاً 

ٌتعلك بحٌاة األمة السودانٌة، وأصبحت تراثاً موحداً لكل األمة، التً تتحٌز رلعة.. 

ات.. ذات مواصفات معٌنة.. الطبٌعٌة منها والمناخٌة.. بصفة عامة، والمكون

واألصول اللؽوٌة.. والعمابدٌة.. والوراثٌة، والتراكٌب الخلمٌة.. واآلمال والتطلعات 

المومٌة.. والنزعات المبلٌة.. واالنتمابٌة.. والعبللات العامة.. بمن هم فً الجوار، 

 أو ما لد ٌتخطاهم بالحد الممبول.

 

. أم  كان رمزٌاً التراث السودانً... إن كان ممارسة عملٌة محسوسة ووالعٌة.    

ومعنوٌاً.. كما هو فً المصص.. والشعر.. واألدب، بمختلؾ فنونه.. وبكل 

تفاصٌله..  فهو ٌحّدث عن أمة واحدة...وعصر أو عصور معٌنة... سطرت على 

 صفحات نشاطات األمة.
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 ٌمكن لنا أن نمول:   

رات وحمب.. ال إّن التراث السودانً بالنسبة لنا كسودانٌٌن، هو الحٌاة، محددة بفت 

زالت متعلمة بؤذهان األفراد.. أو ما لد اندثر منها بفعل الزمن.. فالتراث حٌاة 

مستمرة.. تستمد كل حمبة منها ما شاءت.. أن تحذو من حذو.. عامدة إلى تخلٌده، 

 وإلى تطوٌره، باإلضافة أو بالحذؾ أو بالتعدٌل.        

    

الٌوم... ما هً إالّ حٌاة سبمت أحداثها، إّن المصص.. والحكاوي، التً نجترها    

لكننا ال زلنا نمارس بعض نشاطاتها.. ونعجب بالكثٌر من فمراتها.. ونزاول 

أحداثها وكؤننا نحن الشخوص األصلٌٌن، سوى أن كان ذلن ممارسة.. أو عن 

 طرٌك ألحكً.. أو عن طرٌك التمثٌل، أو الكتابة، بؤي صٌؽة ممروءة.. 

 

ص وبكل ما جاء فٌها من خرافات.. أو أساطٌر.. أو بدع، فهً كما أّن المص     

تهفو إلى ؼرس لٌم معٌنة فً المجتمعات، أو االبتعاد عن صفات.. وممارسات.. 

وخصال منبوذة، وكلها وفً مجملها.. نابعة من عصارة األمة الواحدة، وكلها تعبر 

 تعبٌراً صادلاً على ما ٌجوس بدواخل أفرادها... 

 

نى معانٌها البعض وٌنسبها لمن ٌنسب... أو ٌعضد بها ما ٌنشده لوالً أو لد ٌتب    

فعبلً، ولد ٌتحاشاها البعض، بحسب رإٌته الذاتٌة.. وبحسب تفسٌراته لؤلشٌاء، 

ولكنها فً خاتمة المطاؾ.. فهً تحمل من المعارؾ ما ٌراود خٌال كل منتمً 

و ما  سٌإدي بها ألن تكون للمجموعة الواحدة، فتصبح بذلن سلوكاً مشتركاً... وه

 تراثاً لومٌاً.. فً ممتبل الزمان.

 

من مضامٌن هذه المصص المتنوعة.. تنحدر األمثال، التً تعبر عن موالؾ    

حٌاتٌة مجتمعٌة، فاألمثال فً مجملها تختصر كثٌراً من السطور والفمرات، كً 

اً.. أو تعدٌل نمط تدلل على سلون أو معرفة.. تتضمن إرشاداً.. أو عظة.. أو توجٌه

حٌاتً بعٌنه... فالمثل ٌحمل ممولة )خٌر الكبلم ما لل ودل(، ولد ٌستخلص 
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البعض.. بعض الجمل أو بعض التعبٌرات.. التً ستصبح ألواالً مؤثورة مستمببلً.. 

 تصب فً ذات الوعاء التراثً للمجتمع... ونمصد به هنا المجتمع السودانً.

 

لوالب.. وفً ممامات سردٌة.. تختلؾ من ولت تؤتً وتصاغ المصص.. فً      

آلخر.. أو من موضع لؽٌره.. أو من صٌاؼة ألخرى.. أو من أسلوب ألسلوب.. 

فمنها ما لد ٌحكى كما هو مؤلوؾ فً األحاجً، بمضامٌنها المختلفة... الدٌنٌة 

ً ما  منها واالجتماعٌة...والثمافٌة، وهو النوع اللفظً من المصص.. والذي ؼالبا

ً ما تموم النساء بطرحه بشكل ٌحك ى للصؽار من البنٌن والبنات لٌبلً.. وؼالبا

درامً.. ونمصد بالنساء هنا )الحبوبات( أو األمهات، أومن ٌحذو حذوهن من 

 الخاالت.. والعمات.. واألخوات الكبار...

 

كثٌراً ما تتضمن لصص األحاجً ..الكثٌر من الخرافات مثل )الؽول(.. ومثل      

)ود أمبعلو(.. ومثل )النسناس(.. ومثل )الشكلوتة(.. ومثل )الصمور الكبٌرة(.. 

أشباه )تٌلنك أب صلعة(.. التً ال ترى إالّ فً الخٌال.. ومثل )البعاعٌت( جمع 

ٌر انتباه الصؽار، وٌدعوهم إلى تفهمه، )بعاتً(... وؼٌر ذلن مما هو خرافً.. ٌث

وٌثٌر مشاعرهم بالخوؾ.. أو بالتولعات الشجاعة.. أو تلن التً تدعو إلى 

اإلحباط...كما تتناول األحاجً لصص البطوالت والفروسٌة...فهً تربوٌة تعلٌمٌة 

 فً الممام األول.

 

سً(، عن أصبحت مثل تلن المصص تدّرس ضمن مناهج التعلٌم النظامً )المدر   

طرٌك ألحكً.. وعن طرٌك التحلٌل الكتابً أو المرابً، مع استخبلص العبر 

والمعارؾ البلّزمة، ومما هو مإسؾ.. فالمعلم وفً متابعته العلمٌة تلن.. ال ٌدرن 

أنه ٌموم بتحلٌل الوجه التراثً لتبلمٌذه، بل ٌمؾ عند تلن الخبلصة التً توصل 

تمدٌر.. أن ٌعطً التلمٌذ جملة واحدة... ٌؽطً إلٌها من المصة، فكان وعلى ألل ال

 بها كل مجهوداته المصصٌة تلن، أال وهً:

 

 )دا من التراث السودانً(.                           
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نحن نعلم جٌداً.. أنه وفً ولتنا هذا.. أّن معظم خرٌجً الجامعات الٌوم، ال     

راّ.. وحتى بعض الكبار منا ال ٌدركون معنى كلمة تراث، مع أنهم ٌتلفظون بها كثٌ

ٌعرفون عن التراث السودانً المومً الكثٌر.. وذلن إما لؽٌاب المضمون التراثً 

 عن المنهج الدراسً، أو عزوؾ ممصود عن األسس التربوٌة للمجتمع.  

 

ً بتراثها.. فما     ً بالؽا معظم مجتمعات العالم.. وحسب ما شاهدت، تهتم اهتماما

ملموسة.. أو ما تتوصل إلٌه من آثار الثمافات الممروءة ..أو تشاهده من ولابع 

المسموعة.. أو ما تلمسه من سلون مواطنٌها، ٌوحً لن.. بؤّن هنالن نمطاّ خاصاً 

 من الحٌاة لدى هذه األمة.. وهو ما نعّرفه نحن بالتراث..

 

علٌه وجب أن نهتم رسمٌاً بالتراث المومً السودانً... كً ٌصبح منهجاً لابماً    

ً منفرداً... علٌنا إنشاء وزارة... تسمى.. )وزارة التراث  فً التعلٌم.. وتخصصا

المومً السودانً(، وبذلن نستطٌع أن نإصل لمومٌتنا ونزرع بذرة النمو.. 

. وفً رإٌة.. المواطن السودانً، والتطور... والتحدي، فً نفس.. وفً وجدان.

 أمل األمة ومنارة مستمبلها.

 

مثلما للمصص من وجود فً التراث السودانً...  فمد نجد مضامٌن تراثنا فً       

أشكال.. وأنواع  متعددة، متعلمة بحٌاتنا وما ٌدور من حولها، ففً الشعر بؤنواعه 

ا ٌهدؾ إلٌه، من معانً، وهو تراث.. وهو ٌعد من أكثر أنواع التراث أثراً.. فٌم

ٌشمل أشعار ما عرؾ ب..)الدوبٌت(.. وما ٌعرؾ بالشعر الممفى.. فً المصابد 

الشعرٌة.. العمودٌة.. الطوٌلة، كما نجد تراثنا فً السجع.. وفً المؤثورات من 

 األلوال.. وإلى ؼٌر ذلن من األنماط األدبٌة الشعرٌة...

 

ً فً العادات     .. والتمالٌد.. والصفات، الخاصة بالمجتمعات ٌتجلى تراثنا أٌضا

 السودانٌة، المتعلمة بنشاطات حٌاتها المختلفة..

 

ً فً المجال الدٌنً... بصفة واضحة، مثلما هو فً     كما ٌتجلى تراثنا أٌضا

الممارسات التعلٌمٌة فً الخبلوى، والمعارؾ الناتجة عنها... من حفظ للمرآن 
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لون الدٌنً الموٌم.. واالجتماعً السلٌم، إلى ؼٌر ذلن الكرٌم... وإلمام بآداب الس

 من الفضابل.

 

كما نجد التراث فً العاب الصؽار.. وألعاب الكبار.. ومجاالت التسلٌة..       

والرٌاضة، بل نجده فً كل نشاطات أنماط الحٌاة المجتمعٌة.. من آلٌات، وأدوات، 

ورؼبات وتطلعات متشابهة..  ووسابل، وأوانً، ونظم متوارثة.. وآمال مشتركة..

 فً كثٌر من أهدافها.. ومعانٌها.

 

ٌسرنً أن أشٌر عزٌزي المارئ... إلى أحد كتبً السابمة عن التراث السودانً   

 بعنوان:

 

 "لطرات من التراث السودانً."                          

 

 )بجزأٌه األول والثانً(                               

 

ٌه الكثٌر مما تتطلع إلٌه، من تراثٌات ثابتة.. ومتحركة، علها تشفً فستجد ف

 ؼلٌلن.. وترضً بعضاً، من تطلعاتن التراثٌة الطموحة.

 

إّن التراث عزٌزي المارئ... متوافر، ولٌس من الصعب الحصول على مضامٌنه،   

من  فً عصرنا هذا... عصر التكنولوجٌا، الؽنٌة بؤجهزتها.. وأدواتها المتعددة..

وسابط ... وطرابك، تلن التً تمرب كل بعٌد.. وتوفر كل مبتؽى، إنما تكمن 

الصعوبة فً حفظ هذا التراث، واالستفادة من محتوٌاته.. بكونها لوة دافعة للترلً 

 وللتطور.

 

 

 



 

286 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                             

 

 خلوة الشٌخ أحمد                       

 )الصفٌراٌة(                        

 

 )فً لوزن هنان...

 داٌرٌن الوصول... 

 سلمنا المٌاد... رمٌنا الحمول( 

 ) بشٌر ود الشفٌع  (                               

 

فً ضحى ذلن الٌوم، الذي ٌتوسط أٌام الشتاء البارد والجاؾ فً ذات الولت،       

مشٌاً على األلدام، وأنا بن الخامسة... متلفعاً ٌممت صوب لرٌة )الصفٌراٌة(... 

بتلن )الفتمة(، وهً من المماش )الدمورٌة( التً ال ٌزٌد طولها عن الذراعٌن... 

وعرضها ٌفوق الذراع للٌبلً... وهً التً كنت استخدمها كؽطاء شتوي، أو 

 صٌفً.

  

ركبتً...ٌسدل كان)العّرالً( الذي أرتدي... ضافٌاً، ٌتمدد إلى ما بعد أسفل     

على سالٌن عارٌتٌن، تندس المدمان منهما... داخل حذاء كان ٌعرؾ ب )الباتا(، 

وهو اسم ال زال بالٌاً... وإن تجددت أنماطه، وتزٌن بالزخرؾ واألوسمة 

 الزاهٌة...وخالطته )الكعوب( متعددة الصفات والتشكٌبلت... 

 

ت من المرن الفابت، كانت إال أّن )باتتً( فً ذلن الزمان، مطلع الخمسٌنا    

تملٌدٌة... بل ممعنة فً التملٌد، فهً تلن التً كانت سابدة... ومتسٌدة للمولؾ... 

من لبل ظهور )الباتا( المعروفة ب )جلد سمن(، إالّ أننا كنا نتباهى بلبسها، فهً 

خفٌفة... تتفاوت ألوانها ما بٌن )البنً( و )السمنً(، وكانت مرٌحة فً المشً 
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.. أو الجري... أو )الجكة( أو حتى فً )المدلة(، وتعد والٌة وحافظة السرٌع.

أللدامنا الهٌنة... فً طفولتنا المبكرة تلن، من الحجارة... و)الشون(... 

 و)المزاز(... و )الدراب( الطٌنً المموى...

 

بصفة عامة..كانت )الباتا( بمثابة نملة جدٌدة لنا... من حاالت المشً       

ن حفاة... ال ٌولٌنا مما هو منثور، و )مشتت( تحت ألدامنا، إال الحذر والجري ونح

والترلب... اللذان لم ٌنجٌانا من إنؽراس أشوان )الهجلٌج( و )السنط( و )السدر( 

و )اللعوت(... فكانت الشكوى الوحٌدة الدابمة لدٌنا ونحن صؽار هً: )انكسرت 

 لً شوكة فً كراعً(.

 

.. فً طرٌك تخللتها الشجٌرات... متعددة األنواع واصلت المسٌر ؼرباً.     

كشجٌرات )الدهسٌر( و )اللعوت( و )السدر( و )الطندب( المتزاحمة... 

والمتبلصمة، والتً لد ٌصل طول بعضها إلى ما ٌوازي طول لامتً... أو إلى ما 

ٌعلوها بملٌل، هذي البمعة هً التً تعرؾ عندنا فً )شبشة( ب )السوٌّل(... وهً 

اور و )تروس( أوالد الشٌخ أحمد ود أبو الحرم... و )المٌعة(، والتً تعرؾ تتج

ب..)مٌعة البجا( وهً تتحٌز المولع إلى الجنوب من حً )البجا(...الذي ٌطل على 

ترعة مشروع )التٌجانً حمودي( مباشرة بعد )السوٌل(، وذلن من لبل أن تشك 

لة على الحً...ٌروى هذا لنوات )جداول(... مشروع ود الحسن، الصؽٌرة، المط

المشروع عن طرٌك رافعة )طلمبة( مابٌة صؽٌرة، تعرؾ ب..)الطمٌطٌمة( نسبة 

لما تحدثه من صوت متمطع وسرٌع... فً شكل )طمطمات( ممارنة مع )وابور 

 التٌجانً حمودي( المابً... كبٌر الحجم. 

 

.. )المدال(، ٌتحتم على سالكً هذا الطرٌك... المرور على مولع معروؾ باسم    

وهو نابع من اسم الشٌخ )المّدال( الذي ٌتربع ضرٌحه... وسط ؼابة شابكة، من 

الشجٌرات المصٌرة... وخاصة شجٌرات )السدر(، ذات األشوان المصٌرة... 

اإلبرٌة، المعكوفة، و)السنٌنة(، فً ذات الولت... تلن التً تنؽرس داخل الجسم 

اإلنؽراس الماسً...مما ٌصعّب  فً ؼٌر ما شفمة... وهً تتعمك فً ذلن

 استخراجها ب..)أخوي وأخون(...
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كانت منطمة ضرٌح )المدال( مخٌفة لؤلطفال من أمثالنا... حٌث أننا لم نكن     

نتولع الخٌر فً ثناٌاها، وكثٌراً ما أكد لنا أصحاب المصص الخرافٌة... أّن فبلناً 

لة والسامة...ال تعٌش إالّ بداخلها، التمى ب..)البعاتً( هنان... وأّن الثعابٌن الطوٌ

وٌمال إّن أحد )البعاعٌت( التمى، فً لٌلة ظلماء كاحلة السواد، عمنا )عوض هللا 

ود مٌمونة(، إالّ أنّه )اتخارج( منه... بحكمة، ألنه كان رجبلً فاهماً ومتعلماً... ٌجٌد 

 التصرؾ السلٌم...

 

ٌه(... أّن نعشه أتى طابراً... وحط مما ٌحكى عن الشٌخ )المدال( )رحمة هللا عل    

فً مكانه، الذي ال ٌزال بالٌاً أمام منزل )حسٌن ود بشٌر(... بعد أن ذهبت الؽابات 

 المدٌمة، أدراج الرٌاح، ولم تتبك منها إال شجرة )هجلٌج( واحدة لرب الضرٌح...

 

أصبحت تلن الشجرة اآلن... نمطة تجمع لمن ٌنتظرون وسابل المواصبلت،     

لمادمة من الدوٌم... لتملهم إلى مناطمهم، التً ال تبعد عن )شبشة( كثٌراً...مثل ا

)الصفٌراٌة(.. و )عرٌن(.. و )الشطٌب(.. و )المنارة(.. و )الفحٌبلب(، وؼٌرها 

 من المرى المجاورة ل..)شبشة(.

 

تمدد الطرٌك أمامً كما األفعى... فهو عبارة عن )طرلات( و)طرٌمات(      

تخٌر مساراتها من بٌن الشجٌرات الكثٌفة ... فً مسافات ضٌمة، كنا ملتوٌة، ت

 نطلك علٌها )درب الحمٌر(.

 

تمود بعض هذه الدروب... إلى البلدات، والمزارع، ؼرب )الحلة(... عبر     

)التومات(... وهما شجرتان متجاورتان... تمفان شاهداً على التؤرٌخ، ومعلماً 

اهات... فً مناطك لها مسمٌاتها المتداولة... واضحاً...للوصؾ وتحدٌد االتج

 والمعروفة، لدى جمٌع سكان )الحلة(...وتلن المناطك هً:

)لوز النمارة( و )لوز الكدسة( و )الرلاش( وهً مناطك تحتل المساحة ؼرب  

)المٌزان( الرملٌة، والتً تتمٌز بؤراضٌها الزراعٌة الطٌنٌة... الواسعة، وهً التً 

 تتم فٌها عملٌات الزراعة المطرٌة... وبخاصة زراعة الذرة بؤنواعها.

 



 

289 

 

دٌنا ب.. )السهلة( أو )الخبل(... لادتنً تلن الدروب إلى فناء واسع... ٌعرؾ ل    

حٌث تفرلت الحشابش والشجٌرات عن بعضها، وأصبح السٌر فً متاهات تلن 

)الخلوات( سهبلً... تتسابك النظرات أمام رجلً الواهنتٌن، وأظل أحسب ما لد 

تبمى من المسافة... بٌنً وبٌن ذلن الحلم المؤمول )الصفٌراٌة(... فً صمت ال 

لرٌح، العادٌة من ناحٌة الشمال...والتً توالً رشمها لً ببعض ٌشوبه إالّ أزٌز ا

ً من ذرات )السفاٌة(، التً تسبل علً العٌنٌن  ذرات رلٌمة من الحصى... وبعضا

ستاراً مإلتاً... ٌحجب الرإٌا للحظات... ٌتخللها إرخاء الجفنٌن الواهنٌن... على 

 العٌنٌن خوفاً من )الولٌعة(.

 

ى أدوات المٌاس بالكٌلومترات.. أو باألمٌال، ولكنه فً لم أتعرؾ ولتها عل    

استطاعتً اآلن أن ألول: إنما فد أصبح ٌحول ما بٌنً وما بٌن محطة الوصول 

تلن )الصفٌراٌة(... إال بضعة كٌلومترات، ال ٌتجاوز عددها الستة إال بملٌل، وكنت 

لمسافة أصبحت ساعتها ألّدر المسافة وألول لنفسً )لّربت(... وٌعنً ذلن أن ا

لرٌبة، وهو نوع من التفاإل المحبب، الذي ٌعمل على تجدٌد الطالة...وإرضاء 

 النفس...

 

واصلت مسٌرتً من ؼٌر )زوادة( وال ماء... إال من عدد للٌل، من تمرات     

اشترٌتها من دكان عمنا )ٌوسؾ ودعرٌبً(، علٌه رحمة هللا، فً السوق المدٌم، 

ي هذا المبلػ ُخمس )المرش(... إذ أن )المرش( ٌساوي ب.. )ملٌمٌن( فمط، وٌساو

عشرة )مبللٌم(... وفً اللاير الواحد عشرة )لروش(... أما )الجنٌه( فٌساوي مابة 

لرش... ولد اعتدنا على مثل ذلن النهج الحٌاتً، من ؼٌر )زوادة(... إالّ ما ندر، 

 طٌلة أٌام طفولتنا السعٌدة آنذان..

 

لم ٌكن لحمل حمٌبة )شنطة مبلبس(، أي معنى... ألن )اللبسة واحدة وهً      

ملبوسة(...وتتمثل فً ذلن )العرالً( الطوٌل )بدل الجبلبٌة(... كما لم ٌكن ل.. 

ً فً دار رجل كرٌم... تمّصدته  )الزوادة( أي معنى ٌذكر، وذلن ألنً سؤحل ضٌفا

 لم، المتمثل فً حفظ المران الكرٌم.موفداً من فبل أبً، رحمه هللا... لطلب الع
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ذلن الرجل المحسن هو الشٌخ )أحمد ود الشٌخ عوض هللا ود النمٌر(... جدي      

من جهة أمً... فكبلهما )عرٌضاب(، ٌنتسبون إلى الشٌخ عبد هللا عرٌض، فً 

 )هجام(، أحد نواحً كردفان... لذا كنت مطمبناً.. وراضٌاً.. ومرضٌاً.

 

ري تتبللح وبرٌك )الصفٌراٌة( الواعد بالخٌر... عندما بدت أمامً بدأت نواظ     

كزهرة آسرة ... وجاذبة، فاجتهدت فً المسٌر، وخالطنً نشاط دافع، ودافك، 

 ومتجدد... رؼم ما خلفته لدي وعثاء السفر... من عناء، ورهك، وإعٌاء...

 

عتها وكؤنها تولفت، وببل إرادة تذكر، تحت ظل شجرة وارفة ظبللها... طال    

تدعونً للجلوس فً فٌبها... بعد انكسار شوكة البرد، لٌصبح ظلها الممدود 

 مضٌافاً لمثل المجهدٌن من أمثالً...

 

راق لً وأنا جالس، أن أحشر أحدى تمراتً... فً فم صام عن الحدٌث     

لساعات مضت، أدخلت ٌدي فً جٌب العرالً األٌمن... والمست 

اً، فخرجت أناملً تحمل واحدة فمط، ومن ثم تؤكدت أنً تمراتً...وتحسستها ملٌ

لد دسستها بفمً الفارغ... وكانت تلن أفضل، وأؼنى، وجبة طعام تناولتها... ولن 

 أبالػ كثٌراً إن للت:

 

 إّن طعمها المتفرد... لعب تماماً بؤحاسٌسً،    

 وأنا منكب... أخط كلمات هذه الذكرٌات...   

 ة وستٌن عاماً... انمضت عجلى...بعد مضً أكثر من خمس   

 منذ أن تناولتها. 

 

عرفت فٌما بعد أّن تلن الشجرة الظلٌلة هً )شجرة ود عرور(، وهً تمع فً      

وسط )ببلده(... ولت لم تصل بعد إلى هنا، ثمافة الري الصناعً، لتصبح الببلد 

لد تخطا )حواشة(، تستمً من ماء البحر )النٌل(... دون أمطار الخرٌؾ، التً 
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ولد تصٌب، حسب المشٌبة. نسؤل هللا الرحمة ل.. )ود عرور(، فذكراه عندي لن 

 تنمحً أبداّ... وأملً أن تكون تلن الشجرة الرمز... بالٌة حتى الٌوم.

 

بدأت رحلتً نحو المبتؽى... بنشاط وهمة زابدة، السٌما ولد بدت أمامً       

ً ببل حدود، وشعرت أنً المنازل فً الحمى... والناس... والدواب، ف فرحت فرحا

سؤكون بٌن أهلً، ال تراودنً خٌاالت الؽربة... ووسواسها، كنت متفاببلً... 

ومتطلعاً، نحو آفاق مبشرة بالخٌر، وها أنا أدخل )الصفٌراٌة(... دخول الفاتحٌن، 

 والشمس لد مالت عن كبد السماء... ناحٌة الؽرب، تنوي الرحٌل..

 

دٌار ناس )علً ود الجان(، فً شرق المرٌة...ٌممت نحو   بدءاً من مولع      

مجلس )الشٌخ أحمد(، وذلن حسب ما أوصانً به أبً )علٌه رحمة هللا(. بدأت 

سٌري من مدخل )المسٌد( الشرلً حافٌاً... أتؤبط )باتتً(، التً آلمها المسٌر 

حسب أنها بمعة كثٌراً... فمد أمرت أن أفعل ذلن، إكراماً ألرض )المسٌد( الطاهرة، ب

 عبادة... نسبة لما ٌمارس فٌها من صبلة... وتحفٌظ... وذكر. 

 

اجتزت أرض )المسٌد( الواسعة الرحبة، متلهفاً، للماء )الشٌخ أحمد( ذلن...      

الرجل العالم...العابد... الذاكر، الذي مؤل صٌته البماع جمٌعا، السٌما وأن مجٌبً 

 إلٌه كان لد أعمب أٌام )النفحة( بملٌل...

 

ً بٌن )حٌرانه( فً )الدٌوان(، جلسة م     ودة وعلم، وجدت )الشٌخ أحمد( جالسا

 ألفٌت ذلن من ناظرٌه... فعرفت أنً جبت للرجل الصحٌح... فً المكان الصحٌح...

 

)بركت( أمام )الشٌخ( كما أشٌر لً بذلن من لبل .. ولبلت ظاهر كفه الٌمنى     

الكرٌمة ... عّرفته بنفسً، ولد علمت من تلن الممابلة الودودة... أن أبً لد أخبره 

وأشار لً أن أذهب إلى الخلوة مع الطبلب... و أتناول بمجٌبً... فرحب بً... 

 طعامً معهم .. ومن ثم أعود إلٌه بعد صبلة العصر ...
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ذهبت وتحسست مواطن وجود الطبلب... وجدتهم ٌؤكلون، فشاركتهم األكل      

بشراهة... فمد كنت جابعاً بالفعل، خاوي المعدة...إالّ من تمرة وحٌدة كانت تجوس 

ل أحشابً الفارؼة، التً ارتمت فٌها برؼبة... وشوق... فرٌدٌن، حابرة...داخ

 بٌنما كانت ترلد هانبة فً ظبلل )شجرة ود عرور( الحانٌة.

 

توجهت لمجلس )الشٌخ( بعد صبلة العصر... والذي ٌحتل مكانه... أمام     

مجموعة من بناٌات )المسٌد(... وكان ٌجلس على )الككر(... بركت أمامه فعرفنً 

ؼٌر عناء، وأشار للفكً )إدرٌس( بالجلوس أمامه، وأخطره بؤن عمر دا هو من 

 ود )المّصاد( دمحم ود العماس ..

 

انتهت الممابلة على ذلن... ولم استطع أن أفهم ما دار بٌن )الشٌخ( وما بٌن     

فكً )إدرٌس(... فمد كنت أشعر برهبة... حالت بٌنً وبٌن إدران ما كان ٌدور... 

تلن الكلمات الهادبة... وكؤنها تهمس، فً مجملها، فتوؼل فً نفسً، من تبادل ل

ساعتها، شًء  من االضطراب...ونسٌان الذات، وتوجهت إلى حٌث ٌجلس 

 الطبلب..

 

 وبدأت الدراسة:

فً بداٌة األمر أطلعت الفكً إدرٌس... على ما كنت أحفظ من المرآن... ذلن     

ر( فً )شبشة(، على ٌد الشٌخ الورع الحفظ الذي بدأته ب..)مسٌد الشٌخ برٌ

)الفكً حسٌن ود حاج أحمد(... وهو جدي، إذ أنه خال ألمً، فكبلهما من آل 

الشفٌع... وكان من جملة الطبلب الذٌن سبمونً فً الدراسة والذٌن أصبحوا 

 بمثابة شٌوخ لً... 

 

 مكً..عبد الواحد ود الطاهر.. وأحمد البشٌر ود الفكً حسٌن.. وأحمد الطٌب ود 

وبانما ود النور.. ومصباح ود عبد هللا.. وعوض الكرٌم ود موسى.. وابراهٌم ود  

الطٌب ود أحمد )الكشٌؾ(.. ودمحم ود الطٌب ود أحمد..وعباس ود عبد السبلم.. 

 ودمحم األمٌن ود عبد السبلم....
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 إلى جانب من هم فً دفعتً...عمر ود الفكً حسٌن.. وأبو عبٌدة ود الوسٌلة.. 

 السٌد ود عبد هللا.. والطٌب ود الطاهر.. وأحمد دمحم ود موسى...و 

 وأحمد ود الفكً حسٌن.. وعلٌش ود عوض هللا... 

 وؼٌرهم الكثٌر. 

 

انتملت بعد ذلن... إلى مسٌد )الفكً ود الشٌخ الصادق(... وبدأت الحفظ أٌضاً      

ن بعده على ٌد على ٌد )الفكً مجذوب ود الشٌخ الصادق( فً الحلة المدٌمة، وم

)الفكً اٌراهٌم ود الطٌب(، فً نفس )المسٌد(...وممن هم سبمونً فً الدراسة 

 أذكر...

 

 اللمٌن ود النور.. والتوم ود الفكً.. ودمحم ود ابراهٌم..

 وبرٌر ود الفكً.. وأحمد ود عبد السبلم... 

 وأحمد ود آدم.. وعوض هللا ود دمحم علً.. 

 وأمٌن ود عثمان ود أمٌن. 

 

 إلى جانب من كانوا من دفعتً... 

الصادق ود الفكً.. وعوض هللا ود عثمان )للٌمة(.. وأحمد ود النور.. ودمحم ود  

 عوض هللا.. و عوض هللا ود أحمد دمحم.. وبشرى ود آدم...

 وؼٌرهم الكثٌر.   

 

عرضت ما حفظت من سور المرآن الكرٌم...على )الفكً إدرٌس(، فؤشار لً أن    

تً من مولؾ محدد... ال أذكر تفاصٌله، وال أذكر من أٌن بدأت، لكنه كان أٌدأ دراس

ٌمع ضمن السور المرآنٌة المتمدمة من جزء تبارن... فواصلت حفظً تحت إدارة 



 

294 

 

)الفكً إدرٌس( إلى أن توجهت فً ممبل األٌام إلى المدرسة األولٌة 

 ب..)شبشة(....  

 

ً وحسب  جلست مع الجالسٌن من الطبلب... على        األرض... )وكنا صبٌانا

ً كبمٌة ألرانً، وكان ٌحمل أول آٌات  لٌس بٌننا فتٌات(... منحت لوحاً خشبٌا

 لرآنٌة، كتبها الفكً )إدرٌس( بنفسه... ومن بعدها انضممت إلى طبلب التملٌة...

 

كان جمٌع الطبلب... داخل الخلوة... ٌتلون، كل على شاكلته... بصوت      

األصوات متداخلة، ال ٌستطٌع المستمع أثناءها من تفرٌزها،  عالً... فتصبح

وتحدٌد اآلٌات التً ٌمرأ فٌها كل من الطبلب... لكن ومما ٌدهش وٌستؽرب له، أًن 

فكً )إدرٌس(، كان ٌسمعها وٌدركها جمٌعاً... فً ذات الولت، وبالتفصٌل، فكان 

رشداً للمراءة الصحٌحة، ٌوجه إرشاداته للجمٌع ولؤلفراد... مصححاً لؤلخطاء... وم

ولد ٌتبع ذلن التصحٌح... تلن اللسعات الساخنة من )سوط العنج(، الذي ال ٌهنؤ 

 بالراحة أبداً، فهو دابم التعلك بٌد الفكً... وفً حالة استعداد تام ألداء مهمته. 

 

كلما خفتت األصوات فً المراءة... ٌرفع الفكً )سوطه الجلدي( إلى أعبل،    

ء ذلن: )ها...ها,,,ها(...فً لالب تحذٌري، والتً ٌعنً بها )أرفعوا وٌمول أثنا

أصواتكم(...وبذلن تتعالى األصوات أكثر وأكثر... وٌزداد حماس الطبلب، وترتفع 

 هممهم، ألداء أفضل... وفهم لما ٌمرإون... وحفظ أسرع.

 

ً... ال تجد الجمل من اآلٌات الممروءة صعوبة، فً الوصول إلى مسمعً الفك     

ً طٌلة وجودي معه، ٌصوب ناظرٌه،  وهو جالس أمام الجمٌع... لم أشهده باسما

فً فراسة ؼٌر معتادة، بٌمناه مسبحته... التً لم أرها أبداً معلمة إالً بؤصابعه، 

وبٌساره ذلن السوط الجلدي...)سوط العنج( المخٌؾ، الذي أشرت إلٌه... والذي ال 

... إذا ما تكاسلوا أو تماعسوا عن ٌتولؾ عن رشك الطبلب من حٌن آلخر

 التبلوة... أو خفتت أصواتهم وهم ٌتلون.
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كان المشهد محشواً بالرهبة، وبالخوؾ، وبالرؼبة فً تلمً العلم، الكل ٌركز    

ببصره فً لوحه الخشبً... الذي ٌظل ٌحتضنه على فخذٌه، ٌتابع المراءة وهو 

ر متوالً... حتى ٌتمكن من ٌتنمل من حرؾ لحرؾ، ومن كلمة لكلمة، فً تكرا

حفظه عن ظهر للب، وبذلن ٌكون لادراً على عرضه للفكً، وذلن برفع ٌده 

الراجفة... الواجفة...والمترددة، مابٌن رفعها أو عدمه، خوفاً من انزالق ذلن 

 السوط المشهر أمامه... على رأسه أو أي مكان متوافر للفكً، من جسده....

 

إّن التكرار فً لراءة النصوص...مع التلمٌن الصحٌح، للحمٌمة العلمٌة... ف    

ً ما ٌساعد على الحفظ المتمن... فٌؤتً ما ٌموم به الفكً تجاه طبلبه... فً  دابما

عملٌة التحفٌظ، من صمٌم العملٌة التعلٌمٌة... وهو عٌن ما نرمً إلٌه. فمن 

... وهذا ما أبجدٌات دراسة المرآن الكرٌم، فً الممام األول، حفظه عن ظهر للب

 نلحظه ممارساّ... فً منهج التعلٌم فً الخبلوى... فً السودان لاطبة.

 

مما هو جدٌر باإلشارة إلٌه... فإّن لسع ذلن السوط كان لاسٌاً... والذعاً، تتولد     

ًّ وصفها...وخاصة عند البكور  على أثره نٌران حارلة... وشعور برجفة ٌعز عل

ظل بالٌة طوال العمر، وهو ما نعانً منه نحن اآلن، وفً ساعات الشتاء... لكنها ت

 جٌل األربعٌنات...

 

لمد طافت بً األٌام فً ممامات الحٌاة المختلفة، وتذولت فٌها  ما ٌحلو... وما     

هو مر المذاق، لكن لسعات ذلن السوط التً ال تخطا موالعها... هً األشد مرارة، 

من سنوات العمر... أصبحت ذات فابدة كبٌرة وأبمى أثراً، ؼٌر  أنها و فً ما تتالى 

لنا، حٌث لادتنا إلى ساحات من التعلم... ومن المعرفة... تجددت فٌها مساراتنا 

 الحٌاتٌة وخطت بها إلى األمام.

 

لمد عرفت... من بعد أن تباعدت بٌنً وبٌن )الخلوة(... فً )الصفٌراٌة(    

افز إلى األمام... من ؼٌر رجعة، المسافات، وبعد أن تتالت سنوات العمر... تتم

 عرفت أّن )فكً إدرٌس(... كان ٌتعامل معنا، نحن الدارسٌن، بالممولة التً تمول: 
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 )لٌن اللحم... ولٌنا العضم(...                      

 

رحمن هللا )فكً إدرٌس(، فمد أوفٌت الممولة حمها، ونحمد هللا كثٌراً... أنا       

ً فاسداً... حمدنا هللا  رجعنا ألهلنا بعد ما )كمل لحمنا(... لكنً ألر بؤنّه كان لحما

 على زواله.

 

 تتمثل عملٌة العرض )التسمٌع( فً ما ٌلً:   

ً لوحه.. مواجهاً   -1 أن ٌجلس الطالب أمام الفكً )فً أدب واحترام( رافعا

 للفكً بالصفحة التً تحوي اآلٌات المراد تسمٌعها.

 

 ٌبدأ الطالب فً التبلوة... متوخٌاً الدلة والحذر الشدٌد.  -2

 

 

 تؽسل )تمحى( اآلٌات بالماء بعد إجازة العرض. -3

 

ٌدة التً تلٌها...بواسطة الفكً تكتب على الصفحة الخالٌة تلن، اآلٌات الجد -4

 أو الطالب إن كان لادراً على الكتابة بالتملٌة من الفكً.

 

 

من لم ٌجز الفكً عرضه... ٌإمر بتجوٌد حفظه، ومن ثم ٌعرضه مرة  -5

 أخرى... بعد أن ٌتلمى بعض لسعات من السوط المسلط على وجهه.

 

مبله المبول الحسن، نسؤل هللا للفكً )إدرٌس( الرحمة... والؽفران، وأن ٌت  

وأن ٌسكنه فسٌح جناته... مع الصدٌمٌن والشهداء. فمد أعطى الكثٌر ولم 

ٌبك، كما نسؤله أن ٌكون ما حفظناه... وما تعلمناه منه... زاداً له فً 

 آخرته... وثمبلً فً مٌزان حسناته.  

    

ً دلٌماً، ٌوحً بؤًن التعلٌم فً الخلوة تعلٌم )     نظامً... إًن للخلوة نظاما

ومنظم، له أسسه.. وطرابك تدرٌسه.. وأولاته المحددة( ... ولٌس كما 

 ٌرمً به البعض، بؤنه تعلٌم عشوابً أو تعلٌم ؼٌر ممصود...
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ً من تلن األسس التً ٌتمتع بها هذا التعلٌم      إلٌن عزٌزي المارئ بعضا

 النظامً... 

د الفتوحات كما هو معروؾ... فهو أول نظام تعلٌمً، ٌطبك بع    

 اإلسبلمٌة، ودخول العرب للسودان... فً أعماب تلن الفتوحات.

 

 أوالً: 

 الدراسة:      

تنمسم ساعات الدراسة إلى فترتٌن... وهما: الفترة الصباحٌة.. والفترة      

المسابٌة.. مع اعتماد ٌومً الخمٌس والجمعة عطلة رسمٌة... تمتد الفترة 

الصباحٌة من بعد صبلة الصبح مباشرة... وحتى لبٌل صبلة الظهر، أما 

ة العشاء، الفترة المسابٌة فتبدأ من بعد صبلة العصر... وحتى موعد صبل

وتشتمل الفترتان على أنشطة الحفظ... التً تعتبر الممرر الربٌس فً 

 الخلوة، ٌتخللهما أداء الصلوات المكتوبة...

 

تفصل الفترتٌن فترة استراحة... حٌث ٌؤوي الطبلب ألماكن سكنهم... أو     

إلى شبونهم الخاصة، أما نشاطات الكتابة على األرض لؤلبجدٌة... أو 

الحسابٌة... فتتم ما بٌن الفترتٌن، فً ؼالب األمر، ٌموم باإلشراؾ  األرلام

علٌها  الطبلب المتمدمٌن فً دراستهم... وهم من كبار السن، فكنا نتعلم 

أشكال وكتابة الحروؾ الهجابٌة، وحركات الهجاء المعروفة، مثل الضم.. 

ة، فمثبل والنصب.. والكسر، التً كانت تملى علٌنا... بطرٌمة تملٌدٌة جاذب

 إلٌضاح حركات الهجاء لحرؾ )الباء( مثبلً، ٌمال لنا:  

 

 

 

 فً حالة الرفع:    

 )بو جاب واو(...

 

 وفً حالة النصب:  

 )با جاب ألؾ(... 

 

 وفً حالة الكسر :  
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 )بً جاب ٌاء(... 

 

كما كانت تدرس لنا بطرٌمة أخري... تعلمنا من أسلوبها، أسماء    

 والعها..  وأنواعها، فمثبلً:الحركات الهجابٌة .. وم

 

 بو ُرفع...فً حالة الضم.

 

 با نصب... فً حالة النصب.

 

 بً خفت... فً حالة الجر.

 

ٌتبع ذلن... اإلشارة لموضع تلن الحركات الهجابٌة، فً األحرؾ أو فً      

 الكلمات المراد تعلٌمها.

  

 

فة، فً )خانة كما كنا نتعلم منهم... كتابة األرلام الحسابٌة المختل    

 اآلحاد.. وفً خانة العشرات.. وأٌضاً فً خانة المبات(... 

 

كنا أٌضاً... نتلمؾ كل ذلن بفرح ؼامر... وكنا فً بعض من األحاٌٌن     

نخلط األحرؾ خلطاً عجٌباً... لنستل من بٌن ذلن كلمات نتباهى بها... 

ونظنها صعبة المراءة... على بعض من الطبلب... وهً فً الؽالب كلمات 

 لٌست ذات معنى مثل:

 

 ٌخنا( )سنتسبنتسنتبنتش                         

 

 وبعد تفرٌك الكلمات عن بعضها تمرأ كاآلتً:

 

 )سنُت سبنُت سنت بنُت شٌخنا(                      

 

إنها توحً بروح التطلع لتعلٌم أفضل... ورؼبة فً التجدٌد، وفً     

 اإلبداع... وفً إبراز المواهب.

 

 من ذلن الخلط العجٌب ما ٌلً:   
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 ٌبلٌمحمحهااالالمحمحانً(.)شجرتالمحوالمحٌوالمحمحان     

 

 وتمرأ بعد التفرٌك كاآلتً:

 

 )شجرة المُح والمُحً والمحمح والمُحمحانً ال ٌمحمحها إال المحمحانً(     

 

إنها أٌضاً ال تحمل معنى معروفاً... إنما هً فضفضة، وتسلٌة، تبرز        

 م للطبلب.التمكن من الكتابة... واإلعجاز فٌها...واإلدران، حسب الفهم العا

 

من بٌن الطبلب الذٌن سبمونً فً الخلوة... حمزة ود الشٌخ أحمد..     

وعوض هللا ود الشٌخ أحمد.. والجٌلً ود الشٌخ أحمد.. والنور ود الممدم 

خالد.. والفكً عٌسى.. ولاسم ود األمٌن )اللمٌن( ود حسن...وحسن ود 

د كاسر...والتوم ود برٌر ود حسن...ومبارن ود بشٌر...ودفع هللا ود ببلل و

 الممدم حسن...وأحمد ود وهب هللا ود أبسن...

 

أما ممن هم فً دفعتً، من )شبشة(، دفع هللا ود البصٌر.. والطٌب ود      

 ابمرجة.. وخضر ود بلول.. وفتح ود بشٌر...وؼٌرهم...

 

ومن المرى األخرى... دمحم ود بابكر ود جاه الرسول.. وعوض هللا ود      

الد.. ودمحم ود البدوي.. من )أبعرة(..والطٌب ود أحمد البشٌر.. من الممدم خ

 )أبعرة(...

 

والشفٌع ود الجان من )الصفٌراٌة(.. وعبد الحمٌد ود علً ود الجان..      

من )الصفٌراٌة(، و دمحم الطاهر ود العبٌد.. من )الصفٌراٌة(، والفاتح ود 

أحمد من )الصفٌراٌة(  الشٌخ أحمد.. من )الصفٌراٌة(، وبرٌر ود الشٌخ

 وؼٌرهم الكثٌر. 

 

كان حمزة ود الشٌخ أحمد... هو أكبرنا سناً وأكثرنا حفظاً للمرآن، ولد     

ختم المرآن الكرٌم فً بداٌات دخولنا للخلوة ... وأوفد ألم درمان لتلمً 

العلم، وعاد بعدها لٌصبح خلٌفة الشٌخ أحمد... من بعد وفاته )رحمهما 

 هللا(.
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كانت )الشرافة(... من أهم النشاطات التً نموم بها... وهً عندما ٌصل    

مولؾ أحد الطبلب فً الحفظ... إلى سور لرآنٌة محددة... مثل سورة البٌنة 

)لم ٌكن(.. أو سورة األعلى )سبح(.. أو سورة الملن )تبارن(.. أو سورة 

مثل أجزاء المجادلة )لد سمع(... أو سورة ٌسن... وسور أخرى كثٌرة، ت

 معٌنة من المرآن الكرٌم...

 

كنا نموم بكتابة بعض آٌات تلن السور... على )اللوح(، والتً تتم     

زخرفتها ب..)الزٌلمون(... أو بالعمار، فٌصبح بذلن شكل )اللوح( جمٌبلً 

 وباهراً... أمام من ٌشاهده...

 

وعلى  ٌموم بعض الطبلب... بالطواؾ على المتاجر... على للتها،     

أماكن البٌع... بصفة عامة، وعلى بعض المنازل... عارضٌن ذلن )اللوح( 

 المشّرؾ... وهم ٌرددون:

 

 )الما بدٌنا حك الشرافة... بالعمرب النتّافة(

 

 إلى جانب مؤثورات أخرى مثل:

 

 )ربوح  ٌاربوح...كلب العرب المنبوح( 

 

 و                 

 

 نبً( )فاطمة  ٌافاطمة... فاطمة بنت ال

 

هم بذلن الفعل... ٌجمعون بعض المؤكوالت كالبلح...والحلوى،     

وؼٌرهما... أو النمود، وتوزع هذه الخٌرات المباركة... على الطبلب، 

كحافز.. وتؽٌٌر محبب لدٌهم، ومن ثم تمحى )الشرافة( من )اللوح(... 

 وٌواصل الطبلب دراستهم المعتادة فً الحفظ.

 

طالب منا... من بعض األهل، كنوع من أنواع )فتح باب كثٌراً ما ٌسؤل ال   

 الحدٌث( بهذا السإال:

 

 )لوحن وٌن؟(



 

311 

 

 

 فٌجٌب مثبلً:

 

 )شرفت سبح(

 

تعبٌراً مستطاباً... ٌحمل التشرٌؾ، وٌوحً بالتمدم فً الحفظ... وهو كثٌراً  

 ما ٌجد االستحسان الكامل، من طارحً السإال.

 

 

إلى جانب ذلن... كنا نشارن فً حلمات الذكر الصباحٌة... حٌنما نتحلك     

مع الحٌران )الفمرا(... فً دابرة تكبر أو تصؽر... وفماً ألعداد الحاضرٌن 

من الذاكرٌن، تهزهم إٌماعات )النوبة( ورنات )الطار( المرنّة... وكنا نردد 

تماٌل.. وانحناء خفٌؾ.. إلى أثناء ذلن  لفظ الجبللة )هللا...هللا...هللا(، ب

 األمام، ٌنم فً مضمونه... على الطاعة واالمتثال، إلى أمر هللا عز وجل... 

 

ٌتفاوت نطك اسم الجبللة، أثناء الذكر، ما بٌن الثمٌل )التمٌل(..    

والخفٌؾ، تبعاً لسرعة إٌماع )النوبة(.. وإٌماع )الطار(، وأداء )المّصاد(... 

مب الثمٌل دابماً، ٌزداد حماس الذاكرٌن... وتخؾ ففً الخفٌؾ، الذي ٌع

أجسادهم... وتتحرن بخفة... على ما هو ؼٌر مؤلوؾ... وذكر هللا ال ٌنمطع 

 عن ألسنتهم، على اإلطبلق.

 

كان ٌإم حلمات الذكر الكثٌر من الحٌران... من )الفمرا( )المُدام( ومن      

م ساحة )المسٌد( فً )الُجداد(... من مختلؾ األعمار، وكانت تضٌك به

 المناسبات الرسمٌة... كما كان مشاهداً فً العٌدٌن...

 

كنا ونحن فً حلمة الذكر... نسمع من بعٌد، أصوات لادمة... تنشد بما    

هو معروؾ ب..)شٌل الداٌم(... الذي ٌجري على ألسنة المادمٌن وهو  ذكر 

 ٌمول:

 

 )هللا هو الداٌم ...ٌا أهلل هو الداٌم...

 هو الداٌم... ٌا هللا هو الداٌم(...كرٌم 
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إّن كلمة )هو(... ال تنطك كما هو المعتاد فً نطمها، بل تنطك بالتخفٌؾ  

 فً نطك الواو... أو بلفظه وكؤنه ضمة تمٌل للفتحة.

 

ٌكرر هذا الممطع، طٌلة المسٌرة إلى حلمة الذكر... فهو ٌوحً بمدوم    

الذكر الجماعً...عند ذلن ٌفتح موكب )الشٌخ أحمد(... للمشاركة فً هذا 

للموكب الكرٌم، جانباً من الحلمة... التً تتبلصك أطرافها من الذاكرٌن، مع 

 السور الخارجً ل..)لمسٌد(، على كبر مساحته واتساعها ...

 

بمدوم الموكب، ٌشتعل )المسٌد( كله بالصٌاح.. والتكبٌر.. والتهلٌل..    

ٌه وٌموج... وبكل ما ٌوحً بحرارة والزؼارٌد... فٌهٌج )المسٌد( بمن ف

 االستمبال، لذلن الموكب الروحً المهٌب.

 

ٌدخل الشٌخ أحمد حلمة الذكر... تتمدمه مجموعة من )الفمرا(، من      

حاملً )سٌوؾ الخشب( و )الراٌات(... ٌتبعهم المنشدون الذٌن ٌحملون 

وهما فً  عصٌهم الطوٌلة... وٌرتدون )الجبللٌب( المرلعة، والمبروزة...

الؽالب اثنان ال ثالث لهما... بشٌر ود ابراهٌم و سنوسً ود دمحم علً ود 

 كرم هللا...

 

إلى ٌمٌن )الشٌخ( وإلى ٌساره...أربعة من كبار )الشٌوخ( و )الفمرا(...     

أذكر منهم الشٌخ دفع هللا و اللمٌن ود حسن و الفكً حسٌن ود حاج أحمد 

هإالء النفر الكرٌم... ٌؤتً )المصاد(  و الفكً حسٌن ود حسن...ومن خلؾ

وأذكر من بٌنهم دمحم ود العماس و بشٌر ود الشفٌع... ومن خلفهم مجموعة 

من )الفمرا( والذاكرٌن... و )دلالً النوبات(... وأذكر منهم حسن ود 

 الٌاس و التوم ود الممدم حسن...

 

الكل منهم ٌتحرن هذا الركب الذاكر... فً خطوات منتظمة، وهادٌة،      

ٌلهج بذكر اسم الجبللة إن كان ثمٌبلً أو  خفٌفاً... فإن  نظرت مجٌبلً 

ناظرٌن، فً متاهات )حلمة الذكر(، فً هذا األثناء...رأٌت عجباً، فإنن ترى 

الموم صرعى... ما بٌن من هو ٌمفز.. ومن هو ٌجري.. ومن هو ٌترجم، 

فالكل مشؽول بما هو فً نشوة.. ولطافة.. وطالة واثبة، ال تعرؾ الخور، 

فٌه، تلمهم وتجمعهم جمٌعاً... تحت سمؾ واحد، وفً كنؾ واحد، وفً 

 كلمة )هللا( المتكررة منهم... فً توالً منتظم... وإٌماع فرٌد.
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كان منزل الشٌخ دفع هللا ود الشٌخ عوض هللا... ومنزل الشٌخ الخاتم ود    

الشٌخ عوض هللا... المجاوران ل..)المسٌد(... ٌمثبلن مزاران هامان... 

لدى )الفمرا(، فً المناسبات.. وفً ؼٌرها من الزٌارات ل..)الصفٌراٌة(، 

 وكان الشٌخ دفع هللا ٌإم حلمات الذكر كثٌراً.

 

رفت... من منازل ومساكن، لبعض من أهل )الصفٌراٌة(... إضافة مما ع   

 لما ذكرت مسبماً... 

 

بٌوت أوالد علً ود حامد...وبٌوت أوالد أبسن... وبٌوت أوالد فرح...      

وبٌوت ناس البدوي ود سلٌمان ... وبٌوت أوالد سلمان...وبٌوت أوالد 

 الربٌعً... الجان... وبٌوت ناس بشٌر ود احمد... وبٌوت أوالد

 

بٌوت ناس ود المصري... وبٌوت ناس ود تنٌبور... إلى جانب بٌوت    

)الفمرا( الكبار.. الذٌن ذكرتهم من لبل...  وؼٌرها الكثٌر من مواطن سكن 

 أهلنا الكرام.

 

كان معظم )الفمرا( من )المرلعٌن(... ومن المبروزٌن(،وهم أولبن      

ً ملونة...على ج بلبٌبهم، أو )برواز( بلون ٌخالؾ لون الذٌن ٌخٌطون لطعا

ً الذٌن ٌلبسون )الطوالً( )المرلعة(...ذات األلوان  )الجبلبٌة(...وهم أٌضا

 المتعددة، وأذكر من بٌن )الفمرا(  من سكان )الصفٌراٌة(:

 

الممدم حسن ود كرم هللا... والممدم أحمد ود فتاحة... والممدم أحمد...      

كاسر... وأبوتمٌمة... وحسٌن ود حسن... والممدم فضل... وببلل ود 

واللمٌن ود حسن...و برٌر ود حسن... وعبد الرازق ود حسٌن... ودفع هللا 

 ود عبد الرازق... ودمحم ودكوكو... و مصطفى ود وهب هللا ود ابسن..

 

أما الحٌران من خارج )الصفٌراٌة(... فجلهم من )شبشة( وأذكر منهم    

ان )الشٌخ عوض هللا ود النمٌر(... وممن سلن على سبٌل المثال، من حٌر

 منهم على ٌد )الشٌخ أحمد(...
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دمحم ود العماس )الشاعر و المّصاد(... وبشٌر ود الشفٌع )الشاعر و    

المصاد(... و عبد الرحمن الخوجة )لّصاد(... و إبراهٌم ود الخلٌفة 

 )لّصاد(... و دمحم ٌوسؾ عرٌبً )لّصاد(...

 

 ود اسحك...والممدم حسن ود المادح...و النور ود أحمد والممدم دمحم     

ود فضل هللا )الجراري(... وعبد العاطً ود ابراهٌم... و الببلل ود الفكً 

حسٌن... ودمحم ود الفكً حسٌن... وعوض هللا ود عبد الرحٌم... وبلول ود 

 الكٌلو... وعبد هللا ود الٌاس...

 

وأدمحم ود عمر... وحسن ود الٌاس وحاج عوض هللا ود عبد هللا ...     

)دلاق النوبة(... والطٌب أبو ؼبشة... والنور ود محً الدٌن... وموسى ود 

 سكان...ومختار ود حاج الطٌب...

 

وبشٌر ود ابراهٌم )الشاعر المنشد(... وسنوسً ود كرم هللا )الشاعر       

لً ود المنشد(... والطٌب ود بشٌر ود ابراهٌم )أمٌن السر(... والجٌ

 بشٌر... و دمحم ود عبد السبلم )أبو لرٌن(... وعبد هللا ود آدم...

 

وآمنة بت عمر... وأم بلٌنة بت رابح... وسعٌدة بت رابح... إلى جانب     

 أعداد أخرى من الرجال ومن النساء، ال ٌمكن حصرها....

 

 ومن المنارة )أبعرة( الممدم خالد... وأوالد الدلٌل... وخاصة فضل     

المولى ود دمحم أحمد... و أوالد ود باعوا لزٌن.. وعبد هللا.. وابراهٌم... 

وأوالد ود الكدٌكر... من  )الفحٌبلب(، وبشٌر ود البلولة... من )الفحٌبلب(، 

 ومن )عرٌن(، ومن )الشطٌب(، ومن )كردفان(...ومن )الدوٌم(... 

 

مٌن، )صلوات كان من صفوة... و من كبار مادحً )مداح(  الرسول...األ  

هللا وسبلمه علٌه(... الذٌن ٌإمون مجلس )الشٌخ أحمد(، المادح 

الطاهر...و المادح عوض الجٌد...و المادح أحمد...وكانوا مكان احترام... 

وإكرام، من )الشٌخ(... لما ٌجللون به أركان )المسٌد( من مدابح نبوٌة...ال 

 زال صداها ٌرن فً آذاننا )رحمهم هللا جمٌعاً(.

 

كانت حلمات الذكر عامرة ب..)الفمرا( و )المرٌدٌن(... ٌسود الجمٌع      

حماس دافك، فً ذكر هللا، حتى أّن بعضهم ٌصل إلى درجة فمدان الوعً... 
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وٌتفوه بكبلم ؼٌر مفهوم، ٌعرؾ ب..)الترجمة(... وٌتبع ذلن حركات مثل 

رٌن... ولد المفز فً الهواء... والجري... و )للب الهوبة(... وضرب الذاك

ٌنتهً فً كثٌر من األحاٌٌن، إلى اإلؼماءة، وإلى االرتماء على األرض، 

داخل حلمة الذكر، وٌعرؾ مثل هذا السلون ب..)الحالة(...وٌمال كثٌراً أّن 

 فبلن جاتو )الحالة(...أو شالتو )الحالة(...

 

 مما أذكر من )الحاالت( المشهودة، والتً ال زالت تعشش فً خٌالً...     

حالة عبد العاطً ود ابراهٌم... وحالة الطٌب )أبوؼبشة(... وحالة عبد 

الرحمن )الخوجة(... وحالة دمحم ود احمد ودكوكو... وحالة آمنة بت 

عمر...وحالة سعٌدة بت راٌح... وحالة ببلل ود كاسر. ...وحالة عبد هللا ود 

 الٌاس...

 

مصاب بعلّة فً أذكر من بٌن الفمرا دروٌش )مرلع( اسمه )علً(...   

أنفه، ففً حدٌثه )نخنخة(... ال تفارله على اإلطبلق...كان )علً( كثٌراً ما 

ٌهٌج وٌفمد صوابه... إذا ما ولعت على مسمعٌه  كلمة )الؤللوب(... وهً 

كلمة تكنى بها األلفٌة )سبحة الؤللوب(...وهً الممرونة دابماً، بذكر هللا فً 

 الخلوات والجلوات...

 

أراد أحد )الفمرا( مداعبة )علً( هذا...فما علٌه إالّ أن ٌنادي إذا ما     

ً بكلمة )الؤللوب(... فساعتها ٌمذؾ )علً( بما هو  وبصوت عالً، متفوها

بٌن ٌدٌه... أو بما هو بالمرب منه...فً المتناول، تجاه ذلن الصوت 

المنادي، وهو فً ثورة عارمة... تتخللها حركات هٌاج... هستٌرٌة، ٌتفوه 

ثناءها بكبلم ؼٌر مفهوم للكثٌرٌن، وٌعتبر ما ٌلم بعلً من مثل هذه أ

 التصرفات... نوع من )الحالة( إالّ أنها من النوع الخفٌؾ بعض الشًء...

 

بعد وفاة الدروٌش )علً( تحول سلوكه هذا... ل..)آدم ود البشٌر(...     

الذي أصبح ٌكنى ب..)الؤللوب( أٌضاً، إالّ أّن )آدم ود البشٌر(... لم ٌكن 

ٌمذؾ باألشٌاء، تجاه الصوت المنادي... إنّما كان )ٌترجم( فمط...اللهم 

اء ذاتً... أرحم )علً( الدروٌش و )آدم( المترجم... فمد كانا فً صف

 عمٌك... وطاهر.

 

ً فً )المسٌد(... ٌتناولون مثلنا، نحن الطبلب، وجباتهم    كان الموم جمٌعا

الربٌسة... فً داخل )المسٌد(، والذي كان ٌعد إعداداً كامبلً... بواسطة 
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الحوارات، والجارات، والمتطوعات... إلى جانب )الممدمٌن( الذٌن ٌمومون 

األكل... بحٌث ٌتحصل جمٌع الحضور على  وٌمفون، على تنظٌم مسارات

 وجباتهم...

 

فً مثل هذه المناسبات...كان جل الطعام عبارة عن )عصٌدة( فهً       

توضع داخل )المدح الكبٌر( والمعروؾ ب..)المدح أبخرس(... وهو ممعر  

)منجور( من الخشب... له ثبلثة حلمات كبٌرة من المعدن، على حافته 

.. لتساعد فً حمله... وفً تحرٌكه، من مكان آلخر وذلن الدابرٌة  العلٌا.

 لثمله وهو ملًء ب..)العصٌدة(... 

 

عادة ما ٌجلس حول ذلن )المدح(... ما بٌن عشر إلى خمسة عشر      

شخصاً... ٌتناولون ما شاء لهم من )العصٌدة( الساخنة... ب..)مبلح 

... ٌتناولونها فً الشرموط(، أو )مبلح الروب( أو ؼٌر ذلن من )الملحات(

شكل )لُمم( متتالٌة، )أكل فمرا(... ٌتمٌز بالسرعة، وبالرؼبة، فهو ٌعد طعام 

 خٌر وبركة.

 

فً كثٌر من األحوال... ٌضٌؾ )الفمرا( لبمٌة العصٌدة )الموٌة(... إذا ما   

)كمل( )المبلح(، فتعجن وتإكل بشراهة... من ؼٌر إضافة ملح، أو 

ون...حتى ٌصبح ما تبمى فً )لعر( بهارات، ٌستمر الموم ٌؤكل

 )المدح(...)ربوب(..والذي )ٌلؽؾ( بعد ذلن )لؽفاً( بصوت مشهود...

 

ٌحمد الجمٌع ربهم الذي أشبعهم... ومنحهم هذا الخٌر... كم كانت      

الحٌاة حلوة... وصافٌة... وصادلة، وكم كان الناس عابدٌن هلل بالفطرة... 

ً سبٌل هللا...رحم هللا من مضوا... ورحمن وكم كانوا ٌتصدلون ببل لٌود، ف

 هللا أبانا )الشٌخ أحمد ود الشٌخ عوض هللا(. 

 

كنا نإم مجلس )الشٌخ أحمد( كثٌراً... نتلمى الكثٌر من المعارؾ      

واإلرشادات التربوٌة، وؼٌرها من النصابح، وما نحتاجه فً ممارسة 

ها الشٌخ على مسامعنا... لم حٌاتنا االجتماعٌة، علماً بؤن الدروس التً ٌلمٌ

تكن  تخصنا... نحن الطبلب فحسب، وإنما كانت تخص الجمٌع كباراً 

 وصؽاًر.
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تعلمنا من خبلل تلن المجالس...الطٌبة، ونحن فً تلن السن المبكرة من    

ً من سٌرة الرسول  العمر... أسس الصبلة، والعبادة، والذكر، وبعضا

ه(، وبعضاً من سٌرة اآلباء من السلؾ الكرٌم...)علٌه صلوات هللا وسبلم

الصالح... وكرامات األولٌاء، وكثٌراً من األحكام اإلسبلمٌة... والموالؾ 

المشهودة... عند الصحابة، وعند أولٌاء هللا الصالحٌن...وؼٌر ذلن 

الكثٌر...مما دفع بنا ألن نكون من المبرزٌن...عندما التحمنا دنٌا التعلٌم 

 .المدرسً  والحمد هلل

 

 ثانٌاً:

 الفزعة:   

 

إًن ٌوم األربعاء من كل أسبوع... هو ٌوم )الفزعة(، وٌوم )الكرامة(،      

وهو ٌوم ٌتعلك بجمع الحطب... من األودٌة المجاورة، ومن أهم تلن 

النباتات  نبات )السنة مكة(... وكنا نطلك علٌه فً مرات عدة )السنة 

 سنة(... وهً شجٌرات ال شوكٌه.

 

كنا نفزع صباحاً... ونؤتً بكمٌات كبٌرة مما نسمٌه ب.. )حطب الفزعة(،    

وكان ذلن ٌمثل لنا تربٌة عملٌة... فً االعتماد على النفس، وفً تحمل 

المشاق، وفً روح االنتماء لذلن الصرح المرآنً... وهو )الخلوة(، تجًمع 

اً تلن الكمٌات من الحطب فً أحد أطراؾ حوش )المسٌد(... )تجنب

 للحرابك(، وتترن لتجؾ )تنشؾ(... 

 

ٌتم استخدام ذلن الحطب الناشؾ... فً إشعال نار )التمابة(... التً    

ٌتجمع حولها الطبلب، من بعد صبلة المؽرب.. وحتى لبٌل صبلة العشاء، 

كل منهم ٌتلو ما خط على لوحه من آٌات لرآنٌة، حسب مستواه، وتتخلل 

 التملٌة... للطبلب المادرٌن على الكتاب. ذلن عملٌات العرض... وعملٌات

 

فً نهاٌة تلن الفترة المسابٌة... من تبلوة الحفظ، تطفؤ نار )التمابة(     

بإهالة بعض التراب علٌها... ولٌس بالماء... لتبمى مشتعلة حتى الٌوم 

التالً... وبذلن ال تحتاج لجهد كبٌر... فً إشعالها، على عكس ما إذا كانت 

اء... فهو ٌبلل الحطب، مما ٌجعله رطباً... ٌصعب احتراله، وهو تطفؤ بالم

عٌن ما ٌعرؾ فً أوساط األهل... بؤّن  نار )البعر(... ونار )الصوؾ(... 



 

318 

 

ً تظل مولدة، لحٌن  ونار )المطن(... ال تنطفا إالّ بمجهود، فهً دابما

 استخدامها فً األولات البلحمة.

 

 

 

 ثالثاً:

 الكرامة:

شد البلٌلة(... فً صاج كبٌر )طانجً(، صنع من الحدٌد تعنً الكرامة ) 

السمٌن )دق الحلب (، والذي لد ٌتسع لعدة )كٌبلت( من الذرة )الفترٌتة(، 

والتً تؽمر بالماء... ٌوضع الصاج بمحتوٌاته، على ما ٌعرؾ 

ب..)اللداٌات(، وهً عبارة عن ثبلثة حجارة كبٌرة... تعمل على رفع 

ألرض... لٌسمح بمرور الهواء من أسفله، والذي الصاج بعٌداً عن سطح ا

ٌساعد فً إشعال األعواد )العٌدان( التً تحشر فً أسفله... من بعد أن 

تولد، والتً ٌنتج عنها لهٌب ضاري... ٌساعد فً إنضاج الذرة، بطرٌمة 

 فعّالة... وأسرع.

 

ٌظل الطبلب والفون... أو جالسون، ٌرالبون )البلٌلة( فً الصاج،     

دسون من الحطب ما ٌستطٌعون... لزٌادة اشتعال النار...ولو كنت ترالب وٌ

معً األمر من لرٌب... فإنن لن تسمع إالً جمبلً معٌنة، متلهفة، من الكبلم 

 مثل:

 

 )نجضت؟(     

 

 و         

 

 )خبلص نؽرؾ؟(    

 

عند استواء الذرة... جراء تلن النار الحارلة، واكتمال نضجها...     

علٌها الجمٌع، كل بآنٌته التً ٌحملها... أو فً أطراؾ )عرارٌمهم(  ٌتهافت

 األمامٌة، وهً ما تعرؾ ب..)العب(... 
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الجمٌع ٌنظر لتلن البلٌلة.. نظرة التفاإل، إذ أنها تحمل الخٌر...     

والبركة، و )ترفع الببل(، كما أنها تمثل وجبة إضافٌة... محببة لدى 

 فً ذات الولت. الطبلب، ولدى )الفمرا(...

 

ٌساعد )شد البلٌلة( كثٌراً... فً تنمٌة مهارات الطبلب، وشحذ هممهم     

العملٌة... وإكسابهم خبرات جدٌدة، ربما تعٌنهم على مجابهة، ما ٌجد من 

أمر فً حٌاتهم المستمبلٌة، كما تزرع... وتنمً فٌهم، روح التعاون... 

 وتطوٌر البنٌة االجتماعٌة... 

 

 رابعاً:اً:      

 النفٌر:   

كان الطبلب ٌمومون بؤداء بعض األعمال الجماعٌة... التً لد تؤخذ من     

الولت الكثٌر... لٌتم إنجازها، من لبل األفراد... لكنها وعبر المشاركة 

الجماعٌة... والتعاون بٌن األفراد، بتوحٌد أهدافهم، فً سبٌل إنجاز عمل 

 فً ولت وجٌز...معٌن... تمضً تلن المهمة 

 

ٌتعارؾ الجمٌع على هذا المسلن وٌطلمون علٌه )النفٌر(... فكنا نحدد     

ٌوماً بعٌنه، وؼالباً ما ٌكون ٌوم جمعة، ونذهب فٌه للزراعة )التٌراب(.. أو 

 )الحش(.. أو )الحصاد(، لببلد )الشٌخ(... أو لببلد )الفكً(.

 

لكثرة عددنا، ولبعض ما  كنا ننجز المهمة فً )ضحوة( واحدة... وذلن   

نملكه من خبرات سابمة... فً هذا المجال، وكانت لدوتنا فً ذلن األداء 

الممٌز... أعمامنا )الفمرا( الكبار، الذٌن ٌتمتعون بروح.. وبهمة، 

عالٌتٌن... زابداً على خبراتهم الواسعة، فً مجال الزراعة... فكنا نستمد  

، فً أداء نشاطات حٌاتنا الزراعٌة منهم المعرفة... التً ساعدتنا كثٌراً 

 المستمبلٌة... وخاصة ألبناء المزارعٌن من أمثالنا...

 

ٌعتبر )النفٌر(... تربٌة عملٌة، ال تحتاج ل..)اللوح(.. وال ل..)الدواٌة(..    

وال تحتاج إلى..)للم البوص(، فعن طرٌمها ٌتم صمل الطالب، فً عملٌة 

، وهو ما ال ٌمكن نسٌانه... على مر تطبٌك ما هو نظري... لٌصبح عملٌاً 

 السنٌن. 
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فً عصر أٌام األربعاء من كل أسبوع... وأثناء الجلسة المسابٌة فً     

التبلوة... كنا نطلب اإلذن للمؽادرة ألهلنا... نحن أوالد )شبشة(، لمضاء 

 فترة ٌومً العطلة... والتً تستمر حتى عصر الجمعة... 

 

شدٌد... من )الفكً(، الذي كان ٌعرؾ جٌداً موعد كان الطلب ٌتم بحذر      

ذهابنا ألهلنا... وذلن )لبُل ما الشمس تؽٌب(، لكنه كان ٌؽض الطرؾ عن 

ذلن... متعمداً، حتى ٌحدد هو بنفسه موعد خروجنا من )الخلوة(... ومن 

 )المسٌد(... 

 

كنا نكرر ذلن الطلب ونحن فً ترلب تام... )لخبطة أو خبطتٌن(، من      

ذلن )السوط(... المسلط أمام وجوهنا، فكنا نرفع أٌادٌنا الهزٌلة فً 

ضراعة، طالبٌن اإلذن لابلٌن: )أدٌنا الفاتحة ٌا سٌدنا(... وسٌدنا ال تنطك 

كما تنطك كلمة )سٌّدنا(، بتشدٌد الٌاء، بل من ؼٌر الشدة... مع فتح 

 السٌن...

 

ع ٌدٌه الكرٌمتٌن، ٌمرأ أخٌراً ٌستجٌب )الفكً إدرٌس( لطلبنا... وٌرف     

لنا من الدعاء ما ٌشاء... ونعمد بعد ذلن نمبل ٌده الكرٌمة، وهو ٌهمهم 

 وٌمول: )ما تتؤخروا(... 

 

نضع )ألواحنا( مسنودة على الحابط، بكل األدب والهدوء، ونتوجه      

لمجلس )الشٌخ أحمد(... للحصول على )فاتحة( الوداع منه، فكان رحمه 

نا وٌوصٌنا بما ٌشاء... ونخرج من بعدها  الى خارج هللا... ٌدعو ل

 )المسٌد(... ونحن  فرحٌن ومسرورٌن  )ننطط( .

 

لم نكن نحمل فً أٌدٌنا... من المتاع شٌباً، حتى تلن )الفتمة(... من     

لماش )الدمورٌة(... ذات الذراعٌن طوالً، لم تكن فً معٌة أي منا... فكنا 

لى ذلن )البرش األبٌض(، الذي ٌظل متمددا نتركها فً مكان مناماً... ع

بداخل الؽرفة... لٌبلً.. ونهاراً، وصٌفاً.. وشتاًء، فهو من مخصصات 

الطبلب...التً ال ٌجرإ أحد على تحرٌكها من مكانها... إالّ بؤمر من الممدم 

 المسبول عن ذلن.
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ٌتحتم علٌنا الحضور للخلوة... بعد نهاٌة عطلة األسبوع... عصر    

معة، مع بداٌة الدراسة... للفترة المسابٌة، وهكذا تتوالى أٌام الج

الدراسة...والعطبلت...والذهاب....إلى..)شبشة(...ومن ثم العودة 

 ل..)الصفٌراٌة(، عصر كل جمعة....

 

تلمفتنا المدرسة األولٌة... وأصبحت )الصفٌراٌة( حلماً خالداً... فً      

ات الطٌبة... تلن التً  تظل تطوؾ نفوسنا، وصارت كما هً داراً للذكرٌ

بنا... ما بٌن مجلس )الشٌخ أحمد(... وجلسات التبلوة مع )الفكً 

إدرٌس(...وما بٌن ممارساتنا العملٌة... من ذكر...ومن فزعة...ومن 

كرامة.. وؼٌر ذلن من اللحظات الصافٌات... ال أشن أنها لحظات ذات طعم 

 خاص....

 

 

نسؤل هللا الرحمة لمن فارلوا حٌاتنا الدنٌا... وهم زاهدٌن، ورحم هللا من    

تبمى منهم... ٌطوؾ كما نطوؾ بدار للذكرٌات... ال زالت تؤتً أكلها... لمن 

 رؼب، وال زالت منارة... ٌسٌر المسترشدون على هدٌها. 
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 الخاتمة                          
 

 

 المارئ...عزٌزي 

 استمٌحن العذر... كً نتولؾ هنا...     

 عند هذا المشهد التربوي الرابع،       

 وأرجو أن أشٌر لكم....       

 باالطبلع على ما جاء فً ذكر )الخلوة( فً السودان...      

 من مآثر.....      

 (... بعنوان:1فً كتابً التربوي رلم )      

 )التعلٌم عن بعد(                    

 فستجد فٌه ما ٌرضً... طموحاتكم...      

 وتطلعاتكم... بإذن هللا...     

 

 

                                                    

 

  

 

 

  

 

  

 



 

313 

 

                                                       

 

  

  

 

 

 اٌّذسعخ                                                          

 

 

 

 

مطططغ قبيطططل الرطططجفة فقطططط، كطططان انتساؤنطططا لسشطػمطططة التعمطططيع الشططططامي،     
السجرسة آنحاك بالسخحمطة األوليطة، بعطج أن شطال إنغساسطشا، فطي بحطػر  الستسثل  في

التعمططيع الططجيشي بططالخبلوى، فططي أكثططخ مططغ مػقططع، وبعططج أن اتكططأ انتساؤنططا إليهططا عمططى 
وسادة مغ عمع يشفع، وعمى شيػخ ُنّفطع، تعمقشطا بهطع، فأصطبحػا لشطا القطجوة الحدطشة، 

يططة رفيعططة، وريفططة ضبللهططا، بسططا كططانػا يتستعططػن بططه مططغ سططمػك مططخٍض، ومعططارف ديش
عططبلوة عمططى إلسططامهع بعمططػم الخياضططيات، والمغططة العخبيططة، والقرططز الططجيشي الططػافخ، 
الططحي يحسططل بطططيغ شياتططه األسططذ التخبػيطططة الهادفططة، مسططا جعمشطططا وفططي تػاضططع تطططام 
نصأشيء رؤوسشا أمامهع إحتخامًا، رغع إنثشاءات ذلظ الدػط الجمجي السجطجول عمطى 
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لسذهخ أمام وجػهشا تارة، والسشبدطط مدطتمايًا عمطى مرطبلة الذطيك الحائط أحيانًا، وا
أو الفكطي، السدطبول عطغ الجانطب التشفيطحي لمخقابطة والتحفطي ، تطارة أ طخى، يدططتمقي 
الدػط بيغ يجية عمى السربلة كالحية السقدعطة، السفدعطة، كسطا يخطال لشطا ذلطظ، وقطج 

ساتهع، لفشػن الكتابة عمى يشبع ذلظ االحتخام مغ مشصمع السامهع، ومعخفتهع، ومسار 
المػح الخذبي، أو عمى وروهالفخخن، وهػ نػ  مغ الطػرو، ناصطع البيطاض، أممطذ 

والططحي كططان يططدداد نزططارة، وبهططاًء، عشططج    ن،A4يططػازي بسقططاييذ اليططػم، ورو أل ه
 التراو العسارعميه، والعسار هػ:

السصحػنهالسدطحػنن، "الحبخ السحّزخ بشدب محجدة مغ الكخبػن، والرسو 
والساء ، والذعخهالدبيبن، تخمطط هطح  الساػنطات جيطجًا، وي بطأ السخمطػط فيسطا يعطخف 
بالجّواية، وهي إناء صغيخ، يسثل السحبخة حاليًا، قطج ياطػن مرطشػعًا مطغ الفخطار، أو 
مغ ثسخ القخ  صغيخ الحجع، أو مغ الدجاج، في العهػد القخيبة، هبعطج أن ُأعتسطجت 

جية، كستصمبطات مشدليطة، أو تجاريطة بطالسعشى الػاسطعن، يمترطع العسطار األواني الدجا
بدص  الػرو السذار إليه، عشج الكتابة عميه، باستخجام أقبلم البػص، أو القرب، 

 التي كانت تجهد، وترسع محميًا، دا ل الخمػة أو  ارجها، بػاسصة الصبلب.

أوالتعاويطططح، عمطططى ذلطططظ يقطططػم الذطططيك أو الفكطططي باتابطططة بعطططس اأيطططات القخآنيطططة،     
الططػرو، بعططج أن يططتّع تجهيططد  فططي شططال قراصططات، تتفططاوت فططي مدططاحاتها، وشػلهططا 
وعخضطططها، وترطططسع مشهطططا أشطططياء متعطططجدة، مثطططل البخطططػر، الطططحي ُيحطططخو ليدتشذطططقه 

 السدحػر، أو ذلظ السراب بالعيغ، أو أي مخض آ خ يحجدة الذيك.

ات مطغ ورقطة ماتطػب عميهطا، ترسع مشطه، أيزطًا، الػرقطة، وهطي تبطارة عطغ شيط     
صغيخة الحجع، تعمع عمى عزج الذخز السعشي بالعبلج، أو تمطبذ كتسيسطة تتطجلى 
مغ العشع عمى الرجر، أو ترسع في شال حجاب، ومثمه مثطل الػرقطة، يعمطع عمطى 
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العزج، أو يتجلى مغ العشع عمى الرجر، إاّل أنه أكبطخ حجسطًا مطغ الػرقطة، ويتفطاوت 
، حدططب أعسططار مدططتخجميه، ويتسيططد بذططامه األسططصػاني فططي كبططخ حجسططه، أو صططغخ 

 الجاذب لؤلنطار.

  

تػضع الػرقة أو الحجطاب، بطيغ يطجي إسطاافي مطاهخ، لتغميفهطا، أو تجميطجها،        
بالجمج السدان، الحي يادبها رونقًا، يتمحذ مدتخجمه بالشطخ إليه، وفي الػقطت ذاتطه، 

بأنه قطج أصطب  محّجبطًا، أي محسيطًا  يعسل عمى إرضائه نفديًا، كسا يخالصه الذعػر،
بقجرة هللا تعالى، مغ كل ما هػ ضار، فتشسطػ وتطدداد فيطه الجاف يطة، واإل بطال القطػي، 
لكططل مططا يخيططج فعمططه أو الايططام بططه، ويططدداد بططحلظ فخططخًا، كمسططا شططّسخعغ سططاعجيه، ليططخى 

ورفعطة،  غيُخ ، ما يتديغ به مغ تسائع، فيخال له أنه أصطب  أكبطخ حجسطًا، وأكبطخ قطجراً 
فتتدع بحلظ  صػاتطه، وتعمطػ نطخاتطه، وبطحلظ يخحطل الذطيصان الطخجيع عشطه، أو ياطػن 

 في حالة إستعجاٍد لحلظ الخحيل اإلجباري.

انتحت بشا شخيع السعخفة، إلطى سطاحات تعمطيع أ طخى لطع نألفهطا، وهطي السجرسطة،     
يشطات، مطغ التي لع نكغ نعخف مشها إاّل إسسها، وكان ح  معطسشطا، نحطغ جيطل األربع

أبشاء الخيف، واألقطاليع بسفهطػم اليطػم، هطػ أن نطتعمع أو ال نطتعمع، ذلطظ ألن الطج ػل، 
إلي دنيطا التعمطيع السجرسطي كطان عطغ شخيطع الرطجفة السحزطة فقطط، بصخيقطة القخعطة 

 هل بة الح ن. 

 

كان األمخ ال يخخج عغ ما جشته يجانا، فبإد ال يجنا في كطيذ ممطيء بطاألوراو،     
السصبقططة، والستذططابهة فططي ذات الػقططت، وبإسططتخجام إصططبعيغ إثشططيغ فقططط، الرططغيخة، 

هسطططا اإلبهطططام والدطططبابة، إن كانطططا سطططميسيغ، ولطططع تغيخهسطططا نغسطططات، وسطططػافي، األيطططام 
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السزشية، التي تختصها شبيعة الحياة القاسية، الستكالبة دومطًا مطع األقطجار، اللتقطاط 
رخًا أو هديسًة وإما تعميسًا أو عجمطه واحجة مغ تمظ األوراو، فيتحجد السريخ، فإما ن

و إّما ..وإّما .. وإّما، مغ الستزادات الستعجدة، ما قج ياػن مشطػرًا أوغيخ مشططػر، 
كسا يقخر ، وكسا جخت العادة، مغ يقػمػن بػضع السيدانيات مغ السختريغ، نفقات 

 مشطػرة وأ خى غيخ مشطػرة.

 

الشفدية، لحلظ الربي الرغيخ، الحي فمظ أن تترػر، عديدي القاريء، الحالة      
لع يحالفه الح ، وإلى تمظ الحالة الشفدية، واإلجتساتية لطحلظ األب، الطحي إمتدجطت 
لجيه قدػة السعاناة، وحطبلوة التفطاؤل، لتمطظ األم التطي ال تطدال تغطدل، وتشدط. أحبلمطًا 

حطة، وسطػء كبارًا، ال يتدع صجرها الخؤوم لمسمستها، حيث تختمط لجيها الطجمػ ، والفخ 
حطط  وليططجها، الططحي تططج خ  ليططػم شططبيه بططحلظ اليططػم، الططحي ترططػرته الذططاعخة لػليططجها 

 الرغيخهعمين:

 لى متيغ ياعمي تكبخ تذيل حسمي،

 إياك  عمي  الخبلك  أبػي  د خي.

 إنها شخيقة قبػل بالسجرسة، لع تخا  فيها:

 تيطار   رائز الستعمع، وال شسػحاتطه، وال حخيطة الطتعمع، التطي تتسثطل فطي ا 
لسطططا سططططػف يتعمسططططه، بطططل هططططي عسميططططة هفاضططططي ... ومميطططانن، كسططططا يصمططططع عميهططططا 
السحتذجون مغ اأباء، واألهل، ساعات الكذف عطغ الحط  هالقخعطةن. هشطاك صطخاخ 
يعمػ مغ أهل الرغار، الحيغ حالفهع الح ، صخاخ يحسل الفخحة بيغ شياته، وتخديج 

 لكمسات ال تتعجى:
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 مميان ...  مميان.

 شالػ . شالػ  ...

 

فططي الجانططب اأ ططخ مططغ السذططهج، رؤوس مشّكدططة، ألشفططال أبخيططاء، صططغار، 
وأفطططخاد أسطططخ، حطططخم ابشهطططا مطططغ التعمطططيع، بسحطططس الرطططجفة، وسطططػء الحططط ، يبطططاركػن، 
ويهشلططػن غيطططخهع مططغ أسطططخ السحطططػضيغ، يسمطططبهع األسططى، والحطططدن، ويبتعططج عطططشهع 

اليططأس، واإلحبططاط، ونططجب التفططاؤل، وتغططادرهع البدططسة، رويططجًا رويططجاً، لتتبلشططى بططيغ 
 الح ، وكأنهع يخددون قػل شاعخ الحقيبة الدػداني أحسج دمحم حديغ العسخابي:  

 أنجب حطي أم آمالي،

 دهخي قرجني،

 مالػ ومالي.

 

يػجطه القطائسػن عمطى األمطخ، أوللطظ السحططػضيغ مطغ الرطغار، الطحيغ يتطخاوح 
خة، والططحيغ أصططبحػا عططجدهع الخسدططيغ، وتتفططاوت أعسططارهع مططا بططيغ الثامشططة والعاشطط

تبلميططحًا، مططغ تمططظ المحطططة، يططأمخونهع بالتػجططه إلططى دار معيشططة فططي القخيططة، تتدططع 
بالفشططططاء الػاسططططع، تحططططػي مبشططططًى كبيططططخًا ألحططططج األتيططططان، قططططج ياططططػن مذططططيجًا مططططغ 
الجالػصهالصيغن، أو الصطػب األ زطخ، أو الصطػب األحسطخ، أو القطر، أو البطػص، 

غالب األحػال، إسع الجيػان أو السزيفة، هحا في أو التسام، والحي يصمع عميه، في 
حال عجم وجطػد مجرسطة مذطيجة، تحتطػي أو ال تحتطػي عمطى تبلميطح جطجد أو قطجامى، 

 وكان نريبشا، نحغ السقبػليغ، مغ ذلظ هديػان حاج الصيبن. 
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يتع كل ذلظ الكع الشذاشي، الحي ذكخنا، في الغالب، في شهخ أكتػبخ مغ كل 
دطططيع والبخمجطططة الستعمقطططة، بإبتطططجاء الجراسطططة، وحمطططػل مػسطططع عطططام، وقفطططًا عمطططى التش

الخخيف، الحي يبجأ، في معطع أرجاء الدػدان، والطحي يذطغل الفتطخة مطا بطيغ شطهخي 
 يػنيػ وأكتػبخ مغ كل عام .

إّن غالبية ساان األرياف، يستهشػن الدراعطة، مسطا حطجا بطاإلدارات التعميسيطة، 
  الفتططخة السحططجدة، ألسططباب عجيططجة تتعمططع أن تعتسططج هططحا التقططػيع الجراسططي  ططبلل هططح

 بحياة مختمف األسخ، مشها: 

تعحر وصػل التبلميح لمسجارس، في الػقت السحجد البتجاء الجراسة، ندبة لهصػل  -
 األمصار السدتسخ أو شبه السدتسخ.

 تسايغ التبلميح مغ مداعجة أسخهع في األعسال الدراتية الستشػعة. -

التجرب عمى األعسال الدراتية، وغيخها مغ الشذاشات الستعمقة تسايغ التبلميح مغ -
 بالسجتسع الدراعي، مثل تخبية الحيػانات كالجواجغ واألرانب وغيخها.

تسايغ التبلميح مغ مداعجة أسخهع، بسا يتحرمػن عميطه مطغ عائطج العسالطة لطجى  -
 اأ خيغ.

ومتصمباتهع السجرسية، تسايغ التبلميح مغ كفاية أنفدهع، بتػفيخ  يسة مبلبدهع،  -
 في حالة عجد بعس األسخ عغ اإليفاء بحلظ ألبشائهع.

 

بططجأت الجراسططة، وكططان السدططتعسخ يرططػل ويجططػل بططأرض الططػشغ، وكططع كانططت 
السدططافات متباعططجة، مططا بططيغ الخػاجططة، والسعمططع، والسططتعمع، والسططدار . معمططع واحططج، 

فيهطا، وكطان السقطخر  لفرل واحج، يسثطل مجرسطة، مشدطػبة السطع القخيطة التطي أ يسطت
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الجراسي تبارة عغ أربع مػاد دراسية هي الجيغ هالتخبية اإلسبلميةن، والعخبي هالمغة 
 العخبيةن، والحداب هالخياضياتن، والفشػن هالتخبية الفشيةن.

السطططػاد الثبلثطططة األولطططى مطططػاد أساسطططية، يشبغطططي أن يتعمسهطططا التبلميطططح، فهطططي 
عجة تعمع مدطتقبمي لمتبلميطح وألسطخهع، أمطا ضخورية، وذات فائجة ممسػسة، وتسثل قا

مادة الفشػن فكان نذطاشها يشرطب فطي الخسطع عمطى ألطػاح األردواز، وقطج بطخ  بعطس 
مغ التبلميح، مسغ يخسسػن شجخة الديال بداو مائمة، هليذ كسا يخسسها التبلميطح 

يطح اأ خيغ بصخيقة قائسةن أمثطال التمسيطح، الرطجيع السبطارك جطار الشبطي هأكبطخ التبلم
سطشًان، الطحي نالطت رسطػماته رضطا السعمططع هالشطاضخ، أحسطج الصيطبن، والطحي أشطاد بهططا 
كثيخًا، فتعمسشطا مطغ بعطج ذلطظ كيطف نخسطع سطيقان األشطجار، والتطي ال تتذطابه وأعسطجة 

 التمفػن، بأية حاٍل مغ األحػال.

شسمت الفشػن أعسال الصيغ، التي يجدج التبلميح مغ  بللها، ما هػ مػجػد 
البيلطططة السحيصطططة بسجتسطططع السجرسطططة، مطططغ األبقطططار، والجسطططال، والسطططاعد، ومطططألػف ب

والكططبلب، وحيػانططات أ ططخ عجيططجة. كسططا تذططسل أعسططال الصططيغ، الرططشاعات السختمفططة، 
التي ياحطها التمسيح في حياتطه، محطجودة السدطافات، فكطان يرطشع األوانطي الفخاريطة 

مثطططل األزيطططار بأنػاعهطططا السختمفطططة، صطططغيخة الحجطططع، التطططي تحطططاكي األوانطططي الكبيطططخة، 
السختمفة، واألباريع، والسرشػعات الخدفية األ خى، السدتعسمة فطي السشطدل، أو فطي 
أي مػقع آ خ شهج  التمسيح في مجتسعه. كسا شسمت بشاء السشازل، مثطل: السخبعطة، 
والجردر، والقصية، وبعطس تذطايبلت مبطاني السطجن السختمفطة، لسطغ أتطي  لهطع الدطفخ 

 إليها.  
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السعمططع األوحططج همعمططع الرططفن، الططحي يسثططل نططاضخ السجرسططة هإن كططان يقططػم 
بالسجرسة صف واحجن، بتجريذ السقخر الجراسي كامبًل همػاد مشفرمةن، فيا لها مطغ 
مهسة قاسية، وتكطخار مسطل يستطج لعطام دراسطي كامطل. ال يطخى السعمطع  بللطه، وال نطخى 

ردواز، الططحي كططان يسثططل نحططغ الستعمسططيغ  بللططه، مططغ أدوات الجراسططة، سططػى لططػح األ 
 الكتاب، والكخاسة، والسخجعهأحيانًان.

 

لططػح األردواز، تبططارة عططغ لططػح مططغ األسططسشت السقططػى الرططمب، الططحي تبمططو 
نسع، يسيل لػنه لمدطػاد قمطيبًل، يتحسطل 43×63مداحته، في اغمب األنػا ، حػالي ه

رفيططع الرططجام، والخمططي عمططى األرض مططغ أعمططى، وال يشكدططخ بدططهػلة. يدططتخجم قمططع 
مرطشػ  أيزطًا مطغ األردواز، يذطبه ذلطظ األنبطػب السػجطػد بطجا ل قمطع الحبطخ الجططاف 

بػصطة، مطغ غيطخ  4فهطػ قمطع صطمب فطي شطال السدطسار الحجيطجي مايطاس   ن،pigه
 الجانب السدص ، شابًل وشػاًل ومغ ميداته أنه:

 عشططج إسططتخجامه فططي الكتابططة، وبسجططخد رسططع الحططخف أو الكمسططة، أو الذططال، السططخاد -
كتابته، ُيطهخ لػنًا أبيزًا واضحًا، يسّاغ القاريء مغ معخفطة الحطخف، أو الكمسطة، أو 

 الذال الحي كتب عميه.

يساغ مد  الكتابة، فػر االنتهاء مطغ الغطخض الطحي كتبطت مطغ أجمطه،عغ شخيطع  -
 اليج، أو أي قصعة قساش متػفخة.

 ال يبقى أي أثٍخ عمى المػح بعج السد . -

خض مططا كتبشططا  عمططى معمسشططا، الططحي يتفحرططه ويقططػم كشططا نكتططب عميططه، ونعطط
بترحيحه، وكحلظ األمخ في االمتحانات، واال تبارات، وحل السدائل الحدابية. وفي 
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نهايططة السصططاف، نسدطط  مططا كتططب عمططى المططػح، ونقططػم بجسعططه، أي نزططعه فططي كػمططة 
واحططجة، ونشرططخف إلططى مشازلشططا، ال نحسططل معشطططا مططا ندططتحكخ فيططه، إاّل مططا قططج عمطططع 

 ذهانشا مغ معمػمات.بأ

 

نعططػد فططي اليططػم التططالي لمسجرسططة، ال نحسططل شططيلًا مططغ السعيشططات، أو أدوات 
الجراسططة، إاّل حػاسططشا الخسدططة، و مططا كشططا قططج حفطشططا  عططغ ضهططخ قمططب، فططي يػمشططا 
الساضي. كشا نحف  القخآن، واألناشيج، والقرز، والسدائل الحدابية، حفططًا بارعطًا 

حطيغ األناشطيج، وتدطسيع اأيطات القخآنيطة، فطي وقتهطا دا طل ومتقشًا، كسا كشطا نقطػم بتم
الفرطل، ونقططػم أيزطًا بتسثيططل بعطس السػا ططف، التطي تتشاولهططا القرطز، التططي تدططخد 
عمططى مدططامعشا سططخدًا، ولططيذ اشبلعططًا، لعططجم وجططػد أي أثططٍخ لمكتططب أو السخصػشططات. 

ميسيطة وكسثال لتمظ القرز، التي تسّثل دا ل الفرطل، قرطة هكخيطتن وهطي قرطة تع
ذات أهجاف تخبػية متعجدة، كانت القرة تصبطع عسميطًا، بعطج إكسطال سطخدها مطغ قبطل 

 السعمع، عمى مدامع التبلميح:

كخيطططت هطططي أنثطططى الساعدهالغشسايطططةن ، وكشيطططت ب... كخيطططت لرطططغخ أذنيهطططا، 
 ولتحبيبها إلى نفػس التبلميح. 

 وتتمخز القرة في:

أّن كخيت  خجت مغ البيت، مغ غيخ إذن مطغ أ تهطا، التطي إجتهطجت كثيطخًا فطي      
البحث عشها، ولسا عثطخت عميهطا رفزطت هأبطتن كخيطت الخجطػ  لمبيطت، فسطا كطان مطغ 
أ تهططا، إاّل أن تصمططب السدططاعجة مططغ اأ ططخيغ، وتمجططأ لمحيططل، مططغ أجططل حسططل كخيططت 

 لمخجػ  لمبيت، في أسخ  وقت.
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رططا هالعرططايةن وشمبططت مشهططا ان تزططخب كخيططت، ألن ذهبططت أ ططت كخيططت لمع
كخيت أبت الخجػ  لمبيت، فأجابطت العرطا رافزطة: هوأنطا أبيطتن. تخكطت كخيطت العرطا 
وذهبططت لمشططار وشمبططت مشهططا أن تحططخو العرططا، ألّن العرططا أبططت أن تزططخب كخيططت، 
عذان كخيت أبت الخجطػ  لمبيطت. فأجابتهطا الشطار بقػلهطا: هوأنطا أبيطتن. تخكطت كخيطت 

لشار وذهبت لمقخبة،هترشع مغ جمج الساعد أو الزطأن لحفط  السطاءن، وشمبطت مشهطا ا
أن تصفيء الشار، عذان الشار أبت تحخو العرا، عذان العرا أبت تزخب كخيطت، 
عذططان كخيططت أبططت الخجططػ  لمبيططت. فأجابتهططا القخبططة قائمططة:هوأنا أبيططتن. تخكططت كخيططت 

هيقجن القخبة، عذان القخبة أبت القخبة غاضبة وذهبت لمذػك وشمبت مشه أن يثقب 
أن تصفططيء الشططار، عذططان الشططار أبططت تحططخو العرططا، عذططان العرططا أبططت  تزططخب 
كخيت، عذان كخيطت أبطت الخجطػ  لمبيطت. فأجابهطا الذطػك فطي رفطس صطخي  بقػلطه: 

 هوأنا أبيتن.

هشا ترجت أ ت كخيت لمذػك، وبحدب ما تستمكطه مطغ قطجرات، أ بختطه إنهطا 
قجن القخبة، فخاف الذػك عمى نفده ووافع عمطى إّنطه سطيثقب ستأكمه إن لع يثقبهي

هيقجن القخبة، وقالت القخبة إنها ستصفيء الشار، وقالت الشطار إنهطا سطتحخو العرطا، 
وقالططت العرططا إنهططا ستزططخب كخيططت، وعشططجها ولططت كخيططت هاربططة نحططػ البيططت الططحي 

 رجعت له أ يخًا، بعج التهجيج الحي لقته مغ قبل العرا.

 

يخ في األمخ، أّن كبًل مغ السامفيغ، ألداء األدوار السطحكػرة، هجطع كطل إّن السث
مشهع عمى غخيسه، بغية تشفيح األمخ الحي شمبته أ ت كخيت، مغ كل مطشهع، والطحيغ 
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قامػا بخفزه جسيعًا في بجايطة األمطخ، مطغ جطّخاء الخطػف الطحي تسمكهطع، مطغ العقػبطة 
 بذية وغيخ متػقعة.التي سػف يتعخضػن إليها، وال شظ أنها عقػبة م

 

لكغ ورغع ما حػته قرة كخيت مغ دروس تجريبية مستعة، إاّل أني أعيب فيها، ما 
 مفته مغ آثار سالبة، لجى التبلميح، حتى يػمشا هحا، حيث أصب  الجسيع رهيغ 
رفع العرا، عشج مداولة عسمية التعميع، و اصة بعج أن تصػرت العرا إلى سػط 

كب  جساح الفخد الستعمع. فستى العش. والخخشػش، وأصب  لمتخػيف دور كبيخ، في 
 يا تخى تتخمى أ ت كخيت، عغ إستخجام العرا ؟ وتمجأ إلى أسمػب تخبػي   

 آ خ أكثخ نفعًا.

تقطػل مثطل هططحا الكطبلم، وهططي تعطس عمطى شططفتها الدطفمى، التططي تعمػهطا عيشططان      
جاحطتططان ومحسختططان، وهططي ال تعمططع يػمهططا، أّن ذلططظ األسططمػب الططحي انتهجتططه، لططغ 

 مججيًا، ومقبػاًل، في مصمع األلفية الثالثة .  ياػن 

 

تططجرجت بشططا الحططال، فططي دنيططا التعمططيع والططتعمع، فاجتدنططا مدططافة أربعططة أعططػام  
دراسية كاممة، انقزت عجمى، اكتدبشا مغ  بللها  بخات كانت لشا زادًا ومعيشًا، في 

جيشا اإلدراك، الدطشػات الجراسططية األربعططة، التططي تمتهططا هالسخحمططة الػسططصىنحيث تبمػرلطط
واتقجت شعمته، واتدعت مدطاحات السعخفطة لطجيشا، وتغيطخ حالشطا مطغ مطجرج الصفػلطة، 
إلى ساحات شفػلة مسدوجة بأحجاث، تشع عغ التصػر العسخي، والسعخفطي، فأصطبحشا 

 نتحجث عغ الثقافة، والدياسة، والسدتقبل، والسدبولية.
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الحقطة ب ...هالثطانػي أدرنا ضهػرنا لمسخحمة الػسصى، التي سطسيت فطي فتطخة 
العامن، التي انزست ا يطخا لسخحمطة التعمطيع األساسطي، وهطا نحطغ نخطػض فطي  زطع 
السػروثطططات الخجػليطططة، التطططى تتصمطططع لمحخيطططات الكاممطططة، غيطططخ السشقػصطططة، مقاومطططة 
لبلستبجاد الدياسي، واإلجتساعي، وإلى كيفيطة الحمطػل، كاالعترطامات واالضطخابات، 

ت، وولػج دنيا التحجيات، الستسثمة في التسخد، والثػرة عمى والججية في اتخاذ القخارا
 القجيع التقميجي، والخجعي أحيانًا أ خى، وتبشي روح التججيج .

 

مغ هشا بجت أمامشا الحياة في ثػب ججيج، لطع نألفطه مطغ قبطل، وبطجت نطخاتشطا 
شططاردة، لططع تاططف دون تحقيططع شسػحاتشططا، وتصمعاتشططا، السحذططػة باأمططال العططخاض، 

 قشاعات الخاشجية، التي لع يصالها اإلصبلح والتذحيب بعج.وال

تغيططخت مبلمطط  حيػاتشططا، فططي الرططف الخابططع الثططانػي، فقخرنططا أن نكططػن أو ال 
 نكػن، هشا وعشج هحا الحج، جاءنا جهيشة بالخبخ اليقيغ.

لطع ياطغ جهيشطة سططػى أسطتاذ األجيطال، التخبططػي السعطخوف األسطتاذ/ دمحم التططػم 
هج تطجريب السعمسطيغ العطالي آنطحاك، هعميطه رحسطةهللان، كطان شػيطل التيجاني عسيج مع

القامططة، فارعططًا، عاليططًا كالسعهططج العططالي، كططان جدططسه يجططػل فططي مبلبدططه الستدططعة، 
البشصططال والقسططيز، التططي كططان يتفاعططل معهططا فططي مجاتبططة مدططتسخة، مططا بططيغ الذططج 

فان متػاصطل، والجحب إلى أعمى، بمسدات مغ أصابع تخبػية، عاركت، وصارعت، بت
 وانغساس عسيع، في ساحات التعميع والتعمع والتخبية.
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تحططجث إليشططا األسططتاذ دمحم التططػم التيجططاني حططجيثًا لبقططًا، جاذبططًا، تسيططل الططشفذ 
واألسططسا  اللتقططاط كمساتططه السشسقططة، السختبططة، والتططي لططع تخططُل مططغ الجعابططة المصيفططة، 

ي، متزطسشة كطل مطا كطان يتطػو والتذطػيع، الشطابع مطغ حبطه لفخيطع الهطبلل األمطجرمان
إليزطططاحه لشطططا، فيسطططا يخطططز معهطططج تطططجريب السعمسطططيغ العطططالي، وكيفيطططة ومػاصطططفات 
االنتساء إليه، وااللتحاو به، إذ أّنه قامة تعميسية ال تصال. حجثشا ...وحجثشا ...نحغ 
شططبلب الرططف الخابططع الثططانػي، حتططى قمشططا: ليتططه لططع يدططات! فعذططقشا، مططغ وقتهطططا، 

سعمسيغ العالي، في أكثخ مغ جانطب إذ أنطه سطيافل لشطا، نحطغ أبشطاء وتعذقشا معهج ال
 الشاس العادييغ، أصحاب الػجع اإلقترادي:

وضيفطططة دائسطططة فطططي وزارة التخبيطططة والتعمطططيع، بخاتطططب ال يطططشقز مميسطططًا واحطططجًا عطططغ  -
ن جشيهططا هواحططج وعذططخيغ جشيهططًا وعذططخة قططخوش فقططط ال غيططخن وهططػ راتططب 21.13ه

ن. يا لها مغ ثخوة تقػد الفخد مشطا، نحطػ Scale - Jتعخف ب:ه الجرجة الػضيفية التي
اإلستقخار، وسج حاجات األسخة، اأنية والسدطتقبمية، ال سطيسا وأّن الػاحطج مشطا، وهطػ 
مػضف وشالب في نفذ الػقطت، يتستطع ب..هعطبلوةن سطشػية، أي زيطادة فطي الخاتطب، 

ججيج رغبته في الطتعمع، بسا يعادل أكثخ مغ جشيه كامل، يفعل ذلظ فعل الدحخ، في ت
 واالستسخار في التعميع . 

 

كان لهحا التبلقي، ما بيغ الػضيفة والجراسة، وقع  طاص ومحبطب لطجى أهمشطا 
فطي األريطاف، حيطث تجطجهع تعمطػ وجطػههع الغبصطة، والدطخور، ويتفػهطػن بسطا وصطل 

خأ وبقخي إليه هود فبلنن، مغ السختبة العمسية العالية، السسيدة، بقػلهع: هود فبلن بيق
 وبرخف ما يةن.

 



 

326 

 

يتع التعمطيع فطي السعهطج، عمطى أيطجي أسطاتحة متسيطديغ، مخترطيغ، معطسهطع مسطغ  -
يسارسططػن مهشططة التططجريذ مططغ اليػندططاػ وجامعططة القططاهخة فططخ  الخخشططػم، وقمططة مططغ 

 جامعة الخخشػم العخيقة، وهحا أمخ له بالو األهسية.

بالسطططجارس الثانػيطططة، ويطططػز    ُيعتسطططج الصالطططب، بعطططج التخطططخج مطططغ السعهطططج، معمسطططاً  -
تػزيعططاً مباشططخًا، ضططسغ الكذططف العططام، الخططاص بتططشقبلت معمسططي ومعمسططات السخحمططة 
الثانػيططة، والططحي يططحا  عططغ شخيططع اإلذاعططة الدططػدانية، فططي األمدططيات،ه بعططج نذططخة 
الداعة الثامشة، التي تحا  فيها أسساء تسثل قائسة شػيمة، مغ أوللظ الحيغ تػفطاهع 

 اليػم،  في مشاشع متعجدة مغ الببلدن.  هللا في ذلظ

 

يتع التػزيع حدب تخرز الصالب الخخي.، وال شظ أبطجًا فطي أنهطا وضيفطة          
مخمػقطططة، فطططي ذلطططظ الػقطططت، ُترطططّشف الفطططخد السمتحطططع بهطططا، كأحطططج أصطططحاب السخاتطططب 

 ن في الدمع الػضيفي.Qالػضيفية الهامة في الجولة، حيث يذغل الجرجةه

 

زال صططجى حطططجيث أسطططتاذنا العسيطططج، دمحم التططػم التيجطططاني، يطططخن بعذانشطططا ال           
ويفعل بشا ما يفعل، فقج ساقشا عبخ دهاليد وشخقات شتى، صطػب الهطجف الطحي كطان 

 يخمي إليه. 

 

تقادمت بشا األيام، وتبجلت بشا األحػال، وتباعجت بيششا، وبيغ ذاكخة ذلظ المقاء       
العالي، السدافات، وانذغمشا بسا يذغل الصبلب، في الذيع، ومعهج تجريب السعمسيغ 

تمططظ السخحمططة، بططالجخي وراء التحرططيل، والتفططػو األكططاديسي. فططحهبت ريططاح الططتبلق ، 
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فيسا بيششا وبيغ ذلظ الرخح، بعيجًا ... بعيجًا، بعج ما كانت أكثخ قخبطا، وكسطا ردد فطي 
 الجسال شاعخنا التيجاني يػسف بذيخ:

 بعيجًا وأنت أكثخ قخبا     وذهبشا بسا يفدخ معشاك

 

أندانا، ما دلفشا إليه مغ نذاط أكاديسي، كل ما كان يجور مغ حػار دا مي، 
بيششا وبطيغ معهطج تطجريب السعمسطيغ العطالي، إلطى أن التحقشطا بجامعطة الخخشطػم، وفطي 
أميططد كمياتهططا، والتططي تعططج حاططخًا عمططى الستفططػقيغ، مططغ حسمططة الذططهادات ذات الشدططب 

 ن .Grade 1&2العاليةه

إسطططططتسالتشا جامعطططططة الخخشطططططػم، بدطططططسعتها، وماانتهطططططا، وعططططططع سططططططمصانها، 
وانزطباشها، وعمسهطا الغديطخ، عططبلوة عمطى مذطعتها العخيقططة، الجاذبطة. أصطبحشا فيهططا 
شبلبًا لشا معشى، نشهل مغ معيشها الحي ال يشزب، صخنا أكبخ حجسًا، وأنبطل قجسطية، 

 كسا أصبحشا أكثخ عطسة، وإرتقاًء .

 

غيططخت فيشططا بعططس مططغ مبلمطط  البجويططة، وتذططبثشا بالتصمعططات الحزططخية، بسططا ت      
 شاهجنا  ومارسشا  في:

قاعططات الططجرس، والساتبططة الدا ططخة، بذططتى أنططػا  الكتططب والسخاجططع الستشػعططة، 
العخبية مشها واألجشبية، حيث كان يابطع األسطتاذ هالفشطان حسطج الطخي  ن، أيطام شطبابه 

 الشزخ، أشجانا وسسعشا مشه:

 ت  كمظ  زيشة،إن

 وعايسة كالػزيشة.
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فعخفشا مغ ساعتها كيف نسطازج ونقطارن مطا بطيغ الػزيشطة والفتطاة فطي اإليقطا  
الحخكي لمسذي، حيث أماششا ذلظ مغ وصف الفتاة ب..هشبه البخمائيةن في العبلقة 
ما بطيغ العطػم والسذطي فقطط، عمسطًا بأنطه لطيذ لمػزيشطة أو لمفتطاة عبلقطة بالبخمائيطات 

 بلو، كسا يعخفه زمبلؤنا في قدع األحياء.عمى اإلش

 

مططططغ الذخرططططيات التططططي ال تشدططططى فططططي مجتسططططع الجامعططططة تمططططظ الذخرططططية 
الحططبلو، الطحي داعططب مذططاعخ السجتسططع  –األسطصػرية الفشططان  فيططف الططل حسططػدة 

الجامعي بقفذاته السستعطة مطغ الحاطاوي، والسػا طف الصخيفطة، التطي تطجفع بطالستمقيغ 
، فكان رجبًل سخيع البجيهطة، يتخيطخ مطغ الجسطل والسفطخدات لها إلي الدخور والزحظ

 ما يستع، ويذبع الشفػس، مغ الجعابة المصيفة السعافاة مغ كل عيب.

 

أصب  حسػدة مثمه مثل مػسى ود نفاش، يشدب إليه ما قالطه ومطا لطع يقمطه، 
يتجاوله كل مغ  الصه الجمدات أو المقاءات، أو حتى مغ لع يمتقه أبطجًا، فطي سطبيل 

 ضفاء الجعابة والشكتة عمى الحاضخيغ.إ

ال نجططدم أبططجًا أنشططا وفططي مططا سططشػردة مططغ  ططبلل األسططصخ التاليططة، أّن الشكططات 
الػاردة قالها حسػدة أم ندطبت إليطه مطغ الغيطخ، ولكششطا نتطػو إلطى الجعابطة والسػ طف 

 الحي يبث الدخور في الشفذ. فهاك عديدي القاريء بعزًا مغ تمظ السػا ف:

يقططػم بالحبلقططة لخجططل أصططمع فقططال لمخجططل: هإنططت مالططظ  ططالي ذهططغ  كططان حسططػدة -
 كجي.ن
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 هللا أمبططارح مذططيت   (ذهططب حسططػدة إلططى العسططل صططباحًا و اشططب أول مططغ التقططا  -
 البيت لقيته مميان ضيػف، حتي أنه ما لقيت مدقط راسين.

كان حسػدة يصالع فطي الجخيطجة ووجطج عشػانطًا يقطػل: نطز  صطاب الطخئيذ هبفطت   -
هبزطططع  –نن، فقطططال حسططػدة: هفتذطططت الجخيطططجة كمهططا مطططا لقيطططت الططشز الثطططانين الشططػ

 الشػنن.

كان حسػدة يتابع مباراة في كخة القجم في السيجان الذخقي، فكان أن و ف أمامطه  -
أحج الصبلب، شػال القامة، وغصى عميه مذهج السباراة، فانبخى له حسػدة وقطال لطه: 

 مساغ تجيشا معاك وجهة نطخن.(

حسططػدة لمططجكتػر عبططج هللا الصيططب مذططخوبًا، تشططاول مشططه الططجكتػر جخعططة وهططػ قططجم   -
يشطططخ إلططى سططاعته الرتباشططه بأحططج بسحاضططخة، وتططخك البططاقي وو ططف مغططادرًا فقططال لططه 
حسػدة السذخوب يادكتػر، فأجاب الطجكتػر بامسطة واحطجة هاالنزطباطن وذهطب. فعسطج 

قططال لططه حسططػدة: هإنتططػ أحطج الصططبلب إلططى زجاجططة السذططخوب واحتدططاها عطغ آ خهططا، ف
 أصمكع ال انزباط وال دسشتاريا وال أي مخض؟ن

 

شطططاهجنا الصخقطططات الجا ميطططة السدطططفمتة، وأشطططجار المطططبك الباسطططقة، الستفخعطططة،        
وغطخف الصعططام هالدطفخةن حيططث الشطافططة، والشططام، واألكططل السجطاني الذططهي، وشخيقططة 

األلططػان، واألشططاال،  ن، واألنططػار الدططاشعة، متعططجدة  (HELP YOUR SELFال..
والكذافات الميمية الباهخة، والسخاوح، ومبخدات السيا ، إلى جانب الكثيخ السثيخ، الحي 

 ساقشا نحػ كل ما هػ ججيج، والحي أصب. لشا عاديًا، في أيام تمت.
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تغيخت فيشا حتى مذيتشا عمى األرض، أصبحشا نسذطي  صطػة ثطع  صطػة، مطغ 
أقطجامشا بطالثخى، وكأنطا كشطا ندطيخ مطغ  مطف أبطي  أعمى إلى أسفل، قممشا مغ الترطاو

 العبلء السعخي، في  ذية وأدب واحتخام: 

 سخ إن استصعت في الهػاء رويجًا.

 

تحكخت هطحا السذطهج بعطج أربعطيغ عامطًا مزطت، عشطجما كانطت مجسػعتشطا التطي 
تزططع األسططتاذ الكبيططخ السخزططخم، الططحي يعبططث لدططانه ويتبلعططب، فططي غيططخ تأتططأة، وال 

بمغططة الفخنجة،هالمغططة اإلنجميديططةن، ومططغ غيططخ معانططاة، األسططتاذ/ عططػض بططخ تمكططب، 
ود القصيشطططة، وهطططػ مطططغ أوائطططل  خيجطططي معهطططج تطططجريب السعمسطططيغ العطططالي  -يعقطططػب 

هالططططجفعات الستقجمططططةن. وقططططج  كططططان يػمهططططا ذهبشططططا وتشاولشططططا شعططططام اإلفصاربصخيقططططة 
حب السصعطططع هالذطططيخنعن، حيطططث أكمشطططا الدطططسظ السطططػردابي مطططع السعمطططع هكشتطططان صطططا

السذططهػر، وشططخبشا مططغ زجاجططات ال هالدططفغ أبن، مططاًء حططبلاًل مدططتثاغًا، فططامتؤلت 
البصػن تسامًا، وانتذخنا عمى عخض الدقاو السبدي إلى شار  الفيل، وعشجها إنبطخى 

 األخ عػض لمحجيث وقال: هشػف با  نحشا قافميغ الذار  كيف ؟ن.

 

ب مططا، قبططل أربعططيغ عامططًا مططغ تططحكخت أّن مذططيتشا، ذاتهططا، كيططف تغيططخت، لدططب
الدمان، حيث أصابتشا الخيبلء الخجػلة، وبعس مغ نػاز  األنفطة، غيطخ السرطقػلة، 

 وليذ هشالظ ما نشصمع مشه في هحا الدمػك، سػى إنتسائشا لجامعة الخخشػم. 
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شططتان مطططا بطططيغ الحططاليغ، حيطططث تػحطططجت العبلقطططة مططا بطططيغ الذطططعػر الطططجا مي 
ج السدطططافة مطططا بطططيغ االنتسطططاء لجامعطططة الخخشطططػم، والسذطططية عمطططى األرض، فيطططا لبعططط

ولمايسات مغ الدسظ السػردابي، تخممتها معاناة فائقة، في استبلل عطيسات الدسظ 
 الرغيخة هالذػكن، مغ دا ل لحع سسظ يعتبخهصيج أمذن.

 

نهمشططا العمططع والسعخفططة، مغهجامعططة الخخشططػمن، نحططغ أبشططاء األريططاف واألقططاليع، 
ثل في هالذصارةن، التطي كانطت تتسثطل فطي التحرطيل العمسطي حيث كان يزخب بشا الس

 وقتها.

 تفاعمشا اجتساتيًا مغ  بلل:

نادي الصبلب، والسياديغ الخزخاء، والديارات لكميات الجامعطة، فطي مػاقعهطا  
الستفخقة، وأركان الشقاش، والشجوات االجتساتيطة، والدياسطية، والعمسيطة، ومطغ  طبلل 

نططاً، تسمبنططا روح الذططباب، وعشفػانططه، فبططجت لشططا الحيططاة الجططجل السبططاح، العاصططف أحيا
وهططي تسططج ذراعيهططا مذططخعة، تحتػيشططا، فشططجلف ندططتقي مططغ كططل ناحيططة مططغ مشاحيهططا 

 الجافلة، حتى االرتػاء.

 

انتابشطا شطعػر بأّنطا قطج تأقمسشطا، عمططى متصمبطات تمطظ البيلطة الرطالحة، وواكبشططا 
شطا الرطفات نحطغ هالبخالسطةن، إلطى مطا السديخة، فغذتشا فيها رياح التغييخ، فتغيطخت في

هططػ األحدططغ، ولكططغ شططتان مططا هططػ بيششططا وبططيغ مططغ سططبقػنا مططغ هالدططشايخن، نططخاهع 
عسالقططة، فططي مطهططخهع، وتحططجثهع، وفططي فهسهططع لمحيططاة، عمسيططًا وسياسططيًا واجتساتيططًا 

 فكانػا هع القجوة السباشخة لشا.
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عمطير عطػض هللا  مغ الصخائف التي أشمعشي عميها األخ والرجيع الطجكتػر/
 شالب جامعة الخخشػم:

هكانطت هزوادتشطان ونحطغ نغططادر أوشانشطا فطي األقططاليع، كسمتحقطيغ جطجد بجامعططة 
الخخشػم، في الدشة األولى، كان مغ بعس مقتشياتشا  بيد، هكعظن، مرطشعًا محميطًا، 
وضعه لشا مغ يذطفع عميشطا كثيطخًا، فطي كختػنطة متػاضطعة، ليعيششطا هسطاعات الجػعطة 

ة، أو لشأكمه أثشاء تشاولشا لذاي الرباح بالجامعة، كان كطل ذلطظ مطغ مشصمطع الذجيج
الذطططفقة عميشطططا، ومطططغ مشصمطططع أنطططا يجطططب أن نتغطططحى جيطططجًا، لشدطططتصيع التغمطططب عمطططى 
األزمات الغحائية، التي سػف تػاجهشا، السيسا ونحغ مغ ضعاف البشى، وأنشا سػف 

 نقتحع ألول مخة ديار الغخبة بالخخشػم.

 

مشا هكعاشان ود مشا بطه إلطى دا ميطات الجامعطة هالبطخكذن، التطي التتذطابه، حس       
فططي أي وجططه مططغ الػجططػ ، مططع الترططسيسات الهشجسططية الخاصططة ببيططت األسططخة الططحي 

 إنحجرنا مشه. 

 

في أول صباح لشا، ونحغ شبلب بجامعة الخخشػم هبخالسةن، ذهبشا كغيخنا مغ 
هالدطططفخةن إال أنشطططا، وال زال الحطططجيث شطططبلب الطططجا ميات األ طططخى، إلطططى حجطططخة الصعطططام 

لمجكتػر عمير، لع نكطغ كغيخنطا مطغ الصطبلب وذلطظ بسطا نحسمطه فطي أيطجيشا مطغ وجبطة 
مراحبة إضافية، ال يتستع كثيخ مطغ الصطبلب بإقتشائهطا، وهطي قصطع مطغ ذلطظ الكعطظ 
القخوي األصيل. عمسًا بأن الدفخة في ذلظ الػقت تحطػي الكثيطخ السثيطخ مطغ أصطشاف 
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التي لع ندسع بها ولع نخها مغ قبل. وضعشا كاسطات هكبطابين الذطاي عمطى  األشعسة
 السشزجة هالدفخةن جسيمة السطهخ، وإلي جػارها كعااتشا العديدات.

 

بجأت بعج أول رشفة مغ الذاي، العبلقطة السمهػفطة بيششطا وبطيغ الكعطظ، الطحي 
نيطت، إذ أنطه رفس تسامًا أن يقزع، ألنطه كطان مطغ الرطبلبة بسطا يذطابه حجطارة الجخا

رفططس أن يمططيغ حتططى بعططج غسدططه شططػيبًل فططي دا ططل ذلططظ الكططػب، الططحي يحتططػي عمططى 
 الذاي، وقج تعالت مشه  يػط البخار الكثيف، داللة عمي إرتفا  درجة حخارته.

حاولشا شتى الػسائل لمتغمب عمى هحا السػ ف الحخج، في وقت أدركشطا فيطه، 
 محافطة الخخشػم. أنشا محاشػن ببعس مغ شبلب يداغ ذووهع دا ل

 

تػقفططططت التجططططارب والسحططططاوالت الجططططادة عشططططج كعاططططة واحططططجة فقططططط، بعططططجها                   
هشططفصشا الذططاين سططخيعًا، وتػجهشططا إلططى الجا ميططة، حيططث أسططتعشا عمططى تحصططيع تمططظ 
الكعاطططات بالحجطططارة ،فطططي وقطططت الحطططع، عمطططي الطططببلط، وعمطططى أرجطططل سطططخايخ الحجيطططج، 

 كسا يشتذخ الدجاج الرمب عشج ما يشكدخ. فتكدخن وانتذخت أجداء الكعظ

 

كان أن شهج  مذهج هالتهذيعن واحج مغ زمبلئشا الخخشػمييغ، مغ الصبقطات 
التي تعتبخ را ية إجتساتيًا، ومتساشة ماديًا، وأرفع ماانة مغ غيخ  مغ الصبلب. قسشا 

 مة. بمسمسة تمظ الذطايا، وفي تػاضع تام، أ فيشا اأثار التي تختبت عغ تمظ الفع
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الصخيف في األمخ أن صجيقشا الخخشػمي، الحي شهج ذلظ السػ طف قطال لطي         
 عشجما أ خج سخيخ  في السداء إلى فشاء الجا مية:

هيا عمير! مساغ تجيشي كعاة مغ كعاع القبيل داك، عذان أسشج بيها رجطلهوليذ  
كخا ن الدطخيخ بتطاعي دا، عذطان األرض هشطا غيطخ مدطتػية، وفتذطت ومطا لقيطت لطي 

 حجخ؟ن

  اشبته عمى الفػر:

 ه إنت ما عارف دا كعظ رجال ياصاحبي؟ن. 

 

ال نجرك الساػنات وقج عمست فيسا بعج أنشا، وفي محاكاتشا لرشع هالكعظن كشا 
 PUREوالسقطاديخ جيططجاً، فكشططا هنمططكن الططجقيع هالطحي سيرططب  عجيشططًان فططي السػيططة ه

WATER.ن، مع إضافة القميل مغ زيت الدسدع هفػل مرم  وبذن ونجيه الشار 

 معهج السعمسيغ العالي:
مزت بشا الحال حتى أفقشا عمى شمعة، وصطػت، األسطتاذ السخحطػم/ فطخح دمحم        

فخح، الحي كان يذغل وضيفة السدجل، بسعهج تجريب السعمسيغ العالي، والحي كشيشا  
فيسططا بعططج  ب هعططع فططخحن، الططحي بططجل حياتشططا رأسططًا عمططى عقططب، وكططان  صططًا فاصططبًل، 

 سيغ العالي، دفعة ججيجة.لبجاية حياتشا كصبلب بسعهج تجريب السعم

 

كان هالعطع فطخحن يترطف بطبعس الرطفات التخبػيطة الخاصطة بطه، والتطي تسيطد         
كثيخًا عغ غيخ  مغ أسطاتحة السعهطج، كسطا شطهجنا ذلطظ فيسطا بعطج، والتطي ال زال الكثيطخ 



 

335 

 

مشا يجتخ ذكخاها، وأ ز مغ بيغ الحيغ يتحطجثػن عشهطا كثيطخًا األسطتاذ الطػفي/  الطج 
اضططل، ود أمططجرمان، وهططػ الصالططب الػحيططج الططحي كططان يحسططل فططي جعبتططه تيدططى الف

اإلستياة والبخاية، في مخحمة التعميع العطالي، وذلطظ مطغ شطجة حخصطه عمطى اإلتقطان، 
واإل بلص، في أدائه، وهػ الػحيج الطحي كطان يدطتخجم العخبطة الخاصطة بطه مطغ بطيغ 

بدططشيغ عجيططجة، ذلططظ أقخانططه، لططحلظ تططع إ تيططاري لططه كططػزيخ لططي عشططجما تدوجططت قبمططه 
 إلستيفائه لسػاصفات السهسة الػزارية، التي أجادها تسامًا وأبمى فيها ببلًء حدشًا.

 

تقػدنا الحاكخة، في نفطذ مجطال الشقطل والتخحيطل، السسيطد ألصطحابه عطغ بايطة 
زمبلئهططع الصططبلب، تمططظ الفيدططبا الدرقططاء المططػن، التططي كططان يستصيهططا أ ػنططا وزميمشططا 

ود أمجرمان، والعب الهبلل األمجرماني السعخوف، والحي كطان  الفاضل عمي قاقخيغ،
يػمها في أوج تخبعه في مشرة الهجافيغ، السذاهيخ بالدػدان. كان أ ػنطا قطاقخيغ، 
بقامته الصػيمة، يتػاءم في إندطجام تطام مطع الفيدطبا، التطي ال تتستطع بدطسة الصطػل، 

مطظ الذخرطية، التطي تعمػهطا، أو اإلرتفا  عغ األرض كثيطخًا، إاّل بسطا أضطفته عميهطا ت
بسططا تتسيططد بططه مططغ  مططع قططػيع، وإبتدططامة متفططخدة، إسططتصاعت أن تحططجد  رائرططها 
السثالية. كان أ ػنا وصجيقشا صبلح عبج الخحسغ أحسج تيدطى، مطغ أوالد األبطيس، 
كثيخًا مايدتعيخها في مذػار أو آ خ، وأضغ أنها آلطت إليطه عشطجما إشطتخاها مطغ األخ 

ن، فكشطا نطخى فطي قطاقخيغ و الطج، سطسات رفا يطة 11مدتخجمي هخ قاقخيغ. أما نحغ 
 أوالد السجن السجلميغ.

 

وعمى ذكخ أ يشا قاقخيغ، أ بخني األخ الدميل عبج هللا دمحم الخصيب، مغ أوالد 
الحاج عبج هللا، أّن أحج معارفه كطان شطجيج الذطبه ب.. قطاقخيغ، زي شطبه التطػائع أو 
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اريف جسططططططع تعخيفططططططة وهططططططي تدططططططاوي نططططططز أكثططططططخ، أو زي شططططططبه التعاريف،هالتعطططططط
القخشهبالقطجيعن، وهطي قطج تكطػن مخخومطة أو غيطخ مخخومطة، هعشطجما يتشطجر أ ػانشطا 
هأ ػاتشططان السرططخييغ عمططى بعزططهع يقػلططػن: هنحشططا الخخمشططا التعخيفططةن، كشايططة عططغ 
الخبططخة والسعخفططة الكاممططة بخططػاص الذططيءن، فهططػ شططبه كامططل، حتططى أّن الذططخز 

يفخو بيشهسا، كان ذلظ الذخزهشبيه قطاقخيغن، يدطتغل ذلطظ  العادي ال يدتصيع أن
الذبه عشج استخجامه وسائط السػاصبلت العامة، فكان كمسا جمطذ بجانطب أحطج مطغ 
الخكططاب، إاّل وأقدططع عميططه أن اليططجفع، بططل يخاشبططه ب بططارة هيططا كططابتغن. والصخيططف فططي 

بالسعهطج، صطافحه  األمخ، أّن الدميل الخصيطب عشطجما التقطى الدميطل قطاقخيغ ألول مطخة
 و اشبه بإسع ذلظ الذخز الذبيه.

 

ومغ بعطس العبطي نطادي الهطبلل العططيع، مسطغ زاممػنطا فطي السعهطج األسطتاذ/ 
واألستاذ الش يع، الحي كان أحج فشيي معسل الكيسياء،  -ود ششجي  -عثسان الجبلل 

 بخفقططة البخوفيدططػر السذططهػر/ ديططاب، ود أمططجرمان، هإ تراصططي التططأريكن، العططارف
بخباياها، وزواياها، في ماضيها، وحاضخها، والحي مطؤل صطيته األجطػاء العمسيطة فطي 
الجامعططططات الدططططػدانية، والعالسيططططة، والسجتسعططططات السختمفططططة، إضططططافة إلططططى البلعططططب 

 الكبيخاألستاذ يػنذ الحي كان مغ ضسغ مجسػعة فشيي معامل العمػم بالسعهج.

 

ات الكبطخى بجامعطة الخخشطػم، كان لقاؤنا مع األستاذ فخح فطي قاعطة اإلمتحانط
ن، التي كان لهطا صطػت يطجوي ر بطة، وقطػة، وتخػيفطًا، إذ   (Examination Hallالط

كان فيهطا يرطشف الصطبلب، عبطخ اإلمتحانطات، أسطػأ أدوات التقطػيع، التطي كانطت تقطام 
 فيها، إلى ناجحيغ وراسبيغ، بقخار حاسع، وفي قدػة فائقة، كسا يخاها الصبلب.



 

337 

 

 

باألستاذ فخح، الحي كان يسثل لشا مشعصفًا هامًا في حياتشطا، نحطغ  التقيشا فيها
الصبلب الجطجد بسعهطج تطجريب السعمسطيغ العطالي، الطحيغ تطع إ تيطارهع مطغ دا طل قاعطة 

 اإلمتحانات الكبخى، بجامعة الخخشػم. 

 

هشالطظ شططبلب آ ططخون، إلتحقططػا بالسعهططج، وهططع معمسططػن بالسططجارس الػسططصى، 
ػضفًا لجى جهة معيشة، إندمك مشها وأتى مهطخواًل لئللتحطاو آنحاك، ومشهع مغ كان م

بالسعهج، ومشهع مغ تخك الجراسطة بجامعطة الخخشطػم، وانزطع إلطى ركطب شطبلب معهطج 
 Grade One orالسعمسطيغ العطالي، ومطشهع... ومطشهع، الكثيطخ مسطغ حطازوا عمطى ه

Tow ،ن، فطططي الذطططهادة الدطططػدانية، وهطططع فطططي مػاقطططع مختمفطططة، وأسطططباب، وضطططخوف
ومػا طف شخرططية تهسهططع. ذلططظ مسططا أدى ألن ياططػن شططبلب السعهططج، متفططاوتػن فططي 
أعسارهع، وفي كبخ أو صغخ حجػم أجدطامهع، وفطي تبطايغ أفكطارهع وثقافطاتهع، ومطغ 
ذوي المحى السدتخسمة، أو أوللظ مسغ نصمع عميهع كمسةهأدروج ن، أي بجون وجػد 

ا العشطان كطي تدتخسطل، وغيطخ شعػر عمى المحى، والحافيغ شػاربهع، أوالسصمقيغ لهط
ذلظ مغ األنساط البذخية الستعجدة، والحيغ يتسيدون بطالكثيخ مطغ الرطفات، التطي لطع 

 نتصخو لها، سػاء كانت مػروثة، أو مدتسجة مغ البيلة، أو غيخ ذلظ.

 

حاى لي الدميل قخيب هللا أبا صال ، وهػ مغ الجفعات الستقجمة، أّن إنتساء  
لع تتجدج فيه الخغبة، وال السيػل الػججاني، حيث أنطه كطان لسعهج لسعمسيغ العالي، 

مفعسطططًا بطططالصيخان وعمػمطططه. كطططان يططططغ أّنطططه وبانزطططسامه إلطططى ركطططب سطططبلح الصيطططخان، 
سيداعج ذلظ كثيخًا في حل مذابلته السادية، وتحقع له السبتغى وتطع قبػلطه كصالطب 
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شت مع قبػله بالكمية، بدبلح الصيخان. إاّل أّن كارثة جػية أدت إلى تحصيع شائخة تدام
جعمططت مشهططا والجتططه حططجًا فاصططبًل فططي عططجم االنتسططاء لكميططة سططبلح الصيططخان. فدططاقته 
األقجار صجفة إلى االنزسام لسعهج تجريب السعمسيغ العطالي، الطحي لطع يدطتهػيه فطي 
وقت سابع، لكشه انخخط في مجاله ولع ياغ يتػقع أّن هشالظ مبمغًا مغ السال ال يقل 

 يهًا سػدانيًا كان في إنتطار  كخاتب شهخي. ن جش2111عغ ه

 

يحاى عغ أحج زمبلئشا، أنه كان معجبطًا، أّيسطا إعجطاب، بذطاربه الكطث، فشططخ 
يػمًا في السطخآة، وأمدطظ بجطانبي شطاربه، مدطتخجمًا الدطبابة واإلبهطام مطغ كطل كطف، 

ذطيخة ولع ياغ متػقعًا تػاجج شخز غيخ  في غخقته بالجا مية، فأ ح نفدًا قػيطًا، وتك
هبػنجن، ذا  الخبخ، وعع القخى والحزخ، فأصبحت كشيتطه  :عمت وجهه، وأردف قائبلً 

مغ يػمها هجيسذ بػنجن، وجيسذ بػنطج هطحا، مسثطل أمخياطي يقطػم بتسثيطل أدوارغيطخ 
 مألػفة، و ارقة في نفذ الػقت، تعجب الذباب كثيخًا.. 

 

نتجطػل  لع نشذ حتطى المحططة، ذلطظ اليطػم الطحي شمعطت فيطه الذطسذ، ونحطغ
بخفقطة إ ػتشطا الططحيغ سطبقػنا باإلنتسططاء، لهطحا الرططخح، وقزطػا بططيغ أرجائطه سططشة، أو 
سططشتيغ، أو ثططبلث مططغ الدططشيغ، فططي أحزططان أرضططه الػاسططعة، التططي تتخممهططا بعططس 
الذطططجيخات، غيطططخ الطميمطططة، مطططا عطططجا تمطططظ التطططي تشطططاثخت فطططي فشطططاء نطططادي الصطططبلب، 

ري الػسطصى لمبشطات، التطي كانطت السزياف، الحي يسثل جدءًا مطغ مبطاني مجرسطة كطخ 
 الشػاة األولى لمسعهج، والحي كان كل ما فيه ججيجًا عميشا.
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ن، وهططػ السبشططى Hإّن أول مططا أثططار إنتباهشططا، هونحططغ نتجططػل بططيغ ردهططات ال ه     
ن، والططحي يتكططػن مططغ Hالططخئيذ الططحي يسيططد السعهططج وقططج صططسع فططي شططال الحططخف ه

بالُذعب السختمفة، والسعامطل بسمحقاتهطا، مطغ القاعات السخترة، والسااتب الخاصة 
غططخف التحزططيخ وغيخهططان، هططػ تمططظ المػحططة الخ اميططة الرططغيخة التططي تبمططو مدططاحتها 

نسطططع، السثبتططة اأن عمطططى أحططج جطططجران  القاعططات األسطططسشتية، مطططغ 45×63حططػالي ه
ن، وهطي تسثطل ذاكطخة لطغ Hالجهة الغخبية، في دا ل الهطػل، التطي تتػسطط مبشطى ال ه

سػاء كان ذلظ بالشدبة لمذأن التعميسطي فطي الطببلد، أو لطجى السدطبليغ عطغ تشدى، 
التعمطططيع، أولطططجى التخبطططػييغ برطططفة عامطططة، أو لطططجى الصطططبلب الطططحيغ درسطططػا فطططي هطططحا 

 الرخح، أو لجى الدياسييغ وقتها، وقج ُنحت عمى المػحة مايمي: 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ِعٙذ اٌّعٍٍّٓ اٌعبًٌ

 معالي الخئيذ الفخيع وضع الحجخ األساسي

 إثشاٍُ٘ عجٛد

رئيذ السجمذ األعمى لمقػات السدمحة ورئيذ مجمذ 
 الػزراء

 اٌغٍذ صٌبدح أسثبة

 ٚصٌش اٌّعبسف



 

341 

 

 17السػافطططع 1383جسطططادي اأ طططخة سطططشة  23فطططي يطططػم      
 م1962نػفسبخ

         
إضافة إلى السداحات التطي تذطغمها السشذطعت الخئيدطة التطي ذكخناهطا، تػجطج 
دا مية الصالبات، القائسة في الخكغ الجشػبي الغخبي مطغ أرض السعهطج، وهطي تبطارة 

ن، أضطف إلطى ذلطظ، دا ميطات  Hعغ مباني قجيسة، ال تتػاكب مع عمطػ وارتفطا  ال ه
الصططبلب فططي الجانططب الذططسالي الذططخقي، وهططي أربططع دا ميططات، بعططج تذططييج وانزططسام 

 م .1968الجا مية الخابعة إليها في العام 

 

ذتسل كل واحجة مغ الجا ميات عمى شابقيغ، تع تقديع كل شابع إلى غخف ت
صططغيخة، تتدططع إلططى سططخيخيغ فقططط. كثيططخًا مايذططّبه الصططبلب مطهططخ دا ميططاتهع، لططيبًل، 
بالبػا خ الخاسية عمى الدػاحل، بسا تعاده األنػار، ذات األلػان السختمفطة، ومشططخ 

ي ، مططغ غيططخ مبططاني، يخالططه الجا ميطة برططفة عامططة، وهططي تصططل مططغ وسططط فشططاء فدطط
 الخائي بحخا تتبلشع أمػاجًه. 

كان مغ نريبي غخفة ناصية كتب عمى بابها هاحتخس معمع تحت التسخيغن، 
أسػة بال بارة التي تكتبها مجارس تعميع  يادة الديارات عمي أبػاب الدطيارات وعمطى 

إبغ جمجتي  زجاجها الخمفي هأحتخس سػاو تحت التسخيغن. وقج شاركشي فيها مب خاً 
األخ الػدود سميسان دمحم الحدغ عصا السشطان صطاحب الخمطع الخفيطع، الطحي ال يسيطل 
أبططجًا إلططى القمططع، أو الدططأم، أوالططده.. كططان مططا كتططب عمططى بططاب الغخفططة مططغ تبططارة 
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يدتهػي كثيطخًا زميمشطا دمحم الدطساني إبطخا يع، مطغ أوالد القزطارف، حيطث الزال األمطخ 
 يزحاه حتى اأن. 

 

مة لمخزخة، وال لمتذجيخ في فشاء الجا ميات، إاّل فيسا تػاجج عذػائيًا، ال عبل
مغ حػلها مغ نباتطات الدطشساة، والعذطخ، التطي غصطت مدطاحات واسطعة مطغ الفشطاء 

والتطططي أصطططبحت مشصقطططة عذطططائخ نباتيطططة،  -ناحيطططة الذطططسال  –هالدطططهمةن الخمفطططي 
 إستػجبت البحث العمسي، مغ بعس شبلب السعهج.  

        

السباني األ خى التي تحتػيها أرض السعهج، قاعة الصعام هالدفخةن، التي مغ 
ن، يدطهل وصطػل الصطبلب Hتقع فطي مشصقطة وسطط مطا بطيغ مبشطى نطادي الصطبلب واله

إليها مغ كل صػب، ال سيسا وهي غشية بال ما يذتهى مغ األشعسة، كأنسطا انصبطع 
إِْر لَبيَ )عميها دعاء سيجنا إبخا يع هعميه الدبلمن:  ٕبً  َٚ ِِ َ٘ـَزَا ثٍََذاً آ  ًْ ُُ َسّةِ اْجعَ ٍ ِ٘ إِْثَشا

َشاِد  َّ َٓ اٌثَّ ِِ  ٍَُٗ ْ٘ اْسُصْق أَ  هصجو هللا العطيعن  (َٚ

 

كانططت الػجبططة الجسططسة الستكاممططة مططع التحميةهحدططب الصمططبن، هسططػاء كانططت 
فصػرًا، أو غجاًء، أو عذاًءن، ال تتعجى  يستها حفشة مغ القخوش، تعج عمى أصطابع 

ػاحجة، تجفع في آ خ الذهخ عشج استبلم الخاتب، هكطان الجشيطه الػاحطج يدطاوي اليج ال
مائة قخشن، فمظ أن تتخيل وتقطارن، عديطدي القطاريء، مطا بطيغ هطح  الايسطة اليدطيخة 
لمػجبطة، والخاتططب الذططهخي الططحي نتقاضططا ، والططحي تصخقشططا لططه سططابقًا، ألططع أقططل: هإنهططا 

 ثخوة تقػد الفخد مشا إلى االستقخار..؟ن.
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بسحططازات مػقططع معهططج تططجريب السعمسططيغ العططالي، مططغ االتجططا  الغخبططي، تتسططجد 
مقابخ أحسج شخفي الذطهيخة، التطي ضطست فطي جػفهطا، أعطجادًا كبيطخة مطغ  يطخة أبشطاء 
الدططػدان. بالشطخلتمططظ القبططػر الستزططاّمة، وثيقططة الخبططاط فيسططا بيشهططا، كططان دائسططًا مططا 

جنيا واأ خة، هػ ذلظ الذطار ، الطحي يفرطل يخصخ ببالشا، أّن الفارو ماييغ الحياة ال
ما بيغ السعهج وتمظ السقابخ، والحي أصب  يعخف بذار  الطػادي، حاليطًا، وكشطا قبمهطا 
نصمع عميه شار  السػت، ندبة لحػادث السخور الستتالية، عمطى قمطة حخكطة السطخور 

ة، فيه، التي أودت بطالكثيخ مطغ أرواح شطبلب السعهطج، فطي ضطخوف مختمفطة، ومتفاوتط
 كانت تشدب كشتيجة لئلهسال مغ قبل الدائقيغ. 

 

تسمكشططا الخططػف كثيططخًا مططغ هالسجخوسططاتن، ذات الدططخعات الفائقططة، هواألنططػا  
األ خى مغ عخبات الجيرن التي كانطت تجطػب ذات الذطار ، جيلطة وذهابطًا، مطا بطيغ 
مجيشطططة أمطططجرمان والكميطططة الحخبيطططة، التطططي أ يسطططت فطططي مطططػشغ مجرسطططة وادي سطططيجنا  
الثانػية، شسال مجيشة أمجرمان، والتي آلت ممكيشها لمقػات السدمحة، بعطج ترطفيتها 
كسجرسطططة ثانػيطططة، وتبطططع ذلطططظ ترطططفية رفيقتيهطططا حشتطططػب الثانػيطططة، التطططي تقطططع عشطططج 
الذططاشيء الذططخقي لمشيططل األزرو، بسحططازاة مجيشططة ود مططجني، ومجرسططة  ططػر شقططت 

شططخقي مجيشططة األبططيس. وكططان لهططح  الثانػيططة، التططي تبعططج حططػالي العذططخيغ كيمططػمتخاً، 
السجارس الثبلث، الفزل في دفع أعجاد كبيخة مطغ الصطبلب، لبللتحطاو بسعهطج تطجريب 

 السعمسيغ العالي.
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كشططا نحططدن كثيططخًا عشططجما نططخى نعذططًا يسططخ أمامشططا، ونتططألع كثيططخًا حيشسططا نذططاهج 
فترطب  جسػ  السذيعيغ يمجسهع الػجػم، وتعمػهع نطخات، ونبطخات الحطدن القاسطية، 

السػاساة أمخًا يمدمشا جسيعطًا، فشخطف الخصطى إلطي السقطابخ، نحطدن، ونػاسطي، ونطتع ، 
ونباي أحيانًا، وما مػت وتذييع الدتيع إسساعيل األزهخي لسقابخ الباطخي ببعيطج عطغ 

 أذهان الصبلب.

 

لقج عّمسشا انتساؤنا لسعهج تجريب السعمسيغ العالي، كيف نتػغل في السجتسع، 
فطي الدطخاء والزطخاء، مطغ مشصمطع الذطعػر بالسدطبلية السشصمقطة مطغ ونتفاعل معطه، 

ذواتشططا، مططغ غيططخ تػجيططه  ططارجي، السططيسا ونحططغ نحسططل بططجوا مشا، مططا نطشططه يبهمشططا 
لبلنتسططاء االجتسططاعي، ذلططظ بأنشططا سشرططب  فططي القخيططب العاجططل، معمسططيغ بالسخحمططة 

، لطجى الستمقطي، فطي الثانػية، وقج كان لمتفػ  ب بارة همعمع ثطانػين وقطع كبيطخ ومطبثخ
 أي مجتسع كان، عمى إ تبلف مقاماته، وثقافاته.

ن أربعسائططة شالططب وشالبططة، مػزعططػن عمططى 433كططان عططجدنا الكمططي بالسعهططج حططػالي ه
 السداقات السختمفة كاأتي:        

 السداو العمسي:-

 ويذسل التخررات اأتية:          

 كيسياء/أحياء. -أ

 فيدياء/كيسياء. -ب

 رياضيات/فيدياء. -ج

 السداو األدبي:-



 

344 

 

 يذسل التخررات اأتية:

 لغة عخبية/لغة إنجميدية. -أ

 لغة عخبية/لغة فخندية. -ب

 لغة إنجميدية/لغة فخندية. -ج

 تأريك/جغخافيا. -د

 أحجالمغات الثبلثة/ مع التأريك أو الجغخافيا. -هط

قططجم تتدططاقط بعططس فططخو  السططادة الجراسططية، مططغ هططح  التخررططات، مططع الت
الرفي، حتى السدتػى الخابعهسشة رابعةن، وتشحرخ بعطج ذلطظ، فطي الفطخو  الخئيدطة 
مطغ السطادة الجراسطية، التططي سطيتخخج بهطا الصالطب بشهايططة العطام الخابطع، حيطث يرططب  
بعطجها معمسططًا، جططاهدًا هلبلسططتخجام الطجائعن فططي السخحمططة الثانػيططة، كسطا قططال أحططجنا فططي 

 م، ال شع وال شعن.شخفته همعمع تسام زي جيب التسا

 

يتع صقل هحا الجانطب العمسطي، باإلعطجاد الطحي يتمقطا  الصالطب، أثشطاء دراسطتة 
فطي السعهططج،  ططبلل فتططختيغ دراسططيتيغ كططاممتيغ، فططي الرططف الثالططث، والرططف الخابططع، 
وهػ ما يعخف ب ... التخبية العسمية، في السجارس الثانػية، وهػ لطيذ قاصطخًا عمطى 

حدطب، إنسطا فطي السطجارس الثانػيطة والسطجارس الػسططصى مطجارس محافططة الخخشطػم ف
 بجسيع أنحاء الدػدان.

 



 

345 

 

حيططث يتططاح لمصالططب التعططخف عمططى الكثيططخ، فيسططا يططجور فططي السحططيط السجرسططي        
الطجا مي، والخططارجي، الططحي يسططج  بططالكثيخمغ السعطارف، ويساشططه مططغ اإللسططام بثقافططات 

ا هططططػ معطططخوف، بمططططج متعططططجد السجتسعطططات السختمفططططة، ال سططططيسا وأن الدطططػدان، وكسطططط
الثقافططات، واألعططخاو، واإلنتسططاءات، تهططيسغ عميططه القبميططة أكثططخمغ اإلنتسططاء الططػششي 

 العام، إلى جانب المهجات الستعجدة، والسػروثات الثقافية، الخاصة بال مجتسع.

 

فمظ أن تتخيل، عديدي القاريء، مطجي الفائطجة التطي سطيجشيها الصالطب، أثشطاء        
فتططخة اإلعططجاد، التططي يذططخف عميططه أثشاءهططا، أحططج أسططاتحته فططي السعهططج، عططبلوة عمططى 
العشاية الفائقة، التي يحطى بها مغ معمع السادة، ورئيذ الذ بة، ومجيخ السجرسة، 

اس السدتسخ في السجتسع السجرسي، الحي هػ التي يشتسي إليها، عبلوة عمى اإلنغس
 أحج أفخاد ، له وعميه مغ الػاجبات، كغيخ  مغ زمبلئه السعمسيغ.

 

مغ هشا يتخطخج الصالطب، وهطػ أكثطخ جاهديطة، لمسدطاهسة الجطادة، فطي وصطػل 
وزارة التخبية والتعميع ألهجافها التعميسية، والتخبػية، كسطا أنطه يرطب  جطاهدًا، وفطاعبًل، 

ذاتططه، لمتخقططي بالسجتسعططات، مباشططخة، مططغ  ططبلل اإلحتكططاك بططاألفخاد، فططي فططي الػقططت 
السشاسبات العامة والخاصة، وعبخ المقاءات السبخمجة، وغيخ السبخمجة، التي تجسع 

 بيغ السعمع وأفخاد السجتسع الحي يعسل فيه، أو مغ  بلل شبلبه. 

 

، فططي نطططخ كططان مططغ ألصططف مجسػعططات الصططبلب، مجسػعططة الصططبلب األدبيططيغ       
الكثيططخيغ، حيططث أّن مططغ بيططشهع الذططعخاء، واألدبططاء، وهططبالء بططالصبع، سططياػنػن أكثططخ 
رقة، وأصجو إحداسًا، وأجسل شابًل وشياكة، مسا دعا بعس شعخائهع ألن يرطػغػا 
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أشعارًا، تطهخ محاسغ، ونبل، وصفات البعس مغ الطدميبلت، بشطات الرطف الػاحطج، 
 ة. أو أحج الجفعات الدابقة أو البلحق

 

كان مغ أميد شعخاء تمظ الحابطة األسطتاذ الذطاعخ السمقطب بذطاعخ العيطػن / 

أحسططج دمحم الزططػ الساشططى ب هكخيشكططان، والذططاعخ الفططح السبططج  األسططتاذ /عبططج هللا دمحم 

العػض، مغ أوالد الخخشػم الساشى ب هعبج هللا العبجن إذ أن أحج زمبلئه كان أبيس 

 ج هللا الحمبين.المػن، مغ أوالد بحخي، ياشى ب هعب

فطي األبيططات التاليططة، مططغ قرططيجة ر يقططة الحػاشططي والسزططاميغ، إن لططع تخشططي        
، أورد األسططتاذ الذططاعخ السجططّػد هعبططج هللا العبططجن فططي قرططيجة مصػلططة الحفطط  ذاكططخة 

 أ تارلها الذاعخ عشػانًا واضحًا ومباشخًا هعػاشفن:

 هعػاشفن يابعيجة،

 ضممي الخوح وبػحي،

 الدعيجة، كيف ليبلتي

 يا عقيجة،

 كمها مه. تخممها،

 التػدد أو قريجة،

 أنت رابيتي التي،

 أشمقت مشها،
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 كل أشجان صفيجة،

...... 

 هعػاشفن ياهعػاشفن،

 والرجى السػهػم يهتف،

 ليت أني ياهعػاشفن كشت أنت،

 لكانت األجػاء صػتي،

 غيخ أني شاشت الشبخات مشي،

 فهي تمهبشي بحجة....

 تدبي ،أنت لي في كل 

 تخمل كل سججة،

 أنت لي ما استخسل الذعخاء،

 شجوًا،

 في بثيشاهع وعبجة،

 أنت لي في مخفع األزل،

 السعمع....

 كل صمػاتي السعجة.

 إلى أن يقػل:
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 ما كان حبي يا هعػاشفن،

 بعس كمسات تبلك،

 ما كان مشجيبًل يحاك،

 لكشه كان التمطي،

 والعخاك،

 في فجاج أقدست فيها السذاعخ،

 مجاك،في 

 إنها تجنػ  فافًا،

 تتبجد يا هعػاشفن

 أو تخاك.

 

ال شظ أنشا نمتسذ الرجو، في البخاءة الذعخية، التمقائية، فيسطا أشطجانا بطه 
الذاعخ السبج  هأيام الحب بالسشاديلن، ولكطغ ولمحايقطة ال ندطتصيع، نحطغ مجسػعطة 

ت فطي إحطجى زمبلئه، المريقيغ به، أن نجدم فيسا إذا كانت هح  القريجة، قطج صطيغ
الدميبلت، أم في بشت الجيخان، أم في عابخة سبيل، أو مطغ ندط. الخيطال، لطع يطتساغ 
الذاعخ، وحدب ما جاء في نز القريجة، مغ اإلكتفاء بالشطخة األولطى إليهطا، وإن 
كططان يعمططع، عمططع اليقططيغ، أّن الثانيططة محدططػبة عميططه، وفططي كططل األحططػال فقططج أبططج  

 شاعخنا عبج هللا العبج.
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عططج اإلبططجا   قاصططخًا عمططى الصططبلب األدبيططيغ، فمكططل قاعططجة نػاقرططها، فططإّن ال ي
هشاك مغ الصطبلب العمسيطيغ، مطغ صطال وجطال، فطي متاهطات األدب، والذطعخ  اصطة، 
فأبطج ، جشبطًا إلطى جشطب مطع تخررطه العمسططي، وهطحا مطا يسيطد الستفطػقيغ دائسطًا عططغ 

ن، ومجطّػدون، فطي غيخهع، فصطبلب السعهطج جسطيعهع متسيطدون، ومتفػقطػن، ومبطجعػ
 شتى ضخوب الشذاشات الحياتية. 

 

فسطغ الصططبلب، فططي أحططج األقدططام العمسيططة، مطغ صططام شططعخًا وقططال هفططي ودا  زمبلئططهن 
 هالسبلفن:وأعشي 

 ما لشفدي ترارعشي تسخغشي هشا

 ما  بيغ   تخحيب    وبيغ    فخاو

 

 فكأّن  الدمان  الحي  كان  يجسعشا

 وثاو أضحى  لشا  قيجًا ثايبًل  وشجّ 

 

 وكأّن أيام الرفاء الساضيات  مػن مغ

 دفيء رحيع فميذ في الجن السحبب باو

 

 تبرقشي الميالي السقفخات  بػحذة
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 ونار  ضخوم   تلد مغ  غيخ  واو

 

 إلى أن يقػل:

 يفارقشي صحب  ألفت  حجيثهع مغ

 صفػ السعاني مخصعًا حمػ السحاو

 

 وقال السبلف في يػم المقاء: 

 

 ن بعج العشاءأ ال عيشي تختحبل 

 وبعج  الذخود  وشػل  الدهخ

 

 تدتبقان مغ شغف عسيع

 لتمظ القمػب تصػف صاالت الدفخ

 

 حممت الجيار بألف أهله نػاُلن

 وألف  إبتهاج  فخيج  عصخ
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 أبارك  فيظ  ذاك  الذسػخ

 المصيف  وأذكخ ذاك الخفخ

 

 ما  اب ضشي يػم القجوم

 ويػم المقاء  بتمظ األشخ

 

 الدا يات تحفشيوالثخيات 

 بال الحبػر وشتى الرػر

 

 تعجبشي   رال  الغػاني

 الحدان  الداكيات  الجرر

 

 ويعجبشي  الحياء  بسقمتيظ

 وصػت  فخيج  بفيس عبخ

 

 ويعجبشي وقار الكبيخ وقمب

 الػليج  أنيط  بداهي الدهخ
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 فسخحى  لتمظ  الخبػ   تزع

 الحبيب مغ بعج إزورار الدحخ

 

متاهططات الذططعخ، والعمططع والططتعمع، دا ططل أروقططة السعهططج مططا دمشططا نجططػس فططي 
هالرططخحن التعميسططي الدططامع، ال بططج لشططا مططغ التعططخض إلططى لػحططة األصططسعي والفتططى 

 العاشع، الستصمع لمتعمع، تمظ المػحة التعميسية، التي إن جاز لشا أسسيشاها:

 هلػحة التعميع عغ بعجن.

مثمها ومثطل الدطبػرة، ضطسغ  والتي يساغ أن نعتبخها أحج الػسائط التعميسية،
 السعيشات البلزمة في عسمية التعمع.

وذلظ لسا تحسمه مغ سسات تعميسية تسثل نهجًا واضطحًا، يحسطل أهطع مطا يتسيطد       
 به نطام التعميع عغ بعج، وهػ:

 هالتباعج التام ما بيغ السعمع والستعمع أثشاء عسمية التعميعن.           

مططع االستعاضططة عططغ ذلططظ فططي نفططذ الػقططت، باسططتخجام الػسططائط التعميسيططة التططي،  
تدططاعج فطططي تػصطططيل السطططادة التعميسيطططة لمسططتعمع، وتكفطططل التفاعطططل التطططام بطططيغ السعمطططع 

 والستعمع.

نعخض فيسا يمي، لػحطة األصطسعي التعميسيطة، التطي تحسطل مجسطل محتطػى وحطجة     
ل التعميسطي، بطيغ شخفطي السػ طف التعميسطي تعميسية كاممة، فيهطا مطا فيهطا مطغ التفاعط

 السدتهجف : 
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 تتكػن عشاصخ العسمية التعميسية مغ:

 األصسعي: يسثل السعمع.

 الفتى: يسثل الستعمع.

 األسلمة واألجػبة: تسثل السحتػى.

 الججار: يسثل الػسيط التعميسي.

 تشفيح الجرس عغ بعج:

 مخ األصسعي بججار كتب عميه:

 خوا إذابا  يا أهل الهػى  ب

 حل عذع بالفتى كيف يرشع؟

 فكتب األصسعي أسفل ذلظ البيت ما يمي:

 يجاري  هػا   ثع   ياتع  سخ 

 ويربخ في كل األمػر ويخذع.

عشجما مخ األصسعي في اليػم التطالي وجطج بيتطًا مطغ الذطعخ، كتبطه الفتطى كطخٍد 
 عمي بيته الدابع:

 كيف يجاري والهػى قاتل الفتى

 يتقصع؟   وفي  كل   يػم   قمبه

 فكتب األصسعي البيت التالي:
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 فإن لع يجار ولع يدتصع كتسان حبه

 فميذ له  عشجي  سػى  السػت  أنفع.

 

وفي اليػم التالي وجج قخب الججار فتى ممقى ميتًا، بعطجما كتطب عمطى الجطجار 
 البيت التالي:

 سسعشا وأشعشا ثع  متشا فبمغػا

 سبلمي لسغ كان لمػصل يسشع.

 أصسعي ويا فتى، فقج تعمست أجيالشا مشكسا، كيفية:رحساسا  هللا يا

 هالتعمع عغ بعجن.

فططي زمططان سططبع إنذططاء جامعططة بخيصانيططا الفتػحططة، فططي الدططتيشات مططغ القططخن 
 السيبلدي الدابع.

 مغ أساتحتشا األجبلء، والعمساء، أذكخ:

 أستاذ عمع األحياء. -البخوفيدػر/يػسف باباخ أبػ ججيخي 

الطططحي كشطططا نعتبطططخ  مطططغ العمسطططاء القبلئطططل، الطططحيغ ُيحدطططبػن عمطططى أصطططابع اليطططج       
 الػاحجة، في هحا السجال في الدػدان.

  ن، وقطططج تشطططاول السػضطططػ Evolutionأذكطططخ أنطططه كطططان يحاضطططخنا عطططغ الطططط ه       
بدهػلة، وسبلسة، جعمتشا نرست كثيخًا، في انتبا  تام، ندتػعب كل كبيخة وصغيخة، 
تمطططظ التطططي كانطططت تقطططع عمطططى مدطططامعشا، فطططي مقارنطططة مثيطططخة، بسطططا يتعمطططع باألسطططساك، 
والبخمائيات، والدواحف، والصيػر، والثجيات، في ججولطة محاسطة، تشاولطت كطل أجهطدة 
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ة، ومططا تختططب عميهططا مططغ تغيططخ، وتصططػر، وأعزطاء تمططظ الكائشططات، الجا ميططة والخارجيطط
 بحدب البيلات السختمفة التي عاشتها تمظ الكائشات.

لططع يادططخ صطططستشا إاّل إنتهططاء بخوفيدطططػر يػسططف مططغ سطططخد  اأ ططاذ، متبعطططًا 
بزخبة مغ الكف اليسشى عمطى الكطف اليدطخى والعاطذ، بالتتطابع، مطغ األخ الرطجيع 

خططة، الططحي كططان مذططهػرًا بالقفذططات الصالططب/ عططػض الدططيج الفططداري، مططغ اوالد الفخي
 الجسبمة، والجعابة المصيفة، الحي قال في صػت مدسػ  لمجسيع، وبحجيث مختب:

 هشيء يعمسه هللا وشيء يعمسه أبػ ججيخين.

 لع ياغ يقرج عػض الديج مغ ورائها إاّل الجعابة الهادفة فقط.

ػعة في وقت مغ أوقات الرفاء، تع تأسيذ نادي إجتساعي، بفكخة مغ مجس
 مسيدة مغ األصجقاء، نحكخ مشهع:

 عػض الديج الفداري،

 عبج الجميل الكاروري،

 عبج هللا الخصيب،

 عبج الغشي إبخا يع،

 صال  العػض

إلى جانطب شخرطي الزط يف، وزمطبلء آ طخيغ لطع تدطعفشي الطحاكخة، كطي أورد       
ن Hلطط هأسساءهع. مغ حيث السػقع إ تاروا له ميجان مطغ السيطاديغ التطي تقطع أمطام ا

وكططان مغصططى بالشجيمططة، ومططدان بططبعس الدهططػر ذات األلططػان  مططغ الجهططة الجشػبيططة،
 الدا ية.
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يتع إرتياد الشادي مغ األعزاء السدجميغ، بعج تشاول وجبة العذطاء الجسطسة 
والسخضطية لجسيطع األعزطاء. هشالطظ رسطػم د طػل لمشطادي، التكمطف مطااًل كثيطخا، غيطخ 

عشططي، تساططغ الفططخد السذططتخك مططغ دفططع الخسططػم أنهططا تبكططج تشططاول وجبططة عذططاء ذات م
 السقخرة كاممة.

تع إ تيطار إسطع لمشطادي ال يعخفطه، وال يتجاولطه، إاّل األعزطاء السدطجميغ. بعطج 
الج ػل في أرض الشادي يتدامخ األعزاء ما شاء لهطع الدطسخ السبطاح، ثطع يتفخقطػا 

 كل صػب غخفته بالجا مية.

 أذكخ مغ أساتحتشا األجبلء: 

 ن..INORGANIC CHEMبيخهالجكتػر ص

 ن..ORGANIC CHEMالجكتػر كخم هللا ه

 ن..PHYSICAL CHEMالجكتػر دمحم سميسان ه

 ن.EMBERIOLOGYالجكتػر بهاء الجيغ دمحم إدريذ ه

 ن.PHYSIOLOGYالجكتػر عبيج ه

 ن.SAYTOLOGYالجكتػر عابجيغ، ه

 ن.ZOOLOGYالجكتػر فيرل ساوي ه

 ن.BOTANYالجكتػر الهشجي شيخما ه

 ن.PHYSICSالجكتػر الهشجي فازو ه

 ن.PSYCOLOGYالجكتػر بخات ه
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 ن.EDUCATIONالجكتػر دمحم الفات  ه

 ن .CHEMالجكتػر صبلح األميغ ه

وغيخهع مغ األساتحة السقتجريغ، الحيغ حطيشا وتذخفشا بػجطػدهع معشطا، أثشطاء 
 فتخة الجراسة في السعهج، وسشػرد أسساء بعزهع الحقًا. 

يجون استخجام المغة اإلنجميدية، أّيسا إجادة، تخاشبطًا وكتابطة، كانػا جسيعًا يج
وهطي المغطة السعتسططجة فطي تططجريذ السطػاد الجراسطية السختمفططة، سطػاء كططان فطي القدططع 
العمسططي، أو القدططع األدبططي، وقططج سططاعجنا كثيططخًا بططأن  كانططت دراسططتشا، فططي السخحمططة 

ها بالشدبة لشا، في السعهج، يعج الثانػية، بالمغة اإلنجميدية، فكان تمقي السػاد، وفهس
 سهبًل وعاديًا.

تعتسططج شخيقططة التططجريذ، فططي كططل السططػاد، عمططى السحاضططخة التططي كانططت يػمهططا 
 تتسثل في أحج الشسصيغ التالييغ:

شخيقططة الدططخد الدططخيع الستػاصططل، مططغ األسططتاذ، الططحي غالبططًا مططا ال تتططي  مجططااًل  -1
مطا بطيغ الطجكتػر هالسحاضطخن، والصالطب لمشقاش، أو تبادل اأراء، أو حتطى التفاعطل، 

الستمقي، إاّل مانجر، مطع بعطس األساتحةهالسحاضطخيغن، وتمطظ هطي شخيقطة السحاضطخة 
في التجريذ، الستعارف عميها تخبػيطًا، لهطا محاسطشها كسطا لهطا مدطالبها، كمشطا يعطخف 
ذلططظ، أثشاءهططا كططان الصالطططب يدططعى جططادًا، إللتقطططاط بعططس الجسططل، أو التعطططابيخ، أو 

سططات، عططغ شخيططع اإل تصططاف السباشططخ، إذ أّن الكططل يعتسططج عمططى نفدططه أواًل، فططي الكم
التعمع، يعزج ذلظ بسطا قطج يتحرطل عميطه مطغ السخاجطع التطي قطج تتطػافخ فطي الساتبطة، 

 التي كانت وقتها، تجاور حجخة هالدفخةن والتي تعخضشا لسػقعها مدبقًا.
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ب، لسمخططز إمبلئططي مططغ أمططا الصخيقططة الثانيططة فكانططت تعتسططج عمططى تمقططي الصالطط -2
هالسحاضخن، يهتع الصالب أثشاء ، باتابة كل ما يسمطى عميطه، دون االهتسطام بطالفهع، 
إال مغ البعس القميل مغ الصبلب، إذ يتخك ذلظ الحقًا، عشطجما يخمطػ الصالطب لشفدطه 

 في فتخة التحكخ واإلستخجا .

حكخيات ذكخني الدميل قخيب هللا أبا صال  في جمدة بخقت فيها بعطس مطغ الط
 األكاديسية في السعهج:

 مغ األقػال السأثػرة لؤلستاذ دمحم التػم التيجاني:

هالسعمع يجب أن ياػن ممسًا بقجر كبيخمغ الثقافطة ومحتطػى السطادة الجراسطية. 
 ليذ السعمع في حاجة لفيزان مغ السعخفة بل شػفانن.

 كان هشالظ مدتذاران أجشبيان بالسعهج هسا:

 ن وهػ ايخلشجي الجشدية.QUINLANػ السدتخ هالسدتذار اإلداري وه-

 ن مغ نيػ زيبلنجا. ومغ أقػاله السأثػرة:  HILLالسدتذار األكاديسي وهػالسدتخه-

(THE MIND OF A CHILD IS NOT AVESSEL TO BE FILLED BUT A 

FIRE TO BE CANDELED).               

خة مطغ الصطبلب، كسطا هطػ فطي أثشاء السحاضخات، التي كانت تزطع أعطجادًا كبيط        
محاضخات التخبية، كان البعس مشا،  اصة أوللظ الحيغ يذغمػن السقاعطج الخمفيطة، 
يتططجاول مططايحمػ لططه مططغ أحاديططث، ودعابططات، وأغططخاض االسططتثسار، والتشسيططة، لتمططظ 
الخواتب التي يتدمسػنها، مغ ذلظ الذباك الرغيخ، الحي يصل مغ الشاحيطة الذطخ ية 

والحي يرصف أمامه الصبلب، السطتبلم رواتطبهع، وكطان دائسطًا يجمطذ لساتب اإلدارة، 
إلطى جانططب ذلططظ الذطباك، األخ عمططي اإلمططام، التططاجخ السعطخوف، الططحي يقابططل الجسيططع 
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بتمططظ اإلبتدططامة السسيططدة لططه، والتططي يططجعسها بامسططات ر يقططة، تصمططع لمصططبلب، أفططخادًا 
 وجساعات مثل:

 صباح الخيخ يا أستاذ فبلن.

 ا أستاذ؟كيف الحال ي

 أهبًل وسهبًل.

 كيف أ بار األهل؟

 ويغ فبلن شػلشا ما شفشا ؟

إضطططافة إلطططي تعطططابيخ جسيمطططة، مشتقطططاة، تخطططخج مطططغ فسطططه، بجبمػماسطططية رائعطططة، 
 وحخفية عالية السدتػى، وروح شيبة جاذبة.

ال يتصططخو أ ػنططا عمططي اإلمططام، أثشططاء تحجثططه مططع الصططبلب، ألي جانططب مططالي        
يخز شالبًا بعيشه، أو صجيع له، أو زميل، فكان يجمذ مسداًا بجفتخ ، الحي يزطع 
أسططساء كططل السططجانيغ مططغ قبمططه، وهططػ يعططخف الجسيططع بأسططسائهع الثبلثيططة، أو حتططى 

يعططخف حتططى السططجارس التططي نقططل الخباتيططة فططي بعططس الحططاالت، ومططػاششهع جسيعططًا، و 
إليها الخخيجػن جسيعطًا، يالهطا مطغ عقميطة متفطخدة، جسعطت مطا بطيغ الطحكاء الخطارو، 

 والتعامل، و يادة العسل التجاري،  يادة متسيدة.

 مغ هػ هعمي اإلمامن؟

سططبال قططج يجططػل فططي أذهططان الكثيططخيغ مططغ القططخاء، وقططج جططال بخػاشخنططا نحططغ       
لعطام الجراسطي، الطحي بطجأنا بطه مدطيختشا التعميسيطة بالسعهطج، الصبلب الججد، في ذلظ ا

ولكططغ سططخعان مطططا تبططيغ لطططي األمططخ، حيشسططا اقتطططخح لططي األخ العديطططد األسططتاذ هاشطططع 
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سميسان،هدفعة متقجمةن، مغ أوالد الطجويع، هدرسطشا سطػيًا فطي السخحمطة الثانػيطةن، أن 
 أذهب معه، وأتعخف عمى ذلظ الخجل ذائع الريت، عمي اإلمام.

 

كانطت السدطافة مطا بطيغ مػقطع معهطج تطجريب السعمسطيغ العطالي، ومتجطخ الدططيج 
عمي اإلمام، في ودنػباوي بأمجرمان، ال تدتغخو مغ الػقطت أكثطخ مطغ ربطع الدطاعة 
مذيًا عمى األقجام، بخصػات شبابية، تتباعج آثار أقجامها، ال سيسا تمظ اأثطار التطي 

يطططة، الططحي كططان يتسيطططد بالدططخعة فطططي تخصهططا أقططجام األخ هاشطططع، عمططى األرض التخاب
 مذيته، وكان شػيل القامة، نحيف الجدع.

 

كان األخ هاشع كثيخ الخوايات، شيب القمب، تجج  دائسًا ضاحاًا مدطخورًا، ال 
تعخف التكذطيخة دربطًا إلطى محيطا ، وهطػ كثيطخًا مطا يتعطانع، فطي حسيسيطة، مطع ما بطات 

عمى مسارستها، كل مداء، فطي نطادي الجمشة، التي كان يتقغ فشػنها تسامًا، ويعاف 
 الصبلب، فقج كان متساشًا مشها، كتساشه مغ مادة الخياضيات مجال تخرره.

 

جيت أعخفظ بالدميل واألخ هفبلنن، شالب بالدشة األولى، وفي سخعة البخو، 
إ تصف األخ عمي اإلمام شخف الحجيث، مغ هاشع، وبادرني، هأهطبًل بيطظ يطا أسطتاذ، 

مدتعجيغ ألي شمبن، وهػ يذيخ بيطج  إلطى الخفطػف الستخاصطة،  السحل محمظ، ونحغ
 التي تحػي مختمف األلػان واألشاال مغ األقسذة.

 



 

361 

 

كان وقع كمسة يا أستاذ كبيخة عمّي، بل كبيخة ججًا، جعمت مشي ومشح إنصبلقها 
مطغ بطيغ شططفتي األخ عمطي اإلمطام، زبػنططًا دائسطًا، ولفتططخات قطج تصطػل، إذ أنططي لطع أبططجأ 

بعططج، لكشهططا وبطالحع أعصتشططي دفعططة لؤلمططام، جعمتشطي أكططػن معّخفططًا، ووسططيصًا الجراسطة 
 لغيخي مغ الصبلب، لشفذ السهسة التي قادني األخ هاشع إليها.

 

كان متجخ عمطي اإلمطام، أو مطا عخفشطا  فيسطا بعطج ب... هدكطان عمطي اإلمطامن، 
ة. كطان معخضًا لسختمف أنػا  األقسذة، عخبطي وأفخنجطي، وبعطس السمبػسطات الجطاهد 

األخ عمي ممسًا بامسات مغ المغة اإلنجميدية، يعسج مغ إستخجامها، لتدبيظ الرفقة 
التجاريططة، التططي سططػف تططتع بيشططه وبططيغ الصالططب هالدبططػنن، وأول جسمططة سططسعتها مشططه 

 وهػ يذيخ إلى أحج أقسذة البشاشميغ، 

 نTHIS QUALITY IS UNBROKABLEه

 مي اإلمامنأي غيخ قابمة لمكدخ.هعمى حدب لغة األخ ع

كططان ذلططظ فططي يططػم مططغ أيططام الذططتاء القططارص، فتعمططع قمبططي بإحططجى الفشائططل 
الرططػفية الدططػداء، التططي تططددان فططي مقططجمتها هبددططتةن شػيمططة، تتططجلى مططغ أعبلهططا 
وحتى شخفها األسطفل، فاقتشيتهطا مطغ غيطخ أن أدفطع شطيلًا مطغ السطال، وانصبقطت عمطي 

 السقػلة، هالحداب لى يػم الحدابن.

 

ابي يططػم أن رأيططت األخ عمططي اإلمططام، يجمططذ تمططظ الجمدططة الهادفططة، كططان حدطط
التي أشخنا لها سابقًا، أمام شباك الرخاف، الحي زانه، إلى جانطب تػاجطج األخ عمطي 
اإلمام،هبجبلبيتطططه البيزطططاء الساػيطططة، والعسامطططة ناصطططعة البيطططاض التطططي ال تخصطططيء 
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لستخقب، والسحذطػ آمطااًل هامتهن، إلتػاء ذلظ الرفهالصابػرن، السائل كقػس قدح، ا
 عخاضًا، وبخامجًا شتى، لجى الصبلب.

 

ال حطططت وقتهططا، أنططه كططل مططا اقتططخب شالططب مططغ الذططباك، إاّل ورحططب بططه األخ 
عمططي، تخحيبططًا تتبعططه اإلبتدططامة المصيفططة، التططي تديططج وجهططه إشططخاقًا، يتػجططه الصالططب 

مطام، الطحي يفطت  هالسجيػنن بعج إستبلمه لخاتبه، مباشخة، حيث يجمطذ األخ عمطي اإل
ذلططظ الططجفتخ العططخيس، ويخاشططب الصالططب: هعطططايد تططجفع كططع يططا أسططتاذ؟ وهططػ يقمطططب 
الرططفحة تمططػ األ ططخى فططي دفتططخ ، بحثططًاعغ إسططع الصالططب، الططحي كططان قططج حططجد ماانططه 

 مدبقًا، مشح أن رآ  يقتخب مغ الذباكن.

 

الكل يجفع بيغ كفيه ما يجطػد بطه مطغ مبمطو، ويشرطخف، مطغ غيطخ تعميطع، أو        
مصالبططة بالديططادة، بططل يذططاخ الصالططب ويػضطط  لططه فقططط: هشبعططًا يططا أسططتاذ إنططت عططارف 

 الباقي عميظ كحان.

تقططػدني ذكططخى اإلسططتثسار إلططى زميططل لشططا، لططع نمتططع بططه أبططجًا مشططح تخخجشططا مططغ 
ع عشطي حتطى المحططة،  كانطت تشتطاب زميمشطا نػبطات السعهج، غيطخ أن أنبطاء  لطع تشقصط

إستثسارية، تخخج بطه عطغ السطألػف، والػاقطع، فكطان دائسطًا مطا يذطخكشا فطي مخصصاتطه 
اإلستثسارية، التي يبشي عميها آمااًل عخاضًا، لتحديغ وضعه السالي، الطحي سطيختقي 

 به وبأسخته، إلى مخاكد الخأسساليه الستقجمة.
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ه سيبجأ في مسارسة هشيل ال يرن بػاسطصة السطدارعيغ، الطحيغ كان يحجثشا أن       
ال يسمكططػن التسػيططل الططبلزم لشذططاشهع الدراعططي، ويططتع ذلططظ بططجفع مبططالو يدططيخة، تحططجد 

 سعخ جػال ال ير عشج مػسع الحراد، والحي يختفع قميبًل أثشاء هحا السػسع.

 

رطاد، وهطػ شطخاء كسا أن زميمشطا سطيقػم بشذطاط إسطتثساري آ خعشطج بطجايات الح      
بعس مغ جػاالت الحرة، أثشاء مػسع دو ال يرهالحرادن،ألن أسعار الحرة في ذلظ 
الػقطت تكططػن أقطل سططعخا هر يرطةن، مسططا يساشططه مطغ تخديشهططا فطي هالسصططاميخن، وهططي 
تبارة عغ حفخ كبيخة تتفاوت في أعساقها حدب كسيطة الطحرة التطي سطتػد  بطجا مها، 

وعشططجما تختفططع أسططعار الطحرة، فططي وقططت الرططيف، والتطي تعططج  ريرططًا لهططحا الغطخض، 
تفططت  هتذططمعن تمطططظ هالسصططاميخن، ويبطططا  السخططدون مطططغ الططحرة بأسطططعار عاليططة تعطططػد 

 لمسدتثسخ بأرباح وافخة.

 

شسمت مخصصطات ذلطظ الرطجيع تخبيطة هالحسطبلنن، فطي الخخيطف، وبيعهطا فطي 
ع ه ميطططل العيططج الكبيخهعيططج الزطططحيةن، بأسططعار مختفعطططة وكططان أن أشمقشططا عميطططه إسطط

 عثسانن، ندبة لخجل األعسال السذهػر في ذلظ الػقت، وهػ مغ أبشاء الجويع.

 

كانطططت الجراسطططة العسميطططة مفيطططجة ومدطططمية، إذ أنهطططا تطططختبط بالسهطططارات الفخديطططة 
والجساتية في ذات الػقت، كانت السػاد واألدوات واألجهدة متػافخة فطي كطل األقدطام، 

الحزػر الجائع لفشيي، ومحزخي السعامل أذكطخ  األحياء والكيسياء والفيدياء، بجانب
 مشهع عمى سبيل السثال:
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 األخ جعفخ في األحياء.          

 واألخ دياب واألخ الش يع واألخ يػنذ في الكيسياء.         

 واألخ عبج الغفار في الفيدياء.         

وهػ الحي عمسشا مغ الجسل، والتعابيخ، بمغة أهمشا الجناقمة، ما أفادنا كثيخًا           
في حياتشا السقبمة، إذ أنها مغ التعابيخ، التي لع ولغ تطخد أبطجًا، فطي قطػاميذ المغطة، 
مثطططل كمسطططة ههطططػنين وهطططي تعطططادل كمسطططةهحسارن وكطططل مطططا يتعمطططع بهطططا مطططغ ماػنطططات 

 وسمػكيات حيػانية.

 

يات جخاحية عجة هالتذخي ن، لكثيخ مطغ الحيػانطات والحذطخات، كسطا قسشا بعسم
شبقشططا الكثيططخ مططغ الجراسططات الشطخيططة فططي الشباتططات، أمططا فططي جانططب الكيسيططاء فكانططت 
التجطارب محهمطة، ومستعطة، رغطع  صطػرة بعزطها، كطان فطي كثيطخ مطغ األوقطات تحطجث 

يدططػر مرططصفى حدططغ اإلنفجططارات، والحخائططع، وكططان كثيططخًا مططا يفيططجنا تػاجططج البخوف
 همجيخ جامعة الخخشػم سابقًان في التػجيه الرارم وإشفاء الحخائع.

 

كان البخوفيدػر مرصفى حدغ مطغ  يطخة أسطاتحتشا، ومطغ أكثطخهع تساشطًا فطي 
ن، عططغ UNKNOWNالسططادة، فكططان يتػصططل لساػنططات السططػاد السختمفططة، فططي ال..ه

 شخيع الذع فقط، وذلظ ما كان يحهمشا كثيخًا.

 

كسا ال يفػتشي هشا أن أذكخ بالخيخ زميمشا األستاذ الرجيع دمحم أحسج عبج هللا،       
مطغ أوالد جبطل أم عمطي، الطحي كطان يتعامططل مطع أدوات السعسطل، بعشايطة فائقطة، أثشططاء 
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 يامه بتجارب الكيسياء، مسا جعمه أكثخ شطهخة، مطغ أي واحطج مشطا فطي هطحا السجطال، 
 متفخدة.  ومسا جعمه يحػز ألقابًا ذات  رػصية 

   

أوقططات التططخوي  لططجى الصططبلب، ونعشططي بهططا تسزططية أوقططات الفططخام، فيسططا بعططج       
 إنقزاء اليػم الجراسي، تتجمى في إحجى حاليغ: إما دا ل السعهج أو  ارجه، 

 هفي الجائخة الرغيخة أو الكبيخةن. 

دا ميًا يسارس بعس الصبلب، رياضطة كطخة القطجم، ورياضطة كطخة الدطمة، وهسطا 
شػعططان مططغ الخياضططة الستططػفخان بالسعهططج، وهشالططظ مططغ الصططبلب مططغ يختططاد الساتبططة، ال

وغيخهع مسغ يسزػن أوقاتهع في السطحاكخة، أو جمدطات الدطسخ، فطي مػاقطع مختمفطة 
بدططاحات السعهططج، أو فططي الططجا ميات، ولكططغ جططل الصططبلب والصالبططات، كططانػا يمتقططػن، 

ػفيطه، القاصطخة عمطى الذططاي، ويتجسعطػن فطي نطادي الصطبلب، حيطث تػجطج  طجمات الب
 والقهػة، وبعس أنػا  السذخوبات الغازية السحجودة، والعريخات الصازجة.

 

يتػسط فشاء نادي الصبلب، مػقع جهاز التمفديػنهأبيس وأسطػدن،الحي يتطي  
لمصططبلب الجمططػس أمامططه، وكططان التمفديططػن حططجيث عهططج بططالػجػد، كسططا كططان معطططع 

ديػن، الحي لع ياغ مجى إرساله، يتجطاوز حطجود الصبلب حجيثي عهج بسذاهجة التمف
محافطة الخخشػم آنحاك، فكان كل شيء ججيجًا عمطيهع، مطا عطجا لمطبعس القميطل مطغ 

 الصبلب، مغ ساان محافطة الخخشػم.
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إنططه مططغ غيططخ السدططسػح بططه، أن يقططػم أي شالططب، بتذططغيل جهططاز التمفديططػن، 
التمططف، وسططػء اإلسططتخجام،  وذلطظ بقططخار مططغ إتحططاد الصططبلب،  ػفططًا عمطى الجهططاز مططغ

عمسططًا بططأن السذططغل لمجهططاز ال يتجططاوز لسططذ مفتططاح واحططج لمتذططغيل، والرططػت معططًا، 
 ومفتاح آ خ لئلضاءة فقط، وقج نسا ذلظ لعمسشا مب خًا بعج التخخج مغ السعهج.

 

إن الذخز الػحيج، السدسػح له بتذغيل جهاز التمفديطػن وإيقافطه، هطػ األخ       
اء الجشطططػب، وكطططان كثيطططخًا مطططا يدطططتحثه الصطططبلب لمتذطططغيل، قبيطططل أزرو كيطططخ مطططغ أبشططط

السغططخب، حيططث أّن بعططس الصططبلب مذططجودون، إلططى أبعططج الحططجود، ببخنططام. األشفططال، 
 الحي كانت تقجمه في ذلظ الػقت ماما سهام.

 

أذكطططخ مطططغ بطططيغ السطططجمشيغ، والحطططادبيغ عمطططى حزطططػر ذلطططظ البخنطططام.، األخ        
در عسطططخ مطططغ أوالد أبطططخوس بطططالجديخة الساشطططى ب...هود والرطططجيع األسطططتاذ/ عبطططجالقا

الرالحيغن. كان كثيخًا ما يذيخ، رافعًا بامتا يجيه، حاثًا الصبلب عمى الرست، وعمى 
اإلنتبا  معًا، ألنه كان يخيطج أن يطخى كطل كبيطخة وصطغيخة ، إشطارة إلسطتستاعه باطل مطا 

عمطى عمطع بططحلظ، تقطع عميطه عيشطه، فطي دا ططل ذلطظ الرطشجوو، وكشطا نحططغ أصطجقاؤ ، 
  اصة ونحغ نجيخ الذخيط في أذهانشا بمحة، بعج إنتهاء البخنام..

 

مسططا أذكططخ  عططغ األخ عبططج القططادر عسططخ، أنططه كططان يدططتخجم التمفططػن السػجططػد        
بالشادي، إستخجامًا مثاليًا، يتدع بالدطمػك الحزطاري الػاضط ، والطحي عجدنطا جسيعطًا 
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ه لمسػبايل، بشفذ تمطظ الرطػرة القجيسطة التطي أن نقمج  فيه. آمل أن ياػن إستخجام
 تباعجت بها الدشػات.

 

مططغ ذكخيططاتي مططع األخ عبططج القططادر عسططخ، أنططه قططام بعسططل بصططػلي، إندططاني، 
عشططجما أنقططح حيططاة إحططجى الساعدهغشسايططةن، مططغ الهططبلك عشططجما كانططت تخعططى، هططي 

دططبقًا، وأ ػاتهططا، فططي أشططجار الدططشساة السشتذططخة بططأرض السعهططج، والتططي تصخقشططا، م
إلنتذارها باسيطات وافطخة فطي أرض السعهطج. أنقطح األسطتاذ عبطج القطادر تمطظ الغشسايطة، 
مطغ مشصمطع أنطه إ تراصطي فطي عمطػم األحيطاء، فأنطا اأن ال أشطظ أبطجًا فطي أّن تمطظ 
الغشسايططة إذا مططا كانططت حيططة، ومططّج لهططا فططي عسخهططا، حتططى المحطططة، أ الهططا تططجعػ لططه 

 ج عبج القادر بيشها وبيغ الهبلك.بالخيخ وشػل العسخ، بعج أن باع

 

فتػغل معي عديدي القطاريء، وتبطيغ كيطف أن شخرطية شالطب السعهطج، تحسطل       
 مغ الذعػر اإلنداني الحي تسجد وشسل الحيػان أيزًا.

 

كططان األخ أزرو كيططخ يرططػل، ويجططػل بخفططة، تططارة يططجلي بالتعميسططات، وأ ططخى 
ديطػن السحطجودة، لفتطخة قرططيخة، يخاقطب الػضطع عطغ قطخب. يدطتسخ عططخض بطخام. التمف

فشتططخك الشططادي، ونقططتحع حجططخة الصعامهالدططفخةن، لتشططاول وجبططة العذططاء، ومططغ بعططجها 
يطططحهب بعطططس الصطططبلب لذطططأنهع، ومطططشهع مطططغ ياطططخ راجعطططًا لمشطططادي، إل تتطططام جمدطططته 

 السدائية.
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يقططػم إتحططاد الصططبلب، فططي بعططس األوقططات والسػاسططع، بإقامططة حفططبلت غشائيططة، 
 مغ الفشانيغ السبجعيغ، أمثال األساتحة:يجعى لها لفيف 

 أحسج السرصفى.

 إبخا يع الكاشف، 

 عبج الكخيع الكابمي.

 عمي إبخا يع.

 صبلح مرصفى.  

 عثسان الذفيع.

 عثسان حديغ. 

 أم بميشة الدشػسي. 

 عثسان مرصفى. 

 حسج الخي . 

 دمحم األميغ.

 أبػ عخكي البخيت. 

 عػض الكخيع عبج هللا.

 محسػد فبلح.

 إسساعيل عبج السعيغ. 
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مسا ذكخني به األخ الدميل حساد عبج  إسطساعيل، أّن األسطتاذ الفشطان عثسطان 
مرصفى، وقبل تقجيع فقختطه الغشائيطة، فطي ذلطظ الحفطل السقطام بالسعهطج، كطان يجمطذ 
في أحج الكخاسي السرشػعة مغ الحجيج، والحي تقجم بجعػة شيبطة، هأقرطج الكخسطين 

، والطحي أ الطه قطج تطع إعطجاد  بعشايطة، لمطهطػر بطه فطي ذلطظ لبشصمػن األستاذ عثسطان
الحفططل، ليقططػم بخخقططه وتسديقططه، مسططا دعططا األخ حسططاد، لمتشططازل عططغ بجلتططه الحسيسططة، 
ليفتجي بها ما فعمته كخاسي السعهج الحجيجية، في بشصال الفشان السبج ، الحي أكسطل 

ظ لرطاحبها، ألّن الطجنيا وصمته الغشائية ببخاعطة تامطة، وأضشطه قطج تطخك البجلطة بعطج ذلط
كانت ليل. والعداء الػحيج أن بشصال األخ الفشان عثسان مرصفى، قج مطغ دبطخ، مسطا 
يثبطت بخاءتططه الكاممطة، والططجليل القطاشع، عمططى أن الكخسطي كططان هطػ السخصططيء. وفططي 
 مثل هح  الحاالت يتحسل إتحاد الصبلب، متسثبًل في لجشته الفشية، نتيجة ذلظ الخصأ.

 

أيزًا غيخهبالء مغ كبار الفشانيغ، الحيغ يغصػن الداحة الفشية،  جسع الحفل
وقتها، وإلى جانبهع الخاقز السبطج  إبطخا يع أفخياطانػ، الطحي حطاول زميطل لشطا تقميطج  

 183فططي السدططخح، أثشططاء مططا كططان يططخقز، لكشططه فذططل عشططجما أفططخد أفخياططانػ رجميططه 
زسيهن فحكخني ذلطظ الػضطع درجة. فجمذ أمامه متسحشًا، واضعًا كمتا كفيه عمى هج

الحي ميد هحسجن في قرة هحسج والحهبن الذهيخة، في جمدته التي كانت تشع عمطى 
مجى فذمه في لع الطحهب. كسطا جسطع الحفطل كثيطخًا مطغ نجطػم الطجراما، والسدطخح، فطي 

 الدػدان.
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كان الحفل يستج إلى الداعات األولى، مغ صبيحة اليطػم التطالي، فطي ميطجان 
، دا ططل سططاحة نططادي الصططبلب، تتخممططه القفذططات، واألدوار الخفيفططة، ال..ه باسططات ن

 والمصيفة، مغ بعس الصبلب أصحاب السم  الجسيمة، أمثال أ ػانا: 

 عػض الديج الفداري. 

 وعبج الجميل الكاروري. 

 والفاضل جار الشبي. 

 وأ ػنا السبج  صالحيغ. 

 وغيخهع الكثيخ مغ الذعخاء والخصاب والكػميجييغ. 

ليمطة مطغ تمطظ الميطالي التخفيهيطة، التطي ال تطدال عالقطة بالطحهغ، تمطظ التطي في 
كان يقجمها الصالب السحيع السجػد، مرطصفى آدم مرطخي، والتطي قطجم فيهطا األسطتاذ 
الفشططان صططبلح مرططصفى، الططحي قططجم تططػًا مططغ إنجمتططخا، أذكططخ مشهططا هكػمططت فططػر سططي 

الفشان الكبيخ صبلح مرصفى،ن،  الشفاثة، القادمة مغ بخيصانيا، العائج مغ اإلغتخاب،
وكبلمًا كثيخًا ال ت يه الحاكخة اأن، كان مرصفى محيعًا بحع، وذا شمعة فشيطة مسيطدة، 
لع تت  له الفخصة في التسيد اإلعبلمي وقتها، في األجهدة العاممة في الجولة. لكشه 

عمسطيغ ضل في دوا مشا، كأحج الػجػ  اإلعبلمية الخالجة، التي ميدت شالطب معهطج الس
 العالى في إحجى السجاالت الحياتية.

 

لططيذ ببعيططج عططغ الططحاكخة، السططحيع البططار  الططحي شططشف آذان السدططتسعيغ، فططي 
كافططة أرجططاء الدططػدان، برططػت قططػي واضطط  ومتفططخد، عبططخ أجهططدة اإلعططبلم ،أال وهططػ 

 السحيع صال  أباخ إسحع فهػ أحج  خيجي معهج تجريب السعمسيغ العالي.
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زية أوقات الفخام ومسارسطة الشذطاشات السختمفطة التطي مسا يجور في فمظ تس
تقططع ضططسغ الشذططاشات الجا ميططة، التططي يقططػم بهططا الصططبلب، مسثمططيغ فططي الجس يططات 
العمسيططة، التططي يشتسططػن إليهططا، أو الجس يططات العامططة، كجس يططة الرططجاقة، أو جس يططة 
 صططجاقة الذططعػب، أو جس يططات الرططجاقات الدياسططية السختمفططة، التططي تحسططل أسططساء

 بعس البمجان، مثل روسيا، وألسانيا، والريغ، وغيخها.

 

إضافة إلى تمظ الشذاشات، التي تقػم بها الخوابط، ذات اإلنتسطاء الدياسطي، 
السحمطططي أو العطططالسي، كانطططت تقطططام الشطططجوات، والمقطططاءات ذات السعشطططى، التطططي تعاطططذ 

ارف، كيشػنة، ونزطػج، شالطب معهطج تطجريب السعمسطيغ العطالي، بسطا تطجفع بطه مطغ معط
وأساسططيات حياتيططة، تدططاعج فططي بشططاء شخرططية شالططب التعمططيع العططالي، وتقططػد  نحططػ 

 آفاو ججيجة، تدسػ بحياته إلى األفزل.

مططغ الشذطططاشات الجا ميطططة أيزطططًا، الجخائططج الحائصيطططة، التطططي تسثطططل الجساعطططات 
الثقافيططة، والدياسططية، واإلجتساتيططة، والتططي يدططاب فيهططا الكتططاب، عرططيخ أفكططارهع، 

ػسططهع، ونخططا  إنتسططاءاتهع إلططى هططحا أو ذاك، وسططيل عططػاشفهع، وانططجالو و ططػال. نف
أحاسيدهع، وفيس مػاهبهع، ذات السحاو الدمدبيل، حيث يتطجافع الصطبلب مطا بطيغ 
هح  وتمظ، فتعمػ التعميقات بذتى أنػاعها، وألػانها، وتحتج الشبخات، أحيانًا، وتخبطػ، 

جًا عطغ إنتسائطه األول، نحطػ هطحا فيطل القػم في نذطاط محسطػد، ال يخطخج بطالفخد بعيط
 الرخح، معهج تجريب السعمسيغ العالي.

 

قططج يذطططعخ الفطططخد مشططا، بطططأّن الشذطططاشات الجا ميطططة، تحسططل أذرعطططًا تستطططج كطططأذر  
األ صبػط، لترل ما بيغ ما هػ بعيج  ارجي، مع ما يجور في الطجا ل، مطغ نذطاط، 
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لخبطاط اإلجتسطاعي، وهح  تعتبخ مطغ حدطشات ذلطظ الشذطاط، الطحي يعسطل عمطى تػثيطع ا
 الحي أصب  تهجًا يشتهجه شبلب معهج تجريب السعمسيغ العالي.

 

أما عغ الشذطاشات الخارجيطة، فكانطت متذط بة وكثيطخة، تتسطجد بتغػغطل شطبلب 
السعهططج فططي السجتسعططات الخارجيططة المرططيقة والبعيططجة، عبططخ اإلنتسططاءات السجتس يططة 

 الستعجدة، والتي تتسثل في:

 الشذاط األكاديسي. -
 الشذاط الثقافي. -

 الشذاط اإلجتساعي. -

 نذاط الخحبلت.  -

يختبط الشذاط األكاديسي، بالجراسات األكاديسية، التي  يتمقاها الصطبلب دا طل 
السعهططج، فكطططانػا يقػمططػن بديطططارات لسػاقططع فطططي  ططارج السعهطططج، حدططب التخررطططات 

السعشيطة،  السختمفة، والتي تعزج الجراسات الشطخية التي تمقػنها. تقػم إدارة الذ بة
بالتشدططيع لسثططل هططح  الططخحبلت وتشفيططحها، برططفتها جططدء ال يتجططدأ مططغ الجراسططة، التططي 

 يتمقاها الصالب دا ل السعهج. 

 

 أذكخ أنشا قسشا بديارات متعجدة، شسمت:

 مرشع الدجاج،

 ومرشع الشدي.،

 ومرشع البيخة،
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 والحجائع الشباتية السختمفة،

 د،وحجيقة الحيػان الػحيجة، وقتها، بالببل

 ومدار  إنتاج الفاكهة،

 مثل مدار  السانجػ،

 والبختقال، 

 والميسػن،

 والقخيب فخوت،

 واليػسفي،

 في مشصقة الجيمي، والكجرو، وفي شسبات.

 حيث تشدسشا كثيخًا، مسا  مج :

 أوالد شسبات،

 و زخ بذيخ،

 وعخفشا أّن لمفاكهة إستخجامات أ خى، غيخ األكل،

 امل مع الفاكهة،فشّست فيشا روحًا ججيجة في التع

 المدتها روح الخقة والمصافة،

 وقج سسعت أحج زمبلئشا يخدد بيتًا مغ أغشية يقػل:

 هي قسخية وعيػنها يػسف أفشجي.
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ذهمت لهحا الدميل، وهػ مسغ زاروا حطجائع الفاكهطة، التطي مطخ ذكخهطا، والطحي 
لطططع يطططخا  الشدطططب والتشاسطططب بطططيغ أعزطططاء جدطططج السحبػبطططة، التطططي شطططبهها الذطططاعخ 
بالقسخية، السغدلية الذال، التي تتستع برػت يابع في أغػار الحشية واإللفة. فكان 
مطغ السساططغ لططه، أن يغيططخ اليػسططفي، بفاكهططة أقططل حجسططًا، ليعيططج لسجططال إ تراصططه، 

 وهػ عمع األحياء، بعزًا مغ ماء وجهه الحي أريع عسجًا.

 

خاف واليططة إلططى جانططب مططدار  الفاكهططة، زرنططا مططدار  الخزططخ الستعططجدة، فططي أشطط
الخخشػم، وقج إمتطجت بشطا الديطارات، إلطى معامطل جامعطة الخخشطػم، لمجراسطة العسميطة، 
كسططا قامطططت أقدطططام  كثيطططخمغ التخررطططات األ طططخى، بديطططارات  طططارج السعهطططج، لطططشفذ 

 األغخاض التي ذكخناها.

إمتجت زياراتشا الفخدية إلى  ارج محافطة الخخشػم، أثشاء العصبلت القرطيخة، 
فتطططخات الجراسطططية. فطططي إحطططجى تمطططظ الطططخحبلت تػجهشطططا نحطططغ مجسػعطططة التطططي تعقطططب ال

األصطططجقاء عبطططج هللا دمحم الخصيطططب، وأزهطططخي الذطططيك مهطططجي، وشخرطططي إلطططى مجيشطططة 
األبيس حاضخة كخدفان الغخة أم  يخًا جػة وبخة، وقج كطان ذلطظ أثشطاء فرطل الخخيطف، 

 الحي تعج كخدفان أثشاء :  

 كأنها حدشاء  تددريها  السخايا

 جر مفػف الػشي حالي.ذات ص

إنزططع إليشططا زميمشططا وداعططة عبططج الططخحسغ، مططغ أوالد األبططيس، صططجفة دا ططل 
القصططار الستػجططه لؤلبططيس، كسططا إنزططع لشططا أحططج معططارف وداعططة، وهططػ يعسططل ضططابصًا 

 إداريًا بسحافطة كخدفان، يجعى مرصفى عبج هللا.
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كطان إنجطاز  مزت فتخة العصمة كمسط  البرطخ، إاّل أنشطا أنجدنطا أثشاءهطا كطل مطا 
مساشًا. قسشا بديارة كل السخافع الهامة بسجيشة األبيس، وبارة، والبان ججيج، ومجرسة 

  ػرشقت الثانػية، حيث سعجنا بمقاء بعس مغ أساتحتشا الكخام. 

 

رجعشطا لمخخشطػم، ونحطغ نحسططل ذ يطخة كبيطخة، مططغ السعطارف، والطخؤى الحياتيططة 
جػدهططا معشططا كثيططخًا. إلتقيشططا الفشطططان الججيططجة، وحرططيمة إجتساتيططة وفيططخة، سططعجنا بػ 

الذهيخ صجيع تباس، الحي أسسعشا بعزًا مغ أغانيطه الججيطجة، مطغ قبطل تدطجيمها 
لئلذاعططة، أذكططخ مشهططا أغشيططة المططبغ أبططػ لططي بيططه، وغيخهططا مسططا ال يخصططخ ببططالي اأن.  
مجمة كخدفان وعسشا الفات  الشػر، دمحم عػض الكخيع القخشي هلطع نمتايطه شخرطيًان، 

حي وقفشا عمى أعساله مغ  بلل أقاربه، ومعارفطه وأصطجقائه، إلطى جانطب الكثيطخمغ ال
 الذخريات، التي ضجت بها الداحة في مجيشة األبيس آنحاك.

رجعشططا لمخخشططػم، وفططي صططحبتشا كخدفططان، باططل مططا كانططت تططح خ بططه مططغ الخيططخ 
 والبخكة، ونحغ نخدد في أهل لشا بها:

 نفخ ال  يدور  قمبي  هع  في

 وال تخى الشفذ تعداحساهع 

 ونتداءل:

 أبجار    لكخدفان     حشيغ

 لفتاها  البعيج أم هي تشدا؟
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 يذسل الشذاط الثقافي في السعهج:      

 الشذاط الفخدي. -
 الشذاط الجساعي. -

-  

كان الصبلب، وبصخيقة فخدية، حخة، يتػجهػن إلى مػاقع إقامة الشجوات، عمى 
مان، الخخشططػم بحططخي. تذططسل تمططظ الشططجوات، مدططتػى السططجن الثبلثططة، الخخشططػم، أمططجر 

نجوات ولقاءات سياسية، تايسها األحداب الدياسية السختمفة، مسطا يزطيف لمصطبلب 
السعخفططة اإلضططافية، واسططتخبلص أوجططه السقارنططة، مططا بططيغ بططخام. األحططداب السختمفططة، 
السػجططططػدة بالدططططاحة، مسططططا يشسططططي فططططي الصالططططب، الدططططسة الثقافيططططة، والدياسططططية، 

ية، في تمظ الحابة الهامطة فطي حياتطه، ال سطيسا وأنطه مقبطل، فطي القخيطب، واإلجتسات
 عمى اإلنغساس في السجتسع، برػرة أوسع، مسا هػ عميه اأن.

 

شسل الشذاط أيزًا، إرتياد أستػديػهات األذاعطة الدطػدانية، الػحيطجة آنطحاك، 
سططسخ، ومططا تقجمططه مططغ بططخام. ثقافيططة تدططجيمية، كبخنططام. جططخاب الحططاوي، وسططاعة 

وبعس بطخام. السدطابقات األ طخى، التطي تطح خ بهطا اإلذاعطة، والتطي يقطػم بتقطجيسها، 
محيعػن أكفاء، مغ بيشهع األستاذ/ دمحم سميسان واألستاذ/ عسخ عثسان، وغيخهع مطغ 

 السحيعيغ أمثال:

 عمي دمحم شسػ.

 أبػ عاقمة يػسف.

 دمحم  ػجمي صالحيغ.

 أبػ باخ عػض.
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 حسجي بػالد.

 غ.حسجي بجر الجي

 ذو الشػن بذخى.

 صبلح أحسج.

 شه حسجتػ.

 محسػد أبارو. 

 عمي الحدغ مالظ.

 أحسج  باني.

 عبج الكخيع  باني.

 سهام السغخبي.

 ليمى السغخبي.

 

كططل هططح  األسططساء، مططغ السططحيعيغ، مختبصططة إرتباشططًا وثيقططّا، بأذهططان الصططبلب 
لصبلب كططانػا ثقافيططًا، كسططا أّن كثيططخًا مططغ الصططبلب، جسعتططه معهططا بعططس السػا ططف، فططا

يتػقػن إلى مػارد الثقافة، وكانت الحريمة الثقافية لمسحيعيغ، عالية ججًا، فهع مطغ 
نفططذ الذططخيحة التططي يشتسططي إليهططا شططبلب السعهططج، عشططج إ تيططارهع لسهشططة التططجريذ 

 السدتقبمية.
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شسمت الديارات الفخدية أيزًا، ساحة التمفديطػن، التطي ال تقطل بطأي حطال مطغ 
ة اإلذاعططة الثقافيططة، لططجى المصططبلب، بططل يديشهططا أكثططخ، إسططتخجام األحططػال، عططغ ماانطط

الػسيمة البرخية، إلى جانب الػسيمة الدس ية، التي كانت حاخًا عمى اإلذاعطة فقطط 
 . 

أماالسدطططخح القطططػمي، فكانطططت صطططمتشا بطططه أوسطططع، إذ أنطططه يدطططتػعب مطططغ بطططيغ 
خجطل  فيطف العامميغ فيه، األستاذ/ الرجيع دمحم الذطيك جسعطة مهشطجس الرطػت، ال

الطل، الػناس، الحي ال تتعثخ البدسة، فطي الػصطػل إلطى شطفتيه، والطحي كشطا نعتبطخ  
 أحج شبلب السعهج.

 

وهشاك السسثل الجرامي البار ، األستاذ/ ماي سشادة، الحي كطان أحطج الطجفعات 
الستقجمططة فططي السعهطططج. كسططا اليساششطططا أن نخصططيء ونتجاوزاألسطططتاذ الكبيططخ، والفشطططان 

ع / الفكي عبج الخحسغ، الحي أثخى، وأعصى، وقجم الكثيخ، فطي مزطسار الفحل، السعم
 العسل السدخحي السسيد. 

 

تخافقشا أنا والدميطل عبطج هللا دمحم الخصيطب،مغ الحطاج عبطج هللا، .فطي أكثطخ مطغ 
رحمططة فخديططة، هبسعشططى أنهططا لططع تططشطع رسططسيًا مططغ أي جهططة كانططت، بططل تكفمشططا نحططغ 

 ها:اإلثشيغ بال نفقاتهان، أذكخ مش

 رحمتشا إلى بػرتدػدان.

 ورحمتشا إلى كدبل.

 ورحمتشا إلى حمفا الججيجة.



 

379 

 

 ورحمتشا إلى الدػكي.

 ورحمتشا إلى سشار.

 ورحمتشا إلى سشجة.

 ورحمتشا إلى أبقخ .

 عبلوةعمى رحمة األبيس التي مخ ذكخها.

كانططت بططبل شططظ رحططبلت جشيشططا مشهططا الكثيططخ السفيططج، ومططغ أهططع الفػائططج التططي 
 جشيشاها، ما جاء في الحجيث الذخيف عغ فػائج الدفخ الخسدة.    

       

أما الشذاشات الثقافية الجساتية الخارجية، فكانت تبخم.، عغ شخيع القدع 
جهطة السحطجدة، السختز فطي إدارة السعهطج، فيطحهب الصطبلب، فطي مجسػعطات، إلطى ال

في تػقيت محجد، وبخمجة معمشطة، تتيدطخ لهطح  الديطارات، كطل الدطبل، مطغ إسطتابال، 
 وتشػيخ، وسياحة ثقافية شاممة، تقػم بتشفيحها الجهة الثقافية، التي تست زيارتها.

 

فططططي مجططططال الشذططططاشات اإلجتساتيططططة، وهططططي التططططي شططططسمت بططططخام. الططططخحبلت        
الخارجية، والجا مية، والتي غالبًا ما يتع تسػيمهطا ذاتيطًا، بػاسطصة أعزطاء الجس يطة، 
يتحسطل العزطػ جطدءًا مطغ السبمطو السخصطػد لمخحمطة، ويطتع تكسمطة بايطة السبمطو بإقامطة 

ًا مغ السال، كسا تعسج بعس الجس يطات بعس السذخوعات، التي قج تجر عائجًا معتبخ 
إلى إشخاك السجتسع، في مختمف ماػناته الدياسية، والتجارية، واإلجتساتية، وذلظ 

 عغ شخيع جسع التبخعات مشهع، لجعع مذخو  الخحمة.
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أذكخ أنشا قج نجحشا نحطغ أعزطاء جس يطة صطجاقة الذطعػب، فطي إقامطة رحمطة 
ًا كططامبًل. قسشططا نحططغ أعزططاء الجس يططة إلططى جسهػريططة مرططخ العخبيططة، إسططتغخقت شططهخ 

 بشذاط واسع ومجهػدات كبيخة، كي نتحرل عمى التسػيل البلزم لمخحمة، مغ  بلل:

إقامة سػو  يخي، في حطجائع الحيطػان بطالخخشػم، بسذطاركة مجرسطة ثانػيطة 
 اصة، هي مجرسة السبلزميغ الثانػية لمبشات بأمجرمان، عبخ مجيخها الخجل الفاضل 

 سساعيل، مغ أوالد أمجرمان. مالظ بايخ إ

كسططا قسشططا بتػزيططع  صابططات، وتططحاكخ إكخاميططة، لططبعس الجهططات، والذخرططيات 
البارزة في السجتسع، عبلوة عمى ما أسهسشا به نحغ أعزاء الجس يطة. وقطج شطسمت 
اإلجخاءات، التحػيل العام، والتحػيل الخاص، تحت إجخاءات ماليطة معقطجة، فطي تمطظ 

 ن دوالرّا.3.33الجشيه الدػداني كانت تداوي وقتها ه الفتخة. أذكخ أّن  يسة

 

بجأنا شخيقشا السبديطة إلطى مرطخ، وحسمشطا معشطا تحطػيبل، لمسبمطو السدطسػح بطه 
لكل عزػ، وهػ مبمو هثبلثػن جشيهطًان، عطبلوة عمطى حفشطة مطغ الجشيهطات، التطي تطع 

لططجى  تهخيبهططا دا ططل مبلبدططشا، وحسططل بعططس الدططمع، التططي كانططت تجططج رواجططًا كبيططخًا،
إ ػتشططا السرططخييغ، مثططل هأمططػاس الشاسططيت، والذططاي الكيشططي، واألسططبيخيغن، والتططي 
ساعجت وعسمت أيزًا، في التدهيبلت لئلجخاءات الجسخكية التي واجهتشا في شطسال 
الػادي، ونحغ نم. أرض الكشانة عبخ بػابتها الجشػبية هلع نكغ نجري، هطل مثطل هطحا 

غ أن يططدج بشططا تحططت شائمططة قططػانيغ التجططارة غيططخ الفعططل، يعتبططخ تهخيبططًا بططالسعشى، يساطط
السذططخوعة أم ال؟ فشكططػن قططج تعخضططشا، بططحلظ، لمدططجغ، ولسرططادرة أمػالشططا السحػلططة 

 رسسيًا والسخبأة، في ذات الػقت، ويا لها مغ أمػال !!!ن.
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أدت الخحمططة أغخاضططها، وبمغططت أهططجافها، عمسيططًا، وثقافيططًا، واجتساتيططًا، وعططجنا 
نحسل الكتب، والهجايا، مغ السمبػسات، واألححية، وغيخ ذلظ مسا  إلى حمفا القجيسة،

تػافخ في األسػاو السرخية، فشفاجأ بأّن مػعج رحمة القصار إلى الخخشػم، قج تأجل، 
ولع يتبع لشا مغ السال ما يدج حاجتشا، مغ األكل والذخب، ونحغ في تمطظ السشصقطة 

فيها، إاّل األجداء العميا مغ ملحنة  الرحخاوية، التي لع يتبع مغ مجيشة حمفا القجيسة
الجامع الكبيخ، والتي تشبئ عغ إتفا ية، بيغ حاػمة الدػدان، وحاػمة مرخ، كطان 

 ناتجها السمسػس:                                

 رحيل أهمشا مغ حمفا إلى  ذع القخبة.  -  

 و يام الدج العالي.  -  

 وضهػر بحيخة ناصخ. -  

 ة حمفا.وغخو مجيش -  

 

أعقطب تخحيططل الدططاان إلططى حمفططا الججيططجة، ز ططع مططغ األقططػال: السططأثػرة مشهططا، 
والُسم ، والشكات، التي ربسا ال يتاح لشا مجال لحكخها، وكانت تعبخ تعبيطخًا وافيطًا، عطغ 
الحالطة اإلجتساتيطة، والثقافيطة، التطي جشيشطا مشهطا الكثيطخ، تحجيطجًا فطي جانطب اإللسططام 

وكططان معطسهططا مختبصططًا بذططخز الخئيدططي عبططػد، الططحي تسططت السعخفططي، والثقططافي، 
 إتفا ية ميا  الشيل ه يام الدج العالين في عهج .
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كان مغ حدغ حطشا، أنشي كشت أحسل معي هدفتخ تػفيخن صادر عغ بػسطتة 
أمجرمان يحػي في جػفه مبمو ه سدة جشيهاتن، يا له مغ إستثسار نطاج  ومثسطخ، 

حاجة ماسة، إذا ماقػرن بسذاريع ه ميل عثسطان ن في مثل هحا الػقت، الحي يسثل 
اإلسططتثسارية، فططي نصططاو الططحرةهال يرن وهالحسططبلنن، إاّل أنططه ال يساططغ تجاهططل ذلططظ 

 الشػ  مغ اإلستثسار الحي قال فيه الذاعخ:

 أنت كالكمب  في  حفاضظ  لمػد          

 وكالتيذ في مقارعة الخصػب.          

 

أّن لمحسبلن هحػبةن، ومهسطة إجتساتيطة أ طخى،  هحا البيت مغ الذعخ، يثبت
 ألنها بت عع هالتيػسن أوالد هالغشعن.

 

فتذططشا عططغ وكيططل البػسططتة، وجططجنا  فططي إحططجى تمططظ هالرططشادون، السذططتتة، 
والتططي تسثططل مجيشططة حمفططا القجيسططة، فططي حابططة مططغ تأريخهططا، أشمعشططا  عمططى الػضططع، 

جيشطة حمفطا القجيسطة، وعسطج إلطى فتعاشف معشطا، وذهطب بشطا بعيطجًا، حيطث تابطع آثطار م
جشيهططا، هأربعططة جشيهططات و سدططة وتدططعيغ  4.95صططشجقة، فتحهططا وصططخف لشططا مبمططو 

 قخشًا ال غيخًن، وتبقى مبموهشمغن،  سدة قخوش ليطل الحداب جاريًا.

 

هو آ طخ معمػمططاتي عطغ ذلططظ الحدططاب فهطػ ال يططدال جاريططًا، وذلطظ الذططمغ فططي 
ميه أحج سساسخة العسبلت األجشبية ويدتخجمه جػفه، إلى يػمشا هحا، ما لع يتدمط ع

 لرالحه. 
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 كان الحداب مفتػحًا بخب  فكع يا تخى بمغت أرباحي حتى اأن؟ن،

تطططشفذ الجسيطططع الرطططعجاء، وضمطططػا يحمسطططػن بحيطططاة كخيسطططة، وإقامطططة هادئطططة 
 وهشية،هوما مهع القصخ يتأ خ أو ما يتأ خ عمى كيفهن.

 ن شالبًا هع:12كشاه

 فاروو عبج الخحيع،

 حساد عبج  إسساعيل.

 عبج الكخيع عمي جسعة.

 هاشع دمحم أحسج،

 عبج العديد أحسج مخسال.

 ميخغشي دمحم حامج. 

 عسخ أحسج فزل.

 عبج القادر الجيمي دشيغ.

 الصيب حدغ عد العخب،

 نرخ دمحم عمي.

 عسخ عصية.

 إضافة إلى شخري الز يف.
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فيا، التطي كانطت حجثشي أ ي وزميمي أحسج الصيب عبج هللا عغ جس ية الجغخا
تزططع فططي وقططت مططغ األوقططات، أربعططة وعذططخيغ شالبططًا وشالبططة، وكططان يذططخف عميهططا 
األسططتاذ/ عبططج هللا زكخيططا. وقططج تططخأس الجس يططة مشططح إنذططائها ثبلثططة مططغ الصططبلب فططي 

 فتخات مختمفة هع:

 عبج الباقي عبج الغشي. -
 الصيب عمي. -

 أحسج الصيب عبج هللا. -

 أما شبون الداختارية فتػالها:

 مأمػن عبج هللا. -
 عػض الراوي. -

 نحكخ مغ أعزاء الجس ية:

 باباخ عجبشا. -
 عرام الجيغ عثسان محجػب. -

 الش يع ميخغشي. -

 مجتبى عبج هللا. -

 البخيخ عثسان البخيخ. -

 عمي أحسج أميغ. -

 إنراف أحسج أميغ. -

 بخيته مداعج -

 ليمى بجر.  -

 

 قامت الجس ية بثبلثة رحبلت إلى:

 أثيػبيا. -
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 مرخ. -

 جبل مخة. -

وزارة التخبيططة والتعمططيع كططل الططخحبلت، وذلططظ مططغ مجسططػ  بططجل سططفخيات دعسططت 
ن قخشططًا، لكططل شالططب، فططي كططل يططػم مططغ أيططام 83الصططبلب،  ططبلل فتططخة الخحمططة بػاقططع ه

 الخحمة.

هيعشي ذلظ أّن التسػيل كطان كسطا يقطػل السثطل همطغ دقشطػ وفتمطػن عطبلوة عمطى 
 تحػيبلت الصبلب الذخرية.

ايطططام بهطططح  الطططخحبلت، فخجعطططػا إلطططى السعهطططج كسطططا أنهطططع جشطططػا الكثيطططخ مطططغ ال
 بسعمػمات وافية، كسا أنهع شبقػا ما درسػ  عغ تمظ البمجان عسميًا. 

كشططا نتستططع، نحططغ شططبلب معهططج تططجريب السعمسططيغ العططالي، بحخيططة فططي التعمططيع 
 والتعمع، تػصمشا لحلظ لقشاعات مغ بيشها:

 الخغبة الجامحة في التصمع إلى السعخفة.  -
 قػية نحػ التعميع. داف ية وثابة -

 راشجية مجعسة بتحسل السدلػلية في أكثخ مغ جانب. -

إ تيطططار السطططػاد التثايفيطططة، ومطططػاد الطططتعمع السشاسطططبة، لقطططجراتشا التعمسيطططة  -
 السختمفة.

 إضافة لمبخام. الجراسية الخسسية التي نسارسها.  -

 كان الجسيع كبارًا، في شخرياتهع، وفي سمػكهع، وعمى سبيل السثال:

 لعػض سسداعة: مرصفى ا

السفكططخ، والسثاططف والستحططجث المبططع، كانططت سططشه تبططجو أصططغخ، مططغ تكػيشططه 
 الثقافي، والسعخفي.
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  مف هللا مرصفى أحسج:

 الهاديء، العاقل، السثاف، الحي يحدغ التعامل.

 

 تاج الجيغ عبج الػدود كخداوي: 

 ياة الستسيدة.الكبيخ معشًى، وفكخًا، صاحب الخؤية الثا بة، والتصمع نحػ الح       

 إبخا يع بمة: 

رئططيذ إتحططاد الصططبلب فططي فتططخة مططغ الفتططخات. السططبدب، الستططجيغ فططي عمسططه 
 وسمػكه. 

 دمحم عمي أحسج هالخيذن:

 الايادي الستأمل، الػاعي، الحي يحدغ الترخف.       

 فاروو عبج الخحيع الحاج:

 صاحب العقل السدتشيخ، السفكخ، الحكي، الػاثع مغ نفده.       

 صبلح صجيع: 

 الخمػو، صافي التعامل، السشزبط، أ ػ األ ػان.       

 يػسف بذيخ: 

 الهجوء، واألدب في التعامل، والبداشة.       

 ثابت الػسيمة: 
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 كخيع في شبعه وتعاممه، أدبًا وديشًا.       

 دمحم الباقخ السأمػن: 

بالعحوبطة لحشطًا الججية، والسثابخة، والفغ الخفيع، صطاحب الكسطان الطحي يتطجفع 
 شجيًا.

 صبلح عبج الخحسغ أحسج تيدى: 

تصخقشططا لططحكخ  مططغ قبططل هططػ عططازف األورغططغ السجططػد، هططػ واألخ الططػدود دمحم 
البططاقخ، كانططا مططغ ضططسغ مجسػعططة العططازفيغ بفخقططة فشططػن كخدفططان الذططهيخة، 
بايادة السػسيقار جسعة جابخ، السعطخوف لشطا وألهطل الفطغ، لطيذ فطي كخدفطان 

 لدػدان جسيعًا.وحدب بل في ا

 عمي حسػد عمي:

هططاديء الصبططا ، العططالع الستػاضططع، السططتقغ لرططشاعة الحططجيث، والسذططاركات        
 العمسية الهادفة.

 عد الجيغ عثسان:  

كان يجيج فشػن التع ي، والتعامل الخاقي، جشبًا إلى جشب مع الججية، التي ال 
 تغادر مبلم  وجهه أبجًا.

 العذاري:أحسج الصيب عبج هللا 

السهطططحب، الطططػدود، أ طططػ األ طططػان، الجطططاد فطططي عسمطططه، السطططشغسذ فيطططه حتطططى 
 الشخا .

 الجيمي دشيغ
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 صاحب الدمػك القػيع، واألدب الخفيع، والصبع الحدغ.        

 كمهع كهبالء فسغ يا تخى ياػن غيخهع،       

 وفي أية حال غيخ حالهع؟.       

البططاقخ السططأمػن، الططحي ورد ذكططخ  حططجثشي األخ الدميططل والرططجيع الططػفي دمحم 
 سابقًا، كثيخًا، عغ جس ية السػسيقى بالسعهج:

هكانت زا خة باأالت السػسطياية السختمفطة، والتطي كانطت وزارة التخبيطة والتعمطيع       
وإدارة السعهج تػليانها اإلهتسام األكبخ، وذلظ بتمبية كل حاجاتها ومتصمباتها، إذ ُأفخد 

مرططخي الجشدططية، وكططان األسططتاذ السػسططيقار الذططهيخ عمططي  لهططا أسططتاذ لمسػسططيقى،
ميخغشي، يقػم بسداعجته في مهام إعجاد الصبلب السػسيقييغ وتجريبهع، وقج ضست 
الجس يطة مجسػعططة مطغ  يططخة العطازفيغ والسصططخبيغ مطغ شططبلب السعهطج، أمثططال الدميططل 

شطخوب، الصيب الدبيخ، الحي كان يجيج التصخيب، بسطا يتسيطد بطه مطغ صطػت دافطيء، 
بالخغع مغ أنه يتتأتأ هيتستعن، أثشاء مخاشبته لآل خيغ، فطي حالطة وجطػد  بعيطجًا عطغ 

 دنيا الغشاء.

 

شاركت جس ية السػسطيقى فطي العجيطج مطغ اإلحتفطاالت دا طل و طارج السعهطج، 
بالتغػغططل ومرططاحبة الفططخو السػسططياية باإلذاعططة والتمفديططػن، عمططى  ذططبة مدططخح 

أن شالطب معهطج السعمسطيغ العطالي ضطل حاضطخًا فطي كطل السعهج وغيخ ، مسا يجلل عمى 
 السجاالت الحياتيةن.

 ونحكخ مغ زمبلئشا عمى سبيل السثال الالحرخ:

 شػقي عبج العطيع.
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 مرصفى حساد.

 الدخ حسدة  ميفة.

 عبج القادر دمحم الخاجل.

 الدخ حسدة الخي .

  الج أحسج دمحم أبػ عسخ هحسجتػن.

 صجيع تختار.

 كخار.عبج هللا دفع هللا 

 دمحم سعج دياب.

 حدغ أحسج.

 عبج الخحسغ الدومة.

 تاج الجيغ الديغ صغيخون.

 عبج الػهاب الجفخي.

 الجيمي عسخ بمل.

 عسخ مختار نػريغ.

 آدم أحسج فزل. 

 دمحم الكامل. 

 عبج هللا حجاز.
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 عبج الخحسغ إسساعيل أبػ قخجة.

 صبلح حدغ عبج السجيج.

 عبج هللا محي الجيغ.

 يقة.صجيع دمحم أحسج ك

 تػفيع إبخا يع.

 حدغ عثسان رزو.

 عبج هللا الحدغ.

 دمحم عثسان  الج.

 دمحم الديج.

 شه عبج الخالع.

 عثسان  مف هللا.

 صال  العػض عبج هللا.

 أحسج سميسان الجعمي.

 دمحم الصاهخ دمحم نػر.

 العبيج عامخقدع الديج.

 دمحميغ الصيب، عثسان يحي.

 عثسان محجػب.
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 حديغ محسػد العساس.

 إبخا يع  مف هللا.

 معترع أحسج عمي.

 دمحم حدغ عمى.

 أبػ ال باس عثسان.

 أحسج دمحم إبخا يع.

 دمحم الخفاعي شسبػل.

 آدم أبػ الخجال.

 يحي عبج الدبلم.

 دمحم عبج القادر.

 دمحم السرصفى.

 دمحم أحسج الخي .

 أحسج الش يع عمي.

 دمحم أحسج بمة.

 سميسان محجػب.

 عبج القادر دمحم الفكي.

 خغشي ماي.مي
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 عسخ الرجيع عبج الػهاب.

 جار الشبي عبج الخحيع.

 أحسج دمحم باخ.

 بمة أحسج عمى.

 الجيمي العذاري.

 صجيع عبج الغشي

 أحسج السرصفئ هود السرصفىن

 قدع الديج آدم بمه.

 محسػد األميغ الػكيل.

 شيفػر عمي حسج.

 أحسج عمي جابخ.

 

كططل مططغ هططبالء السططحكػريغ، يسثططل شخرططية معهجيططة متكاممططة ومتفططخدة، وقططج        
ُكتبططت أسططساء الططدمبلء، مططغ غيخالتقيططج بالجفعططة، أو أي صططفة أ ططخى، ذلططظ لتػضططي  
السططدي.، الططحي يتسيططد بططه مجتسططع السعهططج، والتفططخد فططي متانططة العبلقططات، التططي كانططت 

 سائجة في ذلظ الدمان الجسيل .
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لخمصططة التسازجيططة االجتساتيططة، لصططبلب السعهططج، فكثيططخ مططغ مسططا يططجلل عمططى ا
الدمبلء الحيغ ورد ذكخهع في هحا الكتيب، كانػا في الطحاكخة، مسطا لطع يدطتج  مخاجعطة 

 الدجبلت الخسسية، لجى الذبون العمسية بامية التخبية اأن. 

      

مطا كشا نختاد مػارد التعميع، والسعخفة، في شػو دافع، مغ غيخ إكخا ، عاذ 
 يقع ضسغ شخيعة وحاع هأبتكػن.

سألشي زميل لي مطخة، عطغ حاطع هأبتكطػن، ودالالتطه، وانعااسطاته،عمى التعمطيع  
 وحدب عمسي:  في ببلدنا، فحايت له

هأبتكػ هػ شائخ، تعخفت عمى جدء يدطيخ مطغ سطيخته الحاتيطة، أثشطاء إقطامتي  
لآل طططخيغ، وهطططػ فطططي كخدفطططان، فهطططػ ال يطططبمغ بالجشطططجرة، وال يطططبمغ بإتاحطططة الحخيطططات 

متدمط، دياتاتػري، في نطخ زوجته هأم تكػن، وبقميل مغ االستشتاج يساغ أن نقػل 
 إّن هتكػ ن هػ اإلبغ الػحيج لجيهسا.

 

فططي وقططت مططغ األوقططات، عشططجما تػجعططت أم تكططػ وجاءهططا السخططاض، هلتخمططين 
بيزها في إحجى فجػات ساو شجخة ضميمة، مطغ األشطجار الػريفطة فطي الغابطة، بعطج 

قامت هي وزوجها بتأثيث السهج هالعرن، الستابال البيس، الحي وعطجت بطه أم  أن
 تكػ.

 

تع وضع البيس، البيزة فالبيزة، إلى أن إنتهت العسمية بااممها، عشج ذلظ   
فططخض هأبتكططػن عميهططا حرططارًا قػيططًا، دا ططل هالعططرن، وهنتططفن ريذططها الػاحططجة تمططػ 



 

394 

 

ج مغ هالعرن، إذ أّن هأم تكػن كانت ال الػاحجة، ليحػل بيشها وبيغ الصيخان، والخخو 
تخغب، أبجًا، في الحبذ دا ل هالعرن، الحي تعتبخ  شاردًا، بل مشفخًا، ولطيذ جاذبطاً، 
لكططي تدططهل لهططا عسميططة حزططغ البططيس، فهططي تخيططج أن تشصمططع بعيططجًا، فططي فزططاءات 
أوسع، وأرحب، لتشعع بحياة أفزل. فسا يقطػم بطه أبتكطػ مطغ فعطل، يحطج مطغ حخيتهطا، 

 تي إن ضفخت بها، سػف تجشي الكثيخ مغ اإليجابيات، التي غابت عشهان.ال

 

مطا ضطخ هأبتكطػن لطػ أنطه ذلطل لطططهأم تكطػن سطبل الحيطاة الكخيسطة، وجعطل العططر 
جاذبططًا ومخيحططا، يططح خ باططل مططا هططػ جططاذب لمبقططاء فيططهً، حتططى تططتساغ هأم تكططػن مططغ 

عانطت مطا عانطت  التػاجج السدتسخ بجا مه، ومطغ تحتهطا مجسػعطة مطغ بيزطها، التطي
في وضعه، تسمبهطا اأمطال فطي تفخيخطه، مدطاهسة مشهطا فطي حفط  الشطػ  كحطج أدنطى، 

 بجل أن يقػم بفعمته القهخية السشكخة.

 

هل تتػقع عديدي القاريء أن تهشأ هأم تكػن ويهشأ هأبتكػن بحياة زوجيطة هانلطة      
 ومدتقخة بعج مسارسة هحا الشتف القاسي؟

كحلظ األمخ في حخية التعمع، التي حطيشا بها، الستسثمة في تزييع السدارات 
لمستعمسيغ، وجعل السجرسة هب بعًأن، يتطجثخ فطي ثيطاب الجاذبيطة نحطػ التعمطيع. فاأل طح 
بسسارسات هأبتكػن في التعميع تعج مغ الدمبيات في عالع متغيطخ كالطحي ن طير فيطه 

عمع كيف؟ وماذا؟ يتعمع، عالع يترف بإشبلو اليػم، والحي يحتاج أن يتعمع فيه الست
الحخيات  في التعمع، حيث يتخطح مطغ السطتعمع، محطػرًا أساسطيًا فطي عسميطة الطتعمع، ال 

 متمايًا ومدتخجعًا وحافطًا، ومصبقًا لمػائ  والقػانيغ. 
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شالسا تصخقشا إلى الجشجرة، فميذ مغ اليديخ أن نتجاوز زميبلتشا الفزطميات، 
ج، فقج كّغ يسثمغ شخيحة هامة في السجتسع السعهجي، إذ أّن لهغ مغ شالبات السعه

با  شػيمة في هتدبيظن الخمصطة، االجتساتيطة، والثقافيطة، واألكاديسيطة، والدياسطية، 
 ودعع الشذاشات الصبلبية السختمفة، والسذاركة في أكثخ مغ مجال فيها.

هططا مػا ططف هشالططظ الكثيططخ مططغ الططحكخيات والسػا ططف التططي تهططع الصالبططات، وكم
تخبػيطططة سطططامية، فكطططغ يتحمطططيغ هبطططجون فطططخزن بطططإحتخام الطططحات، أواًل، وإحتطططخام مجتسطططع 
زمبلئهغ الصبلب في نفذ الػقطت. كطان األدب مطع مطا يتزطسشه مطغ الحيطاء، عبلمطة 
دائسة عمى محياهغ، الحي يجثخ  ذلظ الثػب األبيس، الحي تع إ تيار  بعشاية فائقة، 

خنجي بالخخشػم، هأشهخ ماطانيغ لبيطع األقسذطةن، مغ سػو أم درمان، أوالدػو األف
قبططل ضهططػر سططػو سططعج قذططخة، ومعططارض الشالططة، ومططا تحسمططه الططجالليات السثقفططات، 
البلئي يدحسغ الصخقات، ومااتب السرال  الحاػمية، واألهمية، والسشازل، ومحصطات 

 السػاصبلت، ومجسعات ستات الذاي، وعشج مػاقع إشارات السخور. 

 

تسثل قػل الذاعخ، الشاصخ قخيطب هللا، وهطغ متطشقبلت مطا بطيغ هشطا كشا دائسًا ن
وهشاك دا ل السعهج، مع الفارو الكبيخ ما بطيغ أوللطظ البلئطي يطدحسغ الصخقطات، فطي 
سػو األبيس الكبيخ أو في سػو أبػ جهل، ومطا بطيغ التخبػيطات االئطي يتجطػلغ مطا 

 بيغ قاعات الجرس، وساغ الصالبات:

 بجوياتورعى هللا في الحسى  

 زحسغ الصخيع  مذياً  وجخسا      
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 هّغ في الحدغ  لمصبيعة  أشبا       

 وإن   فقشها    شعػراً وحطدا      

كطططّغ عالسطططات، مثقفطططات، مطططجركات، مبطططجعات، هواتيطططاتن، يتسطططتعغ بطططالحذ 
التخبططططػي، الططططحي يسثططططل لهططططّغ،  مفيططططة واضططططحة، تعاططططذ رغبططططاتهغ، وتصمعططططاتهغ، 

غ التخبططػي السثططالي، إلططى جانططب الخقططي، والدططسػ فططي وانتسطاءهغ، وأداءهططغ، وسططمػكه
التعامل الستحزخ، الحي كان سطسة مطغ سطساتهغ، مطغ قبطل أن تقتحسشطا التكشػلػجيطا 
الحجيثططة، والعػلسططة، بسع ططحها وسططمبياتها، التططي تططجاعت عميشططا مططغ كططل صططػب، إلططى 

 جانب إيجابياتها وتجاتياتها الهامة لحياتشا والتي ال حرخ لها.

مطغ أن نػصطف بالجهالططة، والخج يطة، والتخمطف، لتسشيشطا أن يعططػد  لطػال  ػفشطا
الساضي، وججانيًا عمى األقل، لشدعج بانغساسشا في ذلظ الخزع، التخبػي الخرطيب، 
والحي ال زال يعتبخ حجيثًا، متججدًا، ومػاكبًا  إذا ما تست قػلبته بسا يدايخ أوضاعشا 

 التعميسية، والتخبػية السعاصخة.

 

، فططي الفتططخات السختمفططة، أسططتاذاتشا الفزططميات، شالبططات معهططج مططغ زميبلتشططا
 تجريب السعمسيغ العالي، نحكخ:

 حػة جسعة عمي.

 قسخ تيدى آدم.

 ثخيا سخ الختع.

 سمػى أبػ العدائع.
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 إنراف الصيب.

 عمػية باباخ إبخا يع.

 آمشة عمي دمحم قيمي.

 سهيخ أحسج محيسيج.

 الخضية باب هللا متػلي،

 نجاة عمي حمسي.

 جىعبج الحميع عمي شه.ه

 إنراف درار.

 عػاشف أحسج عجبشا.

 

ليذ مغ ذكخنا هّغ األحدغ، أواألميد، أو األكبخ سشًا، إنسا إ تيار عذػائي، 
بسدططاعجة األسططتاذة أحططبلم بذططيخ جبططارة، التططي قزططت سططشة كاممططة فططي كشططف معهططج 

اتهطا السعمسيغ العطالي، مطغ قبطل أن يزطع رسطسيًا لجامعطة الخخشطػم، ويرطب  أحطج كمي
 الهامة، واألكبخ حجسًا وقجرًا.  

    

أّن شالططب  -دفعططة متقجمططة –حاططى لططي األخ الدميططل عبططج السجيططج دمحم األمططيغ 
معهج السعمسيغ العالي، كان يتسيد بشزػج عقمي فخيج، وصفات راشجية،  مقت مشه 
فططخدًا ناجحططًا، إجتساتيططًا، وثقافيططًا، وسياسططيًا، وضططخب لططحلظ مططثبًل، يػضطط  فيططه مططجى 
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اعططل الصالططب السعهططجي مططع السجتسططع، ومططجى تفاعططل السجتسططع معططه، فططي القزططايا تف
 السذتخكة والسريخية بيشهسا:

هقبيطططل  يطططام ثطططػرة أكتػبخ،هالحطططجيث لعبطططج السجيطططجن، كشطططا نجتسطططع لطططيبًل،  مطططف 
دا ميات الصطبلب، لطشخصط لمسططاهخات، واإلحتجاجطات، التطي يساطغ أن نقطػم بهطا فطي 

ليمة، الايام بسطاهخة، تبجأ مغ دا ل السعهج، إلى  ارجه. اليػم التالي، فقخرنا، ذات 
كططان اإلجتسططا  يزططع كططل الفعاليططات الدياسططية فططي الدططاحة، آنططحاك، وكططان الشقططاش 
هادفططًا وجططادًا، فأشططار الططبعس أن تكططػن السطططاهخة، تبططارة عططغ جططذ نططبس لمذططار ، 

عطة أن يساغ أن تتػ ف، إذا دعت الزخورة لطحلظ، وأشطارت بعطس الفعاليطات السجتس
تذطخك مجسػعططة بعيشهططا، مططغ السجسػعطات الدياسططية، فططي السطططاهخة، إاّل أّن الذططهيج 

 هحخانن، إعتخض عمى ذلظ وقال بالحخف الػاحج:

THESE PEOPLE IF                                     

THEY BEGINE                                                                  
 THEY WILL NEVER STOP.                       

قامت السطاهخة، وجابطت شطػار  حطي ود نػبطاوي،هال زال الحطجيث لمدميطل عبطج      
السجيجن، وتفاعل ساان الحي مع الستطاهخيغ، فكانت الشداء تعج هالجخادلن السميلة 

تػيطات بالساء، كطي يطتع إسطتخجامها بػاسطصة الصطبلب، عشطجما يتعخضطػن إلنفجطار مح
 قشابل الغاز السدّيل لمجمػ ، والتي كانت تتفجخ باثخة.

 

شططططارك كثيططططخ مططططغ السططططػاششيغ فططططي السطططططاهخة، مططططجلميغ عمططططى أّن الجانططططب 
اإلجتسططاعي، الططحي كططان يتبشططا  شططبلب السعهططج، قططج أصططب  حايقططة، إضططافة لمجانططب 
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اخ، الثقافي، الستسثل في معشى الثػرة  وكحلظ الجانب الدياسى الجاعي لخحيطل العدط
 وتخكهع إدارة دفة الحاع، بالصخيقة الجيسقخاشية التي يتصمع إليها الجسيعن.

 

إّن قائسطططة الذطططخف، التطططي تشتسطططي إليهطططا زميبلتشطططا، شالبطططات معهطططج السعمسطططيغ 
 العالي، شػيمة، ومثسخة، ويانعة، فهاك عديدي القاريء بعزًا مغ ثسارها:

 مشى كػنتباي.

 ليمى عثسان.

 آمشة دمحم  يخ.

 صفى.إحدان مر

 فخدوس مبخوك،

 ماريا زيغ العابجيغ،

 نفيدة عبج الخحسغ األميغ.

 سيجة عثسان الحاج.

 شيبة دمحم الحدغ.

 ثخيا آدم.

 عمػية عبج السحسػد.

  جيجة األميغ.
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لقج بجأت الجفعات األولى، مغ أوللظ السقبػالت بالسعهطج، بقبطػل أعطجاد قميمطة 
مسططا جعططل السعهطج يططجفع باألعططجاد جطجا مططغ الصالبطات، ثططع تتابعططت فطي تدايططج مدطتسخ، 

الكبيططخة، مططغ السعمسططات فططي حقططل السخحمططة الثانػيططة، وقططج أدى ذلططظ إلططى التقميططل مططغ 
أعجاد السعمسيغ األجانب، في السجارس الثانػية، ومطغ ثطع تقميطل كمفطة التعمطيع، ومطغ 

 هبالء البلئي إنزسسغ إلى الخكب نحكخ:

 رجاء األميغ عبج الخحسغ،

 سمسى عبج السشعع،

 ػر إسساعيل.ن

 نػر الهجى دمحم سعيج.

 فاشسة عبج الخحسغ عبج هللا،

 ثخيا دمحم الحدغ،

 حفيطة عبج القادر.

 ليمى عسخ تباس.

 مخيع دمحم سيج أحسج،

 سايشة قشجيل.

 حخم إبخا يع.

 فػات  عمي نجيمة.

 أحبلم بذيخ جبارة.
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الططدميبلت البلئططي تططع ذكططخهغ، يشتسططيغ إلططى دفعططات مختمفططة، لططع نتصططخو لهططا 
حدب األسباية، في القبػل أو التخخج، داللة عمى أّن األسخة السعهجية كانطت عمطى 

 تػاصل دائع ومعافى.

 

أمجتشي الدميمة نػر إسساعيل ماي ببعس مطغ أسطساء الطدميبلت الفزطميات، 
الآلئي انزسسغ ألسخة السعهج في حقب مختمفة مسغ تع قبػلهغ بالقدع األدبطي، أو 

 القدع العمسي، وهّغ:

 ارون. حػة ه

 عائذة سيف الجيغ.

 زيشب ماي الفحيل. 

 نعسات عبج هللا شاشػو.

 ست البشات يػسف.

 نفيدة دمحم حديغ.

 ست الشفخ فزل السػلى.

 فاشسة دمحم عثسان. 

 عػاشف دمحم سيج أحسج.

 أم سمسة دمحم عمي بمجو.

 سيجة مبيػ .
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 ميسػنة عمي أحسج.

 أم الحدغ فت  الخحسغ.

 سعجية األميغ.

 أبػ باخ.رجاء محسػد 

 ن يسة الياس.

 ثخيا آدم.

 فػزية حدغ حديغ.

 عائذة عبج الخحسغ. 

أستسي  القاريء الكخيع عحرًا، إن لع أتساغ مغ سطخد أسطساء شالبطات السعهطج 
الفزطططميات، كّمهطططغ، فاليعطططحرنشي أيزطططًا لعطططجم تساشطططي مطططغ الحرطططػل عمطططى أسطططسائهّغ 

 جسيعًا، فيسا يمي أذكخ:

 عمػية عبج هللا يػسف.

 الذفيع.عمػية شه 

 دار الدبلم مػسى.

 آسيا بجري.

 سعاد عبج القادر.

 فاشسة الجيمي.

 سعاد جعفخ دمحم.
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 ميسػنة عبج الخحسغ.

 آمال حديغ.

 زيشب الصيار.

  ػلة عبج هللا الساحي.

  جيجة يعقػب. 

كشططت شططغفًا وتػاقططًا لسعخفططة كيططف تططع إنذططاء السعهططج ومططغ أيططغ جططاءت فكططخة 
القططجامى مططغ الططدمبلء الخططخيجيغ مططغ الططجفعات إنذططائه، فططجلفت أبحططث وأشططخو أبططػاب 

 األوائل، فكان لقائي بالدميل دمحم مدمل البذيخ، الحي لع يبخل عمي وأفادني:

" صصططت وزارة التخبيططة والتعمططيع، فططي مصمططع الدططتيشات مططغ القططخن الساضططي، 
لديادة عجد السجارس الثانػيطة بطالببلد، وذلطظ بإنذطاء مطجارس ججيطجة، مسطا يدطتػجب 

د السعمسيغ بالسخحمة الثانػية مغ حسمة الباطالػريػس أو الطجبمػمات، إذ أن زيادة عج
اإلعتسططاد األساسططي كططان عمططى اسططتقجام السعمسططيغ األجانططب مططغ السرططخييغ والذططػام، 
كستعاقططجيغ فططي مختمططف السططػاد الجراسططية، وبالططحات مططػاد العمططػم الكيسيططاء والفيديططاء 

 ي.واألحياء، وكحلظ مادتي الخياضيات واإلنجميد 

 

تع اإلتفاو فيسا بيغ وزارة التخبيطة والتعمطيع وجامعطة الخخشطػم،هال زال الحطجيث 
لمدميل مدملن،إلعجاد معمسيغ لمسخحمة الثانػية، ليحمػا محل السعمع األجشبي، وندطبة 
لشطططام جامعططة الخخشططػم الستذططجد، والططحي يعسططل عمططى فرططل الصططبلب أثشططاء الجراسططة، 

راسية، مسطا يطبدي إلطى تقميطل أعطجاد الخطخيجيغ، نتيجة لخسػبهع في بعس السػاد الج
الحيغ سيتع إسطتيعابهع كسعمسطيغ فطي السخحمطة الثانػيطة، مسطا أدى إلطى الخطبلف فيسطا 
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بططيغ وزيططخ التعمططيع آنططحاك الدططيج/ زيططاد أربططاب و إدارة جامعططة الخخشططػم، والفذططل فططي 
ية، وذلطظ إنذاء مبسدة جام ية تداعج في تعميع البشيغ والبشات في السخحمة الثانػ 

 بتخخي. األعجاد البلزمة مغ السعمسيغ والسعمسات السجربيغ.

 

قام الديج/ زيادة أرباب باإلترال بهيلة اليػنداػ فيسا يختز بأمخ مبسدة 
التعميع الثانػي، وتسطت اإلسطتجابة مطغ الهيلطة، عمطى إنذطاء مبسدطة تقطجم  طجماتها 

 لكل القارة اإلفخياية وليدت قاصخة عمى الدػدان فحدب.

  

م في مػقع كمية التخبية الحالية، الحي كانت تتخبطع 1961أسذ السعهج عام 
فيه مجرسة كخري الػسصى لمبشات، والتي تع إستيعاب الصبلب فيها، في فتخة إنذطاء 

ن، التي تعخضشا لحكخها سابقًا، والتي أصبحت الشػاة التي تسطجدت مشهطا Hمباني ال ه
 معهج تجريب السعمسيغ العالي.باية السشذعت والتي عخفت فيسا بعج ب.. 

 

تطع إسطتقجام لفيطف مطغ السخترطيغ التخبطػييغ، فطي السطػاد الجراسطية السختمفطة 
مططغ بمططجان متعططجدة حططػل العططالع، عططبلوة عمططى بعططس األعططبلم مططغ أسططاتحة جامعططة 
الخخشططػم، كأسططاتحة محميططيغ، تدططمسػا مقاليططج اإلدارت التخبػيططة فططي الذططعب السختمفططة 

 عسمػا عمى تجريب غيخهع مغ األساتحة التخبػييغ الدػدانييغ."دا ل السعهج، والحيغ 

 

كطططان الخبطططاط اإلجتسطططاعي مطططا بطططيغ الصطططبلب لرطططيقًا، يتجطططاوز كطططل الشطططػاقز، 
والدمبيات الستعمقة بذلػن إضافية  ارجية، مثل الدياسطة وغيخهطا مطغ اإلنتسطاءات 
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تططي ال الفخديططة، الخاصططة بططالصبلب ومجططتسعهع الخططارجي، وغيططخ ذلططظ مططغ الهسططػم ال
 تتعمع بالهسػم السعهجية.

 

تسخس هحا التسازج اإلجتساعي، األكطاديسي، الثقطافي، والدياسطي عطغ تطخابط 
أسططخي، تداوجططي، فقططج تسططت مجسػعططة كبيططخة مططغ الديجططات السعهجيططة التططي كتططب لهططا 

 البقاء والشجاح معًا أذكخ مشها: 

 نػر الجيغ دمحم عسخ 

 نػر إسساعيل ماي

 

 أميغ الرجيع

 محيسيجسهيخ 

 

 حاتع الصاهخ

 آمشة بخ       

          

 حدغ الدبال

  ػلة عبج هللا 
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 عبج الخحسغ الفاتبػي 

 شيبة دمحم الحدغ        

 

 الفاضل أحسج جار الشبي

 فخدوس مبخوك

 

 أحسج دمحم شامػو 

 سسيخة الدعيج 

 

 دمحم الديج الخيخ

 عفاف الذيك مجني

 

 دمحم عبج الخالع

 حياة عبج الجميل

 

 سيف الشرخدمحم 

 فاشسة الجيمي
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 الديغ عبج الخازو 

  جيجة يعقػب

 

 الديجأحسج فزل 

 عمػية عبج هللا

 

 قاسع دمحم هارون 

 سايشة قشجيل

 

 حدغ عثسان رزو 

 آمال حديغ

        

 عسخ الذايب

 نجاة عمي حمسي

 

 مبارك باباخ الخي 

 فػات  عمي نجيمة
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العمسطاء التخبطػييغ، أّن نخمز مطغ هطح  الديجطات السباركطة التطي جسعطت بطيغ 
أسططخة السعهططج الرططغيخة، محططجودة العططجد، والتططي كانططت تعشططي بتخططخي. السعمططع الكططفء، 
أصبحت أسخة كبيخة، ذات شأن، بفزل مغ أنجبه هبالء العمساء مغ البشيغ والبشات، 

 فدان حياتشا، ود ل في مجتسعشا الستسجد:

الدراعطي والرطشاعي  السعمع واإلداري والصبيب والسحاسب والسهشطجس والخبيطخ
 واإلجتساعي والصيار والفيديائي والكيسيائي وغيخهع.

د مشططا وولجشططا جسيططع مجططاالت الحيططاة فأصططبحشا شطط بًا كططامبًل ووششططًا شططامخًا 
ومدطتاببًل مبذططخًا بطالخيخ، فهشيلططًا لكطل مططغ إحتطخو وأضططاء شخيطع غيططخ ، ولسطغ أفشططى 

 ريء الكخيع:عسخ  في بشاء وإسعاد اأ خيغ، أسأل نفدي وأسأل القا

 مغ هع هبالء السبجعيغ؟

 فتأتي اإلجابة:  

 هإنهع  خيجػ معهج تجريب السعمسيغ العالين.

يعتبططخ  ططخي. معهططج تططجريب السعمسططيغ العططالي، امتططجادًا شبي يططًا لصالططب السعهططج 
الحي تصخقشا لرفاته، وسسات شخريته، في صفحة سابقة مغ هحا الكتطاب، والتطي 

ًا وانتساًء و مقطًا وأدبطًا وإ بلصطًا وتػاضطعًا وعمسطًا وإ طاًء، لع تتغيخ إاّل لؤلحدغ، سمػك
فكأنها تتعتع شيبًا بسخور الػقت، فسا التقيت  خيجًا في مػ ف، إاّل ولسدت فيه كل 

 الحي ذكخنا مغ الرفات بل أكثخ.

 



 

419 

 

قطادتشي ضخوفطي إلططى بقعطة مطغ بقططا  السسمكطة العخبيطة الدططعػدية، تبعطج ملططات 
لحي تحخكت مشه، فأصبحت في غخبة دا ل غخبة. وأنطا فطي الكيمػمتخات مغ الساان ا

وسط تمظ السشصقة الجبمية السختفعطة، يزطسشي ذلطظ الذطتاء القطارص، التقيطت بدميطل 
معهطجي لطع أكطغ أعمطع بػجطػد  هشطاك، فكطان الحطجث لطي مفاجطأة سطارة غيطخ متػقعطة، 

 الهبللية. فقرجته ووججته كسا هػ ذلظ الدميل السعهجي إبخا يع  مف هللا، مغ أوالد

 

أزددت راحططة وشسأنيشططة، وكططع كشططت سططعيجًا  ططبلل إقططامتي لدططاعات معططه، مططغ 
 بلل ما عسشي به مطغ كطخم فطات الحطج، تحطت إلحاحطه السدطتسخ فطي عطجم مغطادرتي، 

 والبقاء معه بسشدله، ال سيسا والذتاء يشهر في عطامي ويفعل بي ما يفعل.

 

تططى أن أ ططي إبططخا يع، كسططا كشططت وقتهططا متططجثخًا باططل مططا هططػ واٍو مططغ البططخد، ح
زعع، لع يتعخف عمّي، وهع بالتخمز مشي، لػال نبخات صػتي التي أ حت مػقعطًا فطي 
 مج  مغ الساضي، فغيخت مغ حاله، وأعمغ عطغ إسطتابالي بالصخيقطة الحدطشى، بعطج 
أن أدرك أنططي لططغ أ ططيع معططه، تحدططبًا مططغ هالكذططةن كسططا يعخفهططا السايسططػن مططغ غيططخ 

 الدعػدييغ. 

 

إقتحستشا نػبات الحكخيات السعهجية الثخة، فتحجثشا، وتحطجثشا، ولطع نطف لطبعس 
مسا يجػل بخػاشخنا، مغ ذكخيات لع تشذ، رغع ما مزطى عميهطا مطغ الػقطت. عذطشا 
تمظ المحطات مغ قبل أن نفتخو وكأنشا نتجػل ما بطيغ قاعطات الطجرس، والطجا ميات، 

جما تعانقشطا لحططة الطػدا ، نتطجاول والدفخة، ونطادي الصطبلب. ولطع نفطع لحالشطا إال عشط
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بيغ الحشايا تمظ الحكخيات الدسحة، التي سقتها ميا  ذلظ المقاء، فا زخت، ونست، 
 وربت، وتفاعمت في تججيج متاهات دوا مشا.

 

هعع أحسجن وما أدراك ما عع أحسج هي كشية الدميل أحسج دمحم إبطخا يع، كطان  
ه هطح  الكشيطة ألنطه يابخنطا جسيعطًا، عسطخًا، لهاوقعها المصيف بيششا. سسيشا  وألرطقشا بط

وقجرًا، وأدبًا، وماانًة. فهػ األخ األصغخ لػكيل وزارة التجارة، آنحاك، الدطيج/ إبطخا يع 
دمحم إبططخا يع الططحي كططان شططاهجًا فططي أحططج السحططاكع العدططاخية، لسحاكسططة أحططج أقصططاب 

دته كثيططخًا لسططا األحططداب الدياسططية، فططي بططجايات أيططام الحاططع السططايػي، فأعجبشططا بذططها
 تحسمه مغ السرجا ية والذجاعة في اإلدالء باألقػال.

 

عشططجها كبططخ عططع أحسططج فططي أعيششططا، وكبططخ مقامططه بيششططا ، تعلفشططا ونحططغ شططبلب 
بالسعهج،  بلل مخحمة دراسية كاممة، ثع افتخقشا وزعتشا وشطتتتشا األيطام فطي متاهاتهطا 

 هًا. الستعجدة، فكل مشا قرج مػقعًا محجدًا شػعًا أو كخ 

 

التقيت عع أحسج في مجيشة ججة، حيث كان يعسطل فطي شطخكة مقطاوالت بخاتطب 
ن ريططال سططعػدي، وكططان سططاعتها، قططج شططط بشططا السططدار القهططخي، أنططا 1533ال يتعططجى ه

وزميمططي الحططاج عبططج الكططخيع فزططل السططػلى، إلططى مجيشططة جططجة، حيططث كشططا نتجططػل فططي 
 شػارعها ما بيغ مبسدة وأ خى بحثًا عغ العسل.
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رنططا عططع أحسططج مشططح الػهمططة األولططى لمقائشططا بططه، بامسططات ال تططدال تتططجافع فططي باد
دوا مشا حتى المحطة، وتحمع بشا كثيطخًا فطي رحطاب رفقطة لطع تشتطه بتخخجشطا مطغ معهطج 

 السعمسيغ العالي، قال بالحخف الػاحج:

ريططال شطهخيًا، وإنتططػ لدطه مططا اشططتغمتػا،  1533هشبعطًا يططا جساعطة أنططا برطخف        
ريال آ خ كل شطهخ عشطجي، لحطجي مطا ربشطا يدطهل  533حج مشكع يعتبخ عشجو فكل وا

 لياع عسلن.

صجاقة شاء لها هللا أن تستج قػاًل وفعبًل، وكمسات كتطب لهطا البقطاء. عجطل هللا 
لشا في اإلنخخاط في عسل مجدي لكميشا، لكغ عع أحسج ضل رقسًا ال يساغ تجطاوز  فطي 

ام الطحي مزطى، واألعطػام البلحقطة مطغ بعطج ، حياتشا، مشح تمظ المحطات فطي ذلطظ العط
والتقيشا مخة أ طخى بطأرض الطػشغ، حيطث ال زال الطػد يفتطل  يطػط حبالطه، يبلطف فيسطا 

 بيشها ويعسل عمى وصمها وربصها بجدارة.

 

إّن ما ذكختطه يعطج جطدءًا لسػ طف مطغ مػا طف  خيجطي معهطج تطجريب السعمسطيغ 
التططي رواهططا لشططا زمبلؤنططا الخخيجططػن،  العططالي، وال شططظ أّن هشططاك كثيططخًا مططغ السػا ططف،

 سػاء كانت في حمهع أو تخحالهع في أرض اإلغتخاب.

 

 مغ أساتحتشا الكخام نحكخ:  

 لغة إنجميدية.   مدتخ بتمخ -

 لغة إنجميدية.  آدم أبػ الخجال  -

 لغة إنجميدية. عبيج  يخي              -



 

412 

 

 جغخافيا. عسخ الذايب             -

 جغخافيا. يا          عبج هللا زكخ  -

 تأريك. فاروو عثسان           -

 جغخافيا.  عبج الحسيج بخيت -

 لغة عخبية.  دمحم دمحم عمي  -

 تخبية. عسخ ببلل                -

 عمي يحيى              تخبية. -

 محسػد رحسة           تخبية. -

 مبارك  ميفة           تخبية. -

 رياضيات.  عبج العديد تشقداوي  -

 

مغ  بلل تخابط أسطخة السعهطج، نطج ل جانبطًا هامطًا، يخطتز بذطخيحة كطان لهطا 
دورهطا البططارز والهطام، فططي مدطيخة الحيططاة بالسعهطج، فططي جسيطع مشاحيهططا، األكاديسيططة، 
والثقافيططة، واإلجتساتيطططة، والدياسطططية وغيخهطططا، وهططي شطططخيحة العسطططال، فطططي مختمطططف 

 ج. أدوارهع السهشية، ونذاشاتهع  بالسعه

 

إّن العع هعطد الطجيغن، فطي جمبابطه األبطيس، وبمفطة عسامتطه السسيطدة لطه، كطان 
مغ أميد عسال السعهطج، إذ كطان يذطغل وضيفطة رئطيذ العسطال، كطان شخرطية إداريطة 
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فحة، ومتفخدة، ال يخصيء صغيخة وال كبيخة، له عيغ تبرخ كل شيء، حتطى السخفطي 
مع العسال، أو مع الصبلب، كشا نصمطع  مغ األشياء، كان صارمًا، وقػياً، في قخاراته،

عميه كمسة هدوغخين، أي رسسي في تشاوله لسهام مهشته السػكمة إليطه، فكطان يطبدي 
 عسمه عمى أكسل وجه .   

 

أ تيططخ لططه مػقططع، قططخب بػابططة مبشططى اإلدارة، مططغ الططجا ل، يصططل عمططى الشاحيططة 
التفاعل مع الذسالية، كان يجمذ عمى كخسي عال، يساشه مغ مذاهجة كل شيء، و 

كل شيء، فكان يػز  التعميسات الرارمة، لكل العسال، فطي شطتى أنطػا  نذطاشاتهع، 
ومهامهع، وكان هػ السخاقب لعسميتي الج ػل والخخوج، إلى ومغ مبشى اإلدارة، كسطا 
أنططه كططان يستمططظ بعططس السعمػمططات اإلداريططة، التططي تساشططه مططغ الططخد عمططى التدططاؤالت 

 مغ الستدائميغ.السختمفة، التي قج تخد إليه 

 

أذكخ أن العسطل والشذطاشات، الستعمقطة بػضيفطة العطع هعطد الطجيغن، والتطي تقطع 
تحت مدبليته السباشخة، كانت تديخعمى قجم وساو، فكان نعطع السدطاعج لئلداريطيغ، 

 والعسل عمى ترفية الجػ لهع، ليقػمػا بسهام وضائفهع.

 

لتي إن أردنا أن ندتستع كانت لهجة العع هعد الجيغن الجنقبلوية السحببة، وا
بإيقاعاتها، التي ال تخمػ مغ الجفاف في أغمطب األحيطان، كشطا نعسطج إلطى إثارتطه، أو 
إبططجاء الجهالططة فططي إسططتابال حجيثططة، مططجعييغ عططجم الفهططع، فكططان كثيططخًا مططا يرططست، 
ويحجع عغ الكبلم إسطتهداءًا بعقػلشطا التطي يحدطبها التدطتجيب، أو قطج يشفعطل أحيانطًا 
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ال بارات التي تكذف مجى جهمشا بالسػضػ ، مع كل ذلطظ، فقطج رأيتطه  ويخمي ببعس
أكثخ عجة مخات، يبتدع إبتدامة صغيخة ومحجودة، ال تكذف إال عغ جدء يدطيخ مطغ 

 أسشانه األمامية.

 

هشالظ أسساء ال زالت با ية بالحاكخة، مطغ عسطال السعهطج السخزطخميغ، أمثطال 
 العع الصيب.

 واألخ وهب هللا.

 واألخ عثسان يػسف. 

 واألخ عثسان آدم.

 والعع عذخات، وأ ػ  العع إبخا يع.

 والعع أبػحامج.

 والعع حديغ بخكة.

 واألخ صجيع الجسيع حدغ رحسة، السعخوف ب... هحدغ كفتيخةن.

 واألخ حدغ الذايقي.

 والعع الحاج مشدو.

 

 اليدطيخ، وأ ػاتشا العامبلت البلئي يتعاممغ مع الصالبات، وال نجري عطشهغ إال
إذ أّن معطع نذاشهغ كان يتع دا ل دا ميطة البشطات، السحططػرة تسامطًا عطغ أنطارنطا، 
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والبعيططجة عططغ مططػاشغ سططاششا. وهشططاك الكثيططخ مططغ العسططال الكباروالرططغار، مسططغ أبططت 
 الحاكخة أن تجػد بأسسائهع.

 

كان العسال في السعهج مسيدون، فكانػا يتستعػن برفات قّل مطا نمسدطها فطي 
كطططانػا عمطططى إهتسطططام كبيطططخ بستصمبطططات عسمهطططع، فكانطططت صطططفاتهع االلتطططدام،  غيطططخهع،

واإلنزططباط، ال يقططجمػن وال يططب خون، وال يجططاممػن، وال يتحططايمػن، أو هيتسططاوتػنن 
 عشج الايام بػاجباتهع.

 

كططان أكمهططع حططبلاًل، ومذططخبهع حططبلاًل، رغططع ضططعلة رواتططبهع. كططان الكثيططخ مططشهع 
 يادة د ػلهع مثمسا كان يقػم به:يقػم بأعسال إضافية، رغبة في ز 

األخ حدططغ رحسططة ...هحدططغ كفتيططخةن، الططحي كططان يسثططل كذططاػاًل، ومجسػعططة 
متحخكة مغ الشذاط، فإلى جانب عسمه الخسسي، السػكل إليه، مغ قبل إدارة السعهج، 
وهطططػ تدطططييخ الشذطططاط الخياضطططي، يتزطططسغ ذلطططظ تجهيطططد كطططل مدطططتمدمات الشذطططاشات 

، وشططباات، وغيططخ ذلططظ مططغ السدططتمدمات، فكططان إلططى الخياضططية السختمفططة، مططغ كططػر
جانطب ذلطظ يقطػم برططشع الذطاي وتحزطيخ  لمصطبلب، كعسططل لطج ل إضطافي، وأ ططال أّن 
الدططبب قططي تدططسيته ب.. هحدططغ كفتيططخة ن، هططػ تعاممططه السدططتسخ، مططع تمططظ الكفتيططخة 

 الذهيخة، التي ساعجته كثيخًا في الايام بسهامه الحياتية.

 

حدطغ كفتيطخة، كطان يعتبطخ الستعهطج الخئيدطي، واألوحطج، إلى جانطب ذلطظ، فطإّن 
لمغديل والساطػاة فطي السعهطج، وكطان يتعامطل مطع الصطبلب، بطشفذ الصخيقطة التطي كطان 



 

416 

 

يتعامل بها عمي اإلمام، مع الصبلب، في التعامل التجاري واأل ػي الستسثل في نطام 
 هالتقديط والجخورةن.

معتخفطًا بطه، يحسطل تخ يرطًا فطي  كان الكذاػل حدغ كفتيخة،  بيخًا، بل حاسطاً 
تحايع كخة القجم، فكان كثيخًا ما يختطجي مبلبطذ الحاطام، التطي يسيدهطا المطػن األسطػد، 
عرخاً، ويقفد مغ عمى الحائط الجشػبي لسباني السعهج، حيث كان ذلظ الفعل، يقخب 
السدططافة فيسططا بيشططه وبططيغ إسططتاد ود نػبططاوي، حيططث تقططام معطططع السباريططات الكخويططة، 

 لخاصة بتمظ السشصقة. ا

 

يغادر حدغ كفتيطخة السعهطج، فطي أغمطب األحيطان، مستصيطًا عجمطة الخالطي، إلطى 
مشدله الحي يابطع فطي مشصقطة سطيخو، والتطي تبعطج عطغ السعهطج، عطجة كيمطػمتخات إلطى 

 الذسال مغ مجيشة أمجرمان.

 

أمططا العططع حدططيغ بخكططة، كططان فططي فتططخة مططغ الفتططخات، يعسططل فططي أحططج السشططازل 
جخة لداغ الصبلب، فهػ يقػم بشطافة السشدل كل صباح كسهسة رسطسية. كطان السدتأ

يحزخ باكخًا، وفي الغالب يجج الصبلب أو بعزهع نائسًا، فكان يري  فيهع، برطػته 
 الجهػري:

 هيا هللا قػمػان.

 

وبمهجته السحمية السادخة ، التطي غالبطًا مطا يشقمطب الزطاد فيهطا دااًلُل، والتطي 
بحسيسية. كان يصالعشا في ذلظ الرطباح وهطػ يطخدد بعطس الكمسطات كشا نتفاعل معها 
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السططأثػرة، التططي حفطهططا عططغ ضهططخ قمططب فططي مخاحططل عسططخ  الدططابقة، فأصططبحت لجيططه 
ذ يخة يجتخها كمسا حانت ساعة تصبيقها، في أي مػ ف مغ السػا ف، التطي تتصمطب 

 ، كان يقػل:ذلظ. ال شظ أنشا قج أفجنا مشها كثيخًا، في مخاحل حياتشا التي تمت

 يا مجمجم      

 باكخ تشجم،      

 مغ كّج وجج،      

 ومغ إستخاح      

 راح.      

رغططع أّن العططع حدططيغ بخكططة رجططل أمططي، إاّل أنططه كططان دائسططًا يسدططظ بسرططحف 
صططغيخ، يططّجعي أنططه يقططخأ مشططه، وهططحا يػضطط  أّن جططػ السعهططج األكططاديسي، قططج أثططخ فيططه 

لعمع والطتعمع، أسطػة بطالصبلب، والبيلطة العمسيططة فغيطخ مطغ سطمػكه، إذ جعمطه يتذطبث بطا
 التي يسارس مهامه مغ  بللها.

كططان لمتعططابيخ التطططي ياخرهططا العططع حدطططيغ بخكططة عمططى مدطططامعشا، فططي إصطططخار 
متػاصل مشه، أثخ فاعل في دفعشا نحػ العسطل واإلنجطاز، ونبطح الخسطػل والكدطل، مطع 

 التصمع نحػ السدتقبل بعيغ ثا بة.

 

دم، فكططان نذططصًا، مهططحبًا، ومثقفططًا. قمسططا تجططجة شطططاكيًا أو أمططا األخ عثسططان آ
متزجخًا، كانت تعمػ وجهه إبتدامة، تحاطي عسطا يطجور بجا مطه، مطغ سطساحة ونبطل. 
يعتبططخ األخ عثسططان آدم مططغ السبسدططيغ لفخقططة البدططاتيغ السػسططياية، التططي أنذططأها 

ذطشف آذانشطا األستاذ السػسيقار السعخوف إسساعيل عبج السعيغ. كان األخ عثسطان ي
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بالشغسات التي تخخجها آلة الكسطان، التطي كانطت تبلزمطه دائسطًا فطي وقتطه الخطاص، ال 
سططيسا الدططبللع والسقامططات السػسططياية السختمفططة، وكططان كثيططخًا مططا يططخدد باهتسططام بططالو 

 وججية غيخ مفتعمة وتفاعل تام:

 صه يا كشاري        

 وضع يسيشظ      

 في يجي.      

 

حطططة مباركططة مططا بططيغ الذططاعخ السجططّػد/ الرططام محسططػد فيجسططع بططحلظ فططي ل
أبػباخ، ومطا بطيغ الفشطان السبطج  إسطساعيل عبطج السعطيغ، والطػشغ، فطي بػتقطة واحطجة 
تحتزششا جسيعًا، كسا أنه كان يقػم بالتشديع لمسحاضطخات، والشذطاشات، التطي كانطت 

كططان رجططبًل تايسهططا فخقططة البدططاتيغ فططي السعهططج. أال يططجلل ذلططظ عمططى أّن عثسططان آدم 
 تبقخيًا، يحسل بيغ دفتي قمبه كيشػنة السعهج السجتس ية الخا ية؟  

 

يعتبخ األخ عثسان يػسف أعخو العامميغ بالسعهج، إذ أنه اليدال يعسطل، رغطع 
اإلعاقططة التططي تعططخض إليهططا. كططان سططائقًا مططاهخًا، وكططان شططعمة مططغ الشذططاط،  فيططف 

 السجطامبلت، التطي قطج تذطغمه عشطه، الحخكة، جادًا في عسمه، ال يقبل السداومات وال
 وال زلشا نعتبخ  السثال الحي لعامل معهج تجريب السعمسيغ العالي الستفاني.
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عشطططجما نتحطططجث عطططغ الحطططاج مشطططدو، عامطططل الرطططحة، تتػاثطططب نحػنطططا أحطططجاث 
وحاايططات، تتبططايغ وتتشططاش ، فيسططا بيشهططا، لتسططجنا بدططسات، وصططفات، قططل أن تجططجها 

 مجتسعة في شخز بعيشه. 

حططاج مشططدو ذلططظ الذططخز السططخح، الططحي ال تفارقططه اإلبتدططامة، وال تتخصططا  ال
الدساحة والػداعة أبطجًا، كطان رجطبًل قرطيخ القامطة، يختطجي الذطػرتهالخداءن الكطاكي، 
مع القسيز الكاكي، والشعل هالذبطن، وجسيعها بالية، ال تخمػ مغ الثقػب والتسطدو 

شطاء مذطيته الستفطخدة، والتطي نططغ هالذخوطن. كان  فيف الحخكطة، مخفطػ  الطخأس، أث
 أنها ما  مقت إاّل له .

 

كان الحاج مشدو دائسًا ما يحسطل فطي يسيشطه هجطخداًلن صطغيخًا، ال يفارقطه أثشطاء 

تحخكه ما بيغ حي القسايخ والسعهج، كشطا نخصطج حخكتطه وهطػ  طارج مطغ السعهطج، فطي 

غ القسطايخ،  فة واضطحة تطشع عمطى أّن هالجطخدلن  طاٍل مطغ السحتطػى، وفطي عػدتطه مط

يسيل جدع الحاج مشدو، إلى جهة اليسيغ أو اليدار، قميبًل، مسا يجلل أّن هالجخدلن، 

صار له ثقل أكبخ مغ ذي قبل، يتصمع القتشاء محتػياته كطل مطغ أراد أن يدطب ، فطي 

 آفاو المصافة واإلنتذاء، مغ  بلل تجبيخ مدبع. 

 

يسي، وبسعصيطات الشطجوات مغ العامميغ بالسعهج والطحيغ تطأثخوا بالشذطاط األكطاد
التي كانت تقام بالسعهج، الستذػعخ ود الجج  هحسيجةن، الحي حفطت له مغ أشعار  

 الدميمة نػر إسساعيل:
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 الصاووس الصاووس،      

 حبلته مػس،      

 شايل كتبه،      

 وماشي الجروس،      

  بلنا دهػش،       

 و بلنا نمػص. 

 

لع يرخح ود الجج  بسغ تتعمطع األبيطات، لكشطي أ الهطا فطي إحطجى الصالبطات،        
ذلططظ ألن  يالططه الذططعخي ال يططتساغ مططغ إجتيططاز أسططػار السعهططج إلططى  ارجهططا، ألنهططا 

 تتسيد بالسحمية فقط.

األراك، بطبعس األبيطات التطي إجتهطج  –أمجني الدميل عطػض الخميفطة عثسطان 
 ا: الستذػعخ ود الجج  في صياغته

 البت الجشب الساسػرة،

  متشي أقػل:

 آآآآآآآآخ ياالساسػرة،

 البده الذبط،

 شع ! شع ! شع،

 كذ  الػسك،
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 قمبي إنذمك.

 وفي أبيات أ خى شاا ود الجج  حاله فتداءل وقال:

 البت السغ سشار،

 الكانت تذيل مششا الشار،

 يا ربي مشعػها؟،

 وال الحااية ششػ؟.

 

ى سشار ليهجي  بدًا أو جسطخة، أو شطهابًا، أو أتداءل هل غادر ود الجج  إل
 ثقابًا لسحبػبته، أم اقتشع وانغسذ في نيخانه عشجما لع يتحرل عمى إجابة شافية.

 أضافت الدميمة نػر إسساعيل لدميبلتشا الفزميات:

 سعجية أبذخ.

 سايشة يدغ. 

 ثخيا آدم. 

 سيجة سيج أحسج نرخ هللا.

 آسيا أحسج السخضي.

 سشادةأديبة عبج هللا 

 نجاة باباخ الخشيج.
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 آسيا عبج الػهاب.

  جيجة األميغ.

 آمشة سمسان.

 آمال عبج الخحسغ البذيخ.

 آمشة شمبي.

 نػر الذام عثسان.

 أم الحدغ فت  الخحسغ.

 فتحية عمي أحسج.

 ست الشفخ فزل السػلى.

 الشديع دمحم عمى.

 شيبة عبج الخحسغ.

 ماريا زيغ العابجيغ،

 عمية إبخا يع ياجي.

 

 زمبلئشا الكخماء نحكخ:ومغ 

 ثابت الػسيمة الذيك الدساني

 مدعػد دمحم عمي،
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 جعفخ دمحم أحسج،

 عبج هللا عسخ عثسان.

 أحسج عبج هللا الخديغ.

 بذيخ عبج الػاحج.

 عبج السجيج عبج الخحيع.

 نرخ الجيغ عبج الخحسغ.

 عسخ  ميفة.

 جعفخ الشػوي.

 دمحم آدم  مف هللا.

 تباس دمحم عمي.

 العساس.حديغ محسػد 

 إمام عبج الخحسغ.

  ميفة الصيب عبج الكبيخ.

 عبج الخحسغ البقاري.

 أحسج سميسان الجعمي.

 الدخ مداعج.

 إمام عبج الخحسغ.
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 عبج السجيج عبج الخحيع.

 بذيخ عبج الػاحج.

 أحسج عبج الخحسغ.

 بخيت عبج القادر.

 دمحم باباخ.

 دمحم السرصفى.

 جبخيل عمي جبخيل.

 

من، ونحغ نتبشى قطخارًا مرطيخيًا، 1967اليػمهمغ العام أفقشا في صبيحة  ذلظ 
صادرًا مغ إتحاد الصبلب، يقزي ب...إحتبلل السعهج، يهجف إلى السصالبطة بتحقيطع 

 مصالب أساسية، مغ أهسها:

 تعجيل شهادة الجبمػم إلى باالػريػس.

إذ أّن  خي. السعهج كان يسطش ، وبعطج أربعطة سطشػات مطغ الجراسطة، مطا يدطسى 
هج السعمسيغ العالي في التخبية، عمسًا بأّن شالب السعهطج، ال يقطل بأيطة حطال دبمػم مع

مغ األحػال، عغ رصيفه شالب جامعة الخخشػم، مغ حيث السدتػى األكطاديسي، أو 
نػتية الجراسة في التخررات السختمفة.ال سيسا وأّن معطع شبلب السعهج كانػا قطج 

ػا بالسعهططج، فمطيذ هشالططظ مططا يبططخر تخكطػا جامعططة الخخشططػم، بسحطس إرادتهططع، والتحقطط
 عجم مشحهع شهادة باالػريػس التخبية.

 قام اإلتحاد بتجهيد أدوات اإلحتبلل وتسمياها لمصبلب، وكانت تتسثل في:
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 مجسػعة كبيخة مغ العااكيد. -
 مجسػعة مغ العري. -

 مجسػعة مغ الخخاشير. -

 مجسػعة مغ الحبال. -

 مجسػعة مغ الجشازيخ. -

أوإسطتخجام األسطمحة البيزطاء، أو األدوات الحطادة  وقج تحاشى الجسيطع حيطازة
 كالديك والقزبان. أما األسمحة الشارية فمع تكغ متػفخة آنحاك.

لع ياغ الهجف مغ تػفيخ أدوات اإلحتبلل، إستخجامها، إنسا كان ذلطظ تحػشطًا 
 ألي شارئ، ومغ باب تصبيع قػل الخسػل الكخيع هأعقمها وتػكلن. 

عمى السختكدات، والثغػر السختمفطة، باامطل عتطادهع تع تػزيع شبلب اإلحتبلل 
 وأسمحتهع، وصخفت األوامخ:

 الترجي لمذخشة بسػاجهتها ومشعها مغ الج ػل.   -

 يسشع د ػل أي شخز مهسا كان وضعه. -
 يدس  بج ػل األساتحة والعسال. -

 الج ػل يتع عغ شخيع البػابة الخئيدة فقط إذا ما سس  بحلظ. -

لعطططامميغ بالسعهطططج بسطططا يدطططيء أو يخطططجش عطططجم التعطططخض لؤلسطططاتحة وا -
 الحياء.

مططع أّن مثططل هططحا الدططمػك، كططان مططغ سططسات شططبلب السعهططج األساسططية، مططغ         
 بلل تكػيشهع التخبػي الخاص، الحي ساعج كثيخًا في إنتسطائهع ألسطخة السعهطج، ومطغ 

  بلل سمػكهع الخاشجي، السذبع بسقػمات السدلػلية واإلهتسام.   

ما بيغ الايادة والسحتميغ لريقًا، وذلظ بشقل السعمػمة، وسطائخ  كان اإلترال 
األوامخالستعمقططة بططاإلحتبلل مباشططخة، بػاسططصة مجسػعططة مططغ الصططبلب، يشتذططخون فططي 
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جسيططع أألصططقا  والثغططػر البعيططجة، والقخيبططة، يجػبططػن السدططافات فيسططا بيشهططا وبططيغ 
لسدطتحيبلت، وغيطخ الايادة، وذلظ فطي عرطخ، كطان إسطتخجام الهػاتطف الجػالطة مطغ ا

 الستػقع، والتي ال تخصخ عمى بال عالع أو جاهل.

ن، كسططا تػقفططت جسيططع الشذططاشات 17تػقفططت الجراسططة أثشططاء أيططام اإلحططتبلل اله
 التي كان يسارسها الصبلب، واستسخت السفاوضات فيسا بيغ:

 وزارة التخبية. -
 جامعة الخخشػم. -

 إتحاد الصبلب. -

 الػسصاء مغ التخبػييغ وغيخهع. -

 

 خزت السفاوضات عغ:تس

تقططػم هيلططة التططجريذ بجامعططة الخخشططػم بالسذططاركة فططي تططجريذ السططػاد  -
 السختمفة.

يسش  شالب الدطشة األولطى درجطة الباطالػريػس فطي التخبيطة مطغ جامعطة  -
 الخخشػم.

يسش  شبلب الدشػات الثانية والثالثة والخابعطة درجطة الطجبمػم بسطا يعطادل  -
 ن. INTERMEDIATEال...ه

 إستسخار الػضيفة وعجم إلغائها وبال مخرراتها.  -

بحسج هللا، فطظ الحرطار، وانتهطى إحطتبلل السعهطج الذطهيخ، وبطجا صطباح ججيطج 
لسعهج السعمسيغ العالي. سار عمى نهجه الصبلب في الدشػات الآلحقة، مسا تسخس 

 .عغ إنزسام السعهج رسسيًا لجامعة الخخشػم، كأحج كبخى كمياتها، هكمية التخبيةن

عمى هامر سيخة العااز، فقج كشا نتبادل األحاديث  الستشػعة، والققذات، ما بطيغ   
الفيشططة واأل ططخى، ذلططظ أثشططاء الايططام بأدوارنططا  ك.. همحتمططيغن و اصططة فططي الػرديططات 
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السدائية، التي تدتغخو الميل كمه، وقج أعفي الصبلب الحيغ يداشػن  ارج السعهطج 
 مشها، مخاعاة لطخوفهع.

 تمظ الجمدات سأل أحج الصبلب الدبال التالي: ففي أحج 

 ما هػ جسع عااز؟ -

 كانت اإلجابة كاأتي:

 إذا كان السفخد عااز فالجسع: -

 عااكيد.    

 وجسع التكديخ: -
 عاكد. -
 إذا كان السفخد كعاز فالجسع: -

 كعاعيد.     

 أما جسع التكديخ فهػ: -

 كععد.     

 ويجسعه الذخز الحي يتستع: -

 هعاكد.    

 السبنث الدالع:وجسع  -

 عاازات.    

 وجسع العجػزات: -

 كعازات.    

 والجسع السباشخ: -
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 أعادة.    

 وجسع بتاعيغ السذاكل: -

   ُعكد.

 وجسع الخباشيغ: -

 كعاد.    

 وجسع القتمة: -

 عاػزكات.    

 وجسع السذاكديغ: -

 كعد.    

فطططي صطططبيحة اليطططػم التطططالي، أردفطططت إحطططجى الطططدميبلت، السمسطططات، العالسطططات،  
والستسخسططات، والستستخساتهحدططب حالططة االسططتعجادن فططي شططلػن القتططال، وقالططت فططي 

 ججية غيخ مفتعمة أو متكمفة: 

 همصخون وجسعها: -
 همصيخقاتن.   

 وهي ألصف مغ كمسة هكعاداتن الػجعتػا بيها راسشا دي.

العااز، إاّل أنشا لع ندتخجمه أثشاء أيام اإلحطتبلل، مطع أنشطا  رغع دماثة ودثامة
تطجربشا عمططى إسططتخجامه كثيططخًا، وبالططحات أوالد السطجن، فقططج تططع تططجريبهع وقططامػا بإعططجاد 

 حرز لمسعايشة في ذلظ.

إّن الحاج / عبج الكخيع فزل السػلى كان له شأن آ خ، فهػ أحج إثشيغ كانطا 
لبخهان، والجليل القاشع، أّن اإليج الػاحجة بترطفع. إنطه وال يداالن يثبتان، بالحجة، وا
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وشخري الز يف أوالد حفخة، تداممشطا، هسطايشاهان مطغ سطشة أولطى بالسعهطج، وحتطى 
كتابطططة هطططح  األسطططصخ، مطططا إنكذططط  بيشاتشطططا شطططيء وال إنكدطططخ هالقحطططفن. تخافقشطططا فطططي 

لػشغن. تعميسشططا، وفططي مسارسططة التططجريذ، وفططي الغخبططة، وفططي عػدتشططا إلططى الجططحورها
تذابهت أفخاحشا واتخاحشا، وتداوت آمالشا وشسػحاتشا، واجتسعطت  رػصطيات حياتشطا 
عمى صعيج واحج، وكحلظ أقجارنا، لحا أثبتشا وألول مخة فطي تطأريك اإلندطانية أّن اإليطج 
الػاحجة بترفع. فقج بجأنا مغ الرفخ، وعجنا بسا جعل لمرفخ كيشػنة متصمعة، ذات 

 أهجاف واضحة. 

سطططة الحططاج إلطططى إسطططع السشاضططل عبطططج الكطططخيع فزططل السطططػلى، إثطططخ اضططيفت كم
إنزططسامه لػفططػد الحطط. الدططػدانية، قبططل حططػالي األربعططيغ مططغ األعططػام، مزططت، ألن 

 ياػن مغ الحيغ يصمع عميهع إ ػتشا الدعػديػن، هبقايا الحجاجن.

أشطهج أن  صطػات حجططه جسيعطًا، سططارت عمطى الػجطه األكسططل، رغطع أن الػقططت 
ظ عديطدي القطاريء أن تترطػر، ذلطظ الذطتاء الرطحخاوي القطارس، فطي كان شتاًء، فمط

العخاء الحي كان يدتمقي فيه أ ػنا عبج الكخيع، حيث كطان يفتطخش األرض ويمتحطف 
الدطططساء، وحيطططث ترطططب  تغصيطططة الطططخأس بصطططخف مطططغ أشطططخاف اإلزار هاإلحطططخامن، أمطططخًا 

ي، إضططافة يدططتػجب الهططجي. أال يدططتحع هططحا السشاضططل، الططحي ال يسمططظ  يسططة الهططج
 كمسة هالحاج ن أمام اسسه عشج الكتابة أو السشاداة؟. 

يعدى كل ذلظ الجهج، والربخ، وحدغ الترخف والدمػك، لسا أمج  به معهطج 
تجريب السعمسيغ العالى، مغ تطجريب وصطقل، اسطتسخ معطه اسطتسخار حياتطه، ودفطع بطه 

ل أوللطططظ ألن يتصمططع، ويقطططتحع مػاششطططًا،  ططارج حطططجود أرض آبائطططه، عمططه يذطططفي غميططط
 الدغب، الحيغ رمى بهع القجر في كشفه، إلى جانب مغ يجورون في فمكه مغ األهل.
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مغ بيغ زمبلئشا الصبلب في تمطظ الفتطخة السعهجيطة الثطخة، التطي ال زلشطا نتذطبث 
 بسا كان يجخي فيها مغ أحجاث، أثخت عمى حياتشا كثيخًا،نحكخ مشهع:

 السعترع عبج الخحيع الحدغ،

 دمحم أحسج حسيجة.

 عبج العطيع فت  الخحسغ.

 عسخ سيج أحسج.

 حدغ أحسج.

 حدغ عبج الغفػر.

 عسخ الدشي.

 عبج المصيف حدغ.

 دفع هللا عبج هللا.

 أحسج دمحم إبخا يعهعع أحسجن.

 عمي دمحم الحدغ ساتي.

 تاج الدخ محجػب.

 عبج الحسغ حسدة الخي . 

 عثسان الجرديخي.

 أحسج دمحم التخابي.
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 أحسج الصيب العيمفػن.

 أحسج الصيب الذبارقة.

 دمحم باباخ.

 بمة  مف هللا.

 عمي دمحم حامج.

 أحسج يػسف.

 سميسان األميغ الذخيف.

 حديغ نسخ.

 الديغ عبج الخازو.

 حامج بذيخ.

 الداكي حسجان.

 دمحم مزػي مخاوي.

 دمحم عبج هللا العبيجية.

 صجيع الهادي دمحم.

 عمي دمحم حامج.
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ضخوف إلتحاقه ب.. معهطج تطجريب  حجثشي الدميل عػض الخميفة عثسان عغ
السعمسيغ العالي، فكان كغيخ  مغ الدمبلء، هجف إنتسطاؤهع إلطى العائطج السطالي، الطحي 
 تصخقشا له سابقًا، فهػ يعج الحافد األساسي لبلنزسام إلى ركب السمتحقيغ بالسعهج.

سططسع اسططسه فططي اإلذاعططة الدططػدانية، وحزططخ لمسقابمططة التططي أشططاد بهططا كثيططخًا 
بالعمسية، ألنها أوفت باطل شطخوط السقابمطة التطي تهطجف إلطى الػصطػل إلطى ووصفها 

 الغايات السصمػبة مغ وراء إجخائها.

 

لع يتع صطخف السختطب الذطهخي لطه إال بعطج مزطي شطهخيغ مطغ قبػلطه كصالطب 
بالسعهج، فكفمه السحدغ عمي اإلمام وأغاثه بصخيقته السعهػدة. وبعج أن تدمع راتب 

س مطغ زمبلئطه سطػو أمطجرمان، حيطث السمبػسطات الجطاهدة الذطهخيغ هغطدان هطػ وبعط
وغيخ الجاهدة، وحيث أححية هالكسػشن، و يخات كثيخة لطع تكطغ مشططػرة وال متػقعطة، 

 نعع بعج اقتشائها باالستقخار، ومغ ثع يجأ يقخأ.

م، الططحي قططام بططه إتحططاد الصططبلب 1973حططجثشي الدميططل عططػض عططغ إضططخاب 
 آنحاك، والحي هجف إلى:

 رسسيًا لجامعة الخخشػم ليرب  أحج كمياتها. ضع السعهج -
 تعجيل الذهادة مغ هدبمػمن  إلى هباالػريػسن . -

 إستسخ االضخاب مع االحتبلل ألكثخ مغ أسبػعيغ، وجاءت الشتائ. كاأتي:

من 1974أصب  السعهج أحج كميات جامعة الخخشػم وعطخف مطغ يػمهطاه -
 بط هكمية التخبيةن.

 تي كانت تسش  لمصبلب.ألغيت اإلعانة السالية ال   -
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الغيت السقاببلت هاالنتخفيػن، فأصب  القبطػل ال يخاعطي السدطائل التخبػيطة.    -
 والػقػف عمى الرفات البلزمة التي يجب أن تتػافخ لجى السعمع.

 تع إستبجال األساتحة األجانب بالدػدانييغ تجريجيًا.  -

 فيسا يمي نحكخ بعزًا مغ زمبلئشا السعهجييغ:

 بيخ.الصيب الد 

 أحسج  الج.

 دمحم عبج العاشي.

 حدغ  ميفة.

 يحيى عبج الدبلم.

 آدم أبػ الخجال.

 عبج العديد محي الجيغ.

 الخفيع مرصفى.

 عسار دمحم عػض.

 دمحم مالظ.

 فزل السخجي.

 الحاف  جسعة سهل.

 عمي الشػر.
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 عبج الخحسغ قخشي.

 تاج الدخ عمي الذيك.

 شه دمحم أحسج.

 يدغ فزل السػلى.

 حجاد.دمحم أحسج 

 عبج هللا عبج القيػم هد يذن.

 دمحم عمي الخبع.

 صجيع عبج الغشي

 احسج السرصفى

 عمي أحسج الخوى.

 دمحم األميغ إبخا يع جسعة.

 دمحم عبج الخحسغ التكيشة.

 بخيت عبج القادر.

 عبج الخحسغ مزػي.

 بخيت الجاك.

 كسال تبادي.

 عثسان الدبيخ 
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 عبج هللا نسخ.

 أحسج يػنذ  صار.

 .أحسج صال 

 

أفادني الدميل دمحم الصاهخ دمحم نػر أنه كان يداغ في أحج تمظ السشازل التي 
كانططت تدططتأجخها إدارة السعهططج لدططاغ الصططبلب، فططي حططارات الثططػرة السجططاورة لسػقططع 
السعهج، فحكخ لي بعزًا مسغ كانػا يداشػن معه فطي السشطدل الطحي يابطع فطي الحطارة 

 الدادسة:

 فاروو عبج الخحيع الحاج.

 عبج  إسساعيل.  حساد

 عػض أحسج. 

 إبخا يع فقيخي.

 عبج القادر ود أبػسخال.

 دمحم الفات .

 الجيمي دشيغ.

 دمحم عثسان.

 دمحم الحدغ وآ خيغ.
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حططجثشي الدميططل دمحم الصططاهخ، أيزططًا، عططغ الخياضططة فططي السعهططج، إذ أنططه كططان 
رياضيًا مخمػقًا، عخفت فيطه تمطظ الرطفة مطغ أيطام دراسطتشا بالسجرسطة الػسطصى، كطان 

 فخيع كخة القجم في السعهج بايادة، 

 السجربيغ:

 عبج الفتاح حسج.

 الدج العالي. 

 بخعي أحسج البذيخ.

 

 ن مغ:كان فخيع كخة القجم يتكػ 

 حدغ عثسان.

 باخي.

 عمي قاقخيغ هالهبللن.

 دمحم عطيع الحدغ.

 حدغ كفتيخة.

 معترع أحسج الحاج.

 الش يع هالهبللن.

 عبج الخحسغ حاج عسخ.

 يػنذ هالهبللن.
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 عػض دوكة.

 عبج الكخيع فزل السػلى.

 عثسان الجبلل هالهبللن.

 أحسج فزل الديج.

 عبج هللا الخميفة.

 دمحم الصاهخ دمحم نػر.

 

كان هعع فخحن مدجل السعهج هػ مغ يقػم بالجعع السالي لمفخيطع، مطغ أجطل 
 إعجاد  اإلعجاد الفشي البلزم، وقج قام الفخيع بخحمتيغ في أحج السػاسع:

 

 رحمة جبل أولياء. -
 رحمة بػرتدػدان. -

القائسة التالية تسثل لػحة شخف، ولػحة عصاء ببل حجود، ألللظ الحيغ نحروا 
المبشطات األولطى، ل...  همعهطج تطجريب السعمسطيغ العطالين،  أنفدهع لتأسطيذ، ووضطع

 جامعة الخخشػم. –والحي تسخس في  ػاتيسه عغ  كمية التخبية 

فهطططاك عديطططدي القطططاريء مجسػعطططة الكبطططار الطططحيغ تعطططاقبػ عمطططي إدارة السعهطططج، 
 كعسجاء له وكعسجاء لمكمية في الحقب مختمفة وهع:

 م            1968 - 1961لسعهجن       األستاذ دمحم التػم التيجاني.       ها

 م1972 -1968"              الجكتػر عبج القادر حدغ الزػ.
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 م1974 -1972الجكتػر دمحم عبج الغفار.            "          

 م1975 -1974الجكتػر دمحم  ميل جبارة.         هالكميةن       

 م1979-1975  الجكتػر مشجور السهجي.                       

 م1983 -1979الجكتػر مالظ بجري.                            

 م1981 -1983الجكتػر دمحم عثسان شه.                      

 م1983 -1981الجكتػر الصاهخ أحسج العاقب.                   

 م1987 -1983الجكتػر عبج القيػم عبج الغشي.                 

    م1993 -1987دمحم األميغ.                   الجكتػر صبلح 

   م1993 -1993الجكتػر عبج الباقي عبج الغشي.                 

 م1996 -1993الجكتػر دمحم سعج.                           

 م2333 -1996الجكتػر بذيخ دمحم عثسان حاج التػم.        

 م2331 -2333     الجكتػر إبخا يع مختار.                  

 م2333 -2331الجكتػر عبج الجبار ناصخ.                    

 م2334 -2333الجكتػر دمحم مدمل البذيخ.                  

 م2339 -2334الجكتػر عبج هللا الخزخ.                      

 م هالعسيج الحالين2339الجكتػر جعفخ دمحم دياب.                    
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ا يػحي باألعداز والفخطخ، أّن هطبالء العسجاءهالدطػدانييغن السطحكػريغ، إنه مس
نجحطػا نجاحطًا بطاهخًا ، حطيغ تقمطجوا أمطخ ادارة أكثطخ السبسدطات التخبػيطة أهسيطة، تمططظ 
السبسدة التي تهتع برشاعة السعمع، وتصػيخ العسل التخبػيهمعهج تطجريب السعمسطيغ 

 العالين 

 

قج ياػن مغ األججر واألسمع أن يدسى السعهطج بإضطافة كمسطة هجطجًان لترطب  
التدسية همعهج تجريب السعمسيغ العالي ججًان، ألنه لع نذهج عمػًا كعمػ  مغ قبل وال 
مغ بعج. عمسًا، وماانة، وسسعة، بل وإنتاجًا، إذ أنه قج تخخجت فيطه مجسػعطات مطغ 

يعطًا، كطل صطفات اإلندطان الايطادي السبهطل، السعمسيغ والسعمسات تسيدوا وتسمكػا، جس
 لايادة مديخة الحياة في كل مشاحيها. وباأل ز صفات السعمع الكفء. 

 

تصخو زميل لي إلى صطيغة الجسطع لكمسطة كطفء، فالحسطج هلل أنطه نصقهطا كسطا 
أراد لهطا أهطل المغططة العخبيطة الفرططحى، بدطاػن الكططاف وفطت  الفططاء هاألكفطاءن ولططيذ 

اءهاألكّفطططاءن كسطططا يشصقهطططا بعطططس عمسطططاء اليطططػم، فهطططي تعشطططي بادطططخها وتذطططجيج الف
 هالسافػفيغن إذا ما أجاز ذلظ لي، أهل المغة.

 

كان عسشا أبػ حامج، العامل البديط ، يشصع الحاء هاًء والصاء تاًء، و اصة 
عشجما يصمع تبارته السسيدة هالدبيخ هسج ويقرج هحسجن السمظ سيج البمج، نّدل الستخ 

وكطططحلظ إسطططع األسطططتاذ عسيطططج السعهطططج همهسطططج ويقرطططج هدمحمن التطططػم ويقرطططج هالسصطططخن 
التيجانين، لكشها كانت صطحيحة بالشدطبة لسطا هطػ مطػروث، ولطيذ محخفطًا، مطغ لغطة 
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األجطجاد العاميططة فططي شطسال الدططػدان، فهططي أميطد مططغ الجسططع الخصطأ الططحي جططاء فططي 
عطططبلم جسطططع كمسطططة هكطططفءن، التطططي سطططسعتها كثيطططخًا فطططي السشتطططجيات، وعبطططخ أجهطططدة اإل

 الدس ية، والدس ية /البرخية السسيدة.

وهػ نفذ ما يتفػ  به العع هعد الطجيغن عشطجما ُيدطأل عطغ إسطسه فهطػ يقمطب 
هيغيططخن العططيغ ألفططًا فيقططػل هإز الططجيغن، أو عشططجما يشططادي ألحططج فيقططػل: هتططعل هشططان، 

 ويقرج كمستي هتعال هشان، بادخ الهاء.

دون أرض السعهطج، فطي كثيطخ مطغ ولقج سسعت أحج الرغار، الحيغ كطانػا يختطا
األوقطططات، قاصطططجيغ التطططخوي  عطططغ الطططشفذ أو العسطططل مثطططل:  طططجمات هالطططػرنيرن أو 
هالسخاسطططيلن، كطططان يقطططػل متخنسطططًا بأحطططج مقطططاشع األغشيطططات الستجاولطططة فطططي الذطططار  

 الدػداني، الحي كان يسثل وسصًا تخبػيًا هامًا:

 سأ فين.هأإلنجي أنا ما بجي وهع الشاس بت                  

 وهػ يقرج السقصع الحي يقػل:

 هالعشجي أنا ما بّجي وحع الشاس بصسع فين                 

يالهطا مطغ حططبلوة فطي الشصطع، عشططجما يخالصهطا المحطغ السعططخوف فطي األغططاني 
 الدػدانية، بعج تحخيفه قميبًل.

سطسعت نفطذ الكمسطات ونفططذ المحطغ هيصطشصغن وهيشططػنين بطه بعطس الططدمبلء 
و ارج السعهج. بل أنشي سسعت صطجيقشا األسطتاذ/ أحسطج عمطي شمحطة، مطغ في دا ل 

أوالد ود الداكي، هيجنجنن به، فطي سطبعيشات القطخن الدطابع، وهطػ لطيذ مطغ  خيجطي 
 السعهج، وكان ذلظ في مجيشة األبيس.



 

441 

 

ال زلت أتداءل كيف  خج هاإلنجين مغ معهج تجريب السعمسطيغ العطالي جطجًا، 
يططخًا مططا نجططج تحخيططف الكمسططات العخبيططة فيهططا مساشططًا. لططيذ إلططى تمططظ الخحططاب، التططي كث

هشالظ مغ سبب غيخ التجاعي الثقافي لصالطب السعهطج وتػاصطمه اإلجتسطاعي السستطج، 
 عبخ مداحات الػشغ الذاسعة.

لجى بعس شبلب السعهج إنقبلبات لغػية كثيخة، فبعزهع يقمب هالديغ شيشًان 
 كأن يقػل مثبًل:

 هشاخ وليذ ساخن.

  :مغ يقمب هالذيغ سيشًان. كأن يقػل مثبلً ومشهع  

 هقخس وليذ قخشن.       

كطان زميمشطا عبطج الغفارهمعسططل الفيديطاءن، يشصطع كمسططة هإنعطل ...ن، وهطي مططغ 
 أدوات الدباب:

 هإنأل ...ن، وذلظ بقمب العيغ ألفًا.

وكططان عشططجما يدططأل عططغ حططال أوالد  فططي التحيططة، وتخديططج كمسططات السجططامبلت 
تي ليذ لها حجود هالتطي تعطج مطغ عػامطل هطجر الػقطتن، كطأن يقطال لطه الدػدانية، ال

 :مثبلً 

 هإزي األوالد؟ن.

 وتكػن إجابته بشاًء عمى ذلظ شافية وسخيعة: 

 هوإنت أيه دهمظ؟ن.

 ويعشي: 
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 هوإنت أيه د مظ؟ن.

حزطخ أحططج إ ػتشطا الجشططػبييغ، إلطى مبططاني السعهطج فططي الدطاعات األولططى فططي 
لصططبلب يتشططاولػن وجبططة الدططحػر دا ططل قاعططة الصعططام أحططجى ليططالي رمزططان، ووجططج ا

 هالدفخةن، فخاشب زميمه الحي كان يراحبه واسسه صسػيل: 

 ( SAMWIL, THESE MUSLIMS ARE CHEATING US, THEY 

HAVE A MEAL AT MID NIGHT, WHICH IS NOT GOOD).                 

  

وذلطظ حدطب مػروثطه تع التحجث بصخيقة سهمة ولصيفه عسج فيها الستحطجث، 
 الثقافي في نصع بعس الكمسات، إلى:

 ن .Rتخفيف نصع حخف ال ه -
 ن .Sتخفيف نصع حخف ال ه -

 ن .Nتخفيف نصع حخف ال ه -

 هشالظ الكثيخ مسا يجلل عمى قػمية السعهج والتي تجيد لشا تدسيته بط

 همعهج تجريب السعمسيغ العالي ججًا القػمين.

يسططا يقجمطه لمصططبلب، ولؤلسططخ، ولمسجتسططع فطإذا مططا تسعشططا فطي كيشػنططة السعهططج ف
القخيب، والبعيج، ولمػشغ برفة أعع، يساغ لشا تسجيج إسطسه ليرطب  كأسطساء بعطس 
 الجول التي تسجد اسسها كثيخا في وقتشا الحاضخ، وعميه يساغ تدسية السعهج ب ..

همعهطج تططجريب السعمسطيغ العططالي جططجًا القطػمي التخبططػي التعميسطي اإلجتسططاعي الثقططافي 
 لستفخدن   أو أي إسع آ خ يحسل مجلػالت تشبع مغ  رائز السعهج الستعجدة.ا

إنه مغ الججيخ بحكخ ، أّن شبلب وشالبات معهج تطجريب السعمسطيغ العطالي، قطج 
تخخجػا مغ السعهج بتخرراتهع في بعس السػاد الجراسية، حدب شبيعة أقدامهع، 
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خحمطة الثانػيطة بطالتعميع العطام. في السجال التخبػي، الحي يبهمهع لمعسل كسعمسيغ بالس
إاّل أنشا قج شهجنا الكثيخمشهع قج إقتحع مجاالت العسل، والشذطاشات الستعطجدة التطي ال 

 تست إلى التجريذ برمة ال مغ قخيب وال مغ بعيج.

نجطج بعططس الخطخيجيغ قططج إنططجرجػا فطي العسططل الدياسطي، فأصططبحػا سياسططييغ 
هططع مططغ دوافططع االسططتعجاد والجاهديططة مططغ الصططخاز األول، ندططبة لسططا أود  فططي دوا م

 لمتفاعل في مثل هحا السجال، وقج ساعج في ذلظ:

الفصخة اإلال ية والتشاغع الجا مي الخمقطي، الطحي صطاحب  مطع اإلندطان مشطح بطجء  -
 الخميقة.

الرقل الدياسي واإلجتساعي الحي إكتدبه شالب معهطج تطجريب السعمسطيغ العطالي  -
 أثشاء سشي دراسته.

ات الدياسططية فططي مططا يفططخز  السجتسططع السحططيط مططغ األفكططار والسعمػماتيططة السسارسطط -
 الستػافخة سهمة السشال، في ذات الػقت.

إشططعال الططخوح الثػريططة فططي الصططبلب، كشططات. أساسططي لسسارسططات الحاططع العدططاخي  -
 القائع آنحاك.

 مسارسة الحخية في شتى صػرها عقب ثػرة أكتػبخ. -

 لعداخي الثاني.التسخد ومػاجهة صمف الحاع ا -

إنخططخاط  ططخي. معهططج تططجريب السعمسططيغ العططالي فططي كططل السجططاالت الحياتيططة، 
فهشاك مغ أصب  مغ كبار السدتثسخيغ، في شتى أنػا  السسارسات التجارية، دا ل 
الدطططػدان و ارجطططه، ومطططشهع مطططغ إقطططتحع دنيطططا الفشطططػن كالتسثيطططل، والغشطططاء، وصطططشاعة 

قطاد العسطل الطجعػي، وإمامطة السدطاجج، السػسيقى، ومشهع مغ  اض غسطار التطجيغ ف
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والايطططام  بتأسططططيذ السططططجارس، والبيػتططططات الجيشيططططة، فأصططططب  بعزططططهع مططططغ هشططططيػخ 
الدطططجادةن، مسطططغ أسدطططػا الخطططبلوى، والسدطططاجج، والسعاهطططج الجيشيطططة، وانخخشطططػا فطططي 
مسارسططططة الشذططططاشات الجيشيططططة اإلجتساتيططططة ، كططططتبلوة التعاويططططح، وترططططسيع التسططططائع، 

، وتصبيع قػاعج الخ ية الذختية متى ما استجعى األمطخ، وغيطخ والحجبات، والسحاية
 ذلظ مسا يقجم لمسخيجيغ وغيخهع مغ  جمات ديشية.

 

إنخخط البعس اأ خ في السجاالت الخياضية، ومارسػا بعزطًا مطغ نذطاشاتها 
مثطل كطخة القطجم، وألعطاب القطػى، ومختمطف الخياضطات، فحطازوا عمطى الدطسعة والدططيخة 

مشها والسحمية، فأصبحػا  بخاء، وحاامًا، وناقجيغ، ومطجربيغ وغيطخ الحدشة، الجولية 
 ذلظ، مسا يعتبخ تخررًا في مجال هح  الشذاشات الخياضية.  

 

فطططي أرض السهجطططخ، إلتحقطططت أعطططجاد كبيطططخ مطططغ الخطططخيجيغ بسهطططغ متعطططجدة، 
كالجبمػماسططية، واإلدارة فططي شططتى أنػاعهططا، والتخجسططة، وكافططة الشذططاشات بالذططخكات 

، كأعسططططال البشطططػك، والسقططططاوالت، وشطططخكات الصيططططخان، والػكطططاالت الجػيططططة، التجاريطططة
والبحخية، والشذاشات الدراتية، ومػاقع اإلنتاج السختمفة، كحطائخ الثخوة الحيػانية، 
في مجال األلبان والمحطػم والجمطػد، ومطدار  تخبيطة الطجواجغ، فطي مجاالتهطا السختمفطة 

إلنتطاج الدراعطي والحيطػاني، ومجطاالت كإنتاج البيس وصشاعة المحطػم، ومبسدطات ا
التدططػيع فططي شططتى مجططاالت التجططارة، التططي تذططسل كثيططخًا مططغ الرططشاعات الخفيفططة، 
والثقيمة، وغيخ ذلظ العجيج مغ السهطغ الػضيفيطة مشهطا والحخفيطة، التطي أتطي  لمخطخي. 

 فيها مج بًل لمعسل واكتداب الخزو.
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ة، لسطا اسطتقا   طخي. السعهطج يعدى ذلظ التصبيع، والسسارسات األدائيطة السسيطد 
مغ العمػم، والتخبية، والسدلػلية، التطي أحيطت فيطه ررح التصمطع لمسعخفطة، وتشسيتهطا، 

 ثع مسارسة نذاشاتها السختمفة، كأحدغ ما تكػن السسارسة.

 

إّن  خي. معهج تطجريب السعمسطيغ العطالي، وحتطى اليطػم، نجطج  فطي كطل محفطل 
مغ السحافل ذات الربغة السسيدة، التي جعمت مغ الخخي. رقسطًا، وركشطًا، مطغ أركطان 

 الشذاط الحي يسارسه. 

 

يحسل  خي. معهج تجريب السعمسيغ العالي في دوا مطه، هماػنطات، ومسيطدات، 
التطططي ال تتصمطططب الكثيطططخ مطططغ التطططجريبات والجهطططج،  الذخرطططية الحياتيطططة، الستكاممطططة،

والػقططت، حططيغ ولػجططه ألي نططػ  مططغ أنططػا  العسططل، أو الػضيفططة، التططي لططع يدططبع لططه 
 مسارسة متصمباتها، فغالبًا ما ياػن مريخ  الشجاح في أداء السهام السػكمة إليه.ن

الحططت ذلططظ فططي مجطال التخجسططة، إذ أّن هشالططظ مطغ الخططخيجيغ، مسططغ مططارس 
ل كستخجع، وهػ ليذ مغ ذوي اإل تراص في المغة اإلنجميدية، فأجطاد وأوفطى، العس

وقجم نسػذجًا يحتحى به، مغ السعخفة واإللسام بسا تقتزيه متصمبطات الػضيفطة، حتطى 
أصططططب  مططططغ الططططحيغ يمجططططأ إلططططيهع، عشططططج تعيططططيغ الستططططخجسيغ األكفططططاء، بالذططططخكات 

 دول السهجخ.والسبسدات، وحتى لجى الجهات الحاػمية والخسسية، في 

 

عططبلوة عمططى تسدططظ الخططخيجيغ بسططا جططاءت بططه اأيططات القخآنيططة، واألحاديططث 
الشبػية، التي تحس عمى العسل، والسثطابخة، واإل طبلص فطي األداء، والتسدطظ بتشفيطح 
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متصمباتطططه، سطططػيًا مطططع الاطططيع التخبػيطططة، فقطططج فقطططج شبقطططػا الاطططيع الدطططػدانية األصطططيمة، 
سططها االعتسططاد عمططى الططحات، ومجابهططة التحططجيات، وجعمػهططا ديططجنًا لحيططاتهع، وعمططى رأ

واتخحوا مغ األمثااللدػدانية، التي حػت هطح  الاطيع نبخاسطًا لحياتهع.ضطل الخخيجطػن 
 :يتسداػن ب..

 هما حظ جمجك مثل ضفخكن

 والسثل القائل:  

 هالجسخة بتحخو الػاشيهان.         

 والسثل القائل:

 ت كختيظن.هالعراية في إيجيظ والجبيب تح         

 والسثل القائل:

 همسشػ  الجيغ ولػ بعجيغن.        

 والسثل القائل:

 هأتفكخ قبل تتػكخن.        

 والسثل القائل:

 هالفاتظ أسخ  فػتػن.        

 والسثل القائل:

 هالتدػي بي إيجك يغمب أجاويجكن.       

 والسثل القائل:
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 هالدػاي مػ حجاثن.      

 والسثل القائل:

 هلدانظ حرانظ، إن صشته صانظ، وإن  شته  انظن.      

 والسقػلة السأثػرة لمذيك فخح ود تكتػك:

 هأصحي بجري، قػمي بجري، شػفي كان تشقجرين.     

إلى جانب كثيخ مغ األمثال، والسقطػالت، والػصطايا، التطي تحطس عمطى العسطل 
لعالي، الطحي الجاد، والعصاء الجؤوب. كحلظ كان شأن  خي. معهج تجريب السعمسيغ ا

كانت شيسته التزحية، واإل بلص في أداء ما يػكل إليه مغ مهام، حتطى ولطػ كطان 
 الترخف بعيجًا عغ عيغ الخؤساء والسدبليغ.

 

قطام  خيجطػ معهطج تطجريب السعمسطيغ العطالي، باثيطخ مطغ البصطػالت والسػا ططف، 
ذلطظ التي تذيخ إلطى مطجى تحسمهطع لمسدطبوليات، التطي تمقطى عمطى عطػاتقهع. يخطالط 

كثيخمغ حدغ الترخف والبت، في السدائل اأنية التي تعتخضهع، بسطا يتساشطى مطع  
مرمحة العسل، وما تتصمبطه مطغ إتخطاذ القطخار الذطافي، مطغ غيطخ اإلترطال بالجهطات 

 السدبولة، إن تعحر ذلظ. 

 

أرجػ أن أستسي  القاريء الكخيع عحرًا، في سخد بعس السػا ف، التي تعزج 
مخت بالسبلف شخريًا، وهي جدء مغ كٍل، ومػ ف واحج مغ عجة هحا الشه.، والتي 

مػا ططف مساثمططة، تططجا مت ومدططيخة الخططخيجيغ التعميسيططة، أثشططاء  يططامهع بسهسططة مططغ 
 أعطع السهام اإلندانية مهسة هالتعميع والتخبيةن.
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حتطى سطبعيشات القطخن الساضطي، كانطت إمتحانطات الذطهادة الرطغخى، شططهادة 
ىن، أو مجارس ما كان يعطخف ب .. هالثطانػي العطامن،إلى الشقل مغ هالسجارس الػسص

السجارس الثانػية، كانت تمظ اإلمتحانات مػحطجة، أي أنهطا تقطام فطي نفطذ التػقيطت، 
 في جسيع السخاكد، بال أنحاء الدػدان.

 

كططان يػكططل أمططخ الايططام بهططا، وتشفيططحها عمططى أرض الػاقططع، إداريططًا وفشيططًا، إلططى 
لططحيغ يعسمططػن فططي مططجارس السحافطططة هاإلسططع الدططابع معمسططي السخحمططة الثانػيططة، ا

لمسعتسجيةن. كشت يػمها أعسل بسجرسة  ػرشقت الثانػية،األبيس، سألشي أحج أوالد 
 العاصسة سبااًل محيخًا وقال:

 هإنت شغال في مجرسة الخػر الصاقي؟ن  

 فأجبته: 

 هأنا ذاتي الصقيت الخػرن.       

 

 الصخيع إلى لقاوة:
وأسططتاذي إسطحاو إبططخا يع الحطاج، هرباشططابي عمطى الدططايغ! ال أسطشج إلططّي أنطا 

يعخف إال أن يقػل الحع في غيخ ما تخددن، أمخ إجخاء االمتحانطات بسجرسطة هلقطاوةن 
عشطج حطجود محافطططة كخدفطان مطع محافطططة دارفطػر، فطي مشصقططة سطهمية تذطغل الحيططد 

 السستج بعج إجتياز سمدمة جبال الشػبة الغخبية.
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دطططمسشا الصطططخد، الطططحي يحطططػي امتحانطططات السطططػاد السختمفطططة حدمشطططا متاعشطططا، وت
ن، ذات القبيشططططة الػاحططططجة، MERCURYجسيعططططًا، قسشططططا بػضططططعه دا ططططل سططططيارة ال ه

فأصبحشا أربعة دا ل تمظ القبيشة أنا وزميمي األستاذ إسطحع والدطائع مػسطى وشطخد 
يتشطا، اإلمتحانات، الحي كشطا نكطغ لطه كطل االحتطخام والتبجيطل، ونػليطه أهسيطة فطػو أهس

نحطغ بشطي البذططخ،  ػفطًا عميطه، و ػفططًا عميشطا فطي ذات الػقططت، مطغ السقطاديخ، ونحططغ 
نتجه إلى بقعة مجهػلة بالشدبة لشا، النجرك كشهها، وال كشه ما يخبله القجر لشا، مع 
ما يصالعشا، ويشاوششا به عطع السدبلية، التطي إنبخيشطا لهطا وتحسمشاهطا، ولطع ياطغ لشطا 

سع والصاعة في تشفيح األمخ، وكان ذلطظ ديطجن السعمسطيغ كافطة مغ فعل يفعل، إاّل الد
 مغ  خيجي معهج السعمسيغ العالي وغيخهع مغ السعمسيغ.

 

في صشجوو الديارة الخمفي كان يجمذ السداعج، وهػ شاب صغيخ الدغ ال 
يتجاوز عسخ  الدادسة عذخ، كان هادئًا غيخ عابيء بسا ألقي عميشطا مطغ مدطبلية، 

ة عخبتطه فطي رحمطة الطحهاب واإليطاب، ومطا سطيقابمه مطغ مذطاو أو هسه يتعمع بدطبلم
 متعة أثشاء الصخيع. 

 

الدائع مػسى مغ  بائل الفبلتطه الطحيغ اسطتػششػا مجيشطة األبطيس مطغ قطجيع، 
فهػ يعخفها جيجًا، إال أّن جل معخفته يتسخكد في حي الخديف وسػو أبجهل، مسطا ال 

لتي تتعمع بسريخ صبية أ طالهع يدطتعجمػن يفيجنا كثيخًا في رحمتشا، ذات األهسية، ا
 وصػلشا، بتػجذ مدع.، وتفاؤل مسدوج بالقمع.
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 خجشا مغ مجيشة األبيس وصػبشا نحػ مجيشة الجلش.، الحطت أثشاء ذلظ وأنا 
بجططػار الدططائع مػسططى، أنططه كططان يتعامططل مططع عجمططة الايططادة هالجركدططػنن برططعػبة، 

تدعيغ درجة، حتطى يطتساغ مطغ تػجيطه إسترحبها فخام كبيخ قج يرل إلى أكثخ مغ 
هلفن العجل هالمدتظن، كي يج ل في مجخى الديخ هالصخيع الحي تدمكه الدياراتن 

 في فزاءات رممية واسعة مستجة وغيخ معبجة.

 

ساعتها تحكخت الدائعهمػسى عبج الغفارن، في كتطاب السصالعطة األوليطة فطي 
فػردن السعخوف، فانتابشي عجم  سديشات القخن الساضي، الحي كان يقػد المػري هال

اإلشسلشان لمخحمطة،  اصطة بعطج مطا بطجأ مػسطى فطي شطخح األسطلمة عمطى العطابخيغ فطي 
 األودية:

 هبا  تخيع المقاوة مغ ويغ؟ن

 يقرج مػسى: 

 هبا  شخيع لقاوة مغ ويغ؟ن        

 فثبت لي:

 أّن مػسى اليعخف شخيع لقاوة. -
 أّن مػسى ال يعخف قجرات سيارته. -

 مػسى ال يعخف تزاريذ الصخيع.أّن  -

 أّن مػسى سػاو دركدػن فقط. -

أّن لغططة مػسطططى غيطططخ سططميسة فهطططػ يزطططيف أحخفططًا ويقمطططب أ طططخى عشطططج  -
 التحجث.
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كططل ذلططظ ال يبذططخ بططالخيخ، فدططألت هللا كثيططخًا، أن يدططتخنا فططي هططح  الخحمططة ال 
 سيسا أنها الثانية في السحافطة بالشدبة لي.

لشهططار، وتػجهشططا مططغ فػرنططا إلططى ماتططب وصططمشا مجيشططة الططجلش. فططي مشترططف ا
 الديج/ مجيخ التعميع، وكان هجفشا:

 إماانية تغييخ الديارة. -
 تدويجنا بػقػد إضافي. -

 ضع أحج  بخاء شخيع لقاوة لسجسػعتشا.  -

لع يدتجب الديج/ مطجيخ التعمطيع لمصمطب األول، واسطتجاب لمصمبطيغ اأ طخيغ، 
الطخحسغ، كخبيططخ. تحخكشطا سططالكيغ  فتدودنطا بطالػقػد وانزططع إلطى مجسػعتشطا العططع عبطج
 شخيع هوالين وهػ أحج  يارات العع عبج الخحسغ.

 

كانت الذسذ تدتعج لمخحيل مغ أمامشا، فتتدمط األشعة عمى نػاضخنا مذعة 
وحارقة، غخبًا كشا نتجه وأمامشا تتعالى قسع جبميطة شطاهقة، تتعثطخ األشطعة الذسدطية 

شطا نشجطػ مطغ الحطخ تطارة، وتطارة ندطتطل في إ تخاقهطا، فطي سطبيل الػصطػل إليشطا، فطمم
 بطل يشػي الخحيل عشا.

يحكخني تعثخاألشطعة الذسدطية فطي اإل تطخاو قطػل الذطاعخ/ الشاصطخ قخيطب هللا 
 في غابات أم بادر :

 وتذهت ثػاقب الشػر ممهًى 

 بيغ أحزان مائها الدمدال

 بيشسا جخت الثعابيغ اجداداً 
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 لها في الجدو  جخ الحبال       

سذ تسامًا وقج تػسصشا الجبطال التطي أشمطت عميشطا مطغ كطل صطػب، غابت الذ
باسقة عسبلقة، تأبى اإلنحشاء، وأصب  الشهار يشدمك مغ الميطل شطيلًا فذطيلًا، فتسطجد 

 الدػاد، وعع، وادلهع، وقدى، واستصال بقاؤ ، فأصب  كميل إمخيء الايذ:

 وليل كسػج البحخ مخخ سجوله

 عمّي  بأنػا    الهسػم   ليبتمي

 

 فقمت   له   لسا   تسصى  برمبه

 وأردف   أعجازًا  وناء   بامكل

 

 أال أيها  الميل  الصػيل أال انجمي

 برب  وما اإلصباح مشظ  بأمثل 

 

 فيا لظ مغ ليل كأّن نجػمه شجت

 بأمخاس  كتان  إلى  صع  جشجل

 

هشا حبمت الدساء، وجاءها السخاض عمى حطيغ غطخة، فانطجلقت السيطا  عميشطا 
صػب، أغمقشا زجاج أبػاب الديارة عميشا، ودثخنا شخد اإلمتحانات ولع نتجثخ، مغ كل 
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إستمبشا ثػب السداعج، الطحي كطان بحػزتشطا، فعدزنطا بطه دثطار الصطخد القطابع بيششطا فطي 
 السقعج، في شسػخ، وعد، وكبخياء، وغصخسة متشا ية.

 رفس مػسى التػ ف  ذية:

 شان.هأن تتجحخج صخخة مغ أعمى الجبال فتدقط عمي

 أو لع يعمع مػسى أنشا محاشيغ بالجبال مغ كل ماان؟  -

 أال يساغ أن تدل صخخة وتدقط عميشا ونحغ متحخكػن؟  -

 أو لع يعمع مػسى أّن تحخكشا في هح  الحاالت غيخ مججي؟ -

 أو لع يعمع مػسى أيزًا أنشا بتحخكشا الحي يخا  صحيحًا، -

 خ جمل؟قج نقع في متاهات التأ يخواإلندالو في أم  

تػصمت مشح بجاية الخحمة، إلطى أّن مػسطى ال يرطم  ألن ياطػن قائطجًا لدطيارة 
هططح  الخحمططة، التططي لططع تكططغ مبهمططة، وذلططظ ألسططباب ذكختهططا تتعمططع بجططػهخ  الدططمػكي 

 كاائغ بذخي يرم  لمايام بسهام تتعمع باإلندانية.

مططغ هشططا إشططتعمت فططي جططػانحي شططخارة اإلرادة السعهجيططة، التططي أضططفت عمططى 
مػكي بعزططًا مططغ أوجططه الهيسشططة عمططى مجخيططات تشفيططح  صططػات الخحمططة، والتخصططيط سطط

 لسجابهة كل ما هػ متػقع.

كططان العططع عبططج الططخحسغ يجمططذ  مططف مقعططج مػسططى مباشططخة ووجهططه يػاجططه 
اإلتجططا  السعططاكذ لططه تسامططًا، أي ترططب  يسيشططه هططي جهططة اليدططار لمدططائع، ويدططار  

الجسطالن، كطل مطغ الذخرطيغ يسطش  ضهطخ  ترب  جهطة اليسطيغ لمدطائع، هزي ركطػب 
 لآل خ، ويجمذ السداعج في الجانب اأ خ في تعاكذ تام مع األستاذ/ إسحع.
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إشتج السصطخ، فدطالت الصخيطع التطي ال تدطس  وال تسطش  فخصطة لسطخور سطيارة 
أ خى في أي مغ اإلتجاهيغ. نحغ اأن في جػف واٍد يسثل ماسػرة كبيطخة، ال حطجود 

، التي بجا مشدػبها يختفع قميبًل قمطيبًل، وأصطبحشا نخطػض فطي ميطا  لها، مميلة بالسيا 
 مشدابة ببل رحسة وال شفقة.

صستشا جسيعًا ولع يرست ما بجا مشا، تػُجذ ودعػات، تخممها هديع الخعطػد، 
وضجي. الرػاعع الستتابع، الحي تشت. عشطه بطخوو قمسطا تػصطف بطه أنهطا همفدعطةن 

القابع بيغ يجي الذطيك أو الفكطين، رغطع مطا  ومقدعة،هأشج مغ مخآى الدػط الجمجي
 يشبعث مشها مغ ضػء، فهػ أكثخ إفداعًا.

 

 لع يخصخ ببالي في تمظ الداعة أن هأدنجنن أو هأنػنين وأقػل:

 عدعذ  الميل وناما، 

 واكتدى الػادي ضبلما.

 

متسطثبًل أمططامي الفشطان البططار ،  زطخ بذططيخ، أجسطل مططغ غشطى لّميططل وهبالميططلن 
 تدمقًا بيغ فخو  األشجار، أو جالدا عشج الذػاشيء.عشجما ياػن م

 لكغ نز الدبال يقػل:

 هل كان ليل  زخ بذيخ كميمي هحا؟

 كساأني ال أستصيع أن أردد بعزًا مغ أغشية لمفشان البار  الصيب عبجهللا:

 با    يا   ليل   الفخح
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 داوي القميب المي انجخح

 فهل يا تخى مثل ليمي هحا:

 أم يجخحه؟نه يجاوي القميب 

 فكبف ياتخى ه أتخنعن و هأنػني؟ن

 لكشي كشت أهسهع دا ميًا وأقػل:

 هيا ود مزػي تجيبه قػين. 

مسا ال شظ فيه أّن ليمي ال ُيبقي وال يطحر لمفطخح جانبطًا يدطتمقي عميطه، فحتطى 
 مقػلة: ههػي ياليمةن أصبحت ثقيمة عمى المدان، وال تخصخ ببال.

ن MERCURYين وفمكشطططا سطططيارة هونحطططغ نخطططػض فطططي هطططحا الخزطططع هالشطططػح
صططغيخة، هماعاعطططةن، ال تديطططج حسػلتهططا عطططغ هإثشطططيغ شططغن  ررطططت لشقطططل البزطططائع 
والسدتمدمات، ال لشقل البذخ. وإذ نحغ نخػض نفاجأ برخخة كبيخة تتػسط الصخيطع، 

 وهي غارقة في الساء إلى قخب قستها.

 عشططجها صططاح مػسططى، وهططػ يصططل يخأسططه  ططارج القبيشططة، بعططج أن تػ ططف عططغ
الديخ والغيث قج زاد انهسارًا، وا تمط  ببعس مغ ندسات الميل الباردة الخشبة، التي 
دعتشطا إلطى لسمسطة أشطخاف مططا نختطجي مطغ مبلبطذ، تػ يططًا مطغ البطخد ونغسطات الخشػبططة 

 العالية، صاح مػسى وسيارته تػاجه تمظ الرخخة السختبة:

 هيا ام ابجرهسغ، يسيغ وال شسال؟ن 

 وكان يعشي:

 بج الخحسغ، يسيغ وال شسال؟نهيا عع ع
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 خجت الكمسات مغ فع عع عبج الخحسغ متقصعة، وأسشانه ترصظ مغ البطخد، 
 وهػ مقشع الخأس حتى الشخا ، وكانت اإلجابة:

 هيسيغن...       

ياله مغ يسيغ مهمظ، فقج انعصف مػسى بديارته يسيشًا حيث سقصت الديارة 
حططػي الساكيشطة وتعصمططت تسامطًا عططغ فطي بخكطة غططاص بطجا مها الجططدء األمطامي الطحي ي

 الحخكة هالجورانن.

نحسج هللا أن الساء لع يغسخ القبيشة، وبحلظ نجا الصخد مطغ البمطل، وأنجانطا هللا 
مططغ الدلططل. كططان عبططج الططخحسغ  بيططخًا مستططازًا فططي شططخو الشقططل البططخي، وبالططحات شخيططع 

معاكدطًا لطه  لقاوة، إال أنه هدقذن عشطج إرشطاد  ل.. مػسطى . ذلطظ ألنطه كطان يجمطذ
فقرج عبج الخحسغ، عشجما أجاب عمى سطبال مػسطى الطحي شطخح فطي وقطت عرطيب، 

 هيسيشه وليذ يسيغ الدائعن.

ما يهع في األمخ أنشطا وقعشطا فطي مطأزو، فخأيشطا أن نشتططخ قمطيبًل، عطّل الدطساء 
تخحسشططا، وتعسططل عمططى قفططل ششططابيخ السيططا ، بخحسططة مططغ هللا، الططحي لططع يفططارو ذكططخ  

 التحجث، وقمػبشا عشجما نرست.أفػاهشا،عشج 

 

إنتطخنططا فانترططف الميططل، الططحي لططع يعططج يسّاششططا مططغ رؤيططة بعزططشا، إاّل سططاعة 
ومططيس بططخو  ططاشف. أ ططحت الدططساء تقمططل مططغ سططقػط فيلهططا السططائي، وأراد القططػم 
الشططططدول إلططططى األرض، فأوضططططحت لهططططع إّن مثططططل هططططح  األمططططاكغ غشيططططة بثعابيشهططططا، 

كالحئاب والزبا ، فسغ األججر أن يبقػا بأمطاكشهع،  وبحيػاناتها الستػحذة السفتخسة
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دا ل الديارة، ويدتخجمػا البصاريات هالصػرشن، كصارد لمحيػانطات السفتخسطة، التطي 
 تخذى الزػء، والتي تتجػل ليبًل مغ أجل الحرػل عمى صيج ثسيغ.

هدي شبعًا  بخات معهجية، تفتقطت ونزطجت فطي ذلطظ الػقطت القاسطي، فخحطب 
بططجل أن يػجهططػا لططي تبططارات الذططاخ، إزدادوا  ػفططًا، ورغبططة فططي حيططاة بهطا الجسيططع، و 

أشططػل، لكشططي عمططى يقططيغ أنهططع، وفططي حططالتهع تمططظ، شططاخوا هللا عمططي نعسططة وجططػدي 
 بيشهعن

نحغ اأن عشج الثانيطة صطباحًا مطغ يطػم الجسعطة، عمسطًا بطأن اإلمتحطان، الطحي 
عشج الداعة الثامشة نحغ برجد ، سيعقج صبيحة الدبت، حيث تبجأ الجمدة األولى 

 صباحاً، في كل أرجاء الدػدان.

لطظ عديطدي القططاريء أن تترطػر هططحا السػ طف، الططحي انغسطذ فيططه إثشطان مططغ 
السعمسيغ، ال سبيل لهسا االترال بطأي جهطة رسطسيةأو غيطخ رسطسية، يتػقعطان أثشطاء 

 ذلظ السػ ف:

 السػت كأسػأ تػقع. -
 السخض. -

 دمار أوراو اإلمتحان. -

 لسخكد اإلمتحان.الػصػل الستأ خ  -

شال عمى أرجمشا اإلنثشاء، هوتسمسمشان في جمدتشا، ودار بخمجنا ما لع يجر مغ 
قبل، الرست رافقشطا و طيع بيششطا، والكاشطفات الزطػئية هطي ،الػحيطجة، التطي تتحطجث، 
ورزاز بارد يتدطاقط عميشطا، يطشهر أجدطادنا كالذطخارات الرطغار. صطبخنا ... وصطبخنا 

 شا قالػا:ونحغ نشتطخ الرباح فأهم

 هالرباح رباحن.         
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 وقالػا:

 هإّن الربخ مفتاح الفخجن.

 وقالػا:

 هأصبخ فإّن الربخ جسيلن.

 وقالػا:

 هالربخ جبخن.

 وجاء في األثخ:

 سأصبخ حتى يعجد الربخ عغ صبخي 

 وأصبخ  حتى  يأذن  هللا   في  أمخي              

 وأصبخ   حتى    يعمع   الربخ   أني             

 صابخ  عمى  شيء  أمخ  مغ  الربخ             

قطططخأت هطططح  ال بطططارات، ماتػبطططة دا طططل أحطططج البرطططات هالهخمطططةن، ذات المطططػن         
البسبي هالتطي اكتدطت بطه إعجابطًا بأغشيطة الفشطان الكبيطخ/ شطخحبيل أحسطج، هيطاالبلبذ 

 ا لياليشا كثيخًا في ساحات السعهجن.البسبين، الحي عصخ به

 

كانطت تمطظ البرطات تعسطل ضطسغ فخيطع مػاصطبلت العاصطسة، فطي  طط الحططارة 
الدادسة، بسجيشة الثػرة، والحي كان كثيخا ما يدتقمه شبلب معهج السعمسيغ العطالي، 
جيلة وذهابًا ما بيغ محصة الذهجاء الذطهيخة،هعبج هللا  ميطلن، بأمطجرمان، ومطا بطيغ 
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ومططا بططيغ السعهططج ومططػاشغ سططاغ الصططبلب بططالثػرة، عشططجما كططانػا اليشتطططخون  السعهططج.
ساعة تحخك الكػمخهالبزن، السخرز لشفمهع مغ وإلطى مبطاني السعهطج، أو عشطجما 
ال يحزخون إلى مػ ف الكػمخهالبزن الستفع عميه، فطي الػقطت السحطجد، السبطخم. 

 له مغ إدارة السعهج.

 كانت تمظ البرات رحسها هللا:

 ي  صػة إثشيغ مدتحيلن.هتسذ

 وكانت:  

 هتسذي  صػة قجام و صػتيغ وران.       

 وكانت:  

 هتشّكذ بعس األحيانن       

 وكانت: 

 تسذي  الهػيشا كسا        

 يسذي الػجي الػحل.       

 وكانت:

 هُتحدغ الػقػف أكثخ مغ السذين.      

 وكشت أسسعها كثيخًا:

 هتقشت وتلغن.      

 ورأيت:
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 هكثيخًا ما يقػم الدائع بغد مصخو الغارب لها كي تتحخكن.      

 وأ الها تقػل أثشاء مذيتها هالسمكمكةن:

 هالعيغ بريخة والميج قريخةن.

 أو تقػل:

 فػقي حسل وتحتي حسل       

 يارب الحسل تديل الحسل.       

 

ن وهطي كمسططات كانططت تقػلهطا الرططيجة هالحامططلن، التطي ربططط عمططى ضهخهططا هأدمحم
 :أ ػ هفاشسةن، في أحج نرػص األحاجي الدػدانية، وكان عشػان الحجػة

 هفاشسة وأدمحم أ ػهان.

 أو تقػل:

 ياضهخي.       

ساشت حخكتها بعج صبخ امتج شػيبًل، ثع ا تفت ولع تبع أثخًا، وال نطجري نحطغ        
لطحي شبلب معهج السعمسيغ العطالي، أيطغ اسطتقخ حصامهطا بعطج ذلطظ العشطاء والرطبخ، ا

 كتبت أبياته عمى صفحاتها.

 



 

461 

 

ن صططابخون وصططامجون، فهططل ياططػن MERCURYهططا نحططغ فططي سططيارتشا ال ه
ن، ندطبة لطخقع NO. 8مرطيخنا هبعطج الرطبخن، كسرطيخ باصطاتشا التطي أشمقشطا عميهطا ه

 الخط التي كانت تحػم فيه.

فخجت ... فخجت رددتها فانكدخ حاجد الرست، عشجما شع مغ أمامشا ضػء  
متػقعًا عمى اإلشبلو، إنها سيارة تقتخب مشطا، عشطجها صطاح زميمطي األسطتاذ/ لع ياغ 

 إسحع إبخا يع الحي صست كثيخًا:

 هالحسج هللن. 

ن أمامشطططا، وحطططجثشا راكبػهطططا بعطططج أن حيػنطططا، أّن MERCURYتػقفطططت سطططيارة ه      
الصخيططع أمامشططا أسططػأ مسططا نترططػر، واقتخحططػا عميشططا الخجططػ  إلططى الططجلش.، لكططشهع لسططا 

مسػا بأمخنا، إنتذمػنا باستخجام الجشطازيخ والحبطال، مطغ بخكطة السطاء التطي كشطا فيهطا ع
نابع، سطحبػا سطيارتشا إلطى الخمطف فأصطبحشا أمطام نفطذ الرطخخة التطي أ صطأ عشطجها 
العع عبج الخحسغ الػصف، وتخكػنا بعج أن عاهجونا بأنهع سيحسمػا رسالتشا الذفهية 

 جيخ التعميع بالجلش..إلى مداعج السحاف  لمتعميع، وإلى م

تداعجنا في عسمية تشذيف البػبيشا فجارت الساكيشة، وواصمشا السديخة ولكغ، 
هططح  السططخة،  عططغ يدارالرططخخة. قبططل بططدوم الفجططخ بقميططل تػقفشططا عشططج فدططحة رمميططة 

 صغيخة، آثخنا التػ ف عشجها حت الرباح.

شا الحخاسطة إستخجمشا البصاريات هالكذافاتن ونػر الديارة الرطغيخ ، واقتدطس
بيششا، لكششا لع نهشأ بحلظ التقديع كثيخًا، فقج حجث ما لع ياغ في الحدبان، مسا أثار 

 فيشا القمع، الحي تسجد إلى حج الخػف والححر.
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ضهخ أمامشا فجأة  سدة مغ الجسالةهاألبالةن السدمحيغ، ونحغ ال نحسل مغ 
نارًا في قصع مطغ الحصطب كطانػا الدبلح إال أكفشا. حصػا رحالهع إلى جػارنا، وأشعمػا 

يحسمػنهطططا فطططي القطططخاف، هوهطططي حاويطططات جمجيطططة تدطططتخجم فطططي حفططط  األشطططياء، التطططي 
 يحتاجها السدافخون في تخحالهعن.

 

أسطططخرت لدمبلئطططي أن مثطططل هطططبالء قطططج ياػنطططػن مطططغ الهسباتطططة ال سطططيسا فهطططع 
أن  مدمحػن، كسا أنه ال يجػز ندولهع قخبشا مشا، إن لع ياطغ هشالطظ هطجف. وأكسمطت

وجػد عخبة في هحا الساان قج يثيخ الذاػك لجيهع يإماانية وجػد ثخوة ماليطة نقجيطة 
أو بزططائع أو أي مقتشيططات أ ططخى. هكانططت الفكططخة نططات. دراسططة قسططت بهططا وأنططا شالططب 
بسعهطططططج تطططططجريب السعمسطططططيغ العطططططالي، شطططططسمت مجسػعطططططات الهسباتطططططة، مسارسطططططاتهع 

 و رائرهعن.

بيشها، وادلهع األمخ، وجاءت الفكخة التي تذتتت أفكارنا، وتباعجت السدافات 
 تحسل الخبلص أ يخًا:

نططحهب إلططى هططبالء القططػم، ونحسططل كططل مططا تبقططى مططغ شعططام لططجيشا هالططدوادةن، 
نذاركهع الحجيث، ونذخح حالشطا، ليعمسطػا أنشطا معمسطيغ ال تجطار، وأن الدطيارة مطبجخة 

 ومعصمة. 

بططة دسططسة مططغ المحسططة جالدططشا الجّسالططة هالهسباتططة فططي نطخنططان، وتذططاركشا وج
الشاشفة هالسحّسخةن، والجبغ، والصعسية، التي كانت بالشدبة لهع زادًا يذتهى. وكانت 
بالشدططبة لشططا آ ططخ زاد معشططا  قططجمػا لشططا كططبوس الذططاي األحسططخ هالتقيططلن، ذي الصعططع 
البلذ  هقخض .. قخضن، إال أنه في تمظ المحطة كان حمػ السحاو، ألنه كان  اتسة 



 

463 

 

قات، بيششا وبيغ أوللظ القػم، وأ حنا نحاطي القرطز، ونتبطادل الكمسطات لتصبيع العبل
 حتى أصب  الرباح.

لسمططع الجسالططة مططا تبعثططخ مططغ رحمهططع، وسططاروا إلططى جهططة غيططخ معمػمططة وسططط 
الجبططال، ترططحبهع  يبططة أمططل كبيططخة، بعططج أن كططانػا قططج أنططا ػا بايعططة سططاورتهع فيهططا 

 الطشػن، باستبلب الفخيدة قبل مػتها.

 طططة شعطططع يختمطططف حدطططب الحطططال، فهطططاك عديطططدي القطططاريء هطططح  األبيطططات لئلنا
 الذعخية العاشقة، الػلهى:

 حيغ أنا ػا قبيل الرب  تيدهسػا،       

 وحسمػها،       

 وسارت بالهػى اإلبل.       

 يا تيذ في تخحالظ األجل.       

 

 وراهب الجيخ بالشاقػس مشذغل،       

 شبات عذخي عمى رأسي،       

 قمت: و 

 أيا راهب الجيخ هل مخت بظ اإلبل؟

 فأّن لي وشاى،

 وحّغ لي وباى،
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 وقال لي:

 يا فتى!

 إّن البجور المػاتي جلت تصمبها،       

 باألمذ كانػا هاهشا،       

 واليػم قج رحمػا.       

 شتان ما بيغ إنا ة ورحيل!

 أي إنا ة؟ وأي رحيل؟ عايذشاهسا في وسط الجبال!

 في ليمة مغ ليالي الخخيف 

 مثقمة   باألسى   والزجخ.       

 وأي إنا ة ألهبت السذاعخ، في راهب مذغػل بقخ  أجخاس الكشيدة!

اليططػم الجسعططة وال زلشططا نبحططث عططغ هالمقططاوةن، نرططف الدططاعة مزططى فططإذا بشططا 
نجتططاز الجبططال، التططي الزمتشططا مشططح مغادرتشططا لسجيشططة الططجلش.، ونشحططجر فططي واٍد متدططع 

 تحيط به الجبال مغ كل صػب.

 

انصمع مػسى كاإلعرار صػب وسط الػادي، غسختشا الفخحة فها نحغ نطدداد        
أمبًل، وسعادة، نتػو مغ  بللهسا لمػصطػل إلطى لقطاوة قخيبطًا، وفطي الحايقطة لطع نكطغ 

 نعمع حتى تمظ المحطة أيغ تابع تمظ المقاوة.
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نتخصططى شططجيخات الططػادي الستفخقططة أمزطيشا ربططع الدططاعة، فططي إنجططخاف سطخيع،       
 القريخة، نشطخ إليها وكأنها هي التي تشجفع وتديخ، في االتجا  السعاكذ لشا.

 

بيشسطططططا نحطططططغ مشحذطططططخيغ وسطططططط اأمطططططال والتػقعطططططات الحدطططططشة، إذا بأصطططططػات،      
واحتكاكات، وعػيل حجيجي، يذشف آذانشا، بال مطا هطػ مطدع. غيطخ مطألػف، ويسطدو 

يالشططا السشدططػجة لصافططة ورقططة، فقططج إ تططار أحططج اإلشططاريغ صططستشا الجسيططل، و يططػط  
الخمفيطيغ مغططادرة الدططيارة، وقفطد أمامشططا يشططجفع فطي سططخعة عاليططة إلطى األمططام، مثططل.. 
حيػان هالكشجارون، وبعطج كثيطخ مطغ الذطخبصة عمطى مجطخى الدطيخ مطغ جطخاء إحتكطاك 

 السذبومة. الهػب باألرض، تػقفت الديارة بحسج هللا ولع يربها داء اإلنقبلبات

 

تخكشا الدطيارة وتخجمشطا هأي وقفشطا عمطى أرجمشطا معتسطجيغ عميهطا كطل االعتسطادن،       
أما ما يقرج بط هالخجالةن األ خى فمطع ياطغ لشطا مشهطا نرطيب. فقطج كطان الطػادي مميلطًا 
بجساعات مجتهجة في السديخ، في إتجاهات مختمفة، وكان أقمهع تدمحًا مغ يحسطل 

 ا الخسدة أمتار.هحخبةن  يتجاوز شػله

 

جاءنططا مػسططى بططالخبخ، بعططج أن تططابع األثططخ الططحي  مفططه الهططػب أثشططاء انجططخار  
عمى األرض، بأن هالدػاميلن ويقرج هالرػاميلن، التي تحبذ العجل قج هإنهمجتن 

 ويعشي هإنحمجتن، كسا إنحمجت معها الكتيشة، و هضاعت التيمةن. 
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ها فػجططجها محمػجططة أيزططًا، ال يسمططظ مػسططى إاّل كتيشططة واحططجة أ ططخى، تفحرطط
عشططجما أراد اسططتخجامها. هشططا صططاح القزططاء، وأودى بحيططاة الدططيارة، فأصططبحت بططبل 
حخاك. وجاء القطخار أن نتخكهطا ونشجطػ بأنفدطشا وشخدنطا العديطد الطحي يديطج عمطى وزن 

 األستاذ/ إسحع ببزع كيمػجخامات.

 

أنطا واألسطتاذ / تخكشا الدائع والسداعج وعبطج الطخحسغ لطجى الدطيارة، وتبادلشطا 
إسحع، في تشاوب غيخ متكافيء لحسل الصخد، فكان أقػانا يرطل بطه إلطى مدطافة قطج 
ال تديج عغ العذخة أمتار، وبعج قصع أربعة أو  سدطة مدطافات كشطا نأ طح قدطصًا مطغ 
الخاحة، يجمذ كطل واحطج مشطا عمطي شطخف مطغ أشخافطه، نتجطاذب أنفاسطشا، هزي ركطػب 

 ًا.الجسلن الحي تصخقشا إليه مدبق

 

ذكخني حسل الصخد عمى أكتافشا مػقفًا مغ مػا ف قرة سيجنا عسخ رضي هللا 
عشه مع أم اليتامى. فعشجما ذهب إلطي بيطت مطال السدطمسيغ، وأمطخ الخطادم أن يحسطل 

 عميه الجقيع، قال الخادم:

 هعشظ أم عميظ يا أميخ السبمشيغ؟ن.

 قال سيجنا عسخ مشدعجًا:

 هثكمتظ أمظ! إحسل عمّي الجقيع، أأنت تحسل عشي ذنػبي يػم الايامة؟ن.       

 هاحا كان حسل الصخد واجبًا مقجسًا عميشا.

 فسغ يا تخى يحسمه عشا، ونحغ نتجه إلى المقاوة ببل دليل أو رفيع؟       



 

467 

 

كشا نديخ فطي إتجطا  ه الطجبال تطبذن التطي تطع تفدطيخها عمطى أّن مطغ سطألشا  
اططػمي كالسجرسططة، أو نقصططة البططػليذ، أو قخيططة، كططان يقرططج هالجبططال عططغ مػقططع ح

الغبرن عشجما أشار بحلظ بيج  التي لع تكغ مذغػلة بالحخبة، والتي  مشاهطا قخيبطة، 
إاّل أنها إسطتغخقت زهطاء الطثبلث سطاعات مذطيًا عمطى األقطجام، وذلطظ ألّن الطػادي كطان 

 مقعخًا، همعمػمة مغ العجسات، يا  خيجيغ !ن.

 

الداعة تجاوزت الحادية عذخة صباح يػم الجسعة، عشجما وصمشا إلى سطػو        
والي، الحي لع نجج به أحج سػى إمخأة واحجة، والتي لسا سألشاها أجابت بأنها زوجة 

 السداعج الصبي. 

كان الدػو يتكػن مغ مجسػعة مغ هالخواكيبن الستخاصطة، الستبلصطقة، فطي        
صف واحج، تغصيها مغ أعمى هنتفن وقصطع باليطة مطغ الخطير، وبعطس مطغ سطيقان 
الشباتات هوالقرن، وعشجما سألشا عغ العشرخ البذخي فطي الدطػو، عمسشطا بطأّن ذلطظ 

يػتات الستشطاثخة فطي الطػادي، الدػو يتػسط مشصقة تجسع، ألشتات مغ الفخقان، والب
الحي عخف ب..هسػو والطين، مشدطػبًا لمسشصقطة، يبمطه الشطاس مطغ كطل صطػب قبيطل 
مشترف نهطار كطل جسعطة، وقطج أشطارت عقطارب الدطاعة، وقطت سطبالشا، إلطى الحاديطة 

 عذخة صباحًا.

 

كان الجػ  والفقطخ يحػمطان مطغ حػلشطا، فصافطت بطي الطحكخي، يطػم كطان الػليطج 

جػعططًا وأرقططًا، أيططام السجاعططات الستكططخرة، التططي ضفططخت بشططا، واجتاحططت اليططافع، يتمططػى 

 مػاقع متعجدة، مغ ببلدنا.
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كان أقمها أثخًا، ما مفته في أحبلم األشفال الجيا ، وسبالهع الحي ال يتػ ف، 
عطططغ مرطططادر الغطططحاء، وإشطططبا  رغبطططات الجطططػعى، وسطططصػة الجطططػ ، ونذطططػب أضطططافخ  

لطع السزطشي، الطحي أنهطظ الحيطاة مطغ حطػلهع، القاتمة، في أجداد الرغار، ووجع األ 
 فتحكخت ما أنذجته يػمها هعمى لدان شفل جائعن:

 حيغ صخ ت عمى الجنيا،     

 وبعيشي ذاك البخيع...     

 كػاحج مغ ألف يػلجون،     

 في وسط الطبلم...     

 كػاحج مغ هبالء الػافجيغ،     

 العابخيغ.....     

 

 بيارو ... حيغ صخ ت ما ارتفعت     

 ما فاضت األنهار في السذارو،     

 فأنا لدت رسػال مغ عشج اإلله،     

 لدت السدي  بغ مخيع.     

    

 فأبي في الدر  يحرج..     

 وسيعػد مغ بعج الغخوب،     
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 مامبًل بالعذب...     

 مخصعًا  ببقايا شيغ،     

 سيعػد مغ بعج الغخوب...     

 كالصيف القتيل،     

 متمفعًا بالرست الجفيغ.     

      

 فالجػ  يسؤل كل أرجاء الساان،     

 والفاقة العسياء ،     

 تدتل الديػف البارقات القاتبلت..     

 بال أرجاء الساان،     

 والرػت يعمػ هشاك يبعثه األنيغ...     

 

 أبتا !

 أما حرجت اليػم بعزًا مغ رغيف؟

 هالدر  ضّغ بشي ن،

 أدركها الزيا ن.هوالذاة 
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 أما ! 

 أما مغ قذخة فػل، 

 أو بقايا مغ دقيع؟

  

 باألمذ كانت هاهشا، 

 تحت الفخاش،

 قصعة  بد ...

 كانت تجػس في هحا الفشاء،

 وبجا ل ذاك اإلناء.

 

 وأنام في  جل الػليج السدتكيغ،

 أحمع بالخغيف وبالجقيع..

 وعػدة الصيف القتيل ،

 مذسخًا... متمفعًا،

 الغخوب.بعج 
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كشا ونحغ نتحاور مع تمظ الذطابه الػحيطجة قطي السشصقطة، ناطف أمطام هقصيطةن 
مشفطططخدة، بجانبهطططا مبشطططى شطططيجت حيصانطططه مطططغ ألطططػاح هالدنطططظن، فعخفشطططا مطططب خًا أنطططه 
هشاحػنةن. سألشا عغ السداعج الصبي، فأجابشا بحزػر  الفػري، ليحييشا وهيقالطجنان 

هالقصيططةن، التططي عمسشططا فيسططا بعططج بأنهططا بحسيسيططة بالغططة، وهططػ يذططيخ إليشططا بططج ػل 
 ال يادة، وغخفة الشػم، والسصبك، واالستابال معًا.

تقػم القصيطة بأربعطة مهطام كمهطا كبيطخة، فتطحكخت حرطان أمطخيء الاطيذ الطحي 
 وصفه الذاعخ بأربعة صفات أيزًا، كمها كبيخة إذ يقػل:

 ماٍخ،   مفٍخ،   مقبٍل،   مجبخ، ٍ  معاً        

 كجمسػد صخخ حصه الديل مغ عل.         

 

حايشا قرتشا لمسداعج الصبي، الحي أندتشي أحجاث الدمان اسطسه، لكطغ مسطا 
أذكخ  أنه أحج أقارب زميمشا حساد عبج  إسطساعيل، الخطخي. الطحي ورد إسطسه مدطبقًا، 
والحي كان لشا بسثابة الذفاعة لجى السداعج الصبي بسا غسخنطا بطه مطغ كطخم وحدطغ 

. وهاططحا رافقشططا معهططج السعمسططيغ العططالي فططي تخحالشططا وفططي حمشططا، بتمططظ البقعططة ضططيافة
 الشائية عغ مػشششا بسجيشة باألبيس.

 

أد مشا شخدنا الجسيل أمامشا دا ل القصية، بعطج أن عمطع مزطيفشا بسطا يحػيطه، 
بططيغ شيطططات أغمفتططه الستعطططجدة مططغ الطططػرو، والقسططاش، والخطططير، وثططػب السدطططاعج، 

يطل في أيجي أميشة، إلى أن تحيغ ساعة رحيمشا، التي أصبحت وشسأنشا عمى أنه س
 مجهػلة تسامًا لجيشا.
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أ بخنا محجثشا ونحغ نتشاول شعطام اإلفصطار، الساطػن مطغ العرطيجة، والسخقطة، 
والمحسة، التطي أحزطخناها مطغ جطدارة بأحطج الخواكيطب، حرطمشا عميهطا صطجفة، عشطجما 

خة عجططػز، وذلططظ مططغ سططسات لحستهططا عمسشططا بططأّن بقططخة انكدططخت وذبحططت، وأ الهططا بقطط
 التي استعشا عمى أكمها بإستخجام الدايغ، عمسًا بأنها غميت في الشار غميًا جيجًا. 

 

أذكخ أن سعخ الكيمػ كطان بسبمطو عذطخة قطخوش، هيعشطي الجشيطه يجيطب عذطخة 
كيمططػ مططغ المحسططةن أمطططا سططعخ كيمططػ المحسططة اليطططػم، لؤلبقططار التططي ال يذططػبها كدطططخ 

ن جشيهططًا، أي أّن سططعخ األ يططة مططغ المحسططة يعططادل أكثططخ مططغ 27333ضططاهخي،ه بمططو ه
جشيهططًا، وهططػ  253جشيهططًا، ويعشططي ذلططظ أّن ربططع أ يططة المحسططة يدططاوي مبمططو   1333

السبمو الحي يساغ أن يذتخى به الذاري عجد  سدة وعذخيغ كيمػ مغ لحسة سػو 
كطان قطج إشطتخاها  والين. المشا مزيفشا كثيخًا عمي تكبطجنا مذطاو شطخاء المحسطة، ألنطه

 مدبقًا، مجعسًا حجيثه بأنها لحسة بقخة مادػرة. 

 

حزخ وجبة اإلفصار معشا، العطع عبطج الطخحسغ والدطائع مػسطى، بعطج أن تخكطا 
السداعج في ماان الحادث، ليقػم بحخاسة الديارة، كان مطهخهسا يػحي بأّن رأيهسطا 

لػصطػل إلطى هالططجبال قطج هتمطفن، كانطا مططخهقيغ تسامطًا مطغ شططػل السذطػار فطي سططبيل ا
ال ططبذن، زائططجًا مططا عانططا  الدططائع مػسططى، أثشططاء محاوالتططه الجائبططة، بغيططة إصططبلح 

 العصب، الحي حل بديارته الفارهة.
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أما فيسا يختز بالحجيث عغ لقاوة أوه المقاوةن، فقج أ صخنا مزيفشا الكطخيع 
ن، يحسطل فطي بأّن هشالظ هلػرين سيحل بػاديشطا بعطج سطاعة مطغ اأن هشبعطًا بالتقخيطب

دا ططل صططشجوقه عططجدا مططغ رواد الدططػو، الططحيغ يعسططل عمططى تجسططيعهع مططغ مشططاشع 
مذتته، في دا ل الػادي، ومغ ثع يحهب بالبعس مطشهع إلطى مجيشطة الطجلش.، فطاقتخح 
 عميشا أن نتفاوض مع صاحب أو سائع هالمػرين، في إماانية تػصيمشا إلى لقاوة.

 

يمشا أنشا كشا هنشػنين وهنتخنعن بخائعطة ساعتها اتدعت دائخة األمل أمامشا، وتخ
 الفشان السبج ، ود كخدفان، األستاذ/ عبج القادر سالع:

 المػري  حل  بي       

 دالني في الػدي.       

فعططبًل حططل المططػري فططي سططاحة الدططػو عشططج الػاحططجة ضهططخًا بالتقخيططب، هلكشططه 
 لؤلسف ما حّل بي وال دالني في الػدي الحي أحمع بهن.

شيء لجيشا يػصف بطهالتقخيبن، هعمسطًا بطأّن التقخيطب فطي المغطة، هطػ كان كل 
نػ  مغ أنػا  السذي لجى الحئاب "السخافعيغ"ن، ألنشا كشا ندابع الدمغ، ونتصمع إلى 
الغطخوب أو الذططخوو فقططط، حيططث أّن الفططارو بيشهسططا أصططب   يصططًا وا يططًا ضطط يفًا، ال 

 سيسا ونحغ محتاريغ نحل ونخبط فيسا بيغ:

 سدافة التي تفرمشا عغ لقاوة.شػل ال -
 الحرػل عمى الػسيمة السشاسبة لمػصػل لسخكد اإلمتحان. -

 سبلمة وأمغ الصخد القابع دا ل القصية. -

 عبلوة عمى صحتشا التي نديشا أمخها. -
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إنصمقشططا جسيعططًا صططػب المططػري، وجططجنا الدططائع  مططف عجمططة الايططادة يشتطططخ 
نحطػ مجيشطة الطجلش.. لطع يتحطجث لحطة ندول الخكطاب، ومطغ ثطع يتحطخك بجفعطة أ طخى، 

كثيخًا عشطجما شخحشطا لطه مزطسػن حالشطا، وافطع عمطى الفطػر، لكطغ بذطخط أن نطجفع لطه 
مبمططو أربعططيغ جشيهططًا مقططجمًا. وافقشططا نحططغ أيزططًا عططل العططخض، ولكّشططا أ بخنططا  بأنشططا ال 
نسمظ ذلظ السبمو الكبيخ حاليًا، لكطغ بطإذن هللا، سشدطمسه مطا شمبطه فطػر وصطػلشا إلطى 

 ة.لقاو 

 هأنا ال أتعامل مع الحاػمة أبجًان.       

قالهططا فططي صططمف وافتططخاء، اسططتخجمشا معططه كططل أسططاليب الخجططاء، والػششيططة، 
واإلندططانية، ومدططتقبل أبشططاء السشصقططة، والسدططبولية، وغيخهططا مسططا تعمسشططا ، وتططجربشا 
عميه، في معهج تجريب السعمسيغ العطالى، فمطع نفمط  أبطجًا.هيطهخ أّن الخجطل مزطخوب 

 حاػمة، بالزخبة القاضية، في زمان سابعن 

 

نػى الدائع التحخك عشا وعغ كبلمشا هالفارمن بالشدبة له، فسا كطان لطجيشا إاّل        
أن نخسل معه  صابًا إلدارة التعميع بالجلش. يحػي وصفًا كامبًل، لسا حّل بشا ولسطا هطػ 

لجمدططة األولططى متػقططع فططي الدططاعات القادمططات، التططي تفرططل فططي مططا بيششططا وبططيغ ا
 لئلمتحان.

 

شططاخنا الخجططل عمططى مػافقتططه لحسططل الخسططالة، لكشططي لططع أكططغ متفططائبًل مططغ أنططه        
سيجسها في يج السدبوليغ، بل قج يقػم بجسها في جيبطه إلطى حطيغ، إن لطع ياطغ قطج 

 مدقها، بعج أن أدار عجمة الايادة في االتجا  السعاكذ لشا.
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ال الخيبة، نمعغ زمانشا وندتغفخ، نكيل المػم عمطى رجعشا إلى القصية نجخر أذي      
ن وندتغفخ، نعّخي بالحجيث سطاحات السدطبوليغ MERCURYصاحب العخبة ال ...ه

بطططالتعميع وندطططتغفخ، نزطططخب كفطططًا باطططٍف ونطططبف وندطططتغفخ، نطططبدي صطططبلة مقرطططػرة 
 ومجسػعة ونجعػ.

 

اب غادرتشا الذسذ ونحغ ثبلثة رابعشا زوجة السداعج الصبي، هتطحكخت أصطح
الكهططفن فقططخأت سططػرة الكهططف ألنططي كشططت أحفطهططا، فهططي سططػرة تحفطط  قارءهططا مططغ 

 الجسعة إلى الجسعة. 

 

غادر الجسيع الساان العع عبج الخحسغ رجع في المػري إلى الجلش.، والدائع 
مػسططى رجطططع فطططي المطططػري إلطططى حيطططث تايطططع سطططيارته، وغطططادر البطططائعػن والسذطططتخون 

رض فططي حيططخة، ممتحفططيغ الدططساء فططي وجططػم، الساططان، فأصططب  ثبلثتشططا مفتخشططيغ األ 
لططيذ هشالططظ مططغ يدططامخ، أو يحاططي إاّل الشجططػم، والطططبلم، والدططحب العططابخة، التططي 
النططتساغ مططغ رؤيتهططا، والتططي تشططحر بالػعيططج، وأصططػات تططج ل مدططامعشا كأنهططا هططجيخ 

 ماكيشات الديارات، السشجفعة نحػنا وما هي بالػاق ية لكغ يقػل السثل:

 لجعان تيرن.هحمع ا       

 

تططحكخت فططي تمططظ الميمططة الذططاعخ العخبططي عسططخ بططغ أبططي ربيعططة، حططيغ مططا  ططخج 
متػجدًا مغ  جر محبػبته، في ليمة مغ لياليه الحالسة، التي كان يرف حاله فيها 
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وهػ  ارج مغ الخجر في تمظ الميمة السقسخة، التطي يخطاف العذطاو دائسطًا مطغ كذطف 
 أمخهع ومغامخاتهع فيها:

 دون  ما كشت أتقي وكان  مجشي 

 ثبلث  شخػص  كاتبان  ومعرخ

 

 فمسا أجدنا  ساحة  الحي  قمغ لي

 أما تتقي  األعجاء  والميل   مقسخ؟       

 

 إذا جلت فامش  شخف عيشيظ غيخنا      

 لكي يحدبػا أّن  الهػى حيث تشطخ      

إثشطيغ كان بغ أبي ربيعة مطا بطيغ إثشطيغ يتمطحذ فطي ليمتطه تمطظ، وكشطت مطا بطيغ 
أتعطحب فططي ليمتططي المططيبلء. إّن مططا يجسعشططي بططابغ أبططي ربيعططة فططي ذلططظ الػقططت هططػ أّن 

 إسسي عسخ وإسسه عسخ وليذ إاّل.

فمظ عديدي القاريء، أن تفخو ما بيغ السجغ والسجغ، والهطع والهطع، والحطال 
والحططال، فدططتجج الفططخو كبيططخًا جططجًا، ال يتططخك مجططااًل لمجسططع والتذططبيه بططيغ ليمتططيغ، 

 هسا مقسخة، واأل خى تتجثخ بالدػاد.إحجا

حطجثشا مزططيفشا أّن السدططافة إلطى لقططاوة يبمغهططا الجسطل األصططهبهجسل الدططباون       
فطي يططػميغ كططامميغ، وال أمطل لػجططػد جسططال لئليجطار فططي مشصقتططه تمطظهحتى لططػ كانططت 
جسال عرطاراتن، وبطحلظ هقصطع عميشطا العذطعن، فطي وجطػد أيطة وسطيمة أ طخى لمتشقطل، 
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والي هحا اليدتخجمه هعاقلن في الخخيف إشبلقًا، فحّسمشا عسمية ا تيارنطا  وأّن شخيع
الخصأ لهحا الصخيع، وفي الخخيف يالحات. تشرمشا مغ السدطبولية ورميشطا بهطا عمطى 
إدارة التعميع بالجلش. والعع عبج الحسغ والدائع مػسى، ولكغ هل يججي ذلظ، ويغيخ 

 مغ األمخ شيلا؟.

 

اإلثشطططيغ ومزطططيفشا، الطططحي أفدطططجنا عميطططه ليمتطططه تمطططظ، إنترطططف ليمشطططا ونحطططغ 
نحاي...ونحاي.. ونحاي، مغ غيخأن يغسس لشا جفغ، تحجثشا حجيثًا مدشفيزًا عغ 
الخخافطططططات، والبعاعيطططططت، والحيػانطططططات السفتخسطططططة، والثعطططططابيغ، والعقطططططارب، والجطططططغ، 
والذياشيغ، وود أم بعمػ، والغطػل، والبعذطػم وعطغ كطل مطا هطػ مخيطف، ومتػقطع فطي 

 تمظ الميمة.

إاّل أنشططا لططع نتططحكخ بصططػالت عشتططخة بططغ شططجاد، وأبططػ زيططج الهبللططي، وود الشسيططخ 
والصيخ الخجاري. كسا لع نتصخو إلى األبصال اإلسبلمييغ، أمثال عمي بغ أبي شالب، 
و الج بغ الػليج، وال أبصال العخوبة أمثال عسطخو بطغ معطجياخب وال فخسطان الدطػدان 

 بصال جس ية المػاء األبيس وغيخهع. أمثال رجاالت السهجية وأ

لكغ ما أذكخ  جيجاً، أنشا تصخقشا في حجيثشا إلى آيطة قخآنيطة واحطجة، مطغ سطػرة 
 السمظ هي:                                                 

َ٘ب ُسُجِٛبً ٌٍِّشٍََّبِطٍ َٕب ٍْ َجعَ َٚ َصبثٍَِخ  َّ ٍَْٔب ثِ بء اٌذُّ َّ َّب اٌغَّ ٌَمَْذ َصٌَّٕ َٚ ُْ َعزَاَة } ُٙ أَْعزَْذَٔب ٌَ َٚ  ِٓ

 اٌغَِّعٍِش {

 ن5صجو هللا العطيع، سػرة السمظ هآية 
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حيث لع نكغ نذاهج أمامشا مغ ومطيس إاّل ومطيس الشجطػم الستخاصطة، والتطي 
ال تتباعج فيسا بيشها، إاّل بسدافات، قج تتي  لمذياشيغ الػقػف، لتتساغ الشيازك مطغ 

 ميبًلن.رجسها، وذلظ عشجما هيف. الدحاب ق

 

مغ غيخ ما هػ متػقع، شع نػر مغ جهة مػقع مجيشطة الطجلش.، ومطا هطي إال 
دقائع حتى قتخب دوي سيارة تتجطه نحػنطا، لطع يدطاورنا الذطظ أبطجًا، مطغ أنهطا إغاثطة 

 عاجمة، مغ أحج الجهات التي يهسها أمخ التخبية والتعميع، وأمخ االمتحانات. 

 

فخبسططا تكططػن سططيارة عططابخة، أ صططأت  لكّشططا، وفططي نفططذ الػقططت، تػقعشططا األسططػأ،
شخيقها الرحي ، كسا حجث لشا. لحا لدم التحػط،  فكان االقتطخاح أن نشتذطخ هنشذطخن 
"يعشطططي زي شطططخ السبلبطططذ فطططي الحبطططل" فطططي عطططخض الصخيطططع، لشزطططّيع الخشطططاو عمطططى 
الدائع، وبحلظ نجبخ  عمى التػ ف. فتع لشا ذلطظ، وإذا نحطغ ب ه لطػري ن آ طخ يحطّل 

 ػ مميء بالخكاب .في هالػدين وه

 صاح بشا الدائع:

 هبا  شخيع لقاوة مغ ويغ؟ن

كان ذلظ أجسل وأنفع سبال أسسعه مشح أن غطادرت الطجلش.، فانبخيطت لمدطائع 
وأ بخته بأنا سشقػد  إلى لقاوة، ففخح بحلظ الخبخ ورحب بشا نحغ اإلثشطيغ، وأ بخنطا  

 أ بل  لشا مغ الخكاب.بأمخنا، فأجمدشا إلى جانبه في السقعج األمامي، بعج أن 

 



 

479 

 

عسططجت إلططى مزططيفشا وسططألته عططغ جغخافيططة الصخيططع إلططى لقططاوة وتزاريدططها، 
فذخح لي كل شيء، فأصبحت مغ تػها، أنا القائج، والجليل السعتسج،هبطحلظ أصطبحت 
عبج رحسغ ججيج، بجانب الدائع، الحي لع أستخجم معطه تجخبطة ركطػب الجسطل، إنسطا 

أتبططيغ يسيشطي مططغ يدططارين. ومطغ هشططا د مشططا فططي جشبطًا إلططى جشططب، حتطى أسططتصيع أن 
مديخة وحابة ججيجة، مغ رحمتشا، متيسسيغ صطػب هطجفشا السجهطػل لقطاوة وإن شطلت 

 فهػ المقاوة.

 

عشج الداعات األولى مغ صباح يػم الدبت، أشل ركبشا السيسػن عمى مجيشة 
تشطاثخة مطغ لقاوة، التي كانت ت ير في ضبلم دامذ، ما عجا تمظ األعطجاد الكبيطخة الس

هالفػانيذن، التي كانت تسؤل األماشة، والتي تػجهت جسيعًا نحػنا، في سخعة فائقة. 
 هجع حاممػها عمى هالمػرين الحي حّل أ يخًا في هالػدين السصمػب.

 

كطان لطحلظ الحذططج سطبال واحططج فقطط، حدطب مططا لسمسطت مططغ أشطتات الحططجيث، 
ن شطببّل سطسياًا، ذا رنطيغ الحي تذتت، وتبعثطخ، عمطي مدطسعي، الطحيغ أصطبحا يحسطبل 

 همتختكن وكان الدبال يقػل:

 هما القتكع عخبية حاػمة في الصخيع؟ن 

 فهسشا هالذغبلنةن وكان ردنا:

 هنحغ بتاعيغ االمتحانن.

لع نتمطع بعطج ذلطظ إاّل عػيطل الشدطاء، وصطخاخ الرطبية، وهسهسطات الكبطار مطغ 
أثشططاء ذلططظ تقططجم  سططاان السجيشططة، فدططاد الهططخج والسططخج وضػضططاء غيططخ مألػفططة. فططي



 

481 

 

نحػنطططا األسطططتاذ شطططبػر، وقطططج عمسشطططا فيسطططا بعطططج أنطططه نطططاضخ السجرسطططة، الطططحي أحدطططغ 
 إستابالشا، وأندلشا في الساان السعج لشا مدبقًا، كسقخ لزيافتشا.

 

عمى الفػر سمسشا األستاذ/ شبػر، ذلظ الصخد هالسفتخين، الحي أنهاشا وأنهظ 
كمفػنططا بتمططظ السهسططة. قططام األسططتاذ أكتافشططا، وعمسشططا كيططف نرططبخ عميططه، وعمططى مططغ 

الشاضخبإد اله فطي أحطج الطجواليب هجسطع دوالب ولطيذ الطجواليب القبيمطةن، وأمطغ عمطى 
حخاسططته لفتططخة سططاعتيغ قططادمتيغ، إذ أّن الرططباح قططج بططجا، وأذن فططي الشططاس السططبذن، 
بططأن حيططا عمططى الرططبلة، وبعططجها إنخخششططا فططي أداء صططمػاتشا، التططي كانططت مططغ بيشهططا 

لذاخ، وأسجلشا الدتار عمى صفحة مزشية ومستعة، عشج سطخدنا لطبعس مطغ صبلة ا
 مقاشعها في مدتقبل حياتشا.

 

بعططج إكسططال مجخيططات اإلمتحانططات فططي وقتهططا السحططجد لهططا، فططي فتططخة تخممتهططا 
إصابتي بالسبلريا، والتطي صطاحبتها ماابطجة مزطشية، أثشطاء الخجطػ  لسجيشطة األبطيس، 

قططة محهمططة، وكيططف أّن سططيارته التططي لططع يحدططغ بعططج وصططػل مػسططى إلططى لقططاوة بصخي
صيانتها، تعصمت بشا مخة أ خى، في شخيع الهػاء،هبيغ كادقمي والجلش.ن، وكيطف أّنطا 
أمزططيشا ليمططة أ ططخى فططي العططخاء، هططح  السططخة، ولططيذ بططيغ الجبططال، وكيططف تططع إسططعافشا 

 يديارة أ خى، مغ لقاوة.

سل في شخدنا الججيطج، تجرجت بشا الخصػب حتى عجنا إلى مجيشة األبيس، نح
أوراو اإلجابطة. ونحسططل بططيغ جػانحشططا  ططػاشخًا مادططػرة، أنهاتهططا بقايططا مططغ الططحكخيات 

 السػجعة، السسمػءة أشجانًا، وبعس الػقت آالمًا. 
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ن سطبعة 7وبعج مخور أسبػ  كامل مغ تأريك عػدتشا، دسطػا بطيغ يطجي مبمطو ه
ي، وأجخي الطحي إسطتػفيته جشيهات هالجشيه يحظ الجشيهن، كانت تبارة عغ مدتحقات

 مغ إدارة التعميع باألبيس هاالمتحاناتن، نطيخ ما قست به مغ عسٍل.

 ألع أقل لظ عديدي القاريء:   

هاّن معهج تطجريب السعمسطيغ العطالي، عطالي جطجًا؟ بطل أ الطه اأن أصطب  عطالي جطجًا  
 ججًا ججًا ججًا وإلي ما ال نهايةن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

482 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 ٘ىزا ٌٌٛذ األطفبي فً شجشخ              
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ال أحطج مشطا يطحكخ سطاعة مطيبلد ، لحطططة الخطخوج مطغ أرحطام أمهاتشطا، حيطث كشططا      
نشعع بالعشاية اإللهية الفائقة، والطجفء، والخرػصطية، والطفطخ بطامتبلك سطاغ آمطغ، 
يتداوى فطي كطل شطيء، وال يخزطع لقطػانيغ وتجطاوزات الخصطط اإلسطاانية، بطجرجاتها 

فلطة الدطاغ العذطػائي، أو مطا يعطخف بأحيطاء األولى والثانية والثالثة، وال يشتسي إلى 
 هالكختػنن، أو ما يدسى ب...هزقمػنا، أو شخدونان.

 

كسا أنه ال يخزع الحتبلل مشازل السرال  والجهات الخسسية، الفا خة وغيطخ        
الفططا خة، فططي قمططب السططجن الكبيططخة أو الرططغيخة، وعمططى شططػاشيء األنهططار والبحيططخات، 

األودية السخزخة الػريقة أبجا، بأشجارها السذخئبة دومًا  وعمى الدػاحل، وفي دا ل
إلى مػارد الدحاب السثقمة بسائها الدالل، التي تتهادى في اناياد لصيف هادئ، فطي 
وجهة جساتية، تدػقها رياح تجتهج وتتفطانى فطي لسمستهطا،  طػف التذطتت والتبطجد، 

 تشذط تارة وتخبػ قػة الجفع فيها تارة أ خى.
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لخاعى الطحي يهطر عمطى غشسطه، بالدطػط أحيانطًا، وبالرطفيخ مطخة أ طخى، هي كا      
وبالهسهسططات السشغسططة، التططي تقططع عمططى آذان األغشططام هيشططة مخضططية، وفططي  حططاالت 
أ خى تشداب قاسية دا ل مدامعها، فتحجث حخاكًا مدعجًا لها، تعخف مغ  بلله ما 

 يخمي إليه الخاعي، فتدتجيب وتمبي رغباته، في إذعان تام.

 تحكخت قػل الذاعخ األعذى هصاحب السعمقةن، في مذية فتاته الهخكػلة: 

 

 كأّن  مذيتها  مغ   بيت   جارتها                

 مخ  الدحطابة ال  ريث  وال  عجل               

 

يخططال لططي أن صططخ ة السططيبلد عشططجنا، ال تعشططي اندططااب األكدططجيغ إلططى دا ططل       
فططي ذات الػقططت، اإلحدططاس بػشططأة األلططع الشططات. عططغ الخئططة فحدططب، بططل أنهططا تعشططي 

السعانططاة، التططي يخمفهططا ذلططظ الفططخاو القدططخي هالكذططةن لططخحع األم، حيططث تتططػافخ سططبل 
الخاحطططة، ودعطططة ال طططير، والخقابطططة، والخعايطططة الرطططحية، والتطططجلل، هوالطططجلع مطططغ غيطططخ 

 حجودن، مع الحساية والعشاية الساثفة. 

 

كحلظ اناباض أصابع الكفيغ، ما هػ إال كشاية عغ شجة الخػف السسدوج بالشجم،    
عمى فخاو السطأوى الطحي ألفشطا  لتدطعة أشطهخ، تقطل أو تكثطخ، حدطب إكتسطال الشزط. 
العزػي، والبخمجة اإللهيطة، العرطبية والعقميطة، التطي تساششطا مطغ مدطايخة أوضطاعشا 

ا مططع ماػنططات الغططبلف الجططػي بصخيقططة الحياتيططة الججيططجة، فططي فزططاءات نتفاعططل فيهطط
 مباشخة. 
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إنشا ال نشأى بعيجا عسا صاغه األديب الخاحل، عسيج األدب العخبي الطجكتػر/ شطه     
 ما نره: وهكأول جسمة في الكتابن: -الجدءاألول –حديغ في كتابه األيام 

 

 هال يحكخ لهحا اليػم اسسًا،    

 وال يدتصيع أن يزعه،     

 هللا،حيث وضعه      

 مغ الذهخ والدشةن.     

 فهػيعشي بحلظ يػم ميبلد  السجهػل.     

 

وكطططحلظ نحطططغ جيطططل األربعيشطططات، مطططغ قطططخن عبطططخ، ال نطططحكخ شطططيلًا عطططغ لحططططة        
ميبلدنططا، أو حتططى تاريخططه لططجى بعزططشا، ال سططيسا اوللططظ الططحيغ يػلططجون مشططا  ططارج 

سطتة واربعططيغ، أو  يططام السطجن، إال ماقططج يشدطب إلططى هميتطة فططبلنن، أو فيزطان سططشة 
مذخو  التيجاني حسػدي الدراعي، أو  يام هنفحةن الذطيك أحسطج ود الذطيك عطػض 

"الشفحططة"، الثططػرة اإلصططبلحية الجيشيططةن، أو سططشة الغسامططة هالططػدرت –هللا، هنقرططج ب 
م، 1952حاج مػسى ود عطػض هللا  كسطا أسطمفشا الحطجيث عشهطان، الكدطػف الكمطي 

 أ حت مػقعًا تاريخيًا بارزًا في السجتسعات.وما إلى ذلظ مغ مشاسبات، 

 

لكششا نعمع عمع اليقطيغ، أن معطسشطا، مطغ أوالد الجيطل السطحكػر، ولطج فطي وسطط       
الطبلم، هزمغ الػالدة بالحبلن، حيث يرطب  اإلجتهطاد ممدمطًا لطخب األسطخة، كطي يطفطخ 
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لكة الدػاد، الحي بالجاية السشاسبة هإن لع تكغ الػحيجة بالسشصقةن، في تمظ الميمة حا
 ال يقصع صسته وامتجاد  إال:

 نقيع الزفاد  الستشػ ، وقت الخخيف. 

أو بعس أصػات مشكخة، تشبعث في شال هنهيعن، مغ حسيخ شال بهطا الدطهخ، مطغ  
جططخاء وشططأة الجططػ ، أومططغ شططجة ألططع فططي قاربهططا،  مططف هالصعططغن عميططه، جخحططًا غططائخًا 

ة ل.. همصخون قصعت مغ أحطج أفطخ  شطجيخات داميًا، جخاء استخجام راكبه، رأسًا حاد
هالمعططػتن، الميشططة، الخزططخاء هبعططج مططا تسططت بخبحتهططا مططغ الذططػكن، حيططثهُتبخىن كسططا 

 ُيبخى قمع الخصاص بالذفخة، كي ترب  أكثخ حجة.

 

 صبخ الحسيخ:
تغخس تمظ الخأس السجمية عمى كاهل هقاربن الحسار السدايغ، بصخيقة الػ د،      

ا  في الخصى، أو هالذطامةن هبفطت  الذطيغ والكطاف والطبلمن، وهطي لتحسمه عمى اإلسخ 
بفطت   –نػ  مغ السذي لجى الحسيخ، تأ ح مػقعًا ما بيغ السذي العطادي وهالقخبطةن 

،التططي تسثططل هالططخكسن، وهططػ مططا يدططتخجم عشططج الدططباو أو وقطططت  -القططاف والططخاء 
ب ..هالفشجيطن  ساعات السخح، في الهػاء الصمع، لجى الحسيخ، ويعخف أحج أنساشه

كسا يعطخف أيزطًا ب ..هالفشجصطةن وتطتع  –بادخ الفاء وساػن الشػن وفت  الجيع  –
 عشجما يخفع الحسار كمتا رجميه الخمفيتيغ، معًا ، وهػ يحسل راكبًا أو ال يحسمه .

  

كططل ذلططظ يبكططج تستططع راكططب الحسططار أو الحسططارة بالخاحططة التامططة، نتيجططة لتمططظ         
الدخعة الدائجة، التي تحي اأمال مغ جخاء تمطظ الهطدة اإلندطيابية، التطي تدطخي بطيغ 
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فجػات  بليطا جدطسه الست بطة، السشهاطة، فتبعطث فطي نفدطه متدطعًا لمخيطال، الطحي ال 
الطحي كثيطخًا مطا يحسطل صطاحبه، إلطى دنيطا أحطبلم يحهب بعيجًا عغ أروقطة الػاقطع، ذلطظ 

اليقطة، الصاردة لسعاناته، ذات الطبلل الػارفة، والشديسات الهيشة، السذبعة بخشػبة 
ندبية  فيفة القػام، وقت الخجػ  لمجار هفي السغيخبن، تمظ األحطبلم التطي ال تشقصطع 

لطجار. وكمسطة ههطرن  يػشها أبجًا، إال عشجما يقػل لحسار  أو لحسارته ههرن أمطام ا
 تعشي ه فن في أدب الحسيخ. -بزع الهاء وتدايغ الذيغ –

 

كسا أن الخاكب، وبتمظ الدخعة الدائجة،  التي أتاحتها هالسصطخون، يطتساغ مطغ        
الػصػل إلى مبتغا  في وقت وجيد، يداعج  في أ ح أكبخ قدطط مطغ الخاحطة، تكطػن 

 حة اليػم التالي، لسداولة عسمه.حافدًا ومعيشًا له، في الايام مباخًا، صبي

 

لقج رأيت الشاس في أثيػبيا، يحّسمػن اغخاضهع، التي تتفاوت مطا بطيغ األثطاث،       
والحصب، والقر األ زخ، والقر الشاشف، عمى ضهػر حسيخهع، ويتبعػنها راجميغ، 
فهع ال يخكبػنها عمى اإلشبلو، حتى لػ كطان حسمهطا  فيفطًا، أو كانطت غيطخ محسمطة، 

أدري هل ذلطظ هطػ ضطخب مطغ ضطخوب الخفطع بطالحيػان، أم يطأتي ذلطظ فطي جانطب  وال
 إتاحة السجال، لتحسيمها أثقااًل زائجة؟

 

ال حطططت ذلططظ مططغ  ططبلل تخحططالي، وأنططا أسططمظ شخيقططًا معبططجة، شػيمططة، ممتػيططة،     
يدططتغخو الػصططػل إلططي السبتغططى بصخفهططا اأ ططخ، مططجة ال تقططل عططغ العذططخ  سططاعات، 



 

488 

 

غ شخاز ذلظ البز الطحي نقطل هضبيطة الطبز الدطخيعن، مطغ مجيشطة بالبز الدخيع، م
 الخخشػم إلى مجيشة ربظ، مغ الشػ  الحي قال فيه الذاعخ الػله هالسجهػلن:

 

 قام مغ الخخشػم لمجبل،    

 .وفي  دقايع حاالً  وصل    

 

فهطططػ يختمطططف فطططي سطططخعته عطططغ بطططا خة شطططاعخ الحقيبطططة السجطططػد هدمحم ود الخضطططين،  
 الستجهة إلى الجشػب، والتي ورد ذكخ سخعتها في بيت مغ قريجة:

 

 همغ األسامة وحبلن.                     

 

 إذ يقػل الذاعخ فيها:

 جبل اولي  حبيبي غذا   

 وحرل في القصيشة عذا   

      

 ؟ با خة وال سمحفاة؟هدا أصمػ راكب ششػ

 لػ كجاري كان وصل بجري شػية.ن 
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ولكغ هشطاك إحتسطاالت قطج تكطػن أ طحت مػقعطًا أثشطاء الخحمطة، مسطا تدطبب فطي تطأ يخ 
 وصػل البا خة لمقصيشة:

 

 ه إحتسال فت  الخدان وقفمه، عصمػا الخحمة شػية.ن

 

 وإحتسال آ خ هػ:  

 

 تأ خة شػية مغ األسامة،أن البػا خ، وحدب التػقيت السحجد لها، بتقػم م

 " بعج ما الشهار يهمظ".ن 

 

 هو إحتسال  حجوث عصل في البا خة أثشاء الخحمة.ن

 

 هواحتسال أن السحبػب ما دايخ الدفخ، "لكغ حاع القجر".ن

 

 هأو أي احتسال آ خ ال نعخفه.ن

 

 هالسهع في األمخ هػ:
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 أن البا خة وصمت متأ خة شػية لمقصيشة، 

 وهي عسمية مدعجة شػية لمذاعخ، 

 ولمسحبػبة عمى الدػاء.ن 

 

لكغ في ذلظ الدمان هالصيبن، كان كل شطيء يدطيخ ب.. هالسهمطةن، ومطا فطي        
 استعجال وال شفقة، وكل شيء كان ممحػو.  

 

قططج ياططػن سططهخ هالحسيططخن، نططات. اإلرهططاو، أو الذططبع أحيانططًا، أو لغايططة أ ططخى،      
شططج اإلسططتخ اء، وولططػج دنيططا أحططبلم اليقطططة، أممططت عميهططا التقيططج تعخفهططا الحسيططخ، ع

بالدططهخ، وهططي حبيدططة، تحططت  بزططة ذلططظ الػثططاو الططحي شططجت بططه، مططغ سططاقها أو 
رقبتهططا، إلططى هالبخبشططجين أو هالػتططجن أو هسطططاو شططجخةن أو إلططى هعططػد كبيططخ الحجطططع 

زحدحتططه، مدططتمٍع أمططام الططجار، أو دا ططل زريبططة شططائكةن،ال يقططػي الػاحططج مشهططا عمططى 
 مهسا تفانى في تحقيع ذلظ.

 

 أ ال تمظ الحسيخ تتزجخ وتقػل:

 

 أعصشي حخيتي،        

 أشمع  يجيا،        



 

491 

 

 فإنشي أعصيت،        

 ما استبقيت شيلا.        

 

 وهي بالصبع تقرج: 

 

 هرجميان أو هكختيان وليذ هيجيان.        

 

الطخجميغ األمطاميتيغ كمسطة هاليطجيغن، مع أن أصحاب الحسيخ كثيطخًا مطا يصمقطػن عمطى 
 فيقػلػن مثبًل:

هأربط الحسار مغ إيج  اليدار، يقرج بحلظ الخجل األمامية اليدطخىن. إال أن         
 الغالبية مشهع يصمع عميهسا كمسة هكخعيغن.

 

فططي زمطططان  -مططغ أوالد الحسططادي -حاططى لططي األخ السهشططجس مشططػفمي الشططػر       
جن، الصالططب بجامعططة الخخشططػم، قططال لدميططل لططه مططغ أوالد مزططى، أن أحططج أوالد السطط

 األرياف الشائية، إثخ هعفرةن مشه عمى قجمه لع تكغ مقرػدة:

 

 هيا ي مساغ تذيل كخاعظ دي مغ رجمي؟ن           
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 فثار ذلظ الصالب القخوي ثػرة عارمة، وشمب، في استشكار تام، أن يػض  له:

 

 هالدبب الخمى حقتي تكػن كخا ، وحقتظ تكػن رجل ! ششػ؟ن         

 

 تحكخت قػل اإلمام الذافعي:

 

 هل تدتػي الخجبلن رجل  صحيحة

 ورجل  أودى  بها  الدمان  فذمت؟

 

 وعشجنا مقػلة اإلمام أبي حشيفة:

 

 هإذن! فاليسج أبػ حشيفة رجميهن    

 

 وعشجنا أيزًا:

 

 مجيشة كخدفانية شهيخة. –لخاء بادخ ا –هرجل الفػلةن     
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 وهشالظ أيزًا:

 

 .-يرشع مشه شبيك مذهػر، ألهمشا في ربػ  الدػدان السختمفة –ه زار الخجمةن 

 

 ونحكخ في هحا السقام أيزًا:

 

 هرجل الدخيخن

 

 ونحكخ في مجال الكخا  والكخعيغ:

 

 هكخا  العشقخيبن

 

 كسا نحكخالسثل الدػداني الحي يقػل:

 

 همج كختيظ قجر لحافظن    

 

 وهشالظ أيزًا:
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 هكخا  جاديغن   

 

 وهشاك الفدورة التي تقػل:

 

 هأم كخبعة، 

 أم كخعيشًا أربعة، 

 لػ قامت مذت، 

 الجنيا دنت.ن 

 

 فهي هغمػتيةن تقرج بها هالفخوةن.

 

 وال يفػتشا أن نحكخ،

 

 -ضطططبلفيغ هجسطططع ضطططمفن  –تتكطططػن مطططغ هكطططجاريغن –هالكطططػار ،ن األكمطططة الذطططهية 
 وهي دائسًا مدمػقة هشػربةن. –الخخاف أوالعجػل 

يخيل لي بأني الػحيج فطي هطحا الدمطان، الطحي تشطاول وجبطة مطغ هكطػار ن الجسطال     
البذارية، التي تدتخجم في الدباو فقط. أما كػار  األفيال فحاك شطيء آ طخ، وهطي 



 

495 

 

ظ لعطططططع شططططأنها، أمططططا بالفعططططل تدططططتحع أن يصمططططع عميهططططا مرططططصم  هكططططػار ن، وذلطططط
 هكػيخعاتن الحسبلن والدخبلن، فهي دائسًا لدوم هالسدمدةن وهالقخشن.

 

يبجو أنه بتصخقشا لهح  السدسيات، سشتػقع الكثيخ مغ الرجامات وهالذابلتن، فيسا   
 ذكخنا ، مغ مقارنات، لكغ دي ثقافتشا هندػي ششػ؟ن.

لطططيذ هضطططمفن، حتطططى يرطططب  حقططػ نحسطططج هللا كثيطططخًا، أن لمحسطططار حافخهكططجرن، و     
 صالحًا لؤلكل، ولحلظ حخم أكل لحع ذات هالكجاريغن باميتها، فحسانا هللا شخورها.

 

غيطططخ أن هشالطططظ أنػاعطططًا كثيطططخة مطططغ الحسيطططخ، تسيطططدت عطططغ بعزطططها، برطططفاتها،    
 ومػروثاتها، وجيشاتها الحسيخية البحتة، مشها:

 

، عمطططى شخيقطططة السذطططي الحسطططار الحطططخ، وهطططػ ذلطططظ الطططحي يدطططتصيع أن يتطططجرب       
الدخيع، السخغػب لجى صاحبه، فهػ يعتبخ حسارًا ذكيًا، قج تداعج  بشيته، وتغحيتطه، 

 ومػرثاته هالجيشاتن، عمى الايام بحلظ.

 ومشها: 

الحسار الجيخاوي، وهحا هػ الحسار الحي يدتحع الصعغ عمى القارب، ألنه ال يعخف  
السذططي، وال يخغططب، فططي أن يعططخف كيططف يساشططه أن يسذططي، حتططى ولططػ بططبطء، فهططػ 
الشططػ  الططحي يسذططي  صططػة إلططى األمططام، و صططػتيغ إلططى الخمططف، والتػ ططف بعططج عططجة 

الشططػ  مططغ الحسيططخ، فططي  صططػات متقصعططة هلمتبططػلن، وعططادة مططا ُيدططتخجم مثططل هططحا 
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التخحيل الجا مي، والسحمي ويقػم باستخجامه أناس، ال يحبطػن الدطخعة وال التدطخ ، 
 وكأن شعارهع الجائع في الحياة:

 

 هفي العجمة الشجامة وفي التأني الدبلمةن.                   

 

 حسارتشا السجلمة: 
فهططي عاليططة، أكثططخ هشططاك حسيططخ تدططتػرد مططغ مططػاشغ الحسيططخ األصططيمة هالسبصططمةن، 

ارتفاعططًا عططغ األرض هيعشططي سططاقيشها شططػالن، تجيططج كططل شططيء، كثيططخًا مططا يدططتخجم 
األهططالي، الططحكػر مشهططا، بعططج اسططتعارتها مططغ أصططحابها، فططي سططبيل تشايططة سططبلالت 
حسيخهع، وقج يخفس أصطحابها ذلطظ الصمطب، أحيانطًا، فطي حالطة أن تكطػن مشهاطة، أو 

، لجى حسارات الطحيغ شمبػهطا،  ػفطًا عمطى حسيطخهع لعجم تػافخ الحالة الرحية الجيجة
 مغ السخض.

 

نحسج هللا انشا كشا نسمطظ حسطارة حطخة هبيزطاءن، لطيذ عميهطا شمطب مطغ الطخاغبيغ      
فططي تحدططيغ الدططبلالت، بططل كانططت تدططتخجم لمتذططخيف، لسططغ أراد أن يطهططخ بططالسطهخ 

بخيبطة األمطل،  الحدغ، أمام اأ خيغ، وهطػ جطاثع عمطى ضهخهطا. كسطا أنهطا لطع تذطعخنا
وردنطا  ططائبيغ، حيشسططا نزططصخ السططتبلف الحسيططخ هالسبصططمةن ألن حسارتشططا مططغ بشططات 

 عسػمتهع.
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كانططت حسارتشططا البيزططاء، تستمططظ هسططخجًان مبططجدًا تبجيططجًا فططا خًا، بختقططالي المططػن،       
همصمي بالديمقػنن، يديشه هضشابن بمػن الدخج، وهبخدعةن مستملة، وهفخوة تطػيمين 

 وهبصانن شػيل، وهلجامن هصخيسةن، ذات سيػر بختقالية متعجدة.ضافية، 

 

كطان لهططا حططبلو  ططاص يدططسى هالقرطاصن، يقططػم عمططى قططز شططعخها بسقططز        
 ططاص، فططي أوقططات محططجدة، وبصخيقططة دوريططة، تططتع  باإلتفططاو مططا بططيغ ذلططظ الحططبلو 
 وصططاحب الحسططارة، فكانططت عسميططة هالقططزن تزططفي عميهططا بخيقططًا، وجسططااًل قططج يذططعل

 نيخان الغيخة لجى رفيقاتها في الحمة، هوكسان يافيها شخ القسلن. 

 

كانت تتستطع بأكطل دسطع،  وتغحيطة  اصطة، يعتبطخ هالطبم  البخكطاوين، السغدطػل       
جيططجًا، بالسططاء الشقططي، أحططج ماػناتهططا. وهططي مططغ كثططخة هاإلسططتحسامن نطيفططة، وعفيفططة 

شططي آدمطيغن، فهططي ال تذططخب وعػافطة كسططان، همطا بتاكططل وال بتذططخب مطغ شططخف زي الب
ميططا  التططخ  أو الجططجاول أو مططغ ميططا  الشهططخ، مباشططخة، هيعشططي مططا بتسططج قططجومها زيهططا 

 وزي أي حسار مصمػو، وتذخبن.

 

رشططل بالتسططام  37كططان يرططفى لهططا السططاء فططي هإنططاءن نطيف،هصططفيحة سططعة        
اليطة مطغ والكسالن، عمى أن تكػن همشزفة بالميفطة والرطابػنن، وأن تكطػن ماؤهطا  

الذػائب، فهي كانت تجعل مغ شطفتيها مرطفاة، عشطجما تعسطج لمذطخب، فتخطخج زفيطخًا 
 فيفًا، ليدي  بعزًا مغ شػائب قج تعتخض شخبها، تقاس بصطػل البػصطة الػاحطجة ، 
تكططاد تخصبهططا عططيغ اإلندططان. كسططا أنهططا كانططت تحططب أن تذططخب فططي مشططأى عططغ كططل 
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أن ال نشططخ إليهطا، وإال أضطخبت عطغ شيء، فعػدتشا أن ناطف بعيطجًا سطاعة شطخبها، و 
 الذخاب. 

 

هأضشها بتدتحي همششان ومطغ الحسيطخ عمطى الدطػاء، شبعطًا كانطت الحاايطة تبطارة عطغ 
 مصة إجتساتية هإندانية وحيػانيةن واحجة، تحسل معشى التػأمة، همػضة العرطخن، 

 في مزسػنهان.

 

بعطج مطا تزطاف مطاء  كانت تذخب قميبًل وتتػ ف، ثع تعطاود الذطخب، مطخة أ طخى،     
ججيططجة، تعططػض مططا شططخبته لتستمططيء الرططفيحة بااممهططا، مططخة أ ططخى، وهاططحا إلططى أن 

 تختػي، وتدهج في أي ماء آ خهشخاب بى مداجن.

 

نفقت حسارتشطا  السجلمطة، فتألسشطا كثيطخًا لفخاقهطا، بعطج تمطظ العذطخة الصػيمطة، التطي      
شهطا حسطارة مػاكبطة هدهخيطةن، امتطجت لدطشػات، والتطي تساشطا مطغ  بللهطا، أن نخمطع م
 نتيجة صبخنا عميها، وتخويزشا وتجريبشا الستػاصل لها. 

 

ذهبت ولع تتخك لشا إال هدحيذةن صغيخة سػداء هجات عمي لطػن أبػهطان، الطحي      
يعتبخ مغ فحػل الحسيخ الحطخة فطي هالحمطةن، كبطخت وأصطبحت حسطارة لهطا شطأنها، إال 

 وي وال هشخاب السػيةن مغ الرفيحة عمى انفخاد.أنها كانت التحب أكل البم  البخكا

ومغ الحسيخ أيزًا، حسار الطػحر، ومطغ إسطسه يعتبطخ حسطارًا غيطخ أليطف. فمطه       
أن يحسططج هللا كثيططخًا عمططى ذلططظ، ألنططه ه لططػ لططّع فيططه اإلندططان، و د مططه فططي متاهططات 
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نيطع الػلف، كان ضهخ  انقصعن. فهػ بتمظ الرفة هالتػحرن، حاف  عمى مطهخ  األ 
وألػانه الدا ية وهضطهخ ن األممطذ، وقاربطه الشطاعع، وحخيطة بطبل حطجود، يدطخح ويسطخح 

 عمى كيفه فهػ همخيخ وما مديخن.

 

أما الحسار الػحيج الحي قج هيػدي اإلندان لمسهالظن، كالدقػط فطي اأبطار،         
أو اإلصططصجام ب ..هالحططيطن أو األشططجار الذطططائكة، أو الػقططػ  فططي زرايططب الذطططػك، 
وغيخ ذلظ مغ الستاهطات السهمكطة، هطػ هحسطار الشطػمن، الطحي يخكطب وال ُيخكطب عميطه، 
وهطططػ متخرطططز فطططي الرطططغار، لكشطططه ال يطططخفس الخكطططػب عمطططى الكبطططار، إذا دعطططت 

 الزخورة، وتسجدت أيام الصفػلة وشسمت هبالء الكبار.

 

في الصخيع إلى بيت الجاية، أيزًا، قج يقصع صست الميل، بعطُس أصطػات مطغ       
نبططاح ههػهططػةن، لكططبلب أدى بهططا حططب الػفططاء، ورد الجسيططل ألصططحابها، إلططى سططهخ 
متػاصل، تشّرب نفدها، مغ  بللطه، حاميطة، ومجافعطة، عطغ الطجار، وعطغ صطاحبها، 

 وعغ أهمه، مغ غيخ إذن، أو بخمجة مدبقة.

 

 مخت الخيخن:( الجاية حميسةإلى بيت 
حطططجثػني عشطططجما شطططب الصطططػو، وشطططخو العسطططخ أبطططػاب السعخفطططة، أن مطططغ        

ساعجني كي أستشذاو أول دفعة مغ غاز األوكدجيغ الجػي، لحططة مطيبلدي، هطي 
ف فططي ذلططظ الػقططت  تمططظ السططخأة الفاضططمة هحميسططةن همططخت الخيططخن، فهططي كانططت تعططخ 

 بدوجها هالخيخ ودعاشسيعن.
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عخفت عميها عغ قخب، عشجما بعثت مشاديًا لها، ليمة ميبلد أ ي هأحسجن، عشطج ت     
مشترف الميل في غياب أبي، وأنا بغ الثامشة، فتقرجت بيتها الحي يابع في وسطط 
الحمططة القجيسططة، مططا بططيغ هزريبططة السايططجي، ناحيططة الذططسال، و ططبلوى الذططيك الحططاج 

 .مػسى، ناحية الذخو، وحي البجا، ناحية الجشػبن

 

كان الميل دامدًا يبجد كل  يطػط الذطجاعة لطجى شفطل يتخقطب، ويطخى فطي هيلطة       
كططل شططجيخة، هشخرططًا ياططف متخبرططًان،أو هعفخيتططا يرططار  ثيابططهن، أو هبعططاتي حططجيث 
الخخوج مغ القبخن، هكسطا أشطيع وقتهطان، ال سطيسا وهطػ يدطمظ شخيقطًا تتدطمل مطا بطيغ 

جيخات هالجهدطططيخن" ، وهطططي الصخيطططع "غابطططة صطططغيخة مطططغ شططط -هالسقطططابخن وهالدطططػّيلن
 الػحيجة، التي ال بجيل لدمػكها، عشجما يخاد الػقػف أمام دار الخالة هحميسةن.

 

يتططجاعى كطططل ذلطططظ فطططي ذات الػقطططت، الططحي تترطططار  فطططي د يمتطططه، تأوهطططات األم      
وأنيشها، وهي ترار  اأالم بيغ ندػة، يفتقجن أدنى الخبخات، فطي سطبيل مدطاعجتها 

مها، وكثيخًا مطا ترطجر مطغ أفطػاههغ، بعطس مطغ كمسطات السػاسطاة التطي كي تزع حس
تتخادف، وتتداحع والجمػ ، في إثبات الحات، وفي جػفها إحباط، قج يػحي في بعطس 

 المحطات بإعبلن ساعة الػدا .
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مططا بططيغ هططحا وذاك، شخقططت البططاب! فجططاءني صططػت هجططجنا الخيططخن الططحي تعططّخف     
مغ غيخ تخدد، بعطج وقطت لطيذ بالقرطيخ، مطغ دارهطا،  عمّي، فخخجت الخالة هحميسةن

 مّمكتشي هكفتيخةن وششصة صغيخة، وتبعتشي .

 

كانططت  صاهططا مقيططجة، بسدططافات محططجدة، تططأبى قططجماها اإلرتسططاء بعيططجًا لؤلمططام،      
هليذ لعمة أومخض، وإنسا كان شبعها كحلظن، أما  صػاتي، الهالكطة والستهالكطة فطي 
نفططذ الػقططت، مططغ العشططاء وشططػل الصخيططع، والخططػف مططغ الميططل السططجلهع، والذططفقة 

ات تتعثطخ، لكشهطا كانطت أكثطخ قطجرة فطي السفلػدة عمى األم، التي تعاني، كانطت الخصطػ 
 قصع السدافات، بقجر أكبخ باثيخ مغ  صػات الخالة هحميسةن، التي تتذابه كثيخًا و:

 

 همخ الدحابة ال ريث وال عجلن.                

 

ذلظ مغ شجة الػقار، والهجوء السذبع بالثقطة، إذ أن الخالطة هحميسطةن، كانطت بسثابطة 
مغ أرادت أن هتهد بجح  الشخمةن، فطي ذلطظ الدمطان، كانطت تفاؤل وهقجم  يخن، لكل 

هادئططة فططي مذططيتها، وفططي حططجيثها، وفططي صططستها، وفططي أدبهططا، وفططي أفعالهططا. كططان 
مقجمها  لكل دار يبعث بالصسأنيشة والهجوء، والخخوج مغ متاهات السطػت ومهالكطه، 

 إلى رحاب الحياة الشابزة الهانلة.

 

هحميسةن مهستها بشجاح، و يػط الفجخ لع تتسجد بعج، بحسج هللا أنجدت الخالة       
ناحية الشهخ، الحي كان يدتمقي أمام هالحمةن، في سايشة وهطجوء، تديشطه وتطجثخ  مطغ 
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جهة اليسيغ غابة هود المػزن ذات الشخبلت الباسقات، ومغ جهة اليدار، غابة هود 
غن الكثيفطة، حيطث السايجي، تعطخف أيزطًا باسطع " الذطػيػة"ن وهتقطار أوالد عبطج الطخحس

 يػجج الشبخو هالذادوفن.

 

كشا ندتػحي مغ الشبخو، في ذلظ الحيغ، أحج مسارساتشا التصبياية فطي المعطب،      
وقت الميالي السقسخة، ل بة هعػد الشبخو وا طف قبمطػن، التطي نسثطل فيهطا كيفيطة عسطل 

 ن، وذلظ مغ مزسػن الثقافة البيلية.PRACTICALLYالشبخو ه

 حمة:المعب ورا ال 
أذكخ أنشا كشا نتشادى، في تمظ الميالي السقسخة، في فتخة ما بيغ السغيطب، ولسطا بعطج   

العذططاء بقميل،هكشططا نتعامططل مططع التػقيططت الذسدططي هاططحا، فمططع تكططغ ثقافططة التعامططل 
بالداعة اليجوية، أو الداعة اإللكتخونية، قج وصمتشا بعج، أقرج تمطظ الدطاعة التطي 

ى أو اليسشطى أحيانطًا، كسطا هطػ مسطارس اليطػم، أو تػضطع تخبط عمى ساعج اليج اليدخ 
في دا ل جيب الداعة، السمحع بأعمى الجبلبية، مطغ الشاحيطة اليسشطى، مطغ األمطام. 
حيث يدطهل التعامطل مطع الدطاعة، فطي عسميتطي اإلد طال واإل طخاج مطغ ذلطظ الجيطب، 

بططالكف باسططتخجام الدمدططل، عططغ شخيططع التعططاون التططام، مططا بططيغ اإلبهططام والدططبابة، 
 اليسشى بسداعجة جادة مغ أصابع الكف اليدخىن.

 

كشططا هنترططاي ن بأصططػات عاليططة، تحسططل معشططى ومزططسػن السشططاداة، كططجعػة          
 لتجسع الربية، في محتػاها، ونخدد:
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 قسخ .....  قسػوووور،         

 الدػو.....عسػوووور.       

 

 قسخ .....  قسػوووور،        

 الدػو .....عسػوووور.        

 

 وهي مشاداة ال تتعجى:

 

 قسخ     قسخ،       

 .الدػو   عسخ      

 

وما تخادُف الػاوات الستتالي، إال إشارة إلى السطج البلزم، لتػضي  حطجة الرطياح لطجى 
 الربية، ولمتأكج مغ وصػل الرػت لمصخف اأ خ. 

 

لشطا، لعطجة مطخات، فطي نذطػة بالغطة، وفطي كشا نقػم بتكطخار تمطظ الرطيو، السحببطة      
 مططج كططل واحططج مشططا، كانططت تططجور الخططػاشخ، واأمططال مختمصططة متفاعمططة، وهططي تخسططع 
شخيع الفخحة والدخور في، أمل دافع غيخ مشقصع، لػصػل الخفاو الغطائبيغ لسػقطع 

 المعب.
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ى كانت تمظ السشاداة بسثابة، إشطعار لسطغ ندطػا أو تباشطأوا فطي الحزطػر، وعمط      
أثخها يتجافع الرطبية مطغ كطل صطػب، يتبطادلػن الرطيحات مطع رفقطائهع، الستػاجطجيغ 

 في ماان المعب، وهي التي تعشي:

 

 هإنشا قادمػن، أنتطخونا، ال تحهبػا بعيجًان.                

 

وهػ نفذ التعبيخالحي يخدد  السحيعػن والسحيعات، في القشػات الفزطائية اليطػم،     
أو الػاحططططجة مطططططشهع، إبتدطططططامة مرططططشعة محميطططططًا، فطططططي أروقطططططة  تعمططططػ وجطططططه الػاحطططططج

األستػديػهات، هفي أغمطب األحيطانن، ال تتذطابه فطي أي وجطه مطغ الػجطػ ، مطع تمطظ 
هالريحات الزاحاات، السخحاتن، التي تبجر مشا فطي ليطالي ذلطظ الدمطان هالدطس ن، 

يسيطة ونحغ نسارس اإلترال الجافيء، مع القسخ الدامع، وضطػئه الدطاشع، فطي حس
 فصخية، يخصلها الترشيع أو اإلفتعال أو هالفبخكةن أو هالشجخن. 

 

 كشا نسارس ألعابًا مختمفة تغصي جػانب ثقافية متعجدة، نحكخ مشها:     

       

 الخمة وحخاسها:    تغصي       جانب الخياضة وتحسل السدبلية. -     

 

 التػقع وإعسال الخيال.كجيذ مغ قاسظ:      تغصي       جانب الحكاء و  -     
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 يا لبمب:                  تغصي       جانب الخياضيات واألمانة العمسية. -     

 

 شميل ويشػ:            تغصي        جانب السبلحطة والتجقيع. -     

 

 التيمه فات:              تغصي        جانب الخجعة والتخقب. -    

 

أضف إلى ذلظ العابًا كثيخة ومتشػعة، يتشقل فيها البلعبػن، ما بيغ الفيشة واأل طخى، 
حدططب مططا يتصمبططه الططخأي العططام، وإجسططا  البلعبططيغ كمهططع، أو غططالبيتهع، همسارسططة 

 ديسقخاشية مية السيةن.  

 

كانت الػسائل والػسائط السدتخجمة في تشفيح األلعاب، عمى ا تبلف أنػاعهطا،      
 ر اإلماانات الستاحة مثل:مغ مراد

 

 السبلبذ التي نختجيها. -              

 

 عطام الحيػانات الشخخة هالقجيسةن. -              
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 قصع الفخار الرغيخة هالقحػفن. -              

 

 الحجارة صغيخة الحجع. -              

 

 وغيخ ذلظ مسا تج خ  البيلة مغ مػارد. -              

 

كانت تسارس في هح  األلعاب روح الذػرى والجيسقخاشة، هالتي أسمفشا ذكخهان،      
عشج تقديع الحاضخيغ إلى فطخيقيغ فطي تمطظ األلعطاب الجساتيطة، فيطتع ا تيطار رئطيذ 
لكطططل فخيطططع وهعطططادة مطططا يطططتع ا تيطططار الخئيدطططيغ، مطططغ أكبطططخ الرطططبية سطططشًان. كانطططت 

 الجيسقخاشية تعشي لشا:

 

 جو في السسارسة.الر  -            

 إبجاء الخأي الفخدي.  -            

 احتخام الخأي اأ خ.  -            

 

مجعسيغ ذلظ بالحجة وبالدمػك البلػي السسيد لسجتسعشا، وذلظ مغ قبل             
أن نجرك، أن هشالظ مرصم  يقال له هالجيسقخاشيةن، وهي التي يسارسطها الكبطار فطي 

تذططابه ومططا كططان يططجور فططي مجتسعاتشططا هزمططانن لكشهططا هفصيططخة العططالع، اليططػم، فهططي ت
 شػيةن هما زي حقتشان.
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يطططحهب كطططل اثشطططيغ مطططغ الرطططبية سطططػيًا، بعيطططجًا عطططغ الخئيدطططيغ، لتحجيطططج إسطططسيغ     
مدتعاريغ، واحج لكل مشهسا، في عسمية تدسى هالسداماةن، وهي عسمية ذات صبغة 

ى أن يرب  ذلظ اإلسع،  فطي شطي سخية، يختار كل واحج مغ الستدامييغ إسسًا، عم
األسخار لجيهسا، وعشجما يحزخان أمام الخئيدطيغ هالسختطاريغن، يقطػالن لهسطا برطػت 

 جهػري واحج:

 

 الخوس  الخوس.                  

 

 فيقػل الخئيدان:

 

 مخحب األوالد التيػس.                 

 

بعجها ُيصمع هالستداميانن الخئيديغ عمي اإلسطسيغ الدطخييغ، الستفطع عميهسطا،      
يقػم كطل واحطج مطغ الخئيدطيغ، وبالتبطادل، با تيطار اإلسطع الطحي يعجبطه، فيرطب  مطغ 

 بعجها، صاحب ذلظ اإلسع، أحج أعزاء فخيقه.

 

ن،عميها ومغ قائسة تمظ األسساء الدخية السدتعارة، التي يتفع العزػان الستداميا 
 ما يمي:
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 و   الديف البجلي الجبميغ.  الحخبة البتجخ يػمييغ    -

-  
 األسج الشتخ                  و   الشسخالكدخ. -

-  

 أ بديج الهبللي              و   عشتخ الذجادي...هيقرج عشتخة بغ شجادن. -

 

 لكشها تعخض عمى الخئيديغ بالكيفية اأتية:

 

 .     مغ الحخبة البتجخ يػميغ -     

 لى:   

 الديف البجلي الجبميغ.       

 

 مغ األسج الشتخ                -     

 لي:   

 الشسخ الكدخ..      

 

 مغ ابديج الهبللي.       -

 لى:       



 

519 

 

 عشتخ الذجادي.    

 

هشالظ أنػا  كثيخة مغ السدطسيات فطي عسميطة هالسدطاماةن التطي ذكخناهطا، غابطت عطغ 
 أن مغ بيغ األصجقاء أمثال: الحهغ، لكغ وحدب عمسي،

 

 الجكتػر/ عمير عػض هللا دمحم عمي.                    

 الجكتػر/ الصيب مختار حاج الصيب.                    

 والباشسهشجس/ التػم الصيب بذيخ.                   

 

يعخفػن عشها الكثيخ، فهع شهػد عمى ذلظ العرخ، يعخفػن عشها ما كان يساطغ أن  
 يخد في لدان العخب، ويحسمػن مغ تمظ السدسيات ما قج تشػء عغ حسمه الجبال.        

 

 تبادر إلى ذهشي آنحاك:      

كع كابج أبي في مذاويخ  الميمية، مطا بطيغ الحمطة الججيطجة والحمطة القجيسطة، وكطع      
عانت أمي وتكبطجت مطغ اأالم، كطي تطجفع بشطا فطي  زطع حيطاة ججيطجة،  طارج أسطػار 

 خحع؟. ال

 

 هندأل هللا لهسا الخحسة والقبػل عشج ن.                      
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كفططاني أبططي هعميططه رحسططة هللان بعططجها، تططػلي مدططلػلية الحرططػل عمططى دايططة        
مثاليطة فططي مشترطف الميططل، وذلطظ بعططج أن شطصت بططي الشطػى، وقططحفت بطي فططي بصططػن 

، وم يذططتشا، وتخبيتشططا، الططجا ميات الحاػميططة بالسططجارس، التططي تدططمست أمططخ تعميسشططا
ورعايتشططا، نحططغ جيططل األربعيشططات، فططي كططل الجػانططب، نيابططة عططغ أسططخنا، وعمططى مططجى 

 أعػام شػيمة.

  

 

 بخت الخضا:
في مديختشا نحػ تعميع متقجم، ساقتشا أقجارنا، ودفعت بشا هشطصارتشان، إلطى بقعطة     

كطان يعطج التعمطيع فيهطا، فخططخًا وعمطػ ماانطة، و يسطة إجتساتيططة ال مثيطل لهطا، فطي ذلططظ 
العرخ، حيث تتسجد سشػات الخسديشات العذخ، مغ القخن الفائطت، وكأنهطا مشطارات، 

 شاء لها هللا أن تزيء سبيل جيل:

 

 مدالع، ر يف الحذ، بالفصخة،       

 كثيخ اإلبجا ، متصمع، وتػاو لمسعخفة،       

 واسع الخيال، مسيد في إدراكه.       
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 جاء ذلظ في وقت قل فيه كل شيء:  

 

 قمت أعجادنا، وقمت مػاردنا،    

 وتقاصخت شسػحاتشا،   

 وشفحت لمدص  عحاباتشا،   

 وتذابات هسػمشا،   

 

 رغع كل الجهػد الستجافعة،   

 ورغع كل العصاء الثخ،   

 ورغع الذجاعة، واإلقجام الستػاثب،   

 نحػ صياغة إندان، قادر عمى البحل، واإلنجاز،   

 والتذبث بحبال السعخفة،   

 وبدبل العمع والتعمع،   

 وتسهيج متكأ سميع معافى،   

 

 وتخميج لذخػص أبجعػا،  

 ًا،ودفعػا بحياتهع قخبان 
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 مغ غيخ مغ وال أذى، 

 

 لفمحات أكباد، رمى بهع الدمان، 

 في  زع متاهات السدبولية، 

 والرخا  مغ أجل حياة أفزل، 

 لهع ولغيخهع مغ التابعيغ، 

 ومغ هتابع التابعيغن. 

 

  

كانت تمظ البقعة السباركة هي هبخت الخضان، حيث تتػافخ هالقشاعة والخضاءن،      
وحيث تتع صياغة وصشاعة، إندان السدتقبل الججيج، الحي يتستع بشكخان ذات غيطخ 
مألػف، حيث البحخ الدا خ، األّ اذ بسا يهجي مغ الجر، والمبلطب السشزطػد السشططػم، 

 سثبًل في:ببخاعة السثال، وتختيب الفشان، مت

 

 العمع، وفي السعمع، وفي التعمع، 

 وفي الشذاط الجافع، وفي الشطام األسخي الفخيج، 

 إلى جانب البحل والعصاء، الحي ال يشزب أبجًا. 
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أسطططختشا هبخطططت الخضطططان، باسطططسها، وبذخرطططها، وبشبمهطططا، و بعصائهطططا الطططحي ال      
كه، وفططي كخمططه، زائططجًا يشقصططع، وبإندططانها الستفططخد، فططي  مقططه، وفططي أدبططه، وفططي سططمػ 
 عمى إبجاعه، وتفانيه، وقجراته الفائقة في اإلنجاز واإلعجاز. 

 

 أبج  الذعخاء والكتاب، في وصف هبخت الخضان:        

 

 فهشاك مغ زيشها وشبهها  بالحدشاء،        

 ومغ وضعها كأعمى نجسة في الفزاء،        

 ومغ قمجها أرفع األوسسة واألنػاط،        

 ومغ شاف بها، وشافت به في سساوات العد، والكخامة،        

 والتبجيل، والتجمة،        

 فكانت أهبًل لكل ذلظ.        

         

إن كل مغ شاءت أقجار  أن يمتقي هبخت الخضان، سػاء كان شالطب عمطع، أو        
الحدطشاء، ناشخ معخفة بيغ الصبلب، أو شطاغل وضيفطة، أو عطامبًل، إال واحتػتطه تمطظ 

تريجته وأوقعت به في حبائل أسخها، فأصب  ولهًا، صبًا، متيسًا بال ما تحػيه، فسا 
شط  به مدار، إال ونػاز  الػصل قادته إليها، شائعطًا، مختطارًا، ممبيطًا، شطغفًا لشطجائها، 

 إذا ما دعى الجاعي .
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وها هػ شاعخنا السبج  إدريذ دمحم جسا ، يشذج معجدًا ما  مفته هبخت الخضطان     
 في دوا مه الثكمى، مجتخًا لحكخيات  الجات، زيشت مقتبل أيام عسخ : 

 

 ماذا أرى؟ أبطجت ديطارك أم بطجا             

 أمطل الشفطػس عمطى ثخاك مذيجا             

 

 مططا أصبػ له تطع المقاء ونطمت             

 وغطجوت أفطخح ما  أكػن  واسعجا             

 

 أما الجيطار فقطج ممطكغ مذاعطخي              

 ورأيت فيهطغ الجطططبلل مططجدجا             

 

ويػاصل الذاعخ في شطي ذكخياتطه، التطي تفمتطت، وغطادرت، ثطع عطادت، وكأنطه        
 بسدس يه:يذاهجها ماثمة بيغ يجيه وصجاها يخن 

 

 لطمه  أيططام  كططأن  عطهطػدهططا             

 زهطخ  تحطجر  فطي  جطػانبه  الطشجى             
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 أبقطت لشططا ذكطخى نذاهططجها  رؤى             

 فطي مطػكب السطاضي وندسعها صطجى            

 

 أيطام  كطشت  أعطير  بيغ  ربػعطهطا            

 لفططباد  وال  أعطير مططقيجاحططخ ا            

 

لقج تغشى ل... هبخت الخضان وأنذج فيها كثيخ مغ أبشائها األوفياء نطحكخ مطغ        
 بيشهع:

 

 الذعخاء  :

 الجكتػر/ بذيخ عبج الساجج. -           

   

 الحي قال:

 إنطي أحبظ حطباً قطج سعجت بطه          

 وفي غطخامظ  تشدطاب األغطاريج.          

 

 عسخان العاقب. -          
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 الحي قال:

 إن تشاسى السطحب عهج هػا            

 ففبادي الػفطي ليذ بدالي.          

 

 فخاج الصيب الدخاج. -          

 

 الحي قال:

 أتيشا يا رضا ندتاف ذكخى          

 يزػ  أريجها مطدااً زكيا.         

 

 عثسان أحسج األميغ. -        

 

 قال:الحي 

 بخت الخضا يا ديسطة هصطالة         

 عست فأغجقت الخوابطي واألكع.        
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 عثسان الديج. -        

 

 الحي قال:

 بخت الخضا يا بشت آباء تفانػا         

 أسخجػا الميل شسػعاً و ابانػا.         

 

وغيططخهع الكثيططخ مططغ الذططعخاء الفحططػل، مسططغ نطسططػا القططػافي، التططي نبعططت مططغ      
 يشابيع عحبة، مغجغة، جادت بها هبخت الخضان، مغ فيزها الرافي الدمدبيل.

       

جسعتشي ضخوف العسل، والتع ي الصيب، بالذاعخ الفحل، الطجكتػر/ بذطيخعبج        
ذطططعخية، ففططي بعططس مطططغ أبيططات تمطططظ الساجططج، الططحي أشمعشطططي عمططى درة مططغ درر  ال

القرططيجة الخسدططيشية الخائعططة، فططي محبػبتططه، الرططبية ذات الخسدططيغ عامططًا، هبخططت 
الخضان، وهي تددهي، كسا الحدشاء، في يػم عخسطها، وذلطظ فطي هيػبيمهطا الطحهبين، 

 فمه كان القػل:

 

  سدػن عاماً يا فتاة وأنت في  زهػ الفتػة  والذباب       

 سخك متخعات بالرفي  وبالذهي مغ الذخابودنان         

 ووسيع وجهظ كل عام  ياتدي ألقاً ويدصع  كالذهاب       
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 ورنيغ صػتظ في السدامع دافع يدخي كأنغام الخباب.       

 

 إلى أن يقػل:

 وهػ شارح لجورها التخبػي، والتعميسي، وهي:       

فتاة الخسديغ، التي لع تتدمع التجاعيطج، وال أمطخاض الذطيخػ ة، بعطج،             
إلى وجهها السمي  الشزخ، ولع تخطخ أو تشهطّج قػاهطا، بتقطادم األيطام، وليطالي الخخيطف 
الباكيطططات، حيطططث الدطططػافي، والبطططخوو، والخعطططػد، والخيطططاح السػسطططسية، الحطططارة مشهطططا 

، الططحي تتططجفع مياهططه، لتغسططخ أوديططة عصذططى والبططاردة،عمى الذططاشيء الغخبططي لمشهططخ
 فسشه:

  

 هارتػت،  وا زخت، وربتن.                  

 

 كسا هػ الحال لجى هبخت الخضان عشجما تعسج لخي الشفػس، عمسًا، وأدبًا، وتخبية. 

 

 فسشها ..هتختػي، وتخزخ، وتخبػن.                

 

 عيطة  وأم لمكتطاب  طسدػن  عططاماً  يا فتطاة  وأنت  را        

 والعمع فيظ شخيعة مػرودة مطغ مطاء زمططدم ال الدطخاب        
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 ومشطاه. التعميطع ما لطدػاك فيطها مطغ يج عشطج الحداب        

 ومطعاهج التجريب والتػجطيه صطشع يجيظ مغ غطيخ ارتياب.        

 

ارتزططاها رسططػلشا  إن فتططاة شططاعخنا هبذططيخن، مططغ نططػ  هالػلططػد الططػدودن، التططي      
الكطخيع دمحم بطغ عبطج هللا هصطمػات هللا وسطبلمه عميطهن، ألن تكطػن الدوجطة الرطالحة، 
لمخجططل الرططال . فقططج صططمحت هبخططت الخضططان، وأنجبططت الكثيططخ مططغ البشططيغ، والبشططات، 
واألحفاد، والحفيجات، حتى أصبحت أمة، لها كيانها، ولها ما لها، وما لؤلمع الخا ية 

 فعة والدسػ.السعصاءة، مغ الخ 

مسططا سططش  لذططاعخنا الخططبلو، أن يدتخسططل فططي حجيثططه العططحب الخفيططع، قططجرًا ومعشططى، 
 ويقػل:  

 

 وبشطػك فطي حطدن البطبلد وسهمها رسطل مصهخة الثيطاب      

 حسطمػا السذاعل نػرهع يدطعى وفي أقػالهع فرل  الخطصاب     

 غابأنزاء درس لػ رأيت صيالطهع في الفرل  مطت أسطػد      

 يادػهع الصبذيخ ثطػب مطهابة ويطفطػح عصطخاً كالسطبلب.     

 

هاططحا هططع أبشططاء هبخططت الخضططان، ال يشدططػن أو يتشاسططػن، مططغ كططان لهططع فزططل       
الدططبع، مططغ إ ططػة لهططع، أدلططػا بططجلػهع، ورّدوا بعزططًا مططغ الجسيططل، الططحي شػقططت بططه 
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 ػاشخنططا بالذططاعخ  أعشططاقهع، تمططظ األم الغاليططة، فهططا هططػ دكتططػر/ بذططيخ، يططجفع فططي
 السخ ف بغ هبخت الخضان البار، إدريذ دمحم جسا ، وإ ػة له، فيقػل: 

  

 جسا  قبمي والػفطػد أتػا إليطظ وجلت أسأل عغ شبابي       

 كع في ذراك سابت ماء نزيخ  وجشيت مغ سابي رغابي.       

 

فكأني بالذاعخ يتػسل، ويهسذ، في أذني فتاتطه السطخهفتيغ، والخجطاء يسطؤل نفدطه،  
والذػو يغسخ فباد  الستمهف، و كمسة هليتن، ال يابطع بيشهطا وبطيغ رغباتطه الطػلهى، 

 ججار أو حجاب. 

 فهاهػ وبخاشخ مشكدخ، ياخر الصمب السدتحيل، ويقػل:    

 

 ردي عمّي ولػ بذاشة ليمة مسطا مزي تسحػ اكتلابي       

 ردي عمي ولػ بحمع في الكخى يخزخ مغ فخح يبابي       

 أيامي وردي لي صحابي وصفاءردي عمي مباهجي        

 ردي عمّي أصي  في الصخقات محهػالً وأشخو كل باب.       

  

لطططدوال القاسطططية، فطططي ال أمطططل يخجطططى بعطططج ترطططخم الرطططبا، وحمطططػل سطططاعات ا       
اسططتجبلب مططاض،  ضممتططه غيططػم لفططخاو مجيططج، سططخمجي، بعططج أن أدار الذططباب ضهططخ  
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مػليًا، تاركًا بعزًا مغ شتات لحكخيات،  الصها الشػح والبااء، دا طل جطػان  أنهاهطا 
الزططشى، والتططي ربسطططا تخممتهسططا إبتدططامة ضطططائعة، مططغ غيططخ وجهطططة، سططػى اجتطططخار 

 لسفقػد،األمشيات الصيبات، لمحبيب ا

 والتي تتسثل في...... وهحدبي بقاؤكن،

 

فها هػ الذاعخ يدطاب األمشيطات، التطي تطػحي ب... هشطػل العسطخن لسحبػبتطه، رغطع 
 السدتحيل الحي ضمل ساحاته:

   

 ويجيبشي صػت الدمطان وذاك صػت ال يجامل أو يحطابي      

 هيهات يا بخت الخضا ولى الذطباب وأنت زا ية الذباب      

 ما نادم أنطا يا صططبية فاسمسي يخطتال مدهطػاً شبابي      

 حدبي بقاؤك بعطج  وأللف عطام في معانقة الدحططاب.       

 

 ألع أقل عديدي القاريء:      

  

أن الكّتطططاب، واألدبطططاء، والذطططعخاء مطططغ أبشطططاء هبخطططت الخضطططان، أبطططجعػا،              
 وتفػقػا،

 الخضان؟في وصف الحبيبة هبخت             
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 كل يدهع بسا تجفع به د يمته،            

 وما يشع عشه شعػر  وإحداسه؟            

 

كشت في هبخت الخضان رضطيعًا، مطغ ثطجيها السطجفاو، لبشطًا سطائغًا لمذطاربيغ، ال       
 يشزب.

وكشت فطي هبخطت الخضطان صطبيًا يافعطًا، يخمطع بعطيغ حطحرة، أشطعة السدطتقبل القطادم،  
 هػل الغائب.ومتاهات السج

وكشططت فططي هبخططت الخضططان شططابًا متصمعططًا، تطممططه قططجرات الذططباب الشططابس الػاعططج،  
 الستصمع دومًا إلى العمياء.

 

هولططػتشين إليهططا هبخططت الخضططان وأنططا أتصمططع وأغططازل، العقططػد الستقجمططة مططغ الدمططان،  
وأصارعها حيشًا آ طخ، عشطجما يتصمطب األمطخ ذلطظ، وكثيطخًا مطا حطجث، فأذعشطت، وعطجت 
وبجأت فيها، كسا قطج بطجأت فطي سطابع أيطامي، وكطأن جطػانحي ودوا مطي، لطع يبلحقهطا 

 عج ا زخار .شب  الذيخػ ة البغيس، وال انحشاء العػد ب

 

فطي هبخطت الخضطان حيطث كشطت، كانططت الجراسطة، فطي مطا يعطخف بسخحمطة التعمططيع       
ن، فططي مجرسططتيغ اثشتططيغ، مططغ -بفعططل فاعططل –الػسططصى، هاتسحططت مططغ الػجططػد اأن 

 مجارس الرفػة، هسا:
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 مجرسة الشيل األبيس الػسصى.            

 و                             

 ة الجويع الخيفية الػسصي.مجرس            

 

حفيجتان مغ حفيطجات هبخطت الخضطان، أثشتطان ال ثالثطة لهسطا، إال مجرسطة             
مبخوكة همرشع السعمسطيغن، حيطث يطجرس السشتسطػن إليهطا، مطجة ال تتجطاوز الخسدطة 
أعطػام، تتطػج بطشقمهع إلطى مػقطع آ طخ يعطخف ب..هسادسطةن، السشفرطمة عشهطا تسامططًا، 

 كب، وتقػمن، عجيشة السعمع الصاهخة:حيث هتسدج، وتخ 

 

 هبأيج مخمرة، وبسيا  تخبػية ناية،  الية مغ الذػائبن.               

 

كان حطي وحط  تدطعة وثبلثطيغ غيطخي، اإللتحطاو بأوالهسطا، همجرسطة الشيطل          
األبططيس الػسططصىن، حيططث الجا ميططة، بتخبيتهططا، وبسجتسعهططا، وبشطامهططا، وبثقافتهططا،  

ا، فمػ أن تعميسشا تػ ف في تمظ السخحمة، عمى وجػدنا بالجا مية، فحدطب، وبتغحيته
 لكان حطشا  أوفخ في التعمع، والبشاء األمثل، إلندان الدػدان السقبل.

 

إن الحجيث عغ هحا الرخح، ال تحج  حجود الدمان وال الساان، وال تػافخ السجاد      
مسطا أعجطد كتطابي هطحا، عطغ  والقخشاس، فهػ فيس متخ ، بال ماهػ راسطك وججيطج،
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الػفططاء لططبعس مططغ محتططػا ، أو حتططى لططبعس قصططخة مططغ فيزططه، فهططػ يحتططاج لدططفخ 
 غشي، غديخ الكمع، وريع السعاني، في  رػصية متشا ية تميع به.

 

 عػدة لداعة السيبلد:           
لشدتأذن بخت الخضا، وندتخح قميبًل، عمى ضفاف لحطة السيبلد، فإنشا وكمسا        

 أدرنا ضهخنا إليها، أقبمشا عميها، وكأن حالشا يقػل:

 

 ه غيب  وتعال تمقانا  نحشا يانا  نحشا                     

 ما غيختشا ضخوف وال هدتشا محشةن                     

 

ع هللا مشططا، ذلططظ الططحي حانططت سططاعة مططيبلد  عشططج الباططػر، بعططج فإنططه ومططغ رحطط       
معاناة كادت أن تخخجطه مطغ رحطع أمطه، معمقطًا بخيطػط اليطتع، وفقطجان حشطػ األم، وقطج 
جاء في قػل الذاعخ الحي كان قج حل بػاٍد وارفة ضبلله، وريقة أشجار ، إشارة إلى 

 ذلظ الحشػ: 

 

 ندلطشا   دوحطه   فحطشا   عميشا         

 هحشػ  السخضعات  عمى  الفصطيعن.       
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إن مططغ فقططج هالحشططػن فقططج أصططب  يتططيع األم، وبغيططاب األم، يبططجأ التحدططخ، وتططجور   
 الحكخيات، وتتجافع بيغ الغياب، والهػاجذ، والتذتت، والخدارة.

 

وتسثل ذلظ في قػل الذاعخ العخاقي، بجر شاكخ الدياب، بعج أن فقطج أمطه، مطغ بعطج 
 وهػ ال يدال يتػو لحزشها الجافيء:فقج أبيه، 

 

 أما   ليتظ لع  تغيبي،         

  مف سػر مغ حجار،         

 ال باب فيه لكي أدو،         

 وال  نػافح في الججار.         

 

 وفي قػله:

 

 فأيغ أبي وأمي،        

 أيغ ججي،        

 أيغ آبائي،        

 ء،لقج كتبػا أساميهع عمى السا        

 ولدت بخاغب حتى بخط اسسي عمى الساء.        
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 وداعاً ياصحابي،        

 وداعاً يا أحبائي.        

 

 وفي تجاعي الحكخيات:

 

 إذا ما شلتع أن تحكخوني،        

 فاذكخوني ذات قسخاء،         

 وإال فهػ محس اسع،        

 تبجد بيغ أسساء.        

 

 وداعاً يا صحابي ،        

 وداعاً ياأحبائي.        

  

ال زالت لحطة السيبلد تصاردنا، فششرا  غيخ مخغسيغ، بطل ممبطيغ لشطجائها، فطي       
تمحذ تغسخ  الشذػة، بتجاعي الحكخيات وحاايات الكبار مطغ األهطل، التطي أصطبحت لشطا 
مبلذًا، ونحغ نخػض في وحل أيام، ال تتذابه وسطاعات إشبللتشطا عمطى الػجطػد، فطي 
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رة مططغ الرططػر، لكشططا نطططل نجتهططج فططي مدططايخة رتابتهططا، ونتفانططا فططي مػاكبططة أي صططػ 
 مديختها، بالقجر الحي ندتصيع، ف ...  

 

قميطل مشططا مططغ حالفططه الحطط  ، فػلططج سططاعة نذططاط، وانبثططاو األشططعة الزططػئية،        
هوقت الزحىن ، تمظ األشعة التي تسجدت، وانتذخت، وعست، ونعست بهطا األنططار، 

 فكانت ساعة والدة مازجها التفاؤل.

 

قميططل جططجًا مشططا، مططغ ولططج لحطططة ا تبططاء الذططسذ وازورارهططا،  مططف الغيططػم التططي     
ممت بعس قصخات مغ مطاء الدطساء هالطخزازن، الطحي نصمطع عميطه هالخشطةن، تمبجت وض

وجاء مشها همصخ الخشاشن، حيث تحخكت نديسات ري   فيفطة بطاردة هتطخد الطخوحن، 
 تهسذ في أذيشات نبت يافع، يتصمع نحػ  خيف مبذخ بالخيخ.  

 

الطحي  مثل هبالء، القمة، دارت حػلهع الحاايات الجسيمة، والقرطز السستطع،       
 كثيخًا ما يختبط بسيبلد العطساء مثل:

 

 األنبياء والخسل، وأعطسهع  عمى اإلشبلو،                        

 سيج الخمع دمحم بغ عبج هللا،                        

 هصمػات هللا وسبلمه عميهن.                         
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بسطططيبلد بعطططس مطططغ أوليطططاء هللا كسطططا تطططخبط الخوايطططات أيزطططًا مثطططل ذلطططظ السطططيبلد،      
الرططالحيغ، وعطسططاء القططػم، األحيططاء مططشهع واألمططػات، وكططان ذلططظ كمططه، إمعانططًا فططي 
التفاؤل واستحدانًا لمسدتقبل، أمطا هطبالء الطخواة، فهطع يعمسطػن عمطع اليقطيغ أن هكطل 

 شيء بيج هللان.

 

مغ  اشطب وكسا جاء في القخآن الكخيع، فإن السدي  هعميه الدبلمن، كان أول      
الحاضططخيغ عشططج والدتططه، وكأنططه كططان شططاهجًا عمططى  سططاعة مططيبلد  ، إلططى جططح  تمططظ 
الشخمة السباركة، عشجما أعمغ، مغ  طبلل صطخ ته السجويطة، السعمػمطة لطجى الجسيطع، 
أنه قادم كي يشزع لخكب الحياة الججيجة، يحسل بيغ  بزتيه رسالة السحبة والدبلم 

 مغ الحات العمية.

 لى في محاع تشديمه:قال تعا       

 

َيطا ُأْ طَت َهطاُروَن َمطا  و}َفَأَتْت ِبِه َقْػَمَها َتْحِسُمُه َقاُلػا َيا َمْخَيُع َلَقْج ِجْلطِت َشطْيلًا َفِخّيطًا    
ي َفَأَشاَرْت ِإَلْيِه َقاُلػا َكْيَف ُنَكمُِّع َمغ َكطاَن ِفطو َكاَن َأُبػِك اْمَخَأ َسْػٍء َوَما َكاَنْت ُأم ِظ َبِغّياً 

ِ آَتططاِنَي اْلِكَتططاَب َوَجَعَمِشططي َنِبّيططًا   و اْلَسْهطِج َصططِبّياً  َا سططػرة مططخيع اأيططات  َقططاَل ِإنِّططي َعْبططُج 
27- 33. 

 

مغ األمثمة الستعمقة بخصج ساعات السيبلد والتدسيات هالدساياتن، كطأن يقطػل      
 أحجهع عشجما يخزو بسػلػد هذكخن:



 

529 

 

في ضخوف مذطابهة لططخوف مطيبلد الذطيك بخيطخ ود إن هحا الصفل الججيج، ولج      
الحديغ هتػر شبذةن، فدسيشا  بخيخ، أما إبششا عػض هللا فقطج ولطج فطي نفطذ اليطػم 
الطططحي ولططططج فيططططه الذطططيك عططططػض هللا ود الشسيططططخ هأبذطططامن. هاططططحا تتتططططابع القرططططز 

 والخوايات، تفشج األحجاث والحاايا، ه وتجيها كسان جخعة جخعتيغن لدوم التدبياة.

 

إنسا أغمب اسساء السػاليج، كانت تدتػحي مغ إسع الجج لؤلب أو إسع الجج         
لؤلم، في حالة الحكػر مشهع، أما في حالة اإلنطاث، فيشرطب فطي مرطمحة هالحبػبطةن 
أو العسطة أو الخالططة أو أي همططخة ج يرططةن، لهططا ماانتهططا فططي السجتسططع، أو أي إسططع 

 نحاك، له ميدات مخضية.مغ تمظ األسساء الستجاولة في السجتسع آ

 

يشبططع ذلططظ إمططا تفططاؤاًل أو إحتخامططًا لهططع، أو مباهططاة إجتساتيططة، هتخفططع الػاحططج         
درجطةن، عشططجما يدطسي إبشططه عمططى إسطع أبيططه، أو قطج ياططػن  ػفططًا مطغ سططمصانهع، فططي 
بعس الحاالت، إذا كان ذلظ هالججن مغ أولي هالعطدم القطػين والجبطخوت، ذلطظ الطحي 

انه، وسططحقها مطع بعزطها، هالدطغ مططع الدطغ، والشايطب مطع الشايططب، يقطػم برطظ أسطش
 والزخس مع الزخسن في غيخ ما غزب.

 

أو مثطططل ذلطططظ الطططحي يرطططار  البدطططسة، ويحجسهطططا، إذا أرادت أن تصطططل عمطططى        
 اأ خيغ، فيجفع بها إلى مثػاها األ يخ، فتتسخس عغ هتكذيخةن واضحة السعالع.
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كسطا أن التدطسية قططج تطأتي نططات. مقتطخح مططغ أحطج األقططارب، أو الحاضطخيغ، فططي       
غيطططاب األب أو حزطططػر ، أو تطططأتي نتيجطططة هحمسطططةن اليذطططتخط فيهطططا أن تكطططػن رؤيطططة 
صادقة، أو مغ أضغاث األحبلم، وقج تكػن التدسية عمى السيطت مطغ األشطخاص أو 

 الحي مشهع.

 

، إسطسًا غخيبطًا،  ارجطًا عطغ السطألػف، وذلطظ ويحجث أن تختار األسخة  أو األب      
في حالة أن تكػن األسخة مغ تمظ الشػتية مغ األسخ، التطي يسطػت مػاليطجها الػاحطج 
تمططػ اأ ططخ برططفة متكططخرة. كسططا أنشططا نبلحطط  لططجى كثيططخ مططغ األسططخ، التسدططظ باسططع 

 هعػضن، الحي يخمد لمتعػيس، عسا فقجت مغ السػاليج.

 

عمى إسع أبيه الحي مات عمى التػ، فيرب  اسسه مخادفًا قج يدسى السػلػد         
 ألسع أبيه. وهشاك أيزًا مغ ياخر اإلسع الػاحج بيغ أبشائه كأن يدسي :

 

 هدمحم أول، و دمحم ثاني،  دمحم ثالث، وهاحان.         

 

قططج تدططسي بعططس السػاليططج عمططى أسططساء الحيػانططات، تيسشططًا برططفات لهططا تتعمططع       
 اعة، والربخ، كأن يدسى السػلػد ب :بالقػة، والذج

 

 هاألسج، أوالشسخ، أوالجسلن                             
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أو قططج تدططسى بأسططساء لهططا رمططػز تططػحي، بالزططخامة، أوالدططخور، أورحابططة        
 الرجر، مغ ماػنات االشبيعة غيخ الحية مثل:

 

 هالجبل، والزػ، والبحخن                             

 

سادت التدسيات بعس الدسات، والرفات السحسػدة، فعاد الكثيخ مغ الشطاس       
إلى أسساء الرحابة والرطحابيات، هالخجطػ  لمحطع فزطيمةن، وتطجا مت األسطساء فطي 
حقب متتالية، مع األسساء هاإلفخنجيةن واألعجسية، ذات السعشى وغيخ ذات السعشى، 

ي ن، حتططى أصططب  لططجيشا اأن مططغ ومططغ ذوات السعططاني السبلفططة هالسشجططػرة نجططخ محمطط
األسططساء، مططا ال يططجرك صططاحبه معشططا ، ومشهططا مططا ا ططتمط عمططى الكثيططخ مططغ الشططاس 

 مشتها ، فبل يعخف مغ ضاهخ ، أو مغ باششه،

 

 فهل هػ اسع لئلناث أم لمحكػر؟ . 

 

التقيت بأحج أولياء األمػر في مجرسة ثانػية، جطاء برطجد تغييطخ اسطع ابشتطه مطغ    
لى اسع آ خ يتػاءم وتخكيبة مجتسعه، التي ال تتشاسب وهجػليانان، ألنه هجػليانان، إ

اليعخف معشى لحلظ اإلسع، فقطج حرطل عميطه، كسطا أشطار، مطغ  إسطع ألحطج السسطثبلت 
 في فمع سيشسائي هكاربن.
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 فصػقتشي ساعتها حيخة في أمخي،       

 وتبادر لحهشي الدبال:      

 

 مه؟ هل كان األب معجبًا باإلسع في أص  

 أم هػ معجب ب... هجػليانان السسثمة؟  

 

 وقج  صخ ببالي أيزًا في مثل هح  التدسيات، الصخفة التي تقػل:

إن الجيظ هراجل الجطجادةن، زي مطا بقػلطػا لمشعجطة همطخت الخطخوفن، فهػعشطجما عطخف 
أن الصفمة الرغيخة السػجػدة في السشدل اسسها هتيذةن هجع عميها،هآ  كبلم لكشطه 

 لمػاقع بذيءن.ال يست 

 

هفي بعس األحيان كثيخ مغ األسساء هبتجيب السحغن، وتخمع مذطاكل ألصطحابها،  
 ولسغ لهع صمة بهع، كالسػاششة مثبًل.

ففططي شخفططة تبططجو أنهططا صططحيحة ألنططي سططسعتها غيططخ مططخة، وهططي تحاططي عططغ أخ     
 سػداني مغتخب إسسه هعبيجن، سأله عخبي  ميجي وقال:

 

 مغ أنت؟ -                    

 فأجاب: 
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 هعبيجن. -                   

 فقال الخميجي: 

 

 أدري أنظ هعبيجن، -                   

 لكغ أير اسسظ؟                      

 

 هشػف يا أ ي القاريء اإلسع بدػي ششػ لى سيج ؟ن         

 

كطان يدطتغل حافمطة ركطاب ماتططة فطي ويقال أن أحج الدػدانييغ واسسه هحخانن،     
القططاهخة، فططي عططد الرططيف، فكططان لدامططًا عميططه أن يػضططف الجخيططجة هالرططحيفةن التططي 
كانت بيج  لترب  ه بابةن، فدأله جار  السرخي الطحي يجمطذ فطي السقعطج السجطاور 

 له:

 

 إنت حخان؟                 

 

 قػل:فسا كان مغ هحخانن الدػداني، وبتمقائية تامة، إال أن ي
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 انت عخفت إسسي حخان كيف؟                 

 

ولقطططج حاطططى لطططي صطططجيقي وجطططاري، بذطططخى سطططعيج هوهطططػ رجطططل يجيطططج فطططغ            
 الحاين، فيسا يتعمع ب...هالتدسياتن ما يمي:

 

ذهطب كمططب جططائع ضطط يف البشيططة، يشتسططي ألحططج السشططاشع  الشائيططة، والفقيططخة فططي      
ذات الػقت، حيث تدهخ الكطبلب شطػيبًل فطي تمطظ الخقعطة، وتططل فطي عسميطة تفتيذطية 

 مزشية، في سبيل الحرػل عمى لقسة شعام، همغ أي نػ ن، لتدج بها الخمع.

 

أكل، والسذخب، ذلطظ الحطي الطحي وصل كمبشا هحا إلى حي العسارات الغشي  بالس     
يتستطططع ب ...هالكطططػشن الجسطططسة، بسحتػياتهطططا السغخيطططة، هزي قصطططع المحطططع والعططططام 
الهذططططة، السخصططططعة ببقايططططا المحططططع والعرططططب والذططططحعن، وسططططيػل السيططططا  هالجاريططططةن 
بالذػار ، ودا ل الحفخ، وبيغ كيسان الحجارة والحرى، حيطث تجطج الكطبلب ضطالتها 

 ات هحا الحي الخاقي. السشذػدة، بيغ مدتشقع

 

وجج ذلطظ الكمطب السدطايغ، الطحي سطاقته قطجما  إلطى حيطث الطخزو ب..هالكػريطعن    
ولططيذ هبالسمعقططةن، فػجططج كمبططًا همبغبغططًان، قططػي البشيططة، كثيططف الذططعخ، يفػقططه شططػاًل، 
ويفػقططه عخضططًا، ويفػقططه قططػة، وهططػ يسدططظ بعطسططة هعزططعن دسططسة بططيغ فكيططه، وهططػ 

 حرة، واستهتار بائغ، مغ غيخ أن يػ ف عسمية هالكجن. يخقب ذلظ الػافج بعيغ ح
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اسطططتحال عمطططى ذلطططظ السدطططايغ الجطططائع، تخػيطططف أو معاركطططة كمطططب العسطططارات،       
لئلسططتيبلء  عمططى تمططظ الغشيسططة، التططي ال ولططغ يحمططع بسثمهططا شططػال ايططام عسططخ ، فمجططأ 

 لمخجعة والحيمة هالتحايلن.

شبعطًا دا زمطغ الحيطػان بطتكمعن، فأجابطه فدأل الكمطب هالسشغشطون عطغ إسطسه، ه        
 بامسة واحجة :

 

 هياسخن. -                  

 

درجطة بالتقخيطب، وذلطظ  183عشجها ابتعج الفكان عغ بعزطهسا، بسطا يعطادل          
بفعل األلف السسجودة، في ذلطظ الئلسطع الخبطاعي، الطحي أفدطج عمطى هياسطخن التستطع، 

 وهالسدمدةن التي لع تشته بعج.

 

وهشطا سطقصت هإتسمرطتن العطسطة هالعزططعن مطغ بطيغ فكطي الكمطب العسططاراتي،         
فهجطططططع عميهططططططا ذلططططططظ الزططططططيف الجا يطططططة، وشػقهططططططا بفكيططططططه ورجميططططططه األمططططططاميتيغ 
هالسعرعرتيغن، وهػ يحطجث مطغ األصطػات هالسسجػجطة والسمخبصطةن، مطا لطع يحجثطه 

رض مططططغ قبططططل، مدططططمصًا نطخاتططططه الثا بططططة مططططغ عيططططػن هحسططططخن، نحططططػ صططططاحب هاأل 
والجسهػرن، الحي احتطار فطي أمطخ ، وبطجت لطه اسطتحالة اسطتخداد عطستطه السختصفطة، 
ففكخ في أن يتبع  صػات  ذلظ الكمب الػافج، فيمجأ أيزًا لمحيمة، فدأله عغ إسسه، 

 ففهع السدبول أبعاد السدألة تسامًا وبجا وكأنه يقػل:
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 احجة أيزًا:هقجيسة! دي عمى أنان وأجابه عمى الفػر بامسة و          

 

 هإإإيدىن. -             

 

 ويقرج: 

 هتيدىن. -                

 

لع تكمفه تمظ اإلجابة السقتزبة، سػى بعطس مطغ زفيطخ  فيطف، ال يقطػى عمطى      
 تحخيظ تمظ الػجبة الجسسة، هالعزعن، مغ بيغ فكيه، ولػ قيج أنسمة.

 

تخجام، وبالحات عشطج الحاحطة أال تخى عديدي القاريء أن لؤلسساء هحػبةن في اإلس  
 والزخورة في بعس السػا ف؟  

  

أذكخ أن أستاذي الصيب هود الحاطيع يػسطفن، سطألشي وأنطا تمسيطح فطي الرطف        
 الثالث بالسجر سة األولية، عغ مرجر إسسي:

 

 هإنت سسػك عمي مشػ ياعسخ؟ن.                              
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 فأجبت عمى الفػر وبال الثقة: 

 

 هعمي الذيك عسخ هراجل الكخيجةن.                             

 

لع أكغ ساعتها أعخف غيخهح  السعمػمة، وال أعمع أن أستاذي كان يبحطث عطغ      
مج ل لجرسه، الحي كان يتعمع بالخميفة عسطخ بطغ الخصطاب هرضطي هللا عشطهن، فقطال 

 لي: 

 

 مي مشػ؟نهوالذيك عسخ سسػ  ع                            

 

 فجاءته إجابة جساتية أراحتشي كسا أراحته: 

 

 هعمي سيجنا عسخ بغ الخصابن.                           

 

فعسطططج إلطططى درسطططه مدطططخورًا ، يغطططػص فطططي متاهاتطططه، وأنطططا لطططع أزل، وبعطططج نيطططف      
و سدططيغ مططغ األعططػام،  مزططت ، أفططتر دا ططل نفدططي، وحتططى المحطططة، كيططف تسططت 

، أعشطي هسطسايتين، وكيطف كطان سطيتساغ اسطتاذي الصيطب، مطغ مخاسيع الدساية تمطظ
إيجطاد مخطخج آ طخ، لطيم. مططغ بابطه إلطى عشطػان درسطه،  إن لططع أكطغ حاضطخًا فطي تمططظ 

 المحطة؟ إذ كشت أنا التمسيح الػحيج في الفرل السدسى هعسخن. 
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لكغ ما أثار العجطب فطي نفدطي، وبعطج أن امتذطع العطػد واعتطجل، وأصطبحُت مطغ     
ذطططأن التخبطططػي، الطططحيغ يقمبططططػن ويترطططفحػن صطططفحات الساضطططي التعميسططططي، ذوي ال

هالسفتقجن، والحيغ يتحددػن، ويتمسدػن، آثار برطسات معمسطيهع، فطي ذلطظ الدمطان 
 هالدس ن، الدمان الحي كان السعمع فيه:

 

 يتمسذ أميد األساليب التجريدية، في سبيل إرضاء نفده، 

 وإرضاء ربه، 

 وتبريخ تبلميح ، 

 هع الحايقة العمسية،وتسميا 

 صافية مغ غيخ دنذ. 

 

 كان السعمع وقتها، يدعى بسػ بة متأصمة، 

 وذات نابزة بالسعخفة، 

 وروح قتالية القتشاء السعمػمة، 

 وتصبيقها، وتفكياها، وتخكيبها، 

 

 بغية تخسيخها في أذهان التبلميح، 
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 باستخجام كل ما هػ في الستشاول، 

 وكل ما هػ في الخيال. 

 

 كان السعمع يسهج، ويدخد، ويدأل، 

 ويجيب، وياتب، ويخسع. 

 يسثل، ويسدح، ويمعب، ويشذج، ويغشي. 

 يحدن مع تبلميح  في مػاقفهع الحديشة، 

 ويفخح لهع عشجما يفخحػن. 

 

 ومغ السػا ف العجيبة أنه كان: 

 هيفخح بشجاحهع، 

 ويتباهى به أكثخ مغ أفخاد أسخهعن.  

 

 فقج كان السعمع:

 رًا، ومخشجًا، ومذخفًا،محاو   

 ومداعجًا، ومعيشًا، لتبلميح  في تعمسهع، 

 وفي الػقػف عمى قجراتهع، وشسػحاتهع، وتصمعاتهع، 
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 بشفذ الرػرة التي يتصمع لها عمساء اليػم، مغ التخبػييغ، 

 فيسا يرفػنه ويدسػنه هتعميع السدتقبلن، 

 والحي إن جاز لشا أن نعخفه  ب..  

 ين،هالتعميع في الساض 

 

 ذلظ الحي: 

 هفذمشا في الحفام عميهن، 

 مساأفقجنا أن نكػن الخواد في التعميع السدتقبمي.

 

 بعج كل هحا الحي جاء في حع السعمع، أما يحع لشا أن نقػل:  

 كسا قال أميخ الذعخاء أحسج شػقي: 

 

 قع   لمسعمع   وفه  التبجيبل              

 كاد السعمع أن ياػن رسػال؟             

 

 أوال يحع لي أن أتداءل أيزًا:  
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 ماذا تخكتع يا أستاذ الصيب هود الحايع يػسفن،          

 أنت وزمبلؤك مغ السعمسيغ، في ذلظ الدمان هالدس ن،         

 مدمكًا مغ مدالظ الخسل لع تدمكػ ؟          

  

السثططال، عشطج ا تيطار السعمسطيغ لمتسهيطج، ولسططجا ل  يقػدنطا الحطجيث وعمطى سطبيل     
دروسهع، مغ الػاقع الحي يختبط بالبيلة ارتباشًا مباشخًا، ففي أحج مجارس أمطجرمان، 
جمدطططت الطططى أحطططج معمسطططي العمطططػم فطططي السخحمطططة اإلبتجائيطططة، قبطططل أن تدطططسى مخحمطططة 

 -إذن هللا السغفػر لطه بط -األساس، أو مخحمة التعميع األساسي كسا يحمػ ألستاذنا 
 الصيب دمحم البذيخ أن يدسيها، وكان الجرس يتعمع ب : 

 

 هالبخمائياتن.                             

 

سطططأل السعمطططع التبلميطططح، عسطططا شطططاهجو  مطططغ الططططػاهخ الغخيبطططة، فطططي اإلسطططتعخاض    
العدططاخي عمططى شططاشيء الشيططل، أثشططاء اإلحتفططال األول بعيططج مططايػ هأحططج اإلنقبلبططات 

 من، فأجاب أحج التبلميح: 1969العداخية بالدػدان في العام 

 

 هالجباباتن. -
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 أي نػ  مغ الجبابات؟ -

 ج مشه.التي تج ل الشيل وتخخ  -

 

 وكان سبال األستاذ التالي لتبلميح :  

 ماذا تدسى مثل هح  الجبابات؟ -

 فجاءت اإلجابة:  

 

 هالجبابات البخمائيةن. -
 

واسططتشادًا عمططى هططح  اإلجابططة، وجططج السعمططع السططج ل الدططميع لعشططػان درسططه، فتدططمقت 
 تباشيخته أعمى الدبػرة لتخط عشػانًا عخيزًا هػ:

 

 هالبخمائياتن                                            

 

ليبجأ بعجها التغمغل في ماػنات درسه، الحي مهج له تسهيطجًا سطميسًا. وأتطاح لمتبلميطح 
 مداحة واسعة لمفهع والتصبيع وإبجاء الخأي.
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تختمف مػا ف السعمسيغ كثيخًا، عشج التسهيج لجروسهع، وهػ مصمب تخبػي يحتع      
ى السعمع التقيج به، فهػ بحلظ يخبط ما بيغ ما مزى مغ دروس والطجرس القطادم، عم

هعسميطططة تجهيطططد وإثطططارة إسطططتعجادن، حتطططى يطططتساغ مطططغ إقحطططام تبلميطططح  فطططي الطططجرس، 
 بسذاركة جادة مغ قبمهع، كي يدتسيمهع لمتفاعل معه.

  

ه يتصمططب ذلططظ كسططا أسططمفشا، أن ياططػن التسهيططج مططغ الػاقططع البيططئ، الططحي ي يذطط    
التمسيح. فسسا ال يعقل أن يدتخجم مثل هحا التسهيج الحي ذكخنطا، فطي بيلطة صطحخاوية 
مثبًل، حيث ال يدتصيع التمسيح، بقجرما تػافخ إليه مطغ الطحكاء، أن يتخيطل مطا يحطجث، 

 مهسا تزافخت جهػد السعمع، وتكالبت، لتػضي  السػ ف لجيه.

 

خت ما حاطا  لطي أحطج األصطجقاء، مغ مشصمع التسهيج الػاقعي، وغيخ الػاقعي، تحك   
عططغ حططجث يسثططل مػقفططًا غيططخ واقعططي، يتعمططع بالبيلططة، ويتعمططع بعططجم الجرايططة لجغخافيططة 

 األماشة:

في فتخة مطغ الفتطخات، كطان اإلغتطخاب لمطببلد العخبيطة مػضطة وضطخورة، فطي نفطذ     
الػقططت، وكططان الذططباب هالططحكػرن، يدططعػن جاهططجيغ باططل مططا يسمكططػن مططغ مططبهبلت 

وإماانططات ماليططة، الجتيططاز الحططجود الجغخافيططة لمدططػدان، محسمططيغ ياأمططال، عمسيططة، 
والتصمعات، والتػقعات بأنػاعها، لسااسب مالية تكفيهع وتكفي حاجات أسخهع، التطي 

 تجفع بهع دفعًا قػيًا لمخخوج، وتخك أرض الػشغ، شػعًا أو كخهًا.
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تطي حرطل عميهطا، بعطج غادر أحطج شطبابشا إلطى هليبيطان، يحسطل شطهادات الخجمطة ال   
عططجة إجططخاءآت مزططشية، تديشهططا آثططار أ تططام متشػعططة، سططاعج  فططي الحرططػل عميهططا 
بعططس مططغ السعططارف، أو بتقططجيع التدططهيبلت األ ططخى، التططي تعسططل عمططى كدططخ ذلططظ 
الحططاجد الشفدططي، بططيغ صططاحب الحاجططة والسدططبول، والتططي يعمسهططا القططاريء الكططخيع 

 نسامًا.

 

له في أرض الغخبة هليبيان، ضيفًا عمطى مجسػعطة مطغ حط السغتخب الججيج بخحا     
األهل والسعطارف فطي هبيطت عدابطةن، وتحمطع حػلطه الجسيطع يدطتخبخونه، ويتدطاءلػن 

 عغ كل شيء، و اصة األكل، والذخب، والدياسة في:

 

 ه ببلد تأكل الجػ  وتقتات الجوارن " دمحم الساي إبخا يع"           

 

هطػ غيطخ مطألػف لطه فطي تمطظ الطببلد، مطغ كطل هزوج  يقجمػن له مغ كخمهع، ما     
بهططي.ن، فدططخ سططخورًا غططامخًا، أذهططب عشططه أيططام السعانططاة بعيططجًا، وانفتحططت الططجنيا أمططام 
عيشيه، فبل شظ أنه سياػن واحجًا مغ هبالء، يدتستع وي ير في دعطة، مثطل مطاهع 

ي قمططع فيطه مططغ الخيططخ والش ططيع، كسططا سيخسططل بعزططًا مطغ راتبططه ألهططل لططه، يتخقبططػن فطط
مسيت، ذلظ اليػم الحي سيتدمع فيه ابشهع العسل، هحيث تصفر معانطاتهع إلطى غيطخ 

 رجعةن.
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شالت ساعات هالػندةن، فشسا إلطى سطسعه، أثشاءهطا، بأنطه سطيحطى بتدطمع عسطل     
فػرًا، شالسطا أنطه يحسطل شطهاداته السػثقطة معطه. فشدط. الكثيطخ مطغ  يطػط التػقعطات، 
ورؤى السدططتقبل، الططحي سيزططيء بططاقي أيططام عسططخ ، فدططخح بعيجًا...بعيططجًا، ليدططتفيع 

 عمى سبال أحج الجالديغ:

 

 ػ؟نإهنت أصمظ شغال شش -
-  

 وكانت اإلجابة الفػرية هججًان:

 

 سػاو بشصػن! -

 

غسخ الجسيع صست قج يسدقطه، ه طب الشسطل فطي ممطذ الخ طامن، وتسطجدت  يبطة      
األمططل لتدططع جسيططع الحاضططخيغ، ولتصططال تمططظ المايسططات التططي اسططتهجفتها أفططػاههع، 

 دد:فأصبحت معمقة مابيغ المهاة والمدان، حائخة تتمسذ اإلفخاج عشها فكأنها تخ 

 

 هيا ربي جػة وال  بخةن.                        

 

لظ عديدي القاريء أن تترطػر معطي مػ طف هسطػاو بشصطػنن يبحطث عطغ هبشصطػنن  
 في الرحخاء الميبية!

 مغ هشا أال تتفع معي:       
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 أن التسهيج لمج ػل في الجرس له أهسيته،           

 لجى السعمع ولجى التبلميح؟           

 

ال زالططت سططاعة السططيبلد تجططخر أذيالهططا بيششططا، وال زال القططجر هيمططػين أيططجيشا الططى     
الخجططػ  إليهططا قدططخًا، فهططا هططػ الذططاعخ هعبططج الباسططط سططبجراتن فططي ترططػيخ  لمحطططة 

 ميبلد .

 

 

 ففي ذلظ اليػم وتمظ المحطة:     

 

 هإيػان الايرخ ما اهتد،        

 ما انذقت أضبلعه.        

 

 وأردف:     

 فأنا لدت نبي قخير،        

 لدت دمحم.        
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 وزاد عمى ذلظ:     

 ولكشي مثل دمحم،        

 بغ امخأة كانت تأكل تسخاً وقجيج،        

 رضعت،        

 حبػت،        

 مذيت،          

 أكمت الصيغن.        

 

السططيبلد لططظ عديططدي القططارء أن ترططشف الذططاعخ هسططبجراتن، مططغ حيططث سططاعة        
وضخوفهططا، وتمحقططه بقائسططة إحططجى السجسػعططات التططي ورد ذكخهططا فططي هططحا السشحططى ، 
والتي تزع أسساء مػاليج أربعيشات القخن السشرخم، فأنا ال أ ال أن يػمه ذلطظ كطان 

 ماشخًا أو غائسًا أو حتى مذسدًا.

 

ػ إلطى هاحا يػلج الشاس، بتفاوت في قجراتهع الجدسانية والعقمية، مغ حابة نسط     
أ ططخى، فيػصططف الططبعس مططشهع بالططحكاء، وبعزططهع يػصططف بالغبططاء، ومططشهع ضططعاف 
البشى، وهشاك ذوو الحجػم الفا خة، هوالعشاقخ ذات الصبقطات الستجليطةن، وهشطاك شطػال 

 القامة هالعسالقةن، وقرارها هاألقدامن.
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لقطج تدططشى لططي وصطجيقي األسططتاذ/ عرططام الطجيغ  الططج، مططغ أوالد شططسبات، أن       
نخى وناف جشبًا إلى جشب بيغ  أشػل رجل في العالع، وأقرطخ رجطل فطي العطالع، فطي 
مجيشطة دمذططع. فكطع كططان الفطارو كبيططخًا ومطحهبًل، فيسططا بيشهسطا، وفيسططا بيششطا وبيشهسططا، 
ويافططي مططغ السقارنططة أن رأس الخجططل القرططيخ، كططان فططػو ركبتططي بقميططل، وهططػ وا ططف 

لصػيل بقميطل، وأنطا وا طف مستذطقًا، عمسطًا مستذقًا، وأن رأسي كان فػو ركبة الخجل ا
بطططأن شطططػلي بالس يطططار هالجطططػازاتين الحاطططػمي هالخالطططج والسدطططتسخ أبطططجًا، لكطططل أبشطططاء 

 الدػدانن، هػ:

 

  سدة أقجام وسته بػصات، هبالتسام والكسالن،                   

 

رغطططع إنكسطططاش، وتزطططاؤل أجدطططام معططططع الدطططػدانييغ، برطططفة عامطططة، فطططي الحقطططب 
ة، ألسباب عمسية وجيهة، إال أن الساياس الدػداني لصطػل الفطخد، ضطل ثابتطًا الستأ خ 

 ال يتدحدح، مهسا تكالبت عػامل التعخية الشفدية والغحائية وهالجيبيةن، في زحدحته. 

 

يتفاوت الشاس في الدػدان، أيزًا،  في ألػان بذختهع، فهشطاك  أنطػا   مختمفطة     
 ثل:ومتفاوتة في تجرج ألػان أجدامهع م

األبططيس هتجططاوزًان، واألسططػد، و ططاتف المططػنيغ هالقسحططين، وغيططخ ذلططظ مططغ           
 األلػان السألػفة، التي ال تحػي األلػان السدتحجثة مثل المػن:

 

 البيجي والتخكػازي والػردي والصػبي،    
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 وغيخها مغ األلػان التي ال أصل لها.     

 

هلقج سسعشا بالدول األ زخ، والدول األصفخ، والدول األسػد، والطدول األحسطخ،     
 ولع ندسع عمى اإلشبلو بي زول لػنه:

 

 هفدتقي، أو برمي، أو حخجمي، أو بخلدين.          

 

لكشي قج سسعت أحجهع يحاي قرة، تتعمع بذخيحة مغ شخائ  مجتسعشا الحالي     
 تجعى:

 

 هالحشاكيرن.                    

 

أؤكج لمقاريء الكخيع، أن ال عمع لي بحايقة تمظ الذخيحة، فهل هطي حايقطة أم      
 ضخب مغ ضخوب الخيال؟ 

إنهططا وكسططا ُأ بططخُت، شائفططة مططغ الذططباب، مططغ الجشدططيغ،  يبططالغػن فططي عططجم       
إدراكهطع لمتططخاث، أو التكططػيغ أوالشدططي. أوالسسارسططات أو العططادات أو هفمكمػريططةن أهططل 

 الدػدان عامة. 

 ربط الحاكي بيشهع وبيغ إلسامهع الز يف بألػان الحيػان، فأ بخ:   
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أن اثشططيغ مططشهع كانططا برطططجد شططخاء  ططخوف هلططدوم الكخامطططة مططغ شططخور العطططيغ      
والحدجن، وعشجما ذ با إلى هالدريبةن، أصابا احج الخخاف، هأعجبا به أيسا إعجاب ! 

ه نعدططانة، ولػنططه مططخي  وجططاذب كسططان، ألن شططامه لصيططف، وشبعططه هططاديء، وعيػنطط
عذان كجا حاياػن لحسه "هر"ن، فدأل واحج مشهسطا بطائع الخطخاف، برطػت متقصطع 
مذططبع بالخقططة، ال يخمططػ مططغ التأتططأة، التططي تتططجا ل وبعططس مخططارج الحططخوف لطططجى 

 األشفال،  الدبال التالي:

 

 با  الخخوف هالبي.ن دا بي كع ! ياعسػ؟                    

 

استشكخ بائع الخخاف الدبال، في محتطػا  وصطيغته، فمسمطع شطفتيه فطي ابتدطامة      
  بيثة سا خة، شافت به بعيجًا في متاهات مغ الطشػن.

 

 وحات حشكػشة:     

 

" مذططيشا لططي نططاس بقخبططػا لططى أمططي، فططي هحمططتهعن ، سططقػنا مػيططة حافطشهططا فططي      
أن مططا عسمططت ليشططا حاجططة، ال فدططتان غشسايططة، تعشططي هالقخبططةن! شططخبشا مشهططا، ولططى ا

 حسى، والصجا ، وال كخكذة، تقرج هكاروشةن.
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وقيططل إن أحططجهع أرسططل لمبقالططة السجططاورة لسشططدلهع، لذططخاء هكسططػن أسططػدن، أ بططخ    
 صاحب البقالة بأنه غيخ متػافخ لجيه. فقال له:

 

 هما عشجك أي لػن تاني؟ن.                              

 

أحجهع عغ كيفية مطػت اسطساعيل باشطا، هبطغ الحطاكع التخكطي دمحم سأل معمع التاريك 
 عمي باشا إبان فتخة الحاع العثساني في الدػدانن، فأجاب:

 

 هعدمػ السظ نسخ، عسل ليه بارتي، وقام حخقػن              

 

مغ الشاس مغ ُيشدب إلطى سطمفه، بالػراثطة أو بالسسارسطات الدطمػكية البيليطة،       
ن بأحج أسبلفه، وبطحلظ NOT IDENTICALشهع ندخة قخيبة الذبه هفيرب  الفخد م

تتسيد األسخ عغ بعزها، وتختمف الابائل في سساتها ، وتحجد القػميات بسسيداتهطا 
الخاصة بها، بسا يمحع بها مغ صفات، جعمت مشها كيشػنة يذطار إليهطا، وذلطظ بسطا 

 تحسمه مغ سسات تأصمت فيها دون غيخها.

 

لكغ مغ حاع هللا في  مقه، والتي ال تعج، أنطه اليػجطج، مطغ بطيغ الدطتة مميطارات     
مغ البذخ، هالحايسةن في أرض هللا، اليػم، إذا ما صحت هح  اإلحرائية، شخران 
هزولطيغن مطشهع يتذطابهان، عمططى اإلشطبلو، فطي كطل أو جططدء مطغ ماػنطات جدططجيهسا، 
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وزًا هتػائع متذطابهة، بسطا يعشطي أنهسطا حتى عمى صعيج التػائع التي يصمع عميها تجا
نات. بػيزة واحجة، وحيػان مشػي واحجن، رغع أن واحجًا مغ عامطة الشطاس قطج يقطػل 

 وفي عفػية تامة:

 

 ه هللا التيسان ديل بيتذابهػا زي القخدةن                  

 

هططع ومططغ قططال أن هالقططخود بتتذططابهن، وإال لسططا أصططبحػا أوالد عسػمططة بالشدططبة لشططا، ف
 أيزًا  مع مغ ه مع هللان ال يتذابهػن.

 

إذا تسعطططغ الػاحطططج مشطططا فطططي وجطططػ  جسيطططع البذطططخ، الطططحيغ يعطططخفهع أو مطططغ ال         
يعخفهع، عشطجما يمتقطيهع، أفطخادًا أو جساعطات، فطي السشاسطبات الدطارة، أو السشاسطبات 

يطع غيخ الدارة، وفي السبتسخات، كسبتسخ هالح.ن وغيخ ، فمغ يجطج أي وجطه شطبه دق
ومتصابع إلي اثشيغ هزوليغن، مغ كل تمطظ السبليطيغ، لكششطا فطي بعطس األوقطات ربسطا 

 نقػل:

 

 ه هللا الدول دا بيذبه فبلن جشذ شبه!ن.                   

 

وقج يحجث كثيخًا، أن تدمع عمى شخز بحخارة وترطافحه، ألنطظ تعخفطه تسامطًا، لكطغ  
 قػل بعج أن ترل لتمظ الشتيجة:في الشهاية يصمع مغ شاكمته فقط، وليذ هػ، فت
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 ه هللا شبهتظ عمى فبلنن.                  

 

وياػن نات. ذلظ المقطاء، بعزطًا مطغ شطػائب اإلحبطاط . فهطل رائعطة الفشطان السقتطجر،  
الصيططب عبططج هللا، شططجي الرططػت، ذلططظ الططحي كثيططخًا مططا يتغمغططل فططي الططجوا ل، ويحططخك 

 الػججان، تمظ األغشية التي جاء فيها:

 

 ه يخمع مغ الذبه أربعيغن!                 

 

هل هي نػ  مغ أنطػا  اإلحبطاط، أو شطػائبه، أم هطي مجطخد هزغممطةن فطي عيطػن      
 الذاعخ ساعة السغيب؟

 وفي بعس األساشيخ جاء:     

 

أن البعاتي هاسصػرة  خافية ورد ذكخها في صفحة ماضيةن، وكسا هػ معخوف       
فططي األسططصػرة أن البعططاتي كططائغ قبططي  الذططال، هلططى درجططة السبالغططةن، ومرططاب ب 
..ه مططل فططي الجيططػب األنفيططةن حيططث أنططه هيشخططشكن وال يفهططع مططغ جسمططة حجيثططه إال 

 القميل. فقيل:
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الي السطمسطة، رأى هالبعطاتين شطب  إندطان، فقطجم إنه وفي ليمة مغ ذات الميط        
اليه، فػجج  شخرًا قبي  السشطخ، هتفشذة، وشبلضيع، وكسان صطاري وشطهن، يعشطي 
هبالػاض  كجان هأ طب  مشطهن، فاسطتبعج البعطاتي أن ياطػن ذلطظ إندطانا، فاسطتعاذ بطا  

 مغ الذيصان الخجيع ثبلثًا، وب ..هنخشخةن جهػرية أردف قائبًل: 

 

 هالمهع ال تسحشا وال تبميشا، دا إنذ وال جشذ.ن                

 

ألع أقل لظ،عديدي القاريء، أن الذبه السصابع  طاد ، وال يػجطج أبطجًا، فهطل لطظ، إن 
صطط  وجططه الدططبه، أن تتحرططل عمططى مثططل ذلططظ الذططبيه الططحي اسططتعاذ مشططه البعططاتي، 

 بدهػلة ويدخ؟

 أوال تطغ أن برسة وجهه فخيجة بحع؟ 

نا  قج يجج الذبيه السساثل، إذا لع يخكد بقػة، ويتفحز بطتسعغ تطام، فطي لكغ أحج   
 تفاصيل وسسات الذخز الحي تخيل أنه هفبلنن.

  

حجث أن التقيت بأستاذي الجميل تباس مػسى، عميه رحسة هللا، في ودنػباوي     
بأم درمان، وكشت قج تمقيت العمطع عمطى يجيطه، عمطى مطجى أربطع سطشػات متتاليطة، فطي 

 خحمة الثانػية.الس

 

 كان أستاذي تباس معمسًا لسادة الجغخافيا، التي كشا نصمع عميها أم العمػم،    
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 فكان، رحسه هللا، بارعًا، فاهسًا، مجػدًا، وعالسًا ببػاشغ السادة.    

 كان استخجامه لمدبػرة، يػحي بأنه فشان متسخس،    

  صه يفػو رسسه، في التقشية، والجسال، والتختيب.    

 

 كان أستاذي تباس أشػاًل،    

 وفي عيشيه تكػيغ  اص به،    

 وفي مذيته إيقا  مسيد،    

 يسيل بجدسه ناحية اليسيغ،    

 وفي صػته رنيغ، يتػافع،    

 ورنة جخس بجاية الحرة،    

 وفيه، وبا ترار،     

 هػيته التي تسيد  عغ غيخ  تسامًا.    

 

 السجرسة التي كشا فيها سػيًا؟  سألته إلى أي مجرسة نقل بعج     

 وذلظ بعج تصييب الخػاشخ، وأسلمة أهمشا في الدػدان:    

 

 التي المبخر لها،     
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 والتي تعتبخ مغ أدوات هجر الػقت،     

 واستهبلك األوتار الرػتية،     

 وكل األدوات واألجهدة  السدتخجمة،     

 في الكبلم والحخكة.      

 

 أجابشي أستاذي:

 

 هإنت تقرج تباس أ ػي؟ن              

 

 هأنا أ ػ !ن.               

 

شارت كل ال بارات، وهتمخبصتن كل الخيػط، التي تقػد لحجيث مختب معه، وضممت  
أفتر لعجة ثػاني، في تجسيع بجايات تمظ الخيػط، فمع أجج مغ الكبلم ما يعيششطي إال 

 ما يعشي:

 

 هسمع لي عميه شجيجن.                           

 



 

557 

 

مغ عجيب الرجف، زارنطي أسطتاذي تبطاس مطخة ، حيشسطا كشطت أعسطل  وكطيبًل        
هنايططب نططاضخن، فططي أحططج السططجارس العخيقططة، الجاذبططة، التططي يتططػو الصططبلب وأوليططاء 

إبشطه  األمػر، في اإلنتساء إليها، أممطيغ  فطي الشجطاح السػعطػد. جطاءني برطجد قبطػل
في الرف الثالث الثانػي، بعج أن رفس شمبه مغ قبل السامفطيغ بطحلظ، لعطجم وجطػد 

 أماكغ لئلجبلس.

 

كططان ال يعخفشططي، أمططا أنططا فعخفتططه كسططا عخفططت أ يططه مططغ قبططل، هوبططجيت أودي         
واجيب ياربي دا ياتػ فيهع؟ن سألته في حيشها عغ إسع الصالب هبالكاملن، وساعتها 

انتربت واقفطًا لمسعمطع،  معخفطًا لطه بشفدطي، فكطان السػ طف مطبثخاً، ورد اسع تباس، ف
فططج مشا فططي بعزططشا، هدوا مططي تمهطط. بالذططاخ واإلمتشططانن وهأفكططار  تشرططب فططي مططجى 

 مداعجتي له بقبػل إبشه!ن.

 

بعج العشاو شمبت مشطه الجمطػس، وبطجأت الحطجيث عطغ أيطام زمطان، وبعطج انتهطاء      
فدططي أفططتر فيهططا، عططغ صططياغة لتعبيططخات تميططع مخاسططع إكططخام الزططيف، دلفططت إلططى ن

بسقططام أسططتاذي، الططحي مططا بخططل عمططي مسططا مشحططه هللا مططغ عمططع، وتخبيططة، وإ ططبلص 
 فتستست قائبًل: 

 

هأواًل الزم تعخف يا أستاذي، أن السجرسة دي حقتكع، وثانيًا عشجنا  سدطة           
جي يػريشي بعجيغ فرػل،  ميه يختار ليه أي واحج مشهع، ويجمذ مع هزمايمهن، وي

 أ تار ياتػ فرل!ن
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ودعت أسطتاذي الطحي الذ بالرطست حيشهطا، وافتخقشطا كطل يشطاجي مطا بجا مطه، ولطع     
يذأ هللا لشا أن نمتقي ثانية، فقج غطادر أسطتاذي إلطى الطجار البا يطة، مغفطػرًا لطه بطإذن 

 هللا.

 

 هحا حرادك يا أستاذ تباس،                 

 وهاحا كشتع نعع السعمسيغ في ذلظ الدمان هالدس ن،                 

 الحي ال يغشط الػاحج مشكع فيه مغ رحسة ربه أبجًا.                 

 

 و مغ أمثال األستاذ تباس:

 

 في السخحمة األولية:       

 أحسج الصيب العبج       

 عثسان الديج       

 عبج الساجج دمحم  يخ       

 دمحم أحسج الساجخى.       

 األميغ الدباعي       

 ابخا يع حديغ زهخان       
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 عػض هللا مشرػر       

 عبج العديد عبج الشبي       

      

 وفي السخحمة الػسصى:      

 مرصفى حدغ أميغ       

 الصاهخ السبارك        

 الصاهخ العبيج        

 يدغ أحسج عبج الػاحج        

 بج الغفار دمحم الحػري ع       

 حدغ اسحع       

 ابػباخ عمي عبج هللا      

 سعج أميخ شه       

 دمحم عثسان دمحم الحدغ       

 تباس عمي       

 قصبي سالع       

 عثسان حديغ        
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 وفي السخحمة الثانػية:

 محسػد دمحم عمي نسخ       

 مػالنا حسػدة       

 دمحم عسخ يدغ        

 عبج هللا كخيع الجيغ       

 صجيع مشا       

 دمحم  يخ رزو هللا       

 ابخا يع العاقب      

 عجيب عثسان      

 رضا  عمػب      

 بداػاال ديش.       

 آدم أبػ الخجال      

 يحيى عبج الدبلم      

 دمحم عمي فخاج       

 

 وجه الذبك:      
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يبجو أن وجه الذبه مػجػد، بشدب أقل باثيطخ مطغ هميطة فطي السيطةن. هعذطان       
كجان ُيعخف الشاس ب .. هوجػههعن، أكثخ مغ أي جدء آ خ، مغ ماػناتهع الجدطجية 
الطططاهخة. ويططػحي ذلططظ، بططأن البرططسات التططي يساططغ أن تب ططح مططغ بططاشغ اإلبهططام، أو 

ة هالفطيرن مطثبًل، يساطغ أن باشغ األصابع العذخة لمكفيغ، إن كانت سميسة، في حال
تب ح مغ مػقع آ خ، مثمسا تػصل اليه العمع مب خًا، باسطتخجام برطسة العطيغ، فهطي 

 برسة ال هتغمت عميظ وال تػسك إيجيظن. 

 

وفي األقطارب، نجطج أن أوللطظ  الستذطابهيغ مطشهع هتجطاوزان بشدطب عاليطة،           
أي وجه مغ الػجطػ ، فهطع فطي أو بشدب ض يفة، أو غيخ الستذابهيغ ضاهخيًا ، في 

بعس األحيان هكالعقاربن، قالتها هعفطافن زوجطة مرطخية، لدوجهطا هأحسطجن الساطيع 
بالدطططعػدية، وهطططػ يدتذطططيخها فطططي أمطططخ الدطططاغ قطططخب أقطططارب لهسطططا، هسطططا الدوجطططان    

همحسػد وعدةن، مغ شخاز هالسعمع والسعمسةن، فكانت إجابتها فطي أحطج الدطصػر التطي 
وجها هأحسجن، الطحي أشمعشطي فيطه، بحاطع الرطجاقة هوالذطػرةن، تتػسط  صابها إلى ز 
 عمى ال بارة التالية:

 

 هيا أحسج أبعج حبة تدداد محبة،          

 األقارب كالعقاربن.                 
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لكّغ أحسج لع يتع ، ولع يبتعج شبخًا، ففخقت العقارب بيشهسا بالصبلو، ولطيذ بالدطع  
لتها مثبل يزخب، وكثيطخًا مطا أسطأل األصطجقاء السقطخبيغ الدعاف القاتل، وأصبحت مقػ 

 مشي في مزخب األمثال:

 

 هالسرخية قالت ششػ؟ن.                    

  

 

هح  عقارب مرخية السشذأ والسػلج، أما هنحشان فعقاربشا مدالسة ججًا، وقادريغ      
 عميها، يزسخها الػلف، والحشية الحمػة هحقتشان! 

 

 هيعشي شػكتها شخية شػيةن                

 وسهمة زي شخاب السػية،                 

 مغ مػاردها في ببلدنا:                  

 مػية بيخنا بيخ حسجون،                  

 حمػة حبلوة الداخ،                

  

 ومػيتشا مػية الفػلة،                

 وة الداخ،حمػة حبل                 
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 وحمػة حبلوة السخيػد،               

 لسغ يقػلي سبلم،               

 ويخت إيجا فػو إيجي.               

 

فعقاربشا ر يقة، ه جػلةن،ال تقػى عمطى المدطع وال تسيطل إليطه، وهطي فطي ذات الػقطت 
أليفطة هغيخ مرسسةن، لتدع في أوعيتها كسًا مطغ الدطع، إال القميطل، فهطي با ترطار 

وغيططخ عجوانيططة، وال تدططعى إلططى مططػارد الذططخ، ألنهططا تتستططع بططإرث مذططبع بالحشططان، 
 والتػاصل، واإلنتساء اإلجتساعي السػروث، إذا ما ص  ذلظ!

 

يخيل لي أن بعطس السخصػشطات التطي صطسست ، مطغ بعزطشا، السصبػعطة مشهطا      
والساتػبة بخط اليج، هالحي ال يساغ قخاءته، أو تبيطان أحخفطه بدطهػلةن،والتي تحطػي 
بعزًا مغ الصبلسع، والخسػمات السختمفة، لمعقارب وهالجبايبن، زائطجًا عمطى العطخوو 

هرد تهططا شططػية، وكدططخت شططػكتها،  التطي يططأتي بهططا الططبعس مططغ جططحور أشططجارمعيشة
 وكسان سسها نفجن.

 

لقططج رأيططت بططأم عيشططي أن بعزططًا مططغ هناسططشان، يتططخك لمعقططخب مجططااًل ألن تمهططػ وتمعططب 
هتتفدطططط ن فططططي كفططططه وبططططيغ أصططططابعه مططططغ غيططططخ أن تمدططططعه، وكانططططت إجابتططططه عمططططى 

 استفداراتشا بإيجاز: 
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 هدي العخوون.        

 

ات  ساعات الخخيف عشجما ياثخانتذطارها، وكطأني فقج أمغ  شخها، جيل األربعيش     
أ طال أحطجهع الطحي ال يخافهطا، وال يتػقطع الذططخ وال المدطع مشهطا يقطػل، وهطػ يجططػس 

 بيغ شجيخات الغبير، السشتذخة في رقعة مغ التخبة الخممية الهيشة هالخميمةن : 

  

 بحغ لي الخميمة الفي قفاها              

 فخيقشا،             

 

 وكتيغ السصخ ياخكخ لي             

 رعيجاته،             

 

 ويتػسع شػقشا في            

 بخيقاته،            

 

 تمقيشي،             

 يالحمػة،            

 بيغ الحمة والبمجات،            
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 بمسمع في ورو غبير.            

 

ائية اإلنتذطططار فطططي أوديطططة يدطططتخجم ورو هصطططفعن شطططجيخات الغبطططير هالعذطططػ      
كخدفطانن، زي اسطتخجام أهمشططا لطػرو نبططات هالحخجطلن وفخيعاتطه الج يقططة الخ يقطة، فططي 
بقطا  الدطػدان السختمفطة، لطى هوجطع الطبصغ والهبايطب، وحدطب السطداج، وكسطان مطجر 
لمططبغ ن، فكبايطططة غبطططير دافيططة، تغشطططي الػاحطططج همششطططان، عططغ السثطططػل أمطططام الصبيطططب، 

أن شيك الصيب بذيخ الدساني، أكج لطي أن لمحخجطل آثطار سطالبة  وهتخّي  البالن، إال
 لجى الخجال، لكشه لع يفر  عشها بعج.

يتطجاعى الحشططان ويتسطجد، حتططى الجمدططة الميميطة التططي تدططبع الشطػم بقميططل، حيططث      
الحاى الجافء الحديغ أحيانًا، السذػب بالخػف مطغ السجهطػل، والػلطه الحسطيع تطارة 

لي الططحكخيات بدبلسططة، ال يعفيشططا مشهططا إال تدططخب، وشػشططة أ ططخى، حيططث يدططخي تططػا
هالشططػمن السختقططب، وتدططممه بخفيططة، ألططى األجفططان، التططي لططع تبططج أيططة مقاومططة تططحكخ 

 لغمبته، وتبقى الحكخى:

 

 حميل ضػ لسبتشا لسغ تبلتبه           

 الخي ،         

 

 يفػت، يخوح تاركشا في         
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 ضمستشا،         

 

 ما بشخاف وال مشفتر          

 الكبخيت،         

 

 نػاصل لى كبلمشا بى ضبلم         

 الميل،         

 

 نصخا الفات ونصخا         

 الغاب،         

 

 ونصخا المقسة وعجيغ         

 الحيب،         

 

 وشخبة مػية في         

 الكاجخيب،        

 وقػلة يسة شػفي        
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 الجيب،         

 

 صياحه باأدان،        

 ووب عميشا،        

 

 ووب عمى        

 الحسبلن.        

 

وفططي الغخبططة تخزططخ أوديططة الططحكخيات، وتدططخي جشبططًا إلططى جشططب، مططع هدهدططة  ذلططظ 
القطططادم هالشطططػمن، فيرطططػل التسشطططي ويجطططػا مطططع الخغبطططة فطططي اإلحتطططػاء، والتطططعلف مطططع 

 الحكخى لمسهج السفقػد، بعيج السشال :غيخالسألػف، لجى هالسغتخبن السذجود بحبال 

 

 ووب عمي أناالسذتاو أشػف  

 الجيب،    

 

 واشػف الخمة في    

 القيدان،    

 



 

568 

 

 وصػرة الجم،

 وشعع الجم،

 

 وتسامة السحخيب.

 

 وقػلة:    هجخن،     

 وقػلة:    هبزن،    

 

 وقػلة:   هحاون،    

 وقػلة:   هإخن    

 

 وقػلة:   هتظن،    

 وقػلة:   هإشن    

 

 حميل بمجي،    

 وناس بمجي،    
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 وقػلة:  هكخن،    

 .مع ججادي    

 

كثيخًا ما تعخضطشا لمدطع هالعقطاربن فطي هُصطغخنان وكسطان فطي هُكبخنطان ، ويطتع ذلطظ     
بغخس شطػكة هالعقطخبن هالحذطخةن، السشرطػبة فطي نهايطة ذيمهطا، الستصمطع دائسطا إلطى 

حر لمشذطيج الطػششين، حخصطًا مشهطا عميطه وعمطى حسايتطه، مطغ العبل ...إلطى العطبًل هنعتط
ن، وتطأتي أهسيتطه STANDBYشخور األعجاء، والحفام عميطه فطي وضطع اإلسطتعجاد ه

مغ أنه يحػي في قاعه، أهع أجدائهطا عمطى اإلشطبلو، وهطػ  طدان الدطع، الطحي يسثطل 
 عشجها، هوزارة الجفا ن.

 

ي، وفي مزطاميشها الجا ميطة، إال أن هالعقاربن أنػا ، تختمف في شامها الخارج    
الدع هػ الحي يجسع بيشها، فهشالظ هعقطارب زرون، كسطا يصمطع عميطه عامطة الشطاس 

 عشجنا، ف ..هاألزرون عشجهع هػ هاألسػدن، فيقػل الػاحج مشهع:

 

 كان عشجنا كمب أزرااااااو زي الميل.           

 

والشدب الكخيع، الطحي ال يذطظ وعامة يعتبخ العشجو كمب دا، مغ ذوي األصػل،      
في حبلليته هيعشي ود حبللن، فقج حجثشي في هحا الذأن هوعمطى سطيخة الكطبلبن مطغ 

 قال:
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إن أحطططج الذطططباب أبتعطططث إلطططى  طططارج الدطططػدان شمبطططًا لمعمطططع، ولسطططا عطططاد بعطططج         
الدططشػات السعططجودة لئلبتعططاث، التقططا  زميططل دراسططة  قططجيع، لططع يذططسمه حطط  اإلبتعططاث، 

 عغ دراسته ونػعيتها. فأجابه بال الفخخ واإلعداز، أنه درس عمع هالسشصعن. وسأله 

شمب مشه أن يبيغ له ما ية هحا العمع هالسشصعن، فقال له في لهجطة ال تخمطػ       
 مغ اإلستعبلء والعشجهية الحائخة:

 

 أيػاااا ! إنت مثبًل:  -

 عشجكع كمب؟    -

 فأجابه ب ..نعع.  -
 إذن: إنت عشجكع بيت، عذان الكمب يقػم بى حخاسته؟    -      

 فكانت اإلجابة: نعع.    -      

 إذن: إنت عشجك هأمن  وعشجك هأبػن؟    -      

 فأجابه باإليجاب.    -      

 فقال له:     -      

 إذن: إنت هود حبللن.   -      

 آها دا السشصع.             
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راقططت الفكططخة لهططحا الرططجيع، فأصططب  تػاقططًا ألن يططجرس هططحا العمططع هالسشصططعن،        
ليشدططاو فططي ذات الصخيططع، السسيططدة، التططي سططمكها صططاحبه. وبططحلظ يرططب  مسشصقططًا، 

 يعدف عمى أوتار الحجيث كيف شاء.

 

بجأ يمسمع مغ األسلمة في هحاالسشحى، قبل الجراسة، فعغ له أن يتسخن هشػيه       
ع هللان، فالتقى بأحجهع، ليحاول غسده في نػتية تمظ األسلمة، التطي تمقاهطا في  م

 مغ قبل، في عمع هالسشصعن.

 بادر  بالدبال األول: -    

 

 إنت عشجكع كمب؟ -    

 

 فأجاب السدبول : -    

 

 هال ما عشجنان. -   

 

 فقال له : -   

 

 إذن: -   
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 إنت هود حخامن. 

 

فمظ عديدي القاريء أن تتخيل مجي الكارثة التي ألست بطه مطغ جطخاء مشصطع         
 لع يجرس بعج.   

 عذان كجا قال السثل:    

 

 هلدانظ حرانظن.                        

 

 فحسجنا هللا أنشا نسمظ هكمب أزرااااااو زي الميلن، وما حاولشا دراسة السشصع.     

 

إذا غيططخ شططاعخنا عبططج الططخحسغ الططخي  بيططت القرططيجة الططحي لكشططي سططأ ف حططائخًا      
 يقػل:

 

 يا عيػن إنت لػن الميل زي لػنظ سػاد  كحيل.              

 

 وكتب بجاًل عشها:       

 

 ياعيػن إنت لػن الميل زي لػنظ  زراقه  تقيل.              
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 فالشدأل الدبال :       

 

 بعج التبجيل الحي سيحجث؟ فيسا أصب  الذاعخ يتغدل             

 

 والدبال:      

 

 كيف تدتصيع الفشانة السػهػبة، مشى الخيخ،            

 مغ التفخيع ما بيغ لػن العيػن، ولػن تػب الدراو؟           

 

أضغ أن إ ػتشا مغ الفشطانيغ التذطايمييغ يعخفطػن اإلجابطة عطغ هطح  األسطلمة،        
  تراص في األلػان وتػزيعها.بسا يتستعػن به مغ حذ فشي، وا

 

 سيخة الكبلب:      
وعمى هامر سطيخة الكطبلب فطإن أكثطخ السحططػضيغ مشطا، مطغ سطمظ شخيقطًا ال         

تػجططج بهططا كططبلب، أو شخيقططاً ال تدططهخ فيهططا الكططبلب لططيبًل، هودا شبعططًا مدططتحيلن ألن 
الكمب مداجه مداج مثيبلته مغ الحيػانات السفتخسة، هبفتر أكمه بالميطلن هودا شبعطًا 

هتع بحقػو الحيػانن، أما في بمجان أ خى فالكبلب في البمجان الستخمفة زيشا، وما بت
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هبتاكططل بالذططػكة والدططايغ، وبتحسططل عمططى األعشططاو، وكسططان بططجوها "قططجوم قططجوميغ"، 
وبتدططتحع فططي اليططػم مططختيغ، تحططت إشططخاف شبيططب بيصططخين. قططال لططي أحططج األصططجقاء 

 همازحًان بعج أن قخأ هح  األسصخ:

 

 هحقػ بعج دا نغشي ونقػل:           

 أنا ليتشي كمب،            

 بجل:           

 هأنا ليتشي زهخن.            

 

أما ذلظ الحي يعتبخ أقل حطًا مغ الطحي ذكخنطا، فهطػ الطحي يدطمظ شخيقطًا بهطا         
كططبلب، ال يدططتصيع أن يتبططيغ مططا إذا كانططت نائسططة أم صططاحية، هالعططيغ مفتحططة، لكططغ 

ت مخيفططة، بشطخاتهططا الثا بططة، مططافي حخكططة عجوانيططة ضططاهخةن، وهططي فططي نفططذ الػقطط
هبالحات لطػ كانطت مطغ ذوات العيطػن الحسطخن، وقطج يشصبطع عمطى مثطل هطحا الشطػ  مطغ 

 الكبلب قػل الذاعخ:

 

 

 إنتراحي وال نايع،                                     

 وال شخفظ،                                    

 شبعه نعدان. مغ                                   
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تختططل عسميططة السذططي أمططام مثططل هططح  الكططبلب،  فقططج يذططعخ الػاحططج مشططا بذططمل       
ه جرن مبقت، في جانب الجدع، الحي يػاجه مػقع الكمب، وفي ذات الػقت، يحاول      

درجة، وأن يتػاءم وشخيقطة مذطيته عمطى األرض، مطغ  183تحخيظ عيشيه، في مجار 
غ غيطخ صطػت، حتطى ولطػ كطان يمطبذ "بخشطػش"ن، كطل مبجأ الخفع والحشية، هيعشي مط

 ذلظ في محاولة الجتياز تمظ السحشة بدبلم.

 وقج يخدد أثشاء ذلظ التػجذ!  

 

 هدمحم معانا ما تغذانان.                             

 

فيختمط عميه األمخ، الحي يرب  يتقافد، ما بيغ ما يشجي مغ الكمب وهػ هيا كافي  
 جي مغ اإلعرارهدمحم معانا ما تغذانان.مغ كل شخن وما يش

  

أمططا مططغ هططػ أقططل حطططًا مططغ الشططػ  الثططاني، فهططػ ذلططظ الططحي يتعططخض إلططى نبططاح       
ههػهػةن مدتسخ، يراحبه رفع األذنيغ، والشطخات السدطمصة كاألشطعة الزطػئية، مطع 
تقخيططب السدططافة مططا بططيغ هالشططاب ن وهالسشبططػحن، فهشططا يختططل كططل شططيء، ويتػقططع كططل 

مغ هالهػهػةن وإلى هالخخبذةن وحتى هالعزةن. وقج تستج ترخفات الذطخز شيء، 
مغ السػاجهة، والتي غالبًا ما تكػن غيخ متكافلطة، باسطتخجام الحجطارة أو التطخاب أو 
العرا أو هالجخي العجيلن، الحي يعتبخ  ناس عمػم األحياء، نػعًا مغ أنطػا  الطجفا ، 

 إذ يدسػنه هالجفا  الدمبين.
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سدتهجف الخابع، فهػ الطحي يتعطخض لطحلظ الشطػ  الذطخس مطغ الكطبلب، ذلطظ أما ال   
الشطططػ  الذطططجا ، الطططحي ال تخيفطططه وال تػقفطططه العرطططا، وهطططػ صطططاحب الرطططػت الغمطططي  
والجدع هالسميان صػفن. فهػ ذلظ الحي هيخسر عمى شػلن، بأسشانه أو بأضطافخ ، 

تذططتسل إلططى جانططب  وهشططا تتعططجد البططجائل فططي الترططخفات، تجططا  ذلططظ الشططػ ، والتططي قططج
 هالجخين، هالدخ ي "الرخاخ" العجيل والكػاريظ والبهجلةن.

 

أما الذخز ذو الح  الطتعذ، فهطػ ذلطظ الطحي يعزطه الكمطب، والطحي يبطجأ فطي      
التبعات السبلسة لحلظ هالعسن، مثطل الحقطغ فطي الدطخة، و حقطغ الحداسطية، وحقطغ 

حاولطة الحفطام عمطى حياتطه، لسطجة التتانػس، ومخا بة الكمب الحي قطام باإلعتطجاء، وم
تقجر بعذخة أيطام، لمتأكطج مطغ أنطه يحسطل مطاياخوب الدطعخ أم ال، ويعطخف ذلطظ بسطػت 
الكمب  بلل عذخة أيام، تحدب مغ بجاية هيػم العسن،  وهطي تعتبطخ بصيلطة ثقيمطة، 

 ومأساوية لجى هالسعزػضن. 

 

أمططا أسططػأ الشططاس حطططًا، فهططػ ذلططظ الططحي تعططخض هلعزططةن كمططب مذططاػك فططي أمططخ    
سعخ ، والذ بالفخار وا تفى مغ ميجان الجخيسة، ولع يتساغ أحج مغ مخاقبته، كسطا أن 
هالسعزططػضن، ثبططت لجيططه، وبعططج الفحططز الصبططي، أنططه يتستططع بحداسططية ضططج مرططل 

كشتيجططة لططحلظ ن، و ANTI-RABICE VACCINEالتتططانػس، وضططج مرططل الدططعخ، ه
 أبمغه األشباء، أن مػضػ  مػته أو حياته هػ ه سديغ في السية لكلن.
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مثل هحا هالسعزػضن تتزارب لجيه األقاويل في تحجيج بجاية سعخ ، إن كان        
يدطيخ فطي م يطة هالخسدططيغ  فطي السيطةن األسطػأ، فسططشهع مطغ يقطػل إن بجايطة الدططعخ 

ع مغ زاد السجة لترب  أسبػعيغ، وهشاك تبجأ مغ بعج مزي أسبػ  واحج فقط، ومشه
مططغ قططال ثبلثططة أسططابيع، ثططع ثبلثططة أشططهخ وهاططحا. وقفططد الدططبال عططغ كيفيططة الدططعخ 
 وهالهػهػةن، وكيفية هعسن اأ خيغ، ثع عغ هػية الكبلب هالدعخانةن وترخفاتها.

 

امتططج األمططخ إلططى ثبلثططيغ عامططًا، بالتسططام والكسططال، ولططع هأهػهططػن ولططع يرططبشي داء    
دططعخ، حتططى اأن، لكططغ الشططاس السقططخبيغ شططػية، أحدططغ يعسمططػا حدططابهع، هعذططان ال

إماطططغ العزطططة تتطططاورن. لكشطططي أحسطططج هللا أنطططي كشطططت ضطططسغ هالخسدطططيغ فطططي السيطططة 
 األحدغن.

 

هشططاك كططبلب أ ططخى عجيططجة، لططغ نتصططخو لهططا بالحططجيث فططي هططحا السجططال الكبلبططي     
كمطب البشج يطة، وكمطب الدطيجة، السحجود، مثل: الكمب البػليدي، والكطبلب الزطالة، و 

فممقاريء األمخ في تفتيت ذواتها، وبعثخت محتػياتها، بسا أتي  له مطغ ثقافطة تتعمطع 
 بالكبلب.

 

 عػدة لمعقارب:
 لشا ولمعقارب عػدة، وكأنشا نخدد:
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 أعايغ فيه واضحظ، 

 وامذي واجيه، 

 راجع.    

 

عشطططي سطططسها شطططفاف فهشطططاك هعقطططاربن صطططفخاء فطططاقع لػنهطططا ال شطططية فيهطططا، ي       
هسططيػبخن، هودا الشططػ  البططػدي اأ ططخة شططػالين، ومثططل هططحا الشططػ  ي ططير فططي األرض 
الجبمية، التي تدخغ نهارًا وتبخد لطيبًل، حيطث تخطخج تمطظ العقطارب لمشدهطة، والصطصياد 

 ما ياتب لها مغ رزو، باستخجام الدع، والفع القاشع هحسانا هللان.

 

لستمهفطة لمغطحاء، هالغائطب دومطًان، فهطي إن وجطجت هشالظ هالعقاربن الرطحخاوية ا    
فخيدة، فبل فكاك لها مغ المدع القاتل، وهي أكبطخ حجسطًا مطغ عقطارب هالحمطةن، فطي 
األراضي الصيشية، أو الخممية، عمطى الدطػاء، كسطا أنهطا أسطخ  وأميطد انقزاضطًا عمطى 

بططأعمى الفخيدططة، فهططي تقزططي نهارهططا كمططه فططي مػقططع، أكثططخ أمشططًا، ذلططظ الططحي يتسيططد 
درجططة رشػبططة ندططبية، وكثيططخًا مططا تتػاجططج  تمططظ العقططارب قخيبططًا مططغ جططحور الذططجيخات 

 الرغيخة الطميمة .

 

هشاك هعقخب الجسالن، وهطي أكبخالعقطارب حجسطًا، وأسطخعهع حخكطة، وهطي تتػاجطج     
هتمبجن في معاشغ اإلبل، باثخة، في ما بيغ محتػيات الحػية هالدخج الحي يدتخجمه 
راكططب الجسططلن، والقططخاف همططػاعيغ تخططديغ ترططشع مططغ الجمططػدن، والبططخوش همفططارش 

عة مططغ الذططعخ، تغصططى بهططا ترططشع مططغ الدطط فن، والسشدططػجات الذططعخية هالسرططشػ 
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أسططاف البيططػت وجػانبهططا  يرططب  البيططت هبيططت شططعخن كسططا يدططسيه أهمشططا فططي  بائططل 
 الخحلن، وتػجج أيزًا تحت األواني الثابتة مثل:

 

 نػ  مغ األزيار الفخارية تحف  فيها الساء. -يزع الباء  –هالبخامن       

 

شتططػشن وهططػ صططغيخ جططجًا وهالكشططاتيرن حافطططات الططخوب هالسططرن، ومفخدهططا هك      
 في حجسه بالسقارنة هبالبخمةن وجسعها هبخامن كسا ورد سابقًا.

 

كططان إذا أراد شططخز الجعابططة مططع آ ططخ، يسططذ عمططى وجططه هاأ ططخن، بأصططابع        
 الكف الػاحجة في شال لصسة، ويقػل:

 

 هدا وش وال كشتػش مر؟ن.                    

 هبادخ الػاو والسيع في كمستي: وش، ومرن.         

 

 يعشي: هشيغن!                          

 

 -كسا تتػاجج عقارب الجسال في  ارج أو دا طل هالخسطاراتن، جسطع ه سطارةن،       
هبزع الخاء وتذجيج السيعن، وهي بت عع هالبخامن، حيطث يحفط  هالعجطيغن لمتخسيطخ، 
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اد الطططحرة، لرطططشاعة العرطططيجة، أو الكدطططخة هالخ يفطططة أو فطططي مخحمطططة مطططغ مخاحطططل إعطططج
الدشدغن. وعشج البعس تعخف الخسارة ب .. هالجخن، وجسعه هجخارن، فهي ال تجسع 

 هجخرةن التي تعشي هجخيػاتن وهي أوالد الكبلب الرغيخة أو حجيثة الػالدة.

 

فت  السيع ب –لكغ يتعحر عمى تمظ هالعقاربن التدمع إلى السعبلو هالسذمعيبن      
السرشػ  مغ الديػر الجمجية أو مغ ضفائخ الد ف،  –وتدايغ الذيغ وفت  البلم 

 الحي يعمع بعيجًا عغ حيصان السبشى.

 

بحيطططث يعجطططد قطططط هكطططجيذن العطططالع التخبطططػي هثػرانطططجايظن، ومهسطططا بطططالو فطططي       
محاوالته، ليرل إلى السحتػى الغطحائي الطحي يحتػيطه، ذلطظ هالسذطمعيبن، كطي يثبطت 
لمعطططالع هثػرانطططجايظن ولمجسيطططع، أن عسميطططة الطططتعمع عطططغ شخيطططع هالسحاولطططة والخصطططأن، 

 صحيحة.

  

 

أما هالعقاربن في حػض الشيل األبيس، وما جطاور  مطغ األراضطي الصيشيطة، فهطي    
تحططب الجططػ الخشططب، ودائسططًا مططا تمقاهططا البططجة ومدططتكيشة، تحططت بعططخ البقططخ هفزططبلت 

ن، هالعخيزططططة، الجاكشططططة الخزططططخة، الدططططسياة، األبقططططارن، أو أوراو عذططططب هالسػليتططططة
السمترقة باألرضن، تمظ التي تقيها أشعة الذسذ القارصة، وتسجها بقجر كاف مغ 
الخشػبة، فهي ال تدتخجم المدع إال لمجفا  عغ الشفذ، أما الغحاء فستػافخ باثخة في 
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االت البيلططة مططغ حػلهططا، وغالبططًا مططاتكػن لدططعاتها هيشططة، وغيططخ قاتمططة، إال فططي الحطط
 الشادرة، غيخ أنها هسخشة شػيةن.

 

نصمع عمى هالعقخبن في بعس األحيان إسطع هعاطيزن، فهطي تمدطع بدطخعة        
وتختفي، كان أبطي هعميطه رحسطة هللان، يقطخأ عمطى مػقطع المدطعة مطغ أجدطادنا، آيطات 

وبطحلظ يتقهقطخ الدطع راجعطًا إلطى   -هإيقاف أثخ الدطعن  -قخآنية مغ أجل هالحػاشةن 
المدططعة، بعططج أن ياططػن قططج سططخى مختفططًا ألططى أجططداء الجدططع العميططا، إذا كانططت ماططان 

المدعة في القجم أو الخجل أو أصطابع اليطج، مدطايخًا  التجطا  مجطخى الطجورة الجمػيطة، 
فطي الذطخاييغ أو فطي األوردة، فيططل ماطان المدطعة مبلسطاً، هيشطت ن لدطاعات شػيمطة، 

 ف األولى، ومغ ثع الذفاء التام.حتى بعج الحػاشة، التي تسثل  صػات اإلسعا

 

عخفت فيسا بعج، أن أبطي كطان يقطخأ فطي هالحػاشطةن، سطػرة الفاتحطة بذطال رئطيذ،    
 مجعػمة ببعس اأيات القخآنية األ خى، ثع يجعػ هللا مغ أجل الذفاء.

      

ليقارن كل مشا وشأة لدع أقاربه، وآثار  الشاجسة، مقارنة بصائفة العقطارب، التطي     
ذكخها مدبقًا. فيخيل لي إن كل واحج  مشا يخيج أن يمدع هبعقطخبن أ طخى، غيطخ جاء 

 هعقخبهن، فهػ يخى في هعقاربن اأ خيغ، الخحسة، والذفقة، أحيانًا.

فصالسططا هططػ هممدططػ  ....ممدططػ ن، فاليمدططع هبعقططخبن غيططخ ، شالسططا أنططه يخالهططا      
 األحدغ.
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بن، إذا مطا أجسعطػا عمطى بتطخ إبطخهع لكغ ما ضخ هطبالء هالعقطاربن أقرطج هاألقطار     
 السدسػمة، وتخكػا أذنابهع بجون هسشةن؟

 أضغ ذلظ سياػن األحدغ.     

 وبعج داك نقػل لى  عفاف السرخية:  

 همقػلتظ دي بميها واشخبي مػيتهان.                       

اء، لمسعمسيغ في مجال التعميع،  رػصية تخقى بهع دومًا، إلى مراف العمس       
وإلى الخػض الجائع في عالع متدامي مغ الايع، يخمطي بهطع بعيطجًا عطغ ز طع الحيطاة 
السادية الخخبة، فالسعمع أبعج الشاس عغ تخبية العقارب والتذطبه بهطا، إنسطا قطج تطجس 
له تمظ الكائشات هالدع الفايخن، وتخمي به بعيجًا في مشأى عغ مداولة مهشة األنبيطاء 

 بذخيةن.  والخسل هأقرج العقارب ال

لشتخك هح  العقارب السدسػمة  وسسها، فهي في الحع مقمقة ومخيفة، فطي         
ذات الػقططت، فسططغ األجططجر بشططا أن نحمططع بعيططجًا، فططي سططساوات أ ططخ، تحطططى بططبعس 
الدسػم غيخ العقاربية، لكشها في نفذ الػقت، مغ نطػ  تمطظ الدطسػم الفاعمطة بقطػة، 

 والسخكدة جططجًا،   

 CONCENTRATED)  HIGHLY ن، وهعذان ذلظ التخكيد العالي، وتمظ السسيدات
الشادرةن، وجهت  ريرًا لمسعمسيغ فطي ذلطظ الدمطان، فقطج يفقطج السعمطع مرطجر رزقطه 

 الخئيذ هالػضيفةن ما بيغ يػم وليمة، مغ غيخ ذنب يحكخ يعشي:

  هال إيج  ال كخاعهن                

فططي هحططيز بططيزن، يتقمططج هسػمططه، أو قططج يشططأى عططغ مػقططع عسمططه مخغسططًا، ويرططب  
 وسػء شالعه، و مخارة أقجار  مخددا:
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 هأنا مالي سػيت ششػ؟ن.            

يطل سباله حائخًا مغ غيخ إجابة تذفي غميمه، فيطل يجتخ مع السبج  الفشان/ زكي  
 عبج الكخيع:

 هالزم نخضى بي الساتػبن.           

 لية:غالبًا ما يبجأ ماتػبه هحا بال بارة التا

هبسا لمديج وزيخ التخبية مغ سطمصات بسػجطب أمطخ التفطػيس رقطع هكطحان لدطشة هكطحان 
الرادر في هكحان مغ شهخ هكحان لدشة هكحان السػافع هكطحان مطغ شطهخ هكطحان لدطشة 
هكحان فقج قخر اإلستغشاء عغ  جماتظ إعتبارًا مغ هكحان مغ شهخ هكحان لدشة هكطحان 

 وذلظ لشذاشظ السعادي لمجولةن.

أي نذطاط كططان ذلطظ؟ سططػى تمطظ المدططعات العقاربيطة البذططخية التطي هال يخضططيها      
العجططب وال الرططيام فططي رجططبن، ويرططب  الجططداء، جططداء سططشسار، ولططيذ إال. رحططع هللا 
ذاك الدمان فقج أود  في نفطػس السعمسطيغ، ذ طائخ تعمسيطة حياتيطة مسيطدة، ال يدطهل 

 اقتشاؤها في أيامشا هح .

 

حيز بيزن، فتصػف به األيام بأحبلمهطا، و يالهطا الستدطع، فطي مغ هشا تبجأ ه    
متاهططات لططع تكططغ واردة أصططبًل ضططسغ مخصصططه الحيططاتي، ولططع تكططغ حدططاباته تحسططل 
تػقعات تمظ الجوائخ الستذاباة، التي تختمط فيها هسػم التخبية وسطج حاجطات الدغطب 

 يات.الجيا ،  بخؤى مدتقبمية مدتحجثة، ال تعخف فغ البجايات أو الشها

فيبطجأ السعمططع مططغ هشططا، يططتمسذ الططحات مططغ ججيططج، حيططث تتقططافد أمامططه الشػايططا،       
والتختيبططات السبتططػرة، وتذططايبلت السعانططاة، والرططسػد، والكخامططة، يبططجأ األبججيططة مططغ 
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ججيج، وما انتهى إلى الياء مشها، إال وقفد األلف يدحدح كطل مطا جطاء مطغ بعطج  مطغ 
 قػل: همغ ههشا نبجأن. حخوف، فيعمغ البجاية وكأنه ي

تفاوتت في الحياة مقاماتشا، نحغ جيل األربعيشات مغ القخن الفائطت، و اصطة       
أوالد األرياف والبػادي بأنػاعها السختمفة، الستبايشطة فطي تكػيشاتهطا، و رػصطياتها، 
وثقافاتها، وآمالها، وتصمعاتها، وقجراتها، ورغباتها، وهي وفي نفذ الػقت، تتفطاوت 

رططشيفاتها القبميططة، والعخ يططة، والجيشيططة، واإلجتساتيططة، وتتفططاوت فططي انتساءاتهططا فططي ت
 الدياسية، وشبونها الحياتية، وفقًا لمبيلة التي تتػاجج فيها.

هشاك التػجهات الدراتية، التي تمعب فيها شبيعطة الساطان الزطمع األكبطخ، واألثطخ    
 الفاعل، فيسا يختز بشذاشاتها السختمفة.

 وهشاك التػجهات الخعػية، التي تعشى بتخبية الحيػان، عمى ا تبلف أنػاعه. 

كسا أن هشاك التػجهات الحخفية الستعجدة مثل التجارة، والشجارة، والحجادة، واألنػا   
 السختمفة مغ الحخف العسالية الفشية وغيخ الفشية.

 

ففيهططا يجتسططع  وهشططاك التػجهططات التططي يساططغ أن نصمططع عميهططا التػجهططات الخمصيططة ،
 لجى فريل معيغ، أكثخ مغ تػجه.

وهاحا حال السجتسعات الخيفية، في دا ل وشغ متذعب في كل شيء، حتى حجود   
التططي تتكططػن وتخمططع فيهططا بيلططات تختمططف ا تبلفططُا جػهخيططًا، مقارنططة ببايططة البيلططات 

 الدائجة فيه.

مطا يطتسخس عطغ  وندبة لئلحتكاك ما بيغ الجيخان مغ الطجول األ طخى، والطحي كثيطخاً  
ضهػر ما يعطخف بالابائطل الحجوديطة، الستطػافخة فطي كطل ناحيطة واتجطا ، والتطي  خجطت 
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بمهجططات وثقافططات ججيططجة، جعمططت مططغ الططػشغ الػاحططج أوشانططًا متعططجدة، تتفططاوت عمططى 
 األقل في ثقافاتها. 

كان لشا نحغ أبشاء السدارعيغ، مغ بيغ كطل هطحا الطد ع، أن نػلطج وسطط السطدار .      
الء األبشطاء، أبشطاء السطدارعيغ، لهطع ثقافطاتهع أيزطًا، كسطا لغيطخهع، ولهطع تصمعططاتهع فهطب 

التططي تتشاسططب وماػنططات بيلططاتهع، تمططظ التططي شططبػا وتخعخعططػا فططي مشاحيهططا، مططغ غيططخ 
إرادة أو إ تيار، لكشهع تعذقػها ونبتػا فيها، كسا تشبطت بطحور محاصطيمهع، فتذطاركػا 

إليه كل مطشهع، تقاسطسػا هطع السطاء وهطع الهطػاء، والسحاصيل وحيػاناتهع فيسا يحتاج 
باامل ماػناته، وهع التخبة بسا عميها وبسطا فيهطا، حتطى أكطل هالطجرابن، وبطحلظ تطػاءم 
إندططانها وحيػانهططا ونباتهططا فأصططب  الشدططي. واحططجًا، وأصططبحػا كالجدططج الػاحططج، إذا 

 اشتكى مشه عزػ تجاعى له سائخ الجدج بالدهخ والحسى. 

لػجططجانيات، وانتهجشططا نهطط. هالتعمططيع غيططخ السقرططػدن، ذلططظ الططحي ال تبلقحططت ا     
يحتطاج تططػافخ قاعططات الططجرس السبثثططة، وال تططػافخ السعمسططيغ، والكتططب، إلططى جانططب كططل 

 مقػمات التعميع الشطامي الستبعة.

 

نطت. عطغ ذلططظ لهجطة محميططة، يطتع تطجاولها مططا بطيغ اإلندططان والحيطػان، ارضططت       
مسطا سطهل عسميططة التعامطل الحيطاتي، كطل شطخف يحططاول أن  شسطػح األشطخاف جسيعهطا،

يمبططي  رغبططات الصططخف اأ ططخ، وبططحلظ فهسططت حيػاناتشططا مططا نهططجف إليططه، فططالبػح مشططا 
بامسة واحجة، تسثل لجى الصخف الحيػاني جسمة كاممة، بفعمهطا، وفاعمهطا، والسفعطػل 

خ والستقطجم، وكطل به، والسفعػل معه، وفعل األمخ، والجار والسجخور، والسبتجأ الستأ 
 ما يتعمع بالتخاشب بيغ الصخفيغ.

 فكمسة هحاون مثبًل تعشي:        
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 هأ يفن يعشي تػ ف! أيها الحسارن.                      

 

هطرن معطًا، تتبعهسطا هشطػية هخشطة، ونهطخة، وغمططة فطي األسطمػبن  -وكمستا هحاو  
 تعشي:

 هأيها الحسار تػ ف وإاّل!ن                    

  :أما تخديج كمسة هُكت ُكتن فتعشي 

 هتعالي يادجاجة!                       

 هأقبمي كي تتشاولي شعامظ،ن                     

 هوقج ياػن استجعاء لمابس عميها كي تحب ،ن                      

 أو هلتخسل إلى لدػو مغ أجل بيعها،ن                      

 ه وهاحا كانت مسارسة التجارة في أبدط أنػاعهان.                     

 

مغ القخائغ تفهع الججاجطة مطا يخمطى إليطه السشطادي، فيتعطحر الاطبس عميهطا، ويرطب  
ذلظ األمخ في غاية الرطعػبة، مسطا يدطتػجب مذطاركة عطجة أشطخاف بذطخية، تتكالطب 

شصبطع ذلطظ بااممطه، عمطى الطجيظ جسيعًا إلنجاح عسمية اإلمداك الستفع عميها، كسا ي
 إذا ما كان هػ السدتهجف في العسمية.

وكمسططة هحططين هبفططت  الحططاءن، التططي غالبططًا مططا تكخروترططب  فططي صططيغة: هحططي ....   
 حين وهي تعشي:
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 ه تعالي يا غشسايتي أو تعالغ يا غشسين                     

و السطتخبلص المطبغ مططغ قطج تكطػن تمطظ السشطاداة هتعطالين، بهطجف إشعامهطا، أ       
ثجييها هالستجلييغن والسستمليغ لبشًا، قطج ياطػن المطبغ هششطػب ، ششطػبيغ ن، عمطى قطجر 
ما تجػد به لدج الحاجة فقط، أو إلرضا  وليجها أو وليجتها هالدخيل أو الدطخيمةن 
بعزًا مغ ذلظ المبغ، كشا غالبًا ما ندتخجم ذلظ هالدخيلن كالصعع، في إدرار المطبغ، 

دطتأثخ بطه بالكامطل أو بشدطب عاليططة مشطه، ندطبة لمحاجطة السمحطة إليطه هيعشططي الطحي ن
 تعمسشا كيف ندتخجم عمع الشفذ في التعامل مع تمظ الحيػانات السدايشةن.

مسطا أضططفته عميشططا ثقافتشططا البيليططة، وفيسططا يتعمططع ب...هالدططخلن فقططج تططع إعتسططاد     
شفال مغ الساػنات المغػيطة، عطغ رقسًا أساسيًا، في الغمػتيات التي تتعمع بتسايغ األ

شخيططع  تمططظ التسططاريغ الشرططية، التططي يرططػغها الكبططار، ويخددهططا الرططغار، فططي تكططخار 
مدتسخ بالدخعة السصمػبة مغ غيخ أن يخصلػا، وهػ نسط ذو داللة تعميسية تعمسية، 

 مغ واقع السسارسات الحياتية في البيلة، مثل:

 سخمي وسخمظ د مػا الدمخانة،

 سخمظ،سخمي سمك  

 اقجر سخمظ يدمك سخمي، 

 زي ما سخمي سمك سخمظ. 

ويشصبع عمى الجسل ما يشصبع عمى الدطخل فطي عسميطات الطتعمع كسطا هطػ وارد أيزطًا 
 في الغمػتية التالية:

 عسي رجب ربط ضشب جسمه،

 في ضشب جسمي،
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 إقجر جسمي إربط ضشبه،

 قي ضشب جسل عسي رجب،

 زي ما عسي رجب،

 ربط ضشب جسمه،

 سمي.في ضشب ج 

هحا هػ عديدي القاريء، نػ  مغ أنػا  التعمع الحاتي، الحي يعال. عسمية إعسال     
العقل والتفكيخ العمسي، وفظ ما ا تمط مغ التخكيبات التعميسية، وتحديغ الشصع، مع 

 إبخاز مخارج الحخوف، مسا يداعج في  مع إندان همشزسةن في السدتقبل.

فطخ ليشطان، الطحي كشطا نسارسطه السطتخبلص المطبغ ومغ أنػا  ذلظ الغر هربشا يغ      
بدهػلة ووفخة، مغ أثطجاء تمطظ األبقطار التطي مطات وليطجها أو ولطج ميتطًا، هسطياػلػجي 
بلػين، نقػم بترسيع جدج مغ جمج ذلظ الػليج يذبه فطي شطامه الخطارجي هالعجطلن، 
هلكطططغ لطططيذ لطططه  طططػار زي عجطططل بشطططي اسطططخائيلن نعسطططل عمطططى  حذطططػ  ب ..هالقطططر 

، ياطططف عمطططى أربعطططة أرجطططل، ماػنطططة مططغ أعطططػاد صطططغيخة نصمطططع عميطططه اسطططع الشاشططفن
 هالعبػبن.

تسيل األم هالبقخةن إليطه، فطي حشطػ دافطع، يحسمهطا فطي نفطذ الػقطت أن تطجفع هتطجفعن 
إليشططا بططالمبغ الغديططخ، ألن ذلططظ هالعبططػبن هالعجططل السططدورن، يمعططب بعػاشفهططا تسامططًا، 

زطى، وكأنطه عطاد لمحيطاة مطغ ججيطج، فيجعمها تتسثطل وليطجها الطحي فقجتطه فطي وقطت م
فتعسطططج عمطططى تقبيمطططه، وتسخيطططو فسهطططا عمطططى ذلطططظ الجدطططج السحذطططػ، وتقطططػم بعسميطططة 

 هالمحذن، التي تتبعها األبقار مع مػاليجها الرغار.

 هيعشي أصبحت البقخة في سمػكها،       
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 زي قجماء السرخييغ،       

 في تعاممهع مع السػمياءن.       

لع نكغ وقتها ن بأ بسا تقػله الفتػى الذختية في مثل هح  الحاالت، مطغ جهطة      
كطططػن ذلطططظ حطططبلاًل أم حخامطططًا، وهطططل ذلطططظ الترطططخف يعتبطططخ غذطططًا هوال نطططػ  مطططغ أنطططػا  

 اإلنتهازية، التي أصبحت اليػم، أمخًا واقعًا له مبخراته.ن

 

مختمطططف أنططططػا   عمطططى ذلطططظ الشحطططػ كططططان تعاممشطططا سطططهبًل، يدطططػد بيششططططا وبطططيغ      
الحيػانات، األليفطة مشهطا والستػحذطة، الػئطام التطام ، مثطل التعامطل مطع الصيطػر التطي 
ت ير في األودية، أو في السدصحات السائيطة، أو فطي السشطاشع شطبه الجافطة، فكشطا 
ممسطططيغ بسعخفطططة أنطططػا  تغطططحيتها، وحاجاتهطططا، ورغباتهطططا، وأمطططاكغ وأوقطططات تػاجطططجها، 

كشططا نططتقغ شخيقططة الحططػار معهططا، وبالططحات فططي سططاعات  كسجسػعططات أو كططأفخاد، كسططا
 التخصيط  لريجها هالذّخيظن، التي تعشي عسمية الريج.

 

 الذخيظ وك. الذخك:
كشطا نقطػم ب...هكط.ن، هبفطت  الكطافن، نرطب الذطخك هالقمػبيطةن، فطي السػاضطع التطي 

ػاعًا يحب شائخ معيغ الشدول بها،  لئلستطبلل أو لمسقيل أو لؤلكل. يحػي الذخك أن
مختمفة مغ الساػنات الغحائية لمصيػر، حدب ما يصعسه كل نػ  مغ أنػا  الصيطػر، 

 هيعتبخ ذلظ نات. تعمع ذاتي وثقافة بلػيةن، فسثبًل:
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هأم قيططخدونن هنخاشبهططا مخاشبططة األنثططي، لػنهططا أصططفخ يسازجططه سططػاد  فيططف،      
ستع بطحكاء  طارون، مغدلية الذال، جسيمة السشطخ، ر يقة أنيقة و فيفة الحخكة، وتت

تعتسططج فططي غططحائها عمططى الحذططخات، فكشططا ندططعى جاهططجيغ لتططػفيخ الجططخاد، أو هذبططاب 
الحسيخن يعخف باسع هالذعخانةن، أو الجيجان السجفػنة في دا ل التخبة، أو في دا ل 

 قرب الحرة.

نقػم بطخبط الصعطع فطػو هشطػكةن الذطخك، باسطتخجام الخيطػط التطي نتحرطل عميهطا    
التطي نختطجيها، نحسطل الذطخك هالقمػبيطةن ونطجفشها فطي الساطان السشاسطب، مغ مبلبدشا 

ونططحهب بعيططجًا لشقططػم بعسميططة اسططتجراج الصططائخ هأم قيططخدونن، عططغ شخيططع هالسططجودرةن، 
وذلظ بإصجار نغسات ومقاشع لحشيطة معيشطة، ندطاعجها فطي الػصطػل لمسرطيجة التطي 

 ، حيطث ياطف السططػت دفشطت فطي هالتطخابن، مطا عطجا الصعطع، الططحي يطهطخ عمطى الدطص
 يقطًا بجانبه، ومغ تمظ الشغسات السدتخجمة في هحا الذأن:

 أم قيخدون أجخي جخي                           

 أم قيخدون  مي السذي                          

 

أما الصائخ هسطالةن، فهطي فطي حجطع هأم قيطخدونن، لكشهطا تتستطع بمطػن أزرو   فيطع 
بيس الخفيطع، وهطػ الشطػ  الطحي يختطاد األمطاكغ الطميمطة، ن مدطصخباألLIGHT BLUEه

أمام هالسشازلن وهالخواكيبن، هنك.ن شخكشا، ونعسل عمطى تطػفيخ نفطذ الصعطع السططقجم    
 ل ...هأم قيخدونن ثع ندتجرجها لمذخك بسا يمي مغ نغسات:

 أجططخي جططخي سطالطة                         

 لططسذي   سالططة مطي ا                        
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 الطخيب   الطخيب    سالطة                        

 دود  الطقرطيب   سطالطة                        

 

 الططجي الططجي سططالطة                        

 قصطعتي  ايطجي   سطالططة                        

                         

 أحططي   أحطي    سالطططة                         

 بطالطقططج الططغ  سطاطططة                       

 

كثيططخًا مططا نطفططخ هبدططالةن حيططة بعططج الاططبس عميهططا، مسططا يجعمشططاأكثخ اسططتستاعًا      
بهاوذلظ في الايام بحبحها بالذفخة هالسػسن، أو قصع عشقهطا هرقبتهطان بشدعهطا ندعطًا 

ان، فطي الطدمغ داك، جس يطات رفطع بطالحيػان، وإال مباشخًا مغ الجدع،هالحسج هلل ماك
 كان ودتشا في هسقط لقطن.

في بعس الحاالت عشجما نكػن جائعيغ نقػم بدمك ذلظ الطخأس السشطدو  ونخفعطه     
 في إتجا  الذسذ ونقػل:

 

 هياعيغ الذسذ نجزيه وكذشيهن.                  
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 همغ غيخ أن نشصع الهاء في كمستي،                  

 نجزيه وكذشيه،                  

 بل ناف عشج الياء السادػرةن،                  

 ثع نعسج إلي:                  

 

 همزغه وبمعه بالكامل!ن.                 

                   

 .هال وجع بصغ وال غيخ ن                 

 

بعج هحا الحجث، عديدي القاريء، أما يحع لغيخنا مطغ البذطخ، أن يتهسػنطا بأكطل     
 لحػم البذخ.

 

حطططجثشي أحططططج األصططططجقاء، أن أحطططج ا ػتشططططا مططططغ العطططخب هالسجاورنشططططان حزططططخ       
لمدػدان، وفي نفده شيء مغ ذلظ اإلفتخاء، وبعج  خوجه مغ السصار، وجطج إحطجى 
الحاجات تفتخش هفػاًل وتدالين ألجل البيع، وهي في ذات الػقطت تسزطو فطي قصعطة 

دت شططفتا  قمططيبًل إلططى مططغ هالقططػرون هوكسططان مذططمخةن فططي مشصقططة الفططع، الططحي تسططج
األمططام، فأصططب  األمططخ مفدعططًا بالشدططبة لططه، هفجفططلن مططغ أمامهططا، فططارًا فططي اإلتجططا  

 السعاكذ.
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 فشادته الحاجة قائمة: 

 

 إنت كفتة؟                            

 وهي تقرج:

 إنت  فت؟                            

 

 فأجابها وهػ يقفد مبتعجًا: 

 

 يفظ أكميشي!لػ حرمتيشي عمى ك

 هكفتة، محذي، شية أو بأي شخيقة عاوزاهان. 

 وولى صاحبشا هاربًا مبكجًا أنشا نحغ الدػدانييغ مغ آكمي لحػم البذخ!

 هنية كسان! مع استخجام الفػل والتدالي مدة وفات  شهيةن       

 

هشطاك شطائخ هالقطجالين أو هقطجيلن، وهطػ يحطب أكطل الحبطػب، مثطل حبطػب الططحرة       
أنه يأكل الجيجان في بعس األحيطان، كشطا نتتبعطه، ونػجهطه، حتطى نرطل بطه الطى كسا 

 السبتغي الحي نخيج، وهػ الذخك السشرػب هالساجػجن ونحغ نخدد:

 

 قجالطي  يا  ما لػفطة                             
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 قجالطي تختططخ شػفها

 

 قجالطي  يطابػ  حططػة                             

                            

 قجالططي صقخ الجططػة

 

فشطل ندحدحطه بحخكاتشطا، وتشقبلتشطا، مطغ مػقطع أ طخ، حتطى يقطع فطي الفطك           
 ونطفخ به.

هشطاك شطائخ الدططقيج، وهطػ كبيطخ الحجططع ندطبيًا، ويعطج مططغ آكمطة الحذطخات، وكشططا      
 شاديه لمطفخ به بقػلشا:ن

 

 سطقطيج رارة                             

 ضطخب الرفارة                            

 فطي حمطة بقطارة                           
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أما هالػرةن فتتػاجج في هالتقين، بادخ التاء والقطاف هالتطي ال تطأتي مطغ قطا         
تختمططف عططغ نصططع الغططيغ، لكشهططا تططأتي مططغ الترططاو الحمططع، هنعشططي هالقمقمططةن، فهططي 
 المدان بسقجمة المهاة، ومشها:

 

 هتقخ، وفقخ، قساش، وقمع،ن                     

 

هبمغتشا العادية الجارجة، التي يخفف فيها نصع حخف القاف، وليدت المغة العخبيطة  
 الفرحىن.

 

ل طير هالطحرةن، وكمسطة  التقي هبادطخ التطاء والقطافن جسطع تقطاة وهطي ماطان دو ا    
دو ال تعشططي هالجمططجن، إنسططا الجمططج هططػ تبططارة عططغ عسميططة ا ططخاج حبيبططات الططحرة، مططغ 
الدشبمة، عغ شخيع ضخبات  فيفة ب...هالسجقاون، وسشأتي لحلظ ال حقًا. كشا نزع 
شططخوكشا هقمػبياتشططان فططي مػاضططع متفخقططة مططغ هالتقططاةن الػاحططجة، نططػفخ فيهططا إثشططان أو 

الحرة، مثبتة في أعمى الذخك، بصخيقة تدس  له باتحخك الدطخيع،  ثبلثة حبيبات مغ
بسجخد مبلمدة مشقار أو أرجل هالػرةن لمحبيبات التي تسثطل الصعطع، وبسعشطى آ طخ ال 
تحتاج هالػرةن هلمسجودرةن ألنها تأتي شػاتيطة هلمتقطاةن، حيطث تتطػافخ بعطس حبيبطات 

 الحرة الستشاثخة، بعج اإلنتهاء مغ عسمية دقها.

 

أما الصيػر مثل القصا والقسخي، التي تعتبخ أكبخ حجسًا، مسا تع ذكخ  مغ الصيػر،    
فشدططتخجم فططي صططيجها أنػاعططًا  أ ططخى مططغ الذططخاك، بططجاًل عططغ هالقمػبيططةن، مثططل شططخك 
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الدطبيب والذطباة، باإلسطتعانة بططبعس األعطػاد التطي تسثطل أوتططادًا تعسطل عمطى  تثبيططت 
خ الفخار بطه، أمطا الصيطػرمغ أمثطال هأم بعيطخةن الذخك في مػضعه، إذا ما حاول الصائ

وهالدرزورن وهقطجوم أحسطخن وهالفطخةن، ال تحتطاج لسجهطػد كبيخلتػجيههطا إلطى مػضطع 
الذخك، وما عميشا إال أن نتعخف عمى سمػكها الحخكي، ونتحيغ فخصطة تػاجطجها فطي 

 األماشة السألػفة لجيها. 

 

ػانطات األ طخى، السػجطػدة فطي هشاك أنػا  أ طخى مطغ الذطخاك تخطتز بطبعس الحي   
البيلططة، مثططل شططخك القططط هالكططجيذن، هفططي شططال صططشجوو  ذططبي متػسططط الحجططعن، 
وشططططخك الفططططار هالكجامططططةن، وشططططخك الدططططسظ هالذططططباةن وهالدططططشارةن، وشططططخك الجططططخاد 
والحذطخات األ طخى السساثمطة، وهشطاك بعططس األدوات التطي تدطتخجم فطي الرطيج والتططي 

 ل، والدفخوو، والحخبة، والكػكاب، والسججا . نعتبخها شخوك متحخكة مثل الشبا

 

يتع كل ذلظ الد ع ونحغ فطي حالطة تعمطع ذاتطي مدطتسخ، وتجسيطع  بطخات تخاكسيطة     
وفيخة، تتجاعي ما بيغ يػم وآ خ، ومطا بطيغ مػسطع وآ طخ، ومطا بطيغ لحططة و أ طخى، 
وهي شخيقة تعمع عذطػائي،  اضطع لتصبيطع السعطارف فطي حيشهطا، يقطػد مباشطخة إلطى 

ا،  يتستعطططػن بجاهديطططة تامطططة الططتساغ وتػضيطططف السهطططارات، مسطططا جعطططل الكثيططخيغ  مشططط
لمتعمع، عشج التحاقهع بخكب التعميع الشطامي بالسجارس، التي فذمت كثيطخًا فطي تطػفيخ 
الخبططخات العسميططة، وتحقيططع القططجرات السهاريططة، فططي وقتشططا الحاضططخ، فأصططب  معطططع 
الستعمسيغ مشطخيغ فقط، إذا مطا سطاعجهع الحط  فطي اإلحتفطام بالسعخفطة السطتخجامها 

 .في التشطيخ
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فيسطططا يمطططي نتحطططاور، وفطططي مغازلطططة حطططخة، نتشطططاول وقفطططات تعميسيطططة، فػلكمػريطططة،     
أصبحت لجيشا نحطغ أبشطاء السطدارعيغ،  بطخات ثطخة هدو حمطبن، نتجطت عطغ السسارسطة 
والتصبيع العسمي،  ارج نصاو السجارس، وهي تسثل الشذاط السراحب، الحي تتبشا  

، ومطغ بطيغ تمطظ الػقفطات هالشذطاشات بعس السبسدات التعميسية في وقتشا الحاضطخ
الدراتيططةن، نططػرد بعزططًا مشهططا فططي الرططفحات التاليططات، عمهططا تكططػن زادًا تعميسيطططًا، 
ونبزات مغ تطخاث مغسطػر، لطجى األجيطال الحاضطخة، وميخاثطًا زا طخًا بالسعطارف ألجيطال 

 قادمة.

 

 الدراعة  ذػم بيػت:
الدراعططة ه ذططػم بيططػتن، وهططي أنططػا  ترططشف عمططى حدططب السػقططع الدراعططي،      

وكيفية الدراعة، ونػ  الدراعة، ونػ  السدار ، وشخيقة الخي، وغيخ ذلظ مطغ العػامطل 
التي قج تبثخ عمى إنجاحها أو إفذالها، في ذات الػقطت، فهشالطظ الدراعطة السصخيطة، 

تعامل معها السدار ، عغ شخيع السػاسع هتعتسج في ريها عمى األمصارن، وهي التي ي
الصبي ية، ونقرج مػسطع الخخيطف، هوقطت نطدول األمصطارن، الطحي تحدطب فيطه كسيطة 
األمصارالشازلططة، عمططى حدططب نططػ ، وسططخعة، الخيططاح السػسططسية، واتجاهاتهططا، وكططحلظ 

 ندبة الخشػبة التي تحسمها.

 

هالبمطجاتن، وهطي جسطع  تعتبخ الحرة مغ أهع السحاصيل التطي تدرعهطا  فطي           
هبططبلدن، وهالبمططجاتن تعشططي أيزططًا هالتططخوسن، وهططي جسططع هتططخسن، وهططي تبططارة عططغ 



 

598 

 

قصعة زراتية مدجمة في األوراو الخسسية، هوزارة الدراعةن، تحطت أسطساء زارعيهطا، 
يعشي هممظ حخن، وبعزطها ب...هالتشقيطجن أو هالتشقطجةن، وهطي عسميطة شطبه إيجاريطة، 

 هالستشقجن. ما بيغ السالظ والسبجخ

 

تحػي هالببلدن أو هالتخسن، جدءًا مشها يدسى هالكاجخيبن، وهػ مداحة مطغ        
األرض همتخوسةن، وتعشطي صطسع لتمطظ السدطاحة تطخس دا مطي، لحفط  مطاء الخخيطف 
لسططجة أشططػل، لئلسططتفادة مشهططا فططي شططخب البذططخ والحيػانططات السخافقططة لمسططدار ، عمططى 

 عسمية الحراد، والتي سشتعخض إليها الحقًا. الدػاء، وبشهاية مػسع الخخيف تتع

 

أما الشػ  اأ خ مغ أنػا  الدراعة، فهػ الحي يدسى بالدراعة السخوية، وهي        
التي تعتسج في الغالب عمطى ميطا  األنهطار،التي تذطع مشهطا القشطػات الصػيمطة، والتطي 

ع تمتطػي، وتدطتايع أ الها كاألفاعي السشدابة، عبخ الفيافي والػهاد، تدتايع حيشطًا ثط
 ثانية،  تبعًا لمتػزيع الهشجسي الحي صسع  في تمظ السذاريع الدراتية السخوية.

 

كان لشا في مشصقتشا هشبذةن سبعة مغ تمطظ السذطاريع، مشدطػبة ألصطحابها،        
فططي نطططام يدططسى الذططخاكة مططا بططيغ صططاحب السذططخو  ومططا بططيغ السططدار ، وشططسل ذلططظ 

صطيل ججيطجة، مثطل القصطغ، الطحي كطان فطي ذلطظ الدمطان الشطػ  مطغ الدراعطة، بطحر محا
يسثل السحرػل الشقجي الهام، لمسدارعيغ ولمدػدان كال، حتى أنشطا أصطبحشا نرطشف 

 مع بعس الجول األ خى التي تهتع بدراعة القصغ.
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أمططا اسططتخجام هالستططخاتن وهططي جسططع همتططخةن، تبططارة عططغ بلططخ كبيططخ متدططع،         
لسدتخجمة كسرجر لمساء، تعتبخ نػعًا مغ أنطػا  الدراعطة وبعس الػسائل التقميجية ا

السخويطة، وهطي محطجودة وغيطخ شطائعة اإلسطتخجام فطي الػقطت الحاضطخ، ندطبة لتطػافخ 
الصمسبات، التي تعسل بالجيدل أو بالكهخبطاء، فهطي  تطجفع باسيطات كبيطخة مطغ السيطا ، 

 والتي تغصي رقعة كبيخة مغ األراضي السدتثسخة زراتيًا بالساء.

 

تتدامغ كل الدراعات مطع قطجوم فرطل الخخيطف، فكطل شطيء يرطب  أ زطخًا حتطى      
الحيػانات، مثطل الحخبطاء هالحخبػيطةن، والجطخاد مثطل هالصهارةن،تجطجها فخحطة، متػائسطة 
مع ألػان الشباتات، ذات الخزخة السستجة هعذان كجا غشى السغشػن أغاني  زخاءن 

 مثل:

 ن،األ جر الميسػني هالسذشع الصا ية 

 واأل جر المػنه زرعي، 

 و جاري البي حالي ما  داري، 

 وفخيع ياسسيغ الستكي في رماله، 

 وفخيع البان اليدػح نجيان، 

 والعيشيهع  جر. 

 

 وذلظ حيغ يرب  كل شيء أ زخ، حتى العسخ، حيشسا نقػل: 
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  خيف العسخ،  

 وعػد الذباب األ جر، 

 

 وزد عمى ذلظ:

 

 مبلح الخجرة، 

 والسبلح األ جر، 

 والدمصة الخجرة، 

 والصحالب الخجرة هالخدن. 

 

ونذسخ نحشا أوالد السدارعيغ، عغ سػاعجنا كي نديج اإل زخار ه جرةن بسا نبطحر  أو  
نغخسطه مططغ نبططات، يخزططخ ويشسططػ لحطططة بمحططة، نخقبهططا مططغ قططخب ومططغ بعططج، نحشططػ 

ًا لطحلظ، ذواتشطا الجا ميطة، عميها، ونقجم لها كاسات الساء العحب، فتتديغ وتطديغ، تبعط
فشطل نحمع بالججيج، ونخقب تمطظ الدطاعات اأتيطات مطغ عسطع التطخاب، حطيغ تبلمطذ 
أناممشطا تمطظ الدطسببلت الدا يطات، حطامبلت الخيططخ والشسطاء، فيدطػد بيششطا أكطل الفخيططظ 
وأكططل القشاديططل هالمبشططة ن عططغ شخيططع هالشقططجن، وهططػ شخيقططة التقططاط الصيططػر لمحبططػب 

سرسسة لهح  السهسة، فكشا هنشقجن عمى الهػاء مباشخة، همغ أمه لمخذع بسشاقيخها ال
 شػالين، شخيًا ليشًا، مذبعًا ومخويًا، في ذات الػقت.

 



 

611 

 

تمططظ هططي نططػات. حبيبططات مططغ الططحرة، دفشاهططا تحططت الثططخى، حططيغ دثختشططا بثططػب        
ة، حيشسطا السعاناة، فخشفشا  يخاتها في تمحذ عشطج الخطػاتيع، حيطث باتطت لشطا ثطخوة كبيطخ 

جشيشا مغ كل حبة بحرناها، ملات الحبطات فطي عطجد مطغ الدطشابل، أصطبشا مشهطا نحطغ 
ومغ هع في معيتشا مغ حيػانات شاركتشا هسػم السعاناة فأ الها اليػم تحتفطي، فهطي 
ال تديغ شفاهها وقت احتفائها بشفائذ الكمع، لكشي أرى في دوا مها مطا سطتخته عشطا 

راضططية ومخضططية،  وذلططظ مسططا نجسعططه مططغ سططياو  مططغ حططجيث، يططشع عمططى أن نفػسططها
سمػكها، الحي غالبًا ما يتسخس في بعس مغ هسهسطات، وثغطاء، وكخيطخ، وشطهيع، 

 وزفيخ، يشبيء بسا هػ يتحخك فخحا، شخبًاًل ما بيغ الجػان .

 

كانت لشا شخو متعجدة لعسمية بحر بحور الحرة، فهشالظ أدوات معيشة وكيفيات        
عسميطة البطحر الرطحي ،ونبجؤها بإعطجاد وتحزطيخ هالتيطخابن، وهطػ الزمة، فطي تجػيطج 

ذلططظ الشططػ  السشتقططى مططغ الططحرة كططي يبططحر، ومططغ مػاصططفاته أن ياططػن قططج حططال عميططه 
 الحػل، وأن ياػن  اليًا مغ اأفات ك...هالدػسن وهالبػدةن وغيخهسا.

 

مطغ هالستيخبين هػ الذخز السامف بخمطي هالتيطخابن أي بػضطع عطجد محطجد        
البططحور، دا ططل التخبططة ويططتع ا تيططار  مططغ صططغار الدططغ، ويذططتخط فيططه الدططخعة ورمططي 

ن حبطات، باسطتخجام ثبلثطة مطغ أصطابع الكطف اليسشطى، 5-4العجد السحجد مغ البحوره
إن لطع ياططغ أعدطخًا، وهططع الدطبابة واإلبهططام واألوسطط، هيذططسل هطحا العططجد مطغ البططحور 

البطحور، أوالقزطاء عميهطا، بػاسطصة هالجيطجان عجدًا إحتياشيًا،  تحدبًا لتمف أحج تمظ 
األرضية والهػام أو الصيػر أمثال الغخابن، أما إذا زاد العطجد عطغ هطحا السعطجل وسطمع 
مغ اأفطات، فديرطب  التيطخاب همدطففًان، ويعشطي ذلطظ أن البطحور التطي نبتطت، تكطاثخ 
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فذ بيشهطا، عجدها في الحفخة الػاحجة، بأكثخ مغ السعجل، مسا يسهج لخمع عسمية تشا
 عمى مقػمات الشسػ الستػافخة حػل الشبات، مثل:

 

 األكدجيغ، وثاني أكديج الكخبػن، 

 والزػء، والساء، 

 واألمبلح الحائبة دا ل التخبة بأنػاعها. 

 

كل ذلظ يعسل عمى التقميل مغ الشسػ األمثل له، وبطحلظ يقمطل مطغ العائطج الكسطي      
سمبًا عمى العائطج السطالي، وعمطي الخفا يطة  مغ الحرة عشج الحراد، كسا أنه سيشعاذ

السخصط لها، في حياة السطدار ، لطحلظ يقطػم السطدار  بعسميطة هشطمكن، وذلطظ باسطتبعاد 
عجد مغ الشبتات مغ كل هتبدةن، وهي همجسػعة الشبات بجا ل كل حفطخةن، ليطتقمز 

 عجد الشبتات إلى ماهػ مصمػب بالفعل.

 

فطططي العسميطططة الدراتيطططة، أي بطططحر البطططحور  كشطططا ندطططتخجم السطططػروث مطططغ األدوات،    
 ودفشها جيجًا، دا ل تمظ الحفخة، التي تحزخ باستخجام:

 

 هالدمػكة، أو الجخاية، أو السحفار، أو الصػرية أو الكخبػل.ن                 
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ولكطططل مطططغ هطططح  األدوات كيفيطططة، وسطططاعة اسطططتخجام، عمطططى حدطططب كسيطططة السطططاء، أو 
 الخشػبة الشدبية، دا ل التخبة، بشػعيها: 

 

 هالصيشية والخمميةن                  

 

 وغيخهسا مغ أنػا  التخبة، مسا يج ل مباشخة تحت شائمة: 

 

 الثقافة الدراتية والخبخات الدابقة،                  

 في مجال الدراعة، لجى أبشاء السدارعيغ.                  

 

قططج نقططػم بغسططخ األرض السدروعططة بالسططاء، فططي الدراعططة السخويططة، إذا مططا تصمططب      
األمططخ  ذلططظ، وإال تخكططت البططحور فططي وضططعها الصبيعططي، دا ططل الحفططخة، التططي أحدططغ 

األططة، وذلططظ  هالستيخبططين تغصيتهططا بططالتخاب، الططحي تشططاثخ حػلهططا، مططغ جططخاء اسططتخجام
بزغط ذلظ الغصاء التخابطي، ببطاشغ قجمطه الطحي كثيطخًا مطا يتعطخض لمدطع العقطارب إن 

 كان حافيًا. 

أما في زراعة الطحرة السصخيطة، تبطحر البحورعشطجما تتطػافخ رشػبطة ندطبية كافيطة        
 لئلنبات دا ل التخبة، وهشا اليتع غسخ التخبة بالساء،ألنه:

 

 هفي حاع الغيب يا ندل، ويا ماندل،                        
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 فاألمخ بيج هللان.                                 

 

لقج فاو تعميسشا هالحاتين  طارج نصطاو التعمطيع الشططامي، كثيطخًا مسطا ذكخنطا، وأصطبحشا 
ندطتحػذ ونتسمططظ مططغ السعططارف، والخبططخات، والسهططارات، مططا هططػ أكبططخ، ومططا هططػ أوفططخ 

اة والسذطططاهجة والتػجيطططه، غيطططخ السطططشطع، مطططغ الكبطططار، محتطططػًى، عطططغ شخيطططع السحاكططط
 والخجػ  إلى الخبخات الدابقة، في مخدونشا السعمػماتي، والتجخيبي.

 

ففططي مجططال الططخي هالدططقايةن لمسحاصططيل، نجططج أن الططخي الرططشاعي لؤلراضططي       
السخوية، يعتسج عمى  ضك الساء، بػاسصة رافعات السيا ، الستػافخة في ذلطظ الػقطت، 

ل الػابطططػرات الكبيطططخة التطططي يدطططسى الػاحطططج مشهطططا هالبطططابػرن أو هالبطططاجػرن، ومثطططل مثططط
 الصمسبات الستفاوتة في قجراتها ومشها هالصايصيقةن.

 

في عسمية ضك السيطا  عطغ شخيطع تمطظ األيطات، دا طل قشطػات، تستطج مطغ الشهطخ أو  
مرجر الساء إلى مػاقطع األيطات، تعطخف هطح  القشطػات باسطع هالزطشبيةن، وهطي التطي 
تدحب هتذفطن مشها السيا ، وتداب في دا ل قشاة رئيدة، واسعة، تستج إلى دا طل 

رين صططغيخة كأنهططا الخططخز الططحي السذططخو  تعططخف ب...هالتخعططةن، تديشهططا جدططػرهكبا
يتػسططط، العقططج فططي أعشططاو الحدططان، تدططتخجم تمططظ الجدططػر فططي تجططاوز التططخ   مططغ 

 جانب أ خ، لئلندان ولمحيػان عمى الدػاء 
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تاف هح  هالكبارين عمى مػاسيخ هأنابيب كبيخةن، تدس  بتجفع السيا  فطي اندطياب  
السػاسططيخ كثيططخًا مططا تغمططع شبيعططي، نحططػ وجهتططه السخصططط لهططا مدططبقًا، إال أن هططح  

بػاسصة السدبليغ في إدارة السذخو ، وذلظ لتػجيه الساء إلى هنسخةن محطجدة، حتطى 
يططتع ريهططا، ومططغ ثططع تفططت  تمططظ السػاسططيخ،فيشجفع السططاء بتمقائيططة صططػب نسططخة أ ططخى، 

 وهالشسخةن هي تبارة عغ:

 

 همجسػعة الحػاشات العذخة التي تصخقشا لها سابقًا.ن             

 

بعج أن تتع عسمية هالدقايةن، بالصخيقة التطي ذكخنطا، نصمطع غميهطا إسطع هالذطخبة     
األولين أو هأول شخبةن، وهاحا تتع كطل عسميطات الذطخبات، بطشفذ هطح  الصخيقطة، إال 
أن بعس السدارعيغ هالذفقانيغن، ال يساشهع انتطار دورهع في هالدقايةن، فيتدممػن 

سمططػن عمططى فططت  السططاء فططي إتجططا  هحػاشططاتهعن، فططي مشترططف الميططالي السطمسططة، ويع
وتدططسى مثططل هططح  العسميططات بس... هالدططخقةن، يعشططي هسططخقة السػيططة، بصخيقططة غيططخ 
مذخوعةن، فهع غالبًا ما يحاكسػن عمى هح  الفعمة، بالغخامة السالية، التي تفخضها 
إدارة السدطططخو  عمطططيهع، وقطططج يحطططجث ذلطططظ أحيانطططًا، مذطططاجخات قطططج تكطططػن داميطططة فطططي 

 زها، وقج ترل إلى حج القتل في بعس األوقات. بع

 

تتفخ  مغ هح  هالتخعةن الخئيدة، هججاولن أصغخ حجسًا، تتسجد عمطى عطخص        
عذططخة حػاشططات، تدططسى هأبعذططخيغن. الططحي تتفططخ  مشططه عذططخة جططجاول صططغيخة فططي 
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حجسها، وفي عسقها، يدسى الػاحج مشها هأبدتةن، يتسجد كل واحج مشها عمطى شطػل 
 هحػاشةن، أي أن شػلها يتداوى وشػل الحػاشة.كل 

 

هأفجنةن ومفخدهطا  5-4الحػاشة تبارة عغ قصعة أرض تتخاوح مداحتها مابيغ      
متططططخ مخبططططع، يسطططش  كططططل مططططدار  ثبلثططططة  4233هفطططجانن وهططططػ مططططا تدطططاوي مدططططاحته 

هحػاشاتن، تكّػن ما  يعخوف ب...هالجورة الثبلثيةن. تدر  هالحػاشة األولىن مشها، 
شاً، والثانية مشها هذرةن، أما الثالثة مشها، تتخك هبػرًان همغ غيخ زراعةن لسجة عام قص

 كامل، وذلظ ألستعادة  رػبتها.

 

هأناقين ومفخدها هأنقايةن، تتخممها تخوس 5أو 4تقدع هالحػاشةن الػاحجة، إلى      
ا طل صغيخة، وججاول صغيخة أيزًا، تتفخ  مغ هأبدتةن، تدطتخجم فطي تػزيطع السطاء د

 هاألناقين، لتتع عسمية الخي الدميع. 

 

يعتبططخ الططخي الرططشاعي فططي مذططخو  الجديططخة، هريططًا إندططيابيًان، حيططث ال تػجططج       
شمسبططات هال كبيططخة وال صططغيخةن، فالسططاء يشدططاب بططشفذ الصخيقططة التططي أسططمفشا ذكخهططا، 
 إبتططجاًء مططغ الخططدان فططي سططشار، الططحي يعططخف ب... ه ططدان سططشارن، كططل هالحػاشططاتن
تتسيد  بشطام أكثخ انزباشًا، مغ السذطاريع الدراتيطة األ طخى، سطػاء كانطت حاػميطة 

 أم أهمية.
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أمططا الططجورة الدراتيططه فهططي دورة رباتيططة، وذلططظ لططػفخة األراضططي، وترططل فيهططا       
هأفجنةن أو أكثخ. مثمها ومثطل السذطاريع الدراتيطة  5مداحة هالحػاشةن الػاحجة إلى 

 ر، وأ خى تدر  بقػليات مثل:األ خى، تتخك حػاشة بػ 

 

المػبيططا هالمػبطططةن والعجسطططي هلػبططة إحيسطططخن، التطططي تدططاعج فطططي تثبيطططت هالشيتطططخوجيغ  
الجػين، في دا ل التخبة، فهػ يعطج مطغ عشاصطخ التخرطيب الهامطة، كسطا تطدر  أحطج 
هالحػاشاتن األربعة قصشًا، وأما هالحػاشةن الخابعة، فتطدر  ذرة، ههطحا مطا كطان يحطجث 

ان، أمططا اأن ف...هالحاايططة جاضططتن، حتططى أن السططدار  نفدططه، ال يعططي مططا فططي زمانشطط
 يفعل.

 

 فهل هػ يدر  بشطام الجورة الثبلثية، 

 أم بشطام الجورة الخباتية أم بشطام الجورة الخساسية؟ 

 وما هي السحاصيل التي يتع ا تيارها، 

 ليقػم بدراعتها؟   

 

مريقة لشباتاتشا، فشخي في تمظ الحبيبات كشا دائسًا نسارس أساليب  السبلحطة ال     
التي بحرناها مغ الحرة،  تمظ األشػار التي تتحجث عغ الشسطػ، فكانطت بطػادر اإلنبطات 
فيها هي هالذػكةن، وهي  خوج أول جدء مغ الشبات فػو سص  التخبة، وهػ شطبيه 

 بالذػكة في الشباتات الذائكة، لكشه أ زخ المػن. 
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ظ، نخز كل شػر مغ أشػار اإلنبات والشسػ بسدسى بلػي، نطل في مخاقبتشا تم     
فكثيخًا ما نمجطأ فطي تدطسية تمطظ األشطػار إلطى الصيطػر، فطي أشطاالها وحجػمهطا، فهطي  
أكثخ إلتراقًا بشا وبشباتاتشا، وهي كثيخًا ما تخجعشا وتأي عمى تمظ هالحفطخن الرطغيخة، 

بسشاقيخها ما تفعل فيها، في التي احتزشت حبيبات الحرة الشاشفة، عشح بحرها، فتفعل 
سططبيل الحرططػل عمططى  وجبططة دسططسة، لكططغ وبططخغع  ذلططظ فهططي صططجيقة لشططا، كسططا هططي 

 نباتاتشا.

 

أما الصطػر الثطاني مطغ أشطػار الشسطػ فشدطسيه هإضطيشات فطارن، ألن الػريقطات         
التي يحسمها تذبه في شامها آذان الفلخان الرغيخة، فشفخح كثيخا حيشسا نجيطب عمطى 

 مصخوح في الحمة: سبال

 

 هال ير شعغ؟ن                            

 

 يعشي أصب  في شػر الذػكة.      

 فشجيب وتغسخنا فخحة زائجة:      

 

 هال ير إضيشات فارن                         
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 فشكبخ في نطخ الدائل، كسا تكبخ نباتاتشا في نػاضخنا.         

 

أما الصػر الثالث فهػ شػر هالدػاسيػن، يعشي صغار الطججاج. وهطػ مطا يعطخف         
في مطدار  الطجواجغ اأن ب...هعسطخ يطػم وعسطخ يطػميغن، وهطػ الصطػر األكبطخ حجسطًا 

 مغ هإضيشات الفارن.

 

 أما عغ  شخيع التغحية الحاتية، الشاتجة عغ:    

 ا،عسمية التسثيل الزػئي، التي تػصمشا إليها مب خ 

 بعج أن أفادنا بها معمسػنا الكخام، ً 

 وفيها يتستع الشبات، بالساء السدتداو، 

 وأشعة ضػئية ناصعة، 

 جشبًا إلى جشب مع مادة الكمػروفيل الخزخاء.  

 

 عشج ذلظ: 

 

تكبططخ هسػاسططيػنان وترططب  دجططاج هجططجادن، وكسططا هططػ معططخوف فططإن الططججاج ال      
الصيطخان والصيطػر، ونهفطػ ألن نصيطخ، فشططل يصيخ، لكششا نحغ، في وقتهطا، كشطا نحطب 

 متمهفيغ في انتطار الصػر الججيج، عمى أحخ مغ الجسخ.
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وهطططػ الصطططػر الطططحي ندطططسيه هالرطططقارن وهطططي جسطططع صطططقخ، وهطططػ معطططخوف لطططجى     
القاريءالكخيع، والحي هػأكبخ حجسًا مغه الجطجادة وكسطان بصيطخن، وتتفطاوت الرطقػر 

عادي إلى صطقخ الرطيج الطحي يدطتخجمه إ طػة أو هالرقارن في حجػمها مغ الرقخال
لشا جسعتشا معهع ثقافة العخوبة،  ويرطل هطحا التفطاوت إلطي هتيمشطع أب صطمعةن وهطػ 

 صقخ كبيخ الحجع، أصمع، ومتػحر شػية، ومخيف.

 

قج يعسج هتيمشعن إلى اصصياد هأوالد آدمن،  في ضطخوف تحاسهطا وشطأة الجطػ ،       
هجف، مططغ جانططب القططػة، وجانططب الزطط ف وضططخوف تحططجدها ضططخوف الذططخز السدططت

 ووجانب الحساية، ونعشي بحلظ السقػمات واإلماانات الذخرية.

 

قطططج يخصطططج هتيمشطططعن الحيػانطططات السيتطططة هالخمطططةن فطططي السشطططاشع الخمػيطططة، مطططغ       
 فزاءات عالية، بسا يتستع به مغ حاسة برخ ثا بة، وحاسة شع  ارقة.

  

حي يعطخف باسطع هالمتيطبن فهطػ أ زطخ هوكاسطين أماالصػر الخابع فهػ الصػر ال     
يعشي هما مفّخو، يمبج الحخامي تسامن، وهػ ذلظ الصػر الطحي يساطغ أن هيبمطع الطدول 

 القريخن، وهػ أيزًا يعتبخ شػرًا تسهيجيًا لمصػر الحي يميه.

 

والصػر الخامذ هػ شػر هالحسمةن، يتذابه وأعطخاض هالحسطلن لطجى الحيػانطات     
 الثجية.
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 هشمعشا اأن مغ التدسية والتذبيه بالصيػر،                

 عذان الصيػر بتبيس وما بتحسل ن                  

 

فيرب  شال الشبات ك...هالحاملن مطغ الشدطاء، يحطتقغ مػقطع الدطشبمة مطغ الشبطات  
هفي أعبل ن، ونبجأ نحغ أبشاء السدارعيغ، في تتبع هطح  الحالطة الحخجطة ألن هالطػالدة 
مطػتن، هنذطيل ونعطج لططى يطػم الطػالدةن فتحدططبشا فطي هطح  الحالططة وكأنشطا هأشبطاء ندططا 

ن هغيخ قانػنياتن، مغ غيخ ترطاديع، يعشطي ووالدةن، أو عمى أسػأ الفخوض هدايات
هكيخي ساكتن بالخبخة هوبذن، اال أنشا قج مارسشا تمظ السهشة همهشة التػليطجن عسميطًا 
مططع حيػاناتشطططا األليفطططة، والتططي لطططع  نطططشذ  ططجماتها الشبيمطططة لشطططا، فهططحا هطططػ وقطططت رد 

 الجسيل. 

 

لططططة يططططتسخس هططططحا الحسططططل عططططغ شططططػر ججيططططج هططططػ شططططػر هالذططططخايةن، وهططططي ممي    
ب...هالذططخان، الططحي يقططػم بحسايططة الشبططات مططغ اأفططات، ألنططه حططارو غيططخ مدتدططاو 
لمصيػر، وغيخها مغ الكائشات الحية الصائخة، وهػدائسًا ما تشت. هلمػاحج مغ مبلمدته 
كاروشةن، وجاء مغ ذلظ السثطل الدطػداني األصطيل مائطة بالسائطة، والطحي تزطخب بطه 

أعصى هالذخايةن حقها األدبطي كطامبًل، تتستطع  األمثال في جسيع أنحاء الدػدان، مسا
 به وتفخخ به بيغ أشػار جيمها،  يقػل السثل:

 

 هالحدشة في السشعػل زي الذخا في القشجولن
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 وهشاك مثل آ خ يجور في فمظ هحا السعشى:

 

 هالحدشة في السشعػل زي هالهبػبن في العػدن

 

 ا:وهحا السثل هػ  اتسة أبيات لسدتحيبلت كثيخة نحكخمشه

 

 مقجود ما رقع مقجود، 

 

 وما شفشا هالجبجابن،

 تّػر نبات في الفػد. 

هالجيع في الجبجاب معصذة وهػ يعشطي هالطخزازن مطغ السصطخ، وهالفطػدن هطي األرض 
 الصيشية الجافة وهالسذققةن.

 يعشي ه حدشتظ الدػيتا دي ما وقعت في محمها وال أثخت في مغ أحدشت إليهن. 

التطي ذكخنطا، مثمهطا ومثطل األمثطال العخبيطة فطي هطحا السشحطى، وقج تكػن هح  األمثال  
 فهشاك السثل العخبي الحي يقػل :

 

 ومغ يفعل السعخوف في غيخ أهمه
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 ياغ حسج  ذمطًا عطميه ويططشجم

 والسثل في البيت القائل:

 

 ومغ يفعل السعخوف في غيخ أهمه

 يبلقي  الحي القى  مجيخ  أم  عامخ

 

اسططتجارها رجططل، أي رعاهططا حتططى كبططخت، فكططان الجططداء أن وأم عططامخ هططي هالزططبعن، 
 فتكت به وأكمته.

 

 وفي نز األبيات التالية حاى الذاعخ:   

أن أحططجهع اتخططح مططغ هجططخون، هجخيططػن نفقططت أمططه هالحئبططةن، حسططبًل لشعجتطططه        
الػحيجة، فخضع مغ ثجيها، شيمة أيام شفػلته، التي حدبها صاحب الشعجطة هشفػلطة 

ج أن شططب هالجططخون هالجخيططػن، وزانتططه قدططسات الفتططػة وزهططػ الذططباب، بخيلططةن، وبعطط
أصب  يبلزمها فطي غطجوها لمسخعطى وفطي رواحهطا لمطجار،  حارسطًا أميشطًا، وحفاضطًا لهطا 

 مغ قارعات األودية والجروب.

 

في أحج األمديات الحديشة، لع تصأ أقجام الشعجطة الطجار، ولطع تبطج آثطار مخالطب       
ئبن مديشططة مػضططع مشامططه، فأشططفع الخجططل عمططى رعيتططه، فأ ططح الحسططل الػديططع هالططح

يتقرططى الصخيططع، ويمططػن الططجروب بعثططار ححائططه هالصسبططػرين، الخمططع البططالي، الططحي 
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يدطس  لكطل الهطػام، والحرططي، وبعطس مطغ فخيعطات هالميططػنن الرطغيخة، مطغ السططخور 
 الى اإلتجا  اأ خ، في حخية تامة همغ غيخ تأشيخاتن.

 

جخة مسططجود، يشبططيء بخحيططل شططسذ ذلططظ اليططػم، كططان الططحئب تحططت ضططل شطط         
الحططارس، يجمططذ القخفرططاء، وذيمططه مططغ أمامططه يخقططج كحبططل رمططادي واهططغ، مططغ غيططخ 

 حخاك، وما أن استبان مخبيه أمام ناضخية،

 

 هارتج إليه البرخ  اسلًا وهػ حديخن،                     

 

تغيطخت فيهطا كطل تخكيبطات حياتطه، فشكذ رأسه  جطبًل، يمعطغ تمطظ المحططة، التطي      
وأفدجت عميه لحطات شالسا كانت هانلة، وغازلته  يػط الخيانطة، وهطػاجذ الغطجر، 
 والكفخ بالشعسة، فهػ هذئب بغ ذئبن، ضل هاحا مغ غيخ التفات، أو عػاء، وأمامه: 

 

 تابع جثة هامجة، بقخت مغ غيخ اعتشاء،  

 أو رفع، أوأية  لسدات حانية، 

  تخاو األندجة،تبلزمت في ا 

 أو تخيث، أوتأني، 

 أو حتى مقجار مغ الحاسة، 
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 أو و د لمزسيخ. 

 

 هشاك وبيغ يجيه، كانت تخقج أمه،   

 التي أ مرت في تغحيته مغ درها، 

 حتى غجا في الحال الحي هػ عميه اأن. 

 

 فأنذأ الخجل  تمظ األبيات التي تحاي الخواية:  

 

 بقطخت شطػيهتي ففجطعت قمبي

 لطذاتطشا حطسل  رضطيع وأنت 

 

 إذا كطانت الصطبا  شطبا  سػء

 فطبل  أدب يفططيج  وال  صشيع.

  

نعػد لصػر هالذخايةن ففيه أبزًا، يدول غصاء شػر هالحسمةن وتبجو لشا الدهخة       
هالخشثىن، بحبػب لقاحها ومياسسها، والتطي ال تحتطاج إال لطبعس مطغ ندطيسات ريط  

بعزططها، فتتخرططب بػيزططاتها ويحططجث الحسططل هالجططج   فيفططة وهيشططة، كططي تططتبلق  مططع
 جج، القبيل داك كانت صػرة حسمية وبذ، نفعتشا في التدسية والتذبيهن.
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عميططه يساططغ أن نقططػل أن نبتتشططا أصططبحت هحامططلن ومططا هططي إال أيططام معططجودة،       
ويبططجأ الجشططيغ فططي أشططػار التخمططع والتكططػيغ، إلططى أن يفاجلشططا بططالصػر السحبططب لشططا 

 رنا، وهػ شػر هالمبشةن الحي ذكخنا  مغ قبل.ولصيػ 

 

يتبططع ذلططظ شططػر هالفخيططظن، حيططث أن حبيبططات الططحرة التططي أودعشاهططا بططاشغ            
التخبة، شال بها العسخ وأصبحت تعانع أشعة الذطسذ التطي غابطت عشهطا كثيطخًا، أمطا 

ػبن. هحا هالفخيظن سػف يريبه الجفاف بفعل أشعة الذسذ والخياح الجارية هالهب
 ويشهي بحلظ أجسل مديخة لجورة حياة كخيسة لمشبات ولشا ولحيػاناتشا. 

 

هشا وفي هحا السػ ف، يبجأ وقطت الحرطاد، الطحي كثيطخًا مطا يحدطب لطه السدارعطػن    
حدابات د يقة، تتخصى األكل والذخب، إلى هحمحمة الجيػنن، التي تػلجت عشج أيام 

 الحاجة، مثل:

 

 ل يرن وهالدمفياتن،هشيل ا                  

 مغ التجار والسقتجريغ ماليًا.                     

 

لمسدططاعجة فططي تأديططة مصمػبططات الدراعططة، ابتططجاءًا مططغ بططحر البططحور، مططخورًا بشطافططة  
الحػاشة هالحرن، الحي يذسل كل السخاحل مغ هالسخن وحتى هالجشكابن، باسطتخجام 
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هالحذاشاتن ومفخدها هحذاشةن التطي يصمطع عميهطا الطبعس هالسمطػدن، وهطي ترطشع 
مطططغ فرطططيمة (T) نجميطططدي مطططغ الحجيطططج الرطططمب هدو حمطططبن، فطططي شطططال الحطططخف اإل 

هعػاسططات العرططيجةن، تػجططج بططالجدء األسططفل القططائع مططغ هالحذاشططةن، فتحططة تدططس  
بإد طططال الطططخأس األمطططامي مطططغ العطططػد، والطططحي يعطططخف ب...هعطططػد الحذاشطططةن، الطططحي 
يتشاسب شػله مع شػل مدتخجمه، وما أذكخ  أن أعػاد هحذاشطاتشا ن كانطت قرطيخة، 

 أ خى والدي، تسامًا زي السمبػسات الجاهدةن.يعشي كانت تػجج هحذاشات رجالي، و 

 

اما الجانب األعمى فهػ حاد همصّخون يعشي هسشيغن، يافي تسامًا لقصطع الحذطائر  
هاألليفةن. أما في نهاية العػد األعمطى تػجطج هالسدطاكةن أوهالعافطةن، وهطي جطدء مطغ 

حسايطة العػد، أو قج ياػن ممحقطًا بطه، يدطاعج فطي الاطبس عميطه ويدطاعج أيزطًا فطي 
 الكف، األذى.

 

قططج يدططتخجم فططي عسميططة الحططر هططح  آلططة تتذططابه والصػريططة تدططسى هالكجنكططةن،      
وهي تدتخجم في عسمية التخمز مغ الحذائر ذات الجحور الستعسقطة فطي التخبطة، 
مثطططل هالدطططعجةن، كسطططا أنهطططا أيزطططًا تدطططتخجم، فطططي حالطططة مطططا قطططج تكطططػن التخبطططة مبممطططة 

 الحذاشةن.هشخبانةن، وال تدس  باستخجام ه

 

إلى جانطب ذلطظ، ندطتخجم فطي عسميطة الطتخمز مطغ الحدطائر، هأياديشطان، وذلطظ     
عشططجما تكططػن التخبططة مبممططة، بشدططبة عاليططة، تعسخهططا حذططائر غديططخة، ومتجا مططة، فططي 
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عسميططة تدططسى ب...هالس ططيطن، بفططت  السططيع والعططيغ، وذلططظ عشططجما تتعططحر مسارسططة 
 الشطافة، بالصخو التي تصخقشا إليها.

 

تعشي كل هح  األنػا  مغ أدوات الشطافة، أنشطا كشطا نتستطع بججيطة ثطائخة ومتػثبطة،     
وكشططا ندططابع الططدمغ، متصمعططيغ إلططى محرططػل يدططج حاجاتشططا األسططخية، واإلجتساتيططة، 

 برفة عامة، ونخد ماهػ عميشا مغ أمػال، باتت ضسغ مدتحقات اأ خيغ . 

 

ة عطغ قصعطة حجيجيطة بصطػل اإلصطبع كشا كثيطخًا مطا ندطتخجم هالحااكطةن، وهطي تبطار    
الدبابة، وذلظ عشجما يبمو بشا الشرب أشج ، فشاف لسجة ثػاني معجودة، لتديل بتمظ 
هالحااكةن، ما عمع ب...هالحذاشةن مطغ شطيغ، وقطج ياطػن هيشطًا ال يطبثخ بحطال مطغ 
األحططػال فططي أداء مهسططة هالحططرن، لكططغ ذلططظ التػ ططف كططان مباحططًا، فهططػ ال يدططتخعي 

ب، السشغسذ حتى الهامة، في عسمه، إال إذا تكخر مخات ومخاًت، كشا نعمطع انتبا  األ
هالحااكطططةن ب...هالتكطططةن وهطططي ربطططاط المبطططاس الطططجا مي، السعطططخوف ب... هالدطططخوال 

 أبتكةن دا كمه عذان المياقة كانت واقعة.  

 

كسططططا أنشططططا كشططططا نتحايططططل عمططططي اإلسططططتسخار، فططططي عسميططططة الحططططر، بالططططحهاب ل     
...هأبعذطططخيغن، لتشطططاول بعطططس جخعطططات مطططغ السطططاء، ونغدطططل أيطططجيشا، ونسدططط  عمطططى 
رؤسطططشا، هتخشيبطططة وتغييطططخ حطططال وتشذطططيط، وفطططي نفطططذ الػقطططت هطططخوب مطططغ الخجمطططة 

 اإللداميةن.
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خيطع هالتقطجةن وهطي وفي عػدة لمحرطاد، كشطا نعسطل عمطى قصطع ال طير، عطغ ش      
مجيططة صططغيخة كالدططايغ، شططامها مدططتصيل يبمططو شػلهططا  سدططة سططشتستخات أو أكثططخ 
بقميططل، وعخضططها أقططل مططغ شػلهططا بقميططل، فهططي مدططتصيمة الذططال، أحططج شخفيهططا حططاد 
يقصطع واأل خغيططخ حططاد، تغصيططه قصعططة  ذططب، أو قصعططة مططغ القسططاش، لحسايططة الكططف 

 عشج استخجامها.

 

شاديطلن الشاشطفة، بسهطارة فائقطة، وتػضطع دا طل هقفطةن ترطشع تقصع الدشابل هالق     
مططغ الدطط ف، أو دا ططل هرياططةن، وهططي ك...هالقفططةن، لكشهططا ترططشع محميططًا مططغ أعططػاد 
الشباتات الستػافخة في البيلة، في البيت أو فطي هالحػاشطةن، وتطخبط بالحبطال، فيرطب  

فة، عشجما تستميء شامها كالذباة، مغ حيث الفتحات الػاسعة، التي تسيدها عغ الق
هالقفطةن أو هالخياططةن، تشقططل إلططى فشططاء صطغيخ تططع تحزططيخ  بعططج قصططع هسابنالقرططب، 
هوهػ شجيخات الحرةن، عغ شخيطع آلطة هالدطاابن، الطحي يتذطابه وهالفطخارن كثيطخًا، إال 

 أن هالداابن أ ف وزنًا.

 

تحزططخ تمططظ الفشططاءات فططي مػاضططع متعططجدة مططغ هالحػاشططةن، حيططث تشذططخ تمططظ     
اديطل، فطي أي شطال مطغ األشطاال، بحيططث تكطػن متفخقطة عطغ بعزطها، فطي حططجود القش

الططتبلمذ فقططط، حتططى تدططس  بػصططػل أشططعة الذططسذ إليهططا، وتكططػن عخضططة لمهططػاء 
 الجػي، في نفذ الػقت، كي يتع تشذيفها تسامًا.

 



 

621 

 

تعقططب ذلططظ مخحمططة هالتكططػيعن وهططي عسميططة جسططع تمططظ هالقشاديططلن الشاشططفة، مططع     
ي نفططذ الساططان، فططي صططػرة هكيسططانن، بفططت  الكططاف، ومفخدهططا بعزططها الططبعس، فطط

هكػمن، لتدهل عسمية نقمها ل...هلتقاةن، عغ شخيع القفطاف هالقفطفن أو هالخياطاتن 
 في سبيل إعجادها  ل...هالجون.

 

 هالتقاةن التي تعخضشا لها بالحكخ سابقًا، تبارة عغ:     

 

 مداحة أرضية تتخاوح  ما بيغ:                

 أمتار. 4×6أمتار إلى  4×4                  

 

تحططجد تمططظ السدططاحة عمططى حدططب كسيططة الططحرة السشتجططة، ويططتع إعططجادها بتقشيططة     
عالية، حيث تشطف تسامطًا مطغ أي شطػائب، وتطجك أرضطها بالعرطي الغميططة، أو أيطة 
أعططػاد أ ططخى، تكططػن فاعمططة، فططي عسميططة ذلططظ اإلعططجاد. تهططخس األرض جيططجًا، مططع 

 الساء، لتكػن أكثخ صبلبة، وممدًا. استخجام

 

تػضططع القشاديططل فططػو بعزططها، فططي شططال مدططتصيل مططجبب، إلططى أحططج جػانططب      
هالتقاةن، والحي يدطسى هالجطخنن، بزطع الجطيع والطخاء، وبعطج إكتسطال عسميطة هالشقطلن، 
بادططططخ القططططاف وتخفيفهططططا فططططي الشصططططع، يبططططجأ دو ال ططططير هالقشاديططططلن باسططططتخجام 

 لسيع ومفخدها همجقاون، بزع السيع وتدايغ الجال.هالسجاقيعن، بفت  ا



 

621 

 

 وحدب ما هػ معمػم، يتكػن هالسجقاون مغ جدءيغ اثشيغ فقط: 

 

الجدء األساس هػ ذلظ الحي يزخب به عمى الدشابل وهػ مرشػ  مطغ سطيقان      
األشططططجار، أو مططططغ فخوعهططططا ذات الحجططططػم الكبيططططخة، فهػهمشجططططػر نجططططخن باسططططتخجام 

أو أكبخ بقميل، أممذ مغ  A4فقط، في حجود مداحة ورقة ال  هالقجومن، وهاألجشةن
باششه، الحي سيبلمذ الدشابل، عشج هالطجون ومحطجب مطغ ضهطخ ، الطحي تديشطه فتحطة 

 في مشترفه، صسست  ريرًا لتشدل فيها مقجمة الجدء الثاني، وهػ:

 

 عػد مقػس بصػل الستخيغ، أو أقل بقميل،

 فيشدله أو يخفعه، -لجالبفت  ا -وهػ الحي يسدظ به هالجقاون  

 أثشاء عسمية هالجون، الستعارف عميها ب ... 

 هدو ال يرن.

 

إن كسية الحرة السخاد هدقهان يحجد عجد هالجقاقيغن الحي ال يتعجى األربعة. يصخح     
هالجقاون كسية مغ القشاديل، التى تعخف في هح  السخحمة ب... هالقشقطخن، فطي شطال 

 تع ذلظ باستخجام آلة الكخك هالبخازةن.مدتصيل يدسى هالصخحةن، وي

 

يدتػي هالجقاقػنن األربعة أو الثبلثة أو اإلثشطان فطي صطف واحطج هزي الطجايخيغ      
يرططمػان، هلكططغ اتجططا  القبمططة ال يططج ل أبططجًا فططي ثقافططة الططجقاقيغن. فهططع يبططجأون مططغ 
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الشهايططة، متجهططيغ فططي حططخكتهع لمخمف،هيجوسططػنن بأقططجامهع عمططى هالقشقططخن، حتططي 
اد العسميططة مططغ ججيططج، لمتأكططج مططغ أن يرططمػا إلططى بجايططة السدططتصيل، ومططغ بعططج ، تعطط

 هالجون، كان سميسًا ود يقًا، لع يبع في هالقشجولن أي أثخ لمحبػب.

 

لعسمية الجو نطام  اص، فعادة ما يتع عغ شخيع التبادل بيشهع وبيغ ضخباتهع      
اإليقاتيططة، التططي كشططا ندططهخ شططػيبًل مططغ أجططل سططساعها، مططع مططا يخددونططه مططغ بعططس 

التططي تساططشهع وتدططاعجهع فططي  مػاصططمة عسمهططع، بحسططاس دافططع،  الشغسططات الخائعططة،
فيبتعطططج عطططشهع شطططب  الشطططػم، أو اإلرتخطططاء هالخ طططخيكن، وبعزطططهع يقطططػل هالتخ طططخخن، 

 والكدل.

 

في حالة ما اذا كان هالجقاقيغن إثشيغ فقط، فاألمخ سهل ججًا، إذ يقطػم أحطجهسا      
اأ طططخ همجقاقطططهن لمايطططام بزطططخب هالقشقطططخن ضطططخبة واحطططجة، ويخفطططع همجقاقطططهن، ليشطططدل 

 بالزخبة الثانية، وهاحا ضخبة فزخبة في تبادل مستع.

 

أمططا إن كططانػا ثبلثططة هدقططاقيغن، فيشفططخد ذلططظ الططحي يتػسططط السجسػعططة بزططخبته        
األولى ثع يخفع، فيزخب اإلثشان اأ خان ضخبة واحجة ثانية، في وقت واحج ثع يخفعا 

 معًا، وهاحا يتع التبادل.
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فططي حالطة أربعططة هدقططاقيغن، فيزطخب األول والثالططث ضططخبة أولطى واحططجة، فططي  أمطا    
وقت واحج، ويخفعا معًا، يعقبهسا الثاني والخابع بزخبة ثانية تحػي نفذ السذهج في 

 الزخبة األولى. 

 

هططح  الزططخبات تعسططل عمططى إ ططخاج حبيبططات الططحرة، مططغ سططشابمها، وعشططجما ترططب      
تدططسى ب... هالبتططابن، الططحي يبعططج مططغ عمططى ضهططخ  اليططة مططغ الحبيبططات هالبططحورن، 

 الحبيبات، عغ شخيع الكخك هالبخازةن، إلى أحج جػانب هالتقاةن.

 

تبعطططج حبيبطططات الطططحرة التطططي تطططع فرطططمها عطططغ الدطططشابل، عطططغ شخيطططع اسطططتخجام      
هالػاسػون، إلطى الجانطب السعطاكذ ل...هالجطخنن، كبجايطة لتكطػيغ هجطخنن آ طخ مطغ 

 خقشاديلن.الحرة الرافية همغ غي

 

تدططتخجم األططة التططي تعططخف باسططع هالسزططخايةن أوهالكتاحططةن، ترططشع مططغ الخذططب     
هالعػدن وهي أيزًا همشجػرةن تتذابه وهالكػريعن ويشصقه البعس هالكػريظن إال أنها 
 فيفططة الحسططل. تدططتخجم فططي نذططخ الططحرة هالسجقػقططةن، فططي الهططػاء لتشقيتهططا مططغ ذلططظ 

ت الطحرة، والطحي يعطخف ب...هالطخوسن، فهطػ  فيطف هالجخابن، الطحي   يغصطي حبيبطا
يتصايخ فطي الهطػاء مباشطخة، وهطػ أيزطًا ال يخمطػ ، فطي بعطس األحيطان، مطغ حبيبطات 

 الحرة التي لع ياتسل هدقهان.
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فيقططػم بعططس الفقططخاء والسحتططاجيغ، هبغخبمتهططان، أي نطافتهططا ومخاجعتهططا مططخة أ ططخى،  
دج الخمع، إضافة لبعس حبيبات الستخبلص بعس مسا ا فا  الخوس في باششه، ل

 الحرة التي تصايخت، أثشاء الجو وهالكت ن.

 

بعطططج كطططل ذلطططظ اإلتقطططان والتفطططاني، فطططي إنجطططاز حرطططاد مسيطططد، ورغطططع تعطططاون        
هالكتاحططاتن وهالسطططجاقيعن وهالغخبمطططةن الج يقططة، نصطططالع بعزطططًا مططغ أسطططخاب الصيطططػر، 

لسطخة، بعطج مطا ارتدقطت مشططه تتهافطت عمطى تمطظ هالتقطين، لكدطب رزقهطا الحططبلل، هطح  ا
آنفًا، وهي سارقة، تتجثخ فطي أثطػاب فطي باششهطا تتحطخك، الخيانطة واسطتبلب مطا لطيذ 

 لها حع مذخو  فيه.

 

كشا كثيطخًا مطا نبلحط  أسطخابًا مطغ الحذطخات، مطغ آكمطة الشباتطات، بطأنػا  متعطجدة،      
ع مغ الشسل، وأسخابًا ومجامي MIMICRYوبألػان متفاوتة، ترل بها إلى حج التشكخ 

متفاوت الحجػم واأللطػان، وثعطابيغ وعقطارب وفلطخان وضطفاد  ، وذبطاب يتصايخمخحطًا، 
 يذغل الساان بحخكته الجائبة.

 

كططل ذلططظ كططان يتططدامغ مططع وجططػد الحسيططخ واألغشططام والكططبلب وبقططخات مذططغػالت،     
ع بالبحث والتفتير والتشقيب في تفان متػاصل، عغ مخام مفقطػد، فكشطا ندطسع الشهيط

هدا شططغل  ططاص  –والثغططاء والشبططاح والفحططي  والططجبيب والشغيططو والدغدغططة وهالجعيططخن 
وبعزططًا مططغ وشػشططات، دا ططل أكططػام الططخوس، والقرططب السدططاػب،  -بططالبقخ وبططذن 

تػحي بػجطػد هالجشطجبن، هود عطع الجطخادن، كطل ذلطظ يشذطط إلطى جانطب نذطاششا نحطغ 
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بيبات مغ الحرة، ندتخجمها كصعع  أبشاء السدارعيغ، الحيغ كشا نبحث عغ هورةن، أو ح
 ل...هقمػبياتشان عشجما نغادر مػاقع هالتقين.

 

مغ الشغسات، والسقاشع الذعخية، التي كانت تخدد بػاسطصة هالطجقاقيغن، كسجسػعطة،  
 في وقتشا ذاك:

 

 الطططططتػر عططقطططخو،           

 غططططخب أم برطمططػ.             

 

 أحططسططج غطططططططايب،           

 .مطططا مطططشػ  ططبػووور            

 

 هي ه بخن لكشها تتسجد حدب اإلندياو المحشي السسيد.    

 

 مغ الحي يجري مرادر تمظ الشغسات؟    

 بل مغ الحي يجرك معانيها؟     
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لشططام  ال أحج، إنسطا تعمسهطا الطبعس مطغ الطبعس اأ طخ، فهطي ال تطجرس، ولكطغ تبعطاً 
السحاكطططاة والتقميطططج وعطططغ شخيطططع السذطططاهجة والسبلحططططة وصطططمت كشطططات. تعمطططع ذاتطططي 

 عذػائي، لهبالء هالجقاقيغن أسػة بأججادهع األول.

 

  

يقػدنططا ذلططظ إلططى أن أجططجادنا األوائططل حفطططػا تططخاثهع، ومختمططف أنذططصتهع،          
ي شطال رسطػمات كامتجاد لحياتهع ولمخمػد، في أماكغ آمشطة، كطاألغػار والكهطػف، فط

أو رمططدر، تحاططي عططغ تجططاربهع، ومسارسططاتهع الحياتيططة، مططغ قبططل أن يعططخف الشطططام 
التعميسي آنحاك، فهع الحيغ أعمشػا  لئلندانية، كيفية مسارسة التعمع الحاتي الفصخي، 

 والحي لع ندل نسارسه حتى اليػم.

 

 العخشاػل:
ػفن وسيختها، فقج شطاء في ضػء رجػ  الحاكخة أليام  مت، وعمى ذكخى هالكه      

هللا لططي أن أرتططاد أمططاكغ،احتػت كهػفططًا هامططة، لهططا  يستهططا الثقافيططة، واإلجتساتيططة، 
والجيشية، فبل زلت أذكخ أول كهف وشأت قجماي ساحته، وأنا شفل غخيخ، وكان ذلظ 

 في جبل هالعخشاػلن.

 

تطى مطج ل كانت تمظ مغامخة، تتػالج فيهطا الخطػاشخ تباعطًا، مطغ سطف  الجبطل، وح     
الغطططار فيطططه، كطططع كشطططت شطططغفًا لئلستكذطططاف، وكطططع كشطططت  ائفطططًا مطططغ وعثطططاء الصخيطططع، 
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استرعبت التدمع فالػصػل إلطى السبتغطى، وتػجدطت  يفطة عشطج اتخطاذ قخارالشطدول، 
نربت نفدي ساعتها متدمقًا هحخيفًان، وراقبتها في نفذ الػقت، الطحي كشطت أراقطب 

بعيطجة، فقطج يطبدي اجتيازهطا عشطج التطدل. فيه سف  الجبل، فكع كانت السدطافة عميهطا 
هغيخ الجميطجين، إلطى مطا ال تحسطج عابطا ، وقطج يطبدي البقطاء عشطج هالكهطفن، مغطادرة 
المططػري، القططابع وراء صططخخة، تجثططػ بالجانططب الذططخقي لمجبططل، فططي صططست، وكأنهططا 
تخقبشطي، وتخقطب سطاعة الدططقػط السخيطخ، الطحي إن حطالفشي الحطط  فطي تجطاوز مدططافة 

 م، فمغ يعمغ حطي سبلمة أعزائي الخ يقة، شخ هالخخبذة والطميتن.الشدول بدبل

 

بطجات مدططيختي نحططػ القطا ، تططجعع فيهططا جاذيطة األرض إنططجفاعي نحططػ ، فتجمططجت     
ولططع أوح ألحططج، بططأني هتجخسططتن. فتحططت عيشططي بقططجر مططاماششي التػسططع، فططي إبعططاد 

كبيطخ والتهميطلن، الجفشيغ عغ بعزهسا، فمػ كشطت تعمسطت فطي ذلطظ الدمطان معشطى هالت
لفعمت، وما هي إال لحطات لع أعمع بعج، إن كانت قاسية أم ال، وجطجت فيهطا نفدطي 

 وأنا هأقجلن عشج سف  ذلظ الصػد العطيع. 

 

تعجبطت كثيطخًا لسططغ كطان يرطعج ذلططظ الجبطل، ويشطدل، باسططتسخارية كاممطة، مطغ غيططخ    
، فسطا دنطػت نحطػ جمج أو  ػف، أو وجل. كان ذلظ هػ الرعػد األ يطخ بالشدطبة لطي

جبططل آ ططخ، إال بعططج أن شططب الصططػو، وتفهسططت معشططى الرططعػد والشططدول وغاياتهسططا، 
 وقخأت وفهست، قػل الذاعخ التػندي أبي القاسع الذابي:

 

 إذا الذعب يػمطاً أراد الحطياة         
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 فططبلبج أن  يطدطتجيب القطجر          

      

  وال  بططج   لمططيل  أن  يشجططمي        

 وال  بج  لمقيططج  أن  يشططكططدخ        

 

 ومغ ال يططحب صعطططػد الجطبال         

 يطعر  أبطج  الجهطخ  بيغ  الحطفخ.        

 

لقج أفجت كثيخًا مغ تجخبة الرعػد والشدول تمظ،  بلل أيام أتت، فتعمست مشها       
كيفيططة التعامططل مططع الرططخػر، كبيخهططا وصططغيخها، وهاألممططذ مشهططا والخذططغن، ومسططا 
تخسطططب فطططي مدطططافاتها البيشيطططة مطططغ ذرات الغبطططار العطططابخة، أيطططام الخيطططاح واألعاصطططيخ 

بلذ اأمطغ لهطا، وتططل تخقطج هاطحا، إلطى والدػافي، ساعات الريف الغائ ، لتجطج السط
أن يذاء هللا لها أن تختذف مسطا تجطػد بطه ميطا  الخخيطف، عبطخ السػاسطع الستبلحقطة 

 والستتابعة.

 

أتاحت هح  التجخبة السجطال، لشسطػ شطجيخات صطغيخة كذطجيخات الدطجر الرطغيخة      
دطشاماة وشطجيخات الهجمطي. الرطغيخة هشطجخة الؤللطػبن، وشطجيخات ال هشجخة الشبعن،

والسحخيططب والتسططام والحدططاشيت، وغيخهططا مططغ الشباتططات العذططبية السػسططسية الرططغيخة، 
وهي مغ نباتات السشاشع الحطارة، كسطا أتاحطت الفخصطة أيزطًا، لكطل تمطظ األنطػا  مطغ 
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الشباتطططات، أن تحيطططا وتشتذطططخ وهتخخبذطططشان، أثشطططاء عسميتطططي الرطططعػد والشطططدول، كسطططا 
ات، وماػنات الجبال السختمفة، وأشعمت لجي نطار عخفتشي تمظ التجخبة، بأنػا  الشبات

 الحساس، ألن أرتاد تمظ األماكغ مخة ومخات هلكغ بعج ما أكبخن.

 

 غار الث بان:
تاقت نفدي أن أبحث في قسة جبل آ خ، عغ كهف  يخضي شسػحاتي، بأحطج       

ن جبططال الشػبططة الغخبيططة، وفططي شخفهططا الذططسالي تحجيططجًا، كططان الرططعػد سططهبًل عمططّي أل 
هالسخوةن كانت وافخة، وأنا في مقتبل سشي شبابي، وما هي إال ثبلثػن مطغ الطجقائع، 
أو أقل، وأجج نفدي مشتربًا أمطام أحطج هالكهطػفن الرطغيخة، التطي تتذطابه وهكهفطين 

 األول، في وحذته وفخديته وضمسته.

 

صطػل لع أجطخؤ عمطى الطج ػل، تحدطبًا لتػاجطج الثعطابيغ هالطجبايبن الكبيطخة، ذات ال    
الخخافططي، فططي هططحا هالكهططفن، ال سططيسا وقبيططل صططعػدي سططسعت أحططجهع يحاططي، عططغ 
تػاجططج ث بططان كبيططخ، ال يطهططخ إال لططيبًل، يحسططل بططيغ فكيططه هجططػهخةن مزططيلة كشططي ذلططظ 
الث بان عمى أثخها ب...هأب جػهخةن، والطحي لطع يطتساغ أحطج مطغ إصطصياد  فطي ذلطظ 

هالي هسطاان السشصقطةن مطغ القزطاء الػقت. إال إنه وفي زمان آ خ متقجم، تساغ األ
 عميه.

 

تطع نرطب هالذططخوكن الساػنطة مططغ السدطاميخ وآأالت الحططادة واألسطبلك الذططائكة     
نهططارًا جهططارًا، هأضططغ أن ذلططظ هططػ وقططت القيمػلططة لمث بططانن، غخسططت ونذططخت كططل تمططظ 
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الساػنات هالذخكيةن، في نطام محاع، أمام ذلطظ هالكهطفن، الطحي أ طف أمامطه اأن، 
جاد كبيخة، تع بعج ذلظ اإلستعجاد، اسطتفداز ذلطظ الث بطان، الطحي  طخج وهطػ يعطس بأع

 عمى هجػهختهن الغالية، الثسيشة، والشفيدة في ذات الػقت.

 

مططع عمططػ األصططػات، والهططخج والسططخج الستعسططجيغ، بططجأ الث بططان يدحططف مدططخعًا،       
ع جدططج ، ويتمططػى بططيغ تمططظ الذططخوك الحططادة، السشرططػبة، التططي عسمططت عمططى تسديطط

وأدمته، فبجأ يشدف ويشطدف حتطى اإلستدطبلم، وتحطػل بعطج تمطظ الذخاسطة والفتطػة إلطى 
جثة هامجة، أماغ التعخف عمى مػقعه، مغ  بلل ذلظ الزػء الشافح، مغ بيغ فكيه، 
حيث تمترع هالجطػهخةن، فطي جطػف الفطع بابزطة محاسطة، ال أضطغ أن األمطخ يتعطجى 

حططعن، ولططػ أدى التسدططظ بططه، إلططى ه ططخاج  التستططع بغخيططدة حططب التسمططظ، ف...هالحططع
 الخوحن، يعشي هنحشا ما بخانان حتى الحيػانات شاركتشا في ذلظ الهع.

 

عشططج فتحططة ذلططظ هالكهططفن، تػقعططت أن ال أحططج يساشططه أن يططج ل عططغ شخيططع تمططظ     
الفػهططة، ذات األنيططاب الرططخخية، التططي تساثططل أنيططاب ذلططظ الث بططان هأب جططػهخةن، إال 

 الذخز الخارو، الحي يساغ أن يفعل ماال تدتصعه األوائل. هالكجػرن، وهػ 

 

حاى لي األخ الحاج بػ تيدى، السداعج الصبي، في مجيشة األبيس آنحاك، أن     
أحج هبالء هالكجػرن، كان يسدط  كفطه، باششهطا وضاهخهطا، بسطادة عذطبية معيشطة، ثطع 
يج مها دا ل إناء مميء بالديت، والحي ياػن في حالة غميان، مغ غيطخ أن يرطاب 
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هبتططا  كيسيططاءن، هططل كططان هالكجططػرن بدططػء، أو يتػجططع، فكشططت وقتهططا ال أدري، وأنططا 
 يدتخجم مادة عازلة، أم هػ شيء يتعمع بالشذاشات الكجػرية؟.

 

 ما يهسشي كثيخًا أن رحمة الرعػد تمظ، 

 كانت رحمة  تعمسية، 

 احتػت عمى وسائل لمتعمع، 

 متػافخة، كأحج بشيات وماػنات البيلة، 

 مغ حػلي.    

 

شافطططت بالساطططان الطططحي ارتجتطططه اأن، سطططحيبات  فطططاف، ضممطططت شطططسذ ذلطططظ        
الزحى، والتي تدامشت مع دفعات مغ نديسات لصيفة رشبة، عمى الذاشيء الغخبطي 
لمشيل العطيع، الحي تتدابع مياهطه والطخي ، جهطة الذطسال، فطي  فطة ورشطاقة، تعبطخ 

عزططها، فسططا غاصططت مػجططة عشهططا تمططظ األمططػاج الهادئططة، الستكدططخة، الستجا مططة فططي ب
مشهططا إلططى القططا ، إال وتكذططفت أسططاريخ مػجططة أ ططخي، تصططل عمططى الحيططاة مططغ ججيططج، 

 وهاحا تطل األمػاج في تتابع مدتسخ ال نهائي.

 

كطططان الشيطططل هالبحطططخن مطططغ أمطططامي، ومطططغ  مفطططي تصطططاول إلطططى العميطططاء جبطططل هأم      
ب...الذططيك مخحططين، أو مططا يدططسى هجبططل الذططيك الصيططبن، ذلططظ الططػلي السعططخوف 

 الصيب هراجل أم مخحن.
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أصططب  شططغفي لرططعػد الجبططال أمططخًا يتجططجد، يػمططًا بعططج يططػم، ومدططار بحثططي عططغ      
هالكهػفن لع يتػ ف بعج، فاستجرت، تاركطًا البحطخ  مفطي، وأمسطت نحطػ الجبطل، وفطي 
نفدي يجورما يجور مغ حطخاك فطائخ، تمسمسطه روح اإلستكذطاف، التطي تطجفع بطي دفعطًا 

 ػار.لج ػل األغ

 

 غار جبل أم مخحي:
إن مططا وجهططت وجهططي إليطططه هططػ هكهططفن مبططارك، إذ أنطططه كططان مػششططًا لم بطططادة      

ولمططحكخ، وقططت مططا كططان الُ ّبططاد يتخيططخون سططاعات السشاجططاة، لططخب العططدة لططيبًل، تػاثبططت 
أمامي اأمال والذفقة لمرعػد ولمػصػل، إلى ذلظ السبتغي، فمع ياغ األمخ صط بًا، 

تقجم العسخ عشطجي، أعمشطت وصطػلها إلطى جدطجي، فعشطج ذلطظ ترطب  رغع أن إشارات 
اأمال والتصمعات، في مشطأى عطغ إسطتجابات القطػى الجدطجية، بإيجابيطة تطحكخ، لكطغ 
ورغططع ذلططظ صططعجت بيدططخ لططع أعتططج ، ومسططا سططاعجني فططي ذلططظ الرططعػد، إلتططػاءات 
ي الصخيططع الرطططخخية، وتشطططػ   صطططخػرها التطططي  تتسيطططد بسدطططاحاتها السدطططصحة، والتططط

 تدتجعي الراعج لمجمػس عميها.

 

شخقت باب هالكهفن السفتػح تسامًا، د مت وجمدت، حيث كطان الساطان يدطس       
بالجمػس، إال أن شائف التػجذ ألع بجوا مي، فانتربت واقفًا،  طػف مطا قطج ألتقطي 
بداحف هدبيبن وجهًا لػجطه، فيترطػرني عطجوًا غطائخًا وغازيطًا، فأنطا وفطي حطالتي تمطظ، 
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ى عمى الجفا  عغ نفدي الػاجفة، مهسا تزافخت جهػدي، وشححت هسسي، لغ أقػ 
 فا تخت الػقػف ومغ ثع الخخوج، مغ بيغ تمظ الرخػر.

 

كان الساان كمه هادئًا، ال تخالصه إال أصػات مبعثخة لصيػر عابخة، أو أصػات       
ر ، شمسبططات السيططا ، التططي تقططحف بسيططا  الشيططل، عبططخ الجططجاول الستحططجرة صططػب السططدا

ووقتها كان يشدحب تحت ناضخي، بداط تػشحه  زطخة مستطجة، تتخممهطا بعطس مطغ 
الحيػانات الستشػعطة، بأبقارهطا، وأصطجقائها مطغ الصيطػر البطيس هشيطخ البقطخن، والتطي 

 كانت تمػح لي بأذيالها، فكشت وبحدب الحال التي تغسخني، أ الها تقػل لي:

 

 يفشا الكخيعنهوداعًا وإلى المقاء يا ض                 

 

كانت تديغ الدهل أيزًا، رمػز بذخية متحخكة هشطا وهشطاك، تعسطخ األرض فطي       
اندططجام وتفططان عسيططع، ألفططت الساططان وتسعشططت شططػيبًل فططي الغططار ومحتططػا ، فتسثمططُت 
الرططالحيغ، وتططجاعى أمططامي كططل مططا كططان يقططال ويدططخد، فططي شططأنهع، مططغ الكخامططات 

 في مػششي إذ كانػا يقػلػن أن:الستعجدة، وتحكخت قػل أهمشا هشاك 

 

 هزيارة الذيك الصيب ود البذيخ تعتبخ ربع حجةن.                     

 

 فكان مغ أهمي مغ يتػافجون عمى تمظ الجيار، مهمميغ ومابخيغ وذاكخيغ. 
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 وتحكخت أيزًا:

 

 يا ليمى  ليمظ  جشا                         

    وأنامعذػقظ  أو                         

 

 أمخحي  فػقها  جبمشا                         

 أصمه   اإلكديخ معجنا.                        

 

تقططجمت  صططاي تططخوم الشططدول، الططحي كططان مسدوجططًا بدططحخ الصبيعططة الخططبلب،       
وأمػاج الشيل الهيشة تتكدخ في ثيابها الدا ية، تعمػ وتشخفس همدطّيخة ومطا مخّيطخةن، 

 بفعل تمظ الشديسات الباردة الخ يقة.

 

 وأنا عمى الدف  شالعت مػقع ذلظ هالكهفن،  

 لشفذ،الحي تعمست فيه سخ اإل تبلء إلى ا 

 ومدجها في مداحات مغ التفكخ، 

 فيسا أودعته الحات اإللهية في بػاششها مغ أسخار. 
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 غار حخاء:
أمطا هططحا هالكهطفن الططحي بطيغ يططجي اأن، فهطػ هكهططفن لطيذ كاططل هالكهططػفن،       

يتفيطططأ  رأس جبطططل متفطططخد، لطططيذ كاطططل الجبطططال، كانطططت شخيطططع الرطططعػد إليطططه صططط بة 
لسسطجود باألمطل الستجطجد، يجعطبلن مشطه هطجفًا، واجطب ومزشية، لكغ المهفة، والتػو ا

 بمػغه، كشت أشالع قسته وأنا عمى الدف ، متأمبًل ومتدائبًل!

 

 مغ أي الصخقات السمتػية التي تبجو أمام ناضخي أصعج؟. 

 

كمسططا عمططت نطخاتططي مذططخئبة، إلططي ذروتططه، وأنططا فططي مططػقعي الططحي ذكططخت عشططج      
ت إليهططا تمططظ الططجروب الستشططاثخة، غيططخ السعبططجة، الدططف ، أرمططع تمططظ القسططة التططي انتهطط

والتطططي تطططجاعبها الرطططخػر، وتمهطططػ بهطططا، وتتقاذفهطططا، فتطططار  فطططي اليسطططيغ وأ طططخى فطططي 
 الذسال، ومخة إلى أسفل، وقميبًل إلى أعبل 

 

كان حتسًا عمي تبشطي ذلطظ التخقطي السزطشي، الطحي أقحطع  نطػاضخي فطي الطػهغ،       
مغ جخاء عمػ يتشاش  والدحائب، فيختج إلي برخي وأنا قطابع بالدطف ، مطخة ثطع مطخة. 
بططجأت الرططعػد، بتحخيططظ أول  صططػة رجاليططة وشططبابية، فططي ذات الػقططت، التططي تشططادت 

لي السدافات، فرخت أركغ إلى بعس مغ  والخصػة التالية، ثع الثالثة، وهاحا تجانت
الرططخػر، التططي تتسيططد بدططص ، يدططس  بططالجمػس عميططه، ف...هآ ططج نفططذن، يبططجأ 
الشفذ هالدفيخن قػيًا، ثع يخبػ رويجًا رويجًا، وأبجأ في الرعػد مغ ججيج، وأنا أتمسذ 

 الرخػر مدتعيشًا بها تارة، وهمشدلقًان بيشها تارة أ خى.
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 خًا، وأنططا أصططعج، أن الصخيططع الططحي أسططمكها كانططت رأسططية، نسططا إلططى عمسططي مططب       
ن مسا يرّعب عسمية الرعػد، فاألمخ أصب  جمبًل، إال أن اإلرادة كانت VERTICALه

متشامية تفزي إلى األقػى، فكمسا تحكخت أنشي أتتبع آثار  صػات أفزل البذخ عمى 
 اإلشبلو،

 

 ل األميغ،سيجنا دمحم بغ عبج هللا الخسػ                   

 صمػات هللا وسبلمه عميه.                         

 

أزددت قططػة وإرادة، فقططج كشططت أرتقططي سططبللع مشتهاهططا، هغططارحخاءن فططي أعمططى هجبططل  
 الشػرن.        .

 

في مشترف الصخيع بالتقخيب، وأنا ألهث، إلتقيت امخأة هنيجخيةن مشحطجرة مطغ       
 ، امخيء الايذ صاحب معمقة:أعمى الجبل، كجمسػد شاعخ الحاهمية

 

 قفا نبظ مغ ذكخى حبيب ومشدل                

 .بدقط المػى بيغ الج ػل فحػمل                
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 الحي قال في حع فخسه:

 

 مقبل  مجبخ  معاً   كجمسػد                 

 صخخ حصه الطديل مغ عل                 

 

كانت تمظ السخأة، تشحجر كسا يشحجر هحا الجمسػد، متػشحة بثػب تغصطي رأسطها      
 بجانب مشه، وُلف با يه األوفخ حػل وسصها.

  

 تػقفت عغ مػاصمة الرعػد، هجخيت نفذ شػيلن وسألتها بسا يحسل معشى:

 

 هل الغار قخيب؟               

 

 فأجابت وهي تبتعج عشي إلي األسفل:

 

 إيسان في! قخيب.              

 إيسان مافي! بعيج.             
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سطططاعتها فزطططمت أن أكطططػن مطططغ أوللطططظ السطططبمشيغ هالطططحيغ ال  طططػف عمطططيهع وال هطططع 
يحدنططػنن، هرميططت تططخس تقيططلن، وتػكمططت عمططى هللا، واصططمت السدططيخة حتططى انتهيططت 
لمغارهالكهفن، الحي مشحشطي قطػة  ارقطة، ال قبطل لطي بهطا، شطعخت أنطي فطي سطساوات 

خ سططسائي، وضممططت أحمططع بشططاضخي، مططغ عططٍل فططػو هماططة الساخمططةن، وفططػو الحططخم غيطط
الساي، وفػو مباني ماة، وأوديتها، وجبالها، ووهادها، وسياراتها، وناسها الرغار 

 ججًا، همغ ذلظ اإلرتفا ن و أتداءل:

 

 أههشا كان نبيشا هدمحمن، يشفخد إلى نفده مشاجيًا ربه، 

 بل الخسالة؟.حتى في أوقات ما ق          

 

 أدركت ورغع ذلظ العمػ، أني صغيخججًا،  

 فقج تهالكت، وهجني التعب والخػر،  

 مغ جخاء صعػد واحج، مغ غيخ تكخار، 

 وهدمحمن يرعج مخات ومخات. 

 صمػات هللا وسبلمه عميظ يا رسػل هللا. 

 

 لقج صجقت تمظ السخأة هالفبلتيةن،

 فاإليسان هػ الحي يحدع السدألة.
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تعمسططت مططغ هططحا الصططػاف فططي األعططالي، بعزططًا مططغ ديشططي، وبعزططًا مططغ الدططيخة،     
وبعزططًا مططغ  رططائز الشفططػس، وبعزططًا مططغ وهططغ األجدططاد، وبعزططًا مططغ اسططتجبلب 
اإلرادة، وتعمسططت فططػو كططل ذلططظ، أنططي ال أسططاوي شططيلًا يططحكخ، مططغ ممططظ هللا، وأنططي 

 أصبحت صغيخًا ججًا:  

 

 حي يصأ الثخى متخفقاً بعج ما كشت ال                

 مغ تيهه ويدتهػي الحدان تبختخا                 

 

 وججت ماتػبًا عمى جانب مغ فتحة الغار:

 

 هإقخأ باسع ربظ الحي  معن.               

 

كططأول آيططة ندلططت مططغ القططخآن الكططخيع. د مططت الغططار غيططخ متططػجذ، فمططع أكططغ سططاعتها 
فططي م يططة رسططػل هللا صططمى هللا عميططه وسططمع،  ائفططًا، وال مهسػمططًا، إسططتستعت كثيططخًا، 

وشططخبت مطططغ ذلطططظ السعطططيغ الرططافي، وأنطططا جطططالذ أنطططاجي ربططي، فيسطططا بطططيغ الدطططساء 
 واألرض.
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استغخقت رحمطة الرطعػد تمطظ  سدطة وأربعطيغ د يقطة، بالتسطام والكسطال، وندلطت       
 مغ عشج محخاب الحبيب السرصفي، عميه الربلة والدبلم، إلى الدطف  متجطاوزًا كطل
العابططات والرططخػر، فططي وقططت يقططل مططغ وقططت الرططعػد باثيططخ، إال أن جدططسي كططان 

 هشايمشي تسامن، وكان بإمااني أن أناش  الدحاب مخة أ خى، بل ومخات.

 

 غار ثػر: 
كان يػمًا تعمسيًا مذهػدًا، حطيغ تبلمدطت قطجماي وسطف  جبطل آ طخ، كبيطخ فطي       

ان الطحي يصطل عميطه، لطه مطغ ن، يسثل جدءًا مطغ سمدطمة تحطيط بالساطHUGEحجسه ه
الهيبة ما يػحي بأنطه يزطع سطخًا عطيسطًا، حطجثػني أن هالكهطفن الطحي يحتػيطه، بعيطج 
السشططططال، يشططططجرج الػصططططػل إليططططه تحططططت قائسططططة مططططغ الرططططعػبات، إن لططططع تكططططغ مططططغ 

 السدتحيبلت، في محاولة الرعػد إليه.

 

.، هػمطططت ببرطططخي، حيطططث تتبلشطططى معطططالع الرطططخػر فطططي أعطططبل ، فكمهطططا مطططجم      
وصططغيخ حيشسططا يتفحرططه الشططاضخ، تتػسططصه وتحططيط بططه شططجيخات متشططاثخة، وحذططائر 
باليطة، تتقططافد مططا بططيغ هشطا وهشططاك، ال ضططل تحتهططا، فهطي ال تططػحي بشدططب عاليططة مططغ 
الخشػبة الشدبية، كان الريف يغطدو الساطان، ويشذطخ مطغ الزطياء الطػافخ مطا يشذطخ، 

حبيبات الخمطل والرطخخ، بخمزطائها  ويدمط إبخ الحخارة، عمى األجدام، التي تغازلها
 الحارقة، التي تختخو شبقات األححية الستخادفة.
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يػحي لي هحا اإل تخاو، بسا جاء في مزسػن أبيات شعخية، تتحجث عغ تمظ       
 الدهام القاتمة، التي تشصمع مغ نػاضخ السحبػب:

 

 راميطات بأسطهع ريذها الهطجب                       

 تذع  القطمطػب  قبطل  الجطمػد.                      

 

شتان ما بيغ ما يشصمع مغ سهام السقل، وما بيغ إبطخ صطيف، تعبطث باطل مطا       
 هػ مدتػر، دا ل األ فاف الستعجدة الصبقات. 

كانت الخمزاء تذػي بشيخانها، راحات األقجام، وبػاشغ األنامل الصخيطة، لطجى        
بسا تجر  عميهع  يخات تمطظ الطببلد، بسطا يحمطػ ومطا يصيطب  سائخ السغتخبيغ السشعسيغ،

مططغ األغحيططة، وبسططا يججونططه مططغ بططخد، وهططع يخمططػن بأجدططادهع، تحططت زئيططخ مبططخدات 
الهططػاء هالسايفططاتن، التططي ال تكططف عططغ التططجاعي، واإلصططخار عمططى إشططبا  غخورهططا، 

ات ذلطظ وإسبال دورها الخفاهي، عمى الستمحذيغ، بسا تهجي مغ بخد محبب، في تعطجي
الرططيف القاسططي، البلفطط  بدططسػمه، والططحي يتططخك األجدططاد تشزطط  مططاًء، وهططي ذلططظ 

 COOLING BYهالعططخون الططحي  يططبدي إلططى تبخيططجها عشططجما يبططجأ فططي التبخططخ ه

EVAPORATION.ن 

  

كشت مذحػنًا بإرادة تفػو الحج، وتجعمشي في وضع تحج مع نفدي، التي تطل      
دائسًا تتجاذب ورغبتطي فطي الرطعػد، لتمطظ القسطة، التطي تحطػي مطا تحطػي مطغ أسطخار 
يحتػيهططا ذالططظ هالكهططفن، الططحي يتخبططع فططي أعبلهططا، فططي شططسػخ وعططد، كانططت نفدططي 
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فطططس برطططخي، وأغطططػص تحطططاورني بسطططا تسطططجني بطططه مطططغ إحبطططاط، واستدطططبلم، كطططي أ 
بشطخاتططي، دا ططل تمططظ الخمططال الحارقططة، ذات التعخيجططات واإلنصططػاءات السمدططاء، حيططث 

 تقػدني  صػاتي إلى تمظ الجار، داري، هالساشجشة ن.

 

كان ما يجور بجوا مي أقطػى مسطا يهطجد عديستطي، باإلتيطاء والتخا طي، فيسسطت       
د، وبططجأت كفططاي تططجاتبان سططاعتها نحططػ القسططة الذططساء، حيططث يابططع الهططجف السشذططػ 

الرطططخػر الحارقطططة دومطططًا، والحطططادة كالذطططفخة أحيانطططًا، تدطططمقت وتدطططمقت، وتحسمطططت 
 وتجسمت، جمدت ووقفت، تجػل نػاضخي ما بيغ األسفل السحبط،  واألعمى السقشع.

 

لع تكغ الصخيع سهمة، بل كانت وعخة، فقجماي يتحػالن ما بيغ حجخ هيدلعن،       
بذػكها الرحخاوي، كسا هػ و د اإلبخ، ليذ هشطاك مطا يطشع وما بيغ شجيخة تشهر، 

عغ وجػد هدبايبن وال هعقاربن، إال بعزًا مسا يسخ أمامي مغ سطحالي أو عشاكطب، 
ال شأن لها معي، فالكل مشا يدعى نحػ إرضاء شسػحاته، دنيػية كانت أم أ خويطة، 

التي تتػلج أمطامي، فكمشا ندب  بحسج هللا ونحكخ نعسه عميشا، فتعلفت مع تمظ الػجػ  
ما بيغ فيشة وأ خى، وأصبحت أنيدًا لي في ذلظ التخقي، الحي كانت نفدي تخاودنطي 

 فيه، وتخمي بي في حبائل التخا ي، واإلقبل  عغ ذلظ الرعػد.

 

كمسا نطخت إلى أسفل، أحطذ بطأن السدطافات تباعطجت بيشطي وبطيغ الثطخى هالجطج      
غيخ الحية، في تمظ البيلة، تترطاغخ كمسطا ججن، كسا بجأت حجػم الساػنات الحية، و 

دارت عقططارب الدططاعة إلططى األمططام، فكمسططا نطططخت إلططى أعمططى، بططجت القسططة لططي أكثططخ 
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وضػحًا مغ ذي قبطل، هلكشهطا ال تطدال بعيطجة، حدطب ترطػرين، كانطت الصخيطع تتمطػى 
كسا األفعى، إنعصافًا واستقامة، تدحف مختخقة تمظ السدطافات البعيطجة، التطي تختفطي 

ن، كسطا هطػ VERTICALهخ ما بيغ الرخػر، لكغ تمظ الصخيطع لطع تكطغ رأسطية هوتط
الحال في هجبل الشػرن، إنسا كانت تديخ في تمقائيطة وفطي سطهػلة، تتفطاوت مطا بطيغ 

 الرعػد الخأسي، واإلنحشاء شبه األفقي.

 

مزت الداعة بالتسام، وأنطا لطع أزل أتعطاشى التطػاؤم، مطع تمطظ البيلطة القاسطية،      
كمسطططا تػقفطططت ل... هجطططخ الطططشفذن، تطططحكخت اسطططتخجام هالحااكطططةن فطططي عسميطططة  وأنطططه

 هالحرن، مزت بي الصخيع وأنا أردد مقػلة التػحيج:

 

 هال إله إال هللا، دمحم رسػل هللان،                           

 مغ وقت أ خ.  

 

ائسطة، استغخقت مديختي ثبلثة ساعات كاممة، تخممها السذي السسيد بإنحشاءة د    
فططي درجاتهططا السختمفططة، فكططأني كشططت أمذططي عمططى أربططع، وكططأن هططحا هططػ الططحي حعططل 
عسمية التػأمة مع تمظ الدواحف الرجيقة مساشًا، كان مذيًا ب...هتمكعن، ال تتخممطه 

 جاة أو هخولة أو هنصيطن.

 

إعتجل قػامي عشطج وصطػلي لمهطجف وهطػ هالكهطفن الطحي يدطتحػذ عمطى مدطاحة     
الجبططل األشططع، الططحي يعططخف ب...هجبططل ثططػرن، وهططػ ذلططظ الجبططل  متػاضططعة، مططغ ذلططظ
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الططحي احتزططغ هغططار ثططػرن، حيططث أوى إليططه رسططػلشا الكططخيع صططمى هللا عميططه وسططمع، 
 وصاحبه أبػ باخ الرجيع عشج هجختهسا إلى السجيشة السشػرة.

 

 هال إله إال هللان.                         

 

 ار.تبارة كتبت إلي جانب مج ل الغ     

 

 وتبارة أ خى: 

    

 هدمحم رسػل هللان                       

 

فبططجت لططي سططاعتها هالعشكبططػتن التطططي ندططجت  يػشهططا عمططى بططاب هالكهطططفن،      
والحسامة التي وضطعت بيزطها،عشج مج مطه، وشطاف بطي مطا شطاف مطغ التطخوي ومطغ 

هطا الخسطػل استجعاء الخوايات، فحسجت هللا أني أتحخك و أجمذ في دا ل بقعطة د م
الكططخيع، صططمى هللا عميططه وسططمع، متخبيططًا ود متهططا وأنططا مدططتستعًا مططغ غيططخ  ططػف وال 

 وجل.

 

نطخت إلي ماة الصاهخة، التي بعجت عشي بسا جعل كل شطيء أمطامي ضطليبًل، ال     
 يدتحع كل ذلظ الد ع الجنيػي فدألت نفدي الدبال:
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 ماذا أساوي أنا وما هػ قجري عشج هللا، 

 مغ بيغ ستة مميارات مغ البذخ؟ 

 و أجيب بامسة واحجة: 

 هال شيءن.  

 

تفكططخت كثيططخًا، وناجيططت نفدططي كثيططخًا، وذكططخت هللا كثيططخًا، ودعططػت لشفدططي ولغيططخي     
 كثيخًا، ودلفت إلى شخح سبالي السعهػد:

 

كيف تدشي لسحسج صمػات هللا وسطبلمه عميطه، ولرطاحبه أبطي باطخ رضطي هللا عشطه، 
ويرططبل، كشطه تمططظ الستاهطة الجبميططة، وهسططا مصطاردان مططغ قطػى الذططخ، لططػال  أن يطجركا،

 رعاية مغ هللا ولصفه؟

 

 ال أضغ أن صعػدهسا يتذابه وصعػدي، في أية حال مغ األحػال،

 فرعػدهسا كان لغاية أسسى مغ كل غاياتي، 

 ومغ كل ما يجػس بخاشخي مغ رؤى. 

 

 أما سبالي اأ خ فهػ يتسثل في:
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 كيف تدشي لخجاالت قخير معخفة ذلظ السأوى السحسجي؟ 

 وكيف تع وصػلهع إليه؟ 

 

 فهػ مػقع يعاكذ تسامًا إتجا  الديخ نحػ السجيشة السشػرة. 

  

 وألسأل سبالي:

 

 أال يجب عميشا أن نجعل لمحسام ولمعشاكب مقامًا كخيسًا بيششا؟ 

 

ي مغ ججيج، بال مطا هطػ غادرتشي كل مطاهخ التعب واإلرهاو، وتع هشحغن نفد    
ججيططج، مسططا أدي إلططى أن تططتبلمذ قططجماي ورمزططاء الدططف ، فططي مططجة لططع تتجططاوز 
الدططاعتيغ والشرططف فقططط، ود مططت السجيشططة أسططعى، وتسثمططت قػلططه تعططالى فططي سططػرة 

 يدغ:

ِبُعػا َمغ الا اتا ن 23هَوَجاء ِمْغ َأْقَرى اْلَسِجيَشِة َرُجٌل َيْدَعى َقاَل َيا َقْػِم اتاِبُعػا اْلُسْخَسِميغَ ه
 ن.(22)َوَما ِلي اَل َأْعُبُج الاِحي َفَصَخِني َوِإَلْيِه ُتْخَجُعػنَ ن 21هَيْدَأُلُكْع َأْجخًا َوُهع م ْهَتُجونَ 

 .صذق هللا اٌعظٍُ

  22- 23سػرة يذ اأيات                                                     
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 أصحاب الكهف:غار  
وساعجتشي حطػضي، في أن أواصل مغامخاتي الكهفية، فطي بمطج مطغ  قادتشي أقجاري،

بمجان أرض هللا الػاسعة، حيث أجج ضالتي وأنطا أغطازل سطشػات العقطج الدطادس مطغ 
العسخ، وهي تشخخط أمامي همشدلقةن، لع تخمطف سطػى ذكخيطات هتتشطاش ن فيسطا بيشهطا 

وهاطحا تقطػد أيطام  وما بيغ قائستيغ تختز أوالهسا بطالخيخ، واأل طخى تخطتز بالذطخ،
العسططخ صططاحبها، مططغ وهططغ إلططى وهططغ، وهاططحا تحططبذ تمططظ األيططام، السدططعى الجسيططل 
وتقّيططج ، وتػ ططف التصمعطططات السزططيلة، وتططدج بهطططا فططي غياهططب مطمسطططة، تبعثططخ كطططل 

 مخدون مغ الفخحة، والستعة، ومج خات الحياة الهانلة.

 

فطين بطالخ يع، الطحي رغع كل هحا اإلضبلم، فقج أشطخقت شطسذ، هتطداورن عطغ هكه     
أنطططا بفجػتطططه، ذات اليسطططيغ، إذا شمعطططت، وتقخضطططشي ذات الذطططسال، إذا غخبطططت، كانطططت 
أقططجاري قططج تبدططست أمططامي كثيططخًا، فأحببططت السقططجور، وتططجا مت ومططا تحػيططه وذاتططي، 
فعانقت أوللظ الفتية الطحيغ لطع أسطتصع أن أحرطهع عطجدا، إال أن كمطبهع كطان واحطجًا، 

 فقج قال هللا تعالى:

 

 

 ن َنْحُغ َنُقز  َعَمْيَظ َنَبَأُهع ِباْلَحعِّ ِإناُهْع ِفْتَيٌة آَمُشػا ِبَخبِِّهْع َوِزْدَناُهْع ُهًجىه

              

 ن 13سػرة الكهف ه                                                              
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 وقال تعالى:

 

ُبُهْع َوَيُقػُلططػَن َ ْسَدططٌة َساِدُسططُهْع َكْمططُبُهْع َرْجسططًا ِباْلَغْيططِب َسططَيُقػُلػَن َثبَلَثططٌة رااِبُعُهططْع َكْمططه   
ِتِهع ماطا َيْعَمُسُهطْع ِإالا َقِميطٌل َفطبَل ُتَسطا ّبِطي َأْعَمطُع ِبِعطجا ِر َوَيُقػُلػَن َسطْبَعٌة َوَثطاِمُشُهْع َكْمطُبُهْع ُقطل را

ْشُهْع َأَحجاً ِفيِهْع ِإالا ِمَخاء َضاِهخًا َواَل َتْدَتْفِت ِفيِهع   ن.مِّ

                                                                  

 ن22سػرة الكهف ه                                                              

  

ارتقت نفدي كثيخًا، رغع رجػعي بها، لقطخون غطابخات، تسطجدت مطغ ورائطي، فطجلفت   
 ًا، جعمشي أناجي أوللظ الفتية، وأتداءل:إليها وحػلتها حاضخ 

 مغ أنتع ومغ أيغ جلتع؟  

 وكيف جلتع؟ 

 وكع لبثتع في الكهف؟

 

كانطططت تدطططاؤالتي تتطططجافع حطططائخة مطططغ غيطططخ وجهطططة، إال أنطططي تمقيتهطططا قخآنطططًا مبيشطططا،    
 أشبعشي بسا كانت القرة تجور في فمكه، فعخفت أن هللا قال فيهع:

 



 

649 

 

ِ يِع َكاُنػا ِمْغ آَياِتَشا َعَجباً  َأْم َحِدْبتَ ه              نَأنا َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالخا

                                                                                 

 ن   9سػرة الكهف ه                                                                

 وقال تعالى:

 

َشطا آِتَشطا ِمطغ لاطُجنَظ َرْحَسطًة َوَهيِّطْئ َلَشطا ِمطْغ َأْمِخَنطا  ِإذْ ه    َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِف َفَقطاُلػا َربا
 نَرَشجاً 

 

 ن13سػرة الكهف ه                                                              

 وقال تعالى:

 

 ني اْلَكْهِف ِسِشيَغ َعَجداً َفَزَخْبَشا َعَمى آَذاِنِهْع فِ ه           

 

 ن11سػرة الكهفه                                                               

 وقال تعالى:

 

طغ ه           َ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َيشُذْخ َلُكْع َرب ُكطع مِّ َا َوِإِذ اْعَتَدْلُتُسػُهْع َوَما َيْعُبُجوَن ِإالا 
حسته ويُ  ْخَفقاً را ْغ َأْمِخُكع مِّ  نَهيِّْئ َلُكع مِّ
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 ن                                                                       16سػرة الكهف ه                                                              

   

، حيططث شططهجت بشفدططي، تمططظ الفػهططة التططي كانططت تفزططي إلططى الغططبلف الجططػي       
الذططسذ تتهططادى فططي مدططارها اليططػمي، لتططشغسذ فططي  زططع شططفع السغيططب، وتعمططغ 
لحططات الططػدا  القاسطية، عمططى قطاششي ذلططظ هالكهطفن، إن كططانػا يطجركػن ويتططأممػن، 
ذلططظ السدططار الذسدططي السططشطع وهالسبططخم.ن، بعشايططة إلهيططة فائقططة، لكططغ سططاان ذلططظ 

، وبسططا أن نططبس الحيططاة مقيططج هالكهططفن، كططانػا ال يططحوقػن فيططه شسدططًا وال زمهخيططخا
بالذطسذ، فهطي لطع تغططادرهع أبطجاً، بطل كانططت تصطػف مطغ حططػلهع، تسطجهع بسطا تتصمبططه 

 مقػمات الحياة، وتغيب عشهع مثمهع ومثل غيخهع مغ البذخ.

 قال تعالى:

 

ططْسَذ ِإَذا َشَمَعططت تاططَداَوُر َعططغ َكْهِفِهططْع َذاَت اْلَيِسططيِغ َوِإَذاه             َغَخَبططت  َوَتططَخى الذا
ُ َفُهطَػ اْلُسْهَتطِج  َا ِ َمغ َيْهِج  َا ْشُه َذِلَظ ِمْغ آَياِت  َساِل َوُهْع ِفي َفْجَػٍة مِّ تاْقِخُضُهْع َذاَت الذِّ

 نَوَمغ ُيْزِمْل َفَمغ َتِجَج َلُه َوِلّيًا م ْخِشجاً 

 

 ن17لكهف هسػرة ا                                                              
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لقج شال بهبالء الفتية السقام دا ل هالكهفن، مسا يػحي بأنه ماان آمغ، وهػ      
يتحيططد ماانططه فططي قسططة ذلططظ الجبططل، الططحي يتعططانع ويتططع ى مططع غيططخ  مططغ الجبططال 
الذططاهقة، وقططى هللا الفتيططة، الذططخ مططغ كططل نائبططة، فططج ػلهع لططحلظ الكهططف، لططع ياططغ 

التططي قططادتشي  إليططه، لكشهططا ورغططع عذططػائيتها إال صططجفة وال عذططػائيًا، كتمططظ الرططجفة 
أنهططا مشحتشططي ووفططخت لططي، سططبيل الهططخوب، مططغ لهيططب الحيططاة الحاضططخة، بقثيانهططا 
السسططط.، إلططططى فزطططاءات ضططططسختها السذطططيلة والعشايططططة اإلال يطططة الكخيسططططة بططططالحبلوة 

 والصبلوة.

 

  ػف وال كشت في مقامي ذلظ أشيه أو إن شلت فستذبهًا، بهبالء الفتية، فبل      
جد  يتسمكشي، بل تأمل تجػلت فيه باامل حخيتي، ما بيغ الساضي والحاضطخ، كشطت 
أثشاء إقامتي القريخة تمظ، وأنا ضيف عمى هبالء الفتيطة، أتأمطل فطي أشطياء متشطاثخة 

 ومتفخقة عطيسة السعاني والجالالت، مثل:

صطغيخ،   الفػهة وعطام هي أعزاء أجداد الفتية، جسعت كمها دا ل كهف زجاجي 
ومدجج قائع، أديت فيه صبلة تصػتية، وبعزًا مغ ركعات سسيتها صبلة الذاخ هلل 

 تعالى.

 

لططع ياططغ صططعػدي ل...هالكهططفن صطط بًا، فقططج مهططج اإلندططان، بيططج شالسططا غيططخت     
مبلم  حيػاتشا، وشػهت تاريخشا، شخيقًا معبجة هأسفمتيةن تشتهي عشج درجات سبللع، 
تقػد الدائخ إلى دا ل هالكهطفن، كسطا جعمطت يطج اإلندطان مطغ السدطجج مقامطًا حطجيث 

 التكػيغ،  ارجيًا أو دا ميًا.
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 د مت الكهف مبمشًا، و خجت مشه وأنا أكثخ إيسانًا،                 

 وتسداًا بجيشي، فقج عايذت، بشفدي،               

 بعزًا مغ قرز القخآن الكخيع،                

 في رمػزها ومػاضع أحجاثها األصمية.               

 

ػم فطي  اتسطة تعمست مغ هكهفن الفتية أن الطمطع عشطج هللا مبغطػض، وأن السطمط    
السصاف مشترخ، و أن دعػته ليذ بيشها وبيغ هللا حجاب، وأن الطالع هطػ الخاسطخ 

 أبجًا، وقج جاء في متغ أبيات رويت عغ اإلمام الذافعي عميه رحسة هللا:

 

 ال تطمسغ  إذا  ما كشت مطقتجراً              

 فالطمع آ ططخ   يأتيظ  بطالشجم             

 

 تشام عيشطاك والسطمططػم مشتبه             

 يجعطػ عميظ وعيغ هللا لطع تشع             

 

 وتعمست أن الربخ عمى الساار  حدشة،
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 وتعمست أن المجػء إلى هللا دمحمة، 

 

 وتعمست أن الخعاية والعشاية اإلال ية،

 لغ تشقصع عغ ال باد السخمريغ هلل. 

 

 غ،وتعمست كيف يتسدظ العبج السبم 

 بسا يشزػي تحت شاعة هللا. 

 

 وتعمست أّن ل...هالكهػفن هحػبةن. 

 

 وعخفت لساذا  مع هللا، 

 في الجبال الذاهقات، 

 هكهػفًان وهأغػاران. 

 

 

إنه ومغ الحاسة اإللهية، أن نجج أن كل هالكهػفن، التطي ورد الحطجيث عشهطا،      
تفططت  مططغ  ططبلل فػهططة هبػابططةن متجهططة نحططػ الذططسال، حيططث أن هططحا اإلتجططا ، يتططي  
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حخكططة الخيططاح الحططخة، مططع تططػفيخ الحسايططة البلزمططة، مططغ األعاصططيخ، والدططػافي، التططي 
 تجمبها تمظ الخياح.

 

ساعة، ههطحا التحطخك الططاهخي هطػ نطات.  24لذسذ  بلل ال كسا أن حخكة ا       
دوران األرض حططػل نفدططهان، وأمططا فططي عسميططة التػقيططت صططيفًا أوشططتاًء، هفهططػ نططات. 
دوران األرض حطػل الذططسذن، فالذططسذ وفططي تمطظ الحخكططة الطاهخيططة، فهططي إمططا أن 

مطغ  تسيل ناحية الجشػب، أو تتعامج في وسط الدساء، مسا يبدي إلي تطػافخ كسيطات
الزػء والحخارة البلزميغ، لتدييخ دفطة الحيطاة، وهاطحا جطاء الػصطف لحخكطة الذطسذ 

 عشج الصمػ  وعشج الغخوب.  هللا أعمع.

 

شافطت بطي هططح  الطحكخيات التعمسيطة، فططي متاهطات متعطجدة، تعتبططخ فطي مزططاميتها     
 التططي تدططامخنا معهططا، نسصططًا تعمسيططًا زا ططخًا بططالخبخات، التططي لططع تػضططع وترططسع لهططا
السشاه.، ولع تعقج لها المجان والجورات التجريبية، بل جطاءت كشتطاج ألسطمػب الطتعمع 
الحاتي، السدتقي باعتساد شبه كامل، مغ نذاشات، ورغبات الذخز السطتعمع، فطي 

 أي مشحى مغ مشاحي الحياة.

 

فيسططا هططػ يتػاثططب فططي ترططػراتي، فططإن الططتعمع الططحاتي ومهسططا تشػعططت أسططاليبه،      
ياتططه، إال أنططه يعتبططخ نقصطططة التسخكططد الفاعططل، فططي اكتدططاب السعمػمطططة وتفاوتططت معص

ومعالجتهططا، السعالجططة الرططحيحة، أكثططخ مططغ أي نطططام تعميسططي آ ططخ، ألنططه غالبططًا مططا  
يتسخس عغ نتائ. إيجابية راسخة، ال يصالها الشدطيان، كسطا هػممسطػس فطي أنطسطة 
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مرططجر مططغ السرططادر، التعمططيع األ ططخى، التططي تعتسططج عمططى التمقططي السباشططخ، مططغ أي 
والتي قج ال تكػن حاضخة، وفاعمة في بث السعخفة، وما يتبعها مغ أفعال، سطػى أن 
كان ذلظ في مجال اإلعجاد أوالتأهيطل أو التطجريب أو الستابعطة السدطتسخة، أو فطي أي 

 مشذط تعميسي آ خ، تحت أي مدسى مغ السدسيات.           

                                               

تبجو إستسخارية وجػدة التعمع الطحاتي واضطحة، فطي الحفطام عمطى السعطارف، فطي      
كططل األوجططه التططي تعخضططشا إليهططا فططي هططحا الكتططاب، بططجءًا بططالسيبلد ومططخورًا بالتدططسيات 
وانتهاًء بالبيلة، بحيػاناتها ومدارعها وجبالها وكهػفها، والتي تسثل جدءًا مغ مدطيخة 

ًا واحجًا بعيشه، مغ جسمة ستة مميارات مطغ أبشطاء البذطخ، فطي حياتية، تختز شخر
 مػاشغ الحياة السختمفة.
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 النزول إلى األعلى      
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 إهــــــــــــــــــداء                                

 

 إلى تلن الروح الطاهرة،

 تلن التً طافت فً رحاب الحٌاة الدابمة،    

 تحت رحمة من رب العالمٌن،    

 تلن الروح التً طوفت فً سماوات الحجب اإللهٌة،    

 وانتملت مع  من اختارهم ربهم،    

 كً ٌكونوا فً جواره،    

 من أولبن الشهداء،    

 الذٌن ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون.    

 

 إلى روح الشهٌدة:   

 

 "نـــادٌـــة"                          

 

 أسؤل هللا أن ٌنزل علٌها ثواب هذا العمل برداً وسبلماً ،

 و أن ٌكون لها: 

 )مؽفرة، ورحمة، وعتماً من النار(.              
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 الممدمة                             

 

 عزٌزي المارئ....

 أضع بٌن ٌدٌن الكرٌمتٌن، هذه الخواطر العلمٌة،

 التً شملت الماضً، والحاضر... 

 وتطلعت بروح التجدٌد إلى المستمبل، 

 إن ما ٌدور فً أعماق هذه الخواطر ، 

 ٌعتبر تعلماً، وتعلٌماً....

 لكل متطلع للمعرفة .... 

 ولكل راؼب،

 تمدٌم ما لد ٌجعل من المجتمع منارة، فً  

 وٌهدٌه كٌنونة متطلعة ومتطورة....

 تسمو به....

 فً مجاالت الحٌاة المتعددة، والمواكبة، 

 لمسٌرة الشعوب، 

 

 عزٌزي المارئ.....    

 إن ما هو مطلوب منن،

 التعمك العلمً الجاد،

 والدخول فً أؼوار ما جاء ضمن هذه الخواطر.... 

 من معارؾ، 

 محلبل... ومنمباً... وشارحاً....، 
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 ال لارباً ومتصفحاً فمط . 

 

 عزٌزي المارئ...

 أجعل لنفسن نصٌباً فً تمدٌد الرإى، 

 وإثراء الساحة العلمٌة.... ،

 بما تراه مفٌداً....،

 ومطوراً....، 

 ودافعاً لؽٌرن. 

 وذلن مما استنتجته، 

 وتدبرته.....، 

 من وراء السطور. 
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 أوالد آدم وحٌواناتهم                        

 

نحن أولبن الذٌن نعرؾ ب )أوالد آدم( أكرم الخلك على اإلطبلق، وحسب     

التصنٌؾ المتفك علٌه بٌن حٌوانات هذه الدنٌا، رضٌنا أم أبٌنا، فإننا جزء ال ٌتجزأ 

شر فً أرض من تلن الحٌوانات، بتسمٌتها السابدة والممٌزة لها كمطاع حٌوي، ٌنت

هللا الواسعة، وفً فضاءآته العرٌضة، متساوٌن فً كثٌر من الصفات البٌولوجٌة 

 والسلوكٌة والنفسٌة.

 

تتفك جمٌع الحٌوانات فً صفات تمٌزها عن ؼٌرها من خلك هللا، وذلن من    

الناحٌة العلمٌة، كما أنها تتشارن فً متطلبات حٌاتٌة ضرورٌة، لتكملة دورها 

 المنوط بها، 

 

 ن..)عباد أو مسبحٌن ممجدٌن للخالك(.                

 

 أو ن..)منفذي مهام( أوجبتها المدرة اإللهٌة، متمثلة فً: 

العوامل الطبٌعٌة المختلفة، التً أملت علٌها المٌام بتؤدٌة الكثٌر من النشاطات 

ام المتعددة، كً تإدي ذلن الدور المنوط بها بكفاءة، تدعم من استمرارها كمطاع ه

 فً الموازنة اإللهٌة، لعوامل الوجود الهادؾ، وكمبرر والعً لدواعً خلمها.

 

فهً منوط بها أن تعمر األرض، بما أتٌح لكل فصٌل، أو لكل نوع منها، من    

إمكانات تإهله ألداء تلن المهمة، التً تساعد فً دعم استمرارها فً الحٌاة، ومن 

الحٌة، ٌشملها هذا الدعم وتلن  ثم دعم ومساندة أنواع أخرى من الكابنات

 المساندة، كً تموم أٌضاً بدورها الحٌاتً كامبلً.
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 عزٌزي المارئ...

إنه ال ٌخفً علٌن ما نرمً إلٌه من مماصد، جعلت منا ومن رفمابنا من     

الحٌوانات، عناصر هامة، تتفاعل مع بعضها البعض، فً سبٌل دعم النشاطات 

فؤصبحت هماً ودوراً ربٌساً فً سلوكها، مما ٌإدي إلى المختلفة التً أنٌطت بها ، 

 استمرارها فً الحٌاة.

 

إننا كحٌوانات نؤكل بعضنا البعض، )لسراً أو تحاٌبلً(، فنملل بذلن من أعداد      

بعضنا، إما من أجل البماء، أو للتمتع بوفرة زابدة من متطلبات وممومات الحٌاة، 

ونستمر فً زٌادة أعدادنا، من أجل السٌادة  كما أننا، وفً نفس الولت،  نتكاثر

وتهمٌش دور اآلخرٌن، )سلون بشري مٌة فً المٌة (، فهو سلون معدي، 

 (، فً كثٌر من لطاعاتنا الحٌوانٌة.EPEDEMIC TERRORومستشري )

 

لكل منا )دورة حٌاة( تختلؾ عن دورات حٌاة رفمابنا، من الحٌوانات األخرى،    

فمنها لصٌر العمر الذي ال تتجاوز دورة حٌاته األربعة فً البٌبات المختلفة، 

والعشرٌن ساعة، كتلن الحشرات الصؽٌرة مثل )النمتً(، ومنا ما تصل به سنوات 

العمر إلى المابة والخمسٌن من األعوام، ن..)السبلحؾ( ومفردها )سلحفاة(، نعنً 

لحفاة ٌؽطً  )أبو المدح( أو )أم درٌمة(، وجاء هذا االسم األخٌر، من كون الس

ظهرها ما ٌشبه )الدرلة(، وهً تلن األداة الوالٌة، التً تستخدم فً ولاٌة 

 المحاربٌن، من ضربات السٌوؾ أو طعن الحراب أثناء المتال.

 

ً متمهلة، وكثٌراً ما ٌشبه    من صفات السبلحؾ البطء فً الحركة فهً دابما

الواحد منا بالسلحفاة، إذا ما كان مشٌه، أو إنجازه بطٌباً، فكثٌراً ما ٌمال له )أنت 

 مالن زي السلحفاة(.

 

كان فً أٌام زمان، من لبل أن تطالعنا أٌام هذا الزمان )الُمر(، عندما ٌنوي    

مل )نص دٌنه( بالزواج، ٌمترح علٌه البعض من األهل، وكبار السن، الشاب أن ٌك

 على وجه الخصوص أن:
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 )ٌؽتً لدحو(!                              

  

وٌعنً ذلن أن ٌمترن ب..ابنة عمه، )بت عمه( عدٌل، أو فً الحساب، مثبلً، أو أي 

 فتاة من ذوات لرابته.

 

فً فترة تلن الزٌجة المٌمونة، زاره عمه ٌحكى أن أحدهم تزوج )بت عمه لزم(، و

)والد العروسة( فً منزل الزوجٌة الهانا، وفً عملٌة تعارؾ، وتمدٌم )نسٌبه( 

 ألصدلابه الحاضرٌن، أشار إلٌه وهو ٌخاطبهم:

 

 )دا أبو المدح بتاعً(.                              

 

جانبً حافلته، )بص    ذكرتنً حشرة )النمتً(، ما كتبه السابك )موسى( على    

سفنجة(، )ركوب طبعاً، ولٌس حذاء، مع أنو االثنٌن بٌتركبوا(، تلن الحافلة التً 

كانت ترتاد الطرٌك الدابري، ما بٌن مدٌنة )األبٌض(، ولرٌة )الداجو( الوالعة على 

 سفح ذلن الجبل الشهٌر ب..)جبل الداجو(، مباشرة.

 

(، )صحبة راكب( و ب..)الركاب(، فهً فً أؼلب األولات مكتظة ب..)العفش 

وبمعنى آخر، فؤعداد )لوالفٌن والمسطحٌن(، من )الركاب( أكبر بكثٌر، وببل 

ممارنة، مع أولبن الذٌن ساعدهم الحظ، فظفروا بمماعد حدٌدٌة، ألل ما تمدمه 

 للراكب، أنها:

 

)توفر له جلسة ؼٌر مرٌحة(، لد ٌصاحبها تمزٌك لجزء، أو لمعظم ما ٌرتدي من  

 مبلبس.
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ذلن إما بسبب الزحام )المدافسة(، أو لما ٌبرز من أسنة حدٌدٌة )مولفة     

تولٌؾ(، أبت إال أن تتفاعل بجدٌة وصرامة مع المبلبس، أو ما بداخلها من 

 أعضاء.

 

 )فؤٌن ٌا ترى تمبع تلن الحافلة اآلن؟(            

 

ت، مبطنة لمد تبدل الحال بنا ٌا )موسى(، وأصبحت مماعد الحافبل   

باإلسفنج، والمطن )طوٌل التٌلة(، وبعضها مكٌفة، ومعطرة بعطور أصلٌة، 

 ما )مركبة تركٌب(.

  

لكنً أعترؾ! وبكامل لواي العملٌة، وبعد مرور أكثر من أربعة عمود     

من الزمان، أنه لد كان ل..)بص النمتً(، الحافلة تجاوزاً، دوراً هاماً 

دمات جلٌلة، ومن ابتسامات تطٌب الخواطر، وبارزاً، فٌما لدمه لنا من خ

تفتر عنها، وتتباعد فٌما بٌنها، شفتا )موسى( الؽلٌظتٌن، فً لحظات 

السرور والشدة معاً، وذلن أثناء مروره المتتالً، بمدرسة خور طمت 

 الثانوٌة )رحمها هللا(، حٌث كنا نمارس مهنة التعلٌم فٌها، فً ولت مضى. 

 

 

 كتب موسى ما ٌلً:

 

 التــتً    ٌـــا     التــتً             

 ٌــا     شبه      النـمتً             

 أحً  وووب أحبن  انتً            

 

إنها عبارة ٌعرفها جمٌع سكان األبٌض آنذان، وٌستمتعون بتردٌدها كلما خطر 

 ببالهم ما ٌوحً بذكراها. حتى أن بعضهم ٌردد مداعباً ألصدلابه بممولة:
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 )كدا ٌا التتً!(                          

 

ال أعلم من أٌن جاء موسى بهذه العبارة، رؼم أن )النمتً(، فً كردفان، لٌس    

بالكثرة، بمثل ما هو متوافر فً مزارع ارض الجزٌرة الخضراء وشواطا 

 الشمالٌة.

 

لكنها أما نحن بنً البشر، فكنا لد بدأنا امتداد سنً العمر بمبات األعوام،     

وبالتمادم الولتً )تماصرت( بنا السنوات، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إلٌه اآلن، 

فالوضع بصفة عامة، وببرمجة إلهٌة، أوجبت التوازن المستهدؾ، الستمرار 

مسٌرة الحٌاة، بعد أن تزاٌدت أعدادنا، حتى أصبحنا نتحدث بمصطلحات جدٌدة، 

 من بٌنها مصطلح:

 

 )االنفجار السكانً(.                        

 

حٌث تزاحمت علٌنا المعارؾ، وطولتنا بثمافات جدٌدة، كثمافة )تحدٌد النسل(، 

باستخدام شتى الوسابل، من الموانع المختلفة، الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة، 

والمانونٌة، التً تسن لوانٌن خاصة لها، تحدد عدد أطفال األسرة الواحدة فً  

 .بعض الدول ن..)الصٌن( مثبلً 

إال أن بعضها نسً أن ٌسن الموانٌن، التً تحظر إنجاب األطفال ؼٌر     

الشرعٌٌن، الذٌن مؤلوا الشوارع، والمجاري المهجورة، وكؤن األمر ال ٌعنٌها من 

لرٌب أو من بعٌد، فً ولت أصبح العالم بؤسره، ٌتحدث عما ٌعرؾ ب..)أطفال 

 الشوارع(.

 

ب )الوزنة( اإللهٌة، للنسب المبوٌة إنه ومن الضروري والمسلم به، حس    

للؽازات فً الؽبلؾ الجوي، بحٌث ال تتعدى نسبة األكسجٌن فٌه مثبلً، حوالً 

% تمرٌباً، بالنسبة لتلن الؽازات، التً تشؽل فراغ الؽبلؾ الجوي، وذلن 21
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ً فً استمرار حٌاة  ٌنطبك، أٌضاً، على النسب الؽازٌة األخرى، مما ٌعد ضرورٌا

 ات.هذه الحٌوان

 

ال ٌفوتنا أننا نتشارن والنباتات المختلفة، فً المساهمة فً ذلن االستمرار    

 الحٌاتً، وإال لما تؽولنا علٌها و )أكلناها(، رؼم توافر أدوات الحماٌة لدٌها مثل:

 

األشوان )الشون(، والسموم، والتنكر، و)االندساس( داخل الماء، أو بعٌداً فً  

لنسٌان، الحرابك، والكوارث الطبٌعٌة، التً عملت على الصحارى، ومما ال ٌطاله ا

 إبادتنا والتخلص من معظمنا، نحن ونباتاتنا.

 

لد ٌبلحظ الفرد منا نحن بنً البشر )الواعٌٌن(، أن حدة الكوارث الطبٌعٌة     

تزاٌدت بمدر ال ٌمكن حصره، وأن الحروب، وآلٌات التدمٌر البشرٌة الماتلة، من 

أسلحة بٌولوجٌة، لد استشرت وانتشرت، وأصبحت أضعافاً  أسلحة كٌمٌابٌة أو

 مضاعفة، نوعاً وكماً.

 

 رؼم ذلن فمد تؽٌر فٌنا )لؤلسوأ(، كل شًء، بدرجات متفاوتة!     

 

 حب النفس، واألنانٌة، والحسد،             

 والمنافسة ؼٌر الشرٌفة، والؽدر، والخٌانة،             

 ونزعة التخلص من بعضنا،            

 

 والتشتت األسري، واالجتماعً بصفة عامة،            

 وانحسار آلٌات المسبولٌة الشخصٌة،             

 والمواطنة السلٌمة،            
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 والوازع الدٌنً،            

 وكثرة الفتاوى من الجمٌع ببل معرفة أو دراٌة،             

 للتسخٌر والظفر بما ٌتطلع إلٌه البعض،            

 

 حتى وإن كان منافٌاً للمبادئ، واألعراؾ،           

 والنهج السلوكً الموٌم لدى المجتمع،           

 وهذا ؼٌض من فٌض....           

 

نتج كل هذا جراء المصور، فً )زرع األسس التربوٌة السلٌمة(، بدءاً باألسرة،     

التربوٌة، وما ٌدور فً فلكها من مإسسات، ومنظمات، ومن ثم  والمإسسات

 مإسسات المجتمع، بكافة أنواعها.

 

تهدؾ التربٌة لبناء السلون الموٌم، المستمد من العمٌدة، ومن ثمافة المجتمعات    

فً ماضٌها وفً حاضرها، ومن خبلل تفعٌل الرإى التربوٌة المستمبلٌة، التً 

ً من الممارسات الفردٌة، والجماعٌة، لدى ٌسودها التنبإ، والتطلع ، انطبللا

األطفال، و تبلمٌذ المدارس، والطبلب فً مختلؾ المستوٌات التعلٌمٌة، هادفٌن 

 بذلن لخلك:

 

 )الفرد السلٌم والمعافى من السلبٌات،                   

 التً أصبحت الٌوم، دٌدن الجمٌع(.                   

 

ٌات، تنضوي تحت ما هو متعارؾ علٌه بمعادلة، عوامل النمو كل تلن السلوك    

الحٌوانً، والتزاحم، والتنافس على المتطلبات الحٌاتٌة الضرورٌة، التً أسلفنا 

 ذكرها، فمد التضت الموازنة ذلن.
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على عكس ما كان سابداً فً ولت ال ٌعد بعٌداً، فمد كانت الكوارث الطبٌعٌة،     

لواحدة، فً كل حمبة زمنٌة لد تتباعد فتراتها، وأن موت تحسب على أصابع الٌد ا

األفراد من الحٌوانات بما فٌها اإلنسان، كانت ألل بكثٌر، فمد كانت الزٌادة والملة 

ً طردٌاً، مع تزاٌد أعداد تلن  فً األعداد التً ٌستهدفها هذا الفناء، تتناسب تناسبا

 ، أو تلن التً )لامت بروس(.الحٌوانات أو النباتات، سواء كانت المزروعة منها

 

 نحن البشر ون..)حٌوانات(:      

 

 )نتشابه فً صفات مشتركة(.                        

 

 فبنظرة مدركة، نستشؾ: 

  

أننا نتحرن، كما تتحرن األسود، واألفاعً، أو كما تتحرن الحشرات       

الوضٌعة، ونخرج األصوات، عذبة كؤصوات الببلبل المؽردة، ونخرج األصوات 

المإذٌة منها كما هو فً نمٌك الضفادع )المعونج(، وفً طنٌن 

تً كانت الناموس)الباعوضة(، )أنثى "األنوفلٌس"، حاملة جرثومة "المبلرٌا"(، ال

لولت لرٌب تعرؾ ب.. )الوردة( )بكسر الواو وسكون الراء(، وهً الحمى الناتجة 

 عن المرض.

 كما أننا: 

 نحزن، ونبكً، ونشٌع موتانا، ونمٌم المآتم مثلما تفعل )الؽربان(.        

 

 عالم الؽربان:

 سنحت لً ظروفً أن أشارن فً مراسم عزاء وتشٌٌع، ألٌم ألحد )الؽربان(،     

فً ثمانٌنات المرن المنصرم، فً مدٌنة بور تسودان، من ؼٌر إخطار رسمً، إنما 

 كان عن طرٌك الصدفة المحضة فمط.
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كان أن تعرض، ولتها، أحد الكبار، أو أحد الذوات، أو أحد األعٌان، من      

)الؽربان( السوداء )اإلفرٌمٌة(، إلى الؽٌاب عن الحٌاة الدنٌا، لم أدر إن كان لد تم 

ذلن بموت طبٌعً، أم بعملٌة اؼتٌال ممصودة )عمداً(، أم بفعلة ؼٌر ممصودة، إثر 

 حدث ما، لم ٌمدر لً هللا أن أشهده. 

 

ً )من كل من وما لدٌه نفس      كان ذلن فً حدٌمة البلدٌة التً كانت خالٌة تماما

ٌتحرن (، ؼٌري أنا و )الؽربان(، و بعض )دلابك الحٌوانات(، لبٌل ظهٌرة ٌوم 

لابظ، ذلن الٌوم الذي كانت شمسه الصٌفٌة تتؤرجح، ما بٌن تممصها أدوات 

 الشواء الساخنة تارة، واحتوابها إبراً بالرمضاء محمومة، تارة أخرى.

 

لمد حاولت تلن األشجار الباسمة المتناثرة فً الحدٌمة، من خبلل ظبللها     

ج الشمسً المتسالط، المشتتة، لملة أو صؽر مساحات أورالها، التملٌل من الوه

على تلن التربة العارٌة تماماً من الحشابش )النجٌلة(، التً تتمدد رمضاإها تحت 

 نعلً، وتحت مخالب )الؽربان( العارٌة تماماً من أي نعل.

 

ً بالمدر       ً فً الجانب الشرلً لساحة المشهد، بعٌداً نسبٌاً، متوارٌا تنحٌت والفا

لبة، )أبعد من الشر وؼنٌلو(، التً بدأت تتجمع  الممكن عن أنظار الؽربان الثا

حٌث ٌرلد الجثمان المسجى على األرض، من كل صوب، ومن كل فج، فً مجامٌع 

نما إلى علمها نبؤ الممات، أو االؼتٌال، وهً تتدافع مسرعة، سابحة فً الفضاء، 

 فً تواٍل منتظم ومنساب، وهً تردد فً جماعٌة متناؼمة:

 

 )ؼاغ.....ؼاغ..... ؼاغ.....(،                         

 

من ؼٌر انمطاع، وتنزل من ساحتها الفضابٌة تلن على أرض الحدث، )متحلمة( 

 حول الجثمان، وهً ال تفتؤ تكرر فً حماسة متناهٌة:

 

 )ؼاغ.....ؼاغ.....ؼاغ.....(،                          
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ورإوسها ال تتولؾ عن التحول والنظر )البحلمة(، ذات الٌمٌن وذات الٌسار، فً  

خفة ؼٌر مؤلوفة، ٌخالطها الهلع الممزوج بالملك والتوتر، تراها متحفزة لمواجهة 

أي طارئ لد ٌحدث، جراء ذلن التجمع، الذي لد ٌعتبره البعض، وٌدرجه، تحت 

)الؽربان( الباكٌة، تجمع )سلمً(  طابلة ما هو ؼٌر مشروع، مع أنه فً نظر تلن

 وحسب، )بس من ؼٌر تصرٌح مكتوب(.

 

 )كان العزاء بحك )سخن شدٌد(،  

 ال ٌنمص من سخونته، 

 إال عدم تردٌدي لمنظومة: 

  

 )ؼاغ..... ؼاغ..... ؼاغ.....(                 

 

 التً سادت كل األجواء(.

 

 ومن بعض ما لرأت:

 سمع )ؼراباً( ٌنعك )ٌنادي( بتلن النؽمة المؤلوفة:ٌُحكى أن أحد اللؽوٌٌن،     

 

 )ؼاغ.....ؼاغ..... ؼاغ.....(،                           

 

 فنادى علٌه مخاطباً:

 )لمد أخطؤت أٌها الؽراب، فهً "ؼاُغ "                 

 المنونة بالضمتٌن ال بالسكون(.                 
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)ولت تدنً اللؽة العربٌة فً مإسساتنا لد ٌصعب فً ولتنا الحاضر،     

التعلٌمٌة(، تحدٌد مولع )ؼاغ( من اإلعراب، لكنها وحسب ما هو موروث، ستظل 

 هً )ؼاغ( المسكنة، حسب ما تملٌه ثمافة )الؽربان(.

 

 وعلى سٌرة النحوٌٌن سمعت ممن لال:

مها، إن )سٌبوٌه( النحوي ذابع الصٌت، كان ٌتسامر وابنته فً لٌلة اشتد ظبل    

فلم ٌكن هنان ؼٌر النجوم من أنٌس لهما. ففً لحظة صمت، طافت بهما، لالت 

 الفتاة ألبٌها:

 أبتاه ما أجمل السماء! -

وانتظرت الجواب منه لكنه لم ٌجبها، فانزعجت للٌبلً، وأردفت بحدة خفٌفة،          

 ظنت أنه لم ٌتبٌن سإالها:

 أبتاه ما أجمل السماء! -

 الها خابباً، من ؼٌر إجابة انتظرتها ملٌاً.للمرة الثانٌة عاد سإ

 فؤؼلظت المول، ودفعت بالسإال بموة أكثر من ذي لبل، ولالت:

 أبتاه ألم أسؤلن ما أجمُل السماء؟ -

 فؤجابها على الفور لاببلً:

 نجوُمه. -

فتعجبت الفتاة لما حدث ألبٌها، وهو الفطن الذي ٌتولد ذكاًء، والذي ٌجٌد    

اإلصؽاء تماماً، فمد ضن على سإالٌها باإلجابة، فتابعت معه األمر باستفسار ٌحمل 

 االستٌاء فً بواطنه.

 فجاءت إجابة استفسارها عما ؼاب عنها بما ٌلً: 

 

أجمل، بالفتحة، )عبلمة النصب(، إنن ٌا بنٌتً كنت فً المرتٌن تمٌزٌن الم    

فتنطمٌنها مفتوحة ما أجمل )بفتح البلم(، ولٌس بضمها، فهً تفٌد فً هذه الحالة 

التعجب! ولٌس السإال، فعرفت أنن تتعجبٌن، وتتفكرٌن فً جمال السماء لٌبلً، 

 وهذا أمر ال ٌحتاج إلجابة.
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السإال واالستفسار، لكنن عندما ضممت الم أجمل، فً المرة الثالثة، كانت تفٌد 

 فؤجبت عن سإالن.

 

 وسإالً أنا إلٌن ٌا )سٌبوٌه( هو:

 

 )ماذا كنت فاعبلً ٌا )سٌبوٌه(، لو جاءت بن األٌام إلى زمن فٌه نحن اآلن؟     

 فً عصر انحطاط لؽة األجداد؟                     

 وانسداد المنوات اللؽوٌة؟(                          

 

 التً ال ٌعرؾ مستخدمها ما ٌعنٌه البكاء على األطبلل!  

حٌث كان ٌمؾ العاشمون من الشعراء وؼٌرهم، وهم ٌبكون ساعات الرحٌل     

المفاجا، الذي لم ٌعرفوا عنه شٌباً مسبماً، إال عندما )ٌنٌخون(، عند ذلن )الطلل( 

تلفون وال فٌس بون( الباكً أٌضاً، )ألن تمنٌة االتصاالت لم ٌحن ولتها بعد(، ال )

 )حٌاة بتاعة مفاجآت وبس(.

 

 

 لال شاعرهم )حندج بن حجر الكندي(:

 

 كؤنـً ؼـداة  البٌن ٌوم تحمـلوا 

 لدى سمرات الحً نالؾ حنظل.

 

 )ٌعنً دموعه جارٌة بحر(.
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فنحن، والحمد هلل، فً زماننا هذا، )نرفع، وننصب، ونجر،( )على كٌفنا(،     

ظانٌن أن تلن الحركات )تشكٌل الكلمات(، ما هً إال عبلمات للزٌنة والتجمٌل فمط، 

نحسن بها، خطوطنا المبعثرة، التً تعلمناها من مشً النمل، علً الرمال 

لمة )العمنمل( جاءت فً معلمة )العمنمل(، ونحن إذ نتخاطب بلؽة )سٌبوٌه(، فك

 الشاعر الجاهلً )امرئ المٌس(.

 إذ ٌمول:  

 فلمــا   انتحــى   بنـــا    بطــن

 خــبت   ذي   حــماؾ   عـمنمل

 

 هصرت بفـودي رأسـها فتماٌلت

 علً هضٌم الكشح رٌا المخلخل

 

، عندما و)الحماؾ العمنمل(، هو الرمال المتكسرة، والمتموجة، كما الماء فً البحر

 تبلمسها نسٌمات شمالٌة، تعبث بها وتلهو، فً تلمابٌة )تفتح الشهٌة(.

  

 

الزالت مراسم العزاء تتوالى أحداثها، ففً ولت لصٌر جداً، كانت تتدافع من     

أمامً مبات من )الؽربان(، التً تتمافز إلى أعبل فً حركة عشوابٌة ؼٌر منتظمة، 

ا الممٌزة لها، من بٌن مختلؾ )مشٌات( نتجت عن طرٌمة )الؽربان( فً مشٌته

بمٌة أترابها، من الحٌوانات، فهً ال تتشابه إال مع مشٌة بعض أنواع من 

 العصافٌر مثل: 

 

 ما ٌعرؾ ب..)ود أبرق( وهو:                

 )الزرزور(،                           

 وأشباهه من الطٌور األلٌفة.                



 

673 

 

 

 

 رؾ عن )ود أبرق( هو:لكن مما ع   

أن له مٌزات وصفات ٌتمتع بها وحده، دون ؼٌره من الطٌور األنٌسة، ولٌس      

للؽربان فٌها من نصٌب. فالحٌاء لدى الؽراب متوافر بنسب عالٌة، على عكس ما 

هو معروؾ لدى) ود أبرق(، كما أن )الؽراب( ٌظل مشؽوالً فً معظم أولاته، 

والمتداخلة، أللها النشاطات المتزاٌدة، من اجل كسب  بمتطلبات الحٌاة المتعددة،

 لممة العٌش.

 

عندما ٌمارس )الؽراب( عملٌة المشً، ٌمفز، مستخدماً كلتا رجلٌه، إلى أعلى       

ً إلى األمام، فهو ال ٌعرؾ عملٌة تبادل الرجلٌن فً مشٌه، كما نفعل نحن  ومندفعا

 ر(.أبناء البشر، ٌعنً )ما بٌعرؾ ٌمدل وال ٌتبخت

 

تحكً األسطورة أن )الؽراب( كان فً المدٌم ٌمشً مشٌة عادٌة، ال تشذ أو      

تختلؾ كثٌراً، عن بمٌة المشٌات الكابنٌة الممارسة فً الطبٌعة، من ذوات األرواح 

 التً تعمر األرض، متناؼمة مع عوامل الجاذبٌة ومع المكونات البٌبٌة السابدة.

 

 مما جاء فً األثر ٌمال:     

إن )الؽراب( افتتن ولتبذ بمشٌة )الطاووس( االنسٌابٌة الرابعة، التً ال      

ٌشوبها لفز وال )نطٌط(، فهً تتواءم مع ذلن الذٌل الطوٌل ذي األلوان الزاهٌة، 

)منفوشاً(، متمدداً إلى الخلؾ، الذي ٌزٌنه وٌجمله وٌزٌد كثٌراً من خٌبلبه و 

 به لدى رصفابه من الطٌور. )لندفته(، التً تجعل منه مثاالً ٌحتذى 

    

حاول )الؽراب( أن ٌتحرر، وٌترن مشٌته التملٌدٌة جانباً، وبدأ ٌملد مشٌة   

 )الطاووس( 
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 )تعلم ذاتً عن طرٌك المحاكاة(.                 

 

عانى )الؽراب( ما عانى، ودخل فً دوامة من التمرٌنات والمحاوالت التً     

أرهمته، وهدرت من ولته الكثٌر، وشؽلت أولات معاشه ومنامه، وسالته حثٌثاً إلى 

الفشل المزري، فزهد فً تلن المشٌة، وانسلخ من دوامة المحاكاة، ففكر وتدبر 

 لمشٌته التً توارثها واعتادها.من أمره ما تدبر، واختار أن ٌرجع ؼٌر نادم 

 

تعثر )الؽراب( كثٌراً فً عملٌة الرجوع لماضٌه، عندما بدأ المحاولة الجادة فً    

التوصل إلى مشٌته األولى، لكنه وبكل أسؾ نسٌها تماماً، فبدأ ٌمفز )ٌنطط( هنا 

 وهنان، وانتهى به الحال إلى ما هو علٌه اآلن. 

 

فً بعض من فتٌات هذا الزمان، الرؼبة فً  زرعت مشٌة )الطاووس( تلن،    

التملٌد، حٌث أن المشٌة )الطاووسٌة(، تتواءم كثٌراً مع الضٌك من المبلبس التً 

ٌرتدٌنها، )موضة العصر(، لكن من ٌبلحظ بتدلٌك فاحص، فإن مشٌة بعضهن 

أصبحت )شتره(، فمد بدأ ٌنتابنً الخوؾ، من أن ما حدث )للؽراب( جراء 

 ٌحدث لهإالء الفتٌات،المحاكاة، لد 

 

 )فالواحدة بدل تجٌن ماشة عدٌل، تجٌن تنطط!(.            

 

لم تتعد نشاطات العزاء، الذي أشارن فٌه، الحركة الداببة، من مجامٌع    

)الؽربان( المتنامٌة، والتً أصبحت ؼفٌرة، تصاحبها نؽمة )ؼاغ( المكررة 

اهرة كبٌرة خطط لها بإتمان، المتزاٌدة التً طؽت على المسامع. فمد أضحت تظ

فهً تعبٌر حمٌمً، عما ٌجوس فً دواخل تلن المجامٌع من )الؽربان(، من حزن 

تمازجه آالم الفراق األبدي، ألحد أفرادها، مثلما ٌنتابنا نحن البشر من شعور، عند 

 فمدان عزٌز لدٌنا.
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ن( فً ؼفلة منً لم تتعد لحظات معدودة، خلت الساحة من جموع )الؽربا   

جمٌعاً، وؼادرت ولم تترن أثراً ل..)الؽراب( المٌت، وال أدرى حتى اللحظة، هل 

 دفن فً ذات المكان، أم حمل نعشه إلى جهة أخرى؟.

 

 

 )انتهت مراسم العزاء باختفاء الؽربان جمٌعها              

 من المكان فً ولت واحد ووجٌز(.                  

 

 وبمعنى آخر:

 )انتهى العزاء بانتهاء مراسم الدفن(             

 

 ٌا ربً! دي أنحنا اتعلمناها من الؽربان؟            

    

أدركت حٌنها سر الحكمة التً اختار هللا سبحانه وتعالى فٌها )الؽراب(، لٌموم    

بتنفٌذ وبتطبٌك، أول وسٌلة تعلٌمٌة على األرض، عندما لام بمواراة جثة )ؼراب( 

ً ل..)لابٌل(، بن سٌدنا آدم علٌه السبلم، لٌتعلم مٌ ت بالثرى، لٌصبح أداء عملٌا

 كٌؾ ٌتعامل مع جثة أخٌه )هابٌل(، بعد أن لام باؼتٌاله. 

  

التفت العالم اآلن، لما ٌعرؾ ب..)تكنولوجٌا التعلٌم(، التً صارت تتحكم فً      

عملٌات التعلٌم والتعلم كل المعارؾ، بما جاءت به من تسهٌبلت تصب إٌجاباً، فً 

 المختلفة، وهً ذاتها تلن التً بدأها )ؼراب( )لابٌل( بن )آدم( علٌه السبلم.

 

لكنً ال زلت أتساءل عن سر تواجد )الؽراب( األسود، بالموانا البحرٌة فمط؟    

 من ؼٌر مواطن أخرى.
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ار، وعلى فمد شهدت توافره فً العدٌد من الموانً، التً لادتنً إلٌها األلد      

 سبٌل المثال:

 موانا:

 بور تسودان، وسواكن، وعمٌك، 

 ومصوع، 

 وجٌزان، والمنفذة، وجدة، ورابػ، وٌنبع، والدمام، 

 وأبو ظبً، 

 والسوٌس، وبورسعٌد، واإلسكندرٌة،  

 وطرطوس، والبلذلٌة، وبنٌاس.

 

 )فٌخٌل لً أنها ؼربان موانا وبس.(

 

 زي ما لالوا:   

 

 لناس مذاهب(.)حب ا              

 

 كمان:    

 

 ) حب الؽربان مذاهب(.                 

 

فهً وبطوعها وإرادتها، اختارت العٌش فً مواطن تفتمد أهم ممومات الحٌاة     

 مثل: 
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 )الماء العذب، والعشب، وظبلل األشجار الوارفة(.            

 

وبذورها، وبتوافر ما ما نمصده هو تلن المناطك الؽنٌة بحشراتها، وهوامها،     

لذ وطاب من أنواع الطعام، والخٌرات الوفٌرة، التً طالما استمتعت بها )ؼربان( 

المناطك، التً تتمدد بعٌداً عن البحر، والتً تمٌزها عن )ؼرابنا( )بتاع الموانا( 

 األسود:

 

صبؽة رٌش ناعمة وبٌضاء، طبعت على صدرها، تجعلها وكؤنها من         

مرتدٌات )السدٌري( األسود مع الجبلبٌة البٌضاء، فهً أٌضاً من مستخدمات نؽمة 

 )ؼاغ( إال أنها )ؼاغ( )روٌانة شوٌة(.

 

 حدثنً من لال:    

سوداء، من إن أحد الخواجات جاء إلفرٌمٌا ب ..)أزواج( من تلن )الؽربان( ال    

شرق آسٌا )ضكور وأناتً(، وذلن بعد فحص مختبري بتؤٍن تام وروٌة، من خبراء 

علم الباٌولوجٌا، بعد أن تؤكدوا أنها ؼٌر عمٌمة، وكان ذلن على متن أحد البواخر 

المبحرة ناحٌة الؽرب، وكان نصٌبنا منها )زوج واحد فمط،( حظٌت مدٌنة بور 

 تسودان باحتضانه.

 

صح هذا الزعم فسٌصبح ذلن من الوسابل العملٌة، على أرض الوالع، إذا ما       

ً لتهجٌر الزنوج  وللمرة الثانٌة، التً ٌستخدم فٌها )الؽراب( األسود، لٌكون دافعا

األفارلة ألمرٌكا، لكن كان ذلن التهجٌر لد تم فً شكل جماعات، تزٌنها األصفاد 

هجٌر )ؼرابنا( األسود، الذي والمٌود، ولٌس فً شكل أزواجٍ كما هو الحال فً ت

 أصبح )سودانٌاً بالتجنس(.

والذي جًء به داخل )ألفاص(، عامرة بالخٌرات )المؤكلٌة والمشربٌة(، مع  

توفٌر الفتحات البلزمة فٌها إلتمام عملٌة )الشهٌك والزفٌر(، فً هواء طلك، من 

 ؼٌر )نهٌر وال جلد بالسٌاط(.
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ود كان ٌسود وٌعمر ببلد العرب منذ المدٌم، فمد مما ٌدلل على أن )الؽراب( األس    

كان بالنسبة لكافة العرب، آنذان، وكما جاء فً األخبار، إشارة للتشاإم وسوء 

البخت، فكان إذا نوى أحدهم فعل أمر ما، أو ٌمم وصوب تجاه مولع هدؾ محدد، 

ذلن وظهر أمامه )ؼراب( أسود، فما له من مناص، إال أن ٌملع فوراً عن المٌام ب

النشاط، أو تؽٌٌر اتجاهه وجهة أخرى، أو العزوؾ تماماً عن تنفٌذ ما نوى علٌه، 

 إذ كانوا ٌطلمون على ذلن الؽراب: 

 

 )ؼراب البٌن (.                          

 

 

 حتى لال بعضهم فٌه:  

 

 (.)ؼراب البٌن إنً ال أحبن ٌا ؼراب                         

 

ً بكثرة، لدى ٌعرؾ مثل هذا ال     ً وممارسا تشاإم ب..)التطٌر(، ولد كان شابعا

 سابر العربان.

 ولد جاء فً المرآن الكرٌم: 

 

 )لالوا إنا تطٌرنا بكم لبن لم تنتهوا لنرجمنكم ولٌمسنكم منا عذاب ألٌم(

                                                                                             

 (18)ٌس آٌة 

 

 

 ولال شاعر لدٌم:

 أبنً  أ بٌنا  نحن  أهل  منازل            
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 أبداً  ؼراب  البٌن  فٌها  ٌنعك            

 

 نبكً على الدنٌا وما من معشر             

 جمـعتهم  الـدنـٌا  فلـم  ٌتفـرلوا.            

                                                                         

أما نحن فً ببلدنا، فمعجبون أٌما إعجاب برفٌمنا فً )الحٌونة(، الؽراب     

)بالسدٌري أو بدونه(، ولد وصل الحال أن أطلمنا على بعض منا اسم )ؼراب(، 

تمتع بها هذا الطابر، )شبه لٌس للونه الممٌز له فمط، إنما لصفات حمٌدة ٌ

 األلٌؾ(.

  

 ن..)الذكاء الخارق!(                         

 

فهو ٌمظ وسرٌع فً اتخاذ المرار، وٌبلحظ ذلن جلٌاً عندما ٌجنح لبلنمضاض،       

على فرٌسة ما، أو محاولة الوصول إلى هدؾ محدد، كاختطاؾ األطعمة من 

حنفٌات الماء بمنماره الموي المسنن، أو  المارة، وبالذات صؽار السن، أو بفتح

استخدامه عند حفره لؤلرض متتبعاً هدفه فً باطنها، كنبش البذور التً أودعت 

داخل التربة، كؤحد الخطوات الزراعٌة لئلنبات، وؼٌر ذلن من األنشطة، التً لم 

 تتح لؽٌره من رصفابه من الطٌور الطابرة أو الدجنة.

 

 الدواجن واألرانب: 

 ٌمودنا الحدٌث إلى الطٌور الدجنة ومنها:    

الدواجن أو )الدجاج( أو )الجداد( بكسر الجٌم، إال أن أفراداً من بعض          

ً لدٌنا ب..)الفراخ( حسب التسمٌة  لبابلنا ٌنطمونها بفتح الجٌم، وتعرؾ حدٌثا

صات العربٌة الشابعة التً شملت )المذبوحة والمثلجة( معاً، وهً تمثل أحد التخص

فً كلٌات العلوم البٌطرٌة، فعندما ٌسؤل الطالب عن مجال تخصصه، ٌجٌبن بكلمة 
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واحدة، تحمل كل الجمل التً لد تكون، )مفٌدة أو ؼٌر مفٌدة(، فً زماننا هذا، 

 وهً كلمة )اصطبلحٌة(:

 

 )دواجن(!                                  

 

 ا تحمله من معنى،إنها ال تحتاج الجتهاد كبٌر فً الوصول إلى م

 

 فهً تعنً لدٌنا: 

 

)الجداد( وما ٌتعلك بحٌاته، من نشاطات، وصحة، إلى جانب منتجاته التً ال      

ً فً )البٌض(، كبٌر الحجم أو صؽٌره، أو حتى  تخفً علٌنا، وهً تتمثل تماما

 )الممزر( منه.

 

الظفر كما أن بعضنا ٌستخدم رٌشه ألؼراض هامشٌة متعددة، إذا ما عجز عن  

برٌش النعام، األكثر جماالً ونعومة )حتى فً الرٌش! فرٌش جدادنا ٌعتبر درجة 

 تانٌة(، كما هو الحال فً البٌض إذ ٌعتبر أٌضاً )درجة تانٌة( بالنسبة لبٌض النعام،

 

على عكس ما سردنا فً األسطر السابمة، فمد أجابت احدي طالبات التخصص     

 و أرانب(، فاحترت فً أمري وتساءلت: المذكور إن تخصصها هو: )دواجن 

 

 )الجاب  دا  لى  دا  شنو؟(.                     

 

وبممارنة بسٌطة، ولصفات تتعلك بكل من النوعٌن )الدواجن واألرانب(، والتً  

 ٌعرفها تماماً جمٌع من )ال ٌدرسون العلوم البٌطرٌة(:
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 أن الدواجن من الطٌور،     

 فهً تبٌض، ٌكسو جلدها رٌش،    

 لها منالٌر، عظامها مجوفة،    

 لها أجنحة، تطٌر لمسافات لصٌرة )بدل المفز(،    

 تمشً على اثنٌن،    

 وؼٌر ذلن من الصفات الممٌزة لها عن ؼٌرها من الحٌوانات.   

 

 أما األرانب فهً من ذوات الثدي،    

 فهً تلد، ٌكسو جلدها شعر )صوؾ(،    

 عظامها ؼٌر مجوفة،  )بى سنونه كمان(،لها فم     

 (،بدل الطٌرانلٌست لها أجنحة، تمفز )    

 تمشً على أربع،    

 وؼٌر ذلن من الصفات الممٌزة لها عن ؼٌرها من الحٌوانات،    

 وتفرلها   عن الطٌور.    

 

جاءت تركت المجال للطالبة المعنٌة، فً أن تتحرى عن األمر فً الكلٌة، و    

إجابتها مرتبة، تحسبها ممنعة، لكنها بالنسبة لؽٌرها كانت مفاجؤة ؼٌر علمٌة 

 وؼٌر ممبولة:

 

 )ألن اإلثنٌن حجمهم لرٌب من بعض(.                 

 

صمت بعدها ولم أنبش ببنت شفة، حتى اللحظة، التً مر علٌها من الزمان     

 ، ولٌس شهران كما جاء فً لول شاعر حكٌم:عامان
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 شهرٌن أدرجٌن لمن )ساٌك( )هـل(        

 أكـلنا البلـٌلة وفــً التـراب )ننمـل(        

 ود ابنادم )سُما( بعد الـٌباس )بنبل(        

 

)ساٌك( هو اسم ألحد الشهور العربٌة فً ببلدي، وهو ساٌك )الكرامات       

 الثبلثة( وهً شهور متتالٌة، ٌعمبها شهر )رجب( المعروؾ.

 

أما )السُما( فهو حاوٌة جلدٌة مثل )المربة(، و)السعن(، و)الخرج(، تستخدم        

لنمل الماء وحفظه، فهً عندما تجؾ، ٌعنً تكون خالٌة من الماء، ب..)تتكرمش(، 

 لكنها )بتنبل( عندما ٌبلمسها الماء.

 

ٌرمً الشاعر إلى أنه بعد العدم، والفمر، وجفاؾ الحٌاة، وشظؾ العٌش،     

ٌك ذات الٌد، سٌؤتً زمان ٌعرؾ اإلنسان فٌه طعم الحٌاة، وبمعنى آخر )ٌنبل(، وض

 كما هو الحال فً )الُسما(.

 

فهل ٌا ترى )بننبل(؟ عندما نعرؾ العبللة ما بٌن )الدواجن واألرانب(، التً     

 جمعتهما تحت تخصص بٌطري واحد؟.

 

 والسإال هو:      

 بٌطري الذي تعرضنا إلٌه،ماذا ٌضر لو سمٌنا التخصص ال      

 )دواجن ونعام(؟                          

 

 ونخلً )األرانب( تشوؾ شؽلها!     
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 لكن )البخوفنا( فً عدم اعتماد مثل هذا التخصص هو:

 

 اختبلؾ وتفاوت الحجم ما بٌن،                        

 )الجداد( و )النعام( وبس.                        

 

 

 

 أن البعض سٌمول: كما

 

 )النعام ذاته ما دواجن! لكن رلبته طوٌلة(.                        

 

إذا ما لادنا الحدٌث إلى حاالت )الفمر، وضٌك ذات الٌد، وشظؾ العٌش(، التً      

 تحول بعضاً من أفرادنا إلى ما ٌتشابه و )الُسما(، 

 

 هللا وجهه(: فمد جاء فً ممولة لسٌدنا علً بن أبً طالب )كرم  

 

 )لو كان الفمر رجبلً لمتلته(                     
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 ولٌل فً الفمر:

 

 )فمري  المال  تمل  دلٌل

 لدر ما ٌحسن أخبلله،

 ٌمولوا رذٌل، 

 

 والعندو المروش،

 لو رٌالته تسٌل،  

 تختاره المبٌلة،

 وٌبمى لٌها دلٌل(. 

 

 

 

 ولال من لال فً الفمر:

 

 بمٌت شنكٌت)دردرنً الفمر لمن 

 وودنً  الؽباٌن  لى بلود فرتٌت

 

 ٌا جبت  ماالً  فرح  أم  سومٌت

 وال )عاطن(  فولً البمولن  شٌت(
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 ولتمرٌب معنى األبٌات:

 

 فالشنكٌت هو )الحرامً(.              

 و                      

 عاطن،  أي صرخن بصوت عالً.            

 و                     

 البمولن شٌت هً )الصمور(.            

 

 وللعلم عزٌزي المارئ....

 فالماؾ الواردة فً األبٌات السابمة، تنطك مخففة مثلما تنطك عندما نمول:

 )لولً ٌا لمرٌة(                         

 

 كما أن كلمة )شٌت( تنطك كما تنطك الكلمة اإلنجلٌزٌة:

CHEAT)                                 ) 

 

لد تتبلشى وطؤة الفمر، والضٌك، بزوال الحال التً واكبتهما، وهنا تصبح حالة     

 )السُما(، من الحاالت المحفزة لتجاوز المحن، و تردٌات الحٌاة.

 

 

 فإذا لالوا  للواحد :

 

 )إنت مالن فمر كدا؟(                
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 أو لالوا لٌه: 

 )إنت وش فمر .(                

 

و ٌزعل! وما ٌاخد الحكاٌة بالسهولة التً اعتدنا علٌها، فً كثٌر من األحٌان، حم

فالفمر وجع مإذي )ناشؾ(، لكن سٌده )بٌنبل( بتؽٌر الحال، إذا كان من 

 المحظوظٌن.

 

 )لكن مرات نجد فمر عاصً، )أربعة صبلٌب(، له حساسٌة مفرطة من الماء،

 عشان كدا )أصلو( ما "بٌنبل"(.         

 

إن )العوز( نوع من أنواع )الفمر(، فمد جاء على لسان شاعر العراق )بدر    

شاكر السٌاب(، وكان أن تباعد المدى بٌنه وبٌن وطنه )العراق( )وطن الجدود(، 

وكانت حاله رهٌنة المرض، والجوع، وضٌك ذات الٌد، التً كانت دوماً متبلصمة 

األخرى للخلٌج الزاخر بمابه، حٌث بالدلعاء، فما كان ٌملن إال أن ٌناجً، الضفة 

 ترلد أرض العراق الحبٌبة لنفسه،

 فؤنشؤ ٌمول: 

 

 هنان فً الضفة األخرى....

 فحدثٌنً ٌا نمود، 

 متى أعود إلى العراق؟

 

 أتراه ٌؤزؾ لبل موتً، ذلن الٌوم السعٌد؟

 

 فلتنطفا ٌا أنت،
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 ٌا لطرات.... ٌا نمود، 

 ٌا رٌح....

 ،ٌا إبراً تخٌط لً الشراع 

 متى أعود إلى العراق؟ 

 

 وا حسرتاه فلن أعود..

 إلى العراق. 

 

 وكٌؾ ٌعود..

 من كان تعوزه النمود؟  

 وكٌؾ تدخر النمود؟ 

 وأنت تؤكل إذ تجوع،

 وأنت تنفك ما ٌجود به الكرام..

 على الطعام، 

 

 لتبكٌن على العراق... 

 فما لدٌن سوى الدموع،

 وسوى انتظارن،

 دون جدوى.... 

 للرٌاح وللملوع. 

 

 عزٌزي المارئ ..... 
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 )إن الفمُر هو الفمُر.... لو كان بالدارجً، أو بالفصٌح(. 

 

كان ٌشاع أن )الؽراب( حٌنما ٌستهدؾ الحصول على ما ٌحمله الناس فً    

أٌدٌهم أو على رإوسهم، من خٌرات تمع فً نطاق ما ٌطعمه، فهو ٌبدأ نشاطه 

شخص، حتى ٌتسنى له نٌل ما ٌرٌده عند انشؽال ب..)التنشٌن( على عٌن ذلن ال

 حامل الخٌرات بنفسه وبعٌنه الجرٌحة،

 

 )العوراء(!                        

 

 أال توافمنً عزٌزي المارئ،             

 

 )أن الؽراب ٌتمتع بذكاء خارق؟                      

 لكنه لد ٌإلم أثناء التكسب،                      

 وفً نشاطات الحصول على لممة العٌش(.                     

 

كان أهلنا الكبار ٌداعبوننا بما ٌعرؾ بلعبة )الؽراب(، وهً مجموعة من     

األسبلة ٌلمٌها األب، أو األخ األكبر، أو الخال، أو العم، أو ؼٌرهم ممن ٌكبروننا 

 سناً.

 

 )الؽراب(، فٌسؤل عن: هً أسبلة ال تخرج عن نطاق أن الطفل منا ٌمثل    

 أٌن ذهبت أمه؟                     

 وٌجٌب:    

 بؤنها ذهبت لتحضر حطباً. -
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 وٌسؤل:    

 ألي ؼرض تؤتً بالحطب؟ -

 وٌجٌب:     

 كً تولد النار. -

 أما السإال التالً فهو:     

 ألي سبب تولد النار؟ -

 فٌجٌب:    

 عشان تسوي األكل. -

 

هً أسبلة خفٌفة على الطفل، ٌمكنه اإلجابة علٌها بسهولة وٌسر، ؼٌر أن         

السابل وأثناء إلمابه لؤلسبلة، ٌكون لد وضع إصبعٌه )السبابتٌن( متمابلتٌن فً 

أعلى شفتً الطفل، أي فً موضع الشارب )الشنب(، وفً نفس الولت ٌضع 

 )إبهامٌه( تحت الشفة السفلى متمابلٌن أٌضاً.

 

عند اإلجابة على السإال األخٌر، وتحدٌداً لفظ الكلمة المستهدفة، ٌموم السابل      

ً ما  بإطباق شفتً الطفل بؤصابعه األربعة، فتؤتً اإلجابة مبتورة تماماً، وؼالبا

 تنتهً بحرؾ الباء،

 ؾ..)الُمبلح( مثبلً ٌنطك )الُمبُلب(،                   

 ك )الشاٌب(، و )الشاي( ٌنط                  

 وهكذا تنتهً العملٌة بضحكات من الحاضرٌن.

 

ً الذي ٌملً إجابة السإال األخٌر على الطفل، فلن عزٌزي     والسابل هو دابما

المارئ أن تتصور الكم الهابل من اإلجابات، التً لد تحمل معانً متدفمة ومثٌرة، 

 حسب المجموعة والمجتمع الذي تجرى فٌه مثل هذه المفشات.
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 وتسٌر العملٌة )الؽرابٌة(، سإاالً وجواباً، على هذا النمط:  

 

 ؼراب؟ -

 ؼاغ. -

 أمن وٌن روحت؟ -

 مشت تجٌب الحطب. -

 عشان تسوي بٌه شنو؟ -

 عشان تولع النار. -

 عشان تسوي شنو فً النار؟ -

 عشان تعوس. -

 

 و)بضمة( واحدة من أصابع السابل األربعة، تنملب:

 كلمة )تعوس(        إلى         كلمة: )تعوب(.          

 

إن الذي نمارسه فً لعبة )الؽراب(، ما هو إال نمط من أنماط التعلٌم و )التعلم     

الذاتً( ؼٌر الممصود، ذلن النوع من التعلٌم، الذي لم تفرد له الماعات، ولم تعد 

ملٌة التعلٌمٌة، إنما هو لد له الفصول، والسبورات، والكتب، وسابر ممومات الع

 ٌمارس داخل:

 

)حجرة جالوص بالٌة، أو تحت  شجرة ظلٌلة، أو فً العراء، ولت )ؼٌمة(، أو  

 فً )ضل ضحى(، أو )ضل ضهر(، أو آناء السوٌعات األولى من اللٌل(.

 

من لبل أن ٌدب النعاس، إلى أجفان أولبن األطفال، من ذوي المناعات التعلٌمٌة  

التً تصدر عن األب، أو عن األم، أو عن األلارب، أومن هم فً المتواضعة، 

 حكم سنهم كمعلمٌن.
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 أخً )لممان( !      

إلى أي مدى كنا نتدثر بؤثواب البراءة، والعفة، والوالعٌة فً ذلن الزمان الطٌب، 

الذي داعبنا فٌه )ؼربان( زمان، و)سمبر( زمان، و)جراد( زمان، و )أبو 

 الطهارة (. الجالون ،وفكً صلً، و

 

 وممولة:

 )ٌا رجلة دري الدم لسان الطٌر لال حرم(.                 

 

 

 

 

 وممولة:  

 السمبرٌة أم ُلووودوم،                    

 ببلد أبوي مـتٌن تموم؟                  

 تموم باكر مع العساكر.                  

 

 ٌعنً ذلن:

 )أن الزرع سٌنبت سرٌعؤ، كما هً الحال                

 فً سرعة العساكر ولٌامهم عند البكور(.                

 

 )شوؾ( عزٌزي المارئ......             

 كٌؾ كنا نتخاطب مع الحٌوانات، ألم ألل:                         

 لنا(.)إنها أبناء عمومة                                
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 وال تنس أخً )لممان(!

 )السمٌط( ، و )الملٌص(.              

 و )الترتار،  و )النبلة(.            

 و )التٌوة(.           

 و ).... أبوكم جاكم(.           

 

 و )شلٌل وٌنو؟(           

 أكلو الدودو!              

 و )شلٌل وٌن راح؟(           

 ختفو التمساح!              

 

ً لمعرفة ومرأى )الدودو(، الذي أكل )شلٌل(، )ألنو، وزي ما       كم كنت توالا

ً ما ٌكون )عضم( لدٌم، ممعن فً المدم، إن لم ٌكن  عارفٌن(، أن )شلٌل( ؼالبا

)لحؾ(، فهو ال ٌمكن أن ٌإكل إال عن طرٌك ذلن )الدودو(، الذي تؽلؽل فً 

 وٌلة.مسامعنا لفترات ط

 

أما ما هو معروؾ لدٌنا، فإن )التمساح( زاحؾ ٌعٌش فً النٌل، )فً الماء     

العذب( أو كما هو معروؾ للجمٌع ب..)البحر(. ؾ..)التمساح ( )بٌختؾ( وما 

 )بٌاكل( زي )الدودو(.

 

على ما أظن إنها ثمافة عالٌة، طالما تمتع بها أطفال تلن الحمب الماضٌة،       

أطفال هذا الزمان، الذٌن لد ال ٌفرلون ما بٌن )التمساح دون ؼٌرهم من 

 والضب(.
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ذكرنً ذالن أٌام بداٌات محو األمٌة فً ببلدنا، لدى كبار السن، من أصحاب     

المهن المختلفة، حٌث كانت كتب محو األمٌة المستخدمة فً التدرٌس، تحوي 

 صوراً لحٌوانات، أو نباتات، أو رموز معروفة فً البٌبة لدى الجمٌع.

ألول من اسمها، كان ٌكتب تحت الصورة المستهدفة، أو الرمز، الحرؾ ا    

فكان مما كتب حرؾ التاء، تحت صورة )التمساح(، وسؤل المعلم أحد الدارسٌن 

 أن ٌبٌن له:

 بالتاء شنو؟               

 

 فٌجٌب الدارس:  

 بالتاء )ورل(.              

 

 ذلن للتشابه الكبٌر ما بٌن )التمساح و الورل(.

 

 أو أن ٌجٌب:

 ممصود )حمل(. بالحاء )خروؾ( وال            

 

 وهكذا تتوارد الطرابؾ، بمثل ماهو اآلن، لكن من ؼٌر وجه للممارنة ٌذكر. 

 

لكنا نحن )أوالد الناس(، والناس لسم من ألسام الحٌوانات، له صفات تمٌزه      

عن ؼٌره، منها ما لد نشارن فٌه )التمساح( فً أحد صفاته، أو أنه لد ٌكون 

خبر(، وهً عملٌة )الختؾ( فكثٌر منا )ٌبختؾ( )سرلها مننا ونحنا ما جاٌبٌن 

 وما )بٌشٌل( بً أخوي وأخون، فمد ٌلجؤ إلى الملع العدٌل )رجالة وكدا(.

 

)دا طبعاً سلون حٌوانً تملٌدي، وؼٌر حضاري، زي البتسوي فٌه )التماسٌح(  

 للبشر ولبمٌة الحٌوانات(.

 

هم عرفوا ب..)تماسٌح بالذات ناس السوق )البٌختفوها وهً طاٌرة(، حتً أن    

السوق(، والزول )البٌختؾ ختؾ تمام( الناس بٌمولوا علٌه )تمساح كبٌر( )بٌبلع 
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جب(. و )جب( ذات الجٌم المعطشة هذه، تحمل معنى عظٌماً، نحتاج فً شرحه 

 لمجال آخر.

 

ال ٌمتصر )الختؾ( على ناس السوق فمط، كمان فً )ختافٌن( جالسٌن تحت    

 الهواء، من تٌارات باردة، )تملب الصٌؾ شتاء(، ما تدفع به مبردات

 

أكلهم )كتر(، وشرابهم )كتر(، ولباسهم )كتر(، و )كتر دي بى ضم الكاؾ     

 والتاء(،

 

ومع دا كله فهم )تماسٌح مكاتب ومحبلت(، وهإالء هم من أخطر أنواع     

من )التماسٌح(، فهم مثلهم ومثل )التماسٌح المابٌة(، ٌظهرون على السطح، 

 ولت آلخر،

 

)زي ما كان بسوى "تمساح الكشٌؾ"( )بتشدٌد الشٌن مع كسرها(، الذي  

 سنتطرق إلً ذكره فً صفحات لادمات.

 

إنه وبحسب معلوماتً المتواضعة، أن الزواحؾ كانت تعمر األرض من لبلنا،    

نحن أوالد آدم، ومن لبل )الؽراب( )كمان(، والذي تعلمنا منه كٌؾ ندفن موتانا، 

 وعلٌه تكون عملٌة )الختؾ( دي،

 

 )من ابتكارات الزواحؾ ولٌس من )البنً آدمٌن(. وهللا أعلم(.       

 

أخً )لممان(، مما ذكرنا، ومن الكلمات المتنوعات فً أدب  أعرؾ أنن تدخر    

حكاٌات )ؼراب لول: ؼاغ(، الكثٌر والمثٌر الخطر، أرجو أن ال تحرم منها 

 أجٌالنا الحاضرة والمادمة.
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 هذا بعض ما كان ٌحدث لنا ولؽرباننا فً زمان ما لبل:    

 

 )الفحم، والؽاز، والكهرباء(.                  

 

ذلن عندما كانت )الفزعة( لدى األم، ولدى صؽارها أمراً حتمٌاً، والسعً       

للحصول علً بعض من )العوٌدات( أو )المشٌشات(، ضرورٌاً، من أجل تحضٌر 

 لممة من الطعام الحبلل.

 

التً كانت تصاحبها دموع نضاحة، من أثر الدخان، وإفرازات من العرق  

ان، تصاحبت وسموم رٌح شمالٌة صٌفٌة المنسكب فً ؼٌر ما انمطاع، ولفح نٌر

حارلة، تحت عُشة )كشاشة( صؽٌرة، تصالحت بكل حمٌمٌة، مع أشعة الشمس 

الماسٌة، الثالبة، كطعنات تلن اإلبر الطبٌة، ذات األسنان الؽلٌظة، والتً كانت فً 

 ولتها تعرؾ ب..)ستمٌة وستة(.

 

(، ال زالت آثارها بالٌة، فً رحمن هللا ٌا أمً، فمد كانت لممة طعام حبلل )فعبلً    

أحشابنا، تتنازع وتتعارن مع لمٌمات هذا الزمان، الذي ما عدنا نعرؾ فٌه 

 )كوعنا من بوعنا(.

 

إنه تصالح جمٌل مع )الؽراب(، وتواإم محبب، فنحن حٌوانان، أبناء     

عمومة ب..)الولؾ( والتداخل، واالنصهار، وتوحٌد الرؼبات، والتطلعات، 

لتسابك نحو الظفر بلممة عٌش، محللة لنا فً )أؼلب األولات(، واآلمال، وا

ً لدى )الؽربان(، التً تعتمد فً كسب عٌشها على )الختؾ  ومحرمة تماما

 والسرلة(.
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 تمساح الكشٌؾ:

ٌمودنا الحدٌث عن )التماسٌح( إلى )تمساح الكشٌؾ( الشهٌر، الذي       

شال أو )ختؾ( )إبراهٌم( الملمب ب..)الكشٌؾ(، فً أوابل خمسٌنات المرن 

المنصرم، عندما كانت )التماسٌح( )تصول وتجول ( فً مٌاه النٌل، من ؼٌر 

 رلٌب، وتظهر أمام أنظار الناس )عدٌل( و )على عٌنن ٌا تاجر(.

 

ال أزال أذكر ذلن الفتى )أطال هللا عمره(، الذي حمل النبؤ )جاب الخبر(،     

خبر )االختطاؾ(، وهو ٌجري مسرعاً فً إصراٍر ؼٌر طبٌعً، متخلبلً 

المسافات ما بٌن ؼرؾ الحلة الجدٌدة المبعثرة )من ؼٌر حٌشان(، فً ذلن 

 ٌم الكشٌؾ(.الولت، متجهاً صوب دار عمنا )الطٌب ود أحمد( والد )إبراه

 

كان الفتى ٌتمتع بسالٌن طوٌلتٌن، تعلوان لدمٌن عرٌضتٌن حافٌتٌن،      

تتعالى ركبتاه وتتماببلن أمام وجهه وهو جارٌاً، ٌؽطً جسمه )عرالً( من 

)لماش( الدمورٌة، ٌكشؾ بالكامل عن تلن الركبتٌن، وجزءاً لٌس بالٌسٌر 

ح بكلمات لم من فخذٌه النحٌلٌن أثناء الجري، وكان خبلل جرٌه ذلن، ٌتصاٌ

 أفهم منها، ولتها، إال بعضاً للٌبلً مما جاء فٌها ن... :

 

 )التمساح،  وإبراهٌم الكشٌؾ،  والبحر(.              

 

بسماع ذلن الخبر المملك، انطلك الجمٌع كباراً، وصؽاراً، رجاالً، ونساء،    

افهم، شٌباً، وشباباً، فً هلع تام، بكل أنماطهم من حاملً الثٌاب على أكت

ومن  البسً الجبلبٌب )الجبللٌب(، وهم للة، ومن مرتدًٌ )العرارٌك( )جمع 

 عرالً(، و )السراوٌل الكبٌرة "أبوتكة"(.

 

منهم من ٌتناول )توبه أو عرالٌه(، الذي كان )مشروراً( على الرمضاء،     

عرضة ألشعة الشمس الحارلة، التً تساعد كثٌراً فً طرد الهوام، المتراكمة 

تزاحمة بٌن الطٌات الداخلٌة، التً عجزت األظافر عن التخلص منها، والم
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عن طرٌك )الفجٌػ(، وبعضهم ٌسمٌه )الفجٌخ(، وهً تعنً )المتل العمد عن 

طرٌك كسر الرلبة "الضؽط" باألظافر(، وتؤتً هذه االستحالة، لكثرتها 

 ولتعدد أشكالها، وأحجامها. 

 

، والكبٌر الحجم المتورد، )الروٌان( إنها تتفاوت ما بٌن األبٌض الصؽٌر    

من دماء البشر، والذي كثٌراً ما ٌحاول الفرد إبعاده، إذا شعر بدبٌبه، على 

جسده، ب..)حكة( من أظافر بارزة وحادة، مما تجعل جسمه كله )ما شً 

خٌوت...خٌوت( من آثار تلن )الكاروشة( المدمٌة، فً أحٌان كثٌرة، وخاصة 

 ولت ساعات االسترخاء.

 

تدب وتتحرن هذه الهوام فً شعور النساء أٌضاً، فٌما بٌن )الضفاٌر()أٌام     

مشاط الشعر(، فهن )ٌتجالسن( فً ثنابٌات، الواحدة خلؾ الواحدة، )ؼالباً ما 

 ٌجلسن على )البنابر( أو )العنالرٌب( الصؽٌرة )الهبابة(.

 

الته لٌستند تظل تلن الجالسة من الخلؾ، ممسكة برأس زمٌلتها، الذي أم    

علً ركبتٌها العارٌتٌن، وهً تعبث بؤصابعها فً ثناٌا شعر رفٌمتها، فً 

عملٌة تفتٌشٌة، لد تكون مضنٌة لدى البعض، ولد تكون سهلة للكثٌرات 

منهن، وذلن على حسب توافر المستهدؾ )المتٌل(، الذي ٌتم اصطٌاده عن 

 طرٌك تلن المداعبات، فً شعور بعضهن البعض.

 

ٌطلك على هذه العملٌة )الدفٌر(، )بكسر الدال وتشدٌد الفاء  هنالن من 

المنصوبة(، وآخرون ٌسمونه )الفلًٌ(،)بكسر الفاء وتشدٌد البلم المنصوبة( أو 

)الفبلٌة(،)بكسر الفاء(، وجمٌعها ٌستهدؾ لتل كابنات صؽٌرة، بؽٌة التخلص 

 نت منتشرة آنذان..منها، لتفادي اإلصابة بما ٌسمى ب.. )الحمى الراجعة(، التً كا

 

النساء فً بٌوتهن، وعند سماع خبر )الختؾ(، )أتلبجن(، وحملن ثٌاباً      

منها البالً، ومنها المتسخ، تلن التً كانت تتفاوت ما بٌن )توب( )الزراق(، 

 وحتى )توب( )الكرب األسود(، )موضة ذلن العصر(.
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)المرلاب( وٌسمى أٌضاً مما لد تلبسه النساء أٌضاً، لد تكون )الفركة( أو     

)المرباب(، فً ثمافة بعض النساء، آنذان، وكبلهما ٌربطان وسط الجسم 

لتؽطٌة المنطمة ما بٌن السرة وأعبل المدمٌن بملٌل، وهو ما ٌعرؾ اآلن 

ب..)اإلزار(، )زي بشكٌر اإلحرام األسفل(، ومن فوابده االلتصادٌة، أنه ٌوفر 

 ٌة لنسابه.لرب األسرة، تكبد شراء مبلبس داخل

 

تتفاوت )الفرن( و )المرالٌب( أو )المرابٌب(، فً أشكالها، وفً أنواعها،    

وفً ألوانها، وفً نسجها، وكمان فً خٌوطها )خٌوتها(، من الناعمة 

ً كل نوع )بً سعره، وبً ناسو  الرلٌمة، إلى الخشنة الؽلٌظة، وطبعا

 البلبسوه(. 

 

داخل )السحارة( ذات األلوان الجاذبة، ؼالباً ما تحفظ تلن الملبوسات فً      

أو داخل )الصندوق( وهو شبٌه ب..)السحارة(، لكنه ال ٌتمٌز بؤلوانها 

 الساحرة )سادة وبس(، إنما ٌشاركها فً أن له )طبلة ومفتاح(.  

 

من كبار الفنانٌن من ممتهنً النجارة فً زماننا، )حامد ود المادح(، و    

ٌخلصان تماماً فً تصمٌم تلن )السحارات( )أدمحم ود منصور(، فمد كانا 

الساحرة، وكان مشهوداً لهما بذلن، وسط النساء المتزوجات، حٌث ٌرٌن فً 

 السحارة أمراً ضرورٌاً ال بدٌل له.

 

أما الفتٌات، من المهروالت نحو البحر، فهن فً داخل )فساتٌنهن(، ذات      

فً كل شًء مع بعضها  الطراز الواحد التً تتشابه و)الجبللٌب(، وتتشابه

البعض، عدا ألوانها، وكان الواحد منها ٌعرؾ ولتها ب..)العرالً(، ومنهن 

مرتدٌات )الرحط(، ذي السٌور الجلدٌة المتدلٌة، )ٌؽطً المنطمة ما بٌن 

السرة والركبتٌن فمط(، وبمعنى آخر )ٌستر العورة وبس( وهً سترة نص 

 نص، وبذلن ٌصبحن عارٌات الصدور واألجساد.
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من الرجال من كانوا ٌحملون العكاكٌز، )العصً(، )جمع عصا( أو     

)عصاٌة(، ومن أنواعها )المرجة(، أو من ٌحملون )السفروق(، أوالرماح 

)الحراب(، أو السٌوؾ أو السكاكٌن )جمع سكٌن(، وؼٌر ذلن مما كان حمله 

 خفٌفاً وفً المتناول.

 

الكل كانت وجهته )البحر(، فجمٌعهم متٌممٌن المولع الذي أشار إلٌه      

 حامل النبؤ، فبل ٌمكن أن تشاهد ما ٌدور بٌن تلن المجامٌع ؼٌر:

 

 الهرولة، والجري، و)الجكة(، وحركة ألدام مسارعة،           

 و)ملخبطة( فً ذات الولت.                     

 

طرلاً )مشتتة( ؼٌر موحدة، وؼٌر مطرولة، تتخللها كان الجمٌع ٌسلكون      

 جذوع الشجٌرات المؽروسة والمتعممة، فً أعماق التربة البعٌدة، 

 

 )كشجٌرات: 

 اللعوت، والدهسٌر، والسدر،

 والطندب، والهجلٌج 

 عبلوة على كثافة نباتات : 

 )الدٌس( و )البردو( و )السعدة(،

 برٌنبٌط(، و )التردة( و البوص )أم صوفة( أو )أم 

 التً تصنع منها )الشكاكٌب(، 

 جمع )شكابة( و )الحصاٌر( جمع )حصٌرة(، 

 المستخدمة فً "الكشاشات" وفً سموؾ المنازل، وؼٌرها(.
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إضافة إلى حفر وفجوات أرضٌة، خلفتها مٌاه )البحر( عند الفٌضان،      

 )ولت الدمٌرة (، فكانت عثرات )عترات( الموم الذٌن نزل بهم الفزع

 المفاجا، كثٌرة ومتعددة، أخؾ نتابجها )ظلٌت الركابٌن(.

 

امتد سربال األهل من باطن المرٌة )الحلة الجدٌدة(، وتواصل حتً     

الشاطا )خشم البحر(، وما هً إال دلابك معدودة حتى كان الجمٌع، وببل 

استثناء، فً )الحجرة( )بفتح الحاء وسكون الجٌم(، ٌرلبون )تمساحاً 

لٌس ببعٌد عن الشاطا، وهو ٌطفو لٌبدو للناظرٌن، ما بٌن الفٌنة عشارٌاً( 

 واألخرى، حامبلً جثمان ذلن الفتى الؽرٌك )الكشٌؾ(.

 

عندها ٌسود الهرج، والمرج، والصراخ، والعوٌل، و)التكشٌرة( من ؼٌر     

أصوات ، وأصبح الكل منا ٌنازع ما فً دواخله، مما ٌجوس فٌها من حسرة، 

 ظ، وضٌاع شباب ،وخسارة. وحزن، وندب، ح

 

الجمٌع ٌؽمؽم وٌشخص ببصره، تجاه مولع ذلن الخاطؾ، الذي لم ٌمكنه      

تجمع الموم وصٌحاتهم المتتالٌة العشوابٌة، من اللجوء إلى الشاطا 

 )الحجرة(، كً ٌظفر بتناول وجبة، طالما خطط لها، وحظً بها مإخراً. 

 

الفتن بفرٌسته، إال إذا جاء بها إلى )مما هو معروؾ فإن التمساح ال ٌستطٌع 

 الٌابسة، فإن األمر ٌصعب علٌه كثٌراً وهو عابم داخل الماء(.

 

وصل إلى حٌث تمؾ تلن الحشود المتنامٌة فً أعدادها، الشٌخ/ دمحم ود      

الشٌخ عوض هللا ود النمٌر، المعروؾ بالشٌخ )أدمحم(، الذي انطبعت صورته 

 ى ٌومنا هذا فمد كان:فً ذهنً منذ ذلن الولت وحت

 

ً ضافٌاً، ٌؽطً ذلن العرالً والسروال      ً أبٌضا رجبلً لامة، ٌرتدي ثوبا

الطوٌل. ذا لحٌة بٌضاء، لم تفارق مسبحتُه )البمس(، أصابع ٌده الٌمنى، 
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وحباتها تتوالى فً تسالطها الذي ال ٌنمطع، الواحدة تلو األخرى، محركاً 

كر هللا، وهو منؽمس ببصرة، وبنظراته شفتٌن التتولان إلى التولؾ عن ذ

التً تحمل الكثٌر من اآلمال، والنواٌا الحسنة، الستجابة الدعوات المتتالٌات، 

إلى حٌث مجرى الحدث، حٌث لم ٌذهب ذلن التمساح اللعٌن، لمؽادرة المكان، 

 بعٌداّ.

 

جاء إلٌنا ونحن على تلن الحال، أحد رجال البولٌس، ٌحمل بندلٌة     

ة، لكنها كانت، فً ذلن الولت، ذات شؤن عظٌم، حٌث أن إصابتها كانت تملٌدٌ

 لاتلة وذات دوي صارخ.

 

وضع الرجل )البولٌس( نفسه فً حالة االستعداد، ممددا جسده الفاره،      

ً بندلٌته من أمامه، فً  وبطنه الكبٌر ٌضاجع رمال الشاطا الرطبة، مصوبا

ن ٌطلك عدداً من الطلمات، لكنها لم اتجاه خط سٌر )التمساح(، فمد استطاع أ

ً ٌذكر من التمساح إال الٌسٌر، حٌث أن بعض آثار الدماء ظهرت  تصب شٌبا

 على سطح الماء.

 

أسدل اللٌل سدوله، بعد أن فارلت المكان شمس ذلن الٌوم العبوس،    

ؼابصة فً مخببها ناحٌة الؽرب، حٌث أخفت رمال )الموز(، جل أشعتها، 

ً لها، تتفاوت وتتمازج ما بٌن األبٌض، واألصفر،  التً بدأت ترسل ألوانا

واألحمر، واألسود، الذي ؼطى على الجمٌع، وعرفنا من حٌنها، أن تلن 

 األلوان المتداخلة، هً ما ٌعرؾ ب..)لون الشفك(.

 

بات كبارنا ممن ٌستطٌعون تحمل البماء، على الشاطا، فً تلن اللٌلة     

ذهب، مكلبلً ومتدثراً بثٌاب الحسرة والندم، حالكة السواد، وذهب منا من 

وأخال الجمٌع ٌعضون على البنان من شدة الندم، وكؤنً بهم ٌرددون بٌت 

 شعر ل..)الكسعً( ٌمول:

 

 



 

712 

 

 ندمـت ندامة لو أن نفسً                

 تطاوعنً إذن لمتلت نفسً.               

 

ا االنتظار الممٌت، كما كان عاودنا الحضور مبكراً فً الٌوم التالً، وبدأن   

باألمس. ولد انتشر الخبر وذاع، وعم كل المناطك المحٌطة من المرى، 

 والفرلان، ومنازل لاطنً المشارٌع الزراعٌة المتناثرة.

 

توافد األهل من )أبعرة(، والصفٌراٌة، والفحٌبلب، وعرٌن، والشطٌب،     

والطلحة، ومبروكة، وضهٌر الحمٌداب، والعمٌرٌة، ومن ضهٌر الجفٌناب، 

والدوٌم، ومن مختلؾ بماع المشارٌع الزراعٌة المتواجدة آنذان. فمد كانت 

أواصر الترابط متٌنة، واالنصهار األسري والمومً أكثر متانة، مما دعا 

 الجمٌع للمشاركة الفاعلة فً هذه الفاجعة.

 

على أثر ذلن تجمع سكان المرى الشرلٌة )شرق البحر(، من لرى ود     

النجومً، والدباسً، والسٌال، وؼٌرها، على طول شاطبهم، ٌرلبون 

 المولؾ، فكنا نراهم وٌروننا، ولكن من ؼٌر تواصل صوتً واضح النبرات.

 

ال زال الشٌخ )أدمحم ( موجوداً ٌزاول عمله الروحً ، ورجل البولٌس     

، كذلن، ٌمارس متطلبات مهنته ابتداًء من )المترسة(، وحتى إطبلق النار

ولكنه لم ٌطلك طلمة واحدة فً ذلن الٌوم، إذ أن )التمساح( لد اختفى عن 

 األنظار تماماً.

 

تمدد انتظارنا حتى ساعة العصر، حٌث رأٌنا بعض المطع البٌض من      

األلمشة، تلوح لنا من الضفة الشرلٌة ل..)البحر(، لمد فهم الجمٌع من تلن 

ب..)الجثمان(، ملمى على الشاطا، اإلشارات و)التلوٌحات(، أنهم لد ظفروا 

 ولد اختفً )التمساح( عن مسرح الجرٌمة.
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كان ما تولعه الحاضرون لد حدث بالفعل، فعلى ظهر أحدى )المراكب(     

 الخشبٌة، )أظن أنها مركب خوجلً  (.

حمل أهل الشرق جثمان )الكشٌؾ(، من ؼٌر أذى ٌذكر، وجاءوا به     

معزٌٌن، عابسة وجوههم ومكفهرة، مشحونة صدورهم ألماً، وحزناً، ال 

ً من الهمهمات مبتورة  ٌنبثون ببنت شفة، ؼٌر كلمة )الفاتحة(، وبعضا

 الكلمات، وهم رافعً أكفهم، ضارعٌن لرحمة من هللا مبتؽاة للفمٌد.

 

موت )لكشٌؾ( الذي عرفنا فٌما بعد أنه )شهادة(، درساً ال ٌمكن أن  كان    

ٌنسى لطفل تابع الحدث لحظة بلحظة. فها نحن أطفال ذلن الزمان، تعرفنا 

على صفات لتلن الكابنات البحرٌة الفتاكة، والتً أملت علٌنا أن ال نرتاد 

 )البحر( مباشرة ل..)االستحمام( أو )العوم(.

 

العوم( على الشاطا فمط، أو داخل )الترع(، ٌعنً أننا كنا كنا نمارس )    

)نجلبػ( بحذر شدٌد. لكنا تعلمنا وتدربنا على )العوم(، حتى أصبحنا فٌه من 

الرواد وأصحاب الخبرات. كما تعرفنا على مدى خطورة )البحر( وأدركنا 

 معنى ممولة:

 

 ) البحر بٌاكل  عوامه(.                  

 

ت! أن )الكشٌؾ( كان ٌجٌد عملٌة )العوم( بمهارة، جعلته فمد سمع      

 ٌتعمك فً مٌاه النٌل، أي ٌمارس )العوم( بعٌداً عن )الحجرة(.

  

مما هو وارد فً حٌاة )التماسٌح(، أنها ال تحب الضوضاء، من حولها،      

كتلن التً تنتج عن جلبة الناس، وتواجدهم بصفة مستمرة، أثناء تؤدٌة 

خبلل نشاطاتهم المختلفة، سواء أن كانت زراعٌة، أو بحرٌة، أعمالهم، من 

كصٌد السمن، أو نمل المٌاه عبر الدواب، للمناطك البعٌدة، أو ولت ورود 
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اإلبل للشرب من البحر، فً مجموعات، لد تصل إلى المبات، والتً تمضً 

 ٌوماً كامبلً فً الشرب.

  

هرة )اإلبلٌة(، فً تسوٌك كنا نستؽل نحن أطفال ذلن الزمان، تلن التظا    

أشٌابنا ومنتجاتنا المحلٌة، ألصحاب تلن اإلبل، مثل: الخٌوط المطنٌة وملح 

الطعام، عن طرٌك تجارة تبادل السلع، حٌث كنا نمدم لهم تلن السلع، ممابل 

 حلٌب ٌحلب مباشرة من نولهم، فً أوانٌنا، التً حملناها من بٌوتنا.

 

نا بذلن الخٌر الوافر، الذي كنا نشرب منه فً كثٌر من الحاالت نعود لذوٌ 

بشراهة تامة، فهو ذو طعم ممٌز، إذ أن حموضته عالٌة، وكان ٌعتمد أنه 

ٌعالج مرض االستسماء )الصعٌد(، أو ما ٌعرؾ بمرض )ملً البطن(،الذي 

 كان مستشرٌاً ٌومها فً المنطمة، إلى جانب أمراض:

هارسٌا، والدسنتارٌا، والموب، الجدري، والبرجم، والحصبة )الحسبة(، والبل 

 والوردة، والبهك، و)النبت( وهو:

)التهاب فً باطن المدم "الوطاٌة" ناتج طعنة شوكة أو جرح لدٌم، ؼالباً    

ما ٌإدي إلى بتر المدم إذا ما تم إهماله(، وؼٌرها من أوببة ذلن الزمان 

 الماسً.

خدم فً عبلج مرض لمد ثبت علمٌاً، فً ولتنا هذا أن لبن اإلبل، ٌست    

االستسماء، الذي تطرلنا إلٌه سابماً، وهو مرض ٌعمل على إفراز الماء من 

داخل الجهاز الهضمً، إلى خارجه، والذي ٌتجمع ما بٌن الجهاز وؼشابه 

الخارجً )الستارة( كما هو متعارؾ علٌه لدى الجزارٌن، فٌنتج عنه ظهور 

ً ما ٌسببه مرض البلهارسٌ ا أو تلٌؾ الكبد أو بعض )كرش( كبٌر، وؼالبا

 أنواع من الجراثٌم.

 

إضافة لكل ذلن الزخم الحركً فهنان عدة )سوالً(، تعمل على دفع الماء   

 للمناطك المزروعة بعٌداً عن الشاطا، نذكر منها:
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)سالٌة حاج الطٌب ود مختار(، وهً )سالٌة عود(، أي أنها مصنوعة     

وادٌس(، فهً عبارة عن أوعٌة من الخشب التملٌدي الموي، ما عدا )الم

 جلدٌة أو حدٌدٌة، تتشابه والجرادل،

 

لتلن السالٌة )تروس( خشبٌة مسننة ولوٌة، تتداخل فٌما بٌنها، تحركها     

)التٌران( التً تسٌر فً حركة دابرٌة متصلة، ٌمودها صبً ٌعرؾ 

 ب..)األروتً(.

  

ع أربعة من إلى جنوب سالٌة، حاج الطٌب وبمسافة ؼٌر بعٌدة، تمب   

السوالً الحدٌدٌة، تعرؾ ب..)سوالً شٌخ الوسٌلة(، وهً من ذلن النوع 

الذي ٌرفع الماء من )المترة(، عن طرٌك )لوادٌس( حدٌدٌة، ذات شكل ممٌز 

 وجمٌل، تتحرن أٌضاً كمثٌلتها )سالٌة العود(، عن طرٌك )التٌران(.

  

أذكر ممن كانوا ٌعملون بها )الطٌب ود الكباشً(،الذي تعرض لحادث أثناء  

 عمله، كاد أن ٌفمد على أثره إحدى ٌدٌه لوال لطؾ من هللا.

 

من السوالً الشهٌرة فً المنطمة )سالٌة علً الدوش(، التً كانت تمع    

 فً المنطمة الشمالٌة )الشاطا الشمالً(، وهً )سالٌة( حدٌدٌة، من أمثال

 سوالً )شٌخ الوسٌلة(.

 

من اآللٌات ذات الماكٌنات التً كانت تجوب البحر )الباخرة(، أو ما نعرفها    

ب..)بابور البحر(، التً كانت تجوب النٌل األبٌض، ما بٌن الخرطوم و جوبا، 

 والتً كانت تستخدم فً نمل البضابع واألفراد على السواء.

 

كانت تنبعث من تلن )السوالً( بنوعٌها، أصوات منؽمة، تنتج عن تبلحم    

التروس مع بعضها البعض، فكانت تولد ذلن )الصرٌر( المنؽم، الذي ٌبعث 

فً نفس سامعه، السرور من مسافات بعٌدة نسبٌاً، ٌعلو أزٌزه وتتضح 
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عد ما الناس نؽماته، كلما الترب منها، وٌزٌد انفعاله إن أدرن سماعه لٌبلً، )ب

 تهجد(، فتذكرت )دمحم بشٌر عتٌك( شاعر الحمٌبة حٌن ٌمول:

 

 اللٌل هدا والجـو صـفا وؼـاب األتـر                

 النسٌم بجٌب من توتً أصوات المتر.                

 

ما تلن األصوات إال ما لد انبعث من أنٌن تلن )السوالً(، ففٌها ترنم    

 برٌل( مناجٌاّ:الشاعر )توفٌك صالح ج

 

 نؽم )السالٌات( حرن أشجانً                 

 وهاج الهـوى أنٌن )السوالـً(.                

 

كم أتاح لنا الزمان أن نستمتع لتلن النؽمات، ونحن على مرأى من تلن    

المٌاه الرلرالة، الصافٌة، التً تنحدر من أسفل نمطة التماء )الموادٌس(، 

نباتات متفاوتة فً أنواعها، تسودها خضرة دابمة، وهً منحدرة صوب 

 وهً من تلن األنواع، التً ٌستهوٌها أهلنا آنذان مثل: 

 

البامٌة، والملوخٌة )الخدرة(، والطماطم )البٌنضورة(، والجرجٌر، والتبش، 

والبامبً، والرجلة، إلى جانب البطٌخ والشمام )الماعون(، وبعضهم ٌطلك 

عرب الخلٌج )الخربز(، "بكسر الخاء وتسكٌن  علٌه )المالون(، وٌسمٌه

 الراء وكسر الباء".

 

لكن ولتها لم تدخل ثمافة استخدام البطاطس، والكوزا ،والفلفلٌة،     

والجزر، والبنجر، والكرنب، والخٌار، و)الخس(، فهً لم تكن تزرع فً 

 المنطمة آنذان. 
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بلم، )جمع ُمبلح(، هنالن أنواع عدة من )الملحات(، بكسر المٌم وتسكٌن ال

بضم المٌم، كانت تسود الساحة الؽذابٌة، والجمٌع ٌعرفها وٌعرؾ طرٌمة 

تصنٌعها تماماً، وطرٌمة أكلها سواء أن كانت من النوع )اللواٌٌك( أو ؼٌره 

 مثل:

 المفروكة، أم رلٌمة، الشرموط،، الكمونٌة،            

 ، أم بمبك، أم شعٌفة، أم تكشو، أم كنون           

 التملٌة، اللبن، مبلح اللبن، الروب، مبلح الروب،           

 مبلح الكمبو، مبلح أم بارد )اللبدٌب(،           

 مبلح الوٌكاب، مبلح الخدرة إلى جانب مبلح البصارة،           

 والكسرة بالموٌة )الزرلة عدٌل(.            

 

كانت أفضل أنواع المبلح )الملحات(، لدٌنا هً )مبلح اللحم(، والذي ال   

 تخلو كثٌر من البٌوت عنه فً أٌام السوق، وهً )اإلثنٌن والخمٌس(.

 

كثٌراً ما ذكرنً دوران )التٌران( فً تحرٌن )الموادٌس(، تلن الكلمات 

 الكردفانٌة، التً تحكً عن لٌمة المحبوب ومكانته السامٌة:

 

 زارعنه فً الحٌضان                  

 وراوٌنـة   بـالــتٌران                  

 

 

 اسـمن تمـٌل ٌـا فـبلن                  

 زي حنضـل الـمـٌزان                  
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 تنطك كلمة )زارعنه(، بكسر العٌن وتشدٌد النون المفتوحة وإهمال الهاء.

 د النون المفتوحة أٌضاً وإهمال الهاء.أما كلمة )راوٌنه(، فبكسر الٌاء وتشدٌ

 

وذلن حسب اللهجة المحلٌة، التً تبعث بحنٌن دافك للمستمع من المنطمة، 

 وللمستمع السودانً بصفة عامة.

 

ال ٌختلؾ دوران الجمل معصوب العٌنٌن، حول العصارة )عصارة زٌت     

ٌن السمسم(، حٌث كان ٌعصر الستخراج الزٌت، الذي كان ٌصنؾ إلى نوع

 هما:

 الزٌت العادي                  

 و                       

 زٌت الولد.                   

 

أما نحن كؤطفال، فكنا نذهب لتلن العصارة الوحٌدة، فً دٌارنا، التً كان    

ٌدٌرها )مكً ود أبو الماسم(، حٌث كنا ننال حظاً من )أم جؽوؼة(، بفتح 

 ا العم )مكً(، فكنا نهنؤ بها كثٌراً )أكل ومسوح(.الجٌم، التً كان ٌبرنا به

 

إلى جانب تلن )السوالً( كان ٌوجد )بابور التجانً حمودي(، الذي ٌتمتع     

بماكٌنات تضخ المٌاه إلى مسافات بعٌدة، حٌث ٌموم بري مجموعة كبٌرة من 

)الحواشات(، تفوق المابة )حواشة(. كانت الزراعة فٌها لاصرة على المطن 

 ذرة فمط.وال

 

أما )اللوبة العدسً( البلٌلة، فكان ٌزرع على حافتً )أبسته( أو على     

بعض التمانت )جمع تمنت(، وهو الفاصل ما بٌن كل )أنماٌة( وأخرى، و 

)األنماٌة( هً جزء من )الحواشة( مستطٌل الشكل، لد تزٌد مساحته عن 

 الثبلثمابة متر مربع بملٌل.
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كان صوت )البابور( مدوٌاً، ٌطؽى على كل األصوات، وكان المهندس  

 المسبول عنه هو:

 

 )عبد الرحمن الموشلً(، المعروؾ ب..)ود الموشلً(.            

 

 إلى جانب عدد من مساعدٌه نذكر منهم:  

 دمحم ابن عوؾ.                   

 وعوض الرضً هندي،                   

 (وخلٌفة ود البلولة                   

 أما :

 بخٌت الطاهر.                   

 وعبد الحمن )جاكومً(.                 

 فهما )سابمان فً التراكتورات الزراعٌة(.                  

 أما :

 ٌحً الفبلتً.               

 فكان هو الخفٌر )الؽفٌر( المسبول بالمشروع.                

 

ٌعتبر مشروع )التجانً حمودي( الزراعً، من أكبر وأنجح المشارٌع    

الزراعٌة فً المنطمة، وهو لطاع الخاص، فصاحب المشروع هو المدٌر 

ً وفنٌاً، ولد تم إنشاإه فً العام  م، الذي 1953العام المسبول إدارٌاً ومالٌا

 توافك مع مٌبلد أحدى شمٌماتً، أطال هللا عمرها.
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اظر هو السٌد )عبلم علً(، حٌث كان ٌموم بمعظم األعمال للمشروع ن   

اإلدارٌة، والتنفٌذٌة، وأعمال المرالبة، وٌتم كل ذلن بالتشاور العام مع 

 صاحب المشروع.

 

هنالن لجنة ثبلثٌة من )المشاٌخ( أو )الصمودة(، ومفردها )صمد(، وهم    

مزارعٌن، الذٌن ٌمفون علً ترتٌب النواحً التنظٌمٌة، واالتصال بال

وٌساعدون كثٌراً فً األعمال اإلدارٌة، وحل )حلحلة(، مشاكل المزارعٌن 

بمختلؾ أنواعها، وهم على صلة دابمة، وتنسٌك تام، فٌما بٌنهم وبٌن 

صاحب المشروع، وناظره، والمزارعٌن، وتتكون لجنة )المشاٌخ( أو 

 )الصمودة( من:

 )أدمحم ود العماس(.                      

 و                                

 )أحمد أدمحم ود اللمٌن(.                      

 و                                

 )الطٌب ود العماس ود عنمر(.                      

 

وبمعنى أدق، كانت إدارة المشروع تتكون من هإالء الخمسة، الذٌن 

 تجانس تام وتفان منمطع النظٌر.ذكرناهم، والذٌن كانوا ٌعملون فً 

 

كانت تحدث فً بعض األولات، خرولات فً المناطك المزروعة المختلفة، 

 عندما تدخل )تمع( بعض الحٌوانات المصاحبة للسكان، مثل:

 

الحمٌر، واألؼنام، وألبمار، وؼٌرها، سواء أن كانت فً شكل أفراد، أو فً  

 جماعات.
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لها من األكل، وهنا ٌتصدى لها أصحاب فً مزارع البعض، فتؤكل ما طاب  

 تلن المزروعات وٌرسلون بها إلى )الزرٌبة(.

 

من أشهر )الزراٌب( آنذان، هً زرٌبة )الشٌخ آدم ود عوض هللا( )شٌخ    

الحلة(، وهً عبارة عن حوش كبٌر من الجالوص، تودع بداخله تلن 

ونها بمبلػ الحٌوانات المهملة )الهاملة(، إلى أن ٌحضر أصحابها، وٌفتد

مالً، ٌتم دفعه لشٌخ الحلة )كؽرامة(، وذلن بعد الكثٌر من المجادالت، 

واالعتذارات، وربما صحب ذلن، تحدٌد وتمٌٌم ما تم إتبلفه من المزروعات، 

لٌصبح واجب الدفع بالنسبة لصاحب تلن الحٌوانات )الهاملة(، تدفع بالكامل 

 )للمزارع( المتضرر.

ضً ما بٌن أصحاب )البهاٌم( والمزارعٌن وٌتم ذلن إما بالترا    

المتضررٌن، أو عن طرٌك العمدة )الهٌلة( الذي ٌتم تشكٌل محكمته أٌام 

 السوق فمط بحضور شٌخ الحلة وبعض )األجاوٌد(.

 

هنالن مجموعة من )الزراٌب( األخرى المنتشرة فً المناطك المجاورة،   

الجراري(، فهً كانت كان ٌدٌرها )النور ود أحمد( المعروؾ ب..)النور 

 تإدي نفس المهمة التً تطرلنا إلٌها فً زرٌبة )شٌخ آدم(.

 

رؼم هذه الضوضاء الحٌاتٌة، ذات اإلٌماع المتواصل، التً ال تحبها 

)التماسٌح(، فمد استطاع )تمساح الكشٌؾ( أن ٌموم بعملٌة )الختؾ(، تلن 

 التً أودت بحٌاة شاب فً ممتبل العمر.  

 

أطفال ذلن الزمان، نمل ثمافة )البحر(، إلى ما كان ٌدور فً  استطعنا نحن    

لٌالٌنا المممرة )ورا الحلة(، فكان )شلٌلنا( عرضة لذلن )التمساح( الذي إذا 

ما ظفر به فسوؾ ٌؽوص، من بعد اختطافه، فً داخل مٌاه )النٌل( 

 المتبلطمة، مما ال ٌتٌح عملٌة الحصول علٌه، بالسهولة المرجوة. 
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نا وتنامت معارفنا، وبدأنا نتحدث عن الماء، أسراره، ومكوناته، كبر    

وأنواعه، فبدأنا البحث، والتؤمل، والتفكر، فً مصادره واجتررنا كثٌراً مما 

 كان ٌروٌه الشاعر ،

 

 إٌلٌا أبو ماضً فً )طبلسمه( عن )البحر(:  

 

 وسؤلت البحر ٌوماً هل أنا ٌا بحر منكا             

 أصحٌح ما رواه بعضـهم عنً وعنكـا             

 أم ترى ما زعموا زوراً وبهتاناً وإفكا             

 ضحكت أمواجه منً ولالت:             

 لست أدري.              

 

ٌمول علماء الكٌمٌاء أن )جزئ( الماء ٌحتوي على ذرتٌن من     

 الهٌدروجٌن، وذرة واحدة من األكسجٌن، وٌرمز له ب:

                                            H2 O)) 

علٌه فإذا اتحد أكثر من )جزئ( فً بوتمة واحدة، ٌتكون على أثر ذلن ما 

ٌعرؾ ب..)الماء( أو )الموٌة( أو )األلمً(. ومن المعروؾ علمٌاً أن حوالً 

 % من جسم اإلنسان ٌتكون من الماء.83

 

 

 

 لال تعالى:    

 )وجعلنا من الماء كل شًء حً(                 

 ) صدق هللا العظٌم(                                                    
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نسبة ألهمٌة الماء لدى الكابنات الحٌة، حٌوانها ونباتها، فمد تعددت سبل      

وى الحصول علٌه، ومعرفة موارده، وٌنابٌعه، فتتبعه اإلنسان/ الحٌوان،  س

 أن كان على سطح األرض أو بداخلها، أو فً الفضاءات المحٌطة بها.

 

 

 ٌتواجد الماء فً أشكال وحاالت ثبلث:    

 

 )السٌولة والصبلبة والؽازٌة(.                  

 

فهو ٌتحول من حال آلخر، حسب ما تملٌه العوامل الطبٌعٌة السابدة،     

ً وانخفاضاً، ف ٌتحدد بذلن وضعه فً أحد الحاالت كدرجات الحرارة ارتفاعا

المذكورة، لكن وفً مختلؾ تلن الحاالت، أوجدت الكابنات الحٌة اإلمكانات 

 واآللٌات المناسبة، الستخدامه االستخدام األمثل، إلى جانب الحفاظ علٌه.

 

أنه ومن فرط حبً للماء، وحاجتً الماسة والملحة له، لطراً )نمٌط( كان      

نٌت ولتاً ؼٌر ٌسٌر فً البحث عنه، بحثاً جاداً، كما تفعل كل أم فٌضاً، فمد أف

الكابنات الحٌة، عند تفجر رؼبتها فً سبٌل الحصول علٌه، وبالذات الماء 

 العذب.

 

 

 ذلن ألنه ٌنطبك علً لول الشاعر:   

 

 طٌن  أنـا  وهـو  مــاء            

 والطٌن فً الماء ذابب.            
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 )ختفت رجلً( إلى مصادر ٌنابٌعه، ومجارٌه، سواء كانت:   

 

 )أنهاراً، أو بحٌرات، أو آبار، أو )كنارات(،         

 أو ترع، أو جداول، أو جمامات، على الشواطا،        

 أو فً باطن األودٌة، أو فً لمم الجبال والمرتفعات(،        

  

ً بالحابط كل لوانٌن والتً لمست أن الماء فٌها ٌنزل إلى أعلى  ، ضاربا

 وأسباب الجاذبٌة األرضٌة.

 

 مما رواه المحدثون:      

إن بعضاً من أوالد آدم، لد ٌزهمون أرواح بعضهم البعض، من أجل      

جرعة ماء عذب، أو لد ٌشعلون نار المعارن والحروب، من أجل االستحواذ 

 على مورد من موارده.

 

 

 فً الحرص على الماء:ومما روى عن األعراب        

 

 لال عمرو بن كلثوم:

 

 ونشرب إن وردنا الماء صفواً                   

 وٌشـرب ؼـٌرنا كــدراً وطـٌن.                  
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 :ولال آخر

 هاجٌاً )فً البخل وحرص الموم على الماء(: 

 

 لوم إذا استنبح األضٌاؾ كلبهم                 

 لـالوا ألمـهم بولـً علـى النـار.                 

 

 لكن أمهم ومن شدة بخلها وحرصها على مابها المسموم :

 

 تمسن البول شحاً ال تجود به                 

 وال  تجـــود  منـه إال  بممـــدار                 

 

)ملخبط كما هو معروؾ فإن )البول( حالة من حاالت الماء، ؼٌر أنه     

شوٌة بالسموم(، إال أنه لد ٌكون مفٌداً فً بعض األحٌان )عند الحوبة(، فمد 

 أكد علماء الطب البلدي ب..)الجر بندٌة( إذ ٌمولون: 

 

 

 )إن )شراب بول( الذكور من الجمال،       

 على الرٌك، ٌفٌد كثٌراً  فً،             

 التداوي من الٌرلان(.              

 

إذا ما صدلنا وآمنا بهذه الوصفة الطبٌة، )استناداً لما جائ فً حدٌث     

الرسول الكرٌم )ص( عن بول اإلبل بصفة عامة...( فكٌفٌة جمع )البول( 

المعنً )بول الصباح(، من مصادره واستخبلصه، تحتاج لخبرات ومهارات، 
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تلن الجمال ال ٌدركها إال أولبن الجمالة المتمرسٌن، فً كٌفٌة التعامل مع 

الذكور، التً لد تكون فً حالة ثورة )هٌاج( ولتبذ، وهو من ؼٌر شن أصعب 

 بكثٌر من استخبلص اللبن من النالة.

 

الكثٌر منا ٌطلك كلمة )بول( على الصفراء )األتً(، أو )العتً(، وهً      

المسبولة مسإولٌة كاملة عن هضم وتكسٌر الدهون، وتحوٌلها إلى أحماض 

تسهل عملٌة امتصاصها فً الجسم، والتً تعالج بها )المرارة دهنٌة، كً 

ً )أكتر من  ً )بول( لكنها تجعل مذاق المرارة مستسالا النٌة(، فهً أٌضا

 اللزوم(. 

 

إال أن الصفراء التً تعرضنا إلٌها فً األسطر السابمة، ما هً إال نوع من    

ة إذا ما أضٌفت لكبد أنواع البول عند )األؼنام واألبمار(، مجازاً، تصبح ضار

ً ، ال ٌموى بنو البشر على  ً ساما الجمل )الكبدة النٌة(، فتجعل منها طعاما

مماومته ، وكثٌراً ما أدت إلى الهبلن، ذلن ألن الجمال ال توجد فٌها صفراء 

 فً األصل.

 

 

 تلمٌت من السلؾ ما ٌفٌد:    

ن مجموعة أن نالة شهٌرة فً موطنً شبشة، أدى أكل لحمها إلى هبل      

كبٌرة من الناس، جراء تناول البعض من لحمها، لكنً ال أعلم شٌباً عن سر 

 ذلن الهبلن، فهل ٌا ترى ٌكون )البول( أو )األتً( سبباً فً ذلن؟ 

 

من الوصفات الطبٌة أٌضاً، لمرضى السكري، كما  ٌشٌر بعض األطباء 

ؤلكل، أو تناوله فً البلدٌٌن، هو استخدام )األتً( بعد تجفٌفه، إما بإضافته ل

شكل )سفوفة(، فهو ٌعمل على خفض سكر الدم، وال علم لنا بمدى صحة ذلن 

 االبتكار العبلجً..
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 لطٌة فضل هلل ود دمحم زٌن:     

 

فً باطن واٍد ؼٌر ذي زرع، من األودٌة المتاخمة لما ٌعرؾ بمحافظة 

السعٌر كردفان، )آنذان(، والصٌؾ لد أراق سمومه علً، بلوافح مثل 

المولد، والشمس تتوسط سماءها دون الكواكب، أو النجوم األخر، التً 

تستحً وال تستطٌع الخروج إلٌنا إال لٌبلً، كان ذلن فً أوابل ستٌنات المرن 

 الماضً.

 

حططت برحلً، وبرفمتً رفٌك الدراسة األخ/ دمحم صالح نعٌم، الملمب    

دمحم زٌن، المنفردة بكل ب..)خرٌش(، فً داخل )لطٌة( األخ/ فضل هللا 

ً ربٌساً، )من ؼٌر منشآت(، إال بعض  مساحة الوادي، الذي ٌمثل سولا

ً من أي ؼطاء، ٌتجمع فً ذلن السوق رواده من  )الرواكٌب( العارٌة تماما

البابعٌن ومن الشارٌن، خبلل ٌوم محدد من أٌام األسبوع، ٌعنً نحن فً واٍد 

 ال أنٌس فٌه وال جلٌس سوى ثبلثتنا.

 

 كانت )بضاعتً( التً أنوي عرضها فً )ٌوم السوق(، تتمثل فً:    

حزم من )العكاكٌز( المتفاوتة فً أطوالها وفً حجمها، وهً عارٌة )ؼٌر     

مضببة(، و تشتمل البضاعة أٌضاً على )ربط( من )السٌاط( )جمع سوط(، لد 

والتً  ٌكون بعضها من )العنج(، لكن معظمها من الجلد العادي والببلستٌن،

ٌمكن استخدامها فً )البطان( )بضم الباء( الخفٌؾ، إلى جانب مهامها 

 األخرى.

 

أما )البطان( )الجد... جد(، فلسوط )العنج( فٌه صوالت وجوالت، ورؼم     

مرور السنوات، وتوالً الحمب إال أنه لم ٌؽب عن ذهنً، حتى اللحظة، ذلن 

مامنا، أثناء مراسم زواج )البطان( المشهود، الذي جرى بٌن اثنٌن من أع

)أدمحم ود الببلل(، وأنا طفل ؼرٌر، حٌث سالت أثناءه الدماء على )الكتوؾ( 

العارٌة، وتضرجت بدماء خالطها السواد، حتى أنً كنت أشبهها، عندما 

 تزاٌدت علً سنوات العمر، ب..)الكبدة  المهرودة(.
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رة منها والصؽٌرة، من شملت مبٌعاتً، أٌضاً، )السكاكٌن( بؤنواعها، الكبٌ    

ذوات الؽمد )الجفٌر(، الذي لد ٌكون مزٌناً وملوناً ب..)الزٌلمون(، وبممبضها 

)عودها( الخشبً، الذي تعلوه لطعة فضٌة، ألل ما توصؾ به أنها أنٌمة 

 وجاذبة. تعرؾ ب..)الخرزة(.

 

تتنوع السكاكٌن تلن، وتتفاوت حتى تصل مرحلة )الجزازات(، ومفردها        

زازة(، والتً تستخدم فً )لطع( أو)تمطٌع( اللحوم، و)لطع( و )تمشٌر( )ج

الخضروات، والبصل، لكنها ال تستخدم فً )الفرم( فذان من خصابص 

 )الفرامات(، التً لم أحاول التجارة فٌها.

 

)الفرامة( عبارة عن مدٌة مموسة، حادة، ؼرست فً كل جانب من       

ب، أو عود صؽٌر صمم خصٌصاً جانبٌها العلوٌٌن، لطعة من الخش

ن..)ممبض(، لحماٌة كفً مستخدماتها من النساء، فهن ٌحركنها ذات الٌمٌن 

وذات الشمال، على ما نشر تحتها من خضار ن..)الملوخٌة( أو )الخدرة(، 

 فً سبٌل تمطٌعها )فرمها( إلى أدق أجزابها.

 

ولبن النساء من كثٌراً ما كان أستاذي/ أبو بكر علً عبد هللا، ٌشبه أ      

كبار السن، وخاصة )البدٌنات( منهن ب..)الفرامة(، فهن ٌتماٌلن ٌمنة 

ً كما هو الحال فً حركة )الفرامة( عند إعمالها  وٌساراً فً مشٌهن، تماما

 أثناء عملٌة )الفرم(.

 

لن عزٌزي المارئ أن تمارن مابٌن مثل هذه المشٌة، وما بٌن مشٌة       

 ..أولبن البلبً ٌمشٌن ن.

 )مر السحابة ال رٌث وال عجل(                   

 علٌه أظن أن أستاذنا أبو بكر لم ٌتجاوز الحدود كثٌراً.
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تستخدم )الجزازة( أٌضاً فً لطع الحبال، واألربطة المختلفة، وؼٌر ذلن     

مما ٌسهل بتره، إال أنها ال تستخدم فً ذبح الخراؾ، والماعز، ولكن ٌمكن 

 بح صؽارهن من )الحمبلن والتٌوس(.استخدامها فً ذ

تعتبر التٌوس )فكاكات حٌرة(، فهً تذبح عند اللزوم، ولت لدوم )ضٌؾ     

الهجعة( )لزوم الضٌافة( و )إظهار الكرم(، ولد جاء فً لول أعرابً فً مدح 

 أحد األمراء:

 

 أنت كالـكلب فً حفـاظن للـود               

 ة الخطوب.وكالتٌس فً ممارع               

 

أما فً الحٌوانات ذات اللحم الحبلل، كاألبمار، والجمال، فاألمر ٌستحٌل      

بعض الشا، إنما ٌمكن استخدامها من ؼٌر لٌود، فً ذبح أنواع الطٌور 

 المختلفة، كالدجاج )الجداد(، والحمام.

 

)الجزازة( للٌلة الكلفة ممارنة ب..)السكٌن( التً ٌطلمون علٌها      

)الخوسة(، فعندما ٌمتلن الرجل آنذان مثل هذا النوع، ٌزداد )رجالة(، وثمة 

بالنفس، فهً تعد من وسابل )الدفاع الفاعلة(، وأٌضاً من أدوات )التجنً 

 الماتلة(.

 

 لكنً ساعتها لم أتعاط تجارة )المطاوي( ألنها:

 

 ) لد تساعد  فً ارتكاب الجرابم(.                         

 

عندما ألم األخ/ األمٌن عوض هللا عبد الرحٌم، بخصابص تجارتً،  كان 

 تعلٌمه على ذلن:
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 )إنت تستحك ٌدون جابزة نوبل للسبلم(                      

  

 

أروج لها، لم ؼٌر أنً أأكد لؤلخ/ األمٌن أن أدوات الحرب، التً كنت     

تستخدم فً لتل أبناء آدم على اإلطبلق، وذلن لعدم نشوب أي معارن بٌن 

المبابل، التً تمطن تلن المناطك، أو حتى )شكبلت( بٌن األفراد آنذان، مما 

 ٌإكد براءتً من المشاركة فً سفن الدماء.

 

لكن مما فات علٌه هو أنً وفً أٌام الصؽر، كنت ألوم بصناعة وبٌع     

بال )النبل( ومفردها )نبلة(، و)المبللٌب( ومفردها )للوبٌة(، التً تستخدم الن

فً اصطٌاد الطٌور. وبذلن تعتبر التجارة باألسلحة الفتاكة، لدٌمة بالنسبة 

 لً، فهً مهنة لها جذور.

 

كان أخً )خرٌش(، ٌمرأ )مطلع( أحد األناشٌد المدرسٌة، فً فترة التعلٌم     

 األولً، ذلن النص الذي ٌبدأ:

 

 ) أرانً فراشة طارت........( )بضم األلؾ(.                   

 

كان )خرٌش( ٌصر على تؽٌٌر أحد أحرؾ كلمة )أرانً( بحرؾ آخر،     

عبللة لها بوالع المعنى الممصود من  وذلن من ابتكاراته الخاصة، والتً ال

المصٌدة، وكان إصراره على ذلن بعزٌمة لوٌة، ال زال رصفاإه )من أوالد 

الدفعة(، ٌذكرونها وٌضحكون إلى ٌومنا هذا، إال أنً ال أجزم أن كان 

)خرٌش( ٌذكر تلن الوالعة، أم ٌا ترى طالها النسٌان مع ترادؾ السنوات 

 واألحداث.
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ندخر من ماء فً )جوالٌننا( لبل أن تتحول إلى )جركانات(  نضب ما كنا    

فً عصرنا الحالً، فمررنا الورود )للعد(، )بكسر العٌن(، الذي ٌبعد مسافة، 

لم ٌكن من الصعب علٌنا، ونحن فً عز شبابنا، الوصول إلى ذلن المورد، 

 من ؼٌر معاناة تذكر.

 

ن، على عدد من اآلبار ٌشتمل )العد( الممصود، الذي نحن فً حماه اآل     

المتماربة، ولد أثار انتباهنا، وجود كومة كبٌرة من الحبال، التً ٌنتهً أحد 

أطرافها برباط )عمدة( أحكم ربطها، بإناء جلدي صؽٌر، ال ٌتناسب على 

 اإلطبلق مع كومة الحبال ، الجاثٌة علً طرؾ من أطراؾ )الببر(. 

 

)تٌنٌا ساجناتا(، التً تمبع داخل أمعاء هذا الحال أشبه بالدودة الشرٌطٌة      

البشر، والتً لد ٌبلػ طولها عدة أمتار، تلن الدودة ذات الرأس المدبب، الذي 

( تساعد فً التصالها باألمعاء، وٌبلحظ HOOKSتدعمه ممصاصات لوٌة، )

ً وكبراً، كلما ابتعدنا عن موطن ذلن الرأس المدبب  أن جسمها ٌزداد عرضا

 بلنا الذي نحن بصدده(.)أشبه ما ٌكون بح

 

ٌعٌش طور من أطوار هذه الدودة فً  األبمار )كعابل وسٌط(، فنحن فً    

ببلدنا نُعد من آكلً لحوم األبمار األساسٌٌن فً العالم، )ٌمكن عشان لحمها 

رخٌص شوٌة، وكمان بنطلع منو بى كراع كراعٌن من الشرموط(. أما 

 الهندوس فً ببلد الهند فاألبمار لدٌهم ممدسة.

 

ل معً عزٌزي المارئ، حال أحد الهندوس، إذا ما جاءت فلن أن تتخٌ    

نتٌجة الفحص )ألمختبري( ألحدهم إٌجابٌة، وأثبتت أن أمعاءه تحتوي على 

 دودة شرٌطٌة، من نوع ال..)ساجٌناتا(؟

 إن مثل هذا الشخص فً شرعهم:            

 "كافر عدٌل"                      

 ادعة.ٌستوجب العموبة الر              
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كانت الفتحة الخارجٌة ل..)الببر( صؽٌرة، تسمح فمط بإنزال اآلنٌة    

الجلدٌة، التً تعرؾ ب..)الدلو(، فدسسنا بتلن اآلنٌة من خبللها، وبدأ الحبل 

ٌتدلى منزلماً من بٌن أٌدٌنا، ولد الحظنا أثناء عملٌة اإلنزال تلن، أنه عبارة 

مع بعضها البعض من أطرافها، عن مجموعة من الحبال البالٌة الموصولة 

 لتكون حببلً واحداً طوٌبلً، ٌمكن )الدلو( من االنؽماس داخل ماء )الببر(.

 

تدلى الحبل أو الحبال المعمدة، بكل ما تتمتع به من طول، نحو لاع     

)الببر(، وهنٌهة بدأنا فً جذب الحبل )جذبة لكل واحد منا بالتتالً(، الذي 

لى امتبلء )الدلو( بالماء، مما ؼمرنا بالفرحة، التً بان لنا ثمله، دلٌبلً ع

تجلت فً ابتسامة، طرحت كل التجاعٌد )والتكشٌرة( التً علت وجهٌنا، 

 جانباً.

 

 )شوؾ ! عزٌزي المارئ.....،        

 

 )الموٌة بتسوي للعطشان شنو؟(                    

 

ة منفرة، حالت ما بٌن أصبح )الدلو( لرٌباً، فؽمرتنا على أثر ذلن رابح     

أنوفنا وما بٌن الهواء الجوي بجدار )باطنه فٌه العذاب(، صعب من خبلله 

ممارسة االستنشاق الطبٌعً لؤلكسجٌن، الذي تحسسنا ولمسنا للته من حولنا 

 آناء عملٌة )النشل(.

 

تدرج تركٌز تلن الرابحة الكرٌهة فً ازدٌاد ملحوظ، كلما تطلع )الدلو(    

 إلنعتاق من سجنه، المتمدد ما بٌن لاع )الببر( وفتحته الخارجٌة.وتاق إلى ا
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تم إخراج )الدلو( وهو ملا  بالماء الذي ٌشوبه احمرار ؼٌر عادي، مما     

ٌدلل أن الماء مخلوط بدم كابن ما، لد فارق الحٌاة وهو جرٌح، والذي لد 

ً أو أي حٌوان آخر، ٌتمتع بدورة دموٌة ؼنٌة بالهٌ موجلوبٌن، ٌكون إنسانا

 استنتاجاً من )ذلن اللون األحمر(.

 

بعد )نشلتٌن أو تبلته( مؤلنا أوانٌنا وعدنا ل..)المطٌة(، بمابنا الدامً،     

 الذي ال مناص من تعاطٌه بحذر، لٌوم كامل وللضرورة أحكام.

 

 وتساإلً هو:

 

 )هل ٌمكن استخدام مثل هذا الماء للتداوي،            

 من أمراض ذلن الزمان؟            

 فهو أكثر تركٌزاً،            

 وبلوة،             

 وسمٌة ال زالت مجهولة(.            

 

لكنه )لطع شن( ال ٌمكن استخدامه فً الوضوء، للتؽٌر الذي طرأ على 

 خصابصه الثبلثة:

 

 )اللون، والطعم، والرابحة(.          

 

ماء، وفً كل أنواعه، وحاالته، وتلوثاته، أمر ال ملجؤ تعلمنا كٌؾ أن ال    

 عنه لؽٌره، وذلن لتفادي:
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 )نشاؾ الرٌك ونشاؾ الجلد(.                    

 

 الذي سٌجعل منا لممة سابؽة لجٌراننا من:    

 

 )الكبلب الضالة، أو المرافعٌن، أو الصمور،                

 الدٌدان.أو الحشرات أو                   

 وعلى أسوأ الظروؾ بكترٌا التعفن،                  

 أو ؼاز النتروجٌن،                   

 % من ؼازات الؽبلؾ الجوي78الذي ٌؽطً حوالً                 

 المحٌط بنا(.                

 

فهو ٌحول بعض مكونات أجسادنا بعد الفناء إلى )نترات( تمثل عامبلً  

 فً بناء الخبلٌا النباتٌة .أساسٌاً 

 

 عزٌزي المارئ:

 

 )من منا لم ٌستخدم )الشرموط( فً طعامه؟              

 وهو ٌعلم أنه خالً تماماً من الماء(.                    

 

 منابع النٌل:

من منطلك دراستً لجؽرافٌة )حوض النٌل( والذي تخٌلته )كما هو موضح على 

 هو ماثل أمامً وأنا أرلب حركة )تمساح الكشٌؾ(.الخرابط الطبٌعٌة(، وكما 
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كان النٌل ٌسري فً األودٌة، كما األفعى المرصعة بمشور زاهٌة ألوانها،  

ولٌنة فً انعطافها، وسهلة لً انسٌابها، تستهوي الناظر المتؤمل، من ؼٌر 

 خوؾ أو وجل.

 

تصورته كما لال فٌه شاعر مصر علً محمود طه المهندس، وهو ٌمنً 

 سه بالولوؾ أمام شاطبٌه:نف

 للـت والنشوة تسري فً لسانً           

 هاجــت الذكـرى فؤٌن الهــرمان؟          

 

 أبن وادي السحر صداح المؽانً؟          

 أٌـن مــاء الــنٌل أٌـن الضــفتان؟          

 

ره أو كما أشار إلى ذلن  الشاعر/ صبلح أحمد إبراهٌم فً وصٌته لطٌ        

 المهاجر ألرض الوطن:

 

 )وإن جٌت ببلد،                    

 تلمى فٌها النٌل بٌلمع فً الظبلم،                        

 زى  سٌؾ مجـوهـر،                  

 بالنجـوم  مـن ؼــٌر نظـام(.                  

 

 أو كما جاء على لسان شاعرنا التجانً ٌوسؾ بشٌر:

 

 أنت ٌا نٌل ٌا سلٌل الفرادٌس               

 نـبٌل   مـوفك  فـً   مسابن               
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مخترلاً ومتجاوزاً كل العمبات، فً بطن واٍد تحفه األشجار المتفاوتة        

فً تساممها، وفً تعالٌها لموارد السحب الباكٌات، واٍد تتخلله الشجٌرات، 

حسب موالعها من تدرج مناخ  كبٌرها، وصؽٌرها، وكثٌفها، والمتفرق منها،

 ببلدي المتفاوت، من االستوابً وإلى الصحراوي .

 

حشابش تتدرج أصباؼها فً أثوابها الخضر، مابٌن الداكن منها      

والخفٌؾ الناضح بالضٌاء، فهً تتمدد أحٌاناً، وفً أحٌان أخرى، تتسلك 

متخذة من تلن األشجار الباسمة، التً تتناطح والسحابب، من أجل المشاركة 

 معها فً نٌل لسط من الضٌاء الشمسً، الذي توارى من تحتها وتبلشى.

 

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

 

 )ٌا روحً!(.                          

 

إن الظفر بممومات الحٌاة الضرورٌة، أصبح التنافس دٌدنه و )ما مهم أن    

ٌندثر أو ٌزول واحد من أولبن المتنافسٌن، عن الوجود ( ففً شرعتهم 

 عالم األحٌاء دارون:مناصرة ودعم ما جاء به 

 

 )البماء لؤلصلح(.                     

 

ٌتصالح كل ذلن مع تلن المجامٌع، واألسراب، من الحٌوانات، الزاحؾ منها  

 ن..)ثعبان( الناصر لرٌب هللا فً ؼابات أم بادر:

 

 )بٌنما جرت الثعابٌن أجساداً                   
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 ر الحبال(.لها فً الجذوع   ج                 

 

 والطابر منها:

 

 )وتنادت طٌورها ما بٌن مطٌاؾ                  

 بـها  أو مـسبح  فـً  األعالـً(                   

 

 كل ذلن إلى جانب الحشرات، من ذوات األرجل المتعددة، مثل:      

)أبوالحرلص(، أو الطابرة منها فً الفضاءات المحٌطة، من ذوات      

أو تلن التً تلتصك على أجساد الحٌوانات من ذوات )الممصات(  األجنحة،

 مثل:

)المراد(،  بضم الماؾ، أو تلن المتواجدة بصفة مستدٌمة من المتطفبلت،  

 داخل أحشاء أو أجهزة الحٌوانات، أو من اآلفات، مثل:

 تلن التً تسكن وتتوطن، داخل فرٌعات النباتات، أو أورالها، أو )سٌمانها(. 

 

 دار بخلدي سإال )ملحاح(!   

 

 )أٌن تمبع منابع النٌل تلن؟        

 وهل من سبٌل للوصول إلٌها؟(         

 

طوؾ بً ذلن فً سماوات من التفكٌر المتواصل، والتحسس ؼٌر         

 الملموس، عندما بدأت أحلك وخواطري، فً فضاءآت ملبدة بالؽٌوم. 
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ً ومنضبطاً، دون السماح ولو      ً أمٌناً، صارما تلن التً كانت تمؾ حارسا

ً وأبداً، أثناء ذلن  ببعض من الخٌوط الواهنة، من أشعة الشمس الؽاببة دوما

الفصل الخرٌفً الممتد، ألكثر من نصؾ العام، إال بما لد تسمح ظروؾ تؤتت 

متراكم، لتتٌح لها من تحركات نسمات، باردة تداخلت بٌن فجوات السحاب ال

االرتماء، على أحضان تلن السهول المبللة، أو على طٌات تلن الموجات 

 الهٌنة، المتكسرة،

. 

ً ما تتناجى، ولطرات متدلٌات من األعالً، ترتمً بتلمابٌة   التً دابما

متناهٌة،   تتطاول على أثرها بعض أجزاء من تلن الموجات، مشرببة 

فكؤنها عطشى تتوق للبلل ولئلببلء، على حد متلهفة لها، لبٌل ارتمابها، 

 سواء.

 

 

)طبعاً دا مناخ المناطك االستوابٌة، حٌث ٌشار لتلن المنطمة فً الخرٌطة     

 الطبٌعٌة بخط )ؼلٌظ( نسبٌاً، ممارنة بؽٌره من الخطوط، كتب علٌه: 

 

 )خط االستواء(                                  

 

)البحٌرة(، فً تناؼم إٌماعً رالص، مع ما تضفٌه  تتعالى جزٌبات مٌاه     

تلن المطرات من )نمرات( خفاؾ، تجعل من بساط الماء ؼٌر المتناهً، 

جسٌمات تتمافز إلى األعالً، فً استجابة حٌة للتبللح ما بٌنها وبٌن تلن 

الجزٌبات المابٌة، فهً تعلو تارة وتخبو حدتها، تارة أخرى، فً توافك تام 

 تلن المطرات المابٌة المتسالطة.  مع حجم وثمل

 

كنت أثناء ذلن داخل زورق حدٌدي صؽٌر، ال ٌتناسب على اإلطبلق   

والمساحات المابٌة الممتدة من حولً، ببل نهاٌة، تلتمطها )عٌنان( خانهما 

 التركٌز،هما )عٌناي(!
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 )فهما للمتان، فكثٌراً ما تخرجان من محجرٌهما،      

 ا تختفٌان كلٌة بداخلهما(.وكثٌراً م           

 

لم ٌتسلل الخوؾ بعد إلى دواخلً المشتتة، ما بٌن وجودي فً زورق      

متواضع، ومٌاه ببل )ساحل(، وخضرة ببل منتهى، و نسٌمات باردات )تنمش 

الحمى(، تبلمس من أعضابً ما كان عارٌاً، مما لد خلفه ذلن الكساء المإمن 

فٌصبح كالعوامة(، وهو الذي ٌرتدٌه  من الؽرق، )عندما ٌمتلا بالهواء

السباحون والؽطاسون، بلونه األصفر المشوب باألسود فً بعض من 

 جوانبه.

 

أبحر بً )لابد الزورق( )المبلح(، بعٌداً عن )الساحل( ولٌس )الشاطا(       

فمد دخل بً الزورق إلى )اللجة(، )بضم البلم الثانٌة مع تشدٌدها(، التً 

لتنٌر( )بكسر التاء وكسر النون مع التشدٌد(، حٌث كبر كل تعرؾ أٌضاً ب..)ا

 شًء:

فاألمواج ارتفعت، واألصوات تعالت، وانمطع الهمس، والتواصل الحمٌم،  

 فٌما بٌنً وبٌن )المابد(، وأصبح الصمت هو سٌد المولؾ ببل منازع.

 

 

 وبصراحة:            

 )فمد فار التنور!(                          

وأصبحت الٌابسة )الجودي( أبعد ما تكون، وأنا إلى الؽرق، وفراق الحٌاة، 

 ألرب ما أكون.

 

ً بما ٌحدث فً بداٌات األمر، فؤنا ألترؾ من الماء المتدفك      كنت مستمتعا

 بؽزارة فابمة، بٌدي الٌمنى مباشرة، من ؼٌر :
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ً استخدام ذلن )الدلو(، الذي أتمنت استخدامه، ساعة ورودي مع أخ 

 )خرٌش( لذلن )العد(، بحثاً عن الماء ؼٌر المربً فً باطن األرض.

 

وها أنا اآلن ملا السمع والبصر، بما ٌجلجل بؤذنً من أصوات للمٌاه،     

 تتعالى، وبما ٌجعل بصري ٌؽوص فً داخل ماء ال لاع له. 

 

 أدركت ساعتها أن:    

 

 )الشًء كان لل أو كان كتر،               

 عن ماهو مطلوب،                 

 فهو مضر!(                    

 

 فؤٌمنت:                 

 )أن الضرر والع ال محالة(.                       

 ولالوا:

 

 )الكتٌرو  ٌضر  للٌلو  ٌضر(.                      

 

 

 

 وكما جاء فً الحدٌث عن الخمر والسكر:

 

 ر كثٌره فملٌله حرام(.)ما أسك                     
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 فكبل الحالٌن بالنسبة لً تتفمان فً مصٌر واحد، وهو:  

 

 )انمضاء الحٌاة بدنو األجل(.                   

  

فالموت عطشاً أو ؼرلاً )واحد(، ٌعنً ذلن أن )الموت ...موت(، لكن ٌبدو لً 

 أن:

 

 )الواحد لو مات روٌان ٌكون أحسن شوٌة(.                

 

فما ٌحدث لً اآلن أشبه بما كنا نتعامل به مع خروؾ الضحٌة، أو     

الكرامة العادٌة، فكان لبل عملٌة ذبحه، أي عملٌة )لتله عمداً(، كنا نإمر من 

ؼٌرنا، وال زلنا نؤمر نحن ب..)التوارث(، بإحضار ماء له كً ٌشرب، 

 وساعتها ٌتفانى المسكٌن فً شرب الماء بنهم،

 

ي المارئ، إن كان ذلن الذبٌح ٌعلم بؤنه سٌذبح، فكم من فتخٌل معً عزٌز 

 جرعات الماء السابؽات وؼٌر السابؽات كان سٌرتشؾ؟ 

 

 )له أن ٌحمد هللا كثٌراً على عدم وعٌه بذلن(،           

 

لكنً كنت على وعً تام بما سٌجري، إذا لم تسر األمور على ما ٌرام،      

لٌمنى عن تناول رشفات )جممات( من فمن ؼٌر لرار ممصود، تولفت ٌدي ا

 الماء المنساب حولً،
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تساوى لدي هذا الخضم من المٌاه، ولاع )ببر( عمٌك من آبار ذلن )العد(،  

المتحٌز بمكانه لرب واٍد من أودٌة كردفان، فكبلهما ٌمود إلى الماع، وأنا 

 كنت أتطلع إلى:

 

  )النزول من الزورق إلى األعلى(.                   

 

إن ما كان ٌزعجنً كثٌراً، وٌبعث بالطمؤنٌنة فً دواخلً فً ذات الولت،     

تلن النؽمات و)الهمهمات(، ذات اإلٌماع اإلفرٌمً السلٌم، التً كانت تخرج 

من بٌن فكً )لابد الزورق(، بلهجة ال أدرن معانً كلماتها، لكنً كنت أتفاعل 

 اللؽة اإلنجلٌزٌة.  مع بعضها بما تجمع لدي من حصٌلتً المعتبرة من

 

ً له العنان، كً ٌتمافز ما     كان المابد )المبلح( ٌسرح ببصره بعٌداً، مطلما

بٌن الماء من حوله، حٌث ٌطفو )الزورق(، الذي بدأ ٌعلو وٌنخفض بفعل 

الرٌاح، وما بٌن ماء السماء، الذي باتت لطراته فً حال نمو مضطرد، مع 

 اشتداد نزوله ما بٌن الفٌنة واألخرى. 

 

، وجمعت من الكلمات ما أسعفتنً به شجاعتً آنذان، تمالكت نفسً    

وبدأت أطرق مسمعً ذلن )المبلح( بكلمات منً، فكان ٌدنو وٌمٌل علً 

بجانب من جسمه المفتول، صاؼٌاً، كً ٌتمكن من سماعً، فً وسط ذلن 

الجو المشحون بالضوضاء، ال سٌما تلن الضوضاء النفسٌة التً كنت أعانً 

 ت وللت:ما أعانً منها، فتفوه

 

 إلى أٌن نحن ذاهبون ؟ -

 

 فؤجابنً على الفور:
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 إلى منابع النٌل . -

 

لم ٌتبك لً ما ألوله، فتمسكت بجانبً الزورق الحدٌدي بكلتا ٌدي،     

بمبضة حدٌدٌة حسب ما أسعفتنً به )مروتً(، وانمطع الحدٌث تماماً، ؼٌر 

ما أسمعه من ترانٌم ٌرددها )المبلح(، وؼٌر ما أُسمعه لنفسً، من دعوات 

 وبعض من اآلٌات المرآنٌة الكرٌمة، التً كنت أحفظها، 

 لى نفسً:همهمت إ

 

 )دي منابع وال مهالن؟(                     

 

إنه سإال )تحصٌل حاصل(، فهو ال ٌنتظر اإلجابة من أحد، )فاألحد الوحٌد     

بجانبً "مسطح" بتشدٌد الطاء وكسرها(، ولم ٌحاول على اإلطبلق )مؽامرة( 

 الدخول فً أؼواري، )المهرٌة تماماً(، من شدة المعاناة.

 

 

 )تنفست الصعداء!(                           

 و                                   

 )جرٌت نفس طوووووٌل، معاه حبة "لنتة"(!              

 

ذلن عندما بدأت حدة األمطار المتسالطة، فً انخفاض ملحوظ، وضعؾ أوار 

 األمواج المتعالٌة، بانخفاض سرعة الرٌاح، و بإٌماءة من لابد )الزورق(

 مشٌراً بالسبابة، عرفت أننا لد ٌممنا وصول منابع النٌل المنشودة:

 

فالمنظر أمامً كان عبارة عن )شٌمة( )بفتح الشٌن( كبٌرة جداً،    

 و)الشٌمة( هً:
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)مولع التفاؾ الماء حول نمطة واحدة، توحً للناظر بؤن الماء لد بدأ     

 ٌؽوص إلى أسفل(.

 

ة( ٌعد فضٌلة، و )مضارفة من مضارفات إن االبتعاد عن مولع )الشٌم    

المإمن على نفسه(، ذلن ألنه ٌحوي بداخله الهبلن، من ؼٌر شعور بعذاب 

 ٌذكر.

 

رأٌت مجموعة من )الشبلالت( التً ٌنحدر ماإها من األعالً فً توال      

لوي، مستمر، ؼٌر منمطع، وكانت كل مٌاهها تتجه منسابة نحو موضع تلن 

رط وٌتدافع ماإها تجاه الشمال فً تسابك ؼٌر مؤلوؾ،   )الشٌمة(، التً ٌنخ

 خبلل واد تعالت أشجاره، وناطحت السحاب، فهً:

 

 )تعٌش المنافسة الحمٌمٌة مع أترابها، من بمٌة أنواع نباتات تلن البٌبة(. 

 

انتابنً شعور بارتٌاح نفسً ال مثٌل له، عندما سلن لابد )الزورق(،      

ً ٌتمارب كثٌراً و)الساحل(، حٌث أمكننً التمعن،  وأبحر عابداً، طرٌما

والتدلٌك، وإعمال عٌنً بطرٌمة سلٌمة، فً داخل أؼوار تلن الؽابات 

 و)الساحل( المتمدد فً خضرته التً ال تنمطع.

 

ً م     ن الطٌور، الكبٌرة الحجم والصؽٌرة منها، تبعث بؤصوات رأٌت أسرابا

ً من )الزؼزؼة( ومن النؽمات العذبة، التً تبعث بالحنٌن  ً طٌبا تحمل تمازجا

الدافا فً الدواخل )المجروحة(، بالمكابدة المرٌرة، التً ؼمرتنً فً لحظات 

 مضت، وأخرى تتعالً نؽماتها فً وصفة ممٌزة ساحرة وخبلبة فهً:

 

 )تتواءم وبساط الخضرة المتمدد، علً طول الساحل،           

 حامبلً تلن التدرٌجات من االخضرار المتجانس.(             
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وجمٌعها، أي الطٌور، إما سابحاً ومسبحاً فً األعالً، أو متؤهباً لفرد جناحٌه 

معلناً ساعة اإللبلع، أو ما هو ممسن بجناحٌن مضمومتٌن، بكل عناٌة مدثراً 

 جسده، ٌنظر وٌترلب، إما صابداً أو مدافعا عن النفس، بها

 

وإما والفاً مرتكزاً على رجل واحدة فمط، مع رفع الرجل األخرى إلى أعلى،  

من ؼٌر أن تنتابه رعشة، أو هزة، أو إثناءة، مثلما ٌعترٌنا نحن أبناء البشر، 

لعبة عندما نموم بمثل هذه المحاولة، وبالذات فً )التدرٌب العسكري أو 

 "شدت" ولت الصؽر(.

 

 )الكل هنا ٌؤكل بعضه البعض إن ظفر به(.             

 

لكنً وبكل أسؾ لم أشهد )للؽراب( أي أثر، بٌن جموع تلن الطٌور  

 المتنوعة.

 )ٌظهر أنو ما بحب ظبلل األشجار والمٌاه العذبة الوفٌرة(.       

 

ها كبٌرة الحجم، فهً سابحة أللمنً كثٌراً منظر )التماسٌح( )الجد...جد( إن   

حولنا، أو مستلمٌة على )الساحل(، فاؼرة أفواهها، فً استرخاء تام، وذلن 

 لسببٌن، كما نما إلى علمً:

 

 لتتنفس وذلن بتناول أكبر لدر من األكسجٌن الجوي. -

 

 والسبب اآلخر هو:

 

 إلتاحة المجال لبعض الطٌور، كً تموم بنظافة أسنانها. -

 

 )طبعاً  دا  من  مخلفات  أكل  اللحم  النً(.            
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تحكى األسطورة أن )تمساحاً( استؤجر )أبو مركوب(، وهو نوع من أنواع     

الطٌور ذات المنالٌر الطوٌلة، كً ٌموم بنظافة أسنانه، مما تداخل وعلك بها  

 من لطع صؽٌرة من اللحم، فتم االتفاق:

 

ً الجماعة دٌل ما   عندهم لروش( لكنهم اتفموا )حسب ما هو متوافر )طبعا

 لهم من إمكانات( .

 

فلما لضً األمر، وأكمل )أبو مركوب( المهمة بنجاح كامل، طالب     

)التمساح( بإٌفاء ما علٌه من التزام تجاهه، فضن )التمساح( و )اتؽاتت( 

هده، شوٌه، وتجاهل األمر، لكنه وجه لذلن العامل المتفانً، الذي ما بخل بج

 وحسب أن أجره سٌناله بنهاٌة المهمة. وفً سخرٌة تامة لال له )التمساح(:

 

 )أحمد ربن أنن أخرجت منمارن من فمً سلٌماً!(         

 

 من الطرابؾ التً تحكى عن التماسٌح:

 

أن أحد بابعً اللٌمون المتجولٌن، حمل )طبماً(، ملٌباً باللٌمون،  مصنوعاً    

من )السعؾ( الخالص، ؼٌر ملون، كما هو مؤلوؾ فً األطباق )الطبالة(   

الدارفورٌة الصنع، المزركشة باأللوان الزاهٌة، المتجانسة، تلن التً تستخدم 

وعة على )الصوانً( أو فً تؽطٌة األطعمة، الصلبة منها والسابلة، الموض

 ؼٌرها من األوانً.

 

ً نحو مرسى المعدٌة      حمل البابع لٌمونه المكشوؾ، وانخرط مسرعا

)البنطون(، والتً كانت لد ؼادرت المرسى، لبٌل حضوره بلحظات، فرأى أن 

 ٌنتظر عودتها على الشاطا، وكان ساعتها وحٌداً.

 

فً تفان منمطع النظٌر، حتى بدأ البابع ٌتشاؼل بلٌمونه )ٌرص وٌنظم(     

أنه أصبح فً حال، ال تسمح له أن ٌدرن ما ٌجري حوله من أحداث، وكمان 

 )ٌنونً( وٌردد:

 

 اللٌمونة ٌا اللٌمونة                

 وٌن إت ٌـا مٌمـونة                
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 تعالـً ٌـا مـجنـونـة                

 أُمصري لً  لٌمونة.                

 

رفع البابع رأسه فجؤة إثر )زحزحة( الماء من حوله، وأدار فً جانب     

 البحر عٌناً، فرأى ما ر أى! وما لم ٌكن متولعاً، 

 

رأى )تمساحاً( عشارٌا، ٌتجه نحوه ؾ..)تشتت شمله(، وانتفض والفاً    

ً له بكلتا ٌدٌه، و )التمساح(  متوجساً، وهو ٌحمل طبك اللٌمون، محتوٌا

 ٌمترب زاحفاً ومهروالً إلى حٌث كان البابع والفاً وراجفاً.

 

من عندها ولى البابع هارباً، بعد أن أدار ظهره ل..)التمساح(، الذي خرج   

 الماء مندفعاً وراءه، بسرعة فابمة وهو ٌنادي علٌه:

 

 )ألٌؾ ٌا زول! أنا ما داٌر آكلن ،

 ٌس داٌر لً لٌمونه! 

 أمصها!

 

 عشان أكلت لً واحد مرضان،  

 لبل شوٌة!

 طمم لً بطنً.( 

 

 طبعاً دا زمن الحٌوان بتكلم!     

 

ه، ألصد )لكن ما كان فً داعً ٌسن )الزول( الشاٌل )التمساح( فً طبم

)اللٌمون( فً طبمه، بالطرٌمة الجات زي "أم دلدوم" دي و)ٌبوظ( علٌه، 

 )رصة( لٌمونه، فً ذلن الطبك الذي أصبح خالٌاً من اللٌمون!(.

 

 

 لكن هنالن ممولة كنا نسمعها عند السلؾ تمول: 
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 )التمساح بشرب الهواء، عشان كده بٌطلع         

 عشان ٌشرب(. ل..)الحجرة( وبفتح خشمه          

 

تذكرت ولتها )تمساح الكشٌؾ(، الذي كان ٌنفرد بالمجال كله. ولكنً اآلن     

بٌن )تماسٌح( أللهن وزناً ٌساوي أضعاؾ وزن )تمساح الكشٌؾ(، فكم كنت 

خابفاً واجفاً، إذا ما كان أحد تلن )التماسٌح( من ذوي المسؽبة، طرح ٌداً منه 

ناولنً من ٌد ندٌة، ورخصة، كمان ملبدة، ومرصعة، ب..)الحراشٌؾ(، وت

)ممرش(،)ٌد آدمٌة طاعمة(، كانت ممدودة تعبث بالماء، أثناء انزالق 

ً ورحمة، لتسد بعضاً من رمك الجوع  )الزورق( علٌه، أرسلها هللا له رزلا

 لدٌه.

 

تولفت ٌدي وللمرة الثانٌة، خوفاً، عن مبلمسة تلن المٌاه الجارٌة، فلمد     

)و إن لم أشرب أو أرتشؾ لدراً، ولو ٌسٌراً، من الماء(، شعرت باالرتواء، 

وخفت على نفسً من التسمم المابً )مجرد زعم(، إذا ما تمادٌت فً تناول 

 ذلن الماء العذب.

 

 )شوؾ الخوؾ بمى لدر شنو؟(.                    

 

ال أستطٌع أن أصؾ حالتً وشعوري، ولدماي تبلمسان أرض ذلن 

بؤشتات من أنواع الحشابش، التً تتفاوت فً ارتفاعاتها )الساحل(، المرصع 

 عن األرض، وفً كثافاتها وفً ألوانها.

 

إال أنً كنت سعٌداً أٌما سعادة، حٌث أنً شاهدت وتعرفت عن لرب، لكل ما  

 كان حلماً وخٌاالً، ظل ٌراود دواخلً منذ أعوام وأعوام.
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من خبلل الخرابط  دخلت مدٌنة )جنجا(، التً تعرفت علٌها من لبل،   

الجؽرافٌة، سواء كانت فً األطلس المدرسً، أوفً ؼٌره من الخرابط 

 الكبٌرة، التً ٌستخدمها المعلمون فً تدرٌس مادة الجؽرافٌا فً زماننا ذان.

 

 )من لبل أن ندخل فً عوالم )اإلنترنت(، وما ٌتبعه من تمنٌات 

 لربت كل بعٌد وسخرت كل عسٌر(.              

 

تمبع )جنجا(، وهً التً تضم مولع )المنابع والشبلالت( التً تعرضنا     

لها، على أحد سواحل تلن )البحٌرة( العرٌمة الشهٌرة ب..)بحٌرة فٌكتورٌا(، 

التً تتمدد عبر ثبلث دول من دول إفرٌمٌا المتجاورة، والتً تتمٌز بنبع 

 بموة فابمة.  ذاتً، عبلوة على ما تسكبه الجبال المحٌطة بها من ماء منهمر

 

ً فٌما ٌعرؾ       من ههنا تبدأ مسٌرة النٌل، صوب الشمال، متخلبل ومنسابا

بوادي النٌل، حٌث تسنى لً متابعة ذلن المسٌر، حتى مصب فرعٌه عند 

 البحر البٌض المتوسط. 

 

فرأٌت ما رأٌت، وسمعت ما سمعت، من الحكاوي واألساطٌر، ومن أصوات 

ج تواجدها من نوع آلخر، وتحمك بذلن الحلم الحٌوانات بؤنواعها، وبتدر

 الذي راودنً كثٌراّ كما أسلفت.

  

 تحكً ممولة، ال أدري مصدرها:

إن الصخرة التً نسً فٌها الؽبلم، الذي كان برفمة )سٌدنا موسى( علٌه    

السبلم، )الحوت(، فً رحلتهما المعروفة لدى الجمٌع، عند مجمع البحرٌن، 

ٌن، كان فً ملتمى النٌلٌن األبٌض واألزرق، لبالة أن ذلن االلتران للبحر

 جزٌرة توتً.

 



 

741 

 

تضٌؾ بعض المموالت، التً نسبت لشخصٌات سودانٌة اعتبارٌة، أن      

 )سٌدنا موسى( علٌه السبلم، كان سودانً الجنسٌة، وذلن:

بما عرؾ به من طول فارع، ولون أسمر، مضافاً لذلن أنه لم ٌكن فصٌحاً     

وب، مما جعله ٌستعٌن بؤخٌه هارون، عندما أرسل إلى فرعون   بالمدر المطل

 مصر: 

 

  71النازعات آٌة  – )إذهب إلى فرعون إنه طؽى( 

 

 

من منا لم ٌسمع ب..)تمساح توتً(، الذي أرعب المجتمع أٌما رعب،     

فكان ٌطوؾ فً مٌاه النٌل من ؼٌر لٌود، مما استدعى المسبولٌن، وسكان 

المنطمة، العمل الجاد من أجل المضاء علٌه، وذلن بعد محاوالت جمة، خلفت 

فً  وراءها ذكرٌات مإلمة، وطرابؾ تجترها أفواه المحدثٌن من السكان

 المنطمة وؼٌرها.

 

على أثر ذلن تولؾ البعض عن ارتٌاد البحر، ولل صٌد األسمان، كما لل     

اإلبحار الترفٌهً لدى كثٌر من هواته، )دا تمساح واحد! عزٌزي المارئ 

ٌسوي فً الناس كل ذلن(، فما بال )تماسٌحً( التً كان لعابها ٌسٌل، وهً 

ق(، متذولة )تتلمض( طعم اللحم تدور فً فلكً، وأنا بداخل ذلن )الزور

 اآلدمً المحبب كثٌراً لدٌها. 

 

ال أحد ٌعرؾ من أٌن ظهر ذلن )التمساح؟(، فهل هو )نازح(، أم ذلن     

الذي تعشك ببلد )االؼتراب( كما عشمناها نحن فً ذلن الولت، فؽادرنا بعٌداً 

عن الوطن، وهاجرنا أفراداً وجماعات، عندما اشتدت بنا الحال، وضالت 

متلهفاً موارد الرزق، أم هل ٌا ترى ٌكون لد ضل طرٌمه؟ فجاءنا ٌسعى 

 للمؤوى، من أحد منابع البحرٌن األبٌض أو األزرق.
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لادنً الشوق فً زمن باكر من عمري إلى ممرن النٌلٌن بالخرطوم، حٌث    

تتمازج مٌاههما عند الملتمى، )الممرن(، حٌث جلست وحٌداً ال أحد ؼٌري، 

ؼٌر مراكب صٌد األسمان المبعثرة هنا وهنان، إذ كان ولتها الناس من 

 ن المدن الثبلثة، للٌلٌن.سكا

 

ً كلتا كفً،       أذكر أنً رشفت ماًء من عند نمطة الملتمى، مستخدما

فؤحسست بسعادة ؼامرة من جراء شرب ذلن )المزٌج(، الذي لم نعهده، إال 

عندما كنا نذهب إلى )الشفخانة(، فنتناول جرعة دواء سابل، ٌسمى 

ٌمدمها لنا عمنا عمر ود )المزٌج(، فً كؤس أبٌض،  من معدن )الطلس(، 

 برٌر ود الشٌخ علً )الممرض(، وكنا نسمٌه )الحكٌم( فً زمن الطفولة.

 

إال أن الحكٌم المعتمد من وزارة الصحة كان هو )الحكٌم ٌوسؾ( من     

الدوٌم، وهو والد أستاذنا )الطٌب ود الحكٌم ٌوسؾ(، كان رجبلً ولوراً، 

لة(، وكانت وصفاته الطبٌة ذات فعالٌة وأنٌماً، ٌتمتع باحترام جمٌع أهل )الح

 ملموسة، لدى المرضى والمستفسرٌن..

لم تؽادر ذهنً حتى اللحظة، ذكرى شوكة )الهجلٌج( تلن، التً انؽرست    

فً باطن لدمً الٌسرى، الحافٌة، وأنا ال زلت أتطلع إلى دخول )المسٌد(، 

 ككل أطفال ذلن الزمان، من أجل لراءة المرآن الكرٌم.

 

لمد اجتهد والداي، وتفانا كثٌراً فً إخراج تلن )الشوكة( اللعٌنة،     

 مستخدمٌن كل الوسابل المتاحة آنذان مثل:

 

 المنماش، والمسلة، واالشفا،

 وشون الكتر، والسبٌب، والسكٌن،      

 وزٌت السمسم،       
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وأذكر أنه كان من بٌن تلن الوسابل، )اإلبرة والخٌت(، وكان صراخً     

ً من الرأفة والحنان، فتولفا عا لٌاً وعمٌماً، مما زرع فً للبً والدي، شٌبا

 عن المحاولة الجراحٌة )النكت(، وحملنً والدي على كتفه إلى الشفخانة.

 

لرر )الحكٌم ٌوسؾ( ومساعده عمنا )عمر ود برٌر(، إجراء عملٌة    

مط، جراحٌة عاجلة، استخدما فٌها )المشرط( و )الملماط( و )الممص( ف

انتهت باستبلل شوكة )هجلٌج( طوٌلة وؼلٌظة، من باطن لدمً )وطاٌتً( 

 المتؤلمة.

 

 كم كانت تلن الشوكة )راضٌة( و )مسترٌحة( و )آمنة(،          

 فً مرلدها ذلن،           

 من لبل أن تنزع عنوة، من ذلن المرلد.          

 

           ً  ،وكم كنت متؤلماً وللماً صارخاً باكٌا

 بما تربع فً جوؾ،           

 )وطاٌتً( المنكوبة.          

 

أجرٌت العملٌة الجراحٌة، من ؼٌر استخدام )البنج(، الذي ال أجزم إن كان     

متوافراً فً تلن األٌام، فً المستشفٌات والشفخانات أم ال، وبدالً عنه كان أن 

ال أستطٌع الحران من تحت لبضتً أبً  تم هجري على ممعد طوٌل، بحٌث

 ومساعد الحكٌم.

كان كل شًء مسٌطر علٌه تماماً، ما عدا أدوات الصوت، التً كانت     

ملكً وتحت سٌطرتً تماماً، وهً جمٌع ما ٌحتوٌه الفم من لسان، وشفتٌن، 

وأسنان، وحبال صوتٌة )مطرلة( تماماً، لكن كل ذلن لم ٌشفع لً لدي الطبٌب 

 )المداوٌا( ومساعدٌه الرسمً والمتعاون.
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ضع )ما عرفته مستمببلً(، صبؽة ٌود، وشرٌط أبٌض انتهى األمر بو    

جمٌل، ولٌته من مبلمسة التراب، باالرتكاز على كعبً عند المشً، لفترة 

 لٌست بالمصٌرة .

 

ال زلت أحس بوخز تلن الشوكة حتى كتابة هذه السطور، كلما ال مست    

ي أصابع ٌدي ذلن الجرح، الذي ال زال ؼابراً، ٌحدث عن حمبة كان التداو

 فٌها بالرجالة وبس.

 

وتؤسفت كثٌراً أن شوكتً تلن، لم تشهد زمن الموجات الصوتٌة،      

 واللٌزر، وعملٌات التجمٌل، التً ال ؼنى عنها فً لتنا الحاضر.

 

رحمكم هللا ٌا )أبً(، وٌا )الحكٌم ٌوسؾ(، وٌا عمنا )عمر ود برٌر(، فمد    

والتً ربما لادتنً بعدها خلصتم لدمً من )نبت( كانت ال محالة والعة، 

 للمشً لفزاً أو حبواً.

 

كان كؤس  المزٌج مصنوعاً من معدن )الطلس( الخالص، الذي ربما شابته    

بعض من )الظلطات السوداء( على جانبٌه، لكن ما كنا نرتشفه من )مزٌج(، 

 كان كافٌاً لمعالجة مجموعة من أمراض ذلن العصر مثل:

 

 ن، والحمى،)الكحة )المحة(، ووجع البط

 واإلمسان، واإلسهال، والصداع، 

 واالستفراغ وهو )التما( أو )الطراش(، 

 إلى جانب وجع الجسم، وخمة النفس وضٌمه، 

 والشحتافة، وأبو الشهٌك. 
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وعبلج حمى "السحابً " من لبل اكتشاؾ التطعٌم، )المراحة أو المروحة(،  

بمسح مكان الجرح الذي التً كنا نتعاون علً مداواة جروحها، أو لروحها، 

خلفته، ب..)رٌك الصباح(، الذي كان شافٌاً، وكافٌاً وبدٌبلً، عن مزٌج عمنا 

 عمر ود برٌر.

 

ذلن من لبل أن نتعرؾ على فعل الرسول الكرٌم، صلوات هللا وسبلمه علٌه، 

حٌث كان ٌضع سبابته على لسانه، ثم ٌضعها على األرض، وٌمسح بها 

 مكان األلم وٌمول:

 

 )برٌك بعضنا، وتربة أرضنا، لٌشفى سمٌمنا، بإذن ربنا(.           

 

عرفت مما درست فً علم الجؽرافٌا، أن )النٌل األزرق( ٌنبع من       

األثٌوبٌة، وكنا نعرفها فً ذلن الولت ب..)الحبشة(، أو مرتفعات الهضبة 

مع الحبشة، وسكانها هم )الحبش( أو )األحباش(، وفً تطور أخٌر، وتماشٌاً 

 ما تم استٌراده من ببلد العرب األخرى )الحبوش( بضم الحاء.

 

 النٌل األزرق:

بدأت رحلتً بمتابعة مجرى النٌل األزرق معكوسة، ٌعنً )عكس التٌار(،    

من المصب إلى المنبع، فمد كان النٌل ضٌماً فً مجراه، عمٌماً، ؼابراً فً 

األرض، تٌاره لوي، )ٌاكل عوامه بإتمان تام(، ٌتمٌز بوجود )الهدام(، الذي 

 كم أفنى حٌاة كثٌر من الشباب.

 

فاع فً مجراه، حتى أن الناظر إلى ملتماه مع نظٌره هو نهر سرٌع االند   

)النٌل األبٌض(، ٌشعر بؤن مٌاهه المندفعة تدفع بمٌاه ذلن )األبٌض(، بعٌدا 

عن مجراه، وٌدلل ذلن على االنحدار شبه الرأسً، لمٌاهه )المتدلٌة( من تلن 

 )الهضبة األثٌوبٌة(.
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سابد فً مجرى مٌاه )النٌل لم ألحظ تواجد الكثٌر من )التماسٌح(، مثل ما هو 

األبٌض( وبالذات تلن التً من ذوات الطبع الهادي، التً تفضل السباحة 

 االنسٌابٌة الهادبة، والراٌمة فً نفس الولت، فهً بالفعل ؼٌر مستعجلة،

 

 )هً الحمة شنو؟(.                    

 

ة التً )الؽذاء متوافر حولها، والهواء الطلك متاح لها، والمٌاه الضحل 

تساعدها عندما تعمد لبلسترخاء، أو "مزمزة" لحوم أوالد وبنات آدم وحوة، 

 إذا ما سنحت لها الفرصة(.

 

الطرٌك من مدٌنة )أدٌس أبابا(، إلى حٌث منابع )النٌل األزرق(، طرٌك    

جبلٌة، أسفلتٌة، )معبدة( ضٌمة، متعرجة، كثٌرة االلتواء، تتعالى وتتعالى، 

مام، مع مضً الدلابك وتسارعها، فتوصل مرتادها إلى فً كل خطوة إلى األ

 ما هو كابن ما بٌن السماء واألرض، ال محالة.

 

الكل )جبال... وجبال... وجبال(، سبلسل ببل منتهى، تتصاعد دوماً     

لتبلمس السحابب المتراكمة، بكثافة ؼٌر معتادة، بل تتوؼل فً داخلها من 

ركبة فٌها، وكؤنها فً حجرة مظلمة ؼٌر تروي أو استبذان، فتنؽمس الم

 موصدة األبواب والنوافذ.

 

تداعبنا أشعة ضوبٌة ضعٌفة، ال حس فٌها وال حٌاة، فكلما تبٌنا خط     

السٌر نفاجؤ بؤن مركبتنا تصعد إلى أعبل، وتؤبى النزول، أو حتى توما لنا 

وكؤننا بانحدار، ٌخفؾ مما نعانٌه من ذلن االلتصاق الوثٌك بمماعد المركبة، 

 أصبحنا جزءاً ال ٌتجزأ من تلن المماعد.

 ال ترنح وال التفات           

 )مسمرٌن علٌها وبس(.              
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ً أو ٌساراً، لبعضنا، فً حكم الممنوع، إال اختبلساً،     كان االلتفات ٌمٌنا

وأثناء هذا االلتفات )المسروق(، ال ٌرى الفرد منا إال الدخان المتصاعد، من 

ماق األودٌة )الهاوٌة(، العمٌمة والبعٌدة، فهو دخان ٌسد الفجوات ما بٌن أع

السبلسل الجبلٌة تماماً، ال ٌمكن اختراله بتلن النظرات الواجفة، فكثٌراً ما 

 ٌرتد إلٌنا البصر خاسباً وهو حسٌر.

 

مما ٌزٌد الحجارة لوة ولٌس )مما ٌزٌد الطٌن بلة(، ألنه ال ٌوجد أثر    

فكل الذي نتآلؾ معه، عبارة عن حجارة بؤحجام، وكتل متفاوتة،  للطٌن هنا ،

 فهً فعبلً أوتاد لؤلرض، وصدق هللا العظٌم حٌن أنزل:

 

                          1آٌة النبؤ: )وجعلنا الجبال أوتادا(      

                                                         

كانت المركبة تسٌر بسرعة، نخالها تتضاعؾ، ممارنة بتلن السرعة      

 المعتادة، فً الطرق المنبسطة، وتفسٌر ذلن كان أمراً سهبلً:

 

 

 إذ أنه: 

 )إذا ما انخفضت السرعة:       

 )كبلم سوالٌن لدام ومختصٌن، من األوابل، زي ناس:

 

 عبد المجٌد ود ست النفر.  -

 الطٌب مارٌما. -

 الحاج. ٌوسؾ ود -
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 عبد هللا خٌر هللا )بلل الشٌب(. -

 اسماعٌل ود ابسٌؾ. -

 عوض هللا دار حامد. -

 مختار ود حاج الطٌب. -

 دمحم ود ابو شلٌخ. -

 المرضً اسحك. -

 الشرٌؾ معاذو. -

 

 مختار ود السمانً. -

 بابكر ود السمانً. -

 الطٌب دمحم علً. -

 محند علً ود سنهوري. -

 خلؾ هللا ود المن. -

 

 ذكرهم من كبار )السوالٌن(.وؼٌرهم ممن فاتنً 

 

فكلهم ٌجمعون، على أن المركبة لن تموى على الصعود، بل ستتدحرج  

راجعة إلى الخلؾ، وهنا تكمن الكارثة، ٌعنً ما هو مطلوب منا أن )نرمً 

 لدام(، لكن ال أستطٌع أن أجزم أن )ورا مإمن(، فاألمر خارج عن اإلرادة(.

 

من )الكر( فمط، فمد كان )الفر( محظوراً تواصل الحال على هذا المنوال     

علٌنا، بلػ بنا ما بلػ من العناء، والساعات تمضً ثماالً، والمسافات تتباعد 

 من أمامنا، حتى أكملنا منها )األربعة عشرة ساعة(.

 

تخللتها بعض االستراحات، فً بعض من المرى المتناثرة فً األعالً،    

طنٌن، عن ما تبمى من مسافة، وولت، وكنا أثناءها نسؤل بعضاً من الموا

ٌحول ما بٌننا وبٌن منابع النٌل المرتمبة، فبل نتلمى إال إجابات ؼٌر ذات معنى 

 بلؽة )األمهرا(.
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نظرت من حولً كثٌراً فً تلن البماع، وتؤملت ملٌاً، فلم أجد رسماً حٌاً، أو    

هنان، فعلمت  صورة، أو تمثاالً، أو ما لد ٌفٌد  وٌدل على وجود )مادلٌنا(

أنها )بت مدن وبس(، وأنه لم ٌتسن للشاعر، أن ٌعانً وٌفتش عن )منابع 

النٌل(، حٌث عرؾ أن الصعود إلى هنا مشمة، ال تدانٌها مشمة، بالنسبة لتلن 

 الفتاة )الهجٌن(، حٌث لال فٌها:

 

 األم سلٌلة أمهرا....                

 والوالد من للب أثٌنا.                

 

" وخاتفة لونٌن، محسنة)ٌعنً ذلن أنها حبشٌة معدلة، أو بالمعنى الصحٌح "

 ولكن فً أحٌان كثٌرة، فإن لونها فالع ٌسر الناظرٌن.(

 

 عزٌزي المارئ......   

لن أن تتصور مدى معاناة ذلن النٌل )البحر( )األزرق(، فً سبٌل     

واألزهار ببل أدنى الوصول، إلى حٌث تمع حدابك الممرن، المزٌنة بالثرٌات 

 معاناة. 

 

فهو فً مجراه ذلن، ٌصارع المرتفعات، والصخور، و بطون السهول،     

واالنحناءات األرضٌة المتعالبة، فهو ٌجري وحاله ٌتؽٌر، من اندفاع لوي، 

وإلى تلكإ ممل، ما بٌن هنا وهنان، فً متاهات التضارٌس المتفاوتة، فً 

ض، من صبلبة أو هشاشة، ومن علو أو تكوٌنها، وفٌما ٌمٌز بعضها عن بع

 انخفاض، وؼٌر ذلن من العمبات، التً تحد من االنسٌاب السلس للمٌاه.
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واصلت )المركبة( مسٌرتها وهً تبن )تمنت( ٌصاحبها زفٌر ٌتعالى    

صوته، كلما بدا لها صعود جدٌد، ونحن صامدون، صابرون، بالضرورة و 

 واآلمال كذابة. )للضرورة أحكام( وأملنا وصول البحر 

 

ما هً إال دلابك )ؼٌر معدودة(، أدركنا فٌها أن مركبتنا الفتٌة لد تنفست     

الصعداء، وهً تتولؾ عنوة، أمام أحد الفنادق العمبللة، وألول مرة ومنذ 

 الفجر لم أسمع ما سمعته اآلن وهو جملة: 

 

 )حمد هللا على السبلمة(.                        

 

ؾ لن ننسى تكرار نفس الجملة، عندما ننهً عملٌة الرجوع، عبر لكنا سو   

نفس الطرٌك، ولطع نفس المسافات، مستخدمٌن نفس المركبة، ؾ..)شلنا 

 هم جدٌد(.

  

ؼابت شمس ذلن الٌوم، ونحن فً أحضان مدٌنة مسالمة، وادعة،     

وهادبة، )مدٌنة بحر دار(، التً ضمتنا حتى فجر الٌوم التالً، بعد انمضاء 

لٌلة، ال ندري كم كان فٌها من األحداث، والكوابٌس، واألحبلم المزعجة، 

 واآلمال المبنٌة على المجهول.

 

التالً، والتً كانت وادعة مطمبنة، والتً تحركت )المركبة( صبٌحة الٌوم    

تبسمت لنا من خبلل صوتها )تمسٌمتها( الرخٌم، وكانت وجهتنا حٌث تطلع 

 الشمس.

 

عبرنا سهبلً منبسطاً، تزٌنه الخضرة من كل جانب، سلكنا خبلله طرٌماً    

 شبه معبدة، وفً ألل من الساعة:
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كسجاد أعجمً مطروح بانت أمامنا لوحة ملساء، هادبة، منبسطة،       

بعناٌة، وبؤلوان سهلة، جاذبة، ال انكسارات )تكسرات( فٌه، وال انحناءات، 

وال أصوات منفرة، ؼٌر أسراب من الطٌور البٌض، تحلك من أمام أنظارنا، 

 ونفر للٌل من مواطنً تلن البمعة المعافاة، المرحبة، والتً عرفنا أنها:

 

 تانا()بحٌرة                            

 

 ذلن الحلم الؽابب، واألمل المنشود، الذي ٌمثل: 

المنبع الربٌس )للنٌل األزرق(، تتضافر معها فً تلن المهمة، تلن       

 المرتفعات التً من حولها، فتمدها بما تجود به من فٌض مابً عذب.

 

أبحر الزورق الحدٌدي هذه المرة بكل هدوء من ؼٌر )نطٌط (، كان     

اً، حٌث تشبعت نواظرنا بجماعات من )فرس البحر(، أو ما المسٌر لطٌف

ٌعرؾ لدٌنا ب..)المرنتً(، إلى جانب الثعابٌن، وؼٌرها من الحٌوانات 

 المابٌة، التً لم نسمع بها ولم نرها من لبل.

 

ً ما نطلك على )المرنتً( كلمة )لرنتٌة(، بالتؤنٌث، فما زلت ال  نحن ؼالبا

 ث! أدري حتى اآلن سر ذلن التؤنٌ

 

أٌعنً ذلن أن )المرنتٌة( و )أم درٌمة(، من جملة أولبن اإلناث البلبً     

ً أو كرهاً، لدى  ٌطلك علٌهن )وزارة الداخلٌة(، التً تجب طاعتهن طوعا

الرجال، أم هن من صنؾ تلن المرأة التً تعرؾ ب..)المرأة الحدٌدٌة(، أم 

جامع لكل النشاطات أنها ؼرٌزة طبٌعٌة تمثل فٌها األنثى، ذلن الوعاء ال

الحٌاتٌة، التً ٌدور فً فلكها الذكور، والتً ال مفر البتة من إبداء االحترام 

 والتمدٌر لها. 
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عرفنا وسمعنا كثٌراً ب..)أم درٌمة(، ولم ٌخطر ببالنا على اإلطبلق مسمى    

)أبو درٌمة(، أو حتى )أبو درلة(، كناٌة عن هٌمنة وصلؾ الذكور المعهودة، 

اتنا الحٌوانٌة، واكتفٌنا ب..)أم درٌمة( فهً أكثر رلة وأنوثة حتى فً مجتمع

عندما تخفً )رلبتها( عن األنظار فً باطن )درٌمتها(، حٌاء وخجبلً، ال رهبة 

 وخوفاً من األعداء، من وجهة نظر بشرٌة.

 

تولؾ الزورق عند أحد شواطا )البحٌرة(، ومن هنان أشار لنا )الربان(،     

استمامة تمثل زاوٌة حادة، تمل عن الزاوٌة المابمة بملٌل، إلى بٌد ممتدة، فً 

حٌث تمبع منابع النٌل، وكانت إشارته لد استهدفت إحدى لمم الجبال العالٌة 

 المحٌطة ب..)البحٌرة(.

 

هنان حٌث ٌلتؾ الضباب بفوضوٌة ثابرة، حول تلن الممة المستهدفة،    

صخور، ومما لد ؼٌبه لوس ستكون وجهتنا المادمة، مما لد ٌُمٌز من ال

الضباب عن نواظرنا، فكؤنه كان مثلما جاء فً بٌت شعر للشاعر بدر شاكر 

 السٌاب:

 

 مثل الحرٌر،               

 ٌشؾ عما ال ٌبٌن وما ٌبٌن،               

 

 عما نسٌت،              

 وكدت ال أنسى وشن فً ٌمٌن.             

 

إن لوس الؽمام لد ٌؽطً ما ٌؽطً، من مناظر عن عٌن الرابً، لكن فً    

شفافٌة مموسمة، بلمسات جمالٌة طبٌعٌة، تنبع من بٌن لطرات الماء 

الصافٌة، الرشٌمة، التً تسبح فً الفضاء بكامل حرٌتها، وتنتمً لبعضها 

 البعض فً مخالطة تبعث باالرتٌاح للناظرٌن والمتؤملٌن عن بعد.
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 فً لول الشاعر ٌصؾ بعضاً من الفتٌات البدوٌات: وجاء

 

 بادٌـات  النهــود  ؼـٌر  وشـاح           

 صـان  نهـداً  وخان آخـر  مسا          

 

 مثل لوس الؽمام ٌعترض الؽٌم         

 وال  ٌـوسع  السـحـابب  طمسـا        

 

ودٌعة شوٌة(،  نزلنا إلى أرض الشاطا )سمٌناه شاطا ألن هذه البحٌرة    

وبدأت األمطار تتسالط علٌنا، وصارت تتزاٌد فً هطولها شٌباً فشٌباً، إال أن 

ما الحظته أن لطراتها كانت هٌنة، وصؽٌرة فً حجمها، ممارنة بما كان 

 ٌنسكب علٌنا من لطر فً لجة بحٌرة )فٌكتورٌا(.

 

ط أخذت طرٌمً ومن معً، نحو أحدى لمم تلن السلسلة الجبلٌة، تحت سٌا

من المطر المتداعً، بعد أن جمعت كل الوسابل، والمعٌنات، المتوافرة مع 

مإجرٌها، المحتشدٌن فً نمطة الصعود تلن، والتً ٌتحتم استخدامها أثناء 

 عملٌة التسلك، التً أزمعت المٌام بها، وكانت عبارة عن:

 

مظلة )سمسٌة( والٌة من المطر، وعصا )عصاٌة( طوٌلة رلٌمة، تبلػ من 

ول المترٌن، ألل من ذلن أو أكثر بملٌل، )ما عندها شعمة( كتلن التً الط

ٌستخدمها أبمة المساجد عندنا، والتً ٌمبضون علٌها أثناء خطبة الجمعة، 

 أما المعٌن الثالث فهو شخص مرافك من خبراء تسلك الجبال.
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كان نصٌبً من أولبن الخبراء طفل، لم ٌتجاوز أالثنً عشرة سنة من      

ر، لكنه وبالممارسة ٌبدو أنه ألوى منً بكثٌر، رؼم نحافة جسمه الذي العم

 ٌمٌل أكثر إلى الهزال.

 

كنت أضع كؾ ٌدي الٌسرى على كؾ الفتى الٌمنى، الذي ٌظل ٌدفع بها    

إلى أعلى لمماومة ثملً أثناء عملٌات )االنزالق، والتلكع، والهترشة(، وهو 

رتكز علٌه كلما دعت الضرورة لذلن، ذو لامة ألصر منً بفارق كبٌر، فكنت أ

 ولد حدث ذلن كثٌراً.

 

ذكرنً ذلن الطفل مولفً، أنا وزمٌلً عبد الكرٌم فضل المولى، )خبٌر    

 تربوي(، عندما أحرمنا للحج مفردٌن، ألول مرة.

 

لم ٌكن فً ثمافتنا كٌفٌة الطواؾ، والسعً، وؼٌر ذلن مما ٌموم به الحاج     

من أفعال فً داخل الحرم المكً ب..)مكة المكرمة(. عرض علٌنا طفل 

)صبً( سعودي أن ٌموم )بتطوٌفنا(, ٌعنً أن ٌمودنا ألداء الشعابر 

، المطلوبة، بالطرٌمة الصحٌحة، ممابل مبلػ ال أذكر كم كان لدره اآلن

 فاستجبنا لطلبه.

استطاع ذلن الصبً أن ٌحولنا إلى )ببؽاوات(، ال نجٌد إال التكرار والمحاكاة، 

 والتملٌد، وما أظن ذلن إال نوعاً من أنواع )التعلم(، )لكنه جانا على الكبر(.

 

أبهرنا ذلن الطفل )الصبً( بما ٌملكه من لدرات، جعلتنا نتعلم منها الكثٌر    

عندما حججنا فً مرات لادمات، كان الطفل حافظاً للنصوص تماماً، تلن التً 

 تردد عند كل مولؾ أو شوط، وعرفنا منه ألول مرة:

 

ً كامبلً، )ولٌس نص   أن المسٌرة )السعً( من )الصفا للمروة( تعتبر شوطا

ً كامبلً، )ولٌس نص شوط(. ولوال  ً ثانٌا شوط(، ومن )المروة للصفا( شوطا
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ذلن لكانت )حجتنا( أصبحت موضع خبلؾ، ولد تجر ل..)هدي(، ونحنا ما 

 عندنا لٌه )لدرة(.

 

 فتعلمت ولتها من حدٌث الرسول الكرٌم صلوات هللا وسبلمه علٌه:

 

 لحد(.)أطلبوا العلم من المهد إلى ال                   

 

مما أفادنً أكثر، وأنا أؼامر فً صعود )جبلً( ال أعلم كٌؾ؟ ومتى؟     

ٌنتهً، كان ذلن الطفل )الحبشً(، ٌجٌد التحدث باللؽة اإلنجلٌزٌة، والتً كما 

أخبرنً، أنها ضمن المواد الممررة، حسب المنهج الدراسً، ابتداًء من بداٌة 

 لتعلٌم األساسً.السنة الدراسٌة األولى، فٌما ٌعرؾ لدٌنا با

 

وعندها تحول تفكٌري )المتؤسؾ( جداً، إلى ما هو عندنا من إمكانات لؽوٌة  

أجنبٌة، فهً وحتى لدى الكبار منا، ما )بتسمً موٌة(، وتذكرت كٌؾ نحن 

 لتلنا لؽة التواصل تلن، عنوة، من خبلل تفكٌر مبتور لبعض أهل المرار.

 

جاد، مع ذلن الطفل، متخٌراً من انتابنً الخجل وأنا أتبادل الحدٌث ال   

الكلمات ما لد ٌصعب علٌه فهمها، لكنً وجدت فٌه الٌمظة، والفهم، 

والممارسة السلٌمة، فً التعامل مع األلفاظ من متطلبات تلن اللؽة، التً 

تعتبر لؽة دخٌلة علٌه، فهو لم ٌكن ربٌب االستعمار اإلنجلٌزي ٌوماً ما، كما 

 كنا نحن.

 

تلن العصا الرلٌمة الموٌة، فً نفس الولت بٌدي الٌمنى،  كنت ألبض على   

وكنت أتحسس بكل روٌة، وحذر، المكان الذي سوؾ أضع نهاٌتها السفلى 

فٌه، لتكون لً سنداً فً التسلك البطًء جداً، نسبة لهطول المطر المستمر، 

ً ما تإدي إلى االنزالق، ونسبة  ونسبة لمخالطة الطٌن للحجارة، التً ؼالبا
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نا نسلن طرٌماً ضٌماً، تتناولنا فٌه الصخور، والفجوات، فً توالً متبلحك  ألن

 منهما، ما بٌن خطوة وأخرى.

 

كنا مندسٌن إلى أسفل واد عمٌك، تعالت على أثره الممم ارتفاعاً، فمد أدت    

بنا الطرٌك إلى أسفل الجبل أوالً، ثم بدأنا نصعد فً صعوبة متناهٌة، فتبدو 

ً إلى أعلى، كان بعٌداً جداً عن نمطة الممة بعٌدة جداً  ، وما لطعناه تسلما

االنطبللة، فما بٌن تسلك واستراحات عدة، فوق صخور مبللة، مزحلمة، وما 

بٌن الجلد، والصبر، اللذان كانا متوفران لذان الصبً، أكثر منً، تمدمنا إلى 

 األمام.

 

ٌنمطع تسالط المطر، تسلمنا ... وتسلمنا، وصعدنا روٌداً ... روٌداً، ولم     

أو تخؾ عناصر االنزالق )الزللٌبة( أو )الزلمٌبة(، مضت الساعة كاملة حٌن 

 بدأنا نمترب من الممة العجٌبة، التً ٌبدأ منها نبع )النٌل األزرق(.

 

على عكس ما ألفنا فً ببلدنا، من أن الٌنابٌع تؤتً من أسفل، أي من      

لنبع(، فهو ٌبدأ من لمة عالٌة، ٌصعب باطن األرض، أما هذا )المنبع( أو )ا

على األنظار ارتٌادها، فما بالن عزٌزي المارئ، من التسلك فً سبٌل 

 الوصول إلٌها؟.

  

أخٌراً المست برجلً الواهنتٌن، سطح صخرة ملساء، واسعة المساحة،    

خالٌة من الطٌن، بل تكثر فٌها حبٌبات الرمل الناعم والرمل الخشن، على 

نت تلن الصخرة تطل على )نبع( ٌشك الصخور، ٌسمع من حوله   السواء. كا

ً ال ٌتشابه إال وصوت المٌاه  دوي، وخرٌر متدفك، ومنحدر، محدثاً صوتا

المنحدرة بموة، والتً نملتنً على الفور، إلى ما رأٌت وسمعت عند ولوفً 

 أمام )شبلالت جنجا(، فً ولت سابك.

 

، فؤصبحت لدي نسٌجاً وكتلة متكاملة، ما بٌن هنا وهنان تشابكت المظاهر    

من النؽابض النباتٌة اآلسرة، مما ٌصعب علً وصفه، بما بدا أمامً من 
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جمال وتناسك نباتً، وصخور بعضها عار، والبعض مكسو بالدٌباج 

األخضر، والبعض مرصع باألزاهٌر، والحشابش متفاوتة االخضرار، 

لمختلطة، مما ٌضوع من األزهار واألطوال، والكثافة، ومن الروابح المنبعثة ا

 والنباتات المتناثرة على تلن الصخرة.

 

أدركت أن مصدر لوة المٌاه المتدفمة، من مٌاه النٌل األزرق، والتً 

استطاعت أن تزٌح مٌاه النٌل البٌض جانباً، عند ملتمى النهرٌن 

 )الممرن(،جاءت من هنا، حٌث أن انحدار الماء الذي ٌتدافع أمامً، ال ٌبمً

وال ٌذر، أي عارض لد ٌعترضه، وهو ذاته، السبب الربٌس، الذي جعل مٌاه 

 النٌل األزرق، كثٌرة الطمً و )عكرانة على طول(.

 

ما أجمل أن تكون جالساً فوق )لمة( )تتحكر( مابٌن السماء واألرض!       

وأنت لست بخابؾ، أو متوجس، بل تكون فً حال أرخٌت فٌها العنان، 

 وأطلمته، لتنزل بن الحال إلى أي منزل، فكل منزل هنان جمٌل، ومستطاب،

 

 ) وكل رداء ترتدٌه جمٌل(                   

 

 

 تذكرت: 

 رٌب هللا:الناصر ل

 لد تناهى إلٌن كل جمٌل                  

 لد تناهى إلٌه كل جمال.                 

 

 وتذكرته:

 هن فً الحسن للطبٌعة أشباه                
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 وإن  فـمنهــا شـعـوراً وحسـا.                

 

 وتذكرت:

 امرأ المٌس:

 كؤن ثبٌراً فً عرانٌن وبله                      

 كبٌر أناس فً بجاد مزمل.                      

 

 وتذكرت:

 الخنساء بنت عمرو:

 وإن صخراً لتؤتم الهداة به                       

 كـؤنه عـلم فــً رأسـه نـار.                      

 

 : وتذكرتها

 ٌا صخر وراد ماء لد تناذره                     

 أهل الموارد ما فً ورده عار.                     

 

 

 وجال بخاطري: 

 مالن بن الرٌب:

 

 أال لــٌت شـعــري هــل أبٌتـن لـٌلــة                  

 بجنب ) الؽضا( أزجً المبلص النواجٌا                  
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 فلٌت ) الؽضا( لم ٌمطع  الركب عرضه                  

 ولٌت ) الؽـضا( ماشى  الركــاب لٌالــٌا                  

 

 لمد كان فً أهل ) الؽضا( لو دنا) الؽضا(                  

 مــــزار ولــكن ) الؽــضا( لـــٌس  دانــٌا                  

 

 وللعلم عزٌزي المارئ....

 الؽضا( هو ؼابة كثٌفة ممتدة.ؾ...)

 

 

 وخطر ببالً أٌضاً:

 جمٌل بثٌنة: 

 أال لـٌت شعـري هـل أبٌتن لٌـلة                  

 .بـوادي المــرى إنــً إذاً لسعـٌد                  

 

طاؾ بً ما طاؾ، من ذكرٌات، وتراث، وأدب، فالمولؾ كان أكبر من أن       

ٌستدعً الملٌل، مما ٌفتش عنه إنسان مثلً، لمد تطاٌرت الكلمات منً، وشح 

د عندي، وؼادرتنً أورالً المبعثرة، الملٌلة، الضٌمة نبعها لدي، فجؾ المدا

الصفحات، فحملت ما حملت بداخلً، الذي ال ٌزال ٌنضح بالكثٌر، وبالمثٌر، إذا ما 

 شاءت له األٌام أن ٌطفح.
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ٌمولون إن صعود الجبال ٌصعب ارتٌاده، ففً الجبال مساحة للسمو، والترلً،     

ما هو تحت، وعلٌه كان صوت شاعرنا وإثبات الذات، والنظر من أعلى إلى 

 التونسً )أبو الماسم ألشابً( ٌمول:

 

 ومن ال ٌحب صعود الجبال                       

 ٌعش أبد الدهــر بٌن الحــفر.                       

 

أما أنا هنا فصار عندي النزول من الممة، أمـر وأصعب، ما ٌكون، فؤجزت      

 لنفسً أن ألول، وفً هذا المولؾ االستثنابً فمط )ألنً دابماً أحب الصعود(:

 

 ومن ال ٌحب نزول السفوح                     

 ٌعش أبد الدهــر فوق المــمم.                      

 

عٌش المتواصل فوق الممم، ال ٌطاق للبشر بؤٌة حال من األحوال، ٌبدو لً أن ال    

لكن التواجد المإلت هنان، ولفترات لصٌرة، ٌولد رؼبات البماء فً الممة 

 واستحبابها، وٌدعو للتباعد عن السفوح والتمولع فٌها.

 

على عكس ذلن فالتواجد المستمر فوق الممم، ٌفجر نوازع وردود أفعال البعاد    

 بة، كما ٌولد الرؼبة فً التمارب، والنزوح عن تلن المواطن.السال

 

 مما دعانً إلنشاء ذلن البٌت الشعري ما ٌلً:

 أوالً:

بدأت النزول وأنا مكب على وجهً، بسبب ذلن االنحدار الرأسً، وبدواخلً ما   

ٌجوس من ذكرٌات مضنٌات، تملك ثباتً، وتزحم مخٌلتً، فالصوت المنبعث من  

 زال ٌدوي وٌمخر بخرٌره فً داخل مسمعً )األذن الداخلٌة(. )النبع(، ال
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 ثانٌاً: 

لمست فً نفسً أنً لم أكن أنوي النزول، )ساعتبذ(، حٌث أنً كنت ألرب ما       

أكون من هللا فً علٌابه، من خبلل ذلن التفكر المتواصل، فٌما خلك، وفٌما أودعه 

 ازات.الطبٌعة فً األعالً، من أسرار، وإبداعات، وإعج

 

 ثالثاً:   

، والسموط من الممة، والذي ربما تخللته )الدردلة( نحو االنزالق المتولع       

 السفح أنا ومرافمً الصؽٌر.

 

 رابعاً: 

، الذي ٌجعل من االنزالق أمراً والعاً، ومن المطر المنهمر، ببل انمطاع       

االستؽاثة و )الجرسة(، عنصران هامان أثناء ساعات النزول. )عشان كده الواحد 

 أحسن ٌعملها وٌتوكل(، و )ٌصنمر فً واطاة هللا وٌستؽفر(. 

 

ما ساعدنً كثٌراً فً تثبٌت ألدامً على ذلن الصخر المبلل، وأنا منحدر إلى      

شٌبة هللا، ذلن الؽبلم الٌافع، وتلن العصا التً كانت بٌمٌنً كما كانت أسفل، بعد م

 عصا )موسى( علٌه السبلم. 

 

فهما ٌختلفان فً الوظٌفة وفً الخصابص، إال أنهما ٌتشابهان فً نتابج 

 االستخدام، ففً الحالٌن ٌكفبلن السبلمة لمستخدمٌهما، بمدرة من هللا تعالى.

 

نزلت إلى السفح وأنا أرلب ما تعالى أمامً من لمة )المنبع(، فحمدت هللا     

واستؽفرته، وعم نفسً سرٌان شعور، ال أدري إن كان مفرحاً، أم مسراً، لكنه كان 

 لذٌذاً.
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 شبشة ولؽة التراث المومً السودانً                    

 الحركية( –)الدارجة                                  

 

 



 

762 

 

 

 

 

 الدكتور/ عمر دمحم العماس                                               
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 اإلهــــــــــــــــــداء                           

     

 

 إلى كل المهتمٌن بالتراث المومً السودانً....

 وإلى كل الباحثٌن فً أمر هذا التراث.... 

 وإلى كل المتعلمٌن.... 

 أهدي تحٌاتً الخالصة.... 

 

 آمل أن نجنً بعضاً من ثمار... 

 لد تروق لكم.... 

 مما هو وارد.... 

 بٌن دفتً... 

 هذا الكتاب... 
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 الممدمة                                   

 

تطرلت بالتحدث عن التراث المومً السودانً... فً موالؾ         

كثٌرة، فً متن أكثر من عشرة من كتبً... سبمت هذا الكتاب فً 

اإلصدار، وعبر مجموعة كبٌرة من البحوث... واألوراق العلمٌة... 

والمحاضرات...آمل أن ٌجد المارئ الكرٌم فً طٌاتها... الكثٌر من 

التً تثٌر االنتباه... فٌما ٌتعلك بالتراث المومً  المعارؾ، والموالؾ،

 السودانً.

 

نطالع فً محتوى هذا الكتاب... نوع وأهمٌة اللؽة السابدة...لدى      

إنسان السودان، والتً عبرها ظهرت وسادت جمٌع التراثٌات 

السودانٌة... وبرزت للوجود، فً شتى ضروبها، ومعانٌها، وتسٌّدت 

ً... مما جعلت له كٌنونة ؼٌر مسبولة، لدى ساحات التراث الموم

المراء... والباحثٌن... والمهتمٌن بالتراث، بصفة عامة، وأعنً بذلن 

اللؽة السودانٌة المومٌة العامٌة...والتً تعرؾ باللؽة )الدارجة(، وهً 

التً تولّدت منها المسمٌات المتعددة... للمكونات التراثٌة السودانٌة، 

 ...على اختبلؾ أنواعها

 

لد تكون هذه المسمٌات...محسوسة، كاألدوات... واآلالت...      

واألجهزة... و المدٌوالت... والتماثٌل...والرسومات...والصور، أو تلن 

التً لد تكون ممروءة أو منظورة... كاألدب بؤنواعه، مثل المنثور من 

  الكبلم... كما هو موجود فً الكتب التً تشمل اآلداب المختلفة مثل:
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الرواٌات... والمصص... ومجمل الكتابات، التً تتعلك بجمٌع أنواع 

الثمافات...والمجبلت... والصحؾ... والمخطوطات...على اختبلؾ 

 أنواعها... والنموش على الجدران... وؼٌرها....أو الشعر بؤنواعه، مثل: 

 

)الدوبٌت(... والشعر العمودي الممفى...والشعر الحر... وكما هو مّطلع 

علٌه فً السجع المكتوب... والسجع اللفظً المتداول... فً المجتمعات، 

الذي ٌحوي كثٌراً من مضامٌن الحكمة...واإلرشاد... والدعابة... بما فٌها 

 من ُطرؾ... وموالؾ تتعلك بحٌاة الناس...

 

إّن السجع المتداول... لل ما ٌكون مكتوباً... أو محفوظاً، مثله ومثل  

ا ٌتعلك بالموالؾ االجتماعٌة، المختلفة، مثل )الثرثرة( الحكاوي...وكل م

االجتماعٌة اآلنٌة...التً ٌتطلبها مولؾ محدد... ٌعضد أو ٌسلب... فعبلً 

معٌناً، كالتوجٌه... وكتمدٌم النصابح بؤنواعها... للكبٌر ... وللصؽٌر... 

 ولذوي المربى... ولؤلصدلاء... وللمعارؾ... ولعامة أفراد المجتمع...

 

أما ما ال ٌنسى من ضروب التراث...ذلن الذي ٌتعلك باألمثال      

السودانٌة... ودورها فً تنشبة الصؽار... وبناء عضد األمة... بما 

تشمله من نصابح...وتحذٌرات...وتوجٌهات...وتربٌة اجتماعٌة...ولّدتها 

التجارب التراكمٌة، لدى كبار السن والشٌوخ، والتً أصبحت متوارثة... 

 جٌل آلخر... من

 

إّن أؼلب محتوٌات هذه األمثال... محفوظة فً أذهان المتحدثٌن من       

الرواة... الذٌن ٌدلون بها عند اللزوم... أوعند الموالؾ االجتماعٌة... 

التً تتطلب ذلن، وهً عدد مهول... ٌفوق المبلٌٌن، ولؤلسؾ لم ٌحفظ 

.. إال الٌسٌر منها، منها الكثٌر... فً نظم حفظ الموروثات المعروفة.

 وهً تتولد تباعاً، بمرور الولت... حسب الموالؾ....
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لد تُحّرؾ مضامٌن األمثال كثٌراً... فمد تجد للمثل الواحد، نصوصاً      

ً ما تحمل نفس المعنى المراد... وٌجا ذلن  متعددة... إال أنها ؼالبا

صها الصحٌحة التحرٌؾ...لعدم االهتمام بمصدر تلن األمثال... وال بنصو

المتوارثة... فربما ٌإدي ذلن إلى إبراز بعض االختبلفات... فً شرح 

ً على  معانٌها... والتً لد تملب ما تنص علٌه محتوٌات أهدافها... رأسا

عمب... مما ٌجعل الناطمٌن بها ٌجنون... مردوداً تربوٌاً معاكساً تماماً... 

وؼٌر ذلن من المضامٌن  إلى جانب تفكٌن الروابط االجتماعٌة برمتها...

 اإلٌجابٌة... التً ترمً إلٌها محتوٌات هذه األمثال...  

 

إّن للؽة الدارجة )العامٌة( السودانٌة... وهً ما نعنً به اللؽة      

الوسٌطة، تلن التً تتوسط فً استخدامها.. وفً تداولها، فً المجتمعات 

. وما بٌن اللهجات السودانٌة، ما بٌن اللؽة العربٌة الفصحى )المحة(..

السودانٌة المحلٌة... المتداولة بٌن السكان، فً كل أطراؾ السودان 

وبماعه... حسب التوزٌع واالنتشار المبلً... وحسب توزٌع المجتمعات 

اللصٌمة مع لبابل معٌنة...أو تلن التً ٌستخدم، بعض من األفراد 

ا أملته المتنملٌن من وسط سكانً معٌن... إلى وسط آخر... بحسب م

 علٌهم ظروؾ عملهم، من أمثال:

 

العمال...والرعاة...والمزارعٌن...والمعلمٌن...و)السوالٌن(..والمبشرٌن.

. والدعاة...ورجال الطرق الصوفٌة...وؼٌرهم، من النازحٌن.. 

والمهاجرٌن.. ألسباب شخصٌة.. أو أسباب اجتماعٌة.. وؼٌرها، إضافة 

لٌهم ظروؾ التداخل.. واإللامة.. فً إلى كل أولبن... نُلحك الذٌن أملت ع

أوساط مجتمعٌة، ال تتشابه وخصابص مجتمعاتهم األصلٌة... من لؽات، 

 أو ثمافات اجتماعٌة، متداولة. 
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نتٌجة لهذا التداخل... برزت للوجود لؽة كبلمٌة، وسطٌة... ٌطٌب     

لهذا الكم الهابل المتنوع من السكان...استخدامها، وهً ممزوجة 

ة(... بعبك لهجاتهم... التً كثٌراً ما تعمد إلزالة بعض الحروؾ )مخلوط

التً تختص منها باللؽة العربٌة الفصحى... أو إهمالها... أو تؽٌٌر 

مواضعها... أو تؽٌٌر طرق لفظها... ومن العجٌب أّن الكثٌر من هإالء... 

 أجمعوا عند استخدامهم للمفردات أن ٌهملوا حروفاً معٌنة... تثمل علٌهم

 كثٌراً عند نطمها مثل:

الضاد.. والظاء.. والعٌن.. والؽٌن.. والحاء.. والخاء.. وكثٌرون ؼٌرهم  

ٌؽٌرون فً الكلمات العربٌة، لتصبح كلمات مشابهة للعربٌة... وكثٌرون 

منهم ٌملّبون الحروؾ فً الكلمات العربٌة... ما بٌن التمدٌم والتؤخٌر، 

ً ٌفهمون ما ٌسمعونه من كلمات... وبذلن تموم هذه  لكنهم جمٌعا

التعدٌبلت ممام اللؽة الموحدة للجمٌع... وهذا ما جعل للؽة السودانٌة 

 الوسٌطة... أهمٌة كبٌرة... 

  

مما هو مستؽرب له...أّن هذه اللؽة ال ٌفهمها الكثٌر من الجٌران   

العرب، ألول وهلة إالّ من بعد تكرار العبارة...أو من بعد إعادة صٌاؼتها، 

لالب أو فً لهجة تتمارب ولهجاتهم... وهذا هو ما ٌدعوا للعجب...! فً 

فالفرد السودانً ٌستطٌع فهم كثٌر من اللهجات المحلٌة... فً ألطار 

الوطن العربً، مع أنها لد تبتعد عن ألفاظ اللؽة العربٌة الفصحى... أكثر 

 مما هو وارد، فً اللؽة السودانٌة الدارجة...

 

فً أي مجتمع طرفً فً السودان... ٌمكن ألي فرد سودانً أن       

ٌتفاعل مع سكانه، بكل البساطة...لما ٌمتلكه الجمٌع من براعة وفهم 

 للمتؽٌرات اللؽوٌة...من ؼٌر عناء...
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لمد أتٌحت لً الفرصة أن ألؾ على ذلن بنفسً... فلم أكن ولتها،      

ولم أشعر بالوحدانٌة، أو بالرؼبة فً  ؼرٌباً عن المجتمع الذي أنا فٌه...

االنطواء على النفس، أو االنزواء...وٌعزى كل ذلن، كثٌراً، لسبلمة 

)الخلطة( المجتمعٌة السودانٌة... وانصهار أفرادها... فً بوتمة واحدة، 

متكاملة، ومتفاعلة، فً التفافها حول لؽة كبلمٌة سودانٌة وسٌطة 

لى التراث المومً السودانً... كً واحدة... هً التً ساعدت وأبمت ع

ٌكون موحداً أٌضاً... ومتجانساً، مما جعله أكثر تماسكاً... وأكثر دٌمومة، 

فً ماضٌه... وفً حاضره... والذي ومما هو مإكد، سٌمود إلى مستمبل 

 تراثً مبشٍر  بالخٌر.

 

 عزٌزي المارئ...

انٌة... مما سنتناول الكثٌر عن خصابص هذه اللؽة التراثٌة السود     

ٌجعلها أكثر أهمٌة لدى الباحثٌن... ولدى المهتمٌن بالتراث المومً 

 السودانً.

 

تعتبر هذه اللؽة التراثٌة.. لؽة ؼٌر مكتوبة... إالّ إذا دعا األمر... فً     

حاالت التوثٌك... أو شرح المفردات... كلمات كانت، أم جمٍل كبلمٌة، أم 

 الت... كالمسمٌات بؤنواعها...شعرٌة... إلى ؼٌر ذلن من المجا

 

نؤمل عزٌزي المارئ... أن ننؽمس فً متاهات التراث المومً السودانً، 

كل منا بما ٌمتلكه من معرفة... أو معلومة... أو رإٌة... أو تطبٌك 

عملً، فً شتى المجاالت التراثٌة السودانٌة... لدعم هذه اللؽة الوسٌطة، 

هن على أّن هذا الوطن... وعلى تعدد التً نفهمها جمٌعاً... والتً تبر

ثمافاته، وتمدد أطرافه، وحدة متكاملة...حباها هللا بكل الخٌر... المستؤصل 

 فٌها.

 نسؤل هللا التوفٌك والسداد..                                       
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 اللؽة الدارجة                            

 

... من تشبث باألحرؾ اللؽوٌة، مثلما نلمسه عند أطفالنا الصؽار    

وأساسٌات الكبلم المبتور... الذي تملإه وتحتوٌه التؤتؤة... والؽمؽمة، 

التً ال تبدي لنا معان تفهم... إالّ أنها تعمل على إرضاء دخٌلة الطفل... 

وعلى دفعه نحو التعلم، والتفاعل المجتمعً... فً سبٌل تلبٌة حاجاته، 

ته المحلٌة... داخل محٌط األسرة من خبلل االنصهار مع مجموع

الصؽٌرة، المكونة من األب... ومن األم... ومن األخ... ومن األخت... 

ومن الجد... ومن الجدة... من لبل أن ٌكتمل نمو مركز الكبلم  والتخاطب 

 الكامل لدٌه...

 

هكذا كان حال اإلنسان فً بداٌات حٌاته األولى... فمد كان ٌتفاعل مع     

. عن طرٌك الؽمؽمة التً تحولت بالتمادم إلى أصوات ٌطلمها، مجتمعه..

لتنم عن وجوده... فهً ال تتضمن كلمات أو جمل مفٌدة... بل تحوي 

 مماطع مجزأة، ال تعنً فهماً خاصاً بؤذهان اآلخرٌن...

 

كان لحاسة البصر أهمٌة كبرى لدٌه... إذ أنّه كان ٌتابع عن طرٌك        

العوامل الطبٌعٌة... كالرٌاح، واألمطار، وؼٌرها  تحركات األشٌاء، بفعل

من العوامل األخرى... وعن طرٌك حركة األحٌاء... من حوله، التً ٌمرأ 

فٌها أفعاالً وسلوكٌات، تنم فً كثٌر من محتوٌاتها، عن معارؾ جدٌدة 

لدٌه... محشوة بما هو لد ٌكون خطراً على حٌاته، ومنه ما ٌمكن 

ن ٌتحاشى الكثٌر من المخاطر الناتجة عن هذه محاكاته، وتعلمه، وبذل

السلوكٌات... وذلن باالبتعاد، واالختفاء بعٌداً... داخل الكهوؾ، أو بٌن 

األشجار الكثٌفة... وؼٌرها، مما ٌشعره باألمن واإلبماء على الحٌاة، كما 

أنّه ومن الجانب اآلخر... ٌجنً ثمار التعلم، كما أسلفنا، عن طرٌك 
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من ثم ٌعمل على تطبٌمها عملٌاً، ومن بٌن ما مارسه من المحاكاة... و

محتوٌات بوتمة التعلم، تطوٌره ألدوات المخاطبة، ومن بٌنها الكبلم 

)اللؽة(... التً ساعدته كثٌراً فً تواصله االجتماعً... بطرٌمة سهلة 

ومٌسرة، لدى نظرابه، من بنً البشر... فاتسع أفمه، ونما عمله، 

التخاطب مع الؽٌر، والفهم... مما جعله ٌطور  وانفرجت لدٌه مداخل

 أسالٌبه الخطابٌة، إلى األفضل...

 

بذلن أصبح االتصال اللؽوي عنده من أساسٌات الحٌاة... وظل ذلن      

متواثباً، متطوراً، حتى الوصول به لمرحلة تعلم األسماء... وفهم 

وبداٌة التفنن فً المفردات... والجمل... والتعابٌر التخاطبٌة، بسهولة، 

اختٌار المفٌد من الكبلم... وتعلم فنون اإلبداع اللؽوي، الذي حّسن لدٌه 

أسلوب التواصل الحٌاتً... ومنحه التفاعل الصحٌح الناضج... بٌن أفراد 

 مجتمعه...

 

هكذا سار به المسار فً الخطا الصحٌحة... إلى أن وصل به الحال      

روفها... ولعل التارٌخ ٌروي لنا لصة إلى اكتشاؾ الكتابة، عبر وضع ح

أول أبجدٌة عربٌة، تم اكتشافها فً األرض السورٌة... بمنطمة البلذلٌة، 

فً بمعة أطلك علٌها إسم )أوؼارٌت(.. عاصمة مملكة األشورٌٌن فً ذلن 

 الحٌن... 

 

كانت تلن األبجدٌة مإلفة من ثمان وعشرٌن حرفاً... وهً أول أبجدٌة    

افها، بمحض الصدفة، عن طرٌك أحد الفبلحٌن، حٌن عربٌة تم اكتش

اصطدم محراثه بصخرة مؽروسة، ومطمورة تحت التراب... فً منطمة 

)أوؼارٌت( الصخرٌة... ولد دفع ذلن علماء اآلثار السورٌٌن، لتمصً 

األمر... الذي تمخض بعد اكتمال الحفرٌات، إلى اكتشاؾ مدٌنة كاملة، 
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ة ب..)أبجدٌة أوؼارٌت(... والتً حذا احتضنت تلن األبجدٌة المعروف

 حذوها البرٌطانٌون وؼٌرهم ،فً وضع أبجدٌاتهم اللؽوٌة...

 

سار الحال باللؽة العربٌة التً احتضنها أهل السودان، بكل األرٌحٌة،     

عبر النزوح العربً نحو وادي النٌل... فً مناطك شمال السودان، 

وبدلت، بمرور الولت، لؽاتهم  فؤصاب السودانٌون منها، الفٌض الدافك...

ولهجاتهم المحلٌة... إلى لهجات تشتت بها أهلها لكل األطراؾ، لكنها 

وبرؼم ذلن، أضافت لهم لؽة جدٌدة للتخاطب، مع جذورهم فً أرض 

 الشمال والوسط، المخلوط سكانٌاً..

 

تمازجت اللؽة العربٌة بمفرداتها المختلفة، مع مفردات اللؽات      

المحلٌة، وبذلن أظهرت لنا لؽة لٌست هً العربٌة الفصحى واللهجات 

المعهودة... لكنها وبمرور الولت، أصبحت لؽة ؼالبٌة السكان... وهً ما 

نصفها ونطلك علٌها اللؽة الدارجة... أو اللؽة الوسٌطة، التً تمدد 

تداولها عبر كل بماع أرض السودان... وجٌرانه من الدول اإلفرٌمٌة 

ن طرٌك الهجرات، و عن طرٌك وسابل التواصل والعربٌة... ع

 االجتماعً المعروفة آنذان...

 

أطلمت المسمٌات المختلفة... الواردة فً نشاطات السكان الحٌاتٌة     

عبرها، ولد أصبحت بدٌبلً ممٌزاً للؽة العربٌة...وٌعزى ابتعاد سكان 

بة فهمها السودان عن استخدام اللؽة العربٌة األم، فً ذلن الزمان، لصعو

وصعوبة التحدث بها، فً إطار التواصل االجتماعً اللؽوي... وٌعزى 

أٌضاً، النعدام أو للة المإسسات التعلٌمٌة، التً تعمل على تدرٌسها، ثم 

لعدم االهتمام الزابد لتعلمها ألن السكان ٌمتلكون لؽاتهم ولهجاتهم  

 البدٌلة المحلٌة...
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طة... أو لؽة التراث المومً من هنا بدأت مسٌرة اللؽة الوسٌ    

السودانً... فً أخذ مولعها الذي وصلت إلٌه اآلن... بفعل تداولها 

النشط، وبفعل انتمال السكان أفراداً وجماعات، بٌن مواطن السودان 

المختلفة، بحسب ما أملته علٌهم ظروؾ التعاٌش، وتفرق سبل كسب 

فً انتشار مثل هذه العٌش، عبر الحمب المختلفة... كما أًن الذي ساعد 

اللؽة، هو زٌادة رلعة التعلٌم ومإسساته، التً استوعبت الخلٌط من أبناء 

الوطن، بمبابلهم ولهجاتهم المتعددة... واندساسهم تحت سمؾ تعلٌمً 

واحد... ٌجبرهم على التفاعل، و على التمازج عبر لؽة التراث الوسٌطة، 

 التً ٌنطك بها الجمٌع.

 

الشعري والؽنابً السودانً... ولفات تسترعً  للتراث المومً      

االنتباه كثٌرا،ً وتثٌر فً نفس المتفّرس الشبك... ما تثٌر من االستلطاؾ، 

واالنحٌاز الثابر، والتذوق المفنً... والتً ترمً به... كً ٌذوب ما بٌن 

الفٌنة واألخرى، فً بطون الكلمات ذات المعنى...والجمل ذات 

تنوعة األهداؾ والمماصد، تلن التً تنضح المٌمة...والعبارات م

بالحكمة.. والمثل.. والمٌم.. والتربٌة.. النابضة من دواخل مكونات 

اإلنسان السودانً... ؼزٌرة المعانً، مترامٌة األطراؾ، تتلمس آفاق 

الرإٌة الصادلة.. وارفة الظبلل... واعدة التعمك، فً أؼوار ما تمود إلٌه 

 البٌبً المتجذرة...جذور المعرفة، والتؤصٌل 

 

لعله من دواعً الؽبطة وراحة البال... أن نتمتع كسودانٌٌن، بلؽة        

وسٌطة، حلوة التذوق، سهلة التناول، كثٌفة الممامات.. والمعانً.. 

والمترادفات... لؽة خلمت وسطاً نفهمها ونتفهمها... نحن سكان السودان 

ٌتحاشى تناولها، أو حتى جمٌعاً... وٌفهمها ؼٌرنا إن أراد فهماً، و

االستماع إلٌها... بعض من األعراب، الذٌن كثٌراً ما حّرفوا كلمات 

ومعانً لؽتهم األم... وأدخلوا علٌها ما ال ٌمت ألصلها بصلة ،أو بؤٌة 

صفة كانت... ؼٌر أّن اللؽة السودانٌة الوسٌطة )الدارجة( هً األلرب 



 

773 

 

وبمعانً العربٌة الفصحى، أكثر للعربٌة األم، وهً اللؽة المتشبعة بكلمات 

 من ؼٌرها من اللؽات المولودة )لٌصرٌاً( فً بٌبات مؽلمة...

 

رحم هللا خالنا النور ود أحمد... المعروؾ بالنور )الجراري(، فمد كان    

ٌنظم شعر )الدوبٌت(، إلى جانب الشعر والمصص الدٌنً... وحفظ 

لؽة التراث المؤلوفة لكل المؤثورات من األلوال... فمما جاء على لسانه ب

 أهل السودان :

 

 أنا  حالً  حال  الختر   مــا  عاد

 وانا حالً حال الضرب  ما صاد

 طرٌت الفً عٌونن جّرن المرواد

 وطرٌت الفً صرٌفو بنتل المّواد

 وعلى  اللٌلة وجع  المفاصل زاد

 

نخلص من ذلن.. وبما ٌتبادر ألهل السودان فً شتى بماعهم...أنه كان   

ً لدخول عش الزوجٌة...فؤطلك لخٌاله العنان لٌجود لنا بهذه  توالا

األبٌات... بلؽة وسٌطة مفهومة لدى جمٌع السودانٌٌن، فً أي مولع 

كانوا...وهً اللؽة السودانٌة الدارجة، والتً تعرؾ كما أشرنا مسبماً... 

 باللؽة الوسٌطة، أو لؽة التراث المومً السودانً...

 لشعرٌة كان ٌمول:ففً أحد النصوص ا 

 بحر أبٌض كرب...

 لى مشرع الدرنٌة، 

 كان )ؼتست( فً...
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 ما بتبرد النارٌة، 

 بت )ود جنٌد( حلٌبل...

 وبى لٌما عّجل لٌّا. 

إنه تراث تمٌد بالزمان والمكان... فهو ٌروي عن حمبة، كان للناس     

لنٌل، فٌها عاداتهم، وسلوكهم الحٌاتً الخاص الممٌز... فذكر المشرع، وا

والؽطس، والنارٌة... مع ربط ذلن بالشوق المتدافع للمحبوبة...فً ولار 

وانحٌاز كامل لما تملٌه المٌم، والتمالٌد، من ؼٌر خلل أو تعدي... فً 

 لالب من لؽة أهل السودان... التً تعرضنا إلٌها، فً السطور الفابتة...

 

كنت )تدوبً( ربنا )ٌطران بالخٌر( ٌا... )ٌوسؾ ود مهدي(... فمد 

 وتمول:

 ٌا طٌر كان مشٌت... 

 سّلم على االتنٌن... 

 )زٌنب( بت با نما...

 و)امهانً( بت مومنٌن.... 

 والداٌر البنات )شبشة(... 

 )ام بناٌن( طٌن... 

 

)شبشة( هً أحدى نواحً النٌل األبٌض الشهٌرة، بمولعها الدٌنً،       

والمومً، وتعرؾ فً كثٌر من األحاٌٌن ب...)شبشة الشٌخ برٌر(... لمد 

استطعت ٌا ٌوسؾ أن تجعل الطٌر ٌمشً... بدل أن ٌطٌر...)ومعروؾ 

 ضمناً أّن مشً الطٌر هو الطٌران...ولٌس المدلة(... 
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عها الهٌن، والهادئ...على المتلمً، وهً أكثر تواإماً المشٌة لها ول    

والتصالاً، بالطرؾ اآلخر، من الطٌران...فنحن كثٌراً ما نستخدم كلمات 

تإخذ بدابل للكلمة األصل... وذلن للتدلٌك، أو لئلسراع، أو للتشبٌه.. أو 

 لؽٌر ذلن من المعانً الممصودة، كؤن تمول األم لولٌدها مثبلً: 

 

 )طٌر من وشً(...                               

 

 علماً بؤنه ال ٌمتلن أدوات الطٌران، كاألجنحة مثبلً.. أو أن تمول له:  

 

 )أزحؾ من هنا(                                

 :بكسر الهاء...وهً تدرن تماماً.. أنه لٌس حٌواناً زاحفاً أو تمول البنتها 

 

 )زّحً من منً(...                                         

 

بكسر المٌم...و)الزحٌح( هو نوع من أنواع الزحؾ أٌضاً، وهكذا...فهً 

 تعبٌرات وكلمات مفهومة المعنى...وفً العربٌة الفصحى أمثالها:

 

 )أُؼرب عن وجهً(                                  

 

 ات: فالؽراب طابر...وخاصة ؼراب البٌن...وجاء فً المؤثور 

 

 )ؼراب البٌن إنًّ ال أحبن ٌا ؼراب(...                   
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 وكان ٌمثل مضرباً للتشاإم عند العرب لدٌماً...

ً للحمٌمة... بل كان وفً نفس     علٌه لم ٌكن )ٌوسؾ ود مهدي( مجانبا

الولت، دٌممراطٌاً كامبلً... فهو ٌضع أمره )للطٌر( فً صٌؽة اختٌارٌة... 

( باإلنجلٌزٌة... وكلها IFمستخدماً )كان( وهً تعنً )لو(.. وتعنً أٌضاً )

حدٌث تؤتً فً لالب صٌاؼة ؼٌر أمرٌة ...وفً نفس الولت، توفً ال

حمه... وتإدي الؽرض المطلوب... عبر فهم مٌسر...لكل أفراد المجتمع 

 السودانً.

 

أنظر عزٌزي المارئ لهذا اإلبداع فً اللؽة الوسٌطة...فهً )ال بتؽلت      

علٌن وال بتوسخ إٌدٌن(...فإنن تُرضً من خبللها كل الطموحات.. 

 الرؼبات...وتتحاشى باستخدامها كل الزالت.. وتحمك بكلماتها كل 

 

من الذي ال ٌفهم ما ترمً إلٌه هذه )الشطرات( من رباعٌات      

)الدوبٌت( المعروفة عندنا... فً زمان مضى...ٌخٌل لً أّن )المعنى 

ً إلى )مضوي ود خٌر هللا( وهو  واضح وما داٌر شرح( ولنستمع أٌضا

 )ٌدوبً( :

 

 ٌا )ٌابا( الشٌخ برٌر...

 ٌا اب لبة مبنٌة... 

 حجاب... أكتب لً 

 من راسً لى كرعٌّة. 

 



 

777 

 

)دا معنى تانً( لتبٌان سهولة اللؽة الوسٌطة، التً نتداول كلماتها...    

والتً ال نخطا فهمها أبداً... و )برضو ما داٌرة شرح(...فمد تطرق 

)مضوي( ألحمٌة )الشٌخ برٌر( بالشٌاخة، من خبلل المبة المبنٌة.. فهً 

 فً صحابؾ التراث المومً...ال تبنى إالّ للشٌوخ...كما ورد 

 

أما كلمة )ٌابا( فً زماننا )السمح دان(... فهً توحً باالحترام     

والتمدٌر... للشٌخ، الذي ٌرجى منه تمدٌم كل ما هو جمٌل ونافع... ولد 

تلخص مطلب )مضوي( فً كتابة حجاب خارق... ٌُعنى بحماٌة الجسد 

بهمة ونشاط  كله...مما سٌساعده فً أداء دوره الحٌاتً...

 وعافٌة...حسب االعتماد السابد آنذان.

 

هان عزٌزي المارئ... هذا الممطع أٌضاً... مما كان ٌردده )دفعتً(،   

 وصدٌك الطفولة )مضوي ود خٌر هللا(:   

 

 ٌا )ٌابا( الشٌخ برٌر ٌا اب لبة منصوبا

 دي المركب  تطٌر )الشالت(  المرٌودا

 داوبى حجراً كبٌر )فرتن( مسامٌر عو

 تتنفس   زباد   والصندلٌة   برودا

 و ما بتحمل شمس من )الممٌر( مٌرودا.

 

ً فً للبن وعلى       ً ؼنٌا هلل درن ٌا )مضوي(... فمد حملت تراثا

ً من الزمان...فلننظر كٌؾ استبدل )مضوي( )الؽرق(  كاهلٌن... ردها

بالطٌران... والركوب بالشٌل... وكٌؾ عانت )المرٌودة( من وعثاء 

سفر بالمراكب... أٌام لم تهدي الحٌاة إلنسانها آنذان، )بنطوناً...أو ال
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عبارة... أو كبري(... ففً حالة الرؼبة لعبور النٌل األبٌض ... من ضفته 

الؽربٌة إلى الشرلٌة، فً ذلن األوان، لم تتح للعابرٌن ؼٌر )مركب 

 خوجلً(.. لكن ما شؽلنً كثٌراً ٌا مضوي هو:

 

)المرٌودة دي كانت ماشا وٌن؟...أكٌد لى )الهوج( الجانب الشرلً    

للنٌل... وهو وادي ؼٌر ذي زرع... فمد كان شرلنا تلن األٌام لفراً... 

شمسه فالعة وحارة، تملً السمسمة...والزمن دان ما كان فً بندول ... 

زٌت السمسم والمرض وبس... فمطع شن، تكون المرٌودة  )اتبرشت(..  

 اللٌلة دٌن(. فً

 

هذا الذي سردت... ٌنطبك كثٌراً على كل الطبمات السكانٌة، فً        

بماع السودان المختلفة، كسلون وكاستخدام لؽوي موحد... ال ٌختلؾ إالّ 

ً ما ترُد إلى مرجعٌتها  فً بعض الكلمات والتعبٌرات، والتً دابما

ان أو فً األصلٌة...وهً اللؽة الوسٌطة الدارجة، فً وسط السود

 أطرافه.

 

نجد فً الشعر المومً التراثً السودانً...أّن إشباع الوجدانٌات..         

وإزاحة الكدر عن النفس، ٌتؤتّى من الفهم الدلٌك للمعانً والمفردات... 

التً ترد ضمن محتوى لصٌدة ما... فهً تودع فً النفس صوراً 

معانً... و من  وبصمات، تتهافت بالدواخل... حسب ما لد تكّونه من

لمسات تتفاوت إٌماعاتها ما بٌن فرد وآخر... إالّ أنه وبعد انتشار الوعً 

الثمافً بٌن أفراد األمة السودانٌة الواحدة... حاملة اإلرث الثمافً المتمدد 

بٌن أهلها... وبعد اعتنالهم اللؽة الوسٌطة )الدارجة( بٌنهم... فمد أصبح 

ً ..متداوالً... وم طرولاً، لدى الجمٌع... فؤضحٌنا جمٌعاً المعنى واضحا

وبكلٌاتنا )نتماٌل ونطرب ونردد الكلمات... لمماطع شعرٌة مفردة أو 
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مؽناة...فً آن واحد، ونصفك بموة ونتصاٌح ونكرر كلمة: )هللا..هللا 

 هللا(... وؼٌرها مما تجود به الحناجر استحساناّ وطرباً ( ...

 

لذي جمع مجموعة طٌبة من أهل شدنً كثٌراً ذلن المشهد... ا      

السودان...فً مكان وزمان واحد... وهم نفر من مواطنٌهم فً جهات 

السودان المختلفة، فكان من بٌنهم )الدارفوري(... متبنً اإلٌماعات 

الرالصة... التً ٌنحاز إلٌها كل جسد الرالص، باالهتزاز الطرب، بكسر 

ادٌة... فً بعض من مماطعه، الراء، الذي ٌتشابه والرجفة الجسدٌة البلإر

وٌتخلله الهز )الهزٌز( و )البشٌر( أحٌاناً...وذلن باستخدام العصا، التً 

ٌزٌن الجلد ذي األلوان الزاهٌة ممبضها.. فً صحبة )العمة الما 

بتؽبانا(... ٌمؾ إلى جانبه أحد رجاالت الشرق الحبٌب... من أهلنا 

...ومن أصحاب اللهجة )الهدندوة(...من ذوي الشعر الكثٌؾ المتدلً

)الملكونة(...والهادبة المحببة، للكثٌرٌن من أهل السودان... لمد أتٌح لً 

فً ولت فابت أن أسمعهم، وأنا بٌنهم فً الشرق، ٌتؽنون فً طرب 

متداخل... بعد أن تم شرح المفردات لً باللؽة الوسٌطة، التً نحن بصدد 

 التعمك فً معانً مفرداتها... فكانوا ٌرددون:

 

 المشورانا... أمنت كبلفانا،

 بٌرا  بى اتونا... 

 ندٌرو راتانا..

 وٌري ٌاوٌري..

 أربٌة هكومة تً..

 بٌرا بً اتونا..

 ندٌرو راتانا.
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إلى جانب ذلن )الهدندوي( ٌمؾ آخر.. من شمال كردفان، والذي كان   

 ٌحلو له أن ٌردد... بعضاً مما سمعته وأنا بٌنهم فً ربوع  كردفان:

 

 زارعنا فً الحٌضان...

 وسالٌنا بالتٌران ...

 اسمن تمٌل ٌا فبلن..

 زي حنضل المٌزان..

 

 زوالً سرب سربة..

 وخت الجبال ؼربة..

 أدونً لً شربة..

 خلونً النمص دربة.

 

من عجبً كان )الهدندوي( ٌؽنً أؼانً أهلً )الدناللة( وٌؽنً     

)الدنمبلوي( أؼانً أهلً فً )كردفان(... ولد أجادت إحداهن حٌن تؽنت 

ب ..)الهدندوٌة(...أؼنٌة كاملة... ومما أثار انتباهً كثٌراً أنهم انصهروا 

 ..جمٌعاً... فً أؼنٌة من أؼانً الوسط معروفة باسم )الوافر ضراعو(.

 

ً من الحركات، التً توحً  بالطرب، فُرفعت        استخدم الجمٌع مزٌجا

العصا.. و أخرج السٌؾ من ؼمده.. وُرفعت األٌدي.. فً توافك عفوي 

شٌك.. وكلهم ٌرددون كلمات صٌؽت بتلن اللؽة الوسٌطة... المفهومة 

 لدٌهم...والتً تمول فً أحد من مماطعها:
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 الوافر ضراعو...

 ول...أمنتو الرس 

 مامون الوداعة... 

 برد دار أبوي. 

 

 تؽنً الرحمة لالت..

 ٌاة لشاش دموعً..

 لش الدمعة سالت... 

 وكت الحارة دارت..

 نادوا لً الحسن..

 لول لى الحارة دارت.

 

للمٌبلد...حٌث تسٌّدت  1923هذا هو حالنا ونحن نتصالح مع العام      

الة عبور لكل أفراد اللؽة الوسٌطة السودانٌة... التً أصبحت بط

المجتمع... فانحشر بداخلها كل من هفت نفسه لذلن... فبل شن أنها تمثل 

بوتمة، انصهرت بداخلها كل الثمافات واألبجدٌات السودانٌة... من كل 

األلاصً ومن كل أطراؾ الببلد... فؤفاق الجمٌع من تسٌد )الطمبور( و 

لرباعٌات )الدوبٌت(... )الهمهمة( و )الكرٌر( المنؽم... ونظموا شعر ا

ومنه الصعود إلى سلم الشعر السودانً الممفى... متمثبلً فً لصٌدة 

)الحمٌبة( المؽناة...التً سادت الببلد طوالً وعرضاً... وأصبح لها من 

 الشؤن ما أذهل المحللٌن والعّراب...
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تعهد سكان السودان حٌنها... وبشتى مجتمعاتهم، ولبابلهم..        

اجترار تلن المصابد واألؼنٌات... مع تداولها محلٌاً، ومن ثم بتردٌد و

نملها التلمابً لكل أطراؾ السودان، وذلن عبر وسابل نفهم أنها بدابٌة... 

 بطٌبة االنتشار، وهً تلن الناتجة عن التسفار بالدواب.. مثل:

الجمال، التً كان لها دور كبٌر فً نمل األمتعة والبضابع، فً مسافات  

دة...مكاناً و زماناً، لد تتجاوز الشهور أحٌاناً... ٌصاحبها فً بعض متباع

األحٌان...استخدام )اللواري( الفورد .. و الفٌات... على للة أعدادها 

آنذان... عن طرٌك )السوالٌن( و )المساعدٌة( و )بعض الركاب( 

 المتطلعٌن...

 

لكل المواطن،  أدى كل ذلن إلى تسٌد ذلن النوع من الشعر الؽنابً...     

من الحضر والمرى، والبوادي، والفرلان... لدى الممٌمٌن.. كالزراع، 

والصناع، والتجار، من السكان... والرحل رعاة كانوا أم مسافرٌن 

 عابرٌن... إلى ؼٌر ذلن من السفراء المتنملٌن... ؼٌر المكلفٌن.. 

 

متنان... ألحد ال ٌفوتنً فً هذا الممام... إالّ أن أتطرق بالذكر واال     

البارعٌن فً مدٌنة )شبشة(...التً تطرلنا لذكرها آنفاً... والذي تعلك 

كثٌراً بعشك، وتردٌد، هذا النمط الؽنابً الجدٌد...)أؼانً الحمٌبة(... 

ً متمٌزاً، وأداء متفرداً.. هو الفنان المجود، خلٌفة دمحم  وكان ٌمتلن صوتا

ما ٌحلو للبعض نعته باسم خوجلً... )الحواتً( أو )ود رابحة(... ك

أمه... ككثٌر من أهلنا الذٌن ٌنادونهم بؤسماء أمهاتهم فً كثٌر من بماع 

 السودان كالشٌخ )العبٌد ود رٌا( )راجل أم ضبان( ومن أمثال أولبن:

 

 عبد المجٌد ود ست النفر...عوض هللا ود مٌمونة...محمود ود سواكن...

 مد ود ؼفٌرة..موسى ود ست الجٌل...مٌرؼنً ود حرم...ح



 

783 

 

 اسماعٌل ود مرٌسٌلة...الطٌب ود نور طٌبة...أحمد البشٌر ود الرسالة...

 مصباح ود السرة..فاطمة بت مومنٌن...أمهانً بت مومنٌن...

 أمونة بت هجٌتً...خادم هللا بت كوشى...

 العوض ود ام عزٌن...الدلٌلة بت كاكا...

 علً ود الملٌن...دمحم علً ود سعادة...

 ورزق ود هللا معانا...وؼٌرهم... 

 

من األؼانً التً كان ٌرددها خلٌفة: أؼنٌة الحمٌبة )خلً العٌش    

 حرام(..ومطلعها:

 خلً العٌش حرام...

 ما دام أرى الموت ٌحٌن، 

 ما بٌن الرمٌش...

 فوق الطرٌؾ الكحٌل. 

 

 و أؼنٌة الحمٌبة )أحرمونً وال تحرمونً(..ومطلعها:

 

 ونً سنة اإلسبلم السبلم...أحرمونً وال تحرم

 عطفكم ٌا من ألمونً 

 كاألشعة األسهم رمونً

 الشجون باللٌل نادمونً 

 النوٌح والشوق ألمونً
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 لو معنعن لول كلمونً

 حبً طاهر لم تظلمونً

 برضً لابل الظلم احترام.

)ربنا ٌطران بالخٌر ٌا خلٌفة... فمد أروٌت ؼلٌل األصحاب، وجبرت 

 حلة كلهم(...هكذا كان ٌدعو التراثٌون.بخاطر األهل، وناس ال

 

من الذٌن استخدموا اللؽة الوسٌطة المتداولة، آنذان، فً شكل     

)شطرات( ممفاة  لصٌرة، تتشابه والسجع... والتً تؤتً نتاج انفعال 

ولتً... ٌنم عن سرعة البدٌهة لدٌهم، متضمنة حمابك.. وأمثال حٌة.. 

ٌة مثل: البخل... وسوء الخلك وكثٌر ومعالجة لكثٌر من المضاٌا المجتمع

من الصفات الذمٌمة... ولد تعرضوا فً لصابدهم للهجاء كثٌراً... تفرد 

بهذا النوع من النظم الشعري الفرٌد...شعراء متمٌزون وموهوبون... 

 وهو نظم من نوع السهل الممتنع، ومن بٌن هإالء:

 علً ود الشاٌمً...عبد هللا ود آدم سعد...

 ر ود الماٌدي...أحمد البشٌ

 دمحم ود الطاهر ود دفع هللا...

 أزرق ود عطا المنان وؼٌرهم..

 

ٌعتبر هإالء الشعراء من أذكٌاء الموم... ولد أسهبوا كثٌراً فً نظم     

مثل هذه األشعار... التً ٌتم تداولها بٌن الحفظة فمط... فهً لم تدّون أو 

ٌتم تسجٌلها إالّ فً نطاق ضٌك...سنتناولها على انفراد مستمببلً إن تمكنا 

 من ذلن..
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نطمة من المناطك... التً ساعدت إذا تسنى لنا أن نتخذ مثاالً لم        

كثٌراً فً نشر اللؽة الوسٌطة )لؽة التراث المومً(...فً ربوع السودان 

المختلفة، فإّن مولع مدٌنة )شبشة( الجؽرافً...على ضفة النٌل األبٌض 

الؽربٌة، )التً تبعد حوالً مابة وثبلثٌن كٌلو متراً جنوبً أم درمان(، 

أشعتها للناظر إلٌها... سوى أن كان من جعل منها منارة تراثٌة، تبرق 

الؽرب، أو من الشمال، أو من الجنوب، حٌث أتاح ذلن المولع ألهلها، 

االنتشار الواسع فً تلن البماع... لمسافات بعٌدة، حاملٌن معهم تراثاً 

ً بٌبٌاً...أثر تؤثٌراً مباشراً على حٌاة  ً كان...أم سلوكٌا ً خالدا... لؽوٌا وإرثا

 ... السكان هنان

 

هو ذاته المولع...الذي ساعد على تمدد اللؽة الوسٌطة... بٌن أهل       

السودان فً مساحات تفرلت... حتى ألاصً أطرافه المتباعدة، كما أتاح 

مولعها لكثٌر من المهاجرٌن من تلن البماع... كً ٌستمروا فٌها، 

ممتهنٌن شتى النشاطات... من زراعة وتجارة وصناعة وؼٌرها... 

صبحوا وبالتمادم )شباشة( مما أهدى )شبشة( صفة المومٌة... التً وٌ

 مٌزتها عن كثٌر من الموالع حولها....
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 اللؽة الحركٌة                            

 

كما هو لدٌنا فً )شبشة( ٌمكننا أن نمول: إّن اللؽة الحركٌة هً تلن       

أفراد المجتمع... فٌما بٌنهم، عن طرٌك التً تمثل أداة للمخاطبة، لدى 

استخدام األطراؾ لدى الفرد... أو لدى الجماعة، وتمارس كتعبٌر لؽوي 

متفك علٌه... إلبراز المطلوب المخبؤ بدواخلهم، فً مضمون رسالة ٌتم 

تفسٌرها من المتلمً... مستخدماً فً ذلن ما تدلل علٌه تلن الحركات، من 

ً جاءت بالتوارث من السلؾ، أو بالممارسة معان متعارؾ علٌها... الت

 الطوٌلة...المتكررة، لدى أفراد الجٌل المعنً بالتخاطب...

 

 نعنً باألطراؾ:    

األٌدي، واألرجل، وما تحوٌه من أصابع... واللسان، واألعٌن، وعضبلت  

الوجه، والفم، وبخاصة الشفتٌن... واألنؾ، والعنك، واستخدام الجسد 

لٌمثل طرفاً لابماً بذاته، والذي ٌمكن تحرٌكه فً االتجاه  كوحدة واحدة...

 أو االتجاهات المطلوبة... للتعبٌر عن مفهوم فعل ما.

 

عن طرٌؾ األطراؾ التً ذكرنا، ٌمكن لنا أن نعبر تعبٌراً صادلاً،      

بمثل ذلن التعبٌر الذي تموم به لؽة الكبلم... فتصبح لؽتها أداة للتعلم، 

ً عن المعلومات... فهً تحوي كل اإلرادات،  ولنشر المعرفة، وإفصاحا

والنواٌا، التً ٌنوي الفرد أو الجماعة، تملٌكها لطرؾ آخر... وهً فً 

ذات الولت تحمل بٌن طٌاتها، دالالت الخٌر، بمثل ما تحمل نواٌا الشر... 

فعن طرٌمها تتوالد الصبلت الطٌبة، بٌن الفرد أو الجماعة... كما أنه عن 

تتولد األحماد، وتنبت أرواح الشر، التً لد تمود فً كثٌر من طرٌمها 

 األولات، إلى الخصومات... وإلى إشعال نٌران الحروب، بٌن المجتمعات.
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هنالن أٌضاً ما ٌنضوي تحت مضمون اللؽة الحركٌة... وهو ما تمدمه      

األصوات المختلفة، التً تصدر  من األفراد أو الجماعات، داخل منظومة 

تمع معٌن، فً شكل صٌاح متعدد الموالؾ، والدالالت مثل: الصٌاح مج

فً حاالت االستنفار أو االستؽاثة... أو فً حاالت ولوع المخاطر، بشتى 

أنواعها، وٌتم ذلن بإحداث أصوات ممٌزة تدلل على حدث بعٌنه... تعّرؾ 

المتلمً بنوعٌة الصوت الصادر، ومدى تفسٌر ولعه االجتماعً، أو 

حدث فً حاالت األفراح بؤنواعه، كالزؼارٌد.. وكالتهلٌل.. كالذي ٌ

وكالتكبٌر، أو فً كل الحاالت التً تتطلب التواصل االجتماعً، فً الخٌر 

 أو فً الشر بؤنواعهما... 

 

أكاد أجزم أّن التراث المومً السودانً، مشبع فً كل نواحٌه        

ٌبلً، ومطلباً الزما، لدى ومتاهاته، باللؽة الحركٌة... وهً تعتبر وجهاً أص

المجتمعات المختلفة، فً جمٌع أنحاء السودان...وهذه اللؽة التراثٌة 

المتمثلة فً األصوات... نلمس مظاهرها فً كل النشاطات المجتمعٌة 

 المتعددة... والتً نذكر منها:

    

 الؽناء:

ٌعتمد الؽناء فً التراث المومً السودانً... على األداء الصوتً      

لؤلفراد، فً الدرجة األولى، حٌث وجد فٌه إنسان السودان ضالته 

المنشودة، والتً اتخذها وسٌلة سهلة... وفعالة، فً ترتٌب أحاسٌسه... 

وفً التعبٌر الصرٌح عن مشاعره... وتوجهاته، متعددة االتجاهات، ولد 

لتوضٌح ذلن باستخدام إمكاناته الصوتٌة... التً لد تختلؾ ما بٌن  عمد

فرد وآخر...إالّ أنها تصب فً نفس المعٌن، من التركٌبة الوجدانٌة 

 للسكان جمٌعاً... 
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كان الؽناء فً البدء لدى إنسان السودان، ؼٌر ممٌد بنمط شعري      

ع لها المؽنً أو محدد... وال تتحكم فٌه مواصفات معٌنة... ومرتبة، ٌخض

ً من أفراد متعددٌن، ٌتخللون ساحات  مردد النؽمات، التً تصدر تلمابٌا

المجتمعات، بكل أنواعها... فمد تكون مكونات األؼنٌات المنؽمة 

والملحنة، كلمات ال معنً لرٌب لها وال بعٌد... ولد تكون جمبلً ؼٌر 

لسودانً ٌتفاعل مرتبة... ولد تكون أنؽاماً من ؼٌر كلمات، ظل المجتمع ا

معها لدهور متواصلة... حتى أصبحت من التراثٌات، التً ٌشار إلٌها 

اآلن بؤنها من ممومات...ومن أصول األؼانً، واأللحان، والموسٌمى 

 السودانٌة... مثل:

الزؼارٌد...والنمات...والهمهمات...المصحوبة بالحركات الجسمانٌة 

ا ٌعرؾ بلؽة الجسد... وسار المختلفة، والتً أشرنا إلٌها مسبماً، فٌم

الحال بالؽناء... وبالموسٌمى السودانٌة... فاعتلى عرشها، بعض من 

الذٌن ٌحسنون األداء... من المؽنٌن، ذوي األصوات الممٌزة، التً تجد 

 مولعاً سمعٌاً حسناً، لدى السامعٌن...

 

ا كان أولبن المإدون، فً حمبة زمنٌة فابتة، ٌرددون مماطع منؽمة مم    

ٌعرؾ بشعر )الدوبٌت(، الذي وصفنا حاله فً صفحات مسبمة... وكان 

لشعر..)الدوبٌت( شعراإه... إالً أنهم لم ٌجدوا الرعاٌة واالهتمام، 

بالتوثٌك السلٌم... فؤصبح معظمهم من المجهولٌن، فبمً منهم من بمً 

علً صفحات بعض الكتب... إالّ أنه ومما ٌسر كثٌراً، فمد خلد شعر 

ٌت(، رؼم اإلهمال الذي ما زال ٌتداعى علٌه، حتى ٌومنا هذا، )الدوب

فؤصبح ٌمثل جانباً منٌراً من التراث المومً السودانً... وأصبح السكان 

فً كل مواطنهم، وبرؼم تعدد هوٌاتهم... ولبابلهم... ومواطنهم، 

ٌتناولونه و بانتمال سلس... فٌما بٌنه، فكؤنهم أرادوا أن ٌوثموا له... 

 ً  ، ولحناً، ولٌس كتابة أو تسجٌبلً ... لفظا
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عمت األؼنٌة السودانٌة وؼطت كل المساحات، بؤرض السودان،       

ً بٌن السكان... رؼم ضعؾ الوسابل والوسابط  وأصبح انتشارها حتمٌا

المستخدمة فً ذلن... فً زمن باعد فٌما بٌنه وبٌن إنشاء اإلذاعة 

لاصراً على مدى إرسال ضٌك... السودانٌة، دهر طوٌل، والتً كان بثها 

ال ٌتعدى حدود مدٌرٌة الخرطوم...إالّ أنها ساهمت كثٌراً فً انتشار 

األؼنٌة السودانٌة... التً أصبح لها مؽنون معروفون، منهم من أتٌحت 

له فرصة دراسة الموسٌمى خارج الببلد، ومنهم من أخذ عن بعض 

نة أم درمان... التً السلؾ من المؽنٌن المدامى، الذٌن راجت بهم مدٌ

كانت تمثل داراً عامرة... وأرضٌة خصبة... وصالحة، الحتضان... 

 وتنمٌة... وترلٌة، األؼنٌة السودانٌة...

 

وسعت األؼنٌة السودانٌة، كل المواعٌن المتمددة فً أرض السودان    

الواسعة...فً ولت كانت تمثل فٌه الطابع الؽنابً، لجمٌع سكان السودان 

م...فصارت ترتدي وتتدثر بثوب المومٌة السودانٌة، زاد فً أو معظمه

ذلن التطور، الذي طرأ واعتلى لامة اإلذاعة السودانٌة، والتً ذاع 

ذٌوعها فً كل أرجاء السودان... بانفتاحها... وتمدد أثٌرها... فً 

 مساحات أوسع وأرحب فً السماء السودانٌة...

 

اء لناة تلفزٌون السودان فً العام خالط ذلن االنتشار الموفك... إنش     

للمٌبلد... ولم ٌتبك بعدها إالّ العمل الجاد فً مجال تطوٌر األؼنٌة  1962

السودانٌة... والتً كما نعلم خطت خطواتها المشهودة، متخطٌة كل 

 الصعاب... 

 

تتالت الحمب الشعرٌة والؽنابٌة...وفٌها ما ٌعرؾ برباعٌات الدوبٌت...    

وأؼانً الحمٌبة... وأؼانً التمتم... واألؼانً المصاحبة واإلنشاد... 

للنمارة...وإٌماعات الدلٌب...والدلوكة...والشتم...والمرع...وإٌماعات 
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الطبول األخرى...حتى وصلت بنا لهذا التنوع الجم... الذي أوصلنا معه 

لما ٌعرؾ ب..)الؽناء الحدٌث(... فً جمٌع أشكاله ومواصفاته، التً 

وم... والذي حمك لها أن تكون إحدى أهم األدوات التراثٌة... نشهدها الٌ

التً عملت على ربط السودان... كبلد لومً واحد وموحد...تفاعلت فٌه 

كل المومٌات الصؽٌرة...بكل اختبلفاتها وتنوعاتها، فانصهر الجمٌع فً 

لومٌة واحدة...حدت بالتراث أن ٌضمن تحت مسمى واحد ...هو )التراث 

 سودانً(...المومً ال

 

 الرلص:

ٌعتبر الرلص أحد أدوات اللؽة الحركٌة...ذات الجذور العمٌمة    

ً ما ٌنتج عن أثر  المتؤصلة، فً كٌانات األمة السودانٌة... فالرلص ؼالبا

الؽناء بؤنواعه المتعددة... والمؽروس فً وجدانٌات البشر بالؽرٌزة ... 

ً بطابع األؼنٌة السودانٌة، التً تنوع ت إٌماعاتها... ونؽماتها، ممرونا

فتعدد بذلن نوع الرلص... والذي اختلؾ اختبلفاً بٌناً، ما بٌن نوع الرلص 

عند النساء... ونوعه لدى الرجال... فلكل منهما طابعه الممٌز... والذي 

 ٌتماشى والسلون الحٌاتً العام، لكبل الجنسٌن، فً مجتمعاتهم...

 

الممصود منه... فالرلص الذي ٌؤتً ٌعبر الرلص تعبٌراً صادلاً، عن     

ً مع أؼانً الحماسة، ٌسوده العنؾ... وكثرة الحركة... وتعدد  متماشٌا

استخدام األعضاء... بما فٌها الجسد كله، لدى الرجال والنساء على 

السواء... أما ذلن الرلص الذي ٌتعلك بالرومانسٌات، فطابعه مختلؾ 

طابع ومعانً، كلمات النص الؽنابً،  جداً، إذ ٌتمٌز بالهدوء الذي ٌبلزم...

وٌعبر تعبٌراً صادلاً، عن ما ترمً إلٌه مماصد األبٌات الشعرٌة... أو 

المموالت... أو الطنٌن... أو الؽمؽمة...أو الهمهمة... أو الكرٌر، وتبعاً 

لذلن تتحدد الحركة فٌما بٌن الخفٌفة والثمٌلة... وما بٌن التماٌل 

 الحركات......والمفز، وؼٌر ذلن من 
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تظل المرأة متمسكة أثناء رلصها، بالحركات التً تدعو لجذب الرجل     

إلٌها... فتبرز لٌونة جسمها... عبر االنثناءات، صعبة التنفٌذ، وانحناء 

الجسم فً االتجاه المعاكس... كؤن  ترمً برأسها إلى الخلؾ، أثناء تؤدٌة 

وتحرٌن كفلها... الرلص...إلى جانب ذلن فمد تموم بهز  صدرها...

 وتشتٌت شعرها إلى األعلى وإلى الجانبٌن... فً حركات هادبة أو لفزات

 

لد تبرز المرأة، فً ذات الولت، معالم وسمات الوداعة... واألنوثة      

الزابدة... مستخدمة فً ذلن شتى أنواع الفتنة، من تحرٌن للنظرات...فً 

اؾ... إلى األمام، وإلى لوالب ما بٌن النوم والصحو، مع تحرٌن األطر

 الخلؾ، وإلى الجانبٌن..

 

ً فً أدابه للرلص...معالم رجولته التً ٌبرزها      ٌظهر الرجل أٌضا

بنظراته الرجولٌة... والمفز العالً...والضرب على  األرض 

بالمدمٌن...والتصفٌك  بصوت عالً، وذلن بضرب الكفٌن مع بعضهما، 

ه ٌتحاشى إظهار سمات األلم... وفً بعنؾ ولسوة... لد تكون مإلمة، لكن

شكل آخر من أطوار الرلص، ٌرفع العصا... أو العكازة... أو السوط... أو 

أي أداة تعبر عن استعداده التام، لمبللاة الشدابد... التً تصعب كثٌراً 

على النساء...والمص مجهد إلى أبعد الحدود، فً بعض األولات...إذ 

ً نتٌجة ٌتصبب العرق على أثره بؽزارة ...ولد تتؽٌر معالم الوجه تماما

اإلجهاد الذي وصل إلٌه الرالص...إالّ أن هذا اإلجهاد ال ٌإثر على 

الحركات المتتالٌة... والمرتبة، التً ٌموم بها ذلن الرالص... بل على 

العكس فهو ٌشعر بالراحة النفسٌة والراحة... مع االستمتاع الكامل الذي 

 الرلص. ٌبلزم الرالص طٌلة فترة
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تطورت وتعددت الحركات المصاحبة للرلص... بالتمادم، فاختفت    

مظاهر العنؾ فٌه، فً كثٌر من المجتمعات... التً وصفت نفسها 

بالتحضر، فصار الرلص فناً ونوعاً من اإلبداع... أنشبت ألجله المراكز... 

ر والمدارس... والجمعٌات، وأصبحت له أسماء كثٌرة... تشبث بها الكثٌ

 من الناس... 

 

ال أخفً علٌن عزٌزي المارئ... فمد ؼزت ساحات الرلص المومً     

السودانً... العدٌد من السمات المستوردة، من الخارج، بعد ما أنشبت 

ً من  العولمة أظفارها... وكشرت عن أنٌابها، تجاه ما لد أصبح نوعا

التربٌة الحدٌثة... ومن مكٌدة محو التراث المومً لى شعوب العالم 

 ..المختلفة

 

ً من      علٌه أصبح الرلص المؤلوؾ، والمتوارث، فً السودان... نوعا

أنواع التراث المدٌم... والذي نؤمل أالّ ٌمحً أثره، كتراث ممٌز... وٌصبح 

األمر اآلن، فً ذمة من هم فً موالع العمل الثمافً من الرسمٌٌن... وفً 

ً وطنٌاً... ٌجب الحف اظ علٌه، والعمل ذمة كل من ٌعتبر أمر التراث واجبا

 على حجبه من الزوال.. 

 

ٌعتبر الرلص فً حد ذاته لؽة لومٌة ذات كٌان معروؾ... فً     

المجتمعات السودانٌة، فالحركات التً تبدر أثناءه من الرالصٌن 

والرالصات، متعارؾ علٌها بٌن الرالصٌن والمشاهدٌن... فكل حركة من 

هوم... وخاصة فٌما ٌتم بٌن حركاته، تمؾ على أنها جملة ذات معنى مف

الرجل والمرأة... وكثٌراً ما ٌإدي ذلن إلبداء اإلعجاب والتمدم لطلب 

 الزواج...ثم إلتمام الزٌجات بٌنهما... أو العكس...
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ٌعتبر الرلص لؽة حركٌة ال تمٌز بالحروؾ الهجابٌة... أو النطك     

طرٌمها تتم  باللسان، إنما نجد من أدواتها الممٌزة لها... والتً عن

ترجمة الحركات، إلى والع مفهوم... حاسة اإلبصار، فعن طرٌمها تفهم 

أفراد أو جموع الرالصٌن... ما هو مرجو منهم، وما هو مرفوض 

منهم...أو بمعنى آخر، معرفة مواضع السلون الحركً، من السلب 

واإلٌجاب... فٌصبح األمر كله عبارة عن رسابل بصرٌة... مرتبطة 

 ً كامبلّ بما ٌبدٌه الرالصون من حركات، كان هدفها الربٌس ارتباطا

الوصول للحظة إرواء الؽلٌل... من نفحات الطرب واالنتشاء...والتروٌح 

 على النفس.

 األحزان:

تعمل األحزان على إثارة... وتملٌب المواجع... داخل متاهات النفس     

 البشرٌة، وكثٌراً ما ترمً بها، فً لوالب عدم الرضاء...

والسخط...وانهٌار لدرات التحمل... ومصارعة ما ٌنتج من ضؽوط، 

وآالم، جراء تلن اإلثارة والتفتٌت...فٌصبح الشخص المحزون، للٌل 

التركٌز فً ما هو إٌجابً... وٌظل مركزاً فمط، فً ما هو سالب ومحبط، 

وبالتالً ال ٌستطٌع ضبط سلوكه... فً المسار السلٌم، فمد تصدر عنه 

لن، بعض الحركات العشوابٌة... أو أالإرادٌة... كتعبٌر ؼٌر منتظم، تبعاً لذ

أو من ؼٌر تخطٌط مسبك له... كً ٌعبر به تعبٌراً صادلاً... على الحال 

الذي ٌعٌشه، لكّن هذا السلون و فً ذات الولت... ٌصبح فعبلً مؤلوفاً، 

 ومتكرراً، فً تلن اللحظة... التً سطت فٌها األحزان... على الشخص

 المحزون...

 

ً لاسٌاً... تصبح مداولة اللؽة الكبلمٌة       إّن حاالت األحزان، تثٌر شجنا

أثناءه، من العسٌر... ولحظة ما بدت هذه للؽة فً مفارلة الشفتٌن، فهً 

تخرج مبتورة و مجزأة الكلمات، أو حتى األحرؾ... فٌستعٌض الشخص 

دة تذكر... كما أسلفنا المحزون عنها، بالحركات التً تنتابه من ؼٌر إرا

المول، كبدٌل حتمً للؽة الكبلمٌة... ومن هذه الحركات الواردة علٌه، 
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ومن ؼٌر خطة مسبمة، ٌظهر ما ٌسٌطر لدٌه، على كل األطراؾ 

 والحواس... تخالطها بعض التداعٌات المصاحبة مثل:

اندفاع السوابل من األنؾ إلى الخارج، فً شكل )مخاط(...أو من      

ٌن، فً شكل دموع... أومن الفم، فً شكل لعاب )رٌالة(... تتمدد تلن العٌن

الحركات بداٌة، من انطواء )كرفسة( لعضبلت الوجه... ونهاٌة بتحرٌن 

كل األطراؾ... بالمدر الذي تملٌه اإلثارة على الشخص... وهذه الحركات 

العشوابٌة، وبصفة إرادٌة من جانب ضعٌؾ... تإدي دورها كامبلً، كلؽة 

تواصل بٌن األطراؾ أو األفراد مع بعضهم...وترد منها، فً أؼلب 

األحٌان، تؽذٌة راجعة... مفسرة لدى الطرؾ اآلخر، الذي ٌتبٌن عبرها 

مدى شدة الحزن، ومدى أثره على المحزون... كما توضح له ما ٌمع 

علٌه من واجب فعلً تجاهه... ٌملً علٌه المساعدة، فً تخفٌؾ آثار 

أو حتى إن دعى إسعافه طبٌاً، فً بعض الحاالت  الحزن علٌه...

 االضطرارٌة...

 

فً حاالت الوفٌات، نجد الكثٌر من الناس، رجاالً أو نساء... من      

ٌؽٌب عن وعٌه... من أثر الصدمة الماسٌة علٌه... وهنا ٌؤتً دور 

المواساة والتجاوب، وانتماء الفرد للجماعة، وذلن بتفعٌل لواه وطالاته، 

 اذ المولؾ الذي ٌشهده...إلنم

 

هذا التعاطؾ وهذا االنتماء لم ٌحدث صدفة... بل حدث نتٌجة فهم      

األفراد لمعانً، ومماصد تلن اللؽة الحركٌة... تتفاوت سطوة األحزان، من 

والعة معٌنة لوالعة أخرى... ومن شخص معٌن لشخص آخر... حسب 

اربه وتبلصمه مع تكوٌنه الجسمانً، والعملً، والعاطفً، وحسب تج

مجتمعه، وحسب ثمافته، وحسب إدراكه للتفسٌرات المطلوبة، ألي من 

 الحاالت التً ٌشهدها... بمعنى آخر.
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ٌتضح لنا من هذا السٌاق، أّن اللؽة الحركٌة، وفً أٌة حال كانت، كما     

هو فً األحزان، وفً األفراح وؼٌرهما... ٌتوجب تعلمها كلؽة لها أثرها 

الحتمً... ولو أّن تعلم مثل هذه اللؽة، ال ٌتشابه وتعلم اللؽة االجتماعً 

الكبلمٌة... ذات الحروؾ، والمواعد الكثٌرة ،التً نعرفها جمٌعاً...فهً 

فً كل الحاالت والتداخبلت االجتماعٌة، ال مناص منها... فهً مكملة 

 لتلن اللؽة التً ننطمها... وال تكتمل بنٌة المجتمع، إال عن طرٌمها...

 

تتمٌز مثل هذه اللؽة الحركٌة...عند الحٌوانات بصفة عامة... فهً       

البدٌل األول للؽة الكبلمٌة لدٌهم... والتً ال تدرن معانٌها، نسبة للمصور 

 المعلوم فً مركز الكبلم وضموره عند الحٌوانات ...

 

 لاموس اللؽة الحركٌة

طراؾ فً جسم نتناول فٌما ٌلً بعض األدوات... ونعنً بها األ    

اإلنسان... والتً تتعلك بتؤدٌة، وبث ما ٌتعلك باللؽة الحركٌة... وذلن بما 

تبدٌه من حركات إرادٌة... أو حركات ؼٌر إرادٌة، تبدر منها...فً سبٌل 

ترتٌب التخاطب والتواصل... بٌن األفراد والجماعات، نذكر فٌما ٌلً 

شرنا إلٌها، إن لم تكن األطراؾ المعنٌة... ومعظم تلن الحركات التً أ

 كلها:

 

 الٌد:

نمصد بها العضو الطرفً األعلى، من جسم اإلنسان، وتتمٌز إلى ٌد ٌمنى 

وٌد ٌسرى...وفٌما ٌلً بعض الحركات، ذات المعنى التً تبدٌها الٌد 

 والتً تمثل جزءاً من اللؽة الحركٌة لدى اإلنسان...

 رفع الٌد إلى أعلى مع فتح الكؾ: -
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تعنً الولوؾ عن ممارسة الفعل... مثلما ٌفعل رجال المرور أو الحكام  

 فً شتى المبارٌات الرٌاضٌة بؤنواعها...كما تعنً االستسبلم.

 رفع الٌد إلى أعلى ممبوضة األصابع: -

تعنً االعتزاز بالنفس، وإبراز عبلمات الموة، وتعنً االنتصار فً حاالت 

 التنافس بؤنواعه.

 

 األمام مفتوحة الكؾ:دفع الٌد إلى  -

تعنً المضً لؤلمام وتعنً إكمال المسٌرة ألداء مهمة ما تتعلك باألفراد 

 أو الجماعة.

 

 رفع الٌد أو الٌدٌن معاً ووضعهما على الرأس: -

تعنً االندهاش والحٌرة والتساإل عن مجربات حدث ؼٌر متولع أخذ 

 حٌزاً فً لحظة ما... )متهّول(.

 

 على الرلبة فً أحد الجانبٌن:رفع إحدى الٌدٌن ووضعها  -

تعنً إبداء روح الفدابٌة... وااللتزام فً المٌام بعمل ما، برؼبة وتصدي 

 بمعنى أّن )رلبتً سدادة(.

 

 رفع الٌد أو الٌدٌن معاً وضعها أو وضعهما فً انثناء على الخصر: -

تعنً التؤمل... وتعنً التفكر، فً أمر ما، كما تحمل صٌؽة سإال ٌنتظر 

 .. وهً فً نفس الولت، تعنً عدم الرضا عن فعل ما.اإلجابة.
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رفع الٌد ووضعها مفتوحة على الخد أو وضعها ممبوضة أسفل  -

 الذلن:

ً بعدم الرضاء واالستنكار وهً ما ٌعرؾ  تعنً التعجب والتؤمل مشحونا

 ب..)المحنة أو التمحن(.

 

رفع الٌد ووضعها على الفم، مؽطٌة الشفتٌن، مفتوحة الكؾ  -

 األصابع المستمٌمة: ومتبلصمة

تعنً الصمت وعدو اإلدالء بؤي حدٌث، بخصوص موضوع ما، وتعنً 

)خت الخمسة فً اإلتنٌن(، كما تعنً )إذا كان الكبلم من فضة فالصمت 

 من ذهب(.

 

 رفع الٌد ووضع السبابة على الصدغ مصحوباً بنمرات خفٌفة: -

التساإل )إنت ما  تعنً اللجوء للتفكٌر أو بما ٌفٌد )فكر بعمل( أو ما ٌفٌد

 عندن مخ؟(.

 

رفع الٌد مع استخدام األوسط واإلبهام إلحداث صوت عن طرٌك  -

 تبلمسهما وفردهما بضؽطة خفٌفة:

تعنً طلب لحظة صمت...وتعنً إثارة االنتباه، كما تعنً )زمان... أو من 

 زمان( عندما ٌكرر الفعل بصورة ظاهرة.

 

 رفع الٌد وضرب الجبهة بالكؾ المفتوحة: -

تعنً دعوة للتذكر... أو تعنً )لمد تذكرت(...أو تدلل على أّن الذاكرة 

 خربة.
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 رفع الٌد وفرد السبابة واألوسط عن بعضهما: -

تعنً االنتصار...فهً عبلمة للنصر الذي تم أو الذي سٌحدث...وؼالباً ما 

 ٌحدث فً الحروب أو التنافس.

 

 لحاضرٌن:رفع الٌد مع اإلشارة بالسبابة وتحرٌكه أمام أحد ا -

تعنً التهدٌد، وتعنً الوعٌد...وتعنً إضمار الشر...وتعنً التحدي 

 السافر.

 

 رفع الٌد واإلشارة بالسبابة أمام عٌن أحد الحاضرٌن: -

تعنً سؤفمؤ عٌنن بمعنى )بمدد عٌونن( أو بمعنى )بطبزن(...فهً تحمل 

 روح التحدي.

 رفع الٌد وإمرار السبابة أفمٌاً على العنك: -

ن...وتعنً تمدد روح الشر لحد المتل...إن كان ذلن صدلاً أم تعنً سؤذبح

 كذباً.

 

 رفع الٌد واستخدام األصابع أحٌاناً...إشارة لفعل ؼٌر أخبللً: -

ٌتم ذلن فً حاالت الؽضب... والخروج عن المثل والمٌم االجتماعٌة 

 الرشٌدة... ومثل هذه األفعال كثٌرة ال تخفى على المارئ.

 

 شكل دابري فً اتجاه عمارب الساعة أو عكسها:إمرار السبابة فً  -
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تعنً المزج والتحرٌن )اللخبطة أو السواطة(... بكل معانٌها المرٌب منها 

 والبعٌد.

 

 لطم الخدٌن بكلتا الكفٌن باستمرار: -

ٌعنً الجزع المصاحب بالصراخ...وبالعوٌل... وبالنواح، فً حاالت 

 الحزن العمٌك... على األموات مثبلً.

 

ً بتؽٌرات فً الوجه عض الس - بابة باألسنان األمامٌة مصحوبا

 )كرفسة(:

ٌعنً حالة ؼضب ووعٌد ... ٌنم عن الؽلٌان الداخلً... تجاه شخص ما، 

 نتٌجة فعل ؼٌر مرضً بدر منه.

 

 مد الٌد لؤلمام ممبوضة الكؾ: -

تشٌر لحدوث لكمة )بونٌة( على وجه، أو جسم شخص ما... أو تمثٌل 

 حكاٌة ما.

 

اإلبهام منفرداً إلى أعلى، مع اإلبماء على بمٌة األصابع رفع  -

 مضمومة )مؽموتة(.

 ٌعنً عبلمة تؤٌٌد لفعل صحٌح بدر من جهة ما...

 

تنكٌس اإلبهام إلى أسفل مع اإلبماء على بمٌة أصابع الٌد مضمومة  -

 )مؽموتة(.

 ٌعنً عبلمة عدم رضاء عن فعل خاطا بدر من جهة ما.
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 الخلؾ من فوق الكتؾ، فً اتجاه منطمة الظهر:توجٌه اإلبهام إلى  -

ٌعنً الرجوع للخلؾ... أمراً كان أم توجٌهاً...لشخص ما أو لجماعة 

 معٌنة.

 

 تحرٌن السبابة واألوسط بالتٌادل من أعلى إلى أسفل: -

 ٌعنً ذلن سوٌاً )سوا... سوا( أو )مع بعض(.

 

 ٌه:عمل السبابة واألوسط... ومدهما فً اتجاه نظر المتحدث إل -

ٌعنً ذلن عدم الرضاء... أو عن مردود سلبً لفعل ما... بدر من شخص 

 بعٌنه... أو حتى إن كان من جهة ؼاببة..

 

 فرن لبضة الٌد الٌمنى، على باطن كؾ الٌد األٌسر المفتوحة: -

كناٌة عن الؽٌظ  أو )الشماتة(... لفعل ما... كانت فً نتٌجته ذم لفاعله، 

 و بمعنى )ٌستاهل(.على عكس ما كان ٌتولعه... أ

 

 إمرار باطن اإلبهام على سطح السبابة الجانبً مراراً: -

ٌعنً النمد المالً...بمعنى الفلوس، أو المروش، أو )الخموس( أو 

 )النكتوت(.

 

إشتبان األصابع العشرة... باطن الكؾ الٌمنى، ممابل باطن الكؾ  -

 األٌسر، عند الشخص.
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ر...والوحدة... بٌن أطراؾ الجماعة كناٌة عن التكاتؾ، والتبلحم... والتآز

 المختلفة.

 

الضرب بؤحد الكفٌن المفتوحة، على لبضة كؾ الٌد األخرى  -

 الممبوضة، جهة االبهام:

 تعنً أًن األمر ال ٌمبل الزٌادة..ٌعنً ملٌان أو )فل(...

 

 رفع أحد الساعدٌن، أو كبلهما، مع الثنً إلى جهة العضد: -

 مواطن الموة وتعنً )العضبلت تبش(.تعنً إبراز العضبلت...وإبراز 

 

ضم أصابع أحد الٌدٌن مفتوحة... و)معكوفة( للداخل، فتصبح  -

 ن..)المؽرافة(...وٌدفع بها تجاه شخص معٌن وهً فارؼة:

وٌعنً بها من لم ٌوفك فً الوصول ألهدافه وهو مصر على سلون معٌن 

 خاطا...وتعنً )الترابة فً خشمن( أو تعنً )سجمن(.

 

 ابع الكفٌن جمٌعاً، ما بٌن عمدها وإطبللها بؤعداد معٌنة:تحرٌن أص -

 تعنً التسبٌح لدى المسلمٌن...

 

 رفع الٌدٌن مع نفض االبهام على األوسط فً تكرار متتابع: -

كناٌة عن البشر )التبشٌر( أو )الهزٌز(... مع تكرار كلمة )أبشر(، أو 

 صدر. إصدار بعض األصوات... التً تخرج كما الكرٌر من داخل ال
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رفع الٌد، مع لبض الكؾ، وتحرٌكها... مع تحرٌن الجسم لؤلعلى  -

 أو للجانبٌن إن دعا الحال:

 ٌعنً )العرضة(، أو التبشٌر المشبع بالطرب...

 

 إدخال السبابة داخل األذٌن: -

 تعنً ال أرٌد أن أسمع شٌباً.

 

 وضع أصابع الكفٌن مفتوحة على كبل العٌنٌن: -

 ً  .تعنً ال أرٌد أن أرى شٌبا

 

 وضع باطن الكؾ مفتوحة على األنؾ: -

 تعنً الشعور بانبعاث رابحة كرٌهة.

 

 رفع الٌد مع اإلٌماءة بالكؾ فً اتجاه المتحدث: -

 تعنً ألترب، أو تعال هنا.

 

 رفع الٌد مع تحرٌن الكؾ من الداخل للخارج: -

 تعنً أذهب أو أبتعد من هنا.  

 

 تشابن السبابتٌن فً انثناءة كالموس: -
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الرباط الوثٌك بٌن طرفٌن ...أو التبلحم الكامل بٌنهما... بمعنى تعنً 

 )عمدة واحدة تمطعها سكٌن(.

 

 تشابن السبابتٌن فً انثناءة وفردهما فً سرعة: -

 تعنً الفرار...أو )لام جاري(...أو )فّز(.

 

رفع الٌد واإلٌماءة المكررة بكامل الٌد أو أحد األصابع ألحد  -

 الجانبٌن:

لفرد المخاطب... للجانب المطلوب منه االنتماء إلٌه ... وتعنً أن ٌتجه ا

 إن كان ٌمنة أو شماالً.

 

ضم أصابع الكؾ األربعة مموسة، ومسنودة باإلبهام، مع تحرٌكها  -

 عدة مرات، أمام الفم... من أعلى إلى أسفل.

 إشارة لتناول األكل.

 

 فرد الٌدٌن إلى األمام مع تحرٌن األصابع عشوابٌاً. -

اب الشدٌد بشخص ما...وكثٌراً ما تتم عند لماء تعنً الترح

  الرٌد...الرٌد...الرٌد(. :  (األطفال...مصحوبة بكلمات تعنً الترحٌب مثل

 أو لد تكون دعوة للعناق من ؼٌر الكبلم.

 عانمتها  والدمع  ٌمطـــر  بٌننا   

 كذان  فــكل  مــعانك  مــشتاق 
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 عمدت لتنشٌؾ الدموع ٌمٌنها 

 مــمرونة  بعنــاق.  وٌسارهـــا

 

 

 الرجل:

تحرٌن الرجل... نمصد الساق...إلى أعلى وضرب األرض بباطن  -

 المدم:

كناٌة عن الؽضب... أو كناٌة عن التهدٌد... وذلن بتمدٌم ما ٌعنً 

 االستهانة بشخص آخر... بؤن )تدوسه بالجزمة(.

 

 األمام...ثنً الركبة، والدفع بالساق، مستخدماً باطن المدم، إلى  -

تعنً الرفس أو )الشلوت(... ولد ٌصحب ذلن تكشٌرة )صرة وش( أو 

 ؼضب وثورة.

 

 تمدٌد الرجلٌن أثناء الجلوس على األرض: -

تعنً )إذن فلٌمد أبو حنٌفة رجلٌه(...كناٌة عن عدم احترام اآلخر... نسبة 

 لملة عمله أو جهله.

 

مة تحرٌن المدمٌن، وذلن بالضرب الخفٌؾ على األرض، بممد -

 المدمٌن من أعلى إلى  أسفل باستمرار:

ٌعنً دعوة للتفكٌر والتروي ... وتملٌب الرأي بٌن الشخص ونفسه... 

 وٌعنً أٌضاً الحٌرة فً األمر.
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 تحرٌن الرجلٌن لتوضٌح العلة الخلمٌة عن طرٌك المحاكاة: -

مثل العرج...أو لصر إحدى الرجلٌن عن الرجل األخرى... أو فً حالة 

تورة... أو الرجل المكسورة... أو أي عاهة تتعلك بالرجل... الرجل المب

 مثل الشلل وؼٌره.

 تحرٌن الرجل بطرٌمة معٌنة ال أخبللٌة: -

 معروفة لدى الجمٌع... ال ٌستخدمها إالّ السفهاء من الموم. 

 

 هز الرجلٌن بطرٌمة إرادٌة أم ؼٌر إرادٌة: -

 وسٌمٌة.كناٌة عن الطرب أو )االستمخاخ(...مع اإلٌماعات الم

 

 اإلشارة إلى الرجل أو الرجلٌن معاً عن طرٌك )التبتبة(: -

كناٌة عن سوء الحال، )الرطوبة، النمرس، الخشونه، الفكن، والجروح 

 وؼٌرها(.

 

الركل بالرجل وتحرٌكها بمسوة ولوة، إلى أحد الجانبٌن... مع  -

 التكشٌرة وصن األسنان:

كناٌة عن الرفس... أو العفص... أو المرص، مثلما ٌحدث فً مبارٌات 

 كرة المدم. 

 

 اإلشارة بالسبابة إلى ظهر المدم من فرد آلخر: -

 إشارة لتمبٌل الرجل ...للذلة أو للخضوع...أو كناٌة عن ممولة:
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 )حتى لو باس رجلً ما أخلٌه(.

 

 الوجه: 

 األنؾ ( -األذنان -العٌنان -)الفم وفٌه

 

 فم: ال

 اللسان(: -األسنان -وفٌه )الشفتان

 الشفتان:

 زم الشفتٌن مع بعضهما وتمدٌدهما إلى األمام: -

تعنً عدم الرضاء واالستؽراب..كما تعنً العزوؾ عن الكبلم..كما تعنً 

 االستعداد للتمبٌل )المدوم(، وباألخص لؤلطفال...ولد تعنً الزعل.

 وجالت  بمــملتٌن  الدمــوع

 وال  تنضب فمــا أن تفٌض

 

 ولامت على الوجه تعبٌسة

 وزم  الفم  الضاحن الطٌب.

 

نفخ الهواء من الداخل للخارج... عبر الشفتٌن، مما ٌحدث بهما  -

 ً  اهتزاز أو صوت أحٌانا

ٌعنً ذلن حرلة، وتضجر، وؼضب ...جراء فعل ؼٌر مرضً من جهة 

 ما...وتعنً أٌضاً عملٌة تنفٌس عن الؽٌظ الداخلً.
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 تٌن عن بعضهما مع إصدار صوت:استبعاد الشف -

كناٌة عن التلذذ أو االستطابة الحسٌة أو المعنوٌة...وتعرؾ أحٌانا فً 

 بعض منها ب..)المطٌك(.

 

 تحرٌن الشفتٌن مضمومتٌن، إلى الجانبٌن، من ؼٌر احداث صوت: -

تعنً عدم الرضا، واالستنكار، لفعل ما... بدر عن شخص حاضر، أو 

 كتعلٌك عن ناتج لصة ما...أو أداة تعبٌر للنمٌمة المخفٌة أو )المطٌعة(. 

 

 العض على الشفة السفلى بالمواطع العلٌا، تجاه شخص بعٌنه: -

 ٌعنً ذلن الكؾ عن الحدٌث، أو تؽٌٌر مساره...لتجنب خطر ما.

 

 عن بعضهما لمسافة زمنٌة وجٌزة: استبعاد الشفتٌن -

 تعنً الحٌرة... واالستؽراب.

 

 إخراج نفس عمٌك... من الداخل، عبر شفتٌن مضمومتٌن: -

ٌعنً التنفٌس عما ٌجري بالداخل...كما ٌعنً عدم الرضاء، عن أمر بدر 

 من جهة ما...أو عن أمر ٌتعلك بذات الشخص.

 

 إؼبلق الشفتٌن على بعضهما وملا الفم بالهواء: -

أمر نفسً ٌدل على الؽبن والكتمان...كما لد ٌمثل أمراً ال معنى له، 

 )حركات وبس(.
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 ضم الشفتٌن، وتحرٌن السفلى، للحظة، إلى أعلى وهً مضمومة: -

تعنً الؽمز... واللمز... تعبٌراً عن تفاهة األمر، وتحمٌره...وتعنً كلمة  

 )طظ(.

 

 صؽٌرة بٌنهما:ضم الشفتٌن وتمدٌدهما لؤلمام، مع ترن فتحة  -

ً من  توحً باالستعداد للصفٌر )التصفٌر(... عند إخراج الهواء مدفوعا

 الداخل.

 

 

 األسنان:

 العض على األسنان داخل الفم المؽلك: -

كناٌة عن الؽضب...وعن التحمل، والصبر، على أمر ما...وٌنم ذلن أٌضاً، 

 على الممدرة فً الكتمان وحفظ األمور داخلٌاً.

 

 وكشفها لشخص ما... وبالذات لؤلطفال: إبراز األسنان -

ٌراد منها التخوٌؾ... وتهوٌل األمور... وإظهار الوجه الخفً، للشخص 

 اآلخر.

 

 ضؽط أظفر اإلبهام على المواطع العلٌا ودفعها للخارج: -

كناٌة عن عدم االمتبلن لؤلشٌاء... وبالذات المال، ٌعنً ذلن )ما عنده وال 

 التكتحة(.فرطالة(، أو )ما عنده 
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 لرع األسنان األمامٌة بالسبابة: -

ً عن إضاعة الفرصة التً سنحت...لال بن  كناٌة عن الندم ...وأٌضا

 زٌدون:

 ٌمرع السن على أن لــم ٌكن 

 زاد فً تلن الخطى إذ شٌعن

 

 العض بالمواطع العلٌا على طرؾ الشفة السفلى: -

 كناٌة عن الندم والتؤمل.

 

 اللسان:

 ن الشفتٌن المضمومتٌن إلى الخارج:تمدٌد اللسان من بٌ -

كناٌة عن التهمٌش... أو تملٌل لٌمة اإلنسان... وما صدر منه من أفعال 

 ؼٌر مرضٌة.

 

 إخراج طرؾ اللسان بؤحد جانبً الشفتٌن المضموضتٌن: -

تعنً وصؾ... وتحدٌد، مولع مكانً لرٌب... من مكان الشخص الذي 

 ٌموم باإلرشاد... والتوجٌه، للمكان.

 

اج جزء كبٌر من اللسان، مرتخٌاً، لؤلمام... من بٌن الشفتٌن إخر -

 المضمومتٌن مع إحداث صوت:
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ٌعنً تهمٌش حدٌث شخص ما...وتملٌل أهمٌته، كما ٌعنً صرؾ النظر 

 كامبلً، عن محتواه...إشارة إلى أنه )كبلم فارغ(.

 

تمدٌد اللسان عبر الشفتٌن ؼٌر المضمومتٌن... إلى خارج الفم،  -

 لعٌنٌن، والتكشٌرة البلزمة:مع جحوظ ا

 للتخوٌؾ... وإحداث الخلعة، وبالذات تجاه األطفال.

 

ضرب سمؾ الفم المفتوح... من األمام، بممدمة اللسان... مع  -

 إحداث صوت إٌماعً ظاهر:

للتعامل مع الحٌوان وبخاصة اإلبل...وبعض الحٌوانات األلٌفة كاألبمار 

 مثبلً.

 

اللسان... مع إحداث صوت  ضرب سمؾ الفم المفتوح ...بوسط -

 متمطع:

لمناداة بعض الحٌوانات األلٌفة مثل المطط...كما ٌستخدم هذا الصوت 

 الناتج فً إبداء حالة التؤثر... جراء ولوع حدث محزن أو مإسؾ.

 

 تحرٌن اللسان، داخل الفم المفتوح، ٌمنة وٌسارا: -

 ل )ال(.ٌمثل النفً...أو اإلشارة لمعارضة أمر ما...أو بمعنى أن تمو

 

 تمرٌر اللسان تحت المواطع السفلٌة... لؤلمام وللخلؾ: -

 ٌعنً فعبلً مشٌناً...ال ٌمكن حدوثه من العمبلء.
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 ضؽط جانب اللسان الخلفً مع األضراس والشدق لحدوث صوت: -

ٌعنً االستهجان... وٌعنً إظهار عدم الرضاء... وٌعنً السخرٌة...كما 

ً فً حالة تكرار الصوت سر ٌعاً... إثارة الحمٌر على المشً ٌعنً أٌضا

 السرٌع...وٌعنً أٌضاً اإلجابة ب..)نعم(.... أو تؤٌٌد فعل ما.

 

أما األذنان واألنؾ... فمد تم ذكر أدوارهما، مع ما جاء فً ما أوردناه     

من معلومات مع األٌدي...وسندلؾ اآلن، إلى جزء آخر من مكونات 

 الوحه الربٌسة.

 

 العٌنان:

 متتابعة: وإنزالهما، لمرتٌن أو لثبلثة مرات العٌنٌنرفع حاجبً  -

تعنً التؽزل فً المرأة... أو ما هو معروؾ ب..)المشاؼلة(...أو لد تكون 

 عادة لدى الشخص.

 

توجٌه كبل الناظرٌن لجانب واحد من ؼٌر تحرٌن العنك مع )صرة  -

 وش(:

ما، لد تعنً نظرة المبلمة التوجٌهٌة... والتً توحً باستنكار ولوع فعل 

 ٌكون  مشٌناً...

 وتفـهم األم مـا ترمـً فتحدجهـا 

 حدج المبلمة فً صمت فتنزعج.
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 إؼماض كبل العٌنٌن وفتحهما مباشرة: -

تمثل عبلمة الرضاء...أي اإلجابة ب..)نعم(...او لد تعنً )أصبر شوٌة(، 

 أو )أفهمنً(...أو لد تعنً )أّن للحدٌث بمٌة(.

 

 على نظرة ثالبة:تحدٌد العٌنٌن... فً الثبات  -

مشاورات ذاتٌة داخلٌة... وتملٌب لؤلمور... ٌعمبها تعلٌك بخصوص أمر 

 ما... أي )خلٌنً أشاور نفسً(.

 

 توجٌه الناظرٌن إلى أعلى... عبر مساحة زمنٌة لصٌرة: -

 تعنً دعوة للتفكٌر.

 

 نظرة جانبٌة لشخص ما... مع عبوس ممتد )صرة وش(: -

)حدرة(... ٌتولع بعدها حدوث أمر  نظرة شر... أو نظرة مبلمة وتعنً

 ؼٌر حمٌد...ال تحمد عمباه.

 حدوث نظرات متمطعة... من ؼٌر تركٌز، تجاه شخص معٌن: -

تعنً الخجل والحٌاء...ولد تعنً عدم المدرة على المواجهة...ولد تعنً 

 الشعور بالذنب.

 أسارلن اللحظ  مستحٌٌاً وأزجر

 فــً  الــخٌل  مــهري  سرارا

 

 من خلؾ حجاب... الستراق النظرات:مد العنك  -
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ٌعنً اإلعجاب...ولد ٌعنً الخجل...ولد ٌعنً العرؾ...ولد ٌعنً التجسس  

للحصول على معلومة...ولد ٌكون حب استطبلع مثل الذي )كتل 

 الكدٌسة(...ٌعنً )الشمارات(.

 

 الرأس:

 هز الرأس للجانبٌن: -

ستؽراب والتعجب أو ٌعنً عدم الرضاء أو اإلجابة ب..)ال(...ولد ٌعنً اال

 الحزن، لولوع فعل ما... 

 

 هز الرأس من أعلى إلى أسفل: -

ٌعنً الموافمة على أمر ما... وٌعنً الدلٌل على الرضاء...كما ٌعنً 

 اإلجابة ب..)نعم(.

 

 رمً الرأس بإٌماءة جانبٌة: -

 ٌعنً توجٌه شخص ما للتوجه نحو ذلن االتجاه.

 

 ى أسفل:هز الرأس لعدة مرات سرٌعة من أعلى إل -

 ٌعنً حاضر...لمد فهمت...سؤنجز المهمة طابعاً.

 

 استدارة الرأس أو تدوٌره... للنظر لكل الحاضرٌن: -

لتحدٌد مدى االستجابة واإلجماع على رأي واحد...ولد ٌعنً ذلن 

 االستشارة.
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 لبض الرأس بالكؾ: -

 ٌعنً  لماً ألّم به مثل: الصداع.

 

 ربط الرأس بمطعة لماش أو ؼٌرها: -

تعنً أّن الرأس لٌس فً حالته الطبٌعٌة...لد ٌكون أصابه ما ٌعرؾ 

 ب..)وجع الراس(. 

 

 تمشٌط شعر الرأس )المشاط(: -

 ٌعنً الحفاظ على الشعر... كما ٌعنً التجمٌل لدى النساء...وٌعنً 

 الموضة... والهوس لدى الرجال.
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 الخاتمة                          

 .عزٌزي المارئ..  

 نؤمل أن نكون لد سلطنا الضوء،     

 على بعض من خباٌا، ومعانً...

 ما ٌعرؾ باللؽة الوسٌطة...  

 أو لؽة التراث المومً السودانً،

 

 وهً لؽة أهل السودان جمٌعاً، 

 بمختلؾ أعراله، ولبابله... 

 وبمختلؾ عاداتهم وتمالٌدهم ولهجاتهم، 

 وبحسب تباعد وتباٌن موالعهم،

 وحسب تعدد ثمافاتهم... 

 

 وهو ذاته الذي جعلنا نطلك علٌها:

 اللؽة الوسٌطة...) 

 أو         

 لؽة التراث المومً السودانً(. 

.. 

 

 آمل أن ٌجد لارئ العزٌز...   
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 فً طٌات هذا الكتاب، 

 ما ٌرجوه، أو ما كان ٌتطلع إلٌه من معرفة... 

 ظلت تدور فً أرولة تراثنا العظٌم، 

 ن(.)من زما

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٌــٛاْ ٚد اٌعـّــــبط

                                                          

 ) الجـــــزء األول (

 إعداد                                             

                                                 

 الدكتور عمر دمحم العماس
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 اٌّذــزــــٌٛــــبد 

 : أٚالً 

      

 اٌّذائخ إٌجٌٛخ      

 

 يا سػاو شػالي  -

 قبخ السختار  -

 يا مخبي الخوح  -

 ورحظ ندور  -

 الساشي بالبابػر  -
  

  اٌمصٍذ

 الفي البايع  -
 أححر وال تغتخ  -

 ألبي الميل ذكار  -

 فت  شية  -

 بخ األبخار  -

 صاحب الشفحات  -

 فخسان الصي  -

 يبيغ الذيء  -
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 اٌّــمـذِـــخ :

 

بعج الربلة والدبلم عمي أفزل  مع هللا، الخسػل األميغ، سيجنا دمحم  طاتع          
األنبياء والسخسميغ، و يخ  مع هللا أجسعيغ، الذفيع السذفع مغ رب العالسيغ،سيج 
األولططيغ واأ خيغ،وعمططي صططحبه وآلططه الساططخميغ وعمططى مططغ سططار عمططى نهجهططع مططغ 

 . أولياء هللا الرالحيغ

  

نقططجم فططي الرططفحات التاليططات الجططدء األول مططغ ديططػان الػالططج السخحططػم / دمحم         
الخاوي،السشذطططططططططططططططططج  العسطططططططططططططططططاس عثسطططططططططططططططططان السذطططططططططططططططططهػر ب"ود العسطططططططططططططططططاس"

السعخوف،التقي،العابج،الػر ،الحاكخ،الداهج، القػام ،فهػ يحسل مغ الرطفات الحدطشه 
ما ال أستصيع حرخ  بالكمسات،بيغ شيات صفحات هحا الػ ف،فقج كان إنداناً بقطجر 
مططا تحسططل هططح  الكمسططة مططغ معشى،كططان مخبيططًا فحًا،مخشططجًا ومػجهططًا وناصططحًا وصططجيقًا 

خته أجسعيغ،الكبيططططططخ مططططططشهع والرططططططغيخ،كل حدططططططب وضططططططعه ألبشائططططططه وألفططططططخاد أسطططططط
يفططيس عمططيهع مططغ  بخاتططه وتجاربططه فططي فتططخة حياتططه -رحسططه هللا–و رائرططه،فكان 

الدا ططططخة بالعسططططل الستػاصططططل والططططحكخ الستػاصططططل،فقج كططططان يتأسططططى بقططططػل الخسططططػل 
الكخيع"أعسل لجنياك كأنطظ ت طير أبطجًا واعسطل أ ختطظ كأنطظ تسطػت غجًا"،أشطهج بطأني 

  بخته لع أجج  إاّل في إحجى هاتيغ الحاليغ.  مشح أن

 

عصػفًا رقيع القمب،يبتدع ويزحظ إذا دعت الحال ويباي -رحسه هللا –كان         
إذا كان السقام يتصمطب ذلطظ. رأيتطه يباطي وجطبًل مطغ  ذطية هللا ، وقطج تجمطى ذلطظ فطي 
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شطج فطخاو أحطج معطع قرائج  التي تشاولتها في هحا الجيػان، كسا رأيت دمعته تدطيل ع
 األحبة .         

يتعهططجنا بالططجعاء  اصططة عشططج الباططػر وعشططج الغططخوب،  -رحسططه هللا–كططان           
وبانتقاله إلى دار البقاء ،  بل معيششا مغ البخكات، فتباكت عميشطا األيطام وتقمبطت بشطا 

 األحػال ،إال مغ رحسة مغ هللا ال زالت با ية.

  

وتخعطخ  بططيغ أبػيطه وبططيغ األقصطاب مططغ آبائططه -هللا عميطه رحسططة–شطب والططجنا         
الططجرر ،أوللططظ الططحيغ نهططل مططشهع حتططى شططارف عمططي اإلرتططػاء ، لكشططه فططيس دائططع ال 
يشزططب، مستططج ال يذططبع مشططه جططائع وال يختططػي مشططه العصذططان، إذ أنططه كمسططا أكططل أو 

 استقى شمب السديج.

  

إلطى  -رحسطه هللا–فقطج تصطخو إضافة لمسجائ  الشبػية الػاردة في هحا الجيػان،       
العجيططج مططغ أوليطططاء هللا فططي قرططائج ، مػضطططػ  هططحا الططجيػان، وأبمطططى فططي ذلططظ بطططبلء 
العططارفيغ . تعططخض إلططى مقامططاتهع وسططجاياهع، وكخامططاتهع، ومشططافمهع ، وتعططخض إلططى 
سيخهع، ومشاقبهع، وصفاتهع، وإلي تعطاممهع مطع السخيطجيغ ، وكطخمهع الفطائس، فيسطا 

يا، وإلى كيفية تخبيتهع لمسخيجيغ ، وإلطى كيطف أنهطع نبطحوا الطجنيا يخز الجيغ أو الجن
وزهجوا فيها، وكيف أنهطع تػجهطػا باميطاتهع إلطى اأ طخة ،الطجار العطامخة، وأبمطػا الطببلء 
الحدغ في سبيل نيل  يخها، وذلظ بالتقخب إلي هللا مالظ السمظ. وفػو كل ذلظ كان 

ة هللا ورسططػله، فشططال  يططخًا كثيططخًا تػاقططا ألن يحتسططي بهططع، ويتػسططل بهططع، فططي مخضططا
 والحسج هلل. 
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-وتتمسطططح عمطططي يطططج الذطططيك عطططػض هللا ود الشسيطططخ -رحسطططه هللا-سطططمظ والطططجنا       
وابغ  اله،بّخ  الذيك  -رضي هللا عشه-تمسيح الذيك بخيخ ود الحديغ  -العخيزابي

مسطح مطغ بعطج  بال مبتغا ، وأحدغ تخبيته، و مع مشطه مخيطجًا مخمرطًا أّوابطًا هلل. ثطع تت
عمططي  ميفتططه الذططيك أحسططج" أبططػ حسدة"رضططي هللا عشططه. وكانططت فتططخة ثططخة تعمططع فيهططا 
مبططادئ القططخاءة والكتابططة، وحفطط  بعططس الدططػر القخآنيططة التططي كانططت تعيشططه فططي أداء 
صططمػاته، والتططي صططارت لططه مقططػدًا لمقططخاءة فططي السرططحف ، وكتابططة كافططة األسططساء 

غيخ أن يج ل الخمػة ولػ ليػم واحج. وتتمسطح مطغ واألرقام الحدابية، تع كل ذلظ مغ 
بعج الذيك أحسج عمي الخميفة الذيك حسدة، العالع بأمػر ديشه، الخمػو، كان رضي 
هللا عشطططه يحدططططغ التعامططططل مطططع الجسيططططع فهططططػ القططططارئ والستفقطططه وقططططج وعططططى معشططططى 
ه الحجيث"الطجيغ السعاممة"،أسطتسج والطجنا مشطه الكثيططخ يزطيع الساطان هشطا لمتصطخو إليطط

فكطان فطي م يطة  -رحسه هللا–فجدا  هللا الجشة في أرفع مقاماتها. إمتج بػالجنا العسخ 
الخميفة أسامة بغ الذيك حسدة، أشال هللا عسخ ،فهػ الدائخ في شخيع آبائه، ندطال 
هللا أن يػفقططه لسططا فيططه الخيططخ والخشططاد لططه وألهمططه وجيخانططه وأحبابططه وحيخانططه وكافططة 

 السدمسيغ.

 

ورودًا، فهطػ ال يسدطظ الػرقطة والقمطع  -رحسه هللا -ج يخد إلي والجنا  كان القري    
كططي يبلططف قرططيجة، إنسططا يشططام فططي الميططل وترططب  معططه القرططيجة مػزونططة، وممحشططة، 

ورغع كبخ سشه ال يشدى مغ قرائج  إال القميل ، وما  -رحسه هللا–ومحفػضة ، وهػ 
 أمجني به مغ قرائج كان قج أمبلها مغ ذاكخته.
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حادثة ال أود العبػر دون أن أذكخها،  هللا عمي مطا أقطػل وكيطل، كشطت مشهساطًا       
في شباعطة نرطػص هطحا الطجيػان وقطج شطال عمطّي الجمطػس لطيبًل ، فطإذا بػالطجي،روحًا 

يسدططظ بغصططاء الكسبيططػتخ وهططػ يهططع بتغصيتططه ويقططػل"هللا  -رحسططه هللا–ولططيذ جدططجًا 
 يخيحظ يا ولجي". 

 

نا دمحم العسططاس واسططاشه فدططي  جشاتططظ، وأد مططه مططج ل صططجو المهططع ارحططع والططج      
وأسططاشه الجشططة مططع مططغ يحططب ، وأجعمططه فططي أعمططى عميططيغ ، وأكفططه شططخ عططحابظ يططػم 
تجسططع تبططادك ،وأجعمططه مططغ السذططفػ  إلططيهع، لططجى رسططػلظ األمططيغ سططيجنا دمحم سططيج 
األولططيغ واأ ططخيغ، وأجعمططه فططي زمططخة تبططادك الرططالحيغ السخمرططيغ ،وأجعمططه مططغ 

سشتفعططيغ بهططحا الػ ططف وأن ياططػن فططي ميططدان حدططشاته، صططجقة جاريططة، وحططخزًا مططغ ال
 الشار، وأن تجعمشا الػلج الرال  ،متقبل الجعاء،الحي يجعػ له. 

 

ندأل الجسيع، شيػ شا الكطخام، والحيطخان، والسحبطيغ وأ طػة الصخيطع الدطالكيغ،       
سططبلم أن يتعهططج بالططجعاء واألهططل، واألحبططاب، واألقططارب، وكططل مططغ يخبصشططا بططه حبططل اإل

لػالجنا، دمحم العساس، بسا يذاء مغ  يخ الجعاء، عشج الباػر، وعشج الغطخوب، وعشطج 
 الػقػف عمي قبخ ، وعشج اجتخار ذكخا ، وعشج أي مػ ف شاء له هللا. 

 

 أخٍشاً أعذوُ ثأْ ألذَ اٌجضء اٌثبًٔ ِٓ اٌذٌٛاْ فً ٚلذ الدك .

                                    

 سدّه  هللا ٌب  أثً ،،، 
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 أٚالً:  اٌّــذائــخ إٌجــٌٛـــــخ

 

 ٚسدــه ٔـضٚس

 

 ورّحن   نزور   ونطوؾ

 المبره    جوه    السور

 

 ألوم  بالطاٌرة  أو بابور

 أصل  جدة وأكون مسرور

 

 جانً  األتوبٌس  ممفول

 لال  لً  للمدٌنة  حضور

 

 ولفت  عند  الباب  والح   النور

 ٌاالنبً  المدخورجٌتن   

 

 لال  لً  سعٌكم   مشكور

 وبً   مد ٌحن  دوام مبرور

 

 ذنبــــــن    العلٌـــن     مؽفــــور

 سكون  فً  الجنة  أعلى  لصور
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 بً   أمر  فً  الحرم  خشٌت

 دخـــلت  جوة   بطن    البٌت

 

 ولفت    وفً    أدب   صلٌت

 جلست فً الروضة  واتمنٌت

 

 والمنـبر  بعد     الروضة  

 جٌـــتن    ٌا  شفٌع    الحر
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 عد      الرمل   ثم    الذر

 ذنبــــً     العلً     أكثـر

 

 لال   لً      ذنبن     كٌؾ

 نحتـــه     حتــّـة    العلٌؾ

 

 ما دام  جٌت  من  هنان لً  ضٌؾ

 سكونـــن  فــً  الجنــان  والهٌؾ

 

 للت    ٌا  النبً   المختـــــار

 ـول    بً  ذنوبً  كتـارمحمـ

 

 مرادي   أكون    لٌن   جار

 فً  حوان  من  حمٌم  النار

 

 لال   لً    ٌا    ُبنً    أبشر

 إسمـــً    ما    بخش   النار

 

 هلــل     ما    علٌن    سإال

 إنت   فً    صحبتً   واآلل

 

 للــت   لٌه    ٌاشفٌــع   الطم
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 جٌتن    ٌا     النبً    األكرم

 

 أنا  ووالــدي  وجنـــاي  والعم

 فً  حوان  ٌوم  الخلوق  تتلم

 

 لـــــال  لً    مرحـــــب  بٌـــــــن

 ممبولٌن   جمٌع   خاًصة  والدٌن

 

 أنا  ٌا  الرسول  لجوارن  إتمنٌت

 واكون   فً   زفة   أهل   البٌت

 جٌتن    ٌا   النبً    المدخور

 ٌا   الفمت    مناجً    الطور

 

 جواري   لٌن  أنا للبً   بدور

 مرادي    فً    البمٌع  ممبور

 

 أكرر والول  ٌا  النبً   المحبوب

 ٌا   الفـــمــت   الصبـــور   أٌوب

 

 جـواري   لٌــن   هو  المطـــلوب

 عشــــان   تحضر  سإال   الطوب
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 لال  لً  ال    تخاؾ     شــــًء

 حمــلــن  خلٌــه     كله    علً

 

 لـــت  رضٌـــت  ٌابـن  لصـــًل

 طلبت  رضان  رضا  بً  الحً

 

 جٌتـــن   ٌالنـبً    المصـباح

 مادام    بً   ٌّدن   المفتــــاح

 

 مــرادي  الجنـة فٌهـا  ارتاح

 أضــــوق    رمانها    والتفاح

 

 جٌتــن  ٌا  النبــً   النبــراس

 سلٌل   بٌت  حمزة   والعباس

 

 إســــمه   ود  عماسعبـــٌــداً  

 ال    تمسه     نار    ال     باس

 

 صبلة  وتسلٌم   بؽٌر   لٌاس

 تخش  فً الحجرة  بً إخبلص

 

 ٌكون  راوٌها   معفً    خبلص
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 ٌســلم   ٌوم   جمــوع    النـاس
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 الماشً بالبابور 

 

 ٌا  ماشً  بالبابور  سلم  علً  الرسول

 محلوللول لٌه المٌد مطبول متٌن ٌكون 

 

 ٌا حٌاً  لم  تزول  ٌا  مزٌل  كل  الشرور

 ٌا كرٌماً ٌا ؼفور ٌا عالم ما فً الصدور

 ندعون  بحك  الفرلان  العظٌم  والزبور

 ندعون  بفضل  الطاهر المطهر المستور

 وبالخلفا األربعة والعشرة الداٌماً حضور

 وأهل سر  بواطن الؽٌب  وفً المحضور

 جابر  المكسورأجبر  كسري  العلً  ٌا  

 حل  لًّ   المٌد   ٌا   محلحل   الساجور

 سهل   لً  لٌامً  أمشً  هنان  وأزور

 

 

 ودعنا  أهل  الدور  طٌارنا  لام  ممهول

 ماشً  بً  خرطة  وفً  الطرٌك معدول

 سار فً الجو بمدرة  ربنا  العظٌم  ممبول

 رابطٌن  إزارنا  وبً  كرم لدموا المؤكول

 فً   جدة   لٌنا   نزولساعتٌن  تمام   و
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 فارلنا السبللم  بالسبلمة وجٌنا  للمسبول

 لال ٌاهلل المدٌنة  ٌا  ضٌوؾ األمر ممبول

 فً السٌارة الجمٌع فً راحة خاتٌة المول

 رأٌنا  جبال عالٌات  شامخات  فً  الطول

 دنٌنا  الخضرة  مشتالٌن   أملنا    وصول

 

 مولشافت  عٌونا    المبة    وتحمك   المؤ

 ذابت  عمولنا   بالطرب  والفرح   مسبول

 

 دخلنا  خبلص  شاؼلنا  الدعاء  الموصول

 صبلتً  بؽٌر  لصور  ترضٌن  ٌوم الهول

 إسمً  علٌن  ٌا  دمحم  النبً   المرسول

 أنا  من  أبنان  منسوب  لٌن  ما   مجهول
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 أنا  جٌت  شاكً  لول   لًّ  أحكً   ولول

 دوام  مشؽول  من  مرض  الملب  والبدن

 

 مرض  الجسم   كتر  من  سنٌن  وشهور

 لّم   فــً   أعــضاي  ُعجز،   خمول،   وفتور

 

 لاصـــد   جوارن   حولن    أكون   ممــبور

أبعـث    معان    عـند     نفـخ     الصــور ُُ 

 ذنـبً    الـعلــً    بـٌن    ٌكــون    مؽـفور

 أعلى  لصورمــؤواي  الجــنة  وســكــونً  
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 قبخ السختار

 

 قبخ     السختار    لي    متيغ    ندور    يا    عالع    حالي

 

 حي  يا  غفا ر فظ  الدػجار  فػو  بالصيا ر لديارة  الغالي

 

 بعج  الػصال  نجج  استابال  يقػل  في  الحال  إنت  جػاري 

 

  ذيت  شػالي  ليظ  الغالي  حتيت  أوزاري لبدت انػاري 

 

 بعج  الج طططػل  لسدت  الدػر

 نبي   ومخبػر   كداني   الشػر

 

 عايشت   عبل     ونطخت    كدا 

 نكخم  بي  جاهه    ونبعث    معا 

 

 أنا   في   بابظ  قػل  لي   حبابظ
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 مقبػل   جػابظ  إنت     وأحبابظ

 

 في الجار راويظ بالذػو راجيظ

 قػل  ما   ناسيظ   قجام   بحسيظ

 

 الهجيعة   جيتظ    و يعةوقت   

 في الجرجة الخفيعة زي ابذخيعة
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 هاك  يا  راوي  بػريطظ   حااوي 

 قجرك  يداوي  ناس  أبادططاوي 

 

 بالحيل متزايع يا الكخمظ  فايطع

 يا  ابجاها  حايع  يػم   الحطخايع

 

 قػل  لي   بلص  يا  بغ  العساس

 تجج  الخبلص  يػم  جسع  الشاس

 

 وصبلتي     عميطظأقطػل    لبيظ    

 أنا  محدطػب  ليطظ  وإسسي  عميطظ
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 ٌب ِـشثــً اٌـــــشٚح

 

 يا   مخبي  الخوح  قػل  لّي           روح    أمذي     السجيشة

 

 حي   يا   سبػح   يا   الع             الخوح    سهل     مذيشا

 

 السجخوح  في  حب  نبيشا       أباي      وأنػح         قمبي    

 

 قامػا         الخجال         ركبػا          الصيار        متػكميشا

 

 ربصػا      اإلزار           ليظ            واأل يار     متػجهيشا

 

 بعج     الػصػل     بميشا     حسػل       في      سػح      نبيشا

 

 وسخور       لذفيعشا        جيشا    بالبان    نجػل      فخحاً  

 

 جػة     الج ػل      شفشا        بالدػر     ورأت     عيشيشا
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 قبخ     الخسػل       ذابت      العقػل       حباً        بايشا

 

 بعج     الخكعات     في     الخوضة    ثبات     قمباً     وديشا

 

 الخيخات        متدتخيشا     مغ     اأفات    بي       نبي    

 

 قسشا     مارقيغ     بي      باب        جبخيل      متخخجيشا

 زرنا      التابعيغ     الحفطػا     الجيغ      واحيػ       ليشا

 

 قسشا      الجسيع      زرنا      البايع      رافعيغ       إيجيشا

 الدسيع       متخجييشاعاصي      ومصيع        نجعػا      

 

 سبشا     الدػدان     زوجة     وشفبلن     ما      راجعيشا

 بهحا     الساان     بمج   األمان    بمج    الذفيع     متػفييشا

 

 ساعة     مصخوح      لخخاج     الخوح     دايخ     نبيشا



 

837 

 

 جاني    السسجوح   والشػر   يمػح     و السمكيغ     عميشا

 

 عشج    الدبال    حزخ    السختار    قال    إبششا     ليشا

 

 ال  يغذى   الشار  ميع   حاء   وميع   دال   إسسه   عميشا

 بالجشة   الفػز  ناكل   في   السػز  في   الحػض   رويشا

 

 نذخب     بالكػز    لمحػرية    زوج     باخاً     حديشا

 

 س     فػو     جالديشاقال    القجوس    أمذػا    الفخدو 

 بالشػر     ممبػس      وسط        الخؤوس        الدابقيشا

 

 السػلى    ا تار   جشة   ببلل   جيشاها   جسيعاً    دا ميشا

 نذطخب       زالل       حػراً       أباار      متدوجيشا

 

 جاء   نبي   الخيخات   قال    يا   رواة     إلدام    عميشا

 الجشات     وارمػا      الحسػل      مدتستعيشا     ذػا



 

838 

 

 

 نحسطج     مػالي    يقبل      دعاي      فيسا     دعيشطا

 قج    تع    مشاي    يرب      ممجاي     وكتابي     يسيشا

 

 صبلة   بغيخ    ياس   تخضي   الشبخاس   شه   األميطشا

 تشزع      ليشاتجج   الخبلص    يا    بغ   العساس    و 

                      



 

839 

 

 ٌب عــٛاق طــٛاٌــً

 

 يا    يا   سػاو   شػالي        نسذي  لي  شفيعشا الغالي

 

 ربي     عالع        الحال         سهل لي الدفخ  في   الحال

 

 ال  عائع  وال  مزخاري         ال    نذال    وال   محتال

 

 عجال      شابع  الػلعة  رّي   باليقطام  بابػرنا  بي  است

 

 نقصطع    سيدة    والجبال      بػرتدػدان نخر شػالي

 

 نّدل    زادنا    يا   عتالي       حمحل   قيجي  يا   الحبلل

 

 اتػجهطشا   وركبشا   لػاري      غخب    السال     اإلندال

 

 ليديظ بابػرنا جات يا  الي       مغ   المجة   ما   بتبا



 

841 

 

 

 باخة  ججة  فيها  وصالي       أرًضا شاهخة لّي والابالي

 

 وصمشا  لي  مجيشة  الغالي       يا ربي    أستخ    حالي

 

 سبلم  نبي  هللا راحة البال     سبلم   يا  مُكخم  الدوار

 

 عبجاً   مالي   في     األوزار     أقبل يا الخسػل أعحاري 

 

 في   حسططاك   مغ   الشار  والجّي   وصحبتي   والجطار   

 

 الرمططػات    ألػف    تكخار      عجد ما سصطخ الدصاري 

 

 إسسي  ميع  و حاء   وميع       ودال أغفخ يا كخيع أوزاري 



 

841 

 

 ثانٌاً :  المصٌد

 

 

 الفي البايع

 

 الفطي      البقططططيع

 أألمططخ      بجيطططع

 سسططاني    القططػس

 

 ومصيطعذكخ الدسيع  شائطع  

 جطجو  الذفيع القطجر   رفيع

 الذطخبه نايع صطم  الجطسيع

 لمشهسطة سخيع كع أبخا وجطيع

 

 جاب  األوراد  مغ  سيج  بغطجاد

 جبطاد   القاد  مغ   كل    بطبلد

 



 

842 

 

 إسسطه  الدسان  قطػس  الدمططان

 جطاب  الدطخيان  مغ  كل  ماطان

 ضاهخ تيان   حطػل   أم  أركططان

  طاتع    الشبيطان  جطجو  العجنان 

 بحطخ   السميان  شػف الفيطزطان

 تيطخابه  مطبلن  معطدول  عطدالن

 غطفطخو  الخشطان  شايطميغ جبخان

 الفيطغ  دوران  في  كل   ماان

 شػف  الجيػان   واقخأ  القخآن

 بيمفى الرطخعان ألفي الدػدان

 

 مغ  شيبه  شاب  شيب  األشياب

 بخم  الجوالب  شػف  نيمه الكاب

 

 بغ   البذيخ    قائج    و بيخ

 يػريظ  نفيخ  حطكع   األكديخ

 سهطخان مطا نام



 

843 

 

 سبطعطة  أعطػام

 شطػف اإلكططخام

 أعصا   التػم سابع األيام

 

 مغ  شطخفه  فاز

 تطػم  العططداز

 أ طج   اإليطجاز

 مطغ     العطداز

 

 مغ شطخفه الشطػر

 ريطذ  أم  كطابػر

 الحطر    البطػر

 البحوروجطسطع    

 

 بعطج   الربطػر

 بطخي السبطخور

 األرض    تطجور



 

844 

 

 والكطل   مدخور

 

 بعج    الذخيف

 عسطخي العفيف

 دايساً    خيطف

 مطصخ   الهتيف

 

 عسطخ    العسار

 كطع ربى رجال

 فطي    كخدفال

 دفطع األسطخار

 

 البططخم     الطجيخ

 بطغ     الشطسيطخ

 قػم  شػف  الخطيخ

 فطي  اوالد  الغطيخ

 



 

845 

 

 حيططا     السطكططانأ

 أحططسطج يا ا ططػان

 بططحل  اإلحدططططان

 لططي  كططل  إندطان

 شػف بغ  الداس

 كيف  جمب الشاس

 لسانا       بلص

 مغ  كل   أجشاس

 

 بغ        العساس

 راح في اإلدماس

 عشج     الهمػاس

 ساكغ في  الخاس

 

 صبلتي    تقاس

 لي  شفيع  الشاس

 تطرل  الشبخاس



 

846 

 

 أسطاستبقالي   

 أدـزس ٚال رـغـزـش                                 

 

 أححر   وال   تغتخ  ومغ  ذنبظ  استغفخ

 كخيع يا حي يا رازو  الػحػش  والحر

  الع البحخ  والبخ  والعخش  والكػثخ

 

 ثشيت بالذفيع يػم  الػقػف  في الحخ

 أصحابه  الجسيع   راكبيغ  جياداً  غخ                 

 هاّديغ  لمكفخ  والديف  الدشيغ   يبتخ

 قػل يا ساتخ

  طمططيظ مططططغ  درب الكطططبخ

 هللا    هطططططػ   األكططططططبخ

 ربظ   كطخيع    دايطساً،   

 بجيطططب دعطططططا  السزطططصخ   

  يططخ  الجنطططططيا  لططػ  كططتخ

 طخالسقمطططيطل يططػم الحدطططاب 



 

847 

 

 يطػم   الػاسطػو ،   

 فططططططػو   التططخاب   يشطططجخ

 يشطعجم  الكططبلم،   

 والقططططػل  والعيططػب   تطططهخ

 يطططػماً فططيطه الشططفػس تططشدر

 والطخوح بتتحذطخ،   

  طططبلص فططارقطت نطاس قطخقطخ

 ال بطج أن تقططبخ.    

 ويغ   البطهطع    الجا ططمة

 جططػ     الكطخ؟        

 تػلويططغ   زرعطظ السذط

 دوام   أ طزخ؟  

 ويغ إبشططظ األصطططططغخ  

 والطدوجطة البتتطعططصخ؟        

 قػل يا ساتخ

 ويطغ    الكانػا   معاك

 ويغ  زوجطتظ وابشطاك؟



 

848 

 

  مطػك    إنت    بطخاك

 ماسظ ما  قجمته  يطجاك

 قػل يا ساتخ                                    

 ساعة    القبخ    ضباك

 تجي  وتسبلكالطخوح   

 جا    لدبالظ    السبلك

 وشهجت عمطيظ أعزاك

 قػل يا ساتخ

 فاتطػكا  نطاسطظ  ديطظ

 وجططػكا  ناسططاً غطيخ

 شايميططغ     دقمططتهع

 مشططكخ  مطعا    نططكيخ

 قػل يا ساتخ

 



 

849 

 

 هشطاك راجيظ الدبال

 ومطا بتشفع  األعطحار

 أهمظ   مطع   الحفطار

 زادوك  تخاب  وغبطار

 ساتخقػل يا 

 القطابس  عطدرائيططل

 وفطي القطبخ يتع الكيطل

 داك الطيػم ببقى شطػيل

 لسغ    تكل     وتسطيطل

 قػل يا ساتخ

 يػماً   تكػن   مصمػب

 ويتع عسخك السحدػب

 حيغ   يذباػا  الصػب

 هطع   جػك  بالساتػب

 قػل يا ساتخ                                    

 مادام الجدع،

 في   هبطػبالدميع     



 

851 

 

 حاويظ األكل،

 والذطخاب    مذطخوب

 أتخك  معاصيظ،

  فف حسمظ كفاكا ذنػب

 أحدغ تخجع،

 يا فقيخ ولي إلهظ تػب  

 قػل يا ساتخ

 

 بالدشة   والكتاب،

 جططانا   الشطبي  األواب     

 الحاسب  نفده،      

 وعخف   الكخيططع   تطػاب    

 بطالجرب العطجيل يدطططمع    

 كطل  شططخ وعطحابمطغ      

 قػل يا ساتخ

 مطغ  تاب   لػجطه   الطحات  

 ونجم    عمططي  ما   فططات



 

851 

 

 يبقى  نزططيف مطغ الدالت 

 ليططه تزطاتف    الحدشات

 

 قػل يا ساتخ

 

 تػب   يا بشطي  العسطاس

 واتطخك   كبلم   الشطاس

 بالتػبة  تشجى   ططبلص

 يطػم العيطػن في الخأس

 قػل يا ساتخ

 روى    األبيطات عبجاً   

 مدرور مػّسل الدطادات

 بي  جطا   نبطي  الخيططخات

 ياططػن  فطي  أول الدفطات

 

 قػل يا ساتخ

 



 

852 

 

 صطمي    ياقطجيع    الططحات

 عجد حطي الخطمػو والسطات

 بي  جاهطه الذطفاعة الطجات

 تسطحى   الجطجيج   والفطات

 يا ساتخ قػل                                               

 البً اللٌل ذكار                                

  

 ٌـــا   البـً   اللـــٌل   ذكـــار

 الساري   فً      األســـحــار

 حـــــً   ٌا   ؼــفـار  نشـرب

 صــافً    بـــدون   أذكـــــار

 

 تانـً الممـال  طـه المـخـــتار

 ســٌد بــبلل مــاحـــً األوزار

 أصحاب  أحرار                            

 صدٌك ، فاروق، عثمان،  كرار

 

 شـــملــــب  ٌا  ممال

 بلـســـــــان  الــحـال

 خاتــــــــً   األوزار

 فً  مربــً المـــوم



 

853 

 

 الــفــرعه  شــــــال

 حبـــــوب   وثــمــار

 

 لطـــــب األبـــــــدال

 جنــــــدي األبطــــال

 اً عامر باألسرارأب للب

 الرســـــــــــــم الدار

 عنـــد الؽــــفــــــــار

 

 جنــــزٌـــــــــره ذكــــــــــــر

 والتــــتــــمـــــوى حـــجـــــا

 ر

 بً ركعـــتٌن ؼرز المحـــفار

 صـلـى وســلــم علً المختار

 

 سنـــد الـتـــرس باإلستـــؽفار

 وأسـوله صـــدق أبن األخٌار

 

 جـــاه  الوابل  لـام  إنكـرب

 كربوله  ٌولول  ٌا  ؼــــفار

 سلــوكــته النـٌة دون إكـبار

 



 

854 

 

 تٌـــرابه الحكــمة  واألسرار

 خاتــً اآلفات من تب صـؽار

 

 حمــله مــاهل، لنـدوله كبار

 نداه ٌبـــّرد ،شـــراه خــــدار

 حصــاده صـبر، وجـهاداّ حار

 

 اده تمالممــــهـــولٌـــن أسٌــــ

 جـمعوه فً الشونة الحب أنوار

 

 ولـــؾ طـــابــور فً بطن الدار

 شاعـــت أخــبار جــوهوا الؽوار

 

 حٌــن إستــهـــوش وجاه الحال

 من حٌـــنه فرد دلـــش األسـوار

 

 األمر   صعب    وضاق    الحال

 طٌــارهم    طـــار

 

 دٌل  ما  بنـمــدروا

 

 حار سٌوفهم  لاطعة   لطامهم  



 

855 

 

 

 رامً   العتار

 ٌات   من    شافه   لال   ٌا    ستار

 

 لـــــدم   أعــــــذار

 لال   ٌا    أستــاذ

 أنا    لٌــكا    حوار

 

 جوة   األفكار

 نحاسه   خبت   جاب   خٌل   سنار

 شاٌلٌــن صــــاروخ أفـــواهم نــــار

 

 نـــاس ود عــــربً أب أنــــــــــوار

 لــّم ٌمٌـــن وشــــــمالفـــــزعن 

 

 ما لٌـكا مثــال  خاتــــً  الؤلوزار

 داٌـــماً فــً  حـــمــان بر األبرار

 

 كٌفـــن  بخـــاؾ اللٌـــكا  حــــوار

 بن   العــماس  لرٌـــب  الدار

 

 أمـــلوا   فــإاده   باألســـرار



 

856 

 

 كتــــــب األشــــــــــعار

 لً شــفـــٌعه  صــبلته

 ـوق   سٌل   األمـــطـارتفـ

                      

                       

 



 

857 

 

 فتح طٌة

 فتح طٌة ذكرنا وجدد الكٌة

 ســرى اللـــٌل ولــطع فٌّة

 لــّوح كــاره وفتــح طـٌـة

 مـدّور شـربـه  مـا شـوٌة

 كـــرفـته  تـمـلـب  الـــدٌة

 

 دا شٌــباً شـافتـه عٌـنٌــة

 تـاه لـٌة بــعد مـا صـحٌت

 مـاركتن فـً الملــوب كٌة

 مـحبن ٌـبـكً حــً حــٌة

 

 دا  لرنـــً  البـرز   لــٌة

 مشـمر  مــا  عمــل   نـٌة

 بشـّنك وبمشً بـً إدٌـة

 ٌمـٌن فـً الؽٌــره مـا لٌة

 

 فــوق بـحره بشوؾ  لٌة

 تـــرد  عربانــه  بالــرٌة

 بنشرب فولـه بـً هنـٌة

 ـٌةٌــجٌب جبـاده ناس ك

 



 

858 

 

 فتح  شربه  ودنت  لومه

 ٌجذب  العاصً فً ٌومه

 دا  المطب   الوفر  كومه

 دا   الـوارث  ممام  تومه

 

 عـــدم فً الكون ٌا ناسه

 بــــرز فً التلت حساسه

 مــده المــا بكـٌل طاســه

 لحظـــته تبــهدل النـــاس

 

 أدرن  بـــــن  عـمــا سُ 

 من  نومه  السكن  راسه

 واســمٌه  بالــــكاسُ زّود  

 أمــّن  واطــــبك  إلباسـه

 

 صــلً  ٌا خــالك  الناسُ 

 عـــدد  ما  تنُفس أنفاسـه

 بــعد ما ٌــــدلن الــــراسُ 

 ترضٌن  ٌا  النبً الساسه



 

859 

 

 دلٌل سادة

  

 ألؾ وحــاء ومٌم ودال دلٌل سادة

 ود    مربٌــنا    الخٌــول     لاده

 

 ألضً  لمرادهٌا حً عـبدن الجــانً 

 طـــّهر  أعضاه    واشفً   أسمـامه

ُُ دون إجهـاده  أسمٌه فً رلاده رحٌماً

 

 بثنً بالشفٌع ٌسن أهله وا صحابه

 ٌوم ُوضع الجزع حنا و نوره ضواله

 

 نعــم      أصحابه    التبعوا     لواده

 باعـو  أرواحهم  ساروا  فً  جـهاده

 شاٌلٌن   ماضً   ٌضوي    ولـــاده

 ٌاكل   الخوذة    الزول    وأســٌــاده

 

 لــولوا  لصـــاده  فــــــوق

 ورٌث الشٌخ  الممام  حازه

 طرٌك المــوم طـبله ســّداده

 بــٌد أحـــمد وارث أجـــداده

 



 

861 

 

 دافك  إمداده  

 الحارسه  الكرم،  للموم   وأوالده

 البـــر والنـــور والـتوم فً عـزازه

 ــــم   إ ٌـجازهبطٌـــب  أمـــرح    ت

 

 أجــــازوه   أبـــــواته

 مّلــــكــوه   الســـــــر

 امنـــــوه    وفاتـــــوا

 حٌــــن بــــرم حـربً

 وعبـــا جـــــرداتــــــــه

 تطلــع الجلة بٌن كفاته

 أبواته   مّضوله  

 وّلفوا   الحد   ؼرب   دارفورو

 فً بلود مكناس ساسه ّولوله

 بــخــــاؾ زولـــــهكــامل مــا 

 حــــٌن ٌـجـــــول  جــــــــوله

 أي  من  فارس  ولــــؾ  طوله

 العصر عصره والنـــصر هوله

 هّب  نـسامـة  الســمح   لــوله

 

 اتحـــزموا   ولفــوا

 كـــاألسد   ٌنــتــــر



 

861 

 

 كالجــــــلل   كــــفـه

 أوع    تنــــحرفـــوا

 

 خلفوما بفوت شٌخا دون ٌبٌن 

 أحمد  إتؤّمن  واستلم   صرفو

 من  بطن  عٌنه  ٌطلع الظرؾ

 أوالده من خلفو أصلو ما لفوا

 

 أوالد  أبـشـــام  بلـفــوا

 للضاٌك  كالبرق  لّوام

 ٌا    مرٌـد   أبـــــشـــر

 إنت    ما     بتنــضــام

 خلــوا  حــاج   أحــــمد

 بالـً    لٌــنا    زمــام

 

 مدحو راوٌـه

 مالكنً للبً شاوٌه حبه

 شــرب   ود  عــمــــاس

 زاكً  صافـٌه

 ٌبـمى   فً   األحـبـــاب

 صـلً   بارٌــه

 علً   النبً  المعصوم



 

862 

 

 طه  دخرٌه

 أكــــرم    الــــــــراوي

 إبنه  والدٌه

 أسكنه الجنة

 دون   أألذى الـــفــــٌه

 

 

                



 

863 

 

 بر األبرار

 

 ربى رجــالبر األبــرار كــــم 

 سمانً أصٌل

 

 حــً ٌا ؼــفار ٌا عالم الحال

 زٌـل اإلفتار جود باألســـرار

 

 ثنـــٌــته  مــمال  بإبـن   نزار

 طـــه المخـتار ماحً األوزار

 

 أصحابه أحرار صدٌـــك الؽار

 فاروق ٌا حوارعثــــمان كرار

 

 شملب ٌا حوار نـــاوي األخٌار

 الــبرارطــواؾ عــمار بـــري 

 

 راكب جـــهال درعــه جــرجار

 األرض تجــال حٌن جوله جال

 

 بري المبرور رٌس أم كابــور

 كم أسمى حبور فً بحر النـور



 

864 

 

 

 بـــري المــفـــهوم الخاتً الــلوم

 كــم وّرد لــوم فً بـــحر التـــوم

 

 بن الحســـــٌن الســـاسه  متــــٌن

 عٌـــنربى ســـاٌرٌـــن بلـــحـــظ ال

 

 زمنـــه الفــــاته ما فـــً صـــفاته

 شـــوؾ تـــرباته البـــــً لحـــظاته

 

 مــتـــله مافـــً صــوفً وصــافً

 للســـر خـــــافً أب شـــرباً صافً

 سلــــمً وسالم صوفً وعالم

 لً إبلٌــس بالـم لـــط ما ظـالم

 

 لــال ود عماس ٌا البر الساس

 بٍ خـاصأسمٌه بالكاس من شر

 

 صلً ٌا خبّلص لشفٌع الــناس

 نسلم خبلص ٌوم جمع الـــناس

 

 



 

865 

 

 صاحب النفحات                                    

   

 صاحب النفحات فً الزمن الفات

 الشـــاٌب لاضـــً الحضــــــرات

 

 رافع السـموات محـً األموات

 ندعـون ٌومـات لٌمــٌن وثـبات

 

 لجمـٌل الذاتثانـــً األبٌــات 

 شافع البلــوات ٌوم الـــهوالت

 

 صحــبه الثمات ركبوا الجٌدات

 شاٌلٌن سلحات داٌرنه ممات

 

 نادي الســـــادات أهل النجدات

 خٌلـــهم شـاردات بالكون الفات

 صاٌمٌن ٌومات لفــلوا الخلوات

 سبلوا الدمعات فً حب الذات

 

 ربطــوا الحزمات والوا السهرات

 وات وجــدوا اللذاتتركوا الشــه

 



 

866 

 

 لاضً الحضرات من ؼٌر شكان

 عند الضــاٌمـــات تلمــــــاه معان

 

 بن النــــــمــٌر مفـــــتاح الخٌر

 لابــد للخٌل ســراي الــلـــــٌل

 

 بن المرٌـــــر جـــــابه بالـــلٌل

 باع العمـــــٌر جــــرد أم كنــتٌل

 

 للـــب الؽـــٌار جـــاب ناس ببلل

 شاٌـــــلٌن دردار ٌرمــوا العــتال

  



 

867 

 

 رٌــس الرإس جاب ناس كنتوش

 نظروا الشموس من ؼٌر رموش

 

 شوؾ طرش أبون جاب ود كادون

 ٌرطــــن لكـــون ٌرمـً المشــبون

 

 خـٌــله بتلـــوب شـــرلاً وؼـــروب

 بذل المشــروب لً ناس مـجــذوب

 

 لاٌــد المٌـمان لـــوس الزمــــــان

 ـب السكــــران شـوؾ العــٌانجلـــ

 

 رٌــس األلـــــطاب لابـــد األنجــاب

 لابـــــد المـــــبلب كـــم وّد وجــــاب

 

 رمــــى للــؽـــواص جاب ود عـماس

 من الدمــــــاس ضـــــــماه خــــــبلص

 

 صلً ٌا كرٌم للملبه رحٌم

 ٌوم الحمٌم فً جاه سلٌم

           

 



 

868 

 

 

 فرسان الطً                                

 

 فرســان  الــطً  المــــاموا  اللــٌل

 لـول لٌهـم عــون ٌؤتــون بالـحـــٌل

 

 هللا جلٌل

 رازق المـخـــــلوق الحــوت والطٌر

 ال لـٌــــه  شـــــرٌن ال لٌــــه مثــٌل

 حٌاً مــــــوجـــود واحــــد وكفــــــٌل

 

 لٌلبثنً ٌا خ 

 لخــاتـم الرســـــــل الخـده  أســــٌل

 شافـــع الخـــلوق ٌــوم الزلــــزٌل

 كــفن  طـــاهر   خمــّاد  الوٌــــــــل

 

 أصحابه لبٌل

 باعـــــــــو األرواح  راكبــــٌن الخــٌل

 شاٌلــٌن ماضــــً ؼازٌــٌن باللــــــٌل

 هلــــكوا   الكـــفــر  ودمـــاهم   ســـٌل

 

 ٌؤتون بالحٌل      



 

869 

 

 خــٌلــهـــم أســرع  من  برق   اللـــــٌل

 نــــاس  الصــــدٌك    ترباتـــه    برٌر

 عـــمــر أب شنــــب عـوض هللا الــسٌل

 

 لول لٌهم عون      

 جــبلس   الحــضــــرة   الفٌــها ملـــون      

 حـااًل بلفون      

 درعاً   مشبــــــونخٌــــبًل   جٌــــــدات   

 خٌــولهم داٌــماً مـــــتداعٌـــــات

 فوق   الناسوت

 فوق   الجبروت

 فاتوا    الملكوت

 وردوا  البلهوت

 

 وصلــــوا األلطاب

 صافً  البحــــــور

 صفوا    الشـــراب

 سولـــهم عـــامــر

 رلـــعـــــة وكـّراب

 

 جلســـوا   الفـــمها

 وحمــــلــــوا األذى



 

871 

 

 رضــــوا بالبـــــــبل

 

 فاهمٌن

 للـحــاضر    والمضـى

 منهم ضباط منهم لضــا

 

 البسٌن لباس متنٌشٌن

 منهم   بلن   ومفتشٌن

 

 خٌلهم تسٌر جنح الظبلم

 فً     الكون      تطٌر

 لٌهم  ٌشٌر  عوض هللا

 فوق     كافة     مدٌر

 

 لال البــدٌل

 بــن العماس جــاكم ذلٌل

 ؼٌـــركم  دلٌلما لٌـه من 

 

 صلً   ٌا   حً    ٌا   كفٌل

 علً  المختار  نسل الخلٌل

 عدد النبات والسحب البمٌل

 ترضٌن  ٌا  أب  خداً  أسٌل



 

871 

 

 ٌبٌن الشًء

 

 ٌبٌن    الشــًء

 عـنــد طً النـاي

 ولــطـــوع  الفً

 لدلوا الفرســـان

 

 كرٌـــــــم  ٌا  حــــــً  ندعــون

 ألــطــــؾ  بًٌا مـلـــطــــــؾ  

 أؼـفــر ذنبــً أنا ووالـــــــــدي

 أخوانً عموم وجمٌــــع من لً

 

 ثنٌــت  ٌـــــا  حـــــً

 بابن نزار وابن لصً

 بــــن  لــــــــــــــــإي

 شافع المـخـــــــــلوق

 فً  ٌــــوم  الــــــــدي

 

 أصـــــحــــابــــن   سً

 باعـــــــــــــوا األرواح

 سبـــــٌل الــــــحـــًفً 

 نــصــبـــــوا المـٌــــدان



 

872 

 

 لــلــكـــــفر ضـــــــــحً

 شبــــــــــــع   البـــــــــاز

 رخــــــــــــــــم وحـــــدي

 

 لومان     ٌاخً     فوق

 درب الموم شمر بالضً

 عمبة وطوطاح بعٌداً فً

 أعملن زاد واؼرز لن ري



 

873 

 

 بنال تــــروح   بالؽً   لل

 مــظــلم معصوب وعــمً

 كســـــــــــــــبلن   وردي

 ٌرجع للـنار معـــدوم النً

 

 لـــــــول  لٌـــــهــم  هـــــــً

 عمر واب شــام هم أهل الطً

 راكبــــٌــــــــــن   جٌــــــدات

 طوال الباع فرســان كبو كً

 

 لدلوا  الشٌاب   

 وادي   الفــــضـاء   لدلة   آداب

 مرلـوا المخفً وصرؾ األحـباب

 دّور   دّور     شرب   األكـــواب

 

 لدلوا  لدلوا    

 ساٌـــرٌن  هلل  ما  انـخـــــذلــوا

 هــــــم  الــبدلة كــم  كم   بدلوا

 كــم كـــم ولـــوا وكم كم عزلوا

 

 لدلوا الجٌدٌن لدلــوااألنجــــاب

 لدلوا  الطٌبٌن     



 

874 

 

 ود  الحسٌنترباٌـــة  البــر  

 مـــرة ٌولــوا ومــرة عازلٌن

 

 لدلوا الفراس    

 أهــــــل التمـوى للكون حراس

 كم نفعوا وكم جــالوا الكــــاس

 كم ربــوا  لً  أوالد  الــنـــاس

 

 لال  ود  عمـاس

 ؼنــاي  المــــــوم

 ٌـــوم أم  كلباش ال ٌخــشى بؤس                             

 بالكؾ ختوا فً الـــراسشٌلوه 

 

 صلً  ٌا  خــبلص       

 عــــــــدد األرض رمـــلـــة وأنفـــاس

 تزٌل الشـــــن السكـــن   الــــــــراس

 ترضـــً  طه  النــبـــً النـــبــــراس

                 

  

  



 

875 

 

 

 اٌـخــبرّــــخ

 

 

 نسال هللا أن ٌجد المارئ الكرٌم  ما ٌصبو إلٌه...

 من خبلل المدابح والمصابد المذكورة...       

 فً هذا الدٌوان،       

 وأن ٌجعل هللا ثوابها....       

 فً مٌزان حسنات،       

 الوالد المرحوم بإذن هللا .        

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

876 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 دٌوان ود العماس                          

 الجزء الثانً                           

 إعداد الدكتور /  عمر دمحم العماس                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

877 

 

 المحتوٌات                                        

 الممدمة 

 مرثٌة الشٌخ حمزة

 ذكر المٌوم 

 نسٌم الموم 

 فاتونً الموم 

 أوالد البر 

 الشٌخ الطٌب )أب ناٌب( 

 نادي الموام 

 معشوق كل ٌوم 

 البر المن بدور 

 بن الطٌب )الشٌخ الحاج موسى( 

 لو كنت مضٌك 

 ناس عوض هللا 

 منادي الفزاع 

 بحر العلوم 

 عٌنه سراحة 

 الخاتمة

 

 

 

 



 

878 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                         

 

 الممدمة 

بعد الصبلة على الحبٌب المصطفى ، خٌر رسل هللا وخٌر الناس أجمعٌن،          

 سٌدنا دمحم بن عبد هللا النبً األمٌن ، خاتم األنبٌاء والمرسلٌن.

أٌها المراء الكرام ، أهنبكم بمدوم الشهر العظٌم شهر رمضان الذي أنزل         

من دٌوان والدنا المرحوم "ود فٌه المرآن، وكما وعدتكم فً خاتمة الجزء األول 

العماس"، هؤنذا ألدم لكم الجزء الثانً من الدٌوان والذي ٌشتمل علً مجموعة 

من المصابد الصوفٌة، تحكً ما هو لطٌؾ وصافً، من مآثر وشمابل ساداتنا، من 

أهل هللا، الذٌن أسهموا إسهاماً مباشراً وفعّاالً فً تربٌة المرٌدٌن، من األهل 

 من كافة الناس .واأللارب، و

تربٌة دٌنٌة سلٌمة ، مشبعة بكل المضامٌن المرآنٌة، والمٌم اإلسبلمٌة المستماة  

من سنة الحبٌب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وؼٌرها من المصادر اإلسبلمٌة المختلفة، التً تساعد فً  

فً تفمه الناس فً أمور دٌنهم، مما ٌعود بالخٌر على المجتمعات اإلسبلمٌة كافة، 

جوانب عدة كحفظ المرآن فً الخبلوي، وتعلم المراءة والكتابة فٌها، والتً تإدي 

الى فهم لواعد اللؽة العربٌة ، وتمكٌن الدارسٌن، من التبلمٌذ والحٌران، فً 

 تجوٌدها تحدثاً ولراءة وكتابة، ال سٌما وهً لؽة المرآن الكرٌم .

سٌرة الصحابة،من موالؾ متعددة كما تمدم الخبلوى دروساً فً السٌرة النبوٌة، و 

تتناول مشاهد جهادهم فً سبٌل هللا، وتضحٌاتهم، وسلوكهم،وؼٌر ذلن من 

 الصفات والسمات التً تمثل المدوة الحسنة لؽٌرهم من أبناء المسلمٌن. 

إلى جانب أبواتنا من شٌوخنا السمانٌة فً منطمتنا ،أبت نفس الشاعر المّصاد       

اس ، وبالمدر الكبٌر من ثمافته الصوفٌة، والتً إنبثك منها الوالد دمحم ود العم

الوارد من شعره،أبت إالّ أن ٌجمل فً هذا الجزء الثانً من الدٌوان، عددا كبٌرا 

من رجاالت الصوفٌة ، رجاالت الحضرة والممامات السامٌة عند هللا،فً لصٌدته 

إّن عدداً من  –مه هللا رح –الواردة، أثناء منامه،  )منادي الفزاع(، ولد أخبرنً 

الشٌوخ الوارد ذكرهم فً المصٌدة لم ٌسمع بهم من لبل، إاّل بعد أن سؤل عنهم 

 بعض العارفٌن الحماً. 

نسؤل هللا أن ٌبلؽنا ما نصبو إلٌه، وأن ٌجعل هذا الولؾ، رحمة لنا جمٌعاً،      

فً   ورحمة دابمة وصدلة جارٌة لوالدنا، تُطٌّب له سكناه فً جنات الخلود
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درجاتها العبل، فً حضرة شفٌع األمة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ، والعشرة المبشرٌن بالجنة، 

 ومن رضً هللا عنهم ورضوا عنه، من الشهداء والصدٌمٌن . 

أللهم أرحم شٌوخنا الكرام، األحٌاء منهم واألموات،وأجعل ما لدمه السابمون     

حسناتهم، ٌكتمل جمعهم بها مع أصحاب منهم، من علم وخٌر للناس، فً موازٌن 

الٌمٌن فً حضرة رسولنا األمٌن ، سٌد األولٌن واآلخرٌن . وأن ٌشمل هللا األحٌاء 

منهم فً زمرة عباده الصالحٌن، وأن ٌكلل مساعٌهم ، فً اإلصبلح وإسداء الخٌر 

 للمسلمٌن ، وأن ٌمنحهم الصحة والعافٌة واألجر العظٌم. 

أن ترحم والدنادمحم العماس رحمة واسعة، وأن تسكنه الجنة  اللهم إنا نسؤلن      

برحمتن ٌاأرحم الراحمٌن ، اللهم أرحمه بمدر ما لدم لنا من خٌر، وبمدر ما وسعنا 

به من رحمة الوالد، وبمدر ما أوالنا به من اإلرشاد والنصابح، وبمدر ما زودنا به 

عابد عمله الجاد وإخبلصه فً تحسٌن تربٌتنا، والسهر على تؤمٌن مستمبلنا، من 

 فً كسبه الحبلل. 

سبحان ربن رب العزة عما ٌصفون، وسبلم علً المرسلٌن، والحمد هلل رب      

 العالمٌن، وصلى هللا على سٌدنا دمحم النبً األمً وعلً آله وصحبه أجمعٌن.

 

 

 ،رحمن هللا ٌا أبً،،،                                                       
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 مرثٌة الشٌخ حمزة                      

 

 أكرمه هللا(  -)مهداة الى الشٌخ أسامة  

      

)الحمد هلل رب العالمٌن، الموت سبٌل األولٌن  –رحمه هللا  –لال الشاعر        

واآلخرٌن، بحكمه راضٌن،وكلنا مٌتٌن،والصبلة والسبلم على سٌد األولٌن 

 واآلخرٌن( 

 

 المصٌدة: 

 تمت اآلجال والموت مامنه فرار 

 وٌن   حمزة   مكمن   األسرار 

 دا     حكم     الواحد     المهار 

 المولى  إختار 

 إنتمل    من     هذي      الدار 

 لتلن    الدار 

 

 حمزة فرله علٌنا حار 

 وٌن الصبار بن الصبار 

 وٌن التالً وٌن الذّكار 

 وٌن حمزة األحٌا الدار 

 وٌن البار بن األبرار 

 وٌن الكرمه ماله عٌار 

 كرمه للبعٌد والجار 
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 ال بفرز والعزال  

 وٌن المطب المابد األبطال 

 وٌن وارث األبدال 

 وٌنه الى الدروب خبار 

 البى عنده ما فشار 

 

 ٌوم تمت اآلجال 

 وشاعت األخبار 

 الكون حزن والسحاب هطال 

 والؽٌم طل لٌل ونهار 

 

 الفاتوا  بٌه   رجال  سلن  الدرب 

 فات   بٌه   أحمد   فارس  الُكّمال 

 وفات بٌه أب نخل وعمري العّمار 

 فات   بٌه    البر    وتوم    الشال 

 

 دا   المسار 

 دا الدرب العدٌل الماشً باأللدار 

 فاتوبه   كل   السادة    واألبرار 

 دا    حكم      الواحد      المهار 

 ما   فً     خبلؾ      وال إنكار 

 فاتوبه  الرسل  والنبً  المختار 



 

882 

 

 والفاروق عمر والرفٌك فً الؽار 

 عثمان  الورع  والفارس  الكرار 

 

 ٌختم  األشعار 

 إ بن العماس الوالؾ المحتار 

 ٌبكً وٌنوح دمعه الهمٌل لّطار 

 فمدنان ٌا حمزة  كبار  وصؽار 

 ر فمدن عظٌم لى كافة فمٌروحوا

  

 الصبلة والسبلم على النبً المختار 

 عدد السحب وما صبت األمطار 

 عدد الخبلبك والرمل واألشجار 

 توصل لى شفٌعنا ٌوم النهار الحار 

 ذكر المٌوم 

 

 أذكر المٌوم  

 أصحى ال تنوم 

 لوم  ٌا  ساري 

 بً لٌلن لوم 

 

 أترن الهموم 

 واخلع الهدوم 



 

883 

 

 ألبس  لبس الموم     

 وابرن على أمتموم 

 

 أصحى ال تنوم 

 أصحب النجوم 

 أركب الملجوم 

 وألحك وفد الموم 

 

 أصحى ال تنام 

 فً ولت الظبلم 

 تم وردن تمام 

 وأدخل الخٌام 

 

 أربط الحزام 

 وأطبك السهام 

 أركب أب لجام 

 وألحك الهمام 

 

 أبمى لً فّكٌر 

 فً الثلث األخٌر 

 أبعد السرٌر 

 شاهد المدٌر 



 

884 

 

 

 أكرم بالكتٌر 

 وأرضى بالملٌل 

 أحمد الخبٌر  

 سٌر بى دربه سٌر 

 

 حمزة الخلفون 

 إنت ٌا المبرون 

 هبر الشرون 

 سٌر بى درب أبون 

 

 سٌب الخالفون 

 هم ال ٌشؽلون 

 فتّح البنون 

 براهم بجون 

 

 أترن أألحزاب 

 دربهم ضهاب 

 نهرهم سراب 

 ماشً للخراب 

 

 أبعد السباب 



 

885 

 

 ألفل علٌه الباب 

 ألحك األلطاب 

 وأركب الخباب 

 

 ٌا بن الرشٌد 

 شد حٌلن شدٌد 

 أركب العنٌد 

 الدرب بعٌد 

 

 شمر بى إخبلص 

 وأطبك اللباس 

 أركب المواس 

 أبرز فً النحاس 

 

 داٌرن بن العماس 

 لابد وراس 

 تصلح للناس 

 ٌا بن العباس 

 

 الصبلة ؼٌر لٌاس 

 ترضٌن ٌا النبراس 

 نلمى بٌها خبلص 
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 ٌوم جموع الناس 

 

 نسٌم الموم 

لال الشاعر: )هذه المصٌدة وردت فً الشٌخ حمزة بن الشٌخ أحمد ،تنشٌط وتذكٌر 

، فهو لم ٌمصر أوفى وسار سٌراً نظٌفاً بدرب الموم ألنه خلٌفة الشٌخ أحمد تمام، 

 وما فً كبلم( : 

 نسٌم الموم هّب 

 لوم ٌا ساري 

 نجم التلت شّب 

 لوم ٌا ساري 

 

 لوم ٌا ساري 

 أخد لن تبة 

 أُذكر المولى 

 صفً اللبة 

 

 الساري لام ٌتدبى 

 ومن الناس إتخبى 

 جاب أل لوبو و لٌه كبّ 

 تم السبعٌن حبة حبة

 

 الناٌم نام وانكّب 

 فلسان ما لمى الحبة 
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 الساري لام بى محبة 

 شوؾ دمعه الساٌل كّب 

 

 لوم ٌا ساري 

 أذكر الباري

 داٌماً والً 

 ممامن عا لً 

 

 لوم ٌا نا ٌم 

 أذكر الداٌم 

 خلٌن لابم 

 للدر سا ٌم 

 

 لوم من نومن 

 فارق لومن 

 ألفى لزومن 

 وألحك لومن 

 

 سٌبه رلادن 

 تم أورادن 

 تلمى مرادن 

 وفر زادن 



 

888 

 

 

 أذكر ربن 

 صفً ُلبن 

 أمسن دربن 

 وأحزم أمرن 

 

 ألم لٌلن 

 وشدد حٌلن 

 فوت من هٌلن 

 ٌوفر كٌلن 

 

 بن العماس مبلم 

 جّد وشّد الحزام 

 محروم طلب السهام 

 من حمزة الهمام 

 

 صلً ٌا حً ٌا عبلم 

 على الشفٌع ٌوم ننضام

 ٌوم الحر والزحام 

 ٌوم العرق ٌبمى لجام 

 

 فاتونً الموم       



 

889 

 

 

 أنا فً نومً     زاٌد لومً

 أهل السوم     بري وتومً  

 فاتونً الموم                                  

 عملً المبتور    شوؾ زرعً البور 

 أهل أم كابور     البر والنور 

 فاتونً الموم                                   

 عملً الملمٌل    أثر فً الؽٌر 

 فاتونً لبٌل      النور وبرٌر 

 فاتونً الموم                                    

 بالضً حّوام    وبً اللٌل نّوام 

 فاتوا الكرام     عمر واب شام 

 فاتونً الموم                                     

 أطرش عمٌان     بطً وكسبلن 

 أحمد ٌا أخوان     لاٌد الركبان 

 فاتونً الموم                                     

 ما عندي عمار   شوؾ زرعً البار 

 بمى كله عدار     وبمٌت محتار 

 فاتونً الموم                                      

 داٌماً ملهوؾ         هام بالمصروؾ 

 ال لرٌت فً حروؾ   ال ركبت دٌوؾ 

 فاتونً الموم                                         
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 شؽال      أجمع  فً المال داٌما  ً 

 بٌه   فّخار         ما   برحم   جار  

 فاتونً الموم                                        

 أعمى   وأطرش      عامل   بالؽش 

 مطري بمى رش     وبطًء فً الحش 

 فاتونً الموم                                          

 ي رشرٌش عملً ؼشؽٌش      و مطر

 زرعً عمٌش      ما بجٌب لً عٌش 

 فاتونً الموم                                            

 أنا فً ؼفبلت      متابع الشهوات 

 فاتوا  السادات      ركبانهم   فات 

 فاتونً الموم                

 

 فً الدار مزلول      أنا ما مخبور 

 أهل األصول      جمعوا المحصول 

 فاتونً الموم                                          

 مجدوع  فً  الدار        كاٌلنً ؼبار 

 فاتونً   رجال         لبل   األسحار 

 فاتونً الموم                                          

 أنا  فً  ؼباي        زاٌد   بطاي 

 باي       فاتو  السراي ودرت  ص

 فاتونً الموم                                        



 

891 

 

 بمٌت فً أسؾ       ٌاأهل الكؾ 

 ٌوم المولؾ        وزنً ال ٌخؾ 

 فاتونً الموم                                        

 جانً   العراؾ      أحمد   صراؾ 

 لال لً  ال  تخاؾ     عملن مضاؾ 

 فاتونً الموم                                         

 سابل  األكمام      لال  مالن  هام 

 أسرع    لوام        صفن    لدام 

 فاتونً الموم                                         

 حوارن   مسبوق      كٌؾ   اللحوق 

 لال   لًّ   روق        عملن   مطبوق 

 فاتونً الموم                                         

 لال لً ٌاحوار لوم شٌل الطار 

 إنت   الشعّار   وأنا     الخبّار 

 فاتونً الموم                                         

 أنا   رضٌان  ٌابن   السلطان 

 داٌر  ضمان  أرلد  فً   أمان 

 فاتونً الموم                                        

 لال  لًّ  نوم  ال  تكون مهموم 

 حملن  مردوم  أنا  لٌه   لزوم 

 فاتونً الموم                                        

 أمري  عسٌر   ٌابن   الجٌدٌن 



 

892 

 

 داٌر  تؤمٌن  فً  الصحبة  ٌمٌن 

 فاتونً الموم                                      

 لال  لًّ  خبلص  ٌابن  العماس 

 تجد  الخبلص  ٌوم  جمع  الناس 

 فاتونً الموم                                        

 صبلتً بؽٌر لٌاس ترضً النبراس 

 ٌا شفٌع    الناس     ألبلها   خبلص 

 فاتونً الموم                                         

 

 

 

 

 أوالد البر         

  

 أوالد    البر    رباهم 

 بحرؾ العٌن أسماهم  

 كٌفن   للبً  بٌنساهم 

 اإلله   واّلهم  

  

 درجاتهم  زاٌدة  عبلهم 

 من شرب الموم أرواهم  

 سراً    عظٌم     أوكاهم 



 

893 

 

 شوؾ البر كٌؾ أرضاهم  

  

 لوجه    هللا     خاواهم 

 عرفوه راعً وبرعاهم  

 حبوه  فً  هللا   وحباهم 

 لوجه    هللا     مسعاهم 

  

 الدنٌا    ما     الفتاهم  

 زهدوها وجات خادماهم 

 صاموا  وذكروا موالهم 

 أبت   الؽمٌض  عٌناهم 

  

 موالي  بالسر  خصاهم 

 حفظوه  وخلوا  أبناهم 

  

 باللٌل لاموا مسكوا سراهم 

 لّل  الطعام   فً   حشاهم 

 والفٌن ماسكٌن  لخطاهم 

 وجفاهم    النوم    جافوه 

  

 صفوا   األعمال    بالنٌة 

 تركوا    العجن    والرٌة 



 

894 

 

 بالبركة    الفً    األلفٌة 

 وصلوا الراضٌة المرضٌة  

 

 لٌل    وصباح    وعشٌة 

 والوا    المومة   البدرٌة 

 ركبوا    الخٌل   المخفٌة 

 وردوا    بحور   الصوفٌة  

 

 

 صاموا    النهار    الحره 

 فً التلت   والوا   الجرة 

   بً حالهم إنت كان تدره

 هم الملون  فً الحضرة 

  

 صاموا الضً واللٌل لٌام 

 ال  هم   فتروا    وال نٌام 

 باآلذان  سمعوا   األلهام  

 ناس عمر وناس أب شام 

 

 بن العماس الدٌمة مبلم 

 ما   جّد   وشد    حزام  

 راجً   عمر واب شام 
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 لٌه تمام  ٌطبموا الخٌرة

   

 صلً  ٌا حٌاً وٌا عبّلم  

 علً  طه نبً اإلسبلم 

  

 

 

 الشٌخ الطٌب )أب ناٌب(       

 

 للب سرٌان

 ود البر بجٌن عجبلن 

  

 ٌا رحمن

 ٌا خالك اإلنس ثم الجان  

 نضؾ للبنا الوسخان 

 أمبله تمى وإٌمان

 

 

 ثنٌت أوزان  

 علً طه النبً العدنان 

 دمحم خاتم النبٌان

 شفٌع ٌوم النهار الصان  



 

896 

 

 

 صاحب الفرسان

 برزكاللٌث فً المٌدان 

  

 تناول سٌفه بً إٌمانه

 كل فارس خلى مكانه  

 لمٌت تارٌخه فً إخوانه

 ال شفته وال حضرت زمانه   

 من البر لبس تٌجانه 

 من التوم صرؾ نٌشانه 

 

 سرٌع كم دل للضٌفان 

 سابل كمه فً المرضان 

 ٌجٌب لً الراٌح فً الودٌان 

 ٌده بتنشل الؽرلات 

 

 الموس الضرب سٌسانه 

 نابع سره من كٌزانه 

 والؾ فً الحدود مٌزانه 

 للخاتً البفوت لً مكانه 

 

 أمسن للبن ٌا عمٌان 



 

897 

 

 أرجع ال تكون ؼلطان 

 الرٌس فً حضرة الدٌوان 

 ٌوّلً وٌرفض الخسران 

 

 كرٌم والكرم هو مكانه 

 ما ؼلط ٌوماً علً جٌرانه 

 ما اتمٌز علً حٌرانه 

 ما تجوجه ولبس لفطانه 

 

 شوؾ أخبلله شوؾ كامل األحسان 

 ٌضحن وٌمزح مع الطفبلن 

 بورٌن أفعاله ٌا ؼبٌان 

 سلٌم النٌة ما ظنان 

 

 بن العماس أول الجٌران 

 رالد فً السرٌر عٌان 

 ٌا الطٌب تعال عجبلن  

 وزٌد فً الدعوة للرحمن 

 

 بلة تمشً باألوزان ص

 توصل أفضل النبٌان 

 ٌمول راوٌها ٌا إخوان 



 

898 

 

 أسكن فً جنان رضوان 

 

        

 نادي المّوام           

  

 نادي الموام خلٌفة أب شام 

 لول ٌا أحمد ٌجٌن لوام 

 

 حً ٌا عبّلم ندعون دوام 

 سلم ٌا سبلم من األوهام

  

 ثانً النظام فً بن هشام 

 إمامشافع الزحام للرسل 

  

 صحبه العظام ركبوا الهمهام 

 عند اللطام سٌفهم لبّلم

  

 ٌجٌن لوام خلٌفة أب شام 

 ٌلفى النهام لبل ٌنضام 

 

 ركب الهمهام طبك اإلسهام 

 لاد الزمام عارؾ السهام  



 

899 

 

 

 كرب الحزام باللٌل لوام 

 سبل األكمام فً الحاس والنام 

  

 شّد أم بدٌد 

 أتوجه صعٌد  

 جمع البعٌد  

 جاب المرٌد 

 

 ركب والح 

 فوق أب جناح 

 ٌلمى الصبلح 

 ؼرب وصباح 

 

 للب الممال 

 ركب الصهال 

 سار بالحبلل 

 ٌمنة وشمال 

 

 فارس مجال 

 درعه سبال 

 



 

911 

 

 فوق الحوار 

 ما فٌش هظار 

 

 ٌابن الساس 

 شوؾ ود عماس 

 مرضه اللواس 

 فً الملب والراس 

 

 شٌل المواس 

 وزٌل الكباس 

 لول لً خبلص 

 ال تخشى الباس 

 

 وحات موالن 

 ما لً سوان 

 داٌماً برجان 

 هنا وهنان 

  

 صلوات لكان 

 علً ملجان 

 تدخل هنان 

 جوه الشبان



 

911 

 

 

 

 

 

 

 معشوق كل ٌوم            

 

 معشوق كل ٌوم  

 لى لٌم كرام الموم  

   

 حً ٌا لٌوم      عالم المكتوم 

 نسٌر كل ٌوم     بً طرٌك الموم 

 

 بثنً المنظوم     ألبً أم كلثوم 

 شفٌعنا عموم     ٌوم الهموم 

 أصحابه عموم     صدٌك معلوم 

 فاروق لزوم      عثمان ما بنوم 

 

 لول فً الكرار     لوعة الكفار 

 بً ذو الفمار      كفى األطٌار 

 لاموا األحرار     لبل األسحار 

 أحٌوا الدٌار       باألستؽفار 



 

912 

 

 

 البرق الشال 

 والسحب المال 

 واأللمً السال 

 شوؾ أهل الحال 

 

 لاموا األحباب 

 فتحوا األبواب 

 مرلوا التٌراب 

 ما ضاق تراب 

 

 الؽٌث هطال 

 لاموا األبطال 

 شالوا الكربال 

 ؼرسوا الثمار 

 

 مؤل الحفار

 مطراً هتار  

 خاتً العدار

 زرع األبرار  

 

 طاعن زمام 



 

913 

 

 شوؾ سحبه لام  

 هردام  مطراً 

 فً سٌله عام 

 

 سوسه زرق 

 خاتً الحرق 

 برله البرق 

 سٌله الفرق  

   

 خاتً المشوش 

 نامً ومحشوش 

 مطره الهروش 

 لط ما رشوش 

 

 من ما فرج 

 سحبه انهرج 

 برله أنبرج 

 سٌله أندرج 

 

 من ما جدد 

 مطره أتردد 

 طال واتمدد 



 

914 

 

 لً األرض سدد 

 

 من ما لتب 

 شال سحبه كب 

 التلته شب 

 ترباله تب 

 

 من ما اتحمل 

 مطره إتكمل 

 سٌده إتهمل 

 لط ما أمل 

 

 مرق المندول 

 مطره البهول 

 شاٌل أب كبسول 

 ؼفره البدول 

 

 من ما شّره 

 نجا وانكّرة 

 بٌّن  بّره 

 لط ما انضره 

 



 

915 

 

 دخله اللبن 

 سحبه انؽبن 

 أمطاره جن 

 ٌوت ما ؼبن 

 

 دخله الفرٌن 

 مطره الركرٌن 

 شوؾ زرعه اللكٌن 

 عوض هللا أبٌن 

 

 دخله الٌباس 

 جوه اللصاص 

 تموى وإخبلص 

 لطعوه خبلص 

 

 حضروا التمى 

 نملوا المما  

 مافٌش لما 

 بدون شما 

 

 لاموا اللباق 

 مسكوا المدفاق 



 

916 

 

 ضً نوره باق 

 فً البٌع طباق 

 

 لاموا السراء 

 مسكوا المضراء 

 والو الرضاء 

 عٌن مٌم وراء 

 

 نصبوا الشون  

 للخٌله جن 

 رصاصهم فن 

 ما فٌه ظن 

 

 جابوا الكٌال 

 لاموا التمال 

 ندهوا الشؽال 

 والساري شال 

 

 صاحب اإلكبار 

 لطرة ما نال 

 مرمً فً الدار 

 كا له   ا لؽبار 



 

917 

 

 

 عبداً بطال 

 نظم األلوال 

 حضر الكٌال 

 كبا له وشال 

 

 صل ٌا لدار

 عدد األمطار 

 ترضً المختار

 وصحبه األحرار   

 

 

  البدرالمن بدور    

 

 البدر المن بدور 

 الحبه فً الصدور 

 حبابه المطب المشهور

  

 ٌا حً ٌا ؼفور 

 ٌا مزٌل كل الشرور 

 أسترنا ٌا ستور 

 هنا وفً المبور 



 

918 

 

  

 ثنٌت بالرسول 

 دمحم المدخور 

 شفٌعنا فً النشور 

 ٌوم ولفة الحرور

  

 أصحابن العدول 

 ول الراكبٌن الخٌ

 بً سٌفهم المسلول 

 الخلوا الدم سٌول 

 

 عّمب ٌا فمً لول 

 فوق وارث العدول 

 فً األخبلق مهول 

 كم لم للمعزول 

 

 الفارس المبرور 

 حٌن جال الكون ٌجول 

 الناهً من الؽرور  

 أم بتري والكجور 

 

 المابد الجسور 



 

919 

 

 الذّل لى الفجور 

 المابم اللٌل دهور 

 لً ولت السحور

  

 مسرور بهجة وحضور 

 ال كسل والفتور 

 

 شوؾ بحره فً البحور 

 هّدام كل الجسور  

 لالب ٍعرله البفور  

 تمساحه ٌصول ٌجول 

 

 كل البلد ممطور 

 باللٌل  لً السحور 

 عّم المٌتاد والبحور 

 عّم العالً والمحفور 

  

 ود أصل األصول 

 تٌرابن المعزول 

 حكمة وأسرار ولول

 مؽروز جوة العمول 

 



 

911 

 

 عند ساعة المحصول 

 جا البرٌر والنور 

 عمر وعوض هللا حضور 

 والفٌن علٌه نسور 

 

 شوؾ ؼفره البدور 

 حارسنه بً أب كبسور 

 

 طامح بالسهول 

 خضر كل الجسور 

 داٌما فرعن ٌطول 

 علً أهل العمول  

 

 جو الكمل التمال 

 البسٌن دروع الحال 

 البر وتوم الشال 

 حارسنه بالنبال 

 

 البطال عبٌدكم 

 دنً وأكال 

 سابل كتٌر أّمال 

 ٌكوس لً ستر الحال 



 

911 

 

  

 صبلة ؼٌر عٌار 

 مهدٌة للمختار 

 مرٌدكم المحتار 

 ال ٌضوق عذاب النار  

 

 

 إبن الطٌب )الشٌخ الحاج موسى(

 

 بن الطٌب الجده برٌر 

 الحاج موسى عمٌد الخٌل

  

 هللا جلٌل       حً بٌنا كفٌل 

 ندعون للسٌر   مع أهل اللٌل 

 

 ثنٌت ٌا خلٌل    بالطرفه كحٌل 

 ٌوم الزلزٌل     جا وخمد الوٌل 

 

 أصحابن دٌل     شادٌن الحٌل 

 فً بدر لبٌل      الدم كالسٌل 

 

 أصحى ٌا زوٌل 



 

912 

 

 لوم شوؾ الكٌل 

 حٌن برم الدٌر 

 جاب ناسا ؼٌر 

 

 دربن وّد ٌر 

 زللٌبة وهٌل 

 حارسنن دٌل 

 النور وبرٌر 

 

 لابد للموم 

 لحمولها لزوم 

 جاب كل ردوم 

 من عند التوم 

 

 فتحلو دروب 

 شرق وؼروب 

 عزمه المكروب 

 من شٌخ مجذوب 

 

 جاب لٌه ضمان 

 من السمان 

 ظاهر عٌان فً 



 

913 

 

 كل مكان  

 

 جابلو تؤٌٌد 

 من كل مسٌد 

 ٌنّمص وٌزٌد 

 ٌفعل ما ٌرٌد 

 

 بن الرشٌد فً 

 عصره فرٌد  

 ؼرباً وصباح 

 سافل وصعٌد 

 

 روحن سارٌة 

 فً أهل الداٌرة 

 إٌدن طا ٌلة 

 عّدال ماٌلة  

 

 الملبه سلٌم 

 للنهمة همٌم 

 ٌكفٌن ٌا ؼشٌم 

 عمل البنزٌم 

 



 

914 

 

 جمٌل اللون 

 ساٌح بالكون 

 دعوان مضمون 

 والماسٌة تهون 

 

 بالكون ساٌح 

 مسكه الفاٌح  

 بٌلفى الصاٌح 

 كم جاب راٌح 

 

 الرب أعطان 

 ورفع مسوان 

 الرحمن حبان 

 وفً الناس كذان 

 

 عملن طٌب 

 ولولن طٌب 

 وزمنن طٌب 

 ٌابن الطٌب 

 

 بن الفّراس 

 ود العباس 



 

915 

 

 شوؾ حبه الؽاس 

 فً للوب الناس 

 

 لال ود عماس 

 فٌن بً إحساس 

 شاكً الوسواس 

 من الخناس  

 

 صبلتً ؼٌر لٌاس 

 لً شفٌع الناس 

 لول ٌالنبراس 

 ممبولة أساس

 لو كنت مضٌك         

 

 لو كنت مضٌك صٌح نادي 

 لً العمده فرٌد 

 أب شام ٌجٌن

  

 حً ٌامجٌد 

 ٌا جابر الكسر الشدٌد 

 بى ذكرن دوام  أنا مستفٌد 

 ألبل دعاي فن مرضً البزٌد 



 

916 

 

 

 ثانً المصٌد 

 فوق الرسول شافع الوعٌد

  

 كربوا البدٌد

 صحبه الكرام حمبوا الحدٌد  

 راٌهم سدٌد 

 حمزة وضرار وابن الولٌد 

 

 شملب لصٌد 

 فوق أب نخل  لطبً الفرٌد 

 فارساً عنٌد 

 فوق الخٌول ٌمضً وٌزٌد 

 مالٌن ندٌد 

 ؼربا صباح سافل صعٌد

  

 تؤٌٌدن بالحً المجٌد

 ترباتن من براً رشٌد  

 نظرن بعٌد 

 ربن حبان كل ما ترٌد 

 ساسن لدٌماً ما جدٌد

  



 

917 

 

 د البر أبون جدن فرٌ

 لولن مفٌد 

 كل ٌوم تجٌب خبراً جدٌد 

 حارس علوم تبدأ وتعٌد

 

 نظرن ٌخش للب المرٌد  

 نٌلن طمح كل ٌوم ٌزٌد 

 بحرن سدر ٌسمع هوٌد 

 ٌسمً العطاش 

 الفً المرب والفً  البعٌد 

 

 رٌس عمٌد

 لاٌد الخٌول أمات بدٌد  

 لال البلٌد

 بن العماس ناظم المصٌد  

 للبه المرٌد 

 من ؼٌركم كٌؾ ٌستفٌد 

 

 صلً ٌا مجٌد 

 عدد النبات ٌلبس جدٌد 

 ٌسلم بها

 من أم رعٌد  



 

918 

 

 ٌكتب بها 

 فً اللوح سعٌد  

 

 

           

 

 ناس عوض هللا 

 

 ناس عوض هللا البٌهم ببلهً 

 

 عاجبنً وهللا       

 

 بسم هللا بدٌت باهلل 

 توجهت هلل توكلت علً هللا 

 ثنٌت ٌا لاهر برسول هللا 

 صفوة هللا ونور هللا 

 

 ؼر الجباه صحبه فً هللا  

 بٌعتهم هلل وحبوا دٌن هللا   

 عاجبنً ناس عوض هللا وهللا 

 ما لبسوا الباهً بل ساروا هلل 

 تركوا المبلهً لوجه هللا 



 

919 

 

 عارفٌن ساٌرٌن فً هللا 

 فاكرٌن لاٌمٌٌن هلل 

 أمرهم باهلل راجٌٌن هلل 

 عاملٌن راكعٌن هلل 

 ن هلل ساجدٌن خاٌفٌ

 للدنٌا أم دواهً زاهدٌن فً هللا  

 ما داٌرٌن ؼٌر لماء هللا 

 

 خبروها و زهدوها   الماٌلة 

 عرفوها باطلة   عرفوها زاٌلة 

 بطونهم خالٌة    دموعهم ساٌلة 

 درجاتهم عالٌة    إٌدٌهم طاٌلة 

 

 بالضً صاموا    باللٌل لاموا 

 عدد األٌام  ال     سهوا ال ناموا 

  

 لحزام     رفضوا  الطعام كربوا ا

 طبموا السهام     عمر واب شام 

 

 الضً صاموه     واللٌل لاموه 

 الهامل    لموه       فً السلن ضموه 

 



 

921 

 

 كم لموا هامل      كم شالوا أرامل 

 دعاهم شامل     جاب الخٌر متكامل 

 

 سدوا الخبلوي    الجبٌنهم ضاوي 

 أنفاسهم تداوي      كل الببلوي 

  

 الخلوة سدوها     باألذكار والوها 

 النفس باعوها     والروح ساموها  

 

 الوالوا الصوم      وجافوا النوم 

 زاٌدٌن الكوم       أوالد التوم 

  

 لوم ٌا مرٌدهم 

 أحضر ٌوم عٌدهم 

 موالنا برٌدهم  

 

 لوم شوؾ أعٌادهم       ٌوم جمع أوالدهم 

 

 

 ضموا صفوفهم      وضربوا دفوفهم  

 الخالً جوفهم       من هللا خوفهم 

 



 

921 

 

 داٌماً بطراهم       أنا ما بنساهم 

 للبً معاهم        لً ٌوم ألماهم 

 

 بٌكم ود عماس     مرفوع الراس 

 ٌوم جمع الناس       مع العباس 

 

 صبلة بؽٌر لٌاس      لشفٌع الناس  

 تبمى لً خبلص       من الوسواس 

 

 منادي الفزاع             

 )وردت هذه المصٌدة والشاعر

 طرٌح الفراش ،حٌن إشتد به المرض( 

 منادي الفزاع             

 )وردت هذه المصٌدة والشاعر

 ٌا منادي الفزاع طوال الباع 

 ندعون ٌا سماع إلزالة األوجاع 

 الفً الجسم والفً الكراع 

 الفً الهامة واألضبلع   

 

 ثنٌت المول فً الشفاع 

 لجانا بً األمر المطاع ا

 ٌا مكفً الجٌوش بالصاع 



 

922 

 

 زٌل عنً ألم الصداع 

  

 شوؾ صحبه التبّاع 

 الكمل طوال الباع 

 نادٌهم باإلجماع 

 من ؼٌرهم ما لً نفاع 

 

 نادي الفزاع أهل النجدة 

 ٌجون سّراع  

 لول ٌا أحمد طوٌل الباع 

 تلماه معان فً الدفاع  

 

 نادي الموام ٌجون لوام 

 ٌا لطبً عوض هللا اب شام 

 الفانا سرٌع لبل ننضام  

 نكون فً صحبة األسبلم 

 

 نادي السابك األصله عفٌؾ 

 نادي الشٌخ عمري الشرٌؾ 

 ٌا الفزاع فزعن ال ٌمٌؾ 

 ٌا السرٌع أسرع خفٌؾ 

 



 

923 

 

 أهل النجدة نادٌهم دٌل 

 ٌجون باللٌل نشاط با لحٌل 

 ٌا لطب الزمان أبونا برٌر 

 أعدل المٌل ألفا نا سرٌع و

 

 ٌا توم الشال ورح 

 ٌا نورنا أبو األنوار 

 أسرع ٌابرنا البرار 

 أنا حواركم ولٌكم جار 

 

 ٌا شٌخ ود حمد وشٌخ ساٌرٌن 

 ٌا الشٌخ برٌر ود الحسٌن 

 أنا جوارن فوق الٌمٌن 

 داٌرن معاي فً كل حٌن 

 

 ٌا أهل أم كابور 

 الفً رٌبة الشٌخ النور 

 بنادٌكم تعالوا حضور 

 شوفوا العلً ومنً ٌزول 

  

 بنادي الموم أهل هللا 

 ٌجون كل ٌوم 



 

924 

 

 ٌا ٌوسؾ أب شراٌاً كوم 

 ورح ٌا الفً العزاز التوم 

 

 نادٌهم نادي الجمٌع 

 الفً أم مرح والفً البمٌع 

 ٌا الطٌب أشفً الوجٌع 

 ٌا السمانً تعال سرٌع 

 

 نادي الموم نادي البوالد 

 ٌا الشٌخ هجو ود حماد 

 ت المرض لٌن زاد ٌا السوٌ

 الفا نا سرٌع أمبلنا مداد 

 

 ٌا الشٌخ فرح ود تكتون 

 ٌا المكاشفً السابك عون 

 ٌا الرٌح معان أبون 

 ألفونا سرٌع حلوا المشبون 

 

 ٌا الشٌخ دفع هللا أبو صوبان 

 ٌا زروق ٌا ود خمجان 

 ٌا الؽبش أهل اإلٌمان 

 ألفونا سرٌع حلوا الدركان 



 

925 

 

 

 ٌا الشٌخ إدرٌس ود األرباب 

 ٌا الشٌخ الجعلً راكب الخباب 

 ٌا أبو لرون صاحب النجاب 

 ٌا أبو ؼرة البً الفٌض كباب 

 

 نادٌهم لول لٌهم هٌا 

 ٌا حسن الساكن الطٌة 

 ٌا الكباشً ٌا ود رٌا 

 الفونً سرٌع زٌلوا البٌا 

 

 ٌا شٌخً حوٌلً الجد 

 ٌا العندن ٌمٌؾ الحد 

 ما بنهد  ٌا الجبل أألصله

 تعال سرٌع راكب األربد 

 

 ٌا حامد وٌا شٌخً ود رحمة 

 ٌا أهل الجود الكتٌر والرحمة

 ٌا البتسمعه الطهمة 

 ألفونا سرٌع لبل النهمة 

 

 نادي ولول ٌا األشراؾ 



 

926 

 

 ٌا الهندي البً البٌت طواؾ 

 ٌا عثمان طاهر األكفاؾ 

 ٌا الختمً مؤمن الخواؾ 

 

 أوالد الطٌب ٌا الطٌبٌن 

 ٌا الفً طابت ٌا الطاهرٌن 

 الفً أمدرمان ُخزان الدٌن 

 هم الفزاع وهم الحمٌن 

 

 ٌا الشٌخ األمٌن ود أم حمٌن 

 ٌا الشٌخ المرشً ود الزٌن 

 تعالوا سوٌاً إنتم اإلتنٌن 

 زٌلوه كان عارض أو كان عٌن 

 

 ٌا تور عفٌنة عوض الجٌد 

 ٌا عبد البالً وعوض السٌد 

 شدوا الخٌول أمات بدٌد 

 تعالوا سوا أشفوا العبٌد 

 

 ٌا الشٌخ حامد ود البطحان 

 ٌا الصدٌك رٌس المٌمان 

 ورح ٌا الخنجر أبو لّران 



 

927 

 

 ٌا أبو شٌبة تعال عجبلن 

 

 أهل هللا أوالد الحاج 

 ٌا الساٌرٌن علً المنهاج 

 ٌا الشوٌحً الشاٌل البراج 

 ألفونا سرٌع ألفوا الحتاج 

 

 ٌا أبو رادعة الساكن الجبال 

 ٌا أبو سبٌب معاه تعال 

 ٌا الحاج رابح بً درعن السبال 

 ألفونا سرٌع وزٌلوا الحال 

 

 ٌا الشٌخ دمحم ود البر 

 ٌا نسل الحبور الحر 

 ٌا الحافظ العلم والدر 

 ٌا الداٌماً صلٌح ما ٌضر 

 

 ٌا الشٌخ البشٌر وابنان 

 ٌا الفً العلٌمة سكنان 

 ٌا الشفنان وزرنان 

 خلٌنا دٌمة فً حمان 

 



 

928 

 

 بمول وأصٌّح كل آن 

 بنادي جدنا الؽرلان 

 ٌا خمٌس أب نفبًل بان 

 ورح ٌا الخضر الحفٌان  

 

 ٌا أهل الصعٌد 

 الفً مناوي وفً جدٌد 

 علٌكم أنا ما بعٌد 

 ألفونا سرٌع حلوا الحدٌد 

 

 ٌا الشٌخ التجانً الفً الؽروب 

 ٌا العند الرسول محبوب 

 مكروب ٌا صاحب التلى ال

 ألفانا سرٌع زٌل الكروب 

 

 ٌا أهل األوراد 

 ٌا أب شملة الدابماً لصاد 

 ٌا موسى أب لصة المعا األجٌاد 

 ٌا الشٌخ الجنٌد سٌد الزهاد 

 

 ٌا األلطاب األربعة البٌنٌن 

 ٌا الفمها الدوام حاضرٌن 



 

929 

 

 ٌا الدسولً الفزعه ٌمٌن 

 ٌا الجٌلً معاي كل حٌن 

 

 بنادي جملة المٌمان 

 الفً بؽداد وفً السودان 

 ٌا البتحلوا لً الدركان 

 آتونً سرٌع أنا تعبان 

 

 ٌا أهل الشٌوم 

 ٌا ألعٌنكم جفت للنوم 

 بنا دٌكم أنا كل ٌوم 

 إن ما جٌتوا علٌكم لوم 

 

 ٌا أهل الساس  

 ٌا حمزة مع العباس 

 ٌا أعمام النبً النبراس 

 لوموا سرٌع البن العماس 

 

 ٌا الفرسان العدول 

 ٌا األربعة خلفاء الرسول 

 بنا دٌكم تعالوا عجول 

 شوفوا العلً خلوه ٌزول 



 

931 

 

 

 ٌا األشراؾ لٌكم نادٌت 

 ٌا السا كنٌن جوار البٌت 

 ٌا الشفٌع فٌن إتحوٌت 

 أنا من أبنان وإسمً علٌن  

 

 من ؼٌر عداد علٌن صلٌت 

 ٌا العرجت السماء وناجٌت 

 ٌا البً األنبٌاء صلٌت 

 ٌا الشفت اإلله ورأٌت 

  

 بحر العلوم        

 

 بحر العلوم 

 طامح زابد كل ٌوم 

 من طٌب الموم  

 جاب سر عظٌم فً سابع ٌوم 

 فرسه الملحوم 

 درعه سابل رمحه مسموم 

 فارس الؽارات الشٌخ التوم 

 

 لوم ٌا مهموم أصحى 



 

931 

 

 أنظر خزاٌن التوم 

 فً تلت اللٌل للدر ٌسوم 

 النوم  ٌعطً المرٌد فً ؼرؾ

 

 كرٌماً كرمه هو المعدوم 

 ٌمٌن وشمال بٌرشد لوم 

 أمواله البركة السارٌة عموم 

 سهرت عٌنه جفت النوم 

 

 شوؾ ود بانما كرمه كٌؾ 

 جاب للخرٌؾ من بعد الصٌؾ 

 لٌل ونهار مطره الهتٌؾ 

 ود أبو ٌعموب كرٌم للضٌؾ 

 

 شٌخً التوم توم العزاز 

 ود بانما إبن العزاز 

 من طٌب الموم أخد اإلٌجاز 

 كل الداٌرو  لٌه  حاز 

 

 التوم رٌس المٌمان 

 ٌلفً الضاٌك مهما كان 

 أحٌا  لى  مسلن  السمان 



 

932 

 

 دا عارؾ دربه ٌا أخوان 

 

 لول ٌا الدوران للنهمات 

 ود بانما ضمل الشاردات 

 سماع للصٌحة فً الخلوات 

 إن للت التوم تلماه معان 

 

 نادي الختال 

 البلبس درع الحال 

 الفارس فً المجال  

 جاب الكوفٌة لبل الشال 

 

 بن العماس نظم األشعار 

 ال لام ال صام ما عنده عمار

 أمبله  من  فٌضن   البهال 

 واسمٌه شرباً نضٌؾ سطال 

 

 صبلة تمشً ؼٌر عٌار 

 لً طه النبً المختار 

 بٌها تتبدل األحوال 

 للخٌر وتتحسن األعمال 
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 عٌنه سّراحة      

  

 بالكون عٌنه سّراحة 

 ٌجٌب الذرة لً مراحها 

 حلٌلو اللً الملوب راحة 

 

 كرٌم ٌا حً ٌا فتاحا 

 أدرن عبدن الراحا 

 ٌجد كرماً وإصبلحا 

 ومن أرباحو أرباحا 

 

 صحابتو الباعت أرواحا 

 ركبوا وشالوا أرماحا   

 سٌوفهم للهامة لفاحا 

 عموم من خالفهم راحا 

 

 لفرسو بً جناحا أبونا ا

 سرٌعاً ٌدرن الصاحا 

 ٌنور نورو للساحا 

 مدرج لومو بً الراحا 
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 نصٌحتو ظاهرة وضاحا 

 ٌداه ماها شحاحا 

 جناٌنو رامٌة تفاحا 

 عساكرو والفة بً سبلحا 

 

 عساكرو والفة طابورو 

 ٌحرسو الؽادي والهولو 

 من برو كّب باجورو 

 دوام مشحونة بابورو 

 

 ضرب صفارو دستورو 

 عموم فً الكون مامورو 

 لوي وباهلل منصورو 

 رجال الحضرة بتشورو 

 

 بالتكبٌر  ضرب سورو 

 بالتهلٌل بنى لصورو

 على شامو شلع نورو

 شرابو  در  وكافورو  

 

 ٌمٌم اللٌل ما مهم طولو 

 ال عجز ٌؽشاه ال فتورو 
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 مشاهد ربو فً نورو 

 دعاه  عنده  ممبولو 

 

 الكرم عندو والشكر لولو 

 أبداً بى الدنٌا ماهو مشفولو 

 كرٌما   والكرم   هولو 

 صبوراً ٌمٌم اللٌل بى طولو 

 

 نهار الحر صوامو 

 ولٌل البرد لوامو 

 شلع نورو على شامو 

 نبع سرو من إبهامو 

 

 كنوز الكون تحت ألدامو 

 ملون الدولة خدامو 

 ٌجود بى سرو لسامو 

 موا ٌسمً الحسوا والنا

 

 بن العماس بى جوارو 

 مضروب فً للبو بى سهامو 

 ملن جسمو وأنفاسو 

 وحبو فً الكبد ساسو



 

936 

 

   

 صبلة تمشً بى نظامو 

 توصل للمبرو فً الشامو 

 تشم طٌبو ونسامو 

 تجٌنً حاملة إكرامو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الجزء الثانً                       
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 )الدٌوان(                            

 

 نسال هللا أن ٌضٌؾ لنا هذا الجزء)الجزء الثانً( من الدٌوان ، 

 ما لد تجاوزناه فً )الجزء األول( من لصابد،

 كما نسؤله أن ٌوفمنا فً إصدار )الجزء الثالث(... 

 إذا شاء هللا لنا ذلن. 

 

 كما نسؤله ان ٌفتح أبواب الرحمة واسعة.... 

 أمام والدنا دمحم ود العماس.... 

 وأن ٌجعله من أصحاب الٌمٌن... 

 فً أعلى مماماتهم، 

 وصلً هللا علً سٌدنا دمحم... 

 وعلى آله وصحبه وسلم،،،،،  

                                                   

 وهللا ولً التوفٌك،،،،            
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 الـــــهدٌة األولـــــى                           
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 ٌنابٌع من التراث المومً                            

 السودانً                                     

 اإلبــــــــــــــــــل                                 
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 اإلهــــداء                                      

 

 إلٌكم أحبابً...رعاة اإلبل...أٌنما كنتم..    

 وإلى من هو منكم.. فً لابمة الشرفاء...  

 من أبناء أمتنا السودانٌة المعطاءة،

 وإلى كل من ٌؤتً عبركم.. من المهتمٌن بالتراث، 

 وإلى كل من جاءكم ٌسعى للعلم وللمعرفة... 

 أهدي هذا الصرح التراثً.. 

 الذي أرجو أن ٌكون شامة آسرة... فً  صفحات التراث النٌرة... 

 وأن ٌجد نافذة ٌعبر منها للخٌر.. 

 وللفابدة.. 

 لكل أفراد األمة الواعدة. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    الممدمة                                          
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 عزٌزي المارئ....    

 

 إّن للتراث السودانً ٌنابٌع..  

 ثرة... متنوعة...  ال تنضب...

 فهً ذات جذور ممعنة فً التعمك..نابضة و دافمة، 

 ال ٌتولؾ معٌنها أبداً، 

 وهً متجددة فً ذات الولت... 

 تهدي فٌضها عبر مساحات التارٌخ... 

 وعبر حمبه المتعالبة... 

 ألمة لم ٌتولؾ عطاء أفرادها.. 

 وعطاء مجتمعاتها... 

 عن اإلتٌان بكل ما هو جدٌد... وما هو مبتكر.. 

 وكل ما هو موثوق رباطه...

 مشتمبًل على وجدانٌاته، وعلى لٌمه، 

 وعلى نشاطاته الحٌاتٌة المتعددة...  

 التً مٌزته كثٌرا عن ؼٌره من األمم األخرى ... 

 ة...فً كل حمبه التارٌخٌ

 الزاخرة بالتنوع الحضاري، 

 المتمدد مع مرور العصور...  

 وتنوع مآل الحٌاة البشرٌة....
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 لن عزٌزي المارئ...

 

 أن تتصفح معً الصفحات المادمات... 

 لنمؾ سوٌاّ على بعض مضامٌن التراث.. 

 وعلى شًء من مضامٌن التراث المومً السودانً..

 بصفة خاصة، 

 رؼبة فً إزاحة الستار..  

 ونفض الؽبار... العالك بها،

 من متكدسات الماضً.. وترسباته، 

 فلعلنا نسوق أنفسنا..  

 بدًأ من هذا المنطلك الصلب...

 والسمو إلى آفاق..  

 تجعل منا.. منارة بارزة.. وزاهٌة ..

 فً رفع شؤن األمة السودانٌة.. 

 والترلً بها..  

 نبل،إلى ما هو أسمى.. و أ

 وإلى ما هو أكبر لدراً..  

 و أرفع مكانة..

 بٌن األمم من حولنا، 

 فتراثنا المومً... 

 ؼنً بما فٌه..  

 ونابض ال تكؾ ٌنابٌعه..
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 وال تتولؾ عن تدفك..  

 كل ما هو مفٌد.. 

 ألمتنا..

 ولؽٌرها من األمم... 

 فً عصر أصبح للتراث فٌه..

 لٌمة.. 

 وفً الحفاظ علٌه مكرمة. 
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 اإلبل                                         
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سنتناول فً صفحات لادمات... إحدى مجموعات األنعام.. من المنظور       

 المتدافعة لؤلمام..التراثً.. الخالد، والمتجدد، فً ذات الولت، عبر أعوام الحٌاة 

 سنعرض على بعض من تكوٌنها الجسدي..      

 وبعضاً من سلوكٌاتها، وممارساتها،

 وخلودها كتراث.. 

 ظلت األجٌال المتعالبة تعهده بالرعاٌة، واالهتمام... 

 كامتداد لتلن االهتمامات... 

 التً خط طرٌك سٌرها أجداد لنا... 

 فً حمب ماضٌة، 

 فمد ظلت تمثل دافعاً لنا.. 

 كً نخلد للرفاهٌة، ولسهولة العٌش... 

 لدى من سبمنا من أجٌال،  

 ولنا.. فً حاضرنا...

 ولمن ٌؤتً من بعدنا..

 .. .أحفادمن  

 لال تعالى :  

 )أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت(

 71آٌة صدق هللا العظٌم.    الؽاشٌة                                       

ً بالنالة أو الجمل، و ،واإلبل ...تآلفت     منذ نعومة والتً سنشٌر إلٌها الحما

الذي كان ٌستلمً ما  (،الموز)فً مراعً  ...جدي (نالة)كنت ألود حٌن  ...أظفاري

ً مضاعفة وهً تلن التً  ،بٌن لرٌة أب )بعرة( وبلدتً التً كانت تكبرها أضعافا

حٌث أتٌح  لئلبل أن ترد الماء فً  ...بٌض الؽربٌةتنام وادعة على ضفة النٌل األ

  ..على دفعات متبلصمةومتتابعة...  جماعات مترادفة
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ً )تمثل كل دفعة      ...أو شخصاً من أولبن الرعاة ،ٌخص جماعة ...منفصبلً  (مراحا

ولد كان بعضهم  ،راجلٌن وأ ...راكبٌن على ظهور بعضها ..الذٌن ٌتبعون اإلبل

 ..وهو تصمٌم من الجلد (،الهودج)مستخدمٌن  ...الصؽٌرةحب أسرته صطٌ

ٌنصب على ظهر أحد الجمال الهادبة  ..ٌتشابه والخٌمة ،ًوالسعؾ أحٌانا ..والشعر

 (الهودج)وٌمثل  (،بارد ههر)ض ..عنىٌ االنسٌابٌة،ذات المشٌة الطباع... الوادعة، 

 .(mobile homeمنزالً صؽٌراً متحركاً )

 

إال من  ..حٌث ٌمل الماء كثٌراً  ( الشرلٌة..كردفان)من أطراؾ بل تؤتً تلن اإل    

ً  ،ذلن الذي ٌنهمر على األرض أو ذلن الذي ٌستخرج من  ...أولات الخرٌؾ ،متدفما

جوؾ تلن اآلبار العمٌمة... والتً ٌتم استخراجه منها بمعاناة فابمة، تؤخذ متسعاً 

 اة...من الولت... وهو ٌنصب فٌما ال ٌرضً طموحات الرع

 

حٌث  ..ٌعجبنا تدافع اإلبل ذات الرلاب الطوٌلة المموسة اً،ونحن صؽار ،انك     

 ،ترممنا بعٌنٌن مستدٌرتٌنتظل  ..بها رأس صؽٌر فً نهاٌتها األمامٌة ٌنتهً

ن اتتبعها أذن ،بٌن الفٌنة واألخرى ،واختبلس النظرات الخاطفة (،التبحلك)تجٌدان 

 ...مهما تناءت وبعدت ،تجٌدان التناص األصوات ..ناصؽٌرت

 

كما ٌخٌل لنا..  ..المتداخلة اإلبل حركة أرجل ...ستهوٌنا كثٌراً ت عجبنا وت تكان     

 ..سٌمان ؼاباتنامنظر التً كانت تنملنا كثٌراّ إلى  ،ذات الحركة المتموجةوهً 

ً لالمتداخ ً والتً كنا نراها  الحمى...المابعة حول و ..ة أٌضا عندما  ..تتحرن أٌضا

 ... إن كانت مسرعة.ونحن على ظهور دوابنا ،نكون متحركٌن

  

أثناء ذلن المسٌر  اإلبل فٌما بٌنها...أرجل والتحام  كنا نحتار فً عدم تداخل   

النٌلً ذي المٌاه المترعة المتدفمة، التً ٌسهل تجاه المورد  ،الملك ..المتداعً

  ب مٌاه النٌل... وضحالة واستواء شاطبه.الحصول علٌها نسبة النخفاض منسو

 

ٌعد ٌوم )سماٌة اإلبل(.. من أجمل وأمتع أٌام عمرنا، حٌث كنا نتبارى فً    

الذهاب لتلن الموارد... نتمافز صوبها فً نشوة الطفولة البرٌبة.. وكنا كثٌراً ما 
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رة اإلبل نجد بعض اإلبل الملٌلة العدد... بصحبة أولبن الرعاة، الذٌن ٌتمدمون مسٌ

بولت طوٌل وكافً، إلعداد أماكن الشرب... إذ أّن اإلبل ال ترتاد مٌاه النٌل )البحر( 

مباشرة.. وإنما تعد لها أحواض دابرٌة... تبنى من الطٌن، ال ٌتعدى لطرها 

المترٌن.. وال ٌتعدى ارتفاع حابطها نصؾ المتر... فهً كافٌة ألن تمكن اإلبل من 

نسؤل الرعاة بعضاً من  داخلها بواسطة الرعاة، وحٌنماشرب الماء.. الذي ٌودع ب

 الحلٌب ٌجٌبوننا بؤن ننتظر لدوم اإلبل لرٌباً ..

 

فً الٌوم الموعود... نشهد تلن المسٌرة الرابعة لتلن اإلبل.. فً مشٌتها     

االنسٌابٌة، مندفعة نحو المورد.. وكؤنها لد أخبرت بالمهمة التً هً لادمة إلٌها، 

وهً )السماٌة( .. ولبل الوصول لتلن األحواض، تحبس اإلبل المتدافعة بموة... 

 ً الهابل ..وهً تمتحم بناظرها.. ذلن الفٌض الماب

 

ٌنظم الرعاة.. تلن األعداد من اإلبل، كً ترد فً مجموعات صؽٌرة، لتلن     

األحواض المؤل بالماء... خشٌة تحطٌمها، وحتى تتمكن كل تلن الجموع من اإلبل، 

من شرب الماء حتى االمتبلء.. والكل ٌدرن وٌعلم أن الجمل ٌشرب كمٌات هابلة 

ى العطش، ساعات انعدام الماء... فتكوٌنه من الماء... تمكنه من الصبر عل

 الجثمانً معد لذلن.

 

تسٌر عملٌة )السماٌة( حسب الخطة التً اختطها الرعاة ... وما على جموع      

اإلبل إال االمتثال لذلن... تحرن اإلبل التً ارتوت من موضع آلخر.. حتى تتمكن 

من أخذ كمٌة إضافٌة من الماء وتخزٌنها... بما ٌرضً ؼرور )األبالة(.. لتؤكٌد 

 الماء. صمود تلن اإلبل أمام العطش، ولت انعدام

 

تستمر عملٌة )السماٌة( تلن.. لثبلثة أٌام كحد ألصى، حٌث كنا نستمتع أثناءها    

بؤصوات اإلبل، والنؽمات الجمٌلة الصادرة من الحواشً )صؽار اإلبل(.. وفً ذات 

الولت ٌحلب لنا لبناً مستساؼاً... تمازجه حموضة رابعة، ممابل ما ندفع به إلى 

لطنٌة )ؼزل المترار(.. أو إبر كبٌرة )مسلة(.. أو ؼٌر الرعاة من ملح.. أو خٌوط 

 ذلن...
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كنا نحمل اللبن فً أوانٌنا لبٌوت ذوٌنا... عبلوة على ما كنا لد شربناه فً     

المورد، وفً مخٌلتنا أّن ذلن اللبن ٌشفً من أسمام البطن...وهو ما أطلعنا علٌه 

 األجداد واآلباء فً المرٌة..

 

نا بعضاً من )بعر اإلبل الناشؾ(.. وهو ما نسمٌه )طور كما كنا نحمل مع   

الجمال(، فهو أسود ذو شكل كروي أملس، نستؽله فً لعب )الكار(... الذي ٌعتبر 

ممارسة هامة من ممارسات التسلٌة... عند الممٌل، ٌساهم فً لعبه الفتٌان 

  والفتٌات، فً ذات الولت، إال أن ممارستها بواسطة الفتٌات هً األرجح.

 

كانت بعض األسر تستخدم )الطور(.. كبدٌل للحطب والفحم، فً الولود، نسبة     

لما ٌحتوٌه من عشب ناشؾ، ؼٌر مهضوم، كما أنّه ال ٌبعث بؤي نوع من أنواع 

الروابح المنفرة... بل كنا نحمله فً جٌوبنا... وإن كثر عدده ؾ..)نصّره( بؤٌدٌنا 

. وهو الطرؾ األمامً للعرالً أو الجبلبٌة فً )العب( بكسر العٌن وتسكٌن الباء..

 )الفتح(.

 

كبرنا.. وكبرت أجسامنا.. و اتسعت خٌاالتنا.. ونهلنا من العلم ما استطعنا     

استٌعابه، فطرق أبواب معرفتنا... أّن لبن اإلبل ٌشفً من أمراض البطن، مثل 

د(.. أو مرض )االستسماء(... أو ما ٌعرؾ ب..)ملً البطن( أو ب..)مرض الصعٌ

 )السمٌح(.. ولد شهدت بنفسً شفاء واحدة من تلن الحاالت.  

    

 وفً فضابل النالة ... جاء على لسان أحد الرعاة:

تشمل فضابلها الحل.. و الترحال..وحمل األثمال، فمد كانت النالة فً جمٌع      

 األولات.. المصدر الربٌس فً معٌشة السكان الرحل، سواء فً الجدب أو الخصب

 فكانوا: 

 

 علٌها ٌعتمدون    
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 ومن لحمها ٌؤكلون...

 ومن لبنها ٌشربون...

 ومن وبرها ٌلبسون...

 وعلٌها ٌركبون...

 وبها ٌفخرون...

 من جلودها لرب..ومن لحومها نشب )ٌعنً الشرموط(..    

 ومن بعرها حطب..وثمنها ذهب..إن حملت أثملت..وإن مشت أبعدت..

 روت..وفً لحمها الدواء..وإن نحرت أشبعت..وإن حلبت أ

 والنظر إلٌها عبادة..

 )أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت(.

 فهً مال األؼنٌاء..وعز األلوٌاء..  

 ولبنها شراب الملون..

 تتباهى بها األلوام..

 وتتفاخر بها المبابل.

 نسبو إلٌها األساطٌر..ونعتوها بالعصافٌر.( 

 

ولد جاء على لسان أحد األطباء، فً التداوي بلحم الجمل، وذلن لما ٌحوٌه       

 من عناصر هامة.. ٌحتاجها جسم اإلنسان، كً ٌكون معافى وسلٌماً فمال:

ٌحتوي لحم الجمل على نسبة للٌلة من الدهون لذلن ٌنصح بتناوله للحفاظ  -1

 على الوزن المثالً.

بالسرطان، نسبة الحتوابه على نسبة تناول لحم الجمل ٌملل من اإلصابة  -2

عالٌة من األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة، بما تشمله من مضادات 

 األكسدة.. التً تملل من خطر اإلصابة بهذا المرض.
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 ٌحد من اإلصابة بؤمراض الملب والتعرض ل..)السكتات الملبٌة(.  -3

 ٌنشط الخبلٌا العصبٌة.. وٌملل من الشعور بالتوتر والملك. -4

 

راً الحتوابه على نسبة عالٌة من الحدٌد، فتناوله ٌعد ؼذاًء جٌداً لمن نظ -5

 ٌعانً من اإلصابة باألنٌمٌا.

 ٌساعد فً تموٌة الجهاز المناعً للجسم. -6

 

 أورد الدكتور أحمد بن مسعود فً ذكر النالة ماٌلً:

 

)النالة من طبعها الذكاء.. ولها أحاسٌس ؼرٌزٌة تمكنها من معرفة     

منازلها، ومراعٌها، ولو تؽٌبت عن مراعٌها لسنوات... وهً فً نزوع 

 مستمر... وحنٌن ال ٌخبو، إلى الوطن، ولو كان جدباً لاحبلً...

 

وتستدل النالة فً بحثها عن الوطن... بالنجم، وبحاسة الشم، بل     

 اء، والبرق، والؽٌوم، وتسٌر فً اتجاهها...وبالهو

 

والنالة مخلوق عجٌب فً طبٌعته، وخصابصه، ومزاجه، وحنٌن النالة     

إلى بعلها.. وراعٌها.. أو اإلنسان الذي ٌبلزمها، وٌرعاها، وٌحلبها، 

 كحنٌنها إلى ولٌدها وأشد من ذلن.

 

ل.. وتضعؾ، وكثٌراً ما والنالة عندما تحن إلى بعلها، أو وطنها، تهز          

تنتحب... وإذا لذفها المخاض هاجت.. ونزعت إلى موطنها... ولو كانت فً مرعى 

 خصٌب.

 

لمد بلؽت النالة مكانة عظٌمة.. فً للوب مربٌها، وكثٌراً ما تنافس رعاتها      

على التنابها... كابراً عن كابر، ومن شدة تعلمهم بها.. شرعت لها المبابل أعرافاً 

 دات.. تحمٌها من االنتمال إلى الؽٌر، ومن تلن األعراؾ:وعا

حرمان النساء من توارثها.. وامتبلكها، حتى ال تنتمل تلن السبلالت من اإلبل..     

إلى لبابل أخرى، فالنالة هً الثروة الوحٌدة التً ال تتبدد... وإعطاإها وتمسٌمها 

 للنساء.. ٌعنً تبدٌد الثروة ومن ثم فناإها.(.
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هذه الصفات التً وردت فً ذكر النالة... ألٌست من تلن التً تجعلنا نتمسن  

 بمول هللا تعالى: )أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت(.. صدق هللا العظٌم.

 

من طبابع اإلبل... التً عرفها الرعاة عنها بالممارسة.. وبالتمرب منها..      

لمراعً أو عند الموارد المابٌة... والتعامل معها، فً الحل وفً الترحال.. عند ا

 وؼٌرها، من الحاالت نورد ما ٌلً:

إذا تثاءبت النوق فٌدل ذلن على أنها اشتمت رابحة سموط المطر  -

 )الدعاش(. 

إذا حّكت النالة لوابمها )أرجلها(.. وكررتها، فتلن عبلمة للتنمل وللرحٌل...  -

 وٌفهم الراعً ذلن السلون تماماً. 

 

فً )المراح(.. وتولفت فً مكانها، فتلن عبلمة جدب إذا ولفت اإلبل  -

 المراعً وللة الكؤل.

إذا مرض راعٌها.. تجمعت حول مكانه.. وأحدثت أصوات منكسرة، تدل  -

 على الحنٌن والمواساة.

 

إذا سمعت اإلبل حدٌث الرعاة فً أمر ٌخصها.. أنصتت، فإن كان الحدٌث  -

ة(  وإن كان الحدٌث فً أمر ٌخص المطر نزعت إلى األراضً )الممطور

ٌخص أمر ذبحها.. نفرت وأفلتت من المطٌع، وٌصبح من الصعب اإلمسان 

 بها .

إذا أحست اإلبل بنمو المراعً فرحت وطربت... وعبرت عن فرحها  -

 بحركات تشبه الرلص.

 

إذا سمعت صوت صاحبها مٌزته وعرفته عن بمٌة الرعاة بل وتعرؾ رابحة  -

 راعٌها دون ؼٌره.

ا الراعً وزجرها... خرجت من مكانها هرباً.. وكؤنها  تهرب إذا لسى علٌه -

 بكرامتها... فهً ال ترضى اإلهانة وال االستحمار.
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إذا صاح راعٌها من خلفها، داالً لها، سارت إلى المكان الذي ٌرٌدها إلٌه...  -

 سوى أن كان ذلن مرعى أم منهبلً أو ؼٌره.

.. وتذرؾ الدمع وتحزن عندما ترؼم اإلبل على أمر ما... فإنها تضطرب -

 حزناً شدٌداً.

 

عندما ٌراد ذبح حٌوان أمامها... تصاب بحالة نفسٌة لاسٌة.. ومن آثار  -

 ذلن.. العزوؾ عن األكل والنفور من المرعى.

تشعر اإلبل كراعٌها بالخوؾ... فإذا خاؾ الراعً، اضطربت اإلبل، وهاجت  -

 وماجت.

 

.. وأسلمها المٌاد، فتمود إذا ضل راكب النالة الطرٌك... أرخى زمامها -

 بحدسها وبذكابها إلى المٌاه أو إلى النجاة.

فً دٌاجٌر الظبلم تعرؾ اإلبل مواطن المهاوي والهبلن.. والمواطن  -

 الخطرة.. فتمنع صاحبها من السموط.. وذلن بشدها الخطام )الرسن(.

 

تنذر تشنؾ اإلبل آذانها.. وتمد أعنالها، عندما تحس بالخطر المادم، فهً  -

بالخطر لبل ولوعه.. فإذا أحست اإلبل بالخطر.. نهضت ومدت أعنالها 

 صوب اتجاه الخطر المادم... فٌستعد الراعً للدفاع عن نفسه وعن إبله.

 

ً لئلنسان...منحة ورحمة منه تعالى... فهً     اإلبل مسخرة تسخٌراً إلهٌا

ا، فهً ال تتمتع تتمٌز بالطاعة العمٌاء لراعٌها، وبسهولة لٌادتها.. وهدوبه

بروح العداء.. أو الطباع الشرسة.. وبمعنى آخر فهً ال تفتن.. وال تتهجم، 

فباستخدام )الرسن(.. ٌمكن للفتى الٌافع أن ٌنٌخها... أو ٌحركها.. 

 فٌوجهها، وهو لابع على ظهرها أو راجبلً.

 

فهو فً نفس الولت ال ٌحتاج لسلم.. كً ٌرلى على ظهرها، أو أي     

أخرى تساعده على ذلن... فعن طرٌك )الرسن( فمط، ٌمكن وسٌلة 

إناختها.. ؾ..)تبرن(، بلؾ الساق بالساق.. وكؤنها تطبك نفسها، وتصبح 

بذلن لرٌبة من األرض، حٌث ٌتمكن صاحبها من الركوب على ظهرها... أو 

وضع األثمال وترتٌبها علٌه... ومن ثم بحركة أخرى... تنهض النالة 

 عناء...تنتظر التعلٌمات التً ستصدر من صاحبها. والفة... من ؼٌر
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خصص اإلنسان من اإلبل أنواعاً... وسعى لتربٌتها ولرعاٌتها الرعاٌة   

الكاملة... كً ٌتمكن من االستفادة منها.. فً أداء نشاطاته الحٌاتٌة 

 بسهولة وٌسر فصنفها كاآلتً:

 

 اإلبل المكارم وهً أجود أنواعها. -

 ً إبل الرحٌل.إبل حمل األثمال وه -

 

 اإلبل البلحمة للحومها. -

 اإلبل البلبنة أللبانها. -

 

 حامبلت الوبر والصوؾ ألصوافها. -

 إبل السباق كالبشارٌة. -

 

 مما تتمتع به اإلبل عن ؼٌرها من الحٌوانات المستؤنسة، لدى اإلنسان:

الصبر.. وتحمل المشاق.. وحمل أثمال، لد ال ٌتحمل عبء نملها، أي نوع  

ع األخرى من الحٌوانات.. فاستخدمت اإلبل كثٌراً فً التجارة، فً من األنوا

التؤرٌخ المدٌم، حٌث لم تتوافر وسابل النمل... فكانت اإلبل هً الوسٌلة 

األنسب لنمل البضابع، على اختبلؾ أنواعها، عبر الصحارى.. والودٌان.. 

ها وعبر الطرق الوعرة.. متحملة كل ما خطته الطبٌعة من الصعاب، وؼٌر

 من األسباب المهلكة ...

    

ً ما تكون الطرق التً تسلكها، ؼٌر ممهدة.. أو وافرة المراعً..      ؼالبا

أو وافرة الموارد المابٌة، لذا فمد أطلك على الجمل مسمى )سفٌنة 

الصحراء( .. إلى جانب ما خصه هللا به، من التكوٌنات الجسدٌة.. التً 

ن الطبٌعة الماسٌة مثل الخؾ )المفلطح(.. تتواءم، وتتواكب، كثٌراً.. مع تل

ً كبٌراً عن  وسماكة الجلد.. وتكوٌن الجهاز الهضمً، الذي ٌختلؾ اختبلفا

أجهزة بمٌة األنعام... بما ٌحتوٌه من مخازن للماء.. وللعشب، وؼٌر ذلن 

 من الصفات التً تمٌز الجمل عن ؼٌره.

 

ً لذلن أعد اإلنسان ما ٌعرؾ بالموافل التج    ارٌة... والتً ٌختار لها تبعا

ألوى الجمال، وأكثرها تحمبلً.. وصبراً، وأوفرها ظهراً، واستعداداً.. لحمل 
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البضابع، على تفاوت أوزانها.. واختبلؾ أحجامها.. متنملة ما بٌن البلدان.. 

 التً تتباعد مسافاتها.. والتً لد ٌتطلب السٌر فٌما بٌنها عدة أشهر. 

 

بٌن الشام والٌمن... فً نمل وتبادل البضابع على  استخدم العرب الموافل   

أنواعها، وكانوا ٌتخٌرون السٌر بٌنهما، حسب األحوال المناخٌة السابدة 

فً كل ببلد، فتوصلوا لما عرؾ برحلة )الشتاء والصٌؾ(.. التً جاء 

ذكرها فً المرآن الكرٌم، إذ لال سبحانه وتعالى: )إلٌبلؾ لرٌش..إٌبلفهم 

 (...  2و1الصٌؾ( سورة لرٌش )آٌة رلم رحلة الشتاء و

ً إلى الشام، حٌث تكون األحوال الجوٌة      فكانوا ٌتوجهون بموافلهم صٌفا

 أكثر دفباً.. وإلى الٌمن شتاًء.. حٌث تكون أكثر اعتداالً وبرودة.

 

تتحمل الجمال كل معاناة المسٌرة.. محملة بالبضابع والركبان، تحت    

تسخٌر إلهً تام، وكانت لافلة لرٌش.. من أهم تلن الموافل.. وأكثرها وفرة 

وماالً.. مما ٌدلل أّن معظم أفراد المبٌلة كانوا ٌمتهنون مهنة التجارة، ولد 

 الرسالة.. امتهنها خٌر البشر ..صلوات هللا وسبلمه علٌه.. لبل 

   

سار العرب بجمالهم ألبعد من ذلن فً ممارسة تجارتهم... إلى أٌنما    

حطت الفتوحات اإلسبلمٌة براٌات النصر... من أماكن.. ألٌمت فٌها روافد 

الدولة اإلسبلمٌة، فً المؽرب العربً واألندلس... كما هو الحال فً ببلد 

 فارس وما جاورها.

  

ال ٌعنً ذلن ابتعاد الجمل عن التعاٌش.. أو التؤللم.. على الحٌاة المابٌة،        

فالجمل ٌجٌد السباحة بمدرة فابمة.. وكانت الجمال حٌنما تنزل أحمالها من 

البضابع.. فً مواطن مراسً السفن، فإنها تدخل إلى الماء عابمة، تنشد الراحة.. 

واألوشاب.. وما التصك على أجسادها من  وإزالة ما علك على أجسادها من الؽبار

 الحشرات.. ومن الهوام..  ن..)المراد(...

 

ال ٌفرق الجمل فً هذه الحاالت.. ما بٌن الماء العذب.. أو الماء المالح،   

ففً كلٌهما ٌمارس نشاطات حٌاته... كما أّن للجمل خاصٌة أنه، ٌمكن أن 

 .  ٌعٌش عمره كله.. معتمداً على المٌاه المالحة
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من أكرم اإلبل.. وأجلها.. وأرفعها لدراً.. وأسماها مكانة، تلن النالة التً    

 أللت خٌر البشر.. النبً األمً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

فً هجرته المٌمونة.. من دار الشرن بمكة المكرمة، إلى دار الخٌر طٌبة   

 الطٌبة، تلن هً )المصواء(.. 

ٌة.. التً تحسن االختٌار.. المهولة.. ذات المؤمورة، المطٌعة.. الذك  

 المشٌة االنسٌابٌة الهادبة..

وذات الطبع الودٌع.. فً حلها، وفً ترحالها.. مباركة حٌن تبرن.. ووفٌة   

 حٌن تنهض.. باردة الظهر..

أكثر النوق ألفة وانمٌاداً.. وهً فوق كل ذلن.. من مكارم اإلبل وأنبلها   

 وأجملها ..

      

 ء فً سٌرة ) المصواء( أّن:جا     

والدتها ومنشإها...فً مضارب )بنً لشٌر(، بالجزٌرة العربة.. ولد تم     

شراإها من سٌدنا أبً بكر خلٌفة رسول هللا، بؤربعمابة درهم ..ذات لون 

أحمر.. ٌخالطه السواد والبٌاض.. لكنه للبٌاض ألرب..كانت تلمب بؤسماء 

 أخرى وهً: 

 

 )الجدعاء(...

 

 لمضباء(...و)ا 

 

 و)العصباء(... 

ٌعنً اسم )المصواء( المشمولة األذن بمعنى أنّها ُوسمت      

ب..)الشمة(... كما هو معروؾ فً وسم األنعام.. لكنها لم تكن كذلن.. إنما 

 وصفت بذلن لشدة سرعتها ..

 

اشتراها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وعمرها أربعة سنوات، وعاشت معه أحد عشر   

ماً... وماتت بعد وفاة الرسول صلوات هللا وسبلمه علٌة، فً أول خبلفة عا

سٌدنا أبً بكر رضً هللا عنه، بعد أن بان حزنها الشدٌد.. الذي الزمته 

الدموع، على فراق الرسول الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص، حٌنما رفضت األكل والشرب، وهذا 

عممة، فهً تحس.. وبذكاء مما ٌإكد أن صلة اإلبل براعٌها أو صاحبها، مت

 خارق، تتصرؾ كما أشرنا لذلن مسبماً.
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ولسنا ببعٌدٌن عن ذكر النالة المعجزة )نالة سٌدنا صالح( التً جاء    

 ذكرها فً المرآن الكرٌم:

 

)كذبت ثمود بطؽواها..إذ انبعث أشماها..فمال لهم رسول هللا نالة هللا    

وسمٌاها..فكذبوه فعمروها فدمدم علٌهم ربهم بذنبهم فسواها..وال ٌخاؾ 

 (...15 – 11عمباها( )صدق هللا العظبم( سورة الشمس اآلٌات: ) 

 

 

دها لوم تلن النالة التً انشك عنها الصخر )الصخرة الكبرى التً كان ٌعب  

ثمود(... وكان لها شرب ٌوم معلوم، فؤنكر أصحاب ثمود ما جاء به صالح 

 نبً هللا فحاق بهم العذاب.

 

تتمثل المعجزة فً أّن هللا لد اختار من األنعام النالة.. وربطها بالشرب..    

واإللبال علٌه، لسعة مخازنها المابٌة.. التً ذكرنا فً سالؾ حدٌثنا.. 

 الماء فً حٌاتهم... ففٌها بماإهم وفناإهم.والرتباط الناس ب

 

فً عصور سابمة... مرت بوطننا السودان، ظهر هنالن من الفرسان فً     

ربوع ببلدنا.. حٌث تكثر تربٌة اإلبل، أفراد ٌعرفون ب..)الهمباتة(.. وهم 

أولبن النفر من ذوي الجرأة والجسارة.. التً تدفعهم لسرلة اإلبل.. أو 

صحابها عنوة.. أو خفٌة، وٌتفرلون بها ما بٌن المطعان... استبلبها، من أ

فً مناطك مشتتة.. من تلن المراعً المتعددة والمنتشرة، فً مناطك 

 تعمرها لبابل مختلفة.

 

كما أنًه لد ٌتم اختبلط )المرحات(، مع بعضها، فً موارد المٌاه أو    

، ورؼم حذالة المراعً.. مما ٌصعب فرز اإلبل المتسربة بٌن تلن المرحات

الرعاة.. وذكاء نولهم، إالّ أنه ٌصعب التفرٌك بٌن النوق.. وذلن لوحدة 

 سبلالتها.. أو لتمارب ألوانها، فمنها وعلى سبٌل المثال:

األحمر، واألصهب، واألبٌض، واألصفر، واألؼبش، وكثٌر من الصفات  

 األخرى ؼٌر األلوان.

 

ت.. على أجساد إبلهم، ذان مما حدا بالرعاة وضع بعض العبلما     

لتمٌزها عن ؼٌرها من اإلبل... فاستحدثت بذلن عبلمات مختلفة، ٌختص 
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كل منها بمبٌلة معٌنة.. أو بمرحات مختلفة.. تتمٌز بها عن بعضها البعض، 

 وتعرؾ هذه العبلمات ب..)الوسم(.. وهو الذي ٌماثل )الشلوخ( لدى البشر.

 

لحادة، أو المحاور )محاور الكً(.. ٌتم خط الوسم.. باستخدام اآلالت ا    

باستخدام النار، ومن أنواع )الوسم( السابد بٌن اإلبل.. والذي ٌتماشى مع 

 سماكة جلودها ممارنة بجلد اإلنسان...

 

)الشمة(.. وهً عبارة عن شك أذن النالة جزبٌاً.. وطولٌا، سوى أن    

تترن طرفاً متدلٌاً  كانت األذن الٌمنى أو األذن الٌسرى... وهنان الشمة التً

 ومتحركاً.

 

)المطفة(.. وهً عبارة عن لطع طرؾ األذن، لتصبح األذن )مشرومة(     

 وهنالن جدع األذن بالكامل.

 

 وهنان ثمب الشفة العلٌا أو ثمب الشفة السفلى 

وهنالن الكً .. بخطوط معٌنة لد تكون مستمٌمة، أو دابرٌة، على ممدمة  

ولد تكون )الكٌات( على جانب واحد من الرأس، الرأس... أو على جانبٌة، 

 أو على جانبً العنك.

 

ولعله من الحكمة... أن ٌختار موضع الوسم فً الرأس، ولٌس فً  

األطراؾ.. ألنه األصل، فاألطراؾ لد تبتر ألي سبب من األسباب، أما بتر 

 الرأس فٌإدي إلى الهبلن.

 

مات، بعد سلخه...إالّ أنه لد ٌستعٌض الرعاة بالجلد، وما علٌه من عبل    

ورؼم ذكاء النالة... ونفورها من التواجد فً )مراح( ؼٌر ذلن الذي نشؤت 

فٌه... وعدم استمرارها، ورؼم رجاحة عمول  الرعاة، وفهمهم لطبابع 

إبلهم، إالّ أّن )الوسم( ٌصبح ضرورٌاً.. فً التفرٌك ما بٌن اإلبل، ومثلما 

ى اإلنسان.. فً حمبة مضت، فكذلن أّن )الشلخ( و )الفصد( مهمان لد

 الوسم ٌعد مهماً فً اإلبل، ألهمٌتها.. وللحفاظ على ملكٌتها. 

 

ال شن أّن اإلبل تعد من أمٌز أنواع التراث المدٌم، فً السودان، منذ أن      

عرؾ اإلنسان الحٌاة... فً ظل التواجد الحٌوانً من حوله، ولد أفردنا هذه 
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الصفحات لئلبل... كمثال للتراث الحٌوانً، الذي كان من أمٌز النشاطات 

 ام بها.. واستخداماتها...الحٌاتٌة ألهلنا فً السودان، فً تربٌتها.. واالهتم

 

ٌبدو أنه ومما ال شن فٌه... فمد كانت هذه االستخدامات، نمطة انطبلق     

فً سبٌل ارتماء اإلنسان السودانً.. فً حٌاته، من جهة نبش الفكرة 

 األساسٌة.. وتطوٌرها.. مع اإلبماء علٌها.. كمجال هام للمعرفة.. والتعلم...

 

ٌاتٌة... بٌن اإلنسان السودانً واإلبل... فً لمد كانت الممارسات الح    

جمٌع جوانبها.. مثل النمل.. والؽذاء، وؼٌر ذلن.. مما ٌستفاد منه فً 

الحٌوان.. كانت  مجاالً واسعاً.. لتطوٌر جوانب الحٌاة.. ولتطوٌر اإلنسان 

 فً ذات الولت.

 

ا فً نسبة ألهمٌة اإلبل.. وعظمتها، عند اإلنسان، فمد أطلك الناس عندن  

السودان... مسمى )الجمل(، على كثٌر من الرجال.. سوى أن كان اسما 

حمٌمٌاً.. أم كنٌة، وأطلك ذلن فً ولت كانت األسماء العظٌمة... مراماً 

ومبتؽى للكثٌرٌن، حٌث أنها تحدث عن الموة.. والشجاعة.. والكرم، وما 

ظروؾ  إلى ذلن من الصفات المحببة... التً تإكد مكانة المسمى... فً

كانت تتمتع فٌها جموع السودانٌٌن، بالؽارات.. والنزاعات.. بٌن المبابل، 

ً كبٌراً... على عكس كنٌة الرجل ب..)النالة(...  فكان لمسمى )الجمل( شؤنا

فهً توحً ببعده عن مسارات الرجولة، فإن لٌل للرجل )ٌا..نالة(.. فمد 

لنالة( من صفات تلبسته أثواب الخزي والعار، وذلن لما تتمٌز به )ا

 وخصال ؼٌر تلن التً ٌتمٌز بها )الجمل(. 

 

 علٌن عزٌزي المارئ التدبر فً معانً اآلٌة الكرٌمة:  

 

 )أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت(  صدق هللا العظٌم.            

 

فٌها ٌتجلى معنى التدبر.. والتفكر.. فً الخلك، وما ٌحوٌه من معرفة     

 ؼابت عن أذهاننا... تحمل الفرد منا آلفاق اإلٌمان والتوحٌد.

 

    

 



 

959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الــــهدٌة الثانـــــٌة                                   
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 ٌنابٌع من التراث المومً                              

 السودانً                              

 الشلــــــــــــــــــــــوخ                    
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 ءاإلهــــــــدا                                      

 

 إلٌكم أحبابً...المراء،    

 فً االتحاد المومً لؤلدباء والكتاب السودانٌٌن...

 وإلى من هو منكم.. فً لابمة المثمفٌن...  

 من أبناء أمتنا السودانٌة المعطاءة،

 وإلى كل من ٌؤتً عبركم.. من المهتمٌن بالتراث، 

 وإلى كل من جاءكم ٌسعى للعلم وللمعرفة... 

 أهدي هذا الصرح التراثً.. 

 الذي أرجو أن ٌكون شامة آسرة... فً  صفحات التراث النٌرة... 

 وأن ٌجد نافذة ٌعبر منها للخٌر.. 
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 الشلـــــوخ                                    

 

 إلٌن عزٌزي المارئ ...   

بعضاً من روافد تلن الٌنابٌع، ذات المعنى السودانً المتفرد... وهً ال زالت       

بالٌة وبارلة... على وجوه الكبار من أفراد األمة السودانٌة، منذ أمد بعٌد، كما 

أنها ال زالت تمارس فً البوادي... وفً بعض األرٌاؾ )المتشتتة(، فً أصماع 

 ٌوم.. أال وهً )الشلوخ(.وطننا الحبٌب فً كل مناحٌه حتى ال

 

تعرؾ )الشلوخ( عندنا فً السودان... بتلن الخطوط التً تشك على الخدٌن،      

بآلة حادة... ن.. )الشفرة( أو )الموسى(، بؤنواعهما المختلفة، وتتماٌز )الشلوخ( 

عن بعضها البعض ... طوالً... ولصراً... وعمماً... وعرضاً، وتختلؾ فً أشكالها 

المتعددة، من موطن آلخر... ومن لبٌلة ألخرى... ومن شخص آلخر... الهندسٌة 

ذكراً كان أم أنثى... صبٌاً كان أم كهبلً... وهً التً تتماٌز ما بٌن الذكور واإلناث، 

بصفة خاصة، وبذلن عرفت بخصوصٌتها التً انتشرت بٌن جمٌع أفراد األمة، 

للناظر إلٌها.... بتلن شمالها.. وجنوبها.. وشرلها.. وؼربها، والتً توحً 

 الخصوصٌة الجنسٌة... والمكانٌة، التً ال تخطبها العٌن..

 

إال أن )الشلوخ( أخذت معنى آخر... ؼٌر الذي ذكرنا، ولد شّكل ذلن المعنى      

أنماطاً من تلن العبلمات، سوى أن كانت تلن التً تنحت على الخدٌن، أم على 

و ملحوظ فً أعلى الجبهة أو أسفلها، أم أجزاء أخرى متفرلة من الوجه... كما ه

على جانبٌها فً منطمة الصدغ  )المداؼة(... أو فً وسطها بٌن الحاجبٌن أو 

أعبلهما... أم على العنك )الرلبة(، أو الساعد من الجهتٌن... أو ظاهر الكؾ.. أو 

ً العضد.. أو فً الشفتٌن... أو الثموب فً األنؾ.. أو األذنٌن.. أو تلن الثموب ف

 المناطك الحساسة من جسد المرأة ..

وما نمصده بالمعانً األخرى مجموعة من العبلمات التً تظهر على الوجه أو   

 على أعضاء أخرى من الجسم مثل:
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 الفصد .. اللعاط.. الوشم..

 الوسم )فً الحٌوان(.. المدٌد .. الكً.. 

 

اماتها، والتً سنمؾ إن كل تلن األنماط التً ذكرنا... لها مدلوالتها واستخد    

علٌها الحماً... وسنوفٌها حمها من البٌان ... ونسبة لما لهذه التراثٌات من أهمٌة، 

 فسٌمودنا التعرض إلٌها..

 

إلرضاء طموحات أجٌال.. لم ٌتسن لها ممارستها، أو حتى رإٌتها إبان أولات     

ضٌاً.. لد ٌمثل ممارساتها العملٌة، ولعل ولوفنا على هذه التراثٌات.. ٌستجلب ما

لاعدة خصبة لنشر الثمافة السودانٌة.. التً سادت فً حمب فابتة.. لتكون مموداً 

ً لولوج ساحات المستمبل، من  ً ثابتا مإسساً.. لحفظ تراث األمة، ومن ثم منطلما

منطلمات مإسسات.. تمثل الدافع األلوى للنهوض باألمة، ووضعها فً مصاؾ 

التلٌد، الراسخ، الممٌز لها... بٌن رصفاها من بلدان األمم المتحضرة، ذات التارٌخ 

 العالم.

 

 عزٌزي المارئ...

دعنا نتناول )الشلوخ( بشًء من التفصٌل الموجز... فً نطاق ممارسات      

أفراد ومجموعات )لبابل( األمة السودانٌة... منذ فجر التؤرٌخ، وإلى ما آلت إلٌه 

ً ما... جزءاً م ن التراث لؤلرض السودانٌة المتبمٌة... اآلن، والذي سٌصبح ٌوما

 التً سٌعمرها السودانٌون... فً ذلن الزمان اآلتً.

  

إّن )التشلٌخ( أو )الشلٌخ( ٌتم، وكما أسلفنا، باستخدام آالت حادة صؽٌرة،       

ن... )الشفرة ( أو )الموسى(.. بشكلها المدٌم وبشكلها الحدٌث ...والتً ٌُمّزق بها 

ء أخرى من الوجه ... أو ؼٌر ذلن من المواضع المكشوفة فً الخد... أو أجزا

 الؽالب، من جسم اإلنسان...
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ٌتم ذلن بواسطة أناس ٌمتلكون من الخبرات الجراحٌة، من الرجال والنساء،     

ما ٌجعلهم )اختصاصٌٌن( فً هذا المجال... فهم فً الؽالب ما ٌمومون بتخطٌط 

وتحدٌد شكلها... حسب ما تملٌه رؼبة مكان )الشلوخ( المرتمب على الوجه، 

أولٌاء األمور، أو الفرد نفسه، لتلبٌة أهداؾ محددة، سنمؾ عندها الحماً، فهم 

ٌستخدمون فً ذلن الفحم أو العود المحروق ... أو الرماد ... أو ؼٌرها مما ٌحدد 

به مولع )الشلوخ( بوضوح، كما تتم عملٌة تحضٌرات وتجهٌزات أشٌاء الزمة... 

 من توافرها عند إجراء العملٌة الجراحٌة، مثل:  البد

 

)األمواس والشفرات.. وزٌت السمسم.. والمرض المسحون... والصمػ     

المسحون... والسكن.. و بعر الحمٌر المسحون.. والمطن.. أو الداللٌن..( ..بتواجد 

وحضور رجال أو نساء ألوٌاء... لتثبٌت الشخص المراد )تشلٌخه( أثناء إجراء 

العملٌة، والتً ؼالباً ما تكون مإلمة فً ؼٌاب )البنج(... والتً أٌضاً.. لد تستؽرق 

 ولتاً طوٌبلً لما تتمٌز به من تعمٌدات..

 

ٌسود الجو الجراحً صراخ عالً.. و تؤوهات.. وأنات.. و )لنتات(... تصدر        

ً ما ٌتشجع )ٌترجل( الفت ٌان... من الفتٌات المؽلوبات على أمرهن... وؼالبا

 وٌتحملون األذى من ؼٌر صراخ ٌذكر.. ألنه )عٌب(.

 

ٌُفتح )الشلخ( فً المكان المحدد له... ب... )الشفرة( أو )الموسى(، حٌث      

ٌحدد )المشلخ( أو )المشلخة(... عممه.. وطوله.. وعرضه .. وٌحدد أٌضاً عدد 

 )الشلوخ( المراد تخطٌطها على الخد...

 

تسٌل على أثر ذلن الدماء المتدفمة من األوردة ... ومن الشراٌٌن أحٌاناً...       

تلن التً مزلت أثناء العملٌة الجراحٌة، والتً ؼالباً ما ٌسٌطر علٌها )المشلخون( 

و )المشلخات(... باستخدام زٌت السمسم الدافا... والذي ٌعمل على )كً( و 

ن استخدام المطن.. ولطع المماش العادي )شً(.. المنطمة المجروحة، ٌواكب ذل

 المتوافرة، وبذلن ٌتولؾ النزٌؾ.
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ً حٌث ٌسلخ الجلد       أما فً حالة )الشلوخ ( العرٌضة.. فٌكون الجرح مزدوجا

ً بمساعدة الموسى أو تلن الشفرة المإذٌة،  الوالع ما بٌن الجرحٌن ... سلخا

الدافا، داخل كل مجرى  وٌلصك المطن.. أو المماش المعطون فً زٌت السمسم

من مجاري )الشلوخ(، ولد ٌستخدم بعضهم المرض )المسحون( أو )بعر الحمٌر( 

 أو السكن أو الصمػ أو ؼٌره مما ٌلزم إلٌماؾ النزٌؾ وتضمٌد الجرح ...

 

ٌتم )الؽٌار( للجروح، بعد مرور ثبلثة أٌام أو أكثر ... حٌث ٌتم نزع المطن أو       

بدل بآخر جدٌد، مع إضافة ما هو مناسب من المواد التً أتى المماش المدٌم، وٌست

ذكرها... واألؼلب استخداما فً نزع األؼطٌة المدٌمة، من لطن أو داللٌن... هو 

زٌت السمسم الدافا... الذي ٌذلل، وٌسهل، عملٌات فن األؼطٌة  ... وٌستمر 

 الحال على هذا المنوال... حتى تندمل الجراح تماماً...

 

ٌتخلل الؽٌار وضع بعض الصابؽات، مثل الكربون الناتج عن فحم الحطب...  لد    

أو عن السكن، وهو ذلن الكربون الناعم.. الذي ٌظل متراكماً على ظاهر األوانً، 

التً تستخدم فً )نار الحطب(... مثل )الصاج( و )الحلة(... وؼٌرهما، أو استخدام 

.. لد تساعد فً  تجمٌل مجاري ما ٌعرؾ ب..)الداٌون(.. أو أي خلطة نباتٌة

 )الشلوخ( مستمببل ...وخاصة لدى الفتٌات.

 

بعد اندمال الجروح ٌؤخذ )الشلخ( وضعه الطبٌعً... الموسوم، كعبلمة ممٌزة      

للشخص، والتً سٌبمى أثرها ما بمً صاحبها على لٌد الحٌاة... من ؼٌر أي 

ن العبلمات الممٌزة له أو تبدٌل، أو تؽٌٌر، أو تعدٌل، لد ٌحدث لها، وتصبح م

 لها... من بٌن ألرانه أو من بٌن لرٌناها. 

                               

لمد سبمتنا شعوب كثٌرة فً استخدام )الشلوخ( على الوجه تحدٌداً، للوصول     

 ألهداؾ بعٌنها.. تحتمها ضرورات الحٌاة آنذان مثل:
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ربطنا معهم عبللة الجوار... والروابط ما مارسه المصرٌون واألحباش... الذٌن ت 

األسرٌة، مما جعلنا نستمً منهم الكثٌر من العادات والتمالٌد، ومن بٌنها 

 )الشلوخ(.

 

مما هو مرجح فمد ظهرت )الشلوخ( فً السودان، منذ عهد الدولة المروٌة )     

. م (، حٌث عثر أثناء الحفرٌات األثرٌة فً شمال السودان.. 353 ---ق.م  753

على بعض التماثٌل.. التً ظهرت علٌها بعض الخطوط فً الوجه.. وهً خطوط 

أفمٌة على منطمة الجبهة، و خطوط مابلة.. أو هبللٌة.. على الخدٌن، مما ٌوحً 

 بالتصنٌؾ الواضح،  لبعض آلهة.. وملون.. وفرسان، تلن الحمبة من التارٌخ.

 

التماثٌل النسابٌة.. فً شكل  كما ظهرت تلن الخطوط أٌضاً، على الخدٌن لبعض    

ثبلثة خطوط رأسٌة عمودٌة متساوٌة... على جانبً الوجه، والتً ربما كانت 

تتعلك بالجمالٌات لدى النساء، وهً ذات )الشلوخ( ... التً نلحظها الٌوم, على 

 خدود نساء الكثٌر من أهلنا فً السودان. 

 

تعددت أشكال تلن الخطوط ... فهً ما بٌن المابل.. واألفمً.. والرأسً..     

والهبللً، أفرادا وجماعات..مما ٌمودنا إلى حمٌمة أّن )الشلوخ( المخطوطة على 

 وجوه السودانٌٌن حالٌا... ما هً إال موروثات لدٌمة، خاصة بؤهل السودان فمط. 

 

ى وجوه السودانٌٌن... ما هً إال نتاج إّن )الشلوخ( التً نشاهدها الٌوم عل   

التطور فً تخطٌطها... إلى جانب تعدد الثمافات، والرإى، وتعدد المبابل، وتعدد 

األؼراض من ورابها... سوى أن كانت لبلٌة، أو جهوٌة، أو جمالٌة، أو دٌنٌة، 

 وما إلى ذلن من األؼراض.

 

ة... ومضامٌنها على اختبلؾ أنواع تلن )الشلوخ( فً هندستها الشكلٌ   

الجراحٌة، فهً تتساوى لحد بعٌد فً التخطٌط الجمالً السلٌم، خاصة عند النساء، 

فهً تلعب دوراً كبٌراً فً تمٌٌز الحسناوات... عن بعضهن، مما سلط علٌهن ألسن 
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الشعراء.. والمؽنٌن، التً تداعت فً وصفهن الجمالً، الجاذب لملوب المحبٌن.. 

 والمعجبٌن من الرجال.

 

 أنواع الشلوخ:

تتعدد أنواع )الشلوخ( فً السودان... وسنعرض بإٌجاز .. على بعض ذلن   

التنوع، الذي أضفى تمٌٌزاً ظاهرا على الوجوه... حسب المواطن السكنٌة، وحسب 

السحنات العرلٌة، وحسب االنتماءات المبلٌة، وحسب االعتمادات الدٌنٌة، وؼٌرها 

 .من التصنٌفات الحٌاتٌة المختلفة

 أوالً:

 الشلوخ عند الرجال 

المطارق: وهً عبارة عن ثبلثة شلوخ عمودٌة رأسٌة... على كل جانب من  - أ

جانبً الوجه، تتفاوت فً لصرها.. وفً طولها.. وفً عممها.. وفً 

عرضها. ومطارق.. جمع )مطرق(.. وهً العصا الصؽٌرة، وهو النوع 

هجرة السكان،  المنتشر بٌن الرجال فً جمٌع أنحاء السودان... بعد

 وتشتتهم.. فً أجزاء متفرلة من الببلد ألسباب متعددة.

 

( اإلنجلٌزي.. وهو معروؾ كثٌراً  (H السلم: ٌتشابه الشلخ وحرؾ األتش - ب

وممارس لدى لبابل الجعلٌٌن... ولد عرؾ باسم )شلخ الشٌخ الطٌب(.. 

راجل أمرحً الجعلً الجموعً، وهو شلخ متداول منذ عهد بعٌد.. ولد 

سم فٌه بعض األحاٌٌن.. درجتان بدل درجة واحدة، كما أّن الشلخ أخذ تر

الطابع الدٌنً.. وتحدٌدا لدى أتباع )الطرٌمة السمانٌة(. وفً حاالت نادرة 

ٌملب هذا الشلخ على جنبٌه، بكبل الخدٌن وٌنسبون ذلن لعادة ..)السبر(، 

 التً كانت متفشٌة فً أولات سابمة بٌن المبابل.

 

 

ً باسم )الواسوق(، أو )عكاز ود حسونة(، وهو درب الطٌ  - ج ر: ٌعرؾ أٌضا

(، وٌنسب لمبابل الجعلٌٌن، ولد عرؾ أٌضاً Tعلى شكل الحرؾ االنجلٌزي )

م(، فً )أم 1884 -1813بٌن أتباع الشٌخ العبٌد ود بدر )العبٌد ود رٌا( )

ضواً بان(، التً كانت تعرؾ سابماً ب..)أم ضبان( شرق الخرطوم بحري... 
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د أن اكتسب المفهوم الطابفً وأصبح ٌعرؾ ب..)مدلاق ود بدر(، لمد بع

سنحت لً سانحة أن أزور وأتجول فً تلن المنطمة... فبلحظت أن معظم 

الرجال، وكبار السن منهم بالذات، لد ظهر على خدودهم ذلن النوع من 

ً من تلن الشلوخ، لد ارتفع خطها المستمٌم المابم  الشلوخ... كما أن بعضا

ٌبلً إلى أعلى، وأصبح ٌتشابه والصلٌب.. المعروؾ لدى المسٌحٌٌن، ولد لل

عزا البعض ممن سؤلتهم.. بؤّن منطمة وادي النٌل مصدر هذه الشلوخ، كان 

ٌمطنها المسلمون والمسٌحٌون معاً، مما حدا بعضهم نمل ذلن األثر الثمافً 

ى المنطمة، للت المتبادل... إال أنه وبمرور الولت، وبعد سٌادة المسلمٌن عل

أو أزٌلت تلن العبلمة من )درب الطٌر( أو )مدلاق ود بدر(.. مما ٌدل على 

 )أسلمة( ذلن النوع من )الشلوخ(. 

 

شلوخ الشاٌمٌة: هً عبارة عن ثبلثة شلوخ أفمٌة متوازٌة، ٌمتد أوسطها  - د

من عند الفم وحتى نهاٌة الخد.. ولد درج بعض رجال الشاٌمٌة، على وضع 

بدل الثبلثة المعروفة... والتً أشرنا إلٌها مسبماً، ولد ٌعزى  أربعة خطوط

ذلن لنوع الوجه... والذي بدوره ٌحدد نوعٌة )الشلوخ(... التً سترسم 

علٌه، وذلن من جهة استدارته.. أو اكتنازه باللحم.. أو نحافته.. أو 

 استطالته، إالّ أن الخطوط الثبلثة هً األكثر انتشاراً... 

 

حظت هذا النوع من )الشلوخ(.. على خدود بعض رجاالت المبابل لمد ال      

األخرى، جراء األثر الثمافً المتداول بٌن السكان، ولم تعد هذه الشلوخ لصراً على 

الرجال فحسب، إنما هً للرجال وللنساء على حد سواء، ولد تسنى لً أثناء 

لتفً أثار )الشلوخ زٌاراتً المتعددة لمنطمة الشاٌمٌة، فً شمال السودان، أن أ

الشاٌمٌة(.. على وجوه الرجال والنساء، فوجدتها سابدة إلى عهد لرٌب، وبنسب 

 متفاوته.. ؼٌر أن األجٌال الحدٌثة  انصرفت عن هذا المسلن بنسبة عالٌة.

 

شلوخ العبدالب: هً عبارة عن ثبلثة )شلوخ( مطارق.. لابمة ٌتوسطها  -هـ

لم... إالّ أّن السلم ٌحوي )شلخٌن( )شلخ( عرضً... تتشابه و )شلخ( الس

 عمودٌٌن.. بدل الثبلثة )شلوخ( العبدالبٌة.

مطارق الشٌخ إدرٌس: هً نفس )الشلوخ المطارق( التً تعرضنا إلٌها...   - و

ولد حافظ علٌها رجال الدٌن بعد هجرتهم من مواطنهم الربٌسة، إلى مناطك 

الشٌخ )إدرٌس ود  أخرى، فً سبٌل نشر التعالٌم الدٌنٌة. ومن بٌن أولبن
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األرباب( المحسً... الذي استمر به الممام فً )العٌلفون(، شرق الخرطوم 

م( كان 1653 – 1537بحري، وٌمال إّن الشٌخ )إدرٌس ود األرباب( )

ٌحمل )الشلوخ المطارق(، وأنّه كان ٌوسم أنعامه، وسابر حٌواناته، بثبلثة 

خ( بٌن أتباع الشٌخ )شلوخ( مطارق. ولد انتشر هذا النوع من )الشلو

 )إدرٌس( فً مناطك أخرى ؼٌر منطمة )العٌلفون( حسب المعتمد الدٌنً.

 

م( 1664 -1563شلخ الشٌخ حسن: ٌنسب للشٌخ )حسن ود حسونة( )  - ز

الذي لدم لدٌار )البطاحٌن( فً البطانة... وأسس لرٌة عرفت ب..)ود 

و ما ٌعرؾ حسونة(، فً سبٌل الدعوة و نشر اإلسبلم. )شلخ الشٌخ حسن( أ

على الخدٌن، ولد تملد به الكثٌر من  171أٌضاً ب..)الشبور(،  ٌشابه الرلم 

( فً شكل 7أتباعه، فً مختلؾ المبابل، وفً بعض )الشلوخ(.. ٌبدو الرلم )

 (... إالّ أن ذلن ٌعد نادراً.Yالحرؾ االنجلٌزي )

 

لى شلوخ العرج: وهً )الشلوخ( التً جاء بها الشٌخ )مصطفى الفادنً( إ - ح

منطمة البطانة.. بعد هجرته من موطنه فً )المحمٌة(.. متنمبل بٌن لرٌتً 

م، وأسس )لرٌة الشٌخ 1897)سمادي الشرق( و )الفادنٌة( فً الؽرب، عام 

ً بهم، عبارة عن الرلم  ) ( 8مصطفى الفادنً(.. واتخذ أتباعه شلخاً خاصا

(... وفً N( متعاكسٌن... لٌصبحا فً شكل الحرؾ االنجلٌزي )7والرلم )

بعض األحٌان ترسم فً الوضع األفمً، وعلى الخدٌن أٌضاً.. كما هو مفهوم 

 )الشلوخ( فً السودان.

 

من المبلحظ أّن )الشلوخ( العمابدٌة.. أو تلن ذات المنحى الدٌنً.. ال      

تنطبك إال فً )شلوخ( الرجال دون النساء، رؼم أّن هنان من النساء من هّن 

من ذوات العمابد الدٌنٌة الممٌزة لهّن... إالّ أنهن ٌملن إلى الجانب الجمالً 

 )للشلوخ( ولٌس الدٌنً.

 

 ثانٌاً:

 النساء الشلوخ عند 

اكتسبت )الشلوخ( بعداً جدٌداً... عبلوة على تمٌٌزها المبلً، والدٌنً، 

واالجتماعً، بصفة عامة للسكان... وخاصة عند النساء، فالنظرة )للشلوخ( 

عندهن تختلؾ اختبلفاً تاما عن تلن التً عند الرجال... فهن ٌرٌن فٌها البعد 

سعد الرجال فً ذات الولت، الجمالً.. والزٌنة، التً تسعدهن كثٌراً.. وت
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وعلٌه اختلفت )الشروط( فً أشكالها.. وفً رسمها.. وفً بعدها عن األذى 

والمشمة، كً تظهر فً الثوب البلبك للمرأة... التً ستصبح فً منافسة مع 

 لرٌناتها من الفتٌات.. أو حتى من النساء كبار السن.

 

ثٌراً من الجمالٌات الترن ذلن كثٌراً بشعر الؽزل... الذي أظهر ك     

)للشلوخ( وعلى ضوء ذلن امتهن مهنة )التشلٌخ(.. أناس ٌتمتعون بمهارات 

فنٌة عالٌة، من )المشلخٌن( و من )المشلخات(... إلٌفاء هذه المهنة حمها، 

من التطوٌل.. والتمصٌر.. والعمك.. والعرض المحبب، فً تخطٌط 

 لمطلوب...)الشلوخ(... والذي بدوره ٌكمل التنوع الجمالً ا

 

 من بٌن أنواع تلن )الشلوخ( نذكر ما ٌلً:   

 

 الشلوخ المطارق:  - أ

وهً عبارة عن ثبلثة خطوط رأسٌة لابمة.. على الخدٌن، تبدأ من أعلى الخد 

وحتى أسفله، مع بداٌة الحنن، فهً تتشابه مع المطارق عند الرجال... إال أنه 

اً.. بالشفرة أو الموسى، كما تراعى فٌها النواحً الجمالٌة، وترسم رسماً متمن

ٌراعى فٌها التشابه التام فٌما بٌنها... وتضاؾ لها فً نفس الولت الصابؽات 

 البلزمة.

 

 المطارق:   - ب

هً )الشلوخ( النسابٌة السابدة فً معظم أرجاء الببلد، وهً )شلوخ(.. ٌراعً 

نا، كً فٌها )المشلخ( أو )المشلخة(.. التكوٌن الخلمً لوجه الفتاة.. كما أسلف

تتواءم مع هٌؤته الشكلٌة... وبنٌته، من حٌث االستدارة... وهو الذي ٌعرؾ 

 بالوجه العرٌض، أو من حٌث االستطالة... ومن حٌث تراكم اللحم والشحم فٌه.

 

 الشلوخ المطارق بعارض أوعارضٌن:  - ج

فً عملٌة مستحدثة )للشلوخ المطارق(.. ٌوضع عارض بٌن اثنٌن من 

بلثة.. فً الوسط، لٌتشابه هذا الجزء والسلم ذو الدرجة لوابم )الشلوخ( الث

الواحدة، عند الرجال، وٌبمى المابم الثالث منفصبلً عنهما... وٌسمى مثل 

 هذا العارض ب..)وجع الملٌب(.
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ً أسفل الموابم الثبلثة... بحٌث ٌمثل لاعدة واحدة..      لد ٌكون العارض أٌضا

ترتكز علٌها )الشلوخ( جمٌعا،ً ولد توضع عارضتان فً نفس الموضع.. تحت 

 )الشلوخ( تعلو إحداهن األخرى.

 

 الشلوخ المطارق مع درب الطٌر: - د

لى فً استحداث آخر... ٌوضع وبعناٌة تامة )شلخ( صؽٌر، مستعرض، ع 

لمة )الشلخ( أو )المطرق( الوسطى، بحٌث تماثل )مدلاق ود بدر( عند 

 الرجال.. 

 

 النمرابً: -هـ 

( االنجلٌزي.. ٌتوسط خطٌن عمودٌٌن من )الشلوخ(.. ولد Tٌتشابه وحرؾ ال ) 

 ٌكون مملوباً 

 

 درب الطٌر: -و

وهو )شلخ(.. عبارة عن ضلعً مثلث.. ٌتوسطهما من أسفل خط عمودي... وهو  

ً ما ٌوضع منفردا، دون ان ٌحٌط به خطان آخران... مثلما هو ممارس فً  ؼالبا

 كردفان.

 

 الرشٌم:  -ز

( االنجلٌزي وهو )شلخ( صؽٌر ممارنة ب..)الشلوخ( Tٌتشابه وحرؾ ال..) 

ً ما ٌكون ماببلً  ، ٌرسم على كبل الخدٌن مع صبؽه باللون المتوسطة... وؼالبا

 األخضر، فً الؽالب األعم، مما ٌضفً جماال وجاذبٌة فً وجه الفتاة.

 

 الفصود  

هً عبارة عن تمزٌك مواضع متعددة من الجلد... لدى الرجل ولدى المرأة     

على السواء، تستخدم فً ذلن نفس األدوات.. التً تم استخدامها عند إجراء 

 لشلوخ(... التً أشرنا إلٌها مسبماً... عملٌة )ا
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نحن هنا ال نمصد بالتمزٌك.. تلن الجراح العشوابٌة المإلمة، إنما إحداث فتحات    

بسٌطة وصؽٌرة.. فً أؼلب األحٌان، وؼٌر عمٌمة.. عن طرٌك تلن األدوات 

الجارحة... على الجسم المستهدؾ.. بطرٌمة ألل عمماً، و ألل طوالً.. و ألل 

 ً  ...ؼٌر تلن التً ٌتبعها األذى، والتً تتسم بها )الشلوخ(... عرضا

 

هً فتحات صؽٌرة.. ٌتراوح طولها ما بٌن السنتٌمتر والخمسة سنتمترات، أو     

أكثر للٌبلً، تخط على مواضع متفرلة من الجسم، حسب الؽاٌة والهدؾ من 

عند إجرابها، ولعل أشهرها تلن التً توضع على الصدفٌن، عند الرجال و

النساء... والتً تختلؾ أٌضاً فً عممها وطولها... وؼالباً ما تخط عند الصؽار من 

األطفال، فلم نشهد أبداً إجراء عملٌة الفصود لدى كبار السن ، إال فً الحاالت 

 المرضٌة...

 

تعرؾ منطمة الصدفٌن عند معظم السودانٌٌن ب... )المداؼات(، وهً المكان     

العٌنٌن فً الجمجمة... وهً منخفض ظاهر، ٌتمٌز بانتشار الذي ٌمع على جانبً 

الخبلٌا العضلٌة التً تظهر جلٌاً... وتبدي حركة ملحوظة أثناء عملٌة مضػ 

 الطعام، ولذا عرفت ب...)المداؼات(.

 

تعارفت األجٌال السابمة على أن الؽاٌة من مثل هذا )الفصد(، وفً ذات     

األمراض.. وبخاصة )الرمد(، ذلن الذي  الموضع، ٌإدي إلى شفاء العٌون من

ٌصٌب األطفال كثٌراً... وهو عبارة عن التهاب صدٌدي.. ٌصٌب العٌنٌن، مما 

ٌجعلهما تفرزان بعض المواد المتمٌحة.. والصدٌد األبٌض، الذي ٌإدي إلى 

احمرارهما، ومن ثم ٌتم التصاق الرموش العلٌا والسفلى مع بعضها... وٌساعد 

باب بشكل ربٌس.. وبعض الحشرات الصؽٌرة، مثل )النمتً(، فً انتشاره الذ

 وٌظهر مثل هذا المرض فً أرض الشمال السودانً كثٌراً... 

     

لد تتعدد أشكال )الفصدات( تلن... متفاوتة فً أشكالها من جانب الطول     

والعمك، فهً لد تصل فً بعض األحاٌٌن إلى مماثلة )الشلوخ( المصٌرة فً طولها 
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.. وبما أن تلن  )الفصدات( وضعت ألهداؾ عبلجٌة.. إال أنها أصبحت من السمات 

دت وانتشرت فً أنحاء الببلد الدابمة فً وجوه أهلنا فً السودان، بعد أن سا

المختلفة... نتٌجة للهجرة الداخلٌة المتواصلة للسودانٌٌن، فً بحثهم عن العمل 

 وكسب الرزق الحبلل، والتً مٌزتهم عن ؼٌرهم من الناس. 

 

كما أسلفنا.. فإّن كثٌرا من )الفصود( تم تخطٌطها من أجل عبلج أمراض     

ٌث لم تكن االهتمامات الصحٌة لد بلؽت متعددة تصٌب إنسان ذلن الزمان... ح

 مبلؽها الحالً، من االنتشار والتطور العبلجً...

 

هنان )فصدتان( توضعان فً ممدمة الجبهة العلٌا.. وأخرٌان من الخلؾ، لعبلج     

الصداع )وجع الرأس(... أو للحد من زٌادة حجمه... أما لعبلج )وجع البطن( 

كمل الدابرة حول )الصرة(.. فً الحاالت فتوضع مجموعة من )الفصدات( لد ت

المستعصٌة، وتعالج تلن )الفصدات( ما ٌعرؾ بمرض ...)أم صرٌرة(... وهنان 

)فصدات الحجامة( على ظاهر العنك، حٌث ٌتم عبرها امتصاص الدم الفاسد... 

 بواسطة خبراء )الحجامة( المعروفٌن باستخدام )الُمحجم(.

 

جسم... حسب العلة التً ٌصاب بها العضو تتعدد موالع )الفصود( فً ال   

المعٌن... بدءاً من الهامة وحتى أخمص المدم، وهذه العادة التراثٌة ال زالت 

 تمارس حتى الٌوم... خاصة فً المرى.. واألرٌاؾ.. والبوادي...

     

كما  تطورت عملٌات الحجامة، فؤصبحت لها عٌادات طبٌة داخل مدن السودان  

دم نفس )الفصدات(، لكنها بالطرٌمة العلمٌة السلٌمة... وذلن بعد المختلفة... تستخ

أن انتشرت األمراض المنمولة بالدم، كمرض )األٌدز( والذي ٌصبح أمر انتشاره 

والعاً... إذا لم تراع الجوانب الصحٌة.. من نظافة وتعمٌم، لؤلدوات المستخدمة، 

  وؼٌر ذلن  من تحوطات السبلمة... فً عملٌات )الفصد(.

 

ً من )الفصود(... إظهار الجمالٌات عند المرأة، فٌرى     لد ٌكون الهدؾ أٌضا

الكثٌر من الرجال أن )الفصود( تضفً على المرأة ثوباً من الجمال... مثلها ومثل 
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)الشلوخ( فٌعتبر رسم )الفصود( فً مواطن معٌنة من وجه المرأة... ذا داللة 

 لمرأة،  وبهاء حسنها.واضحة، تعكس تماماً المواطن الجمالٌة ل

 

انطبللا من ذلن أفردوا لها أسماء محددة تمٌزها عن بعضها.. وحددت لها     

 موالع وأبعاد معٌنة من الوجه.. ومن هذه المسمٌات:

ً زخرفٌاً..   الرشمة.. ودرب الطٌر.. وبمثلها تنوعت )الفصدات(.. ووزعت توزٌعا

ماعٌة، منها المستمٌم المابم.. ومنها وجمالٌاً، فً أشكال فردٌة.. أو ثنابٌة.. أو ج

 المابل.. ومنها المستعرض.

 

ٌموم البعض بوضع )صابؽات( لونٌة ممٌزة... تتراوح ما بٌن اللون األسود..    

واللون األخضر.. لتظهر موضعها من الوجه.. فتبدو بارزة، وناصعة... وجاذبة... 

 .ٌستملحها الرجال.. وتستلطفها النساء.. وٌتباهٌن بها

 

 

 الشلوخ  و الفصود فً جبال النوبة:

اىستخدمت )الشلوخ( بؤنواع مختلفة عند سكان جبال النوبة، وعلى امتداد     

رلعتها التً تمٌزها السبلسل المتتابعة من الجبال الشاهمة... تلن التً تمع فً 

نطاق مناطك السافنا... الؽنٌة بؤمطارها.. وأشجارها المتساممة، فً طولها، حٌث 

سكن تلن المناطك لبابل متعددة.. ذات أعراق متباٌنة، ال تفصل بٌنها حدود ت

واضحة.. ؼٌر الجبال بمسمٌاتها المختلفة.. التً ضمت )خشوم بٌوت( كثٌرة، 

 تحت مسمى المبٌلة الواحدة.

 

نسبة لما ٌمع بٌن تلن )البٌوتات( والمبابل من خبلفات.. وخصومات، أدت      

والحروب المبلٌة المعروفة، فمد كان ل..)الشلوخ( دور هام،  كثٌراً إلى االلتتال..

فً تحدٌد االنتماء المبلً للسكان، وذلن للتفرٌك بٌن األفراد وانتماءاتهم... وعلى 

ً بها... ٌطبع على  ذلن اتخذت كل لبٌلة نوعاً من )الشلوخ( ومن )الفصود( خاصا

ً من مناطك أجسادهم العارٌة، إما  باستخدام األمواس وجوه الرجال، وبعضا
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واآلالت الحادة، ولد أشرنا لذلن مسبماً، أو عن طرٌك )الكً( ولد ٌإدي ذلن 

لظهور بعض الندب أو العبلمات البارزة... ٌصبح عن طرٌمها التفرٌك واضحاً بٌن 

 األفراد وانتماءاتهم المبلٌة.. أو الجهوٌة.

 

ً فً األجساد العارٌ    ة للرجال، إال بما ٌستر لد تكون تلن العبلمات أكثر وضوحا

العورة فحسب، عبلوة على األلوان المستخدمة فً طبلء أجساد الشباب مثل: 

الرماد... والطٌن... والتراب، والتً تإكد خشونة الشاب، واكتمال رجولته فً 

 نفس الولت.

 

أما عند النساء النوبٌات... فتكثر )الشلوخ المصٌرة( على جانبً الوجه،     

بطن، والتً لد تكون بارزة... لتدلل على جمال الفتاة، وعلى زٌادة واألٌدي، وال

حسنها.. فكانت )الُمشلخات( من النساء أو )الُمشلخون(، ٌصبون بكل خبراتهم 

الجمالٌة... فً تخطٌط تلن )الشلوخ(، حتى تظهر بالمظهر الذي ٌروق للفتٌات، 

ة... ألن تكون منافساً وللفتٌان... فً ذات الولت... وٌمود منظر )الشلوخ( الفتا

 لوٌاً بٌن رفٌماتها، فً مجال الزٌنة والتجمل. 

 

أما بالنسبة )للفصود(... فمد تجرد الفتاة من مبلبسها، وٌتولى أمرها    

)الفصادات( من ذوات الدراٌة والخبرة، فٌممن بفصد معظم جسدها وذلن بإتباع 

 الطرق الفنٌة، فً ترتٌب تلن )الفصود(، ولد ٌستؽرق ذلن الٌوم كله.

 

رات... إالّ أنها مع أن تلن )الفصدات( تعد مإلمة ألولبن الفتٌات الصؽٌ    

سطحٌة.. ولصٌرة، ال ترلى إلى مستوى )الشلوخ(، وٌذهب بنا ذلن إلى أن عادة 

)الشلوخ( تعتبر من العادات السودانٌة العامة... التً تمارس لدى كل لبابل 

 السودان.

 

تعد عادة )الشلوخ( هذي... من العادات التراثٌة المدٌمة، التً تنّصل كثٌر من      

ممارستها، إال أّن بعض المبابل الطرفٌة البعٌدة عن االختبلط المبلً... الناس.. عن 

 ال زالت تمارسها حتى الٌوم، بمدر ٌسٌر لمن أراد ذلن وحسب. 
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 أدبٌات الشلوخ والفصود

فعلت )شلوخ( النساء وفصودهن... ما فعلن فً الرجال، وتبلعبن بؤلبابهم..     

للب وٌتركنه ببل حران، فمد حار الشعراء بؤكثر ما فعلت العٌون، حٌن ٌصرعن ذا ا

فً وصفهن.. وفً تشبٌههن بخطوط السٌوؾ تارة، وبمجاري الدموع أخرى، 

فهام الكثٌرون منهم و جادوا بؤشعارهم.. التً كانت دافعاً لوٌاً للفتٌات، كً ٌتزٌن 

بزٌنة )الشلوخ( وب..)الفصود( وبالعبلمات الجمالٌة.. الممٌزة على خدودهن، 

 ٌلً نورد بعضاً من تلن األوصاؾ التً أتت على ألسن الشعراء:وفٌما 

 فمال أحدهم:   

 واحد  واربعٌن...

 بت  اللـمٌن عبد هللا  

 ال حامت  فرٌك...

 ال جـالست  خلك  هللا 

 شلخن   ُدكري...

 وحاجبن  هبلالً  هلة  

 وشوفتن  ترفـع...

 البى  السنٌن  بتمله.  

 

 ولال لابل:

 واحــد  وأربعٌن... 

 بت  الــلمٌن  عثمان 

 ال حامت   فرٌك...

 ال  جـالست   صبٌان  

 شلخن  دكري...



 

977 

 

 وحاجبن  هبلل رمضان  

 وشوفتن  ترفع...

 البى  السنٌن مرضان.  

 

فً بعض الرواٌات تمرأ )اللمٌن( )اللبٌب(... أما )الُدكري( فهو الخط الطولً    

فً السٌؾ... وهو مستمٌم وواضح... أما الرمز  )واحد وأربعٌن( فٌعنً االسم 

)آمنة(، حسب الترمٌز باألرلام و )أبجد هوز(... مفاداة للتجرٌح.. وخدش الحٌاء.. 

طبٌمه   فً أؼانً الحمٌبة... فكل حرؾ لدى الفتٌات ولدى أسرهن، مثلما جاء ت

 ٌرمز له برلم من األرلام.

 

ومما لٌل فً )الشلوخ( على لسان الطٌب ود ضحوٌة... شاعر )الدوبٌت( 

 المعروؾ:

 

 لولً لى بت عبٌد للباً شجٌع انحلة

 ومن عٌداً معان بمت الكراع منشلة

 دي الشبلخها أجمل من دكاكُر السلة

 ً شان هللا.باركٌه  اتباركوا علٌن ف

 

ما ٌمصد بكلمة )انحلة( أي ذاب وتؤلم... و )منشلة( أي معطلة، أما )السلة( فٌمصد 

 بها المسلول... أي الذي أخرج من ؼمده... وٌعنً السٌؾ.

 

 وٌمول آخر:

 ماذٌنً الــزول أب شلوخاً ستة

 بٌنً  وبٌنــه  فـــرلاتن  شطــة
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 ٌا عـــابد الؤللوبة ٌا والؾ حـتة

 روحً مفارلة الجتة أرحم حالة

 

ً ستة(.. ستة )شلوخ( مطارق، ثبلثة على كل خد... أما   ٌمصد ب.. )أبشلوخا

)فرلاتن( فتعنً المسافات التً تفصلها من بعضها، و كلمة )شطة( تعنً السرعة، 

 ولد جاء فً العربٌة الفصحى:

 وبؽداد أنت إذا )شّط ( بً مزار لوانً إلٌها المدر

 

بة( فهو )سبحة الؤللوب( تلن التً تعرؾ ب.. )األلفٌة( أما أما ما تعنٌه )الؤللو

 )الجتة( فهً الجسد.

 

 وٌمول شاعر آخر:

 مــاذٌنً  الزول  الشلوخه  تمانٌة

 بٌنً وبٌنو دول االنجلٌز والمانٌة

 ٌا عابد  الؤللوبة  زاهـــد  الفانٌة

 أرحم  حالة  روحً مدندنة فانٌة

 

أربعة )شلوخ( على كل خد، أو ستة )شلوخ( وٌعنً ب.. )الشلوخه تمانٌة( ... 

 ثبلثة على كل خد بها عارض.

 

 

 ولال الشاعر عمر البنا:

 الظبً  الساكـن  للبً  داٌماً  طــارلو

 ٌلمع سٌؾ لحاظو ٌفتن سانو وطارلو
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 النمرابً ٌضوي فوق خدودو مطارلو

 

 ولال أٌضاً:

 هناي ومنٌة روحً وممصودا

 أشوؾ  رشٌم  بٌن  فــصودا.

 

)النمرابً( نوع من أنواع )الشلوخ( تطرلنا له مسبماً... أما كلمة )مطارلو( فتعنً 

 )الشلوخ المطارق(.

 

 ولال أٌضاً:

 ٌا خــبلصة  الــدر  الـــؽالٌة 

 ؼٌر  فصدة  خـدودن  حالٌة

 لٌن حك لو لى عاشمن سالبة

 ما دام فاتنة ومن حب خالٌة

 

 وٌنسب للشاعر الحردلو:

 لوم بٌنا..

 ب الطٌر فً سكٌنة..حلو در

 شًء جمٌل ٌا ناس.

 و )درب الطٌر( نوع من أنواع )الشلوخ( تم التعرض إلٌه.

 أما )الرشٌم(  و )الفصود( فمد تم الولوؾ عندهما مسبماً. 

 

 وجاء على لسان الشاعر عبد الرحمن الرٌح لوله:
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 فاق السبلح وكسر حدٌده

 نمرابً فً صفحة خدٌده

 

 بشٌر فمال: أما الشاعر التٌجانً ٌوسؾ

 ٌرؾ  علٌه  شباب الفنون

 وتبرق فً وجنتٌه الفصد.

 

 ولال الشاعر )المجنون( دمحم زٌن اللحوي:

 أهلن رحلوا وحاحوا...

 وبى كتارهم راحوا، 

 وشن  بى  شبلخو...

 لمراً اللى  صباحوا.  

وٌعنً بكلمة )حاحوا( تحركوا وابتعدوا..وٌتشابه ذلن ومؽادرة الدٌار عند 

عندها ٌناجً الشعراء المجانٌن األطبلل، أمثال كثٌر عزة ولٌس بن العرب... و

 الملوح.  

 

 ولال الشاعر عبٌد عبد الرحمن:

 جمــالن  ٌسعــد  الشافن

 صباحن  ٌشرح الخاطر

 مٌاسن  دا  الهلن  ناسن

 داللن  وبسمـة  الفاطــر

 عٌونن  وازدهار  لونن

 رسوم وشم الندى الماطر



 

981 

 

ها واضحاً ب.. )الشلوخ(... فً صورة )الوشم( التً جاد نجد فً األبٌات تشبٌ   

 بها خٌال الشاعر.

 

 ولال أٌضاً:

 بٌن  خــدودن  وبٌن  انفــصــادن

 ٌجري بحر الصٌؾ ٌروي صادن

 شوؾ  عــٌون  األكباد  حصادن

 والبطٌر  ما طار  من  مصادن

 

تتعلك كلمة )انفصادن( ب..)الفصود( ..أما تعبٌر )ٌجري بحر الصٌؾ(، فهو    

كناٌة ٌمصد بها )الشلخ البجري الدمعة(... فهو )شلخ( جمٌل.. مستمٌم.. عمٌك.. 

 وطوٌل.

 

 ولال أٌضاً:

 دون  فصادة  سوان  إلهن

 اإلبار  ما  لــمسن  شفاهن

 على زٌادة جمال المرأة. هنا نجد إشارة للشلوخ  و للفصاد... فهً تعمل  

 

 ولال الشاعر صبلح عبد السٌد )أبو صبلح(:

 بٌن  فصود  خــدٌدن 

 وسادة  زاٌدة   العبل

 صاروا لى زي لٌلى

 وصرت أنا المجنون
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ٌشٌر الشاعر صراحة )للشلوخ المطارق(... ذات )العارض( الذي شبهه بالوسادة، 

 جمال والزٌنة.لتلن )الشلوخ(... فزادت علواً... ومزٌداً من ال

 

 ولال الشاعر جمود:

 أول ما تشوؾ شبلخو...

 تلمى عصان، 

 تمعن فٌها  لى ؼٌرو...

 النظر ٌعصان، 

 تتباله سـنونن... 

 تتطــــرب  تتصــان، 

 وتترن  لى  هداٌة...

 والدن الوصان.  

 

 ولال ود الرضً:  

 شعرن أسود زي حظ حسودن

 نور تضاحن  بدرن  فصودن

 فاتكابو  سودنكم  ؼضنفر  

 والمــها  تهوان  ٌا  خشٌؾ

 والخشٌؾ تصؽٌر خشؾ وهو ولد الظبً حدٌث الوالدة.  

 

 

 ولال ود الرضً  أٌضاً:
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 تبك  الــنور  وسٌماتن

 تضوي العتمة بسماتن

 حبٌب  اشتمنا نسماتن

 حلٌل  دٌبلن رشٌماتن

 

د( وفً هنالن الكثٌر من الشعراء الذٌن تؽزلوا فً )الشلوخ( وفً )الفصو   

)الوشم(... وهو عبلمة ترسم بدالً عن )الشلوخ(، وهً ال تظهر بوضوح على 

أجساد ؼالبٌة النساء السودانٌات... البلبً ٌتمتعن بلون أسمر، فاستخدمن 

)الوشم( فً الشفاه )دق الشلوفة(.. وفً اللثة، وذلن بؽٌة تؽٌٌر ألوانهما... 

 وإلبراز السمات الجمالٌة لدٌهن.

 

اً من الشعراء، ممن ال ٌفضلون )الشلوخ( أو )الفصود( أو )الوشم(... إّن بعض   

وٌصفون هذا النوع من الممارسات بالتخلؾ.. والتشوٌه.. لخدود النساء، ولد ورد 

 ذلن كثٌراً فً أشعارهم... نذكر على سبٌل المثال، بعضاً مما صاؼوه من أشعار:

 لال الشاعر عبد الرحمن الرٌح:

 ما شوهون بفصادة

 للخدود السادة.

 ولال أٌضاً:

 الزوق والجمال والخدود السادة

 أدوا  للبً النار  حرلوه  زٌادة

 

 ولال أٌضاً:

 السادة لونو خمري للبً حباه.
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لد تمثل مثل هذه األشعار.. ثورة الجتثاث عادة )الشلوخ( من المجتمع، ولد    

سودانً، فإن الفتٌات أفلحت كثٌراً فً ذلن.. ومما هو مشاهد الٌوم فً المجتمع ال

 لد تخلٌن كثٌراً عن تلن الممارسات... كما تخلى عنها أولٌاء أمورهن...

 

ؼٌر أننا نبلحظ أن الفتٌات.. ٌضعن بعض العبلمات المصنوعة، والمإلتة، على     

وجوههن باستخدام بعض األصباغ... للزٌنة، وهً ومما ال شن فٌه، ذات صلة 

ل: )الشلوخ( و)الفصود( و)الوشم(... وفً ذلن إبماء وثٌمة بتراثٌاتنا المدٌمة مث

 على الممارسات التراثٌة بؤنواعها، والحفاظ علٌها عبر األجٌال.

 

مما هو جدٌر بالذكر ؾ..)الشلوخ(.. والعبلمات التراثٌة األخرى.. ال زالت     

تمارس، فً بعض مناطك السودان، وال زالت الجهات الرسمٌة.. فً إدارات 

الجوازات والهجرة والجنسٌة، تستخدمها فً التفرٌك بٌن الحاالت المتشابهة. كما 

ونها فً وصفهم لبعضهم البعض، أن ؼالبٌة السودانٌٌن، إن لم ٌكن كلهم، ٌستخدم

 حتى اآلن، وٌمٌزون عن طرٌمها، فً كثٌر من األحٌان، االنتماء المبلً لؤلفراد.

                                               

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

985 
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 الــــــهدٌة الـــــــثالثة              
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 شاعر الؽزل فً التراث                  

 السودانً                        

 )انطباعات أسرٌة(                             
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 اإلهــــــــداء                                      

 

 إلٌكم أحبابً...    

 المهتمٌن بالتراث السودانً من أبناء أمتً...

 وإلى من هو منكم.. فً لابمة المثمفٌن...  

 ء أمتنا السودانٌة المعطاءة،من أبنا

 وإلى كل من ٌؤتً عبركم.. من المهتمٌن بالتراث، 

 وإلى كل من جاءكم ٌسعى للعلم وللمعرفة... 

 أهدي هذا الصرح التراثً.. 

 الذي أرجو أن ٌكون شامة آسرة... فً  صفحات التراث النٌرة... 

 وأن ٌجد نافذة ٌعبر منها للخٌر.. 

 وللفابدة.. 

 لكل أفراد األمة الواعدة. 
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 الممدمة                                      

 

 عزٌزي المارئ....    

 إّن للتراث السودانً ٌنابٌع..  

 ثرة... متنوعة...  ال تنضب...

 فهً ذات جذور ممعنة فً التعمك..نابضة و دافمة، 

 ال ٌتولؾ معٌنها أبداً، 

 لت...وهً متجددة فً ذات الو 

 تهدي فٌضها عبر مساحات التارٌخ... 

 وعبر حمبه المتعالبة... 

 ألمة لم ٌتولؾ عطاء أفرادها.. 

 وعطاء مجتمعاتها... 

 عن اإلتٌان بكل ما هو جدٌد... وما هو مبتكر.. 

 وكل ما هو موثوق رباطه...

 مشتمبًل على وجدانٌاته، وعلى لٌمه، 

 وعلى نشاطاته الحٌاتٌة المتعددة...  

 التً مٌزته كثٌرا عن ؼٌره من األمم األخرى ... 

 فً كل حمبه التارٌخٌة...

 الزاخرة بالتنوع الحضاري، 

 المتمدد مع مرور العصور...  

 وتنوع مآل الحٌاة البشرٌة....
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 لن عزٌزي المارئ...

 

 أن تتصفح معً الصفحات المادمات... 

 لنمؾ سوٌاّ على بعض مضامٌن التراث.. 

 مضامٌن التراث المومً السودانً..وعلى شًء من 

 بصفة خاصة، 

 رؼبة فً إزاحة الستار..  

 ونفض الؽبار... العالك بها،

 من متكدسات الماضً.. وترسباته، 

 فلعلنا نسوق أنفسنا..  

 بدًأ من هذا المنطلك الصلب...

 والسمو إلى آفاق..  

 تجعل منا.. منارة بارزة.. وزاهٌة ..

 دانٌة..فً رفع شؤن األمة السو 

 والترلً بها..  

 إلى ما هو أسمى.. و أنبل،

 وإلى ما هو أكبر لدراً..  

 و أرفع مكانة..

 بٌن األمم من حولنا، 

 فتراثنا المومً... 

 ؼنً بما فٌه..  

 ونابض ال تكؾ ٌنابٌعه..
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 وال تتولؾ عن تدفك..  

 كل ما هو مفٌد.. 

 ألمتنا..

 ولؽٌرها من األمم... 

 فٌه.. فً عصر أصبح للتراث

 لٌمة.. 

 وفً الحفاظ علٌه مكرمة. 
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شاعر الؽزل                           

)فً التراث السودانً(                     

                         

ٌعتبر الشاعر الؽزلً... شاعراً متمٌزاً من بٌن ألرانه... ورفمابه الشعراء، فهو    

إنسان رلٌك... مرهؾ الحس، أكثر الناس وداعة ولطفاً... هٌن... متصالح مع 

 نفسه، ومتصالح مع اآلخرٌن.

 

ٌجٌد استبلل التعبٌر... والمفردات... من مواطنها، بحرفٌة متناهٌة األبعاد، لل    

 تجده عابساً... أو مؽتماً، تزٌنه هالة من التسامح المرضً... ما 

 

فً وجهه إشراق آسر... وفً حدٌثه نبرات الحنٌن الجاذب...النابض، نظراته     

ثالبة... تدرن ما وراء الُستُر... فً وداعة المحترؾ، فهو ٌنم.. وٌشدو ..وٌترنم.. 

 وٌؽنً..وٌنشد، فً ؼٌر نشاز.

 

فً التمحور... داخل متاهات النفوس، بكل أنماطها، فٌستطٌع  له لدرات هابلة    

أن ٌلملم كل ما علك بها... من شماء ومن ضنى، ومن كدر... وٌسمو بها، فً 

 علٌاء المتعة.. والجمال.

 

ٌكفٌه... أنه انطبك علٌه لول شاعرنا...مولظ الشجون، المرهؾ الحس، المامة،    

 إدرٌس دمحم جماع حٌنما لال:

 لرأس عند كل جمال    مستشؾ من كل شًء جماالحاسر ا

 فهنٌباً لكم شعراءنا... أطباء النفوس... بما أنتم فٌه، وهنٌباً لنا بكم وبرفمتكم.        

 الشعراء:
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الشعراء فبة بشرٌة... تتمتع بصفات متفردة، مٌزتها عن ؼٌرها من الفبات     

المرهؾ أألنٌك... ؼالباً  األخرى... فالشعراء أجمعهم، لوم مؽمورون باإلحساس

ما ٌعبرون عما فً دواخلهم، بؤسلوب ٌملإه إحساس دافك، بمشاعر إنسانٌة، ال 

تخطا مسارها إلى للب المتلمً... وإلى عمله، مهما كان طابع المصٌدة... تلن 

 التً تختلؾ بحسب الممام ألؽرضً الذي ٌهدؾ إلٌه الشاعر. 

 

را كان أم أنثى، بؤنه ال ٌتذوق الشعر، فالشعر كذب من كان سوٌاً وعالبلً... ذك     

له أسلوبه الذي ٌخترق عن طرٌمه الملوب... من ؼٌر استبذان، فهو مإنس... 

لطٌؾ ... ٌداعب المشاعر فً هدوء وسكٌنة، ٌعمل على ترتٌب الجهاز العصبً، 

وٌجعل منه جهازاً فاعبل، بل وٌدفع بكل أجهزة الجسم... ألن تكون أكثر لوة... 

املة فً انتظام فرٌد... فالشعر عبلج من كل ما لد ٌصٌب الجسم من داء.. وع

وسمم، حسً أو معنوي، وٌعتبر الشاعر هو الطبٌب المداوي من تلن األسمام 

 بحسب اختصاصه.

 

تناول الشعراء فٌما أثروا به الساحات من إبداعات، سادت كل مناحً الحٌاة    

ة، وااللتصادٌة، وؼٌرها، مما ٌعد جزءاً من البشرٌة... الثمافٌة منها واالجتماعٌ

النشاطات والممارسات البشرٌة... فتناولوا هموم اإلنسانٌة فً عرض شٌك... 

ً الحكمة.. والمٌم.. والمبادئ.. والنصٌحة.. والفتوى.. إلى جانب اللؽة  متضمنا

 وضروبها... والمعرفة بصفة عامة.

 أنماط الشعر:

 من هذا المنطلك ظهر المدح:  

 إنن كاللٌل الذي هو مدركً     وإن خلت أّن المنتؤى عنن واسعف

 ومن أنواع المدح الببوي:

 أنت كالكلب فً حفاظن للود    وكالتٌس  فً  ممارعة  الخطوب

 وظهر الذم: 

 لالوا  لنا  مــات  اسحك  للنا     هذا الدواء الذي ٌُشفً من الحمك

 ببل خلك وال ُخلك إن مات مات ببل فمد وال أسؾ    وإن عاش عاش
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 كرٌشة  بمهب  الرٌح   ثابرة      ال تستمر  على   حال  من  الملك

 

 وظهر الوصؾ: 

 حللنا  دوحه  فحــنا  علٌنـــا      حنو المرضعات على الفطٌم

 ٌروع حصاه حالٌة العذارى       فتلمس  جانب العمد  النظٌم

 

 وظهر الهجاء: 

 عن المرى وعن الترحال محدود         إنً   نزلــت  بكذابٌن   ضــٌفهم

 جود الرجال من األٌدي وجودهم         من  اللسان  فبل كانوا  وال الجود.

وؼٌر الذي ذكرنا من ضروب الشعر الكثٌر... حسب الممامات، والموالؾ     

المتعددة... التً تخللت حٌاة البشر، ومن بٌنها شعر الؽزل، وإذا جاز لنا أن نمول 

المجال ونتناول تعرٌفا موجزاً لما ٌعنٌه الؽزل من وجهة نظر الشعراء  فً هذا

 العرب فهان عزٌزي المارئ:

 شعر الؽزل:

هو ذلن النوع من الشعر... الذي ٌتناوله الشعراء الرجال من دون الشاعرات،      

بصفة أعم، والذي ٌُفصحون فٌه عن مشاعرهم، تجاه من ٌعشمون من النساء، أو 

هن من األمكنة، والصحبة، والعشٌرة، وؼٌرها...فٌعمدون إلى وصفهن ما ٌتعلك ب

ً متنوعاً.. بالمدر الذي ٌظهر محاسن جسد المحبوبة، حسب  بدلة... وصفاً جسدٌا

رإٌتهم، ما بٌن هامة رأسها و أخمص لدمٌها، أو لد تنصب عصارات 

مشاعرهم... فً دلابك الوصؾ المعنوي، الذي ٌتعرضون من خبلله، لذكر 

 حاسنهن السلوكٌة، حسب المتطلبات المجتمعٌة، التً تتوخاها فً المرأة.م

 

هذا ولد حفل العالم العربً ومنذ المدم... بالعدٌد من الشعراء، الذٌن تناولوا     

الؽزل فً مطلع لصابدهم، متعددة األؼراض، وذلن كما جاء فً نصوص لصابد 

الشعر الجاهلً، مثلما ورد فً معلمة )امرئ المٌس(... حال ولوفه عند ربوع 
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إلى حٌث ما ال ٌعلم... فؤنشد معشولته )عنٌزة(، التً سارت بها ابل الرحٌل، 

 حٌنها لاببل:

 لفا نبن من ذكرى حبٌب  ومنزل      بسمط  اللوى بٌن  الدخول  فحومل

 فتوضح فالممرات لم ٌعؾ رسمها     لما نسجته علٌها من جنوب وشمؤل

 

 ترى بعر  اآلرام  فً  عرصاتها      ولٌعانــــها  كؤنه  حــــب  فلفــــــــل

 بٌن  ٌوم  تحمــــلوا      لدى  سمرات  الحً  نالؾ  حنظلكؤنً ؼداة  ال

 

 ولوفاً  بها صحبً  علً  مطٌهم      ٌمولون  ال  تهلن  أسى  وتجمــــل

   

من بعد ذلن ٌعمد الشاعر... لمضامٌن أخرى من األؼراض الشعرٌة المتعددة،    

للنفس...  وهذا دلٌل واضح، على أن تناول الموالؾ الؽزلٌة فً البدء، مرٌح

 وٌمثل باباً ٌلج من خبلله الشاعر لمماصده... فً شهٌة ونهم.

ولد جاء الؽزل متسلبلً ما بٌن )اإلناخة( والرحٌل عند الشعراء... كما جاء فً      

 لول من أنشد:

 حٌن أناخوا لبٌل الصبح عٌسهم...

 وحملوها، 

 وسارت بالهوى اإلبل...

 

 ٌا عٌس فً ترحالن األجل.

 الدٌر بالنالوس منشؽل...وراهب 

 

 شبكت عشري على رأسً،

 وللت:
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 أٌا راهب الدٌر... هل مرت بن اإلبل؟

 

 فحن لً وشكى...

 وأن لً وبكى...  

 ولال لً ٌا فتى... 

 

 إن البدور اللواتً جبت نطلبها...! 

 باألمس كانوا ههنا..

 والٌوم لد رحلوا...! 

  

ذي  سلن  نفس الطرٌك... الذي سار لنا أن ندلؾ متتبعٌن خطا )األعشى(..ال    

على هدٌه  شاعر الجاهلٌة )امرإ المٌس(... إذ ٌمول فً معلمته.. معددا أوصاؾ 

 محبوبته )هرٌرة(، حٌن أنشد ٌمول:

 هركولة  فنك  درم  مرافمها  تمشً 

 الهوٌنا  كما  ٌمشً  الوجً  الوحل   

 كؤن  مشٌتــها  من  بٌت  جــــارتها 

 ال  رٌث  وال عجــل  مر السحــابة   

 

 وتسمع للحلً وشواشاً إذا انصرفت 

 كما استعان  ٌرٌح  عشرق  زجل    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 صفر الوشاح  وملا  الدرع  بهكنة

 إذا  تؤتى   ٌكـاد  الخصر  ٌنـــخذل    
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 إذا  تبلعــب  لرنا  ساعــة  فــترت 

 وارتج  منها  ذنوب  المتن والكفل 

 

كانت البدانة والسمنة، ولتها، من األوصاؾ الممٌزة للحسناء الجمٌلة، التً    

تتبلعب بعمول الشعراء... فهما صفتان ٌدلل بهما الشاعر على مدى الدعة فً 

ها عن الحركة والشماء، إذ العٌش، وٌسر الحال عند أسرتها... وعلى مدى بعد

أنها تنام كثٌراً وال ٌتخلل حٌاتها الرهك... والمعاناة، ألم ٌمل الشاعر امرإ المٌس 

 فً مثلهن:

 وتضحً فتٌت المسن فوق فراشها                                           

 نإم الضحى لم  تنتطك عن  تفضل.

 

 ولال فً مولع آخر:

 وتعطو  برخص  ؼٌر  شثن كؤنه   

 أسارٌع ظبً أو مساوٌن إسحل. 

 داللة علً النعومة واللٌونة.

 

 وتؽزل بن أبً ربٌعة حٌث ٌمول:

 وكان  مجنً  دون ما  كنت  أتمً   

 ثبلث  شخـوص  كاعبان  ومعصر 

 

 فلما أجزنا  ساحة الحً   للن  لً   

 أما تتمً  األعداء  واللٌل  مممر 
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 امنح طرؾ عٌنٌن ؼٌرناإذا جبت ف

 لكً ٌحسبوا أن الهوى حٌث  تنظر  

 

تعالب شعراء الؽزل من بعد ذلن... ٌنشد كل منهم على هواه... فهم ال ٌعببون    

بؽٌر ما ٌرضً المعشولة، وما ٌرٌح نفسه من المعاناة.. والضجر ..والتشرٌد.. 

كلما لد ٌجٌش  والبعاد.. وجور العوازل.. والحساد.. ومن لؾ لفٌفهم، فؤفرؼوا

 بخواطرهم، من ؼٌر لٌود، فالعشك لدٌهم بحر ال تمٌزه الحدود.

 

 شعر الؽزل فً السودان:

لٌس ببعٌد عن الؽرض... فمد تدفك الشعر الؽزلً السودانً بمثل ما  أنشده    

شعراء العرب لدٌماً.. أو حدٌثاً، فالثمافة واحدة.. وهً الثمافة العربٌة... لؽة، 

اً، ولد تناول الشعراء السودانٌون الشعر الؽزلً.. بمعانٌه المختلفة ودٌناً، ومجتمع

باللؽة العربٌة الفصحً.. جنباً إلى جنب مع اللؽة السودانٌة الدارجة المعروفة، مع 

اإلبماء على األؼراض الشعرٌة... التى تناولها لدماء الشعراء العرب.. والمحدثٌن، 

 تز به.         منهم، وٌمثل ذلن تراثاً سودانٌاً.. نع

نورد فٌما ٌلً بعضاً من تلن الممارسات الشعرٌة الؽزلٌة السودانٌة.. متمصٌن     

 آثارها األسرٌة على الشاعر:

 

 ٌنشد شاعرنا أبو صبلح:  

 لى  وجدي  اللى  جسمً  ناحل      بحر  الشوق  ما لٌه  ســـاحل 

 

 وشاعرنا المجود الفاتح  حمدتو حٌن ٌمول:

 كـــل  الـــمٌوداتكسرت  

 واتفتحت  تانً  الـورود

 ما بٌن وصالن  والسدود
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 الرٌدة  ما بتعرؾ  حدود

 

وتدفك لسان الشاعر السودانً ؼزالً بالحسناء... حاملة الؽصن، الذي أصبح 

 ؼصٌناً بٌن أناملها...فً ضاحٌة من ضواحً دمشك إذ لال:

 

 ٌا لهؾ نفسً علً ؼصن...

 .تضمخ بالشذى، وتعلك الكؾ.. 

 المضًء، 

 واألنوارا...  

 

 بات الؽصٌن ممٌدا بٌن أنامل...

 أدمت فإادا ظل ٌجفل... 

 ٌمنة، 

 وٌسارا...  

 

  

 ...ًلٌت الؽصن مال علً فً لهفف

 فمد ضاع صبري فً الترجً... 

 مبددا، 

 محتارا...  

 

 ال تلمنً فانً شاعر حذق...

 هٌن، ٌهوى الجمال... 

 وٌعشك، 
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 األلمارا... 

 

ً فرٌداً وممٌزاً، سوى أن تمت  أخذ     شعر الؽزل فً السودان، منذ البدء، وضعا

صٌاؼته بالعربٌة الفصحى، أو بالعامٌة المحلٌة، كما تمٌز بالعذوبة... وحسن 

ً فً لول الناصر لرٌب هللا،  النظم... ووفرة المعانً... والجرأة، وٌتضح ذلن جلٌا

 حٌنما كان ٌتجول داخل ؼابات أم بادر:

 لمٌتها   ثم  تجـــنً  ثمر   وفتاة 

 الــسنط  فً   انفراد   الــــؽزال 

 

 تمنح  الؽصن  أسفلً   لدمــٌها 

 وٌداها  فـً  صــدر آخر عالً 

 

 فٌظل النهدان فً خفمان المـوج

 والكشح  مفـرطا  فــً  الهزال 

 

هنا نرى الؽزل الحسً الواضح... الذي ٌصؾ الشاعر فٌه حالة ؼزلٌة     

ٌة، فً مشهد حركً مثٌر لئلحساس، وٌعبر تعبٌراً صادلاً، عن أثر تراثً تصوٌر

سودانً أصٌل...ولكنه فً خاتمة المطاؾ، ؼزل ٌثٌر التساإالت لدي الكثٌر من 

 األسر المتعلمة بالشاعر... ونمصد باألسرة هنا الزوجة، أو الخطٌبة، أو المعشولة.

 واخل الشاعر فؤنشؤ ٌمول:هذه اللوحة الفنٌة المكتظة بالحركة حركت د   

 شالنً صوتها المدٌد  تنادي 

 والعصافٌر  ذاهب  اآلمـــال 

 فتؽشٌتها وفٌها ابتسام ٌحمل 

 الخمر  فــً  كإوس  آللـً 
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هنا بدأ الشاعر ؼزله... بإبراز محاسن صوت الفتاة، الذي مازج ما بٌنه وبٌن   

ل... المفتول وجداً شمشمة وتؽرٌد العصافٌر... فتجرأ الشاعر ومد حبل الوص

وصبابة... فٌما بٌنه وبٌنها... وجالسها... وآنسها... وتمكن من مشاعرها، فبدا 

له ما بدا من المحاسن عندما تبٌن ابتسامتها... التً تزٌنها عٌن الرضاء، والتً 

تتدفك إشرالاً... فؤخذت أنظاره الحٌرى، تجوس ما بٌن شفتٌها.. الندٌتٌن 

أسنانها المضٌبة المتؤللبة... فصاغ هذا التشبٌه التصوٌري الخمرٌتٌن، و ما بٌن 

 الذي ترونه ماثبلً ومجسداً أمامكم.

 

فما أروعه من ؼزل حسً صرٌح...  كم ٌرضً ؼرور الشاعر، لكنه فً ذات      

الولت لد ٌجره إلى متاهات... ٌرى من هو فٌها... أن ذلن السلون ٌعد فعبلً مشٌناً، 

هو سلب لحموق اآلخرٌن... أو أنه انحراؾ عن جادة لٌس للشاعر حك فٌه، ف

الطرٌك الموٌم، فمد ٌثٌر الؽضب.. والسخط... وعدم الرضا، مهما تعلل الشاعر 

 بؤسبابه... ولد ٌكون األمر أسهل من ذلن أو عكس ذلن تماماً.

 

 وفً الدوبٌت:

 إٌاها:لال شاعر الدوبٌت المجهول... حٌن تؽزل فً إحداهن متلذذاً، واصفاً      

 

 كان  لعدت  معاهن  حدٌثا  ما  بملبنو

 وكان  مرلت  فاتتن طارٌها  ما بفكنو

 كان  دخلت  رلٌص  ما  هن  بعرفنو

 تمشً المٌد حرن  كل مفصبًل  بى فنو

 

 ؼزل آخر:

 وتؽزل الشاعر عثمان سعٌد حٌن أنشد ٌمول:

 ابتسامتن شربكت موٌة السرابات فً التمانت،

 المطرؾ...ولومت جمب جدول الحلة 
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 برتكانة ونخلتٌن، 

 

 وسلمت لى ودعٌونً....

 وطلعت بدل السوادتٌن...

 نجمتٌن، 

 

 وشممت وجع الصبابات،

 واتكت فً المفرق المسم الضحٌكات... 

 دمعتٌن، 

 

 ولسمت لً شفع البلد العصٌر....

 جممة لبن، 

 ودومة واحدة، 

 وتمرتٌن. 

 

 معانً: 

. أم مؽلفاً ومدثراً.. فً ثٌاب الرمزٌة، هذا هو شعر الؽزل... صرٌحاً كان.   

أو فً ؼموض المفردات اللؽوٌة المستخدمة، فهو نظم أرٌد به مخاطبة 

المشاعر والوجدانٌات... لدى شخص معٌن، تربطه أو ال تربطه بالشاعر، 

 آمال مشتركة أو رؼبات.

 

إن ما ٌعنٌه الشاعر فً شعره الؽزلً من معان... ٌنضوي تحت طابلة      

اسٌسه، ومشاعره، التً تخصه هو فمط، وأما المتلمً سوى أن كان هو ذلن أح

المستهدؾ بالنص الشعري... أو كان المستمع من األدباء والشعراء والكتاب، أو 
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كان من عامة المتلمٌن، فؤمرهم فً أٌدٌهم، ٌتصرفون كما ٌشاءون ... فلهم حك 

 به من أفكار أو آراء. الملكٌة الفكرٌة، فٌما ٌحسون به... أو فٌما ٌدلون 

 

ً ... ٌفسر األمر بما ٌحلو له،     ؼٌر أن الزوجة أو من ٌهمه أمر الشاعر عاطفٌا

ً وانمٌادا أًلحاسٌس.. ومعاٌشات.. وتجارب.. وخلفٌات.. وآثار إرتباطٌة،  تبعا

 ٌدركها هو وٌدركها الشاعر أٌضاً.........

ؼالب األمر تتصدر الؽٌرة كل ففً كثٌر من األحاٌٌن تؤتً الصور مملوبة، وفً 

األحكام... فهً لد تصدق أو تخطا، فاألمر إذن ٌخضع للمدى الذي تتحكم فٌه آثار 

(، نسؤل هللا التخفٌؾ على الشاعر 13من13الؽٌرة... وهو ما بٌن الصفر و ) 

ونتمنى أال ٌصل فً خاتمة المطاؾ إلى ممولة: )اللهم ارحم موتانا وموتى 

 المسلمٌن(.

 

النفس البشرٌة فً أحد مراحل أحوالها، أمارة بالسوء... وفً أحدى إن     

المراحل راضٌة مرضٌة، فالشاعر هو الذي ٌحدد مدي صدله فً المصٌدة، وٌعرؾ 

إلى أي الحالٌن ٌنتمً، فإن كان من أصحاب التٌار األول... فلٌعد العدة، عندما 

راضٌة المرضٌة فلٌس تكون المواجهة أمراً حتمٌاً، وإن كان من ذوي النفوس ال

 له عندي سوى الصبر أنفع.

 

 موالؾ أسرٌة من الشاعر الؽزلً:

إن اآلثار األسرٌة... المترتبة على صٌاؼة الشاعر الؽزلً لمصٌدته... تعتمد، فً   

ؼالبٌة األمر، على لرٌنة الشاعر إن كان متزوجاً... أو على الخطٌبة... إن لم ٌكن 

الولت، على مدى وضوح أبعاد المصٌدة... من  كذلن، كما ٌتعلك األمر فً ذات

حٌث: التعبٌرات...ومعانً المفردات.. ومدي مبلمسته الصرٌحة لمماصده، 

ووضوح مآربه، التً تكمن من وراء النص الشعري، ومدى خبث الشاعر... فً 

تناول المعانً، واستخدام وسابل )الزوؼان(... والمراوؼة، للوصول إلى ما ٌصبو 

 إلٌه.
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ا أن صفات المرٌنة الموروثة... أو المستمدة من المجتمعات من حولها، أو كم  

من المرٌنات، أو من الصدٌمات، أو من بعض الخبٌثات، والتً تحدد مكونات 

 شخصٌتها التً لد تنضوي تحت:

 الذكاء الخارق، العصبٌة، الحمالة،

 فرط الحساسٌة والؽٌرة العمٌاء، 

 ة،المسكنة، عدم االهتمام، الرعون 

 الفهم المتدنً، االندفاع األعمى، 

 المٌول إلً الشراسة، للة التجربة، 

 عدم االهتمام بمآالت الحٌاة الزوجٌة، 

 السبهللٌة، أو الترابط والتفكن األسري...  

 وؼٌر ذلن، من الصفات الموروثة أو المستمدة... 

 أو أصول التربٌة... والتنشبة،

 أو التدخل السلبً، التً لد تإدي إلى التدخل اإلٌجابً 

 الذي تتفاوت حدة آثاره على عش الزوجٌة... 

 الممام أو المإمل لٌامه. 

لد ٌبدأ األمر بالتشاور... وإسداء النصابح، من بعضهن ألزواجهن الشعراء...     

)إن كانوا مذنبٌن أم ؼٌر ذلن(، فمد ٌتلمى الشاعر لفحات من لهٌب... ٌشوي 

ٌر من الرمضاء بالنار، أو لد ٌداهم برٌح صرصر الوجوه، فٌصبح فً حال المستج

عاتٌة، تمتلع كل بنٌاته األدبٌة... أو ٌترجل شوٌة )أي ٌتحلى بالصفات الرجولٌة(، 

ً فمد اللٌت إعصارا(، ومن  فٌصرح بنص المثل العربً الذي ٌمول: )إن كنت رٌحا

، فً ثم ٌحل الدمار بالعش... وٌودي به إلى ؼٌر رجعة، فٌهوي الزؼب الصؽار

متاهات الحٌاة الماسٌة، وتنفصم العرى... وٌحل محلها السخط، والضجر، من بعد 

ذلن الذي كان ٌسود من الوبام... ومن ارتشاؾ الطمؤنٌنة، عند إرخاء السمع 

خلسة...لمماطع شعرٌة كانت تهمس همساً... تدؼدغ أوتار األحاسٌس، والمشاعر، 

ٌك... ٌملإه الحنٌن، وٌسوده تسري متؽلؽلة نابضة، منثورة بصوت شاعر رل
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التطلع للخلود، فً استراحة هادبة.. رحٌبة، فً عدد من محطات رحلته العمرٌة 

 المصٌرة.

 

لد تإدي المصٌدة الؽزلٌة... إلى ما ال تحمد عالبته، إن لم تجد المرتع الخصب...   

... الذي ستتحرن فٌه.. طلٌمة شاردة... تعانك السحاب المثمل بالماء العذب تارة

 وتتدثر داخل مرافا العشب الرطٌب، الحانً تارة أخرى.

 

من هذه اآلثار ؼٌر المحمودة... التً تنتج عن كتابة لصٌدة ؼزلٌة، أو بٌت من     

 شعر الؽزل... نشٌر إلى ما ٌلً:

 البرود المتعمد عند التعامل بٌن الرفٌمٌن. -

 انعدام الثمة. -

 إثارة الشكون. -

 

 تؤلٌؾ الموالؾ السلبٌة. -

 النمة. -

 ظهور طبمة الشامتٌن والعوازل. -

 

 التباعد بٌن الطرفٌن. -

 الطبلق. -

 تشرٌد األوالد. -

 

 اآلثار التربوٌة السالبة على األوالد. -

 اختفاء الزوج عن المسرح. -

 التفكن األسري. -

 

 اللجوء للمحاكم واألجاوٌد. -

 بٌع البٌوت. -

 عموق األبناء -

 

 رواٌات المجتمعات السالبة، -
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 اإلصبلح، باألسالٌب المختلفة. أو التً تصب فً لالب

وؼٌر ذلن الكثٌر... والكثٌر المثٌر، الذي ال ٌسعنا حصره من اآلثار السالبة 

 المتعددة، التً ٌعرفها المارئ، وٌدركها ؼٌره من أفراد المجتمع.

 

 صفعات:

من جهة أخرى... لد ٌكون شاعر الؽزل... عرضة لصفعات أخرى متكررة...    

عددة، فمدٌما كان العرب ال ٌزوجون بناتهم ألمثال هإالء من جهات مجتمعٌة مت

الشعراء المشببٌن، فهم ٌرون فٌهم... دعاة للتعرٌض الصرٌح لبناتهم 

ولمحارمهم، مما ٌإدي إلى افتضاح أمرهن بٌن المبابل، فإنهم ٌعدون ذلن عارا... 

نون، إذا تمت مثل هذه الزٌجة، عندها ٌصاب الشاعر جراء ذلن... بالخبل، والج

كما ٌتضح ذلن جلٌاً فً سٌرة لٌس بن الملوح... ولٌلى العامرٌة، والذي كنً  

 ب..)مجنون لٌلى( إلى ؼٌر ذلن من لصص الصبابة.

 

أما فً عصر ؼٌر بعٌد... فً السودان، فمد كان حال شعراء الؽزل، كؤمثالهم     

من المطربٌن، ٌُعرفون بالصعالٌن، وانطبع ذلن سلباً على التعامل معهم... خوفاً 

من تفتٌش األسر، بؤشعارهم، وكثٌراً ما تعرضوا لئلساءة... والشتم والضرب... 

ٌة، بذكر أسماء من ٌعشمون، باستخدام عندها تحاٌل الشعراء فً مسٌرتهم الشعر

ً على أنفسهم فً الممام األول... ومن ثم  األرلام، كما أشرنا لذلن مسبماً، خوفا

 خوفاً على كشؾ أسرار األسر. 

 

نلحظ من هذا السرد... أن الشاعر الؽزلً، ال ٌسلم من األذى داخل أسرته   

ا نستطٌع نحن أن الصؽٌرة... أو داخل أسرته الكبٌرة على حد سواء. وم

 نمنحه له من لول هو: )هللا ٌعٌنن(.

 

ً جدٌداً لشاعر الؽزل... داخل مجتمعه،      ؼٌر أننا نلمس اآلن فهما

وخارجه، وداخل أسرته... ولد جعل ذلن منه شخصاً مرؼوباً ومحبوباً... إذ 

أنه أصبح رمزاً من رموز الحٌاة الهانبة... إذا ما صحت وجهة نظري 

 هذي. 
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 ي الماريء....عزٌز

هذه آثار لصٌدة شعرٌة ؼزلٌة... تدعو إلى صمل الوجدانٌات.. وترتٌب     

األحاسٌس.. وتدعو إلى الهدوء، والسكٌنة، والوداعة... فهً لد فعلت ما لم تفعله 

ً للمتال..  مماطع شعر الشاعرة/ مهٌرة بت عبود، وتراببها... فً الحماسة، دعما

 عداءحتى النصر... وفً محاربة األ

 أال ٌحك لنا أن نمول هنا:   

إن الشعر الؽزلً لاتل، بمثل ما لتل الشاب المعذب عشماً... عند لمابه  

باألصمعً... عن بعد، كما ورد فً )عٌون الشعر العربً(، إذ اطلع األصمعً على 

 ما كتب بجدار مّر صدفة بجواره:

 

 باهلل ٌا أهل الهوى خبروا...

 ع؟إذا حل عشك بالفتى كٌؾ ٌصن

 

 فكتب األصمعً تحته:

 ٌداري هواه ثم ٌكتم سره...

 وٌصبر فً كل األمور وٌخشع.

 

 وفً الٌوم التالً كتب الفتى تحت بٌت األصمعً:

 

 فكٌؾ ٌداري والهوى لاتل الفتى...

 وفً كل ٌوم للبه ٌتمطع؟

 

 وعندما مر األصمعً على الجدار فً ٌوم تبل ذلن كتب:

 ه...فإن لم ٌدار ولم ٌستطع كتمان حب

 فلٌس له عندي سوى الموت أنفع.

 

 وفً ٌوم تبل ذلن.. ُوجد الفتى ممدداً.. مٌتا، ولد كتب على الجدار:   

 سمعنا وأطعنا ثم متنا...

 فبلؽوا سبلمً لمن كان للوصل ٌمنع.

 

 والسإال هو:
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 هل مات الشاب شهٌداً ؟ كما ٌشاع عندنا بشهٌد الحب؟  
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