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د. عمر دمحم العماسوطن بال رتوش...              

 

 ..وطن بال رتوش.ل أمل ٌؤتً من بعٌد..          
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 اإلهداء                             

 إلى وطنً...

 و      

 إلى ...  

  ...كل    

  ...نفس     

 ...مرضٌة      

  

  ...أهدي

 هذي..

 النفوس...

 الصافٌة.

 

 

 

 المإلف                               

 

 



 

4 
 

 

 الممدمة                          

 

 ...ئ الكرٌمٌسرنً عزٌزي المار 

 ،السامً أرفع لممامكمأن 

 ،بعض المواضٌع المتفرلة

 م...علٌكثمبالً التً ال تشكل عبباً 

 ،فً لراءتها

 ...ستٌعابهاو فً اأ

 

 لدٌكم...فهً تحوي معارف مؤلوفة 

 ،تمثل سٌاحة ذهنٌة

 م،تسمو بك

  فً ساحات ٌمألها اللطف...

 

 ،ال سٌما ونحن فً ولت

 ...كثٌراً فٌه الحال  بنا تضال

 ،ه من صعاب ومعاناةبما تملكت

 ...أصبحت تدس فً النفوس

 لمسات الضنى المهلن،



 

5 
 

 ً  ...فكرٌاً أو جسدٌا

 

 ...آمل عزٌزي المارئ

 ،أن تكون هذه السٌاحة

 ً  ،بلسماً شافٌا

 ساطعة... وإضاءة

 ...ظلمات كالحة أركانهالما لد غمر الدواخل من 

 ..عذبةً  (المساحات) هذهكون آمل أن ت

 ،بالمدر الذي ٌرضً

 ...ولو ٌسٌراً  ..جزءاً 

 من طموحاتكم.
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 )ا(                          

 المتدفك وعــالٌنب                  

                    

ًّ من متاع ذهنً... ألهب عندي مزٌجاً من       لملمت أفكاري، وما آل إل

الراحة والتحسب اللطٌف... وتربع على خواطري الفابرة، تولاً، للولوف 

على مرافا ذلن الٌنبوع الخافك... بمثل ما انتاب للبً من خفمان 

عشوابً رالص، متواثب... ذلن حٌنما ألدمت على الولوج عبر تلن 

 ة الفكرٌة المفاجبة ...اللملم

 

وثبت فً خفة عجلى، طرباً، لاصدا مصدر ذلن النبع المدفاق... فلعلً     

أجد عند حواشٌه الوارفة هدى...أو على األلل، رشفة ماء زالل... تتخالط 

وما باألحشاء من دفا طٌنً محموم... ٌتطلع للتشبع واالرتواء، فنحن ال 

 ننكر أبداً أّن الطٌن فً الماء ذابب... 

 

لحظة الوصول للهدف المنشود ... تعرفت علٌه عن  راعتنً كثٌرا    

لرب، وغارت نظراتً الولهة، تبعثر منعطفات سطح مابه الهٌنة... التً 

ً للرلٌك من النسٌمات المتؤرجحة... جٌبة  تتحرن فً هدوء آسر... تبعا

وذهاباً.. فهً رابحة وغادٌة، بحسب مفارلات سطوة الضغط الجوي 

 علٌها...  

    

بع فابراً... تحسبه ٌغلً.. تتعالى من سطحه النضٌد، كرٌات كان الن   

ٌمٌل لونها للبٌاض الصافً.. النمً، تؤسرن بسخاء حٌنما تراودها... 

ببعض من النظرات والتمعن الثالب... باعتبارها أحدى هداٌا الٌنبوع 
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المتناثرة... كما أنّن تشهد أٌضاً رزازاً خفٌف الموام... من حبٌبات الماء، 

ان ما ٌتطاٌر متواثباً... ال ٌفتؤ أن ٌتالشى فً حمٌمٌة وفٌة... عن سرع

ألحاظ الناظرٌن للنبع، من أمثالنا، أو من أمثال أولبن الراغبٌن فً 

االستسماء من حوضه، الذي ال ٌنضب، بل ٌزداد عطاء على مر 

 الزمان...  

 

صمام  تعد الٌنابٌع فً مفهومنا البشري مواطن خٌر وبركة ... كما تعد   

حٌاة آمن لنا من )النشاف والعطش(... وكما هو معروف أّن أكثر من 

ثمانٌن بالمابة من كتلة أجسامنا، تتكون من الماء... الذي ٌعمل على 

إذابة.. وهضم.. ونمل.. كل العصارات الغذابٌة، فً كل نواحً أجسادنا، 

راء مما ٌمنحنا الموة.. والطالة.. واالتماد الذهنً.. والتمكن من إث

نشاطات حٌاتنا... على اختالف مشاربها، حٌث نتمكن من إهداء ما ٌعمر 

أذهاننا من األفكار الراشدة...واإلسهامات العملٌة اإلٌجابٌة... والسلوكٌات 

الحٌوٌة الملموسة.... وغٌر ذلن، مما ٌعود بالنفع ألنفسنا كؤفراد... وبما 

 ٌعود لغٌرنا من خٌر فً مجتمعاتنا...

 

راً أن ٌكون النبع الذي ظل ٌجوس بخاطري... وٌمٌم فً سرنً كثٌ  

ً لبماً، وموثماً  دواخلً بشموخ وشمم... رجالً مثمفاً، كاتباً، راوٌا، متحدثا

ٌجٌد تخٌّر الموالف... واصطٌاد الكلمات.. وانتماء الجمل... واستالل 

 التعبٌر الذي ٌتناسب وممام ما ٌنوي بثه....

 

ه... خٌر فً عطابه الفكري.. والثمافً.. هو رجل عمٌك فً تفكٌر     

والتارٌخً، ٌتناول مآثر ماضٌه.. وكؤنها طبعت بطابع الحاضر المربً، 

ً إخوانً لً تعامله.. صدٌك للجمٌع، كبٌرهم  المحسوس... فهو أٌضا

وصغٌرهم... )حمانً( وطٌب الملب، وصافً السرٌرة... فً ذات الولت، 

فٌت، فً كل الموالف... نشط، ٌتناول الحدٌث بسهولة... فً صوت خ
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تجده فاعالً فً كل معترن... فً الملتمٌات الثمافٌة، وفً األحٌاء... وفً 

المناسبات االجتماعٌة، أفراحاً وأتراحاً... مشغول بوطنه... ٌلملم جراحه، 

 فهو ٌحلم بوطن وبؤمة... ٌرلٌان لما هو أنفع وأصلح.

 

. والموثك... سعادة العمٌد/ لمن ال ٌعرفونه فهو األدٌب.. والكاتب.    

عبد الرحمن حسن سوار الذهب، حاكم الوالٌة الوسطى السابك، وأمٌن 

خزٌنة االتحاد المومً لألدباء والكتاب السودانٌٌن بؤم درمان، وربٌس 

نادي المهندسٌن االجتماعً... وربٌس منتدى كمال مٌرغنً.... إلى 

 جانب الكثٌر من النشاطات األخرى...

وأطال هللا دوام الصحة ووافر العافٌة...هللا لكم سعادة العمٌد  نسؤل     

 فٌما تمدمونه من خٌر ألمتكم...فً عمركم ووفمكم 
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                                    (2) 

 ما بٌن الزرٌمة                             

 وام صٌمعون                              

 

دخلت دنٌا التجارة، وأنا ٌافع، عند بداٌات التحالً بالخلوة... ٌعنً ما     

لبل انتمابً لمدرسة شبشة األولٌة... فً منتصف خمسٌنات المرن 

المٌالدي المنصرم، لكنً أعترف، وبكامل لواي العملٌة، أنها كانت تجارة 

اكو .. )أي كالم(... كانت عبارة عن تجارة ناتج محاكاة و )بس( ٌعنً )ح

حاكو(... فهً التً تحمل فً طٌاتها )أكدح واكسب( )ٌا أٌها اإلنسان إنن 

ً فماللٌه( صدق هللا العظٌم، ف..)الخموس(.. ودنٌا  كادح إلى ربن كدحا

)التعارٌف( وبالذات )التعرٌفة الممدودة(.. كانت ممتعة للغاٌة، حٌن 

حن صغار، الحصول علٌها بعرق الجبٌن، فهً تسد تلبٌة حاجاتنا... ون

فً توفٌر المتطلبات الهٌنة... والتً كان فً إمكان األسرة، توفٌرها لنا، 

غٌر أننا كنا نهوى المغامرة... والتحام دنٌا الكسب المالً، تملٌداً.. 

ومحاكاة، لما ٌدور فً أوساط أهلنا فً شبشة... من نشاطات تجارٌة... 

 تمٌزت بجذورها المتعممة، فً عوالم التجارة...

 

ّ لنا... عالوة      ّ حتمٌاً، ومحببا اتخذنا فً )زمانا دان(... التجارة مسلكا

على ممارسة كل نشاطات الطفولة... فً أرض ٌحتل النٌل من 

صفحاتها.. مسافات متطاولة، على الشاطا الغربً، دابم االخضرار... 

حٌث أنّه كان ٌجود بدور  االنغراس الثمافً غٌر محدود...فً ذواتنا، فمد 

ن ٌمثل النبع التراثً... الذي ساعد فً تكوٌن إنسان ذلن الزمان، ومن كا

 عاش لبله.. أو من أتى من بعده...
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فإنسان النٌل تمٌز كثٌراً عن غٌره... بلغة لها رنٌنها وبرٌمها      

الممٌز... وسلون نشاطً متعدد الجوانب... كالزراعة، والرعً،  

ً فً مختلف المجاالت ...متعددة التكوٌنات، كالنجارة.. والتجارة...وحرفا

والحدادة.. وصناعة األحذٌة.. واألدوات المنزلٌة.. من أخفها 

ن..)السمكرة( فً صناعة )الكٌزان(.. و )الجبنات(.. و )المرالٌر(.. وإلى 

 أصعبها  )دق الحلب( ن..)الطشاتة( و ن..)الطوانجً(...

 

بدأُت تجارتً  فً هذا الخضم المجتمعً المتداخل، فً كل شًء،     

بصناعة وبٌع )النّبل( ومفردها )نبلة( بكسر النون، كنت أرتاد أماكن 

تواجد أسالن التلفونات الموٌة... مثل تلن التً تثبت بها أعمدة التلفونات 

على األرض... وذلن بشدها للجانبٌن لحفظ توازنها وتثبٌتها فً نفس 

األسالن من األعمدة  الولت، كدعامة ضرورٌة... لم أعمد ٌوماً لمطع تلن

 لسببٌن اثنٌن:

 أولهما...   )المروة البتمطعا ذاتها مافً(...

 ثانٌهما.... )الخوف الشدٌد من علً التلفنجً... راجل بت الهادي(...

فكنت أتصٌد ما سهل لطعه... من األسالن الممطوعة سلفاً.. فؤصنع منه   

أللف(... وفً عدم )أٌادي( النبل... والتً تؤخذ فً الغالب شكل )الم ا

توافر نوعٌة السلن المطلوب.. أظل أجوس فٌما بٌن الشجٌرات الشابكة 

غالباً... آلنها أكثر وفرة...  أو غٌر ذات األشوان )زي( 

)الدهسٌر(...)نبدا نفتش  فً فروعا لى شعمة ... تشبه  الشعبة... أو الم 

( ألنه خفٌف األلف(... )نمطعا من أمها( بى..)الجزازة( أو بى..)السكاب

 الحمل وسهل االستخدام... 

 

ً ما نعود ، نحن صناع النبل، من )الخال( المجاور )للحلة(       دابما

شاٌلٌن فً أٌدٌنا مجموعة من )الشعمات( التً ٌمكن أن تمثل أٌادي أو 

ممابض ل..)لنبل(... و من ثم تبدأ المرحلة التانٌة... وهً توفٌر 
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ً نمطعها من )اللستن( )الجوانً( فً )الخنزٌرة( أو )اللستكة( والت

عجالت )العربٌات والتركترات(... المتوافرة فً محطات )بوابٌر 

الموٌة(... زي بابور التجانً حمودي...تلن الموجودة عند بداٌة )الترع( 

فً المشارٌع الزراعٌة... كنا نمزق )اللستن الجوانً( و )نمطعو( فً 

سم، كما كنا أٌضاً... نحضر 31ا شكل )سٌور( ال ٌتعدى طول الواحد منه

لطعة من الجلد العادي، بعد )لطعو( من لربة أو سعن لدٌم، أو من 

مركوب )مجدوع( فً الشارع... أو من بماٌا ما ٌرمٌه االسكافً من لطع 

صغٌرة... ونصنع منها لاعدة مستطٌلة بعد بلها بى..)الموٌة(... و 

بط فً كل طرف ن... و نر)نمدها( بى..السكٌن أو بى..الموس من الطرفٌ

فردة السٌر... بى..سلن )رلٌّك( ٌعنً رفٌع أو من الطرفٌن... راس 

ن بالممبض ربط الطرفٌن اآلخرٌ)خٌت( خٌط مغزول ولوي... ومن ثم ن

)ٌد النبلة(، كل فً جانب محدد )ٌمٌن وشمال( وبذلن تصبح النبلة جاهزة 

للظفر  ،ستخدمهالٌتها على مدى مهارة من ٌوتتولف فاع ...لالستخدام

كلها مهارات أملت علٌنا البٌبة التً نحن من  ...بطٌرة أو طٌرتٌن أو أكثر

فً المدرسة وهً لم تدرس لنا  ...د تلن الصناعة فٌهاأن نجوّ  ،مكوناتها

.كان سعر النبلة فً ذلن .إنما بالمحاكاة فمط تعلمناها.أو فً خارجها...

لمبلغ فً زمانه شؤن ولد كان لهذا ا ،الزمان لرشان أو لرش ونص

 التصادي كبٌر.

كثٌراً تصنّع وهً كانت  ...أما الممارسات التجارٌة فً عربٌات السلن  

 منعن بعضها اآلخر، إالّ أن هنان ما ٌمٌز بعضها  ...من كل أطفال الجٌل

وفً  ،وفً عجالتها ،نوعٌة السلن المستخدم فً هٌاكلها حٌث

، ونوعٌة وكمٌة السمٌن اسات من اللستنونوعٌة الحبّ  ،الدركسون

ولد تتمٌز أٌضاً بالصندوق المصمم فً لف اللساتن...ٌن المستخدمة الدالل

ً جٌداً  ومن الجدٌر  ...والذي كثٌراً ما ٌستهوي من ٌشترونها ،تصمٌما

وبالعملة الصعبة  ،لم نكن نستورد مواد التصنٌع من الخارج ،بذكره

ولد ٌتعدى المرٌة...فً محٌط فهً كانت متوافرة بشكل ملحوظ  ،كمان

سعر اللوري فً بعض األولات وذلن حسب النوعٌة وحسب رغبة 

 المشتري الخمسة لروش )شلن(...
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                                    (3 ) 

 الجمال                                  

 ،ٌتصارع البشر كثٌراً فً تحدٌد ماهٌته ...هو كلمة ترمز لمعنى خفً   

بموة  ...بالرغم من أنه ٌمتطً صهوات الحٌاة الفاضلة ،وسبر غوره

 ،فالكل منا ٌتناوله بما ٌوحٌه إلٌه خٌاله ،خلسة أو عنوة ...وإرادة طامحة

 ،فً الطبٌعة فً كافة المخلولات ،تجده أٌنما ذهبت ...فهو متعدد الوجوه

وحتى  ،والهمهمات ،تجده فً األصوات ...فً الودٌان والهضاب والجبال

من األحٌاء أو فً  ...بل وفً كل مخلولات هللا بؤنواعها ...فً )الطنطنة (

إّن تلن الهضبة جمٌلة تتعالى إلى مورد  :فكم ٌحلو لنا أن نمول ،الجماد

 مثلما لال الناصر لرٌب هللا : ...مابً منهمر

 وتعالت هضابن المشرببات 

 إلى مورد السحاب الثمال 

المتباٌن فً  ،ٌتلبسه منثور الحصى المنظوم ولد ٌكون متمدداً فً واد  

 كما العمود تتزٌن بها أعناق الحسان: ،حجمه وألوانه

 ٌروع حصاه حالٌة العذارى

 فتلمس جانب العمد النظٌم

 

حتى ولت الغضب و)كرمشة(  ...وفً المرأة كان الجمال رمزاً للحسن

ر بنات وانهما ...و ارتماء عالمات الحزن الماسً فً نواحٌه ...الوجه

 تتداعى سمات الجمال بذهن الشاعرفٌمول : ،العٌون متماطرة

 ولامت على الوجه تعبٌسة...

 وزم الفم الضاحن الطٌب..

 واغرورلت عٌنان بالدموع...
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 فما أن تفٌض وال تنضب.. 

 لن من رابع فً الدموع...فٌا 

 وٌا لجمالن إذ تغضب. 

ٌتجلى الجمال فً حلله  ...وحسن جمالهن البوادي فًوفً الظباء 

 خاطفاً للبال وممٌدا للبه :، متجسداً فً عٌن الناظر  ،الٌانعة

 جإذر فزع إذا هً أدبرت

 و الظبٌة الجفالء...

 ترنو من رواق محجب. 

 

فً لوالب  ،لنرى ما وصف به الجمال ...وفً سمات المرأة التً تنعت 

 ً:فمال الشاعر أبو الماسم الشاب ...الحركة لدى الحسان

 كل شًء مولع فٌن حتى...

 لفة الجٌد واهتزاز النهود 

 

 ،أوسرد وبٌان المحاسن لدى النساء ...الجمال لٌس لاصراً على الغزل   

أو  ..أصواتهنفً أو  ..خلمهنفً أو  ..سلوكهنفً أو  ..فً أجسادهن

لد ال ٌدركه  ،ن ممامات الحٌاةمبل هو فً كل ممام  ...دٌاناتهنفً حتى 

لكنه ٌظل  ،ولد تتباٌن رإانا لمعنى الجمال ...ً الحصٌفإال المتمص

 فاهلل سبحانه وتعالى جمٌل ٌحب الجمال. ...موجوداً 

 

 ،وتحسسوا مواطنه ...لمد بحث الباحثون من لبلنا عن الجمال كثٌراً     

ً  ا...فملٌل منهم من أدرن بعضاً منه فإحساس البشر دوماً ٌتلبسه  ،متوهما
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فهاهو  ...خاصة فً معان ما وراء اإلدران العملً للبشر ...المصور

 شاعرنا التجانً ٌوسف بشٌر ٌمول:

 وعبدنان ٌا جمال وصغنا لن أنفاسنا

 هٌاماً وحبا... 

 ووهبنا لن الحٌاة وفجرنا ٌنابٌعها....

 لعٌنٌن لربا... 

 

 وسمونا بكل ما فٌن من ضعف جمٌل...

 حتى استفاض وأربا... 

 ن بالعز شموخاً...وحبونان بما ٌزٌد

 وأنت تفتؤ صعبا.

 وذهبنا بما ٌفسر معنان بعٌداً..

 وأنت أكثر لربا.

 

 وفً المعانً والمٌم لالوا عن الجمال:

 

  ...إذا المرء لم ٌدنس من اللإم عرضه

 .فكل رداء ٌرتدٌه جمٌل

 

وعن المٌم لٌمة الخلك  ...وهنا تنطبع سمة الجمال عن الزى )الملبس(

 بٌنهما مما ٌفسر معنى الجمال... وشتان ما ،الحسن
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 ونوع آخر من أنواع الجمال فً الحدٌث إذ ٌمول الشاعر علً المساح:

 نغٌم فاهن ٌا ام زٌن دواي

 شفاي البجبر لواي.

عندما ٌجمل ٌكون  ...ال ٌنم هذا الحدٌث إال على جمال النغم والحدٌث   

وكثٌرا  ،ف..)األذن تعشك لبل العٌن أحٌانا( ...آسراً ومتصٌدا للسامعٌن

حتى إن كان همساً أو )فٌه واإلحساس به... ،ما نتحدث عن جمٌل الكالم

  ...بحة(

ً ما نتناول الحدٌث عن أصوات المطربٌن والفنانٌن    أمثال  ،كثٌراً أٌضا

 ...)وهللا صوته جمٌل( :وما نموله عنهم ...الفنان المبدع )رابد مٌرغنً(

ٌنم عن جمال الصوت أي أن حباله  ،وكل ذلن ...)دا إبداع( :نمول أو لد

 )مفتولة( من أنسجة الجمال.

 

فال ٌكاد الفرد منا  ،حٌث شاء ...وزع الخالك سبحانه وتعالى الجمال    

ً له وفً اإلنسان تكبر  ،فً شتى الموالع والمضامٌن ...ٌخطا موطنا

 ،فاإلنسان أجمل من خلك هللا من الكابنات الحٌة ...دابرته وٌتسع شؤنه

أو  ،وناحٌة من مكوناته الجسدٌة ...فهو ٌتشح بالجمال فً كل وجهة

فً توافك وتبادل تام  ...التً كثٌراً ما تتداعب وأجزاء الجسد ،المعنوٌة

تتالعب ...ٌزخر بنفحات جمالٌة آسرة  ،وتناغم حركً بدٌع ...لإلرادات

 ... الجسد والنفسما بٌن  ،بالخواطر

    

 ...وأكثرها غلبة وتمرداً  ...لعل النفس هً أعمد مكونات أفراد البشر

 ً ً  ...وأهونها لواماً وإرادة ...وألواها هوى وتصلبا  ...وأنبلها خلماً وأخاللا

 ً أو  ،ما ٌوجد فً هذه الحٌاة من ٌدرن كنهها للّ  ...وأرلاها جماالً وحسنا
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ولد لخصها المرآن الكرٌم فً أنواع وممامات  ...ٌحسب خفاٌا سلوكها

 نذكرها فٌما ٌلً:

 

 النفس األمارة:

وفٌها ٌمول هللا تعالى فً محكم تنزٌله )وما أبرئ نفسً إّن النفس     

 ألمارة بالسوء(.

 النفس اللوامة: 

)ال ألسم بٌوم المٌامة وال ألسم بالنفس  وجاء ذكرها فً سورة المٌامة

 اللوامة(.

 ملهمة:النفس ال

 فؤلهمها فجورها وتمواها(.ٌمول هللا تعالى: )

 النفس المطمبنة:

 .ا أٌتها النفس المطمبنة(وجاءت فً لوله تعالى )ٌ 

 النفس الراضٌة:

  : )أرجعً إلى رٌن راضٌة(فً لول هللا تعالى 

 النفس المرضٌة:

  عً إلى ربن راضٌة مرضٌة(جاءت فً لوله تعالى: )أرج

 النفس الكاملة:

وبكل  ،بالترتٌب االنتمالً ...تً انبثمت منها كل األنفس التً ذكرتهً ال

تمتعت بها عن غٌرها من  ،وتعمٌدات ،ومضامٌن ،ما تحمله من معان  

واحد... تحدد  رديفالكابنات الحٌة...وكلها مجتمعة فً داخل مكون 

 وسٌلمى بها هللا ٌوم البعث العظٌم... .هسلوكه ورلٌه أو انحطاط
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ً  ...محطات النفسأجمل     هً تلن  ،وجماالً  ،وبهاءً  ،وأكثرها إشرالا

ولهذه  ...فهً مرضً عنها من هللا العزٌز الحكٌم ...النفس المرضٌة

 ،النفس ممٌزات ال تتؤتى إالّ لدى نفر معٌن من الخواص عند هللا تعالى

تتباعد عن أفمها  ...وتتسامك دابما للعلٌاء ،فهً نفس تتعالى عن الدنٌبة

 ،دابما ما تولى هذه النفس الطاعة هلل ...وظلمات االنحطاط ،ح الشرأروا

وتدفع بها لخٌر  ،فهً نفس تنكر ذاتها ...وتنشد الخٌر للناس أجمعٌن

تجدها منبع  ...وٌعمها الضٌاء ،هً نفس صافٌة ٌملإها البٌاض ...غٌرها

ً للمتضررٌن ،خٌر للماصدٌن  ...وفعلها كله لٌم ،لولها كله نعم ...وترٌالا

 ً وترتمً  ،ترتفع له النواظر ...فوق الفوق،تجد صاحبها المؤجور دابما

 ...تساق له الدعوات الصالحات... إلٌه الكلمات

 

وٌتخذ من  ،ٌتخذ من الصمت أداة لألفعال ...من ٌحملها للٌل الكالم    

فصاحب هذه النفس ال  !ومن عجب ...الحسنى وسٌلة للمرب من الرحمن

ً ٌشد على حبال  ...مواتالخٌر بٌن األحٌاء واألفرق فً فعل ٌ فهو دابما

من ماتوا فهم  نّ ... وٌردد إبٌن المنازل والممابر ...الوصال المتمددة

وسالكً  ،فٌعمد إلى تكرٌمهم بٌن أحبتهم ...أحٌاء عند ربهم ٌرزلون

احب ص .من افراد األسر المكلومة واألصدلاء األوفٌاء.. ،طرٌمهم األحٌاء

كل التجهٌزات و ،ابتدار الفكرةب ...إبتداءً ٌموم بؤداء كل شا ،فسالن هذي

ً ... ومن عجب ال ٌرجو ثناء، وال ٌبتغواالحتفابٌة ،والمكانٌة ،الزمانٌة

 ً ً لوٌما ب ،إنما الوفاء بالعهد ...وال ٌطلب ماالً  ،مماما ٌن ومد الرباط متٌنا

السودان  وأهل ،والمعارف ،واألصدلاء ،األهل ...ضنونه بٌنهممن ٌحت

 لاطبة.
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                                  (4) 

 وطن بال رتهش                           

 )فيحاء أرضي الطسمهبة غدرًا(                            

قبمػة الريبػػب وبدااػػة الطم..ػي تتت تت.ػػاؿ ل.ظػػاها  مػح و.ا ػػا  وتح ػػه      
الػػظ آ االػػاً    وػػال غػػيو  لاػػن تطػػ ؽ ا ا ػػاء الػػا  ػػاه الط ػػارؽ أ مػػ    
والضم بالصدر  أصبح السػمهب ال.ػيار  وار ػياج رػيبية )وه اطػداف(  ا ػي  

مػػح كثيػػيا وػػي ال. ا ػػم والالالبػػا ة   والط ػػية الط ػػبهبة  تسػػ.ظد ب  ػػازة  
را د ال الن   و.د صار التياؿ ال دوً   مح و.ػات الطتػ وف الػن الػ، يا  

 و أصبح السباًل  مح ش.ات أااـ ال واؿ 

 

 ظا تحت ال.ياب  تاطن  مػة الطحصػهؿ  ايػس اسػيد الػدوه  والث بػاف     
والسهس  والظطم  وال.طم أايارا  فيت.مط  ،ا وذاؾ  وت. ،ر اليؤبا  وبب ح 

 مػح الامطػة   مػح الػاض الػا زاؿ تهاقػًا ا ػهؼ وػي  )البػا ي(  مػح ال يقػة 
 الدريا بأجط ها    مح واي   مح بدف بالهم الظ رمت 

تدور الياح وتبدو )كيهواف( أز ح الا تاهف  اأتي "ال يش " و "الػدبب " و 
 تتتراس )االظ ( و راس ) بد هللا( " و )شدبية الربيش( 
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 يوػػه بػػيان  ورػػااطمه )بػػظم )البػػا ي( و بظػػهري  طػػافتتت بػػح )رضػػطًا( ب     
وهؽ رااًا بتبيو بيانتتت بدغدغ وي  هبظاته بح إبػدو الطالرػة تػياب  وا بػد 

 ال.ارية ال رهلة بال  ازتتت(  

 )الميمة بهـ ال يدتتت 

 هابي اشهؼ أالي  وأشهؼ طيي الب.ي  

 و )شدبية( التيوب  و شدبية ال.ضيم   

 هابي أصير ر ي اتي  واشم إبدد  

 بالمبن واكم "البيبدة"  

 قباؿ طمهع ال طآ  

 الع شياب ال ادت(  

بظػػػهري )البػػػا ي( بػػػح وج ػػػة   ػػػا ية ( هطهػػػا وػػػي )وجهػػػه(  ال..ػػػهؿ     
( ػه  )كظ.ػهر(  و ػػه ب.حسػي  و ا ػػن  مػح بظػاف أصػػابع  سػا ا الظػػدـ  
راعيًا أااـ ط هل.  الط .ههة  ال.ػي  سػ.ها أاػهاب البػياءة  والحظػين الػداو   

 .هز( )الهرا ه( الحمة:                         وي ويب.ه )التت( وهؽ )ال

 اميم أااـ ال يبق 

 أااـ الهليدات تط ي ال رع 

 وتكبن ال .اب 
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 تسكي  الهبة ال يرا الطا غ ا ا تياب 

 ركية له ش ت تتتاا اطة 

 الهبة ال هلة تتت امهة االوة الس ي 

 والهبة بييرا تتت بيي اطدوف تتت

 امهة االوة الس ي 

 الطيبهه لّطن ا.هؿ ٍلي رالـ وامهة االوة 

 وبتت إبدا وهؽ إبدد 

ت ػػابهت الب.ػػي  مػػح )البػػا ي( الػػ،د أصػػبح ال يػػة الػػ، يبات  و رسػػ     
التيػػاؿ  و طػػاه الت ػػه  الطبهطػػة  وارػػ.حاؿ  ميػػ  ال. يبػػ  وال.تصػػي   
وأهرج الام وي قائطػة الػ، يد  ال.ػي الػا بػدأ ا إ  وار.هػح إليهػا  والػا (ػيج 

تتت وحظيظ  ب. ابد وتت)ا.ُطػ   الالػه الػن ا.ػة لػح ا.ػة(  الظها إ  وبدأ ويهات
وػػي الحاولػػة الظػػ   ل. طيػػع شػػ.ات الػػا تظػػااي الػػن ذ يبػػات الػػاٍض ُططسػػت 

 ال الط   وتهارت ااارنتتت 

 بحن لح الياليمةتتت

 ال ح ق ا ا ويب.ظا 

 و .ين الط ي 

 ا ي ي لح ر يدات تتت
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 وب.هرم وح بيب.ات  

 دات تم.يظي اا الحمهة تت بين الحمة والبم

 بمطمم وح ورؽ غبيشت

 وبي اطارد 

 البتت  مح  .ي ات  تييابحتت

 ووهؽ ريجي 

 ب ب وأقهؿ :

 )بارطال  اا الساهات(ت

 وبن الهرطظاتت؟

 وبن  اجيبب تيرظاتت؟

 وبن اطم.ظا؟

 وبن ص.اررا؟ اا امهتظات

ا هس )وه اطداف( وي واٍه وارٍؼ الن ال، يبات وب.أالم  ا . م     
بدا(م  اليجاء  وال.هقع  واق.ياب را ات الص اء  ال.ي  ثييًا الا تهارت  ن 

 (يال تتتتت  

 ووي الطيواحتتت 
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 ب يظح الظهبحتت رهبح هو .ظا 

 وال هارة وح اهااتكتت

 تمهح لح  

 تظاهبظح وت.هؿ لي:

 ت اؿ ات  ح!

   ادتت ضهؽ ال اه ت اؿ اا 

 اف شاء هللا جدبدتت

 ور هو  فيك جدبد 

ترييت ربيات صهتها  والح.ها ادبثهاتت وصارت تدس الن الامطات ال.ي   
اطمؤ ا الحظينتتت وبضطها ا الم الداو تتت ذلك ال،د ا هس بدا(م ر آ 

 كم أـ رءوـ  ال ّب ة بال.طظي واسن الظهاااتتت

 هوـ بهـ الحظة  وال غيوهة  ورالية الطي 

 بهـ الص .ة  بهـ السيية لح ضيبح ال يخ 

 أشهوك ت.دؿ وت. ع اليب ات 

 وت.هؿ: ت الح اا أالي تت

 ت زغيهد لي   وص .ي لي 
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 اميمك )إّت( اا وليددت

بػال هليػػم أو قػػبآ الػػن ضػػياء  تظػػدوع اليابػػات   ارسػػياب الػػ الن  مػػح     
و..ػها أالم قيبب الب.رػح  وت. ػاب  واػدات ال.اػهبن وػي رػهااي )كيهوػاف(  

 ال ـ   مح ار. الب التيب  والضياء   و.غيم السطاء!

إف (يبػػ  )كيهوػػاف(  طػػا  ػػه الحػػاؿ  الحبػػب لظ ػػهس الابػػار والصػػرار     
ا.ػػح الػػ،بن   ا .بػػهف أو ا.ػػيؤوف  الػػ،بن ب ر ػػهف ا الػػم وبب،رورػػ  وػػي 
الهاضػػع الط ارػػاة  ا يػػب لهػػم (يبػػ  )كيهوػػاف(  وبسػػ دوف ليؤبػػة البػػيؽ 

ر هرػهم رهبػات الاةبػة والطمػم  إذا الػا أطػم ال ػالـ التاطف  وتس ه  مح 
 مح غيي أوارػ    أو إذا الػا غػاب ال.طػي وار ػها  (مػف ايا ػب الػا تػياكم 
الػػػػن رػػػػحاب   أو إذا غيبػػػػػت شطسػػػػهم  وتالشػػػػح بيبػػػػػق رػػػػظا ا   ظػػػػػد 

 ال يوؽتتتت

وق.ها تبدو الحاؿ لػدا )وه اطػداف( و ػأف شػيلًا لػم ا ػن  ل.ػد صػااب.     
 ػػت  ا مػػ  الظهائػػب اجػػاً   ورػػدا ال يػػة لابػػهات الػػد ي  الها ػػة أااالػػًا  وأره

وأصبح   اضيين أو ارن الض    الػا ارػنتتت وياباتػ  لطاضػي  ت. ػده  
اطظػػي ر سػػ  بتت)الهرسػػة(  الػػع )رػػاس االظػػ  ورػػاس  بػػدهللا(  ولػػح أالػػ  

 ا.هؿتتت 

 وبن راس االظة؟

 اا أالي؟
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 وبن  بد هللا وه  طح ت؟

 تم.ان هاطة اصير وح ر ي ات  

 السياة وقت 

 بال   مُّ  وح اطيالت  

 روباف  بد هللاتت

 لبظ  هاطة وويي 

 بظ.ط تفتتتفتتتفتت

 ا ب اا امهة وح الدوربة ووح  بيور  

 ا يبتتتوب يبتت )وب رم(تتت

 وبس.ي لح وليدات  

 ش .   ثيي بيحمب شقتت

 وال ق الثاريتتت لح اطيالت  

 بدور ا ت يشتتت

 تابي ت يب ال يش 
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 ظا اصبح )ال يش( غااة الظها تبدأ الحياة الهارلة  وببدأ ار. الب 
اليوالية والد ة  وار.حداث الط يو ات وتظ ي، ا  والن بيظها هون 

 ال يش واه(ارن  لما ااة الطس..بميةتتتت 

 اراهب وهؽ اراهب تتت أ(ها  بد هللا 

 بدون ال يش 

 ووقت الحهبة تت

  بد هللا الهر.ا وي ال طهرتا 

 ر ا يم عي ا لم. ار الا بدو 

 والا بدور وضيحة ال ارت

 ام الاذا ب دتتت؟؟؟   

أا . ي " وه اطداف " بظ ي ال، يبات  مح اليقائق؟ تارة تط ي  مح       
  م  وأ(يد قد ات   ال.ػارئ وػي تحدبػد الػدا ا   وارػ.ظبا  الػ،ات  ؼتت 

أ(يي )ال .ػي( و )ال. ػػي(   ظهارػػاف شػػبيهاف لداػػ   واف شػػابهطا ال..ػػدام وال.ػػ
 وح تهالي الحيوؼ ت

بطا   ا دد لن بظ. ع " وه اطداف " وبطا ا دد ا ػ ؼ " وه اطػداف "     
وب ري وا    بغية ال..ا  الامطة ال.ي تظسػ م ورهااػان   في ػهه ال.ه.ػيا    
لي.ياجع  إرطا لي طع قػهان  وتػارة أ(ػيد اسػدؿ  ميهػا اػهب ال.ظا ػة ال.ػاتم  
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يهواف( وي جهؼ ليمة الن لياليها التيبفية كالدااجيي   ظد أطياؼ أوهاة )ك
 الباكيةتتتتت

 اميم ضه لطب.ظا لطن تالعب  اليبحتتت وح ضالـ الميمتت

 بيوح تار ظا تت وح ضمط.ظا 

 الا بظتاؼ تت و  بظ .ش الابيبت 

 رهاصم لي  الالظا تت وي ضالـ الميم 

ا  ه)البا ي( اال  وي غيبة لطمطت  مي   م أرهاع الهطهـ  وأش مت    
بدوا(م  ريياف زبا ت الرطهرة  وي فين الن ال بت ا.ح ا ك. اء  وأصبح 
وي ولٍ  الطن  ت ّهت ر س  الن (الل  الا ت ّهت  الطا  ه قابع وي طي 

 الطحاؿ فيطا ا ارهن الن  ظهف وتطظياتتتتت  

 ووب  مي أرا الط .اؽ أشهؼ

 الدبب 

 واشهؼ اليالة وح ال.ي اف 

 وصهرة الدـ تت وط م الدـ 

 وتطاالة الطحيبب 

 وبيت ال.ش 
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 وقهلة  يت تتت

 وقهلة تك  

 اميم بمداتت

 وراس بمداتت

 وقهلة  ي 

                               الع جداهدت

بػػيف بػػأذري )وه اطػػداف( صػػدا قػػدام  الػػا اسػػ  إ  وقػػت ار..ػػاص       
اليد   وقت اردواع وارد ؽ الس ية  وي رػ ح الػ، يبات  ال اه  وضيق ذات

وقػػػػت اج.يػػػػاح ال ػػػػدب  لعقحهارػػػػة الها ػػػػدة  وقػػػػت ال اقػػػػة  111الػػػػهارؼ 
 والضياع  وقت ال ظ هية الهيظة الط اجتتتت

بيد  م شيء   مح غيي الط .اه  والصدا بظ اح وي ت.ابع  تيط الاسػاء  
لطريػػب وال ػػيوؽ  ايػػس ال دبػػد  وال.طيػػ  أصػػبح وػػي زواؿ  رػػا ة الػػابين ا

بظ     م شيء  ا.ح اليرين  بي الصدا  إ  الا قد  اف ب.بت.ػي الػا بػين 
الر اء والا بػين ال  ػن ال.مػق  وػي ذبػ،بات الظ. طػة  تسػمك طيب.ػًا تتممهػا 

 كم الا أر. .  قسهة ال بي ة  ب د رس  الن الاساه والبيات والظسيافتتتتت

ي طهوػػػت بػػػ   ايػػػس غطػػػيت )البػػػا ي( ر حػػػات إشػػػياؽ ال ػػػباب  ال.ػػػ    
أصػػػبحت ر ياتػػػ  تائهػػػة  فيطػػػا بػػػدا الػػػن رضػػػية الػػػهاهد الرارقػػػة وػػػي اليػػػان 
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التيبػػ   ب ػػد أف   ظػػت ا ال ػػار طيػػات اليالػػاؿ  ل.تػػيج أذبظػػات ا ػػائش 
 (ضياء  وتتت

")بصػػػم الاػػػالب(  و )السػػػم مع(  ب ػػػد الػػػا  شػػػم ربح.ػػػة )وه  يبػػػاف(       
ب ػد الػا تييابهػا قػاـ  )و .ين(  شق باله )وه ال هيظة( ال صي  بػح اطػارن  

 و جارله )غسن( غصن شهؾتتتتتت"

 الا ب.تاؼ هللا ااوه الظاس؟  

 ها الا  يقيتت وهـ قمبي  

 ها  م الدا(يو لح ولدد  

 ها الا )الهر.ي( و طار عي .ي  

 ها  م التاته  لح  بيدتتت 

 ولح غظطيتتت ولح أ مي  

 ت يجي في  )غسن( ال هؾ 

 الا ب.تاؼ هللا اا الد(يد؟

ترطػػػين ذ يبػػػات  )وه ال هيظػػػة( ب.ػػػدا ح الحػػػدبس الطػػػُي الػػػن بػػػين ال .ػػػي    
 أضحح لها ط م (اص  قد اسا د وي تضطيد جيااات  الظازوةتتت

 زالاف و .ين ا ر مي  (.ها لم. ي هربين 
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 وابسها الطهبة الن تيري 

 والنتتت 

 )طيظي( الهاراه  الن زالن جدد تتت وجد جدد 

 وااتك  ظت الا به.متتت

 ي  ثيي  ظدد    اف التي

 و ظد أاليتتت و ظد  طي  

 وبيت  أ(.يتتت وهار (ال.ي 

 كاف بح الهبةتتتكاف  بح  لهبا 

 باكم واشم إبددتت

 هللا ا هد وب هد ) ظي.يببي(تتت

 الب يو وي ال صيبة  

 تحت اااااة 

 أو ( م ق ية  

 والبا هضة تظهري وهؽ اضظي 

 ووح ريوا ً  بيي بمم  ي يت 

 ب يب وابم رب.يتتت والن الهبة وي  هربة
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  وا(ت بظي.ي )السارة( وي ا يد 

 )ت.هره( ليتتت وت م م لي  طاف هقظي 

 وي )اله ت( هاؾتتت

 وااتك  ارت  يمة عي ظا بح )ربالين( 

 و اف )ا رهب( ب يب )كب ين( 

 و)غظطااة( تحمب تفتتت 

 وبح )رتيالتها(ا 

 كاف الطهبة الا بظضهقها لح بهالين 

 لبظا  .يي و(ييرا ووييتتت 

 وبالظا طهبم  تتتتتتت

 والا بظبتم بح   .يي وقميم 

 الا ال هه ااررظا الن جدوهرا قبيمتتت 

ّ(  وجيبنتتتا ال مم الطمينتتت  ر.هؿ )اـي

 والا بظظدـ   اف 

 الحاج  ب يب قدا   

 ووه ال.هـ ا ب  هربةتت
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 بي الالح لهب  وح ال  هبة  

 و(ال.ي ال ازةتتتت

 بي  صيدة ه(ن بالمبن السكية  

 و اف لح الدوالة!

 )بياهن( الا بظ. ع الظيتتت  

 ووقت )الحهبة(تتت  

 بم.ان هاطة وح جظبي 

وي أرض الريبة والب اه  ن أرض الهطن  واو..اه )الميم(  و)الحظيػة(      
 و)شيمظي واشيمك(  بظاهد )البا ي( وبظاجي الا بالدوا(م ايس ا.هؿ: 

 اردتتت ت اؿ الميمة شهؼ ه

 و شهؼ  )رالاهد( تتت و) ر م  ( طي( 

 جداهد الس ي.   وات تت

 رام الظي 

 و)اهلين( لي  الن لبن غظطيتتت

 والن )جيية( و ه  طيتتت 

 اميم الحاج اميم ال.هـتتت
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 اميم لبظيتتت  

اطضػػػح )البػػػا ي( بؤلػػػف ربػػػا  الطحبػػػة بػػػين قداليػػػ   وػػػازهاها قيبػػػًا       
و بيباء   و مت قدالان قيبب.ين الن الثيا  وطهؽ ال ح ( ان  فبتم  مح 

 الطساوات ا رتطاء أالاال تتت

فب ح )البا ي(  مح أالم زوا وت اذب.ػ  أبػدد ال ػالـ  وػار.هح  ػم شػيء  
 ا.ح التيبي ار.هح والهدبم ار.هح  والثراء ار.هح  

 )اميم أ ميتتت 

 اميم بمددتتتتت

 وراس  بمدد(ت  

وق.ها تبدو الحاؿ لػدا )وه اطػداف( و ػأف شػيلًا لػم ا ػن  ل.ػد صػااب.     
اجػػاً   ورػػدا ال يػػة لابػػهات الػػد ي   الها ػػة أااالػػًا  وأره ػػت  ا مػػ  الظهائػػب

 وأصبح   اضيين أو ارن الض    الا ارن ت

غيبب أالي " وه اطداف " ب ح  ثييًا  مح )كيهوػاف( ولياليهػا  وارػ.طع      
كثيػيًا ؿتت )كيهوػاف( وأغاريهػا  وتػان  ثيػيًا بتت )كيهوػاف( واليا يهػا  و ػػها 

 م الريبة ال.اري تأ(ييًا  و(با ر م ضيائ   ل.د  اه غيببًا اتب وي وا

 اف  ،ا  م الا ببدو  أالا وي روااة أ(يا  و.ػد  ػاف  مػح الظغػين تتت    
أضحح ألي ا بؤرق  الب اه   جاؿ بظ ين وي روق  ػين   طػا تػدلف الحسػظاء 
ليرػػػم التضػػػاب  مػػػح البظػػػاف   )بيوػػػقتتت رلي تتت(فيػػػ (   ػػػاف احػػػآ 
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 مح ار.حياء  ب يد بهطأة الب اه وال ياؽ  في .م  م الا ببدو  وبط ي  يظًا 
التياؿ  ااقب الظ يات  وارع اإلهراؾ  وبم..ي بتت )كيهواف( ال.ي قاؿ ويها 

 الظاصي قيبب هللا : 

 أبدار ؿتت)كيهواف(  اػظين            

 ل .ا ا الب ػيد أـ  ػػي تظسح ؟                      

 وتت

 أرت الن  يهواف اله ي روح           

 م تهاجػػي إ  لػ.ظ ؿ  قدراًت ل                    

 وتت

 ور ح هللا وي الحطح بدوبات           

 زاطن ال يبق  ال ياً وجيراًت                    

  ن وي الحػسن لم ػػبي ة أشبػان           

 واف  وػ.ػظها  ش ػػػهراً  واػػػساًت                   

 باهاات الظههه  غػػيي  وشاح           

 صاف رهػػداً و(اف ا(ي الساًت                    

 الثم قهس الرطاـ ا .يض الغيم           
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 و  ػيهرػػع السحػػائب طػػطساًت                   

 وتت

  يهواف أشح،د رالاك إرا           

 رهؼ ر مح ال راة  ارين (يراًت                

 ورظطع   ا رض    طهياً           

 ب د أف  هرست وساهاً ورجساًت                  

 وتت 

 رب رد بظان الا رد و.يا ل .يي         

 و   وقػػح  الػػظاس   بأرػػاًت                      

 غػػػػيي إشبػػا   الػػػط ارع رقاً         

 الا أقمت  بد الط ارع وأراًت                       

  ػػ،ا احػػآ " وه اطػػداف " بػػاله ية ها(ػػم اله ػػية  ويب. ػػد  ػػن الهقػػع     
ليصػػػبح أقػػػيب ه(ػػػي  و  ػػػ،ا ت.ػػػدا(م ا الػػػهر وت. ػػػابك  وت. ػػػ.ت اهراء  

 وبصبح التمهه ؿتت

 )رس  ال، يبات     

 وهو  اليبهع 
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 واالوة اليجاء   

 ل ههة التيب  والضياء ال ًا(
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(5)  

((بْاثثاّىٌت عىدة اىخاصت  ))  

وداع اىذمخىسبَْاعبت  …  

(عَش اىعَاط)  

 الحوذ هلل الزي علن بالقلن ، علن اإلًساى ها لن يعلن ...

والصالة والسالم  ...هل يستوي الزيي يعلووى والزيي ال يعلووى 

:علي الوعلن األول ، القائل  

   (إَّا بعثج ٍعيَا)* 

(اىَالئنت ىخذعى ىَعيٌ اىْاط اىخٍش ُ  )إو*   

(ماد اىَعيٌ أُ ٌنىُ سعىال   ىيَعيٌ وفه اىخبجٍالقٌ )*     

                    **********  

وٍّابت عِ قبٍيت اىقيٌ واىنشاط ، ...أصاىت عِ ّفغً  

 فً ٍشحيخً اىثاّىي واألعاط ،

    ...ّحًٍ اىحفو اىنشٌٌ وّجَه اىعَاط

 حاٍو اىْبشاط،

 واضع اىغاط ،

 جٍَيه فً اىعٍِ واىشأط ،

ىيْاط ،عَيه واضح   

 فً بحش اىعيٌ غَاط ،
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 وىيجهو طَاط ،

...وفً االجخَاعاث باإلسشاد واىخىجٍه  

.قذوة ىيْاط  ،واىحْنت ،باىحنَت  

 

!وىيخعيٌٍ اىخاص  

   ...أسعى دعائٌ ثبخج ىِ حذاط

،راك دٌذُ أهو اىَعشفت واىعيٌ  

   ...اىفضٍيت ىٍهٌ ىباط

،واىْقاء ،واىصفاء ،واىعطاء ،اىبزه  

...اىشأط حاجا ٍخألىئ عيً  

    

،طّحِ إر ّنشً أعخارّا اىعَا  

:ّهَظ فً أرّه  

...فخشّا بأُ اىعيٌ صذقت جاسٌت)  

 فً ٍْاهيها وٍىاسدها حقشع ىها أجشاط ،

...حغغو مو أسجاط  

   .(فً اىحٍاة واىََاث أّظ وإٌْاط

 

...رمشك وشنشك  
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  ،ححَيه صافْاث اىجٍاد أفشاط

 

  ،شنشّا وثْاؤّا وإجالىْا

،دعىاحْا ،حقذٌشّا ،إعضاصّا  

   ...ألخٍْا عَش اىعَاط

..وعطائل ..وطالبل ..وفً رسٌخل ..باسك هللا فٍل  

  ،بقذس ٍا قذٍج

...وأصىج ٍِ اىجهو أصْافا وأجْاط     

 

...أبشش وطًْ واّعٌ ببٍْل  

...وسخاء ،حقذٍا ،وفخشا ،ٍجذا  

   ،بها األٍت حقاط ،وعالٍا ،أٍْا  

  ...غْى بال إفالط ،وقىة ،ٍْعت

...واإلّجاص ..واىَثابشة ..واىجهذ ..واىخعاوُ ..باىىحذة  

.ٌشٍو اىنأط ،اىخعيٌٍ اىخاص     

 

 

 األستار / دمحم عبذ هللا دمحميت

 هذير ثاًويت سودة الخاصت بٌاث
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                                    (6) 

 تمــــدٌم                                  

 دٌوان )أحزان الزنابك(                        

 الشاعر/ عثمان أحمد سعٌد أبو سوار                

 بملم الدكتور / عمر دمحم العماس                         

                                          (االتحاد المومً لألدباء والكتاب السودانٌٌن)                   

                            

 عزٌزي المارئ...

ً عبر صفحات هذا الدٌوان الصرح، الذي شمل       أدعون لنخطو سوٌا

ً ٌانعة مثمرة، من درر شعرٌة، سودانٌة األصل.. والمحتوى، تلن  لطوفا

تشكٌلً/عثمان أحمد سعٌد أبو التً شدا بها الشاعر الملهم...والفنان ال

 سوار.

 

اإلرادة اإللهٌة من أرض الشمال الوفٌة، التً شكلت مبعوث إنّه    

وجدانٌاته، وعمرت آفاله الشعرٌة، واستلت من بٌن مشاعره وطبابعه 

الرٌفٌة، تلن التً تحمل فً جوفها، معنى وإشرالا، تغلغل فً جوف 

أرولة التراث السودانً، المتؤصل فً أغوار ومخابا، أمتنا السودانٌة. 

عات شاعر استحك التربع على عرش اإلبداع استلت وبكل اللطف، إبدا

الشعري، بٌن رصفاه من الشعراء السودانٌٌن، الذٌن تعج بهم ساحات 

 الشعر وأرولته الٌوم.

 

ٌعد الشاعر / عثمان أحمد سعٌد أبو سوار، من الشعراء الذٌن نبعوا    

من بٌباتهم، ونبغوا فً تناولهم لمطوف شعرٌة بٌبٌة رابعة، دثرها الحب 

نتماء الوجدانً، بكل متعلماته من فرح.. وحزن.. وكرم، ومن تواإم.. واال
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وتعاون.. وتكافل، ومن رباط للمودة غٌر محدود، وحبل للتآلف ممدود، 

 وباب لغٌر الخٌر مسدود.

 

ترعرع شاعرنا فً ظل هذه الموروثات، متنمال ما بٌن شمال الوادي،    

ثنا ما جادت به تلن وأرض الجزٌرة الخضراء، وكردفان الخٌر...لٌور

الكٌانات من ألك، فكان العطاء وافراً، تذولته عمولنا، ونضحت به 

ت داخل ترادفت بدواخلنا المعانً.. وتسربألسنتنا، لوالً وفعالً ومذالاً، ف

 نفوسنا الحسنات.. وخلدت لدٌنا وفٌنا.. اإلبداعات.

 

تمرغت نفوسنا العطشى، متلذذة بسحر الطل.. والندى.. وبركات    

لطٌف، فمد ألف شاعرنا التشبث الغٌوم العالمة، ولطرات من رزاز 

ات الخرٌف، فاندس فً ربوعها حتى النخاع، وارتوى من معٌنها، بساح

 بمثل الذي جادت به لنا، من عفوها وفًء ظاللها...

 

لل ما نلحظه فً خلود اآلخرٌن، كان ٌتمتع شاعرنا عثمان، بذكاء    

لماحاً.. تتماطر عنده الكلمات بال تولف، فمصابده الممٌزة نظماً.. 

وكلمات.. وموسٌمى.. ومعانً، وغٌر ذلن مما تتطلبه المصٌدة، كان 

ٌكتمل فً سوٌعات للٌلة. ونستدل على ذلن من لصابد دٌوانه الذي بٌن 

م والتؤرٌخ الذي نظمت فٌه.. أٌدٌنا، فكثٌر من المصابد موسومة بالٌو

وتعد جل لصابد الدٌوان من شاكلة السهل الممتنع، فالمصٌدة منظومة 

لكل المراء على اختالف مستوٌاتهم، األكادٌمٌة.. والثمافٌة.. والبٌبٌة.. 

 والعمرٌة.. والجنسٌة.

 

ٌعد الشاعر رمزا من رموز االتحاد المومً لألدباء والكتاب    

فاعالً، ٌهٌمن من خالله على ناصٌة مكتبته، وعلى  السودانٌٌن، وعضواً 

ً فً كل أنشطته الثمافٌة، واالجتماعٌة، ولعلنا  إدارة منتدٌاته، مشاركا



 

41 
 

نلحظ فً بعض مماطع شعره فً هذا الدٌوان، إشارات توحً بوداع 

ً عظٌماً، سٌظل بالٌا ما بمٌت  ً وراءه إرثا الشاعر لحٌاتنا الفانٌة، تاركا

 الحٌاة..

 ول:كان ٌم

 كٌف بنرّجع نحنا هناها

 وٌن أٌام العمر الولت

  وبٌنا امتد المٌف 

 ال ساحل

 ال مركبنا لمت مرساها

 ال أفراح الرٌد اتوجدت

 ال األحزان فارلنا مداها.

 

 وهو المابل:

 صوتن رسم السكة المافً

 ودر حلم الغٌمة الراحت

 فً أحالم الزمن الخافً

 ودي عٌونً تلوح محتارة

 لٌها مرافً.شالة بحور ما 

 

 عزٌزي المارئ... 
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ضم هذا الدٌوان )أحزان الزنابك( الكثٌر من الموضوعات الشعرٌة     

 التً تناولها الشاعر، نرجو لن ولتاً طٌباً بٌن مرافبها وفًء ظاللها.

 

نسؤل هللا العلً العظٌم، الرحمة وحسن المبول عنده، لشاعرنا     

المجود/ عثمان أحمد سعٌد أبو سوار، وأن ٌجعل البركة فً ذرٌته، وأن 

 ٌظل عمله هذا رفعة وحسنة له عند هللا.
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                                   (7) 

 أدمحم ود العماس                                

 ()شاعر ناس الشٌخ                                

 م( 2111 -1911)                                

  

ود العماس ود ممبول ود عثمان ود العماس ود رحم هللا والدنا دمحم       

فهو ٌنتمً لمبابل الحسانٌة ..)الجفٌناب( ...(ابوجفٌنة)دمحم ود علً 

الذٌن استوطنوا منطمة شبشة منذ ما المنسوبون إلى )أبوجفٌنة(، وهم 

للمنطمة بزمن  ،رضً هللا عنه ،الحسٌنود  لبل وصول جدنا الشٌخ برٌر

 المنطمة...من لبابل الجعلٌٌن فً هلً أطوٌل... ولبل ظهور 

نواحً دنمال  (...جبل الجلفمنطمة ) هواألصلً موطن لبابل الحسانٌة    

وغٌرهم من المبابل المختلفة والرباطاب....والمناصٌر وبالد الشاٌمٌة..

 المنتشرة فً ذلن المطاع...

ً لبٌلة ٌرجع نسب      ،، إلى سٌدنا الزببر بن العوامالحسانٌة عربٌا

المرشٌة  لدى المارئ، هً الصحابٌة الجلٌلةمعروف الووالدته كما هو 

 رضً هللا عنهم أجمعٌن... ...أسماء بنت أبً بكر الصدٌك

ثم  ...والأٌمتهنون الرعً أي من المبابل النٌلٌة... ،نونٌلٌالحسانٌة    

حٌث تتوافر بٌض...فً منطمة النٌل األمعظمهم ستمرار الزراعة بعد  ا

وتمددت نشاطات حٌاتهم ...روها السمٌا والكأل، سادوا األراضً وعم

لبلهم لبابل  حٌث لم توجد ...فصاروا هم المالن األوابل لألرض ،فٌها

، الذٌن سبموهم فً ما عدا أهلنا من لبابل البجا أخرى تنافسهم علٌها

 .االستمرار

لبلدات فلهم من ا ...راضً ممتدة فً المنطمةأعلٌه فهم مالن    

مرورا شمال شبشة، ابتداء من منطمة الشطٌب  ...والجروف العدٌد

 ( و)الضهٌر(المهٌلة)و (المنارة)وو)الفحٌالب( (الصفٌراٌة)و (عرٌن..)ب
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وجنوب  ( و)العوٌصٌة(المنصورة)و (وكرة)و (الصفا)و (الطلحة)و

 الدوٌم حتى كوستً..

 (،ممبول ود العماس)هدى جدنا أفمد ما فً شبشة فحدث وال حرج..أ    

لدومه من ود الزاكً...كما  عندبرٌر دمحم بٌنا الشٌخ للمشرع ألمنا آممرا 

 ،بما فٌها الحواشات حدٌثا ،راضًحفاد جدنا ممبول ٌمتلكون األأصبح أ

شخصٌا امتلن حواشة باسمً حتى  بعد ظهور المشارٌع الزراعٌة... فانا

 البالٌن... إلخوانً..وهكذا الحال بالنسبة .ن كورٌثاآل

بمرة  ثالثٌن رت زمانا كان فً بٌتنا اكثر من صنً عالن أنسى أن   

ً  ،نحتى اآل،ال زلت احفظ و (...حلوب)  ...هاصسمابها وخصابأمن  بعضا

وذلن عندما كان جدي العماس حٌا ومستمرا...مع متطلبات الرعً غادر 

حتى منطمة  ...صماع واسعةأوانتشروا فً  ،هلنا شبشة جنوباأض بع

  ونواحً تندلتً... ،والجزٌرة ً،كوست

وسلن الطرٌمة السمانٌة على ٌد  ...نشؤ الوالد وترعرع فً شبشة    

 ،بواكٌر صباه...وكان ذلن فً العارف باهلل الشٌخ عوض هللا ود النمٌر

المطاعً تجارة و ،وتربٌة المواشً ،كان ولتها ٌمتهن الزراعة

هلنا أمن مع مجموعة ، مع التجار المتجولٌن بالحمٌرب..)البمجة(... 

فً  (تٌنكن)عبارة عن  ،..كما كانت له تجارة محلٌةالشباشة.ار التج

الطرٌمة  زمالءمع  ...المشارٌع الزراعٌة فًحركة توكناتٌن م ،شبشة

  عمنا بشٌر ود الشفٌع وعمنا ٌوسف ود عرٌبً... أمثال: السمانٌة

وبالضبط فً  ...كان الوالد علٌه رحمة هللا مستمرا فً الحلة المدٌمة  

لرش  151خ العبٌد الحالٌة...وبعد بٌع بٌته بمبلغ ٌمنطمة مسٌد الش

ٌعاز من الشٌخ إب ...فً مولع بٌته الحالً ،لى الحلة الجدٌدةإ..رحل .

تلن البمعة فً  مإالتعوض هللا رحمه هللا...وذلن لعدم احمد ود الشٌخ 

وذلن  بتداول الخمور  ،لما كان ٌعمها من الفساد ...الحلة المدٌمة للسكن

نذان ...حتى آة شتعٌشها  شب .وهً الحال التً كانت.نواعها.ؤالبلدٌة  ب

  م...1953ٌام نفحة السٌخ احمد عام لبعد 
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ً  كان الوالد ذاكراً      (المصادٌن)وابل أٌعتبر من  وكان شاعراً  ...لواما

ٌا كان لماحا ذكوأداء ممٌز، الذٌن ٌتمٌزون بصوت جمٌل... ،والمنشدٌن

ً ..لم ٌدخل الخلوة   ،وٌكتب ،لكنه كان ٌمرأ ...طالقعلى اإلمتعلما

التً كانت المتعلمٌن... (الفمرا)مجالسة لما أفاده من وذلن  ،وٌحسب

 وخالصة لوجه هللا... حمٌمة

ومفٌد اما... ٌخاطبنا بما هو الزم سالٌب التربٌة تمأكان رحمه هللا ٌجٌد    

نت مالزما عالم الزراعة والتجارة ..فمد كدخلنا معه فً أعمارنا...أحسب 

  ة المرحلة الثانوٌة...ٌله فً نشاطاته حتى نها

ً أصبح لنا وتمدم بنا العمر أبعد ان كبرنا      ، كان ٌعاملنا .ٌعنى.كبر.أ خا

صبح ٌستشٌرنا فً كل وشاخ...أخ...وعندما كبر هو لأل خمعاملة األ

و غٌره أ فلم ٌكن ٌطلب ماالً  ،نطلب ن الأعلمنا كما أنه ..كبٌرة وصغٌرة.

  منا... وتركنا )نحنا وزولنا( كما ٌمال...

ٌام أكان لبل موته بثالثة ورشاد جاء منه إخر آكان ٌرشدنا كثٌرا..و   

 :من وفاته فمط

لبر جوار ناحٌة الجنوب،  ،وصانً ان ٌدفن بجوار لبة الشٌخ عوض هللاأ

  والمغفرة.. ...نسؤل هللا لهما الرحمةتم ذلنالدتنا  ولد و

بتناول سٌرة الوالد... الشاعر الصوفً الممٌز..نشعر نحن أبناإه     

وأهل وأتباع الطرٌمة  ،ومشاٌخ ومرٌدو الطرق الصوفٌة بوجه عام

منطلمٌن من مولفه  ،بالفخر واإلعزاز ...على وجه الخصوص ،السمانٌة

 ،المدٌدالذي ما حاد عنه طوال عمره  ...الصوفً ذي النهج الثابت الموٌم

 الذي تجاوز المابة عام ببضعة شهور.

... بواكٌر صباه بدأً من ،نظم شاعرنا لصابده ذات النهج الصوفً    

على ٌدي العارف باهلل  ،الطرٌمة السمانٌةإلى  عندما تشرف باالنتماء

وكما أخبرنا كان ذلن فً  ،فً شبشة ...الشٌخ عوض هللا ود النمٌر

ولد تمت طباعة دٌوانٌن من شعره ...الخامسة والعشرٌن من عمره
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ووزعت فً شبشة والصفٌراٌة ولكافة   ...ح النبوٌةالصوفً والمداب

   واألهل. المرٌدٌن

 التً تعتبر فخراً  ...بالمعاصًزاخرة كانت الفوضى تعم المرٌة آنذان     

لبعضهم  وٌتوافدون ،الذٌن ٌتواجدون ...وفحولة لدى رجاالتها األلوٌاء

فكم  ،فً تضامن غرٌب من نوعه ...كل شدة أو محنةعند  متضامنٌن،

أوفى بعهوده والتزاماته الدٌنٌة ... من عاص أو مخمور )سلن الطرٌك(

، لرٌتهؤمر فٌما ٌختص ب ،انخرط بهمة وشهامةأنه كما  ...تجاه شٌخه

على وفً تكاتف تام، عملوا جمٌعا ...فمد ألجناسامتنوعة المبابل و

التً أصابها ما أصابها  ،ما عدا الملة ...المعاصًالهداٌة واإللالع عن 

 فً الطرٌك المستمٌم. كً تنخرط ...أو أسبابهالضمٌر  و اعزمن انعدام 

رتحل الشاعر من مولع سكنه الذي كان ٌتربع فً المنطمة غرب زرٌبة ا  

بعد أن  ...وفً مولع مسٌد الشٌخ العبٌد الحاج موسى الحالً ...الماٌدي

وأنشؤ له ولد )أسلفنا ذكر ذلن(...  غ مابة وخمسٌن لرشاً،منزله بمبل باع

 .بالحلة الجدٌدة منزال بجوار خٌرة األهل فً المولع الحالً

الذٌن لم ٌكن ٌبخلون بالتوجٌه أو  ،باستشارة مشاٌخه ...تم كل ذلن   

فمد أشار إلٌه الشٌخ أحمد   (...حٌرانهم)لكل مسترشد من و ،لهالنصح 

، المعروف بدهابه وصدق نظرته المستمبلٌة ...ود الشٌخ عوض هللا

 ...م 1953بعد النفحة مباشرة فً العام  بالرحٌل وكان ذلن

 ،المدٌمةود مختار نعرف درب طاحونة حاج سعد  ...كنا كبارا ولتها   

ود  (اللمٌنإبنه )حٌث كان  ...ودرب دكان الطٌب ود بشٌر فً الزرٌبة

نسبة النشغال  ...الممٌم والمتواجد بصورة دابمة فً الدكان ، هوالطٌب

إلى جانب نشاطات  ...مع ناس الشٌخ ،عمنا الطٌب بنشاطاته الدٌنٌة

 أخرى داخل وخارج المرٌة.

كانت  رحمه هللا، ،مما أذكره عند بداٌات لٌام نفحة الشٌخ أحمد     

كان حمل و ...المجون بؤنواعهبو ،المرٌة تضج أٌما ضجٌج بالخمور

ً لدى الومحبب اً،طبٌعٌ اً السكٌن والعكاز أمر وكانت الدلوكة  ...كثٌرٌنا

 ،ٌموم بذلن نفر مختصون فً التعامل معها ...)تدق( فً أكثر من مولع
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وتكوٌع )الضرب  (تخنٌك)بما تتخلله من ...إلصدار اإلٌماعات الرالصة

وكو )خبٌر ومن بٌن أولبن )على هللا...وود ك ...على الدلوكة بالكوع(

ٌتم ذلن أثناء إلامة .من مختصً اإلٌماع.. أجنبً(..والجان بلة( وغٌرهم

ما ي لم ٌكن ألل تجهٌزا واستعداداً عالذ)أو الختان  ...الت األعراسحف

 .(لألعراس هتحضٌركان ٌتم فً 

رٌدٌه )نمال عن من الشٌخ أحمد لمهنان تعلٌمات صرٌحة تصدر     

 بٌنها:من علٌه رحمة هللا، الوالد( 

فً أي  ...أو غٌرهم ،مع غٌرهم من األهل ٌدخلواأال  ،على المرٌدٌن)

وا األمر للشٌخ الذي ٌبت بل ٌرد ،وا حتى وإن أخطؤ ...عران صدامات أو

بنفسه.... وأنا أعزي  ذلن لما ٌؤتً... )رأي خاص لم ٌنمل عن  فٌه

 الشٌخ أحمد(:

 ء.أوالً:     معظم الحٌران كانوا من األمٌٌن البسطا

  ثانٌاً:     خوف ولوع الفتن بٌن األهل.

ثالثاً:     تؤمٌن نشر السلون الدٌنً الموٌم بٌن الناس على اختالف 

 أنماطهم. 

 رابعاً:    التدرج فً التشرٌع بحسب ما جاء فً المرآن الكرٌم.

خامساً:  إتاحة الفرصة للشٌخ ألن ٌتصرف بحنكة وروٌة فً األمر ولد 

 ثبت ذلن بالفعل..

ه حكى لً الوالد )علٌه رحمة هللا(..أنّ  ...مما ٌعضد ما أوردنا من خبر   

فانبرى له أحد المخمورٌن  ...كان )ٌمّصد( فً محفل من المحافل

وكال له ولشٌخه السباب  ...المشهورٌن فً ذلن الزمان )علٌه رحمة هللا(

كفٌلة أن تفكن ذلن المجتمع  ،الذي كاد أن ٌإدي إلً معركة ،والتعدي

 ،فكظم شاعرنا غٌظه حسب ما كان لد تلماه من الشٌخ ...المتعافً

واكتفى الشاعر  ...حسب التعلٌماتللشٌخ وانتهى األمر بالتبلٌغ الفوري 

 بذلن.
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 امن أولبن الذٌن ما زالو ،نهاألحد حٌرهنا جاء دور الشٌخ الذي أرسل   

واستدعاه  (..، )الذي تاب فٌما بعدوالحفالت الرالصة ،ٌرتادون الخّمارات

عتب الشٌخ  ...تبعد ذلن الحوار المخمور من الزلل ...وبلهجة حكٌمة

ولم ٌتحرن لٌدافع عن  ،ٌكون حاضرا فً مسرح الحدث، كٌف علٌه

لٌس بالضرب أو المتل، إنما بالردع المإثر إلٌماف ذلن )المصاد(..

 المخمور فً حده...

( كما أسلفنا فٌما بعدأضمر ذلن الحوار الوفً )الذي تاب هللا علٌه      

 ...وتحٌن فرصة إلامة حفل زواج )أدمحم ود البالل( ...األمر فً نفسه

الحوار المرسل أمسن  ...الذي كان ذلن المخمور المسًء ٌصول وٌجول

أي أستعد  ...بالسوط ونادى علٌه بكلمة واحدة )أركز(من الشٌخ 

ركز( أن ال مخرج لدٌه سوى أن )ٌ ،جولة ولتهارللبطان..ومن ال

ً .ف..)ركز(.. كان ٌتمتع  ،سٌما أن الضارب بالسوط، الوكان الضرب مإلما

ورمى بالسوط إلٌه كً .فؤنهن الخصم تماماً.. ،بعضالت لوٌة متماسكة

بعد أن البسته  ،فآثر أن ٌكون فً ولت الحك ...ٌؤخذ دوره فً البطان

ً غٌر ثوبه  واها مه بكلمات للٌلة كان فً فح..أسر له خص.المعاناة ثوبا

 :ولتم

 تانً ما تتعرض للفمرا( أعمل حسابن )        

   ...هذا هو العالج الشافًكان 

وانتهى كل شا دون  ...استمر الذكر والذاكرون ...وانتهى األمر على ذلن

 السلٌمة التً سادت ولتها آنذان.ذلن...فنعم التربٌة 

كان المجتمع فً ذلن الحٌن ٌطلك على إسم دمحم )أدمحم( بضم األلف   

 والحاء ..وٌعمب ذلن )ود( ٌعنً )إبن( وكمثال لذلن:

 أدمحم ود الشٌخ عوض هللا

 أدمحم ود الفكً حسٌن

 أدمحم ود اسحك
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 أدمحم ود العماس

 أدمحم ودالٌاس

 أدمحم ود ابراهٌم

 

 أدمحم ود عبٌد

 أدمحم ود عمر 

 الطٌبأدمحم ود 

 

 أدمحم ود الفاضل

 أدمحم ود جودو

 أحمد أدمحم ود اللمٌن

 

 أحمد أدمحم ود عرٌبً

 أحمد أدمحم ود موسى

 أحمد أدمحم ود البالل

وغٌرهم الكثٌرٌن....وهذا ٌمود دابما للتعرٌف الكامل بالشخص    

إال  ،ذلن كثٌرا وإن للّ  ...المعنً...وال زال البعض ٌؤخذ بذلن حتى اآلن

 .حتى اآلن )ود( ال زالت تجري على األلسنكلمة  أنّ 

 نكتفً بهذا المدر من السرد فممام )الٌنبوع( ٌستدعً ذلن...    
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(8) 

 إستراحة

فً ساحة من ساحات وفً )عصرٌة( ٌوم من أٌام الخرٌف الغابمة...   

ً تضمنا مماعد ودودة... فً فناء متسع  كردفان المضٌافة... كنا جلوسا

ذلن الذي ٌطل على مبنى  ،عرف باسم: )أبزٌد البلن(مرحاب... أمام متكؤ 

)فندق لبنان(... حٌث تعج الساحة المجاورة له ب..)اللواري 

والشاحنات(... وهً متناثرة فً تلن الساحة ولد أهدت لها اسمها الخالد 

 ...لدى السودانٌٌن جمٌعاً... )مولف الغرب(

فً شبون  ،المتخصصةأحد تلن المامات التجارٌة  ،زٌد البلن()أبعد ٌ   

)الفندلة( فً مدٌنة األبٌض، آنذان، فمد أهدى للكثٌرٌن من رواد مولعة 

من مؤكل ومشرب، ومن كل ما ٌروق لهم من نعم  .كل سبل الراحة..

الحٌاة... لكل ذلن الكم األنٌك من المادمٌن إلٌه... لبٌل غروب شمس كل 

من أٌام كردفان الخرٌفٌة الزاهٌة... والذي غالبا ما ٌكون جاذباً  ،ٌوم

وممتعاً... بما أضفته علٌه تلن النسمات الخرٌفٌة الباردة... من شعور 

 ٌوحً للكثٌرٌن.. باالرتٌاح، والتشبث بسحر الحٌاة.  

كنا خمسة نتماسم أضالع منضدة )تربٌزة(، زانها كساء أبٌض،      

دبالن ناصع البٌاض... تجّمع فً دواخلنا، وفً ما أنٌك، نظٌف، من ال

بٌننا، زهو الشباب وعنفوانه، الذي ال ٌخلو أبداً مما تناثر من  روح 

ً بذلن االفتنان والرغبة فً المإانسة... التً  الدعابة والمرح... معجونا

ً من رتمها خٌوط مفعمة، ملٌبة بما تدسه الغربة والتنابً  تخٌط بعضا

المنشؤ... فً أوطان لنا، متفرلة، تآخت فً ظل وطن البعٌد عن أرض 

 .الخٌّرة أهدتها لنا كردفان...واحد كبٌر... وتحت ثمافة واحدة

ربعون عاما... أذكر جٌدا تلن الجلسة التً مضت علٌها سبعة وأ       

مسمط رأسً )شبشة( بالنٌل األبٌض... )أتحكر( فً أحد  وأنا واحد أمثل

.وهو ٌشغل الضلع الشمالً للمنضدة )التربٌزة(، الكراسً باسترخاء تام..

ً لألخ الصدٌك عبد هللا  أي ذلن الذي ٌطل على وجهة الجنوب... مواجها

الخطٌب من أوالد )الحاج عبد هللا(...فً أرض الجزٌرة الخضراء، دمحم 
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من )مدنً(...وهو ٌمبع مهدي وعن ٌمٌنً أخً وصدٌمً أزهري الشٌخ 

وداعة دمحم وداعة...من أبناء األبٌض، الذي فً وضع ممابل لألخ الصدٌك 

ٌتماسم الضلع الرابع من المنضدة، مع صدٌك الصدفة، مصطفى عبد هللا 

من أبناء )جبال النوبة(... وهو ضابط إداري، ٌشغل ولتها منصب 

سكرتٌر الحاكم العسكري لمدٌرٌة كردفان ....العمٌد )النوباوي( محمود 

، صحوة الجو الغابم... والكلم حسٌب، لمد زاد صفاء تلن الجلسة

المموسك، الذي ال ٌخطا طرٌمه إلى آذان مفتوحة شبمة... تتناوله فً 

 سباق مرضً، مضطرد...  

ظللنا نتداول الحدٌث الشٌك حتى لبٌل ساعة الغروب... بعد أن احتسٌنا    

ما جادت علٌنا به أكواب العصٌر والماء الزالل...فزاد انتماإنا لبعضنا، 

ما بٌننا من عالبك... ال ٌشوبها ما لد ٌعكر صفو تلن الجلسة  وتوثمت

الشبابٌة... التً كلما تمدد بها الولت ازدادت ألماً وسحراً ...ذكرت ولتها 

 بٌتً شعر لشاعرنا الناصر لرٌب هللا حٌن لال:

 سحرت  ناظري  األبٌض  لما

 صورت من  مالبن  هللا  إنسا

 

 نفر  ال ٌزور  للبً  هــم  فً

 سا   اهم  وال  ترى النفس تعحم

كنا ولتها نحن الثالثة، ضٌوفاً مكرمٌن لدى وداعة ومصطفً بحسبهما    

نزالًء  ، لٌلة البارحة،من أوالد األبٌض...فمد حللنا عند وصولنا لألبٌض

ونحن جلوساً فً معٌة  ،فً فندق لبنان الذي ٌطل علٌنا من ناحٌة الغرب

الحدٌث من أفواه بعضنا فً صفاء ووبام ... نتناول أطراف )أبزٌد البلن(

 أصدلاء األمس البعٌد، ف..)ناس األبٌض ال ٌشعرونن بالغربة(.

 ...فً المدٌنةصبٌحة الٌوم التالً  أجمع الموم على أن نبدأ )الحوامة(  

كان دلٌلنا فً هذه السٌاحة وداعة ومصطفى...كنا  ،كسٌاحة تعرٌفٌة

... التحاٌا وإشارات تطٌٌب النفوس ،وهما ٌتبادالن مع بعض المارةنسٌر 
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 ... بما ٌنم عنمع آخرٌن (ٌتمالدون)جدهم ٌصافحون البعض وكما ن

جعلتنا نحن الضٌوف نشعر بالغبطة  ...وجود خٌوط صالة سابمة بٌنهم

غٌر الناس فً مدن ... فالناس هنا، فً األبٌض، شاء واالستطابةنتواال

 ... فً أولات سلفت ،أخرى لادتنا إلٌها المشٌبة

،  معتاد لدٌناغٌر و ، تداخل بٌن نفوسنا ود وشعور بالراحة غٌر مؤلوف   

فانتابنا شعور  ...بمثل ما كانوا ٌفعلون ،وجدنا أنفسنا نصافح و)نمالد(

ن من الدرجة فشعرنا وكؤننا مواطنو ...التملن واالستٌطان المستطاب

بى و)بمٌنا  ...وأننا أصبحنا أصحاب حك فً هذه األرض الطٌبة ...األولى

 .من أوالد األبٌض(لدرة لادر 

 ...ا ٌصٌب العامة من التعب والنصبولم ٌصبنا م ...لم نجهدافترلنا   

تنشد  ...تتهادىوهً  ،بعد أن مالت شمس ذلن الٌوم ،نا للفندقوصل

و )نتجدع(،  كنا نختال ...عند الغروب،االرتماء فً ممبعها المعهود 

تملإها روح الشباب الثابرة  ...فً التبختر فً خٌالء ،نحاكً شمسنا تلن

وانتهى  ...والمدرة على اجتٌاز كل الصعاب ،بكل معانً الحٌوٌة ...الدافمة

داخل غرفتنا  ،كما انتهى بشمسنا فً المؤوى الدافا األلٌف ،بنا المسٌر

 ذات )السراٌر( الثالثة. 

تنا عند ذات وحسب الموعد التمٌنا خمس ...فً مساء ذلن الٌوم   

تتواصل فٌما  ،وخٌوط الضٌاء المتسربل ...المنضدة التً ألفناها وألفتنا

حٌث  ،وهً تتطلع لساعة الغروب ...بٌنها وبٌن عٌوننا الراضٌة عنها

 ...ٌحلو السمر وتصفو النفوس

     ً ً ذكٌا ، بحسب مولعه الوظٌفً... فكان األخ مصطفى عبد هللا لماحا

 ( ناس األبٌض)بل جمهوراً كامالً من  ،كبٌراً ٌعرف عددا المرموق، 

بؤن ذلن الشخص الذي  ،فً تلن اللحظةمصطفى، بادرنا ... وأرٌافها

... واستخارنا هو الفنان صدٌك عباس ،ٌجلس فً المنضدة المجاورة لنا

 .اتفك الجمٌع على ذلن...تعرف علٌهكنا نود الن فً إ

ً بٌد صدٌكإلٌنا وعاد  ...وجالسه إلٌه  ذهب مصطفى     ، وكما ممسكا

 ،شروط أو أسباب للتعارفاللماء، لم تسبك ذلن  ،ناس األبٌض هً عادة
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تعانمنا الواحد تلو ف وكما ألفنا من لماءات الٌوم أثناء الجولة لتعرٌفٌة...

ً من تلن  ...اآلخر مع الفنان الرالً صدٌك عباس الذي أصبح صدٌما

 اللحظة.

فؤحسنا رفده  ...ألبٌض باالنتماءأصبح صدٌك ضٌفنا نحن أوالد ا    

ووثمنا ما بٌننا من صالت خالل سوٌعات تلن بالمدر الذي استطعنا...

فمد لمسنا فٌه كل الصفات طاب لنا الجلوس فً معٌته  ...الجلسة الحمٌمة

 التً ٌتمٌز بها السودانً األصٌل... ،الكرٌمة

     ً ً مشرق المالمح ،هادئ الطبع ...كان مرهفا  ،مستمع ممٌز ...باسما

، ٌدلً ٌحسن تداول الحدٌث ،أنٌك فً مظهرهفً تواصله،  رلٌك ،مثمف

موسوعة فً األدب  ،ال ٌمٌل للمغالطة ...الفرصة له بدلوه عند إتاحة

بسٌط فً تعامله  ،ٌحفظ الكثٌر من محتوٌاته (...الكردفانً)والتراث 

 طٌبة هذه بعض صفات ولطٌف... )ولوف( ...)تاكل وتمش فً توبو(

و )الشرٌعة لٌها بالظاهر(...وفوق كل ذلن لمسنا ولعها فً تلن الجلسة، 

 ً  وٌنحدر من أسرة متدٌنة فً منطمة النهود. ...فصدٌك عباس كان معلما

 أصبح صدٌك أحد أعمدة ...ٌام التً تلتفً مسٌرة تواصلنا عبر األ   

 ،تراثها ...وال أنكر أبداً أنه لدم لنا الكثٌر عن كردفان ،المجموعة

التً  ها...مما جعلنا ننغمس أكثر وأكثر فً نواحٌ ،ومجتمعها ،وتؤرٌخها

  وإرثاً طٌباً مما تحوٌه. ،أشبعتنا ثمافة

الكثٌر  ...أو غناء ،أو شعر ،عبر ما ٌنثره من حدٌث ،تعلمنا من صدٌك   

 فمد سمعناه فً:التراثٌة من الموروثات 

 

 ،دان برالاً لبلً فوق عربً وفوق إبلً

 ...ٌا بخٌت أحلبلً

 ،لبن أم زور طاٌبلً
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 ومما هو تراثً أٌضاً:

 األخدر اللٌمونً،

 مشنك الطالٌة...

 اللون البتكانً،

 ًّ  بشٌلو فً عٌن

 

 ومن ذلن أٌضاً:

 ،أمً لالت لً دلمً وختً

 ...لمن أبون ٌجً

 ال ال ...للت لٌها ال

 ...ما برجا

 زوجونً بال...

 وتضٌف وهً متلهفة للزواج: 

 لً فمرةنادوا 

 فً لعر شدرة 

 وبً لبن بمرة.

تلن األشجار  ،ضخمةذات الجزوع ال أشجار التبلدي ...من بٌن ظالل    

ة( ومن بٌن فروعها المتعالٌة )المنشرّ  ...المشتتة عند أطراف المدٌنة

إلى زٌاراتنا تمددت  ...تسلمها لخلوها من األشوانالتً ٌحلو  ،الملساء

التً  ،ومدرسة خور طمت الثانوٌة الملٌحة...، الحاضرة مدٌنة بارا

بل وفً السودان  ،أمٌز المنارات التعلٌمٌة ...ٌعتبرها األهل فً كردفان

 ً ودٌة بعض األ ...والمتتابعة ،وشملت الزٌارات المتالحمة ...أٌضا
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كما شملت  ...الزاخرة بالخضرة والتنوع النباتً اآلسر ،ٌةكردفانال

التً أصبحت لً مموداً  ...داخل مدٌنة األبٌضالمعالم البارزة الزٌارات 

 ً ً  ،سٌاحٌا ً معرفٌا خرطت فً سلن التدرٌس الحماً، عندما ان ،وصرحا

 ،وتوسعت الصالت ،حٌث تمددت العاللات ...ة خور طمت الثانوٌةبمدرس

 .(جد ...جد)أحد مواطنً األبٌض  حٌنها وأصبحت 
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                                      (9) 

 حكم أبتكو

تكو إسم للطابر الصغٌر... الخارج من البٌضة حدٌثاً، بعد فمسها     

أو كما اعتاد  ،)أب تكو(بطبٌعة الحال، ٌعرف ب..  مباشرة... وعلٌه فؤبوه

 ... وذلن ال ٌنؤى بعٌداً عما نتداوله فً الكتاب أن ٌكتبوه هكذا )أبتكو(

ً أما والدته  ...السودانٌة المومٌة ،لهجتنا الدارجة وبطبٌعة فهً أٌضا

 أو بمثلما تكتب لدى الكثٌرٌن )أمتكو( ...السٌدة المدللة )أم تكو( ،الحال

أي نوع معٌن من أنواع  ،من أصل واحد ...الزوجان طابران عادٌان     

فنا ذكره، وكما أسل ،جمع فٌما بٌنهما عش الزوجٌة ...الطٌور المتعددة

 .و الطابر حدٌث الخروج من البٌضةأ ،)الفرخ(بؤنه أٌضاً  كوف تٌعرّ 

 ،على اختالف أجناسهاو ...كل المخلولات الحٌة فإنّ  من الطبٌعً  

سوى أن كانت  ،ومٌزاتها الخاصة ،ولدراتها ،مهاأحجاو ،وأشكالها

 ،تتمثل فً أنواع األجهزة المتعددة ،أو تكوٌنات داخلٌة ،جسمانٌة ظاهرة

وتجهٌز عش  إللامةوتتوق، تهفو ها فإنها التً تدٌر دفة الحٌاة لدى

 .بحسب طبٌعة حٌاتها ...الزوجٌة

فً جزوع األشجار أو  ،أما أبتكو وأمتكو فمد اختارا تجهٌز ذلن العش    

ً نان فٌها ضم، التً ٌفً الفروع الغلٌظة الثابتة ، فً ظل بماء العش آمنا

 .التً تإثر فً تحرٌن األشجار واهتزازها ...الظروف الطبٌعٌة

 ،المٌام بجمع األوشاب ...أعتدنا أن نرى الزوجٌن من الطٌور لمد   

، فً الصغٌرة الهٌنة (العٌدان)وبعضاً من لطع ،األخضر  والمش الناشف

ه من تؤمٌنب ...واالهتمام بطرٌمة هندسٌة بارعة ،لبناء العش ...تامتفانً 

 ...الظروف الطبٌعٌة كالرٌاح واألمطارشراسة ومن  ،األعداءسطوة 

فً مناطك ٌرٌان ٌتم إنشاء العش  ...وكذلن تؤمٌنه من السموط أو الزوال

ً من غٌرها أنها محمٌة وضع  ... حٌث تطمبن األنثى عندوأكثر أمانا

درجات ... تحت ة طبٌعٌةبتدفب ، لٌنعماحتضانهستموم بالذي  ،بٌضها

 ومن ثم تموم برعاٌة صغارها ه...فمستم ى ٌحت ...حرارة ربانٌة محددة
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حتى تموى الصغار  ،والحماٌة ،والمشرب ،مإمنة لها المؤكل رعاٌة تامة،

 ...فً تدرج محسوبٌتم كل ذلن  ...الطٌران، فالمشً، ثم على الولوف

ى جنب جنباً إل ،فً جلب المواد الغذابٌة لصغاره ،األب كثٌراً أثناءه ٌساعد 

 ... مع األم

 ،مع وصول الصغار لمرحلة االعتماد على النفس ...تنتهً مهمة العش   

عندما تحٌن مرحلة وضع  ...الزوجان فً تشٌٌد عش آخرحٌنها ولد ٌبدأ 

 .وهكذا تدور الحال ...البٌض للمرة الثانٌة

المناخ الذي  ... جسب نوعبعض الطٌور تهاجر من موطن آلخر    

المؤلوف  (السمبٌر)ر وطاب (الرهو)طابر ... فها الحٌاتٌةٌتواءم وحاجات

 ،رٌفابهما للسودان عند بداٌة فصل الختصل أسر ...لدٌنا فً السودان

عما هو موجود فً لدٌنا، حٌث تمل كمٌة مٌاه األمطار فً مناطك الهجرة 

فً أرض المهجر تزاوج الحٌث تتم عملٌات  ...موطنها األصلً

هكذا ا الستمبال البٌض فٌها...واستعداد ،أعشاشهافً إنشاء هذي...فتبدأ 

 .بٌن أنواع الطٌور المختلفة ...تتنوع االستعدادات واألفعال المتباٌنة

    ً  ،إن تابعنا تلن النشاطات لدى أبتكو وأمتكو ...علنا ندرن ذلن تماما

ً بالجندرة أمتكو أّن  ،وعنده هو وحسب ثمافته ...فابتكو ال ٌإمن إطاللا

وكمان  ...تبعوفً شرعته هً تابع وال تُ  (...ما بتمطع الراسلو فاس )

تصرفات أسالفه ومما تعكسه استمى كل ذلن من  ...هً مؤمورة وال تؤمر

وعدم الطاعة،  ،لوة الراس..)التً تتمٌز ب ...وسلوكٌات أم تكو

إال  ،حتى ولو كان ٌخصهاشًء عمل ، كما أنها ال تموم بوعصٌان األوامر

 (.والعنف معها باستخدام الموة

 ، تتمٌزأن تصرفات أبتكو مع زوجته ...فً بعض الحاالتعلٌه نرى   

حتً ٌستطٌع أن ٌجعل  ...بالفظاظة واستخدام العنف المإذي معها

من هذه التصرفات المإلمة مثل وبعد ولوع  ...حٌاتهما تسٌر إلى األمام

، بس لكنها ال راضٌة وال مرضٌة تخضع..ت و)تسكنجد أّن أمتكو أبتكو 

 .(امبنجاح ت ،لت المهمة الموكولة إلٌهاأكم تحس أنها 
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أبتكو ٌمصد ... حاد عند نهاٌته... ٌتمتع أبتكو بمنمار لوي كالمنجل     

وٌبدأ  ...وٌتخٌر ألواها وأمتنها وأصلبها عوداً  ...جذوع األشجار الموٌة

ٌظل ٌنحت وٌمطع  ...بالمدوما مثلما ٌفعل النجار هٌنخر فً جزء من

عش ال ٌتشابه  حتً ٌصل إلى تكوٌن ...لفترات طوٌلة ومرهمة ،وٌنخر

ً من غٌر أنه  ...وأعشاش الطٌور العادٌة ٌفرش علً أرضٌته بعضا

ً الستمبال البٌض...لالرلٌمة  األعشاب ً مرٌحا الذي تموم  ...تكّون بساطا

 فً الولت المحدد...بوضعه أمتكو 

، ومن البدٌهً سٌؤتً وضع آخر بٌضة ... حتىالبٌض ٌستمر وضع   

الزوجان  ٌإمنحتى  ،أي تموم بحضنه ...لتركض على البٌض دور أمتكو

إالّ أّن أمتكو ترفض هذه الحركات  ...وفمسه فً نهاٌة المطاف ،سالمته

 ...البدابٌة غٌر المتحضرة

وعها وهً غازة جناحها فً كتخاطب أبتكو و ...تتنمرٌبدو لً أنها     

 وتمول:

 ...)خلٌه كدا الشمس بتنجضه(           

 

ال ٌرضى بمثل هذه  ...لكن ابتكو وبطبعه الذي أظهرنا من لبل    

وما ترتضٌه عاداته  ،وال ٌإمن إالّ بما تملٌه علٌه ثمافته ،التصرفات

 ...فً نظر المبٌلة ، وإال فإنه سٌصبح )دلدول وبس(وتمالٌدة

 وتنفٌذ أمره ،بالمثول لرأٌه ...استمر أبتكو فً إلناع زوجته الغالٌة    

 ما ٌلً:تذرعت ب، وكما ٌبدو لًأنها، إالّ  )بالتً هً أحسن(،

ً غٌر  أن هذا العشالعش..كما داخل فً السخانة الشدٌدة ) ٌعتبر سكنا

  (..كزوجة .. وال ٌلٌك بممامها فً نفس الولت وغٌر شرعً صحً

 ... ر أًن أمتكو هذى بتاعة جندرة تمام()ٌظه         

... وحمرت عٌونو طمطك منماره كم مرة كدا)و ،كوهنا اشتط غضب أبت   

، وعال نفسه المدورة...وبمت زي الشرارة... وبدا ٌحمر لٌها شدٌد...
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ونفش  ، وبمت زي نفاخات الحلب...وانتفخت أوداجه وبمى ٌتمابض..

 وبمى زي الهنود الحمر... رٌشه

هجم بكل ما أوتً من لوة على هنا وفً ظل هذا الهٌجان المرعب...    

ال تمتلن من الموة  ،مكسورة الخاطر ...وحشرها داخل العش ...أمتكو

أو أن تمتص لما مدافعة عن حمولها المسلوبة...والشدة ما ٌولفها أمامه 

ونظرت لبٌضها الذي تناثر على األرض  (،دنمرت..)ف ...ناله منها

ثم انكفؤت علٌه غاضبة  ،مستخدمة منمارها ...أت تجمع فٌما بٌنهوبد...

 ...ال تستطٌع أن تلمً نظرة ولو خاطفة على أبتكو ...مهٌنة

، بدأ ٌنتف فً رٌش أجنحة أم تكو ...فً لمة غضب أبتكو وهٌجانه   

... رغم صٌاحها تولف... واستمر فً النتف دون مثٌل بعنف لم ٌسبك له

وأصبحت  ،حتى نتف آخر الرٌشاتتجة عن النتف...الجراح الناألم من 

 دٌث الخروج من البٌضة...عارٌة وكؤنها فرخ ح

لٌسلم أبتكو من العار... وٌموي مولفه وٌدعمه من أفراد لبٌلته... ظل     

ً ومهووساً، بتغذٌة أمتكو ورعاٌتها وحراستها طٌلة فترة  مهموما

... وترجل الصغار عن الحضانة... التً تنتهً بنهاٌة فمس جمٌع البٌض

 العش... وهم لادرون على ممارسة نشاطاتهم الحٌاتٌة.

ً علٌها  ...أصبحت أمتكو فً مولف ال تحسد علٌه    إذ أنه أصبح لزاما

كما  المبعثر على جسدها... ببماٌا رٌشها الناعممستعٌنةً  ...حضن البٌض

تستطٌع المشً ال هً و ...ال تستطٌع الطٌران فتهربفً ذات الولت أنها 

... ثم أنها وإن استطاعت النزول  فً ذلن المكان العالً البعٌد عن األرض

طٌع إلى األرض... فً غفلة ذلن الحارس األمٌن أبتكو... فإنها لن تست

... إذ أنها أصبحت مهٌضة بٌن رفٌماتها وأهلها ،ممارسة حٌاتها العادٌة

 ومكسورة الخاطر.اح...الجن

ً هكذا ملكنا أبتكو     ال أظنه ٌتشابه أو ٌتمارب مع  ،ٌحكم به ...لانونا

     حكم لرلوش المعروف.لانون 



 

61 
 

من العجٌب فً األمر فإّن العاللة الطٌبة ما بٌن أبتكو وأمتكو... تبدأ    

من جدٌد بعد إكمال مهام تلن الحمبة من الحٌاة الزوجٌة... تسٌر األمور 

.. فال أمتكو تابت وال أبتكو على ما ٌرام... وتبدأ محنة التزاوج من جدٌد.

 أنهى حٌاته معها بالطالق البابن...إّن هلل فً خلمه شبون.
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(11) 

 المراٌة أم دق

للمٌالد، على وجه  1956وفً العام  ...عند الحادٌة عشرة من عمري    

ً التحدٌد... الجلٌل  أستاذيالرجل الفاضل وبدعوة من  ،عزٌزاً  كنت ضٌفا

بمنزل أسرته الكابن  ...آنذان عثمان السٌد )ناظر مدرسة شبشة األولٌة(

المتمدد  ...الذي كان ٌطل على الشارع الربٌس بالمدٌنة... بمدٌنة الدوٌم

 ً الذي ٌمود إلى  ...الوحٌدوهو ٌعتبر المدخل والمخرج ، شماالً وجنوبا

 ...وإلٌها لمدٌنةمن امنارة العلم بخت الرضا، 

كان شارعاً ترابٌاً  ...ت فً ذلن الزمانم تكن ثمافة )السفلتة( لد ظهرل    

 ً  ،صعوبة فً اجتٌازهالشخص جد لد ٌ ...نٌةأرضه تربة طٌ ... تغطًعادٌا

لها داخل وحل متنغمس المدٌنة بكاحٌث  ...أولات الخرٌفأو المشً فٌه 

الذي نطلك علٌه فً كثٌر من الحاالت )الطٌن ذلن   ...ن(لُ ً )طٌن

كثٌراً ما  ...ما بٌن األسود والرمادي (،خاتف لونٌنفهو ) ...األخدر(

ً من ذلن ( ٌخرت)أن  ،ٌتطلب من السابر فٌه من  ن()الل الطٌنبعضا

وٌلة إن كانت تلن المسٌرة ط ،تتحلل مسٌرته ...ات متعددةلمر ،)كرعٌه(

 ...لصٌرة أم

فمنه تشٌد بٌوت الطٌن   ...مٌزات )ما هٌنة( (اللن)لطٌن لذلن ا    

الهادبة... التً  المدٌنةتلن التً تتكون منها معظم مبانً ...)الجالوص(

من  )مشرورة( ...تتحٌز السهل المحازي للشاطا الغربً للنٌل األبٌض

لبالة  والسجن، والمحلج،...الشمال إلى الجنوب حتى منطمة )الباجور(

مكونة فً غالبٌتها ال ...الٌةالكثافة السكانٌة الع العتٌك، ذي حً )روتو(

 من أهلنا الفالتة )على اختالف لبابلهم(... 

 تماوم كل الظروف الطبٌعٌةتظل  أنها ممٌزات تلن البٌوت... من    

 ..وحرارة ..ورٌاح ..من أمطار ...المتباٌنة، التً تمٌز مناخ المنطمة 

 ،المشٌدة منه (الحٌشان)فتظل الغرف و ،مماومة ال تدانى ..وٌرد

 ...متماسكة تؤبى الزوال )حتى ولو بدون زبالة( ...لسنوات طوٌلةو
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، عمب جلوسً على ذلن السرٌر أمامً وبعد ولت لٌس بالطوٌلحضر     

الحدٌدي العالً )مدلدالً كرعٌة( المصٌرتٌن... اللتان ظلتا فً عملٌة 

كان من حضر هو  )ملولحاة( غٌر ممصودة، وذلن لبعدهما عن األرض...

، علٌه مدٌر مدرسة بخت الرضا االبتدابٌة... عبد الرحمن السٌد األستاذ

 ،األستاذ عثمان السٌدالكرٌم وهو الشمٌك األكبر لمضٌفً   رحمة هللا...

ًّ أن أذهب لداخلٌة )دٌم بكر( وهً الداخلٌة التً تجمع فً  ...والترح عل

...للدراسة بمدرسة بخت أحضانها كل التالمٌذ المادمٌن من األرٌاف

 ...(فٌها داخلٌات)دا زمن كانت المدارس  رضا األولٌة...ال

     ًّ ، أكثر راحة لً أفضل وأنها ستكون األستاذ عبد الرحمن، أشار إل

ولد تبمى ٌذ سٌكون مفٌداً فً مذاكرة دروسً...وجودي مع التالمف

ٌوم واحد وهو ٌوم غد  ،المتحان شهادة الدخول للمدارس الوسطى

ً سٌكون  ...الجمعة وأوصانً األستاذ عبد الرحمن أن ألابل أستاذاً معٌنا

...كان اسم لرابة األلف تلمٌذفً أحشابها التً تضم  ...متواجداً بالداخلٌة

األستاذ الذي أنشد ممابلته هو األستاذ/ أحمد عٌسى األمٌر...حفظت اإلسم 

ت المسؤلة بمجٌداً أكثر من حفظً لدروسً فؤنا اآلن صاحب حاجة ف..)

 .وشرابها( ..وأكلها ..بى سكنها ،وجود مسؤلة

لكن أستاذ عبد  ...حتى تلن اللحظة لم أكن أدري أٌن تمبع تلن الداخلٌة   

بالوصف  ،مكننً من حفظ المسار إلٌهاذلن التربوي العظٌم...الرحمن 

ردٌف لممررات  ، هوفً ذلن الزمان ،واعتبرت ذلن الوصف ...الدلٌك

 ،ورغم صغر سنً ...ومن بٌنها )الكنز المفمود(ٌا والجغرافمادة الطبٌعة 

...من ممامات وطرق ورغم أننً أجهل كل ما تحوٌه مدٌنة الدوٌم

ألداء امتحانات  ،ورغم مفارلة األهل ألول مرة وبٌوتات وتضارٌس...

لملمت  ...التً ال أعرف إلى أٌن ستمودنً نتٌجتها...الشهادة االبتدابٌة 

ً  ،إرادتً عصراً  أأكد أنها بعد تناول وجبة غداء أعدت لً خصٌصا

 ستكفٌنً شر البحث عن العشاء المجهول.

أظنه  ،وهً )صرة( تحوي بعضاً ٌسٌراً من الملبس ...(بمجتً)حملت    

اآلبرى )مع للٌل من  ، )المسافة طالت(،وهللا أعلم...كان حالبٌة وعرالً 

تباعد بٌنً وبٌن ... لد تكفٌنً المسؤلة، ووبضع تمرات (،األحمر
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كانت  ...أربعة وستٌن صفحة ،كراسة مزدوجة)الجهجهة(... كانت معً  

 ،ة، جمعت فٌما بٌنهما بالخٌط واإلبرعبارة عن كراستٌن صغٌرتٌن

التً ٌمكن أن  ،دونت بداخلها جل المعلومات ...لتصبح كراسة واحدة

 ..طاتوال مخطو ..وال مذكرة ..ال كتاب ...وال شًء غٌر ذلن،أستذكرها

  .بحوزة غالبٌة التالمٌذدابماً تكون  التً وال امتحانات لدٌمة

التً وضعتها على كتفً  (البمجة)دسست الكراسة الكبٌرة بداخل    

لطحنها فً طاحونة حاج  ...وكؤننً كنت أحمل نص كٌلة عٌشاألٌمن، 

 ود مختار فً الحلة المدٌمة...  سعد

حسب الخارطة التً تعلمت  ...تلمست طرٌمً فً عصر ذلن الخمٌس   

ً من الوصول لداخلٌة )دٌم بن( ...بذهنً نتٌجة لحفظً كل  ...كنت واثما

ًّ األستاذ عبد  ،الخطوات وكان أملً  الرحمن السٌد...التً دفع بها إل

لبل مغٌب  ...أن أدخل سور الداخلٌة الكابنة ببخت الرضاوهمً الكبٌر 

 .كان لً ذلنلد و ،الشمس

بعد إلمامً بحساب ، والتً أخالها اآلن ...لطعت تلن المسافة     

أذكر أنً كنت ...ن الكٌلومترات ولد تزٌد للٌالً م اثنٌنحوالً  ،تالمسافا

أتلفت ٌمنة وٌساراً خوف  ...بخطوات طفولٌة لصٌرة ،جاداً فً المسٌر

ً  ،المهالن  ،للهدف المنشودورغبة فً وصول آمن  ...المجهولة لدي تماما

ً إن بٌن بٌتنا ما تترادف والمسافة  ...ها وبحسب تجربتً فً المشً سابما

 ، فً مشروع التجانً حمودي الزراعً...(41فً شبشة وحواشتنا رلم )

عند الغروب أو بعده  ...التً اعتدت الذهاب إلٌها والمجًء منها )كداري(

ً )إن كان  ،حامالً المعٌنات التً استخدمها فً العمل ...بملٌل أو (..تٌرابا

ً  ..زراعة  ...أو غٌر ذلن من األعمال الزراعٌة ..أو حشا

لم ٌتغٌر شًء ما بٌن ما عشته فً  ...ما أشبه اللٌلة بالبارحة     

ال جدٌد فً األمر غٌر الشعور بنشوة  ...ه اآلنأمارسوما  ،شبشة

وهو  ،وتملٌب كراستً الكبٌرة ،رغم ابتعادي عن المذاكرة ...االنتصار

للجوء والذي أهدرته فً البحث عن مؤوى  ...الولت المناسب لذلن

 ...ذلن الذي كلما حسبته دنا ازداد بعداً  ...واالستمرار
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إلى  ،الذي كنت أنعته باالصفرار للشمس المتهاوٌة ...عند األصٌل    

وكؤنً  ،وأطالعها بنظرات حذرة ،وهً ترممنً (...الداخلٌات)خلف مبانً 

 :لوألو أحدثها

 لمن تتركٌنً ؟ 

النظرات بادل توأنا أ ،غٌر المبرر ...نتابنً شعور بالوحشة واالنمباضا 

 والفناءات ...وأشجار النٌم الباسمة ...التالمٌذ المتناثرةوغرف )عنابر( 

، الغبار  ، مع تعالًالتً اختلطت فٌها حركة التالمٌذ المبعثرةلواسعة... ا

 ...)غبشة(الذي تطاول ومأل المكان وزادة 

سؤلت بصوت متهدج أحد التالمٌذ )المطرفٌن( عن االستاذ أحمد     

ً بٌن األستاذ لحسن حظً كان ... الذي أشار علٌه... فاألمٌر والفا

 ...وحدثته عن خبري ،فمثلت بٌن ٌدٌه ...مجموعة من التالمٌذ فً الفناء

أول وأنا  ،فعرف أنً من شبشة ...وبدأت المساءلة والتالمٌذ ٌستمعون

  ...المدرسة

ومن  ،االمتحانبص تفٌما ٌخ ...بدأ الهرج والمجادعات الكالمٌةهنا    

...حسد اسٌمبل بالمدرسة الوسطى  )غاٌنو ما خلو لً صفحة أنوم علٌه

ألحد لتالمٌذ فً نهاٌة المطاف أشار األستاذ أحمد  ...عدٌل وعنصرٌة(

بالداخلٌة... لتولً أمري بٌنهم الوالفٌن أمامه، وأظنه كان أحد الرإساء 

...حتى ٌعتمد عضواً وتدبٌر أمر نومً ، هم معًا وجباتٌتماسموول

 بالداخلٌة من صباح الغد... 

ولم نكن نعرف  ...الحضور أحد أبناء أهلً فً شبشةبٌن كان من     

 :ولال ألستاذ أحمد ،ف )دق سدرو( ...بعضنا من لبل

 (أنا أتولى أمره كامالً ) 

كنت أسبمه أنً  دما علم أنً من شبشة...ولد عرفت فٌما بعد وذلن عن

، اآلن فً السنة الثالثة على ما أذكر ...فهو افمط فً المدرسة بعام واحد 

 إن لم تخنً الذاكرة...
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كان ولً أمري الجدٌد... جزء من التسهٌالت التً منحنً لها هللا،       

الذي لاسمنً  نً...الشٌخ السما برٌر شٌخ الوسٌلةالخلوق أخً فهو 

وٌومً الذي  ،لضٌت لٌلتً تلن ...ألسبوع كامل ،وسرٌره ،وشرابه ،أكله

وهو مدرسة النٌل  ،ولم ٌتبك لً إالّ الذهاب لمركز االمتحان ...تالها

ً  التً تجاور داخلٌة )دٌم بكر( ...األبٌض الوسطى فحمدت هللا  ...تماما

 على ذلن كثٌراً...

ي مع اشربت الش ...باكراً من نومً نهضت فصبٌحة السبت  جاءت   

ً  ،وتوجهت لمركز االمتحان ...أخً برٌر رسمت  ...بالوصف طبعا

 الخارطة وتحركت نحو )الكنز المفمود(...

 ...وبدأ )النده( ،ومجموعة من األساتذة الكرام ...تجمهر الممتحنون    

لنده( ... وانتهى )االكل ٌترلب متى ٌنادى علٌه ...كل باسمه ومدرسته

تساءل األساتذة فٌما بٌنهم وال سٌرة إسمً(...سٌرتً  و)ما فً زول جاب

... ذلن هو الرلم (13كان عددنا )وأخبرونً ومجموعة من أوالد شبشة 

الدوٌم لمدرسة وأشاروا إلٌنا أن نذهب  ...بال شن المعروف والمشبوم

أربعة كٌلومترات من هذا المركز وكما أدركت الحماً،  ،التً تبعد ...الرٌفٌة

 بالتمرٌب...

م وأنا من بٌنه ...نحن كنا أوالد فصل واحدتماماً...لمد سمط فً أٌدٌنا    

ناهٌن  ...الرٌفٌة من لبلالدوٌم مدرسة لم أسمع لط بؤن هنان ما ٌسمى 

التً ٌنمصنً الكثٌر فً معرفة أركانها  ...عن مولعها داخل مدٌنة الدوٌم

... وكما هو لم ٌتبك لبداٌة االمتحان إال الملٌل من الولت ...وحواشٌها

 ...مواصالت وال أي وسابل نملتوجد ال ف ...فً ذلن الولتمعروف 

 المتسرع(...الجري )فالمتاح الوحٌد كان 

الطرٌك الذي ٌعرف خارطة  ...كان من بٌننا األخ عبد الكرٌم بشٌر    

ً ل علٌه الرحمة،  أخٌه )بانما(ساعده فً ذلن وجود  ...فمد لمدرسة تماما

ً  ...بالمدرسة عامالً  كنا  بدون تولف أو إلتفات، تمدمنا عبد الكرٌم جرٌا

..فالوصول للهدف ونمنت (،محن)و ،نلهث ...صغاراً نتابع آثار بعضنا

 ٌعنً لدٌنا الكثٌر...
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، الهدف الرٌفٌةإلى مدرسة الدوٌم كٌف وصلنا  ...ال ندري جمٌعنا    

 األم ... اللذانوالتعب نستطٌع أن نثمن  مدى اإلرهاق الو والمبتغى...

، حمدنا هللا على سالمة الوصول... مكتملً العدد، ولد كان ذلن من بنا

المراثونات التً ال تنسى عندي أبداً... لكنً ال أدري كم كان ترتٌبً عند 

دخولنا حوش المدرسة... غٌر أنً أعلم تماما، أننً لست األول بؤٌة حال 

 حوال، فعٌد الكرٌم بشٌر كان هو المابد...من األ

 دنا أن طابور الممتحنٌن لد بدأ ووج ...دخلنا حوش المدرسة الرٌفٌة   

بوصول تفاجؤ المعلمون المشرفون  ...خول للفصول المعدة لالمتحاندال

 :وسؤل أحدهمذلن الفوج الالهث من الصغار...

 ؟إنتو من وٌن 

  ً  :فؤجبنا جمٌعا

 ...من شبشة 

  لو وعلى الفور على توزٌعنا على فصول الممتحنٌن...فعم

  (...فصل كل إثنٌن أو ثالثة فً)

 ومن لبل أن نجر النفس... ...وبدأنا اإلجابات من لبل أن تإخذ بٌاناتنا

ً ما بٌن داخلٌة )دٌم بكر(  ...كانت ستة أٌام عجاف     لضٌتها زحفا

 ...من غٌر ضجر أو سؤم ،لضٌتها وحٌداً  ...والمدرسة الرٌفٌة بالدوٌم

ٌن كل الممتحنٌن من ب ...التً توفً المجتهدٌن حمهم ،أتطلع لٌوم النتٌجة

 ...الجزٌرة أبا ىالممتدة من المطٌنة وحت ...النٌل األبٌض من مدارس

 ...ى ودعشاناومن تخوم الجزٌرة وإل

وكم منها لضٌتها  ...ال أدري كم من الساعات لضٌتها فً المذاكرة    

 ً  ...ا انمضت فً نوم للكهوكم من ...فً رحلتً الذهاب واإلٌاب ماشٌا

وفً  ..فً االستذكار ،المساندةفً و ..افتمدت كما افتمد غٌري الرعاٌة

فالبعد عن  ...وغٌر ذلن الكثٌر ..الغسٌلفً و ..المشربفً و ..المؤكل
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كان لهما األثر الهدام فً مسٌرة حٌاة  ،وفراق الموطن الصغٌر ،األهل

 ...كفلها هللا برحمته ...ةطفولٌ

 لن أن تسؤل عزٌزي المارئ السإال الملح...   

 بعد دا كلو؟(... م)هل نجحت

  (...وكانت إجابتنا ب..)نعم

 .(ضاروانتملنا ألمٌز مدارس بخت ال ...نجحنا بحمده)

 شكري وامتنانً الوافر: ملك

 .أستاذي الجلٌل عثمان السبد

 .أستاذي الجلٌل عبد الرحمن السٌد

 .أستاذي الجلٌل أحمد عٌسى األمٌر

  .أخً الودود برٌر شٌخ الوسٌلة

 .أخً الوفً عبد الكرٌم بشٌر

 

 هل ننسً أٌاما؟ مضت..

 هل ننسى ذكراها، 

 هل ننسى أٌاما مضت...

 مرحاً لضٌناها.

 لن ودي وعرفانً ٌا )بخت الرضا(،،،
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(11) 

 الزول

عاجبنً  لً فً كتابا ولاعد ألر...ومستمخ شدٌدكنت مسترخً      

ت ٌجٌن فٌه ، ما وككدا بى صراحةوٌعنً  ،داخل (زول)جانً  ...كتٌر

لى  رٌحما بكون م ،دي ي( ٌجً فً أوكات ززول)وكل  ( أصلو...زول)

 )الزول( التانً...

الما بتفهم لى )زول( فً حالتً األنا فٌها طوالً بدا كالمو دا  (الزول)   

( الزول)لكن ...ما بعرفو و ،فً الشارع (زول) لٌهو إنو لابلبمول  دي...

خلٌنً فً  (زول)فمال لٌه ٌا  ،والً نزل فٌه لصة ورا لصةط المابلو دا،

مهما  (زول)وما داٌر أي كالم مع أي  ،زهجان)زول( أنا  أصلو ،حالً

 ... األصلهاٌكدر لً حٌاتً (زول)وما داٌر لً دا منو... (الزول)كان 

 .أي )زول(دون ما ألابل ومعكرة باٌظة 

  :ولال لً ...كلو كلو كا منً... أبا ٌتفكان زي اللبانة (الزول)    

بى  ،وأنا بالمناسبة )زول( حمانًلروش  (زول)أصلو أنا كنت طالب لً 

ٌوم عرسً ى )الزول( دا  فً وكنت داٌر أمشً ل... طرٌمة مذهلة

 كنت متسلفها، من )زول(  تانً...عندو ذاتو...عشان محتاج لى لروش 

 ،فً لدام الحلة ...وللت باسم هللاوما فً )زول( شافنً... ركبت حماري 

 ( أطول من )الزول( دا زول) ... ما شفت لًطوٌل شدٌد (زول)اللانً 

 (الزول)من شنب وغزٌر طول عندو شنب أ (زول)وال شفت لً  ،لبل كدا

، أصلو ما بشبه )الزول( ومفتل ،عرٌض (ولفً حٌاتً كلها...كان )ز دا 

  ...إالّ فً شكل )الزول( العام العادي

... سلمت علٌه زي سالمً ألي شاٌل لٌه سلبة طوٌلةكان )الزول( دا    

للت لٌه  ؟ (زولا )ماشً وٌن ٌ طوالً لال لً إتّ دا  (الزول))زول(... 

( لال لٌا:    الزول)م ال، وماشً أجٌبها منو  ...لروش (زول)أنا طالب لً 

( الزول)ت ... واملن الموتما )زول زي أي )زول( أنا أنا (... زول)ٌا 

عشان ...أنا حا ألبض روحو بعد شوٌة  ،دا والماشً تجٌب لروشن من
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بتلمى  بى سرعة،من دربن دا و: أمشً (زول) كدا نصٌحتً لٌن ٌا

وداٌر ٌحلب  وجردل، حبل وهشاٌل لٌ ...ماشً لٌهو دا تّ )الزول( اإل

 ...بٌحلب فً البمرةهو دا أثناء ما  (الزول)وأنا حا أشٌل روح  ...بمرته

لٌن حبة  عشان تاخد ،أنزل خلٌنً أحلب البمرة :دا حاٌمول لٌن (الزول)

أنا بس لول لٌهو أدٌنً األمانة العندن...من حمارن، ما تتنزل  تّ ... إلبن

 ...دا ما بتلم فٌه تانً (لزول)عشان اأمسن أمانتن ٌا )زول(،  مستعجل...

، المروش الداٌر منو (الزول)لى بٌت  ( صاحب األمانة،ولالز)وصل      

ومن باب  تو...بمرشاٌل حبلو وجردلو وداٌر ٌحلب  وفعالً لما لٌن )الزول(

ً  األصٌل عند )الزول( السودانًالكرم  ومن طبعو الموروث عندو...  ،داٌما

لٌن جغمة  الزم ٌا )زول( تنزل تضوقلال لى الزول صاحب األمانة: 

  ...بكف البٌضا فً الدنٌا دي  (زول)وما فً أصلو  ...لبن

( سٌد البٌت، جاب لى )الزول( الزول)لام  ...ٌنزل ( ما الزولأبا )   

 ( الزول)وبعد شوٌة  ... وبدا ٌحلب فً بمرتو...أماتنو صاحب األمانة 

ومات طوالً، لبال ما ٌكمل حلٌبو...و)الزول( صاحب  البٌحلب ولع

 من بعٌد.دا  لداموظر )الزول( المات األمانة ٌشاهد فً من

عرسو ٌتم حاشاكر عشان وحامد لكنو  ...تعبانرجع  (الزول)لام      

لى بحاول ٌبارن  (زول)ألنو خلى الناس جاٌطٌن وكل  ...بالسالمة 

 ٌبارن لٌهو.عشان ...بفتش للعرٌس (زول)وكل ... تانً )زول(

وأنا فً  ...دا ذاتوً لصتو فالبحكً  (الزول)كان ٌوم دخلة كلو دا    

اعتبرت حدٌثو زي األسطورة وبس...خلٌتو ٌواصل فمعد  ،ضٌمً دان

 :لال لًوفً الواطة واتحكر  (الزول)

 للت لٌهو ...ابشنب المبٌل تانً (الزول)اللانً  ،لما وصلت لدام الحلة 

أنا حا ألبض  (زول)داٌر تمبض روحً وال شنو؟ لال لً ٌا ٌا )زول( أها 

بى ل( زو)وخلٌن مستعد كل  (،زول)بس ما تكلم  ...روحن ٌوم دخلتن

 عارف... زي ما إتّ أجلو 

 ...من لدامً (الزول)وفجؤة اختفً 
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 (زول)لى  تما أظن حصل ...نًتصاب( الحالة الزول)تعال شوف ٌا     

 ...أنا علًحصلت لكن  ...)زول( لً )زول(الما بتمناها   البشتنة ...لبالً

من الخبر وال )زول( ٌعرف  ،(زول)ما أكلم  وصممت بٌنً وبٌن نفسً 

أعرس ما لررت ... وكمان وال من أّي )زول( تانً جاي وال جاي

بضربو  ،الكرٌه داٌجٌب سٌرة العرس ،من أي جهة  (زول)وأي  أصلو...

 .. وبمبل من ولى غادي..طناش

... عشان ومجبور أسمع، وبمٌت الحكً)الزي اللبانة(  (الزول)واصل     

وهو ببلع فً رٌمو  ،واصل كالموف ...وملن موت  المصة بمى فٌها موت

 وٌنشف رٌمً معاه: ،المرب ٌنشف

 ،ما برد علٌه ،ٌمول لً مبرون (زول)وكل ما ٌاللٌنً  ...وصلت الحلة   

 خالص...إنو أنا خلٌت العرس )أبو العروس(، لكن كلمت أبوي وعمً 

الخبر شنو؟ علٌنا  ن؟ الناس ٌمولواإت مجنو (زول)أبوي لال لى ٌا 

وٌمشوا، لً  ااٌنوواحدٌن ٌجو ٌع (...زول)بدا ٌكلم  (زول)انتشر وكل 

ٌفسر  (زول)كل كان و ...وما بجو علٌهو ل أنا لاعدوواحدٌن ٌختو مح

 وبى طرٌمتو الداٌرا...براه 

ولعدت لالبا...عشان ما فً نٌة، وبطنً ذاتا  ...جابوا لً األكل أبٌتو   

جات كلبة جعانه بى جرٌواتها فً الوكت دا وانا ساكت...لٌه أعاٌن 

مرة تعاٌن لً، ومرة تعاٌن للكل...عرفتها جعانة ونفسها ولعدت لدامً...

 فً اللكل...

حتة حتة...تاكل شوٌة وتدي جرٌواتا  ،من األكل دان لعدت أجدع للكلبة   

الكلبة ...خشمو معاي فتح منهم (زول)ومافً ...تعاٌن لًوالناس شوٌة...

... ترٌانه وشبعانه هً كملت اللكل كلو، ولامت مشت من لدامً

 وولٌداتا...طبعاً ما عارفا الحاصل بى.

الموت والحٌاة عندي أصبح ...معايخالص بس لما الحالة باظت     

 ،الناس تبشر بمتكٌف أنا ما عارف، بس واحد... وافمت على الزواج...

لٌهو ما لالد  (زول)ومافً  ...انبسط (زول)وكل  ،والنسوان تزغرد
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 (زول)أي  ...صاري وشو (زول)مكشر وال  ( زول)وما فضل  (...زول)

 (.زول)حتى لو ما معاه  ...ٌنطط براه

كل  ...رلصداٌر ٌرلص  (زول)وكل  ...أكلو ( ما كملزول)بعد كل     

النسوان جابن لً العروس  لامن...وانمطعت الكراع... مشى بٌتو (زول)

 منً...ومشن 

وال  ...إال الناس البجٌبو اللكل والشراب (...زول)ٌوم ما جانً  تالتة     

أعاٌن أنا وتعاٌن لً  ...هً(زول)تكلم مع ا ، مافٌنا )زول(أنا وال العروس

 ...وهً مسكٌنة ما عارفا الصاٌبنً شنو...لٌها

فً أي لحظة، ٌجٌنً  ...اللً هو ملن الموت (الزول)متولع كنت طبعاً     

إمكن راجٌنً بره...أو لدام ؟ الو( دا مالزول)ٌا ربً  ...ما جاأصلو  لكن

الحلة... وبدٌت أحسب فٌها بى جاي.. وبى جاي.. وبى أي جٌها.. لمٌتا 

 ما الفمة... 

وأجر نفس ورا نفس... مرة طوٌل، ك...التمول مسحور، بمٌت أتشه   

... وبى وما لنته عدٌل ،المنتهٌعنً زي  ...ومرة فً النصومرة لصٌر، 

...والعجٌبة فاكا منو (زولبمت الحالة حالة ) ، بمٌت مشحتف...معنى تانً

لبال التمول  فً األمر أنو العروس، بمت تحاكٌنً فً تصرفاتً دي...

 ملن الموت حارسو ولاعد.ما شافت لٌها )زول( كدا، 

محل  ،مرلت لدام الحلة (،زول)وبدون ما أكلم أي  ...فً الٌوم الرابع    

 .. عاٌن لً وعاٌنتلمٌتو والفالدور الفات...سلبة  أب (الزول)اللانً 

 (.. مالن ما جٌتنً..زول) للت لٌه ٌالكٌن هو ما رجف...رجفت ... لٌه

 :لال لً (الزول)لام حسب وعدن؟ 

ألنن أكلت ...األضعافمد لٌن فً عمرن أضعاف سبحانه وتعالى... ربنا  

ً زول فً ٌوم العرس دان وما ف ...وكانوا جعانٌن ،لٌن كلبة وولٌداتها

 .تّ إال إ جاب خبرهم...

وبدٌت أكلمن  ولمٌت الناس تانً ...وجري للحلة (...الزول)ودعت  

ما  ...وللت لٌهم الزم نعٌد العرس تانًمن جدٌد...  )زول( ورا  )زول( 
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 (زول)وأي  ما شن فً عملً...( زول)وما فً  ...صدق (زول)فً 

 :ٌمول

 ...كارب ()زولٌكون بس فكً  شوفو لٌهو ( دا جن...الزول)ه عٌا جما 

( منكم شافو بى زول)الكل ودا...  لٌه (المزاول) (والاالز)ٌطلع لٌه 

 عٌونو.

 

 عزٌزي المارئ...

 أوالً:

أو  (زول)فحدد كم مرة ذكرت كلمة  حتى اآلن... إذا انت ما زاولت 

بس أنا عارفن حا ترجع  من غٌر أن ترجع وتعد... ...فً النص (الزول)

 هللا ٌعٌنن. ...وتعدها كم مرة

 

 ثانٌاً: 

  ن من أبطال المصة الذٌن ذكرهم الكاتب؟ٌكم عدد الناس المعٌنٌ

 ثالثاً: 

سم المناداة لكل (... تعتبر امٌة... مٌة)كلمة تراثٌة سودانٌة  (زول)كلمة 

 عبر كل المجتمعات العالمٌة. ...سودانً)زول( 

 رابعاً: 

 ،فالنعطها حمها ...)السودان(( رمزاً للوطن زول)لمد أصبحت كلمة 

 .من )زول( لى )زول( المتنملة  الطٌبة من خالل سلوكٌاتنا ،واعتبارها

 

  


