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 (بالشطة المنقة )                                                            

عها بؤنواو ،وعلى اختالؾ أشكالها ،كنا نتناول األطعمة ...عندما كنا صؽارا       

ألطعمة نمٌز ا ...على صؽر سنناونحن كنا  ...فً نهم لل ما نشاهده اآلن ،المتعددة

 ...بمالمستها إماوإما برابحتها، و، بمذالها وإما ،، إما بشكلهاالمختلفة

 ...أو ذلن الذي نتناوله بحذر ،ومنها الذي نتحاشاه ...ٌنا أكثرفمنها الذي ٌستهو    

 فٌه محتوى المواد السكرٌة، ملٌ ..(ا  مسٌخ)لد ٌكون  أو ...مر المذاقلد ٌكون ألنه 

 زي) ...نتنة أحٌانا  أو ذا رابحة  ،ع بالحوامضتشب   ...طعم الذع لد ٌكون ذاأو 

وإلى ؼٌر  ...المدٌم (لربٌتا) مبردات، أو زيو )تالجات(زمن مافً  (المالح الباٌت

 ،وهً اللمس ...التً تدركها حواسنا الخمسة ...المحسوسةذلن من المواصفات 

 ون، أدواته المعروفة.ولكل، وكما تعلم...والسمع ،روالبص ،والذوق ،والشم

 

إال  ما  ،وما ال ٌعجبنا من األكل أو الشرب فنتفاداه ...نرى ما ٌعجبنا فنتناوله كنا     

..حسب ما .فنتناولهدون أن نشاهده نسمع بآخر كنا و  الضرورة،علٌنا لد تملٌه 

نعتمد كنا  ...عندما ٌمثل أمامناأي  أو نتجنبه عندما ندركهنتملكه من معلومات عنه، 

التً لم ٌستخدمها أهل  ،والخبرات المتراكمة ،على التجربةالتشخٌص فً ذلن 

 .على للتهاو ...فً ولتنا الحاضرفً الماضً أو  ...لٌم عندناالتع

 

 ...بسهولة وٌسرأن نحصل علٌه لنا ما ٌمكن  ...ومن األطعمة والمشروبات     

 ،كنا نعرؾ المواسم المختلفة (كمان) و ،كً نظفر به ...نبذل جل جهدنالد وبعضها 

زي ) لرٌبة كانت أم بعٌدة... ..فننساق إلٌها ...التً تتوافر فٌها أطعمة معٌنة

 ...أٌضا   (الفقوس) و )الحمبك(...و الذي ٌظهر فً أواسط الخرٌؾ (الملٌص

أما فً المضمون  ،فً الشكل، (القاعون) و ألنه ٌتشابه  ،كثٌرا   (ل)الحنضونتحاشى 

 (االتنٌن) و (أوالد عم)فهم  (العدار) و (العنكولٌب)ب.. ٌتعلك ماوفٌ ...فالبون شاسع

فورلة  م(بٌناته)نفرق لكن عن طرٌك الخبرات كنا  ،فً الؽالب (بروس)

 (بحرا أبٌض..)ف ...والذرة السلٌمة (العدار)أما ورلة  (ا أخضرحرب) (العنكولٌب)

 .(عند األطفال زمان ..كٌف )شوفوا الخبرات دي

 

فً  (المولٌتا)وبسلطة  ،فً موسم حصاد السمسم (جغوغةبأم )كنا نظفر أٌضا      

، من األؼذٌةوالحمد هلل ظم ما نتناوله معو ...قتذووشتان ما بٌنهما عند ال ،الخرٌؾ
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تحدد  ،خفٌفة بكسر الواو، (وردة)إال ما لد ٌكون  ...أعراض مصاحبة له لٌس

نكن نبالً  لمف (قحة)أو  (أم سهٌرٌج)لو كانت أو حتى  ، ب..)لمس الجسم وبس(

 ...بزٌت السمسم الدافا (المسوح..)ب اٌمكن تجاوزه ة...عادٌ ألنها زابرة ...منها

الملح الدراش ..)بالجسم بالزٌت المخلوط بفتح الباء وتسكٌن الراء،  (برش)أو 

الولد جاتو ) : )ولدا(عندما تسؤل عن حال  تمول األم دابماولد  ...(والشاي األزرق

التً ٌمكن و (أم قنطو)حتى أو  ...(حتى قدر ٌنوم ..والملح برشناه بالزٌت وردة

كباٌة ى )بأو  (..)الفنجالىبفً شكل جرعات (...ى لبن الحمٌرب) عالجها

أو لد  ...الذي هو الٌوم أؼلى أنواع األلبان فً المكسٌنو...(..عثمان حسٌنالشاي

الذي  ...وٌتؽلب علٌه األهل بشراب لبن اإلبل (البطن ملً...)بٌصاب الصبٌة 

وجع ..)بأو لد نصاب  ،من لبل الجهات الصحٌة ...أصبح الٌوم عالجا  موصوفا  

أو فً شكل لطرات بالعٌن... (الشاهً المر..)ىبالذي ٌعالج  ...(العٌون

أٌضا  فً ما  ..)الفصٌد(ىبفتعالج  )أم صرٌرة(أما ، )المداغات(فً  (صٌدفال..)ىب

  ...حول )الصرة(

 

 ،حٌث كنا نعٌش وسط مزارعنا (لحواشات..)اىلونحن فً طرٌمنا ..أذكر مرة      

وسلٌمان ود  ...الشفٌعود بشٌر ود فتح الرحمن  ...ومعً أخً وصدٌك الطفولة

على صهوة لابع كل ال والنور ود عبد الحمٌد......وسلٌمان ود الفرجة ...الزٌن

عثر ت فهو للكبار فمط،...(مارالح  )الستخدام بعد... لم تتطور بنا الحال  (...دحشه)

 )قزازة( من على ظهره... فوق فسمطت ...عٌر()الن  الذي اخترت له اسم  (دحشً)

 ،كنت أحملها معً بالتمام والكمال... (نص)و  سعة رطلفارؼة، بٌضاء 

 ..)كسرها( منت بعض مزلفباألرض... ارتطامهاجراء  (ة)القزاز (نكسرت..)اؾ

  ...جرحا  دامٌا  ذلن ؤحدث فعند منطمة البطن،  ،(الجالبٌة الفتح)

 

فانبرى  ،وشاهدوا الدم ٌسٌل ...رهمظهور حمٌنزل الصبٌة الصؽار من على     

ٌردد كلمة هو و ..عمامته الصؽٌرة من على رأسه ... وأنزلسلٌمان ود الزٌن لألمر

 و ...مكان الجرحلؾ  سلٌمان  ..(أنبعج) ..تدور فً خلدي )معششة(ال زالت 

 الدم...ؾ نزٌتماما  بالعمامة الصؽٌرة... لٌولؾ  (درجه)

 

تصرؾ مثل هذا .. لٌالصؾ الثانً االبتدابً تلمٌذ ...فٌا ترى من علم هذا الطفل     

م ٌتمكن من وهً التً ل ...الخبرة السابقةالتدرٌب مع  ٌبدو لً هو ...؟التصرؾ
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سار بً الركب كله  عندهم... وعلى للتها ،من استخدامها ،ٌتعاطون التعلٌم فً وطننا

بعد أن اتفموا علً تبنً هذا  ...كً ال ٌساعدوا فً إرالة دم أكثر ...على مهل

 ...؟فٌا ترى من علم هإالء الصبٌة أن ٌتصرفوا كذلن ...السلون الطبً المرؼوب

مسبولو  التً ٌعٌا ، وهً ذاتهانتاج تدرٌب وخبرات متراكمة ...فً الؽالبوفإنها 

 عندهم... لتهاوعلى ل ...تطبٌمهاالتعلٌم عن 

 

 انتوحٌ ..وحكمة (رواقة..)بونشروا الخبر  ...إلى منزلنا زمالبًنً أوصل    

وهنا تتجلى  ...الشفمة (ستاهلب)وما  )بسٌط(بؤن األمر  ،علٌهما رحمة هللا ،لوالدي  

 لرجال...تصرفات ا

 

ن م الفتح( الجالبٌة)لعت وخ   ...سلٌمان أزٌحت عن بطنً (عمة)أذكر أن       

والصبٌة ٌنظرون باهتمام  ...بواسطة والدي ،وحذرة ..بطرٌمة رلٌمةالهزٌل، جسمً 

خفٌفا  ومن ؼٌر دم فكان  ،هنا ظهر الجرحو... )الكتساب خبرات جدٌدة(...بالػ

حمد الجمٌع ربهم على ...)حنٌت رقبتً لى قدام(...ولد نظرت إلٌه بعد أن ٌسٌل

 العالج؟من أمر ذا كان اولكن ٌا ترى م ..السالمة

 

فارغ  (فنجال..)بومن ثم جًء  ...مسح مكان الجرح بزٌت سمسم دافاتم       

 (ه)كفو .. دافبا  داخله صبح أوعندما الصؽٌر... (منقدنا) (جمر..)ىل  ...تم تعرٌضه

ولبست على الفور  نتهى كل شًء.....وبذلن االجرح عدة مراتمكان على 

 .وبدأت نشاطً العادي ...االحتٌاطً (العراقً)

 

أطباء الٌوم بعض و ب..)الجربندٌة( عزٌزي المارئ أطباء األمس (شوؾ)     

ومهتمٌن كانوا مجودٌن  ،أطباء األمسفإن  ةمارنبالمو الجامعات(... )خرٌجو

 ...(.. ال فً الكشف وال فً الدواٌقولوا علٌهانفقات  فً ما)كمان  و ...شوٌة

فهل ٌا ترى أدلت الجامعات  ...التدرٌب والخبرةفً ذات الولت جاء ناتج هم ٌبطبتو

بمة على من هم أنا ال ألوم أطباءنا... ولكن أنحً باال  بدلوها فً هذا الذي نتناوله؟ 

اإلنجاز... الذي كان ٌجب أن ٌكون سلٌما  منذ بداٌات لر ار  ٌمفون على ناصٌة 

  استماللنا.
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 واتفك العمداء ،فً بخت الرضا ،مداء كلٌات التربٌةع كنا فً اجتماع ضم      

جوا هم بس ٌخر   ،ما تابع لٌهم) ...الطالب/المعلمتدرٌب أن  على جمٌعا  

 بتدرٌبه المإسسات التً سٌنتمً إلٌها بعد ذلنوتموم  ...(..وٌسلموه شهادتهالطالب

...دا دلٌل فً نخنخته المعهودة( .....)اللهم ال تمحنا وال تبلٌنا زي ما قال البعاتً

 (..والما داٌر على كٌفو ..بب الٌدر  تخرج وبس.. والداٌر ٌدر  ب)أنو الجامعات 

 

 األكل حسب الخبرات المتراكمة (بنتخٌر) (زي ما قلت) ا  ما كنا صؽارعند       

بمروري الكثٌر ولكن  ...نؽٌضهمع  (سكري) مابٌن ما هو ال نخلط أبدا اوكن لدٌنا...

المنقة )فالطالبات بالذات ٌتناولن  ...شاهدت أمرا  ؼرٌبا  على الجامعات، فمد 

ما وصل مرحلة ٌكون خبرات  ...(علٌنا الكالم دا جدٌد) و ،(بالشطة الخضرة

من بابع ٌحتاج هو ...(مدافرة) و ..وشؽؾ ..بشراهة (هان  كمان بٌتناول)و ...متراكمة

لدى الطالب  فإذا لم ٌكن ...لؽسٌل ونظافة دلٌمة (سكٌنو)و  (درداقته) و  نفسه

بتلمؾ  ،كٌؾ ٌتسنى له اإلحساسف ...األطعمة مذاق إحساس بما ٌتناوله حسب

 ، على ما أظن، كله (همهفف)ومن ثم  فهمها...؟ وتملٌبها داخل عمله ..المعلومةوالتماط 

من  (ٌتوحوح)إال عندما البعض فهً ال تفترق عن بعضها  ...مربوط بٌن أسنانه

... الحال وٌنً ٌا جماعة )آآآآح...حلوة وهللا(بى :   (الوحوحة)وٌنهً  ...الشطة

 لكن الحاجات المالحة شدٌد ،الزول مطقا()البت... الحاجة الحلوة هً داٌما ؟الخٌر

ما ممكن تكون حلوة  ...زي المرضوالمرة  ...زي الشطةوالحارة  ...زي الملح

 ...على اإلطالق

 

طلبت ة جدا ... وألنً محروم من الشطة والحار ..أثٌوبٌا مشهورة بالشطة الحارة    

أن ٌتذوق الشطة التً  بؤثٌوبٌا... كنا نترافك فً أداء مهمة ماً.. بجانبمن دكتور 

عما إذا  ..عندما سؤلت صاحب المتجروذلن  ...لشرابها هً أمامً فً أحد المتاجر

ً  أ ..كانت حارة أم باردة الذي كان ٌحب ... وضع الدكتور...ن أتذولهافؤشار إل

، ولم ٌجبنً على وتذوله ...صبعه على مسحوق الشطة التً أمامه، إالشطة كثٌرا  

 ،لم ٌتحدث معً ؟...ٌا دكتور حارة ؟حارة؟حارة مرددا ...ظللت أسؤله ... فسإالً

إشارة على أن   ،)النافوخ(منطمة  أعلى رأسه ،(صنقورو)لكنه وضع إصبعه على 

فمد ألجمت لسان ...نت ساخنة أٌتها الشطة الحبشٌةكم أ ...وصلت هنا حرارتها

 الدكتور.
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 بالشطة )المنقة الخضرة(اتنا ٌؤكلن تذكرت ذلن عندما رأٌت طالب     

ربما ٌكون ذلن أحد ف ...فاألمر إذن ٌتعلك بالدماغ فً بعض األحٌان......)القبنٌت(

المهم الحرٌة مكفولة فً  ..ب لدٌهن.ستٌعالٌساعد فً اال ...لتنمٌتهالعوامل التً تدفع 

خصابص ما فمط المطلوب اإللمام المعرفً ب ..(وكل زول ٌاكل الٌعجبه)األكل 

سوى  ...وال ٌتؤتى ذلن إال  من خالل معطٌات المنهج الحٌاتً السلوكً للفرد ...ٌؤكله

 أن كان فً المدرسة أو فً المإسسات المجتمعٌة.

 

فكٌؾ  ...ٌفرق ما بٌن المصطلحات الحٌاتٌة العادٌة (ما قادر)المتعلم  نفإذا كا      

 )الضل دا حلوبها حاالت كثٌرة بربن ٌصبح عالما ؟ فكلمة حلو أصبحت توصؾ 

 جلستكم) و (ة النومة فً الضحوٌةال)حو  (ملو حلو شدٌداالزول داك تع) و  حال(

 التً لٌست لها مصادر... (الحالوات)وكثٌر جدا  من  (حلوةكانت وهللا 

 

بعض أزمات اللؽة ... خوتً و أبنابً وبناتً وٌا إهذه ٌا الرفٌع أخوي...      

ما ونبرز ما لادرٌن نوضح ٌا الرفٌع ... نحنا أنت عشان كدا زي ما للت  ...عندنا

 الذي لم تراع فٌه مناهجنا ..فؤزماتنا تتولد من سلوكنا ...ٌدور بخلدنا لؽٌرنا

 حٌاتنا...نشاطات أبسط المواعد التً ٌمكن أن ندٌر بها  ...منذ استماللنا ...التعلٌمٌة

 

أن نبدأ تخطٌطنا لمناهجنا من حٌث  ...كان من الممكن وال ألول من المفروض     

بتلن العفوٌة  ...بسرده فً ممدمة هذا الحدٌث مثلما بدأت   ...ولؾ بنا أجدادنا وآباإنا

..وهً التً ن تلن المرحلة هً كانت الماعدة الصلبة لالنطالقأل ،هاموالتً شاهدت

ستساعد كثٌرا  ...فً أن تختط مناهج متكاملة... من صمٌم البٌبة السودانٌة، بكل 

مفارلاتها، االجتماعٌة والثمافٌة... ومن ثم العمل على تنمٌحها وتطوٌرها... كلما 

 دعت الضرورة لذلن... 

 

ترضً  ،مناهجوضع ونخطط ل ،ولكً نإسس ...إنه ومن وجهة نظري الخاصة  

أن وجب علٌنا فمد  والمهم... ،الضروري ... فمما ٌمع فً طابلةطموحات األمة

 نضع فً الحسبان موالؾ ثالثة ..
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 الموقف األول:

 ... والتجاربالتً تنطلك من مخزون األمة الثمافً... تلن تحدٌد نمطة البداٌة      

وتحدٌد مدى االستفادة  ،والسالبة ،ٌجابٌةالولوؾ على تفتٌت جوانبها اإلو...المتراكمة

 .التربوي والتعلٌمً. منطلك جدٌد للوضع السلٌم للمنهجلها كبداٌة ... واعتمادمنها

 الموقف الثانً:

 ،وتملٌب مآالتها المتعددة ...الولوؾ على الوضع اآلنً فً مسٌرة األمة الثمافٌة    

وتحدٌد مدى ما تمٌزت به من  ...للكشؾ عن بواطنهاالخبٌر الفاحصة... بعٌن

ٌجابٌات تعلك بها من اإللد وما ممارنة بالماضً... ..وتجدٌد ..وترلً ..تطور

 مفٌدة.ال

 الموقف الثالث:

 و ،الثمافًفً المساراألمد... بعٌدة هذا المولؾ... بالنظرة المستمبلٌة ٌتعلك    

 ...واألهداؾ الواعدة ،ذات الهوٌة الموحدةألمة /التعلٌمً...لالتربويو  ،االجتماعً

... ء لواعد مجتمعٌة سلٌمةافً سبٌل إرس ...الجادو   المتمنمع تعهدها بالعمل 

 ورابد. ،ومتطور ،تساعد فً صٌاؼة حٌاة مجتمع مواكب ..أهداؾ وبلوغ

 

فً حمبة  .../ التعلٌمٌةالتربوٌة المناهج واضعومن المحتمل جدا  أن ٌكون      

 الرإى المتداخلة واالنتماءات  لكن  ، هاالتً أثرت   ...لد انتبهوا لهذه الموالؾما...

 ،الؽثاءإال   ...من هذا السٌللنا  تخلؾ لمو ،ًبأودت بكل ما هو إٌجا .المتشتتة..

.الذي  ،والزبد طمس من ٌ  ظل فالعلم  ،ونجرب ..ونجرب ...فظللنا نجرب.ذهب جفاء 

كالمنبت ال أرضا  لطع وال ظهرا   حالنا.. ونظل كما هو ...كاألبجدٌةوراء ظهورنا 

 أبمى...

 ... مثاال  ٌحتذي...لنا لمد كانت بخت الرضا

 وأمال  ٌرجى...

  لكننا وبإرادتنا تنحٌنا عنها.
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  نسؤل هللا التوفٌك ،،،،                    

 

 


