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 إهداء                                      

 

 ... إلى من يتوقون 

 .... إلحياء التراث  

 .... وتمديد أحداث الماضي 

 ....إلى آفاق جديدة 

 . أرحب 

 

   لكم التحية،،،، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة                                      

 

 عزيزي القارى.... 

 .... ستجد في الصفحات التالية   

 .... مواضيعا تتعلق بالشأن الحياتي 

 ... ضيفها لما يزخر به عقلك النيررأيت أن أ 

 معارف وتجارب... من  

 

 ... فقد تجد بين كلماتها

 ... أو يفيد غيرك ..ما يفيدك 

 .... في تجسيد التجارب واألحداث 

 ... خضتها التيى

 ... أو خاضها

 . لفيف من القراء غيرك 

 

 كم.... تبارك هللا لكم في حيا

 

 إلى اللقاء،،،،                                              

 



 

 

                                    (١) 

  

الناس      المنكرة... قدام  باالفعال  القيام   الناس زمان... كان بخافوا من 

او وراهم... وكمان كان بندموا عليها لو فعلوها... وبحاولوا يعملوها بى 

الذين  الدس ... تحت تحت ... عشان بخجلوا عليها... ما عدا القليلين... 

 استمرأوا الفعلة... وتمادوا في تكرارها.. 

حتى أصبحت لهم عادة.. أو قد تكون اصبحت عندهم مهنة... وبقوا ما     

قاعدة  لكنها  تاجر...  يا  عينك  على  بسووها  يعني  الناس...  من  بخجلوا 

 شاذة. 

لما نوى الشاعر علي  المساح السرقة... كان عمل ليهو فعلة لى مرة      

واقية...   أستار  وراء  ومن  الخفاء...  في  وكانت  عنها...  وأقلع  واحدة.. 

اندس هو وأصحابو... من وراء تلك الستر... واعترف هو بى نفسه بتلك 

 الفعلة حين قال: 

 

 )تالي القبلة شايف لي برقا لمع... 

 خمايل يا ناس اجتمع... والصيد في ال

 قوموا يا أحبه نسترق السمع... 

 ما بطيق القعدة والمايق دمع(.

العملية كانت سمع وبس... لكين ما في شوف... ولكنها بالضبط كدا       

سرقة... وكمان فيها تحسس لكنه غير ضار... امكن يكون محبب... وهللا  

ب اثبت  مما  تاني...  كررها  ما  الشاعر  المهم  وسالمة اعلم...  راءته... 

 نواياه.  

انا مرة حضرت سرقة  على الهواء مباشرة... استبسل فيها السراقين       

الذي   الهاوي...  السارق  بضرب  وقاموا  للسرقة...  الممتهنين  الكبار... 



 

 

اكتشف امره... فضربوه ضربا مبرحا... وبشتنوه بشتنة شديدة وارجعوا  

وعبارات األسف الودودة...     المسروق لصاحبه... مع االعتذار الشديد...

لما حدث.   وكان السبب الرئيس في ذلك... هو أن السارق لم يتقن.. ولم  

يسبب  قد  مما  الناس..  امام  بسهولة  امره  انكشف  اذ  المهنة...  يحترم 

 اشانة سمعة لهم... وطعن في مصداقية مهنتهم...وقوة أدائها. 

   )الكالم دا كان في يوغندا(... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      (٢ ) 

  

التخصص العلمي... واالحتراف العملي...يصبحان اهم عاملين في اداء     

شافيا...   عقليا  خارقا...وتدبيرا  مجهودا  تتطلب  التي  الصعبة...  المهام 

قد  فالفشل  بايجابية  ألصحابها... ومن غير ذلك...  المهمة  نتيجة  لحسم 

 قع الذي ال فرار منه... يكون األمر الوا

حكى لي جدنا )عريقيب(...وهو من قبيلة النمراب...التي تقطن فيافي       

 كردفان الشمالية... بواحاتها المخضرة... وصحرائها المتمددة...

جدنا )عريقيب( من كبار الهمباتة في زمانه... كان مشهورا ومعروفا       

ال بشاريا رائعا... وعندما على نطاق واسع بين الجمالة... كان يمتلك جم

نقول )بشاريا(.. فهو جمل ال يضاهى في السباق... كما كان يمتلك بندقية  

ذلك   في  المستخدمة... شأن عظيم  ذخيرتها  ولنوعية  لها  كان  تقليدية... 

القاف   بفتح  والرسن..)قرفة(..  الحوية  على  اضافة  وكان  الزمان... 

هي الحجم...  متوسطة  جلدية  الراء..  لكل    وتسكين  الحامل  الوعاء 

 شيء... بدءا بالزاد والماء... وانتهاء بالحطب والسالح... 

الرزق        أبواب  اال  ورائه...  من  وال  الهمباتي...  ذلك  امام  من  ليس 

أو  )غالب  اما  و  مقتول(...  أو  )قاتل  اما  فهو  الدوام...  على  المفتوحة 

 مغلوب(...هذا هو القانون الذي يحكمه. 

ك الرجل حكاية... تراه بريئا.. وهينا.. ولطيفا.. غير أنه  عندما بحكي ل    

 أثناء الحكي... قد يهيج هياجا مفزعا... وكأنه في ساحة معركة... 

 

 حكى لي وقال: 

)انا و اتنبن من أصحابي... غرنا على مراح من الجمال سرا في نص    

وهب الجمال...  من  نكشو  القدرنا  كشينا  نابمة...  والرواعية  رنا  الليل.... 

أكلنا..   سوينا  ونزلنا  الشمس  شرقنا  خالص...  بعبدة  مسافة  بيها 



 

 

انقسم...   ليلنا  بعد  واحدة  باسم هللا... خفسة  وقلنا  واتقهينا...  وشرابنا.. 

نزلنا وسالحنا ما فارقنا دايما معمر وحاضر... اخدنا نومتنا تمام ... لكن  

مسلح جماله  تالتة  لحقنا...  الفزع  )الوطا(   اصبحت  ما  ونحنا  بعد  ين.. 

وجماعة  منبطحين  بقينا  الوطا...  في  انبطحوا  جماعتي  لى  قلت  تالتة... 

انبطحوا...اصبحنا كل زول قصاد  زولو ...الرصاص اشتغل شغل   الفزع 

تمام... خفنا على الذخيرة تكمل...فاحسن نقوم بى مكيدة... قلت لى زولي  

 الجنبي:  

انو      بقول  هو  ضهرك...  على  انقلب  طلقة...  منو  تجيك  زولك  وكتين 

في   انا  يتأكد...  عشان  حيلو  على  بتب  داك  الوقت  في  صادت...  طلقته 

واالتنين   منهم...  واحد  كتلنا  وفعال  طلقة..  بى  ليك  بقشطو  دا  الوقت 

لحقناهم   ساهلين...   لينا  بقوا  عديل...  وجروا  اتجهجهو  الفضلو...  

وقمنا على جمالنا وزدناهم تالتة وعيك...تاني ال جانا فدع وال  اخوهم...  

 غيرو ... غنيمتنا ديك بعناها وعشتنا عشا تمام(... 

 )الحكوة دي كانت بعد تقاعد الرجل(...    

 ربنا يرحمك يا جدو عريقيب. 
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قبل اكثر من تالتين سنة بقليل... وفي حي الميرغنية... )مربع واحد(     

تلة   عن  عبارة  وهو   ... الشهير  الشيطان(...  )راس  لحي  المتاخم 

عالية.... اذا نظرت اليها فكأنها رؤوس الشياطين... وهو حي متفرد في  

يرتاد   الى نهاية اطراف حالله... ال  ... من أقصى حدود حرامه  كل شئ 

 من يدخله... اال والحذر يمأل أركان نفسه...  ساحاته 

 يقبع حي  الميرغنية في جنوبي مدينة بورتسودان...      

سكنتي   بحسب  فيه...  الزمان  ذلك  احداث  على  عيان  شاهد  كنت  وقد 

واقامتي لعدة سنوات... كنا نحنا سكان الحي ململمين... من قبائل كتيرة  

مجت يعني  المتباينة...  الثقافات  ذوي  معظمنا  ومن  منوع...  سوداني  مع 

 يعرف بعضه البعص... تجمعنا الصالت.. والصفات.. والعالقات الطيبة... 

نقول       او  بيتو  جوه  مندس  زول  كل  اليوم...  ذلك  قارسا  الشتاء  كان 

والدنيا   انقسم  الليل  ولطيفة...  بسيطة  الحياة   ... يكتكت  الكل  غرفتو... 

 د الكالم... صنت... والصليل نزل... والهمس اصبح سي

في       يكون  الحمي... الزم  في  الرجال  اصوات  تعالت  مقدمات  من غير 

متقطعة   نسوان   اصوات  شوية  وكمان  طبيعي...  وغير  حصل...  شئ 

 ...اخالها راجفة اما من البرد أو من الحدث... الذي أحدث الجلبة... 

ال  عرف الجميع أن هناك حرامي شتوي... داهم أحد البيوت... ياهلل تع   

شوف الجماعة...حدث وال حرج...الشال عكازو.. وال الشال حربتو.. وال  

الختف فاسو.. وال اللبس  سكينو... ما تقدر ذاتو تحصي العتاد.. وأدوات  

 الحرب.. المحمولة تلك الساعة... 

الحرامي أصابه الفزع... وفكر يمرق بى جلدو..  لكين بى وين؟ اغلقت     

موقع الحرامي تماما... وهو في موقفه هذا  جميع الطرقات ... وتم رصد  

 شايل سكين مسلولة... والبس فنيلة وبنطلون... التقول الدنيا صيف... 



 

 

في          ويحك  يمشي  وبدا  الحيشان...  من  واحد  ورا  بى  لبد  الحرامي 

من   واحد  قدامو...  مسلولة  سكينو  ومادي  شوية..  شوية..   ... الحيطة 

لفة   الجماعة كشف الموضوع... قام جرى باتجاه اخر... وجا ماشي بى 

الحوش من الجهة التانية...وعكس اتجاه الحرامي... وشايل حربة كبيرة  

 ... وطويلة  

لما الحرامي كمل الحوش ولف االتجاه التاني ... لقى الحربة ممدودة     

قدامو... لم يتوافر لديه في تلك اللحظة... اال أن يصرخ ويستسلم... رمى  

لى  ساقوه  المحاربون...  عليه  وانقض  لحظات..  اال  هي  وما  السكين... 

شد من  الشمالي  القطب  كأنها  كبيرة..  فسحة  على  مطل  ناصية  ة بيت 

 بردها...

الفنيلة      خلعوا  أن  العمود...بعد  زي  شجرة  عود  على  تماما  ربطه  تم 

ويرشوا   الباردة  الموية  في  ينقلوا  وبدو  وبس...  بالبنطلون  وتركوه 

فيهو... كل زول من بيتو يجيب ابرد موية ويرش... واستمر الرش حتى  

 الصباح.... 

ذل  إبالغتم      من  استالمه  وتم  داك...  بعد  بواسطة  البوليس  الموقع  ك 

 البوليس... 

او      توبته...  أعلن  الحرامي  أن  لي  يبدو  بأحداثها...  حافلة  ليلة  كانت 

عقوبة   معا...  عقوبتين  من  ناله  ما  بعد  بورتسودان...  فارق  يكون 

 شعبية... وعقوبة حكومية.

 

 

 

 

 

  



 

 

                                      (٤) 

  

في منتصف سبعينات القرن الفات... وأنا في عنفوان الشباب... يعني       

اطوارا...   اجتزت  بعدما  عل...  من  للحياة  ينظر  الذي  الثالثينات...  بن 

 يمألها كل شيء... من قمة الرضاء وحتى ذرا  متاهات العناد...  

دلفت لهذا النسق الحياتي الجديد... وفي معيتي زوجة وابن صغير...       

با كورة انتاجي... ال أشك أبدا أنى كنت سعيدا... وذو وزن اجتماعي  هو  

ما هين... كنت مدرس لمادتي الكيمياء واألحياء... وفى المرحلة الثانوية  

كمان... كنت أعتز بذلك كثيرا في ذلك الزمان ... يعني كنت بشوف نفسي  

يذهل...   شيء  ثانوي(...  )معلم  المجتمع....  في  المقدمة  ناس  من 

دفتر  فا الى  والرفاهية..  والشراب..  األكل..  تتعدى  مجزية  لماهية 

بمبلغ   )بصطة(...  بوستة  دفتر  في  حساب  فتحت  اني  اذكر  البوستة... 

 خمسة قروش يعني )شلن(...  

في ذلك العام زمن انقالب حسن حسين... جاء بي كشف التنقالت الى       

بع الخضراء...  بالجزيرة  الثانوية  عرب  المدينة  من  مدرسة  ثالث  د 

السنوات أمضيتها في دار الذكريات الطيبة كردفان... بمدرسة خور طقت  

أحمل جلها... من  صفات...   المدينة عرب  الى  الشهيرة...جئت  الثانوية 

حتى   تجاوزها  استطع  لم  التي  هويتي..  شكلت  وطبائع..  وسلوكيات.. 

 االن....  

. ولد وزوجة الى  دخلت المدينة عصرا متربصا... بمن هم في معيتي ..   

الرحيل...   تنوي  وقتها  الشمس  كانت  محمول...  عفش  مجموعة  جانب 

والسماء ترمقنا بكل ما هو مشبع بالوعيد... فقد كانت تتدثر بالسواد مما 

 أصابها من كتل السحاب... الذي تداعى بال هوادة عند االفق الشرقي...  

باستئجاره     قمت  الذي   ... )الجالوصي(  المنزل  رحلة    دخلت  في 

 للمدينة... سبقت هذه الرحلة الخريفية... 



 

 

وحفظتهم        )القرجة(...  و  والكبريت...  الفانوس...  موطن  تلمست 

معا... كما أمنت موضع عدد اتنين سندوتش... جبتها معاي من مدني...  

وال   احدا...  اعرف  ال  غريب  وأنا  سيما  ال  الحاالت...  هذه  لمثل  تحوطا 

التي تابعتني منذ الصباح... وأدخلتني لهذه  يعرفني أحد... حتى الش مس 

ذلك   لها  تم  وقد  مخبأها...  ترود  اسفة...  غير  غربا...  تهاوت  الدار 

فافترقنا... ال أدري ان كانت هي قد واجهها اظالم وليل دامس... كليلي  

 الذي قد بدأ يداهمني شوية.. شوية. 

التوقعات     رغم  أبدا...  خفت  ما  والغريبة  التي    كنت مطمئنا  السالبة... 

كبلتني بكلياتي... ولم تدع لي فرصة للوقوف عند مرتع طيب... أو اتكاءة 

ابني   ففرح  الصغير..  فانوسي  ولعت   ... قاطعة  كانت  الكهربة  عطوفة... 

الفانوس   شعلة  به  جادت  ما  فاق  بريقا  وأبدتا   ... عيناه  وتألألت  كثيرا 

برا  الينا  دفعت  حينها...   في  والتي  بدأ  الفاترة...  ان  بعد   ... الجاز  ئحة 

 يسري الى أعلى القيطان...  

نشاطات       لممارسة  لدينا  مجال  ال  الثالثة...  نحن  فينا  النشوة  سرت 

المشحون   الكبير  الدوالب  ... بى صراحة ما جاهزين...العدة في  المطبخ 

 من األبيض... ولم يكن بحوزتنا اال بعض االواني الصغيرة زي: 

وصح  كورتين...  زي  كورة  وحاجات  كبايتين...  وكباية  صحنين...  ن 

 دي... بس كنا حتى هذه اللحظة مبسوطين شديد ...

بابها        امتار...  اربعة  في  اتنين  حوالي  صغيرة  برندة  في  االن  نحن 

نملي... وأثاثها الذي وفرناه ساعتها...سريرين فقط... عالوة على العدة 

اح الذي بيننا... و )القرجة(   الجات معانا من برة... ومن بينها هذا المصب

 المتكولة في الركن..  جنب باب النملي.... 

بهذه      أسودا  يكون  أن  اتوقع  لم  الذي  الليل...  داخل  االن  دخلنا 

الصورة... سمعت ب.. )ليل كوادي العير( ...وسمعت ب..)الليل الذي هو  

لو طلع أصبعو ما يشوفو(  الواحد  الفيهو  ...وسمعت ب..)الليل    مدركي( 

للسحاب  المضاعفة  الحد... وتعزى هذه  فات  دا  فيهو  األنا  الليل  لكن   ...

ال   الذي  الشعفوفة...  وللمطر  تبعته...  التي  وللزوابع  األسود...  الثقال 



 

 

يعرف ال شولة وال عالمة وقف... بس كان يتعامل مع عالمتين اتنين فقط  

 هما: 

 عالمة االستفهام ؟؟؟؟ و -

ا   - مع   ...!!!! التعجب  أثر...  عالمة  غير  من  حالهما  على  يبقيان  نهما 

 فليس هناك من مجيب... 

ايقاعاته      على  طفلنا  نام  الذي  الضجيج...  هذا  وسط  أسماعنا  ضاعت 

 المتنوعة... لكن متى يا ترى ننام نحن الزوجين؟....  

السقفية      الغرف  نوافذ  تفتحت  فقد  نوم...  جو  ما  ...فالجو  ادري  ال 

جانب...   كل  وقت  )العرش(  من  يشهد صيانة من  لم  بلدي  العرش  كان 

بكل   نازلة  المطر...  أثر  من  جداول  فاخترقته  يبدو...  ما  على  طويل...  

ما   وأخرجنا  الكبير...  الدوالب  بفتح  عنده  اضطررنا  مما  قساوتها... 

وشي   بستالت..  وشي  حلل..  وشي  جرادل..  شي  أواني...  من  استطعنا 

لعلوي... فكلما امتأل اناء حملناه كوار ...كلها كانت جاهزة عند المصب ا

تتداعى   الذي  الفائر...  الخضم  ذلك  مائه  من  نزيد  الغرفة...  خارج  الى 

انية   ماء  أفرغنا عليها  أو  دلقنا  كلما  وتزداد ضجيجا...  أصواته علينا... 

 من األواني...  

بال      حسبناه  حتى  ليلنا  معها  وطال  العملية...  أنشطتنا  وقت  طال 

الليل ما هود... خفت حدت الزخ... لكن ابواب السماء ال انتهاء... وبعد  

 زالت مفتوحة... والظالم ال زال يتداخل مع بعضه... ليصبح أكثر سوادا. 

 في القرى... وعند أطراف أريافنا يقولون:     

الثامنة   يتجاوز  لم  أو )الليل هود(... لكن الزمن حينها  الليل انقسم(...   (

 قول: أو التاسعة... فهناك صوت ي

 )هنا الحدود(...      



 

 

والكل يعرف ذلك ... اال اثنين غريبين...على الديار... وفي ليلة ماطرة...  

اثوابهما   بللت  بمثلما   بذراتها...  الماء... ويعبثان  يتانسان مع  يزاالن  ال 

 عمدا بمكيالها الدافق...  

.. قد  أثناء هذه األحداث العملية... وما تبعها من توجسات...وتوقعات.     

ال تسر... دفع بمعظمها هذا الليل الدامس.. المطير.. القاسي.. متاخيا مع  

وحشة الغربة... والبعد عن المألوف.... سمعت صوت باب الحوش يفتح  

الى   بالداخل  يجوس  كان  ما  وخرج  ضجيجا...  الضجيج  فزاد  بقوة... 

كان مستو ما  وبدأ  الترقب...  أثار  ...الذي  التوجس  وتعمق  را  الخارج... 

واضحا جليا... فنظرت حينها بخفة الى )القرجة(... فقد )جات حوبتها(...  

وكأني بها كانت تغط في نوم عميق...  استسلمت له قبيل منام طفلنا...  

 تساءلت وقتها  مع نفسي:

أن      المفترض  من  كان  أنه  أم  عنا؟...  الدفاع  القرجة  تلك  تستطيع  هل 

كالسكين مثال؟... لقد تمدد نقاشي مع نفسي  أرفق معها... مساعدا لها...  

فقط... وليس أمام زوجتي الخائفة... تمدد لفترة طويل كما ظننت اال أنها  

غريب أمرنا نحن البشر دائما نستعد ال جزءا يسيرا من الدقيقة...ال تمثل ا

النوايا   حسن  من  أكثر  السيئة  وللتوقعات  الخير...  من  أكثر  للشر 

لقد وضع لم  وتوقعاتها...  المعتدي...  وليس  المدافع  موقف  في  نفسي  ت 

يدر بخلدي قط... أن من حولي في هذه الديار هم بشر مثلي... ولم يخطر  

ببالي أنني فرد منهم ومثلهم... لكني حينما رجعت من حسابي مع  نفسي  

... كان الليل أقسى... والمطر أشد... والغربة أصعب... والمسئولية جمر  

رأة وطفل رضيع... وأمامي ظني وترقبي... اذن كان ال يتقد... فبمعيتي ام

 بد من )القرجة(... في مثل هذه المواقف..

       ... الماء  بركة  قاع  تطأ  أقدام  هو صوت  جلبلغ...  جلبلغ...  جلبلغ... 

أعلى   الى  تنسل   رفعها  عند  و  الغرف...  أمام  الفناء  في  تجمعت  التي 

الطين... عرفت نسبة اللتصاقها مع  بارادة    بقوة...  الينا  قادم  انسان  أنه 

 قوية... ومع سبق االصرار والترصد...  



 

 

خلف          الفانوس  أدرت  الكامل...  االستعداد  وجب  الحد  هذا  عند 

أكمل   من  وبخفة  البرندة...  أقصى  الى  بزوجتي  ودفعت  الجردل..  

من   أعلى  وضع  في  أصبحت  التي  )القرجة(...  تناولت  استعداده... 

 لجلبغة مني... جلبلغ .. جلبلغ.. جلبلغ...  رأسي... اقتربت ا

ذاك        بوابات  بين  من  خالله  من  بحلقت  مشنكال...  النملي  الباب  كان 

الظالم الكثيف... فتبين لي شبح انسان... وهذا ما تخيلته تماما... لم يدنو  

من خيالي تلك اللحظة اال اسم فلم... كان دخلته في سينما الثورة... الدور  

 )شعب( اسمه:الثاني...

)القاتل(... فوضعت نغسي بطال لفلمي الذي سيبدأ عرضه بعد قليل...       

أوتاري   شد  الى  وعمدت  تنحنحت...  أني  حتى  عافية...  فازددت 

الصوتية... حتى تبدو في ما يتناسب مع الموقف... وما تنسوا اني بتاع  

فال المدافع...  وليس  المعتدي  أكون  أن  ساعتها  رأيت  هجوم  بيولوجي... 

من    فهي  )قرجتي(...  من  الثقة  كل  واثق  الدفاع...وأنا  من  أفضل  صار  

ماكل  شاب  قبضة  كانت  القبضة  أما  بتنكسر...  وال  بتسوس  ال  السدر... 

( جنيه.. الدرجة دي ٧١وشارب بى مزاج... بصرف مرتب أستاذ ثانوي )

باكورة   ووليد  حمايتي  تحت  مرة  معاي  وبعدين  قيادية...  درجة   .. اس 

ج... يساوي الدنيا وما فيها... من ناحية االستعداد..  ما فضل لي اال  انتا

وحفيان...   الركبة  مع  عراقي  البس  فأساسا  العمة...  بى  وأنكرب  أتحزم 

الحلة... واسوي   انا زول جديد في  الشينة...  بقول هللا يكضب  بس كنت 

ناس   من  زول  منو؟...  رقبة  تكون  معروف  ما  وكمان  رقبة؟...  لي 

العمدة... وال ود شيخ  الحلة؟.. ود  يكون  امكن  كدا؟...  زيي  . وال غريب 

 الحلة... وال من الجيران جايي سكران وضهب من بيتهم...  

يعني        الموت...  غير  قدامي  باقي  وما  بعيد...  خليتو  كلو  دا  الكالم 

فبقت   والجريح...  الفليق  مرحلة  وأتعدت  الحي...  اللحم  دخلت  الحكابة 

 موت.. موت. 

يبدو لي أن هنالك خط محدد لكل شأن في هذي الحياة... فتخطيه قد      

غير   وهو  الهواجس...  يجلب  قد  عنده  والوقوف  الكوارث...   يجلب 



 

 

مفيد... واالبتعاد عنه ال يريح النفس بأية  حال من األحوال... عليه يبدو  

أن اتخاذ القرار...  ولو على عجل... هو الرأي الصائب... أأكد لكم اني  

ن اتخذت قرار المهاجمة ... الذي يتمثل في فتح الباب النملي بالسرعة  اال

يبقى...  )سجن   الشبح... واليبقى  المباشر على ذلك  الفائقة .. والهجوم 

 سجن... غرامة غرامة(... 

لشد        وعمدت  بالحدث...  تليق  قوية  النحنحة  فوجدت  ثانية  تنحنحت 

فتحت  ... العهد  على  فوجدتها  ثانية  وقبل    األوتار  بالثقة...  المليء  فمي 

 البدء في الكالم ... جاءني صوت من ناحية الشبح يقول: 

 )السالم عليكم يا أستاذ... أفتح الباب أنا جارك أحمد(...     

ألم بي...       للجنون...ال أدري وقتها ما  الرأس... ويدعو  موقف يشيب 

ب النملي من  رميت أداة الحرب... بعيدا... أعني )القرجة(...  وفتحت با

غير ارادة تذكر ... فدخل علينا رجل خمسيني... وسيم... توسمه عالمات 

)صينية   صغيرة  صينية  يحمل  واألدب...  الحياء  ويغمره  الرجولة... 

شاي(... مغطاة بغطاء حلة كبيرة... وضعها في طرف السرير ... وصاح  

 بصوت عالي: 

ص    بتعرفو  حمدون...  الماجد  عبد  أحمد  جاركم  حمدون؟...أنا  )أنا  ديق 

عمو أخو أبوه... جبت ليكم عشا خفيف ... والدنيا مطرة... ياهلل اتفضلوا  

هللا...(...   شاء  ان  ونتعارف  أصبحكم...  بجي  أنا  الصباح  بكرة  أكلوا... 

وذهب بنفس الطريقة التي جاءنا بها...جمبلغ...جمبلغ...جمبلغ... )كانت  

فرته من تغذية احتياطية...  قراصة بى دمعة بوخها يلوي(...أنستني ما و

كان تناولها أولى... لوال ظروف الحرب... التي سادت المكان... لقد كان 

سمع الرجل ضعيفا... لذا كان صوته عاليا..... حمدت هللا كثيرا أنني لم  

 أستخدم أداة الحرب تلك )القرجة(... فلربما صرت أنا... لست أنا االن. 

  

 

 



 

 

                                       (٥) 

  

الذي     العماس...  محمد  الطيب  الدكتور  ألخي  اللصيقة  معرفتي  بحسب 

النية...   وبياض  السريرة...  صفاء  فيه  فلمست  قرب...   عن  تحسسته 

التوادد  يستطاب  زول  كان  يعني  الدواخل...  ونقاء  العشرة...  وحالوة 

بوسخ   وال  عليك...  بغلت  ال  طيب...  نبت  فهو  أكرمني  معه...  ايديك... 

 يوما بمقترح جميل يتلخص في قوله لي: 

)لو داير تسافر بورتسودان... سافر بالبص... مشية واحدة وما بقيف      

سريع   وكمان  الطريق...  في  نوم  أي  في  ما  بورتسودان...  في  اال  بيك 

 ومريح... وأحسن ليك من القطر(...  

ا    قبلت  لكني  النبأ...  هذا  أعرف  أكن  لم  تال  وقتها  يوم  وفي  لمقترح... 

بعيد عن محطة بص   التي تقبع غير  بأيام... توجهت معه  لداره...  ذلك 

أكون   أن    ... يتحتم علي  كان  فقد  معه...  ليلتي  ... ألقضي  بورتسودان 

مقعدي  حجز  من  أتمكن  حتى  صباحا...  الثالثة  الساعة  عند  بالمحطة 

 بالبص... ويتم ذلك  بقطع التذكرة... وتسليم العفش. 

في الثانية صباحا وبعد ما الليل هود... تحركت كدرلي نحو المحطة...     

ما كان في تاكسي أو أي وسيلة مواصالت أخرى... في ذلك التوقيت غير  

صغيرة  ١١)خ شنيطة  بس  مافي...  وعفش  بعيدة...  غير  والمسافة   ...)

 معظمها من  الداخل  أجوف... ال شيء فيها غير غيارين تالتة...

االجراءات  قدمن    كل  أكملت  المحطة...  أوصلني  حتى  الطيب  دكتور  ي 

عدني  سا   ... وثير  كرسي  داخل  نفسي  وحشرت  تشوف...  العين  قبال 

كثيرا في مديد ساقي الطويلتين... وكان مع الشباك... كنت سأكون أكثر  

 راحة لو كنت بسف الصعوط...  

وبنيت عالقة في الخامسة تماما تحرك البص الذي استلطفته كثيرا...     

فيه...   الجلوس  في  حببني  ما  بعد  واحببته...  فاستهواني  معه...  طيبة 

ومنحت عيني أثناء ذلك الجلوس المرضي... كامل الحرية... في أن تضم  



 

 

تريد...   التي  بالمقدار  منهم...  اثنين  كل  بين  فيما   تباعد  أو  أجفانها... 

 لما هو بين بين...  يعنى لها الخيار أن تدعو للمنام.. أو لليقظة... أو 

بورتسودان... علما      الظلت... وركبت في عقلي شريحة  ركبنا  خالص 

كانت في موبايالت وال شرائح وال يحزنون... كل   الزمن داك... ما  بانو 

كان   فرفرة...الكل  أي  فيها  ما  واحدة(  )جرة  افتراضي...  كان  شيء 

و غميض..  المسيرة   تخلل  الخياري...  محطة   حتى  فتيح..  صامتا... 

 وبعض )الغنتسة(...  

لذيذ...      انتشاء  غمرني  بل  نصب...  وال  وهن  ينتابني  لم  اللحظة  حتى 

اتنين فنجان من الجبنة المحضرة من   وبالذات بعد تناول  الفطور وعدد 

عيش الفتريتة المحمص... كبديل عن البن... الزمن داك زمن نميري كان   

أ الذرة...  خير  كتر  لكن  معدوم...  فبعد  البن  له...  الناجع  البديل  صبحت 

نفسي   والرضاء  البن...  ومثل   مثلها  اللون...  سوداء  تصبح  تحميصها 

وظبطت  اتكيفت...  اني  والغريبة  البديلة...  الجبنة  من  فنجانين  تناولت 

 راسي تمام... ودخلت البص مباشرة بعد البوري األول....  

بو    في  أموري  في  ارتب  غامرة...  بسعادة  أشعر  عن  كنت  رتسودان 

أطرافه   الملم  أن  في  كثيرا  عانيت  وقد  عني...  بعيدا  خيالي  بعد... سرح 

بعدها   وينطلق  هنيهة  يغشاني  ثم   ... تارة  يجفل  فقد ظل  فأبى...  بداخلي 

أكاد   ال  لحظة  وفي  قيود...  غير  من  متاهاته  في  يسبح  بعيدا...  بعبدا.. 

 .. أبينها افترقنا... وكان ذلك )فراق الطريفي لى جمله(.

المحطة       ريبة...  محطة  في  عيني  أفتح  وأنا  اال  خيالي...  يعاودني  لم 

ففضلت   يطول...  لن  هنا  االنتظار  أن  اخبرونا  كسال...  لمدينة  الخارجية 

والراس   هلل...  والحمد  مليانة  البطن  النزول...  عن  بمقعدي  البقاء 

 مظبوطة... والجسم اخد راحته تمام... 

األرض...      على  يجلس  وهو   البص  سائق  الشباك  خالل  من  رأيت 

كنت   لكنى  منها...  أحد  أي  رؤية  من  أتمكن  لم  مجموعة  مع  ويتناقش 

التقطت   أني  اال  كثيرا...  بهمني  الحديث... فاألمر ال  أطراف  أسمع بعض 

 أثناء ذلك النقاس... الذي كان يدور بينهم ... جملة تقول: 



 

 

 . )دي حاجة وطنية(..    

الحقيقة شغلتني الجملة كثيرا... وجذبت انتباهي كثيرا... فأرخيت السمع  

تناقش   ظلت  التي  المجموعة  أن  سمعت  مما  وجمعت  كثيرا...  كثيرا.. 

لبورتسودان...   بالبص   مقاعد  على  الحصول  تحاول  كانت   ... السائق 

 علما أن الوقوف شماعة كان  ممنوعا منعا باتا... حسب لوائح المرور...    

كنت ساعتها تواقا لمعرفة المزيد... عما يجري خارج البص )شمشرة     

وأخذ   أرضه  من  السائق  انتفض  فقد  حيلة...  باليد  ما  ولكن   ... وبس( 

مقعده خلف )الدركسون(... لكن مشيئة هللا خدمتني  كثيرا... فقد دخل في  

 البص أربعة أشخاص )وقفوا شماعة(... 

... ومن هنا ستبدأ القصة... قصة السرقة يبدو أن األمر بقى جد .. جد     

وهي   أحداثها  على  عيان  شاهد  أكون  أن  هللا...  حباني  التي  المثيرة... 

 تروى لي ... والتي مضت على ةأحداثها أربعة عقود بالتمام والكمال.... 

 القصة: 

--- 

أبيض      قميص  يرتدي  شاب  جلس  الممشى...  في  مقعدي  من  )بالقرب 

اخر..  لون  من  نطلق  وبنطلون  كنا  صغيرة...  شنطة  على  بجلس  كان   .

عليها بمثلما كتب على صفحتيها...)رحلة سعيدة(.... من خلفه كانت تقف  

على   وتحمل  متعددة...  الوان  ذو  جارات...  توب  البسة  قصيرة...  امرأة 

من   رضيعة...  أنها  مالمحها  من  تبدو  صغيرة...  طفلة  اليمنى  صفحتها 

. أطول قليال من المرأة... تالعب جسده  خلف تلك المرأة يفف رجل نحيل..

لونه   كان  زرائر...  غير  ومن  مفتوحة  ومتسخة...  رثة  جالبية  داخل 

الرجل   ذلك  خلف  بالقصير...  ليس  وقت  منذ  االسترخاء  فارق  شاحبا... 

كان يقف  شاب اخر... يرتدي قميص أبيض وبنطلون ال يتشابه لونه مع 

كان  يمسك ماسورة الممشى لون بنطلون الشاب الذي يجلس بجواري...  

 العلوية بيسراه... 



 

 

السائق في محطة ريبة... بدأت أشك     النقاش مع  اذن هؤالء هم فريق 

 في األمر... يتجدد السك كلما راودتني  مقولة:

 )دي حاجة وطنية...(... 

في الحقيقة )الشمار حرقني(... وما عرفت من أين أبدأ... تلفت كثيرا...  

جاي..واتململت في قعدتي... ماهو الزم أعرف...  ومديت رقبتي جاي.. و 

ولسة أنا في نص المسافة لبورتسودان بالتقريب... والزم أمال وكتي بى  

أي شيء ... بقيت أفتش لى  حاجة... أدخل بيها على  الزول القاعد فوق  

 الشنطة  الجنبي دا... وما القي... ولسان حالي يقول: 

 )يا ربي تحلها(...     

بكل جرأة اتلفت على الزول بكلياتي... بس شفت راس الخيط  أخيرا و    

قميص  زرائر  بين  من  يخرج  أسود...  كان هو  مسدس  للعيان...  ظاهر 

وبس...   بوليس  رجل  دا  تماما...  لي  وقعت  المستهدف... خالص  الزول 

الداخلي...   لهيبي  ويخمد  يرضي غروري...  أن  يمكن  الذي  الوحبد  وهو 

اشتعا أحتمل  ما عدت  مقدمات... خاطبته  الذي  وبدون  الفور  وعلى  له... 

بعد التحية... وكأني أعرفه تماما... يعني انا بورتسوداني زيك... وبعرف  

تدعو   خفيفة  ابتسامة  شفتي  وعلى  له  فقلت  تماما...  البوليس  ناس 

 للتاخي: 

 الليلة ماال مسدساتكم تتطاقش كدا... ان شاء هللا خير؟...   -

بأحسن    التحية  الرجل  في    رد  وسرت  اطمئنانا...  فازددت  منها... 

  ... والجدر  والموانع..  الحواجز..  كل  كسرت  لطيفة...  نشوة  دواخلي 

حاجة   )دي  مقولة  أسمعته  ما  بعد  يحكي....  وبدأ   الرجل...  تململ 

 وطنية(... ومما جاء في حديثه معي ... ما يلي: 

خرج       )الجنوبية(...  باسم  المعروف  الجنوبي  الميناء  أحد  ))في 

الركاب...   بواخر  عبر  جدة...  من  القادمين  أولئك  أحد  يعني  الحجاج... 

تحويشة    ... ألف لاير  تمانين  بها  يده...  في  شنطة صغيرة  يحمل  وكان 

النشالين والحرامية   العمر.... ماسكها كويس وبراقب في عفشه... طبعا 



 

 

وتابعوه..   ترصدوه  الهبل...  بى  موجودين  دي...  الحتة  في  المحترفين 

ونشنو على الشنطة... وفي لحظة مواتية... اندفع أحدهم نحوه ... ختف  

والسواقين..   القادمبن..   من  الغفيرة  المجاميع  بين  وزاغ...  الشنطة 

وعمال الميناء.. واختفى في لحظة... ودا طبعا يكون تم بمساعدة زمالئه  

وعندما   عليه...  مغمى  أرضا  الرجل  سقط  اللحظة  هذه  في  الحرامية... 

نفطة  أف بولبس...  وهي  نقطة  أقرب  في  يبلغ  أن  الحاضرون  نصحه  اق 

بوليس )ديم موسى(... وتم ذلك وبعد قليل من التحري سقط الرجل أرضا  

 مرة ثانية مغمى عليه... ونقل على أثر ذلك للمستشفى...  

المهم ناس النقطة أتصلوا بي أنا والزول الواقف ورا الزول أب جالبية     

تنين زمال في المباحث زي ما انت عارف... ونسبة لكثرة داك... نحنا اال

معرفة   في  كبيرة  خبرة  أخدنا  والتعدي...  والختف..  السرقات..  أحداث 

الحرامية والنشالين ومواطن سكنهم... فعلى الفور عرفنا أنو البختف دا  

من الحرامية هو )فالن( الذي يسكن في المكان الفالني...فتحركنا لمنزله 

الفور. شوية  على  قبل  بأنو  أفادونا  الجيران  مغلقا...  المنزل   ووجدنا   ..

تحركاته..   تماما  بنعرف  الخبرة  وحسب  نحن  ومرتو...  هو  خرج 

 واتجاهاته.. والى أين سيذهب...

ذهبنا للنقطة و لم نتحصل على عربة في القسم... فتحركنا عن طريق    

قف البصات...  المواصالت الى كسال... هناك عملنا تحريات خفيفة في موا 

وعلمنا أنه تحرك نحو حلفا الجديدة... ومن غير تلفت تحركنا نحو حلفا  

الهدف   الرجل  لمحنا  الخرطوم...  الجديدة... وهناك في موقف مواصالت 

الما بغبانا... هو  وزوجته... وهما اللذان يقفان من خلفي االن... الراجل  

ليهو.... سلمنا الشنطة  عرفنا فارتبك ارتباكا شديدا... وبعد ما  قبضنا ع

المبلغ  اقتسام  للقسم...  نسوقه  ونحن  علينا  واقترح  مالواة...  غير  من 

فيما بيننا... وأصبحت هذه جريمة أخرى...االن أنا أجلس على شنطة بها  

تمانين ألف لاير سعودي بالتمام والكمال... بعد أن تم حصرها في مركز  

طة قديمة... لف القروش  بوليس حلفا الجديدة... وهي وزي ما شايف شن

بداخلها بى قطعة قماش كبيرة... عشان تبقى سنطة غيارات وما في زول  

 يشك فيها..  



 

 

ب    كثيرا  وزميله...  أشدت  هو  بذله  الذي  ...     المجهود  وبأمانتهما 

فستكون   جمع...  فد  ماله  بأن  القروش  صاحب  يخبر   ال  أن  وأوصيته 

 تدرجو في توصيله المعلومة حبة.. حبة. المفاجأة عليه قاتلة...(( ...لكن 

أخيرا حملته تحياتي للمقدم محمد األمين... واوصيتو أن  يقول ليهو عمر  

 العماس بسلم عليك... ودا لزيادة الخلطة تسبيكة... ولبث الطمأنينة لديه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     (٦ ) 

وفي      بورتسودان  ليال في  تغسل  شوارعها  كانت  وقتما  مجدها...  أيام 

بالماء العذب... كي تصبح عروسة طيبة..  ندية.. ومشعة.. في  يومها  

واستحقت   األحمر(...  البحر  )عروس  سميت  الغسيل...  ليلة  يلي  الذي 

االسم...  فانك يا عزيزي القارئ... كلما قلبت صفحات محتواها الزاخر...   

وتبص النظر...   لن  وامعنت  فانك  الجاذبة...  مناحيها  في  أردت  أينما  رت 

العود   يجبرك على  يسوقك و  منها...  ما تصفحته  .. فسيظل  بعيدا  تذهب 

التجوال   يصبح  وعليه  وانتشاء....  متعة  اكثر  وانت  اليها  ويلويك  لها... 

بين مرافئها...  وداخل أفيائها...ادمانا...  ومرتعا يطول أمده...  تتعانق  

الطيبة بأيام  أواصره  وتعود  الجراحات...  تضمد  متفردة...  الفة  في   ...

 الصفاء الماضيات. 

هكذا كانت مدينة الثغر ... تبسم لك ان طالك السأم... وتدنيك اليها ان      

خفت الفراق... وتدسك بين جوانحها ان ألم بك الخوف.. أو الجزع.. أو  

التوقع... وهو أبعد ما يكون عنك... فهي في كل األحو ال تؤكلك..  سوء 

بعذوبة   ومروية   ... عطائها  بصالح  مشبعة  فهي  وتغنيك...  وتسقيك.. 

مجتمعها... ومغنية بفائض ثرواتها...       يعجبني ويمتعني كثيرا... عند  

قلب   بينهم...   الكلمات  وتبادل  قومها...  من   بعض  لدى  الحديث  تمدد 

)ندلن )نزلني(...ينطقها  يقول  أن  أراد  فاذا  داال...  ويعني:  الزاي  ي(... 

أنزلني.... وبعض من قومها يعجبني عندهم قلب العين الفا... فعندما يريد 

فالمعرفة   تأرف؟(...  ما  )انت  ينطقها:  تعرف؟(  ما  )انت  لك:  يقول  أن 

كالمهم...   تزين  سمة  االمالة  بعضهم  وعند  يشجي...   نغما  تصبح 

مال بأي  تناولها  فيستطاب  )القراصي(...  )القراصة(..  ح  فينطقون 

أيه(  دهلك  )انت  فيقولون:  هاء...  الخاء  تصبح  بعضهم  وعند  موجود... 

بدال عن )انت دخلك ايه(... وهنا يجب التعظيم.. واالنتباه.. ورد التحية...  

ويا عجبي عندما يقدمون االسم على الفعل في الحديث... فيستحق الواحد  

 عندها أن يقلب هوبة..   

اخر...        شأن  فهو  والقطارات...  والعبارات...  السفن...  حديث  أما 

عند   خاصة  سمة  فهي  بعضها....  مع  األصوات  تختلط  عندما  وبالذات 



 

 

على   ببعضها...  األصوات  كل  تتعلق  عندما  السنة...  برأس  االحتفال 

الساحل..    وعلى  ليال...  الثانية عشرة  عند  المسامع...  أطراف صيوانات 

ان تتخير ما تريد سماعه منها ... أبواق البواخر ... وصفارات    فلك انذاك

القطارات... واجراسها...  ونغمات الزوارق... وبوري السيارات صغيرها  

الشباب  أصوات  مع  تام..  تمازج  في  جميعها...  تنبعث  وكبيرها... 

والتصفير...   التصفيق...   وايقاعات  االطفال...   واصوات  والشابات... 

تشكل  والنغمات.. التي  المتداعية...   األصوات  من  الكثير  ذلك  وغير   .

سمفونية منتظمة ومتداخلة... تسري في الدواخل بهمس خافت... ورنين  

 محبب أخاذ... 

األلق       من  فيضا  احتفال...  أو  مناسبة  غير  وفي  كلها  المدينة  كانت 

بأد مزودة  انتهاء...  وبال  البعيد...  للحد  جاذبة  والرقي...  وات والتسامي 

الدافئ....   المأوى  المحنة.. وتوفر لك  تبادلك  المقنعة...  العصرية  الجذب 

من  وصرت  فأسرتني  التلقائي...   ولطفها  الحياة...  صدق  وتمنحك 

فيها منزال... وكمان مبني   فاتخذت  كثيرا...  اليها  عشاقها... واستمالتني 

كغيري  من الحجر... وهو بناء يتسيد األبنية الخشبية... وعليه أصبحت و

من العاشقين... من مواطنيها... وتعلمت فيها كيف اتخير حروفي وأقلبها  

 حيث ما شئت... فعلمتني كيف يكون لكل مقام مقال...  

داخل حواري المدينة المضيافة.... تعرفت على الكثيرين من أهلها...      

الذين سبقوني في عشقها...  فشيدت أبراجا من المعرفة.. و الصداقات..   

بالتقادم وا وأصبحت  بينهم...  وقصصي  حكاياتي  ونمت  معهم...  اللفة 

متشعبة...   وذكريات  طيبة...  أحاسيس  نفسي  تمأل  راسخة..  بنايات 

يتلمس   ثمل  فكأني  تشاء...  حيث  الى   وتقودني  وتبعدني...  تدنيني... 

 أو وجهة... أو اتكاءة امنة تذكر مواطن  االرتكاز... من غير هدى... 

 

 

 



 

 

                                        (٧) 

 عضة الكلبة                                   

 ول:الجزء األ

كان اليوم جمعة... وكانت طيبة كالعادة... جمعني وثلة من أطيب من      

تاكل  الذين  من   ... األوفياء  الخلصاء  من  فتية  بمعرفتهم...  هللا  حباني 

التواصل اال أحسنه... ومن التالقي اال  وتقش في تيابهم... ال يدركون من  

ان تجالسوا... لطفاء أصفياء  ان تحدثوا...   أجمله... جاذبون ومحببون 

كرماء بسطاء ان تسامروا... أنبلهم خلقا جميعهم... و زول الحوبة منهم  

وال   التاخي...  صدق  يعوزهم  ال  كلهم...  فيهم  الوحشة  ورفيق  كلهم... 

 ما تقول عنهم: يخطئهم اخالص النوايا... قل

 )انهم عقدة واحدة تقطعهم سكين(  

تلك       كسته  الذي  منزلي...  في  القدر  وجمعهم  قلوبهم...  بين  الف هللا 

 الجمعة دثارا دافئا... في مدينة بورتسودان...  

بدايات      عند  الجمعة  صالة  سنؤدي  أنا  اذ  بعد...  النهار  ينتصف  لم 

 الزوال... 

معدودة...        بعد خطوات  وعلى  ما...  أمر  لقضاء  المنزل  من  خرجت 

أ  بكلب  مكشرا  اذا  جاءني  عضالته...  قوة  تبدو  بنيته  من  اللون...  حمر 

والجالبية...    هللا  لطف  ولوال  بعرقوبي...  اخذا  علي...  منقضا  مسرعا 

لسبب لي عاهة تابعتني بقية ايامي في الحياة... غايتو قفزت من أمامه...   

ورفعت يدي في وجههة المرعب..  وبقوة خرجت كلمة )جر(...من بين  

كلعنة   زال  شفتي  ال  لكنه  قليال...  أثرها  على  الكلب  تراجع  قاسية...  

مشمرا في طور االستعداد للمواجهة... عليه قررت الرجوع للبيت... طبعا  

كانت المرقة خفيفة... ال تستدعي شيل العصاية أو أي سالح اخر... علما 

أن األفندية ال يحملون أدوات القتال باعتبارها عالمات تخلف... وأنا منهم  

االنتصار...  نظرة  ط الذي غمرته روح  الكلب...  الباب منحت  بعا... عند 

لم   لكني  لنفسي...  بها  أثأر  جوة  من  حاجة  لي  أتناول  ألن  تدفعني  ظلت 



 

 

خاسرة  المعركة  نهاية  تكون  فربما  هلل...  والحمد  الفعلة  تلك  على  أقدم 

بالنسبة لي... المهم عضيت سنوني... وكرجتها في خضب شديد... وفي    

يعني  ح كلبة..  هو  األحمر  الكلب  أن  بعدها  لي  وتبين  مأساوية...  سرة 

انثى... بعد ما الحظت شطورها الكتيرة المدلدلة... الجاراها بى تحتها...  

للجماعة  أقول  أسي  تماما...  بالدونية  وشعرت  شوية...  كبرت  المسألة 

ن  الجوة ديل شنو؟... أقول ليهم  عضتني كلبة؟... الكالم دا عيب... أحس

وال   الكلب...  لون  من  يسأل  منهم  واحد  أظن  وما  وبس...  كلب  أقول 

تكشيرتو   وال  النفزعة...  القوية  عضالته  وال  الحمرالمخيفة...  عيونو 

 المرعبة القاتلة... فهو كلب يعني كلب وابن كلب كمان وخالص...  

االفطار       وجبة  تجهيز  في  بدو  الذين  الطيبين...  الجماعة  على  دخلت 

االبداع  العزابية يظهر  منهم  وكل  ودجاجها...  وأسماكها..  بلحومها..   ...

الكلب...   بعضة  الجميع  تفاجأ  معينة...  أكلة  صناعة  من  اليه  أوكل  فيما 

بفسد  الليمون  عشان  العضة...  محل  في  الليمون  بمصر  الي  فأشاروا 

الفيروس  ما يمشي مع  الساق... عشان  بربط  قام  الفيروس.. وبعضهم 

الدموية لى فوق... عشان لو وصل المخ تبقى مصيبة كبيرة ...    الدورة 

الدم...   باخراج  قام  وبعضهم  بقول...  كان  ما  زي  بتداوى...  ما  تاني 

اال   أخبار  لهم وال  أثناء ذلك ال حديث  الجرح... وهم  بالضغط على مكان 

غير   وخيمة  عواقب  من  عنه...  ينتج  وما  والسعر  الكالب...  عضة  عن 

بأنها عضة بسيطة ما فيها شيء... لكن برضو    محتملة... وبعضهم يشير

أيام...   لمدة عشرة  الكلب  مراقبة  يقترح  وبعضهم  ليها...  يتحوط  الواحد 

بالسعر...   فهو غير مصاب  لم يمت  فهو سعران... وان  الكلب  فان مات 

ولك أن تتخيل معي عزيزي القارئ... كيف كان وقع حديثهم في نفسي...  

م الفطور جهز وغلبني األكل... خالص ما في  المغلوبة على أمرها... المه

وأنا   المية...  مية  فاتحة  كانت  ما  بعد  المية...  مية  اتقفلت  والنية  شهية 

أشوف   أمشي  والزم  كملت  فاالجازة  لجدة...  أسافر  يفترض  يوم  تاني 

 شغلى...

دكاترة      جمعة  الدنيا  وطبعا  للمستشفى...  اذهب  أن  أحدهم  علي  اقترح 

النبطشي... وعيادات خارجية مافي... لكن برضو قلت    ذاتهم مافي... اال



 

 

بره  مرقت  عليهو...   بقدر  ما  أنا  دا  فالسعر  المستشفى...  أصل  أحسن 

عدل....   المستشفى  وعلى  داك...  فطورهم  في  الجماعة  ليك  وخليت 

المرضى  أما  واحد...  عمومي  طبيب  هناك  كان  الحوادث  وفي  وصلت 

ا من  ومعظمهم  المئة..  قرابة  طلع فكانوا  الكلب  الصدف  لنساء... شوف 

مخجل   يوم  غايتو  واقف...  نصهم  في  وأنا  نسوان...  والمرضانين  كلبة 

ليهو    يحكي  داير  واحد  كل  بينهم...  مجابدة  في  كان  والدكتور  شديد... 

لصالة  األذان  أذن  وهنا  وبس..  روكا  بالدور...  وال  بالصف  ال  االمه... 

بعد الغسل... أتوضأ وال أتيمم؟ ما  الجمعة ... فهل أذهب للصالة؟ وال الزم  

بغسلوها  دي  الكلب  عضة  عارف  وما  كلب...  يعضيني  مرة  أول  أصلو 

يخرج   أن  أراد  ربنا  اليدلني؟...  ألقى  وين  عليها...  بمسحو  وال  بالموية 

يخارج   داير  كأنو  فائقة...  سرعة  في  الجمع...  ذلك  وسط  من  الدكتور 

 ماشي وأنا أسأل:  نفسو... فسكيتو سكة كلب... ولميت فيه وهو

كلب... لكن ما أظن يكون بي سنونو امكن يكون  ٦)أنا يا دكتور عضاني  

بأظافرو(... وانتكلت على كتف الدكتو  بى ايدي..   ورفعت محل العضة  

عشان يشوفو... قال لي مهما كان انت الزم تاخد المصل... ولمدة واحد 

التقول   مسرعا  ومشى  السرة...  في  حقن  يوم...  ساكيهو  وعشرين 

فاتتني...   الصالة  بيص...  حيص  في  بقيت  وساعتها  كلب...وخالني... 

 ورجعت البيت األكل غلبني. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     (7 ) 

 عضة الكلبة                                

 الجزء الثاني:

كانت ليلة السبت ديك... التي قضيتها وحيدا... غير عادية... ال أعلم     

كم نمت فيها من الساعات... وكم تقلبت فيها على الفراش... بالجد كانت 

ما  لكن  عضوي  بألم  أشعر  ال  انا  البقولوهو...  االالم...  ليل  من  أطول 

يلم    عما  ينتج  الذي  أأللم  من  وأكبر..  أقسى..  بالدواخل...  يجوس 

 األعضاء...  ب

السعر       أعراض  ما عارف  وأنا  أني سعرت...  الليلة  تلك  في  تصورت 

أني   بينها...  وتصورت  العض من  كيف... ولم أسأل عنها... لكن يمكن 

شفيت تماما وطلعت الحكاية برانية... لكن طوالي أرجع للمثل السوداني  

 البقول: 

 )حلم الجعان عيش(. 

متدافعة     خياالت  بي  طافت  او  لقد  العضوي  للهالك  يؤدي  معظمها   ...

النفسي... وأنا في طور من أطوار العمر... الذي يتوق للحياة بنهم زائد 

على   منتصبا  أقف  كنت  الفجر  أذان  قبل  ما  المهم  التراجع...  يقبل  ال 

ما شعرت   المنكوبة...  للرجل  استكشافية  خطوات  بضع  أخطو  رجلي...  

بز  للشفقة... وبعد  يدعو  بشيء  المرتقب...  ساعتها  السبت  يوم  فجر  وغ 

شوارع   أجوب  توجهت  اليوم...  ذلك  شمس  وشروق  الصالة...  بعد  ثم 

المدينة...  افتش عن عيادة خاصة... تمارس نشاطها صباحا... ومن بعد  

البحث المضني..  واالستفسارات المتعددة... وصلت الى األمل الضائع...  

الدكتور سيحض أفادوني أن  المبنى...  العاشرة صباحا...  واقتحمت  ر عند 

ليال... وذلك مما يسود   لكني كنت أحسبها  نهارا...  يعني  طبعا صباحا... 

الصبر...   أدمنت  والوفرة... صبرت.. وصبرت.. حتى  الكثرة  دقائقها من 

انبلج   بقليل  وبعدها  الهوينا...  تمشي  متثاقلة  تتبختر..  العاشرة  فجاءت 

الوجه.  الدكتور... مشرقا صبوح  الناضح  صبحي وحضر  باألمل  .. مليء 



 

 

بين   ما  هو  كما  حالينا  في  الفارق  كان  وقد  تماما...  عكسي  فهو   ...

رشاقة   في  المرضى...  الجالسين  نحن  علينا  رد   ... والمغرب  المشرق 

مقعده  في  الدكتور  يتوهط  أن  وقبل  منازع...  بال  األول  كنت  متناهية... 

اب... قالها بصفاء  ندهوني ... فدخلت... وجلست أمامه... مما تشكو يا ش

ذلك  في  يدور...  كان  عما  األحوال  من  حال  بأية  تتشابه  ال  نفس... 

صوتي   انقبض  فقد  عليكم  أخفي  ال  الجريحة...  نفسي  داخل  الوقت... 

منها   جزء  يعني  شوية...  وملخبطة  مخلوطة  اجابتي  وجاءت  فجأة..  

 ها...  كالم... وجزء تمتمة... وجزء اشارة... غايتو يا هللا الدكتور فهم

 )كدي وريني مكان العضة(... 

 جملة رمى بها الدكتور علي  تلقائيا ...  

 فأسلمته رجلي على الفور.. تفحصها... وقال لي:   

بتعطلك   وما  بسيطة  حقنة...  وعشرين  واحد  وهو  المصل...  تاخد  )الزم 

الى جدة...  اليوم مسافر  أني  أخبرته  فأنا مغترب والزم    من شغلك(...   

أنت أحصل   ممكن  وما  هناك...  للعالج...  شغلي  يوم  وعشرين  واحد  ظر 

 استبشر الدكتور خيرا بكالمي وأردف قائال: 

   ...) للسعر  فقط  واحدة  حقنة  في  السعودية  في   ... حاجة  أجمل  )دي 

ونادى على الممرض بأن يحضر له صندوق الحقنة الفارغ...   الصندوق  

السيفين والنخلة... المهم طمني  وخفف عني    سعودي...  يحمل عالمة 

عن   سألته  وأودعه  أشكره  أن  وقبل  بدواخلي...  يعلق  كان  مما  الكثير 

 أعراض السعر... فقال ضاحكا: 

 )ما تشيل هم ان شاء هللا مافي سعر وال حاجة(...      

الواحد       امكن  المعلومة...  واخذ  السؤال...  تكرار  على  أصررت  لكني 

حاجة الواحد يعرف راسو من قعرو...   يسعر وما يكون جايب خبر... فأقل 

 اخيرا تفوه  الدكتور بكالم ال يرضيني... لكن معرفته ضرورية:  

 )اذا الواحد سعر بهوهو زي الكلب(....  



 

 

سيارتي       أقود  كنت  وملخبطا...  منزعجا...  العيادة  من  خرجت  عندها 

لمخاطبته  نفسي  تاقت  الطريق...  في  كلبا  رأيت  وكلما  يذكر...  وعي    بال 

بحبة هوهوة... بالقدر الذي أستطيعه... رغم أني ال أفهم من لغة الكالب 

 اال حرفيها وهما:

 الهاء.. والواو المكررتين )هو.. هو(.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   (7) 

 عضة الكلبة                               

 : الجزء الثالث

مساء     الرابعة  حوالي  جدة...  لمدينة  السودانية  بالطائرة  وصلت 

وجدة...   بورتسودان  بين  ما  فقط...  ساعة  ربع  فيها  طرت  السبت... 

الحزام... غالبا ما   القصيرة عدم فك  الرحالت  كثيرا في مثل هذه  اعتدت 

وأنا مربوط... عشان أقول وهللا على طول الرحلة كلها ما أكون متكيف  

فكيت الحزام... لكن وفي هذه الرحلة بالذات... أكون صادقا لو قلت لكم: 

أبدا..  كان فكري كله مربوط بصندوق   أنا ما فكرت في الحاجة دي  انو 

بورتسودان...   في  الخارجية  العيادة  دكتور  من  الشلتو  السعر...  حقنة 

 من قصر الرحلة...  كان لسان حالي  يقول:  وعلى الرغم

 )يا ربي متين أصل  جدة؟(...

وناشف...   صغير  سندوتش  كان   الطيارة...  في  لينا  قدموه  تماما  اذكر 

مع   يتواكب  أصفر...  لونه  وكأس عصير  ناشفات...  طعميات  تالتة  فيهو 

   حجم السندوتش... ال أذكر هل أكلته أم ال... وهل شربت العصير أم ال..  

الشهية   أفقدني  الذي  الهم  من  لكن  األكل..  من  ما  شبعانا...  كنت  فقد 

 تماما...

اتخارجت من       المهم  ما كان عندي عفش شنطة سمسونايت وبس... 

الذي   همي  من  أثقل  كانت  تلكئها  وفي  دقائقها  لكن   ... بسرعة  المطار 

أني  أحمله بين جوانحي ... وهنا ال أذكر من تفاصيل هذه الرحلة... غير  

اتجهت ألقرب منزل صديق لي هو االستاذ/ بابكر عبد القادر ... من ناس  

العربية   الجوية  للخطوط  التابع  الخالدية  حي  في  ويقع  األراك... 

 السعودية...  

في        رسمية  عطلة  كان  السبت  فيوم  بالمنزل...  وجدته  هلل  الحمد 

 السعودية... ملكته الخبر وقلت ليهو: 



 

 

األجزاخ على  نلف  ذلك  )يال  وكان  الطيارة(...  في  متغدي  فأنا  انات... 

 لكسب الوقت... الذي ظللت أتصارع معه منذ يوم  أمس الجمعة.  

الهم معاي وغلبو اليسويهو... أصلو        خرجت أنا وصاحبي الذي شال 

األمل   يقودنا  لفينا...  زيادة...  سكتتو  حالتي  وكمان  سكوت...  زول  هو 

أجزاخانات سبعة  على  على    والرجاء...   نتحصل  ولم  وشهيرة...  كبيرة 

لمستشفى   نذهب  أن  الصيادلة  أحد  الينا  فأشار  للحياة...  المنقذة  الحقنة 

معدية...   أمراض  العندهم  الناس  فيهو  البكرتنو  المكان  دا  الكرنتينة... 

الهم...   جرعة  لي  زودت   دي  جدة...الحكاية  جنوب  أقصى  في  ويقع 

م نحنا  يعني  الحياة...  بمفارقة  جاهزة  وشعوري  عدوى  على  شين  ا 

 ومحضرة... نستنا عضة الكلبة التي ال أظن أنها  بت حالل...  

من بعد وصولنا  للمستشفى... بدأنا باألجزاخانة أوال... وأنا كانت ما     

سكاني )أم هلله هللة(... كان دعائي متواصال... ومفوضا أمري الى هللا  

الغربة في  السعر  منه  أخاف  مما  اكثر  وكنت  نحنا  ...  سعرنا  عشان   ...

وقتها   أعلم حتى  ال  أني  رغم  بعرفو...  زول  في  ما  متفرد...  السودانيين 

 عالمات السعر... كان صاحبي السكوت يردد جهرة ويقول: 

 )يا مهون تهون(...  

أساليب        من  نوع  أي  استخدام  أو  التحفظات...  من  نوع  أي  بدون 

 اللطافة واألتوكيت..  مددت صندوق الحقنة الفارغ للصيدلي وقلت ليهو: 

 )دا عندكم(... 

الخطوة   في  أفكر  كنت  كما  يراودني...  زال  ال  األمل   لكن  متفائال  أك  لم 

بكر... مسمرة  التالية فالى أين ستكون؟... كانت عيوني وعيون صاحبي با

في وجه الصيدلي... تتوق لخبر ربما يكون مفرحا لنا... كان ما بين وقت  

قسناه  أننا  غير  معدودة...  ثوان  بضع  اال  عليه...  واجابته  له  سؤالي 

من   لتناولها  وجاهزا  لالجابة...  جدا  ملهوفا  كنت  بالساعات...  وقدرناه  

بشرها..   أو  بخيرها  متناهية..  خفة  في  شفتيه...  جانب   بين  كان  وان 

 الخير هو األمل المرتجى...   



 

 

 )أيوه موجود(   

جاءنا   باألدوية...  المتراصة  الرفوف  نحو  يتجه  وهو  الصيدلي...  قالها 

صندوقنا   وببن  بينه  ويقارن  يقلبه...  وهو  المشابه  الصندوق  بنفس 

 الفارغ... فكان هو هو... نفس المضمون. 

والسرور. االثنين..  نحن  عندنا  الفرح  النفسية..  موقف  والراحة   .

والذهنية.. والجسمية.. ال يوصف على االطالق... سا عتها صاحبي بابكر   

 قال لي: 

 )كنا وين وبقينا وين(.. 

في       عليه  دخلنا  الذي  الطبيب....  من  روشتة  احضار  هو  تبقى  ما 

غرفته... فاذا هم حوالي سبعة أطباء بينهم طبيبة... معظمهم مصريين...  

أمام مكتبه... كتب لنا الطبيب الروشتة وأحضرنا الحقنة  كل منهم يجلس  

يعمنا سرور عميق... أوضح لنا الطبيب أن هذا المصل ال يعطى للمريص 

اال من بعد االختبار... اختبار بسيط ال يستغرق ربع الساعة من الوقت...  

فامتثلنا لذلك... جا ممرض أداني حقنة صغيرة على ساعدي... وقال لي:  

شوي مميت...  انتظر  تثاقل  الساعةفي  ربع  مضت  النتيجة...  نشوف  و  ة 

جاي..   راسو  في  يلولح  بدأ  الذي  الطبيب...  على  نهايتها  في  أدخلني 

 وجاي.. ويقول: 

)لألسف يا شاب عندك حساسية ضد المصل... وما ممكن تاخدو... واذا  

 أخدتو ستموت خالل خمس دقائق فقط( 
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 الجزء الرابع: 

الخبر بالنسبة لي كالصاقعة... دنقرت عند سماعه... من بعد أن      كان 

مأزق...   في  أصبحت  االن   ... الدكتور  وجه  في  نظراتي  مع  أتلذذ  كنت 

 فاألمل الوحيد أضحى سرابا... شاركتنا الدكتورة وتساءلت:

هو  ) كلبة؟ هل  أم  فأردفت:    (كلب  والدة؟ )فأجبتها...  كانت  فأجبت    (هل 

 بنعم... واتبعت حديثها بقولها: 

 ... وقال اخر: (أطمئن ياشاب... فالكلب السعران ال يحمل وال يلد)

أبدا) يهاجم  ال  السعران  فلكلب  النفس...  عن  دفاع  نسميهو  نحنا  ...  (دا 

 وقال أحد الدكاترة المصريين وهو يضحك: 

ما) فيهو  انت  المكروب  وتفرغ  الكلب  تعض  بكتاب ( كان  اخر  وجاء   ...

 كبير...  يدعي أنه وجد حال وقرأ فيه اسم عالج حديث يقول: 

(Human anti raibis vaccine ) 

   :وقال لي 

 ...  (تلف على األجزاخانات لعلك تجده)

 عندها رميت بسؤالي الحائر: 

 )واذا ما لقيتو(...فقال لي أحد الدكاترة:

ن تترك االمر هلل وتصبر... فاألمر يصبح ما بين الحياة والموت )عليك أ

 % لكل منهما(...  ٥٠بنسبة 

منهم        وكل  فوقي...  تطمن  بقت  الدكاترة...  من  المجموعة  كل  لكن 

 يدلي بدلوه في الحديث... 



 

 

حزينا...        منهم  وخرجت  زوشتة...  في  العالج  اسم  لي  كتبوا  المهم 

ت وفقدان  غمة...  بى  أو  ومصاب  شكرتهم...  قد  كنت  ان  أدر  لم  ركيز... 

قلت لهم وداعا... فقد كنت في حال لم استطع حتى حمل الروشتة... التي  

وجهين   نحمل  عندهم  من  خرجنا  أيضا...  مكشر  وهو  بابكر  تناولها 

صاحبي   كان  ذلك  من  وباألدهي  ومكرفسين...  أسمرين...  سودانيين 

 يخطئه الناظر اليه من بعد... مشلخ... تكشيرتو أخذت موضعا بارزا... ال 

قمنا بنفس الجولة على األجزاخانات.... لم نوفق كالعادة... بس كان       

عبد  الملك  جامعة  مستشفى  أجزاخانة  هي  واحدة  أجزاخانة  لينا  باقي 

بابكر  لتعب  ونسبة  عنا...  لبعدها  ونسبة  المدينة...  شرق  في  العزيز... 

أ  فارقه... وغدا سأواصل طريقي  الذي بدأ يظهر على وجهه... رأيت أن 

 لألجزاخانة المتبقية...  

جهزت       الخرطوم...  في  كانوا   االوالد  الفارغ...  منزلي  الى  ذهبت 

العربية ونفضتها... وكيف تم ذلك أنا ما عارف... المهم كانت ليلة طويلة  

 للحد البعيد... قضيتها بصعوبة... 

األمل.      الروشتة..  شلت  الباكر  الصباح  محمد في  زميلي  وغشيت   ..

الجامعة   نفس  مختبرات  في  يعمل  فهو  بري...  ناس  ...من  بابكر 

 المستهدفة... دا كلو عشان ما تحدث طامة وأكون وحيد...  

فحمدت هللا على        الصيدلي...  بيعرف  وبحكم عمله  بابكر  أخونا محمد 

وناول فتيا... سلمت عليه  فكان شابا سودانيا  بالصيدلي  التقيت  ته  ذلك... 

بكالم   ويهمهم  االستغراب...   عالمات  يبدي  وهو  قرأها  الروشتة... 

 مبهم... متجها نحو رصات األدوية في الرفوف... وسمعته يقول:

لم   لنا متحسرا  المكتوب... رجع  العالج  يقصد  كان  اعجاز(... وأظنه  )دا 

وبدأ   االن...  حتى  يصلنا  لم  حديث  دوا  دا  انو  قال  شيء...  على  يظفر 

 يحكي لي: 



 

 

)دي أدوية غير موجودة أصال... ياخي اتوكل على هللا وسيب الموضوع  

ونحنا   السابقون  انتو  وراك؟...  نخلد  حا  نحنا  مت  لو  انت  أصلو  دا... 

 الالحقون... خلي ايمانك قوي(... طبق لي الروشتة ومداها لي...  

 سألته السؤال التقليدي:    

 )أعراض السعر كيف؟(...قال لي: 

بيشعر    يعني  )الواحد  كثير...  لعاب  بافراز  يصاب  خمول...وبعدين  بى 

 ريالة... وفي النهاية بهوهو... ويمكن يعضي الجنبو(...وسألته:

 ) بعد كم من الوقت امكن الواحد يسعر؟..( 

 قال لي:  

 )اسبوع تقريبا(... 

 وسألته عن مواصفات الكلب السعران.... فقال:   

 )بيكون ضل... وغير مركز... وما بهاجم(... 

جملة  فقال  بشراسة...  علي  هجم  العضاني  الكلب  هلل...  الحمد  له  فقلت 

 اوردتني موارد الهالك: 

 )احتمال يكون ما سعران... لكن يكون حامل للمكروب(... 
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 :الجزء الخامس

 واألخير..... 

أمنيتي        كانت  بس  هللا...  رحمة  راجي  وبقيت  انقطع...  األمل  خالص 

الوحيدة أن ال تكون تلك الكلبة... بنت الكلب التي أشك في نسبها كثيرا...  

واتجهت   بابكر...  محمد  أخي   ودعت  للمكروب...  حاملة  تكون  ال  أن 

ى  مباشرة لحي الخالدية.... حيث سألتقي بأخي بابكر.... بعد أن أعرج عل

ناس   من  الحي...  نفس  في  عبده...  علي  محمد  الوفي  الصديق  منزل 

األبيض... دخلت منزل محمد علي... ووجدت أخا عزيزا علي هو األستاذ 

األديب/ فؤاد حسن قباني... من ناس األبيض... الحي البريطاني... طبعا  

ال علم له بالعضة اللئيمة دي... ولم يدر بخلدي أن أحدثه عنها... يعني  

 سيتها منو... عن قصد طبعا... جزء خجل...  وجزء غتاتة... د

دار بنا الحديث في مجاالت كثر...  صاحبي كان منضمة عكس بابكر...     

حتى   وأدبا  شعرا  ومألني  شيء...  كل  عن  فتحدث  العنان...  له  أطلقت 

ارتويت... وكدت على أثر ذلك أن أنسى معاناتي... التي ال تنسى أبدا...  

ا صاحب  حديثنا  لسه  وأثناء  مشواره...  من  يرجع  لم  علي  محمد  لدار 

فتاة   أو قل شبح  فتاة...  الوقت... دخلت علينا  الودود والجميل في نفس 

بيضاء صافية اللون... تمشي على أربع... ان لم تمعن النظر في مشيتها  

يتبين ذلك من جر رجليها   متأمال... كانت كالعرجاء أو شبه المشلولة... 

تمش المعكوفتين...  جرا وهي  يديها  األمام... ومن حركات  الى  منحنية  ي 

ونظراتها المكسورة... التي تنصب نحو القاع... أمامها... حيتنا بايماءة 

النساء  موضع  نحو  البيت  تدخل  وهي  العين...  تخطئها  تكاد  خفيفة... 

بالداخل... فالخارطة المعمارية للمنزل.... تحتم على الزائرين من النساء 

الرجال... المرور عبر الصالون حيث كنا... أنا وفؤاد جالسين...    أو من

ريح   تدفعه  كمن  الداخل  نحو  وتدحرجت  شفة...  ببنت  الفتاة  تنبث  لم 

مثلما   عاديا...  حدثا  واعتبرته  أبدا...  انتباهي  الموقف  يثر  لم  عاتية... 



 

 

يحدث عندنا كثيرا في قرانا السودانية... ففي شبشة األمر عادي... يعني  

 مشتق من عبارة:

 )حبابك عشرة البيت بيتك(... 

 بعد تواري أثر الفتاة... استلم أخي فؤاد ناصية الكالم... وانبرى قائال: 

كانت   وما  األبيض...  بنات  أجمل  من  كانت  دي...  الدخلت  البت  )شفت 

 ...(بالحالة دي... بس عضاها كلب

 )يا رب أسترني...(...  

حو من  الصالون  وأظلم  سرا...  وعن  قلتها  عني  خيالي  وانفصل  لي... 

متابعة حديث فؤاد(...ولما رجعت لحالتي األولى بعد فاصل قصير... زي  

باتساع غير معتاد... اللتقاط   التلفزيون... أرخيت سمعي  ما بقولوا ناس 

قائال   وأردفت  كثيرا...  يهمني  أصبح  فاألمر  المعلومات...  من  المزيد 

 لمحدثي الوناس: 

 )وبعدين؟(... 

مصر...    فؤاد...واصل      مشو  ليها...  ودوها  ما  جهة  خلو  ما  )أهلها 

يا   قالوا  ليها... وهللا زي ما  أتوصلوا  لندن.... ودي أحسن حالة  ومشوا 

 صاحبي... الجمال مسحور(...  

 وأقول سرا:  دأت االن أبحث في دواخلي ..  ب     

 )الجمال المسحور العندي وينو؟(...  

لوحده...    الصالون  وليس  تماما...  عيني  في  الدنيا  كل  االن  أظلمت  لقد 

وتخيلت ما الذي سيحدث لي أنا... الما مشيت مصر وال لندن... ال بد أن  

 تكون المسألة عويصة... بل وعويصة جدا...جدا... وقاسية. 

ا       بتساؤالتي عن  االن  ادلي  أن  لي  ناس بدا  أصبح من  ففؤاد  لسعر... 

 التجربة... فقلت ليهو:

 )انت يا فؤاد أخوي الزول بيسعر بعد كم يوم من العضة؟(....... 



 

 

 فأجابني على الفور:  

 )في اسبوعين بس(...

وسألته عن أعراض السعر... فكانت اجابته التي تحمل الجديد عن الذي   

 ظل خافيا: 

الماء بيده على االطالق... يعني بخاف من   )أن المصاب ال يتحمل لمس 

باهلل  عوذو  يا  تانية...  أعراض  تجيهو  داك  شديد...وبعد  خوف  الموية 

 منها... وبراك شايف البت دي حصل ليها شنو(...... 

هذ     منحني  عند  أن  بعد  فؤاد....  أخي  وأودع  أتخارج  أن  رأيت  الحد  ا 

لمحمد  التحايا  له  محمال  السعر...  حالة  لممارسة  كبداية  اخرا  أسبوعا 

 علي... 

متعلقا        هللا...  الى  أمري  أسلمت  قد  وأنا   ... لبيتي  مباشرة  توجهت 

أكبر وعزمت على ترك األمر   بيقين  البيت  بحبال رحمته وبس... رجعت 

 . كما أوصاني  صيدلي الجامعة...  هلل..

لصالة      أتجهز  كي  وتحركت  المفزع...  اليوم  ذاك  شمس  االن  غربت 

نحو   مصلوبتان  وعيني  الحوض...  عتبة  على  جلست  المغرب... 

 سي: انت تنقط تف..تف..تف... وأسائل نفالماسورة... التي ك

لكني   الماسورة....  فتح  قبل  كثيرا  ترددت  المسها؟(...  ربي  فتحتها  )يا 

بأصابع فاترة... وبدأت أغازلها... لكن ما عارف ان كنت بتبسم معاها...  

عيوني   مقلع  وكمان  مكشرا...  أكون  قد  أو  ليها...  بوزي  مادي  وال 

 ومسحبها... خوفا من المجهول...  

 )أريتني لو ما القيتك يا فؤاد(... 

ي زول  أسررتها في نفسي... طبعا كل الكالم كان في السر... عشان ما ف 

بى حذر   ايدي  ومديت  توكلت على هللا...  زول  يا  المهم  ذاتو...  بسمعني 

شديد للموية النازلة شررررررر... لكن ما وصلتها ليها... اصبحت أحدث 

 نفسي وأقول: 



 

 

)أياها البداية ذاتها... الخوف من الموية... أوال ثم السعر العديل... ربنا  

 يكضب الشينة(... 

النهاية       في  بصعقة  غايتو  واذا  االن  المستها  الماء...  اقتحام  قررت 

حتى   فوق  لى  تسري  وبدت  أصابعي...  حركت  شلت  مميتة...  كهربائية 

عيني اليمين غمضت...  أو أني تصورتها طفت شمعة عديل... فانتفضت  

الرزاز   يصله  ال  حتى  الحوض...  من  قليال  بجسمي  وابتعدت  واقفا... 

 زودت سرعتها اكتر من اللزوم....  المتطاير من ماء الماسورة... التي

االسبوع      أكملت  ما  أني  مع  جد..  جد..  بقت  الحالة  أن  أيقنت  االن 

األول... غايتو هللا يستر... ويجيب العواقب سليمة... دا ما جن عديل...  

يا جماعة هللا... أصلو الجن هو شنو؟ ... زول وحيد ويتكلم مع نفسو...  

ية؟ بخاف منها... الفضل شنو تاني؟...  ويزاول من كل شيء... حتى المو

 اال أقلع مالبسي وأطقع بى الحجار... 

قررت من ساعتها أن ال أتعامل مع الماء على االطالق ... والماسورة    

دي التشوف ليها زول يقفلها... وقررت أن أذهب االن وعلى الفور  الى  

لسا واالستعداد  ذنوبي...  لكفارة  محاولة  في  المكرمة...  الفراق  مكة  عة 

فيها   وال  كدا...  لي  بتسوي  برضو  زمزم  موية  كمان  وأشوف  األبدي... 

المغرب بمنتهى الخشوع...   تيممت وصليت  الفور  رحمة شوية... وعلى 

 مع قراءة السور الطويلة... والتسبيح الفايت حدو...   

مكة...      حتى  والدعاء...  بااليات...  يلهج  ولساني  سيارتي...   حركت 

شوية... يعني حبة رجولة جاتني  وكدا... وقلت يا زول انت    وهنا ترجلت

في أطهر مكان على األرض... ياهلل موت.. موت.. حياة.. حياة... دخلت 

من   واخر  يتوضأ  من  هناك  زمزم...  بماء  مبلل  والجميع  الحمامات 

ليك   ولقيت  الناس  دافرت  بالماء...  ويتبلل  يرش...  وبعضهم  يغتسل... 

مويت في  تكب  ورزازها ماسورة  شووووووو  وتقول  سبب...  بدون  ها 

موية   زي  مكهربة  وما  باردة...  كانت  تحتها  نفسي  حشرت  يتطاير... 

 ماسورتي ... يا زول اتغسلت تمام... واتوضيت مرتين... 



 

 

واتجدعت في الموية ديك مع رشفة رشفتين... وبللت بشكيري... طبعا   

صليت وانبطحت    كنت محرم ... وخرجت من الحمامات... زول.. زول... 

أقوم   مرة  ومرة  الحرية...  بكل  الصنع...  ايراني  الحرم...  سجاد  على 

وأبل   كمان  وشي  وأغسل  الجنبي...  الحفاظة  من  زمزم...  من  أشرب 

 بشكيري...  

يا ولد   الشي كان خوف بس... وقلت  لم أسعر بعد...  أنني  عرفت حينها 

فرج...   ألف  ليها  للسعر...  أسبوع  من  أكتر  ليك  أبو  الباقي  قال  ما  زي 

 القنفود... قالوا ليهو دايرين يضبحوك... قال ليهم: 

 )سلة السكين ليها ألف فرج(... 

مشيت عملت عمرتي وأنا أكثر اطمئنانا... وطيبة نفس... طبعا أكثرت من 

أو   رهق  بأي  شعرت  وما  النبي...  على  والصالة  واالستغفار..  الدعاء.. 

 خمول...  

الى جد    التالي  اليوم  ة... حامال معي جركانة من موية زمزم...  رجعت 

موية   في  واثق  ما  أصلي  وأنا  معروفة...  ما  فالظروف  تحوطا... 

 ماسورتي..... 

أسأله        زول  االقي  ما  كل  وبقيت  عملي...  مكان  الشركة...  مشيت 

 وأقول ليه: 

أسئلتي...وتمددت   كثرت  يوم؟(...  كم  بعد  بسعر  كلب  العاضيهو  )الزول 

بعد  األيام وأصبحت ش )الغريبة  نفسي...  ثقة في  ازداد  يوم  هورا... وكل 

فترة وجيزة من وقت العضة... وفي حالة صفاء... أرسلت لمن يخبرني  

عن كلبة مهدي النوباوي... في بورتسودان... ماتت وال حية؟... وكانت  

اخر حالة عرفتها ان مهدي رحل...  وساق كلبتو ومشى الجبال... وما  

 حية وال ماتت(..  في زول عارف ان كانت

العام   في  دي...  الملعونة  الكلبة  أحداث  كانت  العزيز...  القارئ  أيها 

 م... لكني كلما التقيت بصديق االن...  بقول ليهو: ١٩٨٢

 رب مني... أصلو  المرض دا بتاور )أعمل حسابك وما تق 
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 )كالم في الصميم(                                 

 ( أ)

 قالوا: 

 العايمة البد من تدق القيفة  

 *والقلب الحجر مفتاحو كلمة لطيفة* 

 *ماكل بايعة شاهي من طباعها خفيفة*

 *وماكل الحجاب جواهو زوله شريفة. 

 

 (ب)

 قالوا الخايف الغرق يستعين بالقشة... 

 واختا الرملة ماااتقع المكانة الهشة... 

 توم الصدور الاااا بد من يتفشا... مك

 وما بنتج زرع كان سيدو ماااااحشا. 

  

 ( ج)

 قالوا العرجا بتصل في المراح وخرية... 

 والضل بستقيم  عصاتو كان غرية... 

 الدين الحنيف خصاها في البشرية..  

 قال المرا تخفض في الصالة الجهرية... 



 

 

 (د)

 كبير... قالوا الماااا عندو كبير يشتريلو 

 معروف الجناح كان انكسر ماااا بطير..  

 الزول المكشر كان كساك حرير.... 

 ما بلحق مباشرا سقاك موية زير. 

  

 (هـ)

 كعب البتبع الناس في المفيد والطالح... 

 دون ما يبدي رايا ال يضر ال يصالح... 

 الراجل المتل برق السواري الكالح... 

 زي النيل عذوبة وان زعل كالمالح... 

  

 (و)

 القول ان صدق يشفي ويزيل العلة... 

 وكاس الحقيقة مرير وناس النصيحة أقلة... 

 ود العز عفيف ما برضى عيشة الزلة.... 

 والراجل الهماااام بكره حوامة الحلة. 

  

 (ز)

 الدايرة الدجيج ما بقرعها المحويت..  

 كان طال كان قصر تمشي وتترك البيت... 



 

 

 .. خليك صميم جيب خزينة السوميت.

 تقيف للجار والغريب وما بتقول أديت.

  

 ( ح)

 الكالم كان كتر ما بوقف المقدور..  

 والكور ان حما ما بفرز ضالم من نور... 

 المكتوبة من رب الخلق ما بتنقرع بتفور... 

 سوي العديل الدربو باين   عند الشفيع مشهور... 

 

 ( ط)  

 مسمار القلب لو سيدو فاتو براهو... 

 رجوعو والفاتو ما بطراهو... ما بضمن 

 شيال التقيلة الصحتو مبارياهو...  

 ريقو لين ديمة  ومروتو مسانداهو... 

  

  

 (ك) 

 الزول االضينة ما تجعلو دخريك.. 

 كان قام كان قعد دون قصد يازيك... 

 ما بعرف االصول وال صلة واليك... 



 

 

 اختاه تب ان كتر كالمو عليك... 

 

 ( ل) 

 أقبلها وخليها... كان جاتك عديل  

 كل الكروب المولى قادر فيها... 

 اكرب حزامك ربك عظيم كافيها... 
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                            بعد الليل ما هود                         

بورتسودان      مدرسة  مدير  كابو  الشاعر  األديب  أستاذي  أكرمني 

 الصناعية... 

أي    من  خيرني  أن  بعد  الخرطوم  بورتسودان  قطار  على  نوم  بتذكرة 

المسارين أرغب... كان هناك مسار عن طريق عطبرة الخرطوم واالخر  

من   أسلكه  لم  الذي  الثاني  المسار  فاخترت  الخرطوم...  طريق كسال  عن 

التربية والتعليم بمثابة  قبل...   وكانت تلك اخر تذكرة تسلمتها من وزارة 

كانوا   كما  انذاك   للدولة  المعادي  نشاطي  بسبب  الخدمة  من  طردي 

 يقولون....  

دخلت أنا وأخي الصديق االستاذ/ عبد هللا الخطيب القمرة في الدرجة      

يعني سرير من فو ببد(...  أسرة )دبل  أربعة  بها  ليهو  االولى... وكان  ق 

بالنسبة   تماما...  مريحين  كانا  العلويين...  السريرين  فاخترنا  سرير.... 

لمعلمين بسيطين... وجدنا فيهما منتهى الراحة بعد االنهاك المضني خالل  

معهد   خريجي  من  لنا  رفقاء  مع  بورتسودان  في  قضيناها  التب  االيام 

ورا  عثمان  واألخ  بشير  حامد  األخ  أمثال  العالي...  وكثيرين  المعلمين  ق 

تلك   في  اقامتنا  أثناء  كثيرة  اوقات  في  معهم  وكنا  معنا  كانوا  غيرهم.... 

األيتاذ   أخينا  تواجد  أثناء  ذلك  وكان  بورتسودان...  الساحرة  المدينة 

  ... القاتلة  المثبرة   الكيميائة  التجارب  صاحب  الكبمياء  أستاذ  الحسين 

جر  من  فيموتون  معارفه...  من  الكثير  على  طبقها  ذلك...  والتي  اء 

والغرببة كان بطلع منها زي الشعرة من العجين... بل ظلت مبهمة حتى  

 يومنا هذا...  

المهم تحرك بنا القطار متوجها نحو كسال ثم الخرطوم.... كانت لحظات    

زاد   من  يشتهب  مما  العدبد  وتناولنت  خاللها...  وشربنا  اكلنا  سعيدة... 

نومة أو غنتسة خفيفة هادئة...   يمثل زاد المسافر... والحق يقال شالتنا

وسعرنا بعدها كأن القطر قطرنا... ونحنا أسياده... ما كان في حتتنا دي  

أي راكب حابم وال راكب ما القي لبه محل... تأقلمنا على ذلك وختينا في  



 

 

صفحات   على  سنكتب  اذن  كسال...  حتى  كذلك  الوضع  سيكون  راسنا 

 رحلتنا هذي رحلة سعيدة...  

مس تماما والقطر ماشي ... أصلو ما وقف... ولمبات القمرة غابت الس   

الثغيرة ولعت وهب تبعث بنور خافت... ال يصلح ألي شيء غير  الونسة  

باحتكاكه مع عجالت  القضيب  أزيز  لكن مع  ما كملت  والنوم...  ونستنا 

من   الناتجة  والنغمات  والحديد...  الحديد  من  الناتج  والصرير  القطر... 

العجالت تقف    صوت  التي  القضيب...  تتخلل  التي  الببنية  المسافات  مع 

للهدوء  اضافة  واالنكمتس...  التمدد  عمليات  من  للقطار  وضامنا  حارسا 

الصامت ونسمات ليلية تأتبك من النوافذ الثغيرة من غير استدعاء...لقد 

تخالط كل ذلك مع ما بجوي بدواخل شابين منهكيم ينشدان الراحة واالمن  

الوص بجمالها  وسالمة  المتعلق  الشائع  الصيت  ذات  كسال  لمدينة  ول 

وجنائنها وانسانها وطليعتها الساحرة... لقد أصبنا نحن تالثنين بالوجوم  

جراء الملوالة التي منحنا لها هذا  الخصم الممتع  من الموسيقى الحركية  

اللطيفة . يبدو لي أننا دقسنا كم مرة كدة... ولما الليل أليل على ما أظن  

اللذيذة...  تو الغفوات  تلك  روبط  فانفصلت  المسير...  عن  القطار  قف 

الشبابيك   نحو  الرقاب  مددنت  أظالما...  أكثر  صار  الليل  أن  ووجدنا 

الصغيرة حيث انطلقت أنظارنا الى ما تقود اليه بالخاىج... فاذا هو ضجيج  

األطعمة   الوان  لكل  الباعة  من  يتصابحون  ألناس  وجلبة  وهياج 

مث العضي  والمشروبات  من  المقتنيات  وبعض  والقهوة...  الشاي  ل 

ذلك  وغير  والودع  الجلدية...  المصنوعات  وبعض  والثدف  والخناجر 

صاحبة   جبيب...  هي  المنطقة  تلك  أن  عرفنا  تساؤلنا  وعند  الكثير... 

العسكرية  القيادات  حيث  ومن  المعجزة..  مناخها  حيث  من  السهرة... 

الثناعبة السهيرة في  ومراكز التدريب... كما تضن جبيت أكب ر المدترس 

في   سرائرنا  على  مسمريم  ونحن  سدي  اتكيفنا  غايتو  الزمان...  ذلك 

انبطاح مريح... ظللنا نرقب ذلك النشاط الخارجي بكل احساس عميق...  

 وأظننا كنا ال نتمنى زواا ذلك المنظر المثير....  

أسود      بىجل  لي  واءا  سقي  على  انقلبت  بعني  تحوليو  حركة  ...    في 

يرتدي جالبية فتح رمادية غير مكتملة الزرائر... وينتعل سفنجة وبجلس  



 

 

على طرف اليرير الذي يعلوه سرير زميلب علد هللا... الدنيا ليل طبعا ...  

القمرة خافت... الواح ما ممكن وال بقدر يسوف المالمح كويي...   ونور 

لغرفة التب  المهم زول أسود من غي سالم وال كالم يجلس معنا في تلك ا

اعتبرنتها حقتنا تماما... الحقيقة اتسهدت... وقلت لنفسي )ياربي دا حلم  

 وال علم(... 

 يتبع.... 
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              بعد الليل ما هود                               

 الجزء الثاني: 

تكون ودعتين منكفيات... ومادات رسيهن قريب من  في خت الودع... لما  

بعض... زي ما تقول القدوم قصاد القدوم... تقول الوداعية في مثل هذه 

 الحالة:

)مساررا(... يعني في نفرين عندهم سر مع بعض... في تلك اللحظة قمت  

بتطبيق نفس وصع الودعتين... مع اخي عبد هللا... وفي همس مذهل...  

 بالكفين... التي نعني بها: تعضده االشارة 

 )دا شنو دا؟(...  

كانت خالصة المساررا... أن نفتح للزول دا ... يعني مافي ونسة... وال  

 أي نوع من أنواع الكالم معاه... في الحقيقة كان سبب تحفظنا ناتج عن:

المنطقة عسكرية... فيمكن أن يكون الزول دا أحد عيون نميري...  أما    -

 كون:أغلب الظن فقد ي

حرامي أو كتال كتلة... عشان كدا أحسن نعمل حسابنا... ويبقى النوم    -

لوجانا... يكون بالتناوب... لكن استبعدنا قصة النوم دي خالص... يعني  

 سهر .. سهر.. والبافي على هللا...  

 الزول لما شاف حركتنا... قال:      

 )السالم عليكم يا جماعة(... 

ميتة  بطريقة  السالم  يبدو    ردينا  بتسر...  بتعجب وال  ال  وفاترة شوية... 

 أنه أسرها في نفسه... واستعدل في جلسته وقال: 

 )انتو ماشين وين؟(...

 أجبته:



 

 

 )ما عندنا وجهة معينة(...  

 أردف يقول: 

 )يعني نازلين وين؟(... أجابه عبدهللا: 

خاطرو  )محل هللا يريد(... الزول الظاهر عليهو انزعج شوية... وأخد في  

 ... لكنه واصل أسئلتو وقال: 

 )انتو شغالين شنو؟(... 

 قلت ليهو:  

 )نحنا ماشغالين... نحنا سواح(...  

 ماعارفين لى اسي... الردود المسيخة دي لقيناها وين؟...  

وطبق          القمرة...  باب  تجاه  نظراته  وحول  الرجل...  صمت  عندها 

فدرنا   ما  االضاءة...  لضعف  ونسبة  الوضع...  هذا  في  وتسمر  ايديهو 

كانت     وهل  خايف؟...  أم  غاضب؟...  هو  هل  وجهه...  تعابير  نستبين 

تعابير وجهه تنم عن  القيام بفعل شيء ال يستطاب؟... المهم قلت لي عبد 

خل  كلمة هللا  البسمع  وجايي...  المحطة  نازل  أنا  هنا...  العفش  مع  يك 

 العفش يقول: )هللا يوريني ليهو( ... 

منظرو        مزين...  جلد  بى  ومجلد  مقوس  خنجر  واشتريت  نزلت  المهم 

عن  تميزه  التي  العكفة...  فيهو  عجبني  شيء  وأكتر  وجميل...  ساحر 

لى صاحبى ع المهم جيت راجع... وريتو  فقام  السكاكين...  جبو شديد... 

زادها  جميل...  جفير  وعندها  شوية...  طويلة  سكين  واشترى  نازل... 

حسنا ورونقا...   ولمزيد من االرهاب والجاهزية للقتال... كل واحد سل  

سالحو وبدا يشكر فيهو... غايتو الكالم كتر... وأصواتنا علت... تخللتها  

تدر مسألة  اصبحت  المسألة  مفتعل...  أغلبها  استخدام  ضحكات  على  يب 

الحاجة الستخدامها... نحن االن في نشوة  ان دعت  البيضاء...  األسلحة 

فائقة وكأنا عدنا منتصرين بعد معاناة ما... أحسسنا بالنشوة والنوم طار  

من عيونا  تماما... وبقينا ننوني... ونجتر ذكريات بورتسودان بين الفينة  



 

 

دفين...  صمت  في  يزال  ال  والزول  أرعبناهو...    واألخرى...  انا  يبدو 

وتصورنا أنه سيغادر القمرة تلقائيا... خوفا وحفاظا على نفسه... شعرنا  

ليهم   االرهابيين  أن  انتهاؤها... وعرفنا ساعتها  حان  قد  بيننا  اقامته  أن 

للحاالت  بتدميرهم  جنب  الى  جنبا  السالح...  بقوة  حقهم  بياخدو  حق... 

لم يخب ظننا... و بالزول  النفسية للمستهدف...  يغادرنا خيالنا... واذا  لم 

يتحرك خارجا من القمرة في صمت... فانتشينا أكثر ... وحمدنا هللا أكثر..  

أدخلنا   وارتحنا...  طيرناه  خالص  وافيا...  شكرا  وشكرناه  وأكثر... 

لكن    ... واالستجمام  الراحة  ننشد  وانتكينا  جرابه...  في  كل  أسلحتنا... 

كذابة االمال  نقول   ما  مرة  دايما  الزول  ويعود  لحظات  اال  هي  فما   ...

مكانه  نفس  في  ويجلس  مسلول...  وكمان  سيفا...  يحمل  وهو  أخرى... 

األول وهو أكثر صمتا... منشغال بتقليب السيف يمنة ويسارا... يدسه في  

بعض األحيان في جرابه... ويخرجه في خفة المحاربين... يلوح به من  

 ونحن ننظر اليه من عل. أمام عينيه... ويدسه مرة أخرى...  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                (10 ) 

 المسيد                                

                                     (١ ) 

 )المسيد(...  

هو مكان طاهر ومقدس عند المسلمين ... وهو عبارة عن تجمع شيد     

كامتداد   للمسجد... ضم الكثير من الملحقات المتعلقة بالعبادة والذكر...  

واالستراحات...    والنوم...  باالستقبال...  المختصة  االضافية...  كالغرف 

فعل الثالثي   واعداد الطعام ... وما شابه ذلك... وتشتق كلمة المسيد من ال

بمعنى   وهو  الثالثة...  حروفه  في  الفتح  عالمات  تميزه  الذي  )مسد(..  

)فتل( الخيط او الحبل... اذ جعله قويا ومتينا... وليس قول هللا تعالى في  

 سورة )المسد( ببعيد:

 )...في جيدها حبل من مسد(... صدق هللا العظيم... 

.. وما يقدمه للمسلمين من  ويعني ذلك... متانة.. وقوة.. روابط المسيد   

السيرة  وفي  الفقه...  وفي  والذكر...  القران...  تحفيظ  في  يتمثل  خير... 

 المحمدية... وفي ربط المجتمع المسلم مع بعضه. 

  

                                   (٢) 

العربي...        المغرب  أرض  في  كانت  به  والعمل  المسيد  انشاء  بدايات 

وكان ذلك في القرن الثالث الهجري...  أو القرن الرابع  بشمال افريقيا...

حتى   الشرق...  نحو  الفكرة  تمددت  ثم  ومن  المصادر...  بعض  تقول  كما 

شملت كافة بلدان المسلمين... في افريقيا... ومن بينها السودان... وكان  

ثم   المغرب..   األكبر لقربها من بالد   السودانية...األثر  لمنطقة دار فور 

 ...  فبقية مناطق السودان المختلفة... كردفان

 شيدت المساجد في مدن عديدة بالمغرب...  منها على سبيل المثال:   



 

 

 فاس  -

 مكناس -

 سال -

 مراكش  -

بدأ بناء المسيد في المغرب بداية بدائية...  باستخدام الطوب والحجارة    

الصلوا ألداء  كمكان  واتخذ  المسجد...  بمثابة  فكان  ت...   والجالوص... 

محددة...  اوقات  في  االذكار  واقامة  كافة...  الدينية  المسائل  ولتعليم 

 وبالذات في الليالي... كليلة الجمعة مثال....

المسلمين  بمشاركة  طوعية..  بطريقة  المسيد  انشاء  تم  األمر  بداية  في 

من  بدعم  الحاكمة...  السلطات  من  رسمي  تدخل  غير  من  عامة... 

ولياء... ذوي المكانة الدينية المرموقة... حتى  المتفقهين من الشيوخ واأل

 أصبح يعرف بأسمائهم... مسيد فالن... ومسيد فالن...  

  

                               (٣ ) 

والرسالة       ... المتكاملة  السليمة  الدينية  الرسالة  بأداء  المسيد  قام 

المدار وجود  سبقت  فترة  في  وذلك  الوقت...  نفس  في  س...  االجتماعية 

والتي   القامتها...  نواة  أصبحت  وبذلك  اليوم...  يمارس  الذي  بوضعها 

حدة...   على  مسيد  كل  في  وشيدت  المساجد...  بمدارس  مؤخرا  عرفت 

البلدان   من  الكفاءة...  ذوي  من  والعلماء...  المعلمون  لها  وانتدب 

المجتمع  بربط  )المسايد(  قامت  ذلك  على  عالوة  المختلفة...  االسالمية 

كانت  اجتماعي التي  االمية...  محو  في  كثيرا  ساعدت  كما  ودينيا...  ا 

المسلمين...   بالد  كل  في  انتشرت  والتي  الزمان...  ذلك  في  مستشرية 

المسلمين...    أمر  ترتيب  في  )المسايد(  ساعدت  كما  عالية...  بنسب 

أزالة   في  أيضا  وساعدت  الضارة...  و  السيئة  العادات  عن  واقالعهم 

السل والجهالة  مجتمعا الفساد  منه  وجعلت  المجتمع...  وقومت  وكية... 

اسالميا متكامال ومؤثرا يحتذى به... عالوة على ذلك فقد خلقت وخرجت  



 

 

ومسلميها...   االسالم  بالد  أثروا  الذين  والمرشدين...  العلماء  من  صفوة 

 وغير مسلميها... بالكثير من العلوم الدينية التي خفيت عنهم...  

  

                                  (٤ ) 

كان نصيبنا من )المسايد( في السودان وافيا... تكاد ال تخلو مدينة او     

قرية كبيرة...  من وجود )مسيد( صغر أم كبر... لكنه يقوم بنفس مناشط  

بقدسية   السودان  في  المسيد  يتميز  والموروثة...  المعروفة  المسيد 

ي أرض طاهرة... نسبة  متفردة... في أذهان الناس عندنا... فهو يتربع ف 

من  األعم...  الغالب  في  مشيدة  )مسايدنا(   القويم...  الديني  الرتباطها 

األحوال   كل  وفي  لكنها  المختلفة...  البيئات  في  المتوافرة  المحلية  المواد 

 تتميز بالنظافة.. واألثر الطيب.. الذي يغمرها...

الشيخ أحمد    تضم )المسايد( عندنا في السودان... وكمثال لها )مسيد(   

القران...   لتحفيظ  الصفيرايا... تضم خالوي  في  الشيخ عوض هللا...  ود 

 والتي تعتبر من أهم المرافق بالمسيد... 

دخل نظام التعليم في  الخالوي عندنا منذ الفتوحات االسالمية... واول     

  .. عائد  بن  هللا  غالم  الشيخ/  االسالمي  العالم  للسودان  أدخلها  الخالوي 

 ي... اليمان

وعبد  الشايقية...ابراهبم..  بالد  في  األربعة  جابر  أوالد  دربه  على  وسار 

في   كل  متفقهون...  علماء  وكلهم  ومحمد..  الرحيم..  وعبد  الرحمن.. 

 مجاله...حتى أصبح يقال عنهم: 

كتبت   التي  فاطمة...  وأختهم  األربعة(...  كالطبائع  األربعة  جابر  )أوالد 

 القران الكريم بخط يدها...  

انتسرت الخالوي كثيرا في السودان...  وصارت مؤسسات تعليمية...       

منظمة ومنتظمة... لها منهجها.. وأوقات دراستها.. كما لها معلموها... 

انشئ السودان  في  المهدية  فترة  ثمانمائة ففي  لوحدها  درمان  أم  في  ت 

شتى   في  العرببة..  واللغة  الدينية..  العلوم  الناس  فيها  تعلم  خلوة... 



 

 

ضروبها.. وتعلموا فيها الحساب... ويحمد لتلك الخالوي الكثير ... الذي  

المثقفين..    من  جيال  فخلقت  السوداني...  االنسان  وتطوير  لتعليم   أدي 

د كثيرا في تولي شئون البالد عند سودنة  واألدباء.. والشعراء.. مما ساع

 الوظائف الحكومية... 

  

                                     (٥ ) 

أطرافه... حتى      أحد  ان كان موجودا... في  )المسيد(  الخلوة في  تشيد 

تلقي   وفي  والمراجعة...  الحفظ  على  التالميذ  يساعد  هادئا  مكانا  تصبح 

ون الخلوة قد حققت تسميتها المنوطة بها...  العلوم المختلفة... وبذلك تك

الذكر   فهي تعتبر مكانا لالختالء... لشخص أو لشخوص... للمدارسة أو 

أن   منا  الفرد  أراد  اذا  هذا...  زماننا  وفي  كثيرا  ونالحظ   ... أوالتفكر 

عن   بعيدا  نفسه  يعزل  فهو  ما..  شيء  اداء  أو  مذاكرة..  في  يركز... 

راحة البال الكاملة... التي تساعده في اكمال  المجتمع من حوله... لينعم ب

 مهمته باتقان... اذن  سبقت الخلوة هذا السلوك منذ وقت بعيد.... 

من مقومات الخلوة في )المسيد( أو خارجه )التقابة(... وهي موضع       

المكان علوا... يقوم    تزيد  تلة صغير ة...  تقام عليه  الخلوة...  في سهلة 

يعرف  ما  الشعال  عليه...  الوقود  حطب  من  بعض  بوضع  الدارسون 

في   عموما...  والداريين  التالمبذ  تساعد  التي    ... التقابة(  ب..،)نار 

كتابة  الح أو  التسميع  أو  القران..  لقراءة  الالزمة...  االضاءة  على  صول 

 ماهو جديد عليهم من االيات... على الواحهم الخشبية... 

النهار...      أثناء  حتى  موقدة  بعضها   نار  تقابة...  كبير  مسيد  كل  في 

الكهربائية...  كما ال حظت   بالكشافات  بعض  الخالوي دعمت االضاءة  

ا مسيد  في  كل  ذلك  وفي  لكن  بان...  ضوا  أم  في  بدر  ود  العبيد  لشيخ 

  ... وتحفزهم  النفسية  الدارسين  أوضاع  من  ترفع  فالتقابة  الحاالت...  

 فهي من صنعهم وهم من يقومون بالهيمنة عليها. 

  



 

 

                                  (٦ ) 

لخلوة        المنتمين  أحد  كنت  الماضي...  القرن  خمسينات  بدايات  في 

التي  ا التقابة  حول  يتحلقون  من  أحد  وكنت  بالصفيرايا...  أحمد  لشيخ 

تجاور الخلوة... في أقصى شمال )المسيد( ... كنا نذهب في يوم األربعاء  

من كل أسبوع... بعد فترة الدراسة الصباحية... الى أطراف القوز... في  

  شمال القرية... نحمل فؤوسنا...  لقطع بعض من سجيرات السنمكة التي 

بكثرة...نجلبها   القوز  تعمر  كانت  والتي  سنة(...  عليها)سنة  نطلق  كنا 

حوش   من  الشرقية  الشمالية  الزاوية  في  ونركنها  ل...)المسيد(... 

نار  الشعال  كوقود  نستخدمها  ذلك  بعد  ومن  تنشف...   كي  )المسيد(... 

عن   يبعدنا  ألنه  لنا...  بالنسبة  محببا  نشاطا  يعتبر  ذلك  وكان  التقابة... 

ونحن  سو نشعر  كنا  نسميه...  كنا  )أبلسانين(..كما  ادريس  الفكي  ط 

دائرة   تمثل  التي  العشوائية...  الطريقة  بتلك  التقابة...  حول  متراصين 

كاملة... تمكن فكي ادريس من مشاهدتنا جميعا ومن سماع ما نتلوه من 

 االيات... ومن أن يرشق احدنا بسوطه الطويل الماهل...  

النات    للدخان  وقع خاص على   كان  التقابة...  في  السنمكة  ج من حريق 

وعلى  نكح...   حين  صدورنا  و   حلوقنا  وعلى  تدمع...  حين  عيوننا 

يمثل   ألنه  الحريق شتاء...  ذلك  نحب  كنا  كثيرا...  تستطيبه  التي  نفوسنا 

مصدر تدفئه... ونبغضه صيفا ألنه يمنحنا درجات حرارية عالية... تلفحنا  

 بحرارتها كثيرا...  

طريق      نسلك  بدأنا  عندما  نفعنا  بما  وزودتنا  الكثير...  التقابة  علمتنا 

الشيخ   القوام  للمربي  و  لنا  شخنا...نسال هللا  حتى  معنا  وظلت  الكبار... 

المصطفى...   جوار  وحسن  الواسعة...  الرحمة  ادريس...  وفكي  أحمد... 

 صلوات هللا وسالمه عليه... في جناته العلى.

 

 

  



 

 

                             (11 ) 

    أطول المسافات...                    

هذا ما أحسسته وأنا أتابع مجري النيل األبيض... من منبعه )بحيرة       

وقد   بالخرطوم...  النيلين  مقرن  منطقة  وحتى  يوغندا...  في  فكتوريا(... 

 استخدمت في هذه الرحلة كل وسائط النقل المتاحة...  

كما تسنى لي أن أتابع مجرى النيل األزرق... من منبعه في  )بحيرة       

في  النيلين    تانا(  بمقرن  األبيض  النيل  مع  اقترانه  وحتى  اثيوبيا... 

 بالخرطوم... 

ومن ثم تابعت النيل العظيم... من المقرن وحتى مصبه في البحر األبيض  

 المتوسط... 

هذه أطول مسافة قطعتها... والتي فاقت في طولها كل المسافات التي       

ة أنواع من المناخات...  قطعتها من قبل...        تفاعلت أثناءها مع أربع

 المناخ االستوائي... و

 مناخ السافنا الغنية... ومناخ السافنا الفقيرة... والمناخ الصحراوي.... 

يعني ذلك أن السودان وفي تمدده من الجنوب الى  الشمال... ضم كل     

من   يعتبر  وهذا  ذكرها...  أسلفنا  التي  األربعة  بمناخاتها  المناطق  تلك 

الناد العرض الحاالت  خطوط  أن  أيضا  ذلك  يعني  كما  العالم...  في  رة 

شماله   من  السرطان  فمدار  أراضيه...  بقرب  تمر  المعروفة..  المدارية 

وهو يمر بأرض مصر العربية..... ومدار الجدي يمتد من جنوبه بوسط  

افريقيا.. أما خط االستواء.. فيمر بأرضه الجنوبية... فال شك أن التنوع  

ناح  من  واقعا  اللذان  أصبح  الحيواني...  والتوزيتع  النباتي...  الكساء  ية 

على  ينعكس  الذي  ذلك  السكاني...  التوزيع  في  التنوع  عليهما  ينبني 

 مناشط الحياة المختلفة... 



 

 

في   يجري  الذي  لوصف  الكاملة  التفاصيل  كل  سرد  المرء  على  يصعب 

في   ذلك  تم  قد  لكن  الشخصية...  المشاهدات  جانب  من  النيل...  حوض 

 اسبات التي أوحت بسرد بعض منها...  المن

وانا اذ أتناول الحديث عن حوض النيل...  قصدت طول المسافة فقط...     

وحتى اللحظة ال أعرف كيف أتممت هذه المهمة التي ال أشك أنها كانت  

مراحل   في  تمت  أنها  والعزاء  الوقت...  نفس  في  ممتعة  لكنها  قاسية... 

فادتني جغرافيا.. واجتماعيا.. وثقافيا...  تجاوزت عددا من السنين... وقد أ 

فال شك أن في األسفار خمسة فوائد...)كما جاء في الحديث الشريف(...  

الجسمانية...   تطاوعني تركيبتي  فلن  أقوم بمثلها...  أن  االن  لي  قدر  فلو 

وال العقلية... في أن أقوم بها... لكني بحمد هللا قد سردت بعض المواقف  

متون داخل  األجر    فيها...  هللا  نسأل  تأليفي...  من  صدرت  متعددة  كتب 

 الحسن. 
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 الوصية...                                    

 أعزائي...    

 أوصاني )ود حمدان(... ناصحا وقال: 

 )ال تقرأ كي تحفظ... بل اقرأ كي تتعلم.( 

وأنتم   حمدان(...  فأنا  )ود  بوصية  اقتدينا  ما  واذا  الكرام...  أعزائي..  

دأب   وفي  عمرنا...  أيام  طيلة  )متعلمين(...  نكون  أن  علينا  توجب 

متواصل... ننقب في خفايا ما نعثر عليه من مصادر... فنوغل التعمق في  

 دواخلها المتشابكة،

 الشائكة أحيانا... 

 والمورقة والمثمرة في أوقات أخر... 

 اجأ بالجديد المتواثب...  قد نف

 الذي يتوق ويتطلع... الى التحرر... 

 من أروقة ودهاليز الكبت... 

 والسجون المغلقة،

 متدافعا نحو افاق مشرقة... 

 والى فضاءات مضيئة.. 

 

أعزائي اننا قد نتصادم ونتالقى... مع العنت ومع القساوة... ونحن نقلب 

 بعضا من صفحات مطوية... 

 القدم... أبالها 

 وأخنى عليها الدهر... فخلدت تتمحور وتتلوى وجعا... 



 

 

 بين طيات عالم محزون... 

 لم تأتها السانحة أبدا.. كي تعلو الى السطح وتطفو...  

 فتنفض عنها عوالق تلك السوالف...  

 من السافيات... 

 لتمنح الكل رشفات من فيض الدعة... وراحة البال، 

 فهما يمثالن عصارة مكونات ... 

 لم تكتشف بعد. 

 

 لقد غمرتنا... نسمات )التعلم(...الهادئة الهانئة...  

 فتعالت أصواتنا... 

 وتنامت قدراتنا... 

 وقد اقتحم بنا )ود حمدان(... ذلك الرمز الحقيقي...  

الرشاقة  من  ثوب  في  القلق...  عمره  في  المترامية...  المسافات  تلك 

 والمرح.... 

 والحزن أحيانا... 

 بساحاتنا الرحبة...  

 لك التحية يا وطني. 
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 ثم ماذا بعد....                                 

ال زال ينبوع )ود حمدان(... يتدفق علما، تغمره ذاكرة حية.. نابضة..      

)ود   و  ال  كيف  متطورة...  نامية  فهي  أبدا...  يتجدد ومتجددة  حمدان(... 

 في تعلمه كل لحظة وكل سانحة... أليس هو من قال: 

بين فكي صغيرها  الحليب من  اليانعة... عاصرة  )لهفي على رفيقتي...  

ماء  من  ثلثان  لبن...  مازجة  بل  لبن..  بائعة  أصبحت   ... الرطبتين 

أمرها...   المغلوبة على  األحشاء...   أثداء ضامرة  )البرمة(... وثلث من 

 ا يبس الكأل وتوارى... وساد الجفاف المكان(... بعد م

يدركون      ال  الذبن  الصغار...  أسواق  في  الصديد  بائعة  أخيتي.... 

المكونات... وال بعرفون المضمون... الصغار الذين يستثيقون كل ما هو  

ات للفجوة ما بين الفكين... يلعقون في نهم وال يبصغون أبدا... فانه قد  

 ى...ال يعود اذا ما مض

األركان      بين  يتدثر  الطوى   بات  لقد  الفطيم...  أملي  عليك  لهفي 

ساعة  زرعها...  أينع  طالما  أودية  نزيل  األذى  وأصبح  والحواشي... 

 خريف مضى...  

 لقد نزف القحط بواديك وأدمى...  

 فيبس العود وانحنى...

 وأصبحت النظرة محدودة المدى... 

 تئن اذا ما السحاب كان المبتغى... 

 ي ما دون ذلك وأنكى... فه

 والسمع المرهف الحس، بدا فيه الطبل كالصخرة الجلمود،  

 ال رنين يعلو وال صدى. 



 

 

 

يتلمس في      انقيادا أعمى...  الثالثية األرجل...  المشية  الهوينا أصبحت 

السيد(... في نهاية )الزقاق(...   ظلماته )ود حمدان(... طريق دكان )ود 

العججوز )بت ببيت  يمر  ذاتها    الذي  أم شلوخا مطارق... وهي  مريم(... 

التي عبثت بها تجاعيد مبعثرة... سكبت عليها سنوات العمر من طياتها  

ينبئ   قاتم...  سواد  من  ظالال  فيها  الدمع  مجاري  فعجنت  الجلدية... 

التي مكثت   المهجورة...  )ود حامد(  ترقد عربية  بالتقادم... وهناك حيث 

)العجوز( الوسطى... التي ما ذكر اسمها  مكانها بعمر )الزينة( بت أخت  

 اال وتحدث الحاكي عن أنها: 

 )ولدت يوم ما قرش ود حامد عربيتو الهلكانة... في قدام بيتو(.

 لك التحية يا وطني. 
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 هموم المثليين الى أين...                        

وحسب شرعنا.. وحسب ثقافتنا.. وحسب متطلبات  السلوك المثلي...        

مجتمعاتنا.. وحسب تكويناتنا الجسدية... وحسب التباين الواضح ما بين  

والشاذة...   السالبة  السلوكيات  السلوك، من  واألنثى... يحسب هذا  الذكر 

نسان... والتي مهما قلبتها وتدبرت في أمرها... ال  عن مقومات خلق اال 

 تجد فيها ما يقنع... او ما قد يشبع بعضا من رغباتك...  

عرفنا في مجتمعاتنا... أن المثلية شذوذ عن النهج االنساني القويم...     

مهما اختلفت تقافات المجتمعات... ومهما تباينت العقائد... ومهما تعددت  

... فهو ال يخرج عن كونه شذوذ بائن...  وان حرصت  المواقف الحياتية.

اشباع   غير  يذكر...   نفعا  له  تجد  فلن  مواضعه...  من  اي  في  تتبعه  أن 

في   البشر...  وبنات  أبناء  من  بعضا  تملكت  حيوانية...   جنسية  رغبات 

مدى عمري معين.. وهو ما  نطلق عليه: )طور المراهقة(.. ان كانت تلك 

 تأخرة... المراهقة متقدمة أو م

أصبحت المثلية في بعض من دول العالم حقيقة واقعة... لها مؤيدوها..     

العالم   دول  معظم  وحتي  تاجر(...  يا  عينك  )على  و  ممارسوها..  ولها 

يسند  ما  القوانين  من  ووضعت  بائنا...  اعترافا  بها  اعترفت  األول... 

الب  في  التمثيل  حق  للمثليين  كفلت  كما  وممارساتها...  رلمانات...  واقعها 

وفي مجالس األمم المجتمعية كافة... بكل أنواعها... كما أقيمت الروابط..  

المناشط   من  ذلك  وغير  الخدمات..  ولجان  والنقابات..  واالتحادات.. 

 ألمجتمعية المعروفة...  

ان كنا نحن المسلمين... وأبناء األمم التي تتمسك بتقاليدها.. وعاداتها    

ما تضع نقاطها فوق حروفها... مما يؤكد صحة ما  السامية.. والتي دائما  

يقولون أو يفعلون... جميعنا يرى أن ليس من الواقع أن تخلق مثل هذه 

الممارسات في المجتمعات االنسانية كافة... وذلك لعدم الخروج عن غاية  

الخلق... وطبيعة التكوين الجسدي... والغاية المرجوة من ذلك... وهو ما 



 

 

الدي انات السماوية المعروفة... فغايتها هي  تعديل السلوك  جاءت به كل 

 البشري المعوج... الى السلوك الصحيح... 

كنت باألمس أشاهد في أحدي القنوات...  وكان موضوع النقاش يتعلق     

بالمثلية... فخرجت من النقاش مقتنعا بأن المثليين لم يكونوا عل حق...  

السخيفة..  الممارسات  هذي  مثل  تبني  على    في  يتحايلون  أنهم  فعرفت 

األصيلة...   البشرية  والطبيعة  عنوة...  غيبوها  التي  للحقيقة...  الرجوع 

 بوسائل ضعيفة المحتوى... فمثال: 

هم يتطلعون الى االنجاب... يعني: )عايزين يلدوا(.... وحسب ممارساتهم 

حديثا...   قانونا...  شرعوا  لكنهم  سبيال...  لذلك  يستطيعون  ال  المثلية 

الرجال...   يج من  متبرعين  قبل  من  يحملن...  أن  للمثليات  فيه...  يزوا 

 بحيواناتهم المنوية... يعني:  

 )الواحدة لما تحمل ...ما بتكون عارفا أبو المولود الفي بطنها دا منو(... 

له    وتستخرج  أمين...  بين  المولود  او  الطفل  وينشأ  بالمراسلة...  حمل 

 شهادة ميالد.. ومن بنودها:

 م األولى.. وهي  التي وضعته. اال  -

 االم الثانية... التي لم تنجبه.  -

 ال يوجد بند خاص باألب. -

الرئيس   بمباركة من  الفرنسية...  التشريعية  اجيز ذلك في مجالسهم  وقد 

 الفرنسي... )ماكرون(... 

تأجير      حق  ترغب،  لمن  غيرهن،  او  للمثليات  القانون   سمح  كما 

يبحثون عن لمن  معروف    ارحامهن...  كما هو  زواج...   غير  أوالد من 

تسلمه  المولود...  ذلك  المؤجر...  الرحم  ذات  األم  عندنا... وعندما تضع 

ألبيه... صاحب الحيوانات المنوية المزروعة داخل ذلك الرحم المؤجر...  

المناقشون   دافع  وقد  عليه...  متفق  المال...  من  معين  أجر  نظير 

االستئجار.. فكرة  عن  الرحم  والمناقشات  صاحبة  تكون  أن  بسبب   .



 

 

المؤجر... فقيرة او معوزة... تستحق هذا األجر... يعني مساعدة ورحمة  

 للمساكين..

 السؤال :    

 أين نحن من عالم تسود فيه هذي الممارسات...؟ 

تحت   نرزح  هللا...  خلق  من  والمعتدلين  المسلمين  نحن  وقت  في 

 سطوتهم... ونمتثل بأمرهم... يعني: 

 ين... يودونا  شمال نمشي... زي ماهم دايرين(... )يودونا يم

أطوار   في  لنا  أكباد  فلذات  هذي...  مجتمعاتهم  في  قذفنا  باننا  علما 

 مراهقتهم األولي... ولعلي أتساءل ماذا سيجنون؟... 

بدأ؟...      بدائي... كما  كعالم حيواني  العالم مستقبال  ترى هل يصبح  فيا 

ال هللا...  أرض  في  الخلق  فيه  أو  يجوس  بنسب..  يتقيدون  ال  واسعة... 

 ميراث.. او حتى سلوك اخالقي..؟ 

   ربنا يستر.
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 متى تصحي يا عازة...                            

مناجاته        في  وهو  فرح...  خليل  الشاعر/  قول  عن  بعيدين  لسنا  نحن 

 بالده ويقول: وقتما كان يهمس في أذني  

 عازة قومي كفاك نومك... 

 ما كفاك دالل يومك... 

 انت يا الكبرتوك ... 

 البنات فاتوك ... 

 في القطار الفات. 

تستعد     تزل عروسة  لم  أهي  الخليل في داللها...  تظل عازة  فالى متى 

لليلة زفافها المرتقب؟... فيا ترى كم من الوقت يمضي لتصبح عازة ست  

نشا تزاول  ورعاية  بيت؟...  دارها..  وحال  حالها..  بتدبير  وتقوم  طها.. 

كتاب عزة ال  أن  لكني أرى  نعلم...  كتاب كما  أجل  لكل  ابنائها وبناتها... 

زال مطبقا... لم تتباعد دفتاه عن المضمون... فمتى يفتح ذلك السفر؟...  

جدا...    كثيرا  بل  كثيرا...  األمر  تأخر  لقد  يحوي؟،...  مما  يستفاد  حتى 

تحظ بأولياء أمور أشداء في اراداتهم... بل أشداء  في الحديث..    فعازة لم

حتى   أو  أفعال..  غير  من  كالم  منه...  يرتجى  طائل  ال  الذي  الكالم  وفي 

غيرة تدور وتذكر ... نحو عروستهم.. التي لم يحن وقت زفافها بعد...  

 فظلوا في عراك...  وخالف.. ثم خالف.. ثم خالف...  

األش    األولياء  نخوة  ان  قلوبهم  في  هللا  زرع  من  هم  عازة...  يا  داء 

للمضي قدما...    الدافعة  الالزمة...  الطاقات  لهم  الراشدة... ووفر  الهيمنة 

متطلبات   انفاذ  دون  تحول  قد  التي  والعقبات...  العوائق  تخطي  أجل  من 

والترقي...    بالتطلع  مليئة  افاق  نحو  باراداتهم  تدفع  والتي  المواقف... 

الجهد في سبيل استقامة االعوجاج.. والظفر بمستقبل أكثر    باذلين أقصى

عتبة  عند  الوقوف  عليها  طال  الخليل..  فعازة  حظا...  وأوفر  اشراقا... 



 

 

التجهيزات األولية... فهي ال تزال في كامل نضارتها.. وحسن صفائها..  

رغم تداول األيام وعبورها المتعاقب...فهي ال زالت تتوق للمضي قدما..  

الغواني...  لتنفيذ   بغيرها من  الى األمام... أسوة  تقودها  التي قد  الخطوة 

الالئي بادرن في طي صفحات مضيئة... وال زالت مشعة   تضيء... في  

 مسيرة حياتهن...  

ايحاء        بداخلها من  يجوس  ما  يدفعها  السماء...  لمعانقة  تتلهف عازة 

ت لألمام...  تكمل  خطواتها  واثبة.. كي  فيها ركب  وريف.. ودافعية  ساير 

وليس   زفافهن..   لحظات  وبين  بينهن  باعدت  بمسافات...   تقدمنها  من 

 ذلك ببعيد...  

عميق..      منام  في  وغفوا  األمر...  أولياء  من  الكثيرون   ذهب  لقد 

 وانفضوا من حولها غير عابئين بحالها... 

 

تركوك يا عازة... وأنت تتطلعين نحو مسيرة القطار ... الذي ولى من     

 أمامك وفاتك بعيدا.. بعيدا.. 

 

 تركوك بمفردك وهم أعظم امة على وجه األرض كما يزعمون...

 

 تركوك وهم أنبل خلق هللا كما يقولون... 

 

 تركوك وهم أرجل الرجال كما يتظاهرون...  

 

 وفوق كل ذلك... 



 

 

يطالعون    الجميع..  فوق  وهم  الفكر..  وأهل  العلم..  أهل  وهم  تركوك 

 عل... غيرهم من 

 وكأنهم يقولون: 

 )يا دنيا ما فيك اال أنا(.. 

 ويظنون انهم أعظم األولياء... وأحسن خلق هللا أجمعين...  

 

ونسوا.. أو تناسوا.. كيف أنهم تخلفوا عن الركب الميمون.. ركب أخوات  

 عازة... الصامدات العابرات الى افاق التطلع والريادة...  

 

تقو  أنهم  كيف  تناسوا..  أو  واألنفة  نسوا..  العنجهية  ستر  خلف  قعوا 

 الضحلة... 

 

 نسوا.. أو تناسوا.. كيف أنهم... 

 )ناموا على الخط(...  

 

 فأصبحت عازة تتسول من بعد ذلك المنام القاتل... 

 وليس بعيدا من قول  السياب:

 )ال زلت أبسط بالسؤال... 

 يدا ندية... 

 صفراء من ذل... 

 وحمى..   



 

 

 ذل شحاذ غريب... 

 جنبية(. بين العيون األ 

 

أظن أن اللحظة التي نعيشها... هي لحظة الصحيان الدائم...و ...   )يا     

 مدمدم باكر تندم(.... 

 لك التحية ياوطني... 
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 يبيعون الهواء وسط الرياح.. واألعاصير...                    

كثيرة      الجوي في سماواتنا...  الغالف  التي تغطي  الهواء والغازات  ان 

وفعالياتها..   ونسبها..  ومكوناتها..  خصائصها..  في  وتختلف  ومتعددة 

وفوائدها.. واثارها على كل مكونات البيئة... وما تشمله من عناصر كلنا  

معها. ونتعامل  من نحسها  وتباعدنا  بعضها...  ذللنا  كبشر  ونحن   ..

على  والمحافظة  والحذر..  االلفة..  خواص  من  هللا  وهبنا  بما  بعضها... 

الحياة... فينا وفي ما حولنا من كائنات...  تشاركنا معها هموم الحياة...  

 وتبادل المنفعة... والكفالة...  

لقد تعاملنا بمنتهى التلقائية.. والبديهية.. مع المكونات الغازية.. التي     

 تمأل كل الفراغ من حولنا... في عالمنا الذي نعيش فيه... 

وقتها   فنشعر  هي...  تتحرك  عندما  أو  نتحرك...  عندما  نحسها  فنحن  

بوجودها... وقد نرى بعضها بالعين المجردة... في حاالت  معينة... مثل  

 تنا لبخار الماء... وبعص الغازات المشبعة.رؤي

أصبحنا... ومن فرط تعاملنا معها... ننزل بساحاتها... بعض الصفات       

 أو االسماء... كأن نقول: 

 )الهبوب.. النسيم.. الرياح.. العصار.. السموم.. وغيرها الكثير(.... 

است       تتعدى.. وال تخرج.. عن كونها غازات متحركة...  طعنا  وكلها ال 

وبحسب مكوننا البيولوجي... أن نستفبد من كل خواصها.. غير المرئية..  

مثل األكسجين في التنفس.. وفي االشتعال... أو النيتروجين عندما يتحول  

 الى نترات داخل التربة... وهو يمثل جرعة حياتية الزمة لكل نباتاتنا...  

الغازات.. وكما أسلفنا..  بنسب مح      الغالف  توجد هذه هذه  ددة.. في 

  ... بكلياته  الكوني  النظام  اختل  نقصت..   أو  زادت  فان  الجوي... 

% أو مايزيد قليال... فان  ٢١فاألكسجين والذي هو بالتقريب يوجد بنسبة  

بالنقصان   اختلت  وان  كله...  الكون  الحترق  بالزيادة...  نسبته  اختلت 



 

 

وتعا سبحانه  لكن  كلها...  الحية   الكون  كائنات  نظامه الختنقت  له  لى 

 وتدبيره في ذلك...  

ووفيات..        حرائق..  من  العالم...  ارجاء  في  حولنا  من  يحدث  ما  ان 

ونباتات   جدد..  ومواليد  واحيائية...  وفيزيائية..  كيميائية..  وتحوالت 

تنمو.. وكائنات صغيرة منها المرئي وغير المرئي... تتجدد ما بين لحظة  

بوج وتنشط  تتنفس..  وكلها  بتدبير  وأخرى..  اال  ماهي  األكسجين...   ود 

مسبق... للحفاظ على نسبة األكسجين في الغالف الجوي ثابتة... من غير 

 اختالل... 

من      مجانا...  لنا  مسخرة  متغيرات..   من  حولنا  من  يجري  ما  كل  ان 

صيفا    ... كانت  مناخية  وصفة  أي  تحت  ذلك  ويتم  تدفع...  كلفة  غير 

وشتاء... وفي باطن األودية... أو على رؤوس الجبال ... وفي الماء أو  

كل   تحت  يعني  مختلين...  أم  عاقلين  حفاة...  أم  عراة  اليابسة...  في 

 حق لنا أن نحصل على تعييننا وبالمجان...  الظروف ي 

في أيامنا هذي أصبح البيع والشراء عاملين مهمين... وال مناص من    

فأصبحت   نبغيها...  التي  المثلى  بالطريقة  الحياة  تسير  كي  مزاولتهما 

الغازات بأنواعها سلعا تباع... وشراؤها اجباري أو قسري... األكسجين  

للتنفس   اسطوانات  في  وفي  يعبأ  يباع...  فهو  المكثفة..  العنايات  في 

يعلب  الغازية  المشروبات  وفي  أيضا...  يباع  وهو  الغطاسين  اسطوانات 

الغاز وهو يباع... وفي البالونات بأنواعها... يعبأ الهيليوم ويباع... وفي  

طفايات الحريق يعبأ ثاني اكسيد الكربون ويباع... وفي العطور بأنواعها  

... فالكثير من غازاتنا المجانية أصبحت تباع بطلب او  تعبأ الغازات وتباع

من غير طلب... وفي كل األوقات... تحت سطوة الرياح القوية.. أو ببن  

تحركات األعاصير اللولبية الثائرة... ربما يعتبر البعض أن مثل ما ذكرنا 

الوقت   نفس  في  يعد  قد  لكنه  للحياة...  تسخيرا  يعد  الصناعات...  من 

واعت أن  تجني..  األقل  على  المجانية...  االساسية  مكوناتنا  على  داء.. 

للمستخدمين  الكلفة  تقليل  البيع...  حتمية  ثبتت  اذا  األمر  في  يراعى 

أصحاب األولوية... وهم نحن خلق هللا... فاسطوانة األكسجين في زمننا  

الذين   ان  اقتنائها...  عن  البعض  عجز  للحياة...  منقذا  تعد  والتي  هذا... 



 

 

ا يشترون  يبيعون  الذين  من  ضررا  أقل  هم  السقايين...  حارة  في  لماء 

الغازى   الذاخر بمحتواه  الجوي...  أنابيب األكسجين... تحت مظلة غالفنا 

 المجاني. 
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 المعاش المعيب...                              

بن   عمر  الراشد  الخليفة  وانما  المانيا...  ليست  التقاعد  سن  من  )أول 

المنورة...   المدينة  في سوق  الخطاب... رضي هللا عنه... كان يمر يوماً 

 فرأي شيخا كبيرا يسأل الناس... ويتسول... طالبا المساعدة ! 

 فاقترب منه الفاروق وسأله:

 )من أنت يا شيخ( ؟ 

 فقال الشيخ الكبير :  

 )أنا يهودي عجوز أسأل الناس الصدقة ألفي لكم بالجزية .. 

 وإلنفق الباقي على عيالي(...  

 فقال عمر متألماً:  

 )ما أنصفناك يا شيخ ..  

 أخذنا منك الجزية شابا..  ثم ضيعناك شيخا...  

 أوقال بما معناه:

 م(... )من المعيب أن نأكل شبابهم.. ونتخلى عنهم حين مشيبه

 أمسك الخليفة عمر بيد ذلك اليهودي...  وأخذه إلى بيته       

 وأطعمة مما يأكل ..  

 وأرسل إلى خازن بيت المال...  

 و قال له: 

 )أفرض لهذا و أمثاله ما يغنيه و يغني عياله( .. 



 

 

مال   بيت  من  عياله...  يكفي  و  يكفيه  شهريا...  راتبا  له  وخصص 

 األبد( ..   وأوقف عنه الجزية إلىالمسلمين... 

 هكذا كانت الرسالة...     

العبرة من السودان وليس    ابو شامة... وخذ  يا أخي متوكل  فتعال معي 

 من المانيا...  

بوكاي      جراب  في  االنسان  انسانية  نحشر  أن  أخي  يا  لنا  هللا  أراد 

تصعب   مظلم...  قفص  أو  غرفة  داخل  نائية  زاوية  في  معلق  مفتول..  

و منه  الدنو  أو  أن  رؤيته  نظري  في  كانت...  حاجة  ألي  موضعه  من 

مستحق المعاش هو حق موسوم باالنسانية أوال...  ومن بعد ذلك ترسم 

حوله القوانين والرؤى... من أولياء األمور... لكن األمر أصبح، بقصد او  

من غير قصد، من أولياء أمور هم في طريقهم للخدمة المعاشية... وهم  

وا الرهق  بنيران  سيكتوون  مما من  والفكري...  الجسماني  لضعف...  

ينعكس على ضعف األداء والكسب الحالل...  او حتى الكسب الحرام ان  

نفوسهم..   نذروا  الذين  وهم  نيله...  بستطيعون  ال  فهم  منهم...  دنا 

وطاقاتهم.. وكفاءاتهم.. لبذل كل ما توافر لهم  من جهد.. ليساهموا في  

في تربية ورعاية ابنائهم... أو حتى    بناء امتهم... باخالصهم وتفانبهم...

من يحسبون عليهم في دائرتهم االسرية... وهم بذلك يشاركون في خلق  

الفرد النافع والصالح للمجتمع... فيا ترى كيف أمكن لمسئول أن بتجاهل  

هذا الدور الوطني الخالص... ويرمي ويحشر انسانيته وانسانية غيره...  

المنسي؟... اذا  الجراب  الفرد منا حقه االنساني... تالقحت    في هذا  افتقد 

لديه سطوات الضياع.. واالذالل.. وأصبح محروما من وضفه الطبيعي...  

 بأنه انسان في المقام االول... 

توقف   الناس  اختفى  فان  بناسه...   يبنى  الوطن  أن  بعلم  ال  من  فاليعلم 

الذ هؤالء  هم  الحقيقيون...  الوطن  وناس  الوطن...  وفسد  ين  البناء.. 

العراء.. يوجهون ويرشدون.. بما   الراية لمن بعدهم... وباتو في  سلموا 

 ملكوا من تجارب وخبرات..  و)الما عندو كبير بسوف لبهو كببر(... 

 لك التحية با وطني.. 
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 القرطعة...                                  

ما بتذكر اخر مرة )قرطعت( فيها كانت متين...لكن لما كنا )بنقرطع(...    

كانت حلوقنا فاتحة... وما عندها حباسات... زي اللوز والتهاب الحلق...  

بى   بلعة ويطلع صوت...  كل  ونازلة... مع  طالعة  كان تشوف حالقيمنا  

نفس...   وختت  نفس..  شيلة  )القرطعة(  نهاية  وتبقى  ظاهر...  ايقاع 

مان معاها...اااااح ... الحمد هلل... وما كنا بنعرف الحرقان ... بس كان  وك

)نقرطع(   ولما  للحرقان(...  األصلي  )االسم  ابشقاق  بجينا  مرة.   مرة.. 

اللبن.. بروح طوالي..  اسي منو البقدر )يقرطع( ليهو  لبن... )القرطعة(  

ج ميتين  بى  بقى  والرطل  ارطال...  تالتة  لى  األقل  على  يعني  تحتاج  نيه 

جنيه...   الف  ستماية  بى  واحدة  )قرطيعة(  يعني  جنيه(...  الف  ..)ميتين 

عشان كدا خلينا )القرطيع( أو )التقرطع(... مش ألنو ما حضاري... بس  

بمعناها  )القرطعة(  بتقدر على  ما  بقت  ذاتها  وحلوقنا  مكلف...  بقى  ألنو 

: )وهللا اللبن  األصلي..  الحكاية بقت جقمة.. جقمة .. والواحد يقول ليك

 دا ما بحبو(... دا كالم بتاع زوغان وبس...  

 يا ربي حا )نقرطع( تاني وال كانت ديك اخر )قرطعة( لينا؟ ... 
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 العكاز...                                                          

كانوا يتصايحون حول تور مضبوح )كيري(... وهم بسلخوا فيهو...      

الصياح دا كان في   اللحم في كيمان...  وواحدين واقفبن منتظرين تقسيم 

ساتر  كساء  تمثل  فهي  قيمة  ليها  كانت  )الضبة(؟...  الحجز  منو 

ز(... وفي نفس الوقت مصدر تقوية له... يعني العكاز المضبب  ل..)العكا

 ما بنكسر بى سهولة... ودا كان في زمن الناس بتقول: 

)الرجالة ليها مؤول(... ف..)العكاز( كان من سمات الرجالة... ولو كان  

 مضبب بكمل الرجالة تب... يعني الواحد يعاين فيك زي البقول ليك:

 )يا زول اختاني(... 

العكاز  ف      وجود  كان  بوادينا...  وفي  قرانا...  وفي  األرياف...  ي 

وهو   البتالقيهو  البالوي  من  سيدو  لى  أمان  مصدر  فهو  ضروري... 

ماشي... وكمان ما بفارقو أبدا... حتى وكت النوم يختو تحت عنقريبو...  

المتوافرة لدى   يعنى هو وسكين الضراع... كانوا من أهم وسائل األمان 

 ا...  الرجال  جميع

انحنا لما كنا صغار... كان كل واحد بى )عكازو(... بس )عكاز( سادة       

)ملوص( ساكت... ما كان مضبب. . لكنه كان قوي يتناسب مع مروتنا...  

عمر   الفي  الصغير  وليدهم  لى  بيشترو  شوية...   الجعيصين  الناس  أما 

ما    المدرسة... دحيشة او دحش... يقوم بى تدريبو وتطويعو... لى حدي

حالة   ويا  والفنجيط...  الجكة  عن  ويبعد  صحيحة...  مشية  يمشي  يتعلم 

الحكر...   فوق   )العكاز(  لبدة وبس...  وختة  الدحيشة... وسرجك  ركبة 

مع   تتشابه  نغمة  أي  أو  منوناة...  معاها  كانت  لو  خالص،  حلوة  وتكون 

 الدوبيت... 

 المهم )العكاز( كان أنواع منها:    



 

 

المضبب  وغير  ..  المضبب..  الطويل  وهناك  )القصير(..  والدقلة   ...

عكازو   بدي  زول  كل  وكان  وغيرها...  والمقرقر..  والرقيق...  والغليد.. 

 اسم زي مثال يسميهو:

 الكاتول... أو أبدومة... أو األعمى... أو الفالوق... وغير ذلك .. 

حسب       ودا  ل..)العكاز(...  بالنسبة  الجمع  ينطق  كيف  يستهويني  كان 

 حامل )العكاز( وبيئتو الجا منها... فمثال البعض يقول:  ثقافة 

يختلف   ذلك  ضوء  وعلى  )الكعاز(...  يقول  االخر  والبعض  )العكاز(... 

 الجمع فيصبح كاالتي:

 )العكاز(... يجمع: 

 )عكاكيز... عكازات... عككز(...  

 الكعاز يجمع: 

 )كعاعيز... كعازات... كععز(.... 

ويحتر    يحمل  )العكاز(  زال  الرعاة ال  عند  وبالذات  المدن...  برة  م 

من   نوع  حمله  فأصبح  المدينة  في  أما  الخال..   وناس  والمزارعين... 

أنواع التخلف... عشان كدا لو الواحد جاهو  كلب ناطي... يا قام جاري يا  

كورك... وحتى كلمة جر تطير من راسو... لكين لما سألت واحد من ناس 

 )الكعاعيز(... قلت ليهو: 

 جم عليك كلب بتسوي ليهو شنو؟ لما يه

 قال لي: 

 )وهللا لفخة واحدة الحقو امات طه(... 

اربعين   من  اكتر  عمرو  مضبب...  )عكاز(  البيت  في  عندي  هلل  الحمد 

سنة... ال زال متكول وغير مستخدم... وال بى لفخة واحدة..  وما أظنو  

 بدري .. بدري. يستخدم بعد دا... لعدم المروة... وكمان قفيل األبواب من 
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 كنتا... موردابي ++                        

 قال تعالى في كتابه العزيز:   

 )ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا( صدق هللا العظيم. 

االستاذ/صالح      الودود  وحبيبي  اخي  يلفظه  كما   ... )كنتا(  اسمه  كان 

وداعة ... ود الموردة... لكن أنا أضفت الى اسمه عالمتي )++( للتدليل  

على أصالته... وتفرده في القيام بمهامه االنسانية العظيمة... التقيته في  

يشابه في  سوق الموردة... ام درمان ... يضمه دكان بسيط في تكوينه...  

التصمبمات  طراز  من  ببوتنا...   في  الموجودة  الصالونات...  تلك  شكله 

مع  بالمقارنة  طويال...  الصالون  يكون  حيث  درمان،  أم  في  القديمة... 

 مترا...    ٤×٦غرف البيت األخرى...  ودائما أو غالبا ما تكون مساحته 

الواسع    المساحة  هذه  كل  من  صغيرة  زاوية  يتحيز  )كنتا(  ة...   كان 

)كاونتر( صغير...والى   يعني  نسبيا...  الكبيرة  الترابيز   أحد  ويقف خلف 

جوار موقد مبني من الطوب... ناره وقودها  حطب... وضع عليه صاج  

كبير.   مليء بالزيت المغلي... الذى سوق )يقلى( بداخله السمك النيلي  

به   اشتهر  والذي  والعجل..   والبياض..  البلطي..  زي  حي  المعروف... 

 الموردة العريق... دون غيره من األحياء األم درمانية...  

تشتت بداخل الدكان )المطعم(... بعض من الترابيز الحديدية ذات اللون    

لنتناول   حولها...  الزبائن  يجلس  حيث  األحجام...  متوسطة  األخضر...  

 بعض لقيمات من ذلك السمك الموردابي األصيل... 

المسئول...     هو  رجال     )كنتا(  كان  السمك...  )قلي(  بأعداد  يقوم  الذي 

الكالمبة  الجمل  نثر  على  فمه  يتعود  لم  الطويل...  بالصمت  يتميز 

يزاولون   الذين  أولئك  لمثل  الزمة...  ثرثرة  تعتبر  ربما  التي  المتواترة... 

ارخاء   وفي  الصاج...  في   تركيزه  كل  كان  )كنتا(...  مهام  مثل  مهاما 

من الزبائن... الذين يلقون بالتحية...  التي    سمعه لحديث من يقف امامه



 

 

أو    بقطعة  يظفروا  ان  من  تمكنهم   كي  والتطييب..  التودد..  كلماتها  يمأل 

 قطعتين )زيادة(... يعني وبمعنى اخر تحسين الطلب...  

الى        وال  )اللهفة(..  الى  يميل  ال  وهادئا..  صبورا..  رجال  )كنتا(  كان 

 ل في صمت.. وان تحدث تحدث همسا...  التضجر... كان راسيا..  يعم

ال يعرف )كنتا( صرة الوجه... وال التكشيرة...  كان سمحا بسمرته...       

القوام...   ممشوق  ظل  لكنه  المشيب...  خيوط  فيها  الزمان  خط  التي 

ربما  والتي  الفتح...  الجالبية  تلك  تزينه  يذكر...  خلل  غير  من  نحيال... 

رها... جالبية متسخة من غير وسخ... بل  تكون قد افتقدت بعضا من زرائ

التي   األبخرة...  ببعض  المختلط  الصاج...  من  المتطاير  السمك  زيت  هو 

 تنزل بردا وسالما... على تلك الجالبية الشريفة )الحالل(...  

غالبا ما كنا نتوجه لهذا المطعم األنيق، كما نحسه، أنا وصديقي الوفي     

م وبعض  وداعة...  صالح  المعلمين االستاذ/  معهد  خريجي  اخوتنا...  ن 

الذي   والود...  والمعرفة  المواطنة  وحسب  أخرى...  اوقات  في  العالي.. 

تجري أواصره بين صالح و)كنتا(... كنا نجلس حول احدي تلك الترابيز  

يرمقنا   حتى  جالسين  ونظل   ... فعال  او  حديثا  نبدي  أن  دون  المبعثرة... 

في لحظات انتظار قليلة... يرمي نحونا  كنتا وبذلك يكون )الكالم كمل(... ف

تشتهى   التي  الوجبة  لتقديم  )الجرسون(  فيها  يوجه  باشارة...  )كنتا(  

 لنا... 

وجباتنا      تماثل  وجبة  لتناول  لجلسة   صالح  أخي  دعوت  ما  كثيرا 

الخوالي... مع )كنتا(..  لكن ظروف الكورونا اللعينة... لم تتح لنا فرصة  

س الذي  اللقاء...  فيه  لهذا   ننعم  وشيقا..  وطيبا..  طبيعيا..  امتدادا  يكون 

باجترار ذكريات...  قد تضفي لحياتنا حياة جديدة ممتدة... لكن هللا شاء 

 أن ال نلتقي في دار ذكرياتنا تلك... مع )كنتا(.

تمأله     صامتا  ذهب  الحتمية...  النهايات  ذهاب   ... )كنتا(  ذهب  لقد 

ا ذلك  يدعمها  السمحة...  في  االنسانية  لقمة  فان  الحسن...  الرباني  ألجر 

 بطن جائع كمثل جبل أحد... قدمها )كنتا( في حياته... 



 

 

عندك...         قبوله  وأحسن  أجره...   وعظم  ل..)كنتا(  احسن  اللهم 

 واسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء. 

 انا هلل وانا اليه راجعون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               (21       ) 

 الماضي والحاضر...                           

نرجع      أن  السنين عمرا...   السبعينات من  فقنا  الذين  نحن  لو خيرونا 

ارتضينا بذلك العرض... وذلك المور   لماضينا في سن العشرينات... لما 

 من أهمها:

حياة..  وسلوكيات خاصة به... ال تقبل  أنا تأقلمنا على حاضر له أنماط    -

 التراجع وال الحياد عنها...  

وثانيها أننا لو رجعنا...  فلن نجد البيئة الصالحة...  التي اعتدناها أيام   -

 صبانا...  فكل شيء اختلف حتى المناخ تغير من حولنا... 

  

األفضل ستكون غائبة..  -  الحياة  تقود نحو  التي  الوسائل  .  وثالثها حتى 

)دايرين ممارسات حياتية كانت قائمة انذاك(... لكنها غابت واختفت في  

 هذا العصر...  

للمناشط   - وممارساتنا  تفكيرنا...  وطرق  لهجاتنا...   تغيرت  ورابعا 

 المختلفة...  

العولمة   - أصابتها  التي  القديمة...  والتقالبد  العادات  تغيرت  وخامسا 

 بأخطائها  المتجددة... 

 وسادسا تبددت العالقات االجتماعبة التي كانت سائدة في ذلك الوقت...  -

واألحداث..     - لألمور..  وتناولنا  تفكيرنا..  نمط  أصبح  وسابعا 

في   نأخذه  أن  لنا  أمكن  ان  حتى  القديم...  مع  يتماشى  ال  والمتغيرات.. 

 االعتبار أو نمارس انشطته... 

نبقى على ما نحن فيه...  وان    كثير جدا غير ما ذكرنا... يحتم علينا أن    

في   عشناه  ما  بذكريات  نتلبس  ان  يمكن  لكنا  عنه...  راضين  نكن  لم 

 ماضينا... كأن نتغنى ونقول: 



 

 

 حليل زمن الصبا الماضي.. 

 او نقول: 

 أال ليت الشباب يعود يوما

 فاخبره بما فعل المشيب... 

 أو نقول: 

 وهللا زمان كان...  

 وزمان كنا...  

 ويا حليل أيام زمان... 

 و خالص كبرنا وكبرت أحزانا...  

 و أال ليت أيام الصفاء جديد... 

 و الكثير من هذا النوع... 

 فوقتها سيصبح الحاضر مقلقا... والماضي دائما هو األحلى ...  

الماضي...وحالوته...        طيب  عن  نتحدث  عندما  أنه  الحياة...  علمتنا 

 .  فالحاضر بال أدنى شك سيء..

فكبارنا ليسو كما هم االن... سياسيونا ليسو  كما هم االن... فنانونا..       

البعد   كل  بعيد  اكلنا وشرابنا  االن...  يجري  وما  تتشابه  ليست  واغانينا.. 

عما يسود االن... ستظل اوقاتنا كلها نحس.. وضجر.. ان دلفنا للمقارنة  

 ببن ما ضينا وحاضرنا... 

ال    يشعر  ترى...  يا  )وردي  فهل  الغني...  عبد  اللطيف  عبد  فنان 

الصغير(... بهذا الفارق... حينما يتغنى للفنان محمد وردي... برائعته )يا  

في   ونرى  نحس..   أيضا  فنحن  بذلك...  يحس  أظنه  أنا(؟...  منك  سالم 

الزائدة...   الماضي الحالوة..  والطالوة.. أما الحاضر فسنحس بخشونته 

 ..عندما يطرق األداء أسماعنا.



 

 

وواكبوا      العمر  في  تقدموا  ممن  كنت  ان  الكريم...  القارئ  أيها  ولك 

 الموقفين... لك أن تقول كلمتك االن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رمضان أيام زمان                              

(١) 

----- 

مع  الحلة...  ورا  نمشي  المتوقعة...  رمضان  شهر  هالل  أمسية  في  كنا 

كلنا   ونطلع  الغروب...  وبنات...  أوالد  ونسوان...  رجال  وصغار...  كبار 

عشان نشوف الشهر هل وال ما    في أعلى حتة... ونعاين ناحية الغرب... 

 هل... 

 

(٢) 

----- 

األمر   يعلن  الهالل...  يشوف  دي  المجاميع  من  اتنين  أو  واحد  لما  كان 

ل  للجميع... وبى صوت عالي... يقول )هل.. هل.. هل(...ويعني انو  الهال

بشتى   لالخرين...  ويوصف  الهالل  تجاه  أصبعه  بى  يشير  ويبدا  هال... 

يضربوا   هال...  الهالل  أن  يتأكدوا  ولما  ذلك...  تثبت  التي  الطرق 

 الروراي... والحلة كلها تعرف انو بكرة الصيام... 

 

(٣) 

----- 

لما ناس الحلة يثبتوا الرؤية... يبدوا يباركوا الشهر الكريم فيما بينهم...  

والمرج...  وال الهرج  وبعض  )مبروك(...  كلمة  غير  وقتها  يسمع   شيء 

الممزوجين بالفرحة... ويبدوا يوزعوا الخبر للحالل  المجاورة... وكلمة  

 )حالل( تعني جمع )حلة(.

 



 

 

(٤) 

----- 

 من التعابير التي تقال عند مباركة ثبوت الهالل...يقول البعض:

وعليكم يتبارك(...و )جدعت ليك قشة..  )الشهر مبروك عليكم(...و )علينا 

تمشي وتجي تلقاني أتعشى(... و )جدعت ليك عود تمشي وتجي تلقاني  

 قاعود(... و )ترهو .. ترهو.. شهر التخا والرخا(.. وغير ذلك مما يقال. 

 

(٥) 

----- 

بعضهم   الحلة  ناس  يزور  رمضان...  شهر  هالل  ثبوت  أمسية  في 

ي مباركين...  فرحين...  ذات  البعض...  البعض...  بعضهم  ديار  دخلون 

ناس   يا  سالم   ... استئذان  غير  ومن  الدوام...  على  المفتوحة  األبواب 

وكل    ... بعض  ويتفقدوا  بعض...  يطايبوا  فالنة...  ناس  يا  فالن... سالم 

 واحد بعد داك يأوي الى داره.

 

(٦) 

----- 

ت  تماما...  السلوكيات  تتبدل  رمضان...  من  األول  اليوم  صبيحة  تعلق  في 

وال   تلفزيون...  ال  الموروثة...  السمحة  االسالمية  السمات  بالجميع 

األصول...تكسوها   من  مستمدة  تقالد  فهي   ... راديو  حتى  وال  قنوات... 

االبتسامة.. وروح التعاون.. والصفاء غير المصنوع.. والتعامل الحسن..  

 وغير ذلك من كل ماهو سمح. 

 



 

 

(٧) 

----- 

رمضا من  األول  اليوم  في  خالل  والفتيات  النسوان  حركة  تتبدل  ن... 

كل   من  خارجة  الدخاخين  ترى  دؤوب...  عمل  يسودها  حركة  الحلة... 

منزل... عبر الرواكيب... شدشيد الحلل...العواسة... طبعا كلو بالحطب...  

العدة...  وأصوات  النفاذة...  الطيبة..  )االبرى(   الحلومر  رائحة  وتنتشر 

أو غسيلها..  عند  أو    والكركبة...  اليحارات  من  مخابئها...  من  اخراجها 

باسم    المعروفة  القزاز  قعر...وجكاكة  أم  الكورة  ناس  زي  الصناديق... 

 )التالجة(...وصحانة الصيني.. والمالعق ان وجدت... 

 

(٨) 

----- 

الكل  يذهب  الصيام...  أيام  من  األول  اليوم  في  والصبيان...   الرجال  اما 

أ عليه  ويظهر   ... عمله  وطول  ليمارس  والصبر..  الجدية..  تأديته  ثناء 

يبارحه...   ال  والصمت  ناشفة...  الشالليف  التحمل...  وعالمات  البال.. 

ويزاول المضمضة من وقت الخر... ودايما ابريقو مليان جنبو ... ويهتم  

 كثيرا بصلواته... ومسواكه. 

  

(٩) 

----- 

غير    من  فرحين  تجدهم  األول...  اليوم  في  األطفال  ...   اما  ظاهر  سبب 

 غير قدوم رمضان... فهم ال يصومون... ودايما الواحد فيهم يقول:

)صايم صيام الضب... البلقا كلو أقول فيهو رب(...ويعني األكل والشراب  

زي   الخفيفة...  المهام  بعض  اليهم  وتوكل   ... النهار  أثناء 



 

 

ضواقة   مرحلة  حتى  تصل  قد  التي   ... ذويهم  المراسيل...ومساعدة 

من الموي ذلك  وغير   .. والنشاة   .. والحلومر  الليمون..  ناس   .. ات 

 المشروبات.

 

(١٠) 

----- 

بعضهم...    مع  جيران  كل  يخرج   ... األول  اليوم  شمس  غروب  عند 

يفترشون مكانا واحدا... يجمعهم ببعضهم... لتناول االفطارمعا... ومن ثم  

طعام أو شراب...  أداء صالة المغرب... كل منهم يحضر ما تيسر لديه من 

من  سويا  ويشربون  يأكلون  المالي..  وضعه  وحسب  استطاعته..  حسب 

غير تفرقة أو جفا... يتناولون الشاي والجبنة... يثرثرون مع بعضهم في  

 أشياء متفرقة... 

من   كابدوه  قد  وما  حره..  أو  بسهولته..  األول...  اليوم  عن  ويتحدثون 

عد ذلك... ويذهب الكل الى  رهق.. وصداع.. وفتور.. ينفض السامر من ب

 بيته... شاكرا حامدا. 

 

(١١) 

----- 

األطفال...    وأعني  الصغار  كان  المغرب....  في  الفطور  جلسة  عند 

في    واحدا...  اضافيا  صفا  يمثلون  األرض...  على  الكبار  خلف  يجلسون 

جلسة يضمها األدب.. والهدوء.. والترقب... فكان االباء يمدونهم ببعض  

ألطعمة أمامهم... كورة حلو مر.. او بلح مبلول.. أو بليلة..  ما تجود به ا

أو صحن عصيدة.. أو كورة نشاة.. وغير ذلك مما يتوافر في المائدة...  

يفرح الجميع وتسود بينهم همهمات خافتة... وهم مقبلون على مائدتهم 

 المستقطعة.. من المائدة الكبيرة.. مائدة الكبار.  



 

 

(١٢) 

----- 

ا الشهر... بأنواع متعددة مما لذ  تمتلئ مائدة  الفطار الرمضانية... طوال 

سيدة  هي  العصيدة  وكانت  والمشروبات...  األطعمة..  من  وطاب 

مواطن   في  القمح  قراصة  وكذلك  السودان...  بقاع  معظم  في  الموقف... 

يسود  عامة  وبصفة  الشمالية...  المديرية  في  الحال  هو  كما  اخرى... 

والى البقاع...  كل  تخلو    الحلومر  فال  البليلة  أما  األبيص..  االبرى  جانبه 

المليل..   بليلة  مثل  عدة...  أنواع  ولها    ... االطالق  على  مائدة  منها 

البلح   اما  الدخن..  وبليلة  الفك..  ولوبة  األبيض..  واللوبة  والعدسية.. 

أكل   ويلذذ  يساعد  ايضا  وهو  للصيام...  المحلل  هو  انواعه...  وبشتى 

ب بتناولخا  على البليلة..  عالوة   ذلك  كل  مباشرة...  باألصابع  أو  الملعقة 

 العصيرات المختلفة مثل: 

المائدة   تضم  كما  والقنقليس..  والعرديب..  الدين..  وقمر  الليمون.. 

نهاية   وفي  الروب...  سلطة  تناوال  وأكثرها  بأنواعها  السلطات  أيضا... 

 األمر الشاي والجبنة... كختام ضروري. 

  

(١٢) 

----- 

الشهر... بأنواع متعددة مما لذ  تمتلئ مائ االفطار الرمضانية... طوال  دة 

سيدة  هي  العصيدة  وكانت  والمشروبات...  األطعمة..  من  وطاب 

مواطن   في  القمح  قراصة  و  السودان...  بقاع  معظم  في  الموقف... 

يسود  عامة  وبصفة  الشمالية...  المديرية  في  الحال  هو  كما  اخرى... 

والى البقاع...  كل  تخلو    الحلومر  فال  البليلة  أما  األبيص..  االبرى  جانبه 

المليل..   بليلة  مثل  عدة...  أنواع  ولها    ... االطالق  على  مائدة  منها 

وبليلة   الدخن..  وبليلة  الفك..  ولوبة  األبيض..  واللوبة  والعدسية.. 

ايضا   وهو  للصيام...  المحلل  هو  أنواعه...  وبشتى  البلح  أما  القمح... 



 

 

ا أكل  باليد مباشرة من غير  يساعد... ويلذذ  أو  بالملعقة  بتناولها  لبليلة.. 

وسيط... والبعص يتناولها بالمحار )الثدف(... وذلك لندرة المالعق...كل  

 ذلك عالوة  على العصيرات المختلفة مثل:

المائدة   تضم  كما  والقنقليس..  والعرديب..  الدين..  وقمر  الليمون.. 

تناوال وأكثرها  بأنواعها  السلطات  نهاية  أيضا...  وفي  الروب...  سلطة   

 األمر الشاي والجبنة... كختام ضروري. 

 

(١٣) 

----- 

وجود   غير  مكررة...  تكون  تكاد  الرمضانية...  والمشروبات  المأكوالت 

 بعض التغييرات... من وقت الخر... من بيوت األغنياء من األهل... مثل: 

 اللحمة المحمرة... 

 والدمعات...

باللب الررز  و  الفطاير...والشعيرية...  والجداد...  أنواع  ن...وبعض 

شيئا   ينالون  الصغار  وكان  دائمة...  غير  أنها  اال  والزبيب...والبطيخ... 

بيتو...   في  يتناولها  زول  كل  فغالبا...  العشاء  وجبة  أما  منها...  يسيرا 

الناس في   حسب المزاج والقدرة االقتصادية... بدري .. بدري.. عشان  

 ة العشاء بى شوية... )في ذلك الزمان(. القرى بنوموا  بعد صال

 

(١٤) 

----- 

أكاد أجزم أن كل سكان الحلة... ينهضون من نومهم في وكت السحور...  

باستخدام   للسحور  الناي  بتنبيه  يقومون  لكن هنالك من  اذان...  من غير 



 

 

دق   او  بطرق...  عندما  صوتا  يحدث  حديدي  اناء  أي  أو  الصفيح  أواني 

 النوبة...مع اثدار بعض التواشيح القثيرة...مثل: 

 السحور..السحور .. 

 صابم قوم اتسحر..  أو.. اي ذكرديني...  أو يا 

البيوت...وتولع   من  األصوات  تعلوا  الفجر  من  المبكر  الوقت  ذلك  غي 

النيران...بعضها للعواسة...وبعضها للشاي والقهوة... واللبن... وبعضها  

ذلك  في  ينهضون  الصغار...  من  الكثير  أن  بايت...ويالحظ  أكل  لتسخين 

مات او رشفات من مكونات السحور...  الوقت... علهم يحظون ببعض لقي

األحيان يصلونها   أغلب  الصبح... وفي  الحال حتى موعد صالة  ويستمر 

 في بيوتهم... اما لندرة المساجد أو بعدها. 

 

(١٥) 

----- 

بعد الجلسة الطيبة لتناول االفطار... يذهب الكبار دائما الى بيوتهم...  بعد  

ق أنهم  صغارهم..   وبمساعدة  يتأكدوا  بالتمام  أن  أوانيهم  جمعوا  د 

والكمال.. بعد فحص وفرز ما قد يتشابه منها مع بعضه البعض... مثل:  

 الكبابي الزجاجية.. والصحو..  والصواني.. والكوار.. )الكوريات(...  

غالبا ما يالحظ أن النساء يضعن عالمات بالبوية على أوانيهن...  تجنبا  

عات... وقد يالحظ أيضا أن في  للخلط الذي قد يحدث.. في مثل هذه التجم 

على  بالمسامير  تنقش  صاحباتها...  أسماء  تحمل  نقوشات  الصواني 

لمنازلهم  بحملها  الصغار  يقوم  ما  وغالبا  أطرافها...  على  أو  سطحها..  

من  أو  االمهات  بواسطة  عليها...  ويؤمن  تراجع  حيث  فارغة...  وهي 

 ينوب عنهن ... 

 

     



 

 

(١٦) 

----- 

صالة   موعد  وبعض  عند  الصغار..  وبعض  الكبار..  يتجمع  العشاء... 

العشاء  صالة  ألداء  االفطار..  ساحة  في  السن..  كبيرات  النساء 

 والتراويح... 

يؤم المصلين فكي الحلة... او غيره من الحفظة... كان لصالة التراويح     

 طعم خاص.. لما تتضمنه من ركعات ثنائية خفيفة.. تتخللها ايات قرانية. 

خ صالة وأدعية  يؤدون  وهم  المصلين  أن  يالحظ  هللا...     لوجه  الصة 

على  بكلياتهم..  واالقبال  التام..  بالخشوع  يتحلون  تجدهم  التراويح... 

يدعون..   عالية..  دينية  بروح  متشبعين  والرضاء..  والرغبة..  الطاعة.. 

 ويبتهلون.. ويحمدون.. ويشكرون.. في تفان وانتماء تامين...  

صالة        نهايته...  بانتهاء  أعلن  قد  الرمضاني  اليوم  يكون  التراويح... 

 الممتدة منذ الفجر عند ساعة اإلمساك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 الخاتمة                                   

 عزيزي القارى.... 

 ... أوردت اليك هذه القصاصات     

 ... التي تتناول مواضيع  

 .... ضمن التجارب الحياتية تقع 

 ... التي مارستها 

 .... ي فيها أقدارينقحمتأو أ 

 ... والتي قد تمثل رابطا ما بين الماضي 

 .... الذي عشته أنا 

 ... والحاضر 

 .... الذي تعيشه أنت

 .... فهي بعض من ذكريات انطوت صفحاتها

 ... لكنها ال زالت تجوس 

 . داخل العقول 

  

 .... والسداد. نسأل هللا لكم التوفيق 

 

 وإلى لقاء،،،،                                                    


