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                                    (1 ) 

 يا سالم!!!                                 

 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 فقلت له لما تمطى بصلبه... 

 وأردف أعجازا وناء بكلكل... 

 أال أيها الليل الطويل أال انجلي... 

 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 مكر .. مفر .. مقبل .. مدبر .. معا... 

 كجلمود صخر حطه السيل من عل... 

 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 كذبت.. كذبت وان كنت الصادق يا عراف... 

 كفي تقرأها والفنجان تبحلق فيه... 

 والرمل تمزقه باالصبع تبكيه... 

 وتحدثني أن العمر أمامي أطول من ليل االالم... 



 

 

 وأن الكسر سيجبر.. 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 الكسر انكسر... 

 تمزق انبت كسرا... 

 والشوك توسط بين الكسرين... 

 حملتني أمي الى بصير يجبر ... 

 مكسور العظم... 

 لكن كسري لم يجبر بعد...

 كسري فاق الحد... 

 كسري في نبضي... 

 في قلبي. 

 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 حين صرخت على الدنيا... 

 وبعيني ذاك البريق... 

 كواحد من ألف.. 

 يولدون في وسط الظالم... 

 كواحد من هؤالء الوافدين... 

 العابرين... 



 

 

 صرخت ما ارتفعت بيارق... حين 

 ما غاضت االنهار في المشارق... 

 فأنا لست رسوال من عند االله.... 

 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 نزلنا دوحه... 

 فحنا علينا حنو المرضعات..

 على الفطيم... 

 

 يروع حصاه... 

 حالية العذارى... 

 فتلمس جانب العقد النظيم. 

 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 كئيبة وتجهما... قال السماء 

 قلت ابتسم... 

 يكفي التجهم في السما.

 

 يا سالم!!!!!   



 

 

--- 

 أبتاه! أما حصدت اليوم بعضا من رغيف...

 الزرع ضن بني والشاة..

 ادركها الضياع. 

 

 يا سالم!!!!!   

--- 

 أماه أما من قشرة فول أو بقايا... 

 من دقيق... 

 باألمس كانت ههنا... 

 تحت الفراش... 

 قطعة خبز ... 

 كانت تجوس في هذا الفناء.. 

 وبداخل ذاك االناء. 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 جؤذر فزع اذا هي...  

 ادبرت... 

 والظبية الجفالء ترنو... 

 من رواق محجب. 



 

 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 أي يوم كان هذا... 

 أي يوم بالجنائن.... 

 حين جاءت..  

 جيئة المتحسب. 

 

 وارتمت بالمقعد ... 

 المكسو زهوا... 

 حرائر الفردوس... بعض 

 بعض القنب. 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 أخي ان أذان الصبح لبيت صوته... 

 سمعت لتكبيري ووقع سجودي..  

 

 وما صغت قوال أو هتفت باية... 

 خال منطقي من لفظها وقصيدي. 

 



 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 يا ساكني مصر..  

 انا ال نزال على... 

 عهد الوفاء... 

 وان غبنا... 

 مقيمينا... 

 

 هال بعثتمو لنا من ماء نهركم... 

 شيئا نبل به أحشاء صادينا.. 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 فلماذا أراك ثائرة... 

 وعالما السباب..

 يطرد..  

 

 أغريب!.. ان تعلمي...

 لي ديار... 

 ولي بلد...  

 



 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 قال من أين وأصغا.. ورنا... 

 قلت من مصر غريب..

 ههنا... 

 

 قال: ان كنت غريبا... 

 فأنا... 

 لم تكن فينيسيا لي ... 

 موطنا. 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 في يمين النيل حيث سابق... 

 كنا فوق أعراف... 

 السوابق..  

 

 الضريح الفاح طيبو عابق... 

 السالم يا المهدي... االمام... 

 

 يا سالم!!!   



 

 

--- 

 وان صخرا لكافينا وسيدنا... 

 .. وان صخرا اذا نشتو لنحار.

 

 وان صخرا لتأتم الهداة به ... 

 كأنه علم.. في رأسه... نار. 

 

 يا سالم!!!   

--- 

 ليلى نداء بليلى..  

 رن في اذني.. 

 سحر لعمري... 

 له في السمع ترديد. 

 

 اذا سمعت اسم ليلى...

 ثبت من خبلي... 

 وثاب ما صرعت منى... 

 العناقيد. 

 

 يا سالم!!!   

--- 



 

 

 ودخلت في ليلين... 

 والدجى... فرعك 

 ولثمت كالصبح المنور

 فاك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       (2) 

 حاجات تحير!!!                    

 

 

 حاجات تحير!!   

(١) 

--- 

البطيخ الروثمان... شكلو أسطواني... و بالداخل أحمر... لما زرعناه في  

 كردفان.. بقى مدور ومن جوة أبيض. 

 

 حاجات تحير!!   

(٢) 

--- 

 األشجار في الخريف بتنمو أوراقها وتزداد...وشجر الحراز بحت ورقه. 

 

 حاجات تحير!!   

(٣) 

--- 

تهدأ األبقار عند حلبها بوجود العبوب... وهي تعلم أنه عجل مغشوش 

 )تمثال(. 

 



 

 

 

 حاجات تحير!! 

(٤) 

--- 

أوراق   غنماية تمشي على رجليها الخلفية.. بدون سند... لتصل الى

 أشجار عالية...زي االنسان.

 

 حاجات تحير!!   

(٥) 

--- 

 غربان بورتسودان...تفتح الحنفيات بمناقيرها لتشرب.

 

 حاجات تحير!!   

(٦) 

--- 

في زريبة االبقار... التور المعني بالذبح... يعرف ذلك تماما... فيصعب 

 القبض عليه. 

 

 حاجات تحير!!!   

(٧) 

--- 



 

 

الذي تملكه الخوف منه... فيهاجمه مع النباح  الكلب يعرف الشخص 

 المتواصل... والعكس صحيح تماما. 

 

 حاجات تحير!!   

(٨) 

--- 

بعض األشجار الخضراء... تذبل أوراقها  عندما تالمسها األيدي...  

 لغترات مؤقتة. 

 

 حاجات تحير!!   

(٩) 

--- 

ن كنا نحمل الليمون معنا لخارج السودان...االن حصل العكس... وكما

 ليمونا مويته جفت. 

 

 حاجات تحير!!   

(١٠) 

--- 

زمان لما يسمعوا زول يقول يا أبو مروة...الحلة كلها تمرق.. االن كلها 

 تدخل. 

 

 



 

 

 حاجات تحير!!   

(١١) 

--- 

 ناس تقول ليهم انتو علماء...يقولوا ليك نحنا كوامر. 

 

 حاجات تحير!!   

(١٢) 

--- 

 جنيه. ٢٠٠٠٠االن ليمونة واحدة نشتريها بى 

 قرش. ٢٠٠٠٠٠٠=١٠٠×٢٠٠٠٠يعني 

(  ليمونات... يبقى عدد الليمون انذاك بما يعادل ٥القرش كان بجيب )

 ١٠٠٠٠٠٠٠×ه= ٢٠٠٠٠٠٠سعر الليمونة الواحدة االن =  

 ليمونة... 

 وهو مايمكن شراؤه بسعر ليمونة واحدة اليوم. 

 

 حاجات تحير!!   

(١٣) 

--- 

 شيلتو االتي: الشيخ ود بدر جاب في 

 تالتة أرادب غدا.  -

 تالتة أرادب عشا. -



 

 

 تالتة قدور صندلية.  -

 تالتة قدور محلبية.  -

 تالتة قدور سرتية.  -

 لك أن تتخيل سعرها اليوم...يبدو لي سيكون في حدود...)؟(..مليار   

 جنيه.. 

 

 حاجات تحير!!   

(١٤) 

--- 

الفوارس... اسي بقت العين الحمرا وشرارة... كانت عالمة الرجال 

 التهابات في مستشفيات العيون. 

 

 حاجات تحير!!   

(١٥) 

--- 

زمان كانت وجباتنا كلها... عصيدة وكسرة...اسي بقى القليل منها 

 ينفخنا. 

 

 حاجات تحير!!   

(١٦) 

--- 



 

 

في جزارة شبشة... وجد االستاذ معاوية بشير في الصباح الباكر...  

 بتصارعوا... ويتجابدوا  في مصران. غنماية وسمبرية 

 

 حاجات تحير!!   

(١٧) 

--- 

زمان كان الصغير ... يخاف ويتودد للكبير...ويخشى غضبه... االن  

 أصبح العكس. 

 

 حاجات تحير!!    

(١٨) 

--- 

كان االطفال يلعبوا ورا الحلة في الليالي الحالكة... اما االن ممنوع 

 الخروج ليال. 

 

 حاجات تحير!!   

(١٩) 

--- 

كان زمان نشرب موية الميعة والحفاير... اسي موية الصحة المعلبة 

 بتولد طاقة سلبية. 

 

 



 

 

 حاجات تحير!!   

(٢٠) 

--- 

 الجوال وسماعتو... حلوا محل المطرق.. والعكاز المضبب.  

 

 حاجات تحير!!   

(٢١) 

--- 

المولود الحديث... ومن بعد وضعه... يمدوا ليهو الشطر... يرضع 

 . طوالي

 

 حاجات تحير!!   

(٢٢) 

--- 

 اخونا عبد هللا دفع هللا... يحكي عن حبوبتو قالت:

الحاكومة دي ما فضل ليها اال الروح... دا لما شافت الكورة ام قعر...  

 ملونة من بره وبيضاء من جوة. 

 

 حاجات تحير!!   

(٢٣) 

--- 



 

 

نجحت...  واحد زمن ناس عبود... صنع ليهو طيارة...لما التجربة 

 دخلوهو السجن. 

 

 حاجات تحير!!   

(٢٤) 

--- 

ابتكو بيمعط ريش أم تكو ... حتى ال تتمكن من الطيران... عشان  

 تحضن بيضها جبرا. 

 

 حاجات تحير!!   

(٢٥) 

--- 

 المساعدين في اللواري ... مابركبوا اال لما اللوري يتحرك ويسكوه.

 

 حاجات تحير!!   

(٢٦) 

--- 

 الهواء الطلق تعبر عن سرورها بالفنجطة... بالذات صغارها.الحمير في  

 

 حاجات تحير!!   

(٢٧) 



 

 

--- 

 كثيرا ما يتثاءب الناس... عندما يشاهدون شخصا اخر يتثاءب.

 

 حاجات تحير!!   

(٢٨) 

--- 

واحدين يشوفوا العند الناس... دايما أجمل وأحال... مع انو حالهم هو  

 األجمل. 

 

 حاجات تحير!!   

(٢٩) 

--- 

 زول يكون كبير في عمره...يعني عجوز... عندو ولد واحد وعاق.

 

 حاجات تحير!!   

(٣٠) 

--- 

واحد يغترب عشرين سنة... ويرسل كل ما عندو لوالدو... عشان يجي  

 يستقر..  يلقى أبوه باع الكل لمصلحتو وكمان ضيعو  ... 

 

 



 

 

 حاجات تحير!!    

(٣١) 

--- 

 يقول لزميلو: واحد 

 )ما تشوفني كدا... أنا بن ستين كلب(. 

 

 حاجات تحير!!   

(٣٢) 

--- 

 زوجة خريجة تقول لزوجها: 

 )أديني ورقتي وبس(.

 

 حاجات تحير!!   

(٣٣) 

 ينطقها كاالتي: 

 شمس الدين

       = 

 شمش الدين

 

 بنطلون 

    = 



 

 

 منطلون

 

 بنبر 

   = 

 بمبر

 

 حاجات تحير!!   

(٣٤) 

الشمال بى ريقو ... ويمسك بيها ورق الكتشينة... ويفرد الورق  يبل يدو 

 بى يدو اليمبن الغير مبلولة.

 

 حاجات تحير!!   

(٣٥) 

يربطوا ليهو خيت في ايدو عشان ما ينسى...لما يصل يقول الخيت دا 

 ربطوا لى شنو؟ 

 

 حاجات تحير!!   

(٣٦) 

 شها كلها.تلقى الواحد يفتح حبة التسالي بى سنونو... وبعد داك يقر

 

 



 

 

 حاجات تحير!!   

(٣٧) 

 هو طويل لما دخل الغرفة ما دنقر...يقول ليك عتبة الباب طقتني.

 

 حاجات تحير!!   

(٣٨) 

 قال ليهو: 

 تقدر تبوس عينك؟ 

 رد عليهو: 

 أصلو أنا جمل؟ 

 

 حاجات تحير!!   

(٣٩) 

 المدرس قال للتلميذ المشاغب: 

 خليك ساكت وجاوب. 

 

 حاجات تحير!!   

(٤٠) 

في السودان...البطيخ يكتر ويمال الساحات في الشتاء... ويقل لى درجة 

 ينعدم في الصيف. 

 



 

 

 حاجات تحير!!   

(٤١) 

اتنين من الحساد... وقفوا جنب السلطان...السلطان قال ليهم... أي واحد  

فيكم يتمنى حاجة... بدي التاني ضعفها...كل واحد انتظر التاني  

 عد فترة واحد فيهم قال للسلطان: يبدأ...وب

 أقلع لي عيني. 

 

 حاجات تحير!!   

(٤٢) 

زمان المرا لما تركب زاملة اال يشببوها...اسي بقت تركب في الزاوية...  

 و تنط من فوق البكس.

 

 حاجات تحير!!   

(٤٣) 

 الهداف في فريق كرة القدم... الذي يعتمد عليه يشوت الكورة ضفاري.. 

 

 حاجات تحير!!   

(٤٤) 

مهندس كهربة.. خريج جامعة الخرطوم.. ما يعرف يربط.. ويوصل..  

 ويشغل.. مروحة السقف. 

 

 



 

 

 حاجات تحير!!   

(٤٥) 

طبيب يدخن ويتحدث مع المريض عن أضرار التدخين... ووجوب االقالع  

 عنه.

 

 حاجات تحير!!   

(٤٦) 

خليفة.. وهو  اثناء ما هو بيستمع ألغنية ياوطني يا بلد احبابي... لسيد 

 طربان يقول: 

 هللا يلعن ابو دي بلد.

 

 حاجات تحير!!   

(٤٧) 

 مغنية سودانية تغني وتقول: 

 كالفدائي حين يمتحن... برفع الياء االولى. 

 

 حاجات تحير!!   

(٤٨) 

 في كتاب األحياء زمان مكتوب:

)الرحم كومثري الشكل(... علما بأن االستاذ نفسه.. لم ير فاكهة الكومثرا  

 ياته. في ح



 

 

 حاجات تحير!!   

(٤٩) 

كبار السن عندنا... يعتزون بتراثياتهم.. وامكاناتهم العلمية...وال يعرفون  

 كيف يديرون شأن موبايالتهم... 

 فيلجأون لصغار السن.

 

 حاجات تحير!!   

(٥٠) 

 يقولون: 

 أكل أم فتفت بالشطة على الريق... يساعد في ازالة الخدر العقلي. 

 

 حاجات تحير!!    

(٥١) 

فكي وشيخ حيران... يعمل على تحفيظ القران في الخلوة... وال يعرف  

 قواعد التجويد. 

 

 حاجات تحير!!   

(٥٢) 

واحد أمام ادارة رسمية... يسأل عن اسم حبوبتو... اتصل باالسرة... ألنه  

 ال يعرف. 

 



 

 

 حاجات تحير!!   

(٥٣) 

اءات اكبر ... في بالد المغتربون السودانيون... يعملون بطاقات وكف

 االغتراب... عكس ما يحدث وهم في السودان.

 

 حاجات تحير!!   

(٥٤) 

 الكفيف أو األعمى... ال يخطئ لمس أي موصع يقصده... في بدنه.

 

 حاجات تحير!!   

(٥٥) 

 المراح من األنعام وغيرها... يقوده قائد واحد وهو األقوى دائما.

 

 حاجات تحير!!   

(٥٦) 

 يل بلم... يعنى متعلم... ويتمتع بجهالة وافرة. القلم ما بز

 

 حاجات تحير!!!   

(٥٧) 

--- 

 انت حكمة... 



 

 

 وال اية... 

 وال انسان..  

 انت صاحي... 

 وال نايم... 

 وال طرفك من طبعو نعسان.

 

 حاجات تحير!!!   

(٥٨) 

--- 

 حنكوشة: 

 مشينا حلة ناس  

 حاجة. بابا... شربنا موية من جلد معزاية... وال جاتنا  

 

 حاجات تحير!!!   

(٥٩) 

--- 

الواحد لما يفوت الستين... يحب يرسلوه للدكان... ومرات يجي راجع  

 عشان نسى رسلوه لى شنو. 

 

 حاجات تحير!!!   

 



 

 

(٦٠) 

 مسئول سوداني بكلم في أجنبي: 

 )تجي في المواعيد... مواعيد خواجات.. مش مواعيد سودانيين(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  القراية أم دق                                 

للميالد، على وجه    1959وفي العام    ...عند الحادية عشرة من عمري    

ً التحديد... ضيفا من    عزيزاً،  كنت  الفاضل  وبدعوة  الجليل    أستاذيالرجل 

عثمان السيد )ناظر مدرسة شبشة األولية( آنذاك... بمنزل أسرته الكائن  

.. الذي كان يطل على الشارع الرئيس بالمدينة... المتمدد بمدينة الدويم.

إلى   يقود  الذي  الوحيد...  والمخرج  المدخل  يعتبر  وهو  وجنوباً،  شماالً 

 منارة العلم بخت الرضا، من المدينة وإليها... 

لم تكن ثقافة )السفلتة( قد ظهرت في ذلك الزمان... كان شارعاً ترابياً      

بة طينية... قد يجد الشخص صعوبة في اجتيازه،  عادياً... تغطي أرضه تر

أو المشي فيه أوقات الخريف... حيث تنغمس المدينة بكاملها داخل وحل  

)الطين   الحاالت  من  كثير  في  عليه  نطلق  الذي  ذلك  )لُك(...   طيني 

ما   كثيراً  والرمادي...  األسود  بين  ما  لونين(،  )خاتف  فهو  األخدر(... 

أن   فيه،  السائر  من  من يتطلب  )اللك(  الطين  ذلك  من  بعضاً  )يخرت( 

)كرعيه(، لمرات متعددة... تتحلل مسيرته، إن كانت تلك المسيرة طويلة  

 أم قصيرة... 

الطين        بيوت  تشيد  فمنه  هينة(...  )ما  ميزات  )اللك(  الطين  لذلك 

)الجالوص(...التي تتكون منها معظم مباني تلك المدينة الهادئة... والتي  

)المحازي( للشاطئ الغربي للنيل األبيض... )مشرورة( من تتحيز السهل  

قبالة   والمحلج،  )الباجور(...والسجن،  منطقة  حتى  الجنوب  إلى  الشمال 

الكثافة السكانية العالية... المكونة في غالبيتها   العتيق، ذي  حي )روتو( 

 من أهلنا الفالتة )على اختالف قبائلهم(... 

أنه    البيوت...  تلك  مميزات  الطبيعية  من  الظروف  كل  تقاوم  تظل  ا  

وحرارة..   ورياح..  أمطار..  من   ... المنطقة  مناخ  تميز  التي  المتباينة، 

منه،  المشيدة  و)الحيشان(  الغرف  فتظل  تدانى،  ال  مقاومة  ويرد.. 

 ولسنوات طويلة... متماسكة تأبى الزوال )حتى ولو بدون زبالة(... 

ب جلوسي على ذلك السرير  حضر أمامي وبعد وقت ليس بالطويل، عق     

عملية   في  ظلتا  اللتان  القصيرتين...  كرعيا(  )مدلدالً  العالي  الحديدي 



 

 

)ملولحاة( غير مقصودة، وذلك لبعدهما عن األرض... كان من حضر هو  

األستاذ /عبد الرحمن السيد... مدير مدرسة بخت الرضا االبتدائية، عليه  

لكريم األستاذ/ عثمان السيد،  رحمة هللا... وهو الشقيق األكبر لمضيفي  ا

واقترح علي  أن أذهب لداخلية )ديم بكر(... وهي الداخلية التي تجمع في  

بخت   بمدرسة  األرياف...للدراسة  من  القادمين  التالميذ  كل  أحضانها 

 الرضا األولية... )دا زمن كانت المدارس فيها داخليات(... 

أفضل وأكثر راحة لي ،  أشار إلي  األستاذ عبد الرحمن، أنها ستكون       

تبقى   دروسي...وقد  مذاكرة  في  مفيداً  سيكون  التالميذ  مع  فوجودي 

غد   يوم  وهو  واحد  يوم  الوسطى،  للمدارس  الدخول  شهادة  المتحان 

سيكون   معيناً  أستاذاً  أقابل  أن  الرحمن  عبد  األستاذ  وأوصاني  الجمعة... 

ف تلميذ...كان اسم  متواجداً بالداخلية... التي تضم في أحشائها قرابة األل

األستاذ الذي أنشد مقابلته هو األستاذ/ أحمد عيسى األمير...حفظت اإلسم  

أكثر من حفظي لدروسي فأنا اآلن صاحب حاجة ف..)المسألة بقت  جيداً 

 مسألة وجود، و سكن.. وأكل.. وشراب(. 

حتى تلك اللحظة لم أكن أدري أين تقبع تلك الداخلية... لكن أستاذ عبد    

بالوصف  الرح إليها،  المسار  حفظ  من  العظيم...مكنني  التربوي  ذلك  من 

لمقررات   رديف  هو  الزمان،  ذلك  في  الوصف،  ذلك  واعتبرت  الدقيق... 

مادة الطبيعة والجغرافيا ومن بينها )الكنز المفقود(... ورغم صغر سني،  

وطرق   مقامات  الدويم...من  مدينة  تحويه  ما  كل  أجهل  أنني  ورغم 

وتضاري امتحانات وبيوتات  ألداء  مرة،  ألول  األهل  مفارقة  ورغم  س... 

لملمت  نتيجتها...  أين ستقودني  إلى  ...التي ال أعرف  االبتدائية  الشهادة 

أنها   أأكد  خصيصاً  لي  أعدت  غداء  وجبة  تناول  بعد  عصراً،  إرادتي 

 ستكفيني شر البحث عن العشاء المجهول. 

حملت )بقجتي(... وهي )صرة( تحوي بعضاً يسيراً من الملبس، أظنه     

كان حالبية وعراقي ...وهللا أعلم، )المسافة طالت(، مع قليل من )اآلبرى  

وبين   بيني  وتباعد  المسألة،  تكفيني  قد  تمرات...  وبضع  األحمر(، 

)الجهجهة(... كانت معي  كراسة مزدوجة، أربعة وستين صفحة... كانت  

واإلبرة،  عبار بالخيط  بينهما  فيما  جمعت  صغيرتين،  كراستين  عن  ة 



 

 

أن  يمكن  التي  المعلومات،  جل  بداخلها  دونت  واحدة...  كراسة  لتصبح 

أستذكرها...وال شيء غير ذلك، ال كتاب.. وال مذكرة.. وال مخطوطات..  

 وال امتحانات قديمة التي تكون دائماً بحوزة غالبية التالميذ.  

الكراسة      كتفي  دسست  على  وضعتها  التي  )البقجة(  بداخل  الكبيرة 

لطحنها في طاحونة حاج   كيلة عيش...  أحمل نص  األيمن، وكأنني كنت 

 سعد ود مختار في الحلة القديمة )شبشة(...  

تعلقت      التي  الخارطة  الخميس... حسب  تلمست طريقي في عصر ذلك 

نت بك(...  )ديم  لداخلية  الوصول  من  واثقاً  يجة لحفظي كل  بذهني... كنت 

أملي   وكان  السيد...  الرحمن  عبد  األستاذ/  إلي   بها  دفع  التي  الخطوات، 

مغيب   قبل  الرضا...  ببخت  الكائنة  الداخلية  سور  أدخل  أن  الكبير  وهمي 

 الشمس، وقد كان لي ذلك.

بحساب       إلمامي  وبعد  اآلن،  أخالها  التي  المسافة...  تلك  قطعت 

لومترات وقد تزيد قليالً ...أذكر أني كنت  المسافات، حوالي اثنين من الكي

خوف   ويساراً  يمنة  أتلفت  قصيرة...  طفولية  بخطوات  المسير،  في  جاداً 

المهالك، المجهولة لدي تماماً... ورغبة في وصول آمن للهدف المنشود،  

إنها وبحسب تجربتي في المشي سابقاً... تترادف والمسافة ما بين بيتنا  

(، في مشروع التجاني حمودي الزراعي...  41في شبشة وحواشتنا رقم )

التي اعتدت الذهاب إليها والمجيء منها )كداري(... عند الغروب أو بعده 

)تيراباً(..أو   كان  إن  العمل،  في  استخدمها  التي  المعينات  حامالً  بقليل... 

 زراعة.. أو حشاً.. أو غير ذلك من األعمال الزراعية... 

بالبارحة      الليلة  أشبه  في  ما  عشته  ما  بين  ما  شيء  يتغير  لم   ...

بنشوة   الشعور  غير  األمر  في  جديد  ال  اآلن...  أمارسه  وما  شبشة، 

وهو   الكبيرة،  كراستي  وتقليب  المذاكرة،  عن  ابتعادي  رغم  االنتصار... 

للجوء   مأوى  عن  البحث  في  أهدرته  والذي  لذلك...  المناسب  الوقت 

 داد بعداً... واالستقرار... ذلك الذي كلما حسبته دنا از 



 

 

إلى       المتهاوية،  للشمس  باالصفرار  أنعته  كنت  الذي  األصيل...  عند 

خلف مباني )الداخليات(... وهي ترمقني، وأطالعها بنظرات حذرة، وكأني  

 أحدثها وأقول: 

 لمن تتركيني ؟  

النظرات    أتبادل  انتابني شعور بالوحشة واالنقباض... غير المبرر، وأنا 

والفناءات   الباسقة...  النيم  المتناثرة... وأشجار  التالميذ  )عنابر(  وغرف 

الواسعة... التي اختلطت فيها حركة التالميذ المبعثرة، مع تعالي الغبار ،  

 الذي تطاول ومأل المكان وزادة )غبشة(... 

بص      أحمد  سألت  االستاذ/  عن  )المطرفين(  التالميذ  أحد  متهدج  وت 

عيسى  األمير... الذي أشار عليه... فلحسن حظي كان األستاذ واقفاً بين  

مجموعة من التالميذ في الفناء... فمثلت بين يديه، وحدثته عن خبري...  

أول   وأنا  أني من شبشة،  فعرف  يستمعون...  والتالميذ  المساءلة  وبدأت 

   المدرسة...

ومن      باالمتحان،  يختص  فيما  الكالمية...  والمجادعات  الهرج  بدأ  هنا 

سيقبل بالمدرسة الوسطى  )غايتو ما خلو لي صفحة أنوم عليها...حسد  

لتالميذ   أحمد ألحد  األستاذ/  أشار  المطاف  نهاية  عديل وعنصرية(... في 

بينهم  الواقفين أمامه، وأظنه كان أحد الرؤساء بالداخلية... لتولي أمري  

عضواً   يعتمد  نومي...حتى  أمر  وتدبير  معي،   وجباتهم  وليتقاسموا 

 بالداخلية من صباح الغد...  

نعرف       نكن  ولم  شبشة...  في  أهلي  أبناء  أحد  الحضور  بين  من  كان 

 بعضنا من قبل... ف )دق سدرو(، وقال ألستاذ أحمد:

 )أنا أتولى أمره كامالً(...  

أني من شبشة.. أني كنت أسبقه  وذلك عندما علم  فيما بعد   .وقد عرفت 

في المدرسة بعام واحد فقط ...فهو ااآلن في السنة الثالثة على ما أذكر ، 

 إن لم تخني الذاكرة... 



 

 

كان ولي أمري الجديد... جزء من التسهيالت التي منحني لها هللا،        

  فهو أخي الخلوق )برير الشيخ الوسيلة الشيخ السماني(... الذي قاسمني 

أكله، وشرابه، وسريره، ألسبوع كامل... قضيت ليلتي تلك، ويومي الذي  

النيل   مدرسة  وهو  االمتحان،  لمركز  الذهاب  إال   لي  يتبق  ولم  تالها... 

هللا  فحمدت  تماماً...  بكر(  )ديم  داخلية  تجاور  التي  الوسطى...  األبيض 

 على ذلك كثيراً... 

باكراً..    نومي  من  فنهضت  السبت  صبيحة  مع  جاءت  الشاي  شربت   .

رسمت   طبعاً...  بالوصف  االمتحان،  لمركز  وتوجهت  برير...  أخي 

 الخارطة وتحركت نحو )الكنز المفقود(... 

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

)النده(  وانتهى  عليه...  ينادى  متى  يترقب  الكل  ومدرسته...  باسمه  كل 

سيرتي وال سيرة إسمي(...تساءل األساتذة فيما بينهم    و)ما في زول جاب

(... ذلك هو الرقم  13وأخبروني ومجموعة من أوالد شبشة كان عددنا )

الدويم   لمدرسة  نذهب  أن  إلينا  وأشاروا  شك...  بال  والمشئوم  المعروف 

الريفية... التي تبعد، وكما أدركت الحقاً، أربعة كيلومترات من هذا المركز  

 . بالتقريب.. 

لقد سقط في أيدينا تماماً...نحن كنا أوالد فصل واحد... وأنا من بينهم     

لم أسمع قط بأن هناك ما يسمى مدرسة الدويم الريفية من قبل... ناهيك  

عن موقعها داخل مدينة الدويم... التي ينقصني الكثير في معرفة أركانها  

ال  من  القليل  إال  االمتحان  لبداية  يتبق  لم  هو  وحواشيها...  وكما  وقت... 

نقل...   وسائل  أي  وال  مواصالت  توجد  فال  الوقت...  ذلك  في  معروف 

 فالمتاح الوحيد كان )الجري المتسرع(... 

الطريق       خارطة  يعرف  الذي  بشير...  الكريم  عبد  األخ  بيننا  من  كان 

الرحمة،   )بانقا( عليه  أخيه  تماماً...فقد  ساعده في ذلك وجود  للمدرسة 

بالمدرس كنا  عامالً  إلتفات،  أو  توقف  بدون  جرياً  الكريم  عبد  تقدمنا  ة... 

للهدف   ونقنت..فالوصول  و)نقح(،  نلهث،  بعضنا...  آثار  نتابع  صغاراً 

 يعني لدينا الكثير... 



 

 

الهدف       الريفية،  الدويم  مدرسة  إلى  وصلنا  كيف  جميعنا...  ندري  ال 

ا والتعب...  اإلرهاق  مدى  نثمن   أن  نستطيع  وال  ألما  والمبتغى...  للذان 

من  ذلك  كان  وقد  العدد،  مكتملي  الوصول...  حمدنا هللا على سالمة  بنا، 

ترتيبي   كان  كم  أدري  ال  لكني  أبداً...  عندي  تنسى  ال  التي  )المراثونات( 

عند دخولنا حوش المدرسة... غير أني أعلم تماما، أنني لست األول بأية  

 .. حال من األحوال، فعيد الكريم بشير كان هو القائد. 

بدأ       قد  الممتحنين  طابور  أن  ووجدنا  الريفية...  المدرسة  دخلنا حوش 

بوصول   المشرفون  المعلمون  تفاجأ  لالمتحان...  المعدة  للفصول  الدخول 

 ذلك الفوج الالهث من الصغار...وسأل أحدهم:

 إنتو من وين؟  

 فأجبنا جميعاً:  

 من شبشة...  

 متحنين...  فعملو وعلى الفور على توزيعنا على فصول الم

 )كل إثنين أو ثالثة في فصل(...  

 وبدأنا اإلجابات من قبل أن تؤخذ بياناتنا... ومن قبل أن نجر النفس... 

بكر(       )ديم  داخلية  بين  ما  زحفاً  قضيتها  عجاف...  أيام  ستة  كانت 

سأم...   أو  ضجر  غير  من  وحيداً،  قضيتها  بالدويم...  الريفية  والمدرسة 

التي توفي المجتهدين حقهم... من بين كل الممتحنين  أتطلع ليوم النتيجة،  

أبا...   الجزيرة  وحتى  القطينة  من  الممتدة  األبيض...  النيل  مدارس  من 

 ومن تخوم الجزيرة وإلى وتندلتي... 

قضيتها       منها  وكم  المذاكرة...  في  قضيتها  الساعات  من  كم  أدري  ال 

انقض منها  وكم  واإلياب...  الذهاب  رحلتي  في  قلق...  ماشياً  نوم  في  ت 

وفي   االستذكار..  في  والمساندة،  الرعاية..  غيري  افتقد  كما  افتقدت 

عن  فالبعد  الكثير...  ذلك  وغير  الغسيل..  وفي  المشرب..  وفي  المأكل.. 



 

 

حياة   مسيرة  في  الهدام  األثر  لهما  كان  الصغير،  الموطن  وفراق  األهل، 

 طفولية... كفلها هللا برحمته... 

 لك أن تسأل عزيزي القارئ السؤال الملح...    

 )هل نجحتم بعد دا كلو؟(... 

 وكانت إجابتنا ب..)نعم(...  

 )نجحنا بحمده... وانتقلنا ألميز مدارس بخت الرضا(. 

 لكم شكري وامتناني الوافر: 

 أستاذي الجليل عثمان السبد. 

 أستاذي الجليل عبد الرحمن السيد. 

 مير. أستاذي الجليل أحمد عيسى األ

 أخي الودود برير شيخ الوسيلة.  

 أخي الوفي عبد الكريم بشير. 

 

 هل ننسي أياما؟ مضت..

 هل ننسى ذكراها،  

 هل ننسى أياما مضت... 

 مرحاً قضيناها.

 لك ودي وعرفاني يا )بخت الرضا(،،، 

 

 

                                         



 

 

 أطول المسافات...                       

 

(١) 

  

قد تكون أطول المسافات عند البشر...  من تلك التي يقطعونها ركبانا..     

أو راجلين.. أو طائرين.. هي المسافات التي يقطعونها في خيالهم... فهي  

تخوض   وقد  الجبال...  فوق  تقفز  فتراها  الحواجز...   كل  تتجاوز  بحق 

ا وقد تراها في بعض االوقات...  البحار... أو تغوص داخل األرض... كم

وهي   حدود...  بال  مسافات  فهي   ... العلياء  في  تحوم  النجوم...  تتجاوز 

 كقوافي المتنبي حين خاطب سيف الدولة قائال:

 )وعندي لك الشرد الثائرات... 

 ال يختصصن من األرض دارا...  

 قواف اذا سرن عن مقولي... 

 البحارا(... وثبن الجبال وخضنا  

بالنفوس من  ما علق  يجلو  المسافات ممتع وشيق...  فالمسير عبر هذه 

صدأ... المهم انه ال يؤدي الى تهلكة... او الى متاهة قاتلة... لكن المسير  

بأحالم   ارتبط  لو  وبالذات  الوقت...  هدر  ضروب  من  ضربا  يكون  قد 

ل السابح...  اليقظة... التي ومن خاللها... ينشئ ويبني صاحب ذلك الخيا 

أن   كما   ... بال حدود  بعضها   مع  متتابعة...  وهمية  بنايات  من  ما شاء 

ناتجها غير الملموس... ال وجود له... اال ما قد أشبع  النفس طموحات  

وامال ال واقع لها... تتمخض عن فتور... وكسير... ومليخ... في الجسم  

متواصال عمال  يتطلب   معظمها  ألن  خفيف...  صداع  يبذل  ولربما   ...

 معظمه في حل المشكالت وترتيبها...  

من      التداعيات...  تلك  صهوة  يمتشق  أن  لخيالي  الفرصة  اتح  لم 

قد   أنها  اذ  لها...  صوت  ال  التي  والمغامرات..  والمجازفات..  المتاعب.. 



 

 

تنجز جميعها من غير أدنى حركة تذكر... بل قد تكون ساعة انبطاحة أو  

ائية... أو قد تكون ساعة قايلية...  باعدت  قعدة... صباحية كانت ام مس

أحد  ارتخاء على  لحظة  في  تكون  قد  كما  الشخص ومواقع عمله...  بين 

تجبر   التي  األوقات...   من  ذلك  غير  أو  المواصالت...  حافالت  كراسي 

 صاحبها على االتقياد.. والطاعة الكاملة لها...  

حيوية االرادية... من  لكتي رأيت في  التواصل الفعلي... والممارسة ال   

غير اصطحاب الخيال.. أجدى وأمثل في قطع المسافات الطويلة... ففيها  

اثراء بالجديد من المعارف... وترويح عن النفس... وتلطف  الوجدان...  

الطبيعية..   الحياة  مكونات  بين  وترسيخها..  العالقات  توطيد  على  وتعمل 

للتفكر   تدعو  وهي  والحيوانية...  هللا...   والبشرية..  خلق  في  والتمعن 

من  الفرد  فيها  يكتسب  كما  العلية....  بالذات  القاطع  االيمان  يرسخ  الذي 

 التجارب ما بفيده ويفيد غيره من أبناء البشر...  

التأويل أو      تقبل  التي ال  العملية...  الدراسة  كما تمارس من خالل ذلك 

الطويلة... على سطح   المسافات  قطع  أن  فال شك  او  الظن...  األرض... 

 من فوقها أمر مقنع..  وممتع في ذات الوقت... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أطول المسافات...                           

(٢) 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التعليم من منظور خاص...                          

  

 يخطئ كثيرا من يصف التعليم بأنه: 

 )فعل او عملية نقل المعرفة.. او المهارة.. أو التدريس.. او الدراسة(... 

الحفظ      ومتابعة  واالسترجاع...  التلقي  طريق  عن  ذلك  كل  يتم  حيث 

بالتكرار واالجترار المتواصل للمعلومة... فذلك هو الذي يؤدي الى بقاء  

المادة في ذاكرة المتعلم لفترات قصيرة ومحدودة... لم تتح له من خاللها 

األوفر... بالقدر  الواقع...  أرض  على  بتطبيقها  يقوم  كي    الفرصة.. 

 فسرعان ما يطويها النسيان ومن ثم الزوال.

التطور   عن  ينأى  التعليم  جعلت  التي  هي  المسالب...   هذه  مثل  ان 

في   وضعيفا...  واهيا  التعليمية  العمليات  مردود  جعل  مما  والمواكبة... 

 مضمونه وفي أهدافه.

غير أن الهدف السامي للعملية التعليمية.. من منظور كثير من علماء    

 ة...  يتلخص في:التربي

)أن يشعر المتعلمون بمعنى وجودهم.. وبذلك يمكنهم أن يدركوا من خالل  

هذا الهدف السامي... تلك القيمة التي يمكنهم اتاحتها لالخرين... وكيف  

تمكين   يعني  وهذا  لهم...  نفعا  أكثر  أصبحوا  أنهم  يدركوا  أن  بمكنهم 

 المتعلمين من األخذ بالتطور في التعليم...(... 

 ليه وكما يبدو لي يمكن تعريف التعليم كاالتي: ع

 )هو عبارة عن عملية تغذية وتنشئة يقصد منها:

 االستظهار.. واالستنباط.. واالستخراج...  

أن نؤكد أن   وكلها، وعلى ما أظن، تدور في فلك واحد(... وعليه يمكن 

فيي   الكامنة  االمكانات  استخراج  الى  ترمي  مستمرة...   عملية  التعليم 

البشري...  دا الفرد  جاهزية  عن  تتأتى  والتي  المتعلمين...  األفراد  خل 



 

 

كافة  لمزاولة  أمه...   رحم  داخل  تكوينه  لحظة  منذ  الرباني...  واعداده 

 انشطته الحياتية. 

 بذلك تصبح اهم أهداف العملية التعليمية هي أن:    

االخري الفردية... وسعادة  تحقيق سعادته  الى  المتعلم  الفرد  يسعى  ن  )أن 

 من حوله.( 

 الى اللقاء،،،، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخيط الممدود...                                   

  

او     أشياء..  بين  ما  تربط  متمددة...   كثيرة  خيوط  ثمة  أن  لي  يخيل 

مواقع.. أو أفكار.. أو نوايا.. أو ارادات.. تتعدد أمكاناتها.. من بين أقواها  

هذه  أن  لي  ويبدو  منها...  الطالح  الى  أصلحها  ومن  ضعيفها...  الى 

عند   ستلتقي  ولربما  لكنها  متشابكة..  تكون  وقد  متداخلة..  حد  الخيوط 

ما... أو في نقاط قد  تتصالح مع مجريات أحداثها... وقد تفترق كل الى  

وجهة... وهكذا تظل في سريانها وتمددها... يصعب علينا  كثيرا تحديد  

 مساراتها المتداخلة..   

لكنا وفي بعض من األحيان قد نمسك برأس أحدها... الذي ربما يقودنا     

الى أو  الحتمية...  الخيط   نهاية  دققنا    الى  ان  معها...  يتقارب  قد  ما 

 وتفحصنا األمر بالعناية الفائقة...  

الحياة      بين  ما  يربط  والذي  القصير...  او  الطويل...  الخيط  ذلك  فمثال 

المرسى   نحو  سيقوده  الذي  برأسه...  الفرد  يظفر  ما  كثيرا  والموت... 

المتشا الخيوط...   تلك  من  رفقائه  بين  يندس  قد  أنه  اال  بكة األخير... 

الفراسة..   نواصي  يمتلكون  الذين  من  كثيرا  أن  غير  والمتداخلة... 

واالدراك الصحيح.. يمضون نحو النهاية بكل  الثقة... التي تتبعها بعض  

من المقوالت التي ستصبح حدثا واقعا... وقوال مأثورا... يتربع في تفكير  

 االخرين في مستقبل األيام...  

ربما تكون الصدفة هي الوحيدة التي  حددت الوصول لذلك  الهدف...       

 الذي أصبح فيما بعد حقيقة متداولة ومتوارثة...  

مما لفت نظري... ذلك الذي سمعته عن الفكي )ود حمدت هللا(... في     

التي نعيش   قبل األخيرة...  المائة سنة  أيام حياته.. في  أثناء  )شبشة(... 

 ...    وهذه هي قصة الفكي )ود حمدت هللا(:أحداثها االن

داخله وفي     -ود حمدت هللا    -)كان   في  االسالم..  تكسوه سماحة  رجال 

الحلة   طرف  في  يسكن  بارع...   جميل  صوت  ذا  مؤذنا  وكان  خارجه.. 



 

 

ألنهم    بالذات...  الصبح  ألذان  يستمعوا  أن  أهلنا  اعتاد  الشمالي... 

قبل أن  يتفرقوا لمزاولة أعمالهم...  سيكونون حضورا في منازلهم... من  

هللا(..  حمدت  )ود  للفكي  التجارة...  أو  بالزراعة  يرتبط  جلها  والتي 

مقوالت في أبيات خاصة به... كان يعمد ان يرسلها للمسامع... قبل أذان  

ألف   وقد  )النباه(...  يعرف ب...  ما  ذلك موعد  ويعني  مباشرة...  الصبح 

م المحدد...  سيموت أحد أفراد الحلة...  الناس عند سماعها في ذلك اليو

نبأ يكون وقعه  وباال على كل مريض...  او متوقع فراق الحياة ألي سبب 

اليوم... ال ندري ان كان هو   السكان في ذلك  كان... وبالفعل يموت أحد 

يحس باألمر أم ال... لكن النداء يخرج من بين شفتيه بتلقائية، كما قالوا  

 ائال: لنا... فكان ينبه ق

 هللا لي من عيني واضاني... 

 وهللا لي من عمال ياذاني... 

 وكتين أموت وأختا المعاني.... 

 شن بقول لى ربي تاني... 

 

 ويردف أيضا ويقول: 

 هللا لي من جارا ينجل... 

 وهللا لي من عمال يخجل... 

 يا رب يا كريم بى التوبة عجل... 

 فالملك واقف يسجل...(.. 

من هنا يبدأ راس الخيط... وال يدري الفكي الصالح القوام... وال أهل     

الحلة... أين ستكون نهايته... هل هي عند  كبير أو صغير... عند مريض 

 أو معافى... ال أحد يدري... ولكن هللا هو الذي يدري.... 

 



 

 

 دخول القبة... ضرورة..                           

  

 المثل: قالوا في  

 )الما عندها ضيل يحاحي ليها رب العالمين(... 

 والمثل برضو قال: 

 )الجمرة بتحرق الواطيها(... 

 وقال المتنبي: 

 )اذا رأيت نيوب الليث بارزة... 

 فال تظنن أن الليث يبتسم(... 

 وقالوا أهلنا: 

 )ما تحكم على الناس بى الظاهر(... 

 وكمان قالوا: 

 )للبيوت أسرار(... 

ك    أن  أن  يبدو  حكمة  الى  تشير  ذكرنا...   مما  المستخلصة  العبر  ل 

بسبل   وااللمام  الفكر..  ورجاحة  االدراك..  من  بلغ  مهما  االنسان... 

التحليل.. والتقصي.. ومهما وصل الى مصاف حسن التأويل.. والمعرفة..  

فلن يعبر بسهولة الى ما هو يقبع خلف الستر...  فاالدراك االدمي دائما 

وكم من مرة نظن الظنون...  ونبني عليها.. ونشيد فيها    محدود المدى... 

من الرؤى.. ومن التأويالت.. ما قد يكون خطأ... ونظنه بحسب منظارنا 

تجسده  الذي  المظهر  من  االحوال..  معظم  وفي  ذلك..  وينتج  حقا... 

 أعيننا..  التي تتوقف نظراتها عند نقاط يصعب تجاوزها... فأهلنا بقولوا: 

 عة(... )المظاهر خدا



 

 

تلمس  نستطيع  لن  الذي  والواقع...  مسافة  يتباعد  ظاهرا  تبدي  فهي 

 محتواه عن طريق واقعنا الذاتي... ويقال أيضا في بعض من مقوالتنا: 

 )أسألوا أهل العلم فهم أقرب للحقيقة(...  

الحقيقة..   على  للتعرف  فسنعود  ادراكنا..  وقصور  قصر  ادركنا  نحن  اذا 

 .. ففوق كل ذي علم عليم... وكما قيل : من خارج متناولنا الشخصي. 

 )ادو العيش لى كياله(... 

 و... 

 )ادوا الخبز لى خبازه(.. 

 وعند هذا الحد سنجتاز عقبة: 

 )البشوف القبة يقول تحتها فكي(... 

ضريح    تحتها  أن  تؤكد  قبة  كل  فما  الحدث...  مظاهر  اختوا  يعني..  

داخل   دفن  لولي..  او  لفكي..  او  بداخلها  لشيخ..  ما  يكون  فقد  أرضها... 

ما  النساء... ودائما  أو  الرجال  القوم.. من  يعجز عن حمله عظام  هم... 

أغلق   الذي  لوحده..  بحمله صاحبه  ينوء  المسكوت عنه...  يظل ذلك من 

من  يعد  الشخص  هذا  فمثل  حوله...  من  والطرقات  المنافذ..  كل  عليه 

 حمل.. وأصحاباألقوياء.. والشجعان.. وأصحاب المراس  والت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخذروف...                                  

  

لما كنا صغار.. وقبل ان ندنو من ساحات المدارس... ودور العلم... يعني  

أيام لم نكن ندري من الدنيا... سوى ساعات السرور... والتدافع نحو ما  

ساعتها   فكنا  المتواضعة...  طموحاتنا  في  يرضي  )نلوص(  محليين... 

ونلعب..   نلهو  كنا  الطموحات...  تلك  تحقيق  تتعد  لم  بيئة  حواشي  داخل 

غير   مجانية...  ذخائر  من  به  تذخر  بما  البيئة  به  تجود  ما  مستخدمين 

تكلف جهدا... وال معاناة   كانت ال  الحصول عليها... كما  مكلفة حتى في 

.. وهي غالبا ما تذكر في الحصول عليها... فهي موجودة في كل موقع. 

تكون من بقايا ما كان مستخدما... عند تلبية ممارساتنا الحياتية... أو من  

بقايا الحيوانات الميتة... التي لم نرث من أجسادها سوى قطع من العظام  

الحيوانات،    لبعض  المشبع،  الروث   من  بقايا  أو  البيضاء...  الصغيرة 

بالكامل... هضمها  يتم  لم  التي  أصابها    بالحشائش...  عشبية  بقايا  او 

ا بفعل  الماء  بداخلها  وانعدم  من  الجفاف...  تكسر  ما  بقايا  أو  لتبخر... 

الصاأل أواني  وشرائح  القحوف..  زي  قطع  واني...   أو  المكسرة...  يني 

من   النعالتمهملة  زي  الجلدية...  المصنوعات    ..والقرب  .. مخلفات 

ال )جنا  الكود  زي  لنا  يؤكل  ال  مما  أو  وفصوص  والقراف...  أللوب(... 

أو   المرمية...  الخيوت  الحبال و  أوبقايا  الكد...  بعد  الدوم  التمر... وبقايا 

الغليظة   التلفونات...  اسالك  بقايا  أو  كوال...  الببسي  قزاز  غتايات  حتى 

 منها والرقيقة... 

 

لقد كانت البيئة مليئة وذاخره بكل الذي ذكرنا... وربما بالكثير الذي       

ه... ولم يك أمامنا نحن الصغار غير االستفادة من كل تلك  لم نتطرق الي

 بداع في منظورنا هو:ي ال تشترى وال تباع... فأصبح اإلالثروة... الت 

بشتى  ألعاب  من  طموحاتنا  يرضي  قد  ما  وخلق..  وتطوير..  تسخير.. 

 أنواعها... محاكاة منا لما نراه أمامنا متوافرا في البيئة...  



 

 

في    وأبدعنا  معاناة..    صنعنا  من  يتلبسنا  ما  كل  ورغم  المحاكاة... 

ننا كنا نمجد..  ونتباهى  واتساخ مالبس.. وغبشة.. وبشتنة شكلية.. اال أ

أننا  وأظن  اإلبداعات...  اللعب...    بهذه  استيراد  الحكومة  على  وفرنا 

بل   االبداع...  على  الصغار  تشجع  ال  والتي  المكلفة...  المالهي  وأدوات 

 م وهدر أموال أسرهم ...  تساعدهم في التحطي

 

كل ما نزاوله    لى األمام... أدركنا أن  عندما تدافعت بنا سنوات العمر ‘    

اختلفت   وأن  أجدادنا...  عند  يمارس  كان  الطفولية...   األنشطة  تلك  من 

والخلق   التصنيع..  في  المستعملة  الخام  المواد  وأنواع  المسميات.. 

المدارس... بل ال تخرج عن أنها   انذاك... فهي تظل ابداعات ال تدرس في

المواد...  إ من  اليه  يتاح  قد  بما  يمارسها  جيل  وكل  متوارثة...  بداعات 

 ومن السلوكيات البيئية ألفراد المجتمع الذي يعيش فيه... 

 

القيس        المرئ  بيتا  قرأت  وأكثر...  أكثر  أمامنا  العمر  تطاول  وعندما 

 ورد في معلقته يقول: 

 

 د ... )درير كخذروف الولي 

 أمره تتابع كفيه بخيط موصل(... 

 

األولى..    حياتنا  أيام  أمتعتنا  التي  الخذاريف...  من  صنعنا  ترى  يا  فكم 

 والتي ال زالت في الذاكرة...  ترضي طموحاتنا ونحن في شيخوختنا؟... 

 ال شك انه ارث عظيم... وسؤالى:     



 

 

عولمة... التي أتاحت للصغار بداع الطفولي مجال في ظل ال)هل يا ترى لإل

شيء أن  كل  أم  تذكر؟...  معاناة  غير  من  طيات    ...  بين  تكمن  المعاناة 

 التقنيات...  التي نعيشها اليوم؟... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الكواهله ..                                    

 بني  كاهل .. 

كاهل    بني  أو  السودان...    ...الكواهله  فى  تعيش  قبيله عربيه  وقد  هى 

السودان الى  كاهل  بنى  شبه هاجر  فى  العربية  القبائل  من  كغيرهم   ..

ً   الجزيرة العربية... .. والمعادن.. حيث كان يطلق  والذهب   عن الكأل..بحثا

وخصوصا سلسلة جبال    (...رض المعادن.. )أ فريقياعلى هذا الجزء من إ 

 ب من ميناء عيزاب.الذى يقع بالقر ... العالقى

 

هجرات بنى    ... الى السودان وافريقيا  ن أشهر هجرات القبائل العربيةم   

 ... واخيرا الرشايدةوبنى كاهل ..هالل

 

 ثالث بطون تحمل اسم كاهل وهم: .. كر القلشقنديذ

 كاهل من بنو هزيل:  - 1

ب  الحارث  بن  كاهل  هو  مدركة...  ونسبه  بن  هزيل  بن  سعد  بن  تميم  ن 

بنت مازن بن كاهل بن أسد    هى هند  ..م كاهل بن الحارث هذا أن  أ  ويالحظ 

 .بن خزيمة بن مدركة

 كاهل من بنى أسد بن خزيمة بن مدركة. -2

 ... وهو كاهل بن عزره من قضاعةكاهل من بنى عزره - 3

 

من    هنالك كاهل من جهينة... منهم بنو زهرةن  ذكرت مصادر أخرى أ   

كره كاهل من جهينة من قضاعة... ولكنه لم يذد بن سعد بن عدى بن  يزي

 القلشقندي. 

 



 

 

أ    يالحظ  مدركةبن  ن  كما  فى  يلتقيان  أسد  وبني  هزيل  بن  ب  ى  الياس  ن 

ة وجهينة في زيد بن ليث بن  مثلما يلتقي عزر مضر بن نزار بن عدنان...

 . أسود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة

 

أ     قصائدهذكر  إحدى  فى  فبونواس  التي  على ...  باليمانية  بها  اخر 

الرشيد...  هارون  أغضبت  والتى  بن    اسم  القيسية...  أسد  بني  من  كاهل 

أ يدل على  أن  خزيمة... وهذا  فى زمن  فى عصر    ..بونواس  الذي عاش 

وا معروفين  كان   بني كاهل من بني أسد بن خزيمة..ن  .. أهارون الرشيد

 كر في القصائد. متمايزين ببطن كبير يذ

 . الذى انحدرت منه قريش  وأسد بن خزيمه هو أخ لكنانة 

المؤرخين    من  كثير  أيعتبر  الكواهلةن  ...  و  و    الجهنية  المجموعة 

...  دخلت السودان  المجموعه العباسية... هم أكثر ثالث مجموعات عربية

 وعالقتهم بنشوء السلطنه الزرقاء. و يضيف آخرون بنى أمية

 

نهم  ... أمع عليه الكواهله انفسهم فى السودانالمتفق عليه و الذى يج  ن  إ

 ينتهون بالنسب الى سيدنا الزبير بن العوام.

ماكمايكل المستر  تاريخه  ... وقال  إ في  الكبابيش،  دار  فى  اجتمع  ...  نه 

 ... فقالوا له:الكواهله بكبار سن من رجال قبيلة

  طريق لى السودان عن  ا إنهم دخلو... وإالوليد بن المغيرهإنهم من ذريه  

األ بن    ...حمرالبحر  عبدهللا  سيدنا  يوسف  بن  الحجاج  قتل  عندما  وذلك 

 هجرية...  73عام  ..الزبير

الزبير      ... إثر ذلك عبروا  وبنو كاهل كانوا من قوى سيدنا عبدهللا بن 

األ طريق  البحر  عن  فى    ...الحاليه  (حاليب)وهى    (عيزاب)حمر  وكانت 

 ذلك الوقت مرسى عظيم للسفن و التجارة.



 

 

كاهل(    )بني  الكواهله  قبيله  األ  ... هاجرت  البحر  سواحل  إمن  لى  حمر 

السودان الحين    ...داخل  ذلك  في  يسمى  كان  النوبه)الذى  بحثا  بالد   ...)

األ النيل  حتى  النيل  بمحازاة  الهجرة  وكانت  الكأل...  وشمال   بيضعن 

الجزيره  ...كردفان منطقه  النيلين  بين  حتى    ..وما  االزرق  النيل  ومنطقه 

 ومنطقه البطانه حتى نهر عطبره.  .. حدود الحبشه

اإل     رعي  هى  األساسية  أهل  بلالحرفه  ألغلبية  السابق  هذا  وكان   ...

لى حياة التمدن الستقرار والتحول من حياة البداوة، إولكن بعد ا   القبيلة...

الزراعه   بحرفه  أوالتجارةوالعمل  نجد  ما...  يعيشون نه  من  هنالك  زال 

 ... فى سواحل البحر األحمر حتى منطقه )الغردقة(و الرعي  حياة البداوة

وكذلك العبابده من  ،وهم البشاريون  ... حمرساحل البحر األ فى مصر على  

بربر حاليب  ...منطقه  و  الكميالب  ...وشالتين  و  أسيوط  على  الى   ...

األ  البحر  حولها   في   ،حمرسواحل  ما  و  سواكن  الوالية، منطقة  ونجد   ...  

أوالبراقنه فى  كردفان  شمال  فى  بادر،  وسوم  الوز  .. درى..    .. وحمره 

 فى كتم وما حولها.   ..كذلك نجد الغزاياو

 كاهل:نسب محمد 

 .. هو محمد كاهل بن عابد بن يحي بن عبدهللا بن الزبير بن العوام.   

نسب عليه وسلم  و  الرسول صلى هللا  نسب  العوام مع  بن  و    ...  الزبير 

المطلب عبد  بنت  صفيه  والدته  العوام  بن  بنت    ...الزبير  أسماء  وتزوج 

 وهى والدة عبدهللا بن الزبير. ،آبى بكر الصديق رضي هللا عنهما

الحسين      العابدين بن اإلمام  محمد كاهل والدته سكينه بنت اإلمام زين 

 على بن ابى طالب رضي هللا عنه. بن اإلمام

 تزوج محمد كاهل بأربع نسوه وهن :    

     .الحضرية -

 . عزه بنت عفان بن عثمان بن عفان - 

 ثم تزوج بالفنجاوية.  -



 

 

 ثم  البدويهة  -

 شر ولدا ولك ترتيبهم على كل زوجه: وقد أنجب ثالثه ع 

 ابناءالحضريه: 

 حمد جد االحامده كافه.

 

 الفنجاويه: ابناء 

 • رتيم :  

 و الخالئف.   جد الولية و الجاللية و الباقية و المطارفة

 • بشاره :  

 جد البشارين. 

 • عماره :

 ريته بمكه المكرمه والمدينه ألمنوره. ذ 

 

 بناء عزه : أ

 ، وخليفة، و أنثى واحدة. وبدران ،سود، وأ برق فأنجبت... أ 

 ابرق:   

الكمالب الكميالب  ،والكوامل  ،جد  البراقنة،و  و  المروغوماب  ،  و   ،و 

 و المحمديه . ،الحسانيه

 أسود: 

و قالب :جد الغمضاب و الجالالب و البصيراب و    جد رشيد و األساودة

 الكروماب.



 

 

 بدران:

 والمايديه.  ،والكرتان الشالعنة، و  جد البدارنة، 

 *خليفه:

 وعه. ولكل منهم فر  ، و قداح...و هالل ،و معقور ،حمر جد األ  

 

 ابناء البدويه:

 . و خلبوس ..و عباد ..و زياد  ..نفيد

 اما خلبوس فمات عقيما.   -

 نفيد : جد النفيديه جميعا.  -

 زياد : جد الزوايده و اليزيديه .  -

 عباد : جد العبابده . -

 

الكواهله      جداً   ... قبيلة  كبيره  أصيلةقبيله  ضخمةالنسب  ..  ..  العدد  .. 

عدد الكواهله فى   أن    ...للجماهيرية ألليبيه  ةالمواقع التابعحد  كر أحيث ذ

يبلغ   نسمه  13السودان  قبل  ...  مليون  عام  هذا  فى  اجرى  الذى  التعداد 

 ولك بعض فروع القبيله:   م ...2008

 البداريون   -الحليفه  -البراقنه   -القريشاب 

 البقيراب  -دار بحر -ام عمار -العبابده  -

 

 الكمالب  –النفيديه  –يا الغزا  –الجهيماب  – 

 االساوده   –الدليقاب  –المرغوماب  –الكميالب  – 

 



 

 

 الجالليه  –العرواب  –الغزالب  –الجميليه  –

 الكراميه    –العمريه  –الحميدانيه  –الصنايطاب  –

 

 البشاريون  –الشراعنه  –البداريون  –الجباليه  –

 اليذيديه او بنو زيد –اليزداب  –العطاويه  –

 

 الكوامل  –السعوديه  –الشدايده  –الفوايده  –

 الخاليف   –المطارفه  –الباقيه   –الواليه  –

 

 الرميتاب  –النوراب  –المحمديه  –السالطنه  –

 االحامده  –القضالب –المحمداب  –بنو سعيد  –

 .الحسانيه –الحسنات  –

 .فرعا 45والفروع كثيره فمثال للحسانيه فقط 

 

 :نظام الحكم في القبيله

 .. تتكون القبيله من امير عموم

 ... أمين عامو

 . ثم لكل والية أمير ألماره الكواهله بالوالية

م هو محمد الزين فضل  2008فمثال والية الخرطوم نجد األمير في العام  

 ... المولى ابوحفص

 الكواهله بوالية الخرطوم  وهو امير أمارة



 

 

 تتكون من عشر مشايخ . وتتكون إمارة والية الخرطوم من مائة عمده 

 

م قام مؤتمر جامع  2008\2\22ن إمارة والية الخرطوم وفى يوم  ويذكر إ

العالم مصطفى  محمد  دار  التوصيات  ... في  من  العديد  فكانت  وحمل   ،

 التوأمه والتحالف بين ثالث قبائل وهي: 

 قبيله الكواهله -

 و قبيله الرشايده  -

 و قبيله البطاحين   -

 : التحالفهدف هذا  أنت تضمو

العنصرية   نبذ  و  الترابط  و  التأخى  و  األعراف  و  الدين  نشر 

لحماية الدين و الوطن    والجهويه و العرقيه و إعطاء رسالة كاملة

 و حل المشاكل في كافة أنحاء السودان . 

 

 المعارك التي نشبت بين قبيلة الكواهلة 

 والقبائل العربية األخرى: 

في      العربية  للقبائل  تتبعنا  العربيةفي  تقوم    ... الجزيرة  كانت  بأنه  نجد 

العربية القبائل  بين  معارك وحروب  البعض  ... معهنالك  بسبب ،  بعضها 

 : أو أشياء أخري مثل  ...أو المنافسة في المياه  ..قلة الكأل

ووائل بكر  بين  نشبت  التي  البسوس  عبس  ...حرب  وحرب   ...وحرب 

أسد بني  وقبيلة  القيس  من   ...امرؤ  كانت  والحروب  المعارك  أن  وبما 

  ، في أو المنافسة  ،األشياء التي تعودوا عليها بسب العداء... أو المسلمات

 :فقد نشبت عدة معارك ... في الماء والمرعي

والبطاحيين ورفاعة  واللحويين  والشكرية  الكواهلة  سهل    ...بين  في 

بين    (عتيباى)و  (العاديق)و  (أب قنافت)  و  (م درقأ) البطانة مثل معركة  

والكميالب رجب  ... البجة  قوز  في  معركة  البشارين    ...ونشبت  بين 



 

 

بين البشاريين    ... وكذلك حول نهر عطبرة منطقة شبودنياب  ... والهدندوة

ومعركة حماد الناير   ...ونهر ستيت بين الشكرية والكواهلة  ...والهدندوة

الجز جنوب  العقيدات  عبد   ... يرةفي  الخليفة  أركان  أحد  الناير  حماد  بين 

 :صبحت مثالً ... التي ...أهللا التعايشي والكواهلة

 ... )الخيل تجقلب والشكر لحماد (           

 

حيث كان تدخل قبيلة الجعلين    ... وكذلك المعارك بين الحسانية البطاحين  

علم بذالك بأن   أ... حتى أنه يقال وهللالنصرة أبناء عمومتهم من البطاحين

علم بأن هناك حملة بقيادة و  ...المك نمر عندما احرق الخديوي إسماعيل

األبيضالدفتر من  يقودها  وقبيلتة  ...دار  نمر  المك  المك    ... لقتل  استنجد 

 ... للوقوف معه ونجدتة  ...نمر غربا بالحسانية علي النيل األبيض

  ... البطاحين لقتال الحسانيةكر وقفته مع   ناظر الحسانية قد تذوقيل بأن   

الحمير بسباق  مشغولون  بأننا  له  به... فقال  نكاية  في    ...  الرغبة  ولعدم 

 .لما سبق منة في الزمن السابق ...مساعدته

  ... وبالرجوع ألصل هذه القبيلة نجد بأنهم فرسان ال يشق لهم غبار      

وفروسية قتال  الملوك  ...وأهل  يؤدبون  كانوا  الذين  ينحنون    وال  ... وهم 

إذ    ...للذل للمثل  مضرباً  نمر  المك  لنصرة  الحسانية  رفض  وأصبح 

 : يقولون

 الحسانية في شنو( و) الناس في شنو               

 

... الذي قتله ابن أخت علباء ومقتل حجر بن كندة  ...ارجع لتاريخ النزارة

الكاهلي   الحارث  ) وهي بن  المبودر  بحرب  الكبابيش عرفت  وواقعة مع 

الكبابيش  زكيبة   سلب  فقد   ) الذرة  من  ونصف  كيلتين  تسع  الجلد  من 

بعيداً   ...الحسانية   حدأمبودر   بالكبابيش  دفعت  بحرب  األمر  عن    وانتهى 

 النيل إلى أم سدر.



 

 

البطانه    سهول  علي  البطاحين  مع  الكواهله  عليها  وحرب  ويطلق   ...

شغبة...  للبطاحين  حرب  األمر  بادئ  فيها  الغلبة  كانت  لكن  و  ...والتي 

ينتصروا أن  الكواهله  برير    ...استطاع  الشيخ  البطاحين  زعيم  يأخذوا  و 

 أسيرا . 

الكواهله      كبيره...  قبيلة  عربيه  قبيله  العدد...  أصيله ...ضخمة 

السودان  ... النسب إلى  منها  العراق    ... هاجر بعض  إلى  األخر  البعض  و 

ومازالوا يسمون إلى يومنا هذا  ...  وبعضها مازال في الجزيرة العربية...  

    ...)الكاهلى( كعادتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة                               

 

 ... ة لقد إقتضت ضروريات هذه الحياة القلق   

 ... ذات اإليقاع السريع المطرد

 ... أن تتغير نوعية الممارسات الكتابية

 

 .... ضيع كبيرة وطويلةوا ن الموفبدل أن تك 

 ،يمل القارئ من قراءتها

 .... فائدة تذكر وتصبح بال تكون

 

 ... فقد لجأ الكتاب

 ،قصيرةللكتابة القصة ا

 ... المواضيع المقالية القصيرةإلى كتابة  و

 .... بمثلما نمارسه في صفحات هذا الكتاب

 جد القبول لديكم.       الذي آمل أن يكون قد و 

 

 إلى اللقاء،،،،                                                           


