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ــوة إىل  ــايض والدع ــي والري ــايف واالجتامع ــى الثق ــة املنحن ــراث منطق ــارئ ب ــف الق -  تعري

ــه.  توثيق

- عــرض املرشوعــات الحيويــة املبتكــرة التــي ميكــن أن تســهم يف تطويــر املنطقــة واالرتقــاء 
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يف شأن مركز 
دراسات املنحنى 

ال يظنــن ظــان أن املرحلــة االســتثنائية الدقيقــة التــي متــر بها 

البــالد وبعــض مــا طفــح عــي الســطح مــن مجــادالت تنــم 

عــن قنــوط ويــأس مــن صــالح الحــال مــع دعــوات لالنكفــاء 

ــة  ــة والجهوي ــة كالعرقي ــرة األوالني ــامءات الصغ ــي االنت ع

،هــي التــي أوحــت بتأســيس مركز دراســات ملنطقــة املنحنى 

فالفكــرة قدميــة كــام أخــرين األخ الدكتــور عبدالرحيــم 

ــد  ــح ، أح ــد صال محم

املجلــة  كتــاب هــذه 

كانــت  البدايــة  بــأن 

عــام١٩٨٣ شــارك فيهــا 

الفنــان الراحــل محمــد 

عــي  والــروف  وردي 

ــح  ــد صال ــامن محم عث

ســعاد  واألســتاذة 

دعمهــا   وقــد  أحمــد 

األعــامل   رجــال  أحــد 

يومئــذ بــل وتعهــد ببناء 

ــدت  ــد عق ــركل. وق ــل ال ــرب جب ــه ق ــر مال ــن ح ــز  م املرك

العديــد مــن االجتامعــات لتحقيــق تلــك الغايــة. صحيــح أن 

الفكــرة كانــت أشــمل إذ ضمــت كل ماملــك النوبــا القدميــة 

املمتــدة إيل جنــوب الخرطــوم عــي ضفــاف النيلــني األبيــض 

واألزرق. وتحريــاً للدقــة فقــد طلبــت مــن األخ الدكتــور 

كتابــة تلــك التجربــة لالســتفادة مــن العقبــات التــي أودت 

ــل. والشــاهد يف هــذا  ــا يف مقت ــرة يف مهدهــا وأصابته بالفك

ــة  ــاغ بأهمي ــعور ط ــت  وش ــدة مل مت ــة أكي ــتدالل رغب االس

ــرة يف  ــات املبع ــتات املعلوم ــع ش ــز لتجمي ــذا املرك ــل ه مث

مخطوطــات لــدي الكثريــن وللتحقــق مــن صحــة الروايــات 

ــخ  ــع »تاري ــة موق ــا وقــد كشــفت تجرب الشــفاهية وتدوينه

الدفــار وأنســاب أهلهــا« الوليــدة  جدواهــا يف توفــر الكثــر 

ــة  ــي يف املنطق ــات النســيج االجتامع ــن مكون ــات ع املعلوم

ــح أن  ــة. صحي ــد الغاب ــا بع ــنجر إيل م ــن الكاس ــدة م املمت

ــن. ــم تدوي ــق ث ــاج إيل تحقي ــا يحت بعضه

ــو يف  ــل ه ــال ب ــأي ح ــاًء ب ــس انكف ــعي لي ــذا املس إذن ه

منظــوره األبعــد مســعي لتقويــة اللحمــة بــني مكونــات 

فعــل  إيل  هلمــوا  أن  ألبنائــه  ودعــوة  الكبــر  الســودان 

الشــئ ذاتــه :مراكــز دراســات لســلطنات الفــور واملســاليت 

واملســبعات وتقــي العباســية والفونــج والعبــدالب وماملــك 

ــر  ــرة فتتوف ــدون وتحقــق كل صغــرة وكب رشق الســودان ت

ــأرسه تســاهم  ــة للوطــن ب ــة موثق ــة علمي ــرة حصيل ألول م

اســتنادا إيل معرفــة دقيقــة بإنســانه ومــوارده  يف التعجيــل 

بنهضتــه وتقدمــه ســيام إذا انتهــي بنــا املطــاف إيل فيدراليــة 

ــة  ــاء كل منطق ــح ألبن ــة تتي ــة توافقي ــة أو دميقراطي حقيقي

تنميــة مناطقهــم يف االطــار القومــي املشــرك ورفــع املظــامل 

بانتفــاء شــبهة تغــول مكــون واحــد عــي الســلطة املركزيــة 

ــداًء يف  ــة نشــأت ابت ــم وآخــر . وألن الدول ــني إقلي يفاضــل ب

البداية كانت عام ١٩٨٣ شارك فيها الفنان الراحل محمد وردي والبروف علي عثمان محمد صالح )عميد 
كلية اآلثار جامعة الخرطوم سابقا، واألستاذة سعاد ابراهيم أحمد

كتبه الدكتور الخضر هارون
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ــم  ــكل ذي عل ــوة ل ــر فالدع ــن الكب ــن الوط ــزء م ــذا الج ه

ــداد  ــي امت ــة  ع ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــخ والعل يف التاري

الســودان الفســيح ،ليســاهم بعلمــه يف هــذا العمــل الجليــل 

الكبــر والــذي نرجــو أن يكــون بــادرة لعمــل مامثــل يف كل 

أجــزاء الســودان.

ولعــل الفيضانــات والســيول املدمــرة التــي تحــدث كل عــام 

يف الخريــف تســتوجب اهتاممــاً مــن أبنــاء كل منطقــة 

ــد يف مســاعدة أهلهــم بتوفــر عــر مركــز  أن تكــون لهــم ي

البحــث ،املعلومــات املهمــة عــن املناطــق التــي تتــرر كل 

ــاألدوار  ــام ب ــؤولني للقي ــث املس ــول وح ــراح الحل ــام واق ع

ــدالً مــن  ــة ب ــل واملســاهمة يف جهــود اإلغاث املناطــة بهــم ب

ــة أو  ــة أو الوالئي ــة االتحادي ــار الحكوم ــي انتظ ــة ع املداوم

املحليــة  للقيــام بذلــك والتــي دلــت التجــارب انهــا ضنينــة 

مبــا عندهــا أو أنهــا فقــرة ال متلــك املــوارد يف بلــد هــو ثالــث 

أكــر دول القــارة. مــن حيــث املســاحة. وال عــذر ألولئــك يف 

ــني يف الشــتات  ــه ال عــذر للمغرب ــاما أن ــني مثل ــي الحالت كلت

مــن بــذل الجهــد للفعــل.

ــّون  ــرح أن تك ــذ. واق ــدء يف التنفي ــارعة للب ــك أري املس لذل

ــا يف  ــن أبنائه ــة م ــة باملنطق ــر دراي ــن االخــوة األك ــة م لجن

ــذا  ــخاص له ــة أش ــة إيل خمس ــن ثالث ــودان م ــج والس الخلي

الغــرض. و حتــي ال ينــرف التفكــر إيل بنــاء مقــر ال تعــرف 

تكاليــف بنائــه، يــرف النــاس عــن الغايــة مــن وجــود ولــو 

ــد  ــزم أح ــكان الت ــن امل ــم م ــو أه ــا ه ــل مب ــع يتكام متواض

ــد يف  ــة الحم ــدي جامع ــة مشــكوراً بالســعي ل ــاء املنطق أبن

مــروي الســتضافة املركــز باعتبارهــا مركــزاً مهــامً مــن مراكــز 

املعرفــة يف املنطقــة كــام التــزم أســاتذة أجــالء بجلــب 

املســاعدات مــن الجامعــات العريقــة واملراكــز يف 

أوروبــا وأمريــكا والســعي لتزويــد  املركــز  مبــا 

ــا . ميكــن يف  ــة يف ربوعه ــوا  مــن رســائل علمي كتب

ــة  ــاء املنطق ــن أبن ــامء م ــاهم العل ــل أن يس املقاب

عنــد زياراتهــم للســودان مــن الخــارج بالتدريــس 

ــي تحتضــن  ــة  الت ــم يف الجامع حســب تخصصاته

املركــز  وبغــره مــن وســائل الدعــم كجلــب الكتب 

ــة  ــات للجامع ــيس عالق ــة وتأس ــالت العلمي واملج

ــا . ــج وغره ــات الخلي بجامع

ــة  ــاء املنطق ــرص أبن ــا بح ــني متام ــا موقن ــا كن ومل

وبانتآمتهــم  واملختلفــة  املتباينــة  مبعتقداتهــم 

االيدولوجيــة والحزبيــة املتعارضــة، عــي املســاهمة 

الحــد  لتحقيــق  املنطقــة  إنســان  مســاعدة  يف 

املقبــول  لــه مــن العيــش الكريــم الــذي  يســتحقه 

ــاء مناطــق  ــم أمنــوذج ألبن ويف نفــس الوقــت تقدي

الســودان املختلفــة ملســاع مثلــه، نرجــو أال تبخلــوا 

ــق  ــن شــأنه أن يحق ــا م ــكل م ــرأي واملشــورة ب بال

ــه  ــهد الل ــام نش ــق، ك ــل للتحق ــم القاب ــذا الحل ه

ــه  ــك والل ــرض ســوي ذل ــاء وجــود أي غ ــي انتف ع

ــد. ــن وراء القص ــده م وح

الخر هارون

جامعة الحمد في مروي الستضافة المركز باعتبارها مركزًا مهمًا من مراكز 
المعرفة في المنطقة
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القراء الكرام .. القارئات الكرميات ..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هاهــو العــدد التاســع بــني أيديكــم مــن مجلتكــم املنحنــى، يضــم يف 

طياتــه روائــع نتــاج اقــالم كتابنــا املميزيــن دومــاً.  تأتينــا املنحنــى 

مطلــع كل شــهر كحديقــة غنــاء تحــوي يانــع الثــامر وجميــل 

االزهــار، فنتفيــأ ظاللهــا ونســوح يف رياضهــا املدبجــة بخــرة 

املنحنــى، ونستنشــق عبرهــا املضمــخ بأريــج عطــر الجــروف،  فهــي 

ــاء شــهر  ــا الســلوى ألنفســنا بعــد عن ــاء نجــد فيه بحــق واحــة غن

طويــل تأخذنــا فيــه دوامــة مشــاغل الحيــاة هنــا وهنــاك يف دروبهــا 

ــدأ.  ــى تب ــكاد تنتهــي حت الشــائكة وأشــغالها التــي ال ت

ــم يف  ــل إبداعك ــب جمي ــب ونرق ــراء نرق ــم الغ ــا يف مجلتك ومازلن

ــا  ــة، وال زالن ــة والرياضي ــة واالجتامعي ــة .. الثقافي ــا املتنوع مجاالته

ترجــو منكــم نرشهــا يف قروبــات أبنــاء املنحنــى والرويــج لهــا حتــى 

ــا  ــا زال لدين ــث م ــع، حي ــح املجتم ــة رشائ ــول لكاف ــتطيع الوص نس

الكثــر لنقولــه ونســعى لتحقيقــه مــن خــالل هــذه املجلــة الواعــدة.

وكــام نقــول ونكــرر يف كل عــدد هــذه مجلتكــم، منكم ولكــم وبكم، 

وعليــه نرجــو مــد يــد العــون لنــا بالكتابــة ومدنــا بعناويــن كتابنــا 

ــل  ــهل التواص ــى يس ــى حت ــاء املنحن ــن أبن ــا م ــعرائنا ومثقفين وش

معهــم واســتكتابهم إلثــراء مجلتكــم بحروفهــم الوضــاءة وأفكارهــم 

ــبل  ــادي إىل س ــق واله ــو املوف ــد، وه ــن وراء القص ــه م ــرة، والل الن

الرشــاد.

تحيايت ..

كلمة التحرير  ..
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نبأ رحيله ووفاء طلبته
قــرأُت نبــأ وفــاة أســتاذي الفاضــل ومصــدر الفضائــل ومــكارم األخــالق “محمــد 

ــاين 2019م  ــن الث ــق 8 نوفمر/ترشي ــة املواف ــوم الجمع ــدون” الي ــن أحم الحس

عــى صفحــة تلميــذه النجيــب املهنــدس “ســليامن صديــق عــي”، الــذي درس 

ــاتذة  ــن األس ــا م ه خريجوه ــدَّ ــث يَْع ــة، حي ــال الثانوي ــة كس ــه مبدرس ــى يدي ع

ــن  ــرة م ــة يف الف ــال الثانوي ــة كس ــل مبدرس ــه عم ــم أن ــك بحك ــني، وذل املؤسس

1965م إىل 1972م؛ قادًمــا إليهــا مــن مدرســة الخرطــوم الثانويــة. وبعــد قــراءة 

ــة،  ــوريت الثانوي ــة ك ــي مدرس ــة خريج ــُت إىل صفح ــن انتقل ــأ الحزي ــذا النب ه

ــع  ــث وض ــبق، حي ــب س ــد كان صاح ــوري ق ــي ك ــد ع ــدت أنَّ األخ محم فوج

نعيًــا حزيًنــا ألســتاذه الجليــل محمــد الحســن أحمــدون عــى صفحــات املوقــع. 

ــول أمــر  ــه األخ كــوري؟ أم أيف ق وعندهــا ســألت نفــي: هــل اكتفــي مبــا كتب

ــِه  الشــعراء أحمــد شــوقي بكتابــة ســطر يف ســرة معلم كفــوء؟ “قُـــْم للمعلِّم َوفِـّ

التبجيـــال*** كـــاَد املعلـّـُم أن يكــوَن رســوال*** أعلمــَت أرشَف أو أجــلَّ مــن الذي 

***يبنــي وينشــُئ أنفـــًسا وعقــوال”. 

األستاذ أحمدون ومدرسة كورتي الثانوية بنين
ــا  ــني، جاءه ــة بن ــوريت الثانوي ــة ك ــع ملدرس ــر الراب ــو املدي ــدون ه ــتاذ أحم األس

بعــد األســتاذ عبــد املنعــم إبراهيــم عثــامن )املديــر املؤســس- -1968 1970م(، 

واألســتاذ عبــد اللــه محمــد خــر )-1971 1978م(، واألســتاذ عبــاس محمــد نــر 

)1980-1978م(. وبالنســبة ألبنــاء دفعتنــا )1982-1980م( كان املديــر أحمــدون 

شــمعة تــذوب وتحــرق مــن أجــل إســعاد طالبــه وزمالئــه األســاتذة، فــال يغمــض 

ــح  ــه الصحي ــع يف موضع ــد وض ــأن كل يشء ق ــد ب ــد أن يتأك ــٌن إال بع ــه جف ل

ــا  ــا ومكانه ــدأت يف زمانه ــرة ب ــدرس واملذاك ــات ال ــط، حلق ــراط أو تفري دون إف

ــة  ــدت بالطريق ــة أُع ــات الغذائي ــوًرا، والوجب ــة حض ــع الطلب ــن، وجمي املحددي

التــي ينبغــي أن تكــون عليهــا، واملناشــط الرياضيــة واملرسحيــة قــد اشــرك فيهــا 

ــة  ــات املســاء يف الداخلي ــا يف أوق ــا يزورن ــه. وعندم ــع كل حســب موهبت الجمي

أحمد إبراهيم أبوشوك
جامعة قطر، الدوحة

األستاذ محمد الحسن أحمدون
)1935- 2019م(

كان كالغيث أينما حلَّ نفع
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أو قاعــة الــدرس يذكرنــا دامئـًـا 

“وعنــد  الشــهرة  بعبارتــه 

املدلجــون  يحمــد  الصبــح 

بدايــة  يف  وأذكــر  الــرُسى.” 

لســنة  الــدرايس  العــام 

اســتدعاين  1981/1982م 

إىل مكتبــه بوصفــي رئيًســا 

آنــذاك،  الطعــام  للجنــة 

نوعيــة  بــأن  يل  وأوضــح 

ســتكون  )العيــش(  الخبــز 

املطلــوب،  املســتوى  دون 

وذلــك لــرداءة نوعيــة القمــح 

املوجــود يف الســوق، ونبهنــي 

ــني  ــم حريص ــه: “إذا كنت بقول

والتحصيــل  الدراســة  عــى 

والجلــوس المتحــان الشــهادة 

ــوا  ــة، فعليكــم أن تقبل الثانوي

الخبــز  مــن  النوعيــة  بهــذه 

)العيــش(”. 

ــا ســعيًدا بعطائنــا يف التحصيــل،  كان األســتاذ أحمــدون دامئً

ــا شــديًدا  ــا املــدارس األخــرى، ولكنــه حــزن حزنً ويفاخــر بن

ــا أحــرق نفــر منــا ســوق مدينــة كــوريت عــام 1982م،  عندن

إذ اعتــر قلبــه أملـًـا، وســألنا ســؤااًل غاضبًــا وحائــرًا حينــذاك: 

مــاذا أنتــم فاعلــون اآلن؟ لقــد أحرقتهــم ســوق مدينــة 

كــوريت بكامــل قُواكــم العقليــة املعتــرة رشًعــا، وبعــض 

األهــايل رصحــوا بحــرق املدرســة مبَــْن فيهــا ومــا فيهــا، 

ومتعهــد املــواّد الغذائيــة وإعاشــة الطلبــة، الُعمــدة أحمــد 

عمــر كمبــال، قــد أحرقتــم محالتــه التجاريــة. وبعــد هــذه 

ــرًا  ــور ظاه ــب األم ــدون يف تقلي ــتاذ أحم ــرة، رشع األس الح

ــوًرا،  ــة ف ــالق املدرس ــى أغ ــه ع ــتقر رأي ــرًا اس ــا، وأخ وباطًن

ــا؛  ــي جــاؤوا منه ــا إىل قُراهــم الت ــة مبغادرته ــه الطلب وتوجي

ــرًا.  ــرًا عس ــت أم ــة أضح ــات املدرس ــم يف داخلي ألن إقامته

ــالق  ــوريت أغ ــايل ك ــرر معظــم أه ــة ق ــادرة الطلب ــد مغ وبع

ــفى؛ إال  ــا إىل مستش ــتدامة أو تحويله ــة مس ــة بصف املدرس

ــا  أن صــوت العقــل كان راجًح

إذ  العاطفــة،  صــوت  عــى 

بــرزت أســامء المعــة يف األفــق: 

ــال،  الُعمــدة أحمــد عمــر كمب

والروفيســور عبــد اللــه أحمــد 

اإلقليــم  )حاكــم  اللــه  عبــد 

واألســتاذ  آنــذاك(،  الشــاميل 

أحمــدون،  الحســن  محمــد 

أن  هــؤالء  اســتطاع  وفعــاًل 

ــوريت  ــالء ك ــع فض ــاوروا م يتح

عــن  بالتنــازل  ويقنعوهــم 

هــم املــرشوع يف مقاضــاة  حقِّ

الطلبــة، وإعــادة فتــح مدرســة 

كــوريت الثانويــة للبنــني تقديــرًا 

العريقــة  مدينتهــم  لتاريــخ 

وصونًــا  التعليــم،  مجــال  يف 

وعــذًرا  الطلبــة،  لحقــوق 

ـة  للذنــب الــذي اقرفــوه، بعلَـّ

أنهــم جهــالء ال يحســنون ُصنًعــا، 

وال يجــوز معاقبــة أبريائهــم بجريــرة غرهــم. 

وبعــد عودتنــا إىل املدرســة للجلــوس لالمتحــان النهــايئ، 

طلــب منــا األســتاذ أحمــدون، كتابــة اعتــذار ألهــايل كــوريت، 

ــب حســن  ــذار الطال ــك االعت ــة مســودة ذل واشــرك يف كتاب

ــوزارة الصحــة(، ومحمــد  أحمــد شــيخنا )طبيــب أخصــايئ ب

محجــوب الســيد )موظــف بديــوان الرائــب(، وطــارق 

عــي محمــد )موظــف ببنــك الخرطــوم(، وأحمــد إبراهيــم 

أبوشــوك )أســتاذ تاريــخ حديــث ومعــارص، بجامعــة قطــر(. 

ــذار هكــذا: ــك االعت ويقــرأ نــص ذل

ــاء،  ــا األعــزاء، ورجــال العهــد والوفــاء، والتعمــر والبن )آباؤن

ــذي  ــاض، ال ــرم الفي ــوالت، والك ــر بالبط ــايض العام وذوو امل

تتدفــق خراتــه عــى البرشيــة جمعــاء، ليســت قــارصة عــى 

حســٍب أو نســٍب، بــل عــى نطــاق القطــر كلــه.

أهايل منطقة كوريت

األستاذ محمد الحسن أحمدون
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تحية إجالل واحرام 

نحــن طلبــة مدرســة كــوريت نقــدم إىل ســيادتكم هــذه 

عــن  الــراع  يعجــز  التــي  بالخجــل  املطوقــة  الكلــامت 

ــن  ــا م ــل أعجزن ــا، والخج ــن حمله ــطر ع ــطرها، واألس تس

ــا،  ــاء يف وجوهن ــاء الحي ــق م ــم، وأري ــام أيديك ــال أم االمتث

ونــدي جبيننــا خجــاًل ملــا فعلتــه أيدينــا مــن عظيــم ذنــٍب، 

مل يكــن بإرادتنــا، ويؤســفنا أن يــأيت هــذا الذنــب مــن وســط 

طــاليب، يســعى مــن أجــل البنــاء والتعمــر، ولكــن الجهالــة 

ــدار. ــاءت األق ــذا ش ــا، وهك ــت عقولن أعم

يدركــه املــرء  يتمنــى  مــا  كّل  ليــس 

الســفن يشــتهي  ال  مبــا  الريــاح  وتــأيت   

وإننــا قــد تبحرنــا بــني قواميــس اللغــة، وأحــرف بنــت 

عدنــان، لــي نجــد االعتــذار عــى ذنبنــا، ولكننــا قــد عجزنــا، 

ــا شــعور دفــني نحــو  وحــال الخجــل دون ذلــك. وقــد دفعن

ــا  ــودة حاليً ــوة املوج ــن الجف ــا، ولك ــابقة لن ــم الس معاملتك

ــن  ــارصة ع ــامت ق ــر، والكل ــن الجم ــرَّ م ــى أح ــا ع جعلتن

ــا يف  ــع؛ لكنه ــذار إىل قدركــم الســامي، ومقامكــم الرفي االعت

آن واحــٍد لســان حــال يعــرَّ عــام يجيــش بخواطرنــا نحوكــم، 

وثقتنــا عاليــة فيكــم، أهــٌل للمعــروف، واملعــذرة، والصفــح، 

ــاة إىل مجاريهــا مــرة أخــرى، تنقشــع  ونأمــل أن تعــود الحي

ــا.  ــت مجتمعن ــي ظلل ــرة الت الســحابة العاب

ونحــن إذ نكتــب إليكــم هــذه األســطر ال ننكــر، بــل نقــف 

ــب  ــك الذن ــاه ذل ــجاع تج ــويل الش ــم البط ــن مبوقفك معتزي

ــه، أو ســمعته  ــم أفــرح كّل مــن شــهدته عين ــذي أبــى، ث ال

أذنــه. أبكاهــم ملــا يحمــل يف طياتــه مــن بشــاعة منظــٍر، وكر 

ــا مــن ســمعٍة ليســت باملرجــوة  ــا عكســه علين ــة، وم مصيب

ــم  ــا؛ وأفرحه ــخ تعليمن ــة يف تاري ــة والخاّص ــني العام ــا ب لن

ــٍل  ــزاز والفخــر ملــا رضبتمــوه مــن مث ــا باالعت ــا ممزوًج فرًح

ــب.  ــعٍ يف الصــر وتحمــل املصائ رائ

“طلبة مدرسة كوريت الثانوية”(

   

ــا جــاء  ــذار ومثــن م ــرأ األســتاذ أحمــدون االعت  وبعــد أن ق

فيــه، بــدأ يتحســس الظــروف املوضوعيــة املحيطــة، وأخــرًا 

نصحنــا بتأجيــل تســليمه ألهــايل كــوريت، محتًجــا بــأنَّ الوقــت 

ــع  ــا م ــذار حبيًس ــك االعت ــم ظــلَّ ذل ــن ث ــر مناســب. وم غ

ــرة، وظــلَّ  ــك الف ــخ تل ــن تاري ــا ع ــظ به بعــض أوراق أحتف

ــذر إىل  ــس والح ــوبًا بالتوج ــه مش ــا كان علي ــى م ــال ع الح

ــت اإلجــازة  ــة، وحلّ أن جلســنا إىل امتحــان الشــهادة الثانوي

الصيفيــة التــي أســهمت يف تهدئــة النفــوس، وإزالــة الكثــر 

مــام علــق بالدواخــل. ويف تلــك األثنــاء جــرت عمليــة إعــادة 

ــزة.  ــرة وجي ــت يف ف ــي اكتمل ــم للســوق، الت ــاء، والرمي البن

ومــا أن بــدأ الســوق يســتعيد نشــاطه حتــى بــدأت فظاعــة 

الحــدث يف التــاليش مــن األذهــان شــيئًا فشــيئًا، ومل يبــَق منها 

ــال  ــد الحســن الخــر كمب ــه املرحــوم محم ــذكاًرا نحت إال ت

ــا  ــل أن تجــف عجينته ــة متجــرة قب ــة( عــى عتب ــو جزم )أب

ــوق 11/1/1982م”)(. ــق الس ــمنتية: “حري األس

من أين جاء هذا األستاذ الفريد؟
ــة  ــد قري ــن موالي ــدون، م ــد أحم ــن محم ــد حس ــو محم ه

منصوركتــي عــام 1935م، درس مبدرســة تنقــايس األوليــة، 

مدرسة كورتي الثانوية

جانب من مدينة كورتي
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الريفيــة  شــندي  ومدرســة 

وادي  ومدرســة  الوســطى، 

ســيدنا الثانويــة بأمدرمــان، 

ونــال درجــة البكالوريــوس يف 

الجغرافيــا يف جامعــة القاهــرة 

فــرع الخرطــوم عــام 1960م، 

ودرجــة املاجســتر يف جامعــة 

1978م.  عــام  األم  القاهــرة 

جامعــة  يف  تخرُّجــه  وبعــد 

الخرطــوم  فــرع  القاهــرة 

باملــدارس  ُمعلــاًم  عمــل 

الثانويــة للبنــني، وكانــت أوىل 

مبدرســة  عملــه  محطــات 

بورتســودان الثانويــة )-1960

1961م(، واألهليــة الثانويــة 

)1962-1961م(،  أمدرمــان 

ــة القدميــة  والخرطــوم الثانوي

)1965-1962م(، وكســال الثانويــة )1972-1965م(. وبعــد 

نيلــه لدرجــة املاجســتر عمــل مبدرســة دنقــال الثانويــة بنــات 

)1980-1979م(، ومنهــا نُقــل مديــرًا مؤسًســا ملدرســة كــوريت 

الثانويــة بنــات )1980-1979م(، ثــم مديــرًا ملدرســة كــوريت 

الثانويــة بنــني )1982-1980م(. وبعــد ذلــك تقــدم للمعــاش 

االختيــاري، ثــم هاجــر إىل اململكــة العربيــة الســعودية 

ســتة  ملــدة  الثانويــة  باملــدارس  التدريــس  يف  للعمــل 

ــودان  عــرش عاًمــا )1998-1982م(. وبعــد عودتــه إىل السَّ

ــوم  ــودان للعل ــة السَّ ــة بجامع ــة العملي ــرًا للربي ــل مدي عم

والتكنولوجيــا )2003-1999م(، ثــم مديــرًا ملكتــب الجــداول 

واالمتحانــات بالجامعــة نفســها )2005-2004م(، ثــم انتقــل 

ــل  ــث عم ــة، حي ــودان املفتوح ــة السَّ ــك إىل جامع ــد ذل بع

العمليــة )2010-2006م(.   مديــرًا للربيــة 

وإىل جانــب هــذا الســجل التعليمــي والربــوي الحافــل 

بالعطــاء كان األســتاذ محمــد حســن أحمدون مهتــاًم بتطوير 

التعليــم يف منطقــة منصوركتــي يف خمســينيات القرن املايض، 

ويتجــىَّ ذلــك يف الخطابــات املتبادلــة بينــه ووزارة املعــارف 

واملؤسســات التابعــة آنــذاك، وذلــك بحكــم منصبــه ســكرترًا 

للجنــة التعليــم األهليــة مبنطقــة منصوركتــي، وقــد أســهمت 

جهــود تلــك اللجنــة يف ترفيــع مدرســة منصوركتــي الصغــرى 

ــات.  ــة للبن ــة أولي ــح مدرس ــة، وفت ــة أولي ــني إىل مدرس للبن

وكانــت عضويــة اللجنــة التنفيذيــة تتكــون مــن الشــيخ 

الحســن إســامعيل رئيًســا رشفيًــا، وعــي ســلامن محمــد 

رئيًســا، ورس الختــم أحمــد محجــوب نائبًــا للرئيــس، ومحمــد 

حســن أحمــدون ســكرترًا، ومحجــوب الشــيخ عبــد الحفيــظ 

نائبًــا للســكرتر، ومحمــد التهامــي الحســن أميًنــا للصنــدوق، 

ــه  ــد الل ــدوق، وعب ــني الصن ــا ألم ــل الحــاج نائبً وأحمــد خلي

ــم  ــود إبراهي ــوب محم ــبًا، ومحج ــيدأحمد محاس ــد س محم

ــا للمحاســب.  نائبً

بهــذا العطــاء األكادميــي املتفــرد واملنبســط يف بقــاع شــتى، 

كان األســتاذ أحمــدون أســتاًذا مثاليًــا، ومربيـًـا اســتثنائيًا لــكل 

ــم  ــول العل ــوه يف حق ــه وزامل ــى يدي ــم ع ــوا العل ــن نال م

ــه األســتاذ أحمــدون رحمــة واســعة،  املختلفــة، أال رحــم الل

بقــدر مــا قــدم ملؤسســات التعليــم والتعلــم يف أرجــاء 

ــن  ــأن يثم ــري ب ــاء، وح ــر بالوف ــتاذ جدي ــو أس ــرة، فه املعم

ــزى.  ــه نُع ــن في ــه ولك ــزي في ــه، فنحــن ال نع فضل

الُعمدة أحمد عمر كمبال، 
البروفيسور عبد اهلل أحمد عبد اهلل )حاكم اإلقليم الشمالي آنذاك(،

وكان صوت العقل راجحًا
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مذكرات د. 
عثمان فرح

د. عثمان فرح

ــدأ اليــوم بذكريــات وطرائــف حدثــت  أب

ىف أمريــكا. يف عــام1977 تــم ابتعايث واألخ 

ســيد محمــد عــى إيل الواليــات املتحــدة 

ــوراة  األمريكيــة لنيــل املاجســتر والدكت

يف علــوم البحــار. تحركنــا مــن مطــار 

الخرطــوم إىل فرانكفــورت ثــم لنــدن ثــم 

نيويــورك ثــم بلتمــور يف واليــة مريالنــد. 

تحركنــا مــن مطــار بلتمــور إىل داخــل 

املدينــة وأثنــاء مرورنــا بالطريــق مل نــر إال 

ــة والزراعــة  خــرة يف كل مــكان فالنجيل

ــا نقــول  تكســو األرض مــد البــر، وبدأن

)أصلهــا البلــد دي مــا فيهــا واطة ناشــفة(، 

وصلنــا  بعدمــا  الســودان.  وتذكرنــا 

ــل(  ــدق صغر)هوتي ــا يف فن ــة نزلن املدين

وشــغلنا التلفزيــون وواللــه مــا عرفنــا 

يف  نــدرس  مل  وكأننــا   ، واحــدة  كلمــة 

الجامعــة باللغــة اإلنجليزيــة. ولكــن بعــد 

ــة  ــة األمريكي ــا أن اللهج ــح لن ــن اتض زم

وكنا
في

أمريكا ....

ولم 
نفهم 
كلمة 
من ما 

يقولون، 
... ولكن!

مدينة بلتمور األمريكية

جانب من مبنى جامعة ديالوير
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ــل  ــة متي ــث أن األمريكي ــة حي ــن الريطاني ــف ع تختل

للفتحــة والريطانيــة للضمــة. بعــد ذلــك اســتضافت 

ــا  ــبوع تعرفن ــدة أس ــة مل ــا أرسة أمريكي ــد من كل واح

مــن خاللهــا عــى الحيــاة األمريكيــة وعرفناهــم عــن 

الســودان وكانــت معنــا مجــالت ومطويــات عــن 

الســودان. والحقيقــة وجدناهــم ال يعرفــون شــيئاً 

عــن الســودان وكانــوا يعتقــدون ان الســودان عبــارة 

ــات  ــا أســود ومنــور وحيوان ــات واحــراش به ــن غاب ع

متوحشــة. وبعد أســبوع ذهبــوا معــى إىل شــقتي 

ــخ  ــدات مطب ــن مع ــه م ــاج إلي ــا أحت واعطــوين كل م

ــوا.  ــم ودعــوين ووانرف ــون ث وتلفزي

أصبــح صبــاح اليــوم الثــاين ويالــه مــن صبــاح. بــدأت 

أنظــر مــن نافــذة الشــقة ورأيــت خلقــاً ال حــر لهــم 

بلونهــم األحمــر فتذكــرت أهلنا )الغبش( يف الســودان. 

واللــه لــوال  أن يقــول النــاس )القرايــة غلبتــه( لكنــت 

ــك  ــد ذل ــودان.  بع ــايل إىل الس ــوم الت ــت يف الي رجع

توكلــت عــى اللــه ونزلــت الشــارع اســأل عــن الكليــة 

وقاعــات الدراســة فقليــل يفهــم كالمــى وأكرهــم ال 

ــد  ــا أري ــت إىل م ــد توصل ــد جهي ــد جه ــون. بع يعلم

وحمــدت الله. 

مــن املشــاكل التــي واجهتنــي الطبيــخ حيــث مل تكــن 

يل خــرة فيــه. قلــت أســهل يش هــو طبيــخ البطاطــس 

فقمــت بــرشاء الحاجــات مــن لحمــة وزيــت وبصــل 

وبطاطــس وبهــارات ووضعتهــا يف الحلــة وبــدأت 

ــق )أســوط(  ــة كل خمــس دقائ ــوى الحل أحــرك محت

حتــي تســتوي، وكانــت املفاجــأة أن وجدتهــا قــد 

ــال  ــام يق ــخ . وك ــن الطبي ــدالً ع ــدة ب ــت عصي اصبح

ــك  ــوى أكل تل ــي س ــن أمام ــر( مل يك ــوع كاف أن )الج

العصيــدة، ولكــن قــررت أال أطبــخ مــرة أخــرى حتــى 

ــى األكل  ــدت ع ــخ واعتم ــي الطبي ــن يعلمن ــد م أج

ــرة. ــن األكل الكث ــن أماك الجاهــز م

يف يــوم صباحــه ســعيد قابلنــي أحدهــم وســلم عــي 

ــالماً  ــرداً وس ــي ب ــى قلب ــالم ع ــع الس ــة فوق بالعربي

ــدق  ــت بص ــي حضن ــي ولكن ــدق أدىن وال عين ومل اص

ذلــك الشــخص وقلــت لــه )اللــه جابــك يل مــن ويــن 

جامعة ديالوير هي جامعة بحثية عامة تقع في 
نيوارك بوالية ديالوير . جامعة ديالوير هي أكبر 

جامعة في ديالوير

 )Newark, Delaware ( مدينة  نيوارك

إلتقاء خليج ديالوير بالمحيط األطلسي
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؟ وانــا يل زمــن مــا اتكلمــت. ضحــك 

ــي  ــم عزمن ــري ث ــه م ــال يل ان وق

للغــداء معــه. وكان الغــداء ملوخية. 

ــهية وإرساف وكان  ــا بش ــت فيه أكل

ذلــك يــوم عيــد. بعــد األكل فاجــأين 

مفاجــأة كبــرة وقــال يل أنــه يوجــد 

ســوداين يف هــذه املدينــة. 

بوجــود  املــري  اخــرين  عندمــا 

ســوداين يف بلتمــور كــدت أطــر 

مــن الفــرح وطلبــت منــه االتصــال 

بــه ملعرفــة مــكان ســكنه وبالفعــل 

املــري  اوصلنــي   . ذلــك  تــم 

بســيارته مشــكوراً ، وعنــد رؤيــة 

وانفــرج  الهــم  زال  إلســوداين 

ــف الظــالم وارتاحــت  ــم وانكش الغ

والبــكاء  العنــاق  فــكان  النفــس 

ــو األخ  ــوداين ه ــة. الس ــرة طويل لف

واللــه  يعقوب)دنقــالوي(  مــوىس 

كان نعــم األخ ونعــم الصديــق قــدم 

يل كل العــون فلــه منــى كل الشــكر 

والتقديــر. 

بعــد فــرة وجيــزة اتفقــت مــع ســيد ان نكــون يف 

جامعــة واحــدة وبالفعــل تحولــت إىل جامعــة ديالويــر 

بواليــة ديالويــر مــع األخ ســيد وبــدأ املشــوار العلمــي. 

ــة  ــا يف الجامع ــأن قبولن ــة ب ــؤول يف الجامع ــا املس افادن

قبــول مؤقــت لحــني ابرازنــا الكفــاءة واملقــدرة العلميــة 

عــى االســتمرار ىف الجامعــة واشــرطوا علينــا أن نســجل 

 )semester( أول فصــل درايس  الربعــة كورســات يف 

رشيطــة أن نحرزدرجــة )B( فــام فــوق يف األربعــة 

كورســات وإال فالرجــوع اىل الســودان.  يــا للمصيبــة 

ــا  ــام بانن ــكان يتشــددون هكــذا، عل مــال هــؤالء األمري

يف  الخرطــوم  جامعــة  وأن  الخرطــوم  جامعــة  مــن 

ــاً.  ذلــك الوقــت تعتــر مــن الجامعــات املشــهورة عاملي

قالــوا إن هــذا رشط لــكل الوافديــن وذلــك للمحافظــة 

ــا  ــاً،  فإم ــع صعب ــار الوض ــة. ص ــتوى الجامع ــى مس ع

النجــاح وإمــا العــودة إىل الســودان 

عــى  وتوكلنــا  التحــدي  فقبلنــا 

لكــم  قلــت  ان  صدقــوين  اللــه. 

يف  بذلنــاه  الــذي  املجهــود  أن 

ــا  ــوق م ــدرايس تف ــل ال ــك الفص ذل

ــا  ــذ دخولن ــود من ــن مجه ــاه م بذلن

الخلــوة حتــي التخــرج يف الجامعــة. 

احــراز  يف  توفقنــا  اللــه  وبحمــد 

نتائــج ممتــازة حيــث حصلنــا عــي 

اثنــني )B+( واثنــن )A(بعــد هــذه 

النتيجــة املرشفــة تــم قبولنــا رســمياً 

عنــد  وقفــوا  وليتهــم  بالجامعــة. 

هــذا الحــد بــل قامــوا مبراجعــة 

جامعــة  مــن  شــهاداتنا  تفاصيــل 

الخرطــوم وطلبــوا منــا أن نقــوم 

بدراســة بعــض الكورســات التــي 

ــها  ــة ومل ندرس ــا مهم ــدوا أنه يعتق

يكــن  ومل  الخرطــوم.  جامعــة  يف 

أمامنــا إال اإلنصيــاع لألمــر، فســلمنا 

أمرنــا للــه وقمنــا بدراســة تلــك 

ــة. ــة الجامع ــع طلب ــات م الكورس

دعونــا نــدع الحديــث عــن األكادمييــات قليــالً، لنتكلــم 

عــن االجتامعيــات. فبعــد أن نجحنــا يف التحــدي بدأنــا 

ــا يف التعــرف عــى بعــض  ــث بدأن ــات حي يف االجتامعي

الشــخصيات مــن األمريكان والجنســيات األخــرى. ولــي 

نتعــرف عــى البلــد كان البــد مــن رشاء عربية ولنشــري 

ــي  ــادة. ول ــد مــن اســتخراج رخصــة قي ــة كان الب عربي

تحصــل عــى رخصــة قيــادة يجــب أن تتحمــل الكثــر، 

فتقــوم أوالً بالتقديــم لطلــب رخصــة قيــادة حيــث 

ــة  ــوك مهل ــرور ويعط ــني امل ــه قوان ــب في ــوك كتي يعط

شــهر لالمتحــان النظــري. فــإذا نجحــت يف النظــري 

يعطــوك إذن ملامرســة الســواقة وإذا فشــلت ىف النظــري 

يعطــوك مهلــة شــهر لالمتحــان مــرة ثانيــة وثالثــة، حتى 

ــه  ــس في ــداً و لي ــب ج ــي صع ــان العم ــح. امتح تنج

صديق عبد الرحيم )في القولد 
لتقيت بالصديق(, إ

إلتقيناه في حصة الجغرافيا، 
وقابلناه في أمريكا، حيث 

كان يعمل بالسفارة السودانية 
هناك )له الرحمة(
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ــادة. ــة، وبعــد النجــاح يعطــوك رخصــة القي مجامل

بعــد الحصــول عــى الرخصــة قمنــا بــرشاء عربــة 

)فــورد( واحــدة رشاكــة بيننــا. بعــد ذلــك جبنــا البلــد 

طــوالً وعرضــاً فقمنــا بزيــارة إىل نيويــورك ثم واشــنطن 

ــم )يف  ــد الرحي ــق عب ــم صدي ــا الع ــا فيه ــث قابلن حي

القولــد إلتقيــت بالصديــق( حيــث كان يعمــل يف 

ــن  ــا أماك ــا زرن ــنطن. وايض ــودانية بواش ــفارة الس الس

الســياحة حيــث يوجــد يف واليــة ديالويــر ســاحل 

رمــي ســياحي كبــر. أمــا يف األمســيات فكنــا نذهــب 

اىل اماكــن الديســكو مــع االمريــكان ذوي البــرشة 

ــة. ــن الوالي ــة م ــن مختلف ــزرق( يف أماك ــمراء )ال الس

بهــا  ماكينــات  هنــاك  كانــت  الطرائــف  مــن 

والســاخنة  البــاردة  واملرشوبــات  السندويشــات 

كالشــاي والقهــوة. هــذه املاكينــات توجــد يف أماكــن 

مختلفــة ومــا عليــك اال ان تضــع عملــة )فكــة( بســعر 

الشــئ الــذي تريــد. بعــد ذلــك تقــوم بالضغــط عــي 

مــا تريــد فتنزلــه لــك. وإذا كان املبلــغ زائــداً فســرد 

لــك الباقــي وإذا القــروش ناقصــة يظهــر ضــوء احمــر 

ــوم،  ــة عــر كل ي ــغ. فجعلناهــا لعب ــم املبل ــى تت حت

منــي ونطلــب )مــرة حاجــة بــاردة ومــرات شــاي أو 

قهــوة مــرات نزيــد القــروش ومــرات تنقصهــا، ونقــول 

ــع(. ــك بالطب ــط ولكــن مل يحــدث ذل ميكــن مــرة تغل

ــا بعلــب املرشوبــات  ــا ألقين ومــن احــرج أملوافــق أنن

ــل  ــاء طف ــد ج ــرج فق ــا للح ــة، وي ــة يف النجيل الفارغ

صغــر خلفنــا وأخــذ الفــوارغ وســار بهــا حتــى رماهــا 

ــا  ــا مــن أنفســنا وقلن يف اقــرب ســلة مهمــالت. خجلن

واللــه نحــن فعــال مــن العــامل العــارش وليــس الثالــث. 

انظــروا إىل الربيــة مــن الصغــر.

ــنة  ــة يف الس ــات النظري ــن الكورس ــا م ــد أن فرغن بع

األوىل ونصــف الســنة الثانيــة بدأنــا يف العمــي ورحلنا 

مــن مقــر الجامعــة الرئيــي مبدينــة نيــوارك إىل 

مدينــة لويــس حيــث مقــر كليــة علــوم البحــار. تقــع 

الكليــة عــى ســاحل املحيــط األطلــي عنــد املنطقــة 

التــي يتصــل فيهــا خليــج ديالويــر باملحيــط األطلــي. 

ــل  ــه يف فص ــا ان ــي رأيناه ــة الت ــياء الغريب ــن األش وم

ــر  ــر ديالوي ــاه نه ــج ومي ــاه الخلي ــد مي ــتاء تتجم الش

ــاع  ــى الق ــطح حت ــن الس ــج م ــب يف الخلي ــذي يص ال

حيــث ميكــن االســر عليهــا باألقــدام بينــام ال تتجمــد 

ميــاه املحيــط بــل تظــل كــام هــي ويف الحقيقــة 

منظــر جميــل جــداً حيــث امليــاه مــن جانــب والثلــج 

مــن الجانــب األخــر. هــذا رس مــن االرسار التــي خصــه 

ــاة. ــك الســتدامة الحي ــه بالبحــار وذل الل

مــا بين ســاحل رملي والية ديالوير ، وصاالت 
ــكو.، زرنا أماكن عديدة حينما  الديس

عربة امتلكنا 



15 وىل ـ 01 /9/ 2022 م 
أ
العدد التاسع، السنة ال

ــاًء،  ــة غط ــر بالظلم ــروب فيتدث ــدأ بالغ ــذي يب ــان ال ــن الزم ــرف م ــذا الظ ــل ه اللي

لســاعات تطــول وتقــر حســب القــرب والبعــد عــن منتصــف الكــرة األرضيــة الــذي 

ــة عــي االســتواء بــني شــطري األرض وحســب  ــوه دال ــه بخــط وهمــي جعل يٌرمــز إلي

أوقــات بعينهــا مــن العــام تواضعــوا عــي تســميتها بالفصــول. وألن الرؤيــة تنعــدم فيــه 

وتجهــد األجســاد مــن كــد النهــار عنــد قدومــه، يلــوذ النــاس فيــه بدورهــم يلتمســون 

ــاة حــني تســتأنف الشــمس املجــيء  الراحــة واالســتجامم اســتعدادا لعــراك مــع الحي

مــن غــٍد. حتــى الطيــور تــأوي إيل أوكارهــا فيــه. والليــل بهــذه الصفــة رمــز الخفــاء 

واملجهــول وبذلــك يكــون مصــدر خــوف وتوجــس ملــا قــد يتســلل فيــه دون أن نــراه! 

ويف العــراء والريــة مؤذيــات مــن املخلوقــات، هــوام ســامة وكــوارس تســتعني بعتمتــه 

عــى العيــش بافــراس مــا تقــدر عليــه مــن األحيــاء، لذلــك ويف قــرون بعيــدة خلــت، 

عبــد النــاس كل مصــادر الضيــاء فيــه، الشــمس والقمــر و النجــوم . ويف التنزيــل إشــارة 

إيل فســاد ذلــك االعتقــاد والحــث عــي االكتفــاء باالســتعاذة مــن خفايــاه والتحــرز مبــا 

ميكــن مــام قــد تخفيــه الظلمــة.، » ومــن رش غاســق إذا وقــب« والغاســق الليــل إذا 

غــاب شــفقه واشــتدت ظلمتــه وإذا وقــب أي إذا دخــل. وابتــدر املســلمون يف األندلس 

كــام كان الحــال يف دمشــق وبغــداد اإلضــاءة الليليــة، أي إضــاءة املــدن بفوانيــس تضــاء 

بالزيــوت فــكان بقرطبــة عــرشة آالف مصبــاح تضــاء كل ليلــة.

ولعــل الخــوف مــن الســواد مســتمد مــن ذلــك، ســواد األلــوان حتــي لــو اتصــف بهــا 

بعــض البــرش وبعــض الحيــوان . أال تــري كيــف يتشــاءم النــاس مــن الغــراب؟ زعمــوا 

أن نوحــاً أرســله وســفينته تائهــة يف اللجــج تبحــث عــن يابســة بعــد الطوفــان. قالــوا 

طــار وطــاف وعــاد خــايل الوفــاض فجعلــوا خيبتــه رمــزا لــكل الخيبــات فقالــوا يف حــق 

مــن مل يظفــر مبــا أرادوا لــه الظفــر بــه ،« أبطــأ مــن غــراب نــوح .« فأرســلوا حاممــة 

بيضــاء مكانــه، )ويف الحــامم الســواد(، فجــاءت بغصــن الزيتــون تبــرش النبــي العظيــم 

ببقعــة انحــرس عنهــا املــاء، فــكادوا يقدســونها وجعلوهــا رمــزاً للســالم والوئــام وكرهــوا 

ــف  ــام ! كي ــدة الطع ــة أو شــواء عــي مائ ــا مطهي ــي رحلته ــا واســتكروا أن تنته قتله

والنــاس منــذ بــدء الخليقــة يرومــون الســالم وأزمانــه يف حيواتهــم اســتثناءات ، فكيــف 

مخربشات 
على

جدار 
الزمن : 

ما 
لهؤالء 
ولليل؟

دكتور الخضر هارون
maqamaat@hotmail.com

mailto:maqamaat@hotmail.com
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يغتالــون رمــزه ، أو هكــذا رأي بعضهــم. مل يكتفــوا مبــا نعتــوا بــه الغــراب املســكني 

بــل جعلــوه شــارة للشــؤم ودالــة عــي فجيعــة القرنــاء عــي فــراق األحبــة إن نــأت 

بهــم الديــار. قــال عنــرة ومــا كان ينبغــي لــه وهــو الشــقي بالســواد، عنــد رحيــل 

عبلــة مــن الحــي ، شــعرا مل ينــج الغــراب فيــه مــن النعــوت البغيضــة ولوأنــه أدرك 

ــتينيات  ــكا يف س ــود يف أمري ــل الس ــواد مث ــي بالس ــو تباه ــا ود ل ــذا رمب ــا ه زمانن

القــرن املنــرف يف صيحــة داويــة »األســود جميــل!« ومل تلــن لهــم قنــاة يف األلفيــة 

الثالثــة عندمــا اتبعوهــا برســالة أقــوي تقــول إن حيواتهــم تســوي! وهنــاك قــول 

الحــق » ومــن آياتــه خلــق الســاموات واألرض واختــالف ألســنتكم وألوانكــم إن يف 

ذلــك آليــات للعاملــني.« يف تبيــان لخطــل التباهــي باأللــوان:

أهلهــا حمولــة  إال  راعنــي  مــا 

الخمخــم حــب  تســف  الديــار  وســط 

حلوبــة وأربعــون  اثنتــان  منهــا 

األســحم الغــراب  كخافيــة  ســودا 

مع أن السواد يف األبل مظنة الراء والغني!

وقد قيض الله للغراب املسكني شاعراً فحال انتصف له مثبتا براءته:

اإلبــل إال  اللــه  بعــد  األحبــاب  فــرق  مــا 

جمــل. أو  ناقــة  إال  البــني  غــراب  ومــا 

وفــوق ذلــك أليــس الغــراب هــو مــن علــم االنســان مــواراة املــويت كــام جــاء يف 

التنزيــل ؟ أم أنهــم ظنــوا العــرج البائــن يف مشــيه هــو مــا أبطــأ بــه وحرمــه جائــزة 

وصيــت اكتشــاف اليابســة وفاتهــم أنــه مــن الطيــور الطائــرة التــي ال يعيبهــا اتقــان 

املــي بــل وال يلزمهــا فكيــف ذاك؟

ــون  ــم يذهب ــة، إال أنه ــا مذموم ــم انه ــة رغ ــاس أصيل ــة يف الن ــض خصل وألن التناق

ــل ومــا يشــابهه مــن الســواد مذاهــب شــتي، فعندمــا رجــا املتنبــي  يف شــأن اللي

مــن كافــور كل الرجــاء أن ميــن عليــه بواليــة، فــراءت لــه الواليــة ســاعية بخيلهــا 

وخيالئهــا ورجلهــا قــال ميدحــه:

يــد مــن  عنــدك  الليــل  لظــالم  وكــم 

تكــذب املانويــة  أن  تخــّر 

إليهــم تــرسي  االعــداء  ردي  وقــاك 

املخضــب الــدالل  ذو  فيــه  وزارك 

ــا  ــة! ولعله ــرش يف الظلم ــور وكل ال ــر يف الن ــري الخ ــاريس ي ــب ف ــة مذه واملانوي

ــة ضــد اإلنســان األســود. الحــظ مالكــومل  ــي كرســت العنري مــن الفلســفات الت

طار الغراب،وطاف وعاد خالي 
الوفاض فجعلوا خيبته رمزا لكل 
الخيبات  فأرسلوا حمامة بيضاء 

مكانه، فجاءت بغصن الزيتون تبشر 
النبي العظيم ببقعة انحسر عنها 
الماء، فكادوا يقدسونها وجعلوها 

رمزًا للسالم والوئام. أليس الغراب هو 
من علم االنسان مواراة الموتي.

مالكولم إكس: أن القواميس 
ألحقت بالسواد كل خسيسة عند 

تعريف كلمة السواد
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ــد  ــة عن ــواد كل خسيس ــت بالس ــس ألحق ــس، أن القوامي إك

تعريــف كلمــة الســواد! وألن كافــورا كان أســودا فاحــامً فهــو 

حســب مــراد األبيــات. خــر محــض يدحــض حجــة املانويــة 

ــه يخفــي ســعيه لإليقــاع  والليــل الحالــك الظلمــة، خــر ألن

باألعــداء فــال يرونــه فيصيبهــم يف مقتــل كــام أن الحســناوات 

ــن  ــم دون أن يراه ــل البهي ــدأة اللي ــه يف ه ــات يزرن املخضب

أحــد. وكــام تــرون فقــد مدحــه كأحســن مــا يكــون املــدح 

بالســواد عندمــا طمــع فيــام عنــده وتخريجــات ابــن جنــي 

بأنهــا مــدح يســتبطن الــذم ردهــا النقــاد بــل اعتــر بعضهــم 

ــد  ــه ح ــغ في ــث بل ــن حي ــدح الحس ــة امل ــح قم ــك املدي ذل

ــة الحمــداين : ــه، ســيف الدول ــويل نعمت التعريــض ب

غــره تــوارك  كافــور  قواصــد 

ــن قصــد البحــر اســتقل الســواقيا  وم

زمانــه عــني  إنســان  بنــا  فجــاءت 

ومآقيــا خلفهــا  بياضــاً  وخلــت 

منهــم وأنــت  األنــام  فقــت  إن 

الغــزال دم  بعــض  فاملســك 

ــه إنســان عــني الزمــان  قــال الواحــدي يف رشح ذلــك » جعل

ــن  ــود م ــي املقص ــو املعن ــه ه ــه وأن ــواد لون ــن س ــة ع كناي

الدهــر وأبنائــه وأن مــن ســواه فضــول ال حاجــة بأحــد إليهــم 

ــآق ال  ــون وم ــه جف ــا حول ــني وم ــواد الع ــر يف س ــإن الب ف

معنــي لهــا!«

وملــا يــأس مــن عطائــه هجــاه بــرش الهجــاء بــذات الســواده 

أيضــاً:

مــن علــم األســود املخــي مكرمــة

الصيــد آبائــه  أم  الســود  أقومــه 

داميــة النخــاس  يــد  يف  أذنــه  أم 

مــردود بالفلســني  وهــو  قــدره  أم 

ال تعجب من هذا التقلب أليس هو القائل:

وعــني الرضــا عــن كل عيــب كليلــة

املعايبــا تبــدي  الســخط  وعــني 

ــام  ــع حين ــوا امتن ــالً. قال ــام عاق ــام رووا حاك ــور في وكان كاف

ــة وضــم  ــه الفرصــة للتغلــب عــي غرميــه ســيف الدول واتت

ــة كان يخــوض  ــك أن ســيف الدول كل الشــام إيل ملكــه، اذل

ــه  ــت نفس ــام، أب ــالد الش ــني يف ب ــروم الطامع ــي ال ــاً ع حرب

الغــدر برجــل يحمــي الثغــور والذمــار مــن بــالد املســلمني.

وهكــذا النــاس مــن قديــم تقــود خطامهــم األهــواء إال مــن 

رحــم ربــك.

والنــاس يهرعــون إيل الليــل بشــكاياتهم يدفنــون يف ظلمتــه 

ــال  ــواقهم ف ــم يف أش ــاع العش ــم وانقط ــم ومواجده خيباته

ــه الثخــني ســراً ألرسارهــم  ــم بردائ ــو عليه ــل يحن يردهــم ب

ــفون  ــم يكش ــم أو جله ــم كله ــداً لكنه ــا أح ــع عليه ال يطل

ــراه. ــة دون إك ــرهم طواع س

قال جميل بثينة مرة :

ال ال أبوح بحب بثنة إنها أخذت عّي مواثقاً وعهودا

رجا المتنبي من كافور كل الرجاء أن يمن عليه بوالية
وكم لظالم الليل عندك من يد

تخّر أن املانوية تكذب
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ــو يف  ــاين : وه ــوح املج ــذا الب ــن ه ــا م ــاد متعجب ــال العق ق

ــاح! ــد ب ــامن ق ــي الكت ــه ع حرص

ــن  ــس ب ــم، امــرئ القي ــرز شــعراء العــرب يف القدي وأول وأب

ــل شــكواه: ــد أودع اللي حجــر كان ق

وليــل كمــوج البحــر أرخــي ســدوله

ليبتــي الهمــوم  بأنــواع  عــّي 

وتلــك أبيــات حســان تصــور حــال مــن أعيــاه طــول اللحظــة 

التــي ال تنقــي رغــم أن انقضاءهــا ال يحمــل بشــائر الفــرج:

فقلــت أال أيهــا الليل الطويــل أال انجي

عــّي بصبــح ومــا االصبــاح منــك بأمثــل

غاية اليأس ومنتهاه!

ــو  ــكوى تل ــال الش ــن ارس ــاق ع ــف العش ــك مل يك ــع ذل وم

ــط  ــتحال إيل حائ ــذي اس ــكني ال ــل املس ــذا اللي ــكوى له الش

ــدي. ــي أب مب

املواويل املرية كلها يف لياليه:

يا ليي .. يا ليي..

وشــذت عــن البكائيــات، »هــذه ليلتــي وأمــل حيــايت » 

ــة  ــل متفائل ــاء الجمي ــوم .وهــي عــني يف الغن لرامــي وأم كلث

بالليــل. واســتغاثة ســيد مــكاوي عزفــاً منفــرداً عــى العــود، 

ــة املدهشــة، بالليــل مــن ذات الرحيــق: ــة العربي هــذه اآلل

تعايل خي نسيم الليل عي جناح الشوق يرسي!

ــتهل  ــاء إال إذا اس ــه الغن ــأيب ليل ــام ي ــايف يف الش ــع الص وودي

ــي : ــاء لي بغن

الليل يا ليي يعاتبني ويقول يل سلم عي ليي

دروب الحي تسألني تري هل سافرت ليي

والــدوكايل يف املغــرب األقــى يقــول ،عنــد غيــاب املحبوبــة 

تظلــم الدنيــا ويصبــح حــال األحبــة كاملســافر بليــل تظللــه 

الظلمــة بــال قمــراء

وقلوب األحباب وانت بعيد ولت صحراء

ال يحركها إحساس جديد وال تنبت فيها زهره

تفتح بالشذي وتطيب وتونس الي بات غريب

تايه يف ليل بال قمرا!

وقالــوا إن تــراث الغنــاء لــدي الشــايقية يقــوم عــي فلكلــور 

أســهم يف بنائــه كثــرون مثــل القصيــدة التــي مل تــزل عــي 

األفــواه:

ليلنا الله الليل ليي هوي يا مسيكة الربو ابنعوف!

ورضبو باملارتني ابكتوف ورضبو موزون بني الكتوف

وطمن الحامداب من الخوف ويا مكاضبني أرح نشوف

ــا  ــطورة، م ــيح األس ــد التامس ــوف صائ ــذي رضبــه ابنع وال

هــو إال التمســاح الــذي روع الحامــداب والحســناء املشــبهة 

برائحــة املســك بالتصغــر )مســيكة(ال موضــع لهــا يف ذلــك 

ــم  ــدة يف ف ــن غ ــتخرج م ــك يس ــة أن املس ــرك إال قرين املع

التمســاح وأكــره مــن حويصلــه يف عنــق الذكــر مــن الغــزال 

وبعضــه مــن أعشــاب! والتمســاح الــذي روع املنطقــة، 

تشــمر لــه املادحــون بالدعــاء عليــه يلتمســونه مــن كرامــات 

األوليــاء .مــن ذلــك مدحــة حــاج املاحــي، »يــا رحمــن أرحــم 

ــوا  ــاطر فجعل ــون األس ــه الخراص ــرص في ــودك« .وتخ يب ج

ــل  ــب متســاحا باللي ــا فاطمــة تنقل ــال له ــاة يق التمســاح فت

هذه ليلتي وحلم 
حياتي » لرامي 

وأم كلثوم

ووديع الصافي :
الليل يا ليلي 

يعاتبني
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وأنهــا هــي التــي قُتلــت وليــس التمســاح: اللــه يــا جــرك يــا 

ــا هــا يف!« . ــداب م ــي يف الحام ــي.. فاطن عمت

ــوط  ــي مخط ــت ع ــد أطلع ــي فق ــاج املاح ــر ح ــي ذك وع

للرجــل العــامل األســتاذ الدكتــور إبراهيــم القــريش، لعلــه قــد 

نــرش كتابــاً عــن حــاج املاحــي يؤكــد غشــيان هــؤالء املادحني 

ــادف يف  ــاء إذ تص ــا الفقه ــي كان يقيمه ــم الت ــات العل لحلق

مدائحهــم أحيانــا علــامً تحويــه أمهــات الكتــب. كقــول حــاج 

ــويل  ــالل امل ــي إن كان ق ــدر: حت ــزوة ب املاحــي يف وصــف غ

ــه  ــاعر وفرقت ــي الش ــك أداء ع ــد املل ــة عب ــا! ويف مدح عان

وعبداللــه الحــر وفرقتــه : تلتميــة جيــش وأيضــاً ثالثــة عــرش 

بايعهــم رســول اللــه ولهــم بــرش!

ــهم  ــرئ قيس ــل ام ــع نه ــي بالروائ ــراث الغن ــك ال ــن ذل م

،العامــل حســونة .

ــم أبوشــوك يف  ولقــد أحســن وأجــاد األســتاذ محمــد إبراهي

فيديــو يف اليوتيــوب حــوي حــواراً مــع األســتاذ يســن محمــد 

يســن ألقــي أنــواراً ســاطعة عــي أعــامل الرجــل وجملــة مــن 

شــعراء منحنــي النيــل جديــر باالســتامع والتوثيــق املكتــوب 

ــني  ــذي ضــم ب ــوان حســونة. ال ويحمــل بشــارة بطباعــة دي

دفتيــه غــر التشــبيب والغــزل مديحــاً ألعيــان عرفتهــم 

املنطقــة مــن أمثــال ، بشــر أغــا وود كنيــش وود أبوشــوك. 

ووردت يف التســجيل نبــذة حســنة عــن الشــاعر عمــر حســني 

وعــن أعاملــه الشــعرية ولهــام كذلــك تســجيل غايــة يف 

ــت  ــد . لي ــيد احم ــود س ــر محم ــاعر خ ــن الش ــة ع الروع

ــذه التســجيالت وتشــجع  ــة تحتفــظ به ــق املركزي دار الوثائ

ــاع الســودان األخــرى لتســجيالت  ــراث يف أصق املهتمــني بال

مامثلــة تحفــظ تــراث الســودان الفســيح زاداً لألجيــال 

بأبعــاده  الشــمول  التاريــخ صفــة  وليكتســب  القادمــة. 

ــاد. ــدد األبع ــخ متع ــة، أي التاري ــة والثقافي االجتامعي

ــر  ــم ك ــعارهم ،وه ــاس بأش ــي الن ــن تغن ــك مم ــن أولئ وم

ــود  ــد خــر ، خــر محم ــه محم ــد :عبدالل ــم الع ال يحصيه

ســيداحمد, الــدايب حســن والــدايب حاتــم، إســامعيل حســن، 

تــاج الــرس عثــامن الطيــب ســيد احمــد عبــد الحميــد ،خالــد 

شــقوري ،محمــد جيــب اللــه ودكــديك محمــد الحســن 

ــد وحــدريب. حمي

قلــت منهــم محمــد ســعيد دفــع اللــه وهــو تلميــذ يف ثانوية 

مــروي التــي ال تبعــد عــن مســقط رأســه يف الفريــر إال بضعة 

ــع  ــائل م ــال الرس ــن إرس ــة الســن م ــه حداث فراســخ مل متنع

القــامري يشــكو طــول الليــل يف رقــة مرهفــة أمالهــا جــوي 

الصبابــة املبكــر الــذي يغــي املبدعــني مبكــراً كذلــك:

قولن ليهو ليلو طويل.... طوالً يجنن

ال قمراً ظهر يف سامهو ال نجامت يضون!

ــه.  ــا الســودان كل ــذي أطــرب به ــه النعــام آدم ال ورحــم الل

وقــد أبــدع إبراهيــم شــول ذلــك الجنــويب الــذي أحــب 

ــا! ــذي اعتزلن ــوب ال ــا إيل الجن ــار به ــداً فط ــودان موح الس

وهــو ذاتــه، أعنــي محمــد ســعيد دفع اللــه، الذي اســتعطف 

الطيــف مــرة ورجــاه التمهــل منتظراً:

أقيف ياطيف هي كدي استناين وين فايتني عابر

أنا شن حارس وراك أنا تاين ياين معاك مسافر

وين... حتي الطيف رحل خالين ما طيب يل خاطر!

يا للقسوة...

انتــزع جاملهــا إعجــاب ذلــك الضخــم الضنــني بالثنــاء 

والتقريــظ، محمــد عثــامن وردي ، فــردد هــذا املقطــع منهــا 

منتشــياً يف »صالــة العــرض« مــع علــم الديــن حامــد أضحيــة 

ــني!« ــايقية فنان ــالً: » الش ــام ١٩٧٨ قائ الع

ــزاورات وهــو  ــن ال ــا األزهــري عيــي اب قالهــا أيضــاً صديقن

ــه إيل  ــو يتج ــة »وه ــراء ل »أبورجيل ــة صف ــن حافل ــي م ع

املطــار مغــادرا الســودان منــذ نصــف قــرن مــي واملذيــاع 

يصــدح بهــا :«أســالت دموعــي.. فخلــت ركاب الحافلــة 

جميعــاً يبكــون بــكايئ وينعــون مغــادريت وتجشــمي وعثــاء 

ــل  ــد حّم ــه ق ــباب!« كأن ــا يف رشخ الش ــايس وأن ــة الق الغرب

نفســه وزر ابتــدار تلــك الهجــرة التــي مل تنقطــع بعــده فلقــد 

ــا! ــن جيلن ــن هاجــر م كان أول م

وانتــرشت »الطيــف« كــام تقــول الفرنجة انتشــار الفروســات 

وانتشــار النــار يف الهشــيم كــام تقــول العــرب ، وتلــك 

اســتعارات ال تخلــو مــن قســوة وعمــت حــوارض الســودان 

ــة  ــبت هوي ــد اكتس ــان، و ق ــي كل لس ــدت ع ــه وغ وبوادي
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ســودانية جامعــة وبجــدارة وذاك شــأن الغنــاء الجميــل 

ــل! ــادق النبي ــن الص والف

ــاء  ــب عبداللــه بغن ــي الطي ــل، تغن ــة باللي ــتبرشت قل واس

ــل : ــق اللي ــن يف ح حس

عد بينا يا ليل الفرح. داو القليب اللنجرح

خليه يفرح مرة يوم طول عمرو ناسيه الفرح

والعميــد أحمــد املصطفــي من كلــامت عبداملنعــم عبدالحي 

يف يــا ناســينا :

وكيف الشوق يطريك الخوايل ، ليالينا

ليالينا املضت ،يا ريت تعود لينا الليايل

ــو للبعــض الســمر يف وكرهــم املهجــور والصمــت قــد  ويحل

ــم! والصمــت يعــم يف جــوف الليــل! ّع

ــام  ــات، ويلي ــات والرطان ــائر اللغ ــده يف س ــك تج ــل ذل ومث

ــا  ــل صديقن ــو. ولع ــتون هي ــاس والنغس ــالن توم ــك، داي بلي

الدكتــور عبداللطيــف ســعيد وقــد نــرش ديوانــه قــد حــوي 

مثــل ذلــك فيــام جــاري فيــه وليــام شكســبر يف ســوناطاته!

ومل يبعــد الكابــي النجعــة حــني هــدم الجــدار العــازل بــني 

األغنيــة العاطفيــة والوطنيــة . قــال كل الغنــاء للوطــن. 

ذلــك أن الغنــاء والشــعر العاطفــي نقــش يف جــدار الزمــن ال 

تحفظــه الذاكــرة إال يف إطــار األمكنــة لذلــك خلــد األقدمــون 

ــر اآلرام يف  ــي بع ــم وحت ــب الخمخ ــات( وح ــايف )اللداي األث

مواضــع ذكروهــا: فتوضــح فاملقــراة مل يعــف رســمها! وقــرن 

حســني بــا زرعــة يف غنــاء عثــامن حســني بينهــام ،فأجــاد:

حبــي نابــع مــن بــالدي مــن جــامال وانطالقــا

أودعــت حســن حبيبــي مــن صباهــا كل باقــة

مــن صفــاء الطيبــة والكلمــة الحبيبــة والطالقة

كل رعشــة حــرف فيهــا ترجمــت تلــك العالقة!

و إيليــا أبــو مــايض ذكرنــا بأيامــه الخــوايل يف لبنــان وهــو يف 

منفــاه البعيــد يف أمريــكا الشــاملية ومــع الليــل والصــالة يف 

جوفــه أخرنــا مبنحنــي آخــر عندهــم هنــاك يف لبنــان، فجمــع 

بــني ظــريف الزمــان واملــكان :

كم عانقت روحي رباك وصفقت يف املنحني!

لليل فيك مصليا وللصبح فيك مؤذنا

ــل  ــه التأم ــا علي ــت يف ثقافتن ــذي يشــك يف وجــود الثواب وال

يف غنائنــا ليجــد حــرص الشــعراء وأهــل الغنــاء عــي تأكيــد 

ــر . العفــاف والطه

قالوا يف القديم:

وليل محمد سعيد دفع اهلل على أنغام النعام آدم:
قولن ليهو ليلو طويل.... طواًل يجنن

ال قمرًا ظهر في سماهو ال نجمات يضون!

والطيب عبداهلل مع جرحه:
عد بينا يا ليل الفرح. داو 

القليب اللنجرح

واحمد المصطفي،ينتظر :
ليالينا المضت،يا ريت تعود 

لينا الليالي
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ال والــذي تســجد الجبــاه لــه

مــا يل مبــا تحــت ذيلهــا خــر

وال بفيهــا ومــا هممــت بهــا

مــا كان إال الحديــث والنظــر

وقال أبو الطيب:

يرنــو إليــك مــع العفــاف وعنــده أن املجــوس تصيــب فيــام 

تحكــم

ويف غناء النعام :

حور يف سور سيدو معي سورو

يا خي الجران ما القني يزورو .. مشتاقني!

ويف رائعة ود القريش رمز الجامل.... لكن هو املحال..

ويف غناء الكابي : حراسك يا حامل الحيا والفضيلة...

ملــا عابــوا عــي بــن حــزم األندلــي تأليــف »طــوق الحاممــة 

يف اإللفــة واإليــالف« وهــو كتــاب يف العشــق وأنواعــه 

ــإين  ــة ف ــال: » بالجمل ــن، ق وأســبابه ،وهــو مــن شــيوخ الدي

ــاً  ــكاً أعجمي ــك نس ــاء( وال أنس ــن الري ــاة )م ــول باملراي ال أق

ومــن أدي الفرائــض املأمــور بهــا ومل ينــس الفضــل بينــه وبني 

النــاس فقــد وقــع عليــه اســم اإلحســان ودعنــي مــام ســوي 

ــه.« ذلــك وحســبي الل

ــام  ــا مثل ــل أحيان ــاؤه يقســون عــي اللي وحفــدة جــون وأبن

ــه  ــكاب جرميت ــرم ارت ــي املج ــتكرون ع ــن فيس ــو نح نقس

يف رابعــة النهــار وكأن الليــل أشــبه بفظاعتهــا وقبحهــا ، 

يخفــف مــن قســوتها ويــرر فعلتهــا ! مــع أن “الجــرم جــرم 

ولــكل جــرم عقــاب! »قالهــا تلميــذ لبــق اســتخدم الجنــاس 

ــمر  ــدار الس ــة اه ــن مغب ــل م ــوف اللي ــه يف ج ــذر اقران يح

ــرُم!  ــايل الُج ــأكل تس ــي ب ــة يف التله ــار واملبالغ ــد باإلكث املفي

ــا  ــد وفيه ــة مبتوســطة القول ــة األدبي ــات الجمعي ــاء فعالي أثن

يتعلمــون روائــع القصيــد وفرائــد النــر الجميــل ، فللــه دره!

وللباحثني يف عوامل الروح والعرفان شغف بالليل وظالمه:

ــب ــه اللبي ــتفي من ــي يش ــل معن ــالم اللي لظ

حــرك األشــواق دعنــا نجتــي الوجــه الحبيــب

ــب ــا طبي ــا يداويه ــا م ــواق رعن ــت األش هاج

وهــذا بــاب يف التصــوف واســع ال منلــك اإلحاطــة بــه فنشــر 

إليــه إشــارات عابــرة تفــي مبــا يتناســب وروح هــذه الخاطرة:

شــعاب  يف  ويــرسون  الكــري  يعافــون  رساة  وفيهــم 

ــراح  ــة حيــث األف ــروح الالمتناهي الظلمة،مبتغاهــم عــوامل ال

األبديــة ولقــاء النبــي املصطفــي : يــا رساي ..يــا رساي  الجافــو 

ــوالي؟ ــا م ــني ي ــم مت ــراي اللي ــدو ال ــوم وعق الن

وبينــام يحمــد الــرسي ، الســفر ليــالً يف عــامل الحــس ببلــوغ 

ــامل  ــك، ع ــد أولئ ــاح، فمقص ــد الصب ــن األرض عن ــة م الوجه

شــفيف لطيــف بلوغــه بالتلطــف! وبلــوغ بعــض األرض 

يكــون لــذات الغايــة، الوصــول إيل عــامل الــروح رغــم أن 

مقصدهــم موضــع يف األرض كقصدهــم األرض املقدســة 

السراي السراي  الجافو النوم وعقدو الراي الليم متين 
يا موالي؟
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ــم إيل الســامء،  ــك رقيه ــد ذل عــي أن يعب

ــي: ــاج املاح ــح ح كمدي

حجايــا  يل  الليــل  أرسي  مطايــا  فــوق 

! ب للمحبــو

قــال عبداللــه الطيــب يف } مــن نافــذة 

القطــار{ :ليــس كمديــح أوالد حــاج املاحــي 

مديــح! ورووا أنــه الــذي عــرّف اإلذاعــة 

ــم. به

ولبعــض النــاس قــدرة هائلــة يغرقــون بهــا 

الليــل كلــه يف ينبــوع نــور و يلهــون اللهــو 

جلــه ال يلــوون عــي يشء! ويبلغــون يف 

ــه  ــه فرجون ــك حــد االســتغراق يف بهجت ذل

أن يطــول :) طــول يــا ليــل.. طــول يــا ليــل 

!( وبعضهــم مــن فــرط النشــوة يخالــه قــد 

ــو  ــال يحب ــزل طف ــه مل ي ــل وأن ــال بالفع ط

رغــم أن نجمــة الصبــاح قــد تــراءت يف 

األفــق! حقــاً »كل يغنــي عــي ليــاله« وتلــك 

ــدوي  ــل الب ــيخ الجلي ــبت للش ــة نس مقول

املغنــي  اســتدعي  عندمــا  اللــه  رحمــه 

ــل أبقــي  ــا لي ــة ،« ي كرومــة ليســمعه أغني

ــاهد!« يل ش

وصــدح ســامين مجــذوب يف أم مرحي، مقر 

ــجادة  ــدأ الس ــب مبت ــد الطي ــيخ أحم الش

الطيبيــة وعاصمــة الســامنية األويل:

يا ليي ليلك جنا

معشوقك أوه وأين

أم مرحي فوق جبلنا

أصلو األكسر معدنا

أم مرحي داقوا ساسو عم البلد أنفاسو

يا ليي ليلك جنا، معشوقك أوه وأين!

اللــه... اللــه .. ملــن ذاقــت أرواحهــم هــذا 

الــرشاب، كيــف يظمــؤون بعــده؟!

ــن  ــه م ــل بعض ــث ويتناس ــول الحدي ويط

بعــض وتحتشــد الذكريــات تشــتهي البــوح 

ــل ودل!  ــا ق ــكالم م ــر ال ــي خ ــن يبق ولك

واللــه  قــوال!  ال  فعــالً  أوجزنــا  إن  هــذا 

املســتعان.

وأه من ليل شيخ البدوي، 
حين يأتيه صوت الفنان كرومة 

الشجي، يسري مع نسايم 
الليل،  ليستدعيه ويطلب أن 

يعيد ما سمعه: 
يا ليل أبقالي شاهد على نار 

شوقي وجنوني
يا ليل صار ليك معاهد طرفي 

اللي منامي زاهد

و بين الوطني والعاطفي , قرن حسين با زرعة وعثمان كابلي: كل الغناء للوطن. 
حسين، فأجادا:

حبي نابع من بالدي من جماال وانطالقا
أودعت حسن حبيبي من صباها كل باقة
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ــة  ــا يف مدين ــا مع ــني عاما.كن ــن اربع ــر م ــذ اك ــق من مل نلت

بورســودان، انــا اســكن حــي ســلبونا الشــعبي وهــو يســكن 

االنجليــز  شــيّدها  عنابــر  هــي  التيجــاين،  ديــم  عنابــر 

ليســتقطب العاملــة ملينــاء بورســودان وكان معظمهــم مــن 

ــز يعرفــون ان عــرب  ــي شــامل الســودان.كان االنجلي مواطن

البجــاة هــم رعــاة ويســكنون شــعاب جبــال البحــر االحمــر 

ــاء.  ــل يف املين ــم يف العم ــهل ترغيبه ــن الس ــس م ــه لي وعلي

ــذي كان  ــده ال ــع وال ــكن م ــد يس ــيد احم ــي س .كان صديق

ــم التيجــاين ــر دي ــن ســكان عناب ــره م يعمــل حــامال كغ

ــف  ــا يف منتص ــالل ايل اورب ــي ب ــد ع ــيد احم ــر س ......هاج

ــرة  ــان وجزي ــه يف اليون ــل زمن ــي ج ــه ق ــبعينات واظن الس

قــرص كــام عرفــت منه.تســارعت االيــام وقتــذاك وألن 

الفــرص كانــت متاحــة ومل تكــن هنــاك تعقيــدات يف حركــة 

ــه املختلفــة، كان الشــباب يســافرون ايل  ــالد الل الســفر ايل ب

ــر مــن  ــة متوفرة.كث ــت فــرص الدراســة الجامعي ــا وكان اورب

ــة  ــيوية واالوربي ــدول االس ــض ال ــم بع ــت به ــاء رحب االصدق

ــاك. ــة هن ــرص الدراس ــوا ف واغتنم

ــودان يف  ــارة للس ــالل يف زي ــي ب ــد ع ــيد احم ــاء س .......ج

شــهر يوليــو الفائــت واظنــه ســافر ايل قريتــه حزميــة حيــث 

االهــل، وقــام بــأداء الزيــارات لالهــل وتقديــم واجــب العــزاء 

لكثــر مــن االرس التــي فقــدت افــرادا منهــا. يقــول يل ســيد 

ــل ايل  ــد رح ــل ق ــن االه ــرا م ــددا كب ــد ع ــه وج ــد ان احم

ــاس يلهــون ويلعبــون  ــه. انهــا اربعــة عقــود ، الن رحــاب الل

يف هــذه الدنيــا وهــي تاخــذ منهــم وهــم ال يشــعرون. اظــن 

يف هــذه الفــرة يكــون النيــل قــد جــرف مئــات مــن اشــجار 

النخيــل، والهــدام اكل كثــرا مــن الجروف.تغــرت طبوغرافيــا 

حزميــة التــي كان يعرفهــا ســيد احمــد، هــو يف لنــدن وهــي 

ترقــد عــي ضفــاف النيــل وادعــة اَمنــة. 

.....

ونحــن نتجــاذب الحديــث مــن اطرافــه يقــول يل ســيد احمد: 

ــني  ــداع ومبدع ــا اب ــل دي فيه ــي الني ــة منحن ــي منطق ياخ

ورقــم ان ســيد احمــد ملــس منطقــة تدعــو للحــوار حولهــا 

اال اننــا مل نقــف عندهــا كثــرا، وألن الوقــت كان ضيقــا 

ــا انحــاز  ــت دامئ ــن املبدعني.لكــن كن ــا بعضــا م ــط ذكرن فق

ــة  ــي مهن ــتقرة ه ــة املس ــول ان الزراع ــي تق ــرة الت ايل الفك

ــأها  ــارات كان منش ــداع، وأن الحض ــكون باالب ــا مس صاحبه

ــالد  ــارة ب ــك حض ــي ذل ــهد ع ــار ، وتش ــواطئ االنه ــي ش ع

جزيرة قبرص ـ اليونان

قرية حزيمة

لقاء بعد غياب...
) الماء اذا تنفس(.  احمد حسن احمد الكمبالي

الخرطوم.
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النوبــة. او ميكــن ان نقــول ان االســتقرار عنــر االبــداع 

االهــم.

.....لهــذا تجــد ان شــاطئ النيــل يف الشــامل كله مســكون 

باملبدعني.قــد يكــون املنحنــي فيــه النصيــب االوفر.

.....مل ميهلنــا الزمــن املتــاح لنتنــاول مــا فــات مــن احداث 

ومل نتمكــن حتــي مــن املــرور عــي ذكريــات مــرت عليهــا 

ســنني عديــده ولكنهــا محتفظــة بحالوتهــا كأنهــا بلحــات 

ــا تتحــرس  مــن الرطــب. ذكريــات معاهــا تبتســم واحيان

واحيانــا اخــري تحبــس دموعــك، فعــال للحيــاة تضاريــس 

مثــل مــا هــو عــي اليابســة.

......ونحــن عــي الــوداع اهــداين ســيد احمــد عــي بــالل 

ــذي  ــه ال ــن ديوان ــب والشــاعر...اهداين نســخة م ، االدي

اســامه ) املــاء اذا تنفــس(. 

....... ســيد احمــد اعرفــه شــاعرا مميّــزا ونحــن يف مدرســة 

بورســودان الثانويــة حيــث كان النشــاط الطــاليب يعطــي 

الطالــب فرصــة 

ــة  ــة الثانوي ــة املدرس ــرأ يف مكتب ــا نق ــراز مواهبه.كن الب

ملشــاهر االدبــاء والكتــاب. هــذا ســاعد يف ابــراز مواهــب 

الطــالب.

....للشــعراء مفاهيــم ودالالت ليســت موجــوده عنــد 

ــس(  ــاء اذا تنف ــت ) امل ــد تصفح ــادي ، لق ــي الع املتلق

ولكنــي وجــدت نفــي منهــكا ملعرفــة مــا تعنيــه املفــردة 

ــد  ــرات تزي ــه م ــف قرأت ــي مل اق ــدة ولكن ــل كل القصي ب

ــدون. ــن خل ــة اب ــا مقدم ــرأت فيه ــي ق ــرات الت عــي امل

يجــوز ألين تخصصــت يف علــم االجتــامع واالنروبولوجــي 

فقــد كانــت املقدمــة اســهل بكثــر ومل اتعــب وانــا ابحث 

عــن املعــاين. كثــرا مــن املنتــوج األديب والفنــي التشــكيي 

ــا عــي الفهــم ولكــن احتفــظ بجاملــه وعمــق  كان عصيّ

معنــاه، دونــك بيكاســو وفــان جــوخ وغرهــم مــن 

الفنانيــني التشــكيليني الذيــن مــألت ســمعتهم اركان 

مجتمعــات الفــن، هــؤالء تركــت لوحاتهــم عالمــات 

االســتغراب والدهشــة عــي وجــوه زوار املعــارض الفنيّــة.

.....صديقــي الشــاعر االديــب ســيد احمــد هــو بــال شــك 

احــد مبدعــي شــاطئ النيــل يف حزميــة،

يقول شاعرنا وهو ميازح صديقا له ارتحل ايل الله

..............

اغلب الظن ،

انه كان معظم الوقت

ميزح مع املوت

واظنه االن،يف االبدية،

مازال ميازحه

بعد ان تبخر الوقت.

.......

عمال الميناءمدينة بورتسودان
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• من هو الفنان عبد القيوم الرشيف ؟

اإلســم عبــد القيــوم الرشيفــي محمــد نــور ، أمــا اإلســم الفنــي 

فهــو عبــد القيــوم الرشيــف ، مــن مواليــد منطقــة القريــر حــي 

الشــاطئ محليــة مــروي.

• كيف كانت إنطالقتك إىل عامل الغناء ومتى كان ذلك؟

ــامل  ــديء يف ع ــل كل مبت ــابات مث ــدون حس ــة ب ــت اإلنطالق كان

الفــن والغنــاء، وقــد أســهمت البيئــة التــي نشــأت فيهــا إســهاماً 

ــان  ــخصيتي كفن ــام وش ــكل ع ــخصيتي بش ــكيل ش ــاالً يف تش فع

مســتقبالً ، وقــد كان للوالــد رحمــه اللــه خلــوة لتحفيــظ القــرآن 

تخــرج منهــا أجيــال مــن الحفظــة.  أمــا بدايتــي كفنــان بطريقــة 

منتظمــة ودخــول عــامل الفــن فقــد كان ذلــك يف عــام ١٩٧6م.

• إىل ماذا تحتاج أغنية الطنبور حتى تكون أوسع إنتشاراً؟

ــوم  ــد القي ــان عب ــام الفن ــة املتحــدة هــذه األي ــارات العربي ــة اإلم ــا بدول يزورن

ــة  ــاء الجالي ــارحها ألبن ــى مس ــا وع ــي يف أجوائه ــه الراق ــج فن ــف لينرشأري الرشي

الســودانية، وذلــك يف إطــار توصيــل رســالته الفنيــة الســامية إىل محبيــه 

ومســتمعيه والتــي يضطلــع بهــا منــذ عــام 1976. والفنــان عبــد القيــوم 

ــن  ــا شــخصياً أو ع ــرف الرجــل إم ــا يع ــف، فكلن ــن التعري ــي ع غن

قــرب أو مــن خــالل فنــه، فهــو فنــان لــه طابعــه الفنــي الخــاص، 

حيــث يعيــش مــع أغانيــه لحظــات األداء فينفعــل مــع الكلمــة 

ــة  ــات الجياش ــك اللحظ ــرارة تل ــه ح ــى إذا صهرت ــن حت واللح

ــة  ــداً ,وســبحت روحــه يف عــوامل روحاني ــه بعي ألقــى بعاممت

عاليــة تنعكــس إيجابــاً عــى الحضــور فيتفاعــل معــه الجمهور 

ــة  ــع الجدي ــاً مــع طاب ــا يف وســعه إلســعادهم جميع ــاذالً م ب

الــذي يضفيــه عــى فنــه األصيــل إميانــاً منــه بأهميــة الــدور 

ــه ألداء رســالته.  ــذي يؤدي ال

ومجلــة )                ( إذ تغتنــم هــذه الفرصــة إلجــراء 

هــذا اللقــاء الرسيــع مــع شــخصه، فإننــا نعتــره قــد نــال قصــب الســبق ليكــون فاتحــة خــر للقــاءات متعــددة مــع كل 

الفنانــن والشــعراء والكتــاب واألدبــاء مــن أبنــاء منطقــة املنحنيــن بشــاملنا الحبيــب للتعريــف بهــم وتســليط األضــواء 

عــى إبداعهــم. فلــه منــا كل الشــكر عــى قبولــه لنــرش هــذا اللقــاء الــذي أجــاب عــى أســئلته برحابــة صــدروروح أخويــة 

صادقــة.
حاورة: د. محمد قيلي مكاوي

أضواء عىل ابداع:
]                [ تستطيف الفنان عبدالقيوم الرشيف:
حتتاج أغنية الطنبور من الكاتب 

والفنان واملستمع ثقافة عالية.
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تحتاج أغنية الطنبور من الكاتب والفنان واملستمع ثقافة عالية

• مــا اللــون الغنــايئ األقــرب إىل نفســك )العاطفــي ، الوطنــي، اإلجتامعــي ، 

القصــي .. الــخ(

كل األغاين عى رشط أن يكون مقبول وخالد يف أذن املستمع.

ــدة  ــب القصي ــط أم يكت ــف فق ــوم الرشي ــد القي ــان عب ــي الفن ــل يغن • ه

ــا ؟ ــن له ــع اللح ويض

أغني وأكتب وأفضل أن أقوم بتلحني األغاين بنفي.

• أقرب أغنية من حيث الكلامت واللحن إىل نفسك ؟

ــور أو  ــة الطنب ــعراء أغني ــن ش ــاعر م ــكل ش ــا ، فل ــا راٍض عنه ــاين أن كل األغ

ــه يف  ــه بصمت ــم ل ــميه، كل منه ــض أن يس ــو للبع ــام يحل ــب ك ــة الدلي أغني

عاملــه الخــاص، وال ننكــر فضلهــم جميعــاً يف تشــكيل وجــدان إبــن املنطقــة 

ــارض. ــايض والح يف امل

ــوط  ــود أو الهب ــة دوراً يف الصع ــة عام ــالم بصف ــائل اإلع ــب وس ــل تلع • ه

ــارها؟ ــور وانتش ــة الطنب ــتوى أغني ملس

ــكل  ــف ب ــج والتعري ــائل اإلنتشــار والروي ــالم هــو أحــد وس ال شــك أن اإلع

ــن  ــا م ــور حقه ــة الطنب ــوف أغني ــة مل ي ــة عام ــره بصف ــي أعت يشء، إال أنن

حيــث تســليط الضــوء عليهــا وإيالئهــا اإلهتــامم الــكايف والعمــل عــى نرشها.

• ما هو جديد الفنان عبد القيوم ؟ 

هنالــك أعــامل كثــرة مــع شــعراء يعــود الفضــل إليهــم يف دعــم مســرة عبــد 

القيــوم الفنيــة.

• هــل تقــوم بدعــم املواهــب الجديــدة ؟ وهــل هنــاك موهبــة جديــدة تــود 

دعمهــا حاليــاً ؟

نعــم، فاأليــادي البيضــاء تصنــع املواهــب، فــكل مــن يجــد يف نفســه الكفــاءة 

ــا كل الدعــم واألخــذ بيــده يف هــذا  ــه من للمــي قدمــاً يف مســرة الفــن فل

الطريــق الشــائك الــذي يتطلــب مواصفــات ال بــد مــن توفرهــا يف الفنــان.

• متى يحق لنا أن نقول عن هذا الفنان أو ذاك بأنه فاشل ؟

ــة يف نفســه  ــه ثق ــن كان ل ــو م ــي فه ــا املغن ــر، أم ــي الكث ــان تعن ــة فن كلم

ــل  ــم بفش ــا الحك ــالة، أم ــذه الرس ــواء ه ــل ل ــى حم ــاظ ع ــتطيع الحف ويس

ــتمع. ــود إىل املس ــه فيع ــن نجاح ــان م الفن

• ما رأيك يف أداء أغنية الطنبور باللغة العربية الفصحي؟

)هــم   : المصاحبــة  الماســية  الفرقــة 
جــزء ال يتجــزأ من عملية األداء الغنائي 
ــل  ــال ال تق واالســتعراضي، وشــريك فع
أهميــة  عــن  الحفــل  خــال  أهميتــه 
ــول  ــم شــعبية وقب ــان، وله وجــود الفن
ال  كمــا  الحضــور،  نفــوس  فــي  كبيــر 
يخفــى دورهــم الفعال فــي إلهاب حماس 
ــال  ــم وإنفع المســتمعين والتفاعــل معه
البعــض بمشــاركتهم األداء فيعملــون معًا 
فــي تناغــم يفــوق الوصــف مــع األلحــان، 
ال أســتثني منهــم أحــدًا فكلهــم إخوانــي 
ولــكل  الفنيــة  مســيرتي  وشــركاء 
ــرد وشــعبيته الخاصــة ،  ــه المنف طابع
ســواء مــن هــم معــي اآلن خــال هــذه 
الســودان  فــي  هــم  مــن  أو  الرحلــة 
هنــاك ليقومــوا بــأداء نفــس الرســالة مــع 

إخوانــي الفنانيــن اآلخريــن.
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ــث  ــا مــن حي ــب إتقانه ــة الفصحــي يتطل ــاء باللغــة العربي الغن

ــف  ــك يف املواق ــزم بذل ــن نلت ــراب، ونح ــرف واإلع ــو وال النح

التــي تتطلــب ذلــك مثــل جلســات اإلســتامع، أمــا يف الحفــالت 

العامــة فألنهــا تجمــع كافــة رشائــح املجتمــع فينحــر دورنــا يف 

توصيــل األغنيــة لــألذواق كلهــا دون اإللتــزام بتلــك القواعــد، وال 

أظــن أن أحــداً يالحــظ ذلــك مــن حيــث أنهــم يعيشــون اللحظــة 

مــع األغنيــة حتــى نهايتهــا.

• يف إطــار تنامــي أهميــة مواقــع التواصــل اإلجتامعــي كوســيلة 

ــروري  ــن ال ــه م ــد أن ــدى تعتق ــة، إىل أي م ــة جامهري إعالمي

أن يغــر الفنانــون مــن اســراتيجية تواصلهــم مــع جمهورهــم ؟ 

وهــل فكــرت يف إقامــة حفــالت إفراضيــة عــى تلــك املنصــات 

املعنيــة، ومــا رأيــك يف الحفــالت التــي يقدمهــا النجــوم يف الفرة 

األخــرة عــى املنصــات املختلفــة.؟

ــاء.  ــن جف ــع م ــل الناب ــذا التواص ــع به ــر مقتن ــخصياً غ ــا ش أن

فقدميــاً كان التواصــل املبــارش مــع الحضوريســهم يف خلــق 

اإلبــداع وبالتــايل يرتقــي باملكانــة الســامية للفنــان يف نظــر 

محبيــه ، أمــا منصــات التواصــل فاعترهــا عــادات دخيلــة عــى 

مجتمعنــا الفنــي، واملجتمــع بصفــة عامــة، وال أرى فيهــا خــراً ال 

للفــن وال للمجتمعــات.

ــة  ــم بصف ــول إليه ــن والوص ــوم الف ــع نج ــل م ــح التواص • أصب

عامــة أســهل بكثــر مــام كان عليــه ســابقاً مــن خــالل قنــوات 

التواصــل اإلجتامعــي املتعــددة ، فهــل قلــل ذلــك مــن بريقهــم 

ــن شــعبيتهم ؟ أم زاد م

تواصــل الفنــان مــع جمهــوره يكــون مــن خالل فنــه ، أمــا تواصل 

الجمهــور مــع الفنــان بصفــة شــخصية أصبــح أكــر ســهولة 

ولكــن )مــن وراء حجــاب(، فمثــالً تجــد رســالة يف الواتســاب مــن 

شــخص ال تعرفــه، فقــط مــن أجــل الســالم والتعبــر عن مشــاعره 

تجــاه الفنــان، ولكــن هــذا يتوقــف عــى شــخصية وذوق املتصل، 

فبينــام يتصــل البعــض للتعبــر عــن مشــاعرهم، يدخــل البعــض 

يف مقارنــات للفنــان مــع فنانــني آخريــن ظنــاً منــه أن ذلــك يجــد 

ــرد  ــال ن ــاً ف ــرج أحيان ــعرنا بالح ــك يش ــر أن ذل ــا، غ ــوالً لدين قب

عليــه، وبالتــايل نصبــح يف نظــره مرفعــني و )رافعــني القــزاز(.

• ختامــاً ، مــا رس خلــع العاممــة وإلقائهــا بعيــداً أثنــاء الغنــاء 

أحيانــاً ، وهــل يحــدث ذلــك مــع أغنيــة بعينهــا أم تلــك حالــة 

تــأيت حســب طابــع األداء يف لحظتــه ؟ )لــك حريــة اإلجابــة أو 

ــا إذا أردت(؟ ــاع عنه اإلمتن

ــز ،  ــألداء املتمي ــاً ل ــان دافع ــي الفن ــه يعط ــل نفس ــع الحف طاب

ــامء  ــا يف س ــوا بن ــام حلق ــر كل ــور أك ــل الحض ــام كان تفاع فكل

ــا إىل  ــذي يأخذن ــر ال ــامية األم ــاعر الس ــة املش ــداع وروحاني اإلب

عــوامل مــن الفــرح نســموا فيهــا بأرواحنــا فنتحــرر مــن كل ثقــل 

عــى الــروح وعــى الجســم، فــأول مــا يكــون ضحيــة ذلــك هــي 

ــاً. ــرب، والحــذاء أحيان ــا األق ــة ألنه العامم

• كلمة أخرة ؟

أشــكر كل اإلخــوة الذيــن يســتقبلوننا دومــاً بحفــاوة بالغــة 

لــدى زيارتنــا لإلمــارات، ويعملــون عــى تســهيل مهمتنــا خــالل 

وجودنــا بينهــم، أملــني أن نكــون عنــد حســن ظنهــم بتقديــم مــا 

يــريض أذواقهــم.  كــام ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر لــكل أرسة 

مجلــة املنحنــى الوليــدة والتــي أرى أنهــا ســتكون منــارة إعالميــة 

لــكل املنطقــة ثقافيــاً واجتامعيــاً ورياضيــاً.

عــوض عبــد اهلل 
ميرغنــي

ــوان ..  ــو اإلخ )أخ
ــان  ــت الضيف وبي
ــكل  ــون ل .. والع

ــان ..( فن
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ــل  ــق، ب ــرأي أوث ــرأي ب ــه ال ــوُه يف املدرســة أن يجاب ــا علّم م

كان عليــه أن يســمع كالم املعلــم، أّي معلــٍم كان، مهــام 

جــدب وجدانذلــك املعلــم وغــى بــره ومعــرت معرفتــه. 

فاملعلــم آنــذاك كانــت لــه إمــارة ونهــي. كان عليــه، كتلميــذ 

ناشــئ، أن يحنــي رأســه ودوًمــا يكــون مطيًعــا. ال يــدري اآلن 

إن كان رضب ذلــك املعلامملتكــرر لــه بســبب أو بدونــه، 

بالســوط أو بالكــف، قــد أفــاده أم ال؛ كانــت، يف رأيــه، إهانــة 

ــخ  ــاف؛ كان التوبي ــة واعتس ــار وفظاظ ــتمرّة وذل واحتق مس

ــوف مــن األعــني املتلصصــة مــن  ــرات الشــفقة والخ ونظ

زمالئــه موجهــة نحــوه وحــده يف الصــف دون اآلخريــن. 

َغلـَـت بــه الحــرة التــي مل يجــد لهــا حتــى اآلن ســبباً أو مــرًرا 

ــه  ــه” كان يرب ــو صّف ــم” و”أب أو تفســراً .ألن “رســول العل

ــذ  ــام التالمي ــه أم ــد” ويتعمــد إذالل ــه بـــ “البلي ــا ويصف دامئً

ــا مــا كان يســتحق ذلــك الــرب وتلــك  وهــو مل يفعــل يوًم

اإلهانةاملتكــررة يف كل يــوٍم درايس. كان يعتمــد عــى حدســه 

ــم  ــم( هــذا املعل يف التقــاط ضغــن وغــل ووغــم )حقــد دائ

ــه وكان  ــبب يجهل ــا رآه لس ــى م ــه مت ــام من ــه لالنتق ودافع

ــا  ــل صــار غضبً ــن الغضــب، ب ــا م ــه نوًع ــم داخل ــك يراك ذل

مســتمراً بســبب وبدونــه وصــار هــو نفســه ميــال للعنــف 

ضــد الطــالب اآلخريــن. مــا كانأحــداً يســتطيع الــذود عنــه؛ 

شــكا لوالــده فكانــت اإلجابــة معــه حــّق يريــدك أن تكــون 

رجــاًل؛ رجــاًل متعلــامً ذا أخــالق عالية!ســت ســنوات قضاها يف 

املدرســة كان األســتاذ يربــه ويتلــذذ بجلــده حســب مزاجه 

املتعكــر املتقلــب؛ كأنــه يهيّئــه لــكّل أشــكال الــرب التــي 

ســتأيت. لكــن ذلــك حّســّن مقاومــة جلــده وعظامــه وخفــف 

ــالق  ــه وإغ ــّد عصب ــتطاعته ش ــار يف اس ــاألمل فص ــه ب إحساس

حواســه متوفًَعــا أمل الربــة. تشــتد أوتــار أعصابــه فيــرشب 

لوعــة الــرب كمــن يــرشب فنجــان القهــوة البكــر يف ضحــى 

ــألمل حــني  ــة االســتعداد ل ــرودة .عــرف أهميّ ــوم شــديد ال ي

ــة وكأن  ــتاذ كالصب ــوط األس ــرة وس ــام زمج ــف أم ــار يق ص

األســتاذ يــرب عــى عمــود يف الفصــل ال طالــب بلحــم ودم 

.صــار املعلــم حــني ينظــر إليــه يــرى يف وجــه تقطيبــة رجــٍل 

د باملــر ال وجــه   ُمــرَّ

ــرى يف وجــه  ــرا”، الي ــم الكث ــُب العل ــرئ جــاء “يطل طفــل ب

ــه يف  ــري وج ــار ي ــهرا” ص ــاً ش ــرا أو صحافي ــاً أو وزي “طبيب

رجــٍل مكحــل بــاإلرادة والصــر وقــوة التحمل.مــاكان أْخَضعــاً 

ــة  ــة واملهان ــوم املذل ــن ي ــداً، لك ل أب ــذُّ ــا ريض بال ــاً وم يوم

واملحقــرة لعــدد كبــر مــن التالميــذ كان يــوم توزيــع النتائــج 

عبدالرحيم محمد صالح

َعلََّمتـــُه 
الحيــاة”
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ــن  ــا بزم ــني وبعده ــالب واملدرس ــام كل الط ــور أم يف الطاب

ــك  ــد تجــرع ذل ــة نســاء ورجــاالً؛ فق ــم كل القري ــل تعل قلي

الــكأس املــر ســت مــرات واجــه فيهــا مئــات األعــني الشــامتة 

منهــا واملشــفقة ترقبــه وهــو يســتلم نتيجتــه يف ذيــل القامئة. 

مــا كانــت أيــام املدرســة، يف رأيــه، أيامــاً للتعليــم بــل كانــت 

أيامــاً للتشــهر والتشــفي.

ــا  ــُت فيه ــي درس ــدراس الت ــا بامل ــه هن ــا أكتب ــة مل ال عالق

بــل لهــا عالقــة بصديــق عزيــز عرفتنــي بــه الصــدف 

واملقاديــر يف أحــدى أطــراف الســودان النائيــة أنــا يف 

مجــال عمــي العلمــي وهــو يف يعمــل يف مجــال التجــارة، 

ــهم  ــري وش ــم وث ــل كري ــهر. رج ــدة أش ــه لع ــت ضيف كن

ــني  ــر ب ــرام وتقدي ــكان اح ــدر وم ــجاع ومقت ــارش وش ومب

أهلــه وجرانــه وأقرانه.جــاءت الدعــوة مــن أبنــاء القريــة 

ــه  ــور لبلوغ ــم املذك ــم املعل ــوم لتكري ــك الي ــر ذل يف ع

ــه مل  ــه رســمياً لكن ــوة وصلت ــم أن الدع ــاش ورغ ســن املع

يذهــب وذلــك تــرف اليشــبه صديقــي يف شــئ فهــو 

ــه. ــد ملجتمع ــه وقائ ــد يف أهل ــل رائ رج

صعــد  “التكريــم”،  ذلــك  حــروا  مــن  ضمــن  كنــت 

ــدة لالحتفــال تهجــدت أنفاســهم  بعضهــم عــى املنصــة املُعَّ

وعــى  األســتاذ  عــي  بالثنــاء  ولهجــوا  تحرشجتالحناجــر 

التعليــم يف ذلــك العهــد الــذي وصفــوه بـــ “الزمــن الجميــل” 

وعــى مقــدرات األســاتذة وتجردهــم يف خدمــة العلــم 

ــص  ــدول الحص ــنني وج ــدى الس ــكان ص ــاد امل ــم. س والتعلي

وجــرس الطابــور وحصــة الفطــور وأناشــيد ومحفوظــات 

وأوائــل وطُيّــاش أطالــوا الثنــاء وأعــادوا بعــض املواقــف 

ــه  ــذاك مايجعل ــم آن ــم والتعلي ــك املعل الطريفــة وأضفــوا ذل

حفــّي بــه مــن تكريــم، ونســبوا إليــه صمــوداً حقيقيــاً كان أم 

مزعومــاً أمــام التحديــات، لكنــي مل أكــن شــاهداً عــى ذلــك 

ــن  ــتحق اللع ــات تس ــك خيب ــت تل ــرف أن كان ــر ال أع الع

أم مجــرد واجباتــكان  اإلشــادة،  تســتحق  “إنجــازات”  أم 

املفــروض عليــه القيــام بهــا. لكننــي مل أر إنجــازاً لذلــك 

املعلــم عــدا بعــض الذكريــات التــي كررهــا خطبــاء التكريــم 

فهــو مل يقــدم أكــر مــام قدمــه اآلخــرون كاملســاعد الطبــي 

أو أيّشــخٍص آخــر مدفــوع األجــر. حتــي الكلمــة التــي قالهــا 

ليشــكر القامئــني عــى أمــر التكريــم كانــت مــن قربــة األنــا 

ــنني أو  ــذه الس ــه كل ه ــى كتفي ــا ع ــي حمله ــدودة الت املق

ــايس. ــذا كان أحس هك

ــي  ــي صديق ــر يف وع ــة بالحف ــت كفيل ــبة كان ــى املناس حم

ــاركة.  ــه املش ــرِّم و رفض ــذي كُ ــتاذه ال ــن أس ــران” ع “الضك

ــب  ــرة  غض ــه نظ ــن عين ــعت م ــارش فش ــؤايل املب ــه س أربك

هيجــت عنــده مكامــن األمل يف ذاكرتــه وذكرياتــه قائــالً: 

“بســبب هــذا الســادي مل ترتفــع زغــرودة مــن حلــق أمــي 

يومــاً وال باركــت يل شــقيقايت النجــاح، حارصتنــي عيــون 

ــارات ‘بليــد يف املدرســة’ وصــارت ملحــة مــايض  الخيبــة وعب

‘القرايــة’ عنــدي مثــل كيّــة يف قلــب ملتــاع أرهقــه األمل )زي 

اليــدوين مــرواد( فخرجــت أبحــث عــن عمــل يف ســوق قريــة 

ــي  ــي ‘صب ــو عم ــه ه ــت في ــل نجح ــاورة وكان أول عم مج

ــح(  ــكني الضب ــع ‘س ــواره ووض ــزار بج ــني الج ــزار’ .أجلس ج

مديــة الذبــح) الكبــرة’ أمامــي، قائــالً: ‘ياجنــا’ الســكني 

ــن  ــا، عاي ــك خباياه ــاك وتعطي ــداً وتعــرف خباي التكــذب أب

ــاقتك إىل  ــا س ــا أم ــك ي ــر إلي ــاً تنظ ــي أيض ــكني دي وه للس

دروب اإلجــرام أو قادتــك إىل دروب الخر،فانظــر مــاذا تــرى 

ــي.”  ــل يل إحساســك الحقيق ــني، ق ــن الناصح ــإين لــك م ف

ــراً تلقفــت املالئكــة  ــه أشــعر إيّن ســأكون تاجــراً كب قلــت ل

كلــاميت وقــال اللــه “كــن” وأنــا كــام تــرى الحمدللهتعلمــت  كان أول عمل نجحت فيه هو عملي ‘صبي جزار’ 
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ــرام  ــزار األدب واح ــك الج ــن ذل م

اآلخريــن خاصــة النســاء والضعفــاء 

.منــذ أن كنــت طفــالً كنــت أدخــل 

“زراق  ياعليــم”  “فتــاح  الســوق 

و”أســر  اللــه”  “أفتــح  ياكريــم” 

والراقــي،  الدنــئ  قابلــت  اللــه”، 

والشــجاع  الكريــم،  والبخيــل 

والصبــور،  والخواف،املتــرسع 

املدعــي  والصــادق،  والكــذاب 

ــويف،  ــن، الغــّدار وال والواعي،والعفيــف والخائ

والصديــق واالنتهازي،والجــاد واإلتــكايل، ولكن 

واللــه مــا غششــت أحــداً يف بيــع أو رشاء 

ــُت  ــان وال رشب ــق إنس ــدي لح ــددُت ي وال م

خمــراً وال هتكــت عرضــاً يف حيــايت أبــدا. قــال 

ــن  ــن لك ــاً كاآلخري ــت طالب ــة، كن ، يف املدرس

مــاكان قلبــي يف ذلــك النــوع مــن “القرايــة”، 

ــان بالعمــل مــرة واحــدة  ــا زول تورينــي بي أن

ــي  ــداً لكنن ــن أخطــا بعدهــا أب ألي صنعــة ول

مــازول ســني تربيــع وليــس يل يف قمــم جبــال 

أطلــس رزق! منــا مــايل يرافقنــي فيــه إجــالل 

مــن هنــا وحســد مــن هنــاك ولكــن كان مــدادي يف كتابــة 

نجــاح أعــاميل ذلــك النــور الــذي التخفــُت أدعيتــه الصادقــة 

مــن قلــب أمــي. نفــث كلامتــه وقالهــا صادقــة وكأنهــا أتــت 

ــِه “تنــده”  مــن عمــوده الفقــري وكأين ســمعت دعــاء والدتِ

وتســأل اللــه “يعليــك فــوق املابيــك 

تبقــى جبــالً مــا ينطلــع وبحــراً 

ــة  ــا تدلىرک ــى م ــع، تتع ــا ينقط م

العاملــني”  رب  وقُــدرة  الصالحــني 

يف  ماتعلمــت   : قائــالً”  وأردف 

مــن  تخرجــت  لكــن  املدرســة 

يف  بشــهادات  الحيــاة  مدرســة 

والصداقــة  واإلخــاء  األمانــة 

ــزول  ــم. وال ــض الضي ــروءة ورف وامل

ــذ ســنة سادســة  ــم، من ــك املعل دا، يقصــد ذل

ابتــدايئ مــا جلســُت معهفــي مجلــس واحــد”. 

قطــع حديثنــا صــوت آذان رخيــم تتســمر 

ــجد  ــة مس ــن مأذن ــوب واآلذن آت م ــه القل ل

ــع  ــه، مل يرف ــروح والدت ــة ل ــاه صدق ــب بن قري

أهدابــه وهــو يتوضــأ، اســتلمه خشــوع وهــو 

يختــم الوضــوء وارتفعــت روحانيتــه وهــو 

يــردد “اللهــم اجعلنــي مــن التوابــني واجعلني 

الليــل وســكنت  املتطهرين”.....أوغــل  مــن 

ــة  ــكاري املتضارب ــني أف ــا أجــول ب ــة وأن الحرك

الخصوصيــة”،  “حاميــة  نظريــات  بــني 

“استكشــاف املواهــب”، “بنــاء الذات”…كيــف اســتطاع أن 

ــاح  ــل إىل النج ــن الفش ــام م ــه إىل األم ــده طريق ــق وح يش

بــال نظــرة للــوراء؟! ... صحيــح قيــل “كاد املعلــم أن يكــون 

ــن... ــٍم ولك ــل عل ــني يف بالدنارس ــن املعلم ــر م ــوالً”، كث رس

“بسبب هذا السادي 

لم ترتفع زغرودة من 
حلق أمي يومًا وال 

باركت لي شقيقاتي 
النجاح، حاصرتني 

عيون الخيبة وعبارات 
‘بليد في المدرسة’ 

وصارت لمحة ماضي 
‘القراية’ عندي مثل 
كّية في قلب ملتاع 

أرهقه األلم
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إبراهيــم ابنعــوف عمــر، مــن مواليــد 

أوســي باملديريــة الشــاملية ، وهــو شــاعر 

معــروف ولــه مكانــة خاصــة بــني شــعراء 

ــة . املنطق

ســاهم كثــراً يف تطويــر الكلمــة الشــايقية 

ــاً  ــا ألوان ــع أغراضهــا ، وأضفــى عليه وتنوي

مــن الجــودة والجامل،كــام ســعى مــع 

ــر  ــعر أداة للتفك ــل الش ــعوا لجع ــن س م

الروحــي  تأثــره  عــن  فضــالً  والتأمــل 

والوجــداين .

وإبراهيــم شــاعر مطبــوع .. صــادق إىل 

أقــى غايــات الصــدق ، معــر بــأدق هذه 

ــة ،  ــة جياش ــا ، ذو عاطف ــة وأعمقه الكلم

ــق . وشــعور مرهــف ، وحــس أديب رقي

ــن  ــة م ــه مجموع ــه إن ــال عن ــا يق ــل م أق

وصيغــت  صــورت  النبيلــة  األحاســيس 

ــذا  ــاعر ، أو ه ــان الش ــذا اإلنس ــون ه لتك

الشــاعر اإلنســان .

بــرع يف الوصــف براعــة ، قــل أن يتصــف 

ــكان  ــارض، ف ــا الح ــاعر يف زمانن ــا ش مبثله

وصفــه مزيجــاً رائعــاً مــن البالغــة العربيــة 

والحكــم الشــعبية

ــه أربعــة دواويــن شــعر غــر مطبوعــة،  ل

ــا )الطــرف املســهد(، و )مــن أعــامق  منه

ــاة(.  ــى درب الحي ــوع ع ــايل(، و )دم اللي

بــدأ كتابــة الشــعر عــام 1965م، عــن 

ــره  ــادئ أم ــي عــرشة ســنة، وكان يف ب اثنت

مقلــداً ثــم مترفــاً يف أشــعار غــره ، ثــم 

ــكار. ــد االبت ــراً جي ــح مبتك ــتقل وأصب اس

أوزانه الشـعرية
يعــرف أدبــاء العــرب الشــعر بأنــه الــكالم 

املــوزون املقفــى الــذي يحــدث يف النفــس 

يخرجــون  بذلــك  وهــم   ، فنيــة  لــذة 

األشــعار التعليميــة واملصنوعــة عــن دائــرة 

التعريــف ، لــذا وجــب أن نتســاءل : هــل 

كان إبراهيــم شــاعراً حقــاً ؟ هــذا مــا نحــن 

ــه . بصــدد البحــث في

عــن  حديثنــا  يف  أســلفنا  كــام  فنحــن 

الســابقني، نــرى أن معظــم  الشــاعرين 

شــعراء الشــايقية، وكثــراً مــن شــعراء 

الســودان يلتزمــون الــوزن العمــودي ، 

ــن  ــر م ــة يف كث ــعاراً خاضع ــون أش ويكتب

األحيــان والوجــوه مليــزان )العــروض( . أمــا 

صاحبنــا، فهــو مــن أوائــل هــؤالء الشــعراء 

ــن  ــودي، املجيدي ــعر العم ــني بالش امللتزم

ألوزانــه ، وقــد الحظنــا أن معظــم قصائده 

اســتخدام  مــن  يكــر  وأنــه   ، موزونــة 

ــل . ــر الرم ــة بح ــة وخاص ــور املتامثل البح

ونحــن ال ننكــر أن هنــاك بعض خلــل يعتور 

بعــض األبيــات مــن ناحيــة الــوزن العــرويض 

ــا يف الوقــت نفســه نســلم  ــق ، إال أنن الدقي

بأنــه خلــل متليــه ظــروف وطبيعــة اللهجــة 

املحليــة ، ال ملكــة الشــاعر .

وأرضب لذلــك مثــاالً : فاللهجــة املحليــة يكر 

ود 
ابنعوف 

بين األمل 
والطيرة 

والحب 
المحال

د. توفيق الطيب البشير

ود 
ابنعوف 

بين األمل 
والطيرة 

والحب 
المحال
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فيهــا التقــاء الســاكنني وال يحــدث ذلــك خلــالً يف أشــعارها ، بينام 

نجــد ذلــك ممنوعــاً ، يف أشــعار ولغــة العــرب . ولذلــك فالشــاعر 

ــك  ــن ذل ــالً وال ميك ــة( مث ــة )داب ــه اســتعامل كلم املحــي ميكن

للشــاعر العــريب .

وزن الرمــل :
 ، مــرات   6 مكــررة  فاعالتــن  مــن  يتألــف  البحــر  هــذا 

: قائــالً  شــاعرنا  اســتخدمه 

يبقى ماك عارف الحقيقة وقلبي كيف عايش هواكا

وماك عـارف يف بعـادك حالتو كيف تصبح وراكا

وتقطيعها هكذا :

يَْب قاََمْك َعاْْر / فَلَْحِقيَقْة / وقَْل ِبكيْْف َعاْ / ِيْش َهَواكَا

فاعــــــالتن / فاعــــالتن / فاعــــالتن / فاعــــالتن، وهــي مــن 

مجــزوء الرمــل ..

وزن الكامل :
ــتخدمه  ــرات . يس ــن 6 م ــن متفاعل ــون م ــوزن املك ــو ال وه

ــالً : شــاعرنا قائ

أهديــك يــا أغــي الزهــور نــداوة شــوقي الــذي مــأل الضمــر 

فهــزين

وهذه تقطيعها :

أْهِديِكيَــا / أَْحلَْززُُهــو / رِنَــــــَداَوتَْن/ َشــْوِقلْلَِذْي/ َمألَْضَضِمْي/ 

رَفََهـْزَزيِن

متفاعلــن / متفاعلــن / متفاعلــن /متفاعلــن / متفـاعــــــلن 

ــن. / متفاعل

وزن الوافـــر :
والوافــر يتكــون مــن مفاعلــن مفاعلــن فعولــن مرتــني. 

ــه : ــه قول ومن

وتكر يابا يا عكاز عاميا وراكوبة مقيل ضي ورضايا

وبتقطيعها تصر :

ُوتَْكَرْيَا / بَيَاُْعْكَكاْْز / َعَمــاَيَا ُوَراْكُْوبَْة/ َمِقيْلُْضلْلِْو / ضــَرَاْيَا

مفاعلن /مفاعلن / فعـولن مفاعلن / مفاعـــلن/ فعـولن

وزن الرجـز :

ــن  ــاء م ــرات . ج ــتفعلن 6 م ــي مس ــأيت ع ــوزن ي ــذا ال وه

ــه : ــه قول مجزوئ

ما إنت غيمي الفي الهجر ضالين من حراً لفح

وبتقطيعها تصر :

َماْإِنِْتـِغْي / ِملِْفلَْهِجْرْ / ضالمِْنِْن / َحْررَنْلََفْح

مستفعلن / مسـتفعلن / مستفعلن / مستفعلن

المتــدارك :
وهــذا بحــر خفيــف جــداً يتألــف مــن فاعلــن 4 مــرات . وىف 

ــول  ــك ق ــن ذل ــن . وم ــى وزن فعل ــون ع ــان يك ــر األحي اك

شــاعرنا :

يومايت تعال طل الساحة فـرح دنيـانا وفـرحنا

وزن الهـزج :
وهــذا يــأيت عــي مفاعيلــن 4 مــرات . نجــد منــه قــول 

: الشــاعر 

وتبخل يب هدية الصورة نظــرة وجهك الهادي

ــذا  ــي ه ــري ع ــاعرنا تج ــد كل أوزان ش ــا نج ــذا فإنن وهك

مــا  يــدري  أن  ودون   ، صنعــة  أو  تكلــف  دون  املنــوال 

ــليمة  ــة الس ــي امللك ــب فه ــذا عج ــس يف ه ــروض ! ولي الع

ــاً  ــس ميزان ــه الشــعر ولي ــاس ب ــزان يق ــروض إال مي ــا الع وم

ــعر . ــه الش ــب ب يكت

البـالغة في شعره
البالغــة هــي تأديــة املعنــى جليــاً واضحــاً ، بعبــارة صحيحــة 

ــر خــالب، مــع مالءمــة كل كالم  ــا يف النفــس أث فصيحــة، له

للموطــن الــذي يقــال فيــه، واألشــخاص الذيــن يخاطبــون.

والبالغــة قبــل كل يشء، فــن مــن الفنــون يعتمــد عــي صفــاء 

ــروق  ــني الف ــامل، وتب ــة إدراك الج ــري ودق ــتعداد الفط االس

الخفيــة بــني صنــوف األســاليب.

ــاظ  ــف لأللف ــي وتألي ــظ ومعن ــة إذن ، لف ــارص البالغ فعن

ألفــاظ  تلمســنا  فــإذا  وحســناً  وتاثــراً  قــوة  مينحهــا 

إبراهيــم نجدهــا قويــة وحســنة ومعانيــه جزلــة ولهــا يف 

ــالب. ــر خ ــس أث النف
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وال أود أن أفصــل البالغــة ألبــواب وأقســام كــام فعلــت 

حــني تقدمــت بالــدرس والنقــد والتحليــل للشــاعر “عبداللــه 

ــاً  ــتعرض نصوص ــه ، اس ــاء الل ــي إن ش ــر ، ولكنن ــد خ محم

واقــوم بتحليلهــا تحليــالً يدفــع بهــا إيل رسج البالغــة وركابهــا.

حكيت الكــافر الفي النار مخلد

ينجض جسمو يلقى التاين عاد

ولو كان ما الدموع الفيها عايم

كان جسمي احرق واصبح رماد

ــوب  ــراق املحب ــد ف ــه بع ــا آل إلي ــه وم ــاعر حال ــبه الش يش

ــه بكافــر ألقــي يف ســقر فــال هــو بامليــت الــذي  ــه ل وهجران

يريحــه املــوت مــن العــذاب ، والهــو بالحــي الــذي يتمتــع مبــا 

يتمتــع بــه األحيــاء . وهــذا تشــبيه مرســل مجمــل، إذ حــذف 

ــا الفعــل )حــاىك (.  وجــه الشــبه ، وذكــرت األداة . وهــي هن

فــاالداة تكــون اســامً وفعــالً وحرفــاً. أمــا طرفــا التشــبيه فهــام 

ــن  ــاين حس ــت الث ــر . ويف البي ــت( و الكاف ــر يف )حكي الضمـ

تعليــل ال يخفــي عــي أحــد ، فالشــاعر بعــد أن صــّور غــزارة 

ــي  ــود الت ــا للجه ــاءه يف هــذه الدني ــزا بق ــه بالبحــر، ع دموع

كانــت تبذلهــا دموعــه يف اطفــاء النــران التــي كانــت تلتهمــه.

وقــد اتضــح عمــق خيــال الشــاعر يف هــذا البيــت فالصــورة 

مزدوجــة، إذ ان املعنــى الخيــايل لهــذا البيت،كــون الدمــوع 

بحــراً يقــاوم حــر النــار واملعنــى املوضوعــي لــه إن الدمــوع 

تريــح البــايك كثــرا كــام قــال ابــن الرومــي:

بكاؤكام يشفي وإن كان اليجدي

فجودا فقد أودي نظركام عندي

ويقـول إبراهيم يف نص آخر :

مخلوقة تراب الجنة والطيب خالطوبو جسيمه

كان حايك القمر محياها لومايف القمر ضليمه

وسأحاول هنا تحليل البيتني من الناحية البالغية، وأترك 

الحديث فيهام عن قوة الوصف وبراعته حتي حينه .

مخلوقــة تــراب الجنــة تصويــر رائــع حقــاً ، إذجعــل الشــاعر 

ــة ،  ــة البياني ــة الصل ــورة وتقوي ــب الص ــاً لتقري ــة تراب للجن

وهــي بعــد كنايــة عــن موصــوف هــو بنــات الحــور، الــاليت 

عناهــن الشــاعر أي أنهــا حوريــة . ومل يقــف عنــد هــذا 

ــوي إذ  ــا الحي ــن تكوينه ــب جــزءاً م ــل الطي ــل جع الحــد، ب

ليــس التكحــل يف العينــني كالكحــل . وميــي صاحبنــا يف 

ــا أمــام أعظــم تشــبيه مقلــوب ) كان حــاىك  تصويــره ليضعن

القمــر محياهــا لومــايف القمــر ضليمــه ( فــاي تصويــر أبلــغ 

ــاء  ــاً إن ش ــنتناوله الحق ــا س ــذا م ــر . وه ــذا التصوي ــن ه م

الله. يقـــول شاعـــرنا :

يبتسم يضحك يقابلك ويبي بالدمعات وراك

ــي  ــك ع ــل ذل ــا يقاب ــم أيت مب ــني ، ث ــاعر مبعني ــد أيت الش فق

الرتيــب ، االبتســام والضحــك أمــام املحبــوب ، والبــكاء 

ــة . ــة ظريف ــذا مقابل ــره ، ويف ه ــف ظه ــن خل ــوح م والن

وهنــاك مالحظــة دقيقــة أود أن أثبتهــا ههنــا ، وهــي حســن 

التسلســل الفكــري والوجــداين يف املعنــي . يبتســم ثــم 

ــم إذا خــال  ــب اإلبتســام ، ث ــي مرات يضحــك ، والضحــك أع

ــكاء بدمــع العــني  ــه ، والب ــي تدمــع عين ــي ، حت بنفســه يب

ــه : أرفــع درجــات البــكاء . ثـــم انظــر إىل قول

قربك حار وبعدك حار ذاتك نور وكلك نار

تــرى طباقــاً يف « قـــربك » و« بعــــدك » ، وجنـــاساً يف « 

حــــــــار » و « نــــــــار » و « نــور » ، ثــم تشــبيهني بليغــني 

ــة  ــورة بالغي ــم ص ــار » ، فك ــك ن ــور » و « حب ــك ن يف « ذات

ــه : ــي قول ــل مع ــم تأم ــان ؟ ث ــذان البيت ــا ه احتواه

متربو سنني يحس مشوارو طال وقصـر

وفيهن ما طلع قوزاً لقـي مخـــــدر

يغالب شوقو وقت الشـوق عليهو يحـر

تشـوفو تحسبو درويشن قصــدلو ذكر

ــة ، وإذا  وهــذه األبيــات كلهــا تحمــل صــوراً بيانيــة وبديعي

اسرســلنا يف تحليلهــا فنيــاً فســتقوم مقــام هــذا البحــث 

ــاق يف «  ــارة إيل الطب ــط باإلش ــي فق ــي أكتف ــد، ولكن أو تزي

طــال و قــر » والكنايــة يف « مــا طلــع قــوزاً لقــى مخــدر » 

واالســتعارة يف « الشــوق عليهــو يحــر » و « متربــو ســنني » ، 

ثــم تشــبيه التمثيــل يف « تحســبو درويشــاً قصدلــو ذكــر » .

القــارئ  أذنــك عزيــزي  أود أن أهمــس يف  وبعــد ذلــك 

بهــذه األبيــات التــي يحــاور فيهــا الشــاعر الســحاب واملطــر 

ــهد. ــذا املش ــر ه ــدع يف تصوي ــف أب ــرى كي ــوع ل والدم

أبكن يا سحيبات ما كفــــاي بكيت

واديكن روي وانا بالدمـوع ما رويت
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قويل يا سحاب إيه السبب يف بكــاك

بكـاك العـــي أم يل بكاي بكيت

لو حنيت تشوف وادي الرمال والصيـد

ايه مانعك تشوفو وفوق سامه عليت

أما أنا كيــف أشـوف زوال عي بعيــد

متوسد همومو وفـوق جحيمو أبيت

صـابر يا سحاب حـــوالً وراه الحـول

عارف يوم وقـع يف حبو ما سميت

تراك وسط الدموع تضحك بريقك شال

اما انا ياحليي العمري مافـــريت.

صورة أخرى :

التمر بالفرحة صـفق وعمـر الدارة الكبيـري

فوقو قمري ترك نواحو غنـى ساير ياالدخري

والرباب فوق قوزنا جافا النومة للدغش البديـري

حسـو باري النسمة غرب عدى يب بحر الدميـري

والقرير باشعاري غنى وليها كر يف الشـكري

فهــذي األبيــات تعكــس لوحــة فنيــة وادبيــة متناهيــة الروعة 

والجــامل ، وال أحســبني بحاجــة ايل تحليلهــا ، وخــويف أعظــم 

مــن أن أقــر عــن نــرش املعــاين التــي حملهــا إياهــا الشــاعر. 

أنظــــر قوله :

كيـف وصال زوالً ما قنع

ونظـرو يف شـوفتك ماشبع

بالعشم يف بسمة ان طمع

حكمو كاتل الروح يف الرشع

فهــذا التعبــر يســتحق الثنــاء وهــو كنايــة عــن القتــل العمــد 

وهــو عقــاب مــن يقتــل النفــس التــي حرمهــا اللــه إال 

بالحــق . وليــس الــرشوع يف انتظــار بســمتها عنده،كالــرشوع 

ــرشع . والصــور  ــل العمــد يف ال ــة القت ــا مبثاب ــل، وامن يف القت

ــد .  ــر والع ــوق الح ــرة تف ــا كث ــعر صاحبن ــة يف ش الجاملي

ــرة اســتطاع شــاعرنا ان يحكــم ريشــته  ــاك لوحــات كث وهن

ــر . ــم رضي ــي يتلمســها كل ع ــا ويجســدها حت فيه

/ المحبوب في أشعاره
إبراهيــم شــاعر مرهــف القلــب والشــعور ، َولِــَه باملحبــوب 

ــك تجــده  ــره ، لذل ــه يف نظـ حتــي صــار املحبــوب جــزءاً من

يقــول :

لو يقـولو ليك خيــايل

يف خيـالو بقيت صـورة

ولو يقولو ليك بفــارقك

كيف تفارق القمرة نوره

وقال مخاطباً محبوبه :

هم دايـرين يفرقو قليبي

شافو عليك مايـل

منو البقدر يفرق النسمة

من زهر الخاميل

ثم قال :

ــو  ــك ه ــت أودع ــي جي ــا روح ي

الــزول يــودع روحــو كيــف ؟

ــه نظــرة  ــم ينظــر ملحبوب وإبراهي

ســامية كرميــة يحــرم فيــه كل 

يشء حتــي جفــاءه وقســوته عليه 

ــك نجــده يقــول : ــا لذل أحيان

مهــام أالقي أنـــا يف هـــواك مهـــام 

انجـرح

وشــقاي  املــي  عــي  بصــــر 

فـــرح اآلالم  وبحمــل 

انا كم صبـر فــوق األمل داريـت دمــعاً فاض طمـح

وطمنت يب لقياك قليب من خـوف فراقـو يسـوي وح

كتمت حبـك يف الضـلـوع أخفيتــو للناس ما شـرح

راجيـك المن يـوم تعـود ويعــــود معـاك قلبي النـزح

صـدقني ما ممكن أقــول أنساك حتي ولـو مزح

كيفن بيني الـزول حبيب حبا وقلـيبو عي انرشح

ما إنت غيمي الفـي هجـر ضـالين من حـرن لفح

وياك غيثي داخرك يل رواي كان السحاب يب غيثو شح

والله إنت دوام معاي ومعاك كلام البال رسح

وانا عمري بعدك كلو نوح وايامي من بعـدك تـرح

بالعشم 
في بسمة ان 

طمع
حكمو 

كاتل الروح 
في الشرع
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وعزاي شلتك يف غناي وكت الزمان بيك ما سمح

خلّدت اسمك يف حـروف غنـي الزمـان بيها وصدح

ــذي  ــر ال ــب والتقدي ــالص والح ــاء واالخ ــذا الوف ــرى ه أال ت

ــي  ــاك غيث ــر يف ) ي ــة التصوي ــر براع ــف؟ انظ ــوق الوص يف

ــه: ــي قول ــر مع ــم انظـ ــرك يل رواي ( . ث داخ

واللـه إنت دوام معـاي ومعـاك كلام البـال سـرح

ــده ؟ فالشــاعر  ــال عن ــر ونفــاذ الخي أال تلمــس قــوة التصوي

ــاً  ــوب دامئ ــداً ألن املحب ــاغل أب ــه ش ــن محبوب ــغله ع ال يش

ــوب  ــو املحب ــاغل فه ــه ش ــغل بال ــا إذا ش ــه ، أم ــل أمام ماث

نفســه ألنــه يف هــذه الحالــة قــد يكــون قــد ذهــب بخيالــه 

ــة . ــدع الصــور الوصفي ــن أب ــا صــورة م ــوب . إنه للمحب

وإبراهيم يقول :

اتعــذب واقـول تســعدين منك يا جميل يوم ليمة

 آمايل البنيت علـيك مالــو الليلة در تحطيمة

أرحـم سـيب صـدودك حبـي ياما عليك قلوبنا رحيمة

ــده  ــا نج ــعره فإنن ــوب يف ش ــف املحب ــا لوص ــا إذا انتقلن أم

المييــل كثــراً للوصــف الحــي فهــو أقــرب للشــعراء العذريني 

منــه إيل الشــعراء الحســيني ، وقــد بــرع يف الوصــف براعــة ال 

نظــر لهــا عنــد كثــر مــن مبدعينــا .

انظــر قوله :

مخلوقة تراب الجنة والطيب خالطـوبو جسيمة

كان حاىك القمر محياها لو مايف القمر ضليمة

فهــذا البيــت قــد تطرقــت إليــه آنفــاً مــن الناحيــة البالغيــة ، 

أمــا يف مجــال الوصــف فــإن الشــاعر اســتخدم خيــاالً خصبــاً 

ــعراء  ــة ، فش ــورة ممكن ــي ص ــوب يف أبه ــا املحب ــور لن ، وص

ــاً  ــر ، وأحيان ــوب بالقم ــه املحب ــبهون وج ــوا يش ــرب كان الع

يقلبــون التشــبيه ليشــابه القمــر وجــه املمــدوح ولكنهــم مل 

يصــّوروا لناكيــف أن وجــه املحبــوب صــار أبهــي مــن القمــر 

لغشــاوة رسبلــت وجــه القمــر . وقــد ذكــر الحلبــي يف كتابــه 

حســن التوســل مــا ســامه تشــبيه التفضيــل وأورد بيتــاً مــن 

الشــعر يقــول فيــه صاحبــه :

حسبت جامله بْدراً مضــيئاً

وأين البدر من ذاك الجامل ؟

فهــذا الشــاعر مل يــزد عــي أن شــبّه وجــه محبوبــه بالقمــر 

ــوب  ــت أن املحب ــتدرك ليثب ــم اس ــوف ث ــبيه مأل ــذا تش وه

أجمــل . ولكــن مل يوضــح العلــة الطبعيــة التــي بهــا تفــوق 

ــا القمــر ! ــه به ــوب أو قــر عن املحب

أما شاعرنا فقد أوضح أن القمر كان محتمالً أن يشبه 

محبوبه ودون أن يفوقه حسناً لوال أن وجه القمر قد اعرته 

بعض الظلمة والغشاوة . وهذا قمة الروعة يف التصوير .

ويقـول:

خــدودا الفي الربيع فتح نضارو ازداد

خاربات قلبي حد ماتاب يجيهن صاد

بسيامتا البَفـِْر بالقبلتني جبّاد

بدري من الضحي شابك سحابو وقـاد

حسارا الفي الضلوع جمرا يهب وقاد

وشوقا يهيج يسل الروح من األجسـاد

/ العيـون في شعره
ــه  ــامل ومفتاح ــؤرة الج ــي ب ــة ه ــاحرة الخالب ــون الس العي

ــز  ــرون أن مرك ــم ي ــني فه ــعراء واملحب ــن الش ــر م ــد كث عن

الجــامل هــو العيــون الكحيلــة بطبعهــا ال املكحلــة. فيركــز 

ــي  ــه الحقيق ــدأ تأمل ــا. يب ــه فيه ــاعر وإعجاب ــاس الش إحس

ــك مل  ــم ذل ــا رغ ــا. ولكنه ــاف عنده ــه املط ــي ب ــا وينته منه

ــا  ــاً كان يف عرن ــدع أي ــد شــاعر أو مب ــداع عن تكــن رس اإلب

هــذا ويف بلدنــا هــذا مثلــام كانــت عنــد إبراهيــم ابنعــوف. 

إبراهيــم كان يبــدأ تأملــه بالعيــون ويختمــه بالدهشــه ليبــدأ 

ــام حــدا  ــا بصــورة مدهشــه . م ــون ويختمه ــه بالعي قصيدت

ــاً  ــوب واصف ــون املحب ــة يف عي ــد كامل ــب قصائ ــه أن يكت ب

إياهــا بالســعادة وراحــة الضمــر تــارة ، وبالســهام والرمــاح 

والنبــال ، وكل مــا هــو مصيــب وقاتــل مــرة أخــري، ثــم إنهــا 

هــي الدنيــا وهــي الكــون وهــي الحيــاة تــارات وتــارات. ومل 

تكــن هــذه الظاهــرة التــي نتحــدث عنهــا يف شــعر إبراهيــم 
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ظاهــرة جديــدة ، فكثــر مــن شــعراء الجاهليــة وصــدر 

اإلســالم ، والعصــور التــي تلتهــام قــد تغنــوا للعيــون، أفلــم 

ــر : يكــن بيــت جري

إن العيون التي يف طرفها حور

قتلنـنا ثم مل يحيني قتالنا

أعظــم بيــت قالتــه العــرب يف الغــزل ؟ أمل يقــل بعــض شــعراء 

العــر العبايس ؟

عيـون املهـا بني الرصافة والجرس

جلن الهوي من حيث أدري وال أدري

ثم انظـر إىل أيب فراس الحمداين وهو يقول :

كيف اتقاء جآذر يرمينا

بظبى الصوارم من عيون ظباء

وفرائد مثل الدجي يسقينا

كأسني من لحظ ومن صهباء

فأنــا مل أقــل إن إبراهيــم هــو أول مــن ابتــدع هــذا الفــن ، أو 

هــو خــر مــن أجــاد فيــه ولكنــه عــي أي حــال شــكل عنــده 

ــي اســتطاع أن  ــون حت ــد أحــب العي ظاهــرة ملموســة . فق

يــري الدنيــا مــن خــالل عيــون الحســناوات وأفتــن بالجــامل 

وتعلــق قلبــه بــه حتــى قــرت أخادعــه وغــار قذالــه

عينيك دنيتي التشقيني فيها القي السعادة ارتاح

مره تجود عي تشـفيني مرة تزيد قليبي جراح

فيها متر تعدي سنيني يب آهاتها واألفراح

يوما فيه تنعم عيني يوما كلو اقـي نواح

يب كدي برضو ما هاميني الال وال شبايب الراح

طاوي جراحي كامتو انيني عارفو عذايب ليها مباح

كلام اصبح صباح تلقيني الشوق زاد قليبي قامح

والقي عيونك املازاين زادت فوق سامحا سامح

حالفه عّي دار تفنيـني بريض ابسـم واقولها صاح

مادام هو العي راضيني كيف يف احكاما أدوريل سامح

الال وحاتا وحيات ديني لو يف مـويت ليـها صالح

ما بقبل كامن ينهيني باملوت غر سالحا سالح

فهــذه القصيــدة مــن جيــاد قصائــده ، وجيــاد الشــعر 

الشــايقي وقــد رســم الشــاعر صــورة بديعــة ملــا أصابــه مــن 

ســهام املحبــوب ، ومل يكتــف الشــاعر بهــذه الصــورة الرائعــة 

ــه ــا قول ــل أضــاف عليه ب

عينيك ديل قلبي هن األذنــو اللــه يسامحن كان عذبنو

مسيكني يف بحور الشوق رمنو تايـه فــوق دروبــن ودرنو

مات بالشوق عليهن ما بكنـو وماظــن فوق تريبتو يريحنـو

ديال ماعارفني عيونك ما بحنو الون قلبـي المن هلكنــو

ــوت  ــد امل ــر هــذا الشــاعر ، أفبعــ ــد نظــ ــدى بع فانظــر م

ــة تالحقــه عيونهــن بالعــذاب ؟ . هــذه صــوة بديعــة للغاي

/ إبراهيم كما تصـوره لنا أ شعاره
إبراهيــم شــاعر صــادق يف حبــه ، ويفٌّ ملحبوبــه ، وصــف حاله 

ــهال  ــراً س ــه أم ــم صورت ــل رس ــاً يجع ــعاره وصف ــرا يف اش كث

ويســراً ألنــه كشــف عــن أمريــن ، أولهــام وصــف حالــه ومــا 

وصــل إليــه مــن الضعــف والوهــن ، والثــاين مــا آل اليــه مــن 

التشــبب والتعلــق مبحبوبتــه:

الطيــف  أقــول يف  النــوم  أحــاول 

اقابلــك

لكن للجريح صعب الرقاد

جســمي  أصبــح  لــوين  شــاحب 

هيــكل

تقول يف الدنيا مخلوق قبل عاد

ويقول يف نص آخر :

ضاق يبَّ الوجود وين الخــالص

ومصايبـوا فوقي اتكبكبوا

سحب الهموم جات طالة

فكـري تخربوا والراس شيبوا

جسمي الرهيف نار الغرام

متواتا كل يوم تلهبوا

التقولو قيس ضاق العذاب

حاالً عي لوشافو قيس يستغربو

)عينيــك  قصيــدة  يف  ويقــول 

:  ) املشــهورة 

أعدّي شتاها صيفا يجيني

يب حراً شديد لفاح

فيهو رشايب دمعة عيني

أطّمن يف القليب الناح

كان يبدأ 
تأمله 

بالعيون 
ويختمه 

بالدهشه
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اقول داك السحاب غاشيني

شوف يي داك بريقو الالح

اظن يبقي الخريف طاريني

اتفرق عصار ورياح

فهــو يصــور لنــا حالــة اليــأس وفقدانــه األمــل تصويــراً يفــوق 

ــا  ــة ذاق فيه ــا لوحةطبيعي ــم لن ــني رس ــداع ح ــتوي اإلب مس

مــن ألــوان العــذاب مــا ذاق . يقســو عليــه الشــتاء بزمهريــره 

القــارس فيعقبــه الصيــف بهجــره الوقــاد فيلتهــب جســمه . 

ومــا ان الح لــه بــارق طأمنــه بقــدوم الخريــف حتــي تبــدد 

ــل  ــي مراح ــدي أع ــي عن ــأس ، وه ــه الي ــل وقتل ــك األم ذل

الخيــال التمثيــي ثــم انــه يقــول:

أسـاهر الليل مع الباكنو

يتجـاري الدمع ســبلوق

وابي عي الزمان الفـــات

وما ظن البفوت ملحـوق

انسـلب اللحم من جسمي

وأصبح طب عضام وعروق

أما قليبي لو شـفتوهو

يب سيف الغرام مشـقوق

ويقــول أيضا :

الدهــر يالتومة قربك ماامتهــي

عاكستني ايـامو يل شوفتك ابن يل

شوقك انت عي العي زايــدين مي

ياحليلك يل وحليل صــري الكمي

أبي واشي البي واأليام تـويل

والدموع والحرسة زادي االندخريل

ماغــرامك نارو غرقان فيها كـي

اال حـي ما مت بس ياهو الفضـي

/ تطيره :
ــل  ــه وإن تغاف ــي علي ــم ال يخف ــد إبراهي ــع قصائ ــن يتاب م

ــاً  ــم عيان ــر إبراهي ــن مل ي ــه . وم ــي وجه ــي تعت ــرة الت الط

اليــكاد يصــدق أن مثلــه يبتســم ، أو حتــي تدخــل الفرحــة 

قلبــه ألن جــل شــعره يصــف حزنــه وبــكاءه وتكــّدره وظلــم 

زمانــه لــه ، وشــقاءه ومــا يصيبــه مــن نبــال املحبــوب تــارة 

ــا  ــا يف ثوبه ــري الدني ــاً ي ــو دامئ ــري . فه ــارة أخ ــه ت وهجران

األســود الكئيــب . وإذا أطــّل عليــه صبــاح جديــد ال يدخــل 

ــل ان  ــو اللي ــذي يرج ــس ال ــري القي ــو كإم ــاه فه ــل ثناي األم

ينجــي ولكــن دون أمــل يف خــر الصبــاح . فيقــــول :

أنا الليي ونهاري عي واحــد

ما بشوف يف الدنيا من غر السـواد

ويقــول :

الناس يف سعادة وبهجـــة

وانا بحـر الهموم طمــاين

وين قارب نجايت آخـلــقو

واللـه انـا داميـا اآلخـراين

اهرب من دناي ويـن أمي

ياريت األمــاين أمــــاين

املا الدنيا ياها الدنيــــا

وطـــاملا ياين ياين أنا ياين

ياسجم السجم يابخـــتي

ياحظـي املويل وفــــاين

كيفن يف الشقاوة عتـرت

والخر فاتـني واتعـــداين

آه يامــــريت املليــوكة

يانار قيدي تاين وتــــاين

من ألـامً مقطع قلــــبي

يف جواي كاتل انســاين

آه ياقدري كـون يف همي

راجيك من قبل ترجــاين

هم واحد يودر ســــيدو

مطبوقات عّي متـــاين

أال تــرى أنــه بعــد أن فكــر يف النجــاة حــز يف نفســه اليــأس 

ــد أن  ــه بع ــري أن ــب ؟ . أال ت ــرة الرك ــه يف مؤخ ــعوره أن بش

ــأس ، بشــعوره  ــوذ بالهــرب حــّز يف نفســه الي فكــر يف أن يل

أما قليبي 
لو 

شفتوهو
بي سيف 

الغرام 
مشقوق
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أنــه اليجــد داراً خــراً منهــا ، والجــدوي لهروبــه ألنــه ســيقابل 

ــا  ــي كان عليه ــة الت ــس الهيئ ــده بنف ــه وجس ــه وروح نفس

قبــل الهــرب ، وهــذا مــا عنــاه أبــو العــالء بقولــه :

أراين يف الثالثة من سجوين

فال تسـأل عن الخبـــر النبيث

لفقدي ناظــري ولزوم بيتي

وكون النفس يف الجسم الخبيث

وأحياناً يتغلب اليأس واالستسالم عي الشاعر فيقول :

سري يا اقداري سـري

سري يب محــل تسري

شن بهمك يف عــذايب

أصي زول مجهول مصـري

كت بأمل ماين عــارف

حالتي بيك تكون عســري

تطفي شمعات األمــاين

تخي كلو ظالم عمــــري

شن بدور بالفـرحة تـاين

وراحتي يف الدمعة الغزيــري

وعمري مكتوب يل أنوحو

ودربـي رّماضـة وهجيـري

فإبراهيــم شــاعر حزيــن بــاٍك ، وســاخط عــي نفســه وحياتــه 

أشــد الســخط والحــزن والبــكاء .اليرجــو مــن الدنيــا صالحــاً 

لحالــه رغــم أن األمــل أحيانــا يظلــل جانبــاً مــن كآبتــه 

ــه . ــالً مــن طرت وبؤســه وميحــو قلي

كويس يل الخالص من بدري

يف حبك ترانـي غــرق

عارف نفسـي مابلقـاك

سـاكت فيـك متعـلق

قالوا الدنــيا يامحــبوبة

تجمـع يوم ويوم تفـرق

بس نان ماال مابتجمـعنا

والله ده ماهو متحـقـق

صــح ماليها أمان واللــه

يل مضـيقي املِشــّق

مادايل اليمني تضحـك يل

يب إيـدا الشـامل اتعـق

هاك شكوايا يا محبــــوبة

لو قلبك عي يــــرق

ديل أربــع سنني متـــوايل

من محني وشقاي ما فق

خويف شقاي قبل ألقــــاك

ميحق يل عمري محق

وأجيك ساير عي األكتـاف

عزب ال حني ال جرتق

ساعة الناس تنوم تتهـــني

والعني للمنـام تســـرق

ألقي رويحتي فوق املـــي

شقيش ما اتقلب يب شـق

آه من دنيــــتي وأقـدارها

ينصـبـقن عي صـــبق

وساقة الهم تسوق يف رايس

تتعاقب بال تتق

وهــذه القصيــدة خــر دليــل عــي طرتــه وبؤســه وخضوعــه 

واســتكانته . وإبراهيــم قريــب مــن أيب العــالء يف تطــره 

بعــض  نجــد يف  الحيــاة لدرجــة جعلتنــا  وتظلمــه مــن 

ــالً : ــر مث ــديداً . انظ ــاً ش ــام تقارب معانيه

الغـرام قفـلت بابــو عـّي طـل

فكـّر يف الشـراد ما لقيت محـلة

كرهت الدنيا حالتي بقت ممــلة

مايل دون خلق الله فوقي وتحتي ملة

ثم انظر قول أيب العالء :

وهل يأبق اإلنسان من ملك ربه

كان حاكى 
القمر 

محياها لو 
مافي القمر 

ضليمة
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فيخرج من أرض له وسامء

وقــوله : 

“كرهت الدنيا حالتي بقت ممــــلة” 

مأخوذ من قول أيب العالء:

تعب هذه الحياة فام أعجب إال من راغب يف ازدياد

ما أخذه إبراهيم من ديوان العرب
ابراهيــم شــاعر مثقــف ومطلــع ، اســتفاد كثــراً مــن الشــعر 

العــريب قدميــه وحديثــه ، ونهــل مــن دواويــن الشــعراء عــي 

اختــالف عصورهــم وميولهــم األدبيــة وأهوائهــم . وقــد 

ــا يف  ــدوا إليه ــي قص ــاين الت ــن املع ــر م ــال كث ــاول إدخ ح

ــة والعــر واللغــة . ومل يقــف  ــالف البيئ شــعره ، رغــم اخت

ــن  ــد م ــد حــاول أن يفي ــوان العــرب ، فق ــد دي ــم عن إبراهي

بعــض معــاين القــرآن الكريــم التــي تحدثــت عــن العــذاب 

ــعاره . ــد يف أش والوعي

ــة  ــات األدبي ــذه الترف ــس ه ــم يلم ــارئ الكري ــل الق ولع

ــاج  ــورة ال تحت ــاعر بص ــن الش ــار يف دواوي ــعة االنتش الواس

ــا  ــن كونه ــرج ع ــات ال تخ ــي ترف ــاح ، وه ــد إيض إيل مزي

ــا  ــي أثبته ــة الت ــاين العظيم ــن املع ــارشة م ــر مب اســتفادة غ

ــعراء . ــض الش بع

ومــن الطريــف يف هــذا املوضــوع أن أول أبيــات اســتهل بهــا 

شــاعرنا أحــد دواوينــه كانــت مــام أخــذه عــن أيب متــام ، إذ 

يقــول :

أهديك يا أحى الزهور نداوة شوقي الذي مأل الضمر فهزين

وأقدم القلب الرهيف هدية يامن جعلت القلب أول مسكن

ويف هذا يقول أبو متام :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوي ما الحب إال للحبيب األول

كم منزل يف األرض يألفه الفتي وحنينه أبداً ألول منزل

ويقــول:

البحبك ما بيقول ليك حقو إنت تحس بـراك

الله يعلم يا حبيبي قريب واشتاق يل لقاك

وهو ما قصد إليه الشاعر العريب بقوله :

ولشد ما القيت من عنت الجوى

قرب الحبيب وما إليه وصول

أما إذا تابعنا بشئ من التأمل أبياته

قالو الدنيا يا محبــــوبة تجمع يوم ويوم تفـرق

بس نان ماال مابتجمعــنا والله دا ما ماهو متحقق

صح ماليها أمان واللـــه يل مضيقي املشــــق

مادايل اليمني تضحك يل يب إيدا الشامل إتعــق

فإننا ال نردد يف أنها مأخوذة من قول الشاعر العريب :

ياخاطب الدنيا الدنية إنــــها رشك الردى وقرارة األكدار

دار متي ما أضحكت يف يومها أبكت 

غداً تباً لهـا من دار

وإبراهيم يقــول

بس قويل متني شفناك

متني يف الحي بقيتلنا جار

متني اإللفة متت بينا

ملا اإللفة تبقي حسار

ــع أخــذه مــن قــول  ــي رائ وهــو معن

ــب : أىب الطي

بأيب من وددته فافتـرقنا

وقي الله بعد ذاك اجتامعا

فافرقنا حوالً فلام التقينا

كان تسليمه عى وداعا

وأخذ من أيب الطيب قوله

فــؤادي  عــي  ختمــت  وقــد  أروح 

بحبــي أن يحــل بــه ســواكا

فقـــال

كيف أعشق سواك وقلبي عندك

ومعاك ال عندو قدرة وال مراد

شاعر 
مثقف

ومطلع
أقرب 

للشعراء 
العذريين 
منه إلي 

الشعراء 
الحسيين
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ثم إن إبراهيم يقول :

تسأيل بالبسيمة التـايهة كيف بالله عامل

أخاف حزنك واخبي البي معاك أضحك واجامل

وهو عني ما قاله الشاعر :

ال تحسبوا أن رقي بينكم طرباً

فالطر يرقص مذبوحاً من األمل

وميي شاعرنا فيقول

ولو كان ما الدموع الفيها عايم

كان جسمي احرق واصبح رماد

وهو املعني الذي سبقه اليه الشاعر القديم :

يا محرقاً بالنار قلب محبه

مهـالً فإن مدامعي تطفــيه

ويقـــول أيضاً :

ماين خايف مــويت يب مويت اقتنـــع

خويف كلو عليه يـوم يف الحب يقــع

وفجأة يلقي قليبو يل غــرو اتقلـــع

ويلقي نفســو يقاىس طول ليلو الهجع

وهو من قول األعي :

علقتها عرضاً وعلقت رجالً

غري وعلق غرها الرجل

وإبراهيم يأخذ من جميل بثينة قوله :

يقولون جاهد يا جميل بغزوة

وأي جهـاد بعـدهن أريـد

لكل حديث بينهن بشــاشة

وكل قتيل عندهن شهـيد

علقت الهوي منها وليداً ومل يزل

إىل اليوم ينمي حبها ويزيد

فيقــول :

رصيع بالحب خالص أيامي متت

خالص يف سبيلك أكملت الجهاد

حرو نعي واكتبــو فوق قري

شهـــيد الحب قتيـــلك يا وداد

ــه  ــث ، تناول ــل الثال ــت جمي وبي

إبراهيــم أيضــاً يف قصيــدة أخــري 

وهــو مــا يــدل عــي أن إبراهيــم 

ــدة  ــد وقــف عــي هــذه القصي ق

ــن  ــا وهــذا واضــح م وأعجــب به

ــه : قول

يامالك جافيتني وهجـر

وليك عشوق من زمن الصغر

الغرام قبـي كم ودر

ضـاعو ناس قيس وابن معمر

إن كان  ليهمنــا  يكــن  ونحــن مل 

إبراهيــم قــد اطلــع عــي كل هــذه 

ــا ، أم  ــذ معانيه ــي أخ ــات الت األبي

كان ذلــك مــن قبيــل املصادفــة وتــوارد الخواطر ولكــن بالقطع 

يهمنــا انســجام هــذه املعــاين يف أشــعاره رغــم اختــالف العر 

والظــروف انســجاماً يجعلهــا تجــد مكانــة خصبــة بــني أشــعار 

ــعراء  ــن ش ــده م ــن بع ــوا م ــارصوه أو أت ــبقوه أو ع ــن س م

ــن . ــه املجيدي منطقت

وهنــاك أمثلــة كثــرة ال أرى أن املجــال يتســع لذكرهــا ههنــا، 

فآثــرت حفظهــا إيل أن ييــرس اللــه يل كتابــة بحــث آخــر ، عن 

هــذا الشــاعر البحــر املحيــط . هــذا ، ومل أرم بهــذا البحــث، 

ــة  ــم األدبي ــي القي ــادة ، تراع ــة ج ــة أكادميي ــل دراس إيل عم

ــق ، بقــدر مــا رميــت إيل  ــة ، بشــكل دقي ــط النقدي والضواب

إثبــات بعــض املالحظــات ، التــي عرضــت عــي ، وأنــا أتصفح 

ديــوان الشــاعر يف إحــدي رحــاليت الخاصــة ، فآمــل أن تكــون 

بدايــة طيبــة ، ملشــوار بحثــي متكامــل ، عــن هــذا الشــاعر 

الفــذ ، وغــره مــن شــعراء املنطقــة املغموريــن .

واتقبـل 
جفـاك 
محـنة 

هجـرانك 
يزيــدني 

عزيمة
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المواضيع والمقاالت التي نرغب فيها يجب أن تكون ذات عالقة 
باهتمام المجلة فقط .. ما يخص المنحنى وإنسانه وتاريخه وأدبياته 

وثقافته وآدابه .. 

مجلة شهرية.. ثقافية اجتماعية رياضية جامعة. ـ

ترسل المشاركات إلى اإليميل الخاص بالمجلة
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لالنضامم للمجموعة
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