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السادة القراء االعزاء والقارئات العزيزات

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يطالعنــا العــدد الثالــث مــن مجلــة املنحنــى ونحــن نســترشف قــدوم شــهر رمضــان 

ــارق األرض  ــاً يف مش ــلمني جميع ــى املس ــم وع ــا وعليك ــه علين ــاده الل ــارك أع املب

ومغاربهــا بالخــر والــركات وتقبــل منــا ومنكــم الطاعــات وأعــاده عــى الجميــع 

أعوامــاً واعومــاً يف صحــة وعافيــة إنــه ســميع مجيــب.  

ويطــل علينــا هــذا العــدد كذلــك متزامنــاً مــع عيــد األم ، ويــوم املــرأة العاملــي قبله 

بأيــام،  فرحــم اللــه مــن مضــني مــن األمهــات إىل دار البقــاء، وبــارك يف أعــامر مــن 

ــوم  ــكل النســاء بي ــة لهــن بعيدهــن امليمــون، ول ــاة، والتهنئ ــد الحي هــن عــى قي

املــرأة العاملــي.

كــام يــأيت هــذا العــدد وهــو يحمــل لنــا يف طياتــه ذكــرى رحيــل الرجــل الــذي مــا 

يــزال يعيــش يف وجداننــا جميعــاً، أال وهــو الشــاعر محمــد الحســن حســن ســامل 

ــه فيــام صــار إليــه وكافــة أمــوات  )حميــد( رحمــه اللــه رحمــة واســعة وبــارك ل

املســلمني.

القــارئ الكريــم، نضــع بــني يديــك العــدد الثالــث مــن مجلتكــم املنحنــى، وكلنــا 

أمــل يف مزيــد مــن التفاعــل مــع هيئــة التحريــر يف إثــراء صفحــات املجلــة بالكلمــة 

واملقــال والقصيــدة والنقــد البــاين والهــادف، فاملجلــة كــام ننــوه دامئــاً هــي منكــم 

ولكــم وبكــم، وأنتــم قراؤهــا ومحرروهــا، وهــي يف شــوق دائــم لصالتكــم الطيبــة 

بهــا مــن بــوح أقالمكــم التــي تقطــر ألقــاً وجــامالً لتحدثنــا عــن كل جميــل يف تلــك 

البقعــة املباركــة إنســانها وترابهــا.

ــع  ــاء مبجتم ــدف إىل االرتق ــة ته ــرش بحــوث حيوي ــاول ون ــا بحاجــة إىل تن ــا زلن م

املنحنــى حتــى يواكــب ركــب حضــارة العــر التــي مــا عــادت تنتظــر مــن يتــواىن 

عــن اللحــاق بهــا، فتقــدم العلــوم جعــل وقــع خطــى الجديــد يف تقنيــات العــر 

ارسع مــن ذي قبــل، بحيــث يأتينــا كل يــوم بجديــد قبــل أن نتعايــش مــع الســابق.  

كلمونــا عــن الزراعــة، كلمونــا عــن الســياحة، كلمونــا عــن مجــال املــال واالعــامل 

ــا  ــا وكلمون ــج. كلمون ــكل منت ــب ل ــع واألنس ــة التصني ــوارد وإمكاني ــتغالل امل واس

وقولــوا لنــا نســمع واكتبــوا لنــا لننــرش  وننــرش ونقــرأ ويقــرأ اآلخــرون. ننتظــر ..

تحيايت ..
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بــدت القريــة يل وكأنهــا ســقط مــن القــرن الســابع 

ــا  ــه عنه ــدأت الســيدة عائشــة ريض الل ــالدي. ب املي

القــول عــن حادثــة اإلفــك بحديــث عــن الكنيــف 

ــكاف.  ــف بضــم ال وهــو بيــت الخــالء وجمعــه كُُن

قالــت : كنــا نخــرج إىل الخــالء لقضــاء الحاجة حيث 

كنــا ال نعــرف هــذه الكنــف التــى تتخذهــا األعاجــم 

بــل ونعافهــا.

قلــت وهكــذا كان الحــال يف قريتنا حتى ســبعينيات 

القــرن العرشيــن فتأمــل! كنــا نحــن أيضــاً ال نعــرف 

هــذه الكنــف التــي تتخذهــا األعاجــم بــل ونعافهــا! 

وكانــت النســوة يصــرن عــى الحاجــة– مــن فــرط 

الحيــاء- حتــى إذا أظلــم الليــل خرجــن زرافــات إىل 

الخــالء مجتمعــات يتدثــرن مــن العيــون بظلمتــه.

قالــت الســيدة عائشــة: فعــرت فقالــت أم مســطح 

وكانــت قــد خرجــت يف خفارتهــا: تعــس مســطح, 

تســب مســطحاً و متهــد للحديــث عــن إفــك تفــوه 

بــه يف حــق الســيدة املصــون.

وكذلــك كان حــال جداتنــا وأمهاتنــا وعامتنــا إذا 

عــرت إحداهــن أو عرنــا نحــن الذرية قالت: ســجم 

ــا أبــوي! ورمبــا  فــالن! يلعنــه أو قالــت: ســجم الياب

قالــت ســجم اليابــاين )أي مبغــي أنــا مــن النــاس(. 

والســجم هــو الســكن أو الرمــاد.

نعــم كنــا ونحــن يف منتصف القــرن العرشيــن وبعد 

الحربــني العظميني وبعــد أن دار قاقارين دورة كاملة 

حــول األرض وبعــد أن حــط آرمســرونق عى ســطح 

ــابع  ــرن الس ــن الق ــاح م ــش ىف ضحض ــر نعي القم

امليــالدي. حتــى ألعابنــا عــى القيــزان ىف ضــوء القمر 

ــرب  ــة الع ــة يف جاهلي ــت رائج ــليل( كان ــل )ش مث

األوىل تســمى عظــم وضــاح! ســودَنَّا أهاجيزهــا 

فقلنا »شــليل ويــن راح خطفــوا التمســاح«، فجزيرة 

ــن يف  ــم نح ــيح. ك ــرف التامس ــن تع ــرب مل تك الع

الذيــل و املؤخــرة. تــرى هــل هاجــر العــرب من هنا 

إىل جزيرتهــم؟ وىف ذلــك طرفــة ترويهــا الكتــب: قــال 

ــة  ــان اســتعامر فرنســا لوالي أنربولوجــي فرنــي إب

ــم  ــن عــرش لزعي ــرن الثام ــة يف الق ــا األمريكي إنديان

لقبيلــة مــن قبائــل الهنــود الحمــر يف تلــك الواليــة : 

أســالفكم جــاءوا إىل أمريــكا من منغوليــا عر مضيق 

برنــق الــذي يفصــل أالســكا عــن رشق روســيا )أي 

ــيخ  ــرد الش ــالد(, ف ــذه الب ــى ه ــون ع ــم طارئ أنك

ــاء  ــك الغرب ــف وهــو يتحســب لطمــع أولئ الحصي

ــرب  ــيخ الع ــطارة ش ــر بش ــطارة تذك ــه بش يف أرض

أبــو ســن: ملــاذا ال يكــون أهــل منغوليــا هــم الذيــن 

هاجــروا مــن هنــا إىل هنــاك!

أتــوا كــام كانــوا يفعلــون عــى الــدوام بصوان الشــاي 

ــه  ــذي أعرف ــن ال ــى افتقــدت طعــم الل ــن. لكن بالل

هنــاك, اللــن املقنــن املكلــل بالقشــطة الطافيــة عى 

ســطحه تحــدث عنــه، وعرفت طعــم اللــن املجفف 

الــذي يــأيت مــن أعــايل البحــار فتســاءلت: ويــن 

الزرائــب ويــن اللــن ويــن النعــاج الراقــدة يف ضــل 

العــر؟! ضحكــوا هازئــني ببقايا أســنان: وينــو القش 

وينــو الجازولــني .. وينــو الرجــال البزرعــو.. دايريــن 

ــارة  ــه! والعب ــق الل ــو راح يف ح ــي. كل ــوا أفندي يبق

األخــرة موحيــة ومحزنــة معاً هي مــا يــردده الصايح 

ــاس مبــوت أحدهــم:  أي الرجــل املكلــف بإعــالم الن

الحــي اللــه والدايــم اللــه, فــالن ود فــالن راح يف حــق 

اللــه.. ألحقــوا الصــالة )أي عــى امليــت(. واملحــزن يف 

العبــارة أن مــا افتقــدوه غــدا يف حكم األمــوات أولئك 

الذيــن ال ترجــى أوبتهــم أبــًدا.

عــدت بعــد حــني أدراجــى مــن حيــث أتيــت 

ودواخــى كلهــا تبــى بــكاًء حــاراً, بــكاًء عــى 

أزمــان خلــت قليلــة الزخــرف والزينــة لكنهــا 

ــه  ــت أن ــة... ظنن ــاة واإللف ــب والحي ــض بالح تنب

كان باإلمــكان أن تســتمر وتزدهــر يف ظــل اليــر 

الــذي طــرأ عــى الحيــاة واألحيــاء بوســائل االنتقال 

ــائل  ــورة ووس ــة املتط ــة والطباب ــة املريح الريع

ــا  ــارات عــن وصــف م ــي تعجــز العب االتصــال الت

نالــت مــن الكــامل والرعــة واإلتقــان, وكان اللــه 

ــروة! ــو م ــا اب ــون... وي يف الع

دكتور الخضر هارون

ة
مي

قل
ت 

حا
و

ل

البلد!



6

المرحلة االنتقالية:

تتمثــل ىف  ذكريــات خاصــة  لهــا  ســنة 1954   

ــه  ــد ط ــادر محم ــد الق ــا عب ــان وزواج خالن الخت

األول. قــرر والدنــا رحمــة اللــه عليــه ختاننــا )انــا 

ــك  ــان األوالد يف ذل ــه(. وكان خت ــب الل واألخ حبي

ــا )شــنة  ــة وكان ليه ــن املناســبات الهام ــان م الزم

ــة(. ورن

ــرة  ــة كب ــز كمي ــن بتجهي ــاء يقم ــت النس أوالً كان

يتــم  ثــم  الشــامي(  )الــذرة  العرشيــف  مــن 

ــه  ــع من ــك ليصن ــم وذل ــر ناع ــه )دراش( غ طحن

)التــكاب(، كــام يقمــن بتجهيــز الريحــة بأنواعهــا 

ــبحة  ــرة وس ــر )الرضي ــة إىل تحض ــة إضاف املختلف

ــرة  ــوميتة والحري ــاهرة والس ــر( واملش األرس )الي

ــات يف  ــتدعني املختص ــا يس ــه(. أيض ــم الجني وخات

ــوت، أم  ــة )دكاي، رشب ــات املختلف ــع املرشوب صن

شكشــك، عســلية( .

امــا الرجــال فكانــوا يقومــون بتحضــر الذبائــح من 

ــص  ــخص املخت ــوا الش ــول ويكلم ــان والعج الخرف

بصنــع التــكاب والــذي يقــوم بــدوره بعمــل حفــرة 

طويلــة ويســتعني الشــفع عشــان يجمعــوا لــه 

القحــوف )االزيــار والقلــل املكــرة( ليغطــي بهــا 

الحفــرة حتــى يــل يصــل عجــني الكتــاب إىل األرض. 

ــات  ــه كمي ــوا لي ــم العــرب عشــان يجيب أيضــا يكل

مــن حطــب الســلم والطلــح والســنط .

ثــم يقــوم الوالــد بإبــالغ كل نــاس البلــد مبواعيــد 

الختــان بعــد معرفــة اليــوم. مل يكــن هنالــك 

تلفــون وال واتســاب إلعــالم النــاس باملناســبة. 

كانــت الوســيلة الوحيــدة هــي إبــالغ النــاس فــردا 

فــردا. فعــال ركبــت انــا الحــامرة مــع عمنــا املرحوم 

ــا بيــت  ــد كله ــا البل ــد الحكــم ولفين محجــوب عب

ــة. ــد العزوم ــم مواعي ــت وكلمناه بي

يف مســاء يــوم قبــل العزومــة يتــم صنــع )التــكاب( 

وهــو الخبــز الــذي ســرش بالســليقة إلطعــام 

ــكاب بإشــعال  ــع الت ــن، حيــث يقــوم صان املدعوي

النــار يف الحطــب فــوق القحــوف التــي فــوق 

ــم  ــه جمــر. ويت ــى يصــر الحطــب كل الحفــرة حت

ــوا  ــم يصب ــوف ث ــوق القح ــن ف ــر م ــحب الجم س

يعــاد  ثــم  القحــوف  فــوق  العرشيــف  عجــني 

ــاح  ــاح. يف الصب ــى الصب ــوق العجــني حت الجمــر ف

ــكاب حــوايل 10  ــاع الت ــكاب جاهز)ارتف يكــون الت

ســنتيمر(. ويف ذلــك اليــوم صباحــاً يتــم ذبــح 

البهائــم وتســليم اللحمــة للنســاء لعمــل الســليقة 

ــم. ــيف اللح وتنش

ــه  ــون وأصحاب ــان يقــوم املخت ــوم الخت ــاح ي يف صب

بركــوب الحمــر وزيــارة الصالحــني مثــل حــاج 

ــدر.  ــيخ س ــي، ش ــي قي ــي، ف ــب ن ــوىس. حبي م

عــى العذيــب، وذلــك يعــرف بـــ )اللوبــرش( حيــث 

ــارة  ــرش(. وبعــد زي تتعــاىل األصــوات بكلمــة )أوب

الصالحــني يقومــوا بالطــواف حــول بيــت املناســبة 

ــرات. 7 م

ــور  ــوون يف الحض ــدأ املدع ــر يب ــالة الظه ــد ص بع
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ملــكان املناســبة. تقــوم النســاء بتجهيــز صحــون كبــرة 

مليئــة بالتــكاب املرشــوش بالســليقة ويضعــوا كميــة كبــرة 

مــن اللحــم الناشــف )املحمــر( عليــه لتقــدم للضيــوف . كان 

الضيــوف يجلســون جامعــات، كل جامعــة )تســمى التايــة( 

ويقعــدوا يأكلــوا ويرشبــوا الــرشاب ويتونســوا ونســة كاربــة. 

ــع القــروش  ــوا بدف ــاء مــن األكل والــرشب يقوم بعــد االنته

األهــل  ويبقــى  آالغــراب  النــاس  وينــرف  )الكســيق( 

ــان. ــور الخت لحض

تبــدأ مراســيم الختــان عــراً متأخــراً. املختــون يقــوم بلبــس 

وخاتــم  واملشــاّهرة  والســوميتة  األرس  وســبحة  الحريــرة 

ــه  ــدح في ــرة. يوضــع ق ــى رأســه الرضي ــوا ع ــه ويضع الجني

الدهــن وتقــوم أكــر واحــدة مــن األهل بأخــذ يــدي املختون 

وتدخلهــن يف الدهــن ثــم توضــع عــى صــدر املختــون 

وتكــرر ذلــك 7 مــرات )أذكــر كانــت أكــر واحــدة يف العائلــة 

ــاء  ــدة(.  يف أثن ــة الوال ــالل خال ــت ب ــب ب ــه زين ــي حبوب ه

ــرة(  ــة )دائ ــال حلق ــان واألطف ــال والصبي ــون الرج ــك يك ذل

ــون  ــه املخت ــس علي ــوب( ويجل ــدح حمقى)مقل ــع ق ويوض

والــذي يجــري عمليــة الختــان يجلــس أمامــه. ويقــوم 

ــن عمــك فــوق  الحضــور بعمــل ضجــة )ابــرش .. ابــرش عاي

عايــن خالــك فــوق( لــرف إنتبــاه املختــون عــام يجــري يك 

ــذه  ــاء ه ــرق وأثن ــة ال ــان، ويف رسع ــة الخت ــس بعملي ال يح

الضجــة تكــون انتهــت العمليــة. طبعــا الــذي قــام بالعمليــة 

ــه  ــرض ولكن ــى مم ــي وال حت ــاعد طب ــا وال مس ــس جراح لي

شــخص أمــي اكســبه اللــه خــرة كبــرة واصبــح يف مســتوى 

مستشــار جراحــة. بعــد انتهــاء العمليــة تتــم املباركــة مــن 

الحضــور ويقــوم األهــل بإعطــاء املختــون القــروش. فيقــوم 

ــيه آالم  ــديداً ينس ــاً ش ــا فرح ــرح به ــرة ويف ــابها كل م بحس

ــي أن  ــدة وه ــادة حمي ــك ع ــت هنال ــان، وكان ــرح الخت ج

ــاً  ــه دوم ــون يرافق ــراً للمخت ــل وزي ــن األه ــد م ــون واح يك

ــاداً  ــرح إعتق ــم الج ــى يلتئ ــام حت ــبعة أي ــه س ــس مع ويجل

منهــم بــأن املختــون ال يجلــس لوحــده نظــراً ألنــه مضمــخ 

ــواع العطــور املعتقــة التــي قــد تكــون ســبباً يف إقــراب  بأن

الجــان منــه، وهــذا اإلعتقــاد كذلــك للعريــس أيــام عرســه.

الفــرة مــن1954_1957 تعتــر مرحلــة مهمــة ومرحلــة 

تحــول مــن شــفع إىل أوالد. كرنا وكــرت مســؤولياتنا العلمية 

والعمليــة . مــن الناحيــة العمليــة باإلضافــة إىل رعيــة البهائم 

ــد،  ــل، مرمي ــة )اتاوي ــه املختلف ــش بأنواع ــس الق ــا نح بدين

حندقــوق، تجيــي، ســعدي، زغــرب ...الــخ( إضافــة إىل 

ــزرع  ــق )قطــع ال ــذرة(، الجابي املتيق)قطــع أوراق قصــب ال

لتخفيــف الكثافــة( ، قــب اللــويب )قطــع أطــراف نبــات 

ــش يف  ــق العي ــر، دقي ــويب(، ســقاية البقــر يف البحــر الكب الل

الطاحونــة ومــا إىل ذلــك مــن األعــامل التــي ميكننــا مســاعدة 

ــو  ــا ه ــة كان همن ــة العلمي ــن الناحي ــا م ــا.  أم ــل به األه

متــى ســنكمل الســنة التانيــة والثالثــة عشــان لــي نســافر 

ــار .  ــا الكب ــل إخوان ــد( ونشــتغل مث )للصعي

تغــرت أنــواع العابنــا وأصبحنــا نقلــد إخواننــا الكبــار. 

بالنهــار نلعــب الطفــة )كــورة صغــرة مــن الدالقــني القدميــة 

داخــل رشاب( وتلعــب باليــد. يف الليــل نلعــب الشــد، 

لبــوت، يــا لــب لــب، كعــود شــل، مــني عــداك يــا قويديــس، 

ــل وغرهــا. ــا خي ــل ي خي

ــار ونذهــب معهــم  ــا الكب ــا نرافــق إخوانن يف األمســيات كن

ــا  للعــب )حفــالت العــرس(، والشــباب، والطــار، ولكــن كن

ــد  ــار، وبع ــب أو الط ــكان اللع ــام يف م ــم نن ــالً ث نحرضقلي

ــت. ــم إىل البي ــع معه ــتيقظ لرنج ــب نس ــاء اللع انته

يف موســم )حــش التمــر( حصــاد البلــح كنــا نعمــل يف جمــع 

البلــح )نلقــط التمــر( ويعطونــا أجرنــا بلحــاً، وهــو مــا كان 

ــه.  ــاج إلي ــا نحت ــا ورشاء م ــوم ببيعه ــة( فنق يعــرف )بالكرام

ــل  ــجار النخي ــلق أش ــث نتس ــنق( التمرحي ــا )نكش ــا كن أيض

ــزل إىل  ــذي مل ين ــد وال ــني الجري ــزن ب ــح املخ ــاط البل إللتق

ــر( ــاد التم ــاعة حص إالرض س
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يف موســم الفيضــان كنــا )نــرشِّك( للســمك ويف موســم حصاد 

الــزرع كنــا )نــرشِّك( لطيــور الدبــاس والقمــري والبارغيــت. 

وبالجملــة فقــد كنــا يف دوامــة مــن الحركــة والنشــاط ليــالً 

ونهــاراً مــام أدى إىل تقومينــا جســامنيا وعقليــاً ونفســياً. 

ثــم أىت عــام 1957 والــذي كان مبثابــة تغيــر كبــر يف منــط 

حيــاة كثــر مــن أبنــاء العفــاض واملناطــق املجــاورة. يــا تــرى 

مــاذا حــدث عــام 1957م ؟؟!!

قبــل املواصلــة يف مــا جــرى عــام 1957 هنــاك بعــض 

الذكريــات الهامــة التــي تذكرتهــا، منهــا أن املرحــوم ســعيد 

العمــدة كان راجــالً نظيفــاً ولبيســاً وكان عنــده حصــان 

ــوم عــراً  ــه كل ي ــكان يركب ــاً شــديداً، ف ــه اهتامم ــم ب مهت

ــه  ــف ب ــة ويل ــة القلع ــني الحصاي ــاً شــديداً ب ــه جري ويجري

كل شــوارع القلعــة ثــم يقــف قليــالً أمــام دكان الحــاج )ود 

احميــدي( ويشــعل ســيجارة ثــم يعــود ركضــاً ايل الحصايــة 

ــد ومشــايخ(.  ــا ود عم ــه م ــوق عديل )ف

وأمــا الثانيــة فهــي ان األخ حســن عبــد الرحمــن احميــدي، 

ــرض  ــد أح ــره( كان ق ــه يف عم ــال الل ــد )اط ــعادة العقي س

معــه عجلــة إىل البلــد )أظنهــا أول وآخــر عجلــة يف البلــد(. 

ــميها  ــن يس ــم م ــة فمنه ــتغربني يف العجل ــاس مس وكان الن

ــول )البســكليت(.  وكان  ــن يق ــم م ــد( ومنه )حــامر الحدي

ــوم وقــت العــر، وكان  ــة كل ي ــك يخــرج بالعجل هــو كذل

األوالد و)الشــفع( ينتظــرون لحظــة خــروج العجلــة لروهــا، 

ــرددون  ــاب ي ــن الب ــة م ــي خارج ــا وه ــد رؤيته ــوا عن وكان

)جــات جــات(، وكان هــو يزجــر 

مــن  )زحــوا  ويقــول  الشــفع 

العجلــة بعيــد مــا توســخوها(. 

ــام  ــة بين ــى العجل ــب ع ــم يرك ث

ــا تــأيت  يجــري األوالد خلفــه، وهن

ــه  ــول والل ــد يق ــات )واح التعليق

ــا  ــة م ــول جراي اســبقها وآخــر يق

بتتلحــق(. وبعــد جولــة داخــل 

ــزل  ــل املن ــا داخ ــة ويدخله ــن بالعجل ــود حس ــة يع القلع

ــاين. ــوم الث ــف الي ــرر املوق ليتك

وأمــا الثالثــة فــام كان يف البلــد أي عربيــة، فقــط كان 

اإلســعاف يــأيت كل أول شــهر محــرضاً الــدواء لتوزيعــه 

عــى الشــفخانات، فكنــا نعــرف مواعيــد حضــوره وننتظــره 

ــا نتســاءل عــن ســبب  ــة.  كن ــه الحل ــل دخول يف الخــالء قب

ــد  ــم يرق ــو( ث ــا ريب مال ــول )ي ــرة ونق ــر م ــو تأخ ــره ل تأخ

ــمعوا  ــي يس ــا ل ــم به ــني آذانه ــى األرض ملصق ــض ع البع

حركتــه وصوتــه مــن ببعيــد، بينــام يرفــع آخــرون أنوفهــم 

إىل أعــى ويقولــون )نشــم ريحــة البرنيــن(ّ. وبرهــة ويصيــح 

الجميــع عنــد رؤيتــه )جــاء جــاء( ثــم نجــري خلفــه حتــى 

الشــفخانة، وننتظــر حتــى يكــون راجعــاً لــي نجــري وراءه 

ــع الســالمة(. ــه )م ــول ل ــى الخــالء ونق ــرة أخــرى حت م

ــك  ــك وســائل إعــالم يف ذل ــت هنال ــام كان ــا األخــرة ف  وأم

الوقــت، فأحــرض املرحــوم محمــد محمــد خر)أبــو قرجــة( 

معــه جهــاز راديــو يف إجازتــه للبلــد، فــكان النــاس متعجبــني 

منــه عجبــاً شــديداً.  فقــد كان الراديــو كبــر الحجــم، 

ويعمــل ببطاريــة يف حجــم بطاريــة العربيــة الحاليــة، وكان 

هنالــك )أيريــال( يوضــع فــوق ســطح البيــت )راس البيــت( 

)لتقويــة اإلرســال(. وكان النــاس يأتــون مــن كل قــرى 

العفــاض ليتفرجــوا عــى الراديــو.  الرامــج الرئيســية كانــت 

نــرشات األخبــار، األغــاين ، ربــوع الســودان ومتثيليــات. مــن 

ــان الكاشــف، عثــامن  ــك الوقــت الفن ــني يف ذل أشــهر الفنان

حســني، حســن عطيــة، ســيد خليفــة، وردي، عاشــة الفالتية، 

ــات كانــت  ــم، النعــام. مــن التمثيلي بــالص، إدريــس إبراهي

متثيلية)مسلســل( حبوبــة فاطمــّة.  فــكان النســاء والرجــال 

حبوبــة  يحــرضوا  كلهــم  والشــفع 

أربعــاء.  يــوم  كل  وكانــت  فاطمــة 

وتكــون )الونســة( كلهــا يف حبوبــة 

ــادم. ــوم األربعــاء الق ــى ي فاطمــة حت

ــهلة  ــاة س ــت الحي ــف كان ــروا كي أنظ

أويص  لذلــك  بســطاء.  كنــا  وكيــف 

الشــباب اليــوم ان يوثقــوا للحــارض 

ألنــه ســيصبح يومــاً تاريخــاً غريبــاً 

لألجيــال القادمــة فيســتغربونه كــام تســتغربون أنتــم اآلن.

نواصل يف العدد القادم

ت
يا

كر
ذ

وكان الناس مستغربني في 
العجلة فمنهم من يسميها )حمار 

احلديد( ومنهم من يقول 
)البسكليت(.
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ــه  ــا أفضــل الشــهور، شــهر خصــه الل ــل علين ــة ويه ــام قليل أي
ــذي  ــرة وخــرات عظيمــة وهــو شــهر رمضــان ال ــل كث بفضائ

ــرآن .  ــه الق ــزل في أن

والصــوم هــو أحــد أركان اإلســالم، وهــو كــام قــال اللــه تعــاىل 
عنــه ) أيامــا معــدودات ( فينبغــي عــى املســلمني اغتنــام  
الفــرص ملزيــد مــن األعــامل الصالحــة واإلقبــال عــى الطاعــات 

وفعــل الخــرات .
ــوس  ــزيك النف ــة ت ــة خلقي ــم مدرس ــهر الكري ــذا الش ــد ه ويع
وتصلحهــا فيمتنــع املســلم عــام نهــى اللــه عنــه امتثــاال لألوامــر 
ــه  ــام أن ــلوكه. ك ــى س ــك ع ــس ذل ــوى فينعك ــا للتق وتحقيق
ــى  ــد ع ــه تعوي ــة ، وفي ــة بدني ــه صح ــة،  وفي ــة روحي مدرس

الصــر.
ويف هــذا الشــهر الكريــم تفتــح أبــواب الجنة وتصفد الشــياطني 
، ومــن فضــل اللــه وكرمــه أن فيــه  العتــق مــن االنــار. وقد  برش  
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بثــالث  فــرص  للمســلم يف شــهر 
رمضــان ليغفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه وأولهــا يف قولــه 
صــى اللــه عليــه وســلم )من صــام رمضان إميانــا واحتســابا ُغِفر 
ــة الصــوم عليــه  ــه( وهواإلميــان بفرضي م مــن ذنب ــه مــا تقــدَّ ل
واحتســاب  ينبغــي  كــام  وأدائــه 
ــي  ــة فف ــا البشــارة الثاني ــر، أم األج
قولــه  صــى اللــه عليــه وســلم: 
)مــن قــام رمضــان إميانــا واحتســابا 
ــه(،  ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر ل ُغف
ــا  ــام ( هن ــون  ) القي ــر املحدث وف
ــح. أمــا البشــارة  ــه صــالة الراوي بأن
ــه  ــه  صــى الل ــة هــي  يف قول الثالث
عليــه وســلم )مــن قــام ليلــة القــدر 
إميانــا واحتســابا ُغفــر لــه مــا تقــدم 
ــة القــدر -إضافــة  مــن ذنبــه(، وليل
ــن  ــر م ــة خ ــي ليل ــذا -  فه اىل ه
ألــف شــهر يف العبــادة  وفيهــا تنــزل 
املالئكــة لتســتغفر للمؤمنــني وفيها  
اغتنــم  .فمــن  الدعــاء  اســتجابة 
هــذه الفــرص فقــد فــاز وأفلــح 
، وقــد خــاب  وخــر مــن أدرك 

ــه. ــر ل رمضــان ومل يغف
لعبــادة  اللــه  وقــد جعــل 
الصــوم  خصوصيــة ومزيــة 

ــول  ــال رس ــديس ق ــث الق ــي الحدي ــادات،  فف ــائر العب دون س
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم )قــال اللــه عــز وجــل  كل عمــل 
ابــن آدم لــه إال الصيــام فإنــه يل وأنــا أجــزي بــه ( متفــق عليــه.  
كــام نجــد هــذه الخصوصيــة كذلــك للصامئــني  بتخصيــص بــاب 
لهــم مــن أبــواب الجنــة الثامنيــة  ال يدخــل منــه غرهــم وهــو 

يجــب  ولــذا  الريــان(   )بــاب 
عــى املســلم أن يكــر مــن ســائر 
القــرآن  كقــراءة  الــر  أعــامل 
والصــالة  والقيــام والصدقــات 
خفــاء ويتفقد الفقراء واملســاكني 
والعفــو    ، بهــا  ويخصهــم 
والصفــح ومســامحة اآلخريــن ، و 
أن يبتعــد عــن ســائر مــا يفســد 
صومــه  كالغيبة والنميمة وشــتم 
اآلخريــن والســخرية منهــم، فــإن 
ســابه أحــد فليقــل ) إين صائــم (  

ــم. ــن الظل ــد ع والبع
يجــب  التــي  األمــور  ومــن 
  : الصيــام  يف  كذلــك  مراعاتهــا 
ــد  ــان . فق ــهر رمض ــر يف ش الفط
رخــص اللــه ســبحانه  الفطــر 
للمريــض وكذلــك للمســافر يف 
فقــال  الصــالة  قــر  مســافة 
أو  مريضــاً  منكــم  كان  )فمــن 
عــى ســفر فعــدة مــن أيــام 
أخــر(، وهــو املــرض الــذي ميكــن 
شــفاؤه،  أمــا املــرض  املزمــن 

ــام .  ــه اإلطع ــب علي ــه فيج ــول حيات ــان ط ــالزم اإلنس ــذي ي ال
وماعــدا هــذه الرخــص  ال يجــوز ملــن ال عــذر لــه أن يفطــر يف 
نهــار رمضــان حتــى ال يكــون مــن العصــاة  الفاســقني وال ســيام 
إذا كان ســبب الفطــر هــو   عــدم اعتقــاده  بوجــوب الصــوم. 
نســأل اللــه أن يتقبــل الصيــام والقيــام ويبرش املســلمني بالعتق 

ــار. ــن الن م

ة  
ني

ما
إي

ت 
حا

ف
ن

إستشرافًا لشهر رمضان

الصوُم ِحرَْماٌن مرْشُوع، وتأديٌب بالجوع، 

وُخُشوٌع لله وُخُضوع، لكلِّ فريضٍة 

ِحكمة، وهذا الُحْكُم ظاهرُه العذاُب 

وباطُنه الرحمة، يستثر الشفقة، ويحضُّ 

ر،  َدقة؛ يكِرُ الِكْر، ويُعلُِّم الصَّ عى الصَّ

ويَُسنُّ خالل الِر؛ حتى إذا جاع َمْن ألَِف 

بَع، وُحرَِم املُْرَُف أسباب املُتَع، َعرَف  الشِّ

الِحرَْماَن كيف يقع، وأمل الجوِع إذا لذع.

الشاعر/ أحمد شوقي 

- أسواق الذهب.

الدكتورة عفاف مكاوي محمد قيلي
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طريق أمدرمان 
دنقال:

ذكريات 
الماضي 

ومشاهد 
الحاضر

الحلقة األخيرة

أحمد إبراهيم أبوشوك

مل تقــف مــآيس طريــق أمدرمان-القبوالب-دنقــال عنــد وعثــاء الســفر، بــل تعدتهــا إىل نقــص 

األنفــس التــي ال تعــوض، حيــث ضل العــرشات طريقهم يف صحــراء بيوضة، وهلــك بعضهم؛ 

واختفــت أجســادهم يف الرمــال املتدفــق، دون أن يُصــى عليهــام، وتُدفــن حســب القيــم 

املرعيــة رشعــاً. ويف هــذا املقــام تحــرضين قصــة اإلداري زيــن العابديــن البــدري، الــذي عمــل 

ــة الدبة،التــي زار قراهــا،  ــاً يف كثــر مــن أقاليــم الســودان، وأخــراً حــط رحــال مبدني إداري

وعــارش أهلهــا، فأحبهــم وأحبــوه، ويف دخــل ابنــاؤه املــدارس، وتفاعلــت زوجتــه مــع مجتمع 

املدينــة أفراحــاً وأتراحــاً. لكــن األقــدار ســطرت لهــم مــالذاً آخــر، يف هــذا يقــول الــراوي: 

يف العطلــة الصيفيــة تحــرك زيــن العابديــن بأرستــه قاصــداً أمدرمــان؛ لتقــي أرستــه العطلة 

مــع األهــل .... بــدأت الرحلــة بعــد صــالة الفجــر، ولكنهــا ملن تنتــه، فالصحــراء متتــد أمامهم 

يف بســاط ال آخــر لــه، وكل اإلتجاهــات تشــبه بعضهــا، الشــمس ترتفــع إىل كبــد الســامء، 

وريــاح خفيفــة ســاخنة تلفــح الوجــوه، وتثــر األتربــة. وبعــد مســرة امتــدت ألربع ســاعات 

توقــف زيــن العابديــن؛ ألخــذ قســط مــن الراحــة، وتحديــد االتجــاه، فقــد شــك ىف أنه يســر 

يف االتجــاه الصحيــح. توقفــت العربــة يف رمــال ناعمــة جــداً، ظنهــا زيــن العابديــن أرضــاً 

صلبــة، ومــا أن وصلــت قدمــه األرض غاصــت ألعــى الحــذاء، نظــر إىل اطــارات الســيارة، 

فــإذا هــى أيضــا غاصــت حتــى منتصفهــا يف الرمــال؛ نظــر زيــن العابديــن حوله، وقــد داخله 

الخــوف، وهــو ينظــر إىل زوجتــه وأطفالــه أمامــه، اللهــم يــر أمرنــا، وأخرجنــا مــن هــذا 

ــا ... حــاول زيــن العابديــن، ال جــدوى تحريــك  ــا، ويــر أمرن املــأزق، اللهــم أرحــم ضعفن

الســيارة مــن مكانهــا، كانــت تغــوص يف الرمــال كلــام حــاول تحريكهــا. تذكــر جهــاز الالســي 

ــة إىل أن التقــط صــوت أحــد املحطــات  املثبــت يف ســيارته، حــاول تشــغيله لســاعة كامل

ــون  ــه، وأخــذوا يرشب ــن، وأرست ــن العابدي ــان، دب األمــل يف نفــس زي ــة مــن أمدرم القريب

كميــات أكــر مــن املــاء، بعــد أن كان يــرف لهــم مبقدار ضئيــل منــذ أن توقفــوا يف الصباح، 

كانــت الســاعة تجــاوزت الواحــدة ظهــراً عندمــا متكــن مــن إجــراء أول إتصــال الســلي، نقــل 

فيــه الوضــع بكلــامت واضحــة: غاصــت ســيارتنا يف الرمــال، ونحــن يف طريقنــا مــن الدبــة إىل 

أمدمــان، فجــاءه الســؤال أيــن موقعكــم بالضبــط؟ نظــر زيــن العابديــن يف كل اإلتجاهــات، 

ــو،  ــال يعل ــدأ رصاخ األطف ــم .. ب ــه موقعه ــف ب ــن أن يص ــم ميك ــاك معل ــس هن ــن لي ولك

فالجــو أصبــح حــار جــداً، وارتفعــت درجــة الحــرارة كثــراً داخــل العربــة، وأصبــح حديدهــا 

ســاخناً، وخارجهــا ذرات الرمــال الســاخنة تلفــح الوجــوه، وال يشء غــر 

الرمــال. بعــد قرابــة الســاعة عــاود زيــن العابديــن االتصــال، ولكــن املعضلــة 

أنــه ال يســتطيع تحديــد موقعــه يف الصحــراء!! أغلــق الجهــاز خوفــاً مــن نفــاذ 

بطاريتــه، وعــاد ففتحــه لعــل اتصــاالً يــأيت، بعــد الثالثــة مســاء أصــدر الجهــاز 

صفــراً متقطعــاً، وكان املتحــدث كبــر املســؤولني يف الدبــة اخطــر زيــن العابديــن 

أن طائــرة عموديــة، قــد تحركــت مــن الخرطــوم للبحــث عنهــم، وعليــه نــرش أي 

أشــياء ملونــة خــارج الســيارة، وحــرق مــادة بالســتيكية ميكــن أن تثــر دخانــا كثيفاً..

عــاد األمــل ألرسة زيــن العابديــن، وشــعروا بالراحــة، بالرغــم مــن حــرارة الجــو، وقلــة 

املــاء، ونفــاذ الــزاد، وتطاولــت الســاعات دون أن تظهــر الطائــرة، وكان زيــن العابديــن 

ــز  ــان الســامء كثيفــاً، ارتفــع أزي قــد أحــرق األطــار اإلحتياطــي، فارتفــع الدخــان لعن

جهــاز االتصــال مــرة أخــرى، وكان االتصــال هــذه املــرة مــن الطائــرة العموديــة، والطيــار 
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حــول  يبحــث  أنــه  يقــول 

ــاعتني  ــذ س ــق من ــار الطري مس

دون أن يــرى شــيئاً، ويســأل 

ــاه،  ــن االتج ــن ع ــن العابدي زي

تســعفه  مل  االجهــاد  ولفــرط 

الذاكــرة فصمــت. يف الطائــرة 

كان الكابــن محمد خــر متوتراً 

جــداً، فكثــراً مــا خــرج بطائرته 

ــراء  ــاذ يف صح ــامت إلنق يف مه

بيوضــة، كان يبحــث عــن أناس 

ال يــدري أهــم أحيــاء أم أموات، 

يبحــث  املــرة  هــذه  لكنــه 

عــن أشــخاص بينــه وبينهــم اتصــال الســلي، يســمع رصاخ 

ــم،  ــة موقعه ــتطيع معرف ــم وال يس ــمع أنينه ــال، يس األطف

ــت  ــام مال ــزداد كل ــاة محمــد خــر، وطاقمــه ت ــت معان كان

ــاء  ــن مس ــف م ــة والنص ــب  .... يف الرابع ــمس للمغي الش

اليــوم التــايل، كان املــاء نفــد يف عربــة زيــن العابديــن، رغــم 

ســخونته، زوجتــه محاســن تضــم إليهــا صغرهــا الرضيع ذي 

التســعة أشــهر، الــذي أعيــاه البــكاء، فقــد أصبــح ثديهــا جافاً 

مــن اإلرهــاق والخــوف، وال مــاء للطفــل ... عبــد الرحمــن 

وشــذى أعامرهــم 5 ســنوات و 3 ســنوات، كانوا قــد دخلوا يف 

إغــامء مــن شــدة الحــر والعطــش والخــوف .. وكان االتصــال 

ــاً؛ إذ  ــعة صباح ــذ التاس ــع من ــد انقط ــرة ق ــلي بالطائ الالس

نفــذت الطاقــة مــن بطاريــة الســيارة، ومــن دنقــال تحركــت ثالثة 

ســيارات منــذ الفجــر؛ لتنضــم إىل مجموعة ســيارات البحــث التي 

ــر األمــس ... اســتمر البحــث  ــذ ظه ــت تجــوب الصحــراء من كان

ليومــني، ويف الواحــدة مــن ظهــر اليــوم الثالــث وجــدت ســيارة 

زيــن العابديــن عــى بعــد مائــة كيلــو مــر غــرب الدبــة بواســطة 

أعــراب يركبــون الجــامل ... الجميــع داخــل الســيارة، وقــد فارقــوا 

الحيــاة، وشــهاب اليــزال ممســكاً بثــدى أمــه، وقــد غطــت الرمــال 

نصــف الســيارة. هــزت الحادثــة كل البــالد، ويف أقســام الرشطــة 

اضيفــت الحادثــة إىل عــرشات امللفــات املشــابهة، مئــات األنفــس 

هلكــت، فلمــن الشــكوى؟ 

ال جــدال أن هــذه الصــورة القلمية البالغــة يف تراجيديتها، وصوتها 

املبحــوح بالنحيــب، تشــكل طرفــاً مــن مــآيس طريــق أمدرمــان-

القبوالب-دنقــال التــي عــاىن النــاس منهــا ألكــر مــن نصــف قــرٍن 

ــكل  ــه تش ــدري وأرست ــن الب ــن العابدي ــة زي ــان، وقص ــن الزم م

رمــز فــداء ملجموعــة مــن األرس واألفــراد الذيــن ضلــوا طريقهــم، 

يف  الدنيــا  الحيــاة  وفارقــوا 

بيوضــة  صحــراء  فيفــايف 

املحفوفــة باملخاطر. واملؤســف 

أن القامئــني عــى أمــر النــاس ال 

ــص  ــذه القص ــل ه ــم مث تهمه

كان  لذلــك  الراجيديــة؛ 

ــي  ــه ال داع ــم أن ــج بعضه يحت

أمدرمــان- طريــق  لســفلتة 

عائــده  ألن  القبوالب-دنقــال؛ 

ــة  ــة العام ــادي عــى الخزين امل

األمــوال  أطــراف  يالمــس  ال 

التــي ســتنفق يف تشــييده. ويف 

املعادلة-املاديــة  هــذه  إطــار 

الثنائيــة، تخفــي قيمــة اإلنســان 

الــذي كرَّمــه ربــه، وبذلــك تُقــدم 

املــادة القابلــة للِعــوض عــى 

ــوض  ــي تُع ــروح اإلنســانية الت ال

ــؤالء  ــول له ــارون. نق ــن ق بخزائ

إذا كانــت الحكومــات املتعاقبــة 

ــف،  ــر الري ــت بتطوي ــد اهتم ق

ــي يف  ــالح الزراع ــت اإلص ووضع

قامئــة أولوياتهــا الخدميــة، لــكان 

بإمكاننــا اليــوم أن نتحــدث عــن 

قيمــة اإلنســان يف الواليــة الشــاملية، وكذلــك الواليــات األخــرى، 

وعــن فائضــات منتجاتــه املحليــة، ورُقــي واقعــه الخدمــي، وبنــاًء 

ــال  ــى الطريــق الواصــل بــني أمدرمــان ودنق عــى ذلــك يضح

)طريــق رشيــان الشــامل(، طريقــاً مهــامً مــن الناحيــة االقتصادية. 

لكــن القضيــة يف مجملهــا قضيــة ترتيــب أولويــات قبــل أن تكــون 

ــى  ــاته ع ــل وانعكاس ــل الهزي ــع املاث ــني الواق ــة ب ــة مقارن قضي

خزينــة الدولــة، فــإرصار بعــض أصحــاب »العقــل االســراتيجي« 

يف الســودان عــى مثــل هــذه املعــادالت البائســة وغــر املتكافئــة 

يعنــي وضــع العربــة أمــام الحصــان، وبذلــك »يكــون أبــو زيــد ال 

غزا وال شاف الغزو«. 

طريق شريان الشمال: املبادرات والتنفيذ
يف عــام 1952م انتدبــت األمــم املتحــدة كارمــل لتقديــم دراســة 

فــرص التنميــة يف الســودان، وربــط الســودان بشــبكة مــن 

املواصــالت الريــة. فاقــرح املنــدوب كارمــل طريقــني. يبــدأ األول 
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مــن حلفــا شــامل وينتهــي مبنــويل يف الجنــوب؛ ويبــدأ 

الثــاين يف بورتســودان يف رشق الســودان وينتهــي يف نياال 

بالغــرب. لكــن هــذه التوصيــات ظلــت أســرت األضابر 

الحكومــة إىل عــام 1965م، عندمــا ناقــش الرملان إنشــاء 

ــوات  ــض أص ــا بع ــوم، وهن ــودان الخرط ــق بورتس طري

نــواب املديريــة الشــاملية تعلــو، مناديــًة بــرضورة وضع 

ــة القادمــة.  طريــق أمدرمان-القبوالب-دنقــال يف املوزان

ــان- ــق أمدرم ــة طري ــام 1969م وضعــت الحكوم يف ع

القبوالب-دنقــال ضمــن أربعــة طــرق اســراتيجية يجب 

ــد مــع مؤسســة  ــم التعاق ــك ت انشــاؤها، ومبوجــب ذل

الطــرق والكبــاري املريــة لوضــع الدراســات الالزمــة 

التــي اكتملــت عــام 1972م، ووضعــت عالمــات عــى 

طــول الطريــق، وقــدرت التكلفــة آنــذاك بخمســني مليــون جنيــة 

ــام 1979م  ــرى ع ــرة أخ ــة م ــر يف التكلف ــد النظ ــوداين. وإعي س

بوســاطة املؤسســة العامــة للطــرق والكبــاري الســودانية، التــي 

قــدرت التكلفــة بعرشيــن ميلــون جنيــه ســوداين. ومبوجــب ذلك 

تشــكلت عــرشات اللجــان وأعــدت الدراســات التــي  أشــارت إىل 

حيويــة الطريــق وأهميتــه يف التمنيــة، لكــن ال حيــاة ملــن تنادي. 

ويف عــام 1980 حصلــت حكومــة الســودان عــى عــون هولنــدي 

ــاً عــى  ــدر، وكان اهتــامم املانحــني منصب بقيمــة 50 مليــون جل

طريــق أمدرمان-القبوالب-دنقــال، لكــن وزارة التخطيــط حولــت 

ــأة  ــاوزة نش ــذه التج ــة له ــر. ونتيج ــق آخ ــاء طري ــون إلنش الع

فكــرة تجيــش الجهــد الشــعبي ألبنــاء املديريــة الشــاملية التخــاذ 

ــوالب- ــق أمدرمان-القب ــفلت طري ــاه س ــة تج ــوات إيجابي خط

دنقــال. وأخــراً تبلــورت تلــك الجهــود يف عقد اجتامع مهــم بنادي 

تنقــي بالخرطــوم يف يــوم الجمعــة املوافــق 3/7/ 1986، برئاســة 

محمــد كيــالين )وكيــل وزارة التجــارة باملعــاش( لتكويــن لجنــة 

ــوالب  ــان - القب ــق ام درم ــذ طري ــراءات تنفي ــع إج ــعبية تتاب ش

- مــروي – دنقــال. وبعــد مــداوالت طويلــة تــمَّ تكويــن اللجنــة 

العامــة مــن الســادة اآلتيــة أســامؤهم: 

سوار الذهب احمد عيي، رئيساً 

محمد ابراهيم محمد صالح، نائباً للرئيس 

محمد احمد مي محمداحمد ،سكرتراً عاماً 

النذير محمد عبد الهادي، نائباً للسكرتر العام 

احمد عي ابوبكر، أميناً للامل 

تاج الر محمد خر، عضواً

مصطفي محمد عبد الله، عضواً

عبد الرحمن محمد حسن، عضواً

عبد الرازق سعيد، عضواً 

صالح محمد عبد الله، عضواً

نزار عثامن مي، إعالم اللجنة 

عبد الله سيد الفحل، عضواً

رشعــت هــذه اللجنــة فــور تكونيهــا بعقــد اجتامعــات متعــددة، 

واإلعالميــني،   ، للمنهدســني  وفئويــة  فنيــة  لجــان  وكونــت 

ــة،  ــة القومي ــة بالعاصم ــة  االجتامعي ــة الثقافي ــني لألندي وممثل

ــاء الشــاملية املقيمــني باململكــة العربيــة  ورجــال األعــامل، وأبن

ــة يف إعــداد الدراســات  الســعودية، وتبلــورت مهــام تلــك اللجن

الهندســية، واإلعــالم بأهميــة الطريــق، وجمــع املــال الــالزم 

لتســهيل أعــامل اللجنــة وإجــراءات التنفيــذ. أوصــت اللجنــة ان 

يكــون لنــواب املديريــة الشــاملية الثامنية يف الجمعية التأسيســة 

آنــذاك: األســتاذ ســيد احمــد الحســني )كرميــة(، الدكتــور إبراهيم 

عبيــد اللــه )الخريجــني(؛ األســتاذ التــوم محمــد التــوم )مــروي(، 

األســتاذ تــاج الــر محجــوب منوفــي )الدبــة(، الدكتــور إحمــد 

عــي اإلمــام )دنقــال الوســطى(، الدكتــور عبــد الوهــاب عثــامن 

)دنقــال الشــاملية(، حســن محمــد ســايت )القولــد(، محمــد صالح 

ــا(؛ دور أســاس يف تنســيق  ــس والســكوت وحلف ــم )املح ابراهي

الجهــد الشــعبي يف دوائرهــم، ومتابعــة إجــراءات تشــييد الطــرق 

دواويــن الحكومــة. 

وبنــاًء عــى مجهــودات اللجنــة واجتامعاتهــا املتكــررة مــع 

ــر  ــمَّ تصوي ــة، ت ــم االجتامعي ــالف قطاعاته ــاء الشــاملية باخت أبن

وســينامئياً،  فتوغرافيــاً  تصويــراً  بالطريــق  الوعــرة  املناطــق 

والتزمــت حكومــة اإلقليــم الشــاميل بحفــر اآلبــار الالزمة لتشــييد 

الطريــق، ووضعــت العالمــات التــي تحــدد مســاره مــع اقامــة 

ــة  ــة القومي ــة العاصم ــت معتمدي ــني، والتزم ــراحات للعامل اس
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داخــل  الالزمــة  التحســينات  باجــراء 

إىل  متتــد  التــي  اإلداريــة  حدودهــا 

ــان،  ــامل أمدرم ــر ش ــوايل 113 كليوم ح

ووعــد وزيــر املاليــة تخصيــص بنــد 

للطريــق يف موازنــة التنميــة القوميــة 

لســنة 1987م. وبعــد فيضانــات عــام 

ــرة يف  ــي دمــرت مناطــق كث 1988م الت

الواليــة الشــاملية، وضــع الســيد احمــد 

ــة،  ــي، رئيــس مجلــس رأس الدول املرغن

حجــر األســاس لطريــق أمدرمان-دنقــال 

ــرب  ــاب غ ــارع الجميع ــة ش ــد نهاي عن

أمبــدة. وبهــذه الخطــوة الرمزيــة كثفت 

ــة  ــق يف موزان ــع الطري ــة بوض ــاع الحكوم ــود النق ــة جه اللجن

الســنة املاليــة 1989/1988م. وكخطــوة أوليــة كلفــت املؤسســة 

ــراء  ــة بإج ــتبي اإليطالي ــة اس ــاري رشك ــرق والكب ــة للط القومي

دراســة أخــرى للجــدوى االقتصاديــة والفنيــة، وفرغــت الرشكــة 

يف إعــداد دراســتها يف ديســمر 1991م. وبعــد ذلــك ظلــت 

ــام 1994م،  ــد وجــزر إىل أن جــاء ع ــة م ــذ يف حال ــة التنفي علمي

عندمــا رئيــس الجمهوريــة، عمــر حســن البشــر، قــراراً جمهوريــاً 

بتشــكيل األمانــة العامــة لرشيــان الشــامل، برئاســة عــز الديــن 

ــاء  ــك األثن ــه. ويف تل ــا ل ــب نائب ــوار الده ــور س ــيد، والدكت الس

نحــج اللــواء الزبــر محمــد صالــح يف اســتنفار الدعــم الشــعبي 

ــذي اقــرح املهنــدس محمــد أحمــد مــي أن  ــاء الطريــق، ال لبن

يكــون اســمه طريــق »رشيــان الشــامل«. وبذلــك أضحــت األمانة 

ــة الشــعبية ومؤسســة  ــل الواجه ــة متث ــا املختلف ــة ولجانه العام

الطــرق والكبــاري الجهــة الفنيــة الحكوميــة املنفــذة. وصاحــب 

هــذه اإلجــراءات اســتنفار الدعــم الشــعبي بوضــع رســم مــايل 

عــى الســكر ومرتبــات أبنــاء الشــاملية العاملــني يف الدولــة 

والخــارج، فضــالً عــن ترعــات رجــال الــر واإلحســان. يف هــذه 

املرحلــة جــاء املهنــدس الحــاج عطــا 

املنــان مــن دارفــور، حيــث كان محافظــاً 

لنيــاال، وإنضــم لالمانــة العامــة، ثــم 

اقــرح فكــرة إنشــاء رشكــة لتنفــذ أعامل 

ــة  ــة العام ــن املؤسس ــدالً ع ــق ب الطري

رشكــة  فتكونــت  والكبــاري.  للطــرق 

والجســور،  للطــرق  الشــامل  رشيــان 

برئاســة الحــاج عطــا املنــان، ثــم  رشعت 

يف تنفيــذ الطريــق، واملنشــآت الخدميــة 

املصاحبــة له،وأخــراً تــمَّ افتتــاح الطريق 

يف عــام .....؟ 

تأثير طريق شريان الشمال في انثربولوجيا السفر
أحــداث إنشــاء طريــق رشيــان الشــامل نقلــة نوعيــة عــى 

طــول الطريــق، الــذي ظهــرت عــى جوانبــه املتاخمــة ألمدرمــان 

مــزارع الدواجــن واملحاصيــل املوســمية، وجناين النخيــل، وبعض 

املؤسســات الحكومية، وتوزعت املقاهي الحديثــة )الكفتريات(، 

واملــدارس، واملســاجد، وطلمبــات الوقــود عى طوله الــذي اليزال 

ــه  ــم إجزائ ــى معظ ــيطر ع ــي تس ــة، الت ــراء بيوض ــراً لصح حك

ــوع  ــام ودوار امللتقــي بقتنــي. وببل ــا التمت الواقعــة بــني كافتري

الطريــق املســفلت غايتــه، اختفــت تدريجيــاً اللــواري الســفرية 

)الســفنجات(، وحلــت محلهــا الدفــارات، وظهــرت البصــات 

الحديثــة كناقــل رئيــس للمســافرين، والســيارات الخاصــة ألهــل 

الحظــوة الرســميني والشــعبيني. ومبوجــب ذلــك أضحــت مفكــرة 

املســافر خاليــة مــن الطُــرف والذكريــات الجميلــة ومــآيس قــوز 

أبوضلــوع، والحديــث عــن مجــاري العربــات، وصاجــات الحديــد 

ــة األوحــال  ــة ملقاوم ــن األودات الرضوري ــر م ــت تُعت ــي كان الت

يف رمــال الصحــراء املتدفقــة عــى طــول الطريــق، ومــذاق مــاء 

القــرب املمــزج بطعــم القــرض ورائحــة الجلــود. وكذلــك غابــت 

مــآيس املبيــت ليــالً عــى رمــال بيوضــة، والحديــث عــن 

غـــري، أو  وزاد املســافر، وقـهـــوة الِحـِمـيـــدى، والطريــق بالدُّ

ــواء،  ــات، وح ــره، وبوح ــاوى ج ــلمه؛ وقه ــوبى، أو أم س الش

والقبــوالب الجديــدة، وبــر اإلخريــت، والِغـــبيشة، والِخـــليلة، 

ــر  ــن، وب ــوة أم الحس ــوش، وقه ــال الح ــام، وجب ووادى النع

النــور، والقبــوالب القدميــة. كل هــذه األشــياء أصبحــت مجــرد 

ذكريــات يف ذمــة التاريــخ. قهــوة أم الحســن نفســها انتقلــت 

إىل موقــع جديــد، يبعــد عــن أمدرمــان 240 كيلــو مــر، حيــث 

حفــر الحــاج عطــا املنــان لهــا بــراً أرتوازيــة، وزودهــا بوابــور 
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 عام 1980 حصلت حكومة 
السودان على عون هولندي 
بقيمة 50 مليون جلدر، وكان 
اهتمام املانحني منصباً على 
طريق أمدرمان-القبوالب-

دنقال، لكن وزارة التخطيط 
حولت العون إلنشاء طريق آخر
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املــاء،  لنقــل  وكارو  وثالجــة،  كهربــاىئ، 

إىل  القهــوة  تحولــت  ذلــك  ومبوجــب 

ــة،  ــع، ومدرس ــا جام ــكنية، به ــة س منطق

ــا  ــرى. أم ــاوى األخ ــن القه ــة م ومجموع

مســألة الراحــة يف القهــاوى فقــد أضحــت 

اختياريــة لســائقي البصــات الســفرية، 

فيمكــن لســائق البــص أن يتوقــف يف 

كفتريــا مــا حســب اختيــاره، ملــدة ال 

تزيــد عــن نصــف الســاعة، ويتنــاول 

املســافرون خاللهــا كوباً مــن الشــاي، أو القهوة، 

أو املرطبــات البــادرة، ثم يعــودون إىل أدراجهم. 

وبذلــك غابــت كراتــني الــزوادة، والقراصــة 

ــافرين  ــني املس ــل ب ــث املتص ــرة، والحدي املتم

املتغــرات  هــذه  كل  املقاهــي.  وأصحــاب 

يصفهــا لنــا قــذايف عبــد املطلــب يف مقــال رائع، 

بعنــوان: »مــن أب ملبــة إىل كامــرات املراقبــة: 

االســفلت يــروض الصحــراء ويغــر وجــه الحيــاة 

ــع  ــة(، شــيطان ذائ ــو ملب ــه )أب ــأيب ملب ــب ب ــا«، ويقصــد الكات فيه

ــه كان ينشــط  ــال أن ــت، يق الصي

عــى طــول الطريــق ليــالً، حامــالً 

ــد ســائقو  ــده فانوســاً، يعتق يف ي

املركبــات أنــه ضــوء ملركبــات 

أخــرى يف الطريــق، فيتبعونــه، 

فيكــون مصرهــم التوهــان يف 

املســافرين  وضيــاع  الصحــراء، 

ــك  ــن ذل ــس م ــا. ونقب يف فيافيه

ــدل  ــاهد التب ــض مش ــال بع املق

االنربولوجــي التــي غــرت واقــع 

الرحلــة بــني أمدرمــان والقبــوالب 

ــف  ــا املؤل ــام يصفه ــة، ك القدمي

ــالً:  قائ

ــا  ــذات صيته ــوة ب ــد القه ــراً، إذ مل تع ــال كث ــدل الح ــوم تب »الي

ــت  ــي أصبح ــا الت ــال مبانيه ــذي ط ــث ال ــن التحدي ــم م بالرغ

ثابتــة ومدهونــة، وتطــورت خدماتهــا متامــاً كــام هــو الحــال مــع 

القهــاوى األخــرى التــي تنتــرش عــى الطريــق، وأصبحــت تقــدم 

مختلــف أنــواع األطعمــة الطازجــة بــدالً عــن الفــول والدمعــة، 

وامليــاه الغازيــة بــدالً ميــاه القــرب ذات الرائحــة والطعــم، 

وأنــواع ال حــر لهــا مــن البســكويت بــدالً عــن الــدوم والرمــس، 

وحتــى العاملــني يف القهــاوى وغرهــم 

ــم،  ــر مظهره ــراء تغ ــكان الصح ــن س م

التــي  واختفــت مجموعــات األطفــال 

ــني  ــات، طالب ــف املركب ــت تعــدوا خل كان

التــي  القهــاوى  وعــامل  الــزاد،  بقايــا 

تغــرت أســامؤهم إىل كافتريــات، وحلت 

ــروش،  ــز والكــرايس محــل ال ــا الرابي فيه

ودورات امليــاه محــل الخــالء، والحنفيــات 

ــة  ــات الكهربائي ــق، واللمب ــل األباري مح

محــل مشــاعل زيــت )الرجــوع( كثيفــة الدخان، 

وتغــر مظهــر وتعامــل العاملني فيهــا، فأصبحت 

نســخة قريبــة لكافتريــات املــدن، هكــذا نقــل 

طريــق اإلســفلت تلــك املناطــق وإنســانها مــن 

ــة.«  ــر املدني ــة إىل ي قســوة البداوي

أضحــت  بالحيــاة  النابضــة  املشــاهد  بهــذه 

الرحلــة بــني أمدرمــان ونواحــي الســافل ال 

تتجــاوز ثــالث ســاعات مبقــدار الزمــن، يجلــس 

خاللهــا املســافرون عــى مقاعــٍد وثــرٍة ومريحــٍة، وتُقــدم إليهــم 

والســاخنة،  البــاردة  املرشوبــات 

ــة  ــالت املري ــاهدون املسلس ويش

ــص  ــاز الب وغرهــا عــى شاشــة تلف

البلوريــة، وأحيانــاً يســتمعون إىل 

أغــاين الطنبــور، وأغــاين األصيــل، 

ــاء الســوداين األخــرى.  ورضوب الغن

ــى  ــص وع ــارج الب ــدث خ ــا يح وم

ــع  ــن موض ــق مل يك ــش الطري هام

ســتائر  لهــم.  بالنســبة  اهتــامم 

البــص ُمســدلة، والهــواء ُمكيــف، 

واملســافرون بــني قــارئ يف صحافــة 

الخرطــوم، ونائــٍم يبتغــي الراحــة 

واالســتجامم، ومتآنــس مــع رفقــاء الرحلــة، وآخــر مشــغول مــع 

ــت  ــة أضح ــرات العومل ــة وتأث ــل الحداث ــوال. بفض ــه الج هاتف

الرحلــة عــى طريــق رشيان الشــامل رضبــاً مــن رضوب الرفاهية، 

ــني، أو  ــبة للمغرب ــد« بالنس ــودة إىل »البل ــالم الع ــة بأح املفعم

ــف  ــني  يف الري ــت املقيم ــي جعل ــبات الت ــدى املناس ــور إح حض

والحــرض يف حركــة دامئــة بــني الســافل والصعيــد، ولكنهــم أحيانــاً 

ــررة،  ــة املتك ــوادث املروري ــل الح ــاً بفع ــا باهظ ــون أمثانه يدفع

والنافقــة لألنفــس واألمــوال والثمــرات.

ق
ثي

و
ت

نقل طريق اإلسفلت 
تلك املناطق 

وإنسانها من قسوة 
البداوة إلى يسر 

املدنية.
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زي واطة ومطر

ر  تضحك ، بخدِّ

تبتسم ، كالعادة ميالين 

البطر

وتصب قدر ما أشتهي

انا وامي تيامن

اال هي

بتكر رسيع

نعم انو بتحس بالخطر

تطوي السنني 

مقشاشتا 

تلم من تحت كرعيننا 

كسار الطريق

وتصد عوارض الجاي 

بالدعا ، والتياب البيضا ، 

والصر العجيب

)يعدل طريقك ..(

).. تنعدل ..(

).. ترا ..(

و ).. تطيب ..(

وترطب الجو بالحليب 

انا وامي

زمالن يف قطر

الونسة منها 

والسالم

والخرضة

والوجه الحسن

وانا مني 

ال يش غر افتش حنها

وكرة محبة 

و نقة

يف مالح الورق

والقهوة يف الريق

و )الفطور - الحوالاا - 

لسع مامرق ؟(

الخدرا 

تشبه قوس قزح

غيمة تعب بتصب عرق

بلقاها مرات يف الصباح 

شايلة الشمس

 - )يا ميه ضهرك( ..

 - )دا الدرب( ..

وتجي وتدسها  شان 

ننوم

بالليل تعوس الليل نجوم

يب باقي خامر حق امس

- يا عمري عمرك ما 

انرق

يف نومنا

يف صحتنا

يف تصحيح ورق

- )يا استاذة كرعيك( ..

- )دا النجاح( ..

والقاها مرات هي 

الصباح

انا وامي اخوان

من زمان

قبل الزمان

لكن 

عشان عارفاين جات

جابتني هي

جابتني زي ما أشتهي

بشبه مالمح خدرتا

و حب قلبها الالمنتهي

الشاعر :

عزام عبدالعاطي

انا وامي

يطعــم   ذا  ومــن  يســقيني  كان  مــن 

وأبكــم؟ أصــم  مهــدي  عــى  وأنــا 

ويحيلهــا   رصختــي  يرجــم  ذا  مــن 

ويفهــم؟ أقــول  مــا  فيــدرك  معنــى 

فــإذا أجــن الليــل مهــدي مــن تــرى  

يتــرم؟ وال  يهدهــده  ميــي 

مــن ذا يطيــع أوامــري، ومــن الــذي   

أتحكــم ونهــاره  ليلــه  يف 

جنــة   مــن  لفؤادهــا  ويــا  أمــي 

أنعــم ذا  بهــا وكــم  نعمــت  ذا  كــم 

ونهارهــا   ليلهــا  أمــال  كنــت  كــم 

فتحلــم عنــه  الصــدر  يضيــق  عبثــا 

ولكــم مرضــت فلــم يحالــف جفنهــا  

نــوم والريــة  فتســهر  غمــض 

كأننــي   ماأحــس  فتشــكو  أشــكو 

فيعــدم يــزال  عضــو  جســمها  مــن 

قناعــه  الســقام  كشــف  إذا  حتــى 

ماتتوهــم وزال  مقلتــي  عــن 

طفــرت دمــوع البــرش ترســم فرحــة  

مجســم العبقــري  الحنــان  فيهــا 

ــي أرى    ــذوب ل ــى ت ــمعة وله ــي ش ه

أتقــدم رقصاتهــا  ويف  خطــوي، 

حقوقهــا   مانســيت  األمومــة،  حاشــا 

األرحــم األبــر  فهــي  وعهودهــا، 

قصيده األم )للشاعر  
الهادي آدم(
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الجزء الثاين من مقال:

ــه  ــد الل ــل / عب ــاعر الراح ــق الش ــامت يف ح كُلي

ــة« ــه الرحم ــر »علي ــد خ ــد محم محم

يس محمد يس

لقــد عرفتــه مــن خــالل بعــض أشــعاره منــذ أمــد 

بعيــد؛ وانطبــق عــي قــول الشــاعر العــريب »أذين 

لبعــض الحــي عاشــقة واألذن تعشــق قبــل العــني 

أحيانــا«، وقــد أكرمتنــي األيــام مبعرفــة هــذا 

اإلنســان عــن قــرب وذلــك مــن خــالل معرفتــي 

باألســتاذ )رحمــه اللــه( عبــد املنعــم محمــد 

محمــد خــر )املحامــي(، ابــن أخــت الشــاعر 

الراحــل عبــد اللــه رحمــه اللــه(، وتوثقــت تلــك 

املعرفــة عــر زميــي الراحــل أيضــاً األســتاذ عبــد 

الهــادي أحمــد عثــامن )عبــود املحامــي( )رحمــه 

اللــه(، حيــث كنــا نذهــب للعمــل كمحامــني 

ــاك  ــى هن ــهر، ونبق ــرة كل ش ــة م ــة الدب مبحكم

ــة  ــادًة يف ضياف ــون ع ــبوع، ونك ــدة أس ــادة مل ع

األخ الكريــم املرحــوم عبــاس محمــد مــدين واألخ 

اســحق محمــد طــه حيــث كانــا يصطحباننــا 

ــار هــذا  ــد إىل دي ــق أحم ــان صدي ــتاذ الفن واألس

ــون  ــازة يك ــر« يف كل إج ــة »الَكُك ــان بقري اإلنس

ــر. ــده الكُك ــا الشــاعر ببل فيه

ــوق  ــت ف ــا خــارج البي كان هــذا اإلنســان يقابلن

»قــوز« رمــٍل تــم رشــه »مــن عــراً بــدري« 

مبيــاه »مرتــه« أمــام بيتــه، ويف كل مــرة مــا كنــت 

، فكلتــا يديــه  أعــرف بــأي يــٍد سيســلم عــيَّ

الكلــم  باألحضــان وجميــل  تســتبقان نحــوك 

يلفــك يف بســاطة غــر معهــودة، وكعادتــه ال 

يطيــل يف الــكالم العــام فتجــد نفســك يف »حــرضة 

قــَت بــال  مــن تهــوى عبثــت بــك األشــواق، فحدَّ

وجــه ورقصــَت بــال ســاق« صاغيــاً مســتمعاً 

ــدٍة  ــك لقصي ــٍه معرجــاً ب ــد النظــم مــن في لجدي

أخــرى،  ملناســبة قصيــدة  ، موضحــاً  جديــدٍة 

عاشــق  كل  يفــره  الــذي  للمســتور  كاشــفاً 

ــعاد  ــي »س ــن ه ــا م ــاً إيان ــواه، معرِّف ــب ه حس

ت زراعتــه  رت( خــرضَّ زينــة حرميــا« وكيــف )خــدَّ

ــى  ــة ؟ ومت ــت غيم ــف أصبح ــه؟ وكي ــام بيت أم

ــوف  ــأن »الوق ــون ينــص ب أصبــح رصيــح القان

جــم داركــم جرميــة«. هكــذا كان يتنقــل بنــا مــن 

درة إىل أخــرى، أورد عــى ســبيل املثــال منهــا 

ــر: ــس الح ولي

بلدكم مر بيها ُصدف

وعند دار الريدو وقف

يا جميل غني واتالطف

فـــكلمة »الريــدو« هي بــدٌل للمفــردة الحقيقية 

يف النــص األصــي مجــاراًة ألعرافنــا يف حفــظ اســم 

املحبــوب محجوبــاً مســتوراً، ودامئــاً كانت تعقب 

زميــي  التوضيــح ضحكاتــه وضحــكات  هــذا 

 ُكليمات في حق 
الشاعر الراحل عبد 

اهلل محمد محمد خير 
»عليه الرحمة«

)6-2(
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دكتور يس محمد يس
كاليفورنيا ، امريكا

٢٠٠٨م
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ــح  ــد أن يفل ــه( تجلجــالن بع ــام الل ــود )رحمه املرحــوم عب

األســتاذ صديــق أحمــد يف إقناعــه بتوضيــح أرسار القصائــد 

التــي أحســب أن جلهــا قــد طمــر معــه تحــت الــراب.

ــرف هــذا الشــاعر الرحمــن بعراكــه غــر املتكافــئ  لقــد ُع

منــذ أمــد طويــل مــع وســائل الســفر منتهجــاً نهــج آخريــن 

عانــوا قبلــه ومعــه مــن وســائل الســفر هــذه وعــى رأســها 

ــال(، )  ــة ودنق ــني كرمي ــة ب ــر البحــر« )البواخــر النيلي »بواب

الزهــرة ، كربــكان ، الجــالء وعطــارد( وذلــك ملــا ســببنه لــه 

مــن جــروح مل تندمــل »أبــت تــرى، وهــذا العــراك يعرفــه 

الجميــع مــن خــالل قصيــدة الشــاعر كنــة:

من الدبة وانجرا ورسيع النهمة فاتا جرا

زويل الشالتو »الزهرة« وجروح قلبي اللبت ترا

العفاض خالها ورا وخايش قنتي بان شدرا

ويواصــل الشــاعر عبــد اللــه كنــة معــدداً جميــع محطــات 

الباخــرة رشقــاً وغربــاً حتــى تصــل الباخــرة إىل كرميــة 

لتســلم املحبــوب، الــذي تــرك الشــاعر يــن مــن جراحــات 

»بيســابق  يقــال يف وصفــه  كان  الــذي  لــذاك  الفــراق، 

ــى أن  ــن ع ــحرة بقادري ــن وال س ــات ال ج ــح« و«هيه الري

ــر«، قطــار كرميــة حيــث تجــد الشــاعر مشــفقاً  يلحقــوا اث

عــى املحبــوب مــن ركــوب القطــار »ووقفــة النهــار« الحــار:

ديك كرمية وداك قطرا

واقفني والنهار حرا

ولكنــه يستســلم للقــدر وال يجــد بــداً غــر التســليم فيواصل 

ــدًء  ــه ب ــفي جراح ــا تش ــار لعله ــات القط ــداد محط يف تع

بالكاســنجر مــروراً بالرشيــق وبربــر »ودق الصفــارة« يف 

»عطــرة« إيذانــاً باتجــاه آخــر نحــو الــرشق حيــث املســتقر 

»بورســودان حــد الرحلــة«، مختتــامً جميــل كالمــه بوصيــة 

للمحبوبــة بكتــامن الــر:

تعال أوصيك يا جارة أنِت للر كوين ستارة

ســائال مــواله أن يطفــئ نــران جروحــه )مــا أصعــب هــذا 

الوضــع :جــروح وفيهــا نــران(:

مواليا جروحي أطفئ نارا ودي من يوم غابت القمرا

مل يســلم شــاعرنا عبــد اللــه محمــد خــر مــن أذى البواخــر 

النيليــة، ذاك األذى الــذي ســببنه لغــره مــن الشــعراء أمثــال 

الشــاعر مــدين متيــم الــذي أضنتــه باخــرة »الجــالء« فكتــب:

كنت غايب وجيت اسأال

قالو قامت يل دنقال

الجالء القام بيها حل

واصل الرحلة يب أكمال

ــن أذى  ــك م ــه ينف ــد الل ــوم عب ــاعرنا املرح ــكاد ش ــام ي ف

باخــرة إال وتــؤرق مضاجعــة أصــوات أخــرى، وهــو إنســان 

مرهــف أعــزل ال يعــرف غــر الحــب وليــس لديــه مــن آالت 

القتــال، الــذي ُجــَر عليــه ، ليــرع هــذه اآلفــة، ســوى بنات 

شــفتيه، حيــث مل تكتــف باخــرة »الجــالء« بأخــذ محبوبتــه، 

مثلــام فعلــت بالشــاعر مــدين متيــم لـ«دنقــال« يف جــو 

معتــدل، بــل »ســوت لــه لعــب الخــزى« ولعبــت مبشــاعره 

ــارد : ــه نحــو دنقــال يف طقــس ب ونقلــت محبوبت

الله من الجالء والرد

والله عى فلذة كِبد

كان نامية قدام الكبد

ولكنــه رغــم تأذيــه مــن الــرد وفعــل هــذه الباخــرة فقــد 

كان يســتلذ بالعــذاب متمنيــاً أن تنــى الباخــرة آخــر 

ــه  ــه وروحــه وذات ــى يســتمد قوت ــا »الســليم« حت محطاته

ــوب : ــامل املحب ــن ج م

يا ريت لو الوابور ميد

وينى السليم لو بالعِمد

شان ل وداعك نحتشد

دايرين نصافحك وده القصد

أصلو كان ما تم القصد 

نلبس سواد شهرين نِحد
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صديــق  األســتاذ  أدخــل  )وقــد 

أحمــد هــذا البيــت األخــر وكان 

ــل  ــث يدخ ــراً حي ــك كث ــل ذل يفع

كلمــة أو يغــر كلمــة أو يــأيت ببيــت 

ويكــون يف غايــة الجــامل(.

ولكــن مل تكــن هــذه الرحلــة هــي 

ــت البواخــر  ــل ظل ــه، ب آخــر أحزان

دومــاً  القــذرة  أالعيبهــا  متــارس 

معــه »وخلــف الــي فــوق جروحــه 

املنــورسة« فعيــَل صــره، فنــادى 

هــذه املــرة بأعــى صوته مســتنجداً 

مبكلــوٍم ومظلــوٍم آخــر )ود الــدايب( 

الجــاين  هــذا  مــن  أيضــاً  عــاىن 

ــه  ــب جرامئ ــذي يرتك ــرة( ال )الباخ

يف وضــح النهــار وتحــت مظلــة 

القانــون )يطلــق صفارتــه(، راجيــاً منــه التدخــل ملومــاً إيــاه 

ــد  ــا« بع ــخت بلدن ــف مس ــه »كي ــاً ل ــت حاكي ــى الصم ع

ســفر الحبيــب وكيــف فاضــت دمــوع البلــد عنــد الــوداع، 

ــال«  ــيل الح ــوال »ش ــدة، ول ــا فائ ــد له ــم يع ــه فل ــا حيات أم

ــرة : ــع الباخ ــني لتب ــة العازل ومخاف

ود الداىب مالك ساكت ما شفت الجال السواها

شال محبوبتي سافر بيها كيفن عاد بعيش لوالها

بابور البحر مو عاريف شايي اعز زول جواها

ماهامها حايل البي ما دام نوَّرا وضواها

تشتي بالعي عيوين أهمله ما سمع شكواها

اللحكيلك املاك عارفو كيف مسخت بلدنا ورآها

كان كامتة الشجن يف وداعه إالّ دموعا مو ساتراها

وأيه فايدة حيايت البعده آخوي أتقلب مجراها

تقر او تطول أيامى دي إنا ألمن أموت بطراها

من يومة رحيله السمحه خلت يف العيون ذكراها

خلت يف القليب بصامتا أحرف كل يوم بقراها

*

ما بتحمل حبيبتى الغربه ال ال وحاته مو قادراها

وكيف حاال إن مشت يف بلدا حاره وناسا مو شاكراها

كان فــات املحطــات جملــه يــا حســن )البــد( القريــر 

بقشــاها

ــاال  ــه ىب ت ــاء أندل ــوم التالت ــوم ي ق

الرصيــف تلقاهــا

مــا تعايــن كتــر وتشــبه ديــك إياهــا 

ديــك مــو ياهــا

باينــه حبيبتــي مــن بســامتا والنــور 

يضــوي مــن محياهــا

*

أوصافــا  فــوق  أنــت  حســن  يــا 

معناهــا وقــول  أبيــات  جيــب 

واوعــك ترتبــك ىف وداعــا ذي مــا 

نحــن ودعناهــا

واكتــب يل جــواب طمنــي ال يبقــى 

الســفر أعياهــا

مــا بتقــدر عليهــا الدرجــه إال غلــب 

عليهــا حياهــا

هاك مني الرسالة التالته وعينى بالدموع راوياها

تلقاك حافظي للبيناتنا وتبقى العرشه مو ناسياها

إن كنت ما بخاف عزايل آزول كت بقوم ابراها

لكني بخىش قنا وقالو وحايل السمحه عارفا براها

هــذه املــرة كان لندائــه وقعــاً حيــث مل يذهــب أدراج الرياح 

ــودي، حيــث رد عليــه األســتاذ  وكانــت هنــاك حيــاة ملــن نُ

حســن الــدايب، حســب منهــج شــعرائنا يف »املجادعــات 

الشــعرية / اإلخوانيــات«، )أذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال: 

ود الــدايب أســتاذي القديــر غلبــت الحيلــة جيتــك مستشــر 

/ ووب عــي أنــا يــا الريــر الجــن بــدا / حمــد ســعيد مــا 

كان أخــر تســيبو الريــد وتناســاه القريــر( منتصحــاً بقــول 

حمــد ســعيد يف رده عــى اســتنجاد األســتاذ الــر عثــامن 

الطيــب: )حمــد ســعيد شــنو عنــدو ليــك يالــر ، بــال أملــن 

ــدايب(  ــو شــعر(، حيــث اعتــر )ود ال انطــوى انرجــم بقال

ــرة لنجــدة  ــواه الخائ ــي ق ــه واســتجمع باق ــه وكل أحزان أمل

ــه(.  ــه الل ــد خــر )رحم ــه محم ــد الل ــر« عب ــوم »الكُك مظل

ولكــن ملــا مل يكــن عنــد »ود الــدايب« قــوة متكنــه مــن 

النـــزال واســتخدام يــده، وملــا كان يعــرف أن اســتنجاد شــيخ 

ــان  ــل اإلمي ــأدىن مراح ــاء ب ــه االكتف ــع مع ــقني ال ينف العاش

د
د

ع
ال

ف 
مل



م 19
 2

02
2 

ل
ي

ا�ب
 0

1 
ىل ـ

أو ل
ة ا

سن
 ال

ث،
ثال

 ال
دد

لع
ا

إلزالــة  القلــب(  )اســتخدام 

املتكرريــن  والــرضر  الضيــم 

ــاين  ــردة )ث اســتخدم ســالح املف

ــد(،  ــتخدام الي ــد اس ــة بع درج

مكتفيــاً بلســانه حيــث شــهد 

عــى الجــرم موضحــاً عجــزه 

ــوم  ــوة مظل ــاً دع ــدوي داعي الي

مل يكــن بينهــا وبــني الخالــق 

ــق  ــه أن يعي ــائالً الل ــاب س حج

عوقــت  مثلــام  »الباخــرة 

بــه  أرضت  أن  بعــد  النــاس« 

تلــك »املساســقة/ واملــزازاة«:

يا عبدو أخوي قولك حقيقة

مــن  الجــال  الطفشــا  وكتــر 

يقــا فر

ســميحات  نقــل  اليــزازي  دا 

لِخليقــا ا

رنني صفارته مو قادر أطيقا

تعيــق يف النــاس إلــه النــاس 

يعيقــا

امتناال يف دالة غريقة

تحتل فيها ما تفضل شقيقة

تطر ريشاتا منها يب فريقة

وصميم مكناتا تلتهام الحريقة

قمرات نوما تسكنن أم دريقة )السلحفاء(

وتلد يف عنابرو عشان غريقة

كتر قبلك ين مرضوب بديقة

تسد عراتو تسمع يل شهيقا

فتحققــت تلــك األمنيــة وأصبحــت »بوابــر« البحــر اليــوم 

تحــت املــاء نســياً منســيا تفــرخ يف عنابرهــا الســالحف )أم 

دريقــا(، فالجيــل الحديــث ال يعــرف عــن هــذه الوســائل 

ومل يرهــا ومل يســمع بأفعالهــا مــع شــعرائنا. 

ــه  ــد الل ــة الشــاعر الراحــل عب ــد بلغــت درجــة كراهي لق

للبواخــر  اللــه(  )رحمــه 

ــه،  ــر خطط ــه يغ ــاً جعل مبلغ

الخصــم،  هــذا  محاربــة  يف 

ــي  ــة الت ــة املادي ــن املواجه م

تقليــل  إىل  عليهــا  يقــوى  ال 

يف  والتشــكيك  مســتوياتها 

مقدراتهــا واملقــدرات العقليــة 

ــا إال إذا  ــافرون به ــن يس للذي

ــن  ــٌس م ــم م ــد أصابه كان ق

ــس  ــت الخندري ــن أو لعب الج

ملعبــاً،  برؤوســهم  )الخمــر( 

فنظــم قائــالً:

كربكان

رحلة أمل مشوار أمل 

أمل أمل 

دايــر  طويييييــل  مشــوار 

س  مــرا

عيَّ قسم 

ــن  ــكان م ــوم ىب كرب ــن يق زول

ــدو راس ــا عن ــب م ــو ت اهل

قاطــع  بحــاري  يكــون  امــا 

شــد  فيهــا  شــغال  حبلــو 

عــاس قراصتــو  ىل  مالحــو 

ــو  ــو واتناول ــي واتكرفــس رقــد يف اوضت ســلَّم اخــو الوردي

كاس

نــام هــاين نــوم العــايف مــو جايــب خــر للعنــر املــا فيهــو 

حتــى محــل مــداس

مشحون مالن خلق الله متكبسني كباس

داك من قشايب وداك من العفاض واالخ من جالس

)نقــل  البواخــر،  مــع  ومعاناتــه  شــاعرنا  كُــره،  بعــد 

ســميحات الِخليقــا(، فــامذا هــو قائــل عــن ظهــور  النقــل 

بالبصــات الســفرية.

هذا ما نتشوق ملواصلته يف عددنا القادم.
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نبذة عن قرية األراك 
قريــة األراك ، ريفــي مدينــة كرميــة ، الواليــة الشــاملية - 

الســودان

بتاريخ 30 نوفمر 2010

)**هــذا التوثيــق ملــك للجميــع فيمكــن ان تضيــف مــا تــراه 

مناســبا للتوثيــق***(

)آخر تحديث بتاريخ 3 سبتمر2018(

الموقع:
تقــع قريــة األراك عــي الضفــة الرشقيــة للنيــل ُ تُحــد شــامالً 

الكرفــاب  مبنطقتــي  وجنوبــا  واملقــل،  الحجــر  مبنطقتــي 

والرصــة. تبعــد مــن مدينــة كرميــة بحــوايل 42 كــم )مســافة 

ــا. ــم تقريب ــوايل 341 ك ــان بح ــن أم درم ــط(. وم ــارع الظل ش

قريــة األراك متتــد عــي الضفــة الرشقيــة للنيــل بطــول 6 كــم 

تقريبــا وعــرض 3 إيل 4 كــم. وتتكــون األراك مــن الحــالل 

اآلتيــة مــن الشــامل إيل الجنــوب ) حلــة الســعيداب - حلــة 

الراريــف -– الزغولــة – عفونــة – الكزاريــر – القلعــة – 

ــة – الســاملاب – الدافــراب  ــة العــرب )القراريــش( - الحل حل

ــل  ــوم – الجب – الفقــراء – الحوشــاب – الشــنيباب - ســاقة ت

ــة(  – الضيق

مجمع نادي األراك العائي الثقايف اإلجتامعي الريايض:

مببــادرة وتخطيــط متويــل وإرشاف مــن ابــن األراك البــار 

األســتاذ الســيد محمــد الحســن الســيد تــم بنــاء مجمــع نــادي 

األراك العائــي الثقــايف االجتامعــي الريــايض يف وســط األراك يف 

مســاحة كبــرة حــوت مياديــن خامســيات وروضــة وكافتريــة 

ــم  ــد ت ــر وق ــرح كب ــس وم ــى الرئي ــب املبن ــجد بجان ومس

ــو 2021م افتتاحــه يف مهرجــان كبــر يف يولي

اإلدارة األهلية:
كانــت باملنطقــة إدارة أهليــة مكونــة مــن رئيــس الفــرع 

املرحــوم محمــد طــه ســورج وهــو نائــب ناظــر الخــط مركــز 

مــروي ســابقاً ثــم يليــه العمــدة وهــو املرحــوم حســن طــه 

ــا  ــورج وعندم ــه س ــي ط ــوم ع ــو املرح ــيخ وه ــورج فالش س

ــة كونــت محكمــة شــعبية تقــوم مقــام  ُحلــت اإلدارة األهلي

ــه  ــورج »يرحم ــه س ــة ط ــتها الخليف ــوىل رئاس ــذه اإلدارة ت ه

ــدة الحــايل( ..  ــة )العم ــاله الطاهــر الخليف ــم ت ــه« ث الل

ــمى  ــت األراك تس ــورج كان ــد آل س ــلطة عن ــت الس ــا كان ومل

ــمى أراك  ــت تس ــس الوق ــت يف نف ــام كان ــورج ك أراك ود س

ــم األبكــراوي وأوالده هــم  ــم نســبة ملحمــد إبراهي ود إبراهي

املرحومــون الشــيخ عثــامن والشــيخ محجــوب والشــيخ أحمــد 

، كانــوا هــم شــيوخ املنطقــة ولهــم مكانتهــم الدينيــة فــكان 

النــاس يقصدونهــم مــن األماكــن املجــاورة واملختلفــة )أهــل 

الزومــة، مقــايش، حزميــة؛ البخيــت ،املقــل؛ الحجــر، واملناطــق 

املجــاور رشقــاً وغربــاً ( وكان عــادة مــا تــأيت زفــة زواج أحدهم 

إىل حــرضة هــؤالء الشــيوخ.

الطبقة المثقفة:
يف قريــة األراك نســبة األميــة قليلــة بــني الرجــال وأمــا النســاء 

فنســبة املتعلــامت منهــن كبــرة مقارنــة بالقــرى األخــرى.
)أ( أبناء األراك:

1/ حفظة القرآن والفقهاء:
ــم  ــاء ومنه ــم والفقه ــرآن  الكري ــم حفظــة الق ــاء األراك منه أبن
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)املرحــوم محجــوب محمــد إبراهيــم األبكــراوي؛ املرحــوم محمد 

ــس  ــد إدري ــد أحم ــامن محم ــوم عث ــني؛ املرح ــد األم ــى أحم ع

»ودإحمــد«؛ عــي محمــد حمد مســاعد ؛ األســتاذ إبراهيم محمد 

أحمــد البشــر، األســتاذ محمــد عثــامن محمــد محمــد عثــامن؛ 

خــرض عبــد الرحيــم محمــد عثــامن؛ املرحــوم ابراهيــم عثــامن 

االبكــراوي؛ املرحــوم عــي أحمــد خالــد؛ عبــد الرحمــن محمــد 

أحمــد املنصــور؛ املرحــوم عــي الحســن طــه صــالح(.

2/ حملة درجة الدكتوراة:
عثــامن  أحمــد  )املرحــوم  الدكتــوراة  درجــة  حملــة  مــن 

ــورج ؛  ــه س ــد ط ــى أحم ــراوي؛ مصطف ــم األبك ــد إبراهي محم

بروفيســور ســيدة محجــوب محمــد إبراهيــم األبكــراوي؛ 

طــارق أحمــد عثــامن األبكــراوي؛ صالــح أحمــد عثــامن فضــل 

ــه  ــد الل ــد عب ــه؛ محم ــل الل ــامن فض ــد عث ــني أحم ــه؛ األم الل

ــم  ــد العظي ــرض عب ــم الخ ــعيد(؛ مري ــه )س ــل الل ــد فض محم

ــوض  ــوف؛ ع ــن ع ــى ب ــب ع ــد املطل ــور عب ــر، الروفيس بابك

ــد الرحمــن  ــامن؛ بروفيســور فيصــل الحــاج ، عب ــة عث الخليف

عطــا املنــان محمــد البشــر، املرحــوم فــاروق الطيــب البشــر، 

أبومديــن الطيــب البشــر، توفيــق الطيــب البشــر، بروفيســور 

يــس محمــد يــس محمــد ، محمــد أحمد ابنعــوف، بروفيســور 

عبــد اللــه أحمــد ســعيد، محمــد عثــامن عــوض اللــه محمــد 

خــر، محمــد عثــامن محمــد محمــد عثــامن، إرشاقــة إبراهيــم 

محمــد أحمــد البشــر، أحمــد عــي مصطفــى، عبــد الحميــد 

عبــد اللــه فضــل االلــه؛ ســعاد محمــد محمــد خــر »العريبي«؛ 

إســامعيل أحمــد وداعــة اللــه »ابوعــرشة«؛ الرشيــف محمــد 

ــي«( محمــد خــر »العريب
3/ األطباء والصيادلة:

ــنان،  ــامن )أس ــد عث ــد محم ــم محم ــد املنع ــاء )عب ــن األطب م

ــم  ــن إبراهي ــد الرحم ــراوي، عب ــامن األبك ــور عث ــى الن مجتب

محمــد أحمــد البشــر، أحمــد عبــد الحكــم أحمــد األبكــراوي، 

ــه  ــد الل ــامر عب ــر، ع ــد البش ــد أحم ــم محم ــد إبراهي محم

ــوم  ــة )املرح ــن الصيادل ــه(، وم ــر ط ــد جعف ــني، محم الحس

ــد،  ــد أحم ــري محم ــر، بك ــادر بابك ــد الق ــن عب ــامل الدي ج

ــد  ــد محم ــد الوهــاب محم ــة طــه ســورج، عب ــني الخليف األم

ــد(. ــن عبي ــح الرحم ــز فت ــي«، فائ ــر »العريب خ

الفيزيائيون والكيميائيون:
مصطفي محمدالحسن طه, جيهان خالد محمد

4/ المهندسون:
ــني فضــل  ــد األم ــي, محم ــد ع ــن املهندســني )قاســم محم م

اللــه، مصعــب محمدعثــامن محمــد, محمدعبداملنعــم محمــد 

محمدعثــامن, محمــد الخــرض عبــد العظيــم، الرشيــف محمــد 

محمــد خــر »العريبــي«، مهنــد عبــد الرحمــن محمــد خالــد، 

أبوالقاســم خالــد محمــد خالــد، ابوبكــر محمــد الطلــب, 

محمــد عــي عثــامن )بطــران((.

الكمبيوتر:
عاطــف معاويــة الطيــب, عــامد خالــد محمــد, محمــد عــي 

ــد ــد الرحمــن محمدخال ــاح عب محمدعثــامن, عبدالفت

االعالميون: )قابل للتحديث(

5/ القضاة والمحامون والمستشارون القانونيون:
مــن القضــاة )أبــو مديــن الطيــب البشــر، املرحــوم طــه أحمــد 

ــد  ــادي أحم ــد اله ــني )املرحــوم عب ــن املحام طــه ســورج ( وم

عثــامن »عبــود ســندول«، املرحــوم طــه احمــد طــه ســورج، يس 

محمــد يــس محمــد، الفاضــل محمــد محمــد خــر »العريبــي«، 

كــامل محمــد محمــد خــر »جــامل الديــن العريبــي«، محمــد 

الحســن عــوض اللــه محمــد خــر، عصــام عبــاس عثــامن، عــى 

ــل، خــرض الحســن حمــد »الحســن ود حمــد«،  ســليامن جري

ــارين  ــن املستش ــرشة« ، وم ــه »أبوع ــة الل ــد وداع ــم أحم هاش

عبــد الحكــم أحمــد محمــد إبراهيــم األبكــراوي(.

6/ اإلداريون:
مــن مــدراء املؤسســات واملصانــع )طــه محمــد طــه ســورج؛ 

عبــد اللــه أبــو القاســم، عبــاس عــي طــه, احمــد فصــل اللــه 

محمــد, خالدعــي محمــد عثــامن(.
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7/ الزراعيون:
ــد القــادر بابكــر، محمــد  ــد الوهــاب عب ــني )عب مــن الزراعي

ــه  ــد الل ــامن عــي ســعيد، عب ــد العاطــي، جــالل عث طــه عب

محمــد الحســن طــه صــالح، محمــد عبــد اللــه محمــد فضــل 

اللــه )ســعيد(، محمــد أحمــد محمــد إبراهيــم األبكــراوي(.

8/ المعلمون:
مــن املعلمــني )املرحــوم عــي عثــامن محمــد إبراهيــم 

األبكــراوي، املرحــوم محمــد رشيــف إبراهيــم، املرحــوم عبــد 

الرحمــن محمــد أحمــد املنصــور، املرحــوم عــي وداعــة اللــه 

ــم املرحــوم عــي وداعــة اللــه  األزباشــا )رمبــا يكــون قــد علَّ

جميــع أبنــاء األراك وأغلــب املعلمــني التــايل ذكرهــم( املرحوم 

نــور الجليــل محمــد الحســن الســيد، املرحــوم عبــد الرحيــم 

حســن عبــد الرحيــم، طــه محمــد طــه مســاعد، النــور محمــد 

ــد املنعــم  ــه ســعد، عب ــد الل ــم عب ــد الرحي طــه مســاعد، عب

ــد  ــيداحمد محم ــد، س ــد خال ــد محم ــوف، خال ــن ع ــي ب ع

ــد  ــه إدريــس عب ــد الل ــد املــوىل »ســيداحمد الضــوء«، عب عب

اللــه، محمــد عــي الحســن شــيخنا، املرحــوم األمــني محمــد 

ــم  ــه الحســني عــي صــالح، املرحــوم إبراهي ــد الل بكــري، عب

محمدعــي ضحــوي، خلــف اللــه وداعــة اللــه األزباشــا، 

تــاج الــر عطــا املنــان، املرحــوم طــه ســامل حمــد، إبراهيــم 

محمــد أحمــد البشــر، عــي عثــامن البشــر، املرحــوم عثــامن 

عــي صــالح، محمــد محجــوب محمــد إبراهيــم األبكــراوي، 

عبــد العظيــم عبــد الغنــي عــي صــالح، أنــور محمــد بكــري، 

ــح، املرحــوم أحمــد محمــد الحســن طــه  صــالح عــوض الري

ــد الرحمــن حامــد  صــالح، املرحــوم جعفــر طــه عثــامن، عب

ــي  ــد الباق ــوم عب ــد، املرح ــه حم ــب ط ــد، غال ــد حم محم

محجــوب محمــد إبراهيــم األبكــراوي، املرحــوم عبــد البــارئ 

محجــوب محمــد إبراهيــم األبكــراوي، املرحــوم عثــامن 

محجــوب محمــد إبراهيــم األبكــراوي، املرحــوم يوســف 

محجــوب محمــد إبراهيــم األبكــراوي، معــاذ محجــوب 

ــامن  ــد عث ــط محم ــد الباس ــراوي، عب ــم األبك ــد إبراهي محم

ــامن محمــد محمــد  ــم ألبكــراوي، محمــد عث محمــد إبراهي

عثــامن، املرحــوم مبــارك حمــزة محمــد األمــني »زروق«، 

جعفــر حمــزه محمــد األمــني، محمــد الحســن أحمــد محمــد 

إبراهيــم األبكــراوي، جريــل ســعد جريــل، الحســن عثــامن 

ــه األزباشــا،  ــامن حســن وداعــة الل الحســن طــه صــالح، عث

عابديــن عثــامن عابديــن، عبــد اللــه الحســن محمــد أحمــد 

شــيخنا »عبــود«، عــوض عبــاس أبوكــروق، عطــا الســيد 

ــامن عــي ســعيد، املرحــوم  الخــرض عطــا الســيد، حــامد عث

ــة الطيــب البشــر، الشــاذيل الطيــب البشــر،  الشــاعر معاوي

النــور أبوزيــد شــبينا، محمــد الطلــب ابنعــوف، طــارق 

ــاس عثــامن، جعفــر عثــامن عــي ســعيد، فيصــل حســن  عب

بخيــت، يوســف محمــد الحســن، خالــد عبداللــه طــه، ســهل 

عثــامن عــي ســعيد، الســامين حســن طــه، عــي حســن طــه، 

بــدر الديــن ســعيد طــه ســعيد، الــر حســن عــي مــوىس، 

خــرض عــي حــامد، عزالديــن ابــو زيــد، ابراهيــم محمــد عبــد 

الرحمــن، ضيــاء عــي أحمــد صالــح، محمــد الحســن حســن 

كمبــال، عبــد القــادر محمــد طــه مســاعد، عــي عثــامن طــه 

ــد  ــر، محم ــد البش ــان محم ــا املن ــد عط ــي، محم ــاج ع ح

أحمــد إدريــس عبــد اللــه، ســحنون عابديــن بــارشي، جــامل 

ــد  ــد، عب ــم خال ــرب إبراهي ــي الع ــن، ح ــح الرحم ــن فت الدي

ــم  ــد إبراهي ــامن محم ــد حســن عث ــع الهاشــمي، محم الداف

ــي،  ــر النق ــت، جعف ــراوي، فيصــل حســن »حــاج« بخي األبك

عبــد الحافــظ عبــد القــادر بابكــر، عبدالكريــم عبــد الرحمــن 

ــد  ــوض أحم ــر ع ــبي، ال ــه الش ــد ط ــور محم ــي؛ أن املح
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الريــح، عــي محمــد طــه الشــبي، خــرض هاشــم الخــرض، حاتــم 

عمــر حســن حمــزة(.

9/ المحاسبون والصيارفة:
هنــاك املحاســبون والصيارفــة ومنهــم )طــه محمــد الحســن طــه 

صــالح، عثــامن طــه جعفــر، عبــد الحميــد عبــد اللــه فضــل اللــه، 

ــان محمــد  ــم عطــا املن ــه طــه مســاعد، إبراهي ــن الل ــد م محم

ــه طــه مســاعد، محمــد ســهل الحســن  ــن الل البشــر، بشــر م

طــه صــالح، عبــد العاطــي حســن طــه أبوكــروق، حســن خليفــة 

محمــد أحمــد املحــي، عبــد العاطــي عثــامن طــه حــاج عــي، 

عــوض عمــر محمــد نــور, اســامة خالــد محمــد(.

10/ القبطان والمهندسون البحريون:
هنــاك القبطــان واملهندســون البحريــون ومنهــم ) املرحــوم عــي 

ــامل  ــاوي«، ك ــيخنا »الفض ــامن ش ــي عث ــورج، ع ــه س ــد ط أحم

عبــد القــادر بابكــر، محمــد ســعيد؛ حســن عــي الحســن، كــامل 

عبــد القــادر (. 

11/ المساعدون الطبيون:
ــون منهــم )املرحــوم الطيــب البشــر،  ــاك املســاعدون الطبي هن

ــودي ،  ــن ُحُم ــد الحس ــان، محم ــا املن ــر عط ــاج ال ــوم ت املرح

ــاب  ــد الوه ــوم عب ــالح، املرح ــه ص ــن ط ــامن الحس ــالح عث ص

ــد(. ــن حم الحس

إعداد:

دكتور/ محمد عثامن محمد

دكتور/عوض الخليفة عثامن

 قاسم خالد محمد خالد )اخر تحديث مارس 2022م(

تنقيح:

دكتور / يس محمد يس محمد

نواصل يف العدد القادم
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بسم الله الرحمن الرحيم
}كل مــن عليهــا فــان ويبقــى وجــه ربــك 
ذو الجــالل واإلكــرام صــدق اللــه العظيم{

ســأتجاوز تقاليــد املقدمــة.. فاملوقــف 
ــم  ــاً ولك ــأبي صامت ــاً .. وس ــس تقليدي لي
جــاء   .. آذان  بغــر  إيلَّ  تســتمعوا  أن 
حميــد إىل هــذه الدنيــا لطيفــاً مثلــام 
يــأيت الغــامم، ورحــل عنهــا خفيفــاً مثلــام 
يرحــل الظــل .. عــاش بــني النــاس عفيفــاً 
كرميــاً ال يحمــل هــامً يفصلــه عــن همــوم 
النــاس، وال يطلــب عــزاً يســتأثر بــه دون 
ســائر النــاس .. أحــب وطنــه كــام أحــب 
املجنــون ليــى، وعشــق ترابــه كــام عشــق 
ــق  ــح الصدي ــد أمل ــزة .. وق ــزَة ع ــر ع كث
الدكتــور عبدالرحيــم عبدالحليــم إىل أنــه 
ــام  ــات يف ع ــتقالل وم ــنة االس ــد يف س ول
ولــد  يقــول  أن  أراد  وكأنــه  االنفصــال، 
ــم  ــة الحلي ــم ومــات بغضب بفرحــة الحكي
. كان موتــه فاجعــة لــكل أهــل الســودان 
ــم  ــه كالصيحــة .. ورغ ــل كان خــر وفات ب
أن الســودان قــد افتقــد قبلــه كثــراً مــن 
ــن  ــراً م ــى كث العظــامء واملبدعــني ، وتلق
الصدمــات واللكــامت، إال أن موتــه كان 

فاجعــًة وكان خــُر وفاتــه كالصيحــة. ولقد 
جمعتنــي بالراحــل حميــد صحبــُة عجيبــة 
اقربــت فيهــا مــن هــذا الرجــل الخــاص، 
ورأيــت كيــف أنــه كان يحمــل فــوق 
كتفيــه همــوم املهمومــني وديــن املدينــني 
وعــرات الفقــراء املتعبــني وآمــال الغبــش 
ــه  ــى إن ــة املنهكــني .. حت الهامئــني والغالب
حــرم عــى نفســه أن يعيــش بعيــداً عنهــم 
فكان ســكنه كســكنهم وعيشــه كعيشهم . 
ملـّــا أفوتك مــن دون خاطــر أو دون خاطر 
ــة  منــى تفــوىت بلقــى حبايــب ىف كل ِحتـّ

ــوىت  ــرا .. بي ــوت الُفق وكل بي
كان حميــد شــاعراً عبقريــاً، ولكنــه مل يكن 
ــائر  ــعره كس ــعراء وال كان ش ــائر الش كس
الشــعر  يقــول  كان  مــا  فهــو  الشــعر، 
ليمتّــع ويســتمتع، ولكنــه كان يــزن الهــم 
ويقفيــه، ويبنــي جــرح الوطــن أبياتــاً 
ويرعهــا، ليخــرج للنــاس أغنيــة مينيهــم 
بهــا ويبرشهــم بقــرب بلــوغ الهــدف. لقد 
كان حميــد حقــاً صاحب مدرســة شــعرية 
متفــردة اســتطاع أن يؤســس بنيانهــا عــى 
ــذة ، وأن  ــة الف قواعــد الحكمــة والعبقري
يجمــل حيطانهــا بحــب الوطــن .. والدفاع 
عــن الغالبــة واملعدمــني مــن الفقــراء 

واملســاكني .. فهــو ال يكتــب الشــعر مــن 
ــد ..  ــاج القصي ــه نت ــم وال يهم ــل النظ أج
وإمنــا هــو ينــادي بقيــم العــدل واملســاواة 
وينهــى عــن الظلــم والفســاد فيخــرج كل 
ــا  ــل م ــاً كأجم ــاً موزون ــاس كالم ــك للن ذل
يكــون الــوزن ومقفــى كأحســن مــا تكــون 
ــه  ــرق بين ــن الف ــا يكم ــة … وهن التقفي
وبــني معظــم الشــعراء .. فالشــاعر يتجــه 
إلبــراز قدراتــه األدبية والفكريــة اإلبداعية 
مــن خــالل مــا يطــرح مــن قضايــا، ولكــن 
حميــد كان يتجــه إلبراز قضيتــه من خالل 
اإلبداعيــة.  والفكريــة  األدبيــة  قدراتــه 
ــامت  ــكاره إىل الكل ــع بأف ــد ال يدف وحمي
فقــط بــل يضيــف عليهــا نســيجاً حيــاً من 
انفعاالتــه فيعلــو بهــا قمــم الجبــال .. وإذا 
كانــت قصائــده املكتوبــة تحــرك النفــس 
الخامــدة وتالمــس الوجــدان املغبــون، 
يف  اليــأس  يقتــل  الشــعري  أداءه  فــإن 

ــاة .  النفــس ويعمــق اإلحســاس بالحي
ــح،  ــارشة والتري ــد شــعره باملب ــدأ حمي ب
ثــم عمــد زماناً طويــالً إىل الرمــز والتلميح، 
ثــم اتجــه بعــد ذلــك إىل املعــاين املزدوجــة 
ــه  ــه، وإن كشــفت مفرداتُ فــكان مــا يقول
املعنــى، فــإن املتلقــي يفــره حســب مــا 

ُحميد بني مرارة 

املاضي ونبوءات 

املستقبل

توفيق الطيب البشير
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ــه  ــن هدف ــه م ــرب ب ــر يق ــتهي بتفس يش
هــو وال يبعــده مــن أصــل املقصــود، وبذلك 
ــراً  ــاً كث ــحذ جموع ــد أن يش ــتطاع حمي اس
ــه  ــة والتوج ــي الثقاف ــني مختلف ــن املتلق م
حــول النــص الــذي بــات يحملــه كل رضوب 
الحكمــة وفنــون التلويــن وزخرفــة الجــامل. 
كنــت حــني اســتمع إىل حميــد أو أجالســه 
ــي ..  ــب املتنب ــني أيب الطي ــه وب ــارن بين أق
كان ذلــك يف أول األمــر بســبب إعجــايب 
بهــام معــاً، ثــم ســيطر ذلــك عــى تفكــري 
فبــدأت ألتمــس أســباب ذلــك فوجــدت 
شــبهاً شــديداً يف جوانــب عديــدة.. رأيت أن 
كال منهــام قــوي الحجــة شــديد الفصاحــة 
متقــد الشــاعرية عظيــم الحكمــة بالــغ 
التصويــر رفيــع االنتقــاء، ثــم رأيــت أن 
ــة  ــاً وغراب ــد عجب ــرى أش ــوراً أخ ــاك أم هن
جمعــت بــني الشــاعرين وشــابهت بينهــام، 
ــت  ــة فرق ــاً وغراب ــد عجب ــا أش ــوراً تليه وأم
بينهــام فــإذا هــام شــديدي االختــالف .. 
رغــم اختــالف العــر والبيئــة وتفــاوت 
املنهــج واللســان وتبايــن التكويــن.. كان 
لــكل منهــام قضيــٌة ضخمــة تشــغل الفكــر 
ــب  ــة أيب الطي ــت قضي ــؤاد، ولكــن كان والف
قضيــة شــخصية ينظــر مــن خاللهــا إىل 
الســامء وكانــت قضيــة حميــد قضيــة عامــة 
ينظــر مــن خاللهــا إىل األرض.. وكان أبــو 
ــد  ــك، وكان حمي ــن املل ــث ع ــب يبح الطي
يبحــث عــن العــدل الــذي هــو أســاس امللك 
ــزاً ولكــن العــزة  ــاً عزي … وكان كالهــام أبي
التــي قتلتهــام كان مصدرها مختلفــاً .. أنظر 
إىل أيب الطيــب يخاطــب أمــه قائــالً: »ولــو مل 
تكــوين بنــت أكــرم والــد لــكان أبــاك الضخم 
كونــك يل أمــاً«، ثــم أنظــر إىل حميــد كيــف 
يخاطــب أمــه ! »زينوبــا كلــام افتــح كتــاب 
الحبايــب  ألقــى  ســطر  أول  يف  ألقــايك 
والصحــاب ألقــى الجنايــن والتمــر« فاملتبني 
جعلتــه العــزة معتــداً بنفســه وأمــا حميــد 
فقــد جعلتــه العــزة معتــداً بقومــه … فهذا 
يقــول عــن نفســه: »ال بَقْومــي رَشُفْــُت بــل 
ــدوِدي«،  ــرُْت ال بُج ــِي فََخ ــوا يب َوبَنْف رَشُفُ

ــه :  ــد يقــول عــن قوم وحمي
غالبه وأمان مو الطيابة 

ضكارى بصارى وكرام 
حبابه الحبان يف بابه 
وتدخلوا عّي الحرام 

فقارى ولكن غنايا 
غنايا بهذا الغامم 

بهذا النيل كم تغايا 
وترابا الرنميهو قام 

ويقــول »وطنــى وال مــى بطنــى ســكاىت وال 
الــكالم الّنــى قليلتــى وال كُــُرْ ســّمى بليلتــى 

وال ضبايــح يض«
قومــه،  فــوق  بنفســه  معتــد  فاملتنبــي 
وحميــد معتــد بقومــه فــوق نفســه.. وأكــر 
الــذي يجمــع بينهــام يف إطــار هــذا الشــبه 
هــو نبوءاتهــام .. فأبــو الطيــب الــذي لقــب 
باملتنبــئ بســبب قولــه : مــا ُمقامــي بــأرض 
نخلــة إال كمقــام املســيح بــني اليهــود، 
ــب  ــه غري ــا الل ــة تداركه ــا يف ام ــه أن وقول
كصالــح يف مثــود، قــال عنــه بعــض الــرشاح 
ــني  ــأ بنبوءت ــه تنب ــيء ألن ــه ســمي باملتنب إن
ــد  ــد فق ــا حمي ــه .. وأم ــى زمان ــا ع تحققت
كان لــه يف هــذا البــاب أمــر عجيــب .. فقــد 
تنبــأ بخمــس نبــوءات، تحققــت عــى زمانه 
ــة،  ــوع الرابع ــد وق ــات عن ــا، وم ــالٌث منه ث
وتــرك لنــا واحــدًة اللــه وحــده يعلــم متــى 
تتحقــق ولكننــا نتــوق شــوقاً إليهــا ونتوقــع 

ــا كل حــني! حدوثه
رشيان  طريق  بإنشاء  فنبوءته  األوىل  أما 
الخرطوم  إىل  السفر  كان  وحينها   .. الشامل 
من  فيه  الصحراء  عر  السودان  شامل  من 
اليخفى  ما  واملوت  والتيه  واملشقة  املعاناة 
عى أحد وكان مرشوع الرشيان وقتها رضب 

: قال  حني  املحض  الخيال  من 
يا مطر عز الحريق
يا مصابيح الطريق

ياملراكبيي البتجبد من فك املوج الغريق
جينا ليك والشوق دفرنا يا املرايس النتحويبا

ملا ينشعوت بحرنا
يا جزرنا وقيف عمرنا

يا نشوق روحنا ودمرنا
يا املحطات الحنيني القرت مشوار سفرنا

ذلك  مروي  سد  كانت  فقد  الثانية،  وأما 
األسطورة التي مل يصل حتى املسئولون آنذاك 
 .. باألمل  التذرع  أو  التفاؤل  مجرد  إىل  فيها 
كان حميد وقتها يحلم بخزان الحامداب …

يالقوك شّفع الكتـّاب
نضاف وظراف بال النْسمي

يغنولك غناوي السـاب
ويف بيوضة مايف رساب

جبال كجبي وفيايف الكاب
متيد ىب الخرضة … منقْسمي

فيايف اليصَّ وبيوضة ..
الراسيم فيها مفروضة

خدارا يراري شوف عييَن
عى األبواب .. طواريها وحواريها

بقت روضة
بقت ترشب من الحامداب ..

تشويف رهاب … بُُعد نْجمي ..
بشوفو قريب قُرُب نْضمي

وأما الثالثة فهي انفصال الجنوب عن سوداننا 
كانت  حني  باالنفصال  تنبأ  وقد  الحبيب، 
الوحدة هي حديث املتمردين ورأسهم األكر 
السودان  عن  يتحدثون  كانوا   .. قرنق  جون 
وداي  وضم  السودان  تحرير  وعن  الجديد 

.. النيل وكان حميد يلمح إىل االنفصال 
يا بت العرب النوبية
يا بت النوبة العربية

دسيني من الزمن الفارغ .. من روح املتعة 
الوقتية

من رش الساحق واملاحق .. بني دبش املدن 
املدعية

والليل يتحكر بيناتا
كّحل يب دبشو عويناتا

يا شمس الناس املسبية
يل  قالو  تشفق  ال   .. أخبارك  اتنسم  روحت 

نصيحي
وأنا عارفك ممكونة وصابرة .. لكن يل ناس 

تصيحي إال 
جواي مأساتك مغروسة ..
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نخلة  بينات  ما  باكر  يف  تفتش  طفلة  يا 
وأبنوسة

الجوع العطش الفد واحد .. الفقر الضارب 
زي سوسة

الخوف والحالة املنحوسة
قلمي  ال   .. ناشف  الك   .. الحاصل  بحر  يا 

موىس عصا  إيدي  الفي 
ولك أن تتساءل ملاذا قال بت العرب النوبية 
يتحدث  الزنجية وهو  العرب  يقل بت  ومل 
ان  يريد  ال  فهو  والشامل؟  الجنوب  عن 
مثلام  والجنوب  للشامل  وصفني  يحدث 
فعل حينام رمز للشامل بالنخلة وللجنوب 
ايل  اقرب  سحنة  اختار  لذلك  باالبنوسة 
تكوين النصفني، ولرمبا أراد أن يقول األمر 
أبلغ من الشامل والجنوب ! وال شك أن يف 
ذلك إشارة كذلك ملا يجري اآلن يف منطقة 
جنوب كردفان كأحد أهم نتائج االنفصال! 
ومعلوم أن منطقة جبال النوبة هي منطقة 
الراع  حدودية طولية يدور حولها أعظم 
ألمرين  موحية  عبارة  فاستخدم  حالياً 
أو  عنه  وينتج  اآلخر  يتبع  أحدهام  عنيفني 
ينتجه ! وملاذا ربط قضية االنفصال بالجوع 
زي  الضارب  والفقر  واحد  الفد  والعطش 
سوسة والخوف والحالة املنحوسة؟ ألنه إذن 
مل يكن يتنبأ مبجرد االنفصال ولكنه الحق به 
توابعه ! ولعل الجميع شاهدوا هذا يحدث 

. السودان بعد االنفصال  اآلن يف جنوب 
ثم ملاذا شبه ما جرى بقصة موىس وفرعون 
الحاصل  بحر  يا  قال  ملاذا  إرسائيل؟  وبني 
الك ناشف ال قلمي الفي ايدي عصا موىس؟ 
البحر  انفصال  غر  أمنوذجا  يخر  مل  وملاذا 

غر موىس؟ ونبياً 
ألنه هو يقارن بني الفصل الذي وقع يف البحر 
ملصلحة بني ارسائيل بالحق حني كرمهم الله، 
اليابسة ملصلحة  الذي سيقع عى  وبالفصل 
 ! الله  أذلهم  أن  بعد  بالباطل  إرسائيل  بني 
فكانت األوىل ابتالء وكانت الثانية استدراجاً 

… وهذا ال يخفى عى أحد ! ..
وأما الرابعة فهي موته يف صحراء بيوضة ! 
وقد تنبأ قبل ثالثني عاماً مبوته يف الصحراء 

سيموت  أنه  وتنبأ  أحد،  لذلك  يلتفت  ومل 
بسبب الرمل الزاحف عى رشيان الشامل ..

باملد الثوري املتدافع .. فوق دربك تب ما 
مراجع

الجهجاه  والزمن   .. األيام  عنت  عن  رغامً 
الفاجع

الراحل  وكتني   .. الوسطاين  الدرب  رمل  ما 
وصاين

ال ترجع ساكت يا شافع
ال ترجع شافع يا ساكت  ) أي أشفع مبوتك  (

ُخْت بالك وعينك يف الشارع
ال ترجع .. ال .. ال
ال ترجع .. ال .. ال
ال ترجع .. ال .. ال
ال ترجع .. ال .. ال

 : التالية  املفردات  إىل  فقط  تنظر  أن  ولك 
املتدافع .. الفاجع .. رمل الدرب الوسطاين .. 
خت بالك وعينك يف الشارع … ما مراجع 

.. ال ترجع

ومن الغريب أنه ربط نبوءة موته بنبوءته 
الخامسة وهي عودة السودان بعد حني من 
الدهر إىل الوحدة وإىل مليون ميله املربع ! 
وهذا ما يقوله اآلن دعاة االنفصال انفسهم!

يا نورة شليلك ما فات
أمل  جايي  ما   .. جاييي  شليلك  عدلو  يب 

التمرات
ال أبي وأقابل بالفاتحة .. يف زواًل ليّا مرض 

.. مات
جاييك أتزود من غلبك .. وأكفر خطأ غيمًة 

ما جات
نبحت لها كل املعمورة

والناس يوم مترق مدخورة
يا نورة نشيلك غنوات

وآمال يب باكر مضفورة ..
قضيتك  قدامنا   .. هويتك  وأقالمنا  طالبك 

سبورة
يا  الخاطر  أدِّينا   .. البتوصل  الخرطة  رتّبنا 

نورة
سيفعله  عام  مبرارة  يتحدث  هنا  وهو 
سابقة  حتمية  تاريخية  كمرحلة  االنفصال 
التي  الغيمة  خطأ  وهو  الوحدة  لنبوءة 
ستأيت محدثة االنفصال  ) والغيمة يقصد بها 
االنفصال السلمي  ( وهو االمر الذي تنادت 
 ! الله  سبحان  فيا  الدنيا  كل  وارتضته  به 
جاييك اكفر خطأ غيمة ما جات نبحت لها 
كل املعمورة ! ومن منا مل يالحظ االنحياز 
الواضح او الصمت الفاضح ملا جرى لتقسيم 
السودان؟ ثم طأمن نورة قائال يا نورة شليلك 
يانورة  مدخورة  مترق  يوم  والناس  راح  ما 
نشيلك غنوات وآمال يب باكر مضفورة … 
قضيتك  قدامنا  هويتك  واقالمنا  طالبك 
سبورة رتبنا الخرطة البتوصل ادينا الخاطر 
يانورة ! ولك ان تتأمل كل هذه املفردات .. 
نعم كل هذه املفردات، وقد أملح إىل ذلك 
الوحدة حني  اىل  العودة مجدداً  جلياً وهو 
قال فيام بعد وبعد أن أصبح غبار االنفصال 

يشاهد يف كل مساء ..
بلد صمي وشعب واحد

عصية عى االنقسام
ولكل الذين يرون يف نبوءة حميد بالعودة 
إن   .. أقول  الخرافة  من  رضباً  الوحدة  إىل 
سد مروي كان أكر خرافة، وكذلك انفصال 
الجنوب ملن كانوا يحلمون بالوحدة الجاذبة 
من أبناء الشامل والجنوب كان أكر خرافة 
.. وستبدي لك األيام ما كنت جاهاًل ويأتيك 

باألخبار من مل تزود !
الخامتة …  همهامت  سأتجاوز  أخرى  مرة 

… تقليدياً  ليس  فاملوقف 
عبدك  أرحم   .. رحيم  يا  رحمن  يا  اللهم 
مدخله  ووسع  نزله  أكرم  اللهم   .. حميداً 
واجعل قره روضة من رياض الجنة .. آمني
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لماذا قال بت العرب النوبية 
ولم يقل بت العرب الزنجية 

وهو يتحدث عن الجنوب 
والشمال؟



م 27
 2

02
2 

ل
ي

ا�ب
 0

1 
ىل ـ

أو ل
ة ا

سن
 ال

ث،
ثال

 ال
دد

لع
ا

كتب الصحفي أسامة حمزة 

نعي  الناعي رحيل 

الشيخ  العارف بالله /

 شيخ الدين العجيمي

امــام  دائــرة العجيميــة  مبنطقــة 

الرصــة ريفــي  مــروي ..  

الشــيخ شــيخ  الديــن العجيمي ابن 

ــي   ــي العجيم ــد ع ــيخ  محم الش

ــور  ــن  املشــائخ ) ن وشــقيق كل م

الدائــم وعبــد الباقــي  العجيمــي(   

ــد  ــيخ  محم ــاء  الش ــم ابن جميعه

عــي العجيمــي مؤســس الطريقــة.

العجيمية.

سرة   وقراءة..//  

بــارش الســيد محمــد عــى تعليــم القــرآن ألول مــرة يف 

خلــوة الســيد أحمــد قــايض وهــي مــن أوائــل الخــالوى 

التــي أقيمــت باملنطقــة، ثــم انتقــل إىل منطقــة رومــي 

البكــري ثــم قفــل راجعــاً إيل قريــة الرصــة حيــث قــام

بتأسيس الخلوة الشهرة ودائرة السيد العجيمي

وقــد آثــر الســيد محمــد عــى الــذي يعــود نســبه إيل 

البديريــه الدهمشــيه أن يســتقل بطريقــة صوفيــة 

قامئــه بذاتهــا يف الثالثينــات مــن القــرن العرشيــن 

أطلــق عليهااســم الطريقــة العجيميــة ، ثــم بــارش 

العجيمــي نــرش تعاليــم اإلســالم وتدريــس القــرآن 

ومبــادئ الفقــه تحــت لــواء الطريقــة العجيميــة رغــم 

العنــت واملشــقة اللذيــن لقيهام. 

ــة  ــرة الطريق ــت دائ ــد انداح وق

العجيميــه وازدهــرت مجالــس 

ذكرهــا يف كافــة األنحــاء لتشــمل 

ــذي مل  ــر ال الرجــال والنســاء األم

يكــن مألوفــا يف ذلــك الزمــان 

ــر،  ــن والذك حيــث كان أمــر الدي

ــخ  ــن تاري ــب م ــد قري ــى أم حت

ــه شــأن خــاص  ــا، يبــدو كأن بالدن

بالرجــال وحدهــم دون ســواهم.

النســاء  جمهــرة  كانــت  وقــد 

تخــوم  مــن  الرحــال  يشــددن 

 ، )األرىك  املجــاورة  القــرى 

لحضــور  والعقبــة(  النافعــاب 

مجالــس ذكــر الســيد العجيمــي 

التــي باتــت مفتوحــة للجميــع نســاء ورجــاالً يف وعــي 

غــر مســبوق بأهميــة املــرأة وتقديــراً ملكانتهــا يف 

ــة  ــي بقضي ــه أن الوع ــول مع ــن الق ــام ميك ــالم م اإلس

نهضــة املــرأة لــدى الســيد العجيمــي وىف تلــك الحقبــة 

ــة  ــد للطريق ــام أوج ــودان م ــرا بالس ــة كان مبك الزمني

مشــاكل عديــدة.

وهكــذا ازدهــرت الطريقــة العجيميــة وذاع صيتهــا 

ــائر أنحــاء الشــامل يف أوســاط النســاء والرجــال  يف س

والشــباب وقــد انتقلــت العجيميــة مــن ريفــي مــروى 

إىل عطــره فالخرطــوم عــى يــد الســيد عبــد الباقــي- 

ثــم  بالســجانة  العجيمــي  مؤسســة  أســس  الــذي 

انتــرشت يف بقيــة أنحــاء البــالد ومل يقــف مدهــا عنــد 

ــج . ــر والخلي ــدود إىل م ــاوزت الح ــل تج ــك ب ذل
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معكم في كل وسائل 
التواصل االجتماعي

munhanamagazine@gmail.com

https://chat.whatsapp.com/Bd6ql9v6hEkIjSFOvQAG

ترسل املشاركات إىل اإلمييل الخاص باملجلة

munhanamagazine@gmail.com

املواضيع واملقاالت التي نرغب فيها يجب أن 

تكون ذات عالقة باهتامم املجلة فقط .. ما يخص 

املنحنى وإنسانه وتاريخه وأدبياته وثقافته وآدابه 

 ..

مجلة  ثقافية اجتماعية 
رياضية جامعة.
 نصف شهرية ـ
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