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 المقدمة

هذق الركاية األكلى من إنتاجي, فهػذا اللػوف مػن األدب   أف أقدـ يسعدني 

تعمق كنفػ  طويػل كدربػه كليػاؿ ف ػفاض كلكنػي ترجلػ   إلىيحتاج 

المتطي صهوة ذاؾ المهر الذكي ألقدـ نموذج تػوييقي ناجػ   ندغػدغ بيػه 

حنايا األجياؿ القادمة ي, ليستمتعوا بعركض كمالمح لصور مبعثرق كمتغيرات 

يورات , ن اؿ شعب ظلم  كقهر عشش في بػالد  عػرؼ أهلهػا  اجتماعيه 

بالسػػماحة , كػػرـ  ال ػػيافة المػػركةة ك نجػػدة الملهػػوؼ  كأدب الجوديػػة 

كالنفير االجتماعي , هي  أس لبناة كطن شامخ يسع الجميػع . أذا أسػتثمر 

مػن حتػي   كشػيةبذكاة  كلكن النظرة االينية المتطرفة كعدـ قبوؿ األلر 

النفػػػاؽ( فأكريػػػ  الػػػبالد البػػػؤس ك الشػػػقاة السياسػػػي جزرتػػػه )لاليػػػا 

كاالجتمػػاعي , التهجيػػر ألقصػػرم , التهمػػيش ك الظلػػم أالجتمػػاعي الفظيػػع 

فأيقظ  المرارات في النفوس فاكتوت القلوب بنارها  فبعثرتهم كالبؤسػاة 

يكابدكف شظف العيش , الصراعات كالمحػن  كالتطػاحن أالينػي المفتعػل 

العفريػ  تلطمػه  أمػواج الفقػر ك مػن فػوقهم كػف  فيفحمل   المجتمع 

 األبابيل كتحاصرهم المنايا  من كل جانب .

تمػػ  شيصػػيات كاالمػػاكن ال  كينػػوق الكاتػػب بػػأف األسػػماة كاألحػػداث     

 ال ػوة ك الظػالؿ علػيببعينها كإف تطابق  فهػي عمػل أدبػي قػح يلقػى 

 وانػبجلالبػؤس  كالتيلػف ك تالشػ  ا مجتمع هجين ذاؽ األمرين  مالمح 

 أحػديتهاالتػي السػالبة  المعتمػة كالمتغيػرات االنعكاسات طل   المشرقة ك

عاديات الػدهر مػن نفػاؽ اجتمػاعي جػاس لػالؿ الػديار سػنوات عجػاؼ 
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م فأرجعهم البؤس,األنانية,الحقد النوعي كالنفاؽ االجتمػاعي  فبعثػر القػي

المجتمػػع ( كلكػػن الن ػػ  السياسػػي  (*)حتػػى حىشٍػػرى اإلكزة فػػي )  طػػى 

الجتماعي  أيقػ  ركح الن ػاؿ  فكانػ  )ن ػاؿ كونػدا ( قصػه مػن أركع كا

قصص  الثورة الشبابية كالن اؿ  التي رأي  .   كحتى ألتحجب النص  بػين 

حتػػى  –القػػراةة األمجػػاد فأقرؤهػػا كيفمػػا شػػلتم كلكػػم الحػػب كالتقػػدير 

   -الملتقى

 ـ 2290نوفمبر  92بورتسوداف –أ. محمد أحمد محمد المهدم 
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 الشيكر كالتقدير

ي على التوفيق النجاز هذا النص الركائػي الػذم يحتػاج إلػى  كالشكر لله أكال

إلػى  كػل الػذين  دتميق كدربه كلياؿ ف فاض كالشكر ينف  طويل كعم

سػػاهموا فػػي بنػػاة  الػػنص الركائػػي كنهلػػ  مػػن إبػػداعاتهم  الشػػعرية ك 

باليط العػري  )الدكبي ( ك جراب الحكم كاألمثاؿ الشعبية كالتي كجع  

كبين األقواس تقديرًا لمجهودهم األدبي في إيػراة السػاحة األدبيػة  فلهػم 

الركايػة   ازدانػ فمتنػاف لمػا قػدموق لػلدب الشػعبي منى عاطر الثناة كاال

إلػى كػل مبػدعين بػالدم علػى   التحيػا, ماليػين  ككستها بثوب رائع قشػيب

نوف, األدب الشػعبي , امتداد  الوطن الشامخ في مجاؿ النص الركائي , الف

القصة , المقامة ,الحدكتة ,الحكاية  ,الركاية الشػفهية كفػن األمثػاؿ البػديع 

الحافػػل بالمعػػاني جػػراب ألحكمػػه كالػػرأم كذاكػػرة المجتمػػع كاألحػػاجي 

السودانية الدار فوريه , إلى الشعراة كالسنجاكة األفذاذ في غرب السوداف 

داعية كالى حكمػاة دارفػور تحػ  كالباحثين ك في شتى مجاالت الحياة اإلب

أشجار الحراز كالنقعه  كال راة تلك المنتديات االجتماعيػة الفريػدة لوالهػا 

لما عاش المجتمع  فى طمأنينػة كرغػد العػيش ,التحيػة إلػي ركح  جػدتي 

عميدق األسرة ( أـ بي  محمد عيسى هي  ألمدرسه األكلى لي بركاياتهػا 

العػذب  هػاأنا يافع أتحكر أتلقف من منهلالتي أيرت اليياؿ اإلبداعي يومها ك

حكايات ) فاطمة السػمحة , نقػارة أـ جػري  , ناقػة شػرنقو, الفػوازير ك 

ليػاؿ ف ػفاض  أتتبػع بشػغف ك مثاؿ الشعبية فأسرج علي ظهػر سػابحاأل

 كهو يغازؿ محبو بته :اليرافية  أحاجى ) الغوؿ( 
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 ي ( )زم...  يا زم حنيجير الجًدل .. دىكدلًى قًرينٍكً ل  

 كهى تتمنع ترد كتستهجنه غير راجيه ( 

 )الغيوؿ ياالغيوؿ( 

 )راجل اليالة الميبوؿى.. هللا بالني بيكى ( .

ك إلي ركح الجد  بريمه )السوداف( ذاؾ الشيخ الذم تعلمنا منه شيم الصػبر   

ك الى أـ ) الػزعيم (  (الكارزمه)إدارة اإلبداع ك تحكيم النزاع ك فيكالحنكة 

المثقفة التي تعد من أكائل البنػات  الرؤكـكس بريمه  تلك األـ الحاجة فرد

التي نال  تعليمهػا  فػي ذاؾ الجػزة النػائي  الميهمػش مػن بػالدم الحبيبػة  

فلقنتنا الموجز في تاريخ السػوداف كنحػن دكف سػن المدرسػة فنهلنػا مػن 

معارفهػا الكثيػر  فلهػا كػل الحػب كالتقػدير كنسػاؿ هللا أف يمنحهػا الصػحة 

افية كالى ركح  الحاج أحمد )الصبي(  رمز الكفػاح نسػأؿ هللا أف ينػزؿ كالع

على قبرق شابين الرحمػة كالمغفػرة  إلػى األسػرة الكريمػة التػي صػبرت  

يقة الدرب آمنه لالد كأفراد األسرة الكريمػة فكتحمل  مشاقة البعد , إلى ر

عب لػدرب الطويػل كالػى االخ المهنػدس مصػقػاة افكر إلى ألوتي األعزاة

سػعادة الػي كػل مػن  التحيػاماليػين ( أسكادا )محمد محمود مدير مطبعة 

ي الليػػالي الحالكػػات كاالخ فػػقنػػديل ك   سػػندال المسػػاعد محمػػد لالػػد 

طحػل فؤاد كاالخ الفذكي ال العقل الراجح  ذاؾميتار أبو حواة  المي رـ 

الػي الػنجم السػاطع  محمد شهرين سالطين الشهم االجواد سليل الكرـ ك

فػي االيػاـ الصػعاب الػي  كالصػبورلدين االربكاف ( الرجػل الشػهم جم ان)
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 االشقاة اليالفاركؽ القلب الناب   عمر الي ك سعود الفيصل نبع المودة 

الي شقيقتي    التحياماليين  الذم أحبب  , الفريد العقد)شقير ( ـعونمدير ك

 الػي كمن االعمػاؽ  كتحيه لاصة بن  أحمد )توب المرقة (أماني الزرقاة 

أبا لالد )جزيرة بين بحرين (كنسأؿ هللا  لػه تمػاـ  ك ؤادفألي  الرائع أبو ال

 لالد , محي الدينالمي رـ لالد الي العقد الفريد محمد صالح ك الصحة 

)الكل ( كأبو بكر لالد المحػامي  أبي الزهراة الرجلك  تجدد الحماس الم

 تػي اليلػوؽفت الالدرر المصونات لاالال ليع كعطيه كالحساف الف ليات  

رع بنػك فػكالصديق الحبيب ياسػر محمػد رم ػاف مػدير  ( ناني السوداني)

ويػل كرفقاة الدرب الطاشر على مبادراته الذكية  كالي فتنميه الصادرات بال

 يع ف لكم مني السالـ الر إلى كل من يحب األمن كالسالـ في ربوع بالدم,

. 

 محمد أحمد محمد المهدم

 ـ 2290بر  نوفم92 –بورتسوكداف 
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علػى امتػداد الػوطن صػناع الثػورة الشػبابية  إلى أبناة ككنداكات  بػالدم    

 قًربػاف  مػن أجٍػل الحيريػة كالسىػالـ كالعىدالػة  هػ الذين قدموا  الميالشامخ 

 أهديكم ...  ركايتي "  أفزعونا .... !!    

 محمد المهدم
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 الفصل االكؿ

 

طها أشجار ) الكبركس  ( الي راة ,  تداعبها شالالت , تحيجاحية  نائية     

المياق العذبة , تغازلها  القمارل بهديل رائع ييلب األلباب , تعانقهػا أشػجار 

حناياهػا  هجػين  فػيت م  ية )كالمونليزا  ( ناعسة الطرؼ ,الحراز الشام

يقػوا علػى العػيش فػي توأمػه حنػاف )يتالحسػوف كاالبقػار (,  متجان  توا

التػػي يقودهػػا يػػة , )ال ػػراة ( تلػػك  المنتػػديات  األعػػراؼ )الجودتػػنظمهم 

حكماة القوـ  شعارهم ) سهك الحجػر مػا تسهػك االجػوادل (   فيهػا تطػرح  

النصيحة عاريػة دكف نفػاؽ ) دهبػر نعزيػه ( فيهػا تحكػيم حاسػم  للنزاعػات  

 نافذة توا يقوا عليها دكف نكوص. 

 تباشير اليريف

اكمة كدكل الرعد )أـ طرنقاعة (  كالبرؽ تتجمع السحب كالمزف المتر

الياطف كريح ) الزكبعانه ( كدعاة  المطر  أحساس بالرعب كالرجاة 

كاألمل , فتهطل األمطار فتمتلئ الرهود كالشقوؽ كتجرل الودياف 

المتعطشة تالطم الصيور, تهدر بوحشيه  )كالعنف الطالبي ( المشلوـ  , 

يط المتهالكة , نبات ) العوير ( تهي   كالمارد تلتهم  شجيرات  الشح

المتشبث يأبى أف ينحني  يقاكـ التيار بعناد , يصارع األمواج المتالطمة , 

(,  يترؾ األمواج  تتجرع  زراعه الطويليت رع كسباح ماهر  كينجو بف ل )

رحلتها  الطويلة  فيالهزيمة , تلتهم جيف البهائم النافقة  ك أكواـ القمامة  
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كقاذكرات ) التمباؾ ( الكريهة التي تستهجنها عن مجراها اي يم  تلفظها بعيد

( , فينثر الرماؿ ,تصفو مياق  المشيش  دكف )كلورة( ك على  أمجلوذبابه )  

جفتيها تنب  األعشاب المتنوعة  المهددة باالنقراض كاإلبادة النباتية بفعل 

وطي غير التعدم كالجحيم االستثمارم , التمدد  السكنى , التيطيط األلطب

به ) ذيل الفلو ( التبلدم ك عش , المؤس  فتالش  شجيرات السدر, الاللوب

عٍيير المير , السلعلع الًالحسكني  ) التمليكة, الركدك, ) أبصابع () أـ دفوفو (,

كىوله  ( لم تنجو من شبح اإلبادة النباتية  أكسح كأمسح  حتى )أـي المتسلق 

).               .                                                    

اليريػف  :( مواسم النفير كاألعراس لها طقػوس كمهرجانػات الكػل يػردد  

يقػص الشػريط التقليػدم  بطػل ) أـ زعييفػه (  .اللين مػن شػواقيرق بىػيًن 

فيصرخ بحماس أيد على أيد تجدع بعيػد( يرتفػع الحمػاس فتشػد األحزمػة 

إيقاعػات الطبػل الػراقص كالكػل يػردد كالحساف ال امرات  يتمايلن علػي 

  األهازي  الترايية المطبوعة عن ظهر القلب

 ) تيسا أقعد ساك   .. حراـ ليو (   

 غطوق بي فركى ... حراـ ليو (

 مسحوق بي دلكى ... حراـ ليو (

 )تيسىا أقعٍد سىاكً ٍ !! .... تسا أقعد ساك  !! (
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ة كدلاف قطار الشػرؽ ك هكذا حتى يرتفع دلاف الشًوٍاة في عناف السما 

كهػم  يتراصػوف فػي   (اليفشػات) أصوات الحناجًر كال ىحكات الصالبة ك

( ينتظػػركف إشػػارة مػػن دكاس بالحجػػازحًزيػػه كجنػػود أشػػاكس يػػرددكف ) 

)غرينيق ( الذم يداعب قرف الجاموس بعدها يطلق صػفارة  داكيػه كىزئيًػر 

تيتلػف صػفارته   )الديكىد( يشعلي بها الحماس ك إعالف بعيد الحصػاد  الػذم 

هػركف )  كالكل يردد :) كد البدرً سػمين (  عن دىكًل الحرب كأياـ القنص ,

( مشغوؿ يلوح  بعصاق الييزراف يتمايل يبدد فلوؿ ) سػارم الليػل(  الدنبارل

( ك يقهقػه بصػوته الدقػه دلنػق)فيطرحهم على رماؿ الوادم يم  يحتسي "

كاة المزركع تكريم لهػو كقائػد األجش : )تشربوق بالعافية  ( فتنهاؿ  عليه ز

 مهاب  ييشي الكل مجافاته .

زغركدة ) أـ جيفاف ( كصهيل الييل تمػنح المنافسػين  حماسػه كهػي      

( الميػزين باليىػدكرً ) مًرٍيىسػلًى بشػفىً بىرتىػالوي سىػمح ( هكػذا  ببرتالهػاتلوح) 

ركجي تتساقط عيداف القمح كتكوـ كالتالؿ يم ينفخ )الغرينيق( البوؽ كػالب

الوجػػوق يغطيهػػا العػػرؽ, الجهػػد  إعػػالف لفتػػرة  نقاهػػة  كتنػػاكؿ الطعػػاـ ,

األطفاؿ كهػم يقفػزكف علػى  سامات تٍنمو عن رجي كفرحهكالكفاح, االبت

 أعشاب التبن كسيقاف الذرة يرقصوف على نغم طركب حبيب إلي النفى :  

 ) بًنٍيه بىى فىنٍدىكيكو صالة النبي فيوقو

 النبي فوقو  ( ,بنيه الب  تٍوبو صالة 

( ,الشػام الكًينػي ) تػب ( كجرعػات أـ  المرتػوؽ فجغالكل  يتٍجشأ  بعد )  

,نظرات الصػبايا ,الحػب البػرل ك عيػوف الحسػاف كالسػهاـ  تيتػرؽ قلػوب 
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قًمىرًيه طًيًرل فيوؽ شىرؾ قىبى ا ( أنغاـ الشجن) الصبايا كهم يرقصوف على

غرينيق( ينفخ قػرف الجػاموس ينه  ) -لحني يلهب حنايا الحساف العذريات

ساحة النفير ) دكاس بال حجاز ( فيقفز الكل  من تحػ   إلىمجدداي العودة 

( بحماس تدغدغهم   البواتينظالؿ التبلدم يت احكوف يحملوف ألجرارم ك )

أغاني الحماسة التي تطلقها ربات الحجل  بصوتهن الغن  كطيػور الكػركاف 

ى الحٍوؿً ( مقػاطع رائعػة  يتػردد صػداها بػين ) الباردة لينا هللا يتميها لينا ف

 (  بزغاريدهن الحماسية  يتغنوف مواالة قديمه  : الميارـالجباؿ ك )

 ألريحه  فى" الصيلوف" ياسيدق  

 كالعرقي فى" الجيلوف" ياسيدق 

 جمالها مامهيوف 

 الفقرم مامشكور ياسيدق

 كن كجهوق  يشلع  نور" ياسيدق 

 الفقرم مامشكور

 الليل ياسيدق ,الليل ..  

 جمالها مامشكور

فيلتهب حماس الصبايا كالحساف الغواني فػى عيػد الحصػاد  حتػى تتػدلى  

( البػوؽ فيسػدؿ الغرينيػقالشم  بأشعتها الذهبية كق  األصيل , فينفخ ) 

قبل المغيػب يعػود األطفػاؿ الستار كميرج مسرحي فذ ذك لياؿ لصيب . 

أـ " بعصير  الٍػدكـ ) مليكعهى ليبهم "جال,  ؼعصيهم على األكتا السرحة من

( كلدشػات الحسػكني  كأشػواؾ الكػوؾ كال ريسػة تلػتهم أقػدامهم  بلكة
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فحػػل الثيػػراف) أمامهػػا   (يقػػدؿ)القطعػػاف التػػي  فالحافيػػة , يهركلػػوف للػػ

لقطيػع  كجنػود طليعػة  أشػاكس كهػم ككالبهم تحوـ حػوؿ ا (  أبوسٍنكًته

 *:   صعيددار نوا مقاطع  لشاعر فحل  من شعراة غي

 )كيورل ..!! كيورل .. !! 

 كورل شًن بدكرًل ؟ 

 كورل جىاتنا سىايرًق

 تىقٍوؿ كًزٍيىنه طىايٍرق

 كورل .. !! كورل زىرقٍا 

 زىرقٍا شلوفادق  

 بىى بٍرىفا  لليًشٍيم

 للقًليٍبى تىحرىقٍا ( 

مػػرح  كالجػػوارم اليافعػػات يحملػػن الجػػرار  فػػيكهػػم سػػعداة يرك ػػوف 

ق الماة علػى لػدكدهن األسػيلة , فرحػات يقهقهػن صدكرهن بارزق فيندل

( ك مرح , تقطع تيار حديثهن صوت العجػوز )أـ بيفشاتبغن  أنثوم يقف )

 !! ( عيني باردة يا بناتي أسٍو أسٍوجيفاف(  كهى تردد : ) 

 ابتسم  ) ن اؿ كوندا( فتاة رائعة  كقال  بأدب 

 هللا ماجراؾً حبوبه )أـ جيفاف( -

 بيتها يا بناتي  ( فياحها  ) المرأة السمحة سم  -

 نعم صحيح  -

 ( يا بناتي ,الدنيا لٍرؽ طًوٍيرىة أتزكجن كسوا ليك )كتاكي ( ,)  -
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 يا حاجه نحن اآلف )كتاكي (   كمشوارنا طويل جامعات كدراسات عيليا. -

 ( كقال  : جقمتهاجحك  )أـ جيفاف( حني بان  )

 ف. المرأة أذا )قىرٍت( القىانوف مىصٍيرها الكىانو -

 أذا تعلمنا سوؼ تغيير نظرة المجتمع كنيساهم في النه ة كتنميه البلد .  -

(: )الػزكؿ كًػن كًبػر مىػا يشػيلوق أالجنػي فلقٍصة كقيوفىػاض سىػاكً دل )  -  

عىنقٍودىق ( . أجحكتهن يم غادرت  كهى تجر أرجلها  المنتفيػة إلػى كولهػا 

وارت كهػي تسػعل حتػى  ت(  أـي جيركم مابتأكل دىرتيًنالهرـ كهي تتمتم: ) 

 ابتلعتها  شجيرات اللعوت . 
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بعػػد العشػػاة الكػػل يتسػػلل إلػػى منتػػدل ألنقعػػه )ال ػػالع كالمكسػػور(       

فيمتلػػئ كيحتشػػد بالح ػػور األنيػػق ,الػػرقص علػػى أنغػػاـ النقػػارة ,جػػرب 

رائعػة لالػدة  سػمفونيةاألرجل , كرير الصبايا ييالط غن   الحساف  ييرج 

تشػق عنػاف  يم تطلق الحكامة )أـ الفانوس( زغركدتها التػي في النفوس

( يػم تنثػر عطػر ) الكلونيػا ( ,  للمىػدًمكافتتاحيػه  )السماة  كصػهيل الييػل 

( فتلهػب الصػدكر حماسػة كشػجاعة , فترتفػع النقعػهتعطر بهػو كسػماة )

الدنانير) يقرجموف ( ك يتنثٍر على جفائًرها حفنات من الكرشاالتالعصي , )

(  ) بوشػاف  الكميلػه)) أبشػرل ( كهػواة الحػرب شػعارهم  جرهم :( بحنا

العندا موت بىبٍيعى لىيٍو بًبٍكًيىػرة دىاٍرىق تىلىػدلً لىيػوٍ (!! فتتػدافع  الحسػاف ال ػوامر  

 اهى ) فتدلي جفائرهن  المزينة بالودع التي ين ح منها زي  ) الكركار( ت

ؿ ( الفىرحً يرٍقصن بًغىػن ً أنثػوم كيجوق الصىبايا  )بشباسببيه ( اليىيٍل  يرشيقن 

( الممزكجػػة  المىايقيومىػػاكالعىػػرؽي ين ػػح كىحيبًيىبػػاتً البٍليػػورً تىفيػػوحٍ  يعطىػػورً) 

, يىغنيًن بًنشىوم كصىوتي طفولة رىائًع ييلبي األلباب : )النظيف يػا ( الكابسًنداب)

 جيىب ال ى .

 السىاكًني غىربً  الودم  

 ليكيو لي ( مع شيقيفة أـ قيركفً هللاي يي



ISBN 978-99988-50-53-8 

 م2222 -رواية / حممد أمحد حممد املهدي زعىنا 0فأ
16 

كاألمهات يكتفين بالمىشػاهدًة كالزهغارًيػد كالبشػرم كبىػث الحٍمػاسً كرشي   

( ,ً كبٍػاري  أـي جيػركٍم مىابًتىاكيػل دىرًتػيًنحليلى أياـ زمافى )  ييرىددًفٍ : يا –العًطٍور 

وف شػػواربهم  ( الفػػالًرة كيفتلػػالسىػػكرهكتةبجىالبيػػبً )(  يتٍحىنفشيػػواالقيػػوـ )

 ى ٍأشىػػجارى التىبلػػدًم يتسىػػامريكف يجتػػركف ذكػػرم  أليػػاـ  تحىػػ  الطىوًيلٍػػة كهػػم

( ,حوش البقر  ناقة شرنقو( , ) حرب الجلكايالالدات ) مقاهي الجنقو (, ) 

(  البقػوداللنػق ,)  الميػرًيينٍ فجػغ,) لياـ الجقركتػه ( ,طػوابير "الطػرادة " 

 الحػاج )دهمػاف( نهػ   بحمػاس , )جكًػ ٍ( كأياـ القنص فأيارت شػجوف

الزرقاة كهو ) ييػرددى: ) أبشػر يػا )بىعٍشيػوـ( أـ زعيفػه الفارقػك  (بكرشالته)

( قريػب مػا لمينػا قذةأبو )ندماف , فلوح العمدة بذيل الزراؼ كهو يدندف:  

ا ( حاكؿ  القفز كلكن داة النٍقرىس كالغ اريف لم تمكنه  ألداة رقصه يسو

يت ػاحكوف حتػى   -قًػطى  الغزالف الجافلة التي تحتػاج إلػي  ديرىبػه  كلًفىػةي 

 ينف  السامر, ٍأفىلًدىتهم ناصعة كحليب العنزة .

عىهيم تىكىسيػوهم الفرحػة , لػن يػداعب جفػونهم تىسٍرب الكيل الى م ػاج    

ن ,  يدغػػدغ النػػوـ جفػػونهم ,  الهػػم كال تعػػرؼ التعاسػػة إلػػى أفلػػدتهم سػػبيال

(  الكيوٍجىػػا) تػػوقظهم  يديٍػػوؾه الفجًػػر , ينه ػػوا  بًحمػػاسو كحيويػػة , يػػأكلوف 

( ىعػيٍني الػدًيك , حيػاة بػراةة كرغػد العػيش  التٍقىلًيٍػهتىقيوٍص أصهابًعىهيم في ) 

 كرقاد ) الظل( .
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كىٍقطه للوم إلى " كادم بور, تىسىلل ) الفكي ًفحىيلى ( دكف تأشيرة عي     

تىتىدٍلىى  ( بالسٍاكيبيً ٍالحىرٍاًز " , يلىفي  فىٍوؽى رنأًسه األشعث عمامة مهطىرزةو ) 

هًر ( الفى فاضٍ , يتوكأ عىلى عصا اليًيزىرافٍ المحدكدبة كظى )قيربًابهعىلى 

(  تىدلى  قىدىكـ شكواحًمٍارقي  أألشقر )شىمٍطاةى نٍهىٍشتها أٍنيابي الدىهٍرً , أمتطى 

بدأ ييطالع ًكتابه قىديمه مليلا بالٍطالسًم ( ظليلة , ريطىرٍطىتٍح ى شىجىرةً ) 

و يردد )أـي بيتٍرًًل  في كل شئ يسرم( , على كجهه المجعد كاألسحار كه

 .      تلوح ألاديد ك ت اري  عزفتها قيثارة الزماف فأكسبته تجارب كحنكه 

 بأرمله بكوخو رائعو ك أنكحوق  ب بًه أهالي القىرٍية , فتصدؽ لهرىحٍ      

, بلهاة  فاتها  يالية( , بدينه , بي اة كالمرمردعجاة  كينادكنها ن شزرا ) بأـ 

قطار التعليم  كلكنها تلقف  الًحنكة من تجارب اآللرين , بعد شهر العسل 

النقي  كسر ) الفكي فحيل ( جدار الصم  كقاؿ : يا العمدة ) دنباش ( 

فتبسم العمدة  )   -سوؼ نفتتح المسيد للعياؿ يوـ ألجمعه إف شاة هللا 

 دنباش الفحل ( ٍفتىل شىارًبهي يم  قاؿ :

 كؾ يا )شيخ فحيل ( شيوؼ ميتطىلباتك .مبر -

 سنرفع ليك التصور   -

كال تنسى )الحٍرًيمى ( هن في حاجه إلي حلقات عن الطهارة كاالبتعاد  -

 عن النميمة, الصالة كالتطاكؿ علي الزكج.

 (  تب يا عمدة طاعة عمياة ك عندنا األسرار أللدنية .نوجبهن) 
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 طهي  ؟! .ما في حاجة لعمك العمدة  )...( تدعم ل  -

 في) الثوـ ( الػ ٍكىرًلً يميزج بالينسوف .  -

 ( أكؿ مرة أسمع بيه .جكرليوـ )  -

( كألرج كيساي كأشػار, هػذا الفتٍػاؾ  مييالتًهأدلل الفكي فحيل يدق في )  -

 )فك األسد ( يا عمدق.

 )جىحك العيمدة بمكر كفتل شاربه الكث يم دندف: 

 ! (. يتوانٍ رًإ)) ىبنٍات  أـ )طي.( لالص   -

يا سيد العمدة ب  نيوصيك ) بالقوارير(  يم ) جحك حتػى بٍانػ  نواجػذق  -

 (   يا حمامة قلبي يأبى إال اللوامةبصوته االجش : )  (قرجم)يم 

 تبسم العمدة كقاؿ :

 سيدنا  بيني كبينك ) الشيغل ( دا ميجٍرب   .    -

 إنه  قىشاش الدموعً .  -

 السًر يا شيخ فًحيل !! -

 رؾى في ألبير يا عيمدة . سً -

 مع السالمة . -

 على بركه هللا . -

بالعوف كالنفير بني الشيخ فًحيل ) مىسيدقي( بأشواؾ النبق كزريه بعيداف      

الشحيط , تحم  األهالي دعموقي بعبارات التشجيع يا سيدنا : )ً شيل 

ونة( اللٍحم كأعطينا العٍ م ( , فتبسم جاحكه من قولهم) كالنملة الميم

حتى بان  نواجذق كأجراسه المتصدية كقًدىرة فىوٍاؿ قديمه , بدأ بالتلقين 
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ن , فقطب جبينه , كشر أنيابه ,  كالتحفي  كلكن لم تدكـ تلك االبتسامة طويال

( ,  القًرنٍتى( ,  لوح بصوت )  عًياؿ أـي عيسيحىدؽ في كجوق الحوارًيين )

الحديثٍ  كهو يصًيحي   التىعليٍم تىفوق بعىباراتو  جافه غليظة تتجافى مع أيس

( يلٍسعي ظهورى الىعن  رباجك) يا كىلبٍ قهم يا نًج  ( ك) ياكلٍد بأعلى صوته 

اليافعين , صًراخي كعويلي كغازاتو نتنه  تىفوح  تزكم األنوؼ ك الفكي فًحىيلى 

بزي  الغزاؿ علي ظهور يهي  كفحلى الجاموس يلسع ) بكرباجه الميعطن 

ك على تجاعيد كجهه المينصر  تنهمر  ار الجوارم األبرياة كصغاليافعين 

يستجيب  لرغباتهم , رغم حفظهم   ( , ال قلوؿحيبيبات العٍرؽ كشالؿ ) 

 المميز بالمدارس لم يعتدي ك يتندر في مجلسه ك ينعتها بيزعبالت )الترؾ( .                             

منه عبارات التقريع كالشتم  حتى  مرت األياـ ك هو بهذق الفظاظة , تتطاير

محدكد  اال)عياؿ أـ عيسي (, فركا من عنفه  أنف  من  مسيدق  السيمار

ن عتيق: )تلك أياـ عجاؼ لن  ,قسوته كغلظه فؤادق , فظلوا  يرددكف مواال

 ننسى ذكراها ( .

بعد  الظهيرة  , ينٍف  السيمار   فيمارس  الفكػي ) فحيػل(  نشػاطه         

, تعاكيذ كتنويم مغنطيسػي, ييػدع  ربػات الحجػل كالبلهػاة , تحػ   كهنوتيه

مسمى ) تيهلك اليصيمى , دهؾ الفٍأس , الجىلبٍػا , يعقػوب المنصػورم , البيػ  

( , فػػك السػػحر , اـي الصػػبياف الكبػػرل كالصػػغرل Bandaالمعمػػور كحبػػل ) 

( المهركسػة يسػقيها للنسػاة المفرعينكتعاكيذ كأبيرق  كقواقع  كعظاـ ) 

لعيقر الالتي فآتهن قًطار النكػاحي  هكػذا يسػلب أمػواؿ المهوكسػين بػذكاة ا
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فجػأة دللػ  عليػه زكجتػه   -( مهػم  البيػاضالثعالب يم يتجشأ  كيقوؿ : )

 كقال  :) أـ الييزراف  ( عاكزق تقابلك يا سيدنا ؟

 ( قيداـمرحب تعالي ) -

( , فدلف  الجوهرةاليلوة يدعى )  فييم أردف  :  أتف لي سيدنا قاعد   

 أـ الييزراف  كالقطة كقال  : أبا الشيخ حبابك ؟ 

( أـ القليػب النػار ) مػهيكز, فصػار يتغػزؿ )تعػالى السػمحة ) يامراحب  -

 أمرًؾ مينق ي إنشاة هللا 

 ؟ . يسترنيأنا بدكر لي زىكٍؿ  -

 )تىحمحمى ( كقاؿ:

 ألليله  نرقد ليك في الييرة ) لتي البياض (.    -

 ا أبا الشيخ .هللا يوفقك ي -

 فظل  يتمتم : 

 ( كالقبوؿ في الكفوؼ.البياضٍ)  -

( سػوداة  محايٍاكدعته  كهو يداعب مسبحته الكهرماف , يدلق على الماة ) ً 

( ,كيوقػع عليهػا بيػاتٍم سيػليماف, الًجيػزاف,ٍ يمزًجها بالزعفراف كالطالسػم )

غة سػريانيه ك ( يم ينقشٍ علي اللوح اليشبي بقلم العدارً ل أـ تىب يتجيرعً ) 

أسرار مطلسمة ملويه نتنه يتجرعها البلهاة بنهم يتوهموف بأنها تمنعهم مػن 

 السحر كعاديات الدهر , تلك هي لزعبالت ك نواة  لفشل  كلوم . 

( إلى المسيد كاليوؼ  يسيطر علػى  تماسيح الرمادعادت طيور السمبر ك )

فػه الالمحػدكد  كعىن القلوب كالميه   كقسوة  الفكي )فحيل(  كجربه الميبرح
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تنمر كتصبب عرقه يم قاؿ : مػن مػنكم حػاف  يػ ؟ يػم أسلوبا لم يتغير ,

( كقاؿ : يػا سػيدنا أنػا تماسيح الرمادلوٍحى ) بكرباج( القرنتي, فنه  أحد  ) 

حاف  جزة عىم كتبارؾ  )ب  (, نظػر اليػه  شػزرًا يػم قػاؿ : كد )الػبق ( 

عشػوائي حتػي  أغمػي عليػه فأيػار  ( يم  إنهاؿ عليػه بعنػف فًرٍليشًيلوقي  )

حفيظة زكجته , فصدته  كناشطة جريلة  تدافع بصالبة عن  حقوؽ الطفػل 

مػة كحقػوؽ أألفريقي  ك تناه  االستغالؿ ك العبث , تعػزز مفهػوـ الكرا

يػا سػيدنا :  هػذا عبػث نظػاـ تعليمػين عقػيم  غيػر  اإلنساف , فقال  بحزـ

 موفق ك يتنافى مع  مصفوفة حقوؽ الطفل. 

 ( عىزبةقلتي شنو يا ) -

 (  القٍلم ما يزيل البىلمً)  -

 . الشطة( ألليله تشيفيى أحمر من  يا كمريرق ) كهللا -

 (. حىرٍقكفي )دنقابة شطه  -

 ( دنقابة في )حىرٍقك ( أنا ؟شمركلههش ! )  -

 آم كهللا تسوم لي شنو؟ -

 .كجنايتك نسلي منك س  كي!عرؽ النساةكهللا عندؾ  -

فرصػه  فقفػز المهػاجر  سػياج الشػوؾ  المتهالػك  هذق  المهاترة  أتاح   

كأطلق ساقيه للريح كالسهم , فأصػدر  الفكػي ) فحيػل ( فرمانػه لحواريػه 

( أف يحػزكا حػزكق  فهركلػوا ,  للمهػاجرينبالقب  عليه حتػى ال يتسػنى ) 

طاردكق كالسنجاب  فأستيدـ  تكتيك )الغوريال( ك حرب المدف , تنمر كقط 

الكػػوبرا  قػػاتلهم ب ػػراكة , أستبسػػل , رشػػقهم  الػػذباد , تػػوحش كػػأفعى
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(  يجرجركف أذياؿ الييبة  كمآقي الفشل  التهكابهبالحجارة  فتقهقركا إلى ) 

(  كليػد الىػبيق . كالفكي فحيل ترتعد فرائصه  مػن شػدق الغ ػب يتمػتم )

 (. بيجى  تٍشىيًلوقي  فٍرلًي تٍانيًبكرق )

سلم للنوـ , قفزت  االـ بحنيتها تسلل  المهاجر  الى ديارق , تعشى , كأست  

, تحمػل زيػ  السمسػم لتمسػػح التشػقق كالغػبش ككػدمات ) أمدريسػػه ( 

 , تحسس  ظهرق ,  فاندهش  ك صاح  الحسكني كلربشه 

 )دل شنو ياكلد ( .  نه  الفتى مذعورا كأنما لدغه أبوزنبور  -

 هذا )كرباج ( المسيد  , -

؟ هػذق انتهاكػات كظلػم  )فتنمرتى األـ ( : أم نمط من التعلػيم هػذا -

على حقػوؽ األطفػاؿ ك اليػافعين , البػد مػن مناه ػة هػذا العبػث 

كاالنتهاكات الصارلة جد الطفولة البريلة ك البد مػن تفعيػل محكمػه 

الطًفل ! هذا هو ) يهوالكو ( العصٍر الحديث , عديم  الرحمة ذيك قلب 

نزؿ ميٍ  يم استطردت :هذا هو ألر  يوـ بالمسػيد , سأدرسػك بػالم

 ككفى 

غػرؽ الفتػػى المهػػاجر فػػي نػػوـ عميػػق كأسػػتيق  مػػذعورا علػػى ألصػػورق 

 الكالحة التي قفزت الى ذهنه فصرخ كطائر الشحركر  , هركل  األـ 

 ) بسم هللا في شنو ؟ (   فقاؿ -كقال  : 

( كػػاد أف  القرنتػػى: شػػف  الفكػػي )فحيػػل(  فػػي المنػػاـ  بكربػػاج )  -

 كقال  : يلسعني بعنف فتفل  األـ  على األرض
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( , لفافيش الليػل  ) أسػتعذ باللػه كنػم أـ بتارقأعوذ بالله من شر )  -

 نوـ غرير العين  (.                   

 

( يتصاعد في  عناف السماة , ترقعه الحداحيػد ,  المرتوؽ) دلاف الشواة ك)

كابتسامات  بائعات الفاكهة نحورهن مكشوفة, صدكرهن مشرئبة  يػداعبن 

المنقػػا( تلػػك اسػػتراتجيه تسػػوؽ , سػػبل كسػػب العػػيش ,  المػػارة ) شػػيلو

(  حمػػراة " كعزبػػة الػػدبيب ", همهمػػة الجسػػتابومحركسػػات  بعيػػوف ) 

السماسرة في لفػاة يلتهمػوف  عػرؽ األبريػاة يتبجحػوف )كردة مسػافة , 

 عربوف (  , يطوقوف رؤكس األبرياة .

تبػػادلوف  ( صػػبيه ينتظػػركف  شػػواة اإلبػػل  , يقهقهػػوف  ي اللكدابػػهدالػػل )  

 بريلة  لاليه من اليبث  كلطم تح  الحزاـ .( غفشات)

ارتفع   الشػم  فػي كبػد السػماة ك التجػار يهركلػوف يفترشػوف الرمػل 

لعرض ب ائعهم ) البرتقاؿ , القريب قصب السكر )الفافػا( البصػل القمػح 

المنقػػا قلػب الثػػور  ( , جػػجي   –( , عسػل النحػػل  الكرانكػػهالزيػ  دهػػن )

ط الحساف بالصبايا كالكل يتبادؿ المنػافع , الصػبايا  يتحكػركا السوؽ , ييتل

أريحيػه  فػي(   المػرين( الشػواة  )  مناصػيصفي مجموعات يتشاركوف ) 

( التي تػديرها الجػوارم  الركاكيبتتعالى أصواتهم بال حكات كهم تح   )
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صببوا عرقاي يفتيركف ) صػنعه فػي تكسيله لكسب العيش  , أحفاد داؤكد  ي

 اف ألكالدؾ من الفقر ( كنحن أساس التنمية  .اليد أم

( السوؽ مفغجاتفي المساة الكل مىشٍوف لحوـ الماعز كالتمر كالسكر ك) 

للطفاؿ , يتتبعوف  المذياع , متلهفين لسماع ألبار أبنػائهم فػي المػدارس 

الداللية كالجامعات في المدف البعيدة مدف األنوار كهم يدعوف لهػم فػي 

( المشػهور  الدٍمسػوركيعلمكم( يم يرسػلوف اليطابػات ك )المساجد ) ربنا 

( كالسمسم المردكس كالفوؿ المدم  كقػوارير العسػل بيمي  طويرق)

هم مػن ركز(  يحػأـ دقػولدجاج البػرم المجفػف )( كا الميطىبقكالفطيرة ) 

( كجػركرة التمسػك بػالتراث التابػا , التمبػاؾاالنجراؼ في مػأكل الرزيلػة )

الوصػػية فػػي المهلػػة( الحيػػاة صػػعبه يػػا عيػػاؿ تحتػػاج كاإلرث الثقػػافي ك) 

القنطور أصلوا ( كما تتغيركا )  دًنيا دىبنقا بدردقيوا بًشيًشإلي ٍ صبر كتريث, )

 ( . تراب

 

 

فى الصيف, يعود الطالب لق اة األنػ  كممارسػه الرعػي كجلػب الميػاق  

( الفرنقبيػػةكسػػقى المواشػػي كسػػباؽ الييػػل كالػػرقص علػػى أنغػػاـ )

( كلها تػراث حبيػب إلػى أنفسػهم  النفايرة في عمليات الحصاد ك)كالمساهم

جوف  كلكن  ما شاهدكق  في مدف األنوار كقارنوا بين قراهم  قد أيػار الشػ

م )قير في بدأ الهم   اليف كشئ من حتىكاإلحساس بالظلم  كالتهميش 
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ي اليػػدمات فػػمػػاة نقػػي كال كهربػػاة كال طػػرؽ معبػػدق , شيػػح  بائسػػة إل

)إنهػػا  تنميػػة غيػر  متوازنػػة (  كبػػوف شاسػع  كهنػػاؾ ) عػػركس ال ػركرية 

عمػل ,ميػاق شػرب فػرص المدائن (  تتمتع بالطمأنينة , أمن! رغد العػيش 

نقيه !مستشفيات !مصانع بسكوي  كنه  ) قديل( فقاؿ:  أنها  ) أنها قصه 

بلدين ( فأتكئ على) ديواف جراح حملتها الرياح ( لشػاعر سػوداني مغمػور 

 فترنم  :   يددار صعمن 

 )ناس بًتشربٍ كيوىكا كيوال 

 من حفير بتجغمكناس 

 حمير  لبدةناس تىوسٍد أيدل سىايً  راقدة فى  

 في الثور الكبير  شيلتيوق( عريسها ناشق تكيرماكأـ )

 كشوقه كىاسًح ككم آهة يطردها الزفًيير(  (يقرجم)كاف 

غػرض النه ػة فبدأ  الهم  يتزايػد , فتكاملػ  الرؤيػة تكونػ  الػركابط ب  

كلكن الحسرة تؤرؽ جفونهم  فدار الحوار بين  )قػديل ( كصػديقه  ) ديقػل 

 المشهور بكيحل الشييات( فقاؿ قًديل : 

 لماذا هذا البوف الشاسع  ياكحل الشييات  ؟ -

 ( . البياكلك ما بح  بجعٌيرؾالظلم يا قديل )  - 

 هل هذا كطن كاحد ؟  - 

 ال هذق قصة بلدين   -

   التنمية  ؟ لما هذا التهميش ؟ لما غاب  -
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البد من معالجه األمر عبر كسائل المطالب كالمبادرات ك التعليم المػنظم  -

 كل شئ ة الحقوؽ كإال جاع منا فللجياؿ القادمة لمعر

 إلى متى سنظل نتجرع الظلم كالهواف ؟ -

 البد من المناه ة كلو بعد حين .   -

افي اجتمػاعي يسػهم فػي مسػاعدة )تماـ  البد من تأسػي  كعػاة  يقػ  -

كتنوير المجتمع ب ركرة تنميه المنطقػة كنشػر الػوعي بػين السػكاف كبػث 

التنػػوير االيجػػابي كالتعريػػف بالنه ػػة لهػػذا الجػػزة المهمػػش  يػػم  دنػػدف 

 عرل الرائع بالمقطع الش

جتمعنا تكسرا ** كإذا افترقنػا تكسػرت أحػادا  ( . فالبػد ).تأبى الرماح إذا إ 

 رؤية . من توحيد ال

 فنه  ) دقل ( كحل الشييات  كأردؼ  بصوته الجهير   : 

كهذا المقترح رائع كأجم صوتي إلى األخ " قػديل " كأجػيف ) إف  هػذا   -

األمػػر  ال يتسػػنى لنػػا  إال برفػػع درجػػه الػػتعلم كالتثقيػػف الػػذاتي العميػػق ك 

للمجتمع عبر الحلقات بغرض نقل المعارؼ كتثقيف البسطاة عن الحقوؽ 

واجبػػات األساسػػية كدكرهػػم فػػي حمايػػة الموركيػػات كالت ػػامن كنبػػذ كال

العرقيات عبر إستراتجية الن اؿ كالعمل المشػترؾ كرفػع الحػ  الػوطني 

الماجي بهدؼ تنميه  المجتمػع دكف  الصف الداللي كتجاكز مرارةكتوحيد 

تمييز حتى ن من نجاح الرؤية كالتجربة , يػم أردؼ شػكراي ألتاحػه الفرصػة 

 المتواجعة  كجهة نظرم لي  لعرض

 قديل :
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دقل ( للمساهمة الرائعػة  اآلف بػاب الحػوار مفتػوح لػ راة  )  شكراي للخ -

 كالمدالالت فمرحباي بكم  أيها الح ور األنيق .

( , نػاؿ  التىػالوؿنه  ) عثماف الدكد( فتى مفتوؿ الع الت غطى كجهػه )

 قسط من معارفه في دار )صباح ( يومها  كقاؿ :

تكوين لجنة تسير يناط بها طرح دستور  متكامػل حتػى يتسػنى أقترح  -

لنا تكوين جسم قادر على تفعيل النشاط االيجابي  , فرحب الجميػع 

 بالمقترح فتكوف  مكتب تمهيدم إلدارة اللبنة األكلى .

, أرتفػع ظهػر التملمػل فتكامل  الرؤيػة ن ػج  , تغلغلػ  فػي األعمػاؽ  

الباكلػك مػابح  المطالػب كلكػن ) الوعى كتوسع  المدارؾ , ذاد سقف 

أرتفع صػوت صاغية , كأنهم يؤذنوف في ) مالطػة( , فػ األذف( كال  بجعيرؾ

 حياق لمن تنادل( .ال )  فز إلي السطحالحناجر ق

بدأت أمارة التنمر فدكن  في سفر رائع بعنواف )التنمية غير المتوازنة فػي  

همػيش الممػنه  شف  الظلػم المريػع كالتكغرب السوداف ( كبحوث ألرل 

الذم أشعل اللهيب في النفوس فأشعل  الشػرارة فػي مهػب الػريح بقػوق 

يقودهػا طػػالب لريجػي جامعػػات ذكل تجػػارب كحنكػه فػػي إدارة العمػػل 

الجماعي فظهرت مؤسسات المناه ة كالمطالػب, تػدرج  حتػى ن ػج  

( فكانػػ   المانقسػػتو( حتػػى رفعػػ  فوهػػة ) الغػػوريالاسػػتيدم  تكتيػػك ) 

هػػوكل  ى األمػػاـ أنظػػر  فنكػػل  بهػػم كلكػػن شػػعارهم  : )المناطحػػة كالػػ

( لاجوها حتى حلق  أسػراب الصػقور   هانه الذيدق ياسيدق الموت كال اال

( ,  كلكػن شػرارة ) التنقػو)  فوؽ رؤكس األكواخ المتنايرة قدل  كرقصػ 
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(  تحػػدؽ  بحسػػرق  علػػي  مػػدف األحػػزاف لهيبػػه أحمػػرقػػديل ( مشػػتعلة ) 

كشيػمرت الع ػالت   (المقػانص ) لييش  فعيرجػ المحترقة  ك مجمعات ا

نطفػئ  ؽ , تلك شىػرارق ) ًقػديل( قػب  لػن يالحقو  ككيشرت األنياب اًلنتزاع

 عندما تىصٍم اآلذاف  ك لم  يكن بين  الطغاة  رجل رشيد 

 

 عرض المقانص .... الى األدغاؿ !!
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 الفصل الثانى

 

ثػرق , جػف مرتعهػا  , ارتفع  درجه الحرارة كلهيب أكواخ محترقة مبع      

ن ب  ك م غ  كعصف التوت  تنايرت كركث بعير  , كان  قرم آمنه حتػى 

ري , )فػألتلط الحابػل بالنابػل( , أنقػ  عليهػا  كالمػارد كػالح فغشيها الع

(  يسعى يجػوس  بػين األنػاـ  حتػى أمتطػى   البسوسالوجه كالشمطاة )

النسػػي  فعشػػش فيهػػا يػػم بػػاض فمػػزؽ  األحقػػاد بمكػػر كدهػػاة مكػػامن  

االجتماعي المتآلف , باعد بين الصفوؼ ) فٍرًؽ تىسد (   , عػزؼ سػيمفونية 

) األلواف( الناشدة  التعيسة التي التسمن كال تغنى من جوع , فنكػل بحلػم 

هاج كألػتهم  األل ػر كاليػاب   كأيػار فػي فالطفولة ك نحر طموح األجياؿ 

هػو يقتفػى أيػرهم  النفوس الريعب , فكاف التهجير صوب الحصوف اآلمنة ك

 مع ,  ليتلقف  بقايا ما عافه  السبع كعطف  فيه الذئاب .كقطيع السى

ك الفزع  بظالله القاتمة  , لل  األكواخ كأنها فػؤاد )أـ  فونه ألقى الليل  بج

موسى( ,  بدأت الرحلة الطويلة الشاقة إلػى )عػركس المػدائن( , الطريػق 

الكل يتيفى كاليفاش يلوذ  ( تحلق فوؽ الرؤكس ,الكلدنقكعر كصقور ) 

يػػرك  , يػػتلم   طػػوؽ  النجػػاة كييشػػى أف تتيطفػػه ميالػػب المنايػػا ) 

( أشتر شظاياق  رعناة كحمم البػراكين الغاجػبة  ك طػوؼ الحػزف بقرنوؼ
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ككسػط هػذا  ذاد , حفػاة  يتسلل كالقط , امتلت القلوب بالرعب إلمػاة كال

اة كالعطػش كالجػوع الهادر كال جي  كالعرؽ المتصػبب كاإلعيػ الطوفاف 

الهالك ) ن اؿ كوندا ( اليافعػة التػي  جفػ  شػفتاها مػن شػدق الحرقػة ك 

الحسرة علػى فقػداف الػدار كالهجػراف ألقصػرم المتعمػد فلفظػ  حطػاـ 

كحلزكنه  البحر  اآلمن  ركلته بظلفها الحافي  كالتصق   بح ن أمها  ,الدنيا

براميػل البػاركد  ( ك األبابيػل) المالح ,  فزعػه ترتعػد  تصػرخ  مػن جػجي   

المتساقطة  كيريف الغ ب , كبمآقي الحسرة تػودع أكػواخ التهمهػا لهيػب 

 الحريق .

 

دلاف  األكواخ المحترؽ غطي عناف السماة كالمارد , شظايا  )القرنػوؼ ( 

( التعػي , أسػراب األبابيػل تصػرخ كالجػاف الٍفنػكملتهبة كالنيػازؾ , دكل ) 

موت كلدم )في يبات كعزـ كن اؿ تردد:المارد ,  فتتراقص المه  صرعى 

رقػص " التنقػػو "  شػػبع  يػم نهػش ,  ( الكلػدنق ) قػػدؿ(  , ال لػراب بلػدم 

فتالشػ  معػالم  األشػياة ,  األطػالؿ , مرتػع الصػبا , رمػاد المسػيد , ركث 

( ملتهبة  درادر)كالبعير  , قيرم  تآكل  فلم يبقى  منها سواة  حطاـ ألكواخ  

بح فوؽ رماد الحريق , تالش   فنعػق  فػي سػفوحها كاألفراف  تتمدد  تس

حميػه الجاهليػة النتنػة ك)عمػى  أألحقػادغراب الشؤـ يم نفث فػي مجمػع 

األلواف( يػم بعثرهػا كمزقهػا  كاألشػالة فػي غيػاب الحصػافة  كمحدكديػة 
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السقف الفكرم كال مور  السياسي كالتحوصل كاألنانية االينيػة كالعنجهيػة 

طػػاب الكراهيػػة  كرفػػ  األلػػر دكف مسػػوؽ العميػػاة  كجػػيق األفػػق كل

جزرت النعرة  كصفعتها يد المنوف فتالشي كل شئ  ,  الشػاق حلػوب كال ف

أغصاف السنط , فعلي م   عاشػوا  ةالمنفلق شفاهابتداعب  باةرجناقة 

حياة مشوهه  كالمعلبات النافدة  التي ييػدع بهػا الفقػراة كمػنح كإعانػات 

  يػائ  يصػارع الهمػوـ كلكػن بقايػا كهي كفى عمر الهالؾ , الكل  بائ

 ( .الرايقةجرح غائر على شفاق )  يلتنكلغالظ تنحدر من  األعماؽ   دموع
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 الفصل الثالث

 

دلف  " كوندا" إلى قاعه الدرس  فتػدرج   فػي سػلم التعلػيم  , حصػدت  

أعلى الدرجات فكرمتها المنظمات اإلنسانية كمنحتها جائزة التفػوؽ  بمػدف  

ا بقصيدة لشاعر أكاديمي من غرب السػوداف  كهػى مجػارة اليياـ بفوزه

 . التي كتب  بالعامية   الشهيرةلشاعر تراث القوـ 

 فرنقبيا القوـ

 (جلكسالً )علىكمرق  (الفي ه )على ً  **** ته اليوـ انثرها * كدده غىفشاتي  قومي

 ى حىسناةى " أنتالً"ملهوؼ عل كىعًبرةن            تلك ديموعو  على التمرايا أزرفيها ******-

 " كمرات ببوك " ككارك حًصانها جرال    كم  مشينا  أـ" دفسو" على" كهدرً" ***** 

ن  ك " أكقال"     من لم يجد كارك فال ينتابه حرجه ******   ينادل" شياؿ" له ع ال

 تفوؽي ًمشىمًش كعنبالى  (الجىغجغ)ك ركعه ككٌد الدكـى فى مرح و   ******" كهلوكهلو" 

 "اللوب" بالدل  كال تهفاح بيومبالً     م كددنا الدكـ ك"الستيب " فى فرح*****    ك

 " كارب ًصليبوه"  كأمبلوطو بشطال    على عجلو   *****"     (فجغناق ) معً الورفاؽه 

 بشطىً كعىرديبه " بدكوال" (فىقوس) ك " له طعمه  *****(حمي ه)ك ( بييسه("كأـ 

 أقىعىد ) سىالً(فرحو****  غطوق "بفركه" هال )تيسا(  لىككم  كرقصنا" أبوقزة" ع

 نفشو المساير كمشطوها  بودعال    "كللفرنقبيه" رقصاته  لها نغم *******     

 كحالق" كيرناكه" قصعتها" الغنيمال   بعد  العوـ كددنا الدكـ فى مرح       **** 

 بسمنال "ميصراف" " كارب صليبو" مالح*** -كفى العشاة  مسركرين فى" فجغ  
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 كالحظو شين  يجد فى الكبد  "ع مال"   كالكل يأكل فى صم ً كفى ك ادبً * 

 كالكل يم غ فى صم ً بال عجًلً  ******    كالحظوي طيب يجد " كركه" "كدكفال

 جيركرك"  "عًيير" ككوالل"أ تزكركف     " كرن ورن و" فى رم اف نعشقه    ***

 "ميرين" طعم  "مىرتوؾ" ببصاللً عم  ****  حليل ماجى"شاكرما" لم نعرؼ له ط

 كاحلى مزاؽه أستيمه فى قزازًل    كماة صافيه جغمنا على مهلو        ******   

 لبن" كابو" مصصناق   على عجلو  *****   حليل" الجًالكق" قبل ماتبقى "فيرصالً"

ن " لغنمالً"ككم من " تىيوسً" على ل راة راتعةن "******يا لوعة" التيي " تف  حيال

 فكيف ييلبلبي بين" شريحه " هوندال"   كاليوـى  كلم ىنسمع له " لبىبه "      ******

 لشيم الغوانى"  كم"تلوصه" ركجال   تلك لياؿو على البنشات أزكرها    *****  

 مرات "بتتى" حماـ القوز ك "كدكال"  لعيشقً سىموها بًمفرحةو   ****فى ساحة ا

 يىدعوىها  بمقرشهو       ****  مرات" بدنقل" شنات " بابوفن" كابالل كفى  الجزارةً

 مليانه ًبفىحىشالً "يشاهدكف "ييتيوبه        على" جىانىسىً" حديثه كيله مىرًحه     ***** 

 كأسًكيرتيو لىطوة " مينطبو" كيله  حىرجً      ******   ييفىصىلي  الصىدىر فىندككه كدًشىالً 

 " باالنيسلين" حليل " أبيوفىصه" "حبال"    انه أدشاش ميصنعةن      ***** كيىظهير أحي

 كيا لها من ماٌسىو كارداؼ مكردمة         *****   قالو أنيسلين مىطعوفن فى جلدالً 

 سموقي "سًسىتم" كاحيانه " بًشيورتالً"    ككم  فتى له "كونثً" مي بً بةن       *****   

 سموق موجه كمرات" بكيبالً"     سًىً" جىيقه حىرجي     *****        "جىبىطبيونا" "ككيون

 بىسكً ً بًنىدا"  بالميركه كحىطبالً       "فًلله" غطى  جبيىن" اليدكدى" فى كجلً******** "

 لًشىييم" الغىوانًى "مىطىليوصو" بريكجال  اللًشىيم" شىكيو" كال حتى "مييىرًسىها"     ****"

 " يمكرف ى" العينىقً "مىيىريكشو" بحبالً    امه على عجل     ******    الكل  يمشى هند

 بًسىعفالً مى فورو رًشي"الجفندل" بًرشى كاليوـى نمشىً الى" الصاالت" فى ىمرحً ****  بً

 حليل الجىفندل برش دندكر" بسعفال"   تىرل ال ييوؼى على الموكي ً فى فرحو ***** 

 ياساتر العيب أستر فاطمه "ديقىاللً"       *****         على الرصيفى ترل كجه لغانيةن 
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 نعوذ بالله من" فنكو" "كديكشكالى"      ****          نا   كلتومه  كعىساللربى أستر بنات

 شوقىً " لمرتوؾو" ملفوؼو فى  عودالً      يا لها من " فًريشه" كنا نفجغيها   ******  

   حليل المشًيش ك تبريقه فيه  "رنبال"      ******       كماةي صافيه عىزبه لجاغًمها     

 ت اهى" أستيمه كشانبيو"  فى" قزازل"  ** سعين" على  قًرباة" ميعطنه"   * كماة "

 لًشىييم الغوانًى "مىطىلوصو" بركجال   اللًشىيم" شىكيو" كال حتى "مييىرسًها"     *****

 *   كالطعن نصل  كال كوكاب" جلكالً"*  الرصيف أرل   العشاؽ" فى مرح" على   

 ك الىكيلً  يمشى هندامه على عجلً  ***  الكرشاله  فى االبط "كالسفركؾ" ك"حنفالً"

 قىنىقوي ( كال" كنفوت  " كسبالل ال           حتى البراعمى  فى "الهياس ً" في فرحو  ***

 ه ككم قشركها ) جلدال   (بىرطيو" الويج    ترل النواعمى فى البوتيك فى مرحو ******" 

 الع هم "شبتو" الحكوها  " قوبال"           ككيف اف جاق  بهم زرعا؟ ******     

 لفو " الكدامييل " فوسكى " "جنقور"  بالرأل      ه ل ائقة جاق  بهم زرعه *****تب

 "ع مال" ؟أتزكركف "شًليل" مىرىبىوطه فى        طاهراتً عىشقيتها     *****  تلك بقاعى 

 كشوؽً الشىته  كأـ كلتومه حىدبالً              تلك بقاع ياصحابى  عشقيتها     *****   

 " مر بوط صليبو على فىرعى" العًردالً      أ تزكركا " الككو "مطوطح" على مرحو *****

 ك دهبالً  على عينقً اشًتىه كالباتيًلى      ******   كىديدىتي اليوـ انثرها         هذل ديرىرو

 كىزفرة  ه ملهوؼ على حىسناةى " أنتالً"      تلك دموعو على التمرايا أزرفيها  ****      

قفزت إلى المرحلػة الثانويػة  فالتحقػ   بكليػة البنػات الجامعيػة قسػم      

) عركس المدائن ( فنهل  من معين  الفلسفة كعلوـ االجتمػاع  فياآلداب 

الفقػر فػى أفريقيػا كدكر حركػات  كتعمق  فػي ق ػايا التنميػة كمشػكالت

تحقيػػق الديمقراطيػػة كالعدالػػة االجتماعيػػة كعالقػػة الحريػػة  فػػيالتحريػػر 

بالعمل الصحفي  كحق الفكر كق ايا المرأة كالطفػل كمناه ػة منتهكػي 

اإلبادة الجماعية كق ايا البيلة كنبذ التفرقة العنصرية كالتمييز بين الشػعوب 
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لفكرم ككان  مولعػة  بالكيتػاب األفارقػة  هكذا نهل  من المعين الثقافي كا

كعلى رفػوؼ مكتبتهػا عنػاكين  ألسػفار كدرر مػن األدب اإلفريقػي اليالػد 

? , التنميػة غيػر  why back to Army-)جنػوب السػوداف األفػاؽ كالتحػديات 

المتوازف فى غػرب السػوداف , السػوداف فػي النفػق الميظلػم , مػن جىػيع 

اف , الحريػق فػي جنػوب السػوداف ك السوداف؟, عشرق أياـ هػزت السػود

سلسلة من الفكر اإلنساني الرائع التي لعب  دكر بارزنًا فػي صػقل تجربتهػا 

كتشػػكيل رؤيتهػػا كاتجاهاتهػػا الفكريػػة ,األدبيػػة كاالجتماعيػػة , تبػػدد الظػػالـ  

أنقشع فأحػدث تغييػر إيجػابي كن ػ   فػي  تكوينهػا المعرفػي,  الثقػافي 

تغيػػر االيجػػابي  كالمسػػاهمة  للنهػػوض كاالجتمػػاعي فكػػاف  شػػعارها ) ال

بالمنظومة اإلنسانية نحو أفاؽ أف ل في ظل كحدق ك تنػوع متنػاغم ترنػو 

كفػى حػدؽ العيػوف  ( عاذة)لتحقيق الرفاهة االجتماعية للسرة  الدكلية ك

.يم أغم   جفنيهػا كسػرح  فػي حلػم عػري  .) كطػن كاسػع شاسػع 

دؿ ,المسػاكاة ,الحريػة محصن اٌمن للجميع , أساس نه ته نشر قػيم  العػ

 السيلم االجتماعي كمصفوفة حقوؽ اإلنساف ( .
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 الفصل الرابع

 

دالل الحرـ الجامعي الشامخ  الذم شوهته الملصقات , يع  بالطالب ,    

الحػػراؾ محمػػوـ , األزيػػاة المحزقػػة الملفتػػة للنظػػار الغػػن  التميػػع ك 

قرمزية , نظػرات الطػالب الجامحػة ( تداعب الشفاق الالبيرغرسندكتشات ) 

لذكات المقل المكحلة بدالؿ , األناقة كالهنػداـ كمهرجانػات األزيػاة تشػغل 

هموـ الطالب ك )كوندا ( كسط هذا الحراؾ الطالبػي , مهمومػة تدغػدغها 

هموـ كطنها الجريح ك هي تهم  : ) كيفيه اليركج من األزمات المتواليػة 

رت الػػوطن  هػػل سػػنتعافى مػػن االينيػػة كالهػػزائم أالقتصػػاديه  التػػي أفقػػ

البغي ة ؟كيف نتجاكز المرارات كالحقد النوعي , الكيد كالنفاؽ االجتماعي 

الوطن من ركب الح ارة اإلنسانية فجعلته يسبح  المع الت كبل   ؟ هذق

كهػم علػي  قبطانػه أفزعونػا األمواج يصػرخكالغريق كسط اليهم المتالطم 

.!! لم هذا  الفشل ؟ هل جباب حجب الرؤية عن القبطػاف؟ القيادة.كابينة 

أما غياب التيطيط السليم  كالحصػافة فػي  إدارة المػوارد كاألزمػات ؟ أـ  

العقم السياسي ؟ أـ شية في نف  يعقوب ؟ أـ تيلف  فػي فلسػفة ك 

تصميم  المناه  كعدـ قػدرتها  إلعػداد كصػياغة المػواطن الصػالح ؟  كال 

م  بنا السفينة في اليم كالقبطػاف يفتقػدكا البوصػلة  بػال تهي متىندرل إلى 

 لارطة طريق  تهديهم إلي  المرفأ ؟ لكي ترسػوا الػي بػر األمػاف ؟  !!  ك
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جرب  كف بكف كأردف : ) بالدنا تحاط ببحيرات الػنعم مػن كػل الجوانػب 

أنهار عزبة أراجي بكر غابات حظائر سياحية يػركة حيوانيػه معػادف ككػادر 

كال ندرل كيػف نػديرها ؟  كالقبطػاف يتهػافتوف همه الهجرة  بشرل طموح 

إلي شهوة السلطة  دكف برام   فنحركا طموح آالمه حصادهم الصػراعات 

, المكايدة من أجل المناصػب كالنياشػين كاألنػواط كالشػعب يػلن بتملمػل  

( سياسة ,  فلم هذا التيلف في عصر تتحدث الشعوب زيركفكاف المؤشر) 

القرل الذكيػة , حمايػة البيلػة , التنميػة المسػتدامة , التعلػيم عن التواصل ك

فوؽ الجميع , بناة القدرات , اإلنتاج المعرفي , مصفوفة حقوؽ اإلنساف ؟  

فلماذا يداعب قبطاننا  حصاف طركادة اليشبي الذم تنػايرت مػن أحشػاةق 

جحافل التيلف كالرجعية  فاستباح  كل شية  , حرؽ األل ر , الػرقص 

بأكملهػا فػي   فحشػركا )اإلكزة لجماجم كهم  في نشػوم السػلطة علي ا

(  فػي مسػتنقع الػدماة  الفقػر, العػوز عػازقطي المجتمػع ( يػم أغرقػوا )

فتصدرت ذيل ألقائمه بال مناف  !! كفجأة قطع تيػار تفكيرهػا حػاتم فتػى 

جامعي يدرس بقسم الدراما  )لعوب (  فتقرب ,جاذبها أطراؼ الحػديث  ك 

( مستيدماي إستراتيجيه ) الركشةنجاف القهوة الحبشية  بمقهى دعاها إلى ف

صيد الحساف العزؿ , ابتسم  قبل  دعوته يم تحاكرت بذكاة األنثى فنفذت 

إلػػى أعمػػاؽ حنايػػاق قػػرأت أفكػػارق  استشػػف  لػػواةق  كجػػحالته كجدبػػه 

المعرفي فأحس   بالحزف كالريػاة كهمسػ  فػي دكاللهػا  )شػباب لنػع 

في الشباب الطامحين ( فتحمحم حػاتم  كمسػح كجهػه أللير فيهم كبورؾ 

 بمنديل الورؽ يم قاؿ :
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 )شنو يارائعه سارحة كين ؟ -

 معه ياحاتم مرحب .  -

( المنقا شويه  , دعينا  نندح نتأمػل عيػوف الحػور ك الثغػر الملػيح   ركقى)  -

 كعينام باردة  ( .  تبسم  فردت :

 هللا ما جراؾ يا حاتم. - 

 اذا يا  كجه القمر ؟طيب تشربي م -

 شام سكر لفيف  -

 السكر بشرب السكر شرفتي يا فاتنة !  -

 أن  عاطفي ك مرهف  ككلل صبابة .  -

أسمحي لي  أف  أتأمل هػذا الجمػاؿ كالقػواـ الممشػوؽ. ) هللا أنػا مػن  -

 عيوف المها ( 

 الغنائي .  في مجاؿ الشعر الغزلي ك حاكؿ أف تبدع كتستثمر -

 وف االستثمار في الشعر ؟ هل هذا فتح اقتصادم جديد ؟نعم ! كيف يك -

اآلف بػػدأ الشػػعراة يسػػتثمركف فػػي أشػػعارهم كيسػػمى هػػذا النػػوع   -

 باالستثمار التيصصي .

دعيني من االستثمارات أنا أعشق الحساف السيمر ال ػوامر كأنػ  أنيسػة   -

 تمللي العين كالياطر  .

مرهػف كأنػا أميػل ألعمػاؿ  النزعة, عاطفييا حاتم هناؾ تقاطعات أن   -

 الفكر كق ايا السياسة كحقوؽ اإلنساف لاصة المرأة كالطفل.
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  ) الدقاقػة( نعم أم تقاطعات ! قل  لكي  إنني متيم كأموت في الي رة -

 هل أرتشف من شهد العناب ؟  إنني عاشق !!

 أن  متيم ككلك صبابة  كنار الجول تشتعل في حناياؾ كالهشيم  .  -

اطفة جركرة لإلنساف كالماة كالهواة  تمنحه األمن كالطمأنينة الحب كالع -

 ) يا كوندا (

إدارة هػو سػلوؾ إنسػاني رائػع فالبػد  إلىأتفق معك كلكن الحب يحتاج  -

 من استثمارق بإيجابيه يا حاتم .

 )ما سمعنا بهذا في األكلين (. استثمار في الحب,سبحاف هللا !  -

 نشل. تحتاج إلى يا حاتم أن  غريق اليم ه  أنه  -

 أنا ألوؾ بالسمحة األسد النتر . -

بفرساف )عمورية ( كيف نثر الشاعر الجاهلي الرؤكس في جبل  ذكرتني  -

 (  . النتركأن  اليوـ تقوؿ األسد  )دب كهو يفتير للمحبوبة ,تلك إبادة ,األحي

 نعم !!! . -

 داكة كيا حاتم هػذا عصػر التفػاكض كالحنكػة, انتهػى عصػر الغابػة كالبػ -

   اآللرين.حقوؽ  كالسلب كالتهاـالوحشية 

 ( . الديكد  البداكسأنا الفحل  ) -

دة تصرعك ,نحن  فػي عصػر التقانػة كالعػالم كلػه قريػة نيسمكة تونة ع -

 إلكتركنية كين )ديكد ككين ديكاس( .   

 دح في العشق كنرتوم من كأساته كالصبابة.دعكي من اليزعبالت فلن -
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حاتم أنا عندم ق ايا, مشػاريع , ألعػادق التػوازف فػي بلػد  صبابة شنو يا  -

أهله  تطحننهم رحى أالميه الثقافية يكسوهم ال باب المعرفي  ال يميزكف 

بين األشياة , هم فػي أمػ   الحاجػة للمػاة النقػي , كلػدمات الكهربػاة, 

 الصحة  , الطرؽ المرصوفة كتعليم مميز ألبنائهم كأن  تقوؿ صبابة .

لك للق  للصػبابة كالهػول كاألنػ  الجميػل لػم تيلػق للمرهػق فتاة مث  -

( لاكم الوفػاض  بالجنقوية) يربط عنقه (يتفلقص)بلد الكل  فيالسياسي 

 كوعه من بوعه ( . أين يدعى أنه سياسي جليع  كهو ال  يعرؼ )

معلػػيش أنػػا  اطمػػح  ألجػػيف متغيػػرات جديػػدة كتنميػػه مسػػتدامة  علػػى  -

 مستول األسرة الدكلية.

 متغيرات جديدة ! كيف هذا حلم كبير  ؟ -

 يكوف الحلم كبير كنطمح بتحقيقه.  يجب أف  -

 للينا يا)كوندا ( من اآلماؿ الف فاجة . -

 الهم كبير كاألمل عري  يا حاتم  .  -

 للينا يا )كوند (  في الهول !! -

 ال مجاؿ للصبابة كالجول كاإلطالؿ كم ارب اليياـ   .   -

ى قبػر العاشػقين ( كقػراةة  يواني الجديد ) أكليل علػطيب أسمعك من د -

 كتبته يومها كأن   قادله كالطاؤس إلى المكتبة المركزية .  نص غزلي

 اإلنتاج.تف ل يا حاتم أسمعنا ركائع  -

تحمحم يم قاؿ :  أهدل هػذا الػنص الرائػع إلػى الفاتنػة الػدعجاة ....) 

 كوندا (.
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 ماذا يقوؿ الناس ياسميراةى عنا؟ !

 ولوا  عٍاشقه ملهوؼ جىني  !يق

 أـ يقولوا ريكميو لي  جوليد  غني

 ماذا أقوؿ  ؟!

 ناعيوـ شاح البدر 

 ما دهي الغريد  يا سمراة منا

 لم هذا الصد يا سمراة منا !

 أـ كشاة ظالمين قلبوق ظهر المحنا

 البدر عنا حبيبي لم شاح  لس  أدرل يا

 حبيبى لم أستأيرت عنا كم فجعنا يا

 ب الرهيف كأمتطى ظهر المجناتصدع القل

 ما علمنا ياحبيبى كما الذم ينلك منا

 لم كل هذا الصد  ياسمراب منا ؟

 لم أستعصم  منا ؟

 تناير الشوؽ كالحنين جاع كل العشق منا

 ما تغنى بعدها شاد كال عصفور غنا

 ماذا يقوؿ المرجفين اليوـ عنا

 المعنىهذل سالفه عاشق أنفطر قلبو 

 ل لم أجع  الشوؽ مناايها الطرؼ الكحي

 جاع  منا
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 يوـ أستعصم   منا

 عصفور  غنا . تغنى بعدها شاد  كال ما

 توردت كجناتها  يم قال  : 

   الوق .يا حاتم أنه  كانف  الغبار أستثمر هذا الفن الراقي ك ال ت يع  -

 من األلر أقوؿ تم الرف  كتحطم الكأس. -

فكػر بعقػل مفتػوح شػوؼ يا حاتم المسألة لي  تحطيم كأس , حػاكؿ ت -

ه المييلة الشعرية كبث  ركح اإلبػداع جد عاكزة  شنو  من مثقفيها يم  كالبل

, أبعث  برسائل إيجابية تدعم طموح  المجتمع ال  تناكفي للصبابة  كحػدها 

 , دع عنك عشق قي  كليالق تلك أياـ رعناة ال نعتد بها في  عصر التقانة    

 كاألطالؿ ك المآقي .الذكرم   كيف؟ يعنى ال نجتر -

(, مسػػاهمه بػػنص  الكارزمػػاللطػػالؿ  !!  هػػذا عصػػر  الجديػػة  ك) ال داع  -

ايجابي  تدعم بناة اإلنساف في ظل كاقع متغير تكفى ك دكف مػآقي يكػن 

 ليك أجر المساهم .

يػػورات الجيػػاع كالربيػػع العربػػي ك  ب )ياكونػػدا( الصػػراعات المشػػتعلةطيػػ -

   ؟ معالجتها اإلبادة  الجماعية  كيف يتم

حلل بػذكاة كفػرؽ بػين  يا حاتم لطط كتحقق ك أدرس كقارف  بعمق , -

الفرية الكاذبة كالحق األبل  كال تتػرؾ ال ػباب يغشػى علػى أفكػارؾ فػإذا 

آمن  بالفكرة فعانقها  بحكمه يكوف ليك بصمه إيجابيه فػي دعػم الق ػايا 

 اإلنسانية .

 راعات  من البعد ؟ تعنى هناؾ أيادم لفيه تحرؾ األحداث كالص -
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رة بنشػر الػوعي كبنػاة موجودة لكن البد من دحر األفكار الشػري األيادم- 

الحػ  اإلنسػاني ليكتسػب مهػارات الػدفاع  اإليجابية كتطػوير قدرات الفرد

 كالمهاترات الغلفاة  السالبةكتيفيف الصدمات برحابه صدر الف االنفعاالت 

التسػمن كألتغنػى مػن  فهػيبمفهومهػا العػري   هي مؤشرات لل حالة 

   جوع.

 هذا يحتاج إلى فترة طويلة ) ياكوندا (  - 

تحقيق األهداؼ العري ة يحتاج إلى إستراتيجيه النف  الطويػل كتمػرين - 

النف  على الصبر  كالمثػابرة كاإليمػاف بالمبػادئ كالعزيمػة كفلػق الصػبح 

 قريب .  

لجػرأة كالطمػوح شكرا )كوندا ( جل  إليك كلهاف ك عاشق فأحبب  فيك ا - 

رؤيتك الثاقبة  كأنا منذ اليوـ سػألتزـ بدراسػة الفلسػفة  سدد هللا العري  

لتكػوين مالمػح  كرؤيػة متكاملػة  خ كمبادئ السياسة كعلم االجتمػاع كالتاري

المنظومػة كإستراتجية تفوؽ لتحقيق األهداؼ اإلنسػانية للمسػاهمة  فػي 

يسػع الجميػع لشامخ الوطن يا الكدعم ق ابناة المدينة الفاجلة  العالمية ك

 بكل تنوعه كتفردق في ظل الوحدة   .

 الميموف.مكتبتي الياصة ترقص طرباي ك ترحب بقدكمك  أن ,رائع  - 

 كداعاي  كوندا  - 

 حتى الملتقى يا حاتم  . - 

ة الفتػػى الجػػامعي كدعتػػه فأحسػػ  باألسػػى يػػدب فػػي حناياهػػا ل ػػحال

سأل  في نفسها تالشهوات ف إلي كتيلفه الواجح كميولهكجمورق الفكرم 
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لتحملػػق فػػي كجػػوق الحسػػاف ا)هػػل الجامعػػات منتػػدل  لق ػػاة األنػػ  ك

(  الفلقصػة( كالبكاة على األطالؿ ,تلك هي )  الجك كمغازله ) الفارعات 

العمياة  كحصادها السراب كفقداف الرؤية كاالتجاق السػليم  كالغػرؽ فػي 

سياسة  هيأـ تلك  ,ا عنها الزمافمستنقع  األفكار الباليه المحنطة التي عف

المنػػاه  اليفيػػة التػػي ترتكػػز علػػى  الحفػػ  اآللػػي كالمحاكػػاة كالترديػػد 

البغباغاكل  كحصاد السنين العجاؼ جمور األفػق كصػورة مكػررة  طبػق 

كصراع  (االينيه ) األصل  يم همس  : يل  لمستنير يسهم بسلبيه في دعم

عيػة كألفػرؽ بينػه كبػين  ذكات األلواف التعي  هذا هو قمة التيلف كالرج

األظالؼ في شئ فالبد من مراجعة مناه  أعداد المواطن الصػالح حتػى 

ال ندكر في فلك إهليجي  كلتكن فلسفة  التغيير االيجابي أكلوية في إعادة 

عششػ  الصياغة للشيصية السودانية كإزالة التشوهات التي تسربل  بهػا ك

لبن الحقد  كالكراهية كالنفػور مػن فأرجعتها في حناياها ردحاي من الزمن 

األلػر الغػرؽ فػي بحػػر االينيػه اآلسػن كاألنانيػػة  كالتحوصػل حػوؿ الػػذات 

كالنرجسية كالعنجهية تلك مفاهيم سالبه تجاكزتها المجتمعات الراقية  هي 

متاري   تحط من قيمه اإلنساف كتقف حجر عثرة  أماـ تطورق كنه ته  ,  

لمواكبػه متطلبػات العصػر كالح ػارة ك  تقلل من عطاةق كتحد من قدرته 

كهتف  في دكاللهػا  ) تلػك مفػاهيم فتاح االيجابي بمفهومه  العري   االن

في النفوس فتشوه  مالمػح األمػة  حلزكف النفاؽ كعمقها متحنطة جلبها 

فالبد من تغير االتجػاق نحػو فكػر ياقػب   -يم أردف  )حالنا تشفق العدك ( 

د كاألعراؼ الباليه ك تستبدؿ بمفاهيم بديلػه كقلب رأس المجن على التقالي
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كحقػػوؽ اإلنسػػاف كالمسػػاكاة كالعػػدؿ ك الرفاهػػة االجتماعيػػة ك التنميػػة 

المتوازنة كالمشاركة الناججة كفتح المسػارات لقوافػل  اإلبػداع كاسػتثمار 

التنوع كقبوؿ األلر ككجع الشيص المناسب فػي المكػاف المناسػب لكػي 

يسػع الجميػع فػي  لبنػاة كطػن شػامخمسػتدامة تتكامل النه ة كالتنمية ال

كجههػا كهمسػ  : هػذق مسػؤكلية تقػع علػي عػاتق   أريحيه . يم مسػح 

العقوؿ النيرة من مثقفي بالدم الذين رجعوا حب الوطن من يدم  )عازق 

( فهبوا لحماية الموارد للجياؿ القادمة ك)القزقز يبقي شجر( .  عػاد حػاتم 

لييبة كالفشػل منكسػر اليػاطر مهػي  الجنػاح إلى الداللية يجرجر أذياؿ ا

كرفاقه في أحر من الجمر فػي انتظػار النتيجػة , فتسػرع ) مػاذف ( كسػأؿ 

 بلهفه :

 يا حاتم هل صرع  ملهمتك  الفاتنة ؟  -

 اٌح .. أككؼ ..اٌق !!  -

زمػن  فػيفتك تجربػه الحػب ؟ هل أسعأأدهشتها بمفردات القباني   --

 كحبيبتي بكماة ! ؟اشق كعابر سبيل كإدمانك ألكراؽ ع, الكوليرا 

 ماذف  !! يا حليل قباني !! انتهى زمن القبانيات يا -

حناياها قل يا حاتم يا فحػل الشػعراة االماجػد  فيهل بثث  شجونك  -

( أـ  ديػار البػداكيي  فػيمػذبوح هل نثرت فيها درر من ديوانك الرائع ) 

 قبر العاشقين ( !! صرعتها  بمقاطع من إصدارتك الجديدة  ) أكليل على

 أككؼ !! هللا يطولك يا ركح . -

 الدعجاة ؟   استهجنتكقل لم أن  ساهي , هل  -
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 كن  أمامها متسمر كلوح اليشب. -

 نعم !!  كحصاف طركادة  !! . -

 طركادة اليشبي  زاتو  ياماذف . -

 (؟!  فالصونفد صبرنا نورنا دكاكين كإبداعات كعنتريات كلها راح  )  -

 حاتم الى رفقائه شزرا يم قاؿ : فنظر  

هذق الفتاة من نػوع آلػر تمتلػك يقافػة , كعػى ,حصػافة , أبعػاد كطمػوح 

عري , حوارها شيق ييلب األلباب لهػا رؤيػة عميقػة  متكاملػة للشػياة ك 

تبشر باالنفتاح المعرفي كنقل المعارؼ كالتعلم من اآللر كال تعتد باللونيػة 

نسػػاني بػػين شػػعوب العػػالم كتػػدعو كتػػؤمن بػػالتنوع كمصػػدر للثػػراة اإل

 لالستفادة منه لبناة عالم لاؿ من النفاؽ االجتماعي 

طملنا يا حاتم هل مىنحتكى الموافقة المبدئيػة ليػوض تجربػه الحيػب فػي  - 

 ( فمسح حاتم جبينه كقاؿ : الىكنٍكىشهًزمنً ) 

يا شباب نحن جيل ينتظرنا الكثيػر مػن أجػل تطػوير بالدنػا حتػى تلحػق   - 

اكب األمم المتح رة التي يشيع فيها األمن كالعدالة  كالتنمية بمفهومها بمر

العري  كمصػفوفة حقػوؽ اإلنسػاف  فالبػد أف تتغيػر سػلوكنا المتوحشػة 

 كنرك  نحو المفاهيم االيجابية  . 

 ماذف يسأؿ :

زمن) الكنكشػه( كمنتػدل  فيكيف تقصد ما نقع فى الحب ؟حليل الحب   -

 اليرافيات  
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غيير  مفاهيمنا تجاق  المرأة  كتعليمها كاأللػذ بيػدها إلػى األمػاـ أقصد ت  -

 كال نعتبرها مجرد حاجنه ككعاة  لإلنجاب .

ما شاة هللا  لقد تأيرت بمفهوـ نه ة  المرأة , أحني مجهود قاسػم أمػين  -

 تعليم البنات . فيك بابكر بدرم الرائدة  

يجابيػه كنبنػى فيهػا إ فػيالبد أف نتيح لها فرص المشػاركة حتػى تسػهم   -

( الرجػاؼ( الناهػد كتػالؿ ) الفافػاالثقة ال نركز علػى ت اريسػها كيمارهػا )

   .بل ننفذ إلى قدراتها العقلية كننميها بالعلم كالمعرفة كبناة الثقةالشامية 

هد العػرض كيف نتجاكز الت اري  كيمار )الفافا ( الشػامية كأنػ  تشػا - 

 ( . ) ديل فراقهن  صعب علينا ل اليرافياتمنتد فيالمغرل كالتالؿ الناهد 

يا مازف يجب أف ننظر إليها  ككياف رائع , تجػاكز فقػه الت ػاري  , إزالػة  -

كل المتاري  من حولها ك نمكنها حتى تسهم كتعطى يمار مفيػدة كأجيػاؿ 

يعتد بها في التغيير كالتنمية كبناة األمم الراقية ,  إنها األل  ,الزكجة , األـ 

رةكـ  فالبد من يورق تصحيحيه  كطالب جامعات مناط بنا تغييػر مسػيرة ال

 مجتمعاتنا إلى األف ل . 

 نعم التصحيح جركرة حتمية  كاجب كطني .  -

ألننا في حاجه لتفعيل الجامعػات ألنهػا منػارات للمعرفػة  عبرهػا يمكػن  -

 صياغة الوعي الجماعي كبناة قدرات الفرد كإعداد القػدكة الصػالحة التػي

تحمل بزكر الصالح كحب الوطن كاإلسػهاـ فػي بنػاةق  كالكفػاح  كتقػديم 

المه  رليصة من أجلػه كرفػع ركح المبػادرات االيجابيػة  كاالسػتفادة مػن 

نتائ  البحوث العلمية كدعمها لتسهم فػي حػل المع ػالت التحػديات التػي 
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اللهػػو , التميػػع  فػػي, ال ن ػػيع الوقػػ   تقػػدـالتقػػف كحجػػرة عثػػرة أمػػاـ  

 لقصة العمياة كرقاد الظل .كالف

هتف األصدقاة فرجيين , حملوق في األكتػاؼ يػرددكف : )شػرف  الػدار 

 ياسقراط  (  ككقف لالد األيوبي  كقاؿ :

 بارؾ هللا فيك يا)كوندا( لقد صحح  مسارنا فتعلمنا منك الكثير .  -

كتعمقوا في البحث كالتحصيل العلمي  كبذلوا  الجهػد  شػعار  انيرطوايم  

فتهم ) مػػن كٍػػد كجٍػػد (  يػػم هتفػػوا كداعػػه ) ألكراؽ عىاشًػػق  ك)مينتػػدل غػػر

 الييرافيات( . 

 

استمتع   )كوندا ( بحياتها الجامعية بما فيها مػن الثػراة المعرفػي كالػدرر 

متصػلبة كألػرل رجعيػه   العلمية فتفاعل  كشارك , ناطح  بفكرها أفكار

ؾ إبعػاد أدب الحػوار عقػل راجػح , تتحػاكر بسػماحه صػدر تػدركان  ذات 

كااللتالؼ كإستراتيجيه التفاكض  فعاش  المرحلة الجامعية بن ػ  كأدرؾ 

كانفتاح إيجابي غير ميل شػعارها ) مػن طلػب العػال سػهر الليػالي  كمػن 

تحػػاؽ بػػرام  ( ,قػػررت  االلالبكلوريػػا غػػاصٍ البًحػػاري كجٍػػد الالٌلػػي (  نالػػ  )

درات كبنػاة الػذات  ك تنسػم بغرض للمواكبػة كتطػوير القػ الدراسات العليا

المجاؿ العلمي كاألكػاديمي, فحزمػ  حقيبتهػا , يممػ   فياألفاؽ الرحبة 

, التهمػ   شطرها  صوب بالد العم ساـ , فنهلػ  مػن المعػارؼ اإلنسػانية
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بفكػر ياقػب حػر كتعمقػ  فػي الكتب كالنظريات العلميػة كحصػن   أمهات

ا إفريقيػا مػن تيلػف عػن األدب اإلفريقي كأدرك  عمق أالزمه التي تمر به

ركب الح ارات األلرل كماهيػة المتػاري   التػي أقعػدتها كبعػد قػراةات 

ناججة  قدم  أطركحة لنيل درجه  الماجستير فػي األدب اإلفريقػي تحػ  

 -( للشيصػػية الهجػػين  السػػايكلوجيعنػػواف : صػػراعات األلػػواف كالبعػػد ) 

هللا  كإبداعه كيشػير   دراسة حاله  فكاف نتاج األطركحة بأف األلواف هي أيه

الى تنوع البيلات المناخ كهو اإلعجاز اإللهي ك مصدر التنوع  بل هػو الثػراة 

إذا أستثمر بذكاة كإيجابية فهو مركز القوة كإال كاف أس الػبالة  يػم أكصػ  

الدراسات المستقبلة باالهتمػاـ كاالسػتفادة مػن  الطػرح اإليجػابي  للتنػوع 

مػاعي علػى المسػتول العػالمي كتػذكيب البشرل كتحليله مػن منظػور اجت

الفواصل ك أذاله الترسػانات الكاذبػة اليرافيػة التػي تباعػد  بػين الشػعوب 

كايب  فرجيه الدراسة  بػأف الهجػين  .!! ( بمفهومهػا السػالب هػي مكيػدة  

ذات أبعاد يستغلها الساسة المنحرفين لتفتيػ  عػرل المجتمعػات التقليديػة 

االجتمػػاعي كأردفػػ  : أف  الشيصػػية لتشػػل مفاصػػل ك حركػػه  التطػػور  

الهجين هي األكثر تأييراي بعقدة األلواف سلباي كإيجاباي كحلزكف  البحػر المػالح 

فأكص  الباحثة  بمزيد مػن الدراسػة لتغطيػه هػذا الم ػمار حتػى يتسػنى 

( , صفق الجميع  ,  عقد اللوفللمم  من إذابة الثلوج كفل  الفرية الكاذبة )

بحػركؼ ير في األدب اإلفريقي فأهػدت كتابهػا ككتبػ  نال  درجه الماجست

أبنػاة كبنػات بػالدم الف ػليات كالػى  إلي  من نور ) أهدل عصارة تجربتي

الػزمن اليرافػي   في(  ذلك الجرح الغائر كالفجيعة  منقو زمبيرلصديقي) 
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, إلى أكواخ سابحة تح  أكواـ الرماد  إلى  الفقراة تح  لط الفقر  كالػى 

 .) ن اؿ كوندا (  .الحبيبة إلي النف   ... ( الحراز)ة كادم أهلي في جاحي

احتفل  بها الجالية السودانية بلندف , كرمتها على االنجاز العلمي الرفيػع     

يم حزمػ  حقائبهػا كحملػ  عصػى الرحػاؿ إلػى ح ػن الػوطن تسػابقها 

األشواؽ لرؤية األهل , األصدقاة الذين طػاؿ غيػابهم إينػاة سػير الدراسػة 

( مطػار اليرطػوـ  الجػامبوحث الم ني , فجأة  هبطػ  بهػا طػائرة  )كالب

الدكلي  األنيق , فزرف  دموع  الفرحة  كقٍبلػ  األرض الطػاهرة كعطػرت 

جبينها بسجدة شيكر , هركل  إليها الصحف كالقنوات الف ائية  فأسػتطلعها 

 حوار رائع : فيإحدل الصحف السيارة  

 كؾ على الماستر حمد هللا على السالمة كألف مبر  -

 هللا يبارؾ فيك  . -

 كالحمد لله بعد غيبه لح ن الوطن الدافئ كأهله الطيبين - 

 عليك بالحمد  - 

 ديار ) العم ساـ( ؟ إلىكرحلتك  عن تجربتك تحديثي - 

الحمد لله الرحلة كلهػا علميػه بحتػه لدراسػة  األدب اإلفريقػي  بمفهومػه  -

المكوف  االجتماعي كالنفسي للقارة اإلرث ك فيالعري  كتارييه الطويل 

اإلفريقية  كمػدل اإلسػهاـ فػي الحقػل اإلنسػاني كالتحػديات التػي تواجػه 

 القارة كأفاؽ المستقبل ..

 ؟  تى من التجربة العلمية األكاديميةهل أستف -
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بالطبع بالد العم سػاـ بػالد الحريػة ك تمتػاز بالعػدؿ االجتمػاعي كحكػم  -

الطفل, الفكر كالمجتمػع ها العري  حقوؽ القانوف كحف  الحقوؽ بمعنا

 كمميز . راقي

 عن الجانب التطبيقي للدراسة ؟ حديينا -

مدف أفريقية حػدكد الدراسػة  فينعم الجانب التطبيقي للدراسة يتمركز    -

المكانية  فكاف العمل الميداني طواؼ  إلجراة المقابالت كالمقارنة مػابين 

ينا  كيامبيو مسػقط صػديقنا) منقػو( زمبابول ككيب تاكف كالغوس  كأـ جم

زمبيرل يغػرض توييػق نمػازج مػن التػراث اإلفريقػي المحػ   كالعػادات 

كاللهجات لتحديد القواسم  المشػتركة بػين شػعوب القػارة  بغػرض دعػم 

أبحاث  منظومة االتحاد اإلفريقي حتى يتسنى لها طػرح  لطػط ك مشػاريع  

عان  األمرين الفقر  المدقع   التيتنموية تصب في نهوض القارة اإلفريقية 

مسػيرتها  التنمويػة  فػيكاالستعمار البغي   , فػألحق  بها الدمار كالتألير 

 مقارنه بنظيراتها األلريات . 

 هل كاجهتك أم م ايقات  أيناة الدراسة ؟  - 

ال العالم تغير كرسي  فيػه مفػاهيم جديػدة متطػورة  ينظمهػا القػانوف  -

جػدنا األيػدم الممػدكدة كالقلػوب المفتوحػة كالوعي العرؼ الجماعي  فو

 قاعات الدرس كالمكتبات . فيتعاكف منقطع النظير لاصة  

 جامعات كطننا الحبيب ؟ العم ساـ ك بين بالدما هو الفرؽ في الدراسة  - 

كطننا الحبيب رائع ! كلكن البوف شاسع جامعاتنػا  تحتػاج  الػى التشػبيك  - 

أمػ   فػية البيلػة  الجامعيػة  فالعلمػاة كالمناصرة كتبادؿ اليبػراة كإيػرا
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مجػاؿ البحػث العلمػي كتػوفير كسػائل  فػيتهيله مناخ كحريػة  إلىالحاجة 

البحث الحديثة حتى يتمكنوا من إيراة الساحة ليستفيد الػوطن مػن يمػرات 

عقولهم النيرة  فالعلماة هػم )ملػح األرض( فكيػف يػتم التطػور كالعلمػاة 

فالبػد القاعػات  فػيالعوز جل كقػتهم  يعيشوف بين مطرقة الفقر كسندات

أف تتػػاح لهػػم فػػرص للػػتالقح كتقػػديم بحػػويهم كالمشػػاركات الفعالػػة فػػي 

المؤتمرات العلمية  كلكن تجفيف الفػرص للمشػاركات لػارج الػوطن هػو 

تحػ  ظػالؿ السياسػات  المنجر اإلدارم أس الغباة السياسي كجيق األفق

أنعك  فػي أداة الجامعػات ‘تيلف الحزبية أل يقه فكاف المؤشر تراجع ك

 كنت  عن ذلك هجرق العقوؿ النيرة  فكان  اليسارة .

 بالد العم ساـ ؟  فيكما الفرؽ بين طالبنا االماجد كطالب الجامعات   -

بالد العػم سػاـ هػم مثػاؿ للمثػابرة كالتحصػيل شػعب  فيأما الطالب   - 

سػات األنػ  تبػادؿ جل  انصرافيهما طلبنا منشغلين بق ايا قارئ مواكب , أ

دكف االسػػتفادة منهػػا كلكػػن  لتقنيػػةاالعواطػػف كاالنجػػراؼ األعمػػى تجػػاق 

تتغير العقلية عن قريب أذا  أتيح  الحريػات الفكريػة كتػم  فيعشمنا كبير 

تثقيفهم بعمق سػتنمو قػدراتهم  فيمتلكػوف  مػواعين التفػاكض كالحكمػة 

س( كالقتػػاؿ ربمػػا تيتفػػي ظػػاهرة العنػػف الطالبػػي  المتمثلػػة فػػي )الػػدكا

ال ارم الشرس  في الحرـ الجػامعي بػالهراكات كالحديػد الصػلب , هػذق 

مؤشرات سالبه تفسر عدـ قػدرة الجامعػات بمنظورهػا التقليػدم أف تنػت  

جيل ناج  يحمل كيتحمل ق ايا كطنه فكاف المنت  نسخ مكررة ليريجين 

ا ( عن ظهر قلب كتستفرغ في كراسػات االمتحانػات كهػذ الشًي حفظوا ) 
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هػػو أس الػػبالة , فالجامعػػات مهمتهػػا اإلشػػراؼ علػػى البحػػوث كإدارتهػػا 

اآلف  –كنشرها لجهات االلتصاص لتعم الفائدة  كإعػداد علمػاة المسػتقبل

البحوث مكدسة ال فائدة منها كالمناظر على رفوؼ المكتبػات فيػا لهػا مػن 

 لسارة  .

 ؟ جامعات الوطن الحبيب  فيكيف معالجه ظاهر العنف الطالبي  - 

ي مسػػاعدة الطػػالب المػػتالؾ مهػػارة البحػػث العلمػػي  كتػػأهيلهم علػػى  -  أكال

امعػػاتهم عبػػر تفعيػػل اتحػػادات الطػػالب جإدارة  فػػيالقيػػادة كالمشػػاركة 

% 02كالجمعيات بمفهومها العري  كتغيير نظم االمتحانات العقيم لتكوف  

ه  % لتقييم الجانب النظرم بغرض ربط المنػا02تقييم للجانب التطبيقي ك

النظرية بالتطبيق على أرض الواقػع  كتزكيػدهم بالمنػاه  المواكبػة التػي 

تمكنهم من التفكير االيجابي حتى ليسهموا في بناة أكطانهم كإدلاؿ منه  

التربية الوطنية كدعم مشاريع التيرج لتكػوف شػاهدق علػى إنجػازاتهم الف 

 إهمالهم كارية يهدد امن البالد كالعباد كلي  األم  بعيد  

 الشكر كالتقدير الباحثة )ن اؿ كوندا ( على هذق اإلطاللة.  -

 لك عاطر الشكر على هذق االست افة . -

غبطة  األسػرة فػي صػالة االسػتقباؿ , عنػاؽ األـ كاألهػل كدمػوع الفػرح 

 ) كمفػػردات المباركػػة كالتهنلػػة كالزغاريػػد مهرجػػاف فػػرح فامتطػػ  عربػػة

ئق  مػرح ترعػرع فػي مدينػه التي  يقودها إبراهيم عمشيب سػا ( الكامرل

باكورة صػباق فن ػج  تجربتػه  فيكجاب مدف السوداف الكبيرة  فسالحال

 فنظر  الى )كوندا ( مبتسماي  كقاؿ : 
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 حمد هللا على السالمة كمبركؾ الماجستير كعقباؾ الدكتوراق . فردت :  -

 هللا يبارؾ فيك .  - 

 اناة مثلنا  ؟ أكربا ؟ , هل لقمة العيش بها مع كيف  يعيش شعب - 

 ال هم أفصل تجاكزا لط الفقر .  -

 ؟  ييتنوهاهل  المرأة  فى بالد العم ساـ ) ما  - 

  فػػياال المػػرأة مقيمػػه كطهػػورق كلػػزعبالت ذل دًل مػػا فػػي كجػػدناها   - 

 بع  دكؿ   أفريقيا الظلماة  .

 آسف أذا كاف حديثي حرج نسأؿ هللا العفو. -

 ك أذني صاغية ,  ال تسلم ياحاج ) عمشيب( قل  -

( . ال  اليدللػةعنػد )  إال)المرأة هنػا يزكجوهػا كهػى مػا تعػرؼ زكجهػا  - 

كهللا تشػوؼ ( كهللا يقػدرها تػرف  غنمايػهشورل كال حاجة ب  تقػوؿ )

ورق هػذق األيػاـ تػدك يػام تفل قاذكرة التمباؾ كأردؼ : ) ت(  نجوـ القايله)

االعتقػػاالت التعسػػفية البلػػد ملتهبػػة كعػػركس المػػدائن محاصػػرق كحمػػالت 

 كالتشفي ك الحمالت االنتقامية متفشية .

 نعم تقصد العصياف المدني ؟ - 

يقػاؿ هػم سػبب  اب لاصػة النػاس القادمػة مػن أكربػاأعملي ألف حسػ -

 الشرارة ال نهم يبثوف أفكارهم الثورية عبر التقنية كاالنترن  . 

رة يمكن  اإلطاللة نعم العالم اليوـ هو عبارة عن حجرق الكتركنية صغي - 

 من كل مكاف بسهوله .عبر االسافير كتبادؿ المعلومات  تكوف 
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برنام  أيه كػدة شػغالين  فيعشاف كدة قطعوا االنترن  كلكن سمع    - 

 ( .  يسدكها بجام تنقد بيجالالناس بيهو كأردؼ : )

ربنا يهوف الوطن يحتاج الى ت افر جهػود كبتػر األمػراض كاألكبلػة التػي  - 

مفاصله  فتركته  كحصاف طركادة  ي م في أحشاةق ) قبليه , شػللية  شل 

, حزبية جيقة , عنجهية , نفاؽ اجتماعي ...!! ( البد من كن  هذق األدراف 

كمحاربتها حتى ألتعود ألنها إذا عادت ستكوف أشػرس مػن ذم قبػل فتاكػة 

قيػة . قاتله فالبد من توحيد الصف كنبذ اليالفات  لنلحق بركػب  األمػم الرا

لشػيص المناسػب فػي توازف اقتصادم كتنميه متوازنة كسالـ اجتماعي كا

كػد  ) بالعلم كالكد يبنى الناس مجدهم فلن يبنى مجد بالالمكاف المناسب 

 كإجهاد ( . 

 فػي(  صػراعات  مفتعلػه كتهمػيش  ذل لػرؽ طػويرةالبلد  بق  لينػا )  - 

ل رشػيد ؟ يػم الغرب ك الشرؽ الفنػاف كفصػل الجنػوب ,  هػل بيػنهم رجػ

ة  أكثرهم للطبل جاربين كفجأة  تعال  أصوات طبالجحك كأردؼ : ) ديل 

الحناجر  )تسقط ..تسقط بػ   ( نحػن الجيػل الراكػب رأس نحػن الجيػل 

 ( فسأل  )كوندا ( بدهشة  ..السقط

 ما األمر ياعمشيب  ؟   -      

 فرد بصوت مبحوح :  

  األلػرلكػل المػدف  فػي(  كحريق  عركس المدائنمظاهرات غط   ) - 

يػا دكتػورة يتناقػل  ذاأزمة  الكالـ  فيكالجماهير غاجبه العيش يبقى ليها 

 في الوسائط .
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 ربما تكوف اجتاح البالد أزمة اقتصاديه عابرة يا عمشيب ؟  - 

) دل  يا دكتورة لط أحمػر أذا جاعػ  الجمػاهير  تصػاب بالسػعر يػم     - 

 مرتعه كليم ( .  دنبارةيا  ظلمكلو بعد حين يم أردؼ : ) ال م (جكت

 هل هناؾ استجابة لمطالب الشعب الثائر  ؟.  - 

 ( فيالق النفاؽ ) ( كسمع  بحاجه أسمها البولسين(  ب  ك ) البونباف)  - 

مجهزة لردع المتظاهرين ما شفتي فػي التلفزيػوف كيػف  يلسػع الجالديػن  

 ظهور الجوارم كاليافعين  .

كيف يسمح  ب رب القوارير كالمناه ين  العػزؿ  هذا انتهاؾ صريح !!    - 

كهي من أعظم مواييػق حقػوؽ اإلنسػاف كمػا نػراق ؟  حرية التعبير؟ أين 

هذا يتنافى مع مواييق مصفوفة حقوؽ اإلنساف إنها رعونة كإفالس  اليوـ 

 سياسي !! 

عمػل  ألل(  تقػدـ  الساحق ك البالة المتالحػقيا دكتورة ديل جابو لينا )  -

األكفػاة  إلػى بػالد  ليػك جيػب لطػاب تزكيػه !! عشػاف كػدق هػاجر يقولوا

 البتركؿ!!. 

 لطاب تزكية يعنى شنو ؟  -

 .ب عبارة ) حامل المذكور معركؼ لدينا تيكت (دجاؿ)يعنى عندؾ قريبك  -

 كالمؤهالت األلرل كاليبرات العلمية كالمهنية دكرها شنو يا عمشيب ؟ - 

( Gekoعليهػا  المػذكور  جػاة مػن )  كرقة طاحونة ب  مكتوب! لبرات  - 

 تشتغل كتبقى حاكم كتفك البيرؽ كماف  .  

 "  "  عديل ياعمشيب !!  . flagبيرؾ  - 
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يا دكتورق يعطوؾ من حق المحركـ  كأن   من األيرياة يتبجحوف سلفيه  - 

مباني كهى )حراـ علي  بالبل الطير من كل جن   (!!  ف حك  يم دندف 

 لشهيرة  )هللا يجازل السماكة ( .بأهزكجة البٍحارة ا

 ؟ !!.ير البند الميصص له في الموازنة يعنى تقصد يتم الصرؼ في غ -

( السػػياحي ييمػػنح  للقطػػط المنتفيػػة  pilgrimيػػا دكتػػورق سػػمعتي ب ) - 

األكداج ؟ كهم يػرددكف : ) كنشػرب إف كردنػا المػاة صػفواي **** كيشػرب 

 غيرنا كدرا كطينا ( . 

 ( السياحي هل من حر أموالهم ؟ .pilgrimع بهذا )أكؿ مرة أسم - 

مػن )الصػرافة ( العامػة كأنػتم  كالبلع دكتورة سمعتي بنظرية الشفط  يا  -

منشػػغلين مػػع البحػػوث كالدراسػػات السػػابقة كاإلطػػار النظػػرم كإيبػػات 

 الفرجيات كمناقشه النتائ  ككماف عندكم توصيات . 

ق الصػحيح كتحقيػق األهػداؼ ياعمشيب نتائ  البحوث تسهم في التطبي - 

بطريقػػة علميػػة كت ػػمن النجػػاح كهػػى أسػػاس التنميػػة كػػل دكؿ العػػالم 

استفادت من البحوث العلمية ألنها تسهم في حل المع الت التي تياطػب 

 اإلنساف في حياته العامة كمتطلباته االقتصادية كاالجتماعية كغيرها. !!  

(  يسػتفيدكا مػن  دنبارةالػما في زكؿ شػغاؿ لػيكم بتوصػيات إذا كػاف )  -

 توصياتكم كاف دللنا  إلى هذا النفق المظلم . 

 هذق اكبر مأساة  بل كارية  قاتلهم  هللا فى الدارين   ؟   - 

 سة  . الدل فى مفهوـ ) الدنبارة ( عمل مفبحويكم   - 

 كيف الكالـ دا ياعمشيب ؟  - 
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فػي منتػدياتهم   فػي البنيػاف يتنػدركفالدنبارة همهم األساسي التطاكؿ   - 

 (. الدنيا ركوب سيركج كفيركج)

قصد أف البحوث يزين بها رفوؼ المكتبات يم  أردف  : )هػذا زمانػك يػا ت - 

 مهازؿ فمرحى (  .

يم سرح )عمشيب( بيياله الف فاض كدلػاف اإلطػارات يعلػو إلػى عنػاف  

السماة كطلقات القناصة من أعالي الفلل تنهػاؿ علػى الصػدكر  فتتسػاقط 

كتتفجر الدماة الزكية كصػور شػهداة الثػورة  كالكػل ملػتحم يهتػف :  المه 

( الكل يسجل أسمه بحركؼ من نور كمناه   cupsسقط  سقط  يا ) 

جػػد الظلػػم كالتعسػػف حتػػى األطفػػاؿ يرفعػػوف شػػعارات مكتػػوب عليهػػا ) 

 ( . حبنبنيهو

 جدار الصم  كنف فنه  )حاتم ( ترجل كسط الجماهير الهادرة كمزؽ 

ين كهتف بأعلى صوته  ) تسقط ب ( يػم قػدـ لطبػه  عصػماة غبار السن

 يومها في  ساحة االعتصاـ  )بعركس المدائن (  مياطباي الحشود الهادرة 

) في هذا اليوـ األغر كمن ساحة االعتصاـ  أحي الجمػاهير الهػادرة التػي 

 تشرئب بأعناقها لتتنسم عبػق الحريػة  الػذم طػاؿ انتظػارق , كالويػل لكػل

نػا لاصػة  فػي كادم الحػراز فػأذاقوهم لذين انتهكػوا حقػوؽ أهلاألكغاد ا

التشت  كالدمار كقتلوهم كنين نقولها فليتحد أبناة الوطن بكافة مشػاربهم 

كحػدة يسػع الجميػع دكف تمييػز ككراهيػة كال  فيلبناة كطن شامخ متنوع 

تلتفتػػوا إلػػى الػػدنبارة إنهػػم أس الػػبالة كالوبػػاة جػػموا الصػػفوؼ , الحريػػة 

تؤلذ بالقوة فى غياب العدؿ أبشركا يػا قػادة  المسػتقبل كالػى  كالحقوؽ
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األماـ   إف  فلق الصبح قريب ,  فال نام  أعين الجبنػاة ك ) تسػقط بػ  ( 

 يم هتف  الحناجر كالتقط الصور التذكارية مع المعتصمين .

الػػذم تحػػدث عػػن  (  مػػن عمشػػيب) السػػمع كقالػػ  يػػا (كونػػدا)فأرهفػػ  

 عرفه ؟ ( هل تداركرا جراحات  )

 فػيأنه )حاتم  ( باحث أكمل بحػث الػدكتوراق كهػو مػن الناشػطين  -

تعػرض للتهمػيش كالفصػل التعسػفي يومهػا كتػأمر   اإلنسافحقوؽ 

كفػاةة الف الكفػاةة تنػاه   يعػادكف أمالظلمة ,   (الدنبارة )عليه 

 كألترجى بنشر الظلم .

مػا  يم الفتػي المتػ حاتم حناياها يا سالـ : ) في (كوندا  )فهمس  :  -

( يػم أردفػ  :  القزقػز ببقػي شػجرشاة هللا ن   كعيه السياسي ) 

بػالد العػم سػاـ  في هي أيقونات  عمشيب ( كوادر ) ياال مثل هذق 

توجع في أماكن مرموقة تهيئ لهم البيلة لتمكنهم من اإلبداع كإنتػاج 

 معارؼ تفيد البشرية , 

) لقمػة  تلػك  عليك الػدنانير, ينثركا ما يريدكف  البعاـ(  تنفذكتكوف ) هنا  - 

 سعر ( .

بنػػاة  إلػػىالعػػالم أتجػػه  اآلف الحػػديث,يصػػلح مػػع الوجػػع  هػػذا النػػوع ال - 

المكاف المناسب بق  النظػر عػن  فيالقدرات ككجع الشيص المناسب 

 تغنى من جوع  مفاهيم التسمن كال كالنوع ألنهااللوف كالعرؽ كالجن  

فوج من الحساف يحملن  اارهمقازكرات التمباؾ فقطع حو ( عمشيب)تفل 

( كقػوارير  يل  ماعنػدؾ شًػعنػدؾ ليػ:  مكتوب عليهػا )  التبرعات صناديق
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اليفيفة كالعيادات الصحية ك أبطاؿ الحماية كهم  طائرالماة كالكعك كالش

يػػرددكف ) أحمػػى ألػػوؾ ( تواصػػل ليػػل نهػػار دكف كلػػل كال ملػػل كيػػردكف 

رسػػها ليػػك (  كعبػػارات ) ...نعشػػعارات رائعػػة  يكسػػركف بهػػا الػػركتين ).

Shafater  كفجأة  ظهر كفوؽ أعناؽ الجماهير مناجل فوؽ األربعػين يهػز )

سػارقي  (الػدنبارة  ) بزراعيه بحماس يردد حوله الثػوار كهػو غاجػب مػن

جػوطى كجػوطى  كرش الفيل )  األجشقوت الشعب كهو يصرخ بصوته 

ف هكػػذا  ( انفجػػرت ال ػػحكات الصػػالبة مػػن شػػفاق الحسػػا..لنػػا يحكمنػػا 

( ال ػوامر الفارهػات كػالمرمر همػوـ كطػن شػامخ  الكنداكاتشارك  )  

يسػػع الجميػػع , بحمػػاس منقطػػع النظيػػر يػػرددف  شػػعارات معبػػرة تحمػػل 

( ,   مادايرنك مادايرنػك تكسػر سػنك مادايرنػكإشارات الوعى السياسي  )

 جحك عمشيب   كردد النكتة الشهيرة  : ( ..يا العنصرل المغركر  كل البلد)

ليػر فػيهم !! . يػم !! ال  المجتمػعطي)*( ) فيكأدللوها ) ديل شالو ألوزة 

 ردد :

 ( . االكزق أصحابقاتل هللا   - 

شػرؼ كبيػر  كعى البن  فى تسرع بيطى يابتة هذا شاة هللا الحظ  ما - 

   (عمشيب) يا

أكربا هنا يزكجوها كهى ما عارفه زكجها  فيكالمرأة هنا ما مقيمه ذل   -

اكعب حاجه يطهركها  يم تفل قػاذكرات التمبػاؾ  بعد ما يرحلوها كمنو اال 

 ال واحي ما عندها عدك . فيكهم  كهللا شماتة  , المرأة  

 طيب نزلني في السوؽ اإلفرنجي  -
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أعوذ بالله نهبػوا الػبالد  النفاؽ,"كفيالق"  القناصة,من إحترزم جميل ب   -

 .  قاتلهم هللاكنكلوا بالعباد أرحلوا 

 لجامعة  بصػيدلة مػارل كػورم لالدكيػةحقائبها إلى صديقتها أياـ ا أكدع  

البيطرية  يم هركل  كانغمس  كسط الهدير يػم هتفػ  تسػقط بػ   يػا) 

(! كمن البعد صوب قناصة مػاهر نحػو ت اريسػها  النػافرة فسػقط  طبالة

جػمدت جراحهػا يػم  هتػف الثػوار على األرض حملها الثوار إلى اإلسعاؼ 

داكػه ... تحيػى ن ػاؿ كنداكػه (, بعػد االستشػفاة قػدم  ن ػاؿ كن  )تحيي

)كيندق( مياطبه جماهيرية كسط الطوفاف الهادر استهلتها بالسالـ كالتػرحم 

على ركح  شهداة الثورة كتمنػ  الشػفاة العاجػل للمصػابين يػم قالػ  : ) 

وق , برؤية حديثػة أساسػها إدارة التنػوع فػي ظػل  الوحػدة كصػياغة هحنبني

ائها الجميع تح  شعار لمصلحة المواطن ليشارؾ في بن مؤسسات الوطن 

فػال مجػاؿ للتزكيػة التػي فػي ظلهػا تبػوأ الطػالح مكػاف الصػالح  الكفاةة 

( بين األجابير !!  ارحلػوا عاذةفانقلب  الموازين , تالش  التنمية  ف اع  )

لقػػد ذاؽ شػػعبنا المسػػاكين الػػذؿ كالهػػواف, ديمػػر االقتصػػاد كتشػػوق  كجػػه 

األصيل , شيردت  الكوادر تبعثرت  فػي المهجػر, فػي أكربػا كدكؿ المجتمع 

اليلي   كالوطن في أم  الحاجة إلى لبراتهم  كفكرهم للبنػاة كالتنميػة , 

أرحلوا  لقد  غػاب فػي عهػدكم مفهػوـ العػدؿ كالمسػاكاة ككثػر الػرقص 

كالنفػػاؽ االجتمػػاعي ,  مكنػػتم الجاهػػل الرعديػػد كحػػرمتم اليبيػػر بحجػػه 

م قيرل بأكملها حنرـ الشباب من متعه الحيػاة ف ػاعوا بفريػه التمكين دمرت

كأنتم  على كراسي الحكػم فػي نشػوة  (النكاح الكاذب) ك (رائحة المسك)
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حتى جاةكم الطوفػاف مػن كػل صػوب كحػدب  نهبػتم الييػرات تركتموهػا 

لاكية على عركشها ارحل  يػا )طبػاؿ ( بالدنػا تحتػاج إلػى فكػر كمشػاركة  

رحل كنقولها مليوف مرة أرحػل بػال عػودق . إف كعقل راجح  كرجل رشيد أ

بالدنا من أغنى البلداف لصػوبة ك صػالحة لكػل أنػواع المحاصػيل, الرعػي 

ئل للحيوانات البرية كأنهار عزبة هبه هللا كالناس تتجرع الكدر منهػا أم اكمو

فكر أيحابى تحملوق لنا ؟  بالدنا  كم غنى بها الشعراة , مياق عذبه حػدائق 

د طبيعيػػه علػػى امتػػداد البصػػر لمػػاذا حصػػرتم  التنميػػة فػػي كحقػػوؿ مػػوار

ال عمػراف ,تنميػة بػال ( ؟  جففتم موارد الريف أفقرتموق  عركس المدائن)

رجػاة المتحوصػلة ال لػدمات  فعشػش الفقػر فػي حنايػاق  بنظػرتكم العك

المقربين ينعقوف بما ال يفقهوف , أرحل عنا كجه السػوة  حولكم الببغاكات

تحتاج إلى راقص كطبػاؿ بالدنػا فػى أمػ  الحاجػة إلػى عقػل  , بالدنا  ال

( ألواقواؽرشيد , بالدنا يركة ال تحتاج أف تغادرها العقوؿ النيرة إلى بالد ) 

بحثا عن القوت كلقمة العيشة أرحػل لقػد طػاؿ عهػدؾ ال نريػد مزيػد مػن 

الدماة  ,كفى التي سفح  كأريقػ   يومهػا , أرحلػوا عنػا نحػن نريػد كطنػا 

كحقوؽ اإلنسػاف كاالسػتفادة مػن ’المدنية  ’تحكمه العدالة ,الحرية   عزيزاي

الكفاةة اليبيرة لتدير موارد كشؤكف البالد كالعباد بحنكة كحصافة  ال نريػد 

ترجية كالمسح على الجبيرة  لقد دمرتم كل شػئ كلػدعتم الكػل بػالفجر 

الكػػاذب ً يػػا أصػػحاب اإلكزة" أرحلػػوا لقػػد مللنػػا الػػرقص كفريػػه المسػػك 

أرحلوا إلى فللكػم الشػاميات التػي بنيػ   فػي أكطػاف أستهجنكم الشعب 

 الغير أرحل يا)طباؿ (.
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يم هتفػ   علػيكم يػا يػوار بالتماسػك ككحػدق الصػف تجػاكزكا المػرارات   

( في أعماؽ أالمه بغرض لاليا النفاؽ(  البغي ة  التي زرعتها ) (ethnicsك

يها إنها التسػمن كألتغنػى مػن كأللير ف نتنةها إنها كتشتي  جهودها, تجاكز

جوع , كحدكا الصفوؼ تجاكز اليالفات الرعنػاة فلػيكن الهػم األكحػد بنػاة 

ارة المػوارد البشػرية إدكالوطن, ك تنمية البالد كإشاعة  العدؿ االجتمػاعي 

ي ألنها التي تدير بقيه الموارد األلػرل الػوطن! الػوطن  الػوطن  اإليقونة أكال

فػال تغػرنكم   لثػوار نحػن شػعب هجػين متصػاهرأيها افوؽ حدؽ العيوف 

القشور كاأللواف الكاذبة إنها الفرية التي جلبتها  أصحاب النف  ال ػعيفة , 

,  الفظوهػا  إنهػا   يػةالذاتسي  االجتمػاعي كتحقػق مآربهػا تهدؼ لتمزؽ الن

ليجػد لػه مكػاف  لق يتم" سلوؿمن بقايا "جيبه نتنه ال يوشح  بها إال ميادع "

نػا  أننػا شػعب ال مكػاف لإللطبػوط بيندد كاإللطبوط كنقولهػا ليعيش كيتم

من أجلػه تهػوف المهػ  , عػاش كفػاح الشػعب عبػر ,كاحد قول ذك عزيمة 

 العصور فال نام  عيوف الجبناة كالسالـ عليكم كرحمه هللا كبركاته .

ظل  األحداث تتفاقم كهدير الثوار كدلاف أطػار العربػات متفػاقم  غطػى 

الشهداة تصعد إلى السماة , انهارت األركاف سقط الفيػل  كل شلي كأركاح

الكاذب أنبل   عصر جديػد بفكػر رشػيد , الكػل يحملػق فػي األفػق مقتنػع 

بالكفاةات المهاجرة طالبها بالعودة إلى ح ػن الػوطن الػدافئ , فنه ػوا  

فبرزت )ن اؿ كوندا (  ( اليبز أدل لي لبازقمهركلين ملبيين نداة الوطن ) 

م التيارها بمجل  الشعب عن دائرة كادم الحػراز فكانػ  مثػاؿ ناشطة ت

للوعي كالن   السياسي كاالجتماعي , قدم  رؤيتها السياسية عن دائرتهػا 
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اسػعة لتغطيػه التي ركزت علي حماية االقتصػاد كالتوجػه نحػو ألزراعػه الو

كتمزيق فػاتورة الػديوف  , االسػتفادة مػن األرض اليصػبة  الذاتياالكتفاة 

ل الزراعػػة كالقطػػاع الحيػػواني كتػػوطين األهػػالي كتػػوفير اليػػدمات كتمويػػ

بمفهومها العري  كفػتح بػرام  التنميػة كتسػهيل كإزالػة المعوقػات أمػاـ 

المستثمرين كتنميه قطاع الرعاة كتفعيل دكر المػرأة ك اإلسػهاـ االيجػابي 

حماية موركيػات  فيفي بناة الوطن كتفعيل دكر القائد المجتمعي ليسهم 

 حتػيات أالمه ككن  اآليار البغي ة إشاعة مجانية  التعلػيم للجميػع كمقدر

معرفية بين ينتشر الوعي االجتماعي بين أفراد المجتمع كتذكيب الفوارؽ ال

األسػرة  طػالب حتػى يػتمكن إعادة نظاـ  الدالليػة  كناة الوطن الواحد أب

معػارؼ كتبػادؿ الثقافػات كال يػة ركح الوطنالػتقويػه  من التالقح كالقفيرة 

كبنػػاة ركح االنتمػػاة للػػوطن  كتمكػػين  األسػػرة الفقيػػرة مػػن تعلػػيم أبنائهػػا 

كتأهيل المعلم كتهيله البيلة التعليميػة كالمنػاخ للتالميػذ لينػالوا حظهػم مػن 

العلم كالمعرفة كتوفير الوجبػة المدرسػية كتنشػيط دكرهػم الرائػد كقػادة 

ة صػػياغة إعػػاد للمسػػتقبل عبػػر منػػاه  مواكبػػه تظهػػر تنػػوع السػػوداف ك

االيجػابي الػذم  اد متػين  لبنػاة المػواطن الصػالح الشيصية الوطنية كعمػ

كان  إستراتجيتها طموحػه ف ,يسهم بفاعليه لبناة كطن شامخ يسع الجميع 

 كعلميه أكدعتها لمجل  الشعب لمناقشتها  .

تم  كتػدكينها  ك الرصدم نفاؽ سيرتها الحافلة باالنجاز , تتتبع  قوافل ال    

( المجػاكرة كأطلػق  النػار علػى الفلػلمػاهر تيفػى بػين دهػاليز )بقناصة 

كهػى تلػوح بأصػابعها  اة الذكيػة الػدم كانفجػرت  صدرها الناهد ,سقط  
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إذا رحل ٍ فهنػاؾ إلػف  قيد أنمله  تراجعواال إلى األماـ  تردد شعار الثورة :

بير ( ت ػيع بػين األجػاعازة ! ال تتركػوا ) الف ليات  )كوندا( من بنات بالدم 

تأكهػ  كزفػرت هػواة ف ( كتتػارال تتفرقوا كونػوا )( ,لاليا النفاؽكاحذركا )

رحل  إلى الفرادي  العال تاركة كراةها بصمه , عزيمػة ككرزمػه  سالن ,

حيػه  اغػادرت كبصػماتهفتشهد على ذلك قاعات الدرس كميػادين الن ػاؿ 

 سفر يستوحي منه األجيػاؿ القادمػة  قصػص البطولػة كالت ػحية كالفػداة

ن  صفحة مػن نػور فكا فتاة الغرب ( ن اؿ كونداكن اؿ المرأة الحديدية )

 . الشبابيه  كأحدم أيقونات الثورةفى تاريخ البالد 

( بعػد أف ن ػاؿ كونػدايػودعن ) الثورة (ساف  ) كنداكاتدموع الحانهمرت  

دبػ   على األعناؽ إلى مثواها األلير لتناؿ قسط من الراحة , حملها الثوار 

كعلػي قبرهػا كتبػ  شػهيدة بمػداد الػذهب كػأكؿ شػهيدات الثػورة ,أسمها 

مػن أجػل الن ػاؿ   (ن ػاؿ ) الكل يهتف عاش  الحرية كالسالـ كالعدالة , 

كونػػدا( الفتػػاة ن ػػاؿ )ف كقنػػوات التوصػػل بػػالبنوط العػػري  نعتهػػا الصػػح

مػػن جػػاحية )كادم  ( الفنػػكالحديديػػة التػػي نجػػ  مػػن أسػػراب األبابيػػل ك)

تتوسط شهداة يورق ديسػمبر( تػم التػأبين لػذكراها العطػرة اآلف   الحراز( 

كسط ح ور مكثف من الصػحف كككػاالت األنبػاة  طبعػ  صػورتها علػى 

باسم ) ن اؿ كوندا ( ,  (الحراز) الفنايل , أطلق على شارع  ب احية كادم 

تلػػك الشػػرارة قػػب  أنػػبل  , صػػبح جديػػد بػػدد الغيػػوـ ك تالشػػي شػػبح  ) 

 لغػد  كطػنه حػر التحمػ  فيػه الجنػود ل لجيػل ا( فكانػ  البشػر الكابوس

 اب )اإلكزة( كفتػػولكالجيػػل الباسػػل يهتفػػوف )حنبنيهػػوق( ك أصػػح البواسػػل
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( , لفظهػػم  الطوفػػاف الهػػائ   فتراقصػػوا  كطيػػور  لوؿسىػػ)كبقايػػا الػػدجاؿ 

الكػػل يهتػػف ك السػػماف المبتلػػة مهي ػػة الجنػػاح  كمسػػيرة الغ ػػب تزمجػػر 

الفيوؽٍ جىعابة عٍػويًش مػا ) (  كالكيوعلحٍ ً )دكف ب )تسقط ب ( , سقط 

 !!مدنياااااق!!.....,,,,, مدنياااااق!! ( ..., مدنياااااق(,  فهتف الثوار..... بنط النار

 النهايه

 محمد احمد محمد المهدل 

 ـ 2290سبتمبر   -بورتسوداف 
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 فوظة  للمؤلوؽ الطبع محفحق

 

 

 

 

  


