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املؤلف كلمة

الجليل مقامك إىل بل سموك إىل طوسون، عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة موالي
تفضلت فإن الذاكرة، وسعت ما قدر عىل ١٩١٦م سنة دارفور فتح عن مذكراتي أرفع

الخاضع. نفس إليه تصبو ما بل وبغيتي، حسبي ذلك كان بقبولها موالي يا
بكبايش
قنديل حسن
السفر جوازات قلم ورئيس الجيش ضباط من
سابًقا اإلسكندرية بميناء
١٩٣٧ سنة أغسطس ٢٥





دارفور فتح

دارفور عىل حملة بتجريد األمر صدور (1)

هجري تتحمل االنتقال رسيعة وحدات بتأليف الرسدار شخص من الحكومة أمر صدر
«سلطان دينار عيل السلطان عىل حملة توجيه عىل عزمْت حينما ورمالها الصحراء،
الجزية دفع عن المتناعه وسؤدده؛ مجده، شامخ من وتنزله منه، لتقتص دارفور»؛
تركيا، جانب إىل أي الكربى، العاملية الحرب يف الحلفاء أعداء إىل وانضمامه السنوية،

١٩١٦م. سنة فرباير ١٠ يف وذلك واملجر، والنمسا وأملانيا،
الخصوصية الجمايل املكسيم «البطارية التحرك: الرسيعة الوحدات تلك بني من وكان

الرسيعة.»

تحركها (2)

١٩١٦م سنة فرباير ٢٧ يوم بحري الخرطوم من بتحركها األمر صدر الالزم التمرن بعد
األمر صدر حيث الوقت، من فسحة لدينا يكن ولم املذكور، اليوم مساء ٩ الساعة بقطار

بالطبع. األُبَيِّض وجهتنا كانت وقد الظهر، بعد ٢ الساعة حوايل فجأة

املذكورة للبطارية الطوبجية سالح من انتُخبوا الذين الضباط (3)

البطارية. هذه قومندان نائب أفندي» إسالم «عيل اليوزبايش حرضة
صنف. جي ١ قائد الزيدي» حسني أفندي «حسن األول املالزم حرضة
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صنف. جي ٢ قائد حلمي» أفندي «حسن األول املالزم حرضة

صنف. جي ٣ قائد أفندي» قنديل «حسن األول املالزم حرضة

البطارية هذه قوة (1-3)

فقد ورسيعة، خفيفة تكون أن هي خاصة، لغاية أُنشئت قد البطارية هذه كانت وملا
يأتي: مما تألفت

  عدد

تقريبًا). مليمرتات ٨ (أي البوصة من ٠٫٣٠٣ االنطالق رسيعة فكرز مكسيم مدافع ٦
وباشجاويش، وبيطار، وبروجي، إشارجية، ٣ ضمنهم من وعسكري ضابط صف

أمني. وبلوك
٥٥

البطارية). لحملة جمًال ١٥ ذلك (من والسمارات باملخاليف جمًال ٧٨
وانضم أخريًا حرض حيث لها قومندانًا ليكون هاتون»؛ «البكبايش إنجليزي بكبايش

النهود. بلدة يف إلينا
١

يوزبايش. ١
مالزمني. ٣

«األُبَيِّض» إىل الوصول (4)

سنة فرباير ٢٩ يوم صباح من ٨ الساعة وحارضته كردفان عاصمة األُبَيِّض إىل وصلنا
خفيفة. راحة أخذنا حيث للجمال، ومزاود مسقى بها وعملنا ١٩١٦م،

«األُبَيِّض» من التحرك (5)

النهود بلدة حتى السري وواصلنا إليها، وصولنا يوم ظهر بعد ٣ الساعة «األُبَيِّض» من قمنا
سبعة استغرق شاق سفر بعد صباًحا ٩ الساعة ١٩١٦م مارسسنة ٧ يوم املركز عاصمة

بلياليها. أيام
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وقسم وبيادة وهجانة راكبة وبيادة طوبجية من القوة باقي مع بالنهود وعسكرنا
الوحدات: ورؤساء القوات تلك بيان وهاك وحملة. أشغال وقسم وبيطري طبي

والبيادة والسواري التجريدة عام قومندان «Kelly بك «كيل األمرياالي العزة صاحب حرضة
الراكبة.

التجريدة. حرب ألركان األول الرئيس «Little بك «لتل القائمقام العزة صاحب حرضة
التجريدة. حرب أركان مساعد حافظ» أفندي «محمود أغايس الصاغقول حرضة

الرياسة. مركز كانوا وهؤالء

أو التجريدة طوبجية قومندان «Spinks بك «إسبنكس القائمقام العزة صاحب حرضة
الغربية. الحدود

الهجانة. عام قائد «Hudleston بك «هادلستون القائمقام العزة صاحب حرضة
القوة. حكيمبايش «Cammins بك «كمنس القائمقام العزة صاحب حرضة

.Henny العسكرية األشغال عام مدير بك» «هني القائمقام العزة صاحب حرضة
.Giles بلوكات ٤ الحملة عموم قومندان بك» «جيلز القائمقام العزة صاحب حرضة

التعيينات. عام مدير مساعد بك» «ورسيل القائمقام العزة صاحب حرضة

القوة  

قومندانًا بعد فيما ترقى الذي «كوبدن» البكبايش قومندانية تحت راكبة بيادة بلوك
الراكبة. والبيادة السواري لعموم

٢

«ثوربورن» البكبايش قومندانية تحت ميدان بطاريتا منها طوبجية، بطاريات
علوي حسني «حسن اليوزبايش حرضتا ذلك يف يساعدهما آخر، إنجليزي وبكبايش

تحت الثالثة والبطارية أفندي». رشاد زكي «محمود واليوزبايش أفندي»،
السبكي». أفندي «محمد البكبايش قومندانية

٣

خاصة. التجريدة لهذه أُنشئت خصوصية جمايل مكسيم بطارية ١
بيادة. أورطة جي ٤

فهمي». أفندي «أحمد البكبايش ضباطها من سودانية، أورطة ١٣ من بلوكات ٤
إنجليزي. بكبايش قومندانية تحت بيادة أورطة ١٤ من بلوكان ٢
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نائب بك» «مكاون القائمقام قومندانية تحت الرشقية العرب أورطة من إدارة
قومندانها.

٢

بك». «هادلستون القائمقام قومندانية تحت بأجمعها والهجانة هجانة. بلوكات ٥

العسكرية األشغال قسم  

وعسكري. ضابط صف و٤٢ أطباء ١٠ من مؤلف ميدان مستشفى  

التعيينات  

خمسة. صاروا وأخريًا حملة، بلوكات ٣
الرحمن «عبد األول املالزم حرضة قومندانية تحت النهود مركزه املهمات من قسم

أفندي». محمود
 

النهود من التحرك (6)

بنده». «واد بلدة ووجهتنا الظهر، بعد ٣ الساعة مارس١٩١٦م ١٦ يوم النهود من تحركنا
املدعو األول املالزم بفرار سمعنا بيومني النهود إىل وصولنا قبل أننا هنا ذكره يجدر ومما
«ماكلني» البكبايش بها يعامله كان التي السيئة للمعاملة الهجانة من املوجود» «عبد
علمنا أيام أربعة وبعد دينار، عيل السلطان إىل وانضمامه إنجليزي، وهو البلوك قومندان
إىل ثم الخرطوم إىل العرب أورطة من وهو رياض»، أفندي «محمود اليوزبايش بنزول
مع النهود مركز مأمور نائب الصرييف» أفندي الرحمن «عبد أول املالزم وكذلك مرص،
ألسباب الجميع واعتقال الطوبجية من وهو املجد» أبو أفندي «محمد الثاني املالزم

سياسية.
مارس، ١٩ يوم مساء ١٠ الساعة بنده» «واد ِحلَّة إىل وصلنا أن إىل السري واصلنا ثم
Anglo-املرصي اإلنجليزي السودان حدود آخر وهي جمد»، «دم تُدعى بِحلَّة مررنا ومنها
دارفور. سلطان دينار عيل السلطان حدود وبني بينه الفاصل والحد Egyptian Sudan

12



دارفور فتح

القوة تحرك من القصد (7)

خالصته: منشوًرا الوحدات جميع عىل التجريدة رياسة مركز ع وزَّ جمد»1 «دم ِحلَّة يف
عىل تمرد إنه حيث دينار؛ عيل السلطان رضب هو القوة تحرك من القصد أن
مع الحلفاء أعداء إىل وانضم — املعتادة الجزية — الرضيبة دفع عن بامتناعه الحكومة

املرصي. اإلنجليزي للسودان متمم جزء وبالده للحكومة، تابع أنه
قليًال. لنسرتيح فرتة؛ املذكورة الِحلَّة يف بقينا وقد

جمد» «دم ِحلَّة من التحرك (8)

ووصلنا دينار، عيل السلطان أرض يف فدخلنا صباًحا، ٦ الساعة جمد» «دم من قمنا
١٩١٦م. سنة مارس ٢٠ يوم ظهر ١٢ الساعة شنقا» «أم تدعى بلدة إىل بمسرينا
الخمسة من يقرب وعددهم للعدو، كشافة سواري ظهرت بساعتني إليها نصل أن وقبل
عدته، لألمر وأعدت بعد، من فلمحتهم متيقظة، كانت كشافتنا أن إال فارًسا واألربعني

األدبار. يولون جعلتهم حامية بنار وقابلتهم

شنقا» «أم إىل الوصول (9)

املعدة باملدافع جهاتها جميع من محمية قلعة بشكل فيها وعسكرنا شنقا»، «أم إىل وصلنا
مفاجئ. أو مهاجم، أي لرضب

مرتفعة، أرض قطعة يف وقع قد هذا معسكرنا أن واالعتبار بالذكرى، يجدر ومما
وبالتحري عليه. املطلة الجهات كل عىل وحاكم وإحكام، بدقة، ُصنع بخندق ومحاطة
عهد يف دارفور سلطنة سقوط عند القديم املرصي الجيش معسكر محل كانت أنها علمت

القلب! إىل أحبها وما الذكرى! أجمل ما هللا! يا نفيس: يف فقلت إسماعيل، الخديو
مهاجم. كل لسحق واالستعداد الحذر، أتم عىل وكنا وبتنا، الليلة تلك عسكرنا وقد
املدافع تجربة النهود من رافقنا الذي الجديد البطارية قومندان أجرى اليوم ذلك مساء ويف

حالتها. حسن من وتأكد نظره، أمام

الصغرية. القرية أي املرصيني، عند كالعزبة السودانيني عند الِحلَّة 1
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شنقا» «أم من القيام (10)

عدا ما الراكبة والبيادة والهجانة، والبيادة، الطوبجية، جميع أي شنقا» «أم من قمنا
أيًضا. الرجعة خط ولحفظ الحملة، مع لتكون الهجانة؛ من وبعًضا بطارية، جي ٢

وفروا فُطردوا، ُطوردوا، ولكنهم العدو، كشافة ظهرت صباًحا ١٠ الساعة ويف
أورطة تعززها ثانية ظهرت حتى صباًحا ١١ الساعة وافت وما األعقاب، عىل مرتدين

بريقها. ومعها أيًضا، للعدو بيادة

موقعة أول (11)

تحميها قلعة بشكل القوة تتألف بأن األمر العامة القيادة أصدرت كشافتنا رأتهم وملا
اللحظة تلك يف ووقع الرسعة، من يمكن ما بغاية ذلك فحصل األربعة، أركانها من املدافع

الساعة. نصف تجاوز ال صغرية لفرتة شديًدا كان وقد الطرفني، بني النريان تبادل
أغلب أما فجندلتهم، العدو سواري من عرشة أصابت مدافعنا نار إن قيل وقد
الهجانة، عساكر أحد جبة بخرق إال يفوزوا ولم طائًشا، جميعه كان فقد العدو رصاص
من يقرب ما الصغرية املوقعة هذه استمرت وقد الراكبة، البيادة عساكر أحد فخذ وخدش
عىل بعد من العدو ترد االنطالق الرسيعة املكسيم مدافع ترى كنت وقد ونصف، ساعة
أفواهها. من تلفظها كانت التي الجهنمية الرسيعة النريان تلك من دهًشا حائًرا أعقابه

الحلة جبل إىل التقدم (12)

ال وهو وتركه معسكره، يف النار أعمل قد العدو فوجدنا الحلة، جبل إىل ذلك بعد تقدمنا
الجو. تسد تكاد الدخان وُسحب أشده، بلغ قد واللهب يشء، عىل يلوي

واحتالله الحلة جبل إىل الوصول (13)

تلك وأطفأنا العدو، قشالقات أمام وقفنا حتى اليوم ذلك ظهر بعد ٣ الساعة وافت وما
فيه. الحاكمة واملواقع الجبل، الطوبجية مدافع بعض احتلت ثم املحرقة، امللتهبة النريان
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الحلة؟ جبل هو ما (1-13)

فرح عن تسل وال متقاربة، كثرية وحلل عديدون، سكان به منيع جبل هو الحلة جبل
أرهقهم الذي دينار ابن ظلم وهدة من انتشلناهم فقد إليهم، وصولنا عند وغبطتهم األهايل،

ا. جدٍّ حسن الجبل هذا وهواء واستبداده. بجربوته،

الحلة جبل مبارحة (2-13)

اآلبار واحتللنا منه، ساعة بعد عىل مسافة وتقدمنا الحلة، بجبل ميدان مدافع أربعة تركنا
وسقينا األوعية، فمألنا غزيًرا، ماءها ووجدنا سليمة، فوجدناها «اللجود» بلدة يف التي

الليلة. تلك بها وبتنا والبغال، والخيل، الجمال،

ثانية إليه املعجلة العودة (3-13)

«الهيلوجراف» بواسطة تلفونية إشارة جاءتنا ١٩١٦م سنة مارس ٢٣ يوم ظهر ويف
لقلتها، نظًرا الحلة بجبل املرابطة القوة عىل العدو هجوم باحتمال باملرآه، اإلشارة وهي

الجبل. هذا إىل املعجلة بالعودة األمر صدر وحينئذ
لكل واستعددنا به، وعسكرنا الظهر، بعد ٤ الساعة إليه فوصلنا ذلك، كان وفعًال

الرصاص. من وابًال العدو وإصالء مفاجئ أمر

الحلة جبل من األهايل رحيل (4-13)

ال حتى عليه الهجوم خيفة الحلة جبل من األهايل برحيل العامة القيادة أمر صدر وقد
«اللجود». بلدة إىل أغلبهم ورحل ذلك نُفذ وفعًال خسارة، أي يتحملوا

مع اللجود بلدة إىل يقوم أن صنفي إىل األمر صدر ١٩١٦م مارس ٢٦ يوم ويف
حكمدارية تحت الذي الرسيع املكسيم صنف وهما: منها، صنفني أيمع Aحرف البطارية
حرضة حكمدارية تحت الذي امليدان وصنف ندا»، أفندي «محفوظ األول املالزم حرضة
البكبايش«ثوربورن» حكمدارية تحت جميًعا وكنا رشاد»، زكي أفندي اليوزبايش«محمود
من بلوكني مع بها نعسكر أن املذكورة البلدة إىل قيامنا من الغرض وكان الطوبجية، من
اآلبار عىل املحافظة ثم عليها، املنتظر الهجوم من لحمايتها راكبة بيادة وبلوك الهجانة،
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املخصص املكان يف وعسكرنا الظهر، بعد ٣٠ والدقيقة ١ الساعة إليها فوصلنا بها، التي
لنا.

هجانة بلوك مع ثانيًة شنقا» «أم إىل عودتي (14)

فقمنا حملة، بلوك ومعنا شنقا»، «أم إىل هجانة بلوك مع بصنفي أقوم أن األمر يل صدر
فوصلنا ١٩١٦م، سنة مارس ٣٠ يوم صباح ٣٠ والدقيقة ٤ الساعة اللجود بلدة من
بك» «مكاون القائمقام املعسكر قومندان فقابلت املذكور، اليوم ظهر ١٢ الساعة إليها
وكانت فيه، سأعسكر الذي املكان يل فعنيَّ الرشقية، العرب ألورطة الثاني القومندان

تقريبًا. ميًال ٢٢ شنقا» «أم إىل اللجود بلدة من املسافة

الوقت ذلك يف شنقا» «أم أهمية (1-14)

صدورها ثم إليها، املئونة لورود للتجريدة؛ العام التعيينات محل شنقا» «أم كانت لقد
وبلوك الرشقية، العرب أورطة من بلوكني بها أن ذلك إىل أضف النهود. مركز إىل منها
األشغال، قسم من وقوة االنطالق، الرسيعة املكسيم بمدافع املزود أنا وصنفي الهجانة،
بمكان الصعوبة من بها املياه عىل الحصول كان وقد البيطري. فالقسم الطبي، والقسم

السحيق. وعمقها اآلبار، لقلة
واحًدا جالونًا مرتبه كان فالعسكري املاء، قلة عن ناشئًا كان التعب أن والخالصة
أيًضا. املدة هذه يف جالون ونصف جالونًا والضابط ساعة، والعرشين األربع يف املاء من
عىل ضيق خط أو حديد، كسكة منتظمة مواصالت طرق لدينا يكن لم وبالجملة
املاء قلة ذلك إىل يضاف مطلًقا. ذلك من يشء لدينا يكن لم كالَّ ذلك. يماثل ما أو األقل،
عدونا هو وحده فالعطش محارب، جيش لكل القوية واألداة املهم، الرشيان هو الذي
بحملة فعله ما لنا ويصور املوت، خيال ويرينا آلخر، وقت من يهددنا الذي املخيف الهائل
قيد عىل وهم عطًشا، فماتوا الصحراء، قلب يف الدروب ضلوا الذين ورجاله باشا، هكس
النائبة املفاوز ضحية فذهبوا فأعماهم، أضلهم قد الطريق جهل وإنما اآلبار. من أمتار

املرتامية.
التعيينات لجميع العام املركز أنها هو شنقا» «أم ب وجودنا من املهم والغرض
التي الوحيدة النقطة وأنها أسلفت، كما مبدئيٍّا للتجريدة ترد التي «العاليق» والعالئف
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أضف النهود. من بلياليها أيام خمسة استغرق الذي الطويل السفر ذلك بعد ماء آبار بها
خمسة بعد عىل العدو كان حيث غرة؛ عىل وأخذها مهاجمتها، من الشديد الخوف ذلك إىل
ظنك وما مميت، مقتل يف شديدة رضبة يُرضب الجيش كان وحينئذ منها، ميًال عرش

فماؤه؟! وعالئفه، مئونته، ضاعت بجيش
للرضب، لحظة كل يف مستعدة املعسكر ضلَعي طرَيف يف متقابلة مدافعي كانت لذلك
امللقاة الكربى واملسئولية شنقا»، «أم ب املرابطة للقوة العظيمة األهمية ترى كنت ذلك ومن

عواتقنا. عىل
«بروش»، بالد األمامية القوة احتلت — شنقا» «أم ب وجودي مدة أي — املدة تلك ويف
كدادة»، «أم يف إال اللهم بسيطة، مناوشات خفيفسبقته قتال بعد و«أُبَيِّض» كدادة»، و«أم
يوم إىل شنقا» «أم يف بقيت وقد تذكر، مقاومة قاوموا الدادنجاوي محمود امللك رجال فإن

١٩١٦م. سنة أبريل ٢٨

الحلة جبل إىل شنقا» «أم من القيام (15)

تحت كبرية بحملة الحلة جبل إىل أقوم أن ١٩١٦م سنة أبريل ٢٨ يوم األمر صدر
عىل ثقيًال فيها املقام أصبح حيث مرسوًرا؛ فرًحا مساءً ٥ الساعة فبارحتها قومندانيتي،
فوصلنا التنقل، يف إال العيش لذة وما واحد، مكان يف اإلقامة تسأم أن شأنها من إذ النفس؛

١٩١٦م. سنة أبريل ٢٩ يوم صباح من ٨ الساعة الحلة جبل إىل

الحلة جبل مبارحة (16)

ومعنا يرسي»، أفندي «محمد األول املالزم حرضة وصنف لصنفي، األمر صدر ذلك وبعد
والجميع العرب، أورطة من وإداراتان التعيينات، من وحملة االحتياطية، خانة الجبة حملة
من ٤ الساعة الحلة جبل من فتحركنا بك»، «مكاون القائمقام سعادة حكمدارية تحت
الحلة جبل من واملسافة الحيوان، وباقي للجمال، مسقى بها وعملنا املذكور، اليوم صباح

ميًال. ١٥ ال من تقرب إليها
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«بروش» مبارحة (17)

تسمى بلدة إىل فوصلنا ١٩١٦م سنة مايو ١١ يوم صباح من ٤ الساعة بروش من قمنا
الظهر، بعد ٣ الساعة بارحناها ثم قليًال، بها اسرتحنا وقد صباًحا، ١٠ الساعة رزيقة» «أم
تحت بطاريتي مع انضممت وفيها مساءً، ٣٠ والدقيقة ٥ الساعة كدادة» «أم إىل فوصلنا

األصيل. سالحها إىل وحدة كل انضمت كما «هاتون»، البكبايش حكمدارية

كدادة» «أم مبارحة (18)

القائمقام قومندانية تحت الوحدات باقي مع — بطاريتي أي — البطارية إىل األمر صدر
منه، ١٣ يوم من صباًحا ٤ الساعة بالقيام ١٩١٦م سنة مايو ١٢ يوم بك» «مكاون
كدادة» «أم بني ما واملسافة منه، ١٤ يوم صباح من ٩ الساعة «أُبَيِّض» بلدة إىل فوصلنا
األصلية. وحداتها إىل وانضمت القوات، جميع تجمعت وهنا تقريبًا، ميًال ٢٥ هي و«أُبَيِّض»

«أُبَيِّض» مبارحة (19)

تحت ١٩١٦م سنة مايو ٢٥ يوم صباح من ٦ الساعة «أُبَيِّض» من كلها القوة قامت
٦ ١

٢ الساعة وافت وما العام. التجريدة قومندان «Kelly Bey بك «كيل األمرياالي قومندانية
مثلهما وأُرس اثنان، وُجرح اثنان منهم وُقتل بشدة، فُطوردوا العدو كشافة ظهرت حتى

جمًال. عرش ستة ومعهم
حرارة عناء من قليًال للراحة الرحال حططنا حتى ١٠ ١

٢ الساعة وافت وما تقدمنا، ثم
منتهاها. الشدة من بلغت التي اليوم ذلك شمس

واستمر مليط، طريق عن «الفارش» إىل للتقدم السري ابتدأنا مساءً ٥ الساعة ويف
للمبيت. عسكرنا ثم مساء ١٠ الساعة حتى املسري

حتى السري واستمر ١٩١٦م، سنة مايو ١٦ يوم صباح من ٤ الساعة تحركنا ثم
وسقيها، الجمال، وترسيح للراحة، عسكرنا ثم ومن املذكور، اليوم صباح من ٩ ١

٢ الساعة
وعليفها.

أيًضا مساءً ٩ الساعة حتى السري واستمر اليوم، ذلك مساء من ٥ الساعة تحركنا ثم
للمبيت. عسكرنا ثم
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ِحلل إىل صباًحا ١٠ ١
٢ الساعة فوصلنا منه، ١٨ يوم صباح من ٤ الساعة قمنا ثم

بها. فعسكرنا «مليط» بلدة قبل كثرية
للحيوانات مسقى لعمل املذكور اليوم ظهر بعد ٤ ١

٢ الساعة الِحلل تلك من وتحركنا
املسري واصلنا ومنها ثانية، إليها عدنا ثم سريًا، ونصف ساعة نحو عنها تبعد آبار من
كل عسكرت وقد مساءً، ٥ ١

٢ الساعة حوايل نفسها «مليط» إىل فوصلنا املذكورة، الحلل من
العامة. القيادة حرب أركان بواسطة لها املعنيَّ املكان يف وحدة

مليط (20)

وليمون وخرضة، ورضع، زرع، وفيه متفرقة، كثرية حلل وبه ا، جدٍّ جميل هواؤه بلد مليط
عذب ماؤها ا جدٍّ عديدة آبار به يوجد كما ومعيشتها، الخرطوم، إىل فينا الحنني أهاج مما
أنه وهو استخراجه، كيفية يف املتناهية السهولة عن فضًال هذا زائدة، كثرة ويف زالل،
نظام قبل بمرص منترشة كانت التي الشواديف يماثل مما شادوف برئ كل عىل مركب
أصناف من فيه عما تسل وال به، بأس ال بلًحا به وجدنا ثم الرافعة، اآلالت ووجود الري،

الخرض.
وتعب نََصب، مىضمن ما كل ونسيانهم رسورهم، عن حرج وال فحدِّث العساكر أما

الشاسعة. املسافات تلك قطع يف عانوه وما

دينار ابن وجيش الطيارة (1-20)

وأتباعه مقربيه، وصفوة جيشه، صفوف ويف دينار، ابن يف الرعب الطيارة أوقعت لقد
عندما ذلك من أدهى هو ما بهم فعلت لقد ا حقٍّ واملجاهدين، باألنصار، يلقبونهم ممن

الفتاكة. قنابلها عليهم ألقت
القوات مع اشرتكت التي اإلنجليزية القوة هما فقط األخرى وأختها الطيارة وهذه
إذ والسخرية؛ للنقد، موضًعا الثنائي الحكم يجعل مما الفارش فتوح يف الصميمة املرصية
حساب عىل نهمه ويسد بطنه، فيُشبع ورغباته، القوي، أغراض لنيل الضعيف ر يسخَّ إنه
يف أبوابها واملوصدة اإلنجليزي، املايل للمستشار مرصاعيها عىل املفتوحة املرصية الخزينة

قاطبة. املرصية األمة وجوه
الضأن. من رأس وألف جمل، األلف عىل يربو ما مليط ببلدة القوة هذه غنمت وقد
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«مليط» مبارحة (21)

السري كل وكان املذكورة، السنة من مايو ٢١ يوم صباح ٥ ١
٢ الساعة «مليط» من قمنا

واتخذنا الطريق، يف وبتنا فقط، ميًال ١٨ اليوم ذلك يف قطعنا وقد العدو، مطاردة يف
بقدم، قدًما السري كان وقد منه، ٢٢ يوم صباح من ٦ الساعة رسنا ثم الكايف، االحتياط
األمام، إىل نخطوها قدم كل عىل يحاسبنا وكان املراس، شديد كان ذلك يف العدو إن أي
وما للراحة، الرحال حططنا ثم صباًحا، ١١ ١

٢ الساعة حتى املسري واصلنا وباالختصار
األيمن، والجنبني األمام، من شديد بهجوم فوجئنا حتى بأحمالنا األرض إىل نصل كدنا
أقل ويف الحال، ففي سواريها، أمام برسعة تزحف للعدو التابعة البيادة وكانت واأليرس،
تصليهم قلعة، شكل عىل يتألف دائًما كان معسكرنا ألن القلعة؛ ابتدأت صغرية ملحة من

حامية. ناًرا
أن — بطاريتنا أي — الرسيعة الجمايل الخصوصية البطارية إىل األمر صدر ثم
الكثريين فجندلت مدافعنا، نار فيهم وأعملنا فتقدمنا، الزاحف، العدو وتُجيل تتقدم،
ومدافع امليدان، مدافع من حامية ناًرا تصليهم جهاتها كل من القلعة واستمرت منهم.
بشدة املوقعة هذه استمرت نعم … إلخ والهجانة الراكبة، والبيادة البيادة، وبنادق الفكرز،
فكانت ا، تامٍّ انهزاًما العدو هزيمة عن وانجلت تقريبًا، الظهر بعد ٢ ١

٢ الساعة حتى عظيمة
وقائد دارفور، وقواد أمراء، نخبة من كلهم وجريح، قتيل، بني ما األلف؛ عىل تربو خسارته

بره. واد رمضان املدعو العام جيشه
بيانهم: وهذا وجريح، قتيل، بني ما عرش، تسعة فكانت خسارتنا أما

القتىل

الراكبة. البيادة من جاويش ١
الطوبجية. من عسكري ١

الهجانة. من وعسكري صف، ضابطا ٣
بيادة. أورطة ١٣ من عسكريان ٢
بيادة. أورطة ١٤ من عسكري ١
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الجرحى

الراكبة. والبيادة السواري من «ميدون» البكبايش ١
الطوبجية. من يرسي» أفندي «محمد األول املالزم ١

بيادة. أورطة ١٤ من زهران» أفندي «محمد الثاني املالزم ١
األسلحة. بقية من عساكر ٨

حصلت التي برنجية ِحلَّة اسم إىل نسبة برنجية بموقعة املوقعة هذه أُسميت وقد
بجانبها.

الفارش إىل التقدم (22)

وواصلنا ١٩١٦م، سنة مايو ٢٢ يوم مساء ١٥ والدقيقة ٤ الساعة الفارش نحو رسنا
جميع قلعة أي مربع شكل عىل للمبيت الرحال حططنا ثم مساءً، ٦ ١

٢ الساعة حتى املسري
أضالعها. وكذلك باملدافع، مملوءة أركانها

اللييل العدو هجوم (23)

بثمانمائة ُقدرت بقوة الليل منتصف بعد ٣ الساعة حوايل الليل يف بهجوم العدو قام وقد
األرض وأخلت فتقهقرت، اليقظة؛ يف غاية كانت الخارجية قوالت القره أن غري فارس

األعقاب. عىل العدو وردت مقذوفاتها، أعملت التي للمدافع
١٩١٦م، سنة مايو ٢٣ يوم صباح من ٦ الساعة حوايل «الفارش» قاصدين تحركنا ثم
األدبار. فوىلَّ حامية بنار الطوبجية فرمته صباًحا، ٧ ١

٢ الساعة العدو سواري لنا فظهرت

«الفارش» احتالل (24)

يوم صباح ١١ ١
٢ الساعة الفارش فاحتللنا تعب، أو بنصب، نشعر أن بدون تقدمنا ثم

اللحظة تلك يف فكان يشء، عىل يلوي ال تركها قد دينار ابن فوجدنا ١٩١٦م، مايو ٢٣
الغاشم. وجربوته العاتية، سلطته عىل والقضاء ملكه، تقويضرسير
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وولدانه وحوره، ومتاع، مال، من له ما كل يجمع جعله الدنيا عىل حرصه أن غري
الفارش وترك نفسه، إليه تصبو ما كل أخذ بل الرشعيات، ونساءه ومحظياته، مطر، وبنات

غيًظا. يتميز وقلبه وسلطانه، ملكه، قصبة
لها وأعمل الخنادق، لها ألحفر مدافعي؛ وراء جالس وأنا السطور هذه أكتب وإني
مدينة بوصف إتياني عدم وعىل جميل، ركاكة عىل القارئ أيها فاعذرني «الدراوي»، الظلل
لم اللحظة هذه حتى وألنني قديًرا، كاتبًا ولست جندي، ألني دارفور؛ عاصمة «الفارش»
لبعض مقابلتي وعند الفرصة، سنوح عند وسأصفها البلد، بداخل ما رؤية من أتمكن
الغد، فإىل العاتي، الطاغية بذلك يتعلق ما كل عىل للوقوف السلطان من واملقربني األهايل،

قريب. لناظره غًدا وإن
فهاكه: وهربه، دينار، بابن حل الذي للفشل الرئييس السبب أذكر أن فاتني ولقد

يلقانا ثم ويخندقها، بالبلد، يعتصم أن تصميمه يف كان ملكه عاصمة من اقرتابنا عند
بعد فيه قرروا مجلًسا عقدوا شوراه وذوي أمراءه أن إال وَطول، َحول من يملكه ما بكل
األخص وعىل األغلبية، بقرار ذلك كان وقد «العاصمة»، البلد خارج قتالنا حادة مناقشة
الذين األمراء بقية هذا قراره يف تبعه الذي بره» واد «رمضان املدعو العام جيشه قائد

وغريهما. وسليمان، كالخليل عليهم، يعتمد
رءوسهم عىل والنرصمكلل إال إليه يعودوا لن بأنهم املصاحف عىل الجميع أقسم وقد

لسيدهم. فداءً يموتوا أو
محىل اإلبريز الذهب من سواًرا ولبس زينة، بأجمل بره» واد «رمضان تزين وقد
نفسه والسلطان الزغاريد، له يطلقن والرساري النساء، حوله اجتمعت ثم باملاسوالزمرد،
الهائلة املوقعة حصلت وفعًال الفكرة، هذه عىل فوافق به، ويثق كثريًا، ملشورته يطمنئ كان
والثبات والشجاعة، املهارة، من أبدوا وقد ١٩١٦م. سنة مايو ٢٣ يوم صباح من ١١ ١

٢

قد منهم كثريًا إن حتى املهلكة النريان من مدافعنا به تمطرهم كانت بما املباالة وعدم
يف للنفوس واسرتخاص نادرة، الشجاعة وتلك صفوفنا. من خطوات ست بعد حتفه لقي

ووطنهم. مليكهم، سبيل
واألمري العام، الجيش قائد بره» واد «رمضان الرسدار استشهد املعركة تلك ويف

أسماؤهم. تحرضني ال كثريون وأمراء الخليل، وُجرح «سليمان»
عىل يربو وعددهم وأمراءه، جنده، وقواد جيشه نخبة فقد السلطان أن والخالصة

األلف.
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عرشه وتزعزع عاصمته إىل الخرب وصول (25)

ينهار أن أوشك أنه وعلم عرشه، جدران تزعزع ملكه عاصمة وإىل إليه، الخرب وصل وملا
هو وهذا «الفارش». دخولنا قبل أي ١٩١٦م سنة مايو ٢٣ يوم بالهرب ل فعجَّ رأسه، عىل
قلبه إىل والحنان الشفقة، تجد ال من وجزاء والعتو والجربوت، الظلم، عىل العادل الجزاء

لباملرصاد. ربك وإن سبيًال

األس��ُد رع��يَ��ه��ا ت��ولَّ��ى ع��ن��ه��ا ون��ام َم��ْس��ب��ع��ٍة أرِض ف��ي غ��ن��ًم��ا رع��ى وم��ن

ُجمع ثم املتبعة، الحربية كالعادة جميعها املساكن ُفتِّشت «الفارش» دخولنا وبعد
الحكومة، إىل لتسليمه أنفسهم تلقاء من يأتون الكثريون كان وقد األهايل، بيد الذي السالح

التامة. الطاعة وتقديم
األمري — املذكور مايو ٢٦ يوم أي — يوم ثالث للحكومة نفسه سلَّم من جملة ومن
السلطان وألن ألهميته؛ تقديًرا محمود بامللك الرعية تسميه الذي الدادنجاوي» «محمود

املألوفة. التقاليد من كانت وهذه اللقب، هذا منحه قد كان نفسه
كثري العقل راجح رجل فكري حسب عىل إنه فنقول هذا، محمود األمري إىل ولنعد
فأعمل كدادة»، «أم ب ملحاربتنا دينار عيل السلطان أرسله وقد والهيبة، والتأني، الوقار،
إخفاًقا أخفق أنه غري القهقرى ويرجعنا علينا، ليتغلب الحيلة؛ أبواب كل وطرق الفكرة
اتخذتها إال حيلة موالي يا أترك لم له: وقال الخيبة، أذيال يجر سلطانه إىل فرجع ا، تامٍّ

تصطيل. ال نارهم أن إال — املرصيني أي — الرتك ملحاربة
وإني جهنم، نار من شعلة — يقال والحق — أنهم إال العدد قليلو جماعة هم نعم
وكرامة لكرامته، حفًظا للحكومة؛ الطاعة ويقدم يصالحهم، أن لسيدي الصالح من أرى

وتاجه. وعرشه ملكه،
عينه، يف األمري مشورة تُرق فلم بمكان، والغباوة الجهل من كان السلطان أن غري
جبان، إال أنت فما عبد! يا هذا بمثل «أتهددني له: وقال الحائط، عرض بها رضب بل
سيفه، منه وأخذ وعقاره، ملكه من وجرَّده وأمريًا.» ملًكا، يكون أن يصلح ال ومثلك

عليه. غضبه منتهى عىل دليل وهذا وطبنجته،
املدعو اآلخر األمري سلَّم — ١٩١٦م سنة مايو ٢٦ يوم أي — عينه اليوم ذلك ويف
أنه كما الشدة وقت يف إليه يركن مغوار، فارس — سمعت ما — عىل وهذا حويل»، «واد
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جبل إىل السلطان أرسله قد كان الذي وهو الحروب، عىل وقدرته مراسه، بشدة مشهور
قتالنا. عىل الخليل ليعاون الحلة؛

أسلحتهم ومعهم ووحدانًا زرافاٍت، األهايل تبعهم األمريان هذان سلَّم أن وبعد
للحكومة. الطاعة مقدمني

السلطان لشقيقها تاجه املريم تعنيف (26)

عندما تاجه» «املريم2 أخته عن إيلَّ مرويٍّا سمعته ما — وأشجع بل — وأحىل أحب، ومن
أو سجادته، فوق يموت أن عىل وحضه له، وتعنيفها الهرب، عىل شقيقها السلطان عزم

له: قولها امللك، بيت وكرامة لكرامته، األصون وهو جواده، ظهر عىل

جلبابي، أعطيك أن يل فاألوىل وإال فيك، يرتدد نفس آخر حتى تحارب أن يجب
والجالد. للحرب، مكانك وأذهب ثيابك وآخذ

وشجاعة الخالص، بالذهب يُكتب أن يجب — يقال والحق — وطني كالم وهذا
وانترصت اإلنجليز، حاربت التي الفرنسيني معبودة دارك» «جان عن إال مثلها أسمع لم

فرنسا. العزيز وطنها حرمة عن دفاًعا مواقع عدة يف عليهم
حتى النخوة فيه وأشعلت الحمية، السلطان شقيقها فؤاد يف تاجه» «املريم فألهبت
يف بنفيس أضحي وكيف الرتك،3 أحارب كيف أختي يا «سأريك قائًال: رأيها عىل وافقها

املحبوب.» ووطني بالدي سبيل
أن حال بأي يمكنه وال عليه، دالة ولها الخالص، الحب تحبه كانت هذه وشقيقته
النجابة، من عظيم جانب عىل — يقال ما عىل — ألنها مشورتها؛ بدون أمر يف يبُتَّ

والذكاء.
عىل ينعم ما كثريًا كان ولقد مشرييه، وأسماء السلطان، من املقربني أسماء وهذه

السلطان. لقب دون أنه لزعمه ملك بلقب القوم بعض

بدارفور. امللكية العائلة سيدات لقب األمرية ومعناه املريم 2
الحني. ذلك يف العثمانية للدولة هؤالء لتبعية املرصيني عىل الرتك كلمة يطلقون كانوا 3
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دارفور ملوك (27)

والوجاهة. املكانة يف السلطان بعد رجل ثاني وهو الدادنجاوي»: «محمود امللك (١)
بملك ويلقب «عائشة» عاشة السلطان ابنة زوج النور»: سعد واد «تبن امللك (٢)

النحاس.
تعاييش وأصله «قصوره»، املسماة السلطان أخت زوج وهو السنويس»: «عيل امللك (٣)

التعايشية. قبيلة من أي
يف لشكه «الفارش» سقوط عند السلطان أماته وقد هللا»: دفع «عربي امللك (٤)

وأمانته. إخالصه،
معنى عىل يدالن لفظان وهما فوراوي، أو موروبي، وهو رشيف»: «مقدوم امللك (٥)

واحد.
بنجاوي. وهو رحمة»: واد العرب «عز امللك (٦)

غرب بني ما تسكن التي العرب قبائل من وهو حمر»: بيضه «أحمد امللك (٧)
و«الفارش». «دارفور»،

«الذرة». العيش خراج جامع وكان فوراوي، وهو الجبايني»: أبو «يس امللك (٨)
فوراوي. وهو علقنة»: «أبو امللك (٩)

املشنقة. ناصب الجالد عشماوي كوظيفة ووظيفته فوراوي وهو «فورو»: امللك (١٠)
تكروري. وهو تاجه» «املريم السلطان شقيقة زوج جلغام»: «مصطفى امللك (١١)

للملوك. ما املقام من وله تقالوي وهو دارفور، قضاة قايض «إدريس»: القايض (١٢)
الفرنيس، السودان بحدود تاما سلطان وأصله تاماوي، وهو ترياويه»: «عثمان (١٣)

ملك. بلقب عليه فأنعم دينار عيل السلطان إىل جاء فرنسا طردته وملا

دارفور أمراء (28)

امللوك. أول يف املذكور وهو الدادنجاوي»: «محمود األمري (١)
عند ومكانة ثقة وله العام، الجيش قائد وهو مولَّد، بره»: واد «رمضان األمري (٢)
كان حيث فأحبه ورباه درمان»، «أم من به جاء عبد وأصله عليهما. يحسد السلطان

أمري. بلقب عليه فأنعم قديًرا، فارًسا
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لديه، ثمني وكل واملجوهرات، املال، وبيت الخزنة، أمني سبيل»: واد «حسن األمري (٣)
جالبي. وهو غريه، من أكثر إليه ومقرب محبوب، وهو

بسائر واملفرقعات والسالح خانة، الجبه أمري وهو مولَّد، الخري»: «عبد األمري (٤)
أنواعها.

واألمري هو السلطان أحرضه الجيش، أمراء ومن فوراوي وهو «سليمان»: األمري (٥)
عنده. مًعا وتربَّيا الذكر اآلنف «رمضان»

الحلة» و«جبل شنقا» «أم أمري وهو ميماوي كرومه»: واد «الخليل األمري (٦)
فارس وهو واملعاقل املواقع، هذه بكل حاربنا وقد و«أُبَيِّض»، و«كدادة» و«بروش»

والذكاء. النجابة، يف غاية
السلطان، من مقرب أنه إال مائة رأس كان وإن وهو هواري، حويل»: «واد األمري (٧)

والجالد. بالفروسية ومشهور لديه عظيمة مكانة وله
ذوي ومن السلطان وجليس جالبي، وهو الشيخ»: واد «محمود الحاج األمري (٨)

شوراه.
شوراه. ذوي ومن السلطان وجليس شابقي، وهو كريم»: أبو املاجد «عبد األمري (٩)

السلطان أخوات (29)

بمشورتها إال األمور من أمر يف يبت وال إليه، أخواته أحب وهي تاجه»: «املريم (١)
ومراجعتها.

أحمد. الفقيه وزوجة أبيه، من أخته الهدى»: نور «املريم (٢)
موالها. رحمة إىل ماتت وقد أبيه، من أخته شكر»: «املريم (٣)
موالها. رحمة إىل ماتت أبيه من أخته قصوره»: «املريم (٤)

أقرباؤه (30)

الحكومة. وبني بينه، الرسول كان وقد عمه، ابن الدين» «شمس األمري (١)
دارفور. سالطني من موىس السلطان ابن فضل» «محمد األمري (٢)

إبراهيم. السلطان ابن إبراهيم» واد «حسني األمري (٣)
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شقيقه. الرحمن عبد السلطان ابن الرحمن» عبد «منصور األمري (٤)
أخيه. ابن نعمة» املجيد «عبد األمري (٥)
أخيه. ابن هاشم» البرش «أبو األمري (٦)

أنهم غري والطول، الحول، بيدهم كان الذين دارفور ووزراء وأمراء، ملوك، هم هؤالء
ما منها شموا إذا التامة بالرصاحة بخواطرهم يجول كان ما إبداء عىل يجُرءون ال كانوا
ويهواها يحبها التي النغمة عىل يرضبون كانوا وقد حياتهم، عىل خوًفا السلطان؛ يُغضب
لهيبته تعنو الذي القوي القادر بالسلطان تارة فيصفونه وتوسل، وخضوع، مداهنة من

األقطار. جميع يف املسلمني بخليفة وتارة امللوك، جميع
له ويصورون إليه، يتقربون كانوا الفارغة الخزعبالت وتلك األراجيف، هذه وبمثل
األباطيل فبتلك ورحمة، ِبرٍّا والجور الخسف، ومن عدًال، الظلم ومن قوة، الضعف من
فأصبح فأضلهم وأخزاهم، هللا، أعماهم الذين أولئك كان سلطان. من بها هللا أنزل ما التي

ينظرون. كانوا ما وساء حقيقتها، عىل األشياء يرون ال معكوًسا نظرهم
وبنات ورساريه، خدمه، من واإلكثار واملالذ، املالهي، يف غريًقا كان نفسه والسلطان
األمور سري يف األعظم الشأن لهؤالء يكون ما — األحيان غالب يف بل — وكثريًا مطر،

بالرعية. تتعلق التي
أقسام: ثالثة إىل أولئك وينقسم

مطر بنات (1-30)

الجميالت األبكار البنات وهن مطر»، «بنات ويدعون ا، جدٍّ الجميالت البنات هن هؤالء
قواد أم الوزراء أم امللوك، بنات من كن سواء السلطان، مسامع جمالهن يبلغ الالئي

وجربوته. صلفه، نار وتأكلهم بحكمه، ينكوون الذين ورعاياه جيشه،
يرتعن وهؤالء إليه، يقدمها أن جميلة ببنت هللا رزقه واحد كل عىل كان وباالختصار
أمامه ويخطرن اإلبريز، بالذهب ويتحلني والطِّيب، والعنرب، املسك، يف ينغمسن بل عنده
يلقب ذلك وبعد الدنان، معهن ويعاقر لذاته، يف هو فيسبح البان؛ وأعواد النقا، كأغصان

بمكان! الغرابة من تسمية وهللا وتلك املؤمنني! وأمري العادل، بالسلطان نفسه
عنه. راضيًا كان من عىل بها يُنعم مشتهاه الواحدة من يأخذ أن وبعد

فيها يُذبح سحيقة مهاٍو إىل العواطف يقتاد فإنه والجربوت، الظلم هللا فقاتل
والفجور. الفسق، بُمدية العفاف
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رساريه (2-30)

نسائه من واحدة وكل سهامهن، رصيع اإلنسان ويرتكن باللب، يأخذن جميالت كلهن
ويعتربهن أغلبهن، يضاجع أن يأبى ال وهو الرساري، أولئك من الكثريات عندها الرشعيات

واإلبل. والخيل، كاألغنام، ورشائهن بيعهن، يف الخيار وله يده، ملك

الرشعيات نساؤه (3-30)

إليه وأحبهن عد، لهن يحىص ال ا جدٍّ كثريات وهن خاص، بيت هؤالء من واحدة لكل
درمان». «أم ب املشهور عنجرا» النور «بنت

وحذره السلطان خوف (31)

عديدون، جواسيس وله حياته، عىل الحذر شديد الخوف كثري كان نفسه والسلطان
عند ليندس ليًال؛ التخفي وعادته يبيت! أين يُعرف كان ما حذره شدة من إنه حتى
األبكار، بنهود والتدلك التطيب، يحب أنه أيًضا عاداته ومن معها، املبيت عىل يصمم من
امُلعتق الخمر يرشب كان وقد الشهوات، حمأة يف واالنغماس الجميالت، إىل املطلق وامليل
ذقت وقد و«العرديب» «الكوشيب» برشاب يُدعى رشاب وهو قرصه، يف يصنعها التي

الشمبانيا. رشاب كثريًا ويشابه للغاية، لذيذًا طعمه فوجدُت األول
عادتهم ومن الناس، من العامة يعامل كما أوالده يعامل كان أنه الغريب ومن
بالقرب يمكثون ثم القوم، كبقية أمامه ويركعون فيخضعون، يوم، كل صباًحا الحضور
يدخل حتى الرشعية العلوم يف والتفقه واملطالعة، للدرس، بقرصه الذي الجامع يف منه

الوصف. يفوق ا جمٍّ حبٍّا يحبهم فهو ذلك ومع بيته، إىل فيفرتق حريمه محل إىل
الشهوات، يف غريًقا متنعًما كان السلطان أن رأيته مما تحققُت فقد وباإلجمال
كان أنه وعىل عظمة، عىل تدل الفاخرة ومبانيه وحيشانه، قصوره، كل وأن وامللذات،
بأهداب والتمسك بالتظاهر، دائًما يوهمهم وكان الفوالذ، من بيٍد الرعية عىل قابًضا
والسن والفضة، اإلبريز، بالذهب ُمحلينْيِ عنجريبنَْي4 يوًما صنع إنه حتى الحنيف الدين

الرسير. العنجريب 4
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أصنع أن أمرت «لقد لهم: وقال جميعهم، واألمراء ووزراءه ملوكه، جمع ثم والعاج،
حتى الجمع هذا أمام يبكي وطفق الزهراء.» فاطمة والبنته ملسو هيلع هللا ىلص للنبي العنجريبنَْي هذين
دهاء وهذا بالخالفة. أي بها، لجدير إنه حقيقة يقولون: وهم الجميع فخرج أبكاهم،

الجاهلة. ورعيته البلهاء، أقوامه عىل به ي يُعمِّ
ألم إليه وشكون معه الالتي رساريه بعض عطشت هربه عند أنه بلغني ولقد
السري لتعبهن يستطعن فلم ماء.» هنا وليس جافة، صحراء يف «نحن لهن: فقال العطش
بيدي «أقتلُكنَّ قال: ثم فأماتهن بالرصاص، أربًعا منهن ورمى طبنجته فأخرج معه،
املرصيون.» أي — الرتك بجمالكن فيتمتع الفارش؛ إىل رجوعكن من خريًا مرسور وأنا

الشهوة. ملطلق إال تتحرك ال التي عواطفه وإىل السلطان، هذا قسوة إىل فانظر

الحكومة إىل رسوًال إرساله (32)

ومعه عمه، ابن أرسل عليه بالقبض ومهدًدا مشتتًا، سيكون أنه وعلم الحيلة، أعيته وملا
لذنبه ويستغفر ويتوب، يرجع، حتى حياته عىل لتؤمنه الحكومة ليفاوض فرسان؛ ستة
زاد للحكومة يتذلل أرسل كلما فهو أيًضا، منه ومكر دهاء وهذا الخاطئني. من كان إن
عمه ابن الحكومة وبني بينه الرسول كان وقد مرة»، «جبل يف والتوغل لنفسه الحيطة يف

الدين. شمس األمري

أوالده (33)

كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ٢٥ وعمره األكرب وهو زكريا:
كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ٢٤ وعمره حمزة:

كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ٢٣ وعمره الدين: سيف
كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ٢٢ وعمره الرحمن: عبد

كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ٢١ وعمره حسن:
كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ٢٠ وعمره فضل: محمد
كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ١٩ وعمره الدين: كريم

كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ١٨ وعمره إبراهيم:
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كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ١٨ وعمره عباس:
كثريون. أوالد وله متزوج وهو سنة، ١٧ وعمره مصطفى:

وإناث. ذكور بني ما والخمسني املائتني، عىل عددهم يربو الصغار أوالده وبقية
وبلغ الشهرية برنجية موقعة يف جنوده انهزمت ملا أنه: منه وتأكدت سمعته ومما
أن عىس فيما وشاورهم وامللوك، والوزراء، األمراء، من معه بقي من جمع سمعه، ذلك
الجيش، رأس عىل نفسه السلطان يكون أن عىل يوم ثاني قتالنا عىل قرارهم فقرَّ يكون،
نفر إال منهم يحرض ولم تخلفوا، أنهم غري به يجتمعوا كي ألنصاره؛ موعًدا رضبوا ثم
خذلك، قد جندك «إن له: وقالوا الجالبة، من كثري إليه حرض الوقت ذلك ويف ا. جدٍّ قليل

الحازمني.» من كنت إن وتدبر لنفسك، فاحتفظ األدبار، ووىل
قائًال: فيهم وخطب والوزراء، وأمراءه، ملوكه، السلطان فجمع

أن يل يحلو كان وقد وبالدي، مملكتي عن أذبَّ أن إال مطلًقا أفكر كنت ما
كان وما وأجدادي، آبائي، مرياث عن مدافًعا بيدي طلقة آلخر الضارب أكون
وأهيل، أوالدي، أرى أن مطلًقا حال بأي أريد ال ولكن ببال، يل يخطر الهرب
«الفارش» أترك أن من يل مندوحة فال مني، مرأى عىل يذبحون وعشريتي
دًما. يقطر وفؤادي والخيبة، والحزن، باألىس، مملوءة وقلبي ملكي، قصبة

وعبيده جنده، بقية من تبعه ومن وعشريته، أهله، من ذُكر ومن هو تركها وملا
عراك تزاحمهم من فحصل الرشب، يريد منهم كل فذهب ماء، بها برئ الطريق يف قابلهم
بكاء وبكى الحادث، لهذا السلطان فتأثر بعًضا، بعضهم قتل أن نتيجته كانت شديد
الرعية، لصولته فيها تعنو كانت أيام عىل سخينًا الدمع وذرف وجالله، عزه وتذكر مرٍّا،
الليل مبدل وسبحان القهار، الواحد هلل إال العظمة وما شفة. ببنت أمامه أحد ينبس وال

والنهار.
هجانة وبلوكني A البطارية مع بقيامي األمر صدر عينها السنة من يولية ٢ يوم ويف
١١ ١

٢ الساعة فوصلنا الهجانة، عام قومندان بك» «هادلستون القائمقام قومندانية تحت
«الودع». تسمى بلدة إىل املسري ذلك بعد املذكور الشهر من ٥ يوم صباح من

يزال ال وأنه الحرب، لهذه واملثري الشهري، كرومه» «واد الخليل بوصول علمنا وقد
برنجية. واقعة من جريًحا
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الخليل القبضعىل (34)

أتمنى كنت وقد قوي، حرس مراقبة تحت املعسكر إىل وأحرضناه عنجريب عىل فحملناه
معه فجلست دارفور، بالد من بلدة كل يف اسمه يرن الذي املشهور الرجل ذلك أرى أن
أي األيرس، ظهره نصف من وخرجت األيمن، ثديه من مرت قد رصاصة أول أن ورأيت
رجله كف من مرت واألخرى الظهر، سلسلة من أصابع ثالث بعد عىل األيرس ضلعه
له سببت التي هي وهذه مروًرا، ظهره عىل مرت قذيفة أي دانة آثار رأيت ثم اليمنى،
التي غري وحالة آخر، شأن معنا له لكان مجروًحا يكن لم لو أنه وأظن الشلل، يماثل ما

رأيناها.

أوصافه (35)

ذو الوجه مستدير فيهما، حالوة مع تستقران ال الصقر، كعيني عيناه فاتح أسمر وهو
عجب وال ورجولته، بصولته، يحس كأنه بنفسه وإعجاب غريب، ثبات له مستديرة، لحية
و«أُبَيِّض». و«كدادة»، و«بروش»، الحلة»، و«جبل شنقا» «أم يف بأمره الحاكم كان فقد
تراه بل جزاًفا، الكالم يلقي فال تكلمه أمثاله، من غريه يف يوجد أن قلَّ ذكاء ذو وهو

ورزانة. وتؤدة، بعقل، ويجيبك يرتيث،
واألرض عامرة، حلل كلها «الودع» إىل «الفارش» من املسافة إن أقول أن فاتني ولقد

حياتي. يف منه أمتع وجدت ما والهواء جميل، سنديس ببساط مكسوة
وقد دارفور، قبائل وأعرق أشهر، من هو هذا «الخليل» أن البال عن يعزب وال
له وأجاز امللك، بيت بنات إحدى من زوَّجه ولذلك السلطان؛ عند خاصة مكانة له كانت
كنت ثم ومن عليها، وحاكًما أمريًا، كان التي البالد يف باإلعدام كاإلذن لغريه يجوز ال ما
بلغني وقد لسيده. فداء دمه يسفك أن له ويحلو ا، جمٍّ حبٍّا السلطان يحب الخليل ترى
ثم ثيابه، أجمل ولبس وتدلك5 وتعطَّر، استحمَّ، أن بعد الحلة جبل واقعة يوم قام أنه
ومات، ُقدِّر لو أنه ذلك كل من يقصد وهو ملوالي.» فداءً وأموت للدواس6 «سأذهب قال:
الجنة. حور ملقابلة استعداًدا إال الثياب من الفاخر ولبسه تطيُّبه وما شهيًدا، فسيموت

واملسك. والطيب بالعنرب يكون أنه عليه ويزيد عندنا، العادي التدليك يشبه عندهم التدليك 5
والطعان. القتال الدواس: 6
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الخلقية وبشجاعته بالخليل إعجابي (36)

له، ومدحه السلطان، مواله حب عىل الخليل ثبات كثريًا نظري وراق أعجبني ومما
إرهاقه عن فضًال هذا وِسكِّريًا، جاهًال كان السلطان «إن له: قلت عندما عنه، واملدافعة
يف وأجابني الرجل، فاغتاظ هللا.» يخاف ال ذلك ومع والحيف، والجور، بالظلم، الرعية
تقول كما سكريًا كان ولو وافرتاء، وبهتان لزور عنه بلغكم ما «إن وقال: تأدب، مع حدة
ولو وإحكام، بدقة، عاًما عرش التسعة عىل يربو ما الواسع امللك هذا دفة يدير أن أمكنه ملا
الذي الكالم هذا من أتلذذ تراني كنت وحينئٍذ حوله.» من الناس النفضَّ فظٍّا ظامًلا كان
العجيب، الخاطر ورسعة الفطري، الذكاء أنضجه والذي والوالء، الحكمة، يف الغاية بلغ
رءوًفا، كان السلطان «إن ذلك: عىل وزاد الرجل، يف رشيف ساٍم مبدأ وجود عىل ودلَّ
والرب، الخري، صفات كل جمع تقيٍّا، مسلًما اإلحسان كثري جواًدا، كريًما، برعيته رحيًما،
ال قلبي بعيني الوقت ذلك منذ إليه أنظر ورصت عيني، يف الرجل فأكربت والرحمة.»

السطحي. النظر بذلك
— وسيلة ال بل — سبيل وال أسريًا، أصبح قد بأنه علمه مع الخليل قاله ما هذا
مخري غري وأنا حيلتي «ما هكذا: لقال مكانه آخر رجل كان لو أنه واعتقادي نجاته. يف
أن غري السلطان» يريقه أن دمي عىل خوًفا مجربًا إال عملت ما كل عملت وما نفيس، يف

الخلقية. الشجاعة غاية يف كان الخليل
السلطان عيش7 مكان عن أمامي — السودان حكومة مفتش — املفتش سأله ولقد
أن عليكم ويجب بلدتي، ليست هذه ألن بذلك؛ يل علم «ال بساطة: بكل فقال املدفون،

فيها.» بالذي أدرى الدار صاحب إن حيث شيخها؛ تسألوا
«إن فأجابني: بلدك؟» ليست هذه إن تقول أنك مع هنا أنت «وملاذا سألته: وعندئذ
وجود وعدم املاء، ولقلة ساعات، ثالث مسري هنا عن تبعد وهي Fafa فافا تدعى بلدتي
مال، ولها أيًضا، هنا والدتي وألن البارد، بالحمام نفيس ألعالج هنا إىل جئت بها آبار
الحلة بجبل حياته من كبريًا شطًرا قىض أنه حديثه مجمل من علمت وقد كثري.» وعقار
تركهم قد وعبيده خدمه، معظم وأن و«أُبَيِّض»، و«كدادة»، «بروش»، تتبعه عليه حاكًما
نفسه وجد وإنما الرشد، فاقد كان حيث الشهرية؛ برنجية واقعة يف أصيب عندما بالفارش

خزنها. ومكان السلطان غالل أي 7
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وحاكًما أمريًا، السلطان جعلك «ولم سألته: ثم وأفاق. لنفسه، تنبه عندما «فافا» ببلدته
السلطان من تقربت حتى اللقب بهذا عليك اإلنعام تستحق يجعلك ما عملَت وهل مطلًقا؟
كان والدي إن حسن: ضابط يا اسمع قائًال: أجابني ثم فتبسم الحب؟» هذا كل فأحبك
ومن أيًضا، أخوتي تويف ثم الشهرية، درمان أم بواقعة مات وقد امليماوية، لقبيلة رئيًسا
الشهرية درمان أم واقعة حرضت وقد املرحوم، لوالدي خلًفا لقبيلتي رئيًسا أنا كنت ثم
سلطان يوسف السلطان عىل التعاييش غضب وملا املراهقة، سن يف صغري فتى وأنا
الخريات، أبا السلطان مكانه ونصب مرة»، «جبل يف قتله من إليه أرسل ذاك، إذ دارفور
أنه غري الحايل، دينار عيل السلطان مكانه ونصب كذلك أماته أيًضا هذا يوافقه لم وملا
من هي معاملة يعاملهم وكان حوله، يلتفون الذين والوزراء امللوك، كل عىل حارٍّا8 كان
يف وكان السيئة، معاملته له وشكوا املهدي، خليفة إىل جميعهم فرحلوا بمكان، القساوة
ليتوىل أحمد»؛ «محمًدا األمري إليه التعاييش فأرسل الدادنجاوي، محمود امللك مقدمتهم
دينار ابن وقدم الفور، عىل ذلك فنفذ درمان» «أم إىل بالحضور ويكلفه مكانه، الحكم

الجيش. من جزء عىل رئيًسا أي التعاييش؛ جيش يف مالزًما وُعنيِّ درمان»، «أم إىل
الحكمة من أنه دينار عيل املالزم رأى درمان» «أم بواقعة التعاييش انكرسجيش وملا
وملا دارفور، عاصمة «الفارش» رأسه ومسقط بالده، إىل جيشه من له بقي بما يعود أن
رسير عىل أجلسه ثم وأكرمه، والسعة، الرحب، عىل أحمد» «محمد األمري قابله إليها وصل
عىل قىض أنه أنا رأيت وملا الفارش، فتوح حتى سلطانًا استمر الوقت ذلك ومن أجداده،
بالدي إىل أيًضا أعود أن يجب نفيس: يف قلت ممزق، رش جيشه ومزق التعاييش، سلطة
«أم ب مًعا كنا ملا الصداقة بعض دينار عيل السلطان وبني بيني، كان وقد دارفور،

درمان».
كاجا، جبل يف للحكومة املوالية الكبابيش قبيلة قابلتني الطريق يف عائد أنا وبينما
اليمنى يدي مفصل يف وإصابتي عليهم، تغلبي عن أسفر عنيف قتال بيننا وحصل

باقيًا). أثرها يزال ال حيث مكانها أراني (وقد برصاصة،
رئيًسا وجعلني والسعة، الرحب، عىل عيل السلطان قابلني الفارش إىل وصلت وملا
للقبيلة، رئيًسا يعني أن السلطان عادة من كان وقد بالفارش، «امليماوية» قبيلتي عىل
يتعلق أمر كل يف ينظر أن عليه واألول بالفارش، مركزه وآخر القبيلة، نفس مع ومركزه

للغاية. قاسيًا أي 8
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خارج هو ما رأى إذا األخري وهذا بالفارش، الذي اآلخر الرئيس عىل يعرضه ثم بالقبيلة،
السلطان. عىل األمر عرض سلطته عن

«أم إمارة إيلَّ أضاف ولذلك أوالده؛ كأحد ويحبني كثريًا، بي يثق السلطان كان وقد
تاريخ هو باالختصار وهذا و«أُبَيِّض». و«بروش»، و«كدادة»، الحلة»، و«جبل شنقا»،

حياتي.

ورؤساؤه دينار عيل السلطان جيش (37)

بيانها: وهاك فارس، بثمانمائة يقدر والربع أرباع، إىل دينار عيل السلطان جيش ينقسم

  بالربع عدد

دينار. عيل السلطان أخت ابن إبراهيم» واد «أحمد ورئيسه برنجية ١
دينار. عيل السلطان أخي ابن الرحمن» عبد «منصور ورئيسه إيكنجية ٢

السلطان. عبيد من أصله الرجال» «عبد ورئيسه ربع ٣
الدادنجاوي». «محمود امللك ورئيسه ربع ٤

رشيف». «مقدوم ورئيسه ربع ٥
عيل». واد «سليمان األمري ورئيسه ربع ٦

ا عامٍّ قائًدا كان ذلك عىل وعالوة بره»، واد «رمضان األمري ورئيسه ربع
فيها. استشهد التي برنجية واقعة يف للجيش

٧

امليماوية. قبيلة رئيس الشهري كرومه» «واد الخليل ورئيسه ربع ٨
سبيل». واد «حسن األمري ورئيسه ربع ٩

بني فنشأ السلطان ورباه جالبي أصله عيل، إسماعيل ورئيسه ربع
أحضانه.

١٠

أيًضا. السلطان عبيد من أصله بنجاوي، املكرم عبد ورئيسه ربع ١١
أيًضا. السلطان عبيد من داجاوي عبد أصله «كتونج»، ورئيسه ربع ١٢

حرض قد كان كداوي»، «نجابو ورئيسه الخوشخانجية، ربع ويدعى ربع
ما توازي كبرية بنادق يحملون وهؤالء الرجاف، من هللا» دفع «عربي مع

املدفع سيبية تماًما تشابه أرجل ثالث ولها مدفع»، «ربع يسمونه
املكسيم.

١٣
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غندجلية يوجد أنه كما أسماؤهم، اآلن تحرضني ال آخرون ذلك غري ويوجد
وجميع رمنجتون، طراز من أسلحتهم وأغلب وإصالحه، السالح لتعمري وتوفكشجية9

ومهارة. ودقة، بإحكام، بالفارش تصنع ذخريتها
وجود عىل عالوة ككشافة يستعمل الخيالة من قسم األرباع هذه من ربع ولكل

«السواري». الفرسان من كاملني ربعني
األحمر البحر بقوة للخدمة الرسدار معايل بأمر منتدبًا «الفارش» تركت ملحوظة:
قوة بأن علمت حتى الخرطوم إىل أصل كدت وما العاملية، الحرب أثناء لها حرب أركان
سبيل ال أن فوجد الخناق، عليه وضيَّقت مرة»، «جبل بقرب دينار عيل السلطان حارصت
نفسه عىل فأطلق بيده، مصريه يكون أن ففضل أسريًا، وقوعه من بد وال إفالته، إىل

فمات. الرصاص
بهم فجيء وأوالده أقرباؤه، أما بدارفور، والطمأنينة األمن، حلقات تكاملت وبموته

ضئيًال. مرتبًا شهريٍّا يتناولون وهم الحكومة، إرشاف تحت درمان بأم أرسى

الفارش (38)

عاصمة درمان» «أم واتساعه عمرانه، يف يوازي كبري بلد دارفور عاصمة «الفارش»
وقد التعاييش، هللا عبد وخليفته للمهدي، مقرٍّا كانت والتي وقصبته، القديمة، السودان
مستحكم موقعها إن أي التل تشبه أرضمرتفعة عىل بُينت حيث موضعها انتخاب أُحكم

عظيمة. كقلعة واملناعة القوة، يف غاية طبيعيٍّا استحكاًما
ينوي كان كما عنها واملدافعة بها، االعتصام عىل م صمَّ لو السلطان أن اعتقادي ويف
بعد يحصل كان ما يُعرف وال وشهوًرا، وأسابيع أياًما، املدافعة عىل وبقيت الستمرت،

الغيوب. عالم إال ذلك
تشبه التي الجميلة القبة تلك منها أميال عرشة نحو بعد عىل يُرى يشء وأول
وتقع كثريًا، صنعها وأدهشك الرائع، منظرها بهرك منها قربت وكلما البيضاء، الحمامة
«زكريا». املدعو دينار عيل السلطان والد بداخلها ومدفون كبري، جامع وسط يف القبة تلك

واملدافع. األسلحة مصلحو وتوفكشجية: غندجلية 9
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التي باآلبار مملوء متسع كبري خور10 الغرب إىل الرشق من البلدة بوسط ويمر
زالل. عذب وماؤها الصيف، زمن يف والخيل واإلبل، األهايل، منها تستقي

منظر وهذا الخرض، أرضها تكسو برئه حول صغرية جنينة برئ صاحب ولكل
الخريف زمن يف الخور ذلك وجود حقيقة النظر يسرتعي ومما واإلبداع، الجمال يف غاية
الطبيعي بلونها مكسوة واألرض كبريًا، ارتفاًعا مرتفعة جانبيه عىل واملباني باملاء مملوء
البهاء، يف غاية منظرها خرضاء كبرية بأشجار مملوءة نفسها والبلدة الجميل، السنديس

جوالته. يف الفكر يسبح عندما اإلنسان هموم يفرج كان ما وكثريًا
ومخازنه، العظيمة وحيشانه الكبري، دينار عيل قرصالسلطان يقع الخور مبدأ وأمام
صغرية مئذنة وله قدًما، خمسني من أكثر قرصه عن يبعد ال الذي الكبري الجامع يقع كما

القهار. الواحد هلل فيها يُؤذن
وهي و«سليمان»، بره»، واد «رمضان األمريين بيوت تجد السلطان قرص رشق ويف
ترى البيوت تلك رشق ويف تُعرف، تكاد ال رسية صغرية أبواب بواسطة ببعضها متصلة
من أكثر يتسع ال شارع يفصلها وإنما الخري»، و«عبد سبيل»، واد «حسن األمريين بيوت

خطوة. ثالثني
وبداخلها وعظمة، قدرة، عىل تدل فخمة والحيشان البيوت، هذه كل إن يقال والحق
الليمون، من جميلة حدائق كلها بها يحيط هندامها، ورتب صنعها، أُحكم قطاطي11
زوج «تبن» امللك بيت يقع الرشقية الجهة من السلطان بيت مقابل ويف وغريه، والتني
اإلمارة، عىل تدل بيوت وهي وغريهم، و«حمزة»، «زكريا»، أوالده وبيوت عاشة، بنته
الرشقية البحرية الجهة من السلطان قرص بداخل ويوجد امللك، وأبهة والعظمة، والتنعم،

أيًضا. لذلك املعدة فاملخازن والسالح، الذخرية لصنع معمل
ثم الذرة، أي العيش مخازن ترى عينها الجهة تلك من تماًما الخور حافة وعىل
واألسلحة، التعيينات، مخازن العسكرية رجال بتعبري يسمونه ما وهو الرسوج، مخازن
إىل تنقسم واإلسكندرية القاهرة، أن كما كثرية حلل إىل تنقسم نفسها والبلدة واملهمات،

أقسام.

األمطار. فصل يف املياه فيها تتجمع منخفضة أرض 10
عرفهم. يف الحجر القطاطي: 11
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حلة تقول: الرمل، وقسم املنشية، وقسم املوسكي، وقسم الواييل، قسم تقول فكما
ذلك. غري إىل الجالبة وحلة الدكارنة، وحلة الريف، وحلة الشايقية، وحلة فزان،

هربه» بعد دينار لعيل هجوهم من «مثل الفوراويني أغاني (39)

والتحدث الخيل، وركوب الحروب، إىل يميلون السودان، أهايل من كغريهم دارفور أهايل إن
والقوس، والسيف، والرمح، الحربة، سوى صغرهم من يعرفون فال أجدادهم، بعظمة

قال: الجيش، تعيينات حملة يف يعمل أجري فتى ذمه دينار عيل السلطان هرب فلما

م��اش��ي��ن ش��ن��ق��ا ألم ال��ن��ه��ود م��ن ق��م��ن��ا
وال��ه��ج��اج��ي��ن ض��ب��اط ال��ح��م��ل��ة ح��رس

ن��واش��ي��ن أب��و ال��ب��ي��ك ت��ب��ع ك��ل��ه دا
م��س��اع��دي��ن وال��ض��ب��اط ال��ط��ي��ارة م��ع��اه ال��ل��ي

وال��م��رات��ي��ن12 ال��م��داف��ع ش��اي��ل��ي��ن
ج��ن��اح��ي��ن أم وال��م��ك��ن��ة13 ب��ال��ط��ي��ارة

زي��ن ال��ك��الم خ��ط ش��رد م��ا رم��ض��ان14
ال��ع��ل��ي��ق��ت��ي��ن ال��ط��اب��ق��ة ل��ف��ل��و15 ي��ا خ��س��ارت��ك

ش��ي��ن16 ال��ك��الم خ��ط ش��رد ال��دي��ن��ار
ج��ن��اح��ي��ن17 أم ال��ه��وا واب��ور ج��ات��و وق��ت

ي��وم��ي��ن س��واه18 ق��ام م��رة ج��ب��ل
ال��ع��ي��ن ش��اف��ت��ه وم��ا خ��ل��ق م��ا م��ث��ل��ك

آنفلد. مرتيني بندقية أي مرتيني جمع املراتني 12
االنطالق. رسيع فكرز املدفع 13

الحرب. بميدان برنجية واقعة يف مات الذي دينار ابن جيش قائد 14

األصيل. امُلهر الفلو: 15
وشينًا. عيبًا كان عمله ما إن أي شني الكالم وخط دينار. عيل السلطان أي الدينار 16

الطائرة. يعني 17
َعَربه. أي سواه 18
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ج��ران��ي��ل روح19 ل��م��ص��ر خ��ب��ره
خ��اي��ن��ي��ن ه��و م��ا ب��ي��ن دخ��ل��وه ال��ف��اش��ر

وال��ن��س��اوي��ن ال��ع��س��اك��ر ك��س��ب ال��دي��ش20
م��اش��ي��ن ون��ح��ن ت��ض��رب ال��ب��وري ت��راه

وي��ن م��ن ال��ش��ك��ر ي��ج��ي��ب ال��دي��ش ب��الن��ا
وال��ت��ع��اي��ي��ن ال��ف��ن��اط��ي��س ش��اي��ل��ي��ن ن��ح��ن

ب��ال��ع��ي��ش ال��ج��ان��ون��و21 ل��ف��ل��و ي��ا خ��س��ارت��ك
ال��دي��ش ي��ن��ظ��ر م��ا ق��ب��ل س��ي��دك ش��رد

اس��ت��ع��زي��ت وم��ا ان��س��ت��رت م��ا م��ال��ك
ف��ري��ت ال��ط��ي��ارة م��ن دي��ن��ار ه��رب

ال��زي��ت ت��ت��م��س��ح ب��ال��ن��ف��س وم��ش��ي��ن
س��الل��م أب��و ي��ال��ق��ص��ر خ��س��ارة خ��س��ارة

ظ��ال��م ح��ك��م��ه ف��ي ق��ب��ي��ل س��ي��دك ال��ل��ي
س��ال��م ص��ب��اغ��ة22 أم م��ن ك��ان ال��ل��ي ق��ل��ي��ل

راره24 ه��الل��ه ف��وق��ه23 ب��رن��ي��ط��ه ع��وج ال��ل��ي
ب��ال��ن��ض��ارة وع��اي��ن ك��ش��اف��ت��ه س��ن��د

ال��ن��ص��ارة زول25 ي��ا ب��ت��ت��ق��اب��ل م��ا ث��ان��ي
ب��ال��ط��ي��ارة ف��وق م��ن ب��م��ك��ن��ة ت��ح��ت م��ن

وذاع. انترش أي 19
الجيش. 20

بصحة. يتغذى الذي 21
املحكوم بها ُرضب إذا بالنحاس مكسوان طرفاها غليظة عصا وهي عندهم، اإلعدام عصا صباغة أم 22

كعشماوي. باستعمالها خربة له خاص رجل يستعملها وكان لوقته، رصيًعا خرَّ باإلعدام عليه
بك. كييل أمرياالي وهو إنكليزيٍّا وكان الحكومة، جيش قائد بها يقصد 23

ميضء. أي راره 24

تعبريهم. يف الرجل أي الزول 25

38



دارفور فتح

ال��رج��ال ح��ق وم��ا دي��ن��ار ش��رد ال��ل��ي
زراري��ق27 ب��ال��ري��ق ب��ي��ت��ف��ن��ج��روا26 ال��ل��ي

س��راري��ق28 م��ا ب��ي��ن دخ��ل��وه ال��ف��اش��ر
ال��ب��ي��ارق غ��زوا29 ال��ق��ص��ر ف��وق��ه ال��ل��ي

ب��ال��ع��راري��ق م��اش��ي��ن ال��م��دة ت��م��م��وا واح��دي��ن
ال��م��خ��اري��ق ف��وق ال��س��ن��ك ك��رب م��ن ي��ت��ف��ك��وا

دان��ت��ي��ن30 ل��ه اس��ت��ح��م��ل م��ا ال��ح��ل��ة ج��ب��ل
وال��ه��ج��اج��ن��ي��ة ال��ت��ج��ري��دة ل��ه ق��ام��ت ال��ل��ي

ال��ج��ن��اي��ن م��ن م��رق31 دي��ن��ار ش��رد
ل��ل��ح��م��ل��ج��ي��ة ق��ال م��ش��ن��ق��ت��ه ع��دل ال��ل��ي

ال��ق��ض��ي��ة ك��ي��ف ال��ح��س��ن س��ي��دي ي��ا ق��ل��ن��ا
ال��ط��وب��ج��ي��ة ب��ارك��ي��ن ال��م��ك��ن��ة32 ع��ن��د

ال��ش��ن��ي��ة33 خ��ط دي��ن��ار ش��رد ال��ل��ي
ون��ش��ن��وك ال��م��داف��ع دق��وا وق��ت

ي��رج��وك س��اع��ت��ي��ن ب��ره واق��ف��ي��ن
ج��وك��ا34 وق��ام��وا ف��رش��ت ق��ال��وا ج��ي��ت م��ا وق��ت

ل��ق��وك��ا م��ا ت��ف��ت��ي��ش ع��م��ل��وا ال��ع��س��اك��ر
أب��وك��ا اس��م وخ��س��رت ف��ري��ت ل��ل��ي ي��ا

اإلعجاب. رضوب من رضب وهو عندهم، املعروف السوداني البصق يبصقون أي بالريق يتفنجروا 26
صغرية. خطوط أي زراريق 27

وخفية. خلسة أي 28
الرسج. دون باللبادة أي وبالعراريق غرزوها، أي البيارق غزوا 29

قذيفتني. أي دانتني 30

هرب. 31

املدفع. 32
وعيبًا. شينًا أتى أي الشنية خط 33

إليك. 34
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م��ن��ق��ى ال��ح��وش ف��ي ال��ل��ي ل��ف��ل��و ي��ا خ��س��ارت��ك
ش��ق��ه35 ل��ه خ��ط ش��رد س��ي��دك ال��ل��ي

م��وق��ى36 ال��ق��ص��ر ع��ل��ى ال��م��دف��ع ب��ق��ى ال��ل��ي
ن��ظ��ام��ه��ن ب��ي��وري��ك ب��ران��ي��ط38 أب��ا دي��ل��ن37

ط��ع��ام��ه��ن م��ع��زوز39 م��ص��ر م��ن ن��اس��ا
ح��وت��ا40 ل��ق��ط��ت م��ا ال��ت��رع��ة ح��ج��ب��ت ل��ل��ي ي��ا

ت��ف��وت��ه��ا م��ا ال��س��راي��ة ق��ل��ت ال��ق��ب��ي��ل
ل��ي��ك��ا ش��ي��ن وث��ان��ي م��رق��ت ال��ف��اش��ر م��ن ل��ه ق��ال��وا

ك��م��ي��ك41 م��ا ل��ب��اش��ا ي��ا ل��ك خ��ل��ي��ت��ه ال��ق��ص��ر
ال��ه��م��ي��م��ه42 ج��ن��اح��ي��ن أم ج��ات��ه وق��ت

ب��ص��ري��م��ه44 ف��وق رك��ب ال��ش��ل��وح43
ال��ق��دي��م��ة45 م��رت��ه ج��دع دي��ن��ار ش��رد

ال��غ��ن��ي��م��ة ف��ي م��رق��ت ال��ف��ي��ل س��ن
ق��ي��اي��ي��س ب��ال��ع��ي��ن ال��ت��رك46 دول

ال��م��ت��اري��س ف��ي ل��ل��دراوي��ش وع��اي��ن ك��ش��اف��ت��ه ال��س��ن��د

ودنسه. رشفه لطخ أي شقه له خط 35

مصوب. 36

هؤالء. 37

برانيط. ذوو أي برانيط أبا 38
فاخر. 39

سمكة. 40

الحملة. هذه يف املخابرات رئيس بك» كميك «ما هو 41

الهمة. ذات 42

احتقار. كلمة 43

اللبادة. 44
وتركها. ملكه عاصمة الفارشة طلق أي مرته جدع 45

أرسل. الذي أي والسند بأعينهم، ويقدرونها األشياء يقيسون أي قياييس وبالعني املرصيون، أي الرتك 46
الوراء. إىل رجعوا أي التايل البيت يف وكسكيس
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ال��دي��ش ورت��ب دور وق��ال ص��ف��ارت��ه ض��رب
ك��س��ك��ي��س وع��م��ل��وا دف��ع��ه ض��رب��وا راح��وا ال��ع��س��اك��ر

ال��م��ت��اري��س م��ن ال��دراوي��ش ق��ام��وا وق��ت
م��اف��ي��ش وح��اج��ة دارت ال��م��ك��ن��ة ح��س

ب��ي��راري47 ه��الل��ه ف��وق��ه ب��رن��ي��ط��ه ع��وج ال��ل��ي
ال��س��واري زول ي��ا ب��ت��ت��ق��اب��ل م��ا

ال��س��راري س��اق وق��ام دي��ن��ار ش��رد ال��ل��ي

ا: جدٍّ رخيمة بأصوات نغماتها ويوقعن الصغريات، البنات تغنيها أخرى أغنية وهذه

م��خ��وي49 ب��ف��وق ب��اب��وره��م ب��ي��س��وي48 ش��ي��ن دي��ن��ار
م��ض��وي51 ع��ش��ري��ن ق��م��ر م��ك��م��ي��ك س��وار50

ب��ن��ب��وت��ه ع��س��ك��ره��م م��خ��ب��وط��ة دارف��ور
ب��ي��وت��ه أخ��ل��ى دي��ن��ار ال��ط��وب��ج��ي��ة ش��اف��ت م��ن
ل��ي��ل��ه ك��ل ب��ي��رزم52 ن��خ��اس��ه خ��ي��ل��ه ش��د دي��ن��ار
دي��ل��ه ش��ول53 ال��ث��وراوي �ى �ال� �ع� ت� �ل �ب� ق�
م��رت��ي��ن��ه رط��ن55 ي��س��م��ع ط��ي��ن��ة54 ف��ي ك��م��ي��ك م��ا
ال��ش��ي��ن��ة56 ت��ق��ول ال �ى �ال� �ع� ت� �ل �ب� ق�

يسطع. أي 47
يعمل؟ ماذا أي بيسوي شني 48

صوت. ذو 49

مكميك. ساعة سوار أي 50
ميضء. 51

الحرب. عىل دليل وهذا ليلة، كل البوري يف ينفخ إنه أي 52
الحرب. عنان لنفسه أطلق أي ديله شول 53

بالنرص. الفرح شدة من سكران أي 54
البنادق. طلقات 55

والوصمة. العار تضع ال أي 56
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داره �ي ف� �رش ف� �ان ك� ن��اره ع��ل��ق دي��ن��ار
خ��س��ارة57 ف��وق��ه ال��س��ل��ط��ان ق��ول��ت

�ده59 زن� �ارب ك� �ا م� ح��م��زه ع��ن��ده ش��ي��ن خ��ل��ي��ل58
ال��س��ن��ج��ة60 ه��ز ب��ال��ف��اش��ر ك��ل��ي

بالسلطان. تلقيبه يستحق ال أنه أي 57
السلطان. لجيش العام القائد هو 58

يصد. لم أو يقاوم لم أي زنده كارب وما السلطان، أمراء أحد حمزة 59

مبينًا. انتصاًرا انترص أي السنجة هز 60
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