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إن هذا الكتاب مهدى للذين عرف انهم قد ضحوا بكل ما ميلكون من معرفة إن هذا الكتاب مهدى للذين عرف انهم قد ضحوا بكل ما ميلكون من معرفة 

ألجل أمة أبت أن تعرتف بهم، وللذين أُجربوا عىل قطع عالقتهم بأرضهم، ألجل أمة أبت أن تعرتف بهم، وللذين أُجربوا عىل قطع عالقتهم بأرضهم، 

وتراثهم، وهويتهم،وتراثهم، وهويتهم،

وللذين متت املتاجرة بثقافتهم كأنها سلعة وللذين متت املتاجرة بثقافتهم كأنها سلعة 

وللذين هويتهم أكرث من شعار أو الفتة أو عالمة تجارية.وللذين هويتهم أكرث من شعار أو الفتة أو عالمة تجارية.

اإلهداء ألهيل يف أرقني، ورسة، وإشكيت، وفرس، ودبرية، ووادي حلفا،اإلهداء ألهيل يف أرقني، ورسة، وإشكيت، وفرس، ودبرية، ووادي حلفا،

وللذين ذاقوا مرارة الرحلة بعيد عن النيل، وشاهدوا غرق كل ما عرفوه من وللذين ذاقوا مرارة الرحلة بعيد عن النيل، وشاهدوا غرق كل ما عرفوه من 

بداية الحضارة اإلنسانية.بداية الحضارة اإلنسانية.

اإلهداء لعائلتي الحبيبة يف بالنجة، وفريق، وتوشكا، والقرى األخرى التي اإلهداء لعائلتي الحبيبة يف بالنجة، وفريق، وتوشكا، والقرى األخرى التي 

أصبحت جريان متباعدين بسبب حدود رسمتها مجموعة ترغب يف اختفائنا.أصبحت جريان متباعدين بسبب حدود رسمتها مجموعة ترغب يف اختفائنا.

اإلهداء لكل من مات سواءاً كان برغبتهم أو غري ذلك دفاعاً عن حقهم يف اإلهداء لكل من مات سواءاً كان برغبتهم أو غري ذلك دفاعاً عن حقهم يف 

الوجود،الوجود،

ولشهداء كجبار؛ لن أنىس اللحظة التي رأيت فيها جثثكم عىل الشاشة وقد ولشهداء كجبار؛ لن أنىس اللحظة التي رأيت فيها جثثكم عىل الشاشة وقد 

اغرورقت عيني أمي من هول املشهد.اغرورقت عيني أمي من هول املشهد.

اإلهداء لعائلة نربة حسنني؛ الله يرحمها ويغفر لها.اإلهداء لعائلة نربة حسنني؛ الله يرحمها ويغفر لها.

اإلهداء لكل الشعوب األصيلة يف العامل،اإلهداء لكل الشعوب األصيلة يف العامل،

وكل النوبيني يف العامل.وكل النوبيني يف العامل.

كام قال الفنان النويب العظيم، كبوش، "ايدي ويرانقَجنا نوبة."كام قال الفنان النويب العظيم، كبوش، "ايدي ويرانقَجنا نوبة."



ملاحظة عن الخطملاحظة عن الخط
الكتابة النوبية في هذا العمل مكتوبة بخط "صواردة" الذي صممه رسام الكتابة النوبية في هذا العمل مكتوبة بخط "صواردة" الذي صممه رسام 

الكتاب، وهو أول خط نوبي رقمي يأخذ أشكاله من المخطوطات والنقوش الكتاب، وهو أول خط نوبي رقمي يأخذ أشكاله من المخطوطات والنقوش 
النوبية القديمة من القرن السادس لغاية القرن الخامس عشر ميلادي. إصدار النوبية القديمة من القرن السادس لغاية القرن الخامس عشر ميلادي. إصدار 
https://https://( أول غير متكامل موفر للجمهور على موقع اتحاد الدراسات النوبية )أول غير متكامل موفر للجمهور على موقع اتحاد الدراسات النوبية

unionfornubianstudies.org/projects/sawardaunionfornubianstudies.org/projects/sawarda/(, ونتمنى أن نرى  المزيد /(, ونتمنى أن نرى  المزيد 
من خطوط نوبية رقمية مبنية على التراث النوبي المكتوب الفريد، خصيصاً من من خطوط نوبية رقمية مبنية على التراث النوبي المكتوب الفريد، خصيصاً من 

المصممين النوبيين، الذين ورثوا هذا التراث.المصممين النوبيين، الذين ورثوا هذا التراث.

ملاحظة عن الترجمةملاحظة عن الترجمة
هذه الطبعة لكتاب "أرقام نبرة النوبية" تخدم متحدثي النوبية الانداآندية والَمتّوّكية هذه الطبعة لكتاب "أرقام نبرة النوبية" تخدم متحدثي النوبية الانداآندية والَمتّوّكية 

وهما نوعان من اللغات النوبية وثيقا الصلة ببعضهما يتحدث بهما النوبيون وهما نوعان من اللغات النوبية وثيقا الصلة ببعضهما يتحدث بهما النوبيون 
الدنقلاويون في السودان والنوبيون الكنزييون في مصر. بالرغم من أن المترجم الدنقلاويون في السودان والنوبيون الكنزييون في مصر. بالرغم من أن المترجم 

ناطق بالانداآندية، فإننا بذلنا اقصى جهودنا لضمان أن اللغة ستكون مفهومة ناطق بالانداآندية، فإننا بذلنا اقصى جهودنا لضمان أن اللغة ستكون مفهومة 
لمتحدثي الَمتّوّكية كذلك، مما يجعلها مفيدة للمتعلمين من كلا النوعين.لمتحدثي الَمتّوّكية كذلك، مما يجعلها مفيدة للمتعلمين من كلا النوعين.
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تنطق كحرف األلف في كلمة تنطق كحرف األلف في كلمة ""قالقال""

تنطق كحرف الدال في كلمة تنطق كحرف الدال في كلمة ""دنيادنيا""

تنطق كحرف الباء في كلمة تنطق كحرف الباء في كلمة ""بيتبيت""

تنطق كحرف القاف في السوداني أو تنطق كحرف القاف في السوداني أو 
حرف الجيم في المصريحرف الجيم في المصري

تنطق كحرف الياء في كلمة تنطق كحرف الياء في كلمة ""صغيرصغير""

تنطق كحرف الزين في كلمة تنطق كحرف الزين في كلمة ""زيدزيد""

تنطق كحرف الياء في كلمة تنطق كحرف الياء في كلمة ""ربيعربيع""
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تنطق كحرف الياء في كلمة تنطق كحرف الياء في كلمة ""َيدَيد""

تنطق كحرف الميم في كلمة تنطق كحرف الميم في كلمة ""مرأةمرأة""

تنطق كحرف الكاف في كلمة تنطق كحرف الكاف في كلمة ""كتابكتاب""

تنطق كحرف الالم في كلمة تنطق كحرف الالم في كلمة ""ليلةليلة""

تنطق كحرف النون في كلمة تنطق كحرف النون في كلمة ""نخيلنخيل""

تنطق كحرف الواو في كلمة تنطق كحرف الواو في كلمة 
""زولزول"" بالسوداني بالسوداني

تنطق كحرف الواو في تنطق كحرف الواو في 
كلمة كلمة ""نورنور""

ⲛⲟⲡⲓ̄ⲛ ⲁⲅⲓ̄ⲛⲟⲡⲓ̄ⲛ ⲁⲅⲓ̄
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تنطق كحرف الباء في كلمة تنطق كحرف الباء في كلمة ""بطبط""

تنطق كحرف التاء في كلمة تنطق كحرف التاء في كلمة ""تعالتعال""

تنطق كحرف الراء في كلمة تنطق كحرف الراء في كلمة ""رجلرجل""

تنطق كحرف السين في كلمة تنطق كحرف السين في كلمة ""سماءسماء""

تنطق كحرف الفاء في كلمة تنطق كحرف الفاء في كلمة ""فيفي""

تنطق كحرف الخاء في كلمة تنطق كحرف الخاء في كلمة ""خالخال""

تنطق كحرف الواو في كلمة تنطق كحرف الواو في كلمة ""وردورد""

تنطق كحرف الشين في كلمة تنطق كحرف الشين في كلمة 
""شمسشمس""

تنطق كالحرفين تنطق كالحرفين ""نقنق"" في كلمة  في كلمة ""دنقالدنقال""

تنطق كحرف الهاء في كلمة تنطق كحرف الهاء في كلمة ""هواءهواء""

نطقه يقارب نطق الحرفين نطقه يقارب نطق الحرفين 
""تشتش"" في لحظة واحدة في لحظة واحدة

تنطق كالحرفين تنطق كالحرفين ""نجنج"" في كلمة  في كلمة 
""الدلنجالدلنج""

تنطق كحرف الواو في كلمة تنطق كحرف الواو في كلمة ""ولدولد""

األبجدية النوبيةاألبجدية النوبية

تنطق كحرف الجيم في كلمة تنطق كحرف الجيم في كلمة ""جديدجديد""  
ⳝبالسودانيبالسوداني
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تمساٌح تمساٌح واحٌدواحٌد معلق بالباب. معلق بالباب.
ࣹࣹاٝلٝم اٝلٝم وير وير ٝكِبِدر ٝسلِّٝكنٝكِبِدر ٝسلِّٝكن
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22

ي ٝكلقي آقي ٝتلَِّرن ٝكلقي آقي ٝتلَِّرن   ياٝوِّ   تي تي اٝوِّ
َتُجر  الساقية َتُجر  الساقية إثنتانإثنتان من البقر. من البقر.

ࣹࣹ
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33

ثالثةثالثة هداهد تقف على النخلة. هداهد تقف على النخلة.
ٝشكٝشك ٝشكٝشك ٝتسكي ٝتسكي ٝكجى ٝكِچر تيِبنٝكجى ٝكِچر تيِبن
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أربعةأربعة أطفال يلعبون شبر شبرين. أطفال يلعبون شبر شبرين.
َرن َرن شوِبر ِشبرينقي آقي َكچِّ شآفا شآفا َكِمسَكِمس شوِبر ِشبرينقي آقي َكچِّ
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الِكِسر يحتوي على الِكِسر يحتوي على خمسةخمسة أوتار. أوتار.
ِكِسر ِسِلك ِكِسر ِسِلك ِدجِدجكي كولكي كول
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66

الجدة لديها الجدة لديها ستةستة شلوخ. شلوخ.
انآو ُشلوخ انآو ُشلوخ ٝقِرجٝقِرجكي كولكي كول





ⲕⲁ̄ⲡⲓⲇ ⲕⲁ̄ⲡⲓⲇ ⲕⲟⲗⲟⲇⲕⲟⲗⲟⲇⲧⲓ ⲟⲩⲣⲟⲩⲣ ⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛⲧⲓ ⲟⲩⲣⲟⲩⲣ ⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ
77

ُرمَيت ُرمَيت سبعسبع قطع خبز  في النيل. قطع خبز  في النيل.
كآبد كآبد ٝكٝلدٝكٝلدتي اُُرر ارِكٝكنتي اُُرر ارِكٝكن
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يوجد يوجد ثمانيةثمانية أيادي محننة. أيادي محننة.
إِي إِي إِدوإِدوكي ُنميُبنكي ُنميُبن
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تسعةتسعة أشخاص يرقصون االراقيد. أشخاص يرقصون االراقيد.
اَدمي اَدمي إسكوديإسكودي جآُبِدقي آقي بآنَدن جآُبِدقي آقي بآنَدن
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نبرة تعد نبرة تعد عشرعشر نجوم. نجوم.
ي ِدِمِدِمنقي آقي إِيرينقي آقي إِيري ي َنبرى ِوسِّ َنبرى ِوسِّ



ⲉⲣ ⲟⲩⳡⲟⲩⲣⲛⲁ?ⲉⲣ ⲟⲩⳡⲟⲩⲣⲛⲁ?

1 - ⲉⲗⲟⲙ1 - ⲉⲗⲟⲙ
من تقاليد النوبيون أن يعلقوا تمساحاً من تقاليد النوبيون أن يعلقوا تمساحاً 
محنطاً فوق مداخل منازلهم للحماية محنطاً فوق مداخل منازلهم للحماية 

من عين الحسد )أي النظرة الحاسدة(، من عين الحسد )أي النظرة الحاسدة(، 
لأن من معتقداتهم أنها تردع الحسد لأن من معتقداتهم أنها تردع الحسد 

والحظ السيئ.والحظ السيئ.

2 - ⲕⲟⲗⲉ2 - ⲕⲟⲗⲉ
الكولێ )"الساقية" أو "دولاب الماء" الكولێ )"الساقية" أو "دولاب الماء" 

باللغة العربية( هي تقنية ري قديمة باللغة العربية( هي تقنية ري قديمة 
تعمل بألية السحب بواسطة الثيران. تعمل بألية السحب بواسطة الثيران. 

وظهرت الكولێ في العديد من وظهرت الكولێ في العديد من 
الأمثال والقصائد النوبية، وغالباً ما يُنظر الأمثال والقصائد النوبية، وغالباً ما يُنظر 
إليها على أنها رمزاً لنمط الحياة النوبية إليها على أنها رمزاً لنمط الحياة النوبية 

التقليدية.التقليدية.

3 - ϣⲟⲕϣⲟⲕ3 - ϣⲟⲕϣⲟⲕ
الٝشكٝشك )"الهدهد" باللغة العربية( الٝشكٝشك )"الهدهد" باللغة العربية( 

طير يتواجد في النوبة بشكل طير يتواجد في النوبة بشكل 
كبير ويطلق عليه أسماء عدة مثل كبير ويطلق عليه أسماء عدة مثل 

"َقلّوَكب" )"يأكل البلح"( و"َسسور "َقلّوَكب" )"يأكل البلح"( و"َسسور 
أبو سليمان" )"عصفورة سليمان"(.أبو سليمان" )"عصفورة سليمان"(.

4 - ϣⲟ̄ⲡⲓⲣ ϣⲓⲡⲣⲉ̄ⲛ4 - ϣⲟ̄ⲡⲓⲣ ϣⲓⲡⲣⲉ̄ⲛ
"شبر شبرين" هي لعبة أطفال حيث يجلس "شبر شبرين" هي لعبة أطفال حيث يجلس 

لاعبان على الأرض في ِقبَل بعضهما البعض، قدماً لاعبان على الأرض في ِقبَل بعضهما البعض، قدماً 
واحدة لقدم، ثم يأتي لاعب ثالث ويحاول القفز واحدة لقدم، ثم يأتي لاعب ثالث ويحاول القفز 
فوق قدميهما. في الجولة التالية، يقوم اللاعبان فوق قدميهما. في الجولة التالية، يقوم اللاعبان 
على الأرض بوصل كلا قدميهما معاً، ثم يراكما على الأرض بوصل كلا قدميهما معاً، ثم يراكما 

يديهما في الوسط بين ساقيهما، مما يجعل كل يديهما في الوسط بين ساقيهما، مما يجعل كل 
جولة أكثر صعوبة.جولة أكثر صعوبة.

5 - ⲕⲓⲥⲓⲣ5 - ⲕⲓⲥⲓⲣ
الِكِسر هي اآلة موسيقية وترية تشبه الِكِسر هي اآلة موسيقية وترية تشبه 
السمسمية وهي اآلة العزف المفضلة السمسمية وهي اآلة العزف المفضلة 

والأهم في الموسيقى النوبية التقليدية والأهم في الموسيقى النوبية التقليدية 
الى جانب الطار )أو "الدف"(. وتسمى الى جانب الطار )أو "الدف"(. وتسمى 
الِكِسر أيضاً "الطمبور" أو "الربابة" في الِكِسر أيضاً "الطمبور" أو "الربابة" في 

السودان.السودان.



6 - ϣⲟⲩⲗⲟ̅ⲩ̅ⲭ6 - ϣⲟⲩⲗⲟ̅ⲩ̅ⲭ
الشلوخ نوع من الوشم على الوجه الشلوخ نوع من الوشم على الوجه 

ويوجد عادات متشابهة في كثير من ويوجد عادات متشابهة في كثير من 
الدول الإفريقية, ولكن هذه العادة الدول الإفريقية, ولكن هذه العادة 
اصبحت نادرة عند الأجيال الجديدة. اصبحت نادرة عند الأجيال الجديدة. 
شكل الوشم يختلف على حسب شكل الوشم يختلف على حسب 

المنطقة والقبيلة.المنطقة والقبيلة.

7 - ⲥⲟⲩⲡⲟ̅ⲩ̅7 - ⲥⲟⲩⲡⲟ̅ⲩ̅
يحتفل بعادة "السبوع" )"السبعة"( عند يحتفل بعادة "السبوع" )"السبعة"( عند 
بلوغ عمر المولود الجديد إسبوعاً واحداً. بلوغ عمر المولود الجديد إسبوعاً واحداً. 

في احتفال السبوع يتم جلب الطفل في احتفال السبوع يتم جلب الطفل 
إلى نهر النيل حيث يتم غسل وجهه إلى نهر النيل حيث يتم غسل وجهه 

بينما يدعوا له الناس بالوقاية والحماية. بينما يدعوا له الناس بالوقاية والحماية. 
يتم بعد ذلك رمي سبع قطع من يتم بعد ذلك رمي سبع قطع من 

الطعام في نهر النيل بينما يحتفل الناس الطعام في نهر النيل بينما يحتفل الناس 
بالمولود الجديد.بالمولود الجديد.

8 - ⲕⲟⲫⲫⲁⲣⲉ8 - ⲕⲟⲫⲫⲁⲣⲉ
الحنة هي واحدة من أقدم وأشهر الحنة هي واحدة من أقدم وأشهر 

التقاليد النوبية الشائعة إلى يومنا هذا. التقاليد النوبية الشائعة إلى يومنا هذا. 
تُرسم الحنة على الأيدي والأقدام في تُرسم الحنة على الأيدي والأقدام في 

المناسبات والأعراس. بالإضافة إلى ذلك المناسبات والأعراس. بالإضافة إلى ذلك 
يستخدم البعض من النساء المسنات يستخدم البعض من النساء المسنات 
النوبيات الحنة لصبغ شعرهم باللون النوبيات الحنة لصبغ شعرهم باللون 

الأحمر.الأحمر.

9 - ⳝⲁ̄ⲃⲟⲩⲇⲓ9 - ⳝⲁ̄ⲃⲟⲩⲇⲓ
الجاآبُدي )"الاراقيد" باللغة النوبين( رقصة الجاآبُدي )"الاراقيد" باللغة النوبين( رقصة 

نوبية عادًة ترتبط بالنوبيين الحلفاويين نوبية عادًة ترتبط بالنوبيين الحلفاويين 
في السودان والنوبيين الفاديجيين في في السودان والنوبيين الفاديجيين في 
مصر. يقف الناس في صفوف يتمايلون مصر. يقف الناس في صفوف يتمايلون 
من جنب إلى اآخر مع إيقاع الموسيقى من جنب إلى اآخر مع إيقاع الموسيقى 

ويؤرجحون أذرعهم يداً بيد.ويؤرجحون أذرعهم يداً بيد.

10 - ⳣⲓⲥⲥⲓ10 - ⳣⲓⲥⲥⲓ
تلعب النجوم دوراً مهماً في الثقافة تلعب النجوم دوراً مهماً في الثقافة 
النوبية. نجم الجدي )أو نجم الشمال( النوبية. نجم الجدي )أو نجم الشمال( 

يسمى "إسكرين ِونجي" )"نجمة يسمى "إسكرين ِونجي" )"نجمة 
الضيف"( بلغة النوبيين. ويقال عن الضيف"( بلغة النوبيين. ويقال عن 

ظهور نجمة الضيف في ليلة صافية أنه ظهور نجمة الضيف في ليلة صافية أنه 
علامة لمجيئ ضيف ما.علامة لمجيئ ضيف ما.

هل تعلم؟





ⳣⲉ̄ⲣ - 1: واحد
ⲟⲩⳣⳣⲓ - 2: إثنين

ⲧⲟⲥⲕⲓ - 3: ثالثة
ⲕⲁⲙⲓⲇⲥⲓ - 4: أربعة

ⲇⲓⳝⳝⲓ - 5: خمسة
ⲅⲟⲣⲓⳝ - 6: ستة

ⲕⲟⲗⲟⲇⲓ - 7: سبعة
ⲓⲇⲉ̄ⳣⲓ - 8: ثمانية
ⲓⲥⲕⲟ̄ⲇⲓ - 9: تسعة

ⲇⲓⲙⲛⲓ - 10: عشرة
ⲁⲣⲟ̄ - 20: عشرين

ⲁⲣⲧⲟⲥⲕⲓ - 30: ثالثين
ⲁⲣⲕⲁⲙⲥⲓ - 40: اربعين
ⲁⲣⲇⲓⳝⳝⲓ - 50: خمسين

ⲁⲣⲅⲟⲣⳝⲓ - 60: ستين

ⲁⲣⲕⲟⲗⲟⲇⲓ - 70: سبعين
ⲁⲣⲓⲇⲓⳣⲟⲩ - 80: ثمانين

ⲁⲣⲓⲥⲕⲟ̄ⲇⲓ - 90: تسعين
ⲓⲙⲓⲗ - 100: مئة

ⲓⲙⲓⲗ ⲟⲩⳣⳣⲓ - 200: مئتين
ⲓⲙⲓⲗ ⲧⲟⲥⲕⲓ - 300: ثالثة مئة 
ⲓⲙⲓⲗ ⲕⲁⲙⲥⲓ - 400: اربع مئة

ⲓⲙⲓⲗ ⲇⲓⳝⳝⲓ - 500: خمس مئة
ⲓⲙⲓⲗ ⲅⲟⲣⳝⲓ - 600: ستة مئة

ⲓⲙⲓⲗ ⲕⲟⲗⲟⲇⲓ - 700: سبع مئة
ⲓⲙⲓⲗ ⲓⲇⳣⲓ - 800: ثمان مئة

ⲓⲙⲓⲗ ⲓⲥⲕⲟ̄ⲇⲓ - 900: تسع مئة
ⲇⲟ̅ⲩ̅ⲣⲉ - 1000: ألف

ⲟⲙⲣⲓ̄ⲇ أرقام



املزيد من مرشوع قري فآي اوِمر

ⲛⲟⲡⲓ̄ⳟⳟⲁ ⲓⳟⳟⲓⲣ ⲅⲉⲣⲓⲟⲩⲣⲛⲟⲡⲓ̄ⳟⳟⲁ ⲓⳟⳟⲓⲣ ⲅⲉⲣⲓⲟⲩⲣ
This is how we read NubianThis is how we read Nubian

ⲁⲃⲅ: هكذا نقرأ النوبية - حاتم عجيل
اللغات  لكتابة  أستخدمت  التي  الحروف  تعليمهم  يف  خليل  وأخوها  آپا  تابع 

النوبية منذ قرون مبساعدة الكاتب النويب التاريخي يوسيفي. هذا الكتاب يسهل 

تعليم قراءة اللغة النوبية عىل الجميع, ويستخدم مفردات من اللغات النوبية 

التي تُستخدم اليوم.

معجزة امانرييناس - حاتم عجيل
عىل خلفية عامل خرايف ملهم بالنوبة, تروي رواية معجزة امانرييناس حكاية 

تأسيس مملكة ميقي, فيام تحاول شعب امليقي مقاومة ظلم اإلمرباطور الطامع 

مبساعدة ملكة سحرية.

أخوات املاء - خالد التنئ
زنّوبة فتاة صغرية تجد ثالثة أصداف ودع عىل شاطئ البحر األحمر بالصدفة. 

تحول هذه األصداف إىل ثالثة حوريات بحر حكيمة يرحلنَّها يف مغامرات ال 

تنىس عرب األوقات ووادي النيل تعلمها عن تراثها ومكانها يف الكون.



يرجع أصل عائلة رامي داود إىل قرية أرقني يف وادي 

حلفا يف السودان. هاجروا الحقاً إىل مرص وُولد رامي 

هناك يف منطقة سيدي برش يف مدينة اإلسكندرية يف 19  

سبتمرب عام 1990. يصف رامي حياته يف مرص "بالجامل 

املتشابك مع التعاسة" وكان يشعر بارتباط قوي مبرص 

ألنها مسقط رأسه، ولكن يف نفس الوقت كانت مكاناً 

أشعره بأنه غري مرحب به؛ مثل الكثري من النوبيون، 

وتعرض رامي أللفاظ عنرصية مثل "عبد" و"خادم" 

و"بواب."

    يف عام 1999 وهو عمره تسع سنوات، انتقل رامي 

إىل عامل ثاٍن مرة أخرى عندما هاجرت أرسته إىل منطقة 

وياندوت يف كانزاس سيتي يف والية كانزاس يف الواليات 

املتحدة االمريكية. سكنوا عىل "باراليل افينيو" قرب 

بيت مهجور حيث أتخذه هو وأخوته مكاناً للعب. ويف 

2001، قطعت أرسة داود حدود الوالية عندما هاجروا 

إىل كانزاس سيتي يف والية ميزوري.

    درس رامي يف مدرسة "ميبل بارك" املتوسطة، وملا بلغ 

الثانية عرشة من عمره كتب أول أغنية راب له، وشارك 

يف تأسيس فرقة "The Ambassadors" )"السفراء"(. 

يف مدرسة "وينيتونكا" الثانوية لعب رامي كرة السلة 

ودرس املرسح ويف تلك الفرتة بدأ يقرأ عن النوبة، فجمع 

بني معرفة أصوله وحبه ملوسيقى الراب وبدأ يسجل 

األغاين يف بدروم بيت أهله.     

     فاز رامي بجائزة "أفضل فنان جديد" يف مناسبة 

جوائز كانزاس سيتي للفنون يف ٢٠١٢. ويف نفس السنة 

مثل شخصية "فيصل" يف فيلم قصري حصل عىل عدة 

جوائز بعنوان "فيصل هاجي غرب." منذ ذلك الحني، قام 

رامي بنرش عدة مشاريع موسيقية مثل البوم "كَشتا" 

و"I Am Because We Are" )"أكون ألننا نكون"(.  

     يف 2019، تزوج رامي ُعال لبيب وهام يقيامن حالياً 

يف اململكة املتحدة.

عن الكاتب




