القحة وال صمة الخشم
د .عمر العماس
المثل السودانً ...الذي غالبا ً ما تتم صٌاغته باللغة السودانٌة القومٌة
الدارجةٌ ...حمل من المعنى ومن اإلشارات ،التً تتعلق بالسلوكٌات
المجتمعٌة ،الكثٌر من األغراض واألهداف ...التً تخدم المجتمع ككل
وأفراده كمكونات أساسٌة للمجتمع ...ورغم قلة محتوى المثل من
الكلمات ،إالّ أنّه ٌضم ما قد ٌعادل مقاالً كاملً ،أو صفحات عدة ،مما
ٌتضمنه من مواد مؤثرة وفاعلة لدى الناس ...وهم ٌمارسون نشاطاتهم
الحٌاتٌة المتتابعة.
بهذا ٌصبح المثل ،وعلى خفة نطقه ..وسهولة فهمه ،أكثر تداوالً بٌن
األفراد ...فهو ٌم ّكن الفرد منا ،من توصٌل المعلومة بأسرع ..وأسهل..
وأنجع وسٌلة تعلٌمٌة ،تساعد فً التعلم السهل الجٌد ...وهنا ٌصبح
ضرب المثل ،أي توزٌعه عند اللزوم ،مخرجا ً تعلٌمٌا ً مفٌداً ...فعن طرٌقه
نختصر المسافات ،ونتفادى هدر الوقت ،ونتجنب كثرة األخطاء...
فالمثل ٌقول (الكلم قصرو وال طولو).
وٌقال أٌضاً( :خٌر الكلم ما قل ودل).
والمثل الرائج أٌضا ً ٌقول( :كترة الكلم وطولو بجٌبو الكضب).
كما ّ
أن (عواسة الكلم بتجٌب القهر).
وٌقال أٌضا ً ( :السواي مو حداث).
وقد قٌل( :الكلم بجٌب الكلم).
علٌه فالمثل السودانً لما ٌكون مضرب حدٌث ( بق ّ
ضً غرضو
بالكاملٌ ..عنً بوصل الزول للحقٌقة الغاٌبة عنو فً وكت قص ٌّر) ...لكن
قد نجد فً بعض األوقات ّ
أن المثل السودانً ال ٌجدي نفعه ،أو قد ٌكون
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مضراً ...أو بمعنى آخر (إنتهت صلحٌتو) ...وقد ٌقود إلى التهلكة،
عشان كدا الواحد ٌتأكد من الموقف الداٌر ٌضرب فٌو المثل ،عشان ما
ٌجٌب لٌهو كُبة...
فً مثل هذا الموقف ...أذكر موقفا ً مثلتو (فرقة األصدقاء) زمان،
وٌتلخص فً ّ
أن (دمحم نعٌم سعد) ...كان قد تعرض لموقف عاطفً مع
إحدى الفتٌات ،التً أنفق علٌها ...وقدم لها كل ما هو الئق ،إالّ أنّها
تنكرت علٌه ،وبدلتو بى واحد تانً ...فقام بطرح أمره ألحد أصدثائه
وهو (مصطفى الخلٌفة) ...شاكٌا ً متألما ً ،فنصحه (مصطفى) أن ٌقابل
الفتاة الخائنة تلك ...وٌحدثها فً األمر باستفاضة وٌضرب لها المثل
الذي ٌقول:
(الخٌل تجقلب والشكر لى حماد) ،وٌقصد بحماد هنا العاشق البدٌل...
حفظ (دمحم نعٌم) المثل تماما ...وذهب لملقاة الفتاة ،وعندما وقفت بٌن
ٌدٌه ساده االضطراب والجهجهة ...وفات علٌه ترتٌب الكلم فبدأ ٌهذي
بحدٌث غٌر متراٌط ...وغٌر مفهوم ،حتى وصل إلى موقف ضرب المثل
الذي نسٌه تماماً ...فقال لها بعد تمتمة ظل ٌفتش خللها للنص الصحٌح
للمثل المطلوب:
(الحسنة فً المنعول زي الشرا فً القندول).
هنا لم ٌكن للمثل معنى فالموقف ال ٌتطلب ذلك أبداً...
من األمثال السودانٌة غٌر المرغوب فٌها:
(الموت مع الجماعة عٌد) الجابرك على الموت شنو؟
والمثل (مد كرعٌك على قدر لحافك) فهو دعوة صرٌحة للكسل.
والمثل القائل( :الما بدورك ما تدورو) فقد نسً ّ
أن المسامح كرٌم.
وكمان زي المثل عنوان مقالتنا دي:
(القحة وال صمة الخشم) بمعنى الدعوة للكلم أو للفعل.
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وللقحة أو الكحة أنواع ...لها مسمٌات عدة نذكر منها:
-

-

قحة الناس الطزٌانٌن ...الناس العندهم كروش وقروشٌ...سموها
قحة العظمة ،وهً تخرج من الصدور فً شكل قنتات متعالٌة...
مرتٌن أو تلتة ورا بعض (أُح..أُح..أُح) ...والتالتة داٌما ً بتكون
كبٌرة شوٌة ٌعنً شوفونً...
كمان فً قحة من غٌر سبب تطلع قحة واحدة وبس ما معروف
لٌها هدف.
وكمان فً قحة الحنكوشات الهٌنة وما لٌها صوت واضح وبتكون
داخل المندٌل مع لفتة ألحد الجانبٌن.
وبرضو فً القحة المستخدمة كأداة تنبٌه.
والقحة بتاعة االستهزاء واالحتقار.
(الكتكوت)(..أم قنطو)..وهً تصٌب الصغار..
(القحة اللٌنة) (..القحة الناشفة) ودي اكتسبتاها ونحن أطفال من
الممرض فً الشفخانة ،فكان ٌسألنا (قحتك لٌنة وال ناشفة)...
ومهما كانت اإلجابة فالعلج هو جرعة من محتوى كاس مصنوع
من معدن الطلس ...من محلول ٌسمى (المنفس) ،داخل (برطمانٌة)
كبٌرة ،وضعت إلى جانب (برطمانٌات) أُخر متشابهة ،تحتوي كلها
على أدوٌة محلولة مثل:

(البلدونا) و (الكٌنٌا) و (المزٌج) وغٌرها ...لكن كنا نشفى من أول
جرعة ،أو قد تعقبها أخرٌات على مدى ثلثة أٌام متتالٌة...وكثٌراً ما كان
الممرض ٌطلب منا أن نقح أمامه ،وهو ٌنظر داخل حلوقنا ،حتى ٌتأكد
من نوع القحة ،بل خوف من العدوى ،أو انتقال الجراثٌم عن طرٌق
الرزاز من أفواه الصغار ...باعتبارها نظٌفة وطاهرة ،على ما أظن.
فً ذلك الزمان كانت الكحة تمارس كمطلب علجً وعلٌه فالمثل
(القحة وال صمة الخشم) ،كان مثلً له مدلوالته وله واقعٌة اجتماعٌة ما
ساهلة ...أما اآلن وفً عصر (الكورونا) دا ...ومهما كنت راجل أو مرا
ضكرانة ...أفتح خشمك وقح ...شوف بعد دا النفور والجري من جنبك
بكون كٌف...ووضع الناس للعمم والطرح على وجوههم ...ولو سلمت
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من دا كلوٌ ،جوك ناس الحجر الصحً ...وٌغٌبوك من أهلك أسبوعٌن
على األقل ...وعلٌه ٌمكن لنا أن نقلب هذا المثل ،وفً هذا الوقت بالذات
لٌقرأ كاآلتً:
(صمة الخشم وال القحة).

4

