حكم ابتكو
د .عمر العماس
تكو إسم للطائر الصغٌر ...الخارج من البٌضة حدٌثاً ،بعد فمسها
مباشرة ...وعلٌه فأبوه بطبٌعة الحالٌ ،عرف ب( ..أب تكو) ،أو كما اعتاد
الكتاب أن ٌكتبوه هكذا (أبتكو) ...وذلن ال ٌنأى بعٌداً عما نتداوله فً
لهجتنا الدارجة ،السودانٌة المومٌة ...أما والدته فهً أٌضا ً وبطبٌعة
الحال ،السٌدة المدللة (أم تكو) ...أو بمثلما تكتب لدى الكثٌرٌن (أمتكو).
الزوجان طائران عادٌان ...من أصل واحد ،أي نوع معٌن من أنواع
الطٌور المتعددة ...جمع فٌما بٌنهما عش الزوجٌة ،وكما أسلفنا ذكره،
ٌعرف تكو أٌضا ً بأنه (الفرخ) ،أو الطائر حدٌث الخروج من البٌضة.
من الطبٌعً فإن كل المخلولات الحٌة ...وعلى اختالف أجناسها،
وأشكالها ،وأحجامها ،ولدراتها ،ومٌزاتها الخاصة ،سوى أن كانت
جسمانٌة ظاهرة ،أو تكوٌنات داخلٌة ،تتمثل فً أنواع األجهزة المتعددة،
التً تدٌر دفة الحٌاة لدٌها فإنها تهفو وتتوق ،إللامة وتجهٌز عش
الزوجٌة ...بحسب طبٌعة حٌاتها.
أما (أبتكو) و(أمتكو) فمد اختارا تجهٌز ذلن العش ،فً جزوع
األشجار أو فً الفروع الغلٌظة الثابتة ،التً ٌضمنان فٌها بماء العش
آمنا ً ،فً ظل الظروف الطبٌعٌة ...التً تؤثر فً تحرٌن األشجار
واهتزازها.
لمد أعتدنا أن نرى الزوجٌن من الطٌور ...المٌام بجمع األوشاب،
والمش الناشف واألخضر ،وبعضا ً من لطع (العٌدان) الصغٌرة الهٌنة ،فً
تفانً تام ...لبناء العش ،بطرٌمة هندسٌة بارعة...واالهتمام بتأمٌنه من
سطوة األعداء ،ومن شراسة الظروف الطبٌعٌة كالرٌاح واألمطار...
وكذلن تأمٌنه من السموط أو الزوالٌ ...تم إنشاء العش فً مناطك ٌرٌان
أنها محمٌة وأكثر أمانا ً من غٌرها ...حٌث تطمئن األنثى عند وضع
بٌضها ،الذي ستموم بحضنه ،لٌنعم بتدفئة طبٌعٌة ...تحت درجات حرارة
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ربانٌة محددة ...حتى ٌتم فمسه ...ومن ثم تموم برعاٌة صغارها رعاٌة
تامة ،مؤمنة لها المأكل ،والمشرب ،والحماٌة ،حتى تموى الصغار على
الولوف ،ثم المشً ،فالطٌرانٌ ...تم كل ذلن فً تدرج محسوبٌ ...ساعد
أثناءه األب كثٌراً ،فً جلب المواد الغذائٌة لصغاره ،جنبا ً إلى جنب مع
األم...
تنتهً مهمة العش ...مع وصول الصغار لمرحلة االعتماد على النفس،
ولد ٌبدأ حٌنها الزوجان فً تشٌٌد عش آخر ...عندما تحٌن مرحلة وضع
البٌض للمرة الثانٌة ...وهكذا تدور الحال.
بعض الطٌور تهاجر من موطن آلخر ...حسب نوع المناخ الذي
ٌتواءم وحاجاتها الحٌاتٌة ...فطائر (الرهو) وطائر (السمبر) المألوف
لدٌنا فً السودان ...تصل أسرابهما للسودان عند بداٌة فصل الخرٌف،
حٌث تمل كمٌة مٌاه األمطار فً مناطك الهجرة لدٌنا ،عما هو موجود فً
موطنها األصلً ...حٌث تتم عملٌات التزاوج فً أرض المهجر
هذي...فتبدأ فً إنشاء أعشاشها ،استعدادا الستمبال البٌض فٌها...وهكذا
تتنوع االستعدادات واألفعال المتباٌنة ...بٌن أنواع الطٌور المختلفة.
علنا ندرن ذلن تماما ً ...إن تابعنا تلن النشاطات لدى (أبتكو) و(أمتكو)،
ف(..ابتكو) ال ٌؤمن إطاللا ً بالجندرة ...وعنده هو وحسب ثمافته ،أن
(أمتكو) (لو فاس ما بتمطع الراس) ...وفً شرعتو هً دائما ً تابع وال
تتبع ...وكمان هً مأمورة وال تأمر ...استمى كل ذلن من أسالفه ومما
تعكسه تصرفات وسلوكٌات (أمات تكو) ...التً تتمٌز ب(..لوة الراس،
وعدم الطاعة ،وعصٌان األوامر ،كما أنهن ال ٌممن بعمل شًء حتى ولو
كان ٌخصهن ،إال باستخدام الموة والعنف معهن).
علٌه نرى فً بعض الحاالت ...أن تصرفات أبتكو مع زوجته ،تتمٌز
بالفظاظة واستخدام العنف المؤذي معها ...حتً ٌستطٌع أن ٌجعل
حٌاتهما تسٌر إلى األمام ...وبعد ولوع مثل هذه التصرفات المؤلمة من
(أبتكو) نجد أن (أمتكو) (تسكت وتخضع ..لكنها ال راضٌة وال مرضٌة،
بس تحس أنها أكملت المهمة الموكولة إلٌها ،بنجاح تام).
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ٌتمتع (أبتكو) بمنمار لوي كالمنجل ...حاد عند نهاٌته ...فٌمصد
(أبتكو) جذوع األشجار الموٌة ...وٌتخٌر ألواها وأمتنها وأصلبها عوداً...
وٌبدأ ٌنخر فً جزء منها مثلما ٌفعل النجار بالمدومٌ ...ظل ٌنحت وٌمطع
وٌنخر ،لفترات طوٌلة ومرهمة ...حتً ٌصل إلى تكوٌن عش ال ٌتشابه
وأعشاش الطٌور العادٌة ...غٌر أنه ٌفرش علً أرضٌته بعضا ً من
األعشاب الرلٌمة ...لتكون بساطا ً مرٌحا ً الستمبال البٌض ...الذي تموم
بوضعه (أمتكو) فً الولت المحدد...
ٌستمر وضع البٌض ...حتى وضع آخر بٌضة ،ومن البدٌهً سٌأتً
دور (أمتكو) لتركض على البٌض ...أي تموم بحضنه ،حتى ٌؤمن
الزوجان سالمته ،وفمسه فً نهاٌة المطاف ...إال أن (أمتكو) ترفض هذه
الحركات البدائٌة غٌر المتحضرة...
ٌبدو لً أنها تتنمر ...وتخاطب (أبتكو) وهً غازة جناحٌها فً
وسطها وتمول:
(خلٌه كدا الشمس بتنجضو)...

لكن ابتكو وبطبعه الذي أظهرنا من لبل ...ال ٌرضى بمثل هذه
التصرفات ،وبمثل هذي الحركات الحنكوشٌة ،وال ٌؤمن إال بما تملٌه
علٌه ثمافته ،وما ترتضٌه عاداته وتمالٌده ،وإال فإنه سٌصبح (دلدول
وبس) فً نظر المبٌلة...
استمر (أبتكو) فً إلناع زوجته الغالٌة ...بالمثول لرأٌه ،وتنفٌذ أمره
(بالتً هً أحسن) ،إال أنها ،وكما ٌبدو لً ،تذرعت بما ٌلً:
(السخانة الشدٌدة فً داخل العش..كما أن هذا العش ٌعتبر سكنا ً غٌر
صحً ،وغٌر شرعً فً نفس الولت  ..وال ٌلٌك بممامها كزوجة)..
(ٌظهر أنً (أمتكو) دى بتاعة جندرة تمام)...
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هنا اشتط غضب (أبتكو) ،و(طمطك منماره كم مرة كدا ...وحمرت
عٌونو المدورة...وبمت زي الشرارة ...وبدا ٌحمر لٌها شدٌد ...وعال
نفسو ،وبمى ٌتمابض ..وانتفخت أوداجه  ،وبمت زي نفاخات الحلب...
ونفش رٌشو وبمى زي الهنود الحمر بالضبط...
هنا وفً ظل هذا الهٌجان المرعب ...هجم بكل ما أوتً من لوة على
(أمتكو) ...وحشرها داخل العش ...مكسورة الخاطر ،ال تمتلن من الموة
والشدة ما ٌولفها أمامه ،مدافعة عن حمولها المسلوبة...أو أن تمتص لما
ناله منها ...ف(..دنمرت) ،ونظرت لبٌضها الذي تناثر على أرضٌة العش
...وبدأت تجمع فٌما بٌنه( ...بٌضة بٌضة) ،مستخدمة منمارها ،ثم انكفأت
علٌه غاضبة مهٌنة ...ال تستطٌع أن تلمً نظرة ولو خاطفة على
(أبتكو)...
فً لمة غضب (أبتكو) وهٌجانو ...بدأ ٌنتف فً رٌش أجنحة (أم
تكو) ،بعنف لم ٌسبك له مثٌل ...واستمر فً النتف دون تولف ...رغم
صٌاحها من ألم الجراح الناتجة عن النتف...حتى نتف آخر الرٌشات،
وأصبحت عارٌة وكأنها فرخ حدٌث الخروج من البٌضة أتخٌله همهم
ولال( :بت الكلب)...
كل ذلن لٌسلم (أبتكو) من العار ...وٌموي مولفه وٌدعمه بٌن أفراد
لبٌلته ...ظل مهموما ً ومهووساً ،بتغذٌة (أمتكو) ورعاٌتها وحراستها
طٌلة فترة الحضانة ...التً تنتهً بنهاٌة فمس جمٌع البٌض ...وترجل
الصغار عن العش ...وهم لادرون على ممارسة نشاطاتهم الحٌاتٌة.
أصبحت (أمتكو) فً مولف ال تحسد علٌه ...إذ أنه أصبح لزاما ً علٌها
حضن البٌض ...مستعٌنةً ببماٌا رٌشها الناعم المبعثر على جسدها ...كما
أنها فً ذات الولت ال تستطٌع الطٌران فتهرب ...وال هً تستطٌع المشً
فً ذلن المكان العالً البعٌد عن األرض ...ثم أنها وإن استطاعت النزول
إلى األرض ...فً غفلة ذلن الحارس اللعٌن (أبتكو) ...فإنها لن تستطٌع
ممارسة حٌاتها العادٌة ،بٌن رفٌماتها وأهلها ...إذ أنها أصبحت مهٌضة
الجناح...ومكسورة الخاطر.
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هكذا ملكنا (أبتكو) لانونا ًٌ ...حكم به ،ال أظنه ٌتشابه أو ٌتمارب مع
لانون حكم لرلوش المعروف.
من العجٌب فً األمر فإن العاللة الطٌبة ما بٌن (أبتكو) و(أمتكو)...
تبدأ من جدٌد ،بعد إكمال مهام تلن الحمبة من الحٌاة الزوجٌة ...تسٌر
األمور على ما ٌرام ...وتبدأ محنة التزاوج من جدٌد ...فال (أمتكو) تابت،
وال (أبتكو) أنهى حٌاته معها بالطالق البائن...إن هلل فً خلمه شئون.
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