ٌسم هللا الرحمن الرحٌم
أهلً الكرام...
أذكر ذالن العام تماما ...وأذكر ما كان ٌدور فً خالل أٌامه ...بل وخالل كل
ساعة من ساعاته ...المتألمة التً توحً للمتأمل فٌها ،بكل ما هو شاهك
ومتعالً...وبكل ما ٌتمدد فٌما بٌنها من مرافئ هٌنة ..وودٌعة ..وساحرة.
أٌام لم نعرف من الدنٌا..
سوى مرح السرور..
وتتبع النحل األنٌك..
ولطف تٌجان الزهور..

تلن الزهور خالصة البٌاض والملونة منها ...مما تدفع به حشائش (التبر) و
(الحنتوت)...إنه ذلن المرح المتداعً خٌرا ووفرة ...من أفواه (الجدود
واألبوات) العارفٌن ،والماسكٌن المتشبثٌن ..بدروب التربٌة السلٌمة ،الممارسة
الموروثة ،من السلف الصالح ...ومن أفواه وأحضان (الحبوبات واألمات)..
الطائعات ،الزاهدات ،المدبرات ...تلن التً تنبض (حنٌة) ولسوة ...تمازجهما
الرحمة والشفمة الدافئة .
ّ
إن ما بٌن (الردمٌة والضنبٌة) ،وما بٌن (الشوٌوة وود اللوز) ،وما بٌن
(الرلاش والتومات) ،وما بٌن (لوز النمارة ولوز الكدسة) ،وما بٌن
(العمٌرٌة والحلة الجدٌدة) ،وما بٌن أحضان (شدرة ود عرٌض وشدرة ود
لرٌضة) ،نبت وسمك اسم ال ٌتشابه واألسماء ...وحصن كنز ال ٌزال بالٌا ...فمد
سما واستطال وأربا ...تمدد فً تلن الحاضنة المرحابةٌ ...تناول مما تجود به مٌاه
النٌل( ،جغمة ..جغمة) ...وٌجنً مما تدفع به أرضه الطٌبة من (بملها وثومها
وعدسها وبصلها) ...ومن الخشاش (البروس) والمزروع ،على حد سواء...
ٌعصر من الضرع ،بنهم شبك ...بمثلما ٌمتطً ظهور تلن الدواب الوافرة...
من النٌاق ،والخٌول ،والحمٌر الحرة و (الدٌراوٌة) ...توطن ذلن االسم المأمول،
بٌن (السعٌة) بأنواعها ...الماعز ،والضأن ،واألبمار ،بشتى مواصفاتها
وأوصافها ...وحتى الدجاج ،والطٌور المحلمة و (المعشعشة) ...وما حشرته
األرض فً باطنها من كائنات متنوعة ...تنثر من الخٌر والنعٌم ،بذات الوفاء الذي
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بسطته لها الطبٌعة ،المسخرة من هللا عز وجل ...الكل ٌشتت من األصوات ما ٌنم
عن لغته ،التً ٌتواصل بها مع ذلن المجتمع المتعافً...
لم ٌكن ذلن الكنز غٌر (شبشة) أرض الوفاء...هنا نبت عود ضٌفنا الكرٌم،
ونما ..وترعرع ..واستطال ،مشبّعا بكل ما هو طٌب أصٌل.

التمٌته ألول مرة فً العام 3591من المٌالد ...حٌنما جاء بصحبة (حبوبته)
الوفٌة ...المرأة الجعٌصة ،الرالٌة ،فً حدٌثها وفً مشٌتها وفً تعاملها...
(مٌمونة بت الشٌخ برٌر)...من منزلها الممارب للمسٌد ...لتلحمه بالخلوة التً
كانت تشغل حٌزا من مسٌد الشٌخ برٌر ...وكان الٌوم ٌوم الكرامةٌ ،وم األربعاء،
ٌوم شد البلٌلة ...التً تعرف ب(..كرامة األربعاء)...
جاء الصبً الذي لم ٌكن ٌشبهنا ...نحن ألرانه فً شٌئ أبدا ...إال فً الملمح
البٌولوجً فمط ( ...)Humanbeing featchersفمد كان الصبً ٌرتدي
البنطلون والممٌص (المحشً بداخله) ...والشعر المحلوق (كرى) ...كان
ٌحمل إناء صغٌرا أظنه (كوز) ...ملًء بعٌش (فٌترٌته) ...مساهمة منه فً
البلٌلة المرتمبة ...فلٌته لم ٌكن ٌحمل ذلن العٌش ،فمد سمط اإلناء ،من بٌن ٌدٌه...
وتشتت ما ٌحوٌه من عٌش ...وهنا كانت المفاجأة:
فمد علت أصوات الصبٌة وهم ٌهتفون بتلن األصوات الرلٌمة ،الصارخة
ٌرددون:

(علٌش كشح العٌش....علٌش كشح العٌش...علٌش كشح
العٌش).
وكانت تلن أول مظاهرة حٌة أشهدها وأشارن فٌها ...أما المظاهرة الثانٌة التً
شهدناها سوٌا كانت إبان ثورة أكتوٌر (عهد عبود) ...وتلتها مظاهرات (أبرٌل)
ومن بعد ذلن بحت أصواتنا ...فلم نن لادرٌن على الهتاف الخارجً والصٌاح...
إنما اكتفٌتا بهتاف ال زال ٌشعل نٌرانه داخل صدورنا...

على أن أتناول (لرمة أو
سارت األٌام بنا ...وفً جامعة الخرطوم فات
ّ
لرمتٌن) من كعن الخالة (الجودلٌة بت الفاضل) رحمها هللا ...فمد كان له شأن
عظٌم ،ذكرته فً أحد كتبً السابمة...
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وظلت تدور الحٌاة بنا،ونحن فً غفلة ،فها هو دكتور علٌش ٌدور بنا فً نفس
الفلن ...وأخاله ٌمول:
(تعال لٌنا ...تعال لٌنا...
تلمانا نحنا ٌانا نحنا...
ما غٌرتنا ظروف...
وال هزتنا محنة)...
ما أكثرها من محن شائكة ...تخللت هذه المسٌرة الحٌاتٌة...وما أكثره من
صبر طٌب ٌنضح ألما.
لن تحٌاتً (عمو) علٌش ...أو ٌا (فما لمر وى) ...فأنا ألولها صادلة :إن ما
توطد بٌننا من صالت ،ألكثر من سبعٌن سنة ...حبلى بأحداثها المثٌرة ...لم ٌنمطع
التواصل بٌننا أبدا...
ولم (ٌنكسر الماعون بٌننا)...
ولم (ٌتدفك الفٌه)...
وما حصل أن (تكاسرنا المحف) ...حتى لحظة كتابة هذه األسطر...

إلى اللماء،،،

د .عمر العماس
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