منصات في الهواء الطلق

الدكتور /عمر دمحم العماس

االهداء....
لكل الذين...
يتصفحون صفحات الحياة...

بكل ما تحمل من المتناقضات،
وبكل...
ما تبعث من ذكريات،
طويت صفحاتها...

لعلهم يخلدون إلى الراحة...
أحيانا،
أويقفون على أعتابها،
في حيرة...
أحيانا ً أخرى.

لكم التحية،،،،

الخريف...
هو ذلك الفصل من فصول السنة ...الذي تهطل فيه األمطار عندنا في
يعد الخريف موسما له
السودان ...وبالذات أقاليم السافنا بنوعيها...
صفاته واثاره الطيبة ...في غالب االحيان ...وقلما يأتي بالكوارث ...أو
يجيء بما ال تحمد عقباه ...اذا لم نحسن التدبير ...فهو سمح ..هين،
وقوي ..عنيف ،في ذات الوقت...
الراشدون من األهل ..يحفظون له كل لطائفه ..ويحمدونه على خيره
الدافق ..ويباركون ساعات قدومه المباركة ..فيعلنون فرحتهم ويرفعون
حالة االستعداد التام ...الستقباله بما يليق به ..كي ينالوا من خيراته
الوافرة ...ويحتاطون من اثاره السالبة...
يتسم موسم الخريف لدينا في السودان ...باللطافة الفائقة ..والحنية
المسكوبة ..من غير موانع أو جدر ...فكان عند مجيئه في وقته
الموعود ..يتلفع بأثواب الحياء والخجل ...فيرسل رسله تباعا يحملون
البشريات ...والمسرات الهينة ...التي تعلن حضوره الميمون ...ووقتها
تعم أرضنا وسماءنا الغيوم تارة ..والرزاز المستلطف تارة أخرى ...وفي
حينها أيضا ..تتبادل النسيمات الهادئة ..مع الهبوب المتسارعة ...في
دورات متالحقة ..شفيفة وحائرة ..توحي لنا بأنا سوف نتعانق مع
(الرشاش) ...وهو سفير الخريف ألرضنا...
كنا ننعم كثيرا بهذا األثر الجديد ..الدافئ والبارد في ان واحد ..والذي
كثيرا ما يحجب عنا ضوء الشمس وأشعتها الحارقة( ...ويجينا أبو
الضليل) ...فنظل ننشد:
(ابو الضليل تعال لى سيدك البريدك) ...فتغطي سماءنا على اثر ذلك..
غيمة هادئه ظليلة ...كم تعرضنا من تحتها ..و نحن نتواثب ...الى
رشقات تلك الحبيبات المتطايرة من ماء السماء ...فقد يسمع البعض منا
لفظة:
(أح) ..أو (اااااح) ..او (ال اله اال هللا) ..او ندفع بالشهادة كاملة:

(ال اله اال هللا دمحم رسول هللا) ...ونحن يغمرنا البلل المحبب ...ويكاد
حينها يجزم بعضنا أنه سمع وشوشات مثل:
(تش ..تش ..تش)...تخرج من اجسادنا ...وليس من أفواهنا..
كان كل عضو يتحرك فينا ...وفي ما هو من حولنا ...فأشجارنا التي
ظلت تشكو أمرها ..وهي تتطلع نحو السماء من سقم ألم بها ...بدأت
أغصاتها تتلوى ثملة ..يعانق بعضها بعضا ...وكأنها (تتوحوح) مثلنا...
فهي تتطاول نحو العلياء ..ترتشف في لهف بائن ..ما قد يتوافر اليها من
ماء تلك القطرات المتطائرة ...وتظل تلثمها ..مرة وأخرى ..بالقدر الذي
تسمح به تلك التيارات الهوائية الثائرة ...التي تدور فيها وفي ما
حولها...
كثيرا ما تسمع الكبار ..وهم بحمدون هللا على أن أرضهم (رششت)...
بمعنى ان (الرشاش) قد حل بها ..معلنا مقدم الخريف...
هنا تبدأ التحضيرات ...فالمزارع يحرث أرضه ...ويجمع أدواته..
ووسائله الزراعية ..وصاحب األنعام يحدد أماكن المرعى ...والتاجر يمأل
مخازنه بما يتيسر له من البضائع ...وهكذا كل صاحب صنعة أو حرفة..
يعلن استعداده بالكامل  ...فيا لك من رائع أيها الخريف !..انك ال تفجأ
الناس فتؤلمهم ..وال تستبد بعنفك فتفجعهم ...حضورك دائما يكسوه
التهذيب واألدب الرفيع ...فهم يعرفون مسبقا بأنك ات ...لكنهم في انتظار
اعالن وصولك...
رغم أن السحاب ربما يكون كثيفا عند حلولك ...ومظلما ،فهو يبدو
كالليل المخيم ..يظل يدنو ..ويدنو ..ليال او نهارا ...يصاحبه ضجيج
الرعود ..وصيحاتها المرعبة ..ووميض برقك المربك ..يشق السحاب
غير ابه ..بذلك الركام األسود ...اال أن الناس جميعا قد أعلنوا استعدادهم
الكامل ...كل بحسب قدرته ..وحسب ظروفه ..وحسب الذي يجوس
بدواخله ...حتى المباني ..والشوارع ..واالزقة ..تبدو صامتة عند نزول
المطر ..الذي قد يكون وابال ..متدفقا بغزارة ..أو قد يكون أقل زخا

وانسكابا ...فالصمت المطبق ..الذي ساد الجميع هو سيد الموقف...
فمقوالتنا السودانية تحكي:
(الناس ديل ساكتين كدا ..التقول صابة فيهم مطرة)...
ثم ماذا بعد ...وماذا قال الناصر غريب هللا ...في خريف (ام بادر)..
وكيف أن غاباتها نالت من الزينة ...ما جعلها كعروسة ساعة زفافها:

(فاذا عادها الخريف ...وأفضى عليها...
في العشيات..
بالدموع التوالي....

فهي حسناء...
تزدريها المرايا...
ذات صدر...
مفوف الوشي ...حالى).
طبتم وطاب خريفكم ..أينما كنتم.

القدح أب خرس...
(وحي الصفيراية)

في مطلع خمسينات القرن الفائت ...تعرفت على القدح (أب خرس)...
وهو قدح له عدد من األخراس ...ولكن لتفريقه عن القدح المعروف لدينا
الصقت له هذه الكنية المفردة ...هو شبيه بقدح العود العادي شكال...
لكنه أكبر حجما وأوسع سعة ...شاهدته ألول مرة في مسيد الشيخ أحمد
ود الشيخ عوض هللا في الصفيراية ...والذي شاهدته كان بثالثة
خروس ...موزعة على حافته ...وكان له اخوة اخرين ال أذكر كم كان
عددهم ...اال أنهم يحملون أخراسا نحاسية ...وكانوا كبارا في
حجومهم ...وهم من ذوي السعات الكبيرة ...يغلب عليهم اللون
البيجي...
تقدم فيهم وجبات العصيدة للمريدين ...والزوار ...في المناسبات
وغيرها ...رأيت بعض المقدمين او الحيران ...يحملونها باالمساك على
أخراسها ...وهم يتأرجحون من ثقل العصيدة التي توضع بداخلها لكثرة
كميتها...
يمكن القدح عشرة أفراد او اكثر ..للجلوس حوله ....لتناول تلك
الوجبة الشهية المشبعة ...والتي يقبلون عليها بنهم واضح ...نسبة لما
يرونه فيها من البركة والخير...
غالبا ما يكون (مالح الشرموط) هو األكثر وفرة ...وفي كثير من
الحاالت يصب االكلين الماء على ما تبقى من العصيدة ...ان كمل
المالح ...فهم يرون ذلك أكثر بركة ...فال يتطلعون أبدا لمالح أضافي...
فيقبلون على أكلها بشهية فائقة ...ويعجنونها داخل القدح ...فتصبح
(ربوب) ...فيعمدو أثناء ذلك ل(..اللغف) ...ومن ثم يتنحون عن القدح
وقد تكون فيه بقية من (ربوب) العصيدة...
يصمم القدح أب خرس بطريقة النجر ...وليس بتركيب ألواح
الخشب ...بل يعمل الصناع هلى تغريغ ساق النبات المستهدف من

اللب ...عن طريق النحت ...بالقدوم والمبارد ...واألجنات ...فيحدثون
بذالك الفجوة التي تمثل داخل القدح ...وغالبا ما يتم اختيار األشجار
القوية لمثل هذه الصناعة ...لضمان ديمومة القداحة ...ألنها قابلة
للتحريك وبالذات في اللقاءات الجماهيرية...
ال أذكر تماما كم مرة اكلت في مثل هذا القدح ...فقد تكاثرت جلساتي
حوله ولسنوات ...لكن أكلة واحدة بعينها ...ال زالت تعشعش بذهني...
منذ اكثر من سبعين من األعوام انقضت عجلى ...انها ذكرى طيبة مرت
أيامها ..ولياليها ..وأسابيعها ..وشهورها ..وسنواتها ..وعقودها..
وكأنها ،وفي خيالي ،كانت باألمس القريب...
كان اليوم جمعة ..وهي عطلة لنا كما ينص تقويم نظام التعليم في
الخالوي ...ذهبت صبيحة ذلك اليوم ...برفقة أخي المرحوم فتح الرحمن
بشير الشفيع ...عليه رحمة هللا ...ذهبنا سويا وسيرا على األقدام...
لقرية عريك المجاورة ...لم تستغرق الرحلة وقتا طويال ...كان هدف تلك
الرحلة لطفلين في سن السادسة من العمر ...زيارة والدة فتح الرحمن
رحمها هللا ...وصلنا دارها عند الضحى ...ووجدناها (بتعوس) في
عصيدة (بوخها يلوي) ...وبجوارها حلة مالح أخضر جاهز (مغطى بى
الكنش) ...في الحقيقة (نفسي دخلت في المالح) ...طلبت منا الوالدة
الجلوس لتناول بعضا من لقيمات تلك العصيدة ...شبه الجاهزة ..لكن
صاحبي ورفيقي رفض الجلوس ...فأصبحت أنا ما بين مد وجذر ...
تناول الوجبة بى المالح األخضر ..أم الذهاب للمسيد ..نحمل بطونا
خاوية ..لن تتحصل على ما يسد حاجتها من الطعام اال بعد صالة
المغرب ...حسب النظام المتبع..
تغلبت علي ارادة فتح الرحمن ..وغادرنا عريك وأنا (أبلع في ريقي)
الذي انقطع مداده ...وصلنا المسيد (الدنبا كانت صانة) ...ما في زول
حايم حتى فكي ادريس غادر المكان منذ الخميس...
استبد الجوع بنا نحن االثنين ...فلم نكن قد تناولنا وجبة منذ مغرب
األمس ...لقد سقط األمر في أيدينا ...وفكرنا أن نذهب لبيت الشبخ...

فنحن لسنا بالغرباء ...فزوجات الشيخ خاالتنا ...لكن استولى علينا
الخجل ...خجل الصغار ...و (بقينا نتلفت) ...وفي لحظة تذكرت وجبات
المسيد ..وتذكرت القداحة بتاعتنا ..وجال بذهني ان نفتش عليها ..فلعلنا
نجد ما يباعد بيننا وبين الجوع فيها ...فدلفنا نفتش ..ونفتش ..ما بين
خلوة وأخرى ...ويا لها من نهاية طيبة ..فقد وجدت أحد القداحة تحت
عنقريب فكي ادريس ...تعاونا على جره من تحت العنقريب ...نحن
االثنين (بى باقي مروتنا الفضلت) ...وبا للهول كان في قاع ذلك القدح
بعض من (الربوب) ...و(تعال شوف اللغف ...الما بشبه لغف الفقراء)...
لم نتوقف لحظة واحدة من نشل (الربوب) ...مستخدمين أكفنا الصغيرة
تلك الى أن اتينا عليه تماما ...واختتمنا ذلك المجهود ب(..لحس) قاع
القدح ...بأربعة أصابع صغيرة ...كنا نحشرها جميعها في أفواهنا...
كانت بالنسبة لنا وجبة كاملة ومتكاملة ...جعلتني دائما أذكر القدح (اب
خرس) بالخير ...واالمتنان ...ولكن من جانب اخر ال زلت (،أتمطق طعم
المالح األخضر المغطى بى الكنش) في حلة خالتنا فاطمة بت الخليفة
عليها الرحمة.

النوبة طبل الذاكرين...
النوبة من الطبول ...المستخدمة في حلقات الذكر ...لدى كثير من
رجاالت الصوفية ...وبالذات في مناسبات األعياد الدينية ..أو في حلقات
الذكر التي تقام في ليالي الجمع بالمسايد ..والخالوي ..أو في الحلقات
التي تعقد في أوقات الفرح ..أو في تجمعات أهل الصوفية ..عند
زياراتهم الجماعية لبعضهم البعض ...كأن يقوم أحد الشيوخ برفقة
حيرانه ...لزيارة شيخ اخر ...في مكان قد يكون قريبا أو يكون بعيدا...
وهي زيارات راتبة ...يقوم بها شيوخ الصوفية الكرام ...لتوثيق
الرباط ...والتالحم ..ونشر مبادئ الصوفية ..بين الناس..
للنوبة وقعها النفسي العميق ..في نفوس الذاكرين ..فهي عالوة على
تحريكها ألعضاء الجسم الظاهرة ..كاألعناق ..والرؤوس ..واأليادي..
واألرجل ..والظهور ..ما بين االستقامة واالنحناءة ...تعمل على تحريك
الوجدانيات بالداخل ..وهنا يختلط الداخل بالخارج ...وهنا تولد الرغبات..
والشوق ..وتزكي روح االنتماء للعقيدة ..ورموزها ..من الشيوخ..
واخوة الطريقة ..والمريدين بصفة أعم...
فعند علو األصوات ..الخارجة من النوبة ..كنتاج للضرب على جنباتها
الجلدية ..وعبر الفتحات الجانبية التي تندفع من خاللها تلك األصوات
الى الخارج ..فتحدث جلبة ..وانسجاما بين الفقراء والذاكرين ..وهم
يرددون أذكارا ..ال يتضح من بينها اال ذكر الذات العلية( ..هللا ..هللا..
هللا) والتي قد تكون بطيئة في أدائها ...أو خفيفة عندما تتتابع الضربات
سريعا ...على النوبة ..والتي تعرف ب(..دق النوبة) ...تجد القوم من
حولها يضجون بالذكر الذي ال ينقطع ...اال من بعد اكتمال القصيدة ..التي
يرددها (القصاد) ..والتي يتبعها توقف انبعاث األصوات الناتجة من القرع
تتواصل االيقاعات مرات ..ومرات ..مع ترديد كل
على النوبة...
قصيدة جديدة ..يتبادل فيها الطار ..والشتم ..االيقاعات المختلفة ...مع
ايقاع النوبة...
يقودنا كل ذلك ألن نقول:

(ان النوبة تعتبر اداة تحفيز للذكر الجماعي)..
فهي تدفع بالذاكرين نحو تواصل الذكر من غير انقطاع ...ولمدد
طويلة ...يشعر الذاكرون أثناءها أو بعدها ...باحساس لطيف ...يدعو
الى الراحة النفسية ...التي ال تدع لألجساد مجاال ..كي تشكو من
االجهاد أوالنصب...
النوبة وكما تظهر في الصورة ...المرفقة ..هي طبل أسطواني
الشكل ..مفتوح من الجانببن ..مكسو (مجلد) بجلد األبقار في الغالب وذلك
لقوته ..والذي يثبت بطريقة تماثل ..تجليد عناقريب (القد) المعروفة...
أما األسطوانة الحديدية أو المعدنية ...ذات الفتحات المتعددة ..تلك التي
تساعد في نشر األصوت الناتجة عند الضرب على الكساء الجلدي...
باستخدام ما يعرف ب( .دقاق النوبة) ...وهو عود خشبي صغير تلف
نهايته بقطعة قماش تمثل له رأسا كروية ...هي التي يضرب بها على
النوبة ...وعادة ما تحمل النوبة على كتف الطارق ...بحامل (سير)
جلدي ..أو من القماش القوي ..أو حبل متين ..حيث يتمكن الطارق ..من
ممارسة الضرب (الدق) ..االيقاعي المحبب عليها ...وغالبا ما يكون
هؤالء ،ممن يضربون على النوبة ...من ذوي الخبرة ومن األقوياء...
ممن يستطيعون حمل النوبة على أكتافهم لساعات وقد تطول...
فالضربات تعتبر ضربات ايقاعية مميزة وساحرة...ومقبولة لدى
الجميع ...واال لفقدت قيمة النوبة األساسية وأهدافها ...وهي انسجام
الذاكرين مع االيقاع المنتظم ...الذي يتمازج وأصوات الطار ..وأداء
القصاد ..وترديد ذكر هللا العظيم ...من الذين يعمرون حلقة الذكر.

اللكل في حلة المالح...
لما كنا صغار ...بس ما عارف سنة كم ...المهم كنا نحب المراجعة
شديد ...والدخلتا فينا المراجعة دي ...لليلة ما فاتتنا ...حتى بقينا نراجع
أسئلة االمتحانات ...بعد ما كبرنا وكبرت أحزانا ...فما بعدنا كتير من
البتقولو أمثالنا السودانية ...فكان عندنا مثل بقول:
(التسوي وات سغير ...تسوي وات كبير)...
يعني بشابه المثل البقول:
(من شب على شيء شاب عليه)...
اها المراجعة دي الزمتنا من الصغر ...بس في الصغر كنا بنراجع حلل
المالح ...أو الشعيرية الماسكة ...أو الرز المثبت شديد في قعر الحلة...
كنا الحاجات الماسكة دي ...بنقلعها قلع...وحسب مروتنا بنقلعا بمساعد
المعلقة ...أو قد نستعمل السكين (الجزازة) ...اذا كانت المسكة قوية...
والحكاية دي كانت زي عملية التعلم الذاتي عندنا اليوم ...كل شيء تقوم
بيهو بى نفسك ....وكدا يبقى المقلوع دا من قعر الحلة ..لذيذ وبالذات
لو بقى فيهو مقرش ...يعني المحروق الالصق تحت ومسود كمان.....
كان اللكل مشبع وشهي ...أحسن من البجيبوا ليك في صينية وال
صحن ...لكين مالح المفروكة ...او الخدرة ...كان نجيب باقي الملحات
دي المفضلة في الحلة ...ونرمي فيها الكسرة ...كان عصيدة وال
رهيفة ...ونلغوسا تمام في الحلة ...كان بنجيها بى شهية رهيبة...
الواحد ياكل وعرقو يصب ...والعجب لو كان فيها حتة لحمة صغيرونة..
أو قطعة شرموط ...تبقى حكاية فاهمة وما داير زول يشاركك فيها...
الحكاية دي تاورتني امبارح ...قاموا الزوار لينا في البيت عشان
عملية كفارة  ..كفارة...وتقومي بى السالمة ...عملوا مدبدة دخن
كاربة ...واظن الجماعة في البيت ما قصروا ضربوها ضرب جد...لمن
شبعوا ...وخلوا باقيها في الحلة ...والليلة البيت فضا ...المشى شغلو

مشا ...والعندو امتحان مشا عليهو ...وفضلت أنا الوحيد الموجود ...في
عنبر الجراحة بالمنزل ...مالزم للسيدة حرمنا الجريحة...
في الحقيقة جعتا جوعة شديدة ...وقمت افتش في المطبخ ...بس
وبالصدفة وقعت عيني على حلة المديدة الفضلوها الجماعة ...في
الحقيقة نفسي دخلت فيها ...والجوعة زادت عجبي شويه ...قمت طوالي
دفيتها  ...وبقت تسوي بغ ..بغ ..بغ ..في النص ...وماسكة بى جنبات
الحلة مصفرة لمن سوت قشرة ...طوالي جاتني حركات الطفولة
راجعة ...فالنسى قديمو تاه ...وفكرت جد ..جد ..العب اللعبة القديمة...
لكن خجلت من نفسي ...وجيت كلمت المدام ...وقلت ليها وهللا نفسي
أكرد الحلة دي ...بالمعلقة دي كرد تمام ...ومافي زول حايشوفني ...بس
خايف من الظروف الجوية ...تقوم تجينا كتاحة وال حاجة زي دي...
ترمدنا رماد ...وتجيب لينا الوسخ المطاير في الشارع دا كلو ...هي
فهمت الشغالنية ...فقالت لي للسالمة أحسن تتصل بى ناس االرصاد...
امكن ينفعوك في حاالت زي دي ...ضحكت على نفسي الصاقطة...
وقمت كبيت المديدة في كورية ...وجغمت المديدة جغم ...شيء بالخشم
وشيء بالمعلقة ..وقلبي بى جوه يكب ....دم ..دم ..على قعر الحلة
الرجع بى سالمتو ...وحمدت هللا الما حكيت الحلة ...فالظروف ما
معروفة امكن الضرس يتاور.

العنكوليب ...والعدار...
يتشابهان شكال ...كالهما بروس في الغالب ...لكن االنسان اهتم
بالعنكوليب أكثر فصار يزرعه لفائدته االقتصادية ...فهما االثنان ينتميان
للذرة ...بأنواعها المختلفة ...ففيهما الساق الممشوق ...وكال منهما
يتبارى في أن يتطاول الى العلياء ....هما أخضران  ..يحمالن أوراقا
عريضة وطويلة ...ومتعددة  ...تصغر في مساحتها كلما اتجهنا الى أعلى
النبات ...وفي نهايتهما (رقابة) تحمل قندوال ...أو قندولين في حالة
الخلفة ...يزدادان اخضرارا كلما توافر لهما الماء  ..سوى أن كانت
مياه أمطار أم غيرها ...النباتان مستهدفان لألغراض البشرية ...فالعدار
غالبا ما يكون جزءا غير مرغوب فيه من غذاء الحيوانات...
والعنكوليب ال يرجى شيئا من ثماره ...بل من النبات نفسه ...فاألول
تأكله الحيوانات والثاني يأكله االنسان ...وكالهما يحتلف في مذاقه...
فالعنكوليب الذي يحظر تقديمه للحيوانات ...لذيد الطعم ...وسكرياته
المذابة فيه عالية ...أما العدار فسكرياته خفيفة وهو ما تفضله الحيوانات
دون العنكوليب...
أحببنا نحن صغار ذاك الزمان وكبار الحاضر ...العنكوليب كثيرا...
وعمدنا الى أكله كما تفعل الحيوانات بالعدار ...فكالهما (يمدغ مدغ)...
اال ان الحيوانات بتبلعو ...ونحنا نمص مويتو وبس ...لكن غالبا ما
نخلف ما يعرف بالتفل( ...كيمان كيمان) ...وهو ناتج بقايا المدغ...
و(المشق) ...بكسر الميم والشين المشددة ...وهو شرائح الطبقة
الخارجية التي تغطي الساق ...يزداد طعم السكر في العنكوليب كلما
اتجهنا نحو (الرقابة) ...في أعلى النبات ...فهي طرية وحلوة شديد ...لم
نخصع العنكوليب كي يكون عصيرا ...زي قصب السكر ...فان عمدنا
لذلك ألصبح عصيرا متداوال ...ومن هنا نعتبر ذلك بمثابة توصية لوزارة
الزراعة ...أما العدار فال يصلح اال ألكلة واحدة ...لدى حيواناتنا اكلة
الحشائش...
لكنا يمكن أن نقول في العنكوليب والعدار مقولة:

(يخلق من الشبه أربعين)...
فبرغم أوجه الشبه الكبير بينهما ...اال أن القلة من الناس ال يعرف أن
بحر الورقة فيهما االثنين لونه أخضر ...على عكس أنواع الذرة
األخري ...فكل بحور أوراقها بيضاء ناصعة ..ويقصد ببحر الورقة...
العرق األوسط الذي يبدأ من أسفلها ويتمدد حتى نهايتها العليا ...والذي
تتفرع منه العروق الجانببة ...فالعريقات األصغر حجما وطوال...
عليه فقد يختلط األمر في كثير من الحاالت ...وتصعب التفرقة ما ببن
العنكوليب والعدار ...لمن ال يدركون هذه الصفة ...اال عن طريق شكل
القندول ،ان وجد ،ففي العدار غالبا ما يكون (مصمم)...يعني عديم
البذور  ...اال أنه في العنكوليب يكون بى شرايتو ...وهي مرحلة ما قبل
(اللبنة) ...وعامل التفرقة الثاني هو الطعم السكري الطيب...
في صغرنا كان األهل يمنعونا من أكل العدار ...وبخيفونا من أكله
ألنه يؤدي الى االصابة بمرض الريشة ...وهو مرض يصيب قاع الحلق
ويقضي على لسان المزمار ...الذي يعرف عندهم بالريشة ...لكني ال
أظن ذلك صحيحا ...فاألمر ال يتعدى التوجيه نحو األطعمة المفيدة...
واالبتعاد عن غيرها مما هو أقل نفعا ...بمثل ما كانوا يمنعونا من أكل
الحوت الحار ...خوفا علينا من الشوك والشوشوة ...ويزعمون أنه يجلب
مرض البرص لالنسان ...كما كانوا يبعدونا عن أكل الرغيف...وذلك ألنه
بينفخ البطن ...ولكن السبب األساسي هو عدم توافر االمكانات المادية
لشراء الرغيف....
هكذا يصبح أكل العنكوليب أشهى ..وألذ ..ومستطاب ..ويتماشى
مع قدرات أسناننا ...التي لم تزل في طور النمو ...لهشاشته.
لكني أظل أتنبأ بأن أجمل أنواع العصائر ...هو عصير العنكوليب ان
استحدث ...فبتناوله يمكن لنا أن نريح أسناننا ..وأفواهنا ..من المدغ
الكتير ...والنقيي (ازالة الطبقة الخارجية من الفص) ...وتراكم األوساخ
(بقايا المدغ) ...التي نتشابه فيها ...مع ما ترمي به حيواناتنا اكلة
الحسائش من حولنا...

حوبة ..البرمة...
اجدادنا زمان أبدعوا في الصناعات ...الممكن تساعدهم في
معايشهم ...وتسهل ليهم امور حياتهم ...وذلك باستخدام مواد من البيئة
المحلية ...الما دايرا غلبة في الحصول عليها ...زي الطين مثال ..فنجدهم
قد اهتموا بالفخار وعملوا منو مصنوعات ...نحنا بنقول عليها
مصنوعات خزفية ...أو فخارية ...بس ما عارف هم زمان بسموها
شنو ...ولكن ال زالت أشكالها القديمة ديك ...متوافرة حتى االن...
وظهرت حقيقة الكالم دا من الحفريات ...التي سادت العالم منذ أوقات
فاتت ...فقد اثبت علماء تلك الحفريات ...وجه الشبه الكبير ...ما بين
أواني زمان الخزفية واألواني أو المصنوعات ...النحنا بنستخدمها اللية
في وقتنا الحاضر...
مثاال لذلك (البرمة) ...التي تصنع من الطين ...وتحرق بالنار ...في
شكل حاوية متوسطة الحجم ...يعني بالكاد امكن تشيل ليها صفيحتين
موية ...وهي في شكلها العام كروية ...عندها رقبة قصيرة ...وفتحة في
أعالها (خشم) واسعة ...بتسمح بادخال انية صغيرة زي الكوز ..او
كورية ..او جك ..الى داخلها الخراج الماء منها ...وهي غالبا ما يختوها
ويوهطوها في الواطة ...عشان رقة جدرانها ما بتتحمل يرفهوها في
مزيرة ...أو فوق مكان عالي ...خوفا عليها من الكسر...
يكاد ...وقبل زمن وجيز ..ما بخلى بيت من بيوت السودان من
البرمة ...فهي االنية المالئمة لتبريد موية الشراب ...ودا ألنها هي
واالواني الفخارية ككل...
بتتمتع بمسامات كتيرة على سطحها ...بتسمح بى مرور الموية الى
خارجها ...في شكل (نز) ...والموية دي لما تطلع برا عبر المسامات
دي ...بتتوزع على كل سطح البرمة ...مثال،وبعد داك بتتبخر ...والتبخر
بشيل ذرات الموية والتيارات الهوائية الساخنة ...بعيدا عن البرمة...
ودي حاجة علميا معروفة بعملية:
(التبريد عن طريق التبخر)...

لكن بعضا من نسائنا في األنادي ...حولوا مهمتها هي و(الدلق)...
وبعض أنواع الكناتيش ...كي تكون وعاء لتخزين المشروبات الروحية
البلدية ...زي المريسة ...والعسلية ...وغيرها...
علينا اذن ان نلتفت شوية ...نحو ما كان يفعله اجدادنا ...ونثني
على اكتشافاتهم العلمية المميزة ...والماعندو قديم ما عندو جديد ...زي
المثل البقول:
(الماعندو كبير يشوف ليهو كبير)...
وعشان نستفبد نحنا االن من هذي االكتشافات العظيمة الزم نسعى
ونجيب لينا برمة برمتبن في البيت ...أو اي انية فخارية تؤدي نفس
اغراض البرمة ...زي القلة مثال ...او زي الكنتوش ...لكن انية
الدحلوب ...والجر (الخمارة) ...المصنوعتين من الفخار ...ال يؤديان
الغرض ألن جداريهما سميكين
 ..يصلح اولهما لصنع وتحضير المش ..واللبن الرايب ..والتاني لتخمير
العجين...واعداده للعواسة...
في ايامنا هذي ...الفنا قطوعات التيار الكهربائي لساعات طويلة ...فقد
تتضرر بفعل ذلك بعض األدوية والعقاقير الطبية ...زي (االنسلين)...
من شدة الحرارة ...مما قد يؤدي الى تلفها ...عليه يمكن أن توفر كل
صيدلية ..وعلى مستوى الدولة ..برمة أو أكثر حسب حجمها وقوتها
الشرائية...لحفظ مثل هذه العقاقير الهامة ...بمثلما كنا في أزمان مضت
ندخل زجاجات الليموناتا ..والببسي كوال ..والجنجبيرة ..داخل البرام...
وذلك ما قبل وصول التيار الكهربائي ...لمعظم ديارنا في السودان...
وأظن االن قد صدقت مقولة:
(التاريخ يعيد نفسه)  ...ونسبة للظرف االقتصادي الذي نمر به االن...
فانه ال يجدي استخدام المولدات (الجنريتورات) ...ألنها مكلفة شديد...
أما البرمة فهي اقتصادية من الدرجة األولى ...وأظنه حان الوقت ان
يذهب أحدنا للصيدلية ويسأل الصيدلي قائال( :برمتكم فيها بنسلين؟).

يبيعون الهواء وسط الرياح ..واألعاصير...
ان الهواء والغازات التي تغطي الغالف الجوي في سماواتنا ...كثيرة
ومتعددة وتختلف في خصائصها ..ومكوناتها ..ونسبها ..وفعالياتها..
وفوائدها ..واثارها على كل مكونات البيئة ...وما تشمله من عناصر كلنا
نحسها ونتعامل معها ...ونحن كبشر ذللنا بعضها ...وتباعدنا من
بعضها ...بما وهبنا هللا من خواص االلفة ..والحذر ..والمحافظة على
الحياة ...فينا وفي ما حولنا من كائنات ...تشاركنا معها هموم الحياة...
وتبادل المنفعة ...والكفالة...
لقد تعاملنا بمنتهى التلقائية ..والبديهية ..مع المكونات الغازية ..التي
تمأل كل الفراغ من حولنا ...في عالمنا الذي نعيش فيه...
فنحن نحسها عندما نتحرك ...أو عندما تتحرك هي ...فنشعر وقتها
بوجودها ...وقد نرى بعضها بالعين المجردة ...في حاالت معينة ...مثل
رؤيتنا لبخار الماء ...وبعص الغازات المشبعة.
أصبحنا ...ومن فرط تعاملنا معها ...ننزل بساحاتها ...بعض الصفات
أو االسماء ...كأن نقول:
(الهبوب ..النسيم ..الرياح ..العصار ..السموم ..وغيرها الكثير)....
وكلها ال تتعدى ..وال تخرج ..عن كونها غازات متحركة ...استطعنا
وبحسب مكوننا البيولوجي ...أن نستفبد من كل خواصها ..غير المرئية..
مثل األكسجين في التنفس ..وفي االشتعال ...أو النيتروجين عندما يتحول
الى نترات داخل التربة ...وهو يمثل جرعة حياتية الزمة لكل نباتاتنا...
توجد هذه هذه الغازات ..وكما أسلفنا ..بنسب محددة ..في الغالف
الجوي ...فان زادت أو نقصت ..اختل النظام الكوني بكلياته ...
فاألكسجين والذي هو بالتقريب يوجد بنسبة  %١٢أو مايزيد قليال ...فان
اختلت نسبته بالزيادة ...الحترق الكون كله ...وان اختلت بالنقصان
الختنقت كائنات الكون الحية كلها ...لكن سبحانه وتعالى له نظامه
وتدبيره في ذلك...

ان ما يحدث من حولنا في ارجاء العالم ...من حرائق ..ووفيات..
وتحوالت كيميائية ..وفيزيائية ..واحيائية ...ومواليد جدد ..ونباتات
تنمو ..وكائنات صغيرة منها المرئي وغير المرئي ...تتجدد ما بين لحظة
وأخرى ..وكلها تتنفس ..وتنشط بوجود األكسجين ...ماهي اال بتدبير
مسبق ...للحفاظ على نسبة األكسجين في الغالف الجوي ثابتة ...من غير
اختالل...
ان كل ما يجري من حولنا من متغيرات ..مسخرة لنا مجانا ...من
غير كلفة تدفع ...ويتم ذلك تحت أي وصفة مناخية كانت  ...صيفا
وشتاء ...وفي باطن األودية ...أو على رؤوس الجبال  ...وفي الماء أو
في اليابسة ...عراة أم حفاة ...عاقلين أم مختلين ...يعني تحت كل
الظروف يحق لنا أن نحصل على تعييننا وبالمجان...
في أيامنا هذي أصبح البيع والشراء عاملين مهمين ...وال مناص من
مزاولتهما كي تسير الحياة بالطريقة المثلى التي نبغيها ...فأصبحت
الغازات بأنواعها سلعا تباع ...وشراؤها اجباري أو قسري ...األكسجين
يعبأ في اسطوانات للتنفس في العنايات المكثفة ..فهو يباع ...وفي
اسطوانات الغطاسين وهو يباع أيضا ...وفي المشروبات الغازية يعلب
الغاز وهو يباع ...وفي البالونات بأنواعها ...يعبأ الهيليوم ويباع ...وفي
طفايات الحريق يعبأ ثاني اكسيد الكربون ويباع ...وفي العطور بأنواعها
تعبأ الغازات وتباع ...فالكثير من غازاتنا المجانية أصبحت تباع بطلب او
من غير طلب ...وفي كل األوقات ...تحت سطوة الرياح القوية ..أو ببن
تحركات األعاصير اللولبية الثائرة ...ربما يعتبر البعض أن مثل ما ذكرنا
من الصناعات ...يعد تسخيرا للحياة ...لكنه قد يعد في نفس الوقت
تجني ..واعتداء ..على مكوناتنا االساسية المجانية ...على األقل أن
يراعى في األمر اذا ثبتت حتمية البيع ...تقليل الكلفة للمستخدمين
أصحاب األولوية ...وهم نحن خلق هللا ...فاسطوانة األكسجين في زمننا
هذا ...والتي تعد منقذا للحياة ...عجز البعض عن اقتنائها ...ان الذين
يبيعون الماء في حارة السقايين ...هم أقل ضررا من الذين يشترون

أنابيب األكسجين ...تحت مظلة غالفنا الجوي ...الذاخر بمحتواه الغازى
المجاني.

أم كدنبس...
يختلف الناس في مجريات ومناشط وماالت حياتهم ...وهذا االختالف ال
عالقة له بالقبيلة او بالقومية أو بالجنس ...كما أنه ال عالقة له بالعمر
وال بالطفولة أو بالشباب أو بالشيخوخة ...انما هو ابتالء فردي يخص
كل فرد على حدة ...فالبدايات واحدة لكن المضيء الى األمام يختلف من
شخص الخر ...فهناك من تسهل لديه الخطوة التالية وهناك من يتعثر
ويتلكأ ...ويصطدم بالعقبات بشتى أنواعها ...فيجتاز بعضها بسهولة أو
قد يتوحل في طين بعضها ...فال يستطيع الحراك للخطوة التي تليها...
لكن كما أسلفنا فالجميع ...مرهونة تصرفاته بالبدايات
 ...فقد يظل الواحد
منا مبتدئا الى ماال نهاية ...وهو ذلك النوع الذي لم يحقق هدفا بالمعنى
المجتمعي ...ويصبح علة على المجموعة ...ان لم يضر فلن ينفع ...ويا
ويل المجتمعات من هذا الصنف المتعثر بارادته ...والتي نطلق عليها
قدراته ...أما الذي تمضي به المحاوالت الجتياز الحاالت المتقدمة ...رغم
صعوبتها فهذا هو الذي يرمي بسهمه في تقدم وترقب المجتمع ...فمثل
هذاالفرد يمكن أن يتصف بالمثابرة ..واالجتهاد ..وترويض االمكانات..
في سبيل وضع شخصه في مصاف النافعين ...ومثله أيضا من يكون من
المحظوظين ...الذين تنداح أمامهم التسهيالت ...وتجاوز العقبات...
بسهولة غير متوقعة ..فيتربع بذلك على نواصي المهام الصعبة ...ويصل
حينها لما ينشده هو ...وما يتطلع اليه مجتمعه ...وهناك البعض ممن
يقفز بكل مقدراته ..وقدراته ...للقمة رغم المعاناة ...وينجح في الوصول
الى مرحلة (ام كدنبس) بضم الكاف والدال ...وسكون النون وضم الباء
وسكون السين ...ويفوز في نهايتها بجدارة ...وهو يحاكي ذلك الذي
يتحين الفرص ...ويقتنصها ...بل ويختطفها وهي طايرة ...دون تفريق
ما بين ما يصلح منها ...وما قد يضر ...مثل :صاحب لنا اقتنص الفرصة
التي كانت بمثابة لعنة له ...وأدت به لقضاء بعض من أيام عمره في
الزنازين...

كلنا نأمل في الوصول الى مرحلة (ام كدنبس) ولكن بالتي هي
أحسن ...ولمن ال يعرفون (ام كدنبس) ...فهي مرحلة من مراحل لعب
الكار بأنوية الأللوب الستة ...أو فصاص التمر ...والتي تشتت عن طريق
قلبها على ظاهر الكف ...ثم تطرح على االرض ويتناولها الالعب
واحدة ..واحدة ...باستخدام (الصنقحار) ...وهو حجر صغير يقذف في
الهواء ..ويتناوله الالعب مع الكارة الواحدة ...اذا كان هو في المرحلة
األولى وتسمى( :ام ويحيد) ... ،ثم ينتقل لمرحلة ام تينوي ..وام تيلوت..
وام ريبوع ..وام خيموس ..واخيرا مرحلة (ام كدنبس) ...التي يلتقط فيها
الالعب الكارات الستة المكومة أمامه ...في دفعة واحدة ...من غير أن
يسقط منها شيء ...وبالتالي يكون قد فاز ب(..حمار) واحد على
خصمه ...وعلى الخصم ان يحل ذلك الحمار ...بوصوله بنجاح لمرحلة
(ام كدنبس) ..؛يبدو في عصرنا هذا أن الكل يربد أن يكون في مرحلة (ام
كدنبس) من غير المرور على المراحل السابقة لها ...والتي تتطلب
الكثير من المهارات ..والفهم ..ومثل هذا النوع الذي قد يكون محظوظا..
او فاشال بامتياز ..وما أكثرهم اليوم في مجتمعنا.

الكعاز ...أو العكاز...
كانوا يتصايحون حول تور مضبوح (كيري) ...وهم بسلخوا فيهو...
وواحدين واقفبن منتظرين تقسيم اللحم في كيمان ...الصياح دا كان في
منو الحجز (الضبة)؟ ...كانت ليها قيمة فهي تمثل كساء ساتر
ل(..العكاز) ...وفي نفس الوقت مصدر تقوية له ...يعني العكاز المضبب
ما بنكسر بى سهولة ...ودا كان في زمن الناس بتقول:
(الرجالة ليها مؤول) ...ف(..العكاز) كان من سمات الرجالة ...ولو كان
مضبب بكمل الرجالة تب ...يعني الواحد يعاين فيك زي البقول ليك:
(يا زول اختاني)...
في األرياف ...وفي قرانا ...وفي بوادينا ...كان وجود العكاز
ضروري ...فهو مصدر أمان لى سيدو من البالوي البتالقيهو وهو
ماشي ...وكمان ما بفارقو أبدا ...حتى وكت النوم يختو تحت عنقريبو...
يعنى هو وسكين الضراع ...كانوا من أهم وسائل األمان المتوافرة لدى
الرجال جميعا...
انحنا لما كنا صغار ...كان كل واحد بى (عكازو) ...بس (عكاز) سادة
(ملوص) ساكت ...ما كان مضبب . .لكنه كان قوي يتناسب مع مروتنا...
أما الناس الجعيصين شوية ...بيشترو لى وليدهم الصغير الفي عمر
المدرسة ...دحيشة او دحش ...يقوم بى تدريبو وتطويعو ...لى حدي ما
يتعلم يمشي مشية صحيحة ...ويبعد عن الجكة والفنجيط ...ويا حالة
ركبة الدحيشة ...وسرجك لبدة وبس ...وختة (العكاز) فوق الحكر...
وتكون حلوة خالص ،لو كانت معاها منوناة ...أو أي نغمة تتشابه مع
الدوبيت...
المهم (العكاز) كان أنواع منها:
المضبب ..وغير المضبب ...والدقلة (القصير) ..وهناك الطويل ..
والغليد ..والرقيق ...والمقرقر ..وغيرها ...وكان كل زول بدي عكازو
اسم زي مثال يسميهو:

الكاتول ...أو أبدومة ...أو األعمى ...أو الفالوق ...وغير ذلك ..
كان يستهويني كيف ينطق الجمع بالنسبة ل(..العكاز) ...ودا حسب
ثقافة حامل (العكاز) وبيئتو الجا منها ...فمثال البعض يقول:
(العكاز) ...والبعض االخر يقول (الكعاز) ...وعلى ضوء ذلك يختلف
الجمع فيصبح كاالتي:
(العكاز) ...يجمع:
(عكاكيز ...عكازات ...عككز)...
الكعاز يجمع:
(كعاعيز ...كعازات ...كععز)....
ال زال (العكاز) يحمل ويحترم برة المدن ...وبالذات عند الرعاة
والمزارعين ...وناس الخال ..أما في المدينة فأصبح حمله نوع من
أنواع التخلف ...عشان كدا لو الواحد جاهو كلب ناطي ...يا قام جاري
يا كورك ...وحتى كلمة جر تطير من راسو ...لكين لما سألت واحد من
ناس (الكعاعيز) ...قلت ليهو:
لما يهجم عليك كلب بتسوي ليهو شنو؟
قال لي:
(وهللا لفخة واحدة الحقو امات طه)...
الحمد هلل عندي في البيت (عكاز) مضبب ...عمرو اكتر من اربعين
سنة ...ال زال متكول وغير مستخدم ...وال بى لفخة واحدة ..وما أظنو
يستخدم بعد دا ...لعدم المروة ...وكمان قفيل األبواب من بدري  ..بدري.

متى تصحي يا عازة...
نحن لسنا بعيدين عن قول الشاعر /خليل فرح ...وهو في مناجاته
وقتما كان يهمس في أذني بالده ويقول:
عازة قومي كفاك نومك...
ما كفاك دالل يومك...
انت يا الكبرتوك ...
البنات فاتوك ...
في القطار الفات.
فالى متى تظل عازة الخليل في داللها ...أهي لم تزل عروسة تستعد
لليلة زفافها المرتقب؟ ...فيا ترى كم من الوقت يمضي لتصبح عازة ست
بيت؟ ...تزاول نشاطها ..وتقوم بتدبير حالها ..وحال دارها ..ورعاية
ابنائها وبناتها ...لكل أجل كتاب كما نعلم ...لكني أرى أن كتاب عزة ال
زال مطبقا ...لم تتباعد دفتاه عن المضمون ...فمتى يفتح ذلك السفر؟...
حتى يستفاد مما يحوي؟ ...،لقد تأخر األمر كثيرا ...بل كثيرا جدا...
فعازة لم تحظ بأولياء أمور أشداء في اراداتهم ...بل أشداء في الحديث..
وفي الكالم الذي ال طائل يرتجى منه ...كالم من غير أفعال ..أو حتى
غيرة تدور وتذكر  ...نحو عروستهم ..التي لم يحن وقت زفافها بعد...
فظلوا في عراك ...وخالف ..ثم خالف ..ثم خالف...
ان األولياء األشداء يا عازة ...هم من زرع هللا في قلوبهم نخوة
الهيمنة الراشدة ...ووفر لهم الطاقات الالزمة ...الدافعة للمضي قدما...
من أجل تخطي العوائق والعقبات ...التي قد تحول دون انفاذ متطلبات
المواقف ...والتي تدفع باراداتهم نحو افاق مليئة بالتطلع والترقي...
باذلين أقصى الجهد في سبيل استقامة االعوجاج ..والظفر بمستقبل أكثر
اشراقا ...وأوفر حظا ...فعازة الخليل ..طال عليها الوقوف عند عتبة
التجهيزات األولية ...فهي ال تزال في كامل نضارتها ..وحسن صفائها..

رغم تداول األيام وعبورها المتعاقب...فهي ال زالت تتوق للمضي قدما..
لتنفيذ الخطوة التي قد تقودها الى األمام ...أسوة بغيرها من الغواني...
الالئي بادرن في طي صفحات مضيئة ...وال زالت مشعة تضيء ...في
مسيرة حياتهن...
تتلهف عازة لمعانقة السماء ...يدفعها ما يجوس بداخلها من ايحاء
وريف ..ودافعية واثبة ..كي تكمل خطواتها لألمام ...تساير فيها ركب
من تقدمنها بمسافات ...باعدت بينهن وبين لحظات زفافهن ..وليس
ذلك ببعيد...
لقد ذهب الكثيرون من أولياء األمر ...وغفوا في منام عميق..
وانفضوا من حولها غير عابئين بحالها...

تركوك يا عازة ...وأنت تتطلعين نحو مسيرة القطار  ...الذي ولى من
أمامك وفاتك بعيدا ..بعيدا..

تركوك بمفردك وهم أعظم امة على وجه األرض كما يزعمون...

تركوك وهم أنبل خلق هللا كما يقولون...

تركوك وهم أرجل الرجال كما يتظاهرون...

وفوق كل ذلك...
تركوك وهم أهل العلم ..وأهل الفكر ..وهم فوق الجميع ..يطالعون
غيرهم من عل...

وكأنهم يقولون:
(يا دنيا ما فيك اال أنا)..
ويظنون انهم أعظم األولياء ...وأحسن خلق هللا أجمعين...

ونسوا ..أو تناسوا ..كيف أنهم تخلفوا عن الركب الميمون ..ركب أخوات
عازة ...الصامدات العابرات الى افاق التطلع والريادة...

نسوا ..أو تناسوا ..كيف أنهم تقوقعوا خلف ستر العنجهية واألنفة
الضحلة...

نسوا ..أو تناسوا ..كيف أنهم...
(ناموا على الخط)...

فأصبحت عازة تتسول من بعد ذلك المنام القاتل...
وليس بعيدا من قول السياب:
(ال زلت أبسط بالسؤال...
يدا ندية...
صفراء من ذل...
وحمى..
ذل شحاذ غريب...
بين العيون األجنبية).

أظن أن اللحظة التي نعيشها ...هي لحظة الصحيان الدائم...و ( ...يا
مدمدم باكر تندم)....
لك التحية ياوطني...

الماضي والحاضر...
لو خيرونا نحن الذين فقنا السبعينات من السنين عمرا ...أن نرجع
لماضينا في سن العشرينات ...لما ارتضينا بذلك العرض ...وذلك المور
من أهمها:
 أنا تأقلمنا على حاضر له أنماط حياة ..وسلوكيات خاصة به ...ال تقبلالتراجع وال الحياد عنها...
 وثانيها أننا لو رجعنا ...فلن نجد البيئة الصالحة ...التي اعتدناها أيامصبانا ...فكل شيء اختلف حتى المناخ تغير من حولنا...

 وثالثها حتى الوسائل التي تقود نحو الحياة األفضل ستكون غائبة...(دايرين ممارسات حياتية كانت قائمة انذاك) ...لكنها غابت واختفت في
هذا العصر...
 ورابعا تغيرت لهجاتنا ...وطرق تفكيرنا ...وممارساتنا للمناشطالمختلفة...
 وخامسا تغيرت العادات والتقالبد القديمة ...التي أصابتها العولمةبأخطائها المتجددة...
 وسادسا تبددت العالقات االجتماعبة التي كانت سائدة في ذلك الوقت... وسابعا أصبح نمط تفكيرنا ..وتناولنا لألمور ..واألحداث..والمتغيرات ..ال يتماشى مع القديم ...حتى ان أمكن لنا أن نأخذه في
االعتبار أو نمارس انشطته...
كثير جدا غير ما ذكرنا ...يحتم علينا أن نبقى على ما نحن فيه ...وان
لم نكن راضين عنه ...لكنا يمكن ان نتلبس بذكريات ما عشناه في
ماضينا ...كأن نتغنى ونقول:
حليل زمن الصبا الماضي..

او نقول:
أال ليت الشباب يعود يوما
فاخبره بما فعل المشيب...
أو نقول:
وهللا زمان كان...
وزمان كنا...
ويا حليل أيام زمان...
و خالص كبرنا وكبرت أحزانا...
و أال ليت أيام الصفاء جديد...
و الكثير من هذا النوع...
فوقتها سيصبح الحاضر مقلقا ...والماضي دائما هو األحلى ...
علمتنا الحياة ...أنه عندما نتحدث عن طيب الماضي...وحالوته...
فالحاضر بال أدنى شك سيء...
فكبارنا ليسو كما هم االن ...سياسيونا ليسو كما هم االن ...فنانونا..
واغانينا ..ليست تتشابه وما يجري االن ...اكلنا وشرابنا بعيد كل البعد
عما يسود االن ...ستظل اوقاتنا كلها نحس ..وضجر ..ان دلفنا للمقارنة
ببن ما ضينا وحاضرنا...
فهل يا ترى ...يشعر الفنان عبد اللطيف عبد الغني( ...وردي
الصغير) ...بهذا الفارق ...حينما يتغنى للفنان دمحم وردي ...برائعته (يا
سالم منك أنا)؟ ...أظنه يحس بذلك ...فنحن أيضا نحس ..ونرى في
الماضي الحالوة ..والطالوة ..أما الحاضر فسنحس بخشونته الزائدة...
عندما يطرق األداء أسماعنا...

ولك أيها القارئ الكريم ...ان كنت ممن تقدموا في العمر وواكبوا
الموقفين ...لك أن تقول كلمتك االن.

أطول المسافات...
()1
---قد تكون أطول المسافات عند البشر ...من تلك التي يقطعونها ركبانا..
أو راجلين ..أو طائرين ..هي المسافات التي يقطعونها في خيالهم ...فهي
بحق تتجاوز كل الحواجز ...فتراها تقفز فوق الجبال ...وقد تخوض
البحار ...أو تغوص داخل األرض ...كما وقد تراها في بعض االوقات...
تتجاوز النجوم ...تحوم في العلياء  ...فهي مسافات بال حدود ...وهي
كقوافي المتنبي حين خاطب سيف الدولة قائال:
(وعندي لك الشرد الثائرات...
ال يختصصن من األرض دارا...
قواف اذا سرن عن مقولي...
وثبن الجبال وخضنا البحارا)...
فالمسير عبر هذه المسافات ممتع وشيق ...يجلو ما علق بالنفوس من
صدأ ...المهم انه ال يؤدي الى تهلكة ...او الى متاهة قاتلة ...لكن المسير
قد يكون ضربا من ضروب هدر الوقت ...وبالذات لو ارتبط بأحالم
اليقظة ...التي ومن خاللها ...ينشئ ويبني صاحب ذلك الخيال السابح...
ما شاء من بنايات وهمية متتابعة ...مع بعضها بال حدود  ...كما أن
ناتجها غير الملموس ...ال وجود له ...اال ما قد أشبع النفس طموحات
وامال ال واقع لها ...تتمخض عن فتور ...وكسير ...ومليخ ...في الجسم
ولربما صداع خفيف ...ألن معظمها يتطلب عمال متواصال ...يبذل
معظمه في حل المشكالت وترتيبها...
لم اتح الفرصة لخيالي أن يمتشق صهوة تلك التداعيات ...من
المتاعب ..والمجازفات ..والمغامرات ..التي ال صوت لها ...اذ أنها قد
تنجز جميعها من غير أدنى حركة تذكر ...بل قد تكون ساعة انبطاحة أو

قعدة ...صباحية كانت ام مسائية ...أو قد تكون ساعة قايلية ...باعدت
بين الشخص ومواقع عمله ...كما قد تكون في لحظة ارتخاء على أحد
كراسي حافالت المواصالت ...أو غير ذلك من األوقات ...التي تجبر
صاحبها على االتقياد ..والطاعة الكاملة لها...
لكتي رأيت في التواصل الفعلي ...والممارسة الحيوية االرادية ...من
غير اصطحاب الخيال ..أجدى وأمثل في قطع المسافات الطويلة ...ففيها
اثراء بالجديد من المعارف ...وترويح عن النفس ...وتلطف الوجدان...
وتعمل على توطيد العالقات وترسيخها ..بين مكونات الحياة الطبيعية..
والبشرية ..والحيوانية ...وهي تدعو للتفكر والتمعن في خلق هللا...
الذي يرسخ االيمان القاطع بالذات العلية ....كما يكتسب فيها الفرد من
التجارب ما بفيده ويفيد غيره من أبناء البشر...
كما تمارس من خالل ذلك الدراسة العملية ...التي ال تقبل التأويل أو
الظن ...فال شك أن قطع المسافات الطويلة ...على سطح األرض ...او
من فوقها أمر مقنع ..وممتع في ذات الوقت...

أطول المسافات..
()١
----هذا ما أحسسته وأنا أتابع مجري النيل األبيض ...من منبعه (بحيرة
فكتوريا) ...في يوغندا ...وحتى منطقة مقرن النيلين بالخرطوم ...وقد
استخدمت في هذه الرحلة كل وسائط النقل المتاحة...
كما تسنى لي أن أتابع مجرى النيل األزرق ...من منبعه في (بحيرة
تانا) في اثيوبيا ...وحتى اقترانه مع النيل األبيض بمقرن النيلين
بالخرطوم...
ومن ثم تابعت النيل العظيم ...من المقرن وحتى مصبه في البحر األبيض
المتوسط...
هذه أطول مسافة قطعتها ...والتي فاقت في طولها كل المسافات التي
تفاعلت أثناءها مع أربعة أنواع من المناخات...
قطعتها من قبل...
المناخ االستوائي ...و
مناخ السافنا الغنية ...ومناخ السافنا الفقيرة ...والمناخ الصحراوي....
يعني ذلك أن السودان وفي تمدده من الجنوب الى الشمال ...ضم كل
تلك المناطق بمناخاتها األربعة التي أسلفنا ذكرها ...وهذا يعتبر من
الحاالت النادرة في العالم ...كما يعني ذلك أيضا أن خطوط العرض
المدارية المعروفة ..تمر بقرب أراضيه ...فمدار السرطان من شماله
وهو يمر بأرض مصر العربية .....ومدار الجدي يمتد من جنوبه بوسط
افريقيا ..أما خط االستواء ..فيمر بأرضه الجنوبية ...فال شك أن التنوع
أصبح واقعا من ناحية الكساء النباتي ...والتوزيتع الحيواني ...اللذان
ينبني عليهما التنوع في التوزيع السكاني ...ذلك الذي ينعكس على
مناشط الحياة المختلفة...

يصعب على المرء سرد كل التفاصيل الكاملة لوصف الذي يجري في
حوض النيل ...من جانب المشاهدات الشخصية ...لكن قد تم ذلك في
المناسبات التي أوحت بسرد بعض منها...
وانا اذ أتناول الحديث عن حوض النيل ...قصدت طول المسافة فقط...
وحتى اللحظة ال أعرف كيف أتممت هذه المهمة التي ال أشك أنها كانت
قاسية ...لكنها ممتعة في نفس الوقت ...والعزاء أنها تمت في مراحل
تجاوزت عددا من السنين ...وقد أفادتني جغرافيا ..واجتماعيا ..وثقافيا...
فال شك أن في األسفار خمسة فوائد(...كما جاء في الحديث الشريف)...
فلو قدر لي االن أن أقوم بمثلها ...فلن تطاوعني تركيبتي الجسمانية...
وال العقلية ...في أن أقوم بها ...لكني بحمد هللا قد سردت بعض المواقف
فيها ...داخل متون كتب متعددة صدرت من تأليفي ...نسأل هللا األجر
الحسن.

مواقف ...تدعو للخروج عن المألوف...
()١
----المرة الثانية:

بعد عودتي من جولة ابحار طويلة ...مستخدما زورقا حديديا واسعا...
وقفت أمام أكبر تجمع للمياه العذبة في افريقيا ...وعلى أحد شواطئ
بحيرة فكتوريا العظيمة ...مياه داخل مياه ...كانت تعج بأمواجها
المتكسرة ...بفعل تلك الرياح التي تستشيط غضبا ...مرة اثر مرة...
فتلفح سطح الماء بأجنحتها القوية ...فتحدث ذلك الهياج ...الذي ما
انفكت انكسارات أمواجه ...ترمينا ببعض من الرزاز المتطائر ...وهو
في استطالته ال يتوقف عن رشقنا حتى هاماتنا ...فنستطيب األمر ...ألن
(الدنيا كانت صيف) ...فيخرج من بين مسامات أجسامنا ...في أثناء
ذلك ...صوت بهمس مسموع وكأنه يقول:
(تش ..تس ..تش ..تششششش) ...فنتجاوب معه بهمس منا:
(أح ..أح ..أح أحححححح) ....كان بردا وسالم علينا ....وهو يداعب
أجسادنا الدافئة ...ومن الغريب أن الحظنا بعض التماسيح ...المتفاوتة
في أطوالها( ...منبطحة) على األرض ...وهي على مسافة ليست
بالبعيدة عنا ...فلعلها كانت في لحظات استمتاع بالماء مثلنا ...كانت في
حالة سكون تام ...لم تبد حراكا قط ...ولم يتملكنا نحن الواقفين الذعر
منها حين بدت ألعيننا ...فبحسب ما قاله لنا أهل الدار ...انها مسالمة...
ال تعتدي على أحد ...اال قليال ...وألسباب طارئة ...وما ادرانا ان نكون
نحن في زمرة هذا القليل ...أحسن يا جماعة:
(نبعد من الشر ونغنيلو)...
قلتها وأنا أخطو مبتعدا ...ف(..الظروف ما معروفة ...يقوم ينط فينا
واحد من الجماعة ديل ...ويتغابا فينا العرفة)..
ابتعدنا وهدأت الرياح بعد حين ...وانحسرت تموجات الماء
العالية ...فغدا سطح البحيرة بساطا جميال واسرا ...ال حدود له...وال
تشوبه شائبة ..غير تلك االنثناءات الرقيقة ...التي عادة ما تخلفها
النسائم على سطح الماء ...فهو كما نعلم يغطي بعضا من مساحات دول
ثالث هي:

كينيا ...والكونقو ...أما المساحة األوسع فهي التي نقف على أرضها
الرائعة ...دولة يوغندا...
شارفت شمسنا على المغيب ...فرأينا أن نكون جاهزين لصالة
المغرب ...فالنعد أنفسنا لذلك ...بداية بالوضوء ...أما الصالة فستكون
بعيدا عن الشاطئ األخضر بمسافة ...ابتعادا عن األماكن المبللة ...لقد
صعب علينا الحصول على موقع للجلوس ...حتى نتمكن من الوضوء
فيه ...فالشاطئ  ..كما أسلفت ..كان مبلال بالكامل ...و(محفرا) ...فلما
ظفرنا بالموقع المناسب( ...الناشف) نسبيا على الشاطئ ...وحيث يكون
تناول الماء بالكف سهال ...جلسنا جلسة القرفصاء ...ويا لها من مفاجأة
فقد انبعثت نحونا رائحة كريهة من تلك المياه (العكرة) ...المتدفقة من
البحيرة على الشاطئ ...والتي لم نتمكن من اكتشافها ونحن وقوف...
أثناء هبوب الرباح ...فأقلعنا عن الوضوء ...ونهضنا ونحن نتحسس
مالبسنا ...فلم نشتم فيها رائحة ...بمثل تلك التي اكتشفنا مؤخرا...
ابتعدنا بعيدا عن شاطئ البحيرة وأظننا أحسنا التيمم في تلك
اللحظة ...وصلينا صالة مودع لتلك البحيرة ...ونحن أمام ذلك الخضم
الزاخر بمياهه ...التي ال تخطئها العين ...كنت أنوي أن أضيف الى
ممارساتي...أني توضأت بماء من مياه بحيرة فكتوريا العظبمة ...اال أن
الحظ كان بيني وبين ذلك الحلم ...الذي حققته وأنا على شواطئ البحيرة
بمدينة جنجا ...موقع منابع النيل األبيض...
لقد عرفنا فيما بعد ...أن هؤالء اليوغنديين يفرغون مياه الصرف
الصحي داخل البحيرة ...عن طريق مواسير كبيرة ومجاري أسمنتية
واسعة ...اذ أنه ال تفصل الشاطئ عن مدينة كمباال اال مسافة قصيرة ...
هذه هي بعض من مياه بحيرة فكتوريا ...التي نستمتع نحن
السودانيين ...بمائها العذب ..في نواحي متفرقة من سوداننا الحبيب.

الخيط الممدود...
يخيل لي أن ثمة خيوط كثيرة متمددة ...تربط ما بين أشياء ..او
مواقع ..أو أفكار ..أو نوايا ..أو ارادات ..تتعدد أمكاناتها ..من بين أقواها
الى ضعيفها ...ومن أصلحها الى الطالح منها ...ويبدو لي أن هذه
الخيوط متداخلة ..وقد تكون متشابكة ..لكنها ولربما ستلتقي عند حد
ما ...أو في نقاط قد تتصالح مع مجريات أحداثها ...وقد تفترق كل الى
وجهة ...وهكذا تظل في سريانها وتمددها ...يصعب علينا كثيرا تحديد
مساراتها المتداخلة..
لكنا وفي بعض من األحيان قد نمسك برأس أحدها ...الذي ربما يقودنا
الى نهاية الخيط الحتمية ...أو الى ما قد يتقارب معها ...ان دققنا
وتفحصنا األمر بالعناية الفائقة...
فمثال ذلك الخيط الطويل ...او القصير ...والذي يربط ما بين الحياة
والموت ...كثيرا ما يظفر الفرد برأسه ...الذي سيقوده نحو المرسى
األخير ...اال أنه قد يندس بين رفقائه من تلك الخيوط ...المتشابكة
والمتداخلة ...غير أن كثيرا من الذين يمتلكون نواصي الفراسة..
واالدراك الصحيح ..يمضون نحو النهاية بكل الثقة ...التي تتبعها بعض
من المقوالت التي ستصبح حدثا واقعا ...وقوال مأثورا ...يتربع في تفكير
االخرين في مستقبل األيام...
ربما تكون الصدفة هي الوحيدة التي حددت الوصول لذلك الهدف...
الذي أصبح فيما بعد حقيقة متداولة ومتوارثة...
مما لفت نظري ...ذلك الذي سمعته عن الفكي (ود حمدت هللا) ...في
(شبشة) ...أثناء أيام حياته ..في المائة سنة قبل األخيرة ...التي نعيش
أحداثها االن ...وهذه هي قصة الفكي (ود حمدت هللا):
(كان  -ود حمدت هللا  -رجال تكسوه سماحة االسالم ..في داخله وفي
خارجه ..وكان مؤذنا ذا صوت جميل بارع ...يسكن في طرف الحلة
الشمالي ...اعتاد أهلنا أن يستمعوا ألذان الصبح بالذات ...ألنهم

سيكونون حضورا في منازلهم ...من قبل أن يتفرقوا لمزاولة أعمالهم...
والتي جلها يرتبط بالزراعة أو التجارة ...للفكي (ود حمدت هللا)..
مقوالت في أبيات خاصة به ...كان يعمد ان يرسلها للمسامع ...قبل أذان
الصبح مباشرة ...ويعني ذلك موعد ما يعرف ب( ...النباه) ...وقد ألف
الناس عند سماعها في ذلك اليوم المحدد ...سيموت أحد أفراد الحلة...
نبأ يكون وقعه وباال على كل مريض ...او متوقع فراق الحياة ألي سبب
كان ...وبالفعل يموت أحد السكان في ذلك اليوم ...ال ندري ان كان هو
يحس باألمر أم ال ...لكن النداء يخرج من بين شفتيه بتلقائية ،كما قالوا
لنا ...فكان ينبه قائال:
هللا لي من عيني واضاني...
وهللا لي من عمال ياذاني...
وكتين أموت وأختا المعاني....
شن بقول لى ربي تاني...

ويردف أيضا ويقول:
هللا لي من جارا ينجل...
وهللا لي من عمال يخجل...
يا رب يا كريم بى التوبة عجل...
فالملك واقف يسجل..)...
من هنا يبدأ راس الخيط ...وال يدري الفكي الصالح القوام ...وال أهل
الحلة ...أين ستكون نهايته ...هل هي عند كبير أو صغير ...عند مريض
أو معافى ...ال أحد يدري ...ولكن هللا هو الذي يدري....

دخول القبة ...ضرورة...
قالوا في المثل:
(الما عندها ضيل يحاحي ليها رب العالمين)...
والمثل برضو قال:
(الجمرة بتحرق الواطيها)...
وقال المتنبي:
(اذا رأيت نيوب الليث بارزة...
فال تظنن أن الليث يبتسم)...
وقالوا أهلنا:
(ما تحكم على الناس بى الظاهر)...
وكمان قالوا:
(للبيوت أسرار)...
يبدو أن كل العبر المستخلصة مما ذكرنا ...تشير الى حكمة أن
االنسان ...مهما بلغ من االدراك ..ورجاحة الفكر ..وااللمام بسبل
التحليل ..والتقصي ..ومهما وصل الى مصاف حسن التأويل ..والمعرفة..
فلن يعبر بسهولة الى ما هو يقبع خلف الستر ...فاالدراك االدمي دائما
محدود المدى ...وكم من مرة نظن الظنون ...ونبني عليها ..ونشيد فيها
من الرؤى ..ومن التأويالت ..ما قد يكون خطأ ...ونظنه بحسب منظارنا
حقا ...وينتج ذلك ..وفي معظم االحوال ..من المظهر الذي تجسده
أعيننا ..التي تتوقف نظراتها عند نقاط يصعب تجاوزها ...فأهلنا بقولوا:
(المظاهر خداعة)...
فهي تبدي ظاهرا يتباعد مسافة والواقع ...الذي لن نستطيع تلمس
محتواه عن طريق واقعنا الذاتي ...ويقال أيضا في بعض من مقوالتنا:

(أسألوا أهل العلم فهم أقرب للحقيقة)...
اذا نحن ادركنا قصر وقصور ادراكنا ..فسنعود للتعرف على الحقيقة..
من خارج متناولنا الشخصي ...ففوق كل ذي علم عليم ...وكما قيل :
(ادو العيش لى كياله)...
و...
(ادوا الخبز لى خبازه)..
وعند هذا الحد سنجتاز عقبة:
(البشوف القبة يقول تحتها فكي)...
يعني ..اختوا مظاهر الحدث ...فما كل قبة تؤكد أن تحتها ضريح
لشيخ ..او لفكي ..او لولي ..دفن داخل أرضها ...فقد يكون ما بداخلها
هم ...يعجز عن حمله عظام القوم ..من الرجال أو النساء ...ودائما ما
يظل ذلك من المسكوت عنه ...ينوء بحمله صاحبه لوحده ..الذي أغلق
عليه كل المنافذ ..والطرقات من حوله ...فمثل هذا الشخص يعد من
األقوياء ..والشجعان ..وأصحاب المراس والتحمل ..وأصحاب قضية..
يندي ويدمي جرحها الغائر بال هوادة.

(أبوي)...
(أبوي) كلمة ..كنا نمارسها ونحن صغار (كتاكيت) ...وأكاد أجزم أنها
أول كلمة تعرف عليها مركز الكالم في عقولنا ...كانت من أسهل الكلمات
نطقا ...ألنها تصدر بضم ةلشفتين (على خفيف) ..والمد باأللف ..الذي
يأتي من غير تكلف أو جهد يحسب ...فهي اذن أقرب للسان من غيرها..
من المنطوقات الكالمية لدى اليافعين ...الذين لم يصلوا حتى لمعرفة
مدلولها او معناها ..انما هم يلصقونها بشخصية معينة ...كانت تمأل
ساحاتهم جيئة وذهابا ..وحديثا وصمتا ..وحركات عضوية ..متنوعة
ومتداخلة ..ونظرات متعددة المعاني ..تدور بخلدهم ...من غير أرادة..
فكانت مخيرة وليست مسيرة ..كانوا يطلقونها على تلك الشخصيات
المنزلية ..القريبة والمقربة اليهم ..تلك الشخصيات التي ال تتوقف عن
احتضانهم وذلك ب( ..دسهم جوة اغطيتهم) ...وان شئت ف(..جوة
اكبادهم) ...وهي نفس الشخصيات التي تنحني قاماتها دوما لتقبيلهم...
(بى جاي ..وبى جاي ..وعلى الشفتين) ...وفي بعض من األوقات يزقون
داخل افواههم الرطبة ..بعضا من معجون ما يأكلون ...فيتلقفونه بطيب
خاطر ..واقبال نهم البتالعها...
أنها نفس تلك الشخصيات ...التي تضج حولهم ..تمأل المكان ضجيجا
وضحكا ...وكلمات ليست بذات معان تفهم ...وبعضا من التنهدات مع
(شيل النفس وختتو) ...وبعضا من (العضعيض اللطيف)...وبعضا من
(اللبيع الخفيف)...وشيئا من (القريص الهين)...مع شيء من (الكلكيل
المضحك)...
كان أولئك الصغار راضون عن تلك األفعال ...فهم يتجاوبون معها..
من غير أن يدركوا أن هذا الشخص ..الذي يظل (يمردغهم) ..ويتالعب
بهم كانت (بطنو دايما فايرة) ...ومثل هذه الفورة ،هي التي تدفع به لهذا
السلوك الطفولي ...الذي يعتبره بعض الراشدين شيئا من الغباء..
والترجل عن عرش الراشدية ....ان كانت ممارسته تتم مع كبار السن...
والتي ستحسب ضمن الشبهات واألفعال غير الالئقة...

لم يكن للصغار خيار في هذه المرحلة العمرية ...في أن تندفع من
دواخلهم وبال قيد او شرط ..وال بتدبير مسبق ...كلمة( :بابا..)..
فهي تتميز بالتلقائية ..في حضورها ..من أفواه الصغار ..وهي تسر
كثيرا اولئك األباء ..المكبلين بقيود الحنية ..واالنتماء الغريزي ..نحو
فلذات اكبادهم ..والذين هم وبال شك ،وفي نفس الوقت ،يتلذذون بتكرار
كلمة (بابا) ..في سبيل تجويدها غير المقصود ...والتي تظل على الدوام
في ألسنتهم ..أجمل الشرافات ..واالشراقات ..المستحسنة والمحببة ...و
التي تتربع داخل قلوب (ناس بابا)..
لقد أدركنا االن ..ونحن نتمسك بحبال العمر الطويل ...أن همسة
(بابا) ..عادت لنا كرد للجميل ...تحفه السعادة ..وذلك من منطلق كالم
أبو قطاطي:
(والسعادة...
تكون ،جزا صبري وصنيعي ...)..فتحولت (بابا) ...لتصبح
(أبوي)...وتصبح أيضا (يا با) ...أو (أبي) ...وقد أصبحت بعد الترقي..
تعامال جميال ال ئقا ...يفوت قامات الحروف ...فتصبح وجدانا يشرق في
النظرات النابضة بالود ...وفي (تدويرة) الوجوه ..التي يغمرها الرضاء
واالستطابة ..وكانها موشحة بألسن خصبة رطبة ...ال تذكر بعد اسم هللا
اال....
(أبوي..
أبي..
ويابا)....

بت جدية...
هي تنطق بى( :كسر الجيم ..وفتح الدال ..وفتح الياء مع
تشديدها...)..
يعني زي تصغير الجدية العارفنو كلنا ...المهم جدية دي هي واحدة
من أبقار جدي في الحلة ...كانت صفراء ..وكان من المفروض يسموها
(صفرا) ..لكن واحدة من أخواتها األكبر منها اسمها (صفرا) ..عشان كدا
وخوفا من تطابق األسماء ..والخلط عند المناداة ..قاموا سموها جدية...
الصفار بتاعها كان فيهو شوية حمرة ...يعني ما زي صفرة بقرة بني
اسرائيل ...لونها ال كان فاقع وال حاجة ..كان لون عادي ما بثير أي
اهتمام ...بس جدية دي كانت بقرة وديعة ..ولطيفة ..بتتعامل معانا نحنا
الصغار ..زي عجيالتها ..ونحنا ذاتنا كنا بنحترمها احترام زايد...
وبنعرف كيف نتعامل معاها ...عن طريق المحاالة واللميس الهادي...
جدية عندها بت صغيرة بسموها (بت جدية) ...طلعت خاتفة لونين زي
أمها ..يعني أصفر بى أحمر ...وكانوا برضعوها شق كامل ...عشان تربا
وتكبر وتبقى بقرة منتجة ...ما زي العجل الضكر البرضعوه شطر واحد
وبس ...أو يخلوا ليهو باقي لبن الضرع ...بعد ما يحلبو امه...
كان من حظي السمح ...تكون العجيلة المدللة دي من نصيبي ...ألنو
في الفترة ديك تم ختاني ..وانا طبعا كبير األوالد ...لكين (ما كبير
اخوانو) ...وقام جدي هداها لي ..وكانت عادة انو الجدود يهدوا لى أوالد
أوالهم عجيالت...
أنا بقيت أكبر شوية ..شوية ..وعجيلتي (بت جدية) ...تكبر شوية..
شوية ..وكنت بحبها شديد ..ودايما بتمم عليها في الصباح وفي
المرواح ...وكنت أشعر حينها أني بقيت من أصحاب األمالك ...وكتير ما
فكرت أطلع منها مراح ...لما تكبر وتبقى بقرة ...وابقى زي جدي أهدي
عجيالتي لى أوالد أوالدي...

بت جدية كبرت ..وبقت بقرة ..كنت أناديها باسمها(..جدية ..جدية..
جدية)...شالت اسم امها في المناداة ...كانت تستجيب وترفع اضنيها..
وتعاين لي ...وتجيني كمان ...المثل بقول(:الولف كتال) ...لكن فرقت بينا
األيام ..في أوكات النشوق ..لما البقر كلها يسوقوها بعيد في الخال...
لألماكن الفيها مراعي سمحة ...وتقعد هناك لعدة شهور...
انا ذاتي كبرت زي جدية ...وامتحنت امتحان الدخول للمدارس
الوسطى ...وودتني الظروف بعيد من الحلة ومن جدية ...وبقينا أنا
وهي نتعاقب ...هي تجي ..أنا أمشي ..والعكس...
وجدية طبعا بقت بقرة وولدت ..وجابت العجيل ..ورا العجيل ..وبالبعاد
والفراق الطويل ...سقطت ملكيتي عليها...
وأصبحنا كالغرباء يوم اتالقينا مرة في خشم البحر ...والوكت داك انا
بقيت صبي ..وهي كبرت وعجزت ..ولما القيتها كانت واقعة في الطين...
كراعها دخلت في هبكة غريقة ...مليانة بردو ..وديس ..ودفرا ..وتردا..
والطين اللك مسك كراعها جوه الهبكة ...كنت برفقة أبوي استطعنا بعد
محاوالت كتيرة ...نطلعها من الطين ...كانت تعبانة شوية ..عاينت ليها
لقيت ماالمحها اتغيرت ...زي ما أنا برضو اتغيرت مالمحي...انا طبعا
عرفتها ..لكن هي عاينت لي بى عين مكسورة ..أظنها ما عرفتني...
حزنت شديد عليها وعلى ضعف ذاكرتها ...وقربت أبكي ...حتى حلقي
نشف ...اعاين ليها وهي ماشة قدامي ..تعبانة ومتهالكة ...وانا ذاتي
كنت ماشي تعبان ومتهالك ...وغلبني الكالم ...كانت لحظات تودي
الواحد ..لى درب الفراق طويل ...لكني بعد ما دنقرت ..وانا ماشي ورا
أبوي ...عيني دمعت.

المديدة حرقتني...
من اجمل األكالت عندنا ...وفي السودان قاطبة ..هي (المديدة) بشتى
أنواعها ...سواء ان كانت من القمح ..أو من أي حبوب أخرى ..أو مديدة
التمر ..بى السمن ..البسووها دايما للنفساء ...والتي أصبحت شائعة في
كل المناسبات العامة ..وفي الكافتيريات( ..أيام رخصة التمر)...
و(المديدة) دائما تتمدد في المسافة ما ببن الصالبة والسيولة ..فهي ما
زي (القراصة) وال زي (العصيدة) ..وال هي زي (النشاء) ..يعنى في
النص ...زي ما تقول:
(نص ..نص)..
لكنها محببة وبالذات بتاعة الحلبة ..و(المديدة) الواحد ما بعرف هل هي
نسائية أم رجالية...بس دايما الرجال ما بقولوا قدام الناس:
(تعشينا بى مديدة)..
بشوفوها( ..عيب ..عيب) ..لكن الواحد لو اختلى بى الحلة كلها ..ما
بقيف اال بعد ما يلحس قعرها ...وعلى ما أظن ..أنه ونسبة للطافة
(المديدة) ..ورقة قوامها ..وسهولة تناولها ..أصبحت تليق بالنساء
أكثر ...وخاصة (مديدة التمر) ..الرتباطها بالوالدة لدى النساء ...ونسبة
العتزاز الرجال برجولتهم ..وبريم شنوبتهم ..قدام اليسوى والما
يسوى ...بحاولوا ظاهريا ..يبتعدوا عن االقتراب أو ابداء اعجابهم ب..
(المديدة)...
سادت ممارسة لعبة (المديدة حرقتني) ..كثيرا في الماضي ..بطريقة
أن يقوم أحد األطفال ..بتحريش طفلين على االقتتال ..وذالك بأن يمد كفه
ويحركها يمنة ويسارا أمامهما ..وهو يقول مرددا ومكررا:
(المديدة حرقتني ...المديدة حرقتني ...المديدة حرقتني) وهكذا الى أن
يخبط أحد الطفلين كف (المحرش) ..ومن ثم يقوم باالعتداء المباغت على
رفيقه االخر ...بالضرب او (الخربيش) أو المصارعة ...مع قومة النفس
المعروفة في كليهما ...وتوزيع عبارات اللعن والشتم بينهما ...التي قد

تصل لألهل وللوالدين تحديدا في بيوتهم ...باستخدام الفاظ جارحة...
قد تؤدي في زماننا هذا الى اقامة الحدود ...بالجلد أو بالرجم ...وبعد
حين يتوقف القتال بمساعدة (المحرش) ...الذي يصبح وسيطا بعد ان
كان موقدا ومشعال للنيران ...وهنا تنتهي فورة المديدة الحارة وتبرد...
ويضم المحرش كفه الى جناحيه ...وكأنه لم يرتكب خطأ ...وربما تعود
المياه الى مجاريها بين الخصمين (المحرشين) ...في ذات الوقت او بعد
حين.
لقد ورث الرجال في عالمنا الحاضر ...وبرغم تحوطهم الرجولي ..من
ابداء شغفهم ولهفهم على (المديدة) ...نجدهم يتعاملون بلعبة (المديدة
حرقتني)  ..وعلى أعلى مستوياتهم االجتماعية أو السياسية وغيرها...
فهم يعملون من خاللها الشعال الفتنة ..و(التحريش) ..،والدفع ..للقيام
باالعمال العدائية بين الناس ...و التي ربما تصل الى حد القتل ...وسفك
الدماء بين األفراد أو بين المجتمعات ...أو فيما نراه حاصال بين الدول
المختلفة ...وفي كثير من األحيان يظل (المحرش) هنا ..هو الخصم
والحكم ...وهو يظل مفردا كفه اليمنى ..ليس كعالمة للسالم بل ليحمل
عليها بعضا من (الميدة) الحارة ..وهو يردد (المديدة حرقتني ..المديدة
حرقتني...)..الى ان يظفر بما يرغب فيه...
وحسب ظني فان (المديدة) تلعق بالملعقة ..أو تشرب ..وفي بعض
االحايبن (تلحس) ...ولالصابع دور بارز في ذلك.

الفنانة ام دلدلو...
منذ العصر الحجري ..والعصور األولى على االطالق ...درجت الكائنات
الحية وعلى تباين قبائلها وأنواعها ...وعلى اختالف أشكالها ..ورغم
تباين طبائعها ..وسلوكياتها ..لتصبح رهينة تقلبات العوامل الطبيعية...
من رياح ..وأمطار ..وأعاصير ..وسيول ..ودرجات حرارة متفاوتة..
ومن بين تلك الكائنات الحية سيدها ..واحسنها خلقا ..وسلوكا..
واستقامة ..االنسان  ...الذي أبدع في خلق البيئات الصالحة ..لحمايته
ولممارسة انشطته الحياتية المتعددة ...أما معظم بقية الكائنات الحية..
فقد تأقلمت مع البيئة التي تعيش فيها ...فتحورت أعضاء بعضها..
وتبدلت سلوكياتها ..تبعا لذلك ..فما بين العصر واالخر نشهد تغيرا
ملحوظا ..في الشكل العام ..وفي السلوك ...فقد شمل التحور بعض
األعضاء مثل:
االجنحة ..والعيون ..واجهزة التتفس ..وغيرها ..كما شهدنا تعدد
األلوان الدائم والمؤقت ...وتعددت أيضا انماط الحركة والسكون ..من
المحدود الى األوسع ..ومن التنقل المتتابع الى االستقرار ..في أماكن
طبيعية ..أو أماكن مصنوعة مبتكرة ..تتشابه شكال ..وتختلف مضمونا..
ويظهر ذلك جليا عند الطيور ...في عمليات تشييد أعشاشها ..أو في
اختيار المواقع المناسبة لها ..التي تأمن فيها من سطوات ...
واعتداءات العوامل الطبيعية عليها ...فحاكت الطيور االنسان ..من حيث
النشاط ..وسرعة وسهولة الحركة ..في تجويد انشاء أعشاها ..رغم أنها
ال تمتلك اال منقارا واحدا ..يقوم بكل عمليات البناء والنسج ...حتى أن
االنسان أرقى الكائنات الحية ..على االطالق ..اتخذ الطيور قدوة في
عمليات تشييد المأوى ..اما سمعته يقول:
(علمينا يا قماري...
سر المحنة...
وكيف بتبتي يا قماري...

من قشة جنة)...
ان دققنا النظر في أعشاش الطيور ..فسنشهد اختالفا كبيرا في الشكل..
وفي الحجم ..وفي نوعية البناء ..الذي يتناسب دائما مع حجم الطائر ..
وقوة بنيته ..وقدرته على القيام بالعمل ..وفهمه ..وادراكه ..لألثر
فالطيور وعلى
السالب الذي تخلفه عوامل الطبيعة المختلفة...
اختالف أنواعها ...دائما تتخير المناطق الهادئة ..والمحمية طبيعيا ..أو
تلك التي تدخلت فيها يد الصناعة ..التي حمل االنسان فيها معاوله
المدمرة ...وذلك للحفاظ ولضمان سالمة بيضها وأفراخها ...فالعش عند
الطيور ..يتفاوت ما بين ما يصنعه (أبتكو) ..وما تنسجه العصافير
الصغيرة ...ف(..أبتكو) ينجر العش نجرا ..في سيقان األشجار ..أما
العصافير فتنسجه نسيجا هينا ..من بعض عيدان ..وألياف القش..
الرقيقة الهينة ..التي يمكن ان تتحصل عليها بسهولة من محيطها الذي
تعيش فيه ...باستخدام تلك المناقير الصغيرة الرقيقة ...التي تجمل
وجهها وتزيده أشراقا ...ومن بين تلك العصافير ..مغزلية الشكل ..مدببة
المنقار ..أسرتني (أم دلدلو) ..
(بتسكين الالم األول وضم الالم الثاني ..مع الدالين المفتوحين) ...تلك
الفنانة النساجة ..التي تنسج عشها بروية وتقنية عالية ..تضع كل
قطعة حملتها من مصادر االشجار ..والنباتات ..أو األعشاب ...الى مكان
العش ..المحمي أصال والمعلق على فروع األشجار...
(ام دلدلو) تصنع وتصمم اعشاشا كروية الشكل ..تبالغ كثيرا في
نسجها الجميل ..الذي ال تخطئ في تصميمه االبداعي أبدا ...ومن
العجيب أن باب العش (فتحته التي تسمح بدخول الطائر وخروجه..
وخروج األفراخ بعد النضج) يفتح من جانبه األسفل ..حتى ال يتيح
دخول الثعابين ..أو الحشرات ..أو االفات الطبيعية ..أو الهوام ..او غير
ذلك ...ويظل العش (مدلدال) ..كي يدوم وجوده ..من غير تحطيم ..او
تدمير ..أو ازالة ..مع حركة الغصون التي علق عليها...

تتجدد األعشاش كل موسم تزاوجي ..بحيث يكون حاضنة لألفراخ
الجديدة فقط  ...أما ما سبقها من أفراخ فتطرد عن طريق األبوين ..بعد
ان تكتمل عملية تغذيتهم ..ونموهم ..وصالحية أجنحتهم للطيران...
أن القمرية ..والتي تتخذ من فروع األشجار مقرا ألعشاشها ...لم تكن
تجود تصميم ..ونسج أعشاشها ..بمثل نوع التقنية التي تتبعها (أم
دلدلو) ...فيقال في حكاية:
(أن القمرية قابلت (أم دلدلو) وقالت ليها:
(المطرة جات..)...
فقالت لها (ام دلدلو):
(الكالم دا قولي لى ام عشا تالتة قشات) ...يعني نوع من أنواع
التهكم ...ونوع من أنواع ابراز العضالت ..ومن التندر ..والثقة
بالنفس ...وكأني أخال أن (أم دلدلو) ..توصلت لمعنى الحديث الشريف:
(اذا عمل أحدكم عمال فاليتقنه)  ...والذي قد حاد عنه انسان العصر
الحديث كثيرا...
لقد تعلمت من الفنانة المجودة (أم دلدلو) أن:
(الفن خشوم بيوت ...وتربية الصغار وتنشئتهم ...دربها طويل وصعب..
والبد من اعداد العدة لذلك...).

المسيد...
()٢
هو مكان طاهر ومقدس عند المسلمين  ...وهو عبارة عن تجمع شيد
كامتداد للمسجد ...ضم الكثير من الملحقات المتعلقة بالعبادة والذكر...
كالغرف االضافية ...المختصة باالستقبال ...والنوم ...واالستراحات...
واعداد الطعام  ...وما شابه ذلك ...وتشتق كلمة المسيد من الفعل الثالثي
(مسد) ..الذي تميزه عالمات الفتح في حروفه الثالثة ...وهو بمعنى
(فتل) الخيط او الحبل ...اذ جعله قويا ومتينا ...وليس قول هللا تعالى في
سورة (المسد) ببعيد:
(...في جيدها حبل من مسد) ...صدق هللا العظيم...
ويعني ذلك ...متانة ..وقوة ..روابط المسيد ..وما يقدمه للمسلمين من
خير ...يتمثل في تحفيظ القران ...والذكر ...وفي الفقه ...وفي السيرة
الدمحمية ...وفي ربط المجتمع المسلم مع بعضه.
(نواصل)....

المسيد...
()١
بدايات انشاء المسيد والعمل به كانت في أرض المغرب العربي ...بشمال
افريقيا...وكان ذلك في القرن الثالث الهجري ...أو القرن الرابع كما
تقول بعض المصادر ...ومن ثم تمددت الفكرة نحو الشرق ...حتى شملت
كافة بلدان المسلمين ...في افريقيا ...ومن بينها السودان ...وكان
لمنطقة دار فور السودانية...األثر األكبر لقربها من بالد المغرب ..ثم
كردفان ...فبقية مناطق السودان المختلفة...
شيدت المساجد في مدن عديدة بالمغرب ...منها على سبيل المثال:
 فاس مكناس سال مراكشبدأ بناء المسيد في المغرب بداية بدائية ...باستخدام الطوب والحجارة
والجالوص ...فكان بمثابة المسجد ...واتخذ كمكان ألداء الصلوات...
ولتعليم المسائل الدينية كافة ...واقامة االذكار في اوقات محددة...
وبالذات في الليالي ...كليلة الجمعة مثال....
في بداية األمر تم انشاء المسيد بطريقة طوعية ..بمشاركة المسلمين
عامة ...من غير تدخل رسمي من السلطات الحاكمة ...بدعم من
المتفقهين من الشيوخ واألولياء ...ذوي المكانة الدينية المرموقة ...حتى
أصبح يعرف بأسمائهم ...مسيد فالن ...ومسيد فالن...
(نواصل)....

المسيد...
()٣
قام المسيد بأداء الرسالة الدينية السليمة المتكاملة  ...والرسالة
االجتماعية في نفس الوقت ...وذلك في فترة سبقت وجود المدارس...
بوضعها الذي يمارس اليوم ...وبذلك أصبحت نواة القامتها ...والتي
عرفت مؤخرا بمدارس المساجد ...وشيدت في كل مسيد على حدة...
وانتدب لها المعلمون والعلماء ...من ذوي الكفاءة ...من البلدان
االسالمية المختلفة ...عالوة على ذلك قامت (المسايد) بربط المجتمع
اجتماعيا ودينيا ...كما ساعدت كثيرا في محو االمية ...التي كانت
مستشرية في ذلك الزمان ...والتي انتشرت في كل بالد المسلمين...
بنسب عالية ...كما ساعدت (المسايد) في ترتيب أمر المسلمين...
واقالعهم عن العادات السيئة و الضارة ...وساعدت أيضا في أزالة
الفساد والجهالة السلوكية ...وقومت المجتمع ...وجعلت منه مجتمعا
اسالميا متكامال ومؤثرا يحتذى به ...عالوة على ذلك فقد خلقت وخرجت
صفوة من العلماء والمرشدين ...الذين أثروا بالد االسالم ومسلميها...
وغير مسلميها ...بالكثير من العلوم الدينية التي خفيت عنهم...

المسيد...
()٤
كان نصيبنا من (المسايد) في السودان وافيا ...تكاد ال تخلو مدينة او
قرية كبيرة ...من وجود (مسيد) صغر أم كبر ...لكنه يقوم بنفس مناشط
المسيد المعروفة والموروثة ...يتميز المسيد في السودان بقدسية
متفردة ...في أذهان الناس عندنا ...فهو يتربع في أرض طاهرة ...نسبة
الرتباطها الديني القويم( ...مسايدنا) مشيدة في الغالب األعم ...من
المواد المحلية المتوافرة في البيئات المختلفة ...لكنها وفي كل األحوال
تتميز بالنظافة ..واألثر الطيب ..الذي يغمرها...
تضم (المسايد) عندنا في السودان ...وكمثال لها (مسيد) الشيخ أحمد
ود الشيخ عوض هللا ...في الصفيرايا ...تضم خالوي لتحفيظ القران...
والتي تعتبر من أهم المرافق بالمسيد...
دخل نظام التعليم في الخالوي عندنا منذ الفتوحات االسالمية ...واول
الخالوي أدخلها للسودان العالم االسالمي الشيخ /غالم هللا بن عائد ..
اليماني...
وسار على دربه أوالد جابر األربعة في بالد الشايقية...ابراهبم ..وعبد
الرحمن ..وعبد الرحيم ..ودمحم ..وكلهم علماء متفقهون ...كل في
مجاله...حتى أصبح يقال عنهم:
(أوالد جابر األربعة كالطبائع األربعة) ...وأختهم فاطمة ...التي كتبت
القران الكريم بخط يدها...
انتسرت الخالوي كثيرا في السودان ...وصارت مؤسسات تعليمية...
منظمة ومنتظمة ...لها منهجها ..وأوقات دراستها ..كما لها معلموها...
ففي فترة المهدية في السودان انشئت في أم درمان لوحدها ثمانمائة
خلوة ...تعلم فيها الناس العلوم الدينية ..واللغة العرببة ..في شتى
ضروبها ..وتعلموا فيها الحساب ...ويحمد لتلك الخالوي الكثير  ...الذي
أدي لتعليم وتطوير االنسان السوداني ...فخلقت جيال من المثقفين..

واألدباء ..والشعراء ..مما ساعد كثيرا في تولي شئون البالد عند سودنة
الوظائف الحكومية...

المسيد...
()٥
تشيد الخلوة في (المسيد) ان كان موجودا ...في أحد أطرافه ...حتى
تصبح مكانا هادئا يساعد التالميذ على الحفظ والمراجعة ...وفي تلقي
العلوم المختلفة ...وبذلك تكون الخلوة قد حققت تسميتها المنوطة بها...
فهي تعتبر مكانا لالختالء ...لشخص أو لشخوص ...للمدارسة أو الذكر
أوالتفكر  ...ونالحظ كثيرا وفي زماننا هذا ...اذا أراد الفرد منا أن
يركز ...في مذاكرة ..أو اداء شيء ما ..فهو يعزل نفسه بعيدا عن
المجتمع من حوله ...لينعم براحة البال الكاملة ...التي تساعده في اكمال
مهمته باتقان ...اذن سبقت الخلوة هذا السلوك منذ وقت بعيد....
من مقومات الخلوة في (المسيد) أو خارجه (التقابة) ...وهي موضع
في سهلة الخلوة ...تقام عليه تلة صغير ة ...تزيد المكان علوا ...يقوم
الدارسون بوضع بعض من حطب الوقود عليه ...الشعال ما يعرف
ب(،..نار التقابة)  ...التي تساعد التالمبذ والداريين عموما ...في
الحصول على االضاءة الالزمة ...لقراءة القران ..أو التسميع أو كتابة
ماهو جديد عليهم من االيات ...على الواحهم الخشبية...
في كل مسيد كبير تقابة ...نار بعضها موقدة حتى أثناء النهار...
بعض الخالوي دعمت االضاءة بالكشافات الكهربائية ...كما ال حظت
ذلك في مسيد الشيخ العبيد ود بدر في أم ضوا بان ...لكن وفي كل
الحاالت ...فالتقابة ترفع من أوضاع الدارسين النفسية وتحفزهم ...
فهي من صنعهم وهم من يقومون بالهيمنة عليها.

المسيد...
()٦
في بدايات خمسينات القرن الماضي ...كنت أحد المنتمين لخلوة الشيخ
أحمد بالصفيرايا ...وكنت أحد من يتحلقون حول التقابة التي تجاور
الخلوة ...في أقصى شمال (المسيد)  ...كنا نذهب في يوم األربعاء من كل
أسبوع ...بعد فترة الدراسة الصباحية ...الى أطراف القوز ...في شمال
القرية ...نحمل فؤوسنا ...لقطع بعض من سجيرات السنمكة التي كنا
نطلق عليها(سنة سنة) ...والتي كانت تعمر القوز بكثرة...نجلبها
ل(...المسيد) ...ونركنها في الزاوية الشمالية الشرقية من حوش
(المسيد) ...كي تنشف ...ومن بعد ذلك نستخدمها كوقود الشعال نار
التقابة ...وكان ذلك يعتبر نشاطا محببا بالنسبة لنا ...ألنه يبعدنا عن
سوط الفكي ادريس (أبلسانين)..كما كنا نسميه ...كنا نشعر ونحن
متراصين حول التقابة ...بتلك الطريقة العشوائية ...التي تمثل دائرة
كاملة ...تمكن فكي ادريس من مشاهدتنا جميعا ومن سماع ما نتلوه من
االيات ...ومن أن يرشق احدنا بسوطه الطويل الماهل...
كان للدخان الناتج من حريق السنمكة في التقابة ...وقع خاص على
عيوننا حين تدمع ...وعلى حلوقنا و صدورنا حين نكح ...وعلى
نفوسنا التي تستطيبه كثيرا ...كنا نحب ذلك الحريق شتاء ...ألنه يمثل
مصدر تدفئه ...ونبغضه صيفا ألنه يمنحنا درجات حرارية عالية ...تلفحنا
بحرارتها كثيرا...
علمتنا التقابة الكثير ...وزودتنا بما نفعنا عندما بدأنا نسلك طريق
الكبار ...وظلت معنا حتى شخنا...نسال هللا لنا و للمربي القوام الشيخ
أحمد ...وفكي ادريس ...الرحمة الواسعة ...وحسن جوار المصطفى...
صلوات هللا وسالمه عليه ...في جناته العلى.

حينما فتحت عيني...
فتحت عينين واسعتين ...بالقدر الذي ابقى الدهر عليهما ...من
العضالت القابضة والباسطة ...
وشهقت بملئ فمي ...الذي ظل يمثل مخرجا امنا ...لكل ما يثور داخل
صدري ...مرورا بقصبة هوائية ...صمدت قرابة السبعين عاما ...تمرر
الهواء البارد و الساخن ...تسمح لما تريد من الغازات بالمرور...
وتحبس ما تشاء أن تبقيه منها عندها ...بما يتالصق مع جدرها ...او ما
قد يمتص من خالل موادها المخاطية ...كما تدفع للخارج ...عبر نفثات
قوية ...متمثلة في (قحة) ..خفيفة كانت ام ثقيلة ..حسب المطلوب...
دخلت (اوغاريت) ...وهي فضاء من غير حيشان ...أو بوابات ...غير
مكتب صغير يحرسه شاب في مقتبل العمر ...وشابة سورية حسناء...
تدعوك الحترامها ...كانا يحرسان التاريخ ...ومن المعروف ...أن من
يحرس التاريخ ...وجب أن يكون أمينا ...وهذا ما لمسته فيهما ...كانا
يقومان بلملمت احرف متناثرة ..غير متشابهة ...على الورق ...لعلها
أحرف اول أبجدية في التاربخ ...تشققت عنها ...وتفرقت منها ...ونبتت
من بين احرفها ...كل االبجديات في العالم ...كانت تضم ثمانية وعشرين
حرفا ...وذلك بعد ما سادت الكتابة المسماربة ...والكتابة الهيلوغروفية
العالم ...الماد طويلة...
كان لمحراث مزارع سوري بسيط ...اليد الطولى في االكتشاف
المذهل ...حينما اصطدم محراثه ...وعلق بصخرة ...ذات جذور عميقة...
عجز عن تجاوزها ...وهنا كانت المفاجأة السارة ...عندما بدأت الحفريات
المتواصلة ...التي قفزت من أسفل منها مدينة كاملة ...بارثها من
من الملوك و الرعية ...وارثها
المباني ...وارثها البشري...
الحضاري ...الذي تمثل في اكتشاف اول ابجدية في التاريخ ...هنا في
(اوغاريت)..
ساعدني الحظ كثيرا و(المروة) ...أن أجوس خالل شوارع تلك
المدينة األثرية ...التي تتحيز مكانها ...في أسفل االرض( ...يعني لو داير

تدخلها ...الزم تنزل ليها من فوف) ...ونسبة لشغفي بالتراث ...فقد
صورتها ...وجمعت بعضا من الوثائق ...والخرائط ...والرسومات ...التي
تتعلق بماضيها وحاضرها..
استرحت بداخلها ...بمزاج تمام ...حيث قضيت فيها وقتا طويال...
اتانس مع اطياف ملوكها وأهلها ...وظللت أحوم فيها من (بيت لى
بيت) ...وكأني في قريتي (شبشة) وبين أهلي...
غادرتها ...أحمل مقتنياتي الثمينة ...في يدي ...ومن تحت ابطي
االثنين ...و أحمل بعضا من الحجارة ...التي ال زالت تؤانسني ...كلما
زف بي الخيال الى هناك ...حيث ترقد مدينة األنس والجمال ...مدينة
الالذقية.

فيتوريات...
()٢
حين التقيته في الرباط ...كان متهالكا ...وكأنه ينبؤ بالرحيل ...كان
يقول:
(لن تبصرنا بماق غير ماقينا...
لن تعرفنا  ..ما لم تجذبنا..
فتعرفنا....

أدنى ما فينا..
قد يعلونا..
يا ياقوت!
فكن األدنى..
تكن األعلى فينا...

وتجف مياه البحر...
وتقطع هجرتها أسراب الطير...
والغربال المثقوب على كتفيك...
وحزنك في عينيك...

جبال،
ومقادير،

وأجيال،
يا محبوبي.

ال تبكيني...
يكفيك ويكفيني...
فالحزن األكبر ....ليس يقال).

كان ينصت بعدها ..بكل ما تحويه مسامعه ...من أدوات الفهم المهيأة
بأكملها ...لما ستلتقطه وتستوعبه من شتات حديثي ...فتحاشيت أن
أبكيه ...وتجرعت في ألم ما طرق أذن مخيلتي ...من كلمات ال زالت
تدور ...وتدور ...فتقذفني ...وتجمعني ...وأنا في شغل ،ألملم بعضا من
الذكريات المضنيات ...الباكيات...
(ال تبكيني! يكفيك ويكفيني! فالحزن األكبر ...ليس يقال).

فيتوريات...
()١
في صالة (ياسمينة) المغربية...سعى بي حظي الى مجالسة ذلك الرجل
االسطورة ...جنبا الى جنب ...ومن قبيل الصدفة ...فقد تشابه ما كنا
نرتدي من مالبس ...حتى القبعة المغربية والبدلة ...ومما أسعدني
كثيرا ...تولي كاميرات التصوير ...أمر توثيق تلك اللحظات ...التي قل ما
يجود الزمان بمثلها...
تالقت عيوننا وتداخلت نظراتنا ...فتحدثت الى نفسي ...وحدثني في
مسمعي سرا ...من غير صوت يعلو ...بل كان الهاميا بحتا ...أخذ موقعه
في نفسي القلقة ...وشدا قائال:
(ما بيدي أن أرفعك..
وال بها أن أضعك..
أنت أليم...
وأنا أحمل االمي معك..
وجائع...
ومهجتي جوعها من جوعك...
وأنت عار...
وأنا ...هأنذا...
عار معك...
ما أضيعني وأضيعك...
ما أضيع الثدي الذي أرضعني...
وأرضعك...

يا ليته جرعني سمومه
وجرعك...
فما احتقرت أدمعي...
وال احتضنت أدمعك...
وال انكفأت فوق قبر اليأس...
أبكي مصرعك...).
غير أن نفسيي أبكتني...وبكت معي ...فاثرت البقاء الى جانبه...
لكنها ...النهاية!.

فيتوريات...
()٣
عندما غصت في دواخله...خلته يهمهم ويقول:
عن أي بالد العالم تسألني،
يا محبوبي...؟
عن حوت قدماه من صخر،
عيناه من ياقوت....؟
عن سحب من نيران...؟
وجزائر من مرجان...؟
عن ميت يحمل جثته،
ويهرول حيث يموت....؟

ال تعجب يا ياقوت،
األعظم من قدر االنسان....
هو االنسان.

تقدمت الى حيث كان الرجل يجلس ...داخل عربة صغيرة (صالون)...
متواضعة ،على المقعد المجاور للسائق...

عمدت الى كفه اليسرى ...فأمسكت بها برفق ...وهي التي كانت تستريح
على فخذه ...حيث أنها كانت األقرب الى مزاولة االحساس السليم...

مقارنة بكفه اليمنى ...فتبينت رقتها بين أنامل كفي ...التي احتوتها
بكاملها ...أدركت نعومتها بما رسمته خطوط الكبر عليها ...فهي ذاتها
التي كستها نعومة ورقة ...بمقدار ما أفرزته قوة شعره وسطوته ....من
ابداع ،فبالرغم مما انطبع عليها من تلك النعومة والرقة ...كنت أحس
بقوتها وصالبة معدنها...

كنت ساعتها ...ألملم جسدي في انحناءة ...أكمل بها ترتيب ما قد يجسد
أحاسيس االحترام والتبجيل ...من كلمات ،فهي التي جعلتني أكثر قربا
من ناظريه ...الذين تغلغال عبر نظراتهما الثاقبة ...في متاهات وجهي،
متسائلة وتواقة لمعرفة مصدر هذه الحميمية ...واالنتماء ...واالعجاب...
من شخص لم تشهداه من قبل ...لكنه (سوداني) بالميالد.

لم أكلف الرجل كبير معاناة فسارعت قائال:
(أنا فالن .....السوداني ،أحد أساتذة جامعة أم درمان االسالمية)...
هنا!  ...صاح الرجل في قوة ،لفتت كل أنظار الحاضرين من حولنا،
فرمقتني ومن أناجي في لحظة واحدة ...وبنظرة استفسار متداعية هتف
قائال:
(يا هللا!!!)

ال زالت نظراته تغوص في دواخلي ...تفتت ما علق بها من معان
مبعثرة ...فدلفت الى تجميعها وترتيبها ...وعملت على سبل الدثار
عليها ...بكلمات علها تفي بما يجوس بأغوار نفسي التائهة ...فهي
شتات لما قد يليق بمقام الرجل ...الذي نضد ساحات العروبة ...ومتاهات
افريقيا النابضة ...بسحر الكلم ..وألق النظم ..ومنثور الحديث.

ما بين ندم الكسعي ...وشقاوة جبر جبر...
يقال ،:ان الكسعي اهتم بنبت صغير اهتم به حتى أصبح شجرة ...كان
يتعهده ليل نهار ...ويخصه باللبن الحليب بدل الماء في السقيا ...قطع
أجمل ..وأمتن ..فروع الشجرة ...وصنع منه قوسا ...وعمد الى قطع
الشجرة بعد ذلك ...حمل قوسه وانتحى واديا ...يعد مرتعا غنيا بنباتاته
المتنوعة ...ألبقار الوحش ...وكان الكسعي راميا وصيادا ماهرا ...اتخذ
موقعه المالئم ...وأرسل سبع أسهم لسبعة أبقار فكان يخطئها ...فغضب
غضبا شديدا ...فكسر القوس ورمى به بعيدا من شدة الغضب ...وما هي
اال برهة واذا بسبع من ابقار الوحش تسقط على األرض ...كان السهم
يخترق البقرة من قوته الضاربة فيصيبها ...ويظن الكسعي أنه أخطأ
الرمي ...فندم على فعلته تلك ...التي أدت الى فقدان قوسه ...فأنشد
قائال:
(ندمت ندامة...
لو أن نفسي تطاوعني...
اذن لقتلت نفسي)...

أما جبر جبر (بفتح الجيم وضم الباء) ...فلقد أباله الشقاء ...والنكد...
والعوز ...والفاقة ...فيئس من الحياة ...وأصبح يضرب في طول األرض
وعرضها ...على غير هدى ...وفي يوم كان يتجول في أحدى المقابر...
ويطالع ما كتب على الشواهد ...فوجد أخطاء كثيرة ...تكررت في كل
الشواهد ...فوجد مثال:
المرحوم فالن ولد العام ٢٥٥١م وتوفي العام ٢٥١١م ...وعاش
سنتين ...وقبرا اخر كتب على شاهده:
المرحوم فالن ولد ٢٥١١م وتوفي ٢٥٦١م وعاش  ٣سنوات ...وهكذا
توالت األخطاء ...فسأل من سأل  ...وكانت االجابة:

السنوات التي عاشها المرحوم ...هي السنوات الطيبة التي قضاها في
حياته ...هانئا ..ومسرورا ..ومستمتعا ..بالحياة ...وهنا ادرك جبر جبر
المعنى ...فاوصى بوصيته التالية:
(اذا أنا مت ...فاكنبوا على ساهد قبري ما يلي:
هذا قبر المرحوم جبر جبر من بطن امه الى القبر)...

ما بين القدلة ...والشباح...
ان ما يتحرك بدواخلنا  ...من تداعيات نفسية ...القت بثقلها ...ناتج
التوقعات في حياتنا المستقبلية القريبة أو البعيدة ...التي قد تقود الفرد
العادي منا ...الى سلوكيات لم تكن في الحسبان ...او لم تكن ضمن
انتقاالته عبر حواجز المسير ...والتي قد تطبع عليه نوعا من األداء
الجديد ...الذي ربما يختلف كثيرا عما كان ينتهجه من سلوك ...طوال
أيامه الماضية ...فقد تسوقه اراداته ...التي ال يملك لها مقودا يحدد
اتجاهات تحركاته ...أو قد يجد أنه وجب عليه مسايرتها ...برغبة قد
تكون منافية لرؤية افراد المجتمع حوله ...فيبدو في نظرهم ...بأنه تعلق
بحبال غريبة ...أملت عليه الخروج عن السلوك المجتمعي المعتاد...
هذه الصفات تتعلق بنفوس الكائنات الحية على اختالفها ...انسانا
كان أم حيوانا ...فالقدلة التي تتمدد ما بين المشية االعتيادية ...وتلك
الخارجة عن نطاق الحركة المتعارف عليها ...للكائن الحي ...و هي
مشية كثيرا ما تكسوها الخيالء ..والتجدع ..المنافي للسمة الطبيعية...
لحركة الرجلين واليدين ...حينما يتبادالن المواضع التي ترمي الى األمام
تارة ...والى الخلف تارة اخرى ...في تبادل مدلل ...الذي قد يكون
مصنوعا ...لتلبية االرادات النفسية ...التي ترمي بظاللها بدواخله...
فيعمد لتلك الفعلة ...التي قد يتخللها:
(رفع الراس ..وبحلقة العينين وتدويرهما ..مع حبة قنتة ..أو قحة
خفيفة ..تعقبها نحنحة مفتعلة)...
عليه نالحظ ...أن القدلة المصنوعة ..تتطلب الكثير من الحركات..
التي ترضي غرور صاحبها ..وتثير اشمئزاز من حوله في كثير من
المهم أنها تبدو لصاحبها ..مستطابة ..بغض النظر عن
األحوال...
تراكمات جهله ...أو درايته التامة بالمخرجات...
(لكن زي القدلة في العصرية ...ساعة ما بين بياض ضوء الشمس
واصفراره ...ووقت تجمع سحيبات متفرقة ...سوت ليها ضليال خفيف...
زي أبو الضليل كدا ...وكمان عند مرور نسيمات رطبة رقيقة ...توحي

بالحياة ....والكالم دا يكون قريب من عودة البقيرات ..والغنيمات ..من
السرحة ..وهم يتنادون بلغاتهم الحنينة المختلفة ...المتمازجة ..يدعون
فيها صغارهم ...للقاء الحنية المرتقب عند المرواح ...دا نوع قدلة لطيف
ومحبب)...
قد تكون القدلة على شاطئ النيل ...أو عند حافة الكنار  ....أو بين
شجيرات التردة ...أو على امتداد الخيران ...أو بجانب الحفاير ...أو عند
معاينة وراد العد ...أو في أي سهلة ..تساعد في نقل الشخص من حال
قد تكون القدلة تلقائية غير مقصودة ...فكثيرا ما
الى حال أحسن...
تعجبني قدلة األسود ...التي تنم عما يجري بدواخلها من القوة..
والكبرياء ..والجبروت ..واألنفة ..ويا دنيا ما فيكي اال انا ...وتعجبني
ايضا قدلة (تيلنق أب صلعة...وهو يتحرك في كبرباء ...نحو وليمته ..من
بقايا ما أكل السبع ...او من فريسة (جابها بى ضراعو)...
اال أن قدلة تيلنق ...تتشابه لحد ما مع الشبحة ...ألنها تتم بخطوات
متباعدة بعض الشئ ...فالمشابحة ال تنم اال عن (طيرة العين) ..والخفة
غير المحببة ...وكثيرا ما نسمع بعضنا يقول:
(وهللا فالن دا متشوبح جنس مشوبحا)
او يقول:
(المشوبحا دي في داعي ليها؟).....
والشباح الطويل دائما يعرض صاحبه لالنزالق ...وخاصة لو كانت
األرض (برجوبة) ....وغالبا ما توقع المشوبحا صاحبها في المصائب...
التي هو في غنى عنها ...والمشوبحا في الكالم واللفحي ...اخطر من
بتاعة المشي ...النو الكلمة قد تكون جات غلط ..عن ثرثرة ..أو االدالء
بكالم من غير فكر صاحي ...وغالبا ما تكون في هذه الحال غير
مقبولة...
اال أن الشباح في زمن مضى ...كان يساعد كثيرا في المقاييس...
وخاصة في األراضي الزراعية والسكنية ...ويتم عادة بين األهالي...

من غير جنزير ..وال متر ..وال مساح ...والغريبة أن الشباح عند قصار
القامة او طوالها ...يظل متطابقا ...اال أن الحاضرين دائما يفضلون
شباح الزول المربوع ...متمسكبن بالتعاليم االسالمية ...حيث أن الحديث
الشريف يقول:
(خير األمور اوسطها)...
على أية حال للقدلة والشباح محاسن ومزايا ...وان طغت السلبيات
فيهما على االيجابيات ...وما يهم فنحن ال غنى لنا عن القدلة أو
الشباح ...وكلو ناتج ممارسة وتطويع ...لما خلقه هللا لنا من أعضاء...
تحدد ماهية القدلة ...ونوعية الشباح.

بعد الليل ما هود...
()٢
--الناس زمان ...كان بخافوا من القيام باالفعال المنكرة ...قدام الناس او
وراهم ...وكمان كان بندموا عليها لو فعلوها ...وبحاولوا يعملوها بى
الدس  ...تحت تحت ...عشان بخجلوا عليها ...ما عدا القليلين ...الذين
استمرأوا الفعلة ...وتمادوا في تكرارها..
حتى أصبحت لهم عادة ..أو قد تكون اصبحت عندهم مهنة ...وبقوا ما
بخجلوا من الناس ...يعني بسووها على عينك يا تاجر ...لكنها قاعدة
شاذة.
لما نوى الشاعر علي المساح السرقة ...كان عمل ليهو فعلة لى مرة
واحدة ..وأقلع عنها ...وكانت في الخفاء ...ومن وراء أستار واقية...
اندس هو وأصحابو ...من وراء تلك الستر ...واعترف هو بى نفسه بتلك
الفعلة حين قال:

(تالي القبلة شايف لي برقا لمع...
والصيد في الخمايل يا ناس اجتمع...
قوموا يا أحبه نسترق السمع...
ما بطيق القعدة والمايق دمع).
العملية كانت سمع وبس ...لكين ما في شوف ...ولكنها بالضبط كدا
سرقة ...وكمان فيها تحسس لكنه غير ضار ...امكن يكون محبب ...وهللا
اعلم ...المهم الشاعر ما كررها تاني ...مما اثبت براءته ...وسالمة
نواياه.

انا مرة حضرت سرقة على الهواء مباشرة ...استبسل فيها السراقين
الكبار ...الممتهنين للسرقة ...وقاموا بضرب السارق الهاوي ...الذي
اكتشف امره ...فضربوه ضربا مبرحا ...وبشتنوه بشتنة شديدة وارجعوا
المسروق لصاحبه ...مع االعتذار الشديد ...وعبارات األسف الودودة...
لما حدث .وكان السبب الرئيس في ذلك ...هو أن السارق لم يتقن ..ولم
يحترم المهنة ...اذ انكشف امره بسهولة امام الناس ..مما قد يسبب
اشانة سمعة لهم ...وطعن في مصداقية مهنتهم...وقوة أدائها.
(الكالم دا كان في يوغندا)...

بعد الليل ما هود...
()١
--التخصص العلمي ...واالحتراف العملي...يصبحان اهم عاملين في اداء
المهام الصعبة ...التي تتطلب مجهودا خارقا...وتدبيرا عقليا شافيا...
لحسم نتيجة المهمة بايجابية ألصحابها ...ومن غير ذلك ...فالفشل قد
يكون األمر الواقع الذي ال فرار منه...
حكى لي جدنا (عريقيب)...وهو من قبيلة النمراب...التي تقطن فيافي
كردفان الشمالية ...بواحاتها المخضرة ...وصحرائها المتمددة...
جدنا (عريقيب) من كبار الهمباتة في زمانه ...كان مشهورا ومعروفا
على نطاق واسع بين الجمالة ...كان يمتلك جمال بشاريا رائعا ...وعندما
نقول (بشاريا) ..فهو جمل ال يضاهى في السباق ...كما كان يمتلك بندقية
تقليدية ...كان لها ولنوعية ذخيرتها المستخدمة ...شأن عظيم في ذلك
الزمان ...وكان اضافة على الحوية والرسن..
(قرفة) ..بفتح القاف وتسكين الراء ..جلدية متوسطة الحجم ...هي
الوعاء الحامل لكل شيء ...بدءا بالزاد والماء ...وانتهاء بالحطب
والسالح...
ليس من امام ذلك الهمباتي ...وال من ورائه ...اال أبواب الرزق
المفتوحة على الدوام ...فهو اما (قاتل أو مقتول) ...و اما (غالب أو
مغلوب)...هذا هو القانون الذي يحكمه.
عندما بحكي لك الرجل حكاية ...تراه بريئا ..وهينا ..ولطيفا ..غير أنه
أثناء الحكي ...قد يهيج هياجا مفزعا ...وكأنه في ساحة معركة...

حكى لي وقال:

(انا و اتنبن من أصحابي ...غرنا على مراح من الجمال سرا في نص
الليل ....والرواعية نابمة ...كشينا القدرنا نكشو من الجمال ...وهبرنا
بيها مسافة بعبدة خالص ...شرقنا الشمس ونزلنا سوينا أكلنا..
وشرابنا ..واتقهينا ...وقلنا باسم هللا ...خفسة واحدة بعد ليلنا انقسم...
نزلنا وسالحنا ما فارقنا دايما معمر وحاضر ...اخدنا نومتنا تمام  ...لكن
بعد ما اصبحت (الوطا) الفزع لحقنا ...تالتة جماله مسلحين ..ونحنا
تالتة ...قلت لى جماعتي انبطحوا في الوطا ...بقينا منبطحين وجماعة
الفزع انبطحوا...اصبحنا كل زول قصاد زولو ...الرصاص اشتغل شغل
تمام ...خفنا على الذخيرة تكمل...فاحسن نقوم بى مكيدة ...قلت لى زولي
الجنبي:
وكتين زولك تجيك منو طلقة ...انقلب على ضهرك ...هو بقول انو
طلقته صادت ...في الوقت داك بتب على حيلو عشان يتأكد ...انا في
الوقت دا بقشطو ليك بى طلقة ..وفعال كتلنا واحد منهم ...واالتنين
الفضلو ...اتجهجهو وجروا عديل ...بقوا لينا ساهلين ...لحقناهم
اخوهم ...وقمنا على جمالنا وزدناهم تالتة وعيك...تاني ال جانا فدع وال
غيرو  ...غنيمتنا ديك بعناها وعشتنا عشا تمام)...
(الحكوة دي كانت بعد تقاعد الرجل)...
ربنا يرحمك يا جدو عريقيب.

بعد الليل ما هود...
()٣
--قبل اكثر من تالتين سنة بقليل ...وفي حي الميرغنية( ...مربع واحد)
المتاخم لحي (راس الشيطان) ...الشهير  ...وهو عبارة عن تلة
عالية ....اذا نظرت اليها فكأنها رؤوس الشياطين ...وهو حي متفرد في
كل شئ  ...من أقصى حدود حرامه الى نهاية اطراف حالله ...ال يرتاد
ساحاته من يدخله ...اال والحذر يمأل أركان نفسه...
يقبع حي الميرغنية في جنوبي مدينة بورتسودان...
وقد كنت شاهد عيان على احداث ذلك الزمان فيه ...بحسب سكنتي
واقامتي لعدة سنوات ...كنا نحنا سكان الحي ململمين ...من قبائل كتيرة
ومن ذوي الثقافات المتباينة ...يعني مجتمع سوداني منوع ...معظمنا
يعرف بعضه البعص ...تجمعنا الصالت ..والصفات ..والعالقات الطيبة...
كان الشتاء قارسا ذلك اليوم ...كل زول مندس جوه بيتو او نقول
غرفتو ...الكل يكتكت  ...الحياة بسيطة ولطيفة ...الليل انقسم والدنيا
صنت ...والصليل نزل ...والهمس اصبح سيد الكالم...
من غير مقدمات تعالت اصوات الرجال في الحمي ...الزم يكون في
شئ حصل ...وغير طبيعي ...وكمان شوية اصوات نسوان
متقطعة ...اخالها راجفة اما من البرد أو من الحدث ...الذي أحدث
الجلبة...
عرف الجميع أن هناك حرامي شتوي ...داهم أحد البيوت ...ياهلل تعال
شوف الجماعة...حدث وال حرج...الشال عكازو ..وال الشال حربتو ..وال
الختف فاسو ..وال اللبس سكينو ...ما تقدر ذاتو تحصي العتاد ..وأدوات
الحرب ..المحمولة تلك الساعة...

الحرامي أصابه الفزع ...وفكر يمرق بى جلدو ..لكين بى وين؟ اغلقت
جميع الطرقات  ...وتم رصد موقع الحرامي تماما ...وهو في موقفه هذا
شايل سكين مسلولة ...والبس فنيلة وبنطلون ...التقول الدنيا صيف...
الحرامي لبد بى ورا واحد من الحيشان ...وبدا يمشي ويحك في
الحيطة  ...شوية ..شوية ..ومادي سكينو مسلولة قدامو ...واحد من
الجماعة كشف الموضوع ...قام جرى باتجاه اخر ...وجا ماشي بى لفة
الحوش من الجهة التانية...وعكس اتجاه الحرامي ...وشايل حربة كبيرة
وطويلة ...
لما الحرامي كمل الحوش ولف االتجاه التاني  ...لقى الحربة ممدودة
قدامو ...لم يتوافر لديه في تلك اللحظة ...اال أن يصرخ ويستسلم ...رمى
السكين ...وما هي اال لحظات ..وانقض عليه المحاربون ...ساقوه لى
بيت ناصية مطل على فسحة كبيرة ..كأنها القطب الشمالي من شدة
بردها...
تم ربطه تماما على عود شجرة زي العمود...
بعد أن خلعوا الفنيلة وتركوه بالبنطلون وبس ...وبدو ينقلوا في الموية
الباردة ويرشوا فيهو ...كل زول من بيتو يجيب ابرد موية ويرش...
واستمر الرش حتى الصباح....
تم تبليغ البوليس بعد داك ...وتم استالمه من ذلك الموقع بواسطة
البوليس...
كانت ليلة حافلة بأحداثها ...يبدو لي أن الحرامي أعلن توبته ...او
يكون فارق بورتسودان ...بعد ما ناله من عقوبتين معا ...عقوبة
شعبية ...وعقوبة حكومية.

بعد الليل ما هود...
()٤
--في منتصف سبعينات القرن الفات ...وأنا في عنفوان الشباب ...يعني بن
الثالثينات ...الذي ينظر للحياة من عل ...بعدما اجتزت اطوارا ...يمألها
كل شيء ...من قمة الرضاء وحتى ذرا متاهات العناد...
دلفت لهذا النسق الحياتي الجديد ...وفي معيتي زوجة وابن صغير...
هو با كورة انتاجي ...ال أشك أبدا أنى كنت سعيدا ...وذو وزن اجتماعي
ما هين ...كنت مدرس لمادتي الكيمياء واألحياء ...وفى المرحلة الثانوية
كمان ...كنت أعتز بذلك كثيرا في ذلك الزمان  ...يعني كنت بشوف نفسي
من ناس المقدمة في المجتمع( ....معلم ثانوي) ...شيء يذهل...
فالماهية مجزية تتعدى األكل ..والشراب ..والرفاهية ..الى دفتر
البوستة ...اذكر اني فتحت حساب في دفتر بوستة (بصطة) ...بمبلغ
خمسة قروش يعني (شلن)...
في ذلك العام زمن انقالب حسن حسين ...جاء بي كشف التنقالت الى
مدرسة المدينة عرب الثانوية بالجزيرة الخضراء ...بعد ثالث من
السنوات أمضيتها في دار الذكريات الطيبة كردفان ...بمدرسة خور طقت
الثانوية الشهيرة...جئت الى المدينة عرب أحمل جلها ...من صفات...
وسلوكيات ..وطبائع ..شكلت هويتي ..التي لم استطع تجاوزها حتى
االن....
دخلت المدينة عصرا متربصا ...بمن هم في معيتي  ...ولد وزوجة الى
جانب مجموعة عفش محمول ...كانت الشمس وقتها تنوي الرحيل...
والسماء ترمقنا بكل ما هو مشبع بالوعيد ...فقد كانت تتدثر بالسواد مما
أصابها من كتل السحاب ...الذي تداعى بال هوادة عند االفق الشرقي...
دخلت المنزل (الجالوصي)  ...الذي قمت باستئجاره في رحلة
للمدينة ...سبقت هذه الرحلة الخريفية...

تلمست موطن الفانوس ...والكبريت ...و (القرجة) ...وحفظتهم معا...
كما أمنت موضع عدد اتنين سندوتش ...جبتها معاي من مدني ...تحوطا
لمثل هذه الحاالت ...ال سيما وأنا غريب ال اعرف احدا ...وال يعرفني
أحد ...حتى الشمس التي تابعتني منذ الصباح ...وأدخلتني لهذه الدار
تهاوت غربا ...غير اسفة ...ترود مخبأها ...وقد تم لها ذلك فافترقنا ...ال
أدري ان كانت هي قد واجهها اظالم وليل دامس ...كليلي الذي قد بدأ
يداهمني شوية ..شوية.
كنت مطمئنا والغريبة ما خفت أبدا ...رغم التوقعات السالبة ...التي
كبلتني بكلياتي ...ولم تدع لي فرصة للوقوف عند مرتع طيب ...أو اتكاءة
عطوفة ...الكهربة كانت قاطعة  ...ولعت فانوسي الصغير ..ففرح ابني
كثيرا وتألألت عيناه  ...وأبدتا بريقا فاق ما جادت به شعلة الفانوس
الفاترة ...والتي في حينها ...دفعت الينا برائحة الجاز  ...بعد ان بدأ
يسري الى أعلى القيطان...
سرت النشوة فينا نحن الثالثة ...ال مجال لدينا لممارسة نشاطات
المطبخ  ...بى صراحة ما جاهزين...العدة في الدوالب الكبير المشحون
من األبيض ...ولم يكن بحوزتنا اال بعض االواني الصغيرة زي:
كورة كورتين ...وصحن صحنين ...وكباية كبايتين ...وحاجات زي
دي ...بس كنا حتى هذه اللحظة مبسوطين شديد ...
نحن االن في برندة صغيرة حوالي اتنين في اربعة امتار ...بابها
نملي ...وأثاثها الذي وفرناه ساعتها...سريرين فقط ...عالوة على العدة
الجات معانا من برة ...ومن بينها هذا المصباح الذي بيننا ...و (القرجة)
المتكولة في الركن ..جنب باب النملي....
دخلنا االن داخل الليل ...الذي لم اتوقع أن يكون أسودا بهذه
الصورة ...سمعت ب( ..ليل كوادي العير) ...وسمعت ب(..الليل الذي هو
مدركي) ...وسمعت ب(..الليل الفيهو الواحد لو طلع أصبعو ما
يشوفو)  ...لكن الليل األنا فيهو دا فات الحد ...وتعزى هذه المضاعفة
للسحاب الثقال األسود ...وللزوابع التي تبعته ...وللمطر الشعفوفة...

الذي ال يعرف ال شولة وال عالمة وقف ...بس كان يتعامل مع عالمتين
اتنين فقط هما:
 عالمة االستفهام ؟؟؟؟ و عالمة التعجب !!!! ...مع انهما يبقيان على حالهما من غير أثر...فليس هناك من مجيب...
ضاعت أسماعنا وسط هذا الضجيج ...الذي نام طفلنا على ايقاعاته
المتنوعة ...لكن متى يا ترى ننام نحن الزوجين؟....
ال ادري ...فالجو ما جو نوم ...فقد تفتحت نوافذ الغرف السقفية
(العرش) من كل جانب ...كان العرش بلدي لم يشهد صيانة من وقت
طويل ...على ما يبدو ...فاخترقته جداول من أثر المطر ...نازلة بكل
قساوتها ...مما اضطررنا عنده بفتح الدوالب الكبير ...وأخرجنا ما
استطعنا من أواني ...شي جرادل ..وشي حلل ..وشي بستالت ..وشي
كوار ...كلها كانت جاهزة عند المصب العلوي ...فكلما امتأل اناء حملناه
الى خارج الغرفة ...نزيد من مائه ذلك الخضم الفائر ...الذي تتداعى
أصواته علينا ...وتزداد ضجيجا ...كلما دلقنا أو أفرغنا عليها ماء انية
من األواني...
طال وقت أنشطتنا العملية ...وطال معها ليلنا حتى حسبناه بال
انتهاء ...وبعد الليل ما هود ...خفت حدت الزخ ...لكن ابواب السماء ال
زالت مفتوحة ...والظالم ال زال يتداخل مع بعضه ...ليصبح أكثر سوادا.
في القرى ...وعند أطراف أريافنا يقولون:
( الليل انقسم) ...أو (الليل هود) ...لكن الزمن حينها لم يتجاوز الثامنة
أو التاسعة ...فهناك صوت يقول:
(هنا الحدود)...

والكل يعرف ذلك  ...اال اثنين غريبين...على الديار ...وفي ليلة ماطرة...
ال يزاالن يتانسان مع الماء ...ويعبثان بذراتها ...بمثلما بللت اثوابهما
عمدا بمكيالها الدافق...
أثناء هذه األحداث العملية ...وما تبعها من توجسات...وتوقعات ...قد
ال تسر ...دفع بمعظمها هذا الليل الدامس ..المطير ..القاسي ..متاخيا مع
وحشة الغربة ...والبعد عن المألوف ....سمعت صوت باب الحوش يفتح
بقوة ...فزاد الضجيج ضجيجا ...وخرج ما كان يجوس بالداخل الى
الخارج ...وتعمق التوجس ...الذي أثار الترقب ...وبدأ ما كان مستورا
واضحا جليا ...فنظرت حينها بخفة الى (القرجة) ...فقد (جات حوبتها)...
وكأني بها كانت تغط في نوم عميق ...استسلمت له قبيل منام طفلنا...
تساءلت وقتها مع نفسي:
هل تستطيع تلك القرجة الدفاع عنا؟ ...أم أنه كان من المفترض أن أرفق
معها ...مساعدا لها ...كالسكين مثال؟ ...لقد تمدد نقاشي مع نفسي
فقط ...وليس أمام زوجتي الخائفة ...تمدد لفترة طويل كما ظننت اال أنها
غريب أمرنا نحن البشر دائما
ال تمثل اال جزءا يسيرا من الدقيقة...
نستعد للشر أكثر من الخير ...وللتوقعات السيئة أكثر من حسن النوايا
وتوقعاتها ...لقد وضعت نفسي في موقف المدافع وليس المعتدي ...لم
يدر بخلدي قط ...أن من حولي في هذه الديار هم بشر مثلي ...ولم يخطر
ببالي أنني فرد منهم ومثلهم ...لكني حينما رجعت من حسابي مع
نفسي  ...كان الليل أقسى ...والمطر أشد ...والغربة أصعب...
والمسئولية جمر يتقد ...فبمعيتي امرأة وطفل رضيع ...وأمامي ظني
وترقبي ...اذن كان ال بد من (القرجة) ...في مثل هذه المواقف..
جلبلغ ...جلبلغ ...جلبلغ ...هو صوت أقدام تطأ قاع بركة الماء ...
التي تجمعت في الفناء أمام الغرف ...و عند رفعها تنسل الى أعلى
بقوة ...نسبة اللتصاقها مع الطين ...عرفت أنه انسان قادم الينا بارادة
قوية ...ومع سبق االصرار والترصد...

عند هذا الحد وجب االستعداد الكامل ...أدرت الفانوس خلف
الجردل ..ودفعت بزوجتي الى أقصى البرندة ...وبخفة من أكمل
استعداده ...تناولت (القرجة) ...التي أصبحت في وضع أعلى من
رأسي ...اقتربت الجلبغة مني ...جلبلغ  ..جلبلغ ..جلبلغ...
كان الباب النملي مشنكال ...بحلقت من خالله من بين بوابات ذاك
الظالم الكثيف ...فتبين لي شبح انسان ...وهذا ما تخيلته تماما ...لم يدنو
من خيالي تلك اللحظة اال اسم فلم ...كان دخلته في سينما الثورة ...الدور
الثاني(...شعب) اسمه:
(القاتل) ...فوضعت نغسي بطال لفلمي الذي سيبدأ عرضه بعد قليل...
فازددت عافية ...حتى أني تنحنحت ...وعمدت الى شد أوتاري
الصوتية ...حتى تبدو في ما يتناسب مع الموقف ...وما تنسوا اني بتاع
بيولوجي ...رأيت ساعتها أن أكون المعتدي وليس المدافع ...فالهجوم
صار أفضل من الدفاع...وأنا واثق كل الثقة من (قرجتي) ...فهي من
السدر ...ال بتسوس وال بتنكسر ...أما القبضة كانت قبضة شاب ماكل
وشارب بى مزاج ...بصرف مرتب أستاذ ثانوي ( )١٢جنيه ..الدرجة دي
اس  ..درجة قيادية ...وبعدين معاي مرة تحت حمايتي ووليد باكورة
انتاج ...يساوي الدنيا وما فيها ...من ناحية االستعداد ..ما فضل لي اال
أتحزم وأنكرب بى العمة ...فأساسا البس عراقي مع الركبة وحفيان...
بس كنت بقول هللا يكضب الشينة ...انا زول جديد في الحلة ...واسوي
لي رقبة؟ ...وكمان ما معروف تكون رقبة منو؟ ...زول من ناس
الحلة؟ ...وال غريب زيي كدا؟ ...امكن يكون ود العمدة ...وال ود شيخ
الحلة ...وال من الجيران جايي سكران وضهب من بيتهم...
الكالم دا كلو خليتو بعيد ...وما باقي قدامي غير الموت ...يعني
الحكابة دخلت اللحم الحي ...وأتعدت مرحلة الفليق والجريح ...فبقت
موت ..موت.
يبدو لي أن هنالك خط محدد لكل شأن في هذي الحياة ...فتخطيه قد
يجلب الكوارث ...والوقوف عنده قد يجلب الهواجس ...وهو غير

مفيد ...واالبتعاد عنه ال يريح النفس بأية حال من األحوال ...عليه يبدو
أن اتخاذ القرار ...ولو على عجل ...هو الرأي الصائب ...أأكد لكم اني
االن اتخذت قرار المهاجمة  ...الذي يتمثل في فتح الباب النملي بالسرعة
الفائقة  ..والهجوم المباشر على ذلك الشبح ...واليبقى يبقى( ...سجن
سجن ...غرامة غرامة)...
تنحنحت ثانية فوجدت النحنحة قوية تليق بالحدث ...وعمدت لشد
األوتار ثانية فوجدتها على العهد  ...فتحت فمي المليء بالثقة ...وقبل
البدء في الكالم  ...جاءني صوت من ناحية الشبح يقول:
(السالم عليكم يا أستاذ ...أفتح الباب أنا جارك أحمد)...
موقف يشيب الرأس ...ويدعو للجنون...ال أدري وقتها ما ألم بي...
رميت أداة الحرب ...بعيدا ...أعني (القرجة) ...وفتحت باب النملي من
غير ارادة تذكر  ...فدخل علينا رجل خمسيني ...وسيم ...توسمه عالمات
الرجولة ...ويغمره الحياء واألدب ...يحمل صينية صغيرة (صينية
شاي) ...مغطاة بغطاء حلة كبيرة ...وضعها في طرف السرير  ...وصاح
بصوت عالي:
(أنا جاركم أحمد عبد الماجد حمدون ...بتعرفو صديق حمدون؟...أنا عمو
أخو أبوه ...جبت ليكم عشا خفيف  ...والدنيا مطرة ...ياهلل اتفضلوا
أكلوا ...بكرة الصباح أنا بجي أصبحكم ...ونتعارف ان شاء هللا...)...
وذهب بنفس الطريقة التي جاءنا بها...جمبلغ...جمبلغ...جمبلغ( ...كانت
قراصة بى دمعة بوخها يلوي)...أنستني ما وفرته من تغذية احتياطية...
كان تناولها أولى ...لوال ظروف الحرب ...التي سادت المكان ...لقد كان
سمع الرجل ضعيفا ...لذا كان صوته عاليا .....حمدت هللا كثيرا أنني لم
أستخدم أداة الحرب تلك (القرجة) ...فلربما صرت أنا ...لست أنا االن.

بعد الليل ما هود...
()٥
--بحسب معرفتي اللصيقة ألخي الدكتور الطيب دمحم العماس ...الذي
تحسسته عن قرب ...فلمست فيه صفاء السريرة ...وبياض النية...
وحالوة العشرة ...ونقاء الدواخل ...يعني كان زول يستطاب التوادد
معه ...فهو نبت طيب ...ال بغلت عليك ...وال بوسخ ايديك ...أكرمني
يوما بمقترح جميل يتلخص في قوله لي:
(لو داير تسافر بورتسودان ...سافر بالبص ...مشية واحدة وما بقيف
بيك اال في بورتسودان ...ما في أي نوم في الطريق ...وكمان سريع
ومريح ...وأحسن ليك من القطر)...
وقتها لم أكن أعرف هذا النبأ ...لكني قبلت المقترح ...وفي يوم تال
ذلك بأيام ...توجهت معه لداره ...التي تقبع غير بعيد عن محطة بص
بورتسودان  ...ألقضي ليلتي معه ...فقد كان يتحتم علي  ...أن أكون
بالمحطة عند الساعة الثالثة صباحا ...حتى أتمكن من حجز مقعدي
بالبص ...ويتم ذلك بقطع التذكرة ...وتسليم العفش.
في الثانية صباحا وبعد ما الليل هود ...تحركت كدرلي نحو المحطة...
ما كان في تاكسي أو أي وسيلة مواصالت أخرى ...في ذلك التوقيت غير
(خ ...)٢٢والمسافة غير بعيدة ...وعفش مافي ...بس شنيطة صغيرة
معظمها من الداخل أجوف ...ال شيء فيها غير غيارين تالتة...
قدمني دكتور الطيب حتى أوصلني المحطة ...أكملت كل االجراءات
قبال العين تشوف ...وحشرت نفسي داخل كرسي وثير  ...سا عدني
كثيرا في مديد ساقي الطويلتين ...وكان مع الشباك ...كنت سأكون أكثر
راحة لو كنت بسف الصعوط...

في الخامسة تماما تحرك البص الذي استلطفته كثيرا ...وبنيت عالقة
طيبة معه ...فاستهواني واحببته ...بعد ما حببني في الجلوس فيه...
ومنحت عيني أثناء ذلك الجلوس المرضي ...كامل الحرية ...في أن تضم
أجفانها ...أو تباعد فيما بين كل اثنين منهم ...بالمقدار التي تريد...
يعنى لها الخيار أن تدعو للمنام ..أو لليقظة ...أو لما هو بين بين...
خالص ركبنا الظلت ...وركبت في عقلي شريحة بورتسودان ...علما
بانو الزمن داك ...ما كانت في موبايالت وال شرائح وال يحزنون ...كل
شيء كان افتراضي( ...جرة واحدة) ما فيها أي فرفرة...الكل كان
صامتا ...حتى محطة الخياري ...تخلل المسيرة غميض ..وفتيح..
وبعض (الغنتسة)...
حتى اللحظة لم ينتابني وهن وال نصب ...بل غمرني انتشاء لذيذ...
وبالذات بعد تناول الفطور وعدد اتنين فنجان من الجبنة المحضرة من
عيش الفتريتة المحمص ...كبديل عن البن ...الزمن داك زمن نميري كان
البن معدوم ...لكن كتر خير الذرة ...أصبحت البديل الناجع له ...فبعد
تحميصها تصبح سوداء اللون ...مثلها ومثل البن ...والرضاء نفسي
تناولت فنجانين من الجبنة البديلة ...والغريبة اني اتكيفت ...وظبطت
راسي تمام ...ودخلت البص مباشرة بعد البوري األول....
كنت أشعر بسعادة غامرة ...ارتب في أموري في بورتسودان عن
بعد ...سرح خيالي بعيدا عني ...وقد عانيت كثيرا في أن الملم أطرافه
بداخلي فأبى ...فقد ظل يجفل تارة  ...ثم يغشاني هنيهة وينطلق بعدها
بعبدا ..بعيدا ...يسبح في متاهاته من غير قيود ...وفي لحظة ال أكاد
أبينها افترقنا ...وكان ذلك (فراق الطريفي لى جمله)...
لم يعاودني خيالي ...اال وأنا أفتح عيني في محطة ريبة ...المحطة
الخارجية لمدينة كسال ...اخبرونا أن االنتظار هنا لن يطول ...ففضلت
البقاء بمقعدي عن النزول ...البطن مليانة والحمد هلل ...والراس
مظبوطة ...والجسم اخد راحته تمام...

رأيت من خالل الشباك سائق البص وهو يجلس على األرض...
ويتناقش مع مجموعة لم أتمكن من رؤية أي أحد منها ...لكنى كنت
أسمع بعض أطراف الحديث ...فاألمر ال بهمني كثيرا ...اال أني التقطت
أثناء ذلك النقاس ...الذي كان يدور بينهم  ...جملة تقول:
(دي حاجة وطنية)...
الحقيقة شغلتني الجملة كثيرا ...وجذبت انتباهي كثيرا ...فأرخيت السمع
كثيرا ..كثيرا ...وجمعت مما سمعت أن المجموعة التي ظلت تناقش
السائق  ...كانت تحاول الحصول على مقاعد بالبص لبورتسودان...
علما أن الوقوف شماعة كان ممنوعا منعا باتا ...حسب لوائح المرور...
كنت ساعتها تواقا لمعرفة المزيد ...عما يجري خارج البص (شمشرة
وبس)  ...ولكن ما باليد حيلة ...فقد انتفض السائق من أرضه وأخذ
مقعده خلف (الدركسون) ...لكن مشيئة هللا خدمتني كثيرا ...فقد دخل في
البص أربعة أشخاص (وقفوا شماعة)...
يبدو أن األمر بقى جد  ..جد ...ومن هنا ستبدأ القصة ...قصة السرقة
المثيرة ...التي حباني هللا ...أن أكون شاهد عيان على أحداثها وهي
تروى لي  ...والتي مضت على ةأحداثها أربعة عقود بالتمام والكمال....

القصة:
--(بالقرب من مقعدي في الممشى ...جلس شاب يرتدي قميص أبيض
وبنطلون من لون اخر ...كان بجلس على شنطة صغيرة ...كنا نطلق
عليها بمثلما كتب على صفحتيها(...رحلة سعيدة) ....من خلفه كانت تقف
امرأة قصيرة ...البسة توب جارات ...ذو الوان متعددة ...وتحمل على
صفحتها اليمنى طفلة صغيرة ...تبدو من مالمحها أنها رضيعة ...من
خلف تلك المرأة يفف رجل نحيل ...أطول قليال من المرأة ...تالعب جسده
داخل جالبية رثة ومتسخة ...مفتوحة ومن غير زرائر ...كان لونه

شاحبا ...فارق االسترخاء منذ وقت ليس بالقصير ...خلف ذلك الرجل
كان يقف شاب اخر ...يرتدي قميص أبيض وبنطلون ال يتشابه لونه مع
لون بنطلون الشاب الذي يجلس بجواري ...كان يمسك ماسورة الممشى
العلوية بيسراه...
اذن هؤالء هم فريق النقاش مع السائق في محطة ريبة ...بدأت أشك
في األمر ...يتجدد السك كلما راودتني مقولة:
(دي حاجة وطنية...)...
في الحقيقة (الشمار حرقني) ...وما عرفت من أين أبدأ ...تلفت كثيرا...
ومديت رقبتي جاي ..وجاي..واتململت في قعدتي ...ماهو الزم أعرف...
ولسة أنا في نص المسافة لبورتسودان بالتقريب ...والزم أمال وكتي بى
أي شيء  ...بقيت أفتش لى حاجة ...أدخل بيها على الزول القاعد فوق
الشنطة الجنبي دا ...وما القي ...ولسان حالي يقول:
(يا ربي تحلها)...
أخيرا وبكل جرأة اتلفت على الزول بكلياتي ...بس شفت راس الخيط
ظاهر للعيان ...كان هو مسدس أسود ...يخرج من بين زرائر قميص
الزول المستهدف ...خالص وقعت لي تماما ...دا رجل بوليس وبس...
وهو الوحبد الذي يمكن أن يرضي غروري ...ويخمد لهيبي الداخلي...
الذي ما عدت أحتمل اشتعاله ...وعلى الفور وبدون مقدمات ...خاطبته
بعد التحية ...وكأني أعرفه تماما ...يعني انا بورتسوداني زيك ...وبعرف
ناس البوليس تماما ...فقلت له وعلى شفتي ابتسامة خفيفة تدعو
للتاخي:
 الليلة ماال مسدساتكم تتطاقش كدا ...ان شاء هللا خير؟...رد الرجل التحية بأحسن منها ...فازددت اطمئنانا ...وسرت في دواخلي
نشوة لطيفة ...كسرت كل الحواجز ..والموانع ..والجدر  ...تململ
الرجل ...وبدأ يحكي ....بعد ما أسمعته مقولة (دي حاجة وطنية)...
ومما جاء في حديثه معي  ...ما يلي:

((في الميناء الجنوبي المعروف باسم (الجنوبية) ...خرج أحد
الحجاج ...يعني أحد أولئك القادمين من جدة ...عبر بواخر الركاب...
وكان يحمل شنطة صغيرة في يده ...بها تمانين ألف لاير  ...تحويشة
العمر ....ماسكها كويس وبراقب في عفشه ...طبعا النشالين والحرامية
المحترفين في الحتة دي ...موجودين بى الهبل ...ترصدوه وتابعوه..
ونشنو على الشنطة ...وفي لحظة مواتية ...اندفع أحدهم نحوه  ...ختف
الشنطة وزاغ ...بين المجاميع الغفيرة من القادمبن ..والسواقين..
وعمال الميناء ..واختفى في لحظة ...ودا طبعا يكون تم بمساعدة زمالئه
الحرامية ...في هذه اللحظة سقط الرجل أرضا مغمى عليه ...وعندما
أفاق نصحه الحاضرون أن يبلغ في أقرب نقطة بولبس ...وهي نفطة
بوليس (ديم موسى) ...وتم ذلك وبعد قليل من التحري سقط الرجل أرضا
مرة ثانية مغمى عليه ...ونقل على أثر ذلك للمستشفى...
المهم ناس النقطة أتصلوا بي أنا والزول الواقف ورا الزول أب جالبية
داك ...نحنا االتنين زمال في المباحث زي ما انت عارف ...ونسبة لكثرة
أحداث السرقات ..والختف ..والتعدي ...أخدنا خبرة كبيرة في معرفة
الحرامية والنشالين ومواطن سكنهم ...فعلى الفور عرفنا أنو البختف دا
من الحرامية هو (فالن) الذي يسكن في المكان الفالني...فتحركنا لمنزله
على الفور ...ووجدنا المنزل مغلقا ...الجيران أفادونا بأنو قبل شوية
خرج هو ومرتو ...نحن وحسب الخبرة بنعرف تماما تحركاته..
واتجاهاته ..والى أين سيذهب...
ذهبنا للنقطة و لم نتحصل على عربة في القسم ...فتحركنا عن طريق
المواصالت الى كسال ...هناك عملنا تحريات خفيفة في مواقف البصات...
وعلمنا أنه تحرك نحو حلفا الجديدة ...ومن غير تلفت تحركنا نحو حلفا
الجديدة ...وهناك في موقف مواصالت الخرطوم ...لمحنا الرجل الهدف
الما بغبانا ...هو وزوجته ...وهما اللذان يقفان من خلفي االن ...الراجل
عرفنا فارتبك ارتباكا شديدا ...وبعد ما قبضنا عليهو ....سلمنا الشنطة
من غير مالواة ...واقترح علينا ونحن نسوقه للقسم ...اقتسام المبلغ
فيما بيننا ...وأصبحت هذه جريمة أخرى...االن أنا أجلس على شنطة بها

تمانين ألف لاير سعودي بالتمام والكمال ...بعد أن تم حصرها في مركز
بوليس حلفا الجديدة ...وهي وزي ما شايف شنطة قديمة ...لف القروش
بداخلها بى قطعة قماش كبيرة ...عشان تبقى سنطة غيارات وما في زول
يشك فيها..
أشدت كثيرا بالمجهود الذي بذله هو وزميله ...وبأمانتهما ...
وأوصيته أن ال يخبر صاحب القروش بأن ماله فد جمع ...فستكون
المفاجأة عليه قاتلة... ))...لكن تدرجو في توصيله المعلومة حبة ..حبة.
أخيرا حملته تحياتي للمقدم دمحم األمين ...واوصيتو أن يقول ليهو عمر
العماس بسلم عليك ...ودا لزيادة الخلطة تسبيكة ...ولبث الطمأنينة لديه.

بعد الليل ما هود...
()٦
في بورتسودان وفي أيام مجدها ...وقتما كانت شوارعها تغسل ليال
بالماء العذب ...كي تصبح عروسة طيبة ..ندية ..ومشعة ..في يومها
الذي يلي ليلة الغسيل ...سميت (عروس البحر األحمر) ...واستحقت
االسم ...فانك يا عزيزي القارئ ...كلما قلبت صفحات محتواها الزاخر...
وامعنت النظر ...وتبصرت أينما أردت في مناحيها الجاذبة ...فانك لن
تذهب بعيدا  ..فسيظل ما تصفحته منها ...يسوقك و يجبرك على العود
لها ...ويلويك اليها وانت اكثر متعة وانتشاء ....وعليه يصبح التجوال
بين مرافئها ...وداخل أفيائها...ادمانا ...ومرتعا يطول أمده ...تتعانق
أواصره الطيبة ...في الفة متفردة ...تضمد الجراحات ...وتعود بأيام
الصفاء الماضيات.
هكذا كانت مدينة الثغر  ...تبسم لك ان طالك السأم ...وتدنيك اليها ان
خفت الفراق ...وتدسك بين جوانحها ان ألم بك الخوف ..أو الجزع ..أو
سوء التوقع ...وهو أبعد ما يكون عنك ...فهي في كل األحوال تؤكلك..
وتسقيك ..وتغنيك ...فهي مشبعة بصالح عطائها  ...ومروية بعذوبة
يعجبني ويمتعني كثيرا ...عند
مجتمعها ...ومغنية بفائض ثرواتها...
تمدد الحديث لدى بعض من قومها ...وتبادل الكلمات بينهم ...قلب
الزاي داال ...فاذا أراد أن يقول (نزلني)...ينطقها (ندلني) ...ويعني:
أنزلني ....وبعض من قومها يعجبني عندهم قلب العين الفا ...فعندما يريد
أن يقول لك( :انت ما تعرف؟) ينطقها( :انت ما تأرف؟) ...فالمعرفة
تصبح نغما يشجي ...وعند بعضهم االمالة سمة تزين كالمهم...
فينطقون (القراصة)( ..القراصي) ...فيستطاب تناولها بأي مالح
موجود ...وعند بعضهم تصبح الخاء هاء ...فيقولون( :انت دهلك أيه)
بدال عن (انت دخلك ايه) ...وهنا يجب التعظيم ..واالنتباه ..ورد التحية...
ويا عجبي عندما يقدمون االسم على الفعل في الحديث ...فيستحق الواحد
عندها أن يقلب هوبة..

أما حديث السفن ...والعبارات ...والقطارات ...فهو شأن اخر...
وبالذات عندما تختلط األصوات مع بعضها ....فهي سمة خاصة عند
االحتفال برأس السنة ...عندما تتعلق كل األصوات ببعضها ...على
أطراف صيوانات المسامع ...عند الثانية عشرة ليال ...وعلى الساحل..
فلك انذاك ان تتخير ما تريد سماعه منها  ...أبواق البواخر  ...وصفارات
القطارات ...واجراسها ...ونغمات الزوارق ...وبوري السيارات صغيرها
وكبيرها ...تنبعث جميعها ...في تمازج تام ..مع أصوات الشباب
والشابات ...واصوات االطفال ...وايقاعات التصفيق ...والتصفير...
والنغمات ...وغير ذلك الكثير من األصوات المتداعية ...التي تشكل
سمفونية منتظمة ومتداخلة ...تسري في الدواخل بهمس خافت ...ورنين
محبب أخاذ...
كانت المدينة كلها وفي غير مناسبة أو احتفال ...فيضا من األلق
والتسامي والرقي ...جاذبة للحد البعيد ...وبال انتهاء ...مزودة بأدوات
الجذب العصرية المقنعة ...تبادلك المحنة ..وتوفر لك المأوى الدافئ....
وتمنحك صدق الحياة ...ولطفها التلقائي ...فأسرتني وصرت من
عشاقها ...واستمالتني اليها كثيرا ...فاتخذت فيها منزال ...وكمان مبني
من الحجر ...وهو بناء يتسيد األبنية الخشبية ...وعليه أصبحت وكغيري
من العاشقين ...من مواطنيها ...وتعلمت فيها كيف اتخير حروفي وأقلبها
حيث ما شئت ...فعلمتني كيف يكون لكل مقام مقال...
داخل حواري المدينة المضيافة ....تعرفت على الكثيرين من أهلها...
الذين سبقوني في عشقها ...فشيدت أبراجا من المعرفة ..و الصداقات..
وااللفة معهم ...ونمت حكاياتي وقصصي بينهم ...وأصبحت بالتقادم
بنايات راسخة ..تمأل نفسي أحاسيس طيبة ...وذكريات متشعبة...
تدنيني ...وتبعدني ...وتقودني الى حيث تشاء ...فكأني ثمل يتلمس
مواطن االرتكاز ...من غير هدى ...أو وجهة ...أو اتكاءة امنة تذكر.

بعد ما الليل هود...
()١
-----------الجزء االول:
كان اليوم جمعة ...وكانت طيبة كالعادة ...جمعني وثلة من أطيب من
حباني هللا بمعرفتهم ...فتية من الخلصاء األوفياء  ...من الذين تاكل
وتقش في تيابهم ...ال يدركون من التواصل اال أحسنه ...ومن التالقي اال
أجمله ...جاذبون ومحببون ان تجالسوا ...لطفاء أصفياء ان تحدثوا...
كرماء بسطاء ان تسامروا ...أنبلهم خلقا جميعهم ...و زول الحوبة منهم
كلهم ...ورفيق الوحشة فيهم كلهم ...ال يعوزهم صدق التاخي ...وال
يخطئهم اخالص النوايا ...قل ما تقول عنهم:
(انهم عقدة واحدة تقطعهم سكين)
الف هللا بين قلوبهم ...وجمعهم القدر في منزلي ...الذي كسته تلك
الجمعة دثارا دافئا ...في مدينة بورتسودان...
لم ينتصف النهار بعد ...اذ أنا سنؤدي صالة الجمعة عند بدايات
الزوال...
خرجت من المنزل لقضاء أمر ما ...وعلى بعد خطوات معدودة...
اذا بكلب أحمر اللون ...من بنيته تبدو قوة عضالته ...جاءني مكشرا
مسرعا منقضا علي ...اخذا بعرقوبي ...ولوال لطف هللا والجالبية...
لسبب لي عاهة تابعتني بقية ايامي في الحياة ...غايتو قفزت من أمامه...
ورفعت يدي في وجههة المرعب ..وبقوة خرجت كلمة (جر)...من بين
شفتي كلعنة قاسية ...تراجع الكلب على أثرها قليال ...لكنه ال زال
مشمرا في طور االستعداد للمواجهة ...عليه قررت الرجوع للبيت ...طبعا
كانت المرقة خفيفة ...ال تستدعي شيل العصاية أو أي سالح اخر ...علما
أن األفندية ال يحملون أدوات القتال باعتبارها عالمات تخلف ...وأنا منهم

طبعا ...عند الباب منحت الكلب ...الذي غمرته روح االنتصار ...نظرة
ظلت تدفعني ألن أتناول لي حاجة من جوة أثأر بها لنفسي ...لكني لم
أقدم على تلك الفعلة والحمد هلل ...فربما تكون نهاية المعركة خاسرة
بالنسبة لي ...المهم عضيت سنوني ...وكرجتها في خضب شديد ...وفي
حسرة مأساوية ...وتبين لي بعدها أن الكلب األحمر هو كلبة ..يعني
انثى ...بعد ما الحظت شطورها الكتيرة المدلدلة ...الجاراها بى تحتها...
المسألة كبرت شوية ...وشعرت بالدونية تماما ...أسي أقول للجماعة
الجوة ديل شنو؟ ...أقول ليهم عضتني كلبة؟ ...الكالم دا عيب ...أحسن
أقول كلب وبس ...وما أظن واحد منهم يسأل من لون الكلب ...وال
عيونو الحمرالمخيفة ...وال عضالته القوية النفزعة ...وال تكشيرتو
المرعبة القاتلة ...فهو كلب يعني كلب وابن كلب كمان وخالص...
دخلت على الجماعة الطيبين ...الذين بدو في تجهيز وجبة االفطار
العزابية ...بلحومها ..وأسماكها ..ودجاجها ...وكل منهم يظهر االبداع
فيما أوكل اليه من صناعة أكلة معينة ...تفاجأ الجميع بعضة الكلب...
فأشاروا الي بمصر الليمون في محل العضة ...عشان الليمون بفسد
الفيروس ..وبعضهم قام بربط الساق ...عشان الفيروس ما يمشي مع
الدورة الدموية لى فوق ...عشان لو وصل المخ تبقى مصيبة كبيرة ...
تاني ما بتداوى ...زي ما كان بقول ...وبعضهم قام باخراج الدم...
بالضغط على مكان الجرح ...وهم أثناء ذلك ال حديث لهم وال أخبار اال
عن عضة الكالب ...والسعر وما ينتج عنه ...من عواقب وخيمة غير
محتملة ...وبعضهم يشير بأنها عضة بسيطة ما فيها شيء ...لكن برضو
الواحد يتحوط ليها ...وبعضهم يقترح مراقبة الكلب لمدة عشرة أيام...
فان مات الكلب فهو سعران ...وان لم يمت فهو غير مصاب بالسعر...
ولك أن تتخيل معي عزيزي القارئ ...كيف كان وقع حديثهم في نفسي...
المغلوبة على أمرها ...المهم الفطور جهز وغلبني األكل ...خالص ما في
شهية والنية اتقفلت مية المية ...بعد ما كانت فاتحة مية المية ...وأنا
تاني يوم يفترض أسافر لجدة ...فاالجازة كملت والزم أمشي أشوف
شغلى...

اقترح علي أحدهم أن اذهب للمستشفى ...وطبعا الدنيا جمعة دكاترة
ذاتهم مافي ...اال النبطشي ...وعيادات خارجية مافي ...لكن برضو قلت
أحسن أصل المستشفى ...فالسعر دا أنا ما بقدر عليهو ...مرقت بره
وخليت ليك الجماعة في فطورهم داك ...وعلى المستشفى عدل....
وصلت وفي الحوادث كان هناك طبيب عمومي واحد ...أما المرضى
فكانوا قرابة المئة ..ومعظمهم من النساء ...شوف الصدف الكلب طلع
كلبة والمرضانين نسوان ...وأنا في نصهم واقف ...غايتو يوم مخجل
شديد ...والدكتور كان في مجابدة بينهم ...كل واحد داير يحكي ليهو
االمه ...ال بالصف وال بالدور ...روكا وبس ..وهنا أذن األذان لصالة
الجمعة  ...فهل أذهب للصالة؟ وال الزم بعد الغسل ...أتوضأ وال أتيمم؟ ما
أصلو أول مرة يعضيني كلب ...وما عارف عضة الكلب دي بغسلوها
بالموية وال بمسحو عليها ...وين ألقى اليدلني؟ ...ربنا أراد أن يخرج
الدكتور من وسط ذلك الجمع ...في سرعة فائقة ...كأنو داير يخارج
نفسو ...فسكيتو سكة كلب ...ولميت فيه وهو ماشي وأنا أسأل:
(أنا يا دكتور عضاني ٦كلب ...لكن ما أظن يكون بي سنونو امكن يكون
بأظافرو) ...وانتكلت على كتف الدكتو بى ايدي ..ورفعت محل العضة
عشان يشوفو ...قال لي مهما كان انت الزم تاخد المصل ...ولمدة واحد
وعشرين يوم ...حقن في السرة ...ومشى مسرعا التقول ساكيهو
كلب...وخالني ...وساعتها بقيت في حيص بيص ...الصالة فاتتني...
ورجعت البيت األكل غلبني.

بعد الليل ما هود...
()١
الجزء الثاني:
كانت ليلة السبت ديك ...التي قضيتها وحيدا ...غير عادية ...ال أعلم كم
نمت فيها من الساعات ...وكم تقلبت فيها على الفراش ...بالجد كانت
أطول من ليل االالم ...البقولوهو ...انا ال أشعر بألم عضوي لكن ما
يجوس بالدواخل ...أقسى ..وأكبر ..من أأللم الذي ينتج عما يلم
باألعضاء...
تصورت في تلك الليلة أني سعرت ...وأنا ما عارف أعراض السعر
كيف ...ولم أسأل عنها ...لكن يمكن العض من بينها ...وتصورت أني
شفيت تماما وطلعت الحكاية برانية ...لكن طوالي أرجع للمثل السوداني
البقول:
(حلم الجعان عيش).
لقد طافت بي خياالت متدافعة ...معظمها يؤدي للهالك العضوي او
النفسي ...وأنا في طور من أطوار العمر ...الذي يتوق للحياة بنهم زائد
ال يقبل التراجع ...المهم ما قبل أذان الفجر كنت أقف منتصبا على
رجلي ...أخطو بضع خطوات استكشافية للرجل المنكوبة ...ما شعرت
ساعتها بشيء يدعو للشفقة ...وبعد بزوغ فجر يوم السبت المرتقب...
ثم بعد الصالة ...وشروق شمس ذلك اليوم ...توجهت أجوب شوارع
المدينة ...افتش عن عيادة خاصة ...تمارس نشاطها صباحا ...ومن بعد
البحث المضني ..واالستفسارات المتعددة ...وصلت الى األمل الضائع...
واقتحمت المبنى ...أفادوني أن الدكتور سيحضر عند العاشرة صباحا...
طبعا صباحا ...يعني نهارا ...لكني كنت أحسبها ليال ...وذلك مما يسود
دقائقها من الكثرة والوفرة ...صبرت ..وصبرت ..حتى أدمنت الصبر...
فجاءت العاشرة تتبختر ..متثاقلة تمشي الهوينا ...وبعدها بقليل انبلج
صبحي وحضر الدكتور ...مشرقا صبوح الوجه ...مليء باألمل

الناضح  ...فهو عكسي تماما ...وقد كان الفارق في حالينا كما هو ما بين
المشرق والمغرب  ...رد علينا نحن الجالسين المرضى ...في رشاقة
متناهية ...كنت األول بال منازع ...وقبل أن يتوهط الدكتور في مقعده
ندهوني  ...فدخلت ...وجلست أمامه ...مما تشكو يا شاب ...قالها بصفاء
نفس ...ال تتشابه بأية حال من األحوال عما كان يدور ...في ذلك
الوقت ...داخل نفسي الجريحة ...ال أخفي عليكم فقد انقبض صوتي
فجأة ..وجاءت اجابتي مخلوطة وملخبطة شوية ...يعني جزء منها
كالم ...وجزء تمتمة ...وجزء اشارة ...غايتو يا هللا الدكتور فهمها...
(كدي وريني مكان العضة)...
جملة رمى بها الدكتور علي تلقائيا ...
فأسلمته رجلي على الفور ..تفحصها ...وقال لي:
(الزم تاخد المصل ...وهو واحد وعشرين حقنة ...بسيطة وما بتعطلك
من شغلك) ...أخبرته أني اليوم مسافر الى جدة...
فأنا مغترب والزم أحصل شغلي هناك ...وما ممكن أنتظر واحد وعشرين
يوم للعالج ...استبشر الدكتور خيرا بكالمي وأردف قائال:
(دي أجمل حاجة  ...في السعودية في حقنة واحدة فقط للسعر ) ...ونادى
الصندوق
على الممرض بأن يحضر له صندوق الحقنة الفارغ...
سعودي ...يحمل عالمة السيفين والنخلة ...المهم طمني وخفف عني
الكثير مما كان يعلق بدواخلي ...وقبل أن أشكره وأودعه سألته عن
أعراض السعر ...فقال ضاحكا:
(ما تشيل هم ان شاء هللا مافي سعر وال حاجة)...
لكني أصررت على تكرار السؤال ...واخذ المعلومة ...امكن الواحد
يسعر وما يكون جايب خبر ...فأقل حاجة الواحد يعرف راسو من قعرو...
اخيرا تفوه الدكتور بكالم ال يرضيني ...لكن معرفته ضرورية:
(اذا الواحد سعر بهوهو زي الكلب)....

عندها خرجت من العيادة منزعجا ...وملخبطا ...كنت أقود سيارتي
بال وعي يذكر ...وكلما رأيت كلبا في الطريق ...تاقت نفسي لمخاطبته
بحبة هوهوة ...بالقدر الذي أستطيعه ...رغم أني ال أفهم من لغة الكالب
اال حرفيها وهما:
الهاء ..والواو المكررتين (هو ..هو).

بعد الليل ما هود...
()١
الجزء الثالث
وصلت بالطائرة السودانية لمدينة جدة ...حوالي الرابعة مساء السبت...
طرت فيها ربع ساعة فقط ...ما بين بورتسودان وجدة ...اعتدت كثيرا
في مثل هذه الرحالت القصيرة عدم فك الحزام ...غالبا ما أكون متكيف
وأنا مربوط ...عشان أقول وهللا على طول الرحلة كلها ما فكيت الحزام...
لكن وفي هذه الرحلة بالذات ...أكون صادقا لو قلت لكم :انو أنا ما فكرت
في الحاجة دي أبدا ..كان فكري كله مربوط بصندوق حقنة السعر...
الشلتو من دكتور العيادة الخارجية في بورتسودان ...وعلى الرغم من
قصر الرحلة ...كان لسان حالي يقول:
(يا ربي متين أصل جدة؟)...
اذكر تماما قدموه لينا في الطيارة ...كان سندوتش صغير وناشف...
فيهو تالتة طعميات ناشفات ...وكأس عصير لونه أصفر ...يتواكب مع
حجم السندوتش ...ال أذكر هل أكلته أم ال ...وهل شربت العصير أم ال..
فقد كنت شبعانا ...ما من األكل ..لكن من الهم الذي أفقدني الشهية
تماما...
ما كان عندي عفش شنطة سمسونايت وبس ...المهم اتخارجت من
المطار بسرعة  ...لكن دقائقها وفي تلكئها كانت أثقل من همي الذي
أحمله بين جوانحي  ...وهنا ال أذكر من تفاصيل هذه الرحلة ...غير أني
اتجهت ألقرب منزل صديق لي هو االستاذ /بابكر عبد القادر  ...من ناس
األراك ...ويقع في حي الخالدية التابع للخطوط الجوية العربية
السعودية...
الحمد هلل وجدته بالمنزل ...فيوم السبت كان عطلة رسمية في
السعودية ...ملكته الخبر وقلت ليهو:

(يال نلف على األجزاخانات ...فأنا متغدي في الطيارة) ...وكان ذلك
لكسب الوقت ...الذي ظللت أتصارع معه منذ يوم أمس الجمعة.
خرجت أنا وصاحبي الذي شال الهم معاي وغلبو اليسويهو ...أصلو
هو زول سكوت ...وكمان حالتي سكتتو زيادة ...لفينا ...يقودنا األمل
والرجاء ...على سبعة أجزاخانات كبيرة وشهيرة ...ولم نتحصل على
الحقنة المنقذة للحياة ...فأشار الينا أحد الصيادلة أن نذهب لمستشفى
الكرنتينة ...دا المكان البكرتنو فيهو الناس العندهم أمراض معدية...
ويقع في أقصى جنوب جدة...الحكاية دي زودت لي جرعة الهم...
وشعوري بمفارقة الحياة ...يعني نحنا ما شين على عدوى جاهزة
ومحضرة ...نستنا عضة الكلبة التي ال أظن أنها بت حالل...
من بعد وصولنا للمستشفى ...بدأنا باألجزاخانة أوال ...وأنا كانت ما
سكاني (أم هلله هللة) ...كان دعائي متواصال ...ومفوضا أمري الى
هللا  ...وكنت اكثر مما أخاف منه السعر في الغربة ...عشان سعرنا نحنا
السودانيين متفرد ...ما في زول بعرفو ...رغم أني ال أعلم حتى وقتها
عالمات السعر ...كان صاحبي السكوت يردد جهرة ويقول:
(يا مهون تهون)...
بدون أي نوع من التحفظات ...أو استخدام أي نوع من أساليب
اللطافة واألتوكيت ..مددت صندوق الحقنة الفارغ للصيدلي وقلت ليهو:
(دا عندكم)...
لم أك متفائال لكن األمل ال زال يراودني ...كما كنت أفكر في الخطوة
التالية فالى أين ستكون؟ ...كانت عيوني وعيون صاحبي بابكر ...مسمرة
في وجه الصيدلي ...تتوق لخبر ربما يكون مفرحا لنا ...كان ما بين وقت
سؤالي له واجابته عليه ...اال بضع ثوان معدودة ...غير أننا قسناه
وقدرناه بالساعات ...كنت ملهوفا جدا لالجابة ...وجاهزا لتناولها من
بين شفتيه ...في خفة متناهية ..بخيرها أو بشرها ..وان كان جانب
الخير هو األمل المرتجى...

(أيوه موجود)
قالها الصيدلي ...وهو يتجه نحو الرفوف المتراصة باألدوية ...جاءنا
بنفس الصندوق المشابه وهو يقلبه ...ويقارن بينه وببن صندوقنا
الفارغ ...فكان هو هو ...نفس المضمون.
موقف الفرح عندنا نحن االثنين ..والسرور ..والراحة النفسية..
والذهنية ..والجسمية ..ال يوصف على االطالق ...سا عتها صاحبي بابكر
قال لي:
(كنا وين وبقينا وين)..
ما تبقى هو احضار روشتة من الطبيب ....الذي دخلنا عليه في
غرفته ...فاذا هم حوالي سبعة أطباء بينهم طبيبة ...معظمهم مصريين...
كل منهم يجلس أمام مكتبه ...كتب لنا الطبيب الروشتة وأحضرنا الحقنة
يعمنا سرور عميق ...أوضح لنا الطبيب أن هذا المصل ال يعطى للمريص
اال من بعد االختبار ...اختبار بسيط ال يستغرق ربع الساعة من الوقت...
فامتثلنا لذلك ...جا ممرض أداني حقنة صغيرة على ساعدي ...وقال لي:
انتظر شوية و نشوف النتيجة ...مضت ربع الساعةفي تثاقل مميت...
أدخلني في نهايتها على الطبيب ...الذي بدأ يلولح في راسو جاي..
وجاي ..ويقول:
( لألسف يا شاب عندك حساسية ضد المصل ...وما ممكن تاخدو ...واذا
أخدتو ستموت خالل خمس دقائق فقط).

بعد الليل ما هود...
()١
الجزء الرابع:
كان الخبر بالنسبة لي كالصاقعة ...دنقرت عند سماعه ...من بعد أن كنت
أتلذذ مع نظراتي في وجه الدكتور  ...االن أصبحت في مأزق ...فاألمل
الوحيد أضحى سرابا ...شاركتنا الدكتورة وتساءلت:
هل هو كلب أم كلبة؟ فأجبتها ...فأردفت :هل كانت والدة؟ فأجبت بنعم...
واتبعت حديثها بقولها:
أطمئن ياشاب ...فالكلب السعران ال يحمل وال يلد ...وقال اخر:
دا نحنا نسميهو دفاع عن النفس ...فلكلب السعران ال يهاجم أبدا ...وقال
أحد الدكاترة المصريين وهو يضحك:
انت ما كان تعض الكلب وتفرغ المكروب فيهو ...وجاء اخر بكتاب
كبير ...يدعي أنه وجد حال وقرأ فيه اسم عالج حديث يقول:
()eni u usm i m mt a aamuH
وقال لي تلف على األجزاخانات لعلك تجده...
عندها رميت بسؤالي الحائر:
(واذا ما لقيتو)...فقال لي أحد الدكاترة:
(عليك أن تترك االمر هلل وتصبر ...فاألمر يصبح ما بين الحياة والموت
بنسبة  %٥١لكل منهما)...
لكن كل المجموعة من الدكاترة ...بقت تطمن فوقي ...وكل منهم
يدلي بدلوه في الحديث...
المهم كتبوا لي اسم العالج في زوشتة ...وخرجت منهم حزينا...
ومصاب بى غمة ...وفقدان تركيز ...لم أدر ان كنت قد شكرتهم ...أو

قلت لهم وداعا ...فقد كنت في حال لم استطع حتى حمل الروشتة ...التي
تناولها بابكر وهو مكشر أيضا ...خرجنا من عندهم نحمل وجهين
سودانيين أسمرين ...ومكرفسين ...وباألدهي من ذلك كان صاحبي
مشلخ ...تكشيرتو أخذت موضعا بارزا ...ال يخطئه الناظر اليه من بعد...
قمنا بنفس الجولة على األجزاخانات ....لم نوفق كالعادة ...بس كان
باقي لينا أجزاخانة واحدة هي أجزاخانة مستشفى جامعة الملك عبد
العزيز ...في شرق المدينة ...ونسبة لبعدها عنا ...ونسبة لتعب بابكر
الذي بدأ يظهر على وجهه ...رأيت أن أفارقه ...وغدا سأواصل طريقي
لألجزاخانة المتبقية...
ذهبت الى منزلي الفارغ ...االوالد كانوا في الخرطوم ...جهزت
العربية ونفضتها ...وكيف تم ذلك أنا ما عارف ...المهم كانت ليلة طويلة
للحد البعيد ...قضيتها بصعوبة...
في الصباح الباكر شلت الروشتة ..األمل ...وغشيت زميلي دمحم
بابكر ...من ناس بري ...فهو يعمل في مختبرات نفس الجامعة
المستهدفة ...دا كلو عشان ما تحدث طامة وأكون وحيد...
أخونا دمحم بابكر وبحكم عمله بيعرف الصيدلي ...فحمدت هللا على
ذلك ...التقيت بالصيدلي فكان شابا سودانيا فتيا ...سلمت عليه وناولته
الروشتة ...قرأها وهو يبدي عالمات االستغراب ...ويهمهم بكالم
مبهم ...متجها نحو رصات األدوية في الرفوف ...وسمعته يقول:
(دا اعجاز) ...وأظنه كان يقصد العالج المكتوب ...رجع لنا متحسرا لم
يظفر على شيء ...قال انو دا دوا حديث لم يصلنا حتى االن ...وبدأ
يحكي لي:
(دي أدوية غير موجودة أصال ...ياخي اتوكل على هللا وسيب الموضوع
دا ...أصلو انت لو مت نحنا حا نخلد وراك؟ ...انتو السابقون ونحنا
الالحقون ...خلي ايمانك قوي) ...طبق لي الروشتة ومداها لي...
سألته السؤال التقليدي:

(أعراض السعر كيف؟)...قال لي:
(الواحد بيشعر بى خمول...وبعدين يصاب بافراز لعاب كثير ...يعني
ريالة ...وفي النهاية بهوهو ...ويمكن يعضي الجنبو)...وسألته:
( بعد كم من الوقت امكن الواحد يسعر؟)..
قال لي( :اسبوع تقريبا) ...وسألته عن مواصفات الكلب السعران....
فقال( :بيكون ضل ...وغير مركز ...وما بهاجم)...فقلت له الحمد هلل...
الكلب العضاني هجم علي بشراسة ...فقال جملة اوردتني موارد الهالك:
(احتمال يكون ما سعران ...لكن يكون حامل للمكروب)...

بعد الليل ما هود...
()١
الجزء الخامس
واألخير.....
خالص األمل انقطع ...وبقيت راجي رحمة هللا ...بس كانت أمنيتي
الوحيدة أن ال تكون تلك الكلبة ...بنت الكلب التي أشك في نسبها كثيرا...
أن ال تكون حاملة للمكروب ...ودعت أخي دمحم بابكر ...واتجهت مباشرة
لحي الخالدية ....حيث سألتقي بأخي بابكر....
بعد أن أعرج على منزل الصديق الوفي دمحم علي عبده ...في نفس
الحي ...من ناس األبيض ...دخلت منزل دمحم علي ...ووجدت أخا عزيزا
علي هو األستاذ األديب /فؤاد حسن قباني ...من ناس األبيض ...الحي
البريطاني ...طبعا ال علم له بالعضة اللئيمة دي ...ولم يدر بخلدي أن
أحدثه عنها ...يعني دسيتها منو ...عن قصد طبعا ...جزء خجل...
وجزء غتاتة...
دار بنا الحديث في مجاالت كثر ...صاحبي كان منضمة عكس بابكر...
أطلقت له العنان ...فتحدث عن كل شيء ...ومألني شعرا وأدبا حتى
ارتويت ...وكدت على أثر ذلك أن أنسى معاناتي ...التي ال تنسى أبدا...
لسه صاحب الدار دمحم علي لم يرجع من مشواره ...وأثناء حديثنا الودود
والجميل في نفس الوقت ...دخلت علينا فتاة ...أو قل شبح فتاة بيضاء
صافية اللون ...تمشي على أربع ...ان لم تمعن النظر في مشيتها
متأمال ...كانت كالعرجاء أو شبه المشلولة ...يتبين ذلك من جر رجليها
جرا وهي تمشي منحنية الى األمام ...ومن حركات يديها المعكوفتين...
ونظراتها المكسورة ...التي تنصب نحو القاع ...أمامها ...حيتنا بايماءة
خفيفة ...تكاد تخطئها العين ...وهي تدخل البيت نحو موضع النساء
بالداخل ...فالخارطة المعمارية للمنزل ....تحتم على الزائرين من النساء
أو من الرجال ...المرور عبر الصالون حيث كنا ...أنا وفؤاد جالسين...

لم تنبث الفتاة ببنت شفة ...وتدحرجت نحو الداخل كمن تدفعه ريح
عاتية ...لم يثر الموقف انتباهي أبدا ...واعتبرته حدثا عاديا ...مثلما
يحدث عندنا كثيرا في قرانا السودانية ...ففي شبشة األمر عادي ...يعني
مشتق من عبارة:
(حبابك عشرة البيت بيتك)...
بعد تواري أثر الفتاة ...استلم أخي فؤاد ناصية الكالم ...وانبرى قائال:
(شفت البت الدخلت دي ...كانت من أجمل بنات األبيض ...وما كانت
بالحالة دي ...بس عضاها كلب...
(يا رب أسترني...)...
قلتها سرا ...وأظلم الصالون من حولي ...وانفصل خيالي عني وعن
متابعة حديث فؤاد)...ولما رجعت لحالتي األولى بعد فاصل قصير ...زي
ما بقولوا ناس التلفزيون ...أرخيت سمعي باتساع غير معتاد ...اللتقاط
المزيد من المعلومات ...فاألمر أصبح يهمني كثيرا ...وأردفت قائال
لمحدثي الوناس:
(وبعدين؟)...
واصل فؤاد(...أهلها ما خلو جهة ما ودوها ليها ...مشو مصر ...ومشوا
لندن ....ودي أحسن حالة أتوصلوا ليها ...وهللا زي ما قالوا يا
صاحبي ...الجمال مسحور)...
بدأت االن أبحث في دواخلي  ..وأقول سرا( :الجمال المسحور
العندي وينو؟)...
لقد أظلمت االن كل الدنيا في عيني تماما ...وليس الصالون لوحده...
وتخيلت ما الذي سيحدث لي أنا ...الما مشيت مصر وال لندن ...ال بد أن
تكون المسألة عويصة ...بل وعويصة جدا...جدا ...وقاسية.
بدا لي أن ادلي االن بتساؤالتي عن السعر ...ففؤاد أصبح من ناس
التجربة ...فقلت ليهو:

(انت يا فؤاد أخوي الزول بيسعر بعد كم يوم من العضة؟).......
فأجابني على الفور:
(في اسبوعين بس) ...وسألته عن أعراض السعر ...فكانت اجابته التي
تحمل الجديد عن الذي ظل خافيا:
(أن المصاب ال يتحمل لمس الماء بيده على االطالق ...يعني بخاف من
الموية خوف شديد...وبعد داك تجيهو أعراض تانية ...يا عوذو باهلل
منها ...وبراك شايف البت دي حصل ليها شنو)......
عند هذا الحد رأيت أن أتخارج وأودع أخي فؤاد ....بعد أن منحني
أسبوعا اخرا كبداية لممارسة حالة السعر ...محمال له التحايا لدمحم
علي...
توجهت مباشرة لبيتي  ...وأنا قد أسلمت أمري الى هللا ...متعلقا
بحبال رحمته وبس ...رجعت البيت بيقين أكبر وعزمت على ترك األمر
هلل ...كما أوصاني صيدلي الجامعة...
غربت االن شمس ذاك اليوم المفزع ...وتحركت كي أتجهز لصالة
المغرب ...جلست على عتبة الحوض ...وعيني مصلوبتان نحو
الماسورة ...التي كانت تنقط تف..تف..تف ...وأسائل نغسي:
(يا ربي المسها؟) ...ترددت كثيرا قبل فتح الماسورة ....لكني فتحتها
بأصابع فاترة ...وبدأت أغازلها ...لكن ما عارف ان كنت بتبسم معاها...
وال مادي بوزي ليها ...أو قد أكون مكشرا ...وكمان مقلع عيوني
ومسحبها ...خوفا من المجهول( ...أريتني لو ما القيتك يا فؤاد)...
أسررتها في نفسي ...طبعا كل الكالم كان في السر ...عشان ما في زول
بسمعني ذاتو ...المهم يا زول توكلت على هللا ...ومديت ايدي بى حذر
شديد للموية النازلة شررررررر ...لكن ما وصلتها ليها ...اصبحت أحدث
نفسي وأقول:
(أياها البداية ذاتها ...الخوف من الموية ...أوال ثم السعر العديل ...ربنا
يكضب الشينة) ...غايتو في النهاية قررت اقتحام الماء ...المستها االن

واذا بصعقة كهربائية مميتة ...شلت حركت أصابعي ...وبدت تسري لى
فوق حتى عيني اليمين غمضت ...أو أني تصورتها طفت شمعة عديل...
فانتفضت واقفا ...وابتعدت بجسمي قليال من الحوض ...حتى ال يصله
الرزاز المتطاير من ماء الماسورة ...التي زودت سرعتها اكتر من
اللزوم....
االن أيقنت أن الحالة بقت جد ..جد ..مع أني ما أكملت االسبوع
األول ...غايتو هللا يستر ...ويجيب العواقب سليمة ...دا ما جن عديل...
يا جماعة هللا ...أصلو الجن هو شنو؟  ...زول وحيد ويتكلم مع نفسو...
ويزاول من كل شيء ...حتى الموية؟ بخاف منها ...الفضل شنو تاني؟...
اال أقلع مالبسي وأطقع بى الحجار...
قررت من ساعتها أن ال أتعامل مع الماء على االطالق  ...والماسورة
دي التشوف ليها زول يقفلها ...وقررت أن أذهب االن وعلى الفور الى
مكة المكرمة ...في محاولة لكفارة ذنوبي ...واالستعداد لساعة الفراق
األبدي ...وأشوف كمان موية زمزم برضو بتسوي لي كدا ...وال فيها
رحمة شوية ...وعلى الفور تيممت وصليت المغرب بمنتهى الخشوع...
مع قراءة السور الطويلة ...والتسبيح الفايت حدو...
حركت سيارتي ...ولساني يلهج بااليات ...والدعاء ...حتى مكة...
وهنا ترجلت شوية ...يعني حبة رجولة جاتني وكدا ...وقلت يا زول انت
في أطهر مكان على األرض ...ياهلل موت ..موت ..حياة ..حياة ...دخلت
الحمامات والجميع مبلل بماء زمزم ...هناك من يتوضأ واخر من
يغتسل ...وبعضهم يرش ...ويتبلل بالماء ...دافرت الناس ولقيت ليك
ماسورة تكب في مويتها بدون سبب ...وتقول شووووووو ورزازها
يتطاير ...حشرت نفسي تحتها كانت باردة ...وما مكهربة زي موية
ماسورتي  ...يا زول اتغسلت تمام ...واتوضيت مرتين...
واتجدعت في الموية ديك مع رشفة رشفتين ...وبللت بشكيري ...طبعا
كنت محرم  ...وخرجت من الحمامات ...زول ..زول ...صليت وانبطحت
على سجاد الحرم ...ايراني الصنع ...بكل الحرية ...ومرة مرة أقوم

أشرب من زمزم ...من الحفاظة الجنبي ...وأغسل وشي كمان وأبل
بشكيري...
عرفت حينها أنني لم أسعر بعد ...الشي كان خوف بس ...وقلت يا ولد
الباقي ليك أكتر من أسبوع للسعر ...ليها ألف فرج ...زي ما قال أبو
القنفود ...قالوا ليهو دايرين يضبحوك ...قال ليهم:
(سلة السكين ليها ألف فرج)...
مشيت عملت عمرتي وأنا أكثر اطمئنانا ...وطيبة نفس ...طبعا أكثرت من
الدعاء ..واالستغفار ..والصالة على النبي ...وما شعرت بأي رهق أو
خمول...
رجعت اليوم التالي الى جدة ...حامال معي جركانة من موية زمزم...
تحوطا ...فالظروف ما معروفة ...وأنا أصلي ما واثق في موية
ماسورتي.....
مشيت الشركة ...مكان عملي ...وبقيت كل ما االقي زول أسأله
وأقول ليه:
(الزول العاضيهو كلب بسعر بعد كم يوم؟) ...كثرت أسئلتي...وتمددت
األيام وأصبحت شهورا ...وكل يوم ازداد ثقة في نفسي( ...الغريبة بعد
فترة وجيزة من وقت العضة ...وفي حالة صفاء ...أرسلت لمن يخبرني
عن كلبة مهدي النوباوي ...في بورتسودان ...ماتت وال حية؟ ...وكانت
اخر حالة عرفتها ان مهدي رحل ...وساق كلبتو ومشى الجبال ...وما
في زول عارف ان كانت حية وال ماتت)..
أيها القارئ العزيز ...كانت أحداث الكلبة الملعونة دي ...في العام
٢٥١١م ...لكني كلما التقيت بصديق االن ...بقول ليهو:
(أعمل حسابك وما تقرب مني ...أصلو المرض دا بتاور).

بعد الليل ما هود...
()١
الجزء األول:
أكرمني أستاذي األديب الشاعر /عبد هللا
بورتسودان الصناعية...

كابو ...مدير مدرسة

بتذكرة درجة اولى/قابل للنوم ...على قطار بورتسودان /الخرطوم ...بعد
أن خيرني في أي المسارين أرغب ...فقد كان هناك مساران للقطار...
أحدهما عن طريق عطبرة /الخرطوم...
واالخر عن طريق كسال /الخرطوم ...فاخترت المسار الثاني ...الذي لم
أسلكه من قبل بالقطار  ...وكانت تلك اخر تذكرة تسلمتها من وزارة
التربية والتعليم ...بمثابة طردي من الخدمة ...بسبب نشاطي المعادي
للدولة انذاك ...كما كانوا يقولون....
دخلت أنا وأخي الصديق العزيز االستاذ /عبد هللا الخطيب القمرة في
الدرجة االولى ...وكان بها أربعة أسرة (دبل بيد) ...يعني سرير من فوق
ليهو سرير ....فاخترنا السريرين العلويين ...كانا مريحين تماما...
بالنسبة لمعلمين بسيطين ...وجدنا فيهما منتهى الراحة ...بعد االنهاك
المضني ...خالل األيام التي قضيناها في بورتسودان ...مع رفقاء لنا من
خريجي معهد المعلمين العالي ...أمثال األخ حامد بشير ..واألخ عثمان
وراق ..وكثيرين غيرهم ....فقد كانوا معنا ..وكنا معهم ..في اوقات
كثيرة ...أثناء اقامتنا في تلك المدينة الساحرة بورتسودان ...وكان ذلك
أثناء تواجد أخينا األستاذ /الحسين واألستاذ  ..)........(/ال داعي لذكر
األسماء ...أستاذ الكيمياء ...صاحب التجارب الكيميائة المثيرة و القاتلة
في ذات الوقت  ...والتي قام بتطبيقها على الكثيرين من معارفه...
فيموت بعضهم جراء ذلك ...ويعيش بعضهم بقدرة هللا ...فلكل أجل
كتاب ...والعمر ليهو حدود ...والغرببة كان بيطلع منها زي الشعرة من
العجين ...بل ظلت التجارب مبهمة حتى يومنا هذا...

المهم تحرك بنا القطار متوجها نحو كسال ثم الخرطوم ....كانت لحظات
سعيدة ...أكلنا وشربنا خاللها ...وتناولنا العديد مما يشتهى من الزاد
الذي نعتبره ..ورغم بساطته ...زاد المسافر ...والحق يقال شالتنا نومة
أو غنتسة خفيفة هادئة ...شعرنا بعدها كأن القطر قطرنا ...ونحنا
أسيادو ...ما كان في حتتنا دي أي راكب حايم ...وال راكب ما القي ليهو
محل ...تأقلمنا على ذلك ...وختينا في راسنا سيكون الوضع كذلك حتى
كسال ...اذن سنكتب على صفحات رحلتنا هذي ...رحلة سعيدة ...زي ما
هو مكتوب على صفحات شنطنا السفرية الشايلنها معانا...
غابت الشمس تماما والقطر ماشي  ...دقدقدق ..دقدقدق..
دقدقدق..أصلو ما وقف ...ولمبات القمرة الصغيرة ولعت ...تبعث نحونا
نورا خافتا ...ال يصلح ألي شيء غير الونسة والنوم ...ونستنا ما
كملت ...لكن مع األزيز الناتج من القضيب ...واحتكاكه مع عجالت
القطر ...والصرير الناتج من الحديد مع الحديد ...والنغمات الناتجة من
صوت العجالت...ومرورها ددق ..ددق ..ددق ...على المسافات البينية
التي تتخلل القضيب ...والتي تقف حارسا وضامنا ...للقطار من تفادي
الضرر الذي قد ينجم عن عمليات التمدد واالنكماتس ...اضافة للهدوء
الصامت ...ونسمات ليلية تأتيك من النوافذ الصغيرة من غير
استدعاء...فقد تخالط كل ذلك ...مع ما يجوس بدواخل شابين منهكين...
مشحونين بهموم حياة متباينة...
ينشدان الراحة ..واألمن ..وسالمة الوصول ..لمدينة كسال ...ذات
الصيت الشائع ...المتعلق بجمالها ..وجنائنها ..وانسانها ..وطبيعتها
الساحرة ...لقد أصبنا نحن االثنين بالوجوم ...الطارئ ..المؤقت ...جراء
الملوالة التي منحنا لها هذا الخضم الممتع ...من الموسيقى الحركية
اللطيفة ...يبدو لي أننا دقسنا كم مرة كدة ...عن غير قصد ...فنمنا زي
نوم الديك في الحبل ...وهللا أعلم.
لما الليل أليل ..وهود ...على ما أظن ..توقف القطار عن السير...
فانفصلت عنا روابط تلك الغفوات اللذيذة ...ووجدنا أن الليل صار أكثر
أظالما ...مددنا الرقاب نحو الشبابيك الصغيرة ...حيث انطلقت أنظارنا

الى ما تقود اليه بالخارج ...فاذا هو ضجيج ..وهياج ..وجلبة ..ألناس..
رجاال ونساء ..فتية وفتيات ..صغارا وكبارا ..يتصايحون ...تخرج من
بين افواههم نغمات الحديث غير المنسجمة ...لكنها في مجملها ...تولد
نسيجا يوحي بأن الحياة هنا تدور بكؤوسها ...معظمهم من الباعة
المتجولين ...أو من اولئك الذين يفترشون األرض لبضائعهم ...تتواجد
هنا شتى أنواع األطعمة ..والمشروبات مثل الشاي والقهوة ...وبعض
المقتنيات من العصي ..والخناجر ..بأنواعها ..والسيوف ..والصدف..
وبعض المصنوعات الجلدية ...والودع ..والمساويك ..وغير ذلك
الكثير ...وعند تساؤلنا عرفنا أن تلك المنطقة هي (جبيت) ...صاحبة
الشهرة ...الكبيرة ...من حيث مناخها المعجزة ..ومن حيث القيادات
العسكرية ومراكز التدريب ...الخاصة بالقوات المسلحة...كما تضم
(جبيت) أكبر المدارس الصناعية في السودان ...في ذلك الزمان ...غايتو
اتكيفنا شديد ...ونحن مسمرين على سرائرنا ...في انبطاح على البطن
مريح ...ظللنا نرقب ذلك النشاط الخارجي بكل احساس وتأمل عميقين...
وأظننا كنا ال نتمنى زوال ذلك المنظر المثير ....وأن يتأخر القطار قليال
عن موعد تحركه...
في حركة تحولية بعد طول االنبطاحة ...انقلبت على شقي اليمين...
فاذا أنا برجل أسود  ...طويل ...يرتدي جالبية فتح رمادية ...غير
مكتملة الزرائر ...وينتعل سفنجة ...توحي مالمحه بأنه غير عادي...
رأيته يجلس على طرف السرير الذي يعلوه سرير زميلي عبد هللا...
الدنيا ليل طبعا  ...ونور القمرة خافت ...الواحد ما ممكن وال بقدر يشوف
المالمح كويس ...المهم زول أسود من غير سالم وال كالم ...يجلس معنا
في تلك الغرفة التي اعتبرناها حقتنا برانا ...الحقيقة اتشهدت ...وقلت
لنفسي (ياربي دا حلم وال علم)...

بعد الليل ما هود...
()١
الجزء الثاني:
في خت الودع ...لما تكون ودعتين منكفيات ...ومادات رسيهن قريب من
بعض ...زي ما تقول القدوم قصاد القدوم ...تقول الوداعية في مثل هذه
الحالة:
(مساررا) ...يعني في نفرين عندهم سر مع بعض ...في تلك اللحظة قمت
بتطبيق نفس وصع الودعتين ...مع اخي عبد هللا ...وفي همس مذهل...
تعضده االشارة بالكفين ...التي نعني بها:
(دا شنو دا؟)...
كانت خالصة المساررا ...أن نفتح للزول دا  ...يعني مافي ونسة ...وال
أي نوع من أنواع الكالم معاه ...في الحقيقة كان سبب تحفظنا ناتج عن:
 المنطقة عسكرية ...فيمكن أن يكون الزول دا أحد عيون نميري ...أماأغلب الظن فقد يكون:
 حرامي أو كتال كتلة ...عشان كدا أحسن نعمل حسابنا ...ويبقى النوملوجانا ...يكون بالتناوب ...لكن استبعدنا قصة النوم دي خالص ...يعني
سهر  ..سهر ..والبافي على هللا...
الزول لما شاف حركتنا ...قال:
(السالم عليكم يا جماعة)...
ردينا السالم بطريقة ميتة وفاترة شوية ...ال بتعجب وال بتسر ...يبدو
أنه أسرها في نفسه ...واستعدل في جلسته وقال:
(انتو ماشين وين؟)...
أجبته:

(ما عندنا وجهة معينة)...
أردف يقول:
(يعني نازلين وين؟) ...أجابه عبدهللا:
(محل هللا يريد) ...الزول الظاهر عليهو انزعج شوية ...وأخد في
خاطرو  ...لكنه واصل أسئلتو وقال:
(انتو شغالين شنو؟)...
قلت ليهو:
(نحنا ماشغالين ...نحنا سواح)...
ماعارفين لى اسي ...الردود المسيخة دي لقيناها وين؟...
عندها صمت الرجل ...وحول نظراته تجاه باب القمرة ...وطبق
ايديهو وتسمر في هذا الوضع ...ونسبة لضعف االضاءة ...ما فدرنا
نستبين تعابير وجهه ...هل هو غاضب؟ ...أم خايف؟ ...وهل كانت
تعابير وجهه تنم عن القيام بفعل شيء ال يستطاب؟ ...المهم قلت لي
عبد هللا خليك مع العفش هنا ...أنا نازل المحطة وجايي ...البسمع كلمة
العفش يقول( :هللا يوريني ليهو) ...
المهم نزلت واشتريت خنجر مقوس ومجلد بى جلد مزين ...منظرو
ساحر وجميل ...وأكتر شيء عجبني فيهو العكفة ...التي تميزه عن
السكاكين ...المهم جيت راجع ...وريتو لى صاحبى عجبو شديد ...فقام
نازل ...واشترى سكين طويلة شوية ...وعندها جفير جميل ...زادها
حسنا ورونقا ...ولمزيد من االرهاب والجاهزية للقتال ...كل واحد سل
سالحو وبدا يشكر فيهو ...غايتو الكالم كتر ...وأصواتنا علت ...تخللتها
ضحكات أغلبها مفتعل ...المسألة اصبحت مسألة تدريب على استخدام
األسلحة البيضاء ...ان دعت الحاجة الستخدامها ...نحن االن في نشوة
فائقة وكأنا عدنا منتصرين بعد معاناة ما ...أحسسنا بالنشوة والنوم طار
من عيونا تماما ...وبقينا ننوني ...ونجتر ذكريات بورتسودان بين الفينة

واألخرى ...والزول ال يزال في صمت دفين ...يبدو انا أرعبناهو...
وتصورنا أنه سيغادر القمرة تلقائيا ...خوفا وحفاظا على نفسه ...شعرنا
أن اقامته بيننا قد حان انتهاؤها ...وعرفنا ساعتها أن االرهابيين ليهم
حق ...بياخدو حقهم بقوة السالح ...جنبا الى جنب بتدميرهم للحاالت
النفسية للمستهدف ...لم يخب ظننا ...ولم يغادرنا خيالنا ...واذا بالزول
يتحرك خارجا من القمرة في صمت ...فانتشينا أكثر  ...وحمدنا هللا أكثر..
وأكثر ...وشكرناه شكرا وافيا ...خالص طيرناه وارتحنا ...أدخلنا
أسلحتنا ...كل في جرابه ...وانتكينا ننشد الراحة واالستجمام  ...لكن
دايما ما نقول االمال كذابة ...فما هي اال لحظات ويعود الزول مرة
أخرى ...وهو يحمل سيفا ...وكمان مسلول ...ويجلس في نفس مكانه
األول وهو أكثر صمتا ...منشغال بتقليب السيف يمنة ويسارا ...يدسه في
بعض األحيان في جرابه ...ويخرجه في خفة المحاربين ...يلوح به من
أمام عينيه ...ويدسه مرة أخرى ...ونحن ننظر اليه من عل.

الخذروف...
لما كنا صغار ..وقبل ان ندنو من ساحات المدارس ...ودور العلم ...يعني
أيام لم نكن ندري من الدنيا ...سوى ساعات السرور ...والتدافع نحو ما
يرضي طموحاتنا المتواضعة ...فكنا ساعتها محليين( ...نلوص) في
داخل حواشي بيئة لم تتعد تحقيق تلك الطموحات ...كنا نلهو ونلعب..
مستخدمين ما تجود به البيئة بما تذخر به من ذخائر مجانية ...غير
مكلفة حتى في الحصول عليها ...كما كانت ال تكلف جهدا ...وال معاناة
تذكر في الحصول عليها ...فهي موجودة في كل موقع ...وهي غالبا ما
تكون من بقايا ما كان مستخدما ...عند تلبية ممارساتنا الحياتية ...أو من
بقايا الحيوانات الميتة ...التي لم نرث من أجسادها سوى قطع من العظام
الصغيرة البيضاء ...أو بقايا من الروث المشبع ،لبعض الحيوانات،
بالحشائش ...التي لم يتم هضمها بالكامل ...او بقايا عشبية أصابها
الجفاف ...وانعدم بداخلها الماء بفعل التبخر ...أو بقايا ما تكسر من
االواني ...زي القحوف ..وشرائح أواني الصيني المكسرة ...أو قطع
مهملة من مخلفات المصنوعات الجلدية ...زي النعالت والقرب
والقراف ...أو مما ال يؤكل لنا زي الكود (جنا الأللوب) ...وفصوص
التمر ...وبقايا الدوم بعد الكد ...أوبقايا الحبال و الخيوت المرمية ...أو
حتى غتايات قزاز الببسي كوال ...أو بقايا اسالك التلفونات ...الغليظة
منها والرقيقة...
لقد كانت البيئة مليئة وذاخره بكل الذي ذكرنا ...وربما بالكثير الذي
لم نتطرق اليه ...ولم يك أمامنا نحن الصغار غير االستفادة من كل تلك
الثروة ...التي ال تشترى وال تباع ...فأصبح االبداع في منظورنا هو:
تسخير ..وتطوير ..وخلق ..ما قد يرضي طموحاتنا من ألعاب بشتى
أنواعها ...محاكاة منا لما نراه أمامنا متوافرا في البيئة...
صنعنا وأبدعنا في المحاكاة ...ورغم كل ما يتلبسنا من معاناة..
واتساخ مالبس ..وغبشة ..وبشتنة شكلية ..اال أننا كنا نمجد ..ونتباهى
بهذه االبداعات ...وأظننا وفرنا على الحكومة استيراد اللعب ...وأدوات

المالهي المكلفة ...والتي ال تشجع الصغار على االبداع ...بل تساعدهم
في التحطيم وهدر أموال أسرهم ...
عندما تدافعت بنا سنوات العمر الى األمام ...أدركنا أن كل ما نزاوله
من تلك األنشطة الطفولية ...كان يمارس عند أجدادنا ...وأن اختلفت
المسميات ..وأنواع المواد الخام المستعملة في التصنيع ..والخلق
انذاك ...فهي تظل ابداعات ال تدرس في المدارس ...بل ال تخرج عن أنها
ابداعات متوارثة ...وكل جيل يمارسها بما قد يتاح اليه من المواد...
ومن السلوكيات البيئية ألفراد المجتمع الذي يعيش فيه...
وعندما تطاول العمر أمامنا أكثر وأكثر ...قرأت بيتا المرئ القيس
ورد في معلقته يقول:

(درير كخذروف الوليد ...
أمره تتابع كفيه بخيط موصل)...

فكم يا ترى صنعنا من الخذاريف ...التي أمتعتنا أيام حياتنا األولى..
والتي ال زالت في الذاكرة ...ترضي طموحاتنا ونحن في شيخوختنا؟...
ال شك انه ارث عظيم ...وسؤالى:
(هل يا ترى لالبداع الطفولي مجال في ظل العولمة ...التي أتاحت للصغار
كل شئ ...من غير معاناة تذكر؟ ...أم أن المعاناة تكمن بين طيات
التقنيات ...التي نعيشها اليوم؟...

٢٥٥٥/٦/١٣م...
يوم مشهود
()٢
---طلبت من والدي عليه رحمة هللا ...أن أحلق شعر رأسي ...على شكل
(قجة) ...فقد التزمت أو هم قد ألزموني ...أن أكون أصلعا ...طيلة أيامي
الماضية ...ولعل ذلك كان رغبة جيل ابائنا ...وأجدادنا ...فهم يرون
الرجولة الكاملة...والتعلق بحبالها ...في فترة ما قبل أن تمتلك العكاز..
وسكين الضراع ...هو أن تكون أصلعا حسب الموروث من العادات
والتقاليد ...فقد كانوا يحلقون شعور رؤوسنا ب( ..الموس) ...التي قد
تكون مغروزة في (فص) ..من فصوص ساق قصب الذرة ...كبديل
ل (..المكنة) التي لم يكن استخدامها قد شاع انذاك ...فكان الشعر (يكرد
كرد)  ...يعني( :ما يخلوا فيهو سبيبة واحدة قايمة على حيلها)....
كنت أرغب وأموت في القجة (الكاري) ...كما يسمونها ...ال سيما
وقد سمعت فتيات الحلة يتغنين في المناسبات ...بأهازيج تقول:
(أنا دايره ابقجيجة ...ان شاء هللا أبصلعة طاير)...
وخوفا من الطيران ...فضلت أن أكون من (المتففين) ...وتقودني كلمة
المتففين الى ملحة ...كانت تسود أوساطنا في أيامنا الخوالي ..وتحكي
هذه الطرفة:
(أن أحد الحالقين من اخوتني الفالتة ...الذين امتهنوا مهنة الحالقة
وقتها بكثرة ...كان قد أجلس على الكرسي أمام المراة الكبيرة ...أحد
الزبائن (المتخنفسين) ...قبل ظهور الخنفسة المعروفة ....وقام بادخال
يده في تلك الغابة من الشعر ...وخاطب زبونه قائال من غير تردد:
(انت يوم القيامة ها تدخل النار)...
فسأل الزبون مستغربا( :النار طوالي؟ ..لى شنو؟) ...فقال له الحالق:

انت ما قريت في القران االية التقول:
(ويل للمتففين؟)  ...طبعا كان ذلك حسب اللهجة ...التي تعنى بقلب
الحروف العربية في لغتنا الدارجة...
كانت رغبتي أن أكون متففا ...لكن خاب أملي ...فرضيت أن أذهب
راجال (كداري) ...وأنا في طريقي لصرح كبير من صروح التعليم...
التي ينشدها كل من تخطى مرحلة الدراسة األولية بنجاح ...وكان ذلك
التاريخ
مع
تتوافق
التي
الجمعة...
يوم
عصر
الميالدي٢٥٥٥/٦/١٣(:م) ...وكان هو الوقت المحدد لنا نحن طالب
سنة اولى وبقية الفصول األخرى ...ألخذ التمام بمدرسة النيل األبيض
الوسطى ...ببخت الرضا ...درة مدينة الدويم...

٢٥٥٥/٦/١3م
يوم مشهود....
()١
ال أدري ان كنت يومها فرحا ..ام مندهشا ..أم خائفا ..أم منفصما ..وأنا
أدس اول خطواتي ...داخل سور مدرسة النيل األبيض الوسطى
العظيم ...الذي لم أشهده من قبل ...كل ما هو أمامي يبدو أبيضا ...صافيا
كاللبن ...مباني ..وأحجار ..وناس ..كلهم بيض ...مافي زبالة ..وال
طين ..وال جالوص ...فتساءلت:
(دا شنو يا ربي ...انا ما دخلت الجنة عديل كدا)...
كل شيء أمامي حلو ..ولطيف ..يبني في دواخلي من األحاسيس كل
ما هو مرهف ...عرفت االن أني انتقلت نقلة كبيرة ...عظيمة المشهد
والمحتوى  ...ودخلت في دنيا ..غير العايش فيها(...كنت أعرف الفنان
ابراهيم عوض تماما) ...هذه النقلة ال تتعدى العشرين كيلومترا ...التي
تفصل ما ببن (شبشة) موطني ..وقريتي الودودة ...وهذا الجزء من
الجنة ...لم أتحسر على ما مضى من سني حياتي االحدى عشرة ...لكنى
لمت تفسي ...ألني لم أرتد هذي األماكن الطيبة من قبل ...أماكن مويتها
بالمواسير ...ولمباتها لمبات كهربة ...ال فوانيس ..وال ريحة جاز ..وال
القيطان وقع جوه حوض الفانوس ...وكمان مافي سفاية ..وال حتى
القليل من بعر حميرنا ..وبعر بقرنا ..وبعر غنمنا ...طبعا هنا البعر غير
مرغوب فيه ...ألنو مافي داعي للصرار وال الوقود االضطراري ....ال
شك أنها نقلة كبيرة جعلتني أحس بشيء داخلى ..صعب علي تفسيره...
لكني كنت راضي عن نفسي تمام الرضاء ...فتناغمت مع ما كان يجري
من حولي...
عندما أشارت الساعة الى الخامسة عصرا ...سمعت صوت جرس قوي
يرن ...في تتابع لطيف ...وعرفت ممن سبقنا من الطالب ...أن ذلك
دعوة لطابور في احدى الساحات بالداخليات ...فتجمع على أثر ذلك كل

الطالب  ...كل منزل او داخلية من الداخليات األربعة في جانب...وطالب
سنة أولى في صف منفصل...كان عددنا في صفنا هذا اربعون ...لم يزد
ولم ينقص في تلك الساعة ....قام رؤساء الداخليات بأخذ التمام أمام
أعين المشرفين من المعلمين ...ومن بعد ذلك ...تم توزيعنا نحن الطالب
الجدد ...كل عشرة منا الى احدي الداخليات ..وكان نصيبي منها داخلية
الرهد ...او ما يعرف بمنزل الرهد ...الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي
من مستطيل الداخليات المتفرقة ...والذي يطل على المزارع مباشرة...
انها ذكريات وخواطر ...أمالها على تجدد هذا التاريخ العنوان ...عاما
بعد عام...
أما قيل:
ان الذكريات صدى السنين الحاكي؟...

او ما قيل أيضا:
كم لوادي الوكيل عندي ذكرى ...
زادها جدة مرور الليالي.

او ما قيل:
تذكرت يا خلي ليالي مبيتنا....
بمسجدها والقوم باك وذاكر.

او ما سمعنا:
أذكرونا مثل ذكرانا لكم..
رب ذكرى قربت من نزح

وهنا نردد....
الذكريات صادقة وجميلة...
مهما تجافينا بنقول حليال.

الى اللقاء،،،،،

