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المقدمة
أقدم لك عزيزي القارئ....
مواقف مختصرة من المواضيع..
علها تنال قبولك...
بعد أن أصبحت القراءة عبئا ثقيال...
في وقتنا الحاضر....
نتيجة لتشتت اهتمام القراء..
بين المتطلبات الدنيوية المختلفة..
عليه رأيت أن يكون ما انتهجته...
يمثل واحة طيبة لك ...
يتواءم مع المكابدة..
والسعي المتنامي...
في دروب الحياة..
نسأل هللا لك التوفيق..
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والسداد.

()1
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 ب(..المسايد) ..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 آخر ...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..
وإخوة الطريقة ..والمريدين بصفة أعم...
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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
على النوبة ...تتواصل اإليقاعات مرات ..ومرات ..مع ترديد كل قصيدة
جديدة ..يتبادل فيها الدف (الطار) ..والشتم ..اإليقاعات المختلفة ...مع
إيقاع النوبة...
يقودنا كل ذلك ألن نقول:
إن النوبة تعتبر أداة تحفيز للذكر الجماعي)..
فهي تدفع بالذاكرين نحو تواصل الذكر من غير انقطاع ...ولمدد
طويلة ...يشعر الذاكرون أثناءها أو بعدها ...بإحساس لطيف ...يدعو
الى الراحة النفسية ...التي ال تدع لألجساد مجاال ..كي تشكو من
اإلجهاد أو النصب...

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...
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عادة ما تحمل النوبة على كتف الطارق ...بحامل (سير) جلدي ..أو من
القماش القوي ..أو حبل متين ..حيث يتمكن الطارق ..من ممارسة
الضرب (الدق) ..اإليقاعي 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 إيقاعية مميزة وساحرة...ومقبولة لدى الجميع ...واال
لفقدت قيمة النوبة األساسية وأهدافها ...وهي انسجام الذاكرين مع
اإليقاع المنتظم ...الذي يتمازج وأصوات الدف (الطار) ..وأداء القصاد..
وترديد ذكر هللا العظيم ...من الذين يعمرون حلقة الذكر.
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()2

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
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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...
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أصبحنا 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.
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()3
الوداع األخير...
(الجيلي دشين)

خلق اإلنسان فردا ...وهو يحمل كل مقومات الحياة ...بإرث رباني ..منذ
بدايات حياته وهو في رحم أمه ...صور هللا فيه كل قدرة تدعمه
وتدفعه ...لمزاولة أنشطة حياته الدنيوية ...فتخلقت فيه كل األعضاء
الداخلية والخارجية ...التي تمكنه من أداء المهام ..التي سيوكل إليه
القيام بها ...كونه خليفة هلل في أرضه ...ومن بينها العقل مقر االدارة
العامة ..والهيمنة المتكاملة ..على السلوك ..وما يتداخل معه من مزاج..
ورغبات ..تدفع بها االدارات الداخلية في العقل ..الى الوجود ...فتتولد
الرغبات ..والطموحات ..وتظهر عالمات الرضاء ..والغضب..
والتسامح ..والتواصل ..بكل ماهو موجود ..ومتناغم مع األحداث ..ان
كانت خارجية أو داخلية ...تتجمع كل تلك المشاعر في مرتع واحد...
متناسقة أفعاله ..تقود الفرد كوحدة واحدة ..لتغزوا مضمار الحياة ..وهي
تحمل كل التناقضات ..وسمات االرادات ..واختالف الحاالت النفسية..
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والوجدانية ..ومختلف االحداث االنية ..والمستقبلية ..واستدعاء الذكريات
المتراكمة...

من خالل هذا المجمع المنسق ...والمتنافر داخليا ...تتولد ارادات..
وتوجهات ..وامال ..يتغذى الفرد عن طريقها ..وتمكنه من التالقح..
والتفاعل مع غيره من األفراد ...وكل فرد وبما يمتلك من مقومات
خلقية ..ومقومات تكوينية ..ومقومات مستمدة ..ومكونات مستحدثة..
ومن خاللها جميعا ..يحدث التمازج كليا أو جزئيا ..فيقترن هذا بذاك..
ويتحد ذاك بغيره ...ويتسلسل األمر لخلق مجتمع ..قد يكون معافى ..أو
في طريقه للتعافي ...وقد تتبدل الحاالت ..نسبة لما يجوس بداخل
نفوس األفراد ..من تكوينات خلقية(شكلية) ..فتتجزأ وحدات االنصهار
االجتماعي ...وتحدث الفرقة الدائمة أو المؤقتة ...لكن من يسلم من ذلك
التداعي البغيض ...يكون هو الفائز وهو الرابح ..الذي كسب الرهان..
من داخل كتلة احيائية متنوعة الصفات ..والخصائص المتصالحة
والمتنافرة...
والذي يكسب هو المرغوب في وصله ..وااللتصاق به ..واالتكاء اللطيف
عليه ..فيما يقدمه من خير وبر...
إذا نحن تجولنا بين أفراد المجتمع الذي نعيش فيه ...ان كنا نرغب في
الخير والتطهر من نجس الحياة ...فسنظفر بمن هو في مصاف الجيلي
دشين...فهو أهدى ..وأنبل ..وأرحم ..وأجمل ..وأسمى ..وأرقى ..وأعلم..
وأصفى نية ..وارفع قدرا ..و أحسن مكانة ..وسنظفر بالعابد ..والزاهد..
والخلوق ..والكريم ..والودود ..المتحلي بأكرم الصفات البشرية
الحسنة ...وألطف السمات اإلنسانية ...وعندها تكون خاتمة المطاف..
وتجلي رحمة هللا بعباده...
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لقد صارعت الحياة وما تدخره من صعاب ..وآالم ..ومن استطاب بها
ولطائف ...تعددت دروبي ومساراتي بشتى أنواعها ..وألوان نهجها..
فحزنت مرارا ..وسررت حتى خامرتني نوازع الغرور...

بين مساراتي المتشابكة تلك ...اهتديت الى بر صافي ..أرضاني فرضيت
به ..ورضي مشاركتي المسير ..في نفس الدرب ..وكان ذلك في ستينات
القرن الماضي ...وكان رفيقي هذا هو عبد القادر ..أو الجيلي ..أو عبد
القادر الجيلي دشين  ...حامل كل صفات الطيبين ...بداية بالشيخ عبد
القادر الجيالني ...راجل العراق ..ونهاية بال دشين المدنيين ...في مدينة
ود مدني السني...

إنها صلة بيننا فاقت نصف القرن زمانا ...وفاقت كل لطائف الحياة التي
سرت فيما بيننا ...في أم درمان ..وفي الخرطوم وفي مدني ...بل
تعدت األسفار الى خارج الوطن...
وفي اخر مهاتفة بيننا كان يقول لي:
(يا أخي ما تجي لى غرفتك دي تحييها شوية)..
كان عليه الرحمة يفرد لي غرفة في بيته الواسع ...في مدني ...طالما
أحسن فيها رفدي ...وأعلى فيها مقامي...

الخبر الصادم كان خبر وداع ...كان مؤلما ..كان داميا ..غير أننا نظل
نؤمن بالقدر خيره وشره ...فأن غادرنا صفينا الجيلي الى رحاب هللا..
التي ال أشك أبدا في أن هللا سيحسن قبوله بما قدم في دنياه من عمل...
وبرحمة من عنده انه هو أرحم الراحمين ......إال أن الجيلي ..لم يغادر
قلوبنا ...فهو ال يزال يشاركها نبضها ..في فترة الترقب واالنتظار
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هذي ..التي نعيش أيامها اآلن ..ونحن على نفس درب الفراق
سائرون...

نسال هللا لك الرحمة والمغفرة ...يا الجيلي ...ونسال هللا ان يلهم األسرة
المكلومة ..واألهل بمدني ..وكل خريجي معهد المعلمين العالي ...وكل
زمالء المهنة الكريمة ..مهنة األنبياء والرسل ...الصبر الجميل....

()4
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 باإلمساك على
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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 أكثر من سبعين من األعوام انقضت عجلى ...انها ذكرى طيبة مرت
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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 (الدنيا كانت صانة) ...ما في زول
حايم حتى فكي إدريس 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
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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 إدريس ...تعاونا على جره من تحت العنقريب ...نحن
االثنين (بى باقي مروتنا الفضلت) ...ويا 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.

17

()5
الفقد الجلل
أستاذي...
عثمان السيد..
---من أين أبدأ ؟ وكيف أبدأ؟ ...لقد داهمني النبأ بكل ما يحويه من ألم
ممض ...وبكل ما يدفع به من جراحات ..تظل تنضح ،بقساوة وبال
هوادة ،فجيعة وعذابات متتابعة ...
الفيت نفسي الثكلى تصارعني ...وأنا أسير ...مقيد ...لذكريات تدافعت
بين جوانحي المترعة حزنا ...ومن غير هدى أو دليل...
وأنا أخط كلماتي الراجفة المتهرئة هذي ...أقف وقفة المكلوم التائه
المتحسر ...بين يدي أستاذي الذي اختاره هللا ..فافتقدته ..عثمان
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السيد ...المربي المقتدر ...ذلك الهرم المتناسق ..الشامخ ..الذي يتزايد
علوا ..واعتداال ..واستقامة ...كلما تقدمت به األيام وتتالت...

كان أستاذنا عثمان السيد ..نحن الحزانى ،من أبنائه ،يتامى اليوم ،في
شبشة...وقت ما كان للكبير مقام األب بيننا ...فما بالك ممن زرع المعرفة
فينا ...وغرس شتالتها الناضرات ..المزهرات ..المثمرات على الدوام...
أغدق علينا استاذ عثمان (الناظر) ...نحن صغار ذلك الزمان ،ومن غير
من وال أذى ..ما غمر نفوسنا من فيض علمه الزاخر  ..ومن سمو
خلقه ..ومن طيب معشره ..ومن حسن أدبه ..ومن كامل اخالصه ..ومن
بره وسلسبيل عطائه ...كنا وقتها صغارا لكنا في نظره كنا كبارا ...فهو
يحسن التعامل مع الصغار وكأنهم رفقاءه ...كان يحببنا في االنتماء له
ولمدرستنا ...فعشنا أيامنا الدراسية بمدرسة شبشة األولية ..وكأنا في
أسرة واحدة ممتدة(...البيت ...المدرسة).
رغم التالف بيننا ،نحن التالميذ ،وبين أستاذنا الرقم عثمان ...كنا قد
شيدنا وحافظنا ..على بقاء جدار من االحترام ..والهيبة ..والتقدير ..لم
يزل باقيا ..حتى ونحن نعانق العام الثاني والستين ..منذ أن تشعبت بنا
دروب الحياة وتسربلت ...تلك الدروب ..التي قادتنا الى ساحات تعليم
أخرى ...من الدفعة األولى( ...كنا ثمانين تلميذا ..تشتتنا في متاهات
الحياة) ..أما من جاءوا من بعدنا ...فقد رحمهم هللا البقاء في كنف
والدهم الرحيم عثمان السيد ،لمدد أطول...

إن انسانية استاذنا عثمان وسلوكياته الطيبة ..كثيرا ما تعدت أسوار
المدرسة ...فهو قد تفاعل مع األسر في شبشة ...من غير كلفة أو
تطاول منه ..أيام كان المعلم رمزا ال يدانى ..كان يشار اليه من على
البعد ..احتراما ..وتبجيال ..واكبارا ..ورفعة مكانة ...كان أستاذ عثمان
يجالس الجميع ..ويتفاعل مع الجميع ..فهو اضافة النسانيته ..وافعاله
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الطيبة ..التي تسبقه عند تعامله مع االخرين ...كانت تصاحبه توجهاته
الخاصة به ..وسلوكياته المتميزة ..ورؤاه وأفكاره النيرة ..التي ال تخدش
حياء أحد ..بل تزيده قوة وانتماء طيبا ..اجتماعيا..وفكريا ...كان ذكيا
وفطنا ثاقب الفكر ..يعرف كيف يسوق الحديث ..ويثير االنتباه ..ويحقق
محبة من يخاطب..

كان استاذنا عثمان رجال أنيقا ..نظيفا ..مرتبا ..هندامه يدعوك لالقتداء
به ...فكان نعم القدوة لنا ولمجتمعنا ...كانت تعمه براءة األطفال..
وتغطيه هيبة االداري الفذ المقتدر...كان ال يحسن الصياح ..وال تطاله
خفة الحركة ..أو يدانيه التطاول الى ما ال يخصه ...كانت خطواته من
أمامنا محسوبة ..كلها دعوة لإلصالح ...وبشارات تؤمن المستقبل...
ونوافذ تفتح افاقا لحياة جديدة...

إن أنسى ال أنسى ..عندما حان وقت جلوسنا المتحان الشهادة الصغرى..
(الشهادة االبتدائية) ..شهادة الدخول للمدارس الوسطى ...وكنت ممن لم
يحالفهم الحظ ..للسكن في داخلية النيل األبيض الوسطى ...تكرم استاذي
عثمان ...وقادني لمنزلهم في الدويم ...وقال لي:
(انت حا تسكن هنا ..شد حيلك) ...فكان موقف من المواقف اإلنسانية
التي ال أنساها...
الحديث عن أستاذنا القدوة الصالحة ..ال ينضب وال ينتهي ..فكله
خير ..وعرفان ..وسيرة عطرة...نسال هللا لك أبانا ..وأستاذنا ..وأرضنا
الطيبة ..التي وسعتنا وأرضت طموحاتنا ...كل سبل ومسالك الرحمة..
أيسرها وأوسعها ..ونسأله أن يتوالك و يحسن قبولك عنده ..فقد أعطيت
وما أبقيت ..وكفيت ووفيت...
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أخي عليش عوض هللا ..وأخي التوم الطيب بشير ...لنرفع اكفنا تضرعا
وخشية هلل رب العالمين ...في أن يتقبل دعواتنا ..ويرحم والدنا..
واستاذنا عثمان السيد ...ويجعل رفقته لخير البشر في أعلى جنانه....
وأن يجعل البركة في ذويه ..ويكرم اسرته في الدويم ..وشبشة ..وأم
درمان ..ويلهمهم الصبر ..والسلوان وحسن العزاء.
العزاء موصول لكل أفراد الدفعة بشبشة األولية( ...أبناء المرحوم) باذن
هللا.

()6
الصديق ود المبارك..
(الى جنات الخلد)
كان للعام الميالدي  ٥٥١١وقع خاص ...لدى سكان شبشة وما
جاورها من القري ...أمثال:
العميرية ..وضهير الحميداب ..وضهير الجفيناب ..والصفيراية..
وأبعرة ..والفحيالب ..وعريك ..والشطيب ..والبنوناب ..والترعة
الخضراء ..والسبب هو بمناسبة أول قبول للتالميذ في مدرسة شبشة
األولية ...التي انشئت في ذلك العام ...وكان مقرها ديوان حاج الطيب ود
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الشيخ النور ..وكان الصديق ود المبارك هو من التالميذ الذين يمثلون
قرية العميرية...

كان الصديق أكبرنا عمرا ..وأرفعنا مكانة ...كان عاقال ..وهادئ
الطباع ..ال يميل الى الشغب ..أو الى شيطنة األطفال ..لم يكن ثرثارا...
بل على العكس كان قليل الكالم ..ال يتحرك في الفصل اال في ما يعرف
بفسحة الفطور ...أو نهاية اليوم الدراسي ...أو يتحرك من مكانه...
لضرورة تحتم عليه ذلك...

أذكر تماما أين كان يجلس الصديق ...كان مقعده في الكنبة األخيرة ..مع
الكبار العقالء ..كان ال يكل وال يمل ..من حضوره للمدرسة من
العميرية ..ومغادرتها في نهاية اليوم الدراسي ..ال أذكر انه تغيب يوما
عن الدراسة ..وال أذكر يوما جلد فيه من قبل الناظر أحمد الطيب..
كعقوبة له ..وال أذكر أنه طرد ألمر سلوكي من المدرسة ..أو من
الفصل..
وجاء وقت أول امتحان لنا بالمدرسة ..فكان الصديق هو األول علينا
جميعا ..حصل على الدرجات كاملة ..في مواد:
الدين ..والعربي ..والحساب..

كما كان الصديق فنانا رساما بالفطرة ..فقد عرض علينا الناظر أحمد
الطيب في يوم من األيام لوحة قام الصديق برسمها ..مستخدما ألوان
الشمع ..وكان الرسم يتعلق بالطبيعة ..كان الصديق يرسم األشجار على
صورتها الحقيقية ..كأن تكون الشجرة مائلة ..وفروعها متمددة في كل
االتجاهات ..أو أن يكون ساقها معوجا ..وليس كما كنا نحن بقية
التالميذ ..اذ كنا نرسم األشجار كاألعمدة ..وكانت للوحة الصديق هذي..
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وقع خاص عند الناظر ..الذي أشاد بها كثيرا ..والتي أصبحت لنا نحن
التالميذ ...مثال يحتذى ..فتعلمنا منها كيف نرسم األشياء على حقيقتها..
كما تعلمنا منها قول الحقيقة ..والصدق في األفعال والمقال ..ولقد أدركنا
فيما بعد ..أن الصديق كان أستاذا معلما وليس تلميذا مثلنا...

تتابعت السنوات ...وطالت أعمارنا ...فكان الصديق هو نفسه الذي كان
في طفولته المدرسية ..لم تغيره األيام ..أو تغيره ظروف الحياة ..كنا
كثيرا ما نتقابل في مضمار الحياة ..وال شيء يمشي بيننا غير االحترام..
والذكريات الطيبة ..التي نتجاذب الحديث عنها ..بنفس هدوء الصديق..
وأسلوبه العفيف ..وهمسه المهذب ..فهو ال يعرف الصياح ..وال يعرف
الهرج ..وال المرج ..بل يعرف كيف يتوج وجههه الصبوح ..بابتسامته
الواسعة ..التي تمحو كل ذنب او حزن ..كان حاله مثلما هو في صغره..
طيبا ..ودودا ..لطيفا في تعامله ..متدينا ومتمسكا بتقاليد دينه ..ومتلفعا
بعادات أهله ...يعطيك من االحترام أكثر مما قد تتوقعه ...ويرضي مقامك
بأجمل مما ينثره من حديث ...ويجمل جلوسه معك ..بخير ما جاء
للبشرية من قول هلل تعالى ..ومن حديث لنبيه الشريف ..جالسته وهو
يستمع لمدائح الرسول الكريم (ص) ..وقصائد الصوفية المميزة ..كان
يحسن االستماع والفهم أكثر مما يعلق ..وال يعمد ليثير اهتمام الجالسين
على شخصه..

أكرمني هللا بأن تتمدد صلتي وعالقتي االنسانية معه ..عبر عقود ..لم
ألمح فيها ما يشين ..أو الحظ فيها ما ال يرضي ..فهو قد رضي ورضي
هللا عنه..

نسأل هللا العلي القدير ...أن يتقبله قبوال حسنا ...بما قدمه من خير..
وبرحمة منه انه غفور رحيم...
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طبت مقاما عند ربك ...في جنة عرضها السماء واألرض ..وبرفقة
نبيك المعظم (ص) ...في أعلى
عليين ...يا..

(الصديق ود المبارك ود جار النبي)...

وليس ذلك على هللا ببعيد.

()7
لعل الخير يكمن في الشر...

من عادات وتقاليد العربان قديما ...يتزوجون من بيوت ال يعرفون عنها
شيئا سوى واليها ...فسمعة رجل البيت االول هي التي تتنادى على
العرسان كي يتقدموا لخطبة بناتهم ...وهم يتزوجون من غير رؤية
العروسة ...وانما يكتفون بصيت والدها وبعض المنقوالت الخفية عن
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سيرتها ...كما ال ييمح للعريس أن يرى أو يختلي بالعروسة اال بعد عقد
النكاح أي بعد أن تصبح زوجة له...

لقد أقدم احدهم على خطبة فتاة لم يرها من قبل بحسب العادة التي
ذكرناها ...ثم تزوجها وكشف عن وجهها فوجدها سمراء ...ولييت كما
كان يشتهي ...كما أنها ال تحمل مواصفات جمالية ترضي نفسه...
فعمد الى هجرها في ليلة زفافها ...واستمر الهجران بعد ذلك فلما
استشعرت زوجته ذالك ذهبت اليه وقالت له:
يا أنت!
(لعل الخير يكمن في الشر)..
فاستحى ..وجمع أمره ودخل بها ...واتم زواجه
ولكن استمر في قلبه ذالك الشعور بعدم رضاه عن صفاتها التي ذكرنا
انفا..
فهجرها مرة ثانية ..ولكن دام هجره هذه المرة عشرين عاما ...ولم يدر
أن أمراته حملت منه...
وبعد تلك العشرين ..رجع الي مدينته ...حيث يوجد بيته ..وكان من
السنة أن يدخل المسجد قبل داره ...فدخل المسجد فسمع إماما يلقى
درسا ...فجلس عنده بعد اتمام صالته ..فأمتعه حديثه بما يكسوه من
الحالوة والعذوبة الى جانب صدقه فيما كان يقول ...فازداد أعجابه به...
وأبهره كثيرا ...فسأل بعض الحاضرين عن اسمه ...فقالوا له:
(إنه اإلمام انس..
فقال:
(ابن من هو؟)...
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فقالوا:
(ابن رجل هجر المدينة منذ عشرين عاما اسمه مالك) ..فذهب إليه من
توه ...وقال له سوف أكون ضيفا عليك اليوم ...سأذهب معك الي
منزلك ...لكني سأقف أمام الباب دون دخولي الدار ...اال بعد أن تخبر
أمك أن هنالك ضيفا معي بالباب ...يقول لك:

(لعل الخير يكمن في الشر)...

فلما ذهب وقال المه ما يمعه من الضيف ...قالت أسرع وافتح الباب...
انه والدك ...أتى بعد غياب طويل...
ولم تقل له..
انه هجرنا عشرين سنة ..فهي لم تذكر اباه طوال سني غيابه بالسوء...

كان اللقاء حارا...
وكان ابنه هذا ..هو (انس بن مالك) ..رضي هللا عنه ...خادم رسولنا
الكريم ..عليه أفضل الصاله والتسليم ...وراوي أحاديثه الصحيحة...
وكان يفخر بذالك كثيرا..
لك التحية يا أم أنس...اكرمك هللا ..فلقد ظللنا نرد على الدوام:

(لعل الخير يكمن في الشر)...

وما يقول مثلنا في السودان:
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(كل تأخيرة فيها خيرة)..

ولعل هللا اراد بذالك خيرا...
فقد ال يؤخر هللا شيئا إال لخير...

واليبكينا اليوم إال لخير...

والينزل علينا بالء إال لخير ...

(الخير فيما أراده هللا).

()8
(أبوي).....

(أبوي) كلمة ..كنا نمارسها ونحن صغار (كتاكيت) ...وأكاد أجزم أنها
أول كلمة تعرف عليها مركز الكالم في عقولنا ...كانت من أسهل الكلمات
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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 أغطيتهم) ...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...

إنها 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...
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لم يكن للصغار خيار في هذه المرحلة العمرية ...في أن تندفع من
دواخلهم وبال قيد أو 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)...
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()9
الخريف...

31

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:
(أبو الضليل تعال لى سيدك البريدك)...

31

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
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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:

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

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

()11
خلقة هللا...
34

(الرادار)
(أ)
---كثيرا ما نسمع في عصرنا الحالي عن (الرادار) ...ونسمع عنه أنه شيء
خارق ...تستخدمه معظم دول العالم الكبيرة ..اقتصاديا ..وعسكريا ..في
جل صناعاتها التي تتعلق بحياتنا ...ففي كل تخطيط لخلق انجاز تقني...
نجد (الرادار) يتسيد الموقف ...ويصبح األمر أكثر تقنية وتطورا ..اذا ما
كان ل(..الرادار) تدخل فيه ...فالطائرات التي ألفنا حركتها ..وتتبعنا
مساراتها ..تتواصل وأبراجها ب(..الرادار) وتقنياته ...واذا تتبعنا..
وتمعنا ..في صناعة الطائرات ..فسنلحظ التطور المتنامي ..في تكنولوجيا
هذي الصناعة ...كنا ننشغل ونندهش ..في وقت مضى ..من أمر
طيرانها ..وعلى ثقلها ..في الهواء ..فمعظم مكوناتها من الحديد
واأللمونيا ..عالوة على حمولتها من الركاب ومنقوالتهم ...وأصبحنا االن
نتفاعل ..مع ما آلت إليه صناعتها ..حتى أصبحت تطير من غير طيار...
وللرادار الفضل الكبير في ذلك ...أما في مجال الصواريخ ..التي تعددت
أنماطها ..وتعددت مواصفاتها ..من ذات المدى القريب ..أو المدى
المتوسط ..أو المدى البعيد (عابرات القارات) ..ف(..للرادار) دوره
التقني الفاعل...

عليه فإن (الرادار) ..وبقصور منظورنا الحالي ..هو اكتشاف رفدتنا به
التكنولوجيا الحديثة ..وقادتنا به الى التحضر ..والتقدم ..والتطور ..في
مجاالت حياتنا المختلفة...اال أنه ..ان أمكن لنا ان نتساءل ونقول:
(من أين جئنا بالرادار؟)..
الرادار وحسب ظني ..هو جهاز اخباري ملحق بالجهاز العصبي ..لكل
الكائنات الحية ..فحتى نحن بني البشر ..نحمل في دواخلنا هذا الجهاز
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االبداعي ...لكننا قد ال نحس بوجوده اال نادرا ...وظللنا ردها من
الزمان ..نلحق هذا الجهاز بالخفافيش فقط ...فهو الذي يسير نظامها
الحركي ..ألنها ال تتمتع باستخدام العيون ..فهي عمياء بالفطرة...حيث
أن الخفافيش ال تخرج اال ليال ...فهي لم تكن تستخدم العيون ..التي ال
تفيد في االبصار ليال ...فضمرت عيونها ..وبذلك أصاب الخفافيس
العمى ...وقد استشهد عالم األحياء (المارك) األلماني ..في العام
٥٤١١م ..عندما وضع مكونات نظريته ..التي أطلق عليها اسم:
(االعمال واالهمال)..
وأشار الى أنه وبناء على عدم استخدام الخفافيش لعيونها واهمالها...
فقد أصابها الصمور ..وتوقفت مهامها في االبصار ...وعوضا عن ذلك
حل محلها (الرادار)...

ظللنا نحن كذلك ال نرى ل(..الرادار) وجود ...اال عند الخفافيش ..وفي
االبداعات التكنولوجية الحديثة...

()11
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خلقة هللا...
(الرادار)
( ب)
---لكن (الرادار) ما عاد قاصرا على تلك المكونات فهو في دخيلة كل
نفس بها روج تنبض بمعنى أنها فب مل المائنات الحية بقسميها
الحيوانات والنباتات ...وهو هذا الجهاز الخارق الذي تناولناه بالحديث...
ففي االنين يوجد موجه داخلى بحول فيما بيننا وبين االصادم مع بعضنا
او مع بعض من مخلوقات هللا اال ما ندر وكثيرا ما نِشعر أنا توقفنا عن
المسير في اتجاه معين وحدنا عن ذلك االتجاه لمسار آخر كان نكون
مشغولين بفعل ونحن متحركون ونظرات عيوننا ال تسبقنا الى األمام حيث
مواقع خطواتنا ...فبحركة ال إرادية تجدنا ننصرف عن فعل بعض األشياء
حتى ان كنا متوقفين ..فنحن نقوم بفعل أشياء ونقلع عن أخرى بطريقة
نعدها ال إرادية تعدمن نشاطات الرادار الملحق بالجهاز العصبي..

كما أننا لو ال حظنا في التجمعات الكبيرة من البشر المحتكين في
اتجاهات متعددة ...كالحجاج مثال ..فإنهم ال يتصادمون إال قليال ..وللرادار
والعيون هنا ارتباط وثيق في اداء مهام الحركة ..وبمثل ما هو في
اإلنسان نالحظ ذلك في أسراب الطيور الطائرة بكثافة عالية ...وأسراب
الجراد أيضا فإنها ال تتصادم أبدا ...وأظن ذلك بفعل جهاز الرادار
المزروع خلقة في دواخل هذه الكائنات ..أما الجمالة فإنهم على علم
متكامل بأن إبلهم تستطلع الحوادث عن بعد ...فقد تتوقف عن المسير إن
كان هناك من أمامها ما قد يجلب لها الصعاب  ..كما قد تغير إتجاهها
صوب مواطن المطر حيث المراعى الوافرة ...وهو ما قد ال يتمتع به
اإلنسان...
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ال يمكننا أن نحصر هذه السلوكيات على فعل الرادار فقط ...إنما هي
أجهزة خلقية تتفاعل وتتضامن في أداء رسائل منوطا بها بكل جهاز على
انفراد ...عليه يمكن نستخلص من ذلك:
( ّ
أن جهاز الرادار هو جهاز عصبي ..يتداخل مع مهام الحواس األخرى..
ويؤدي مهمة واحدة ...تتعلق بوقاية وحماية الكائن الحي ...فهو يمثل
جهاز االستخبارات النشط ...الذي يعمل تلقائيا ومن غير توجيه)...

نحن البشر خلقنا ولكنا ال نخلق بل نحاول أن نستخلص من مميزات خلق
هللا ...بعضا مما زرع بدواخلها لتسهيل أسباب الحياة ...ففي كل مخترع
أو فعل فعلناه ...نجد أنفسنا محاكين ..ومقلدين ..لما أبدعه الرحمن فينا
وفي خلقه ...من صفات.

38

()12
السحاب شال...
(أ)
---في زمان مضى ..كانت موارد الثقافة في سوداننا الحبيب ..محدودة للحد
البعيد ...فمثال كان التواصل يتم بالطريقة الوجاهية المعروفة ...ان كانت
في دروب الحياة العامة ..أو في أماكن تلقي المعارف ...ومن بينها
الخالوي والمساجد والمدارس ..أو في المسارح ..أو حتى في مناسبات
األفراح واألتراح ...التي تتجمع فيها األعداد الكبيرة من الناس ...وكانت
وسائل الترفيه قاصرة على التمثيليات ونطلق عليها (الروايات) ...التي
كثيرا ما يكرر عرضها في مناطق مختلفة من البالد ...مثل رواية (بخيت
والشيطان) ...ورواية (تامزينو) ..ورواية (الولد العوقة) ...أو الروايات
الشهيرة مثل:
(تاجوج) ...و (المك نمر)...و (أبامسيكة) ...أو الروايات العربية من
أمثال:
(مجنون ليلى)  ..و (أبزيد الهاللي) ..وحتى (الروايات) الكبيرة العالمية
من أمثال:
(هاملت) ...و (الكنز المفقود)...و (جزيرة الكنز)...
أو األغاني المتداولة ..برغم شحها وتداولها المستمر ..فقد كانت تقدم في
المسارح ..وفي ليالي السمر في كل منطقة من مناطق السودان ...وقد ال
يخلو برنامج ليالي السمر من فقرات ..تتكرر في كل الليالي مثل:
فاصل من الدوبيت ...فاصل من النكات ...منلوج...
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وكان ذلك يتم حتى في اإلذاعة السودانية ...وكنا نستحسن ذلك كثيرا...
و (نضحك معاه لى الضرس األخير)...
أذكر في ليالينا ليال السمر المدرسية ...كنا نقوم بتقديم مثل هذه الفقرات
المتنوعة ..التي غالبا ما (تزيد الخلطة تسبيكة) ...وكنا نتلذذ بها كثيرا...
وكان من بيننا زميلنا الطالب (عمر التوم) (الذي أصبح قاضيا شرعيا له
وزنه في ساحات القضاء) ...وهو رجل فكاهي ..ذو ظل خفيف ..كان
عندما تقدم فقرة (فاصل من الدوبيت) ..ينبري لذلك من تلقاء نفسه
ويصعد لخشبة المسرح ..أو يدخل الساحة التي تقام فيها ليلة السمر ...
وبتلقائية يبدأ (يدوبي) بصوت أجش ..ال يحمل نظما جماليا ..أو
مستحبا ..ويكرر ذلك في كل ليلة سمر تقام بالمدرسة ...وما يقدمه من
دوبيت ..يكون مدعاة للضحك واالنبساط لدى الجميع ...والغريب في
األمر ..كنا نضك من أعماقنا ..رغم ذلك التكرار الذي يجود به (عمر
التوم) في كل الليالي ...وكان إن تأخر عن الصعود لخشبة المسرح ..مع
زمالء آخرين سيقدمون أبيات لطيفة من الدوبيت ..وبأصوات جميلة
اسرة  ...كنا ان تأخر نطالب به بأصوات عالية ..لنضحك وننبسط أكثر
وأكثر ...وأذكر من الذين كانوا يؤدون (المجادعة) بالدوبيت ..زميلنا
الطالب (كمال عمارة) ..ومن أبياته التي يرددها على مسامعنا:

واحد واربعين بت اللبيب عبد هللا..
ال حامت فريق ال جالست خلق هللا..
شلخك دكري وحاجبك هالال هال..
وشوفتك ترفع البى السنين بتقال..

أو أن تسمع الزميل الطالب (ياسين احمد حسين) (يدوبي) ويقول:
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أحيا ووحيحي ويا وجع قلبي...
من صيدة الخال البطلت كلبي...
الدارس العلم من دينه بتسلبي..
والماشي الحجاز من جدة بتقلبي..

وبعد كل هذا الجمال يصل الدور في (المجادعة) لزميلنا (عمر التوم)
ليصيح بصوته األجش العالي قائال:

التمبك التمباك...
وطارن لي سحيباتا..
تقول تمباك...
وطرني أم ريقا عسل...
تقول تمباك..

فينفجر الحاضرون في ضحك عميق متواصل ..وكأنهم لم يسمعوا هذه
األبيات من قبل...
لك الشكر لسويعات قضيناها معا ...منذ اكثر من ستين من األعوام مضت
عجلى ...ال زلنا نقلب في تلذذ تام ...ذكرياتها الخالدات...
وأشكرك يا موالنا (عمر التوم) ...فقد اخترت لنا من بين خلق هللا ..ما
سرنا وقتها ..وحملنا في سماوات من الصفاء ..والراحة النفسية..
والراحة البدنية ..والراحة العقلية ..وذلك بذكرك لتلك (السحيبات) التي
تدانت ..وتجمعت ..وأدمعت ..لترشقنا بحبيبات من الرزاز دقيقة
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وهينة ...والتي ال زلنا نتلمس وقعها اللطيف ...على أجسادنا العطشى...
والتي أصبحنا من يومها ..نسر كثيرا ..ان رأينا وتبينا أن (السحاب
شال) ..وتداعى عند األفق البعيد ...وهو يتمازج وأرواحنا ..ويحملنا الى
هناك ..عند عتبات الماضي...
حيث تطل سحيبات (عمر التوم).
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()13
السحاب شال...

( ب)
---عندما يقال لنا:
(السحاب شال) ...تشرئب أعناقنا لتطالع ما يجري في السماء ...لنتحقق
من نوعية وكمية السحاب الذي كساها  ...ولنتفكر في هويته وما
سيتوقع من سلوكيات قادمة ومن مشاعر وخواكر تتشتت داخل نفوسنا
من ترقب أو خوف أو توقع قد يكون طيبا أم ذاك الذي تخيطه خيوط
الهموم...من ذلك الشعور المرضي أو نقيضه ...تترتب على نظراتنا تلك
خطوات عملية تتعلق بما تحويه نشاطات حياتنا ومساكننا ومزارعنا
ومناسباتنا ...غقد نتخذ حينها تدابير أو عمليات تليق ومظهر ذلك
السحاب من حيث ثقله أو رقة كسائه ...فنتوخى الحذر أو ننشط وندخل
في متاهات الرضاء والسرور ...يثير لدينا منظر السحاب ما لم نكمله من
عمل أو واجب حجبته عنا عين اإلهمال او التناسي ..وأبعدتنا عنه
انشغاالتنا بأشياء أخر قد تكون الزمة أو قد تكون هامشية ...فيطال
االهمال وعلى سبيل النثال:
مساكننا ان كانت جاهزة وحاضرة الستقبال زخات الوابل الذي سينحدر
من عليائه على حين غرة ...الى جانب فتح المجاري والطرقات والى
جانب توفير المواد الالزمة من تموينية وغيره ...والى جانب ما تناثر من
مقتنيات داخل معاقلنا من حيشان وزرائب وغير ذلك الكثير الذي كان
ينصب في أولويات اهتماماتنا ...الى جانب نصبو ونتطلع للحصول عليه
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من خيرات منظورة أو متوقعة ...والتي تحسب آماال وأمنيات ...تتحقق
في تجاوز المحن الماثلة وصعوبات الحياة الجاثمة على ظهورنا...
اجتماعية كانت أم سياسية أم ثقافية أم غيرها...وقد تكون أحالما في
خواطرنا تلكأت في الوصول بفعل متعمد ومقصود أو قد يكون ذلك هو
قدرها ..أو مثول ما يحد من تحقيقها...

عند تعذر الوصول إلى المآرب بكون السحاب وما يجو به من مطر مالذا
للكثيرين ...كي يتخذوه رمزا للتخلص من الطغيان ..واالستبداد..
والقهر ..والظلم ..عندما تكمم األفواه وتوصد ...فان شال السحاب فقد دنا
التحرر واالنعتاق ...وإن أمطر فقد أنصلح الحال وتغير ...وليس ذلك
ببعبد إذ تناول الشاعر العراقي بدر شاكر السباب ...هذا الرمز في
قصيدته( ..انشودة المطر)..
حيث أخرج ما يجوس بنفسه في قالب نلنا من فيئه رزازا طيبا ..أفسد
على كل ظالم نواياه ...وأسبل ثياب الستر والرضاء على الكثيرين...

أتعلمين أي حزن يبعث المطر...
وكيف تنشج المزاريب
اذا انهمر...
وكيف يشعر فيه الوحيد بالضياع...
بال انتهاء...
كالدم المراق..
كالجياع..
كالحب ...كاألطفال..
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كالموتى هو المطر

ويقودنا السياب إلى:
أكاد أسمع العراق..
يذخر الرعود...
ويخزن البروق..
في السهول والجبال...
حتى اذا ما فض عنها ختمها الرجال...
لم تترك الرياح من ثمود...
في الوادي من أثر..

ويقول السياب وهو يشهد نزول المطر:
أكاد اسمع النخيل يشرب المطر...
وأسمع القرى تئن...
والمهاجرين يصارعون
بالمجاذيف وبالقلوع...عواصف الخليج  ..والرعود..
منشدين...
مطر...
مطر...
مطر...
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()14
مت فارغا...
لكل منا ...امتالك لشيء ما في هذه الحياة ..حسب ما نراه ونمارسه...
وحسب وجهة نظرنا المغلقة على نفسها ...ونحن النعلم وال نؤكد ان كان
ما نملك هو حق لغيرنا أم لنا فقط...

من األمانة أنه ال يستقيم وال يليق لنا أبدا ..أن نخبئ ماهو للغير في
مخابئنا الخاصة ...فهذا الغير يحتاج لما يحق له أن يتملكه أيضا...
وبنفس الرغبة ..والجنوح المشوب بالطمع ...الذي ظللنا نقبل عليه
باستالب ما هو حق لغيرنا ...بمعنى اخر فكل ما يجري أمامنا أو ما
نمارسه ...أو ما يمأل نفوسنا من أفكار ..ورؤى ..وأسباب للحياة
المختلفة ..ال بجوز لنا أن نحتفظ به ..ونعمل على تسجيله كحق شخصي
لنا ..و في نفس الوقت ..ال يجوز لغيرنا االستحواذ عليه ..أو حتى
االطالع وهو أضعف أنواع االقتناء...

ال شك أننا ندرك تماما بأنا كبشر ...محشوون بإبداع زاخر  ...من كل
نوع من أنواع ما تضج بها الحياة ...ناتج األنشطة المختلفة الفكرية..
والثقافية ..واالبداعية ..في كل مال الحياة ..المتجسدة لدينا بالفعل ..أو
حتى المنظورة ..وهي المتاحة لكل فرد منا بحسب تكوينه المسبق ..منذ
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أن كان جنينا يتخلق ...ففي تلك اللحظات (داخل الرحم) ...يبني الخالق
بدواخلنا ..كل ما قد نحتاج اليه من مساحات حياتية ..وقت الخروج من
أرحام امهاتنا وما قد يتبعه من نشاط ...وهو الذي نستطيع  ..أن نجابه
به ظروف الحياة الدنيوية ...وعليه فان االبداع البشري ..وبال معاناة
تذكر ..يجد بيئة صالحة ومالئمة داخل نفوسنا ..مهيأة بالكامل لكل
حدث ..أو فعل ..مهما كان نوعه ...فالفرصة متاحة للجميع في أن يبرز
الفرد في أي نمط من أنماط الحياة ..بحيث يكون أقدر ..وأميز ..من
غيره في هذا الشأن ...وبذلك تتعدد المواهب ..وتتسع ظروف االبداع
ومخرجاته ..وهنا يستطيع صاحب هذا االبداع ..أن يستفيد كثيرا من
مضامين ابداعه ..ومن غير شك أبدا ..أن غيره من أبناء جلدته
(البشر) ..سيتمكنون من االستفادة منه في نفس الوقت...
عليه يمكننا ان نقول:
(أن نقل مضامين االبداع الى أناس أخرين ..قد يؤدي الى تمليك هذا
االبداع ..لغير صاحبه الذي ابدع فيه ...ويصبح بذلك ملكا شائعا ...يقود
في خاتمة المطاف ..القتناء فائدته لدى الجميع)...
لنفكر سويا قارئ العزيز ...في أمر هذا التملك الذي تناولناه
بالحديث...
(فان احتكر كل صاحب فكرة أو رؤية ..على ما حباه هللا به ..ألصبحت
تلك األفكار والرؤى حبيسة داخل مخازن أصحابها ..الى ما ال نهاية ..أي
أنها ستبقى رهينة ..تنتهي بنهاية صاحبها ..وبمعنى اخر فهي ستندس
معه في التراب ..ومن بعد ذلك تصبح في حكم العدم ...في دنيانا)..

فلنا ان نتصور حال البشرية ..ان ابقى كل منا ما يتميز به من ابداعات..
أكرمه هللا بها ..حبيسة مكبلة في دواخله ...الى ساعة مماته ..فكيف
يكون حال البشرية...التي حرمت من بعض مما كانت تتطلع للفوز به...
ال شك أبدا من أن الضمور ..والتالشي ..لكل ابداع ..أو نشاط ..أو فكر
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في المجتمع ..سيظل متقوقعا تماما وبالكامل ...وبذلك تنتهي رسالة
اإلنسان في الحياة الى مأساة مؤلمة...

يبدو لي أنه ولكي تسير الحياة بنمط سلس ..يؤمن لها تأدية أنشطتها
بالطرق السليمة الصحيحة ..وللوصول بالطرق المأمونة أيضا ...الى ما
يرضي هللا في الدنيا وفي اليوم اآلخر ...يتوجب على كل فرد منا أن يفرغ
ما بنفسه تماما ..بكل ما تدخره من أفكار ..وإبداعات ..يحسب انها ملكه
الخاص ..فعليه أن يحزم أمره ويسلمها ألصحابها ..ممن سيعمرون
األرض ..من بعد انتهاء مهمته الرسالية في الحياة الدنيا ...فأولئك هم
أصحاب الملكية الحقيقية ...وبمعنى آخر نقول له:
(أفرغ ما بداخلك وغادر الحياة فارغا ...وال تدع لدود األرض أن
يستمتع ..بعظيم أفكارك ..وروائع إبداعاتك)..
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()15
الريدة...

كل منا له انتماء عاطفي ..شعوري ..يحس بأثره الفاعل فيما بين
جوانحه ..إحساس خفي ..يتعلق بصاحبه دون اآلخرين ..شعور دافق
ودافع لألحسن دائما ..من وجهة نظره ..انه إحساس مرغوب ولطيف...
قد يسوق صاحبه الى انفصام مؤقت ..يزاول فيه فيضا من أحالم اليقظة..
التي تحمله الى سماوات غير تلك التي يستظل بها ..فتسمو به عبر افاق
مهولة من الخياالت ..التي يحسبها واقعا ساعتها ...اال أنها تتربع على
أرض الواقع الخيالي فور االستفاقة من تلك الغيبوبة الساحرة ..وحين
الرجوع لنفسه ...تنتابه لحظات من االرتخاء ..المشبع باجترار ما انقطع
من أحالم ..كانت سائدة ومتجددة ...ال تدع لصاحبها سلطانا اليقاف
انهمارها...

(الريدة) تعني االنتماء الخالص ..والتبتل ..في ربط أطراف الشعور
المتداعي ..من غير توقف ...وهي السبيل األجمل لحمل المعاني الطيبة..
49

وايصالها للمورد الذي بتخيره صاحبها ...حيث ترتمي في متاهات
اللطافة المتمددة أبدا...

ل(..الريدة) دروب متعددة لكنها غير مرئية او ملموسة  ...فهي تخترق
كل الحواجز  ..وتنزل داخل القلوب الحية ..التي نعتبرها ويعتبرها من
تنزل (الريدة) بساحاتهم ..موطنا ودارا الحتضان تلك الرغبات والمشاعر
الجياشة ...التي تدور في دواخلهم بغير حدود...

نحن جيل األربعينات من القرن الماضي ...نقدس (الريدة) الكلمة..
(والريدة) اإلحساس ..فنظل نتناولها لفظا وشعورا ..من غير حرج ..كما
أننا ننسجها داخل أشعارنا ..ونداولها في أحاديثنا المجتمعية بتلذذ
صريح...

وبرغم أن كلمة (الريدة) تعني (الحب) ..اال أننا نظل مكبلين بقيود
(الريدة) وال نستطيع تبديلها بكلمة (الحب) ...فلعلها من صميم مضامين
الثقافة والتربية المجتمعية الخالصة ...وكثيرا ما نسمع:

(وهللا دي ريدة عديل كدة)..

أو نسمع الفنان احمد عبد الرازق ..والفنانة عائشة الفالتية عليهما
رحمة هللا ...يكرران كلمة (الريدة) أربعة وأربعين مرة ..في أغنية
واحدة:
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(الريدة ..الريدة ..يا حبيب قلبي
الريدة ..الريدة..
انت فيك طبي)..

كنا نتجاوز الحدود لنرتمي بين أحضان صوتيهما ..وهما يغردان
ب(..الريدة) المكررة ..التي ال تمل...

أما الفنان سيد خليفة ..فكان يضيف كلمة (أريدك) لتصبح بديال عن
كلمة (أحبك) ..التي جاء بها الشاعر إبراهيم رجب في قصيدته (يا وطني
يا بلد أحبابي )..فتصبح:
(في وجودي أريدك وغيابي...)..
وليس ببعيد أن نستمع للفنان عبد الكربم الكابلي وهو يردد:
(بريدك يا وطني..) ..

ولنا أن نسمع ..ان شئنا ..في ما يتداوله الناس في مجتمعاتنا من أحاديث
تتعلق ب(..الريدة) دون (الحب):
(ريدة الحمامة لى وليدها..)...
و
(ريدة الكديس لى الفار)..
و
(انا ما بريدك مهما بقيت..)..
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و
(ريدة الحراز لى المطر ..)..وهي من الريدات غير المقبولة..
و
(وهللا العارفنو نحنا ..بريدها زي عيونو...)...
و
(الريدة حارة ما بحملها أي زول)..
و
(الريدة ودارة)..
و
(الزول السمحأ اريتني كان ما ردتو...
كل صبحا جديد...
حيلي العلي يبتو..).

تعددت مسارات (الريدة) في حياتنا العامة ..وهي تعتبر مطلبا حياتيا
هاما ...وهو الذي يقود البشرية في الطريق المستقيمة التي تؤدي لحياة
أفضل ...و(ريدة) الوطن ..هي التي تتسيد جميع (الريدات) ..فبها (تتم
الناقصة) ..ويصبح االنتماء للوطن هو (الريدة) الحقيقية ...وأظن أن
الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة ..لم تكن خاطئة حين قالت:

(وبغداد أنت...
اذا شط بي مزار...
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لواني اليها القدر).
وهل يلوي القدر من لم تحاصره وتحتويه (الريدة)!!!..
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()16
البناء والهدم عمدا..

إن كنت تريد خلق وطن معافى ..فذلك صعب مناله ..اال من بعد ان ينال
منك النصب والتعب ..وينال بالمثل من أجيال لك مخلصة آتية ...ويمضي
بك الحال الى أن تصارعك المصاعب والمحن بال هوادة ...ومن بعد ذلك
ستبدأ في البناء (طوبة ..طوبة) ..ولعل مسيرة البناء هذي ..ستطوي من
عمرك وعمر أجيالك القادمة ..الكثير من األيام والسنوات ...ما قد يفوق
مداها الخيال ...فهي كراية يتسلمها جيل من بعد جيل  ..بغير حدود ..من
جيل بدأ البناء لجيل سيستمر في البناء ..ثم لجيل أخر يسير نحو اكمال
البناء ...وهكذا تتمدد مسيرة طويلة بال توقف وبال نهاية ...فهي متجددة
من وقت آلخر ..ومن حقبة ألخرى ..وهكذا فالبناءون متجددون..
ومتعاقبون ..ال يدرون أنهم بفعلتهم تلك ..سيخلفون آثارا وتراثا الجيال
تأتي وتتالحق بغيرها ...ويصبح بعدها أن األجداد األول هم من وضعوا
اللبنة األولى في بناء الوطن ...الذي سيصبح االن مغايرا لماضيه ..وال
يزال حتى حينها يحتاج لوضع لبنات أخر في سبيل اكمال البناء ..من
هنا أمكن لنا ان ندرك أن بناء األوطان عمل سرمدي مضني ...ولوال
رغبات وتطلعات سادت نفوس تلك األجيال المتالحقة ..لتوقف البناء...
لكن األمر في الحياة ال يستقر على حال واحدة ..أو في مسيرة متناغمة
بال حدود ..فقد ينهدم هذا البناء بلمسة هدامة في لحظة هدم قاسية
وقاتلة.

ما قصدناه ببناء األوطان في سردنا هذا ...ال يتعلق بالمنشات ومواد
البناء ..وليس في انشاء القصور واألبراج ...وليس بالمنظور او
الملموس من األشياء فحسب ...بل هو يتعلق بالنفوس ..ويتعلق
بالمواطنة الصالحة ..ويتعلق باالنتماء الوطني الخالص ..ويتعلق
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بالتوحد والتالصق ..بين افراد مجتمعه ..ويتعلق بتوفير النوايا الحسنة..
ويتعلق بتضافر الجهود ..ويمضي الى توافر القوى في حمايته ..وفي
االبقاء علبه ..وفي اسعاد أفراده..

ينضوي بناء األوطان تحت اصالح اوجه رقيه ..وتطوره ..وسمو مكانته
بين األمم األخرى ..ويتمثل في كسب االحترام والقبول لدى الشعوب...
متماشيا كل ذلك مع تنمية قدراته ومدخراته ..التي تتعلق بمواطنيه..
وأزدهارها ان كانت زراعية ..أو صناعية ..أو تجارية ..أو اجتماعية..
أو ثقافية ...تنمية تتعلق بكل مقومات الحياة المعروفة ..التي تصب في
اسعاد أفراده على مختلف خصائصهم ...وفي مختلف أعمارهم وتطلعاتهم
االنية والمستقبلية...

لنا أن نتساءل:
(من الذي يقوم ببناء الوطن؟)...
وتأتي االجابة في كلمة واحدة فاصلة:
(كلنا)..
عليه فمن يبني الوطن ..ليس فردا ..وال أسرة ..وال مجموعة ..وال
قبيلة ..وال قومية ..وال جهة من أي قبيل كانت ...فالكل يبني والكل
سيجني ثمار البناء...
ما هو بصعب أن نبنيك يا وطني ! ..لنبني ...فما أحوجنا للبناء.
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()17
باكر فيها المناكر

..

المعنى الصريح المباشر للمناكر  ...هو ما يقع تحت طائلة النكران ..لكن
أهلنا ..وعن طريق استخدام لغتهم التراثية الوسيطة ...بقلبوا الكلمات..
(زي ما دايرين) ..ويقلبوا المعاني ..بالشيء األسهل نطقا أو تعامال...
ويصبح ذلك متعارفا عليه بين أفراد المجتمع السوداني ...ومن بعد هذا
(التقليب) ...تصبح المستحدثات اللغوية هي التي تميز التداول اللغوي في
المجتمع ...وهي التي تظل مفهومة ومقبولة انيا ومستقبال...

يقصدون بكلمة باكر ما يعني (مستقبال) وليس غدا كما يبدو لنا...
وذلك من مضمون ما نتفوه به كأن يقول أحدهم لآلخر:
(بجيك باكر) ..وهي تعني غدا ..وتعني أيضا عند البكور ...أي بداية
صبيحة اليوم التالي ..التي قد تقع في مسافة زمنية تعني:
(قبال شروق الشمس) ...بنسب متفاوتة ...كما أنا نقول في نفس المعنى
أحيانا:
(تجيني باكر بدري) وذلك للتأكيد ...وبعضنا يقول:
(بكرة) بدل باكر ...وكلها تعني يوم غد...

أما مقولة:
(باكر فيها المناكر) ..تعني حدوث األمر في المستقبل ...القريب أو
البعيد ...وغالبا ما يكون أمرا غير مقبول  ...ربما يؤدي في أضعف
حاالته الى (اللوم) ...وفي األمر عظة ..وتنبيه ..لتوقع مساءلة ..أو
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اتهام ..أو غير ذلك ..ألفعال مشكوك فيها بدرت من طرف معين...
وتتطلب هذه األفعال االتيان بدليل قاطع ..ال يدع (للجهجهة) والنكران
مجاال للدفاع ...واذا أتت المناكر  ..واتخذت موقعا ..فصاحبها يضيق به
الحال تماما ..وقد تقوده فعلته تلك ..الى تمزق نفسي ..ينغص له جانبا
من حياته المجتمعية ...وقد يتلقى من القول من فرد واخر :
(ما قلنا ليك فعلتك كانت كلها غلط في غلط)...
وقد يسمع الكثير غير ذلك مما يجرح..

وتدعونا المقولة أيضا ..للتقيد بما تحمله من معنى ..كي يتجنب
الشخص (زلة اللسان) ...أما يقول المثل:
(لسانك حصانك ..ان صنت صانك) ...وفي الحديث النبوي:
(عليك لسانك)..
كما أن لبقية أعضاء الجسد (زالتها) بمثل ما ينطبق على اللسان...
فكلها ستحل شاهدا على األفعال الدنيوية ..في اليوم الموعود...
(يعني المقولة دي تكون متابعانا دنيا وأخرى ..بس سيك سيك معلق
فيك)..

يغني الفنان خليل اسماعيل ...من شعر (أبو قطاطي):

(بكرة تتحقق أماني...
والفؤاد يرتاح ويتبسم زماني..)...
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ويغني الفنان دمحم األمين:

(يا يوم بكرة ما تسرع...
تخفف لي نار وجدي..)...

نفحات جميلة ليس فيها ما يشين ...في اليوم التالي أو في الوقت
المستقبلي..
أما عمنا حسين بركة (أحد عمال معهد المعلمين العالي) ...كان يقول:

(يا مدمدم باكر تندم)...

كما أن الفنان دمحم وردي تغنى وقال:

(يا ما بكرة تندم...)...

وقد يلحق بهذا الندم ..فيض من النكران ..و(البهدلة) ..والكالم (الما
موزون) ..وهو ما نقلته لنا كلمات ثالثة ..اجتمعت لتقول لنا:
(باكر فيها المناكر).
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الخاتمة

عزيزي القارئ...
ان المواقف الحياتية لن تتوقف...
وستظل متجددة..
طالما أن المسيرة ماضية....

ولكل فرد منا مواقفه الخاصة به...
والتي قد تتشابه مع مواقف األفراد اآلخرين...
وقد تختلف...

ويتم ذلك تبعا للثقافة المجتمعية...
وللعومل الوراثية..
ولمدى قوة التحمل ..والصبر..

ولكيفية اتخاذ القرارات المناسبة...
في التعامل مع محتوى تلك المواقف.

نسأل هللا لك التوفيق،،،،،
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