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شاهد حي على ضرب الرئيس نميري ألحد وزرائه
في ظني املتواضع أن أفضل ما وثقه األستاذ الكبير الراحل محمود أبوالعزائم في 
حياة أهل السودان الفنية والسياسية واالجتماعية هما كتابه )سحارة الكاشف( 
الذي يعد توثيقا للمسيرة الفنية املدهشة للفنان إبراهيم الكاشف واحلقبة التي 
منهم(  قريبا  )كنت  اآلخر  كتابه  الفني.  وكذلك  إبداعه  على  وأث��رت  فيها  عاش 
والذي خصصه الستعراض السير الذاتية واملواقف لكثير من مشاهير السياسة 
واملجتمع في السودان. وكنت قد سألته وأنا في طور اليفاعة الثقافية إن كان 
قد تأثر بكتاب إحسان عبدالقدوس )عاشوا في حياتي( الذي سبقه في التوقيت 
بحوالي عقد من الزمان واختط ذات نهجه في التوثيق والسرد. فقال لي إنه قرأ 
كتاب إحسان عبدالقدوس وتأثر به لكنه يكتب مبزاج سوداني خالص ال شبهة 
فيه ألي تغريب أو تشريق ثقافي أو توثيقي. وعلى ذكر هذا العلم الراحل اختط 

نهجه لتنجيم بعض األسماء على خارطة هذا األسبوع.

األحد: الرمال في عيوني معرض عن إنسان كردفان
أينو ناغي فتاة أملانية جاءت الى السودان قبل سبع سنوات للعمل في مجال 
املنظمات الطوعية في منطقة كردفان، تداخلت مع الناس وتعرفت على الثقافات 
حان  وعندما  الناس  وبساطة  املكان،  قلبها حب  في  فوقع  والتقاليد  والعادات 
أوان رحيلها بانتهاء فترة عملها قررت أن تبقى لتؤدي عمال نوعيا مغايرا من 
بوادي  فيها  عمرها خمس سنوات جابت  من  ناغي  أينو  الناس. سلخت  أجل 
كردفان،  على ظهر اجلمال والسيارات والدراجات البخارية، جلست مع النساء 
في التكل تلفها غالالت الطلح والشاف وعجني العواسة، ورافقت أهل املدر في 
النظار واستنطقت احلبوبات  بيوت  الدوبيت، ودخلت  ينشدون  ترحالهم وهم 
واملرهق  املضني  العمل  من  بعد سنوات  املجتمع. وخرجت  واملغنيات وجنوم 
التوثيق  في  كتاب  وه��و  عيوني(،  في  )ال��رم��ال  اس��م  عليه  أطلقت  رائ��ع  بسفر 
الثقافي إلنسان كردفان في جميع مناشط حياته االجتماعية والدينية والثقافية 
واالقتصادية والفنية، وتضمن الكتاب مئات الصور الناطقة وزينته باألمثال 
في  الشعبية  احلكمة  ومستودع  مخزون  وهي  املتداولة  التقليدية  واملقوالت 
بالدنا. وهذا التوثيق الثقافي إلنسان كردفان عمل غير مسبوق، خاصة ترجمة 
األمثال الشعبية الى اللغة اإلجنليزية واختارت ناغي كردفان باعتبارها رمزا 
أن تنظر  تريد  إنها  السودان. وقالت  أهل  ثقافة  تفاعالت وتقاطعات  لكل  حيا 
الى السودان من خالل إنسان كردفان وهي جتسيد للمقولة الشعبية )كردفان 
الهام في املدن  البلد(. بعد ثالثة أسابيع سينطلق تدشني هذا املعرض  صرة 
استضافته  ش��رف  ميونخ  مبدينة  املصريات  متحف  ون��ال  املختلفة  األورب��ي��ة 
وعرضه للعالم للمرة األولي. صدر آخر كتاب توثيقي صوري عن السودان عام 
2007 بإشراف السفير األمريكي السابق تثيموني كارني وزوجته فيكي، وقدمه 
بالسودان  التفاؤل  كارتر، وطغت عليه روح  األمريكي األسبق جيمي  الرئيس 
سودانا  تقدم  ناغي  أينو  ولكن  الشامل،  السالم  اتفاقية  توقيع  بعد  اجلديد 
مختلفا أساسه إنسان كردفان ومتثالت حياته الثرية واملتنوعة، وقد ترجمت 
أحد أمثاله )األداك املرة أداك البيت(، وفي ذلك توثيق عميق ملستودع احلكمة 

الشعبية الشفاهية.

األثنين: ظلم د. سلمان ورسالة مفتوحة لمدير جامعة الخرطوم
سيقف د. سلمان محمد سلمان اخلبير الدولي في قوانني املياه في مايو عام 
بحث  أفضل  جائزة  ليتسلم  أدنبرة  مبدينة  الدولية  املياه  مؤمتر  أم��ام   2015
تصدرها  التي   2013 للعام  الدولية  املياه  دوري��ة  نشرتها  علمية  ومشاركة 
اجلمعية الدولية ملصادر املياه. ومنذ أسابيع خلت مت اختيار د. سلمان أيضا 
النشر  دار  ستصدرها  التي  الدولية”  املياه  “قوانني  دورّي���ة  لتحرير  رئيسًا 

العاملية “بريل.«. 
وتزخر سيرة دكتور سلمان الذاتية املتميزة بأرفع األلقاب العلمية واخلبرات 
املهنية حيث عمل مستشارا للبنك الدولي في قوانني املياه وقام بالتدريس في 
جامعات واشنطن الرئيسية الثالثة )جورج واشنطن، وجورجتاون واجلامعة 
األمريكية( خالل سنوت عمله بالبنك الدولي. وبعد تقاعده واصل مهمة التدريس 
اجلامعي وعمل أستاذًا زائرًا وممتحنًا خارجيًا بأكثر من عشر جامعات في أمريكا 
في  والدكتوراه  املاجستير  من رسائل  العشرات  على  وآسيا وأشرف  وأوروب��ا 
العديد من اجلامعات العاملية. رغم هذه اإلجنازات العلمية والعملية إال أنه بدفع 
من الواجب عاد د. سلمان الى السودان ليسهم مع جامعته األم جامعة اخلرطوم 
في تدريس الطالب وتدريبهم ونقل خبرته الدولية الرفيعة الى األجيال القادمة، 
وقدم طلبه في العام 2010 الى عميد القانون بجامعة اخلرطوم. وكتب دكتور 
اجلامعي  األستاذ  مرتب  وأن  مجانا سيما  أنه سيقدم خبرته  سلمان موضحا 
عبارة عن 1500 جنيه وما يتلقاه من عمله الدولي يساوي مئات أضعاف هذا 
طالب  مساعدة  في  واحل��ارق��ة  الكبيرة  الرغبة  من  بدفع  يعود  أن  أح��ب  املبلغ. 
الرغدة.  املال واجلاه واحلياة  له فوق  وطالبات السودان والتي هي بالنسبة 

وكان يرى في العودة للجامعة دفعا لضريبة املواطنة. 
أربع  مل��دة  تتلكأ  اخل��رط��وم  جامعة  كانت  بينما 

التدريس  ملعاودة  الفرصة  لتمنحه  سنوات 
باجلامعة تلقى وهو بواشنطون حلضور 

أحد املؤمترات عن اتفاقية األمم املتحدة 
للمجاري املائية الدولية عرضني األول 
أن يرأس حترير لدورية عاملية جديدة 
الدولي”   امل��ي��اه  “قانون  اس��م��ه��ا 
ت���ص���در ب��ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة من 
وعرضا  واله��اي.  وبوسطن  لندن 
القانوني  املستشار  ليكون  ثانيا 
الدولية  املياه  قوانني  قضايا  في 

ملجموعة من املانحني الدوليني.
البروفيسور  لعناية  رسالة  ه��ذه 
ح��ي��ات��ي م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال���ذي 
وقد  والعدل  االستقامة  عنه  عرف 

ت��س��ام��ع ب��ذل��ك م��ن م��ص��ادر عديدة 
يحتفي  أن  اإلن���ص���اف  م��ن  ل��ي��س  إذ 

علمه  ي��ب��ذل  س���ودان���ي  بخبير  ال��ع��ال��م 
الدولية  البحثية  املؤسسات  في  وخبرته 

التدريس واإلشراف على عشرات  ويواصل 
ال��ط��الب ف��ي أم��ري��ك��ا وأوروب�����ا وآس��ي��ا ومينع 

أن يساعد طالب بالده وأن يؤدي واجبه جتاه  من 
وطنه دون من  أو أذى أو دريهمات ال تكسو عاريا وال تسد 

مسغبة.  مالكم كيف حتكمون.

الثالثاء: عندما ترثي الزوجة الشيخ أحمد علي اإلمام
أصدرت الدكتورة سوزان احلكيم أرملة احلبر والشيخ الراحل أحمد علي اإلمام 
كتابا عن حياته بعنوان )في رحاب صاحب اخللوة(، وهو كتاب عميق املعنى 

اإلمام.  أحمد علي  الراحل  الشيخ  لتخليد سيرة حياة  وال��والء  بالوفاء  مكتحل 
في  املراثي  طبع  ألن  والتوثيق  التخليد  أدبيات  في  جديدة  كوة  فتح  قد  وهو 

التراث الشفاهي ألهل السودان من الزوجات أن تخلد في القصائد 
الراحل  الفقيد  حرم  د. سوزان  اختطت  ولكن  واملناحات، 

نهجا مغايرا غير مألوف في توثيق سيرته الذاتية 
واجتهاداته  العلمي  نبوغه  ب��اب  م��ن  ليس 

ال��دي��ن��ي��ة وت���ب���ح���ره ف���ي ع���ل���وم ال���ق���رآن 
النبوية  والسيرة  والفقه  وال��ق��راءات 
وال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة وه���و ب��ح��ر في 
في  لكنها وجلت  العلوم،  تلك  كل 
حياته  ب��اب  م��ن  سيرته  تخليد 
االجتماعية كزوج يرعى أسرته 
الشخصية  ومناقبه  وخصاله 
ووجدانه البشري. وقد سجلت 
ب��ق��ل��م دف�����اق وأس���ل���وب سلس 
خ��واط��ر وذك��ري��ات م��أت عليها 
جوانب  عن  كشفت  وق��د  حياتها 
في حياته االجتماعية والشخصية 

ولعل  املعنى،  عميقة  ال��ث��راء  واسعة 
هذا ما دفع الدكتور عمر عبيد حسنة في 

تقدميه للكتاب أن يكشف عن تردده للوهلة 
األولى في تقدمي الكتاب ليترك للزوجة املفجوعة 

ولكنه  العظيم،  الفقد  عن  ومصابها  شجونها  تبث  أن 
لبعض  الداخل  من  ص��ورة  إعطاء  وهو  قاصدا  هدفا  استرعي 

والتكلف  واملصانعة  ال��ذات  تفخيم  عن  بعيدا  قال  كما  والرموز  الرجال 
خاصة وقد درج البعض على إظهار بعض هذه الرموز على غير حقيقتها. ولكن 
الشيخ الراحل أحمد علي اإلمام كما تكشف زوجته د. سوزان في هذا الكتاب وهي 
التي صاحبته في حاالت الرضى والغضب واليسر والعسر عن شخص يستوي 
عنده اإلسرار واإلعالن والظاهر والباطن وكشفت عن سيرته دون مصانعة أو 
وشيخا  زوجا  عرفته  كما  الراحل  الشيخ  كتابها صورة  في  وقد وضعت  تزيد 
ومعلما رغم آيات التفجع واملآقي الدامعة، وهي بهذا الصنيع قد وضعت سقفا 

ألدبيات املرأة في املراثي واملناحات، وانتقلت بذلك الى تخليد السيرة الذاتية 
من خالل املواقف واخلواطر والذكريات في كتاب مفتوح كما شهدته 
وعاشته كزوجة في كنفه املرحاب. هذا الكتاب درس مفتوح 

لكل الرجال في كيف تكون زوجا ناجحا.

األربعاء: حسن النقر ومغامرة التعرف 
على اآلخر

أص����در ال��ب��روف��ي��س��ور ح��س��ن ال��ن��ق��ر أستاذ 
ال��ل��غ��ات وآداب���ه���ا ب��امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي للفكر 
واحل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة مب��ال��ي��زي��ا سفرا 
اإلسالمي  العمل  في  ذكرياته  عن  مشوقا 
في  شامة  النقر  والبروفيسور  بأمريكا. 
وج��ه ال��س��ودان أينما ح��ل وأرحت���ل، فهو 
اإلنساني  وقلبه  الغزير  عمله  الى  إضافة 
الكبير وروحه املرحة رجل غزير النشاط، 
العمل  تقدم  في  احليوية  جم  الفعل،  كثير 
االج��ت��م��اع��ي وال���ف���ك���ري وال��ث��ق��اف��ي وسط 
باخلارج  والسودانية  اإلسالمية  املجتمعات 
وظل ذلك ديدنه منذ ترحاله الباكر الى أمريكا 
املاجستير والدكتوراة حتى  أكمل دراسة  حيث 
فترة استقراره مباليزيا أستاذا جامعيا بالعاصمة 
كواالملبور. الكتاب مليء بالقصص والعبر واملفارقات 
به  الذي خط  واملمتع  الشيق  األسلوب  وزانه  والطرائف 
البروفيسور النقر كتابه، ولعل زبدة الكتاب تلخصها عبارته 
اإلسالمية  رؤيتي  اتساع  هو  أمريكا  في  لي  حدث  ما  “أحسن  السائغة: 
العالم من خالل السودان، فأصبحت اآلن أرى السودان من  للعالم، كنت أرى 
خالل العالم”. قرظ البروفيسور مالك بدري في تقدميه الكتاب من حيث عمقه 
ومضمونه وأسلوبه الذي ال يترك لك مجاال أن تضعه جانبا حتى تكمله. ومن 
املواقف الواردة فيه أنه كان يدرس مع طالب نيجيري مسيحي من قبيلة اإليبو 
أن  له  لوقدر  إنه  يقول  وكان  الشمال  في  للهوسا  كراهية شديدة  يحمل  وكان 
ميتلك قنبلة نووية من القذافي أو منظمة التحرير الفلسطينية فيسلقي بها في 
قلب كادونا. وكان حسن النقر يظن أن صاحبه النيجيري تشرب هذا التطرف 
من عقيدة نصرانية خاصة وأنه كان يلبس في صدره صليبا فضيا كبيرا. وملا 
رآه أكثر من مرة في معية نساء أمريكيات جميالت سأله عن سبب ذلك وهو 
املسيحي املتدين فقال له: أخي حسن ليس لأمر أي عالقة باملسيحية وأنني 
أحب زوجتي ولكنني ال أقوى على أكل الفراخ كل يوم. ولنا عودة الستعراض 

هذا الكتاب مجددا.

الخميس: شاهد حي على ضرب نميري لوزرائه
املرويات  من  التاريخ  وتنقيح  األسئلة  استثارة  في  املفتوح  لديدنه  تعميقا 
الشفاهية الكاذبة والشهادات املزيفة، دفع األستاذ مصطفى البطل في محرراته 
الصحفية مقاربات تشكك في الروايات الدارجة عن ضرب الرئيس األسبق جعفر 
منيري لوزرائه. ومما عضد من وثوقية تشككه عمله السابق في مجلس الوزراء، 
حيث عمل وعاصر واحتك مع عدد من املشتغلني بالسياسة ومن الذين متتعوا 
بحظوة االستوزار ورمبا لم يقف على شاهد يؤكد مزاعم الرواية الدارجة عن 
ضرب الرئيس منيري لوزرائه. وجهت هذا السؤال الى الهرم اإلعالمي الكبير 
الرئيس  وزي���ارات  مناشط  تغطية  في  عمل  ال��ذي  عبدالوهاب  حسن  األس��ت��اذ 
منيري الداخلية واخلارجية. وكان بحكم رئاسته للوفد اإلعالمي في السفريات 
واإلعالمية  اإلخبارية  بالنشرات  وتزويده  الرئيس  مقابلة  له  يحق  الرئاسية 
اليومية في أي وقت هذا إضافة الى جلسات األنس والسمر التي تصاحب مثل 
هذه املناسبات. روى األستاذ حسن عبد الوهاب مؤكدا مشاهدته شخصيا ملوقف 
ضرب فيه الرئيس منيري أحد وزرائه، فقال إنه صحب منيري في رحلة داخلية 
لتسليمه  بالقطار  في صالونه  عليه  الدخول  وأراد  امل��دن،  إحدى  الى  بالقطار 
النشرة اإلعالمية التي كانت تتضمن أهم األحداث العاملية واحمللية وهي أحد 
مصادر املعلومات املفتوحة واملهمة للمسئولني في ذلك الوقت قبل انفجار عصر 
املعلومات. وفوجئ مبشهد درامي يقوم فيه الرئيس منيري بضرب أحد الوزراء 
فوقف واجما أمام الباب فقال له الرئيس منيري )يا حسن أنت زول شريف( فرد 
على الرئيس باإليجاب )نعم أنا زول شريف يا ريس( فقال له منيري )خالص 
ما تتكلم عن املوضوع األنت شوفتوا هسه(. فالذ األستاذ حسن عبدالوهاب 
الوزير املضروب  اسم  أن يكشف عن  السكت، ورفض  بالصمت وأصابته هاء 

وفاًء للعهد الذي قطعه للرئيس منيري. 
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