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حـزنـت مـثل كـثيريـن غـيري لـرحـيل الـدكـتور مـنصور خـالـد، عـليه رحـمة اهلل. وعـلى 
الـرغـم مـن أن كـل املـقربـني مـنه كـانـوا يسـتشعرون دنـو األجـل، بُـعيد مـجيئه مـن 
لـندن، إال أن فـقد رجـٍل فـي قـامـته لـيس بـاألمـر الهـني، وهـو الشـك نـبأ فـاجـع لـكل 

محبيه وعارفي فضله.
وحـــزنـــي عـــلى رحـــيله لـــيس فـــقط ألنـــه أحـــد أعـــظم مـــن تـــولـــى حـــقيبة الـــخارجـــية، 
وغــيرهــا مــن املــواقــع الــرفــيعة األخــرى، داخــل وخــارج الــبالد، بــجانــب إســهامــاتــه 
املــميزة فــي عــالــم األدب والــفكر والــسياســية، وإنــما ملــعرفــٍة شــخصية بــالــرجــل، 
إمـتدت لـزهـاء الخـمسة عشـر عـامـاً، جـعلتني أكـّن لـه فـي قـلبي كـثيٌر مـن املـحبة 

والود واإلحترام.
لـــذا، أجـــد نـــفسي مـــثقلة بحـــزٍن عـــميق عـــلى رحـــيله، ألنـــه مـــن قـــلة يـــثق املـــرء فـــي 
رأيـــها ونـــصحها. وقـــد قـــال هـــو فـــي رثـــاء صـــديـــٍق لـــه، أن الـــكتابـــة هـــي األكـــسير 
الـــذي يـــقي الـــنفس مـــن اإلنـــفجار. واملـــرء حـــينما يـــرثـــي مـــن لـــه فـــي الـــقلب مـــحبة 
وتــقديــر، إنــما يــعزّي نــفسه لــيخفف عــنها مــصيبة الــفقد. لــذا، فــإن الــكتابــة فــيها 
مُـــتنفّس وراحــٌة لــلنفس مــن غــمة الحــزن الــذي يــعتريــها. وهــذا مــادفــعني لــلكتابــة 

عن منصور خالد، الذي هو اآلن بني يدي رحيٌم غفّار.
 يـــــــقيني أن مـــــــنصور شـــــــخصية ضخـــــــمة، يـــــــصعب لـــــــشخص واحـــــــد اإلحـــــــاطـــــــة 
بـجوانـبها املـتعددة، مـهما بـلغت درجـة الـقربـى بـها. فـهو مـن جـيلٍٍ لـن يـتكرر، ملـا 
تــلقوه مــن تــعليمٍ رفــيع، وملــا نــالــوه مــن خــبراتٍٍ واســعة ومــتنوعــة فــي الــحياة، يــندر 
أن تجـــد فـــي األجـــيال الـــالحـــقة مـــن يـــدانـــيها. كـــما أنـــه يـــتميز عـــلى مـــعظم أبـــناء 
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جـــــــيله بـــــــسعة املـــــــعارف، وإتـــــــساع دوائـــــــر عـــــــالقـــــــاتـــــــه، وغـــــــزارة اإلنـــــــتاج الـــــــفكري 
واألدبــــي. لــــذا فــــقد كــــان طــــبيعياً أن يــــتميّز ويــــنبري بــــني كــــل مــــثقفي الــــسودان 
ونــخبه الــسياســية، كشجــرٍة شــامــخة، عــميقة الجــذور، يــانــعة اإلخــضرار، كــثيرة 

الثمار.
دومـاً يـقال بـأنـنا قـوٌم شـفاهـيون، ذلـك ألن الـكتابـة الـجادة أمـٌر عـسير، إذ تـحتاج 
لـعزمٍ وإرادة وتـفرّغ. وكـثيراً مـايـحول نـمط حـياتـنا االجـتماعـية دون تـفرّغ مـن هـم 
جـــديـــرون بـــتوثـــيق تجـــربـــتهم. وفـــي هـــذا الـــسياق، كـــنت دائـــم الـــتذكـــير لـــسفيرنـــا 
الــراحــل، الــعم أحــمد عــبد الحــليم، عــندمــا يــصفو ويحــدثــنا عــن ذكــريــاٍت شــتى، 
فـيها مـنعطفاٍت مـهمة فـي تـاريـخ بـالدنـا، بـأن يـكتب مـذكـراتـه. وكـان دومـاً يـتعذّر 
بــإنــعدام الــوقــت فــي الــقاهــرة. وأشهــد بــأنــه كــان فــيها دائــم اإلنــشغال. فــقد كــان 
واســـــــع اإلنـــــــتشار فـــــــي كـــــــل فـــــــضاءات الـــــــنشاط الـــــــدبـــــــلومـــــــاســـــــي، ومـــــــع الـــــــنخب 
الـسياسـية وأهـل األدب واإلعـالم فـي مـصر. وقـد أتـاحـت لـنا مـجالسـته وضـيوفـه 
تــعّلم الــكثير ومــعرفــة الــكثيريــن، خــاصــة فــي دعــوات الــعشاء الــتي كــان يــقيمها 
بـــإنـــتظام. فـــقد كـــان، عـــليه رحـــمة اهلل، رجـــالً مـــوطـــأ األكـــناف، يـــحتفي بـــضيوفـــه 
ويـــــكرم وفـــــادتـــــهم، واليـــــكاد داره يخـــــلو مـــــنهم. وكـــــانـــــوا أصـــــنافـــــاً مـــــن أهـــــل الـــــعلم 
واألدب، بـعضهم مـن أصـدقـاءه الـقدامـى، وكـثير مـن الـرسـميني الـذيـن كـان يـصر 
عـــــــلى إســـــــتضافـــــــتهم. وكـــــــان الجـــــــميع يســـــــتمتع بـــــــمجالســـــــته، فـــــــقد كـــــــان مـــــــثقفاً 

موسوعياً في تاريخ السودان وثقافات أهله، ومتحدثاً اليُمل حديثه. 
وكــان مــن بــني ضــيوفــه الــدائــمني فــي مــعظم تــلك الــليالــي الــعم عــلي الــتوم، وهــو 
مــن الــزراعــيني املــشهود لــهم بــالــعلم والــكفاءة فــي الــبالد وخــارجــها، وكــان مــقيماً 
فـي الـقاهـرة. ودومـاً كـانـت آراءه ومـواقـفه الـسياسـية تـختلف مـع آراء أحـمد عـبد 
الحـليم. وكـم كـنا نـسعد "بـمناقـرتـه" لـصديـقه الـلدود، بـعد أن يـنصرف الـضيوف، 

وتصبح الجلسة سودانية "دكاكينية". 
كــان أحــمد عــبد الحــليم، كــإســمه فــيه مــن الحــلم الــكثير، ربــما لــنزعــته الــصوفــية. 
إذ كــــان يــــنأى عــــن اإلنخــــراط فــــي الجــــدل الــــسياســــي. وكــــان دومــــاً مــــياالً لســــرد 
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قــصٍص مــن الــتراث الــشعبي مُــترعــة بــالــطرافــة والــِحكم والــِعبر، عــن الــسياســيني 
ونظّار القبائل، خاصة في مجلس الشعب واإلتحاد اإلشتراكي.

وثــــقت هــــذه املــــلتقيات مــــن صــــلتي بــــالــــعم عــــلى الــــتوم، عــــليه رحــــمة اهلل. خــــاصــــة 
عـــندمـــا عـــلم أن صـــديـــقه وزمـــيله فـــي كـــلية الـــزراعـــة بـــجامـــعة الخـــرطـــوم، الـــدكـــتور 
عـــلي إســـماعـــيل مـــدنـــي هـــو خـــالـــي. وقـــد كـــانـــا -رحـــمهما اهلل- ثـــوريـــني. كـــٌل عـــلى 
شـــاكـــلته. فـــكان يـــقول لـــي بـــطريـــقته املـــحببة "خـــالـــك دا مـــانـــصيح، ســـاب الـــفاو 

[FAO- منظمة األغذية والزراعة] ليعمل مزارعاً في بُتري"؟!
كــان د. عــلي إســماعــيل مــن كــبار الــخبراء فــي املــنظمة، وكــان قــد قــِدم إلــيها مــن 

جامعة الخرطوم التي عرفته طالباً نجيباً وأستاذاً مميزاً. 
كـان الـعم عـلى الـتوم نـاقـداً ملجـريـات األحـداث فـي الـسودان، جـريـئاً فـي آراءه، 
لــــدرجــــة التخــــلو مــــن حــــدة أحــــيانــــاً. وكــــان قــــارئــــاً نــــهماً، يــــكثر مــــن الــــتعليق عــــلى 
صـفحات الـكتب الـتي يـقرأهـا. والحـظت أنـه وأحـمد عـبد الحـليم ومـنصور خـالـد، 
يـكتبون بخـط الـرقـعة الـبديـع. وكـان الـعم أحـمد اليـكتب بـغير قـلم الـحبر الـسائـل، 
الـــــذي مـــــازال كـــــثير مـــــن الـــــزمـــــالء يـــــفضلون إســـــتخدامـــــه، ربـــــما تـــــأسّــــــــــياً بـــــؤلـــــئك 

األساتذة، كما أنه مفّضل ملعظم من يحسنون ويحبون الخط العربي. 
كـان يـزورنـا فـي الـسفارة مـن حـنيٍٍ آلخـر، وكـان دومـاً يـمر عـلى مـكتبي، بـعد أن 
يــفرغ مــن زيــارة صــديــقه الــسفير أحــمد عــبد الحــليم، الــذي كــان مــكتبي قــريــباً 
مــنه. وكــان يــقول لــي أنــه يــزورنــي بِِــراً بــخالــي عــلي إســماعــيل. فــأتــرك كــل مــافــي 
يـدي ألسـعد بـمجالسـته. وكـان عـندمـا يتحـدث عـن آراءه الـسياسـية واإلخـفاقـات 
الـــتي إعـــتورت مـــسيرة الـــحكم فـــي الـــسودان، مـــنذ اإلســـتقالل، تـــتمنى أن يـــمتد 

الحديث لساعات!
كـــــنت دومـــــاً ألـــــح عـــــليه بـــــأن يـــــكتب مـــــذكـــــراتـــــه، ألهـــــمية ذلـــــك لـــــلتاريـــــخ ولـــــألجـــــيال. 
وأخــبرنــي أنــه عــاكــٌف عــلى كــتابــتها. وأنــه قــد أنجــز مــنها ثــمانــمائــة صــفحة بخــط 
الـــيد. وأن فـــيها "بســـتفة" لـــكثيريـــن. لـــذا، فـــكان يـــتمنى أن يـــتمها وينشـــرهـــا فـــي 

حياته، حتى يتصدى لهم، ولكن عاجلته املنية، رحمه اهلل، قبل أن يكملها.
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سـفارتـنا بـالـقاهـرة، كـما هـو مـعلوم، تـعتبر مـن أكـبر الـسفارات، ألهـمية وتـشّعب 
عــــالقــــتنا بــــمصر، الــــتي تــــضم أكــــبر وجــــود ســــودانــــي، مــــقيم وزائــــر، فــــضالً عــــن 
زيـــــــارات وفـــــــود الـــــــرســـــــميني الـــــــتي اليـــــــكاد يـــــــنقطع ســـــــيلها. وكـــــــان لـــــــزامـــــــاً عـــــــلى 
الـدبـلومـاسـيني فـي الـسفارة، أن يـشاركـوا بـالـتناوب فـي بـرنـامـج إسـتقبال ووداع 
الــوزراء والــدســتوريــني وكــبار الــشخصيات، بــرفــقة الــسفير أو بــمفردهــم، فــضالً 
عـــن مـــرافـــقتهم فـــي لـــقاءاتـــهم الـــرســـمية. وكـــنت، كـــغيري مـــن الـــزمـــالء، أقـــوم بـــتلك 
املــهم الــروتــينية، الــتي كــان مــن مــحاســنها أنــها تــتيح لــلمرء فــرصــة لــلتعرف عــن 
قــرب عــلى تــلكم الــشخصيات، الــتي بــينها مــن تســتلطف إســتقبالــه ووداعــه فــي 
املــطار، بــل وإكــرام وفــادتــه، وتســتفيد خــبرةً وعــلماً بــمرافــقته؛ وفــيهم مــن تحــمد 
اهلل حــــينما يــــغادر، وتــــسألــــه أن اليجــــمعك بــــه ثــــانــــيًة، وتــــتصنع األعــــذار بــــتكليف 

غيرك، إن طُلب منك إستقباله في زيارٍة أخرى!
وعــــن راحــــلنا الــــعظيم، حــــقيقة أجــــد نــــفسي مــــمتناً لــــلسفير عــــبد املــــنعم مــــبروك، 
الـــــسفير فـــــي الـــــقاهـــــرة آنـــــذاك، الـــــذي كـــــلفني فـــــي صـــــيف ٢٠٠٥، ألكـــــون فـــــي 
إســتقبال ومــرافــقة الــدكــتور مــنصور خــالــد، رئــيس مجــلس إدارة شــركــة الــصمغ 
الـــعربـــي حـــينذاك، الـــذي كـــان قـــادمـــاً مـــن الخـــرطـــوم فـــي طـــريـــقه إلحـــدى الـــدول 
األوربـــية. وحـــقيقة ســـعدت فـــي قـــرارة نـــفسي بـــذلـــك الـــتكليف ألكـــثر مـــن ســـبب. 
وتــمنيت أن يــتيح لــي فــرصــة لــلتعرف عــن كــثب عــلى شــخصية قــرأت لــها وعــنها، 
وســمعت الــكثير؛ ولــعلها تــتيح لــي إجــابــاٍت عــلى أســألــة تــدور فــي الــذهــن حــول 

بعض آراءه ومواقفه.
كـنت فـي إسـتقبالـه بـاملـطار وبـرفـقتي أحـد مـوظـفي الـعالقـات الـعامـة بـالـسفارة. 
وتـــوجـــهنا، حســـب رغـــبته إلـــى فـــندق إنـــتركـــونـــتيننتال بـــمصر الجـــديـــد، وكـــان هـــذا 
الـــفندق هـــو نـــزلـــه الـــدائـــم فـــي زيـــاراتـــه الـــقصيرة لـــلقاهـــرة. وفـــي مـــدخـــل الـــفندق، 
وجـــدنـــا مـــديـــره فـــي إنـــتظارنـــا، هـــاشـــاً بـــاشـــاً مـــرحـــباً بـــمقدم الـــدكـــتور. ورافـــقناه 
جــــــميعاً لــــــلجناح الــــــذي خُـــــــصص لــــــه. وقــــــبل أن نــــــغادر جــــــناحــــــه، عــــــبّرت لــــــه عــــــن 
ســــــعادتــــــي أن أكــــــون فــــــي إســــــتقبالــــــه، وعــــــن إســــــتعدادي لــــــترتــــــيب أي لــــــقاٍء مــــــع 
مـــسئولـــني مـــصريـــني، ومـــرافـــقته إلـــيه، إذا رغـــب، عـــلى الـــرغـــم مـــن قـــصر الـــزيـــارة. 
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وهـو مـن الـشخصيات الـتي تـشعر بـأريـحية فـي الـتعامـل مـعها، ملـا تـتسم بـه مـن 
الـلطف والـتواضـع. فـسألـني أن كـنت قـد ذهـبت مـن قـبل لـسوق املـوسـكي (وهـو 
أحـــــد أشهـــــر وأكـــــبر األســـــواق الـــــشعبية فـــــي الـــــقاهـــــرة الـــــقديـــــمة، ويـــــعود تـــــاريـــــخ 
تـأسـيسه إلـى عـز الـديـن مـوسـك، أحـد األمـراء فـي عهـد صـالح الـديـن األيـوبـي)، 
وحــقيقة تــفاجــأت بــالــسؤال. وبــالــطبع أجــبته بــالــنفي، وأنــني فــقط ســمعت عــنه، 
ولـــكنني لـــم أفـــكر يـــومـــاً فـــي الـــذهـــاب إلـــيه. فـــضحك وقـــال لـــي: ربـــما تـــكون هـــذه 
فـرصـة لـلتعرف عـلى جـانـب مـن الـقاهـرة، اليـعرفـه كـثير مـن الـدبـلومـاسـيني، وذكـر 

أنه يود شراء بعض األشياء، والبأس أن أرافقه.
ذهـــبنا فـــي ذات املـــساء لـــسوق املـــوســـكي. وكـــان واضـــحاً لـــي أنـــه يـــعرف املـــكان 
الــــــذي يــــــريــــــده، حــــــيث ذهــــــبنا مــــــباشــــــرة ملتجــــــر يــــــبيع األثــــــاث الــــــتقليدي املــــــطّعم 
بـــــالـــــصدف..املـــــنافـــــسة الشـــــديـــــدة بـــــني املـــــصريـــــني، جـــــعلت بـــــينهم قـــــدرٍٍ عـــــالٍٍ مـــــن 
الـــتخصصية واملـــنافـــسة والـــتجويـــد، خـــاصـــة فـــي الحـــرف الـــيدويـــة والـــصناعـــات 
الــتقليديــة. وكــان ذلــك املتجــر بــمثابــة مــتحٍف صــغير، مــليء بــقطع أثــاث خشــبية، 
مــشغولــة بــبراعــة مــتناهــية، ومــرصــعة بــالــصدف الــلؤلــؤي الــلون فــي شــكٍل بــديــع. 
كــــان الــــرجــــل يتحــــرك بــــتؤدة بــــني قــــطع األثــــاث الــــتي يــــكتظ بــــها املتجــــر. فــــيتأمــــل 
بــــعضها، ويــــقلب أخــــريــــات بــــعني خــــبيٍر فــــاحــــصة. وكــــان صــــاحــــب املتجــــر يــــقف 
بــــالــــقرب مــــنه ويحــــدثــــه عــــن كــــل قــــطعة يــــتوجــــه إلــــيها بــــنظره. إذ عــــرف -بــــفراســــة 
الــبائــعني- أن زائــره هــذا زبــون مــتميّز. وبــالــفعل لــم يــخيب الــدكــتور ظــنه. حــيث 
إشــــترى مــــنه عــــدداً مــــن الــــقطع الجــــميلة، ودفــــع لــــه املــــبلغ الــــذي طــــلبه، دون أن 
يـفاصـل فـي الـسعر، كـما هـي عـادة املشـتريـن فـي تـلكم األسـواق. كـانـت تجـربـة 
فــــريــــدة، لــــم أملــــسها فــــي كــــثير مــــن الــــشخصيات الــــتي كُـــــلفت بــــمرافــــقتها خــــالل 
زيــاراتــها لــلقاهــرة. والحــظت فــيه ولــعاً بــإقــتناء الــتحف الجــميلة، وفــي هــذا داللــة 

على ذوقه الرفيع، كما تبنّي لي الحقاً.
تـوالـت زيـاراتـه الـعابـرة لـلقاهـرة، وكـنت أعـلم بـمجيئه مـباشـرة مـن مـديـر مـكتبه أو 
ســــكرتــــيره الــــخاص. وتــــفاديــــاً للحــــرج، كــــنت أطــــلب مــــنهم إرســــال بــــرقــــية رســــمية 
بـذلـك، عـبر وزارة الـخارجـية. وكـنت قـبلها أبـّلغ الـسفير بـأنـني تـلقيت إتـصاالً مـن 
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مــكتب د. مــنصور بــقدومــه لــلقاهــرة، فــيتم تــكليفي بــمرافــقته، الــتي كــنت أســعد 
بها، ملا فيها من إضافاٍت معرفية ملهمة.

تـولـيت مـهام الـقسم الـقنصلي، بـعد أن نُـقل زمـيلي الـسفير فـضل عـبد اهلل إلـى 
جـــدة. وكـــان مـــن بـــني الـــقضايـــا الـــتي تـــابـــعتها عـــن كـــثب، قـــضية رجـــل األعـــمال 
الــسودانــي املــعروف حــسن قــنجاري، شــفاه اهلل. وكــانــت لــه قــصة نــجاح جــديــرة 
بـأن تُـروى يـومـاً مـا، ملـا فـيها مـن عـبر ودروس. فـقد كـان أحـد الـرواد فـي تـصديـر 
وتـــــصنيع الـــــلحوم فـــــي الـــــسودان، وأحـــــد أنـــــجح املســـــتثمريـــــن فـــــي مـــــجال الـــــنقل 

.“Trans Arabian Air Transport” :الجوي عبر شركته املعروفة
دخـل الـعم قـنجاري، قسـراً، فـي خـالف مـع وزيـر الـزراعـة املـصري األسـبق، د. 
يــوســف والــي. وكــان قــنجاري قــد تــعاقــد مــع الــحكومــة املــصريــة لــإلســتثمار فــي 
مشـروع غـرب الـنوبـاريـة الـزراعـي، وأنـفق فـي سـبيل ذلـك أمـواالً مـقدرة. غـير أن 
والـــي وألســـباب اليـــمكن تـــبريـــرهـــا، كـــان دومـــاً يـــسعى لـــلتدخـــل فـــي طـــريـــقة إدارة 
املشـــــروع، األمـــــر الـــــذي رفـــــضه وتـــــصدى لـــــه بـــــحسم الـــــعم قـــــنجاري، وهـــــو رجـــــل 
األعـــمال املـــحنّك. وبـــالـــطبع لـــم يـــعجب األمـــر يـــوســـف والـــي، الـــذي تـــولـــى حـــقيبة 
الـــــزراعـــــة فـــــي مـــــصر لـــــربـــــع قـــــرن، فـــــدبّـــــر لـــــه مـــــكيدة، وذهـــــبوا بـــــاألمـــــر لـــــلقضاء، 
فــأصــدرت مــحكمة، غــير مــختصة جــغرافــياً، حــكماً جــائــراً عــليه بــالــسجن لعشــر 
ســــنوات، نــــقضته الحــــقاً مــــحكم الــــنقض، ألنــــه كــــان حــــكماً مــــعيب. ولــــكن صــــدر 
الــقرار بــعد فــترة مــن اإلنــتظار واملــعانــاة. طــرقــنا خــاللــها كــل األبــواب إلســتعجال 

عرض القضية على محكمة النقض.
فــي هــذا الــسياق، ذكــر لــي الــعم قــنجاري أنــه قــد تــواصــل مــع صــديــقه الحــميم 
مـــنصور خـــالـــد، وأنـــني ســـوف أحـــكي لـــه الـــتفاصـــيل فـــي زيـــارة الـــقادمـــة ملـــصر، 

ليسعى في األمر مع املعنيني في مصر.
الـــعم حـــسن قـــنجاري، بـــجانـــب أنـــه رجـــل أعـــمال مـــن طـــراٍز فـــريـــد، نـــبالً ومـــروءةً، 
كــان أيــضاً واســع اإلطــالع وعــلى قــدٍر عــاٍل مــن الــثقافــة، وفــضالً عــلى ذلــك كــان 
مـــن املـــقربـــني لـــلراحـــلني الـــرئـــيس إســـماعـــيل األزهـــري والشـــريـــف حســـني يـــوســـف 
الــــــهندي، حــــــيث كــــــان بــــــمثابــــــة "الــــــصندوق األســــــود"، ملــــــا يحــــــمل مــــــن األســــــرار 
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والــــقصص املــــثيرة عــــن الــــسياســــة الــــسودانــــية. وقــــد ذكــــر لــــي أنــــه حــــمل مــــراراً 
رســـائـــل الشـــريـــف لـــلرئـــيس نـــميري. وكـــان األخـــير حـــريـــصاً عـــلى لـــقاء الشـــريـــف 
بـوسـاطـة مـصريـة، غـير أن الشـريـف لـم يـكن يـثق فـي الـرئـيس الـسادات، لـذا لـم 
يــتم الــلقاء. وكــم كــنت أتــمنى أن يــقوم بــتوثــيق تجــربــته الــزاخــرة، وكــان يــؤكــد لــي 

أنه سيقدم على ذلك، حاملا تيسرت الظروف.
حـضر مـنصور لـلقاهـرة، وكـعادتـه فـي زيـارة قـصيرة، وحـكيت لـه تـفاصـيل قـصة 
قـنجاري. فـقال لـي أنـه سـيرتـب لـقاءاً مـع أحـد كـبار ضـباط املـخابـرات، وعـلىّ أن 
أحــــــــكي ذات الــــــــتفاصــــــــيل..كــــــــان الــــــــلقاء فــــــــي جــــــــلسة مــــــــسائــــــــية لــــــــطيفة بــــــــفندق 
اإلنـــتركـــونـــتيننتال، مـــع الـــلواء أســـامـــة عـــوف مـــسئول مـــلف الـــسودان بـــاملـــخابـــرات 
املـصريـة. وكـان واضـحاً أن الـلواء أسـامـة يـعرف قـدر الـرجـل، حـيث كـان يـتعامـل 
مـعه بـإحـترامٍ وتـوقـيٍر كـبيريـن. ولـألسـف لـم تـسفر جـهود الـلواء عـن حـل، إلـى أن 
أُزيــح يــوســف والــي مــن وزارة الــزراعــة. وكــان واضــحاً بــأنــه صــاحــب نــفوٍذ كــبير، 
ولــكنه لــم يــكن مــحبوبــاً. إذ إبــتهج الــناس بــقرار إزاحــته، الــذي تــناولــته كــثير مــن 
الــصحف املــصريــة بــإرتــياحٍ كــبير، حــيث إقــترن إســمه بــالــتطبيع مــع إســرائــيل، 

وبإدخال بذوٍر مسرطنة للبالد.
كـما يـقولـون: رب صـدفـٍة خـيٌر مـن ألـف مـيعاد. فـفي يـونـيو ٢٠٠٦، كـان مـنصور 
فـــي طـــريـــقه للخـــرطـــوم عـــبر الـــقاهـــرة، قـــادمـــاً مـــن جـــولـــة أوربـــية. وبـــينما كـــنا فـــي 
طــريــقنا ظهــراً إلــى املــطار، أبــلغني مــوظــف الــعالقــات الــعامــة الــذي ســبقنا إلــيه، 
إلكـــمال إجـــراءات الـــسفر، بـــأن الـــرحـــلة ســـتتأخـــر لـــثالث ســـاعـــات. فـــفرحـــت فـــي 

قرارة نفسي بذلك الخبر، بقدر ماتكّدر أستاذنا الدكتور!
فــرحــت ألنــها فــرصــة مــاكــانــت فــي الحســبان للجــلوس مــعه. فــإقــترحــت عــليه أن 
يـتكرم بـقبول دعـوتـي لـلغداء بـدالً مـن اإلنـتظار املـمل فـي غـرفـة كـبار الـزوار فـي 
املـطار، املـعروفـة ب٢٧. وقـبل الـدعـوة بـلطفه وأريـحيته املـعهودة. وكـنا حـينها نـمر 
أمـــام مـــطعم أبـــوشـــقرة بـــشارع املـــيرغـــني، وهـــو غـــير بـــعيد مـــن مـــطار الـــقاهـــرة. 
فـإقـترح عـلىّ أن نـذهـب لـه، عـلى الـرغـم مـن أنـني عـرضـت عـليه خـياراٍت أخـرى. 
ولــــحسن الحــــظ كــــان املــــطعم شــــبه خــــالــــي. إذ عــــادةً مــــايــــزدحــــم املــــصريــــون فــــي 
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املــطاعــم لــيالً وفــي عــطلة نــهايــة اإلســبوع. وهــناك مــطاعــم بــها أمــكنة لــإلنــتظار، 
إذا لم يكن لديك حجزٌ مسبق!

إســــتأذنــــت مــــنه أن يــــنضم إلــــينا صــــديــــقي جــــمال الــــخبير، وذكــــرت لــــه أنــــه رجــــل 
مــوســوعــي الــثقافــة، وســتكون فــرصــة طــيبة لــو شــاركــنا الــغداء، فــرحــب بــالــفكرة. 
وكـــــان الـــــسؤال الـــــذي يـــــلح عـــــلي وقـــــتها، هـــــو عـــــن قـــــراره بـــــالـــــوقـــــوف مـــــع الحـــــركـــــة 
الـشعبية فـي مشـروع الـسودان الجـديـد. فـإسـتفاض، عـليه رحـمة اهلل، فـي شـرح 
آرائــه، وأشــار إلــى التجــربــة الــهنديــة فــي جــانــبيها الــسياســي والــتنموي. وكــيف 
أن رأس الـدولـة، بـموجـب الـدسـتور، دومـاً يـكون شـخصية مـن األقـليات، خـاصـة 
وأنــــها وظــــيفة تشــــريــــفية، إذ تــــتركــــز الســــلطة الــــتنفيذيــــة فــــي يــــد رئــــيس الــــوزراء. 
فـأبهـرنـي بحـديـثه املـفّصل عـن الـهند، الـتي لـي بـها مـعرفـٍة طـيبة، بـحكم دراسـتي 
فـيها وعـملي مسـبقاً بـسفارتـنا فـي نـيودلـهي. وال أنـسى أبـداً حـديـثه الـعميق عـن 
مــــمسكات الــــوحــــدة، ومــــوجــــبات اإلســــتقرار فــــي الــــسودان، بحســــبانــــها الــــعمود 
الــــفقري لــــلتنمية واإلزدهــــار؛ وأن كــــل ذلــــك رهــــني بــــبناء نــــظام حــــكمٍٍ مــــؤســــسي، 
اليـتيح ألحـد اإلحـساس بـأنـه مـهّمش؛ وأن هـذا لـن يـتأتّـي مـالـم تحـدث مـراجـعات 
حـــقيقية، عـــميقة وشـــامـــلة لـــكثيٍر مـــن األفـــكار، عـــلى مســـتوى الـــنخب الـــسياســـية 

وغيرها، ليتمّخض عنها بناء منظومة حكم، تختلف كثيراً عن ما هو كائن.
وحـــقيقة وجـــدت نـــفسي ال أمـــلك إال أن أوافـــقه الـــرأي فـــي كـــثيٍر مـــماذهـــب إلـــيه. 
فـــقد كـــان حـــديـــثه غـــايـــًة فـــي الـــعمق واملـــوضـــوعـــية. وأيـــقنت أنـــه لـــو تيســـر لـــلنخب 
الـسياسـية -مـنذ اإلسـتقالل وإلـى يـومـنا هـذا- أن تـتواضـع عـلى كـلمٍة سـواء مـن 
أجــــل الــــوطــــن، فــــسيكون فــــي كــــثيٍر مــــن آراء مــــنصور نــــبراســــاً يُهــــتدى بــــه، لــــبناء 
قــواعــٍد راســخة لــلدولــة الــسودانــية. ولــكن كــان ذلــك، فــي رأيــه، بــعيد املــنال، فــي 
ظـل عـوز الـفكر وجـدب الـخيال؛ هـذا فـضالً عـن شـح األنـفس وأهـواءهـا؛ بـجانـب 
مــــتالزمــــة الــــتمترس املــــتغطرس خــــلف اآلراء واملــــصالــــح املــــتضائــــلة، أمــــام عِــــــظم 

تحديات الوطن، التي تستوجب أن يتسامى الجميع من أجلها.
وقـــد الحـــظت فـــي حـــديـــثه نـــبرة حـــزٍن، مـــردهـــا -فـــي تـــقديـــري- خـــيبة األمـــل فـــي 
حدوث إصالحٍ جذري؛ وتبنّي لي الحقاً بأنه كان يرى مالم يكن لي باديا. ولعله 
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أصـــاب، حـــني لـــخص كـــل تـــلكم الـــعلل املـــزمـــنة فـــي جـــملٍة واحـــدة، جـــعلها عـــنوانـــاً 
لــكتابــه: الـنخبة الـسودانـية وإدمـان الفشـل. أربــع كــلماٍت، ولــكنها ســتظل 

لسنواٍت قادمات، تضج باملعاني والتساؤالت!
ولــكنني الحــظت أنــه كــان صــادقــاً مــع نــفسه فــيما يــقول، دون مــراءة أو إدعــاء. 
وقــد ذكــر فــي إحــدى مــقاالتــه: بــأن الــصدق مــع الــنفس واملــعرفــة، يكســبان املــرء 
جــرأةً فــكريــة، غــير الجهــل واإلنــغالق الــفكري، الــلذان اليــوســعانــه إال الــوجــل أو 

يحمالنه على الدجل. 
إلــتحق بــنا جــمال، وكــانــت جــلسة أشــهى مــن أطــباق شــواء أبــوشــقرة الــشهيرة. 
حــــــيث كــــــان الحــــــديــــــث عــــــن الــــــفكر واألدب وأبــــــو الــــــطيب املتنبئ، الــــــذي يــــــعشق 
مـنصور أشـعاره واإلسـتدالل بـها. تـمامـاً كـصديـقه الـراحـل الـطيب صـالـح، الـذي 

جمعتنا به وجمال وعمنا السر قدور في داري جلسة أنٍس التُنسى.
وصـلنا غـرفـة كـبار الـزوار بـاملـطار وتـواصـل الحـديـث، وكـنت مسـتمعاً ومسـتمتعاً 
بـــإنـــبهار، ووددت لـــو طـــال تـــأخـــر الـــطائـــرة. إذ إنـــقضت الـــثالث ســـاعـــات دون أن 

نشعر بها، ولكنني أيقنت أن الدكتور قد غادر القاهرة دونما كدر.
كلفني مرة أن أجدد له إشتراكه السنوي في عدد من املجالت املصرية، وتبنّي 
لــي أنــه كــان مــتابــعاً دقــيقاً ملجــريــات الــحياة الــثقافــية واألدبــية والــسياســية فــي 
مـصر. وكـانـت تـلك املـجالت تـرسـل مـباشـرةً لـعنوانـه فـي الخـرطـوم. وأذكـر مـنها: 
أخـبار األدب، وجـهات نـظر، الهـالل، صـباح الـخير وروزالـيوسـف، ومجـلة أخـرى 
تُـــعنى بـــالـــكاريـــكاتـــير. كـــان تـــنوع تـــلكم املـــجالت يـــعبّر عـــن ســـعة إطـــالعـــه، وتـــنوع 
إهــــتمامــــاتــــه ومــــتابــــعته لــــلقضايــــا املــــختلفة، األمــــر الــــذي كــــان يــــتبّدى فــــي عــــمق 

أحاديثه ودقة مالحظاته.
حـــرصـــت بـــدوري عـــلى مـــتابـــعة عـــدٍد مـــنها، بـــجانـــب مجـــلة الـــكاريـــكاتـــير. خـــاصـــة 
وأنـني مـن املـحبني لهـذا الـفن، لـقدرتـه الـقويـة واملـمتعة فـي الـتعبير عـن الـقضايـا 
املـــختلفة، بـــطريـــقة فـــيها الـــكثير مـــن الـــعمق والـــطرافـــة. إذ بـــمطالـــعة الـــرســـومـــات 
ومـــايـــصاحـــبها مـــن تـــعليقاٍت ســـاخـــرة، يـــمكنك اإلملـــام بـــجوانـــب مـــهمة لـــكثير مـــن 
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الــقضايــا الــسياســية واإلجــتماعــية فــي مــصر. والــحقيقة الــتي المــراء عــليها، أن 
ملصر باٌع طويل في هذا الفن.

وفــي زيــارتــه الــالحــقة، قــال لــي أنــه بــصدد نــقل بــعض مــتعلقاتــه مــن شــقته فــي 
الــقاهــرة إلــى الخــرطــوم، ويــريــد أن يــحفظها عــندي ريــثما يــتم نــقلها إلــى هــناك. 
سـعدت أن أكـون مـوضـع ثـقته، وأن أعـينه فـي تـلكم املـهمة. وحـقيقة لـم أرى فـي 
حـياتـي شـخص لـديـه الـقدرة عـلى بـناء أرشـيف شـخصي كـبير كـمنصور خـالـد، 
حــــــينما رأيــــــت كــــــمية الــــــكراتــــــني املــــــليئة بــــــالــــــكتب واألوراق واألفــــــالم الــــــسينمائــــــية 
الـــقديـــمة، املـــحفوظـــة فـــي أســـطوانـــات مـــعدنـــية "Real". ولـــحسن الحـــظ كـــان فـــي 
داري مــــــتسعٌ لــــــحفظها. وكــــــنت أتــــــعجب، أن كــــــيف يــــــتسنى لــــــرجــــــٍل ظــــــل مُـــــــثقالً 
بـمسئولـيات جِـــسامٍ مـنذ أمـٍد بـعيد، أٍن يـحتفظ بـأرشـيٍف هـائـٍل كهـذا. وأيـقنت أنـه 

واحداً من قلة تُحسن التخطيط لحياتها بنظامٍ صارمٍ ودقيق.
وفـــي تـــقديـــري، أن كـــل مـــن قـــرأ ملـــنصور، اليشـــده فـــقط إســـلوبـــه الســـلس ولـــغته 
الــرفــيعة، ولــكن يــلفت نــظره أيــضاً طــريــقته الــواضــحة فــي اإلســتيثاق مــن صــحة 
املـعلومـات الـتي يـوردهـا، مسـتعيناً فـي ذلـك بـاألدلـة واألسـانـيد فـي جـل مـايـكتب. 
وهـذا يـوضـح بـجالء أنـه يـتبع بـصرامـة مـناهـج الـبحث الـعلمي، كـما يـؤكـد قـدرتـه 

الفذة على اإلستعانة بأرشيفه الشخصي الضخم بطريقة تدعو لإلعجاب. 
تحــدثــت مــعه حــول ضــرورة حــفظ تــلكم األفــالم رقــمياً، ملــا فــي وضــعها الــحالــي 
مــن مــخاطــر لــتلفها. وإقــترحــت عــليه ضــرورة إنــشاء مــوقــع عــلى اإلنــترنــت يــحوي 
كـــــل أنشـــــطته املـــــختلفة، بـــــجانـــــب تـــــلكم األفـــــالم، حـــــتى يـــــتاح كـــــل ذلـــــك لـــــألجـــــيال 
الـالحـقة والـباحـثني. وفـي تـقديـري أن تـلكم الـفكرة لـم تـكن خـافـية عـليه. ولـكنني 

ذكرتها له من باب التذكير واإلشفاق، وقد تقبلها مني بإستحسان.
وكــم ســعدت حــينما ذكــر لــي أنــه يــفكر فــي بــناء مسجــد فــي أمــدرمــان، تُــلحق بــه 
مـكتبة تُـصمم عـلى طـراز حـديـث. وكـنت أتـمنى أن يـتم ذلـك املشـروع فـي حـياتـه، 
لـيضع عـليه ملـساتـه الـعبقريـة. وهـنا أرجـو أن يـتداعـى أصـدقـاءه ومـحبيه وعـارفـي 
فـــــضله لـــــلمساهـــــمة فـــــي تـــــنفيذ مشـــــروع املسجـــــد واملـــــكتبة، لـــــيكونـــــا أيـــــقونـــــة فـــــي 

أمدرمان، تخليداً إلسم أحد أبناءها األفذاذ، وصدقة جارية.
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وإن كـانـت ثـمة أمـنية أخـرى، يـقيني أنـها تـدور فـي خُـــلد كـثيريـن، وهـي أن يـتم 
بــناء مــوقــع عــلى اإلنــترنــت يــحوي كــل الــتراث الــفكري واألدبــي الضخــم، وكــامــل 
أرشـــيف د. مـــنصور خـــالـــد، والـــلقاءات الـــتي جـــرت مـــعه. وأحســـب أن هـــذا حـــق 
لــلوطــن ولــكل األجــيال الــالحــقة، كــما أنــه واجــب عــلى الــذيــن يــقع تــحت حــرزهــم 

هذا التراث، الذي الشك أنه ملكاً لكل السودانيني.
وبـعد عـودتـي مـن الـقاهـرة فـي أواخـر ٢٠٠٨، كـنت أزوره مـن حـنيٍ آلخـر. وعـند 
أول زيـــارٍة لـــفت نـــظري الـــتصميم املـــعماري املـــتفرّد ملـــنزلـــه، الـــذي ال أظـــن أن لـــه 
نـظير فـي الـسودان. حـيث تـتداخـل املسـتويـات املـختلفة لـلمبنى فـي تـناغـمٍ بـديـع، 
بــني مســبحٍ صــغير عــلى مــدخــل الــڤيال، وحــديــقة جــميلة الــتنسيق، لــتدلــف بــعدهــا 

إلى صالوٍن فسيح، ذو واجهة زجاجية كبيرة، تطل على الحديقة.
ومـــن فـــرط تـــزاحـــم الجـــمال ودقـــة الـــترتـــيب، تـــود أن تـــتوقـــف قـــليالً لـــتتأمـــل بـــعض 
الـتفاصـيل. ولـكن التـملك إال أن تـتبع سـكرتـيره الـخاص لـيدلـف بـك إلـى صـالـونٍ 
أنــيق. فتجــد نــفسك فــي مــتحٍف فــريــد مــن املــقتنيات الــفنية الــبديــعة، مــن لــوحــاتٍ 
عـــلى الجـــدر وتـــحٍف ومـــنحوتـــاٍت، تـــتوزع بـــينها بـــتناســـق قـــطع أثـــاث تـــم إنـــتقاؤه 
بــعنايــة. وخــالصــة الــقول، إن كــل مــاحــولــك يــنُم لــيس فــقط عــن ذوٍق راٍق وحســب، 
وإنــما عــن ذائــقة فــنية عــصية عــلى الــوصــف. أالرحــم اهلل عــبده مــنصور، الــذي 
عُـــرف فـي دنـيانـا بـالـتفرد فـي مظهـره ومـخبره، بـغض الـنظر عـن مـواقـف الـناس 

حياله.
هــذه املــقتنيات الــثمينة، الــتي بــذل صــاحــبها فــي شــرائــها زمــناً مــقدراً، تســتحق 
ل مـتحفاً بـإسـمه. ولـيس فـي هـذا غـرابـة. فـكثيٌر مـن رمـوز األمـم تـتحول  أن تُـشكِّ
ُدورهـم، بـعد رحـيلهم، ملـتاحـٍف عـامـة، تخـليداً لـذكـراهـم وتـقديـراً لـدورهـم، وإلـهامـاً 
ألجـــيال املســـتقبل، الـــتي مـــن حـــقها أن تـــعرف الـــنابـــغني مـــن أبـــناء هـــذا الـــوطـــن، 
عـــسى أن يـــكون فـــي ذلـــك دافـــعاً لـــإلقـــتداء والـــتأسّـــــــي بـــهم. والشـــك أن هـــذا أمـــرٌ 
ســـيسعد بـــه كـــثيرون إن تيســـر. ولـــسنا بـــدعـــاً فـــي ذلـــك. فـــقد جـــعل اإلنجـــليز مـــن 
بـيت كـاتـبهم الـشهير تـشارلـز دكـينز مـتحفاً، وجـعل الـفرنـسيون مـن بـيت الـعاملـة 
الـــــفذة مـــــدام كـــــوري مـــــزاراً للجـــــميع، وكـــــذلـــــك فـــــعل الـــــهنود، أن جـــــعلوا مـــــن بـــــيت 
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زعــــيمتهم إنــــديــــرا غــــانــــدي مــــتحفاً، وأيــــضاً املــــصريــــون إحــــتفوا بــــأكــــثر مــــن رمــــز 
بتحويل بيوتهم ملتاحٍف يزورها الجميع، ومنهم أحمد شوقي وأم كلثوم.

لـم تـنقطع زيـاراتـي لـه مـن حنـيٍ آلخـر. ولـكن كـانـت الـزيـارة األمـتع بـرفـقة صـديـقي 
األســـتاذ جـــمال الـــخبير. وجـــماٌل هـــذا أُعـــجوبـــٌة فـــي الـــزمـــان فـــريـــد. إذ يـــندر أن 
تجـــد مـــن يحـــدثـــك فـــي اآلداب، وفـــي الـــسياســـة والـــتاريـــخ، وفـــي الـــعلوم والـــقرآن 
الـــكريـــم، حـــديـــث الـــخبراء املـــختصني، كـــاألســـتاذ جـــمال. وملـــنصور إهـــتماٌم كـــبير 
بــــالــــتراث اإلســــالمــــي والــــتصوف، ولــــه فــــي ذلــــك بــــاٌع طــــويــــل. لــــذا فــــقد وجــــد فــــي 
حــديــث األســتاذ جــمال عــن بــعض آيــات الــقرآن الــكريــم، وســبر أغــوار مــعانــيها 
املـذهـلة بمسـبار الـعلوم الـريـاضـية والـفيزيـائـية وغـيرهـا، مـايشـد إنـتباهـه بـالـكامـل. 
فجـمال حـينما يتحـدث، يمخـر بـك فـي عـباب بـحور الـعلم الـالمـتناهـية، ويـغوص 
بـك فـي أعـماقـها، ثـم يحـلق بـك فـي فـضاءاٍت شـاهـقة، بـني املجـرات، فـتتبنّي فـي 
ذهـوٍل، كـم هـو عـظيٌم كـتاب اهلل. إمـتدت بـنا الجـلسة لـزهـاء الـساعـتني، وبـدا لـي 

جلياً أن الدكتور كان في قمة املتعة واإلندهاش بما سمع. 
قُــبيل مــغادرتــي، ســفيراً إلــى تــنزانــيا "٢٠١١-٢٠١٥"، حــرصــت عــلى لــقاء عــددٍ 
مِــــــن مَـــــن لــــهم مــــعرفــــة بــــذلــــك الــــبلد الــــهام فــــي الشــــرق األفــــريــــقي، وخــــتمت تــــلك 
الـــلقاءات بـــدكـــتور مـــنصور، الـــذي ســـره ذهـــابـــي لـــدار الســـالم، ملـــا لـــه فـــيها مـــن 
مـعارٍف وصـالت. فحـدثـني عـن نـظامـها الـسياسـي، وتـأثـيرهـا فـي مـنطقة شـرق 
أفـــريـــقيا، وصـــالتـــنا الـــقديـــمة بـــها مـــنذ إســـتقاللـــها، ودور الـــسودان املـــشهود فـــي 
دعـــم حـــركـــات التحـــرر األفـــريـــقي عـــبرهـــا؛ كـــما حـــدثـــني عـــن جـــامـــعة دار الســـالم 
الـعريـقة الـتي تخـرج فـيها الـرئـيس الـيوغـندي مـوسـيفيني، وصـديـقه جـون قـرنـق؛ 
وحــّملني تــحياتــه لــصديــقه د. ســالــم أحــمد ســالــم. وســالــم، كــما يــعرف مــعظمنا، 
هـو سـياسـي ودبـلومـاسـي تـنزانـي نـابـه، تـولـى مـناصـباً رفـيعة فـي األمـم املتحـدة، 
ثـم تـولـى حـقيبة الـخارجـية، وأصـبح رئـيساً لـوزراء تـنزانـيا، ثـم أمـيناً عـامـاً ملـنظمة 
الــوحــدة األفــريــقية لــثالث دوراٍت مــتتالــيات، فــي إســتثناٍء غــير مســبوق، وكــرمــته 
عـــــدة دول بـــــما فـــــيها الـــــسودان، الـــــذي مـــــنحه وســـــام الـــــنيلني فـــــي ٢٠٠١. وكـــــان 

 12



عـــازمـــاً عـــلى املـــشاركـــة فـــي حـــفل تـــكريـــم مـــنصور خـــالـــد، الـــذي تـــم فـــي مـــارس 
٢٠١٦، غير أن علٍة حّلت به فأقعدته عن املجيء. 

وجـدت فـي تـنزانـيا أصـدقـاءاً كـثر ملـنصور، الـذي يـعرفـه جـيداً رؤسـائـها الـثالثـة 
الـــسابـــقني: الـــحاج عـــلي حـــسن مـــويـــني، بـــنجامـــني مـــكابـــا وجـــاكـــايـــا كـــيكويـــتي، 
وعــدٍد مــن وزرائــها ورؤســاء الــوزارة فــيها. وتــوثــقت صــلتي بــدكــتور ســالــم، الــذي 
يشـبه كـثير مـن الـسودانـيني فـي سـحنته وثـقافـته الـزنـجباريـة. وعـبره تـفتّحت لـي 
كـــثيٌر مـــن األبـــواب، الـــتي تـــمخضت جـــهودنـــا الـــكبيرة عـــبرهـــا عـــن قـــرار تـــنزانـــيا 

بإعادة فتح سفارتها في الخرطوم، حيث كانت مغلقة منذ ١٩٨٥.
كـــنت أتـــردد عـــليه كـــلما قـــدمـــت مـــن تـــنزانـــيا، الـــتي كـــان يـــسعد بـــقهوتـــها وشـــاي 
كــلمنجارو الجــميل. وبــعد أن عــدت مــنها، كــنت أســعد أيــضاً بــزيــارتــه مــن حــنيٍ 

آلخر، فتمتلئ النفس بها بكثيٍر من الرضا واإللهام.
وفـــي إحـــدى زيـــاراتـــي، وبـــينما كـــنت أنـــتظر قـــدومـــه إلـــى الـــصالـــون -بـــدا لـــي أنـــه 
إنـشغل بـطارٍئ واإلنـتظار فـي صـالـون مـنصور أمـٌر اليُـمل- كـنت أتـجول مـتأمـالً 
الــلوحــات وغــيرهــا مــن املــقتنيات الــفنية الــبديــعة، أتــانــي ســكرتــيره لــيبلغني بــأن 
الـدكـتور يـرجـو أن أحـضر إلـيه فـي مـكتبه، الـذي يـقع فـي الـطابـق األرضـي فـي 
مـــدخـــل داره. وجـــدتـــه جـــالـــساً وأمـــامـــه كـــمية مـــن األوراق، ووضـــح لـــي أنـــه كـــان 
مـــنهمكاً فـــي الـــكتابـــة. كـــانـــت جـــدران مـــكتبه الخشـــبي الجـــميل مـــغطاة بـــأرفـــفٍ 
مـــكتنزٍة بـــعدٍد كـــبير مـــن الـــكتب؛ وكـــانـــت بـــينها عـــدة صـــوٍر لـــه مـــع مـــلوٍك ورؤســـاء 
وشـخصياٍت عـاملـية، تـشعرك بـالـزهـو، أنـك أمـام رجـٍل جـديـٌر بـأن تفخـر بـمعرفـته، 

وحرٌي بأن تحتفي به بالده.
الحــظت أنــه كــان يــلبس صــندالً ويــضع قــدمــه عــلى وســادة، وقــد كــان يــشكو مــن 
عـــلٍة فـــيه، ولـــألســـف تـــم بـــتر جـــزٍء مـــنه الحـــقاً. وبـــلطفه املـــعهود يـــلتقيك، بـــكل الـــود 
واألريــحية. ولــفت نــظري أنــه كــان يــكتب بــالــقلم واليســتخدم الــحاســوب. والشــك 
أن الــــكتابــــة بهــــذه الــــطريــــقة أمــــٌر عــــسيٌر ومــــضني. وقــــد ذكــــر أحــــد اإلخــــوة بــــأن 
مـنصور كـان عـندمـا يـكتب ويسـتغرق فـي ذلـك، يجـلس لـساعـاٍت طـوال، تـتجاوز 
الخــمس أحــيانــاً، دونــما حــراك. ولــعمري، إنــه اليــقوى عــلى ذلــك إال أولــي الــعزم 
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مـن الـرجـال. وقـطعاً أن كـل مـن يـعرف حجـم إنـتاجـه الـفكري واألدبـي الضخـم، 
اليملك إال أن يسّلم له بذلك.

ذكــــر لــــي وقــــتها أنــــه مــــنشغل بــــوضــــع الــــلمسات الــــنهائــــية عــــلى مــــذكــــراتــــه الــــتي 
سـتصدر قـريـباً فـي عـدة أجـزاء. فـعبرّت لـه عـن سـعادتـي الـبالـغة بـذلـك وتـمنيت لـه 
الـــتوفـــيق فـــي إكـــمالـــها. وطـــافـــت بـــخاطـــري ذكـــرى الـــراحـــلني الـــسفير أحـــمد عـــبد 
الحــليم والــعم عــلي الــتوم والــعم حــسن قــنجاري، شــفاه اهلل. إذ كــنت أتــمنّى أن 
يـقومـوا بـذات األمـر، ولـكن حـالـت أقـدار اهلل. وكـذلـك كـان د. مـنصور يـمنّي نـفسه 

أن يقوم بتدشني كتاب مذكراته الضخم، وشاءت إرادة اهلل بغير ذلك.
وقــــــبيل ســــــفره إلــــــى لــــــندن بــــــفترة زرتــــــه بــــــرفــــــقة األخ الــــــصديــــــق الــــــسفير طــــــارق 
أبـوصـالـح، الـذي بـينه والـدكـتور مـودة كـبيرة، وكـان مـعنا صـديـقنا األسـتاذ جـمال 
الـــخبير. كـــانـــت جـــلسة طـــيبة، مـــليئة بـــاملـــتعة واإلدهـــاش. وكـــنت أحـــمل لـــه كـــتابـــاً، 
كــان وقــتها قــد صــدر حــديــثاً فــي املــغرب، وأحــدث ضــجًة كــبرى هــناك، وعــنوانــه: 
"صــحيح الــبخاري نــهايــة أســطورة"، لــلكاتــب املــغربــي رشــيد أيــالل، ووجــدتــه قــد 

إطلع عليه، األمر الذي أكد لنا بأنه دوماً يواكب ثمرات املطابع.
وال أنـــسى مـــهاتـــفتي األخـــيرة لـــه لـــإلطـــمئنان عـــليه وهـــو فـــي لـــندن، حـــيث أتـــانـــي 
صـوتـه واهـناً، ولـكنه كـان رقـيقاً كـعادتـه وسـألـني عـن حـالـي وعـن زوجـتي، الـتي 
دومــاً مــايــسألــني عــنها بــعطف ومــحبة. وكــنت أشــعر بــأنــه يــنظر إلــينا كــتالمــيذه، 

بحكم إنتمائنا للمهنة التي حذقها.
وحــقيقة حــزنــت وتــأســفت كــثيراً، إذ لــم يتيســر لــي لــقاءه عــقب عــودتــه مــن لــندن، 
إلـى أن أتـانـا خـبر نـعيه فـي أحـد قـروبـات الـواتـساب، فـكتبت بـإقـتضاب مـعزيـاً 
األخ الــــصديــــق طــــارق أبــــوصــــالــــح، ثــــم إتــــصلت أول مــــاإتــــصلت مــــعزيــــاً، بــــاألخ 
الـصديـق الـياس فـتح الـرحـمن، صـاحـب دار مـدارك للنشـر، الـتي تـساهـم بـدأبٍ 
فــي نشــر املــعارف، والــذي تــعود صــلتي بــه إلــى أيــام عــملي بــالــقاهــرة، وهــو مــن 
أصــدقــاء مــنصور. ثــم إتــصلت مــعزيــاً زوجــتي، الــسفيرة شــهيرة حــسن وهــبي، 
الـتي شَـــــرُفـت مـثلي بـتكريـم مـنصور لـنا وإسـتجابـته لـدعـوتـنا فـي دارنـا بـالـقاهـرة، 

وإحتفائه بنا عندما زرناه معاً في داره.

 14



ذهـــــب مـــــنصور إلـــــى ربـــــه فـــــي أيـــــامٍ طـــــيبات، بـــــعد أن عـــــانـــــى كـــــثيراً فـــــي أيـــــامـــــه 
األخـــــيرة، وحـــــالـــــت الـــــظروف الـــــصحية الـــــراهـــــنة دون إلـــــتقاء كـــــثير مـــــن تـــــالمـــــيذه 
وأبــنائــه فــي الــدبــلومــاســية وغــيرهــم مــن عــارفــي فــضله، لــكي يــعزّوا بــعضهم فــيه، 

ويذكروا مآثره. فصار كٌل منهم يعزّي نفسه فيه على طريقته.
الـتميّز بـني الـناس لـيس بـاألمـر الـيسير. لـذا فـاملـتميزون دومـاً قـلة. وأرفـعهم قـدراً 
وشــــرفــــاً مــــن كــــان تــــميّزه بــــالــــعلم واألدب. ألنــــهما اليــــورثــــان، ونــــيلهما فــــيه مــــشقة 
عـــظيمة عـــلى الـــنفس. وبـــالـــتالـــي اليـــنالـــهما إال ذو الـــهمة مـــن أهـــل الـــعزائـــم. وقـــد 
رأيــت فــي مــنصور ذلــك. وأنــا هــنا ال أدعــي مــعرفــًة واســعة بــالــرجــل. وكــما قــلت 
آنـــفاً، أنـــه شـــخصية ضخـــمة، يـــصعب عـــلى شـــخٍص واحـــد اإلحـــاطـــة بـــجوانـــبها 
املـــتعددة، مـــهما بـــلغت درجـــة الـــقربـــى بـــها. ويـــقيني أن نـــصيبي بـــني مـــن زامـــلوه 
وعـــايـــشوه، هُــــنيهة، ولـــكن تـــعلمت فـــيها الـــكثير. لـــذا، كـــان وســـيظل لـــها أثـــٌر فـــي 

النفس عميق، وإمتناٌن كبير للرجل. 
لـقد بـنى مـنصور لـنفسه عـاملـاً حـسياً مُــترعـاً بـالجـمال. وهـو جـماٌل تـأخـذ بـعينيك 
تـفاصـيله الـتي تـتبّدى لـك فـي كـل ركـٍن مـن بـيته، لـيجعل مـن ذلـك مـعارجـاً يسـِبر 
بـها سـماوات املـعارف املـختلفة، لـتتضّمخ بجـمالـها املـعانـي، الـتي اليـنفك يـأثـرك 
عَـــبَقها الــفياح فــي كــتابــاتــه. ولــكن مــا أن يــمس قــضايــا واقــعنا بــعقباتــه الــكئاد، 
إال ونـراه شـجاعـاً فـي أُطـروحـاتـه الـناقـدة، قـوي الـبيان، سـاطـع الـحجة، مـحاربـاً 
غـير هـيّاب فـي الـدفـاع عـنها. األمـر الـذي جـلب لـه كـثيٌر مـن املـناوئـني، بـينهم مـن 
كـــان مـــوضـــوعـــياً، وفـــيهم مـــن إتّـــسم بـــالشـــطط واإلعـــتساف. فـــحينما تـــطمح فـــي 
الـــنفس الـــخصومـــة، تـــجنح بـــها لـــإلعـــتساف، الـــذي هـــو مـــن ســـمات البشـــر الـــتي 
اليـختلف إثـنان عـلى ذمّــها، خـاصـة عـندمـا يـكون بـني أولـي الـفكر والـنُهى. ولـكن 
عــلى الــنقيض مــن كــثيريــن، نجــد أن مــنصور، عــلى الــرغــم مــن "كــدحــه املســتنير 
فـي دروب مـحن الـسياسـة الـسودانـية"، اليـنفك عـن مـوضـوعـيته وإلـتزامـه الـكبير 

بأدب اإلختالف.
ربــما يــتميّز مــنصور عــلى كــثير مــن أقــرانــه، أنــه واحــٌد مــن بــني قــلٍة "تــحتدم فــي 
أنــفسهم الــتناقــضات ولــكن اليــفقدون تــوازنــهم". لــذا، تــتسم كــتابــاتــه دومــاً بــرفــعة 

 15



اإلسـلوب وعـمق الـتناول فـي طـرح الـقضايـا الـحساسـة، الـتي لـو تيسـر لـصفوتـنا 
الـــسياســـية تـــناولـــها بـــذات الـــعميق واإلدراك، لـــكان لـــلسودان شـــأٌن آخـــر. ولـــكن، 
فـي تـقديـري، أن مـتالزمـة الـعوز الـنهضوي بـني نـخب سـودان مـابـعد اإلسـتقالل، 
فـــي الـــفكر واإلرادة الـــسياســـية، هـــي الـــتي حـــدت بـــمنصور أن يـــتساءل بـــخيبة 
أمــــل غــــير خــــافــــية، حــــني قــــال: "عــــلى مــــن تــــقرأ مــــزامــــيرك يــــاداؤود"، فــــي خــــتام 
شـــــهادتـــــه الـــــبليغة عـــــن الـــــحالـــــة الـــــسودانـــــية، الـــــتي تـــــالهـــــا فـــــي الـــــليلة الـــــختامـــــية 
لـإلحـتفالـية الـكبرى الـتي أُقـيمت لـتكريـمه فـي الـنادي الـدبـلومـاسـي، وأمّــها جـمعٌ 
غــفير. ولــعلها كــانــت رســالــة أخــيرة لــلنخبة، بــعد أن أعــياه الــسعي إلحــياء الــعزم 

فيها، إذ يرى دوماً أنها سادرة في غفلتها!
وقـبل الـختام، أرجـو أن أشـير بـكثير مـن اإلمـتنان والـعرفـان ملـوقـٍف يـنم عـن الـنبل 
واألصـــــالـــــة لـــــحكومـــــة جـــــمهوريـــــة جـــــنوب الـــــسودان مـــــمثلًة فـــــي رئـــــيسها، الـــــفريـــــق 
ســــيلفاكــــير مــــيارديــــت، الــــذي نــــعى الــــدكــــتور مــــنصور خــــالــــد لــــألمــــة الــــسودانــــية، 
شــــــمالــــــها وجــــــنوبــــــها، وأعــــــلن الحــــــداد وتــــــنكيس الــــــعلم لــــــثالث أيــــــام. فــــــوددت أن 
يــتداعــى الــقائــمون عــلى األمــر فــي الــبلديــن، والــقطاع الــخاص وأصــدقــاءه عــبر 
الــــعالــــم والــــجهات املــــانــــحة، إلنــــشاء مــــؤســــسة بــــإســــمه، تُــــعني بــــقضايــــا الســــالم 
 “Mansour Khalid Foundation for Peace and :والـــــــــــــــــتنمية، وأقـــــــــــــــــترح أن تـــــــــــــــــسمى
”Development. وذلــك ألنــنا جــميعاً نــعلم عِـــظم تحــديــات قــضايــا الســالم والــتنمية 

فــــي الــــبلديــــن، األمــــر الــــذي يســــتوجــــب مــــن كــــل الــــحادبــــني الــــعمل عــــلى تجــــميع 
األفـــكار وحشـــد الـــطاقـــات لـــلتصدي لـــها؛ وبـــداهـــًة أن هـــذا ســـيقوي ويـــعزز مـــن 
فــرص بــناء تــحالــف إســتراتــيجي بــني الــبلديــن. ونــكون بــذلــك قــد أعــطينا مــنصور 

بعضاً ممايستحق، وهو الذي بذل عمره كله في هذا الشأن. 
وبـــعد، فـــقد رحـــل مـــنصور خـــالـــد، أحـــد أبـــرز أهـــرامـــات الـــسودان فـــي الـــسياســـة 
والـــــفكر، وهـــــو رجـــــٌل يـــــعز نـــــظيره، ولـــــكن مـــــازالـــــت التحـــــديـــــات والـــــتساؤالت الـــــتي 
تــناولــها فــي كــتابــاتــه الــكثيرة بــاقــية، وتــحتاج اإلجــابــة عــليها إلــى حــواراٍت جــادة 
بـني الـنخب الـسياسـية، بـمختلف مـشاربـها، خـاصـة وأن كـل املـؤشـرات تـقول إن 
الـــــعالـــــم مـــــابـــــعد جـــــائـــــحة كـــــورونـــــا ســـــتكتنفه تـــــغيراٍت هـــــائـــــلة، يـــــمكن أن تـــــضيف 
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لــلسودان عــناصــر قــوة، إذا مــا أحــسن إســتغاللــها، فــسيتمكن مــن إيــجاد حــلولٍ 
ناجعات للعقبات الكئاد التي ظلت تالزمه منذ اإلستقالل.

* سفير بوزارة الخارجية.
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